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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %2501 0,115 120,512 شاخص کل

 %2578 387 43,004 شاخص کل هم وزن

 %5585 12 1,744 فرابورس

 

 )میلیون سهم(حجم معامالت

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

 %4- 204- 0,051 بورس اوراق بهادار تهران

 %12- 170- 2,521 فرابورس ایران

 %8- 423- 4,024 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %3- 35- 104 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
137 158 057% 

 %20 208 2,125 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 210538- 077- 227- معامالت عادی سهام در فرابورس

 80532- 14- 4 مالت عمده، بلوکی امع

 052501 771 314 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 22585 31 781 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(

 03 1مادیرا صنایع ماشین های اداری ایران 1277 1شپنا پاالیش نفت اصفهان

 31 آکورد صندوق س. آرمان آتی کوثر 158 1وخاور بانك خاورمیانه

 44 اعتماد صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان 210 1وبصادر بانك صادرات ایران

    30 1شتران پاالیش نفت تهران

    48 1واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران

 

 

63.95% 

36.05% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 70510 2125 بورس اوراق بهادار تهران

 07550 781 فرابورس ایران

 255 2811 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

 8 دماوند تولید نیروی برق دماوند 077 فوالد فوالد مبارکه اصفهان

 1- زاگرس پتروشیمی زاگرس 121 وبملت بانك ملت

 2 مارون پتروشیمی مارون 211 پارس پتروشیمی پارس

 2 شاوان پاالیش نفت الوان 230 فملی  ایران  مس  صنایع  ملی

 2 سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی 232 کگل معدنی و صنعتی گل گهر

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

بازار متعادل و مثبت با رشد در نمادهای همراه با اصالح در روند اخیر آغاز به کار کرد و گروه خودرو و بانك روند معامالتی 

 .مثبتی را آغاز نمودند

 

 .امروز با افت قیمتی نسبی همراه بودنماد رمپنا 

 

ریالی  4555در گروه فلزات اساسی نیز معامالت مثبت و متعادل بود ذوب رشد بیش از یك درصدی دارد فملی به سطح 

نمادهای مورد توجه ریالی تقاضا داشت. فلوله, فباهنر, فمراد, فسپا, فجر و زنگان از دیگر  4155بازگشت و فوالد باالتر از سطح 

 .بازار بودند

 

در گروه فراورده های نفتی معامالت متعادل بود و شپنا, شتران, شبندر و شراز در حوالی صفر تابلو داد و ستد شدند. شاوان 

پس از ارائه گزارش صف خرید دارد و شبریز نیز رشد بیش از سه درصدی را ثبت کردند. شپاس و شنفت رشد حداکثری دارند 

 .روز شبهرن با افت قیمتی همراه بودو ام

 

ریال داد و  3555در گروه محصوالت شیمیایی, پارس امروز نیز معامالت همراه با رشد سه درصدی داشت. شاراک باالتر از 

ستد شد, زاگرس, شغدیر, شیران با افت قیمت همراه بودند و شسینا, شپارس, شکلر و شپترو از نمادهای مورد توجه بازار 

 .بودند

 

 .در گروه عرضه برق بفجر, بزاگرس, مبین, وهور, دماوند مورد توجهند و در سقف مجاز داد و ستد شدند

 

 .در گروه کوچك هتلداری نیز شاهد رشد هر دو نماد سمگا و گکوثر هستیم

 

خمحرکه,  در گروه خودرو و قطعات, معامالت خودروسازها با رشد حدود یك درصدی روبرو شد و در قطعه سازها خنصیر,

خلنت و خکار مورد توجه بودند. حرکت مجدد نماد خودرو به سمت سقف مجاز قیمتی از نکات قابل توجه بازار بود. در ادامه 

 .نماد خودرو در حالی که در روز گذشته با صف فروش روبرو بود با افزایش تقاضا صف خرید پرحجمی را تشکیل داد

 

تومانی نوسان مثبت داشت و کنور از نمادهای مورد توجه بازار بود  1755پایین تر از  در گروه معدنی نماد تاصیکو در محدوده

 .و این در حالیست که بقیه نمادهای بازار با روندی نوسانی هرماه بودند
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ری در گروه انبوه سازی نماد کرمان امروز نیز با افت مواجه بود و وساخت و وساخت, ثاباد و وآذر نیز روندی اصالحی را سپ

 .کردند. ثباغ, ثرود, ثعمرا, ثنوسا از نمادهای مورد توجه بازار بودند

 

 .افت همراه بود ادر گروه سیمان امروز ستران صف خرید داشت و سفارس ب

 

آغاز شد و وکار نیز با صف خرید روبرو بود. در گروه بانك  %0در گروه بانك معامالت وتجارت, وبصادر و وبملت با رشد حدود 

 .نمادهای وتجارت, وبصادر و وبملت در نزدکی آستانه باالی قیمتی در جریان بود معامالت

 

در پایان معامالت روز جاری شاخص کل با بیشترین تاثیر از رشد نمادهای فوالد, وبملت, پارس, فملی, کگل, مبین و فارس با 

ار مختلف, امروز به سمت خرید سهام گرایش واحدی روبرو شد. رفتار نوسانی سرمایه گذراران در هجوم اخب 0115افت حدود 

 .داشت و همین موضوع رشد شاخص کل را پس از فضای نه چندان مناسب بازار دیروز به دنبال داشت


