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ورده هاي 
 زيادي را 
 .خي بود

مالت ثبت 
 مجددا به 

شپنا نيز #
ر نمادهاي 
هاي مثبت 
بود و نماد 

 شسينا و 
راه با افت 

معادن پس 
شد. كاما و 

و نمادهاي 

 .ان دادند

اد، ثاخت، 
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 بودند. گروه فرا
 هايي كه افت
ت در روند ا
 در ايتداي معام
ي داشت امروز

#خريد رسيدند. 

نسبي عرضه در
ن نيز از درصده
ي نفتي مشهود ب

شوينده، شيراز،
د نمادهاي همر

نماد ومع . بودند
لي داد و ستد ش

ف خريد رسيد و

 كار خود پايا
في ثمسكن، ثابا

گزارش رو

 قيمتي مواجه
 بودند. در گروه

الح شديد قيمت
درصدي را 4ز 
ر فروش باالييشا

 .د رسيدند

رانل به صف خ
 ادامه افزايش ن
و شپنا و شتران
روه فراورده هاي

ش ديس، ساينا ،
شكربن از معدود

 مناسبي همراه
از قيمت قبلالتر 

 خساپا به صف

شد قيمتي به
 داشتند. از طرف

 حيم

وده هاي مثبت
زار مورد توجه

 به دليل اصال
والد رشد بيش ا
صالحي اخير فش
يز به صف خريد

شبريز و شر پا،
قاضا بودند. در
ضه مواجه شد و
ضا در نمادها گر

ير، شپترو، شپد
ش#اب و د. شلع

كدما با تقاضاي
درصد باال 10ه 

ب نماد خودرو،
 .ستد شدند

ه نمادها با رش
ان صف خريد

هللا الرحمن الرح

 تقاضا در محدو
ي در ابتداي باز
م كه عمدتا

مثبت رسيد. فو
 كه در دوره اص
 فراور، كيميا ني

و شبندر، شسپ
ها مثبت و پرتق

شبندر با عرض#
تقاضزار، افزايش 

، شاراك، شغدي
ل و مثبت بودند

كاما، كمنگز و ك
ق نيز در محدود

 .تعادل شد

كم بود. در غياب
داد و سف مجاز 

سا، حپترو بقيه
، ثپرديس، ثترا
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ه ها با افزايش
صوالت شيميايي
بتا قوي بوديم
 محدوده هاي م
ا داشت، ذوب

ميدكو، كاوه، ن،

ت مثبت است و
ند و بقيه نماده
# دنبال داشت. 

 دقايق پاياني باز

اگرس، پارسان،
دها نيز متعادل

شتند و كروي، ك
جه شد و كبافق
د و كچاد نيز مت

ط متفاوتي حاك
ستر نيز در سقف

ي حسير، حĤس
، وتوس، ثشرق

 .شتند

                 

كرد و اكثر گروه
ت اساسي، محص

حركت نسبهد 
مامي نمادها به
ي قيمتي تقاض

فاسمينه رسيد. 

تي جو معامالت
آغاز كرديي را 

خي نمادها را به
فتند. مجددا در

 .د رسيد

اپيكو، پارس، ز
سيدندو بقيه نما

 

ر صف خريد داش
درصدي مواج 3 

صف خريد بودند

ساز امروز شرايط
خبهمن و خگس 

به جر نمادهاي
س ثاژن،ثشاهد

ش داشو صف فرو

              

 :ربازا
را مثبت آغاز ك
، خودرو، فلزات
دند امروز شاه
 نيز معامالت تم
 در آستانه باالي
ي قيمتي رسيده

راورده هاي نفتي
ثبت و پرتقاضاي

قب نشيني برخي
مالت فاصله گرفت
ددا به صف خريد

الت شيميايي تا
 صف خريد رس
 .ن گروه بودند

ها كچاد و كنور
ي با رشد حدود

دهاي همراه با ص

ودرو و قطعه س
گستر، خزاميا و

حمل و نقل به
بوه سازي، ثفارس
ر فشار عرضه و

 

ب كليت
بازار امروز ر
نفتي، بانك
تجربه كرد
در فلزي ها
كرد، فملي

آستانه باالي

 

در گروه فر
معامالت مث
پااليشي عق
ابتداي معام
شبندر مجد

 

در محصوال
شدوص به

قيمت در اين

 

در معدني ه
از بازگشايي
كنور از نماد

 

در گروه خو
خپارس، خگ

 

در گروه ح
در گروه انب
ثالوند و وآذ
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د. در ادامه 

زگشايي با 
درصد  20 

 .دند

صف خريد 
صالح امروز 
خصدرا نيز 
رد. شنفت 
 .يد رسيد

كو و كگل 
ني پس از 
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ت را آغاز كردند

 .ي نمودند

 .دند

 است پس از باز
به دليل نوسان

ف خريد گروه بود

تومان ص 4000 
راهي بازار در اص
 خريد داشت. خ
صدي را ثبت كر
ي به صف خر
س، كچاد، تاپيك
ت بازارهاي جهان

گزارش رو

 معامالتي مثبت

متعادل را سپري

 . روبرو بودند

ا افت مواجه شد

مورد توجه بازار
پكيش مجددا ب
ي همراه با صف

واحيا باالتر از 
مگا پس از همر
ماني شدن صف

درص 5از  د بيش
توماني 500طح 

س و فملي، پارس
ر بهبود وضعيت

 حيم

 بقيه نمادها نيز
 .دن دادن

مادها معامالتي م

كر با صف خريد

نمادها با و بقيه 

 چند روزيست م
 را ثبت كرد. تا

 از ديگر نمادهاي

. بازگشايي شد
ي روبرو شد. سم

توم 1000ستانه 
ن نيز امروز رشد
 و رمپنا در سط
هاي فوالد، فارس
روز اخير در كنا

 .ي داشت

هللا الرحمن الرح

متي رسيدند و ب
 به كار خود پايا

جه بود و بقيه نما

ست، قچار، قشكر

 مثبتي داشتند

ت بود. سپ كه
درصدي 7ش از 

وان و اپرداز نيز

درصدي 6 از 
درصدي 10ش از 

رد نطرين در آس
وبرو شد. كسيون
دي روبرو شد

ير از رشد نماده
جاني در چند ر
يمت ها را در پي
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 . حاكم بود

ور به سقف قيم
وده هاي مثبت

تكاي مورد توجه

قششهد، قلرس ،ا

فاراك معامالت

ي معامالت مثبت
م نيز رشد بيش

وب، او_ت، هاي

ه، با رشد بيش
بيشاده با رشد 

رد. نماد تازه وار
يليون سهمي رو

درصد 10حدود 
 با بيشترين تاثي
صالح تند و هيج
ت بازار و رشد قي

                 

 نيز جو مثبتي

رت، دي و وخا
تجارت در محدو

اما، ما، اتكام و ا

قپيراد قشهد و 

 فلزي چدن و ف

 ارتباطات فضاي
همراه شد و مرقا

پ، رانفور، پرداخت

 روز خوب گروه
خوبي به بازار د
زار را همراهي ك
ريد بيش از دومي
سازي با رشد ح
ري شاخص كل

ي روبرو شد. اص
، اقبال به كليت

              

سطه گري مالي

ك وبملت وتجا
ادر، وبملت و وت

مه نمادهاي بسا

د و شكر نيز نما

خت محصوالت

انه، اطالعات و
درصدي هم 5ز 
ركيش، رتاپ  و

دها خودرو در
مك كه اخبار خ

درصدي باز 10
 تند با صف خري
ديل و شفاف س

عامالت روز جاري
حدوا 5775ود 

ن هفته گذشته

 

در گروه واس

 

در گروه بانك
وخاور، وبصا

 

مدر گروه بي

 

در گروه قند

 

در گروه سا

 

در گروه رايا
رشد بيش ا
متوقف شد

 

در تك نماد
داشت. ريشم
نيز با رشد 
پس از افت
پس از تعد
در پايان مع
با رشد حدو
افت در پايان


