
 بسم هللا الرحمن الرحیم                                            
 (32/40/9218گزارش روز بازار)

 

 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %1.9. 7,927 735,322 شاخص کل

 %2149 674 47,526 شاخص کل هم وزن

 %1.6. 42 5,5.4 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالتحجم 

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

 %65- 7,526- ..5,2 بورس اوراق بهادار تهران

 %3.- 797- 454,. فرابورس ایران

 %54- 7,394- 6,462 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %37- .22,.- 967 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
36 -49 -34% 

 %37- 222,.- 994 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
نسبت به روز تغییر 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 79126- .77- 332 معامالت عادی سهام در فرابورس

 7,622122 .5 .6 مالت عمده، بلوکی امع

 64147 47 93. اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 6166.- 53.- 22. 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

 ریال()میلیارد 

 5.2 صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان اعتماد 572 فروشگاههاي زنجیره اي افق كوروش 7افق

 94 عطرین نخ قم 7نطرین 95 فوالد مباركه اصفهان 7فوالد

 42 س. تدبیرگران فارس وخوزستان 7سدبیر .. سرمایه گذاري گروه توسعه ملي 7وبانك

 3. آرمان آتي كوثر صندوق س. آكورد .5 بانك خاورمیانه 7وخاور

      

 

 

55.46% 

44.54% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 33164 994 بورس اوراق بهادار تهران

 66136 22. فرابورس ایران

 22. 294. 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

 9. كگهر سنگ آهن گهرزمین .76 رمپنا گروه مپنا )سهامي عام(

 .. زاگرس پتروشیمي زاگرس 753 كچاد چادرملو وصنعتي معدني

 9 مارون پتروشیمي مارون 724 پارس پتروشیمي پارس

 6 دماوند تولید نیروي برق دماوند 725 همراه شركت ارتباطات سیار ایران

 5 میدكو هلدینگ صنایع  معدني خاورمیانه 92. كگل معدني و صنعتي گل گهر

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

 .بازار متعادل و مثبت آغاز به كار كرد

 

مجمع عمومي عادي سالیانه به منظور تصویب  ملت جهت برگزاريشیراز, آسیا, وبشهر, كبافق, وساپا, نمادهاي معامالتي 

 .صورتهاي مالي متوقف شدند

 

فلوله صف خرید رتشکیل داد و درصدي داشت.  ذوب رشد بیش از یكدر گروه فلزات اساسي معامالت بهتر از روز گذشته بود. 

 .فسرب از نمادهاي مورد توجه بودند كیمیا,زنگان, فنورد, فاسمین, 

 

 .بود در گروه محصوالت دارویي جو عمومي معامالت امروز نوساني

 

كنور كبافق و كگهر, ومعادن, كچاد, تاصیکو,  .مثبت است و رشد دسته جمعي نمادها را شاهد بودیم در گروه معدني معامالت

 .كچاد امروز نیز با افزایش تقاضا به صف خرید نیز رسیدهمراه بودند. نماد  با رشد بیش از سه درصدي

 

شبهرن با رشد قیمتي ونفت و شبریز, شراز,  ندر,شبشتران, شپنا, در گروه فرآورده هاي نفتي شاهد رشد قیمت ها هستیم. 

 .شپاس از نمادهاي منفي گروه بودندشنفت و  بیش از دو درصدي روبرو بودند و

 

 6فروشش كاسته شد امروز رشد بیش از  پیلن از فشار_جمو مثبت آغاز شد.  در گروه محصوالت شیمیایي معامالت متعادل

خود صف  نوري نیز در اولین روز معامالت شسینا مورد توجهند وشلعاب و شغدیر,  شخارک,زاگرس, تاپیکو, درصدي داشت. 

 .قیمتي قرار گرفت پیلن با افزایش تقاضا در محدوده سقف_جمخرید سنگیني داشت. نماد 

 

 .تاپکیش مورد توجه بودندسپ و مداران, در گروه رایانه نمادهاي 

 

خساپا, خودرو, فرسایشي به گروه حاكم شد. نماد  مثبت آغاز شد و رفته رفته روند اصالحيدر گروه خودرو و قطعات, معامالت 

نشیني بیش از  خکار مورد توجه بودند. عقبخچرخش و خرینگ, روبرو بودند و در قطعه سازها  ورنا با افت قیمتخپارس و 

 .ایاني بازار قابل توجه بودلحظات پ خساپا درورنا و خپارس, خودرو, سه درصدي در نمادهاي 

 

كمرجان با كسرام و كگاز, كفپارس, كرازي,  كهمدا,كسرا, در گروه محصوالت كاني غیرفلزي معامالت مثبت بود و نمادهاي 

 .رشد حداكثري قیمت همراه شدند
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ر نیز با افزایش قیمت بیش از وپاساوتجارت و  درصدي داشت و 6دي رشد بیش از در گروه بانك معامالت متعادل است و نماد 

 .كرد وتجارت را نیز با رشد بیش از دو درصدي همراهوبصادر نماد حداكثري نماد  یك درصدي روبرو بودند. رشد

 

فارس شخارک و كگل, همراه, پارس, كچاد, رمپنا,  نمادهاي در پایان معامالت روز جاري شاخص كل با بیشترین تاثیر از رشد

در مسیر لمس سقف هاي  واحدي روبرو شد. اقبال بازار به نمادهاي گروه معدني و پتروپاالیشي شاخص را 7925د با رشد حدو

 .جدید قرار داد


