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شاخص فرابورس

شاخص کل

78.622

شاخص کل

830/50

تغییر واحد

12

تغییر واحد

3/60

ارزش کل بازار(میلیارد ریال)

3.308.882

ارزش معامالت(میلیارد ریال)

1.190

حجم معامالت (میلیون)

ارزش بازار اول و دوم(میلیارد ریال)

783

508.049

ارزش کل معامالت(میلیارد ریال)

986

حجم کل معامالت (میلیون)

196

نماد ها
فرابورس

بورس
صف خرید

غاذر ،مرقام ،فاسمین

غدیس ،شلیا ،غشهداب

صف فروش

کاذر ،شپنا ،لخزر

شاوان

بیشترین تاثیر منفی در شاخص

شپنا ،شبندر ،شتران

شاوان ،شراز ،ذوب

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص

کگل ،ومعادن ،فملی

مارون ،زاگرس ،ارفع

بازگشایی نماد

خمحور ،شپارس ،غالبر ،وصناح

توقف نماد

دروزح ،سکردح ،کساپاح ،قنیشا،بکاب،
کگاز ،بفجر ،تاپیکو

ثپردیس ،کایتا،

بیشترین ارزش معامله

فاذر ،خساپا ،خودرو

غشهداب ،کیمیا ،فزرین

بیشترین حجم معامله

خپارسح ،خساپا ،وساپا

غشهداب ،ذوب ،حکمت
حسیر

عرضه اولیه
قیمت نفت
قیمت (دالر)

درصد تغییر

نام کاال
نفت برنت

54/02

0.71

نفت WTI

51/17

0.69

نفت اوپک

52/85

1.21

قیمت فلزات اساسی
قیمت (دالر)

درصد تغییر

نام کاال
آلومنیوم

1.745/62

0.08

روی

2.740/5

0.74

مس

5.748/39

0

سرب

2.212/48

0

دالر
قیمت

درصد تغییر

نام کاال
دالر آزاد (ریال)

39.620

0.08

دالر دولتی (ریال)

32.369

0
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شاخص دالر

102/130

0.12

نرخ برابری دالر به یورو

1/0556

0.02

وضعیت طال در بازار داخلی و جهانی
بازار

آخرین معامالت

آتی دی ماه ( 95ریال)

11.925.000

آتی اسفند ماه ( 95ریال)

12.275.000

آتی اردیبهشت ماه ( 96ریال)

12.645.000

آتی تیر ماه ( 96ریال)

13.020.000

آتی شهریور ماه  (96ریال)

13.270.000

سکه نقدی (ریال)

11.550.000

هر گرم طال( 18ریال)

1.150.630

اونس طال-جهانی ( دالر)

1.189/90

خالصه روند بازار
در پایان معامالت امروز شاخص کل با افزایش  12واحدی به مرز  78.622واحد رسید و افزایش  0.02درصدی را تجربه کرد .بیشترین
تاثیر مثبت در شاخص مربوط به نمادهای کگل ،ومعادن ،فملی و در نقطه مقابل نمادهای شپنا ،شبندر ،شتران یشترین تاثیر منفی مانع
از رشد بیشتر شاخص شدند.
در نتیجه داد و ستد بازار امروز 783 ،میلیون و  377هزار سهم و حق تقدم به ارزش  1هزار و  190میلیارد ریال در بیش از  52هزار نوبت
مورد معامله قرار گرفت.
در بین شاخص های اصلی بازار سرمایه شاخص قیمت(وزنی -ارزشی) با  4واحد  ،شاخص کل(هم وزن)  12واحد ،شاخص قیمت( هم وزن)
با  10واحد ،شاخص آزاد شناور با  39واحد ،شاخص بازار اول  63واحد  ،مثبت بودند اما شاخص بازار دوم  279روند منفی را داشت.
براساس این گزارش ،شاخص بازار فرابورس ایران روند مثبتی را سپری نمود که در این بین با جابجایی  196میلیون و  442هزار ورقه سهم
به ارزش  986میلیارد و  421میلیون ریال در بیش از  18هزار نوبت موجب افزایش  3/60واحدی در شاخص فرابورس شد که در نتیجه
شاخص در ارتفای  830/50واحدی قرار گرفت.
همچنین گروه های خودرو ،فلزات اساسی ،فراورده نفتی با بیشترن حجم و ارزش معامالت در صدر برترین گروه های صنعتی جای گرفتند.
بیشترین افزایش قیمت مربوط به نمادهای غمهرا ،فسرب ،کبافق بوده است و در نقطه مقابل بیشترین کاهش قیمت مربوط به نمادهای
غالبر ،سیالم ،خمحور بوده است.
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همچنین در پایان معامالت امروز بازار سرمایه برای خرید سهام شرکت های کشت و صنعت پیاذر ،ایران ارقام ،کالسیمین 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 ،پاالیش
نفت اصفهان بیشترین عرضه را ثبت نمودند.

اخبار مهم:





نماد قراردادهای اختیارفروش سهام در بازار مشتقه بورس تهران با سبک اعمال اروپایی و به صورت غیرخودکار امروز
بر روی سهام پایه شرکتهای ملی صنایع مس ایران ،فوالد مبارکه اصفهان و ایران خودرو ایجاد میشود.
آمار عملکرد صدور فوالد خام بخش خصوصی در دوره  9ماهه امسال نشان میدهد در مجموع  2میلیون و 565هزارتن
صادرات شده است که نسبت به دوره مشابه پارسال رشد 118درصدی دارد.
به گفته رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران :قرارداد ایدرو و رنو به زودی و طی سال جاری امضا میشود
و همچنین از تغییر زمان تولید مشترک خودرو با این شرکت خبر داد.
به نقل از رویترز ،دانسکه بانک در حال مزاکره با بانک مرکزی ایران درباره فراهم کردن اعتبار برای مشتریانی است
که فعالیت تجاری در ایران دارند.

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

