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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %5112 2,1,5 565,242 شاخص کل

 %5152 ,1,52 ,22,21 شاخص کل هم وزن

 %,.11 25 3,1,3 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالتحجم 

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

 %54 254 ,.3,6 بورس اوراق بهادار تهران

 %4- 55- 1,656 فرابورس ایران

 %12 435 16.,6 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %45 262 1,361 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
55 -.2 -25% 

 %.6 665 .1,34 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 53163- ,14- 253 معامالت عادی سهام در فرابورس

 6126.- 34- 5 مالت عمده، بلوکی امع

 2,1,4- 565- 1,4 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 ,6113- 666- 431 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(

 55 صندوق س.اعتماد آفرين پارسیان اعتماد 22 گروه  صنايع كاغذ پارس 5چكاپا

 115, صندوق س. آرمان آتی كوثر آكورد 46 كارت اعتباري ايران كیش 5ركیش

    .2 گروه صنعتی پاكشو 5پاكشو

    32 س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین 5تاپیكو

    56 بانك تجارت 5وتجارت

 

 

61.45% 

08.55% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 45162 .134 بورس اوراق بهادار تهران

 31122 431 فرابورس ایران

 ,,1 ,,,5 کل
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 تاثیر در شاخص فرابورس ایران شاخص بورس اوراق بهادار تهرانتاثیر در 

 تاثیر نماد نام اوراق تاثیر نماد نام اوراق

 . میدكو هلدينگ صنايع  معدنی خاورمیانه 635 جم پیلن پلی پروپیلن جم

 5 ذوب سهامی ذوب آهن  اصفهان 355 كگل معدنی و صنعتی گل گهر

 2 زاگرس پتروشیمی زاگرس .32 فوالد فوالد مباركه اصفهان

 2 مارون پتروشیمی مارون 365 فملی  ايران  مس  صنايع  ملی

 4 كگهر سنگ آهن گهرزمین ,,5 اخابر مخابرات ايران

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

گروه ب, از طريق -ذوب پس از افشاي اطالعات با اهمیت مادن .بازار متعادل, مثبت و با گرايش به گروه خودرو آغاز به كار كرد

 .انجام حراج ناپیوسته با محدوديت دامنه نوسان قیمت بازگشايی شد

 

فوالد و امروز رشد بیش از دو دردصدي داشت.  فملیذوب همچنان متوقف بود و در گروه فلزات اساسی معامالت مثبت است. 

افزايش تقاضا در  .كیمیا از نمادهاي مورد توجه بودندزنگان و فجر فمراد, فوالژ, داشت و  فاسمین رشد بیش از يك درصدي

درصدي به معامالت بازگشت و هم اكنون  6ذوب نیز با رشد  نماد جالب توجه بود. نماد فملی رشد بیش از سه درصدينماد 

 .داد وستد شد ريال ,,12باالتر از 

 

 .در گروه بیمه عمده نمادها با رشد قیمت همراه شدند

 

یش از سه درصدي را رمپنا امروز كه چند روز اخیر روندي اصالحی را پشت سر گذاشته امروز و در ابتداي معامالت رشد بنماد 

 .ثبت كرد

 

تاصیكو با افزايش تقاضا و رشد بیش از نماد  .كنور و از نمادهاي مورد توجه بودندكگل, در معدنی ها معامالت مثبت است و 

 .سه درصدي روبرو شد

 

 .در گروه الستیك و پالستیك روند معامالت امروز مثبت بود و اكثر نمادها با رشد حداكثري مواجه شدند

 

شتران, شپاس در سقف قیمتی داد و ستد شدند و  شبريز وشراز و ر گروه فرآورده هاي نفتی, معامالت مثبت بود و نمادهاي د

 .نوسان مثبت داشتند شنفت نیزشپنا و شبندر و 

 

وبرق, وجامی, وسبحان, ا, وايروبیمه, وساپا, ونیكی,  .در گروه سرمايه گذاري همسو با كلیت بازار, معامالت متعادل و مثبت بود

اخیر امروز در محدوده صفر تابلو  وخارزم از نمادهاي مورد توجه گروه در روندوگستر رشد حداكثري دارند و  وصنا وپرديس, 

 .دادو ستد شد

 

شیراز امروز ر و شكلجم, فارس, شخارک شیران و  شاراک ودر گروه محصوالت شیمیايی معامالت در اكثر نمادها متعادل بود. 

روند معامالت مثبت  شتوكا در سقف مجاز نوسان قیمتی داشتند و در شوينده ها نیزشپارس و شدوص,  نوسان منفی داشتند و

ماهه نیز هست از لحاظ نموداري در محدوده  4آستانه انتشار گزارش  شپاكسا كه اخیرا افزايش نرخ گرفته و دربود. نماد 
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نماد تازه وارد  .بین بود ومت روبروست و در صورت عبور می توان به رشد مناسب در میانمدت خوشبا مقا ريالی ,,,,1

ريالی در حال سفارشگیري بود.  654.6گشايش در محدوده نسبتا عجیب  پیلن كه در حال بازگشايیست, در مرحله پیش_جم

پیلن با رشد _جمحالیست كه نماد تازه وارد  و اين در زاگرس را نیز در آستانه تشكیل صف خريد قرار دادتقاضا نماد  افزايش

ريالی  ,,,,3پیلن پس از مچینگ اول در محدوده _جمريالی بازگشايی شد. معامالت  ,,,,3درصدي در محدوده  ,6حدود 

 .و ستد شد دريالی دا ,,,,3پايین تر از سطح 

 

 .و بودروبر در گروه دارويی نیز معامالت با بهبود تقاضا و رشد حداكثري

 

 .سازي نیز معامالت همسو با بازار مثبت بود در گروه انبوه

 

ساروم از نمادهاي مورد توجه سپاها, سدور, ستران, سشرق, سفارس, بوديم.  در سیمانی ها نیز امروز شاهد روند مثبت يكپارچه

 .بودند

 

 .همراه بوداپرداز امروز نیز با رشد نسبی قیمتی در گروه اطالعات و ارتباطات نماد 

 

 .اكثر نمادها روند متعادل داشتند و شاهد نوسانات مثبت در اكثر نمادهاي گروه بوديم در گروه رايانه

 

 .در گروه كوچك محصوالت كاغذي شاهد بهبود روند معامالت بوديم

 

خساپا به دلیل رشد ه قیمتی تقاضا داشتند و البت خساپا در سقفخودرو در گروه خودرو و قطعات, آغاز معامالت مثبت است و 

سازها نیز  ورنا نیز رشد بیش از سه درصدي داشتند و در قطعهخپارس و خزامیا و  .شد درصدي متوقف و بازگشايی ,5

 .وضعیت معامالت مثبت بود

 

كرد. درصدي را ثبت  6وبصادر رشد بیش از  وپست صف خريد داشتنددي و در گروه بانك نیز معامالت متعادل و مثبت بود. 

 .وپاسار نیز نوسانات مثبت را تجربه كردند وسینا ووبملت همچنان متوقف بود و 

 

 .اخابر با رشد قیمتی همراه بوددر گروه مخابرات 
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مبین, پارس و اخابر, فملی, فوالد, كگل, پیلن, _جم نمادهاي در پايان معامالت روز جاري شاخص كل با بیشترين تاثیر ازرشد

توجه نماد تازه وارد  روبرو شد. ادامه رشد قیمت ها در نمادهاي بزرگ بازار دركنار بازگشايی جالب واحدي 21,5با رشد 

 .پیلن, روز مطلوب ديگري را براي بازار سهام رقم زد_جم


