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 فروش تا حدود
روز ثبت كردند.
ت. تامين نقدين
در روز جاري بود
سرمايه گذاران ح

جه به افشاي اط
هاي شبندر و ح

ب مجددا به ص
فجر و فنورد فش

 و شتران افت بي

فارس، شكربن، 
 نيز صف خريد

شت. كروي متاث
كچاد و كگل نيز

گزارش رو

جمع شدن صف
 ابتداي بازار امر

 را در پي داشت
اليل افت بازار د
دينگي توسط س

اد شتوكا با توج
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ديت نوسان قيم

اهد افزايش عرض
تجربه كردند. فن
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ا نيز با گذشت
الد و فخوز نيز
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يز با فشار فروش
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خچرخش و خمح
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ثتران، ثفارس،
فها صف خريد د

د صف فروش د

ند. كهمدا، كاذر
 .واجه شدند

ادها نيز نوساني

با افت قيمتي ه

داوه متعادل و م
درصدي 4حدود 

 اطالعاتي ها نيز

هللا الرحمن الرح

د. وبملت افت نز
ونوين و وكار ني
 نيز با فشار همر

مراه بود. خساپا
ير، خريخت، خچ
ه عقب نشيني از
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توجه بودند. در
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ي در جريان بود
سينا، وپارس، و
سيد و جو گروه

فزايش تقاضا هم
، خزاميا، خنصي
با افزايش عرضه

 مجاز قيمتي ر
مادهاي سدور، س

و پسهند مورد تو

الت فضاي نسبي
با فشار عرضه و

.ت مواجه شدند

ه مورد توجه بو

 مثبت بازار بود

 صف خريد پرح
ف شده است و تا

 سيستم مورد ت
 

                 

ي يكپارچه منفي
وبصادر، و و بود

ه صف فروش رس

ساز معامالت با ا
و، خگستر، ورنا،
ه اين گروه نيز

وز نيز به سقف
سيماني ها نيز نم

يك امروز پاسا و

غير فلزي معامال
رجان و كپشير ب

مه نمادها با افت

اد واعتبار، وبيمه

نماد  فاراك تك

صير امروز نيز
درصدي متوقف 

 آپ، پرداخت و
.ي نوسان داشت

              

ك نيز معامالتي
 با عرضه روبرو
، نماد وبملت به

ودرو و قطعه سا
بت كرد. خودرو
ا بودند. در ادامه

زها كرمان امرو
بودند. در سيروه 

ستيك و پالستيك

حصوالت كاني غ
ز، كفپارس، كمر

ته اي ها نيز هم

رمايه گذاري نما

حصوالت فلزي، ف

ي تازه وارد، شبص
 50تي بيش از 

انه و اطالعات،
ريالي 7000طح 

 

در گروه بانك
تومان 140
عرضه فشار

 

در گروه خو
درصد را ثب
قطعه سازها

 

در انبوه سا
توجه در گر
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در گروه مح
كگازكرازي،

 

در چند رشت
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در نمادهاي
نوسان قيمت

 

گروه رايا در
نزديكي سط

 



٠/١٣٩٧( 

 و شپنا با 
جومنفي به 

٢٦/٨وز بازار(

، پارس، شتران
مروز از داليل ج

گزارش رو

 .يد داشت

 .دند

شبندر، فارس ،
در بازار امكگهر 

 حيم

كو نيز صف خري

ر مورد توجه بود

كگلهاي فوالد، 
ك رضه اوليه نماد

هللا الرحمن الرح

ريال رسيد و رتك

قشير و قچار ن،

ير از افت نمادها
 آزاد در كنار عر
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ر 5700 افت به 

قشرين نمادهاي 

 با بيشترين تاثي
 نرخ ارزدر بازار

                 

هندسي رمپنا با

جو كلي بازار ف

ي شاخص كل
 روبرو شد. افت

 . بود

              

دمات فني و مهن

د و شكر برخالف

عامالت روز جاري
واحدي 3175 

 در اكثر نمادها
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در گروه قند

 

در پايان مع
افت حدود
وجود آمده


