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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %35.3- 4,267- 691,802 شاخص کل

 %3572- 6..,8- 73,627 شاخص کل هم وزن

 %6596- 3.- 49.,6 فرابورس

 

 )میلیون سهم(حجم معامالت

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

 %81- 009- 7,747 بورس اوراق بهادار تهران

 %73- 8,637- 8,260 فرابورس ایران

 %64- 6,667- 2,893 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %68- 386- 8,824 در بورس معامالت عادی سهام

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
4 2 299% 

 %68- 392- 8,847 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 39517- 692- 726 بورسمعامالت عادی سهام در فرا

 8.599 2 72 مالت عمده، بلوکی امع

 81509- 38- 833 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 62570- 638- 278 جمع
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 معامالت عمده و بلوکی مهم در بازار فرابورس معامالت عمده و بلوکی مهم در بازار بورس

 نماد نام اوراق
 ارزش تقریبی

 )میلیارد ریال(
 نماد نام اوراق

 ارزش تقریبی

 )میلیارد ریال(

 337 اعتماد صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان 7. 6فخاس فوالد خراسان

 19 6مادیرا صنایع ماشین های اداری ایران 69 6كرمان سعه و عمران استان كرمانس. تو

 38 آكورد صندوق س. آرمان آتی كوثر   

 87 6سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان   

      

 

 

64.68% 

35.32% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 27521 8847 بورس اوراق بهادار تهران

 3.536 278 فرابورس ایران

 899 .818 کل
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 تاثیر در شاخص فرابورس ایران تاثیر در شاخص بورس اوراق بهادار تهران

 تاثیر نماد اقنام اور تاثیر نماد نام اوراق

 1- ذوب سهامی ذوب آهن  اصفهان 780- فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 2- هرمز فوالد هرمزگان جنوب 648- شپنا پاالیش نفت اصفهان

 7- مارون پتروشیمی مارون 624- فوالد فوالد مباركه اصفهان

 3- ارفع شركت آهن و فوالد ارفع 622- پارس پتروشیمی پارس

 6- شراز پاالیش نفت شیراز .62- شبندر ت بندرعباسپاالیش نف

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

بازار متعادل و منفی در اكثر گروه ها آغاز به كار كرد و همچنان پتروپاالیشی ها فشار فروش داشتند. هر چند در ابتدای بازار 

ز منفی دیگری را برای بازار سهام رقم زد. شدت افت شاخص خبری از صف های فروش متعدد نبود در ادامه افزایش عرضه رو

واحدی  4999امروز در دقایق بتدایی بازار بی سابقه بود به طوری كه در كمتر از یک ساعت از آغاز بازار شاهد افت حدود 

روه خودرو بودیم. هر چند صف فروش برخی از نمادها جمع شد اما فشار فروش همچنان قابل مالحظه بود و خصوصا در گ

 .حمایتی از طرف سهامداران عمده دیده نشد

 
 639نماد تازه وارد تاصیکو كه از بدو ورود وضعیت معامالتی جالب و البته عجیبی داشته است, با حجم معامالتی بیش از 

 .میلیون سهم در محدوده صفر تابلو در حال معامله می باشد

 
 .نماد رمپنا امروز منفی آغاز كرد

 
 .در گروه پیمانکاری صنعتی خصدرا و باالس امروز با افت قیمتی همراه بودند

 
در گروه فلزات اساسی ذوب و فوالد افت بیش از سه درصدی داشتند و فملی نیز با افت بیش از سه درصدی روبرو بود. عمده 

مناسبی همراه بودند و در سقف مجاز  نمادهای گروه در كف مجاز تشکیل صف فروش دادند. دو نماد فلوله و فنورد با تقاضای

داد وستد شدند. حمایت قابل توجه از نماد فوالد كه رشد قیمت تا محدوده صفر تابلو را در پی داشت. بهبود تقاضا در فملی و 

 .جمع شدن صف فروش ذوب نیز از دیگر موارد قابل توجه گروه بود

 
ها بودیم. تمامی نمادهای این گروه در كف مجاز قیمتی داد وستد در گروه فراورد های نفتی نیز شاهد افت یکپارچه نماد

 .شدند

 
 .در گروه سرمایه گذاری نیز معامالت منفی بود و با افزایش عرضه ها به پایان رسید

 
 .در معدنی ها معامالت یکپارچه منفی در جریان بود هر چند فضا در نمادهای بزرگ گروه بهتر از كلیت بازار بود

 
 .ازم برقی نماد بموتو تقضای مناسبی داشتواشین آالت و لروه مدر گ

 

 
در گروه سیمان نیز همسو با كلیت بازار شاهد افت قیمت و صف فروش اكثر نمادها بودیم. سفار از معدود نمادهای مورد توجه 

 .گروه بود
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م و پاكشو از معدود نمادهای مورد در گروه محصوالت شیمیایی نیز همسو با كلیت بازار افت یکپارچه نمادها را شاهد بودی

 .توجه گروه بود

 
در گروه انبوه سازی امروز نمادهای ثعمرا, كرمان و ثامان معامالت مثبتی داشتند و بقیه نمادها نیز همسو با بازار افت 

 .حداكثری را تجربه كردند. نماد ثعمرا به دلیل افشای اطالعات با اهمیت متوقف شد

 
ت, بازار متعادل آغاز كرد و شاهد افزایش فشار فروش بودیم. خودرو, خپارس, ورنا, خگستر به كف مجاز در گروه خودرو و قطعا

 .قیمتی رسیدند و خساپا نیز تشکیل صف فروش سنگینی داد. خلنت, خفنر از معدود نمادهای مورد توجه گروه هستند

 
 .در گروه حمل و نقل حسیر مثبت بود و حریل امروز نیز صف خرید داشت

 
 .درصدی را تجربه كرد 7در گروه محصوالت غذایی نماد تبرک با افزایش تقاضا رشد بیش از 

 
میلیونی نماد  899در گروه بانک نماد وتجارت و وبصادر با حمایت همراه بودند و این در حالیست كه صف فروش بیش از 

ونوین نیز پس مروز نیز در سقف مجاز تقاضا داشت و دی پس از بازگشایی روز گذشته اوبملت همچنان بدون تقاضا بود. نماد 

وبملت نیز میلیون سهمی را ثبت كرد. صف فروش نماد  9.از بازگشایی و رشد بیش از ده درصدی تقاضای تقاضای بیش از 

 .جمع شد و البته نماد مجددا به صف فروش رسید

 
فملی و تاپیکو و شبندر, پارس و فوالد, شپنا, فارس, مادهای در پایان معامالت روز جاری شاخص كل با بیشترین تاثیر از افت ن

واحدی روبرو شد. در ادامه رفتار هیجانی بازار پس از افت تاریخی روز گذشته, بازار افت سنگین دیگری  .163با كاهش حدود 

 .را نیز ثبت كرد


