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الت را آغاز 
 گروه ها و 
يت زيادي 
ي در بازار 
كليت بازار 

ف دي ماه 
 داشتند و 

دي شپنا، 
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را با فرض 

ي داشت و 
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ي همراه با 
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دها نيز كم 
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معامالش عرضه 
ه مرور وضعيت
ص كل از اهمي

 فقدان نقدينگي
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وش نسبتا ضعيف
 نوساناتي مثبت

يش از دو درصد
ه سنگين و جذا
د سال جاري ر

صديدر 4حدود 
روش مواجه هس
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سرود از نمادهاي
و سراميكي ها 

مالت بقيه نماد

گزارش رو

نكي ها با افزايش
دامه داشت و به

 فعلي در شاخص
سهم نيز رسيد.
اشيم و با منفي

ت و فملي با فرو
، زنگان و فسپا
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 افزايش سرمايه
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و، شامال و وپتر
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رصدي داشت. ف
 تك نمادها مانند

ه شپنا شاهد م
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