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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %28.7 5,211 757,212 شاخص کل

 %7875 5,257 64,264 شاخص کل هم وزن

 %5857 74 7,457 فرابورس

 

 )میلیون سهم(حجم معامالت

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

 %1- 44- 17.,1 بورس اوراق بهادار تهران

 %541 7,671 1,454 فرابورس ایران

 %61 7,174 .2,26 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %5- .- .5,26 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
41 -544 -27% 

 %56- 522- 5,551 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 4814 64 172 معامالت عادی سهام در فرابورس

 2844- 6- .6 مالت عمده، بلوکی امع

 16814- 576- 526 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 .5282- 7.- 424 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(

 714 7وقوام بانک قوامین 617 7پاكشو گروه صنعتی پاكشو

 541 اعتماد صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان 522 7رمپنا گروه مپنا )سهامی عام(

 74 آكورد صندوق س. آرمان آتی كوثر 15 7شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر

    77 7پترول گروه پتروشیمی س. ایرانیان

    72 7كگل معدنی و صنعتی گل گهر

 

 

62.11% 

37.89% 

 ارزش معامالت

 بوحس

 فحلبوحس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 47855 5551 بورس اوراق بهادار تهران

 128.4 424 فرابورس ایران

 522 5247 کل
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 رانتاثیر در شاخص فرابورس ای تاثیر در شاخص بورس اوراق بهادار تهران

 تاثیر نماد نام اوراق تاثیر نماد نام اوراق

 2 شرانل نفت ایرانول 544- فوالد فوالد مبارکه اصفهان

 1 ذوب سهامی ذوب آهن  اصفهان 521 اخابر مخابرات ایران

 7 كرمان س. توسعه و عمران استان كرمان 576- فملی  ایران  مس  صنایع  ملی

 7 یزلخد بهمن  دیزل 575 وبملت بانك ملت

 7- مارون پتروشیمی مارون 572 كچاد چادرملو وصنعتی معدنی

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

بازار متعادل و با گرایش به گروه خودرو و بانک آغاز به كار كرد. در ابتدای بازار نماد خودرو و وبملت در آستانه تشکیل صف 

معامالتی مثبت را آغاز كردند. در ادامه افزایش عرضه در كلیت بازار محسوس بود خرید قرار داشتند و بقیه نمادهای گروه نیز 

 .و شاهد عقب نشینی خریداران در اكثر نمادهای بزرگ بودیم

 

اما در بازار نماد معامالتی شرانل پس از رفع تعلیق نماد معامالتی وافشای اطالعات با اهمیت گروه الف بدون محدودیت نوسان 

 .ی شدقیمت بازگشای

 

 .ریالی داد و ستد شد 7422نماد تازه وارد تاصیکو امروز در محدوده پایین تر از 

 

 .نماد رمپنا امروز با افت قیمتی همراه بود

 

در گروه فلزات اساسی نیز معامالت مثبت بود. فوالد, ذوب و فملی در محدوده صفر تابلو داد وستد شدند و فلوله امروز نیز صف 

 412فمراد, كیمیا و فروس نیز از نمادهای مورد توجه گروه بودند و فایرا نیز با توجه به تحقق سود حدود  خرید داشت. فسرب,

 .ریالی داد ستد شد 4222ریالی با رشد بیش از دو درصدی و باالتر از سطح 

 

بیش از سه درصدی را ثبت كردند . شپاس در گروه فراورده های نفتی نیز معامالت مثبت آغاز شد و شبندر و شپنا رشد 

لیرغم گزارش نه چندان مطلوب امروز نیز صف خرید داشت و شسپا و شبهرن پس از بازگشایی در محدوده صفر تابلو داد ع

 .ستد شد. نماد شرانل نیز پس از شفاف سازی افزایش نرخ و رفع تعلیق نماد با رشد بیش از بیست درصدی بازگشایی شد

 

عدنی كنور در سقف مجاز داد و ستد شد و كچاد نیز رشد بیش از سه درصدی دارد و بقیه نمادها نیز نوسانی داد و در گروه م

 .ستد شدند

 

درصدی روبرو  51در گروه انبوه سازی شاهد رشد عمده نمادها بودیم. كرمان پس از شفاف سازی و بازگشایی با رشد بیش از 

 .پ از دیگر نمادهای مورد توجه گروه بودند_اس_ق, ثنوسا, ثمسکن, ثامان, آشد و صف خرید نیز داشت و وساخت, ثشر

 

در گروه حمل و نقل معامالت مثبتی در جریان بود و به جز نماد حسینا كه افت دو درصدی داشت و حفارس كه با رشد بیش 

 .از یک درصدی مواجه بود بقیه نمادها در سقف مجاز داد و ستد شدند
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ت و دستگاه های برقی دو نماد بنیرو و بسویی  با اقت قیمتی هرماه بودند و بترانس امروز نیز در سقف در گروه ماشین آال

درصد رشد را ثبت  4بالبر, بشهاب, بکاب, بکام در سقف مجاز قرار داشتند و بموتو بیش از  .قیمتی پرحجم داد و ستد شد

 .نمود

 

یان بود و شاهد رشد عمده نمادها ی گروه بودیم. دزهراوی, درازی, در گروه محصوالت دارویی نیز معامالت مثبتی در جر

 .پخش, دشیمی و والبر از نمادهای همراه با صف خرید گروه بودند كاسپین,دتولید, داوه, دتماد, 

 

در گروه محصوالت شیمیایی نیز معامالتی كم حجم در جریان بود. نمادهای شغدیر, شکربن, شدوص, شفارس, شگل, شسینا 

 .رد توجه بودندمو

 

 .رشد قیمتی و صف خرید نماد اخابر نیز از موارد جالب توجه بازار بود

 

در گروه خودرو و قطعات, معامالت مثبت آغاز شده و نمادهای خودرو و خگستر, خشرق, ختور, خمحور و خفنر با رشد 

دارند و همچنان معامالت قطعه سازها قویتر خزامیا نیز معامالت مثبتی خپارس و خساپا, حداكثری قیمت داد و ستد شدند. 

 .میلیون سهم گذشت 12خودرو حجم معاالت این نماد از سطح دنبال شد. پس از عرضه صف خرید نماد 

 

وبملت رشد بیش از دو در گروه بانک معامالت در اكثر نمادها مثبت آغاز شد و عمده نمادها رشد قیمتی را تجربه می كنند. 

وكار رشد بیش از سه درصدی داشتند و وپست و وملل, وپارس, ریال بازگشته است.  622جارت به باالتر از وتدرصدی داشت و 

دی نیز به جمع صف خریدهای گروه اضافه ریالی با تقاضای مناسبی روبرو بود. در ادامه نماد  5622وپاسار نیز باالتر از سطح 

 .شده است

 

رانفور و با افت حدود وامید و كچاد,  وبملت,اخابر, با بیشترین تاثیر از رشد نمادهای  در پایان معامالت روز جاری شاخص كل

 .واحدی روبرو شد. بهبود فضای سیاسی و ثبات نسبی در قیمت های جهانی بازگشت تعادل به بازار را در پی داشت 5217


