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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %64.1- 5,5,1- 255,552 شاخص کل

 %64.2 .27 51,,.1 شاخص کل هم وزن

 %6415 52 25.,1 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالتحجم 

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

 %51 5.1 1,156 بورس اوراق بهادار تهران

 %1 16 5,575 فرابورس ایران

 %55 111 125,. جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %11 .17 5,121 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
51 -1, -,1% 

 %21 271 5,1.5 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 .2541 517 771 معامالت عادی سهام در فرابورس

 66466.,2 21- 21 مالت عمده، بلوکی امع

 1.462- 1,- 515 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 1412 15 111 جمع

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحیم                                            
 (51/51/5318گزارش روز بازار)

 

 

 

 

 

 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

 )میلیارد ریال(

 562 صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان اعتماد ,, جنوب كیشفوالد كاوه  2كاوه

 71 صندوق س. آرمان آتی كوثر آكورد 15 بانك خاورمیانه 2وخاور

 1. افرانت 2افرا 27 5صندوق س. پاداش سهامداري توسعه 2سپاس

 6. ریل پردازسیر 2حریل ,5  ایران لیزینگ 2ولیز

      

 

 

58.25% 

45.85% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 5,42 51.5 اوراق بهادار تهران بورس

 ,54. 111 فرابورس ایران

 566 2155 کل
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 تاثیر در شاخص فرابورس ایران تهرانتاثیر در شاخص بورس اوراق بهادار 

 تاثیر نماد نام اوراق تاثیر نماد نام اوراق

 51 مارون پتروشیمی مارون 161- فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 7- كگهر سنگ آهن گهرزمین 277 رمپنا گروه مپنا )سهامی عام(

 1- زاگرس پتروشیمی زاگرس 257 اخابر مخابرات ایران

 1 میدكو هلدینگ صنایع  معدنی خاورمیانه ,26- فوالد اصفهان فوالد مباركه

 2- شاوان پاالیش نفت الوان 575- كگل معدنی و صنعتی گل گهر

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

اكثر گروه هاي بزرگ را شاهد بازار متاثر از افت قیمت در بازارهاي جهانی با گرایشی اصالحی آغاز به كار كرد و در ادامه افت قیمت ها در 

 .بودیم

 
 .در نماد مادیرا امروز نیز رشد قیمتی را شاهد بودیم

 
 .معامالت نماد اخابر امروز نیز با رشد قیمت و صف خرید همراه بود

 
شرانل تك نماد  در گروه فراورده هاي نفتی امروز معامالتی منفی و كم حجم در جریان بود و شاهد افت قیمت ها در اكثر نمادها بودیم.

 .مثبت گروه بود

 
 .وب كه تازه به بازار بازگشته صف خرید داشت و اپرداز و اوان نیز نوسانی داد و ستد شدند_در گروه اطالعات, هاي

 
 .در بیمه اي ها معامالت با گرایش مثبت همراه بود. اتکاي, آسیا, كوثر از نمادهاي مورد توجه بودند

 
 .دل بود, سفار, سصفها از نمادهاي مورد توجه گروه بودنددر سیمانی ها معامالت متعا

 
 .در گروه محصوالت شیمیایی معامالتی متعادل در جریان بود و نمادهاي شگل, شپترو و شپاكسا, وپترو, شامال و شپارس مورد توجه بودند

 
و ستد شد. فوالد, فملی, نوسان منفی داشتند و ریالی داد  5566در گروه فلزات اساسی معامالت متعادل بود و ذوب مجددا امروز در سطح 

 .فروس, فسرب, فوالي, فنوال از نمادهاي مورد توجه در گروه بودند

 
 .در حمل و نقلی ها نیز معامالت مثبت بود و عمده نمادها با رشد محدود قیمتی همراه بودند

 
همراه شدند. در قطعه سازها برخی از تك نمادها همچون  در گروه خودرو معامالت خپارس مثبت بود و عمده خودروسازها با افت قیمت

 .خچرخش مورد توجه بودند

 
را در بانك ها داد و ستدهاي مثبتی را شاهد بودیم. وسینا, وملل, وپارس از نمادهاي همراه با رشد بودند و بقیه نمادها نیز نوسانات منفی 

 .تجربه كردند

 
 .در دارویی ها امروز نیز معامالت مثبت بود

 
واحدي روبرو شد. افت در  55,1در بازار امروز شاخص كل متاثر از رشد نمادهاي فارس, فوالد, كگل, شپنا و پارسان با افت حدود 

بازارهاي جهانی همچنان ادامه دارد و گرایش اصالحی در بازار ارز نیز مزید علت شده تا امروز روندي منفی بر گروه هاي كاالیی حاكم 

 .شود


