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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %3220- 285- 222,252 شاخص کل

 %3280 235 63,006 شاخص کل هم وزن

 %3206 52 0,036 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالتحجم 

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

 %55- 205- 5,802 بورس اوراق بهادار تهران

 %56- 550- 5,308 فرابورس ایران

 %50- 022- 2,850 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %20- 025- 5,380 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
05 -23 -00% 

 %20- 005- 5,520 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
به روز  تغییر نسبت

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 55225 56 622 معامالت عادی سهام در فرابورس

 2,033233 02- 52 مالت عمده، بلوکی امع

 56228 02 033 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 52202 536 560 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 

 20 صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان اعتماد 25 فوالد  خوزستان 2فخوز

 56 صندوق س. آرمان آتی کوثر آکورد 5 پتروشیمي مبین 2مبین

 5 تولید برق عسلویه مپنا 2بمپنا 8  سپه  گذاري سرمايه 2وسپه

 0 گروه صنایع کاغذ پارس 2چکاپا   

      

 

 

59.18% 

46.83% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد معامالتارزش  بازار

 20285 5520 بورس اوراق بهادار تهران

 06255 560 فرابورس ایران

 533 2385 کل



 بسم هللا الرحمن الرحیم                                            
 (50/50/8931گزارش روز بازار)

 تاثیر در شاخص فرابورس ایران بهادار تهرانتاثیر در شاخص بورس اوراق 

 تاثیر نماد نام اوراق تاثیر نماد نام اوراق

 5 مارون پتروشیمي مارون 255- فوالد فوالد مباركه اصفهان

 8- زاگرس پتروشیمي زاگرس 256- فملي  ايران  مس  صنايع  ملي

 0 شراز پااليش نفت شیراز 555 نوري پتروشیمي نوري

 0- ذوب سهامي ذوب آهن  اصفهان 522- كچاد چادرملو وصنعتي معدني

 2 شاوان پااليش نفت الوان 505 شتران پااليش نفت تهران

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

 .بازار متعادل, كم حجم و مثبت و با گرايش به گروه فراورده هاي نفتي آغاز به كار كرد

 
 .وتجارت بازگشايي شدندنوري و نماد 

 
 .حتوكا بوديمحآسا و توريل, حتايد, حپترو, حسینا, در گروه حمل و نقل معامالت مثبت بود و شاهد رشد حداكثري نمادهاي 

 
شراز تقاضاي قوي تري دارد و در شاهد هستیم و نماد  شتران راشاوان, شبندر, در گروه فراورده هاي نفتي رشد تقاضا در نماد 

 .منفي همراهند شپاس با نوسانشبهرن و ونفت, شرانل, شنفت به كف مجاز رسیده و شود.  سقف قیمتي داد و ستد مي

 
 .مورد توجه هستند آسیاالبرز و ملت, دانا, ما, ودي, در گروه بیمه معامالت مثبت است و نمادهاي 

 
اپرداز با افت بیش از مرقام مشهود بود. در اطالعاتي ها,  مداران وركیش, ر گروه رايانه و اطالعات, افزايش تقاضا در نمادهاي د

 .اوان در روندي معکوس رشد بیش از سه درصدي داشتو  سه درصد مواجه شد

 
 .زمگسا مورد توجه بودندیام و زقزشگزا, زشريف, سیمرغ, معامالت مثبت بود و نمادهاي  در گروه زراعت

 
فپنتا با افت قیمت روبرو بودند و در فسرب و  فاسمین,فوالد, فملي, ذوب, در گروه فلزات اساسي معامالت در نمادهاي 

 .فلوله افزايش تقاضا, صف خريد را به دنبال داشت فسپا وفوالي, نمادهاي 

 
وپست نیز صف خريد داشت و خريد بود.  دي نیز در آستانه تشکیل صفو  وملل صف خريد سنگین داشتدر گروه بانک نماد 

از  وبصادر همچنان تحرک قابل توجهياز يک درصدي همراه شدند و اين در حالیست كه  وسینا با رشد بیشوخاور و وپاسار و 

 .خود نشان نمي دهد

 
 .كگل امروز روند نوساني و منفي داشتندكچاد و و در گروه معدني شاهد معامالتي متعادل و كم نوسان را شاهد بوديم 

 
ساينا با توجه به شگل, .در گروه محصوالت شیمیايي معامالت متعادل بود و امروز پتروشیمي ها با افزايش عرضه آغاز كردند

 وپترو ورد توجه بود. مارون از معدود نمادهاي پتروشیمي موروبرو بودند.  اعمال افزايش نرخ ها در تیرماه با افزايش تقاضا

ريالي  00233درصدي باالتر از سطح قیمتي  8نوري با رشد حدود شیران نیز با افزايش بیش از سه درصدي مواجه بود. نماد 

 .بازگشايي شد
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با افت بیش از دو درصدي همراه بودند.  خساپاخودرو و در گروه خودرو و قطعات, خودروسازها منفي داد و ستد شدند و 

مورد  خمحورخکمک, خمحركه, خاهن, همراهند و در قطعه سازها,  يک درصدي با افت خزامیا در محدوده كمتر ازپارس و خ

 .توجه بودند

 
با افت  وغديراخابر و كچاد, فملي, فمل, فوالد,  در پايان معامالت روز جاري شاخص كل با بیشترين تاثیر از افت نمادهاي

بازار سهام در اولین روز  شد. افت نرخ ارز و نوسان منفي بازارهاي جهاني از عمده ترين داليل سردي روواحدي روب 285حدود 

 .هفته بود


