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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %37.2 3,2,2 322,332 شاخص کل

 %,272 ,32 ..2,3, شاخص کل هم وزن

 %,373 23 ,3,92 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالتحجم 

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

 %33- 3,223- 323,, بورس اوراق بهادار تهران

 %33 393 3,223 فرابورس ایران

 %,3- 3,392- 8,922 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %32 233 22.,3 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
3,2 -33, -83% 

 %3 .. 3,222 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
روز تغییر نسبت به 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 ,2,73 323 ,.. معامالت عادی سهام در فرابورس

 322722- 39- 2 مالت عمده، بلوکی امع

 2792- 8- 332 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 33729 .38 932 جمع
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 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(

 323 صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان اعتماد 93. نفت سپاهان 3شسپا

 33 صندوق س. آرمان آتی كوثر آكورد 332 فوالد كاوه جنوب كیش 3كاوه

    3,3  خراسان  قند ثابت 3قثابت

    .9 گروه صنعتی پاكشو 3پاكشو

    3, گروه كارخانجات صنعتی تبرك 3تبرك

 

 

67.88% 

06.13% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 8.733 3222 بورس اوراق بهادار تهران

 23729 932 فرابورس ایران

 322 3228 کل
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 تاثیر در شاخص فرابورس ایران بهادار تهرانتاثیر در شاخص بورس اوراق 

 تاثیر نماد نام اوراق تاثیر نماد نام اوراق

 32 مارون پتروشیمی مارون 99, فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 9 زاگرس پتروشیمی زاگرس 3.2 همراه شركت ارتباطات سیار ایران

 8- دماوند برق دماوندتولید نیروي  322 تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

 2- كگهر سنگ آهن گهرزمین 339 شپنا پاالیش نفت اصفهان

 3 مادیرا صنایع ماشین هاي اداري ایران ,33 پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

كرد. در ادامه گرایش بازار به سمت نمادهاي بازار مثبت و متعادل و با گرایش به نمادهاي گروه خودرو و بانک آغاز به كار 

بزرگتر خصوصا پتروپاالیشی ها محسوس بود. با گرایش بازار به نمادهاي گروه پتروپاالیش شاهد عقب نشینی خریداران در 

 .گروه هاي بانک و خودرو بودیم و در دقایق پایانی بازار, هیجان و سردرگمی در معامالت اكثر نمادها محسوس بود

 

گروه فلزات اساسی, ذوب و فوالد و فملی همراه با رشد حدود یک درصدي داد و ستد شدند و وتوكا, فخاس, فسرب و فنورد در 

 .و فپنتا, كاوه, فوالژ از نمادهاي مورد توجه بودند

 

 .در نماد رمپنا معامالت منفی آغز شد و با رشد پیگیري شد و در ادامه مجددا فشار عرضه به روند غلبه داشت

 

در معدنی ها كدما و ومعادن در سقف قیمتی تقاضا داشتند و كگل, تاصیکو, كروي و كبافق با نیز رشد بیش از یک درصدي 

 .روبرو بود

 

 .در گروه الستیک و پالستیک بر خالف روند كلی بازار شاهد افت دست جمعی نمادها بودیم

 

 .کوثر بودیمدر گروه كم جمعیت هتل و رستوران شاهد معامالت منفی نماد گ

 

در گروه فرآورده هاي نفتی, همسو با جو گروه محصوالت شیمیایی معامالتی مثبتی را شاهد بودیم و امروز اكثر نمادها با رشد 

همراهند هرچند حجم معامالت و قدرت خریداران ضعیف تر از نمادهاي شیمیایی بود و در ادامه صف خرید در اكثر نمادها 

 .دهاي مثبت عقب نشینی خریداران را در پی داشتشکل گرفت و عرضه در درص

 

در گروه محصوالت شیمیایی معامالت مثبت بود و امروز نمادهاي بزرگ گروه نیز مورد توجه بودند. فارس, زاگرس, تاپیکو, 

 .پارسان, كرماشا, جم, مارون و شیران از نمادهاي مورد توجه بودند

 

در گروه محصوالت دارویی بودیم به طوري كه به جز نماد دزهراوي و دكپسول  با افزایش عرضه در بازر شاهد افت یکپارچه

 .عمده نمادها روندي منفی به خود گرفتند

 

 .در گروه انبوه سازي معامالت همسو با وضعیت كلی بازار منفی بود
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 .در گروه اطالعات و ارتباطات نماد اپرداز امروز نیز با افت قیمتی همراه بود

 

 .نه پرداخت و سیستم از نمادهاي مورد توجه بودنددر گروه رایا

 

در گروه كوچک محصوالت كاغذي شاهد روند مثبت و صف خرید در نماد چکارن بودیم و چکاپا نیز رشد بیش از یک درصدي 

 درصدي داشت وپس از ابطال ,3داشت و در ادامه عقب نشینی كرد و چکاوه پس از مجمع, بازگشایی همراه با رشد بیش از 

 .معامالت با رشد محدود بازگشایی شد

 

در گروه خودرو و قطعات, خودروامروز نیز مثبت آغاز كرد. خساپا متوقف بود و پس از بازگشایی با افت مواجه شد و خپارس و 

 .خزامیا رشد بیش از سه درصدي داشتند. خمهر, ختوقا و خپرخش از نمادهاي مورد توجه در قطعاتی ها بودند

 

ک معامالت یکپارچه مثبتی در جریان بود, وبملت رشد بیش از چهار درصدي داشت. تجارت و وبصادر نیز افزایش در گروه بان

وملل, ونوین, وسینا, دي, وپارس و وپاسار از نمادهاي مورد توجه گروه بودند و در ادامه اكثر  .قیمت محدود را تجربه كردند

 .نمادها با فشار عرضه مواجه شدند

 

و نقل, حتاید در سقف داد و ستد شد و حآسا نیز كه صف خرید داشت به دلیل افشاي نتیجه دادگاه با وقفه یک  در گروه حمل

 .ساعته همراه بود

 

 .در گروه مخابرات هر دو نماد اخابر و همراه با صف خرید همراه بودند

 

مراه, تاپیکو, شپنا, پارسان, شبندر با رشد در پایان معامالت روز جاري شاخص كل با بیشترین تاثیر از رشد نمادهاي فارس, ه

واحدي روبرو شد. بازار با چرخش نقدینگی به سمت نمادهاي پتروپاالیشی روبرو شد و با لمس محدوده مقاومتی  32,3حدود 

 .افزایش عرضه خصوصا در نمادهاي خودرویی و بانکی را تجربه كرد


