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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

 درصد تغییر نسبت به روز گذشته تغییر نسبت به روز گذشته واحد عنوان

 %,492 5,1,5 931,482 شاخص کل

 %41922 438,,4 23,,83 شاخص کل هم وزن

 %4951 58 8,8,8 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالت حجم

 درصد تغییر نسبت به روز گذشته تغییر نسبت به روز گذشته حجم امروز بازار

 %98 ,,2 1,359 بورس اوراق بهادار تهران

 %3- 941- 9,588 فرابورس ایران

 %,4 29, 8,192 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

 درصد تغییر نسبت به روز گذشته روز گذشته تغییر نسبت به ارزش معامالت روز نوع معامله

 %84- 1,8- 89,,4 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
233 335 352% 

 %,9 143 ,9,,9 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 ,4495- 449- 358 معامالت عادی سهام در فرابورس

 ,,9,,9,1 42 ,8 مالت عمده، بلوکی امع

 54951- 954- ,98 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 99981- 811- 4,4,2 جمع
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 معامالت عمده و بلوکی مهم در بازار فرابورس معامالت عمده و بلوکی مهم در بازار بورس

 نام اوراق نماد
 ارزش تقریبی

 )میلیارد ریال(
 نام اوراق نماد

 ارزش تقریبی

 ریال()میلیارد 

 115 صندوق س. آرمان آتی کوثر آکورد 588  اقتصادنوين بانك 9ونوين

 9,4 صندوق س.اعتماد آفرين پارسیان اعتماد 982 تامین سرمايه نوين 9تنوين

 53 ريل پردازسیر 9حريل ,,4 نسوزآذر هاي فرآورده 9کاذر

    82 صنايع پتروشیمی خلیج فارس 9فارس

    ,8 ايران شرکت ارتباطات سیار 9همراه

 

 

69.94% 

96.66% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد معامالتارزش  بازار

 8981, ,9,9 بورس اوراق بهادار تهران

 ,,8,9 44,2 فرابورس ایران

 ,,4 8432 کل
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 تاثیر در شاخص فرابورس ایران تاثیر در شاخص بورس اوراق بهادار تهران

 تاثیر نماد نام اوراق تاثیر نماد نام اوراق

 2 مارون پتروشیمی مارون 4,, فوالد فوالد مبارکه اصفهان

 3 میدکو هلدينگ صنايع  معدنی خاورمیانه 188 فملی  ايران  مس  صنايع  ملی

 , ذوب سهامی ذوب آهن  اصفهان 848 فارس پتروشیمی خلیج فارس صنايع

 5 هرمز فوالد هرمزگان جنوب 849 رمپنا گروه مپنا )سهامی عام(

 8 بپاس بیمه پاسارگاد ,95 وغدير  غدير)هلدينگ گذاري سرمايه

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

کگل بیشترين تاثیر مثبت را بر شاخص کل فملی و  فارس,فوالد, بازار متعادل, مثبت آغاز به کار کرده است و درابتداي بازار 

از محدوده مثبت را  ساعت از ابتداي بازار افزايش عرضه ها در بازار عقب نشینی بسیاري از نمادها داشتند. با گذشت بیش از دو

 .در پی داشت

 
نیز همچنان متاثر از تغییرات  داشتند و ديگر نمادها سباقر افت حداکثريشپترو, خکاوه, خاور, لکما, در بازار پايه نمادهاي 

 .همراه شدند قوانین با فشار فروش

 
 :اما در گروه هاي مختلف

 
 .ثاباد از نمادهاي مورد توجه بودندران, ثتثنوسا, وتوس, انبوه سازها امروز متعادل بودند و 

 
ريالی  ,,,2رمپنا معامالت پرحجم و مثبتی در باالتر از سطح رتکو با با اصالح مواجه بود و در گروه خدمات فنی مهندسی 

 .داشت

 
 1نا رشد بیش از شپدرپااليشی ها به صف خريد رسید و  شبريزدر گروه فراورده هاي نفتی نیز معامالت مثبتی در جريان بود. 

 ,,,,4شبندر  شتران بیش از دو درصد رشد داشت وو در آستانه تشکیل صف خريد قرار گرفت.  درصدي را نیز تجربه کرد

 .بودند شاوان از ديگر نمادهاي مورد توجهونفت و شنفت و ريالی شد و 

 
 1فملی رشد بیش از فوالد و آغاز کرد و  صديذوب با رشد بیش از سه دردر گروه فلزات اساسی فضاي معامالت مثبت بود. 

گروه فلزات اساسی پس  فنورد از نمادهاي مورد توجه بودند. درفمراد و فخاس, ارفع, فسازان,  فلوله,فباهنر, درصدي داشتند. 

مه افزايش عرضه عقب فوالد بوديم و البته در ادارشد حداکثري  فملی, شاهد افزايش تقاضا وذوب و از صف خريد نمادهاي 

 .فوالد در دقايق پايانی بازار جالب توجه بودرا در پی داشت. صف خريد نماد  نشنینی نمادها

 
را ثبت کرد و در ادامه با افزايش  درصدي داشت و سقف جديدي 2سمگا رشد حدود در گروه کوچك هتل و رستوران نماد 

 .ه و امروز نیز رشد حداکثري را تجربه کردآغاز کرد گکوثر روند صعودي قوي راعرضه روبروشد. 

 
حسیر همچنان حسینا به صف فروش رسیدند و  حفارس ودر حمل و نقلی ها شاهد افزايش عرضه و افت قیمتی نمادها بوديم. 

 .در سقف داد و ستد شد

 
شگل, ا بوديم. نمادهاي افت نسبی قیمت ه در گروه محصوالت شیمیايی معامالت متعادل و مثبت آغاز شد و در ادامه شاهد

 .مورد توجه بودند شبصیر از نمادهايشلعاب و شکربن, 
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 .رتاپ مورد توجه بودندتاپکیش و مرقام, در گروه رايانه نیز معامالتی متعادل در جريان بود و 

 
وپست امروز نیز صف و  ديخريد قرار داشت و  وپاساردر آستانه تشکیل صفو مثبت بود.  در گروه بانك نیز معامالت متعادل

 .نمادهاي مورد توجه بودند وپارس از ديگرونوين و نیز روند صعودي آرام خود را ادامه دادند و  وبصادروتجارت و خريد داشتند. 

 
, خفنرخمهر, خزامیا مثبت بودند. در قطعه سازها  خپارس و خودرو,معامالت متعادل و مثبت بود.  در گروه خودرو و قطعات,

 .خمحور از نمادهاي مورد توجه بودندو  خموتورختراک و خکمك و 

 
با  فخاسشپنا و , وغديررمپنا, فارس, فملی, فوالد,  در پايان معامالت روز جاري شاخص کل با بیشترين تاثیر از رشد نمادهاي

دوم معامالت شاهد افزايش عرضه  ه اخیر از نیمهواحدي روبرو شد. بازار فراتر از انتظار آغاز کرد و مطابق روي 51,8رشد حدود 

 .است ها بوديم هرچند همچنان تقاضا در بازار قوي


