گزارش روزانه
شاخص بورس
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شاخص فرابورس

شاخص کل

78.609

شاخص کل

826/90

تغییر واحد

223

تغییر واحد

8/40

ارزش کل بازار(میلیارد ریال)

3.307.875

ارزش معامالت(میلیارد ریال)

1.966

حجم معامالت (میلیون)

ارزش بازار اول و دوم(میلیارد ریال)

505.879

ارزش کل معامالت(میلیارد ریال)

857

1.512
325

حجم کل معامالت (میلیون)
نماد ها
فرابورس

بورس
غدیس ،غشهداب ،کیمیا

صف خرید

غاذر ،تشکا ،کسرا

صف فروش

کاذر ،لخزر ،دفرا

بیشترین تاثیر منفی در شاخص

خودرو ،شپنا ،فارس

مارون ،میدکو ،شاوان

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص

کچاد ،ومعادن ،فوالد

هرمز ،ذوب ،حسینا
شلیا،

بازگشایی نماد
توقف نماد

ثاخت ،غگل ،ثامان ،ونیرو ،چکاوه ،شبریز،

ثقزوی

بیشترین ارزش معامله

فاذر ،وساپا ،خساپا

شلیا ،کیمیا ،کرمان

بیشترین حجم معامله

خپارسح ،وساپا ،خساپا

غشهداب ،ذوب ،شلیا

عرضه اولیه
قیمت نفت
قیمت (دالر)

درصد تغییر

نام کاال
نفت برنت

53/06

0.95

نفت WTI

56/11

0.91

نفت اوپک

53/50

1.47

قیمت فلزات اساسی
نام کاال
آلومنیوم

قیمت (دالر)

درصد تغییر

1.705/22

0.06

روی
مس

5.574/22

0

سرب

2.080/02

0

دالر
قیمت

درصد تغییر

نام کاال
دالر آزاد (ریال)

39.600

0.38

دالر دولتی (ریال)

32.370

0

شاخص دالر

102/410

0.19

گزارش روزانه
نرخ برابری دالر به یورو
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1/0518

وضعیت طال در بازار داخلی و جهانی
بازار

آخرین معامالت

آتی دی ماه ( 95ریال)

11.845.000

آتی اسفند ماه ( 95ریال)

12.170.000

آتی اردیبهشت ماه ( 96ریال)

12.530.000

آتی تیر ماه ( 96ریال)

12.870.000

آتی شهریور ماه  (96ریال)

13.100.000

سکه نقدی (ریال)

11.550.000

هر گرم طال( 18ریال)

1.145.790

اونس طال-جهانی ( دالر)

1.178/70

خالصه روند بازار
در پایان معامالت امروز شاخص کل با کاهش  223واحدی به مرز  78.609واحد رسید و افزایش  0.28درصدی را تجربه کرد .بیشترین
تاثیر منفی در شاخص مربوط به نمادهای خودرو ،شپنا ،فارس و در نقطه مقابل نمادهای کچاد ،ومعادن ،فوالد یشترین تاثیر مثبت مانع
از ریزش بیشتر شاخص شدند.
در نتیجه داد و ستد بازار امروز 857 ،میلیون و  173هزار سهم و حق تقدم به ارزش  1هزار و  966میلیارد ریال در بیش از  46هزار نوبت
مورد معامله قرار گرفت.
در بین شاخص های اصلی بازار سرمایه شاخص قیمت(وزنی -ارزشی) با  78واحد  ،شاخص کل(هم وزن)  62واحد ،شاخص قیمت( هم
وزن) با  49واحد ،شاخص آزاد شناور با  302واحد ،شاخص بازار اول  131واحد ،شاخص بازار دوم  629روند منفی را داشتند.
براساس این گزارش ،شاخص بازار فرابورس ایران روند منفی را سپری نمود که در این بین با جابجایی  325میلیون و  589هزار ورقه سهم
به ارزش  1هزار و  512میلیارد ریال در بیش از  21هزار نوبت موجب کاهش  8/40واحدی در شاخص فرابورس شد که در نتیجه شاخص
در ارتفای  826/90واحدی قرار گرفت.
همچنین گروه های خودرو ،محصوالت فلزی ،سرمایه گذاریها با بیشترن حجم و ارزش معامالت در صدر برترین گروه های صنعتی جای
گرفتند.
بیشترین افزایش قیمت مربوط به نمادهای غاذر ،بکاب ،تکشا بوده است و در نقطه مقابل بیشترین کاهش قیمت مربوط به نمادهای ثاخت،
ولغدر ،کلوند بوده است.
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همچنین در پایان معامالت امروز بازار سرمایه برای خرید سهام شرکت های کشت و صنعت پیاذر ،گسترش صنایع و خدمات کشاورزی،
سرامیک صنعتی اردکان سرمایه گذاران صف های خرید را تشکیل دادند و در نقطه مقابل گروهی از سرمایه گذاران برای فروش سهام
فرآورده های نسوز آذر ،پارس خزر ،فرآوردهای تزریقی ایران بیشترین عرضه را ثبت نمودند.

اخبار مهم:

تهیه و تنظیم  :واحد خدمات تامین مالی
شرکت کارگزاری صبا جهاد

