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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %6.5,- 5,1,8- 128,512 شاخص کل

 %1682- 2,158- .11,52 شاخص کل هم وزن

 %2682- 12- ,1.,1 فرابورس

 

 )میلیون سهم(حجم معامالت

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

 %1,- ..1,8- 8,1.1 بورس اوراق بهادار تهران

 %22 ,.1 ,.1,5 فرابورس ایران

 %12- ,1,22- 18,,5 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %18- 158- 2,152 ر بورسمعامالت عادی سهام د

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
2 -8. -222% 

 %18- ,81- 2,152 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 5612- 1.- 5.. ابورسمعامالت عادی سهام در فر

 ,22268 12 12 مالت عمده، بلوکی امع

 1,6,2 2, 2.1 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 ,262- 22- 581 جمع
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 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(

 8,, اعتماد صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان   

 82 آکورد صندوق س. آرمان آتی کوثر   

      

      

      

 

 

62.93% 

37.07% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 ,162. 2152 بورس اوراق بهادار تهران

 8628, 581 فرابورس ایران

 222 1,81 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

 ,2- مارون پتروشیمی مارون 55.- فوالد فوالد مبارکه اصفهان

 .- مزهر فوالد هرمزگان جنوب .81- فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 . ذوب سهامی ذوب آهن  اصفهان 128- فملی  ایران  مس  صنایع  ملی

 1- شراز پاالیش نفت شیراز 15,- کگل معدنی و صنعتی گل گهر

 1- سمگا گروه سرمایه گذاري میراث فرهنگی .18- شپنا پاالیش نفت اصفهان

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

گروه ها آغاز به کار کرد. افزایش عرضه در روز قبل و بازگشایی همراه با افت قابل توجه در بازارهاي  بازار با فشار فروش در اکثر

جهانی از عمده ترین دالیل آغاز منفی بازار بود و نماد تازه وارد تاصیکو نیز امروز در ابتداي معامالت و در سقف قیمتی حجم 

واحدي را در کمتر از یکساعت از آغاز معامالت  1222ازار افت بیش از عرضه و تقاضاي قابل توجهی داشت. فشار فروش در ب

به دنبال داشت در ادامه فشار فروش اکثر نمادهاي بزرگ بازار را به کف مجاز قیمتی رساند, باال بودن قیمت هاي پایانی در 

 .در فروش سهام را در پی داشته استکنار در سود بودن سبد سهام اکثر سرمایه گذاران به دلیل رشد مناسب اخیر, بی پروایی 

 
 1,2نماد تازه وارد تاصیکو که از بدو ورود وضعیت معامالتی جالب و البته عجیبی داشته است, با حجم معامالتی بیش از 

 .میلیون سهم در محدوده صفر تابلو در حال معامله می باشد

 
 .نماد رمپنا امروز منفی آغاز کرد و به صف فروش نیز رسید

 
 .گروه پیمانکاري صنعتی خصدرا و باالس امروز با افت قیمتی همراه بودنددر 

 
در گروه فلزات اساسی ذوب در سقف مجاز تقاضا داشت, فوالد و فملی افت حدود سه درصدي داشتند, فلوله و فنورد رشد 

رشد بیش از دو درصدي نماد  .درصدي را در میان جو منفی گروه ثبت کردند و بقیه گروه افت یکپارچه داشتند 1بیش از 

 .ذوب که در صورت ادامه می تواند جو گروه و بازار را تا حدودي با بهبود مواجه نماید

 
ریال رسید  22222درصدي به پایین تر از  1در گروه فراورد هاي نفتی شاهد افت یکپارچه نمادها بودیم. شپنا با افت بیش از 

ریال معامله شد و شبریز و شراز به کف مجاز  2.222ستدشد. شبندر پایین تر از  ریال داد و 8,22و شتران نیز در محدوده 

 .هاي نفتی تمامی نمادها به صف فروش رسیدندسیدند در ادامه در گروه فراوردهقیمتی ر

 
 .در گروه سرمایه گذاري نیز معامالت منفی بود و با افزایش عرضه ها به پایان رسید

 
 .ه منفی در جریان بوددر معدنی ها معامالت یکپارچ

 
 .در گروه عرضه برق عمده نمادها نوسانی داد و ستد شدند و در انتهاي بازار عمده نمادها با عقب نشینی مواجه شدند

 

 
در گروه سیمان نیز همسو با کلیت بازار شاهد افت قیمت و صف فروش اکثر نمادها هستیم. ستران در ابتداي معامالت نوسان 

کنون در محدوده منفی داد و ستد می شود. سفار و سیالم از معدود نمادهاي همراه با نوسانات مثبت مثبت داشت و هم ا

 .گروهند
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در گروه محصوالت شیمیایی نیز همسو با کلیت بازار افت یکپارچه نمادها را شاهدیم و ساینا و شکلر از معدود نمادهاي مورد 

 .توجه بازارند

 
کرمان در پیگیري روند صعودي در میان معامالت منفی بازار و گروه جالب توجه است و  در گروه انبوه سازي سماجت نماد

 .امروز وتوس و ثامان نیز در سقف مجاز داد و ستد می شوند

 
ریال داد و ستد  2.22در گروه خودرو و قطعات, نماد خساپا علیرغم جو منفی بازار رشد بیش از سه درصدي داشت و باالتر از 

ریال رسید و خپارس نیز امروز نوسانات مثبت داشت. ختور,  8222ا افت بیش از دو درصدي به پایین تر از شد. خودرو ب

خلنت, خچرخش و خفنر از نمادهاي مورد توجه بازار بودند. صف خرید در نماد خساپا افزایش تقاضا در اکثر نمادهاي گروه 

خودرو را به صف فروش رساند و کلیت گروه همسو بازار وضعیت  خودرو را در پی داشت و در ادامه افزایش فشار عرضه نماد

 .بازار با افت قیمتی همراه شدند

 
در گروه حمل و نقل صف خرید سنگین نماد حریل در روز سرتاسر منفی بازار جالب توجه بود. حسیر نیز از دیگر نمادهاي 

 .مورد توجه این گروه بود

 
درصدي را تجربه کرد و غگل و غسالم نیز از دیگر  1افزایش تقاضا رشد بیش از  در گروه محصوالت غذایی نماد غشهداب با

 .نمادهاي مورد توجه در میان معامالت سرتاسر منفی بودند

 
در گروه بانك نماد وپاسار و ونوین با نوسانات مثبت آغاز کردند. و بقیه نمادها با افزایش عرضه و افت قیمتی محسوس همراه 

تجارت, وبصادر, ودر بانکی ها نیز نمادها یکپارچه به صف فروش رسیدند. جمع شدن صف فروش نمادهاي شدند و در ادامه 

 .وپاسار از نکات مثبت معامالت در گروه بانکی بود

 
در پایان معامالت روز جاري شاخص کل با بیشترین تاثیر از افت نمادهاي فوالد, فملی, کگل, شپنا و شبندر, کچاد و با کاهش 

واحدي روبرو شد. افت قیمت ها در بازارهاي جهانی, آغاز روند شناسایی سود از روز گذشته و البته اخبار نامساعد  51,8حدود 

 .سیاسی همگی از دالیل افت سنگین و کم سابقه بازار سهام طی روز جاري بود


