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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %0001 202 828,212 شاخص کل

 %0021 933 74,272 شاخص کل هم وزن

 %0020 82 8,699 فرابورس

 

 )میلیون سهم(حجم معامالت

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

 %29- 722- 9,977 بورس اوراق بهادار تهران

 %11- 8,278- 2,447 فرابورس ایران

 %97- 8,690- 1,222 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %2- 2- 2,070 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
22 -74 -48% 

 %1- 11- 2,012 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 24084- 32- 796 معامالت عادی سهام در فرابورس

 7024- 8- 76 مالت عمده، بلوکی امع

 222084 289 884 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 7078 90 403 جمع

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحیم                                            
 (92/29/8921گزارش روز بازار)

 

 

 

 

 

 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(

 814 8وقوام بانک قوامین 11 8رمپنا گروه مپنا )سهامی عام(

 802 اعتماد ندوق س.اعتماد آفرین پارسیانص 71 8پاكشو گروه صنعتی پاكشو

 0023 آكورد صندوق س. آرمان آتی كوثر 93 8سخوز سیمان خوزستان

    84 8وانصار بانک انصار

    27 8ثعمرا عمران و توسعه شاهد

 

 

59.88% 

40.12% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 13022 2012 بورس اوراق بهادار تهران

 70028 403 فرابورس ایران

 200 2464 کل
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 تاثیر در شاخص فرابورس ایران تاثیر در شاخص بورس اوراق بهادار تهران

 تاثیر نماد قنام اورا تاثیر نماد نام اوراق

 7 ذوب سهامی ذوب آهن  اصفهان 211- فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 9 دماوند تولید نیروي برق دماوند 277 پارس پتروشیمی پارس

 9 مارون پتروشیمی مارون 283 همراه شركت ارتباطات سیار ایران

 8 كگهر سنگ آهن گهرزمین 281- رمپنا گروه مپنا )سهامی عام(

 2 شرانل نفت ایرانول 22- بفجر می فجرپتروشی

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

بازار مطابق با انتظار با افزایش عرضه ها آغاز به كار كر و شاهد عقب نشینی خریداران در اكثر نمادهاي بزرگ بودیم. نماد 

 .ر بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص كل داشتشتران با توجه به گزارش عملکرد مطلوب آغازي مثبت داشت و در ابتداي بازا

 

 .نماد رمپنا امروز با افت قیمتی همراه بود

 

الد, فملی با افت نسبی روبرو بودند ودر گروه فلزات اساسی نیز معامالت همسو با بازار در نمادهاي بزرگ با عرضه مواجه بود. ف

 .وتوكا, فمراد, فروس, فوالي از نمادهاي مورد توجه بودندو البته امروز ذوب نوسانات مثبت را تجربه كرد. فسرب, 

 

در گروه فراورده هاي نفتی معامالت پاالیشی ها متاثر از گزارش مطلوب شتران متعادل بود و امروز نمادهاي شبهرن, شسپا, 

نمادهاي گروه  شپاس مجددا در سقف مجاز داد و ستد شد. افزایش تقاضا در معامالت ..شنفت, شرانل مورد توجه هستند

 .فراورده هاي نفتی مشهود بود و شپنا, شتران, شبندر و شبریز رشد بیش از یک درصدي را تجربه كردند

 

ساینا, شسینا در  در گروه محصوالت شیمیایی پارس تاپیکو, شپترو نوسانات مثبت داشتند و شکربن, شتوكا, شامال و شلعاب,

انی مبنی بر احتمال ارائه گزارش مطلوب به بازار با اقبال روبروست و در آستانه سقف مجاز تقاضا داشتند و شفن نیز با شایع

 .صف خرید قرار گرفت

 

درصدي  7در گروه خودرو و قطعات, معامالت منفی آغاز شد و شاهد افت اكثر نمادهاي خودرو ساز بودیم. خساپا افت بیش از 

از سه درصدي روبرو بودند. در قطعه سازها اما وضعیت تا  داشت و خودرو, خزامیا, خگسترو خپارس با كاهش قیمت بیش

حدودي بهتر بود و نمادهاي خلنت, ختوقا, خرینگ و خمحور در سقف مجاز داد و ستد دند و خشرق نیز به دلیل رشد بیست 

 .درصدي متوقف شد. با افزایش فشار فروش شاهد افت اكثر نمادهاي خودروساز تا كف قیمتی بودیم

 

 .دنی كنور در سقف مجاز داد و ستد شددر گروه مع

 

ریال گذشت و ثباغ, ثنوسان, ثامان و  6000در گروه انبوه سازي شاهد ادامه رشد كرمان در سقف قیمتی بودیم. وساخت از 

 .وآذر از دیگر نمادهاي مورد توجه در گروه بودند

 

با افت قیمتی همراه شدند. سصفها, سخاش,  در گروه سیمان امروز ستران صف خرید داشت و سفارس, سشرق, سدور, سپاها

 .ساروم, سفار, ساربیل از دیگر نمادهاي مورد توجه بازار بودند
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بترانس با لمس سطوح مقاومتی در گروه ماشین آالت و دستگاه هاي برقی كه در چند روز اخیر مورد توجه بازار بوده اند نماد 

 .بسوییچ امروز نیز با اقبال بازار مواجه بودندبالبر و م, بکاعقب نشینی تا صف فروش را نیز تجربه كرد. 

 

وتجارت, وكار با رشد قیمتی به سقف مجاز رسیدند وپست و در گروه بانک معامالت در اكثر نمادها نوسانی آغاز شد و نمادهاي 

 .درصدي روبرو بود 2دي نیز با رشد حدود وبصادر نوسانات منفی داشتند و وبملت, 

 

واحدي  209شبریز با رشد حدود همراه , پارس, یان معامالت روز جاري شاخص كل با بیشترین تاثیر از رشد نمادهاي در پا

روبرو شد. برخالف رشد محدود شاخص, امروز بازار در گروه هاي بزرگ با عرضه روبرو بود و شاهد عقب نشینی نسبی 

 .خریداران بودیم


