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 نفت در روز گذ
ي وابسته باشيم
 وضعيت در اكث
ت بيش از يك

 .و بانك بوديم

ف خريد در محد
توماني تجربه كر

 كرده، صف خري
و شتران با افت
ز نيز رسيدند. ا

شغدير، شخارك
گرس از موارد ق

صف خريد گرو 

 .همراه شد

ع بازار با افت ب
ي مثبت معامالتي

گزارش رو

ت شديد قيمت
ت در گروه هاي
زار شاهد بهبود

 ادامه و با گذشت
ي گروه خودرو و
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 از نمادهاي همر

ه مثبت را شاه
 و گروه كاسته ش
را تجربه كردند

بسم هللا             

 كرد و عمده تر
به قيمت نفت

دنبال داشت  به
مالت در روندها
نفي، شاهد افزاي

وب كه روز گذش
و بود امروز صف
 و فوالژ، فراور، ك

منفي گروه نماد
ر رابطه با طرح
شراز، شسپا، شپا
شي اين گروه بو

ي پرعرضه در ج
مراه بودند. صف
بصير به همراه د

ي كم حجم و مث
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ت منفي بود. ذو
ش گشايش روبرو

ندا و منفيل اد

ي عليرغم جو م
شاي اطالعات در
ادهاي شاوان، ش
يل وضعيت ريزش

ايي نيز معاملتي
فت قيمتي هم
ماد تازه وارد شب

وابسته معامالتي

دن مثبت بودند.

جو كلي بازار مع
رور از فشار فروش
 وسينا فشار فرو

              

 :ربازا
ر عرضه در اكثر
ي وابستگي بسيا
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ه مثبت بازار كاه
ت و فروكش كر

 نيز جو معامالت
مرحله اول پيش

ن و فخز متعامي

راورده هاي نفتي
 با توجه به افشا
د و معامالت نما
 عمده ترين دلي

حصوالت شيميا
فشار عرضه و اف
روز گروه بود. نم

عت و خدمات و

ها كچاد و ومعاد

نك همسو با ج
اجه بود و به مر
 وكار، وبملت و

 

كليت ب
بازار با فشار
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ف خريد روبرو ش

، تاپيكو، شخارك
ل روند اصالحي
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بود داد و ستد ه
رد توجه بازار بود

ني بر رشد سود
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ر، كهمدا از نماد

ه افزايش عرضه

ساني منها نيز نو

ن، فاما و فجام

مثبت بود. زپارس
 . و ستد شد

طالعاتي ها نيز ا

شد و رتكو نيز با
ر و قپيرا با صف

 شتران، وبملت
 عمده ترين دليل

 حيم

ي بازار شاهد بهب
 از نمادهاي مور

 با شايعاتي مبن

 مورد توجه بود

كاذر بود. كسرا، 

ودند و در ادامه

د و عمده نماده

ثبت بودند. چدن

داوه متعادل و م
دو درصدي داد

در اط .يد داشت

ي داد و ستد ش
فها و قپيرا، قشير

رس،ي شپنا، پا
ر شب گذشته

من الرحهللا الرح

ساعت از ابتداي
ديزل و خنصير

. كرمانيان بود

 پسهند و پتاير

ز جاري نوساني

 مثبت مواجه بو

مورد توجه بودند

ر و فالمي نيز مث

حجمي داشت. د
 با افت حدود د

 بود و صف خريد

ريالي 6000ك به 
ت، قشرين،قصف

ر از افت نمادهاي
يب بازار نفت د

. 
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 نزديك به دو س
دند. خمحور، خد

و منفي در جري
 . بود

ها نوساني بود و

الت گروه در روز

وق با معامالتي

ير و سرچشمه م

يد داشت و فاذر

صف خريد پرح
ف شد و تاپكيش

ورد توجه گروه
 .ان داشت

طوح نزديكر س
 نمادهاي قلرست

با بيشترين تاثير
ت شديد و عجي
.ر روز جاري بود

                 

از نيز با گذشت
منفي معامله شد

التي كم حجم
اي مثبت گروه

يك داد و ستد ه

غير فلزي معامال

 واميد و وصندو

اد واعتبار، سدبي

 فاراك صف خري

امروز نيز صير
درصدي متوقف 

 آپ تك نماد مو
ريالي نوسا 700

هندسي رمپنا د
ف جو كلي بازار

ي شاخص كل ب
ي روبرو شد. افت
خص كل در بازار

              

ودرو و قطعه سا
ها در محدوده من

وه سازي معامال
ز از ديگر نمادها

ستيك و پالستيك

حصوالت كاني غ
. 

شته اي ها نماد

رمايه گذاري نما

حصوالت فلزي، ف

ي تازه وارد، شبص
 50تي بيش از 

انه و اطالعات،
0التر در سطح 

دمات فني و مه
د و شكر برخالف

عامالت روز جاري
واحدي 1217ود 

و تبعا افت شاخص

 

خو در گروه
عمده نماده

 

در گروه انبو
وساخت نيز

 

در گروه الس

 

در گروه مح
.گروه بودند

 

در چند رش
 .بود

در گروه سر

 

در گروه مح

 

در نمادهاي
نوسان قيمت

 

در گروه رايا
هاي وب باال

 

در گروه خد
در گروه قند

 

در پايان مع
با افت حدو
هاي متاثر و


