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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %4250- 235- 550,422 شاخص کل

 %4202 540 00,444 شاخص کل هم وزن

 %4240- 5- 5,003 فرابورس

 

 )میلیون سهم(حجم معامالت

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

 %50 4,222 0,434 بورس اوراق بهادار تهران

 %2 443 5,044 فرابورس ایران

 %41 4,024 44,034 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %50 040 4,102 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
20 42 32% 

 %50 054 5,453 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 54240 452 234 معامالت عادی سهام در فرابورس

 21245- 25- 41 مالت عمده، بلوکی امع

 5215- 0- 433 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 0240 24 005 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(

 401 اعتماد صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان 432 5تنوین تامین سرمایه نوین

 54 5سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان 445 5حفارس ی خلیج فارسحمل و نقل بین الملل

 2 آکورد صندوق س. آرمان آتی کوثر 00 5فملی  ایران  مس  صنایع  ملی

    00 5ومعادن  وفلزات معادن توسعه

    04 5جم پتروشیمی جم

 

 

69.64% 

30.36% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 01200 5453 بورس اوراق بهادار تهران

 34230 005 فرابورس ایران

 444 5142 کل
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 تاثیر در شاخص فرابورس ایران تاثیر در شاخص بورس اوراق بهادار تهران

 تاثیر نماد نام اوراق تاثیر نماد اوراق نام

 44- مارون پتروشیمی مارون 542- تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

 2 ذوب سهامی ذوب آهن  اصفهان 404- رمپنا گروه مپنا )سهامی عام(

 0 هرمز فوالد هرمزگان جنوب 423 وبملت بانك ملت

 5- شراز شیراز پاالیش نفت 400- کگل معدنی و صنعتی گل گهر

 4- دماوند تولید نیروي برق دماوند 420- شپنا پاالیش نفت اصفهان

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

بازارمثبت و متعادل و با گرایش مجدد به نمادهاي گروه خودرو و بانك آغاز به کار کرد و عمده تاثیر مثبت بر شاخص کل را 

پس از آغازي قوي در اکثر نمادهاي بزرگ بازار افزایش عرضه و عقب نشینی نسبی  . دنمادهاي همین دو گروه ثبت کردن

 .مشهود بود که البته با توجه به رشد قابل توجه اخیر امري منطقی به نظر می رسد

 

 .نماد رمپنا امروز منفی آغاز کرد و به صف فروش نیز رسید

 

 .د قیمت داد و ستد شدند و در ادامه عقب نشینی داشتنددر گروه پیمانکاري صنعتی خصدرا و باالس امروز با رش

 

ریال  0044ریال داد و ستد شد و فملی به باالتر از  3044در گروه فلزات اساسی ذوب به سقف مجاز رسید, فوالد پایین تر از 

فلوله و فاسمین از نمادهاي  نزدیك شد. زنگان, فوالژ, فراور, فمراد, فخاس, فپنتا از نمادهاي مورد توجه بودند. فنوال, فوالي,

 .صف خرید مجدد و پرحجم نماد ذوب در گروه فلزات اساسی نیز جالب توجه بود .همراه با افت قیمتی گروه بودند

 

از معدود نمادهاي مثبت گروه بودند. فشار در گروه فراورد هاي نفتی شاهد افت نمادهاي پاالیشگاهی بودیم. شپاس و ونفت 

 .فروش در گروه فراورده ها نفتی نزدیکی به کف مجاز قیمتی در اکثر نمادها خصوصا نمادهاي پاالیشی را به دنبال داشت

 

 .در گروه سرمایه گذاري نیز معامالت مثبت بود و با افزایش عرضه به پایان رسید

 

 .رایش اصاحی دنبال شددر معدنی ها معامالت متعادل و با گ

 

 .در گروه عرضه برق عمده نمادها نوسانی داد و ستد شدند و در انتهاي بازار عمده نمادها با عقب نشینی مواجه شدند

 

درصدي داشت و در ادامه نوسانات زیادي را  0در گروه سیمان امروز نماد ستران با افزایش تقاضا همراه شد و رشد بیش از 

وساخت نیز پس از رشد قابل قبول و  وزسازها امر اها, سفارس, سکرد, سمازن مورد توجه بودند. در انبوهثبت کرد. سشرق, سپ

همراه شد و به صف فروش رسید و جو گروه را نیز متاثر کرده است. وتوس, ثالوند, ثباغ از  عرضهلغو مجدد عرضه بلوک با 

ن از محدوده کف تا سقف مجاز و تشکیل صف خرید در این نماد حرکت جالب نماد کرما .نمادهاي مورد توجه این گروه بودند

 .نیز جالب توجه بود
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تاپیکو به صف فروش نیز رسید, پارس, فارس, شیران, جم, پترول,  شیمیایی, که آغازي مثبت داشتند, در گروه محصوالت

صدي داشتند و افزایش نسبتا شدید پارسان, شغدیر, وپترو, شکربن, شدوص, کرماشا, شلعاب و شپاکسا افت بیش از سه در

 .عرضه در اکثر نمادهاي گروه محسوس بود

 

در گروه خودرو و قطعات, همچنان روند معامالت مثبت بود و خساپا که صف خرید سنگینی داشت به دلیل رشد بیست 

وند گروه همراه بود و درصدي متوقف نیز شد. خزامیا و خپارس نیز در سقف مجاز تقاضا داشتند و خودرو نیز همچنان با ر

 .درصدي مواجه بودند 0ریالی و در سقف مجاز خود تقاضا داشت. عمده نمادهاي گروه با رشد بیش از  2444باالتر از سطح 

 

خودرو در سقف مجاز قیمتی پس از اخبار مربوط به تصویب بحث تجدید ارزیابی در مجلس جالب معامالت پرتقاضاي نماد 

میلیون سهم رسیده و نماد در سقف قیمتی  02از یك ساعت از آغاز بازار, معامالت نماد به باالتر از  توجه بود. با گذشت کمتر

 میلیون سهمی داشت. نماد خودرو پس از عرضه صف خرید تا نزدیکی صفر تابلو نیز عقب نشینی داشت.  1تقاضاي بیش از 

صف خرید در این نماد بودیم. پس از ایجاد نوساناتی صف خرید نماد خساپا نیز در عرضه شد هرچند مجددا شاهد ستشکیل 

 .منفی در گروه خودرو مجددا شاهد بهبود تقاضا در نمادهاي این گروه بودیم

 

در گروه حمل و نقل معامالت بهتر از کلیت بازار بود و علیرغم صف فروش سنگین نماد حکشتی وضعیت معامالت مثبت بود 

 .ا رشد قابل قبولی داشتندنمادهاي حسیر, حسینا, حتوکا و حآس

 

درصدي آغاز به کار کردند و در  0وتجارت, وپارس, وبصادر, وپاسار و وپست, وخاوربا رشد بیش از  در گروه بانك نماد وبملت,

 .ادامه افت اکثر نمادها را شاهد بودیم

 

پارس با  , کگل, شپنا و کچاد, وبملت ودر پایان معامالت روز جاري شاخص کل با بیشترین تاثیر از افت نمادهاي تاپیکو, رمپنا

واحدي روبرو شد. بازار مجددا امروز نیز با رشد آغاز کرد و افزایش عرضه ها به خصوص در پتروپاالیشی ها  235کاهش حدود 

 .افت شاخص کل را به دنبال داشت


