
١/١٣٩٧( 

 وز گذشته

 وز گذشته

 روز گذشته

ت به روز 

 

 

 

 

٢٧/١وز بازار(

تغيير نسبت به رو
-0,13% 

-0,08% 

0,67% 

تغيير نسبت به رو
-14% 

-37% 

-23% 

 تغيير نسبت به ر
22% 

85% 

32% 

درصد تغيير نسبت
 گذشته

-0,57
6,00
1,49

-0,1

گزارش رو

درصد ت شته

درصد ت شته

درصد ذشته

ت به روز 
 ته

د

2 

 

1 

4 

 حيم

سبت به روز گذش
-198 

-24 

13 

 ن سهم)
سبت به روز گذش

-213 

-413 

-626 

 يارد تومان)
به روز گذنسبت 

74 

57 

131 

 ليارد تومان)
تغيير نسبت
گذشت

-19
30
148

-41

هللا الرحمن الرح

 شاخص ها
تغيير نس

(ميليونامالت
تغيير نس

ت بورس(ميلي
تغيير ن روز

بورس(ميلفرات 

 ش معامالت روز

163 

35 

247 

445 

 

بسم هللا             

 واحد
157،113 

29،693 

1،948 

معاحجم 
 حجم امروز

1،347 

697 

2،044 

ارزش معامال
رزش معامالت ر

414 

124 

538 

ارزش معامالت

ارزش

 س

 سكن

                 

 

ح
 ان

ار
 ر بورس

 اوراق 
 يه گذاري

 مله

ام در فرابورس
 ه، بلوكي 

اق تسهيالت مس
 ع

              

 ي بازار:

 عنوان
 خص كل

ص كل هم وزن
 رابورس

 بازار
اق بهادار تهرا

 ورس ايران
 جمع

 نوع معامله
عادي سهام در
 عمده، بلوكي،

 صندوق سرمايه
 جمع

نوع معام

الت عادي سها
معامالت عمده
رآمد ثابت و اورا
جمع

 

نماي كلي

شا
شاخص
فر

 

بورس اور
فرابو

 

معامالت ع
مالتامع

مشاركت و

 

معامال

اوراق با در

 



 
 

١/١٣٩٧( 

 

  فرابورس

ارزش تقريبي
(ميليارد ريال)

274 

83 

 

 

 

٢٧/١وز بازار(

ي مهم در بازار

 نماد

 اعتماد

 آكورد

 

 

 

 درصد
54,73 
45,27 
100 

گزارش رو

 عمده و بلوكي

 ق

 فرين پارسيان

 ن آتي كوثر

الت

 حيم

معامالت

نام اوراق

صندوق س.اعتماد آ
صندوق س. آرمان

 

 

 

۴۵٫٢٧%

زش معامال

 )رد تومان

هللا الرحمن الرح

 قريبي
  ريال)

ص،1
1
5

۵۴٫٧٣%

ارز

ميليات بازارها(
 زش معامالت

538 

445 
983 

بسم هللا             

 ازار بورس

ارزش تق
(ميليارد
056 
35 

50 

 

 

ارزش معامالت
ارز

                 

وكي مهم در با

 نماد

 2فخوز

 2كچاد

 2كگل

 

 

ا

 تهران
 ن

              

الت عمده و بلو

 ق

 ستان

 چادرملو

  گل گهر

بورس

بورس

 بازار
اوراق بهادار ت 

فرابورس ايران
 كل

 

 

 

 

معامال

نام اوراق

فوالد  خوزس
چ وصنعتي معدني

معدني و صنعتي
 

 

 

 

ب

فراب

بورس
ف



١/١٣٩٧( 
 

 تاثير
4 

2 

2 

1 

1 

٢٧/١وز بازار(
 فرابورس ايران

 نماد
 ذوب

 دماوند

 ميدكو

 زاگرس

 شراز

گزارش رو
ثير در شاخص

 
   اصفهان

 ق دماوند

 ني خاورميانه

 گرس

 شيراز

 حيم

تاث
نام اوراق
سهامي ذوب آهن
توليد نيروي برق
نگ صنايع  معدن
پتروشيمي زاگ
پااليش نفت ش

هللا الرحمن الرح

 
س

هلدين

بسم هللا             

  تهران
تاثير
-89 

-87 

85 

83 

-74 

                 

س اوراق بهادار
 نماد
 كچاد

 كگل

 شپنا

 پارس

 مبين

              

 در شاخص بورس
 ق
 چادرملو ي

 ي گل گهر

 اصفهان

  پارس

  مبين

 ازار:

تاثير
نام اوراق

وصنعتي معدني
معدني و صنعتي
پااليش نفت ا
پتروشيمي
پتروشيمي

نقشه با

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م



١/١٣٩٧( 

مت ها در 
 نسبت به 
رد از رشد 
مي دهد و 
مت بيشتر 
ي ضعيف 

 قرار دارد، 
وه پس از 

كربن امروز 

 .داشت

د و شبريز، 
و در ادامه 
جالب توجه 
 محسوس 

. امروز در 
ي، كحافظ 

٢٧/١وز بازار(

ر كرد. رشد قيم
ه معناي واقعي
هد. استقبال سر

نشان م ش منفي
ي تواند به وخام
مادها و گروه ها

نوساني و مبهم
اد كاو بودند. نم

ادها بوديم. شك

ر شاخص كل د

درصدي داشتند
وز جاري بود و
ده هاي نفتي جا

ار، افت قيمتيز

ورد توجه بودند
كسعدي بودند و 

گزارش رو

 ها آغاز به كار
اري بود. بازار به
د نشان نمي ده
رت كامل واكنش
صورت ادامه مي
تاه مدت در نم

ول در روندي ن
ي مورد توجه

 سو در اكثر نما
 .ند

 تاثير منفي را بر

شد بيش از دو د
 در معامالت ر
 در گروه فراورد
دقايق پاياني باز

سيالم، ساروم مو
هاي مورد توجه

 حيم

صوصا پااليشي
معامالت روز جا
ي بزرگ از خود
ي، بازار به صور
زار است و در ص
بازانه با ديد كو

 .شد

 كه مطابق معمو
 از ديگر نمادها

الت بي سمت و
 درصدي داشتن

 كگل بيشترين

تران، شبندر رش
ماد منفي گروه
ت و شبهرن نيز
نه دار سهم در

هاي ساربيل، س
 ثالوند از نماده

 .ودند

هللا الرحمن الرح

دهاي بزرگ خص
آغاز م بزرگ در 

خريد در نمادهاي
ه در روند ريزشي
 نقدينگي در باز
به رفتار سفته ب

يمت بازگشايي ش

گروه بود. ذوب
ر و كيميا نيز

هد ادامه معامال
شد بيش از يك

مادهاي كچاد و

ز شد. شپنا، شت
شنفت تك نم 

 نمادهاي ونفت
ر به فروش دامن

يري شد و نماده
ثشرق و ثشرق، 

ي و سراميك بو

بسم هللا             

 گرايش به نماد
زار به نمادهاي

يچ تمايلي به خ
 رخ مي دهد كه
ز ضعف شديد
سخ بازار تمايل ب

وديت نوسان قي

جهاني محرك گ
 و فسرب، فراو

 .ه شد

ا كليت بازار شا
ترو و شپارس رش

هاي بازار افت نم

پارچه مثبت آغا
ي مواجه شدند.
دند. صف خريد
 شبندر و اصرار

يش منفي پيگي
ثاباد، و ثغرب، 

د در گروه كاشي

                 

زهاي قبل و با
ن دليل اقبال باز
 شده است و هي
ساسي در حالي
ريداران حاكي ا
ضعيت تنها پاس

كاوه بدون محد

شد قيمت هاي ج
د تمايل داشت

درصدي مواجه 7

يي نيز همسو با
س، تاپيكو، شپت

وساني و در انته

ي، معامالتي يكپ
درصدي 4ش از 

وده منفي رسيد
حقوقي در نماد

متعادل و با گرا
الت نوساني بود

مراه با صف خريد

              

 :ربازا
مي بهتر از روز
هاني مهم ترين

يادي بي توجه ش
نفت و فلزات اس
ت و انگيزه خر
جامد. در اين وض

ماد معامالتي كن

زات اساسي رشد
مت صف خريد

7 رشد بيش از 

حصوالت شيمياي
ش رسيد و پارس

معامالت نو دني

ورده هاي نفتي
وان با رشد بيش
شتري به محدو
جيب سهامدار ح

 .پي داشت

يمان معامالت م
سازي نيز معامال
 از نمادهاي همر

كليت ب
بازار با حجم
بازارهاي جه
تحوالت بني
قابل توجه ن
كاهش قدر
اوضاع بيانج

 .است

 

اما در بازار

 

در گروه فلز
امروز به سم
بازگشايي با

 

در گروه مح
به صف فروش

 

در گروه معد

 

در گروه فرا
شراز و شاو

نمادهاي بيش
رفتارعج .بود

نماد را در پ

 

در گروه سي
گروه انبوه س
و كترام نيز



١/١٣٩٧( 

 نيز با افت 
ي داشتند. 
ت و وبصادر 

نمادهاي  ن

اشت. فاذر 

 .ند

ريالي  107
رضه ها در 

 197حدود 
ويق مجدد 

٢٧/١وز بازار(

 شود و وبملت
 از سه درصدي
ر كرد و وتجارت
د و در اين ميان

يز صف خريد دا

متي همراه شدن

70و  2750طح 
سو با افزايش عر

فارس با افت ح
رگذار كه با تعو

 .ي داشت

گزارش رو

 داد و ستد مي
نوين افت بيش
ه بانك را درگير
 توجهي داشتند

سيد و فالمي نيز

 گروه با افت قيم

يب باالتر از سط
ن گروه نيز همس

كگل، مبين و ف
پارامترهاي تاثير
ريداران را در پي

 حيم

ريالي 1620ده 
ار و ونارد و وك

ضه سرتاسر گروه
ار نيز افت قابل

 .دند

درصدي رس 4ز 

ه بودند و نبقيه

رو خساپا به ترتي
ند. در ادامه اين

ادهاي كچاد، ك
 و تحوالت در پ
ي محسوس خر

هللا الرحمن الرح

جارت در محدود
شيب زيادي دا
 ادامه فشار عرض
سيد. ونوين و وكا
ي داد و ستد شد

 به رشد بيش از
 .في گروه بود

صف خريد همراه

ريان بود. خودر
ف خريد داشتند

تاثير از افت نما
ر به اخبارط بازا

شد، عقب نشيني

بسم هللا             

 جريان بود. وتج
چنان در نزول ش
در گروه بود. در
 صف فروش رس
در محدوده منفي

با افزايش تقاضا
ما تك نماد منف

شت و زقيام با ص

چه مثبت در جر
ازها صف قطعه س

ل با بيشترين تا
ي توجهي مفرط
لرمو نيز همراه ش

                 

رتاسر منفي در
ه شد. دي همچ
وسانات مثبت د
داشتند ودي به
همسو با گروه د

ت فلزي، فاراك ب
 مواجه بود و فا

ارد زفكا، زگلدش

معامالتي يكپارچ
ر و ختراك در

 .بود

ري شاخص كل
ن نقدينگي و بي
اليحه الحاقي پا

              

ك معامالتي سر
 درصدي مواجه
 نماد همراه با نو
ز سه درصدي د

نيز ه و وخاور ار

خت محصوالت
ود يك درصدي

عت نماد تازه وا

ودرو و قطعات م
 شدند و خمحور
 افت قيمت ها ب

عامالت روز جار
جه شدند. فقدان
ري در رابطه با ال

 

در گروه بانك
حدود يك
وپاسار تك
افت بيش از
ارزنده وپاسا

 

در گروه سا
با رشد حدو

 

زرا در گروه

 

در گروه خو
داد و ستد
بازار، شاهد

 

در پايان مع
واحدي مواج
تصميم گير


