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ﺣﺠﻢ و ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت اوراق ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺴﮑﻦ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺎرﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۰۲و
 ۴۱درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رادﯾﻮﺳﻬﺎم ؛ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮاﺑﻮرس در ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ۱۲روز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺗﻌﺪاد  ۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۷۴۳
ﻣﯿﻠﯿﻮن ورﻗﻪ ﺑﻬﺎدار در  ۱۶۹ﻫﺰار ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ارزش  ۳۴ﻫﺰار و  ۲۶۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻓﺮاﺑﻮرس ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از
اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۶و  ۱۳درﺻﺪی ﺣﺠﻢ و ﻧﻮﺑﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼت و اﻓﺖ  ۴۳درﺻﺪی ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ
دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزار اول ﻓﺮاﺑﻮرس در ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ  ۲۴۰۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ورﻗﻪ ﺑﻬﺎدار ﺑﻪ ارزش  ۵۱۰۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل و ﺑﺎزار دوم ﻣﺒﺎدﻟﻪ
 ۵۵۷۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ورﻗﻪ ﺑﻬﺎدار ﺑﻪ ارزش  ۶ﻫﺰار و  ۹۹۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل را ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ارﻗﺎم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ رﺷﺪ  ۴۸و  ۶۰۱درﺻﺪی
ﺣﺠﻢ و ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺑﺎزار اول و رﺷﺪ  ۵درﺻﺪی ﺣﺠﻢ و اﻓﺖ  ۱۳درﺻﺪی ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎزار دوم در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ۵۹
اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :در ﺑﺎزار اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪاد  ۷۲۳ﻣﯿﻠﯿﻮن اوراق ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ارزش  ۸۲ﻫﺰار و  ۰۸۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ از رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی ﺣﺠﻢ و اﻓﺖ  ۳۴درﺻﺪی ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت اﯾﻦ ﺑﺎزار در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۹۹۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ارزش  ۱۸۳۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل و  ۷.۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ورﻗﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﻣﺴﮑﻦ)ﺗﺴﻪ( ﺑﻪ ارزش  ۴۰۲۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در اﯾﻦ ﻣﺪت در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از اﻓﺰاﯾﺶ  ۶۹درﺻﺪی ﺣﺠﻢ و
 ۸۵درﺻﺪی ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و رﺷﺪ  ۰۲درﺻﺪی ﺣﺠﻢ و  ۴۱درﺻﺪی ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت اوراق
ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺴﮑﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﭘﺎرﺳﺎل دارد.
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