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امروز
درصد تغییر نسبت

به روز قبل
1,422,1042.57

57,146,5011,386,451

درصدمیلیارد تومانطبقه
6,266.0024.27بورس

19,552.0075.73فرابورس
25,818.00100جمع

میزان تاثیرفرابورسمیزان تاثیربورسدرصد از عادي سهاممیلیارد توماننماد
78آریا3281فوالد534.007.92فسبزوار
49زاگرس2687فملی379.005.62فجهان
33هرمز2285فارس222.003.29شپنا

25صبا1542کگل183.002.71شتران
22شگویا1451شگویا121.001.79اتکاي
21.56یپاس245کاال115.001.71فملی
18.81فرابورس97فسبزوار106.001.57فوالد
95.001.41برکت

نرخفروشندهخریدارمیلیارد تومانحجمنماد
1,600حقوقیحقوقی230,000,00036.80خبهمن2

21,728حقوقیحقوقی12,600,00027.38کگل2
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شرکت کارگزاري پارسیان

تلفن 87148 آدرس؛ تهران خیابان قائم مقام فرهانی، روبروي تهران کلینیک، خ هشتم پالك 24

درصد تغییر نسبت
به ماه قبل

-6.17
1515548

درصد تغییر نسبت
به هفته قبل

-1.94
1,450,225

اطالعات مربوط به شاخص بورس اوراق بهادار تهران الف)

جمع

نمادهاي با بیشترین ارزش معامالت
(بدون معامالت بلوك)

57.34

ارزش معامالت به تفکیک بازار

42.66
100

1400.07.03

اطالعات مربوط به معامالت بازار ب)

تاثیر گذارترین نمادها

درصد از کل معامالت بلوك

شرح

شاخص کل بورس

معامالت بلوك

میلیارد ریال) ارزش کل بازار (

0%

74%

26% *0  с 1 §

ц § х * 1  1 1

*0  х *



سر تیتر خبرها)ب
 ھزار میلیارد لایر رسید١٠سود انباشتھ بانک مھر ایران بھ مرز
ایران جایگزین ترکیھ در تامین نساجی ارمنستان شد
 صادرکنندگان٩٩آغاز استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات فصل زمستان سال
جزییات تشکیل کمیتھSMEکنیمریزی میھا برنامھھا در مجلس/ برای تامین مالی بنگاه
 قطعات توسط خودروسازان بھ شرکت ھای داخلی ضربھ زده استواردات
١۵میلیارد تومان بھ حساب بیمھ سالمت واریز شد٠٠
واردات قطعات توسط خودروسازان بھ شرکت ھای داخلی ضربھ زده است
طرح ساماندھی صادرات محصوالت فوالدی برای بار چھارم اصالح و ابالغ شد
قیمت دستوری بلیت ھواپیما باید برداشتھ شود
امالت رمزارزھا در چین ممنوع شد/ قیمت بیت کوین سقوط کردمع

گزارش بازار)ج

میلیارد ریال و ارزش معامالت 57,146,501واحد رسید. ارزش بازار معادل 1,422,104به رقم واحدي 35655افزایش امروز شاخص کل با 
میلیارد ریال بوده است. 62،602

پرنمادهايبوده است. منفیهايقیمتبافسبزوار و با قیمت هاي مثبتدر بورس شستا،برکت،شپنا،فوالد،سپید،فملینمادهاي پر تراکنش
بوده است. با قیمت هاي منفی و فجهان ،مدیریت ،وهامون با قیمت هاي مثبتتوسن، دي،سپیدار،گدنا فرابورسدرتراکنش

افزایش،زغال سنگ شاخصبهمربوط%4,73افزایش،سایرمعادنشاخصبهمربوط%6,85افزایشبیشترین تغییرات در شاخص صنایع با 
، ماشین آالتشاخصبهمربوط) %1,26(کاهش،وسایل ارتباطیمربوط به شاخص)%4,27(کاهش،منسوجات شاخصبهمربوط4,69%
بوده است. انتشارات و چاپ شاخصبهمربوط) %1,05(کاهش

ها و بیشترین کاهش قیمتهرمز، زاگرس، آریا،صبا،تاپیکو، شستا، کگل، فارس، فملی،فوالد هايها مربوط به نمادقیمتبیشترین افزایش 
.باشدمیفرابورس ، بپاسهايمربوط به نماد


