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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %1122 6,585 178,472 شاخص کل

 %5122 1,127 57,,76 شاخص کل هم وزن

 %1164 1, 5,565 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالتحجم 

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

 %4- 858- ,7,,8 بورس اوراق بهادار تهران

 %22 257 2,445 فرابورس ایران

 %8- 157- 5,456 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %22- 242- 2,625 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
56 52 2616% 

 %7- 212- 2,642 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 25145 227 55, معامالت عادی سهام در فرابورس

 1,822122 15- 65 مالت عمده، بلوکی امع

 24124- 81- ,24 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 8162 61 2,126 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(

 275 صندوق س.اعتماد آفرين پارسیان اعتماد ,,2 سرمايه گذاري صدرتامین 1تاصیكو

 225 بانک گردشگري 1وگردش 244 س. نفت و گاز و پتروشیمي تأمین 1تاپیكو

 6, صندوق س. آرمان آتي کوثر آکورد 225 بانک تجارت 1وتجارت

 72 بیمه اتكايي ايرانیان 1اتكاي 222 بانک صادرات ايران 1وبصادر

 72 هلدينگ صنايع معدني خاورمیانه 1میدکو 26 پتروشیمي جم 1جم

 

 

56.75% 

49.25% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 65176 2642 بورس اوراق بهادار تهران

 85116 2126 فرابورس ایران

 222 1745 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

 25 کگهر سنگ آهن گهرزمین 542 فوالد فوالد مبارکه اصفهان

 4 مارون پتروشیمي مارون 147 پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان

 7 زاگرس پتروشیمي زاگرس 142 رمپنا گروه مپنا )سهامي عام(

 5 ذوب سهامي ذوب آهن  اصفهان 164 پارس پتروشیمي پارس

 5 میدکو هلدينگ صنايع  معدني خاورمیانه 114 وغدير  غدير)هلدينگ گذاري سرمايه

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

 .بازار متعادل, کم حجم و بازگشت نسبي قیمت در اکثر نمادهايي که روز گذشته با فشار فروش همراه بود آغاز به کار کرد

 
 :اما در گروه هاي مختلف

 
 .انبوه سازها امروز متعادل و مثبت بودند

 
 .در لیزينگي ها نیز معامالت مناسبي در جريان بود و اکثر نمادها با رشد قیمي همراه شدند

 
پس از بازگشايي روز گذشته امروز با رشد  رمپنارتكو با رشد بیش از سه درصدي روبرو شد و در گروه خدمات فني مهندسي 

 .قیمتي و صف خريد همراه بود

 
شبهرن, #ونفت,رشد قیمت داد و ستد شدند.  تي يكپارچه مثبت داشت و عمده نمادها بادر گروه فراورده هاي نفتي نیز معامال

داد و ستد  ريال 21222شپنا امروز با رشد محدود باالتر از مورد توجه در گروه بودند.  شنفت از نمادهايشپاس و شبريز, #

 .شدند

 
 .کاما مورد توجه بودندکگهر و کدما و در معدني ها نیز معامالت مثبت بود و نمادهاي 

 
فوالد که همچنان در فروش خوب و  ذوب رشد بیش از يک درصدي داشتدر گروه فلزات اساسي فضاي معامالت مثبت بود. 

 فروس,فسرب, فباهنر, وتوکا, بود و بیشترين تاثیر مثبت بر شاخص کل داشت.  عمل میكند با رشد بیش از دو درصدي همراه

امروز مورد توجه بود و عمده نمادها روند مناسبي را  گروه فلزات اساسي .فمراد از نمادهاي مورد توجه بودند فنوال وفسازان, 

معامالت مثبت گروه به  ذوب همسو باافزايش تقاضا در آستانه تشكیل صف خريد قرار گرفت. نماد  ذوب باثبت کردند. نماد 

 .صف خريد رسید

 
پارسان, شكلر, شگل, وپتروشغدير, پارس,  پیلن,_جمتي متعادل مثبت بود و نمادهاي در گروه محصوالت شیمیايي معامال

 .خراسان مورد توجه بودند ساينا,شوينده, شپاکسا, 

 

 
 .افرا مورد توجه بودندسیستم, در گروه رايانه نیز معامالتي منفي بود و 
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وپست نیز امروز پرتقاضا ريال نزديک شد.  1222 اي مناسبي دارد و بهوپاسارهمچنان تقاضدر گروه بانک معامالت متعادل بود. 

بقیه  وبصادر نیز با افزايش تقاضا رشد بیش از سه درصدي داشت ودرصدي را ثبت کرد.  وتجارت رشد بیش از يکبود و 

 .نمادهاي متعادل داد وستد شدند

 
 .حفاري امروز نوسانات مثبت محدود را شاهد بوديمدر نماد 

 
خپارس با رشد نسبي همراه شدند. در قطعه سازها  خساپا, خودرو,معامالت متعادل و مثبت بود.  ر گروه خودرو و قطعات,د

 .خلنت از نمادهاي مورد توجه بودندختور و  خكمک,خكار, ختوقا و 

 
 .مید نیز نوسانات مثبت را تجربه کردندواوبانک و وصندوق مورد توجه بودند و صف خريد دارند و وغدير و در چند رشته اي ها 

 
با  کگلفملي و وغدير,پارس, رمپنا, پارسان, فوالد,  در پايان معامالت روز جاري شاخص کل با بیشترين تاثیر از رشد نمادهاي

ناسب گزارش هاي م واحدي روبرو شد. بازار متعادل آغاز کرد و با توجه به جو مثبت سیاسي و البته 6585رشد حدود 

 .عملكردي رشد قابل توجهي را تجربه کرد


