
١/١٣٩٧( 

 وز گذشته

 وز گذشته

 روز گذشته
 

 

 

ت به روز 

 

 

 

 

٠٥/٠وز بازار(

تغيير نسبت به رو
0,95 

0,90 

0,90 

تغيير نسبت به رو
71,36 

71,96 

71,49 

 تغيير نسبت به ر
66,78

511,98

142,96

درصد تغيير نسبت
 گذشته

19,79
48,00
189,56
112,01

گزارش رو

درصد ت شته

درصد ت شته

درصد ذشته

ت به روز 
 ته

د

 

 

4 

4 

 حيم

سبت به روز گذش
1،493 

241 

16 

 ن سهم)
سبت به روز گذش

1،442 

385 

1،828 

 يارد تومان)
نسبت به روز گذ

255 

404 

660 

 ليارد تومان)
نسبتتغيير 

گذشت

34
12
438
486

هللا الرحمن الرح

 شاخص ها
تغيير نس

(ميليونامالت
تغيير نس

ت بورس(ميلي
نتغيير  روز

بورس(ميلفرات 

 ش معامالت روز

211 

39 

670 

921 

 

بسم هللا             

 واحد
158،443 

27،254 

1،836 

معاحجم 
 حجم امروز

3،464 

921 

4،385 

ارزش معامال
رزش معامالت ر

638 

483 

1،122 

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
مالت عمدهامع

رآمد ثابت و اورا
جمع

 

نماي كلي

شا
شاخص
فر

 

بورس اور
فرابو

 

معامالت ع
مالتامع

مشاركت و

 

معامال

اوراق با در

 



 بي
 ل)

١/١٣٩٧( 

 

 فرابورس

ارزش تقريب
ريا(ميليارد 

١٨٨ 

 ١٤٥ 

 ١٨ 

 ١٧ 

١١ 

٠٥/٠وز بازار(

 مهم در بازار ف

 نماد

 اعتماد د

٢سمگا ی

كاريس
2وزمين

 آكورد 

 درصد
77,49 
22,51 
100 

گزارش رو

عمده و بلوكي

 راق

د-آفرين پارسيان

ی ميراث فرھنگی

 س-ر كاريزما

 ن زمين

د-ن آتي كوثر

الت

 حيم

معامالت ع

نام اور

دوق س.اعتماد آ

ه سرمايه گذاری

صندوق س.سپھر

بانک ايران

صندوق س. آرما

٢٢٫۵١%

زش معامال

 )رد تومان

هللا الرحمن الرح

 ريبي
  ريال)

صند٢

گروه١

ص٣

١

ص١

٧٧٫۴٩%

ارز

ميليات بازارها(
 معامالتزش 

1،122 

326 
1،448 

بسم هللا             

 زار بورس

ارزش تقر
(ميليارد

٤٥٦٠ 

 ٢١٣ 

 ٣٣٢ 

1 ١٦٦ 

 ١٦٣ 

ارزش معامالت
ارز

                 

كي مهم در باز

 نماد

١٢٢صخود 

٢تاپيکو 

2پاكشو
022صخابر 

2واميد 

ا

 تهران
 ن

              

ت عمده و بلوك

 اق

ماھه٣-٤١٢رو

تروشيمی تامين

 ی پاکشو

ماھه٣-خابرات

مايه گذاری اميد

بورس

بورس

 بازار
 اوراق بهادار ت
فرابورس ايران

 كل

 

 

 

 

معامالت

نام اورا

ص.مرابحه خودر

.نفت و گاز و پت

گروه صنعتی

مخصکوک اجاره 

وه مديريت سرم

 

 

ب

فراب

بورس
ف

ص

س.

ص

گرو



١/١٣٩٧( 
 

 تاثير
7 
4 
)3( 
)3( 

2 

٠٥/٠وز بازار(
 فرابورس ايران

 نماد
 زاگرس
 هرمز
 دماوند
 ذوب
 مارون

گزارش رو
ثير در شاخص

 
 گرس

  جنوب
 ق دماوند
 ن اصفهان

 ارون

 حيم

تاث
نام اوراق
پتروشيمي زاگ
فوالد هرمزگان
توليد نيروي برق
سهامي ذوب آهن
پتروشيمي ما

هللا الرحمن الرح

 
 
 
( 
س 
 

بسم هللا             

  تهران
تاثير
192
148

)141(
134
124

                 

س اوراق بهادار
 نماد
 پارس
 وبملت
 جم
 شپنا
 فوالد

              

 در شاخص بورس
 ق

 پارس
 ت

  جم
 صفهان
 اصفهان

 ازار:

تاثير
نام اوراق
پپتروشيمي 

بانك ملت
پتروشيمي
پااليش نفت ا
فوالد مباركه ا

با نقشه



١/١٣٩٧( 

خريد سهام 
و جابجايي 
زار و گروه 
د در نماد 
س و پارس 
خبر خوبي 

ز و شاوان 
شد قيمتي 

شدند. ذوب 
ب فعاليت 

متي همراه 
مالت نماد 

و   رسيدند
 روز جاري 

٠٥/٠وز بازار(

 ارز تمايل به خ
 دنبال داشت و
مادهاي بزرگ باز
صف خريد مجدد
. شاراك، زاگرس
پرقدرت تقاضا خ

ان، شبندر، شرا
هاي پااليشي رش

بلو داد وستد ش
ئه گزارش مناسب

دها با افت قيمت
د توجه بود. معام

ال به صف خريد
هاي گروه طي 

گزارش رو

مت ها در بازار
روه بانك را به
ش تقاضا در نم
شاهد تشكيل ص
ي در جريان بود.
ن دقايق روند پ

ي داشت و شتر
ضا در اكثر نماده

 .سيدند

محدوده صفر تاب
ه نيز پس از ارائ

وديم عمده نماد
ي ها اپرداز مورد

شدوص و شامال
 ارز از محرك ه

 . كرد

 حيم

. رشد نسبي قيم
ش عرضه در گر

ر ارز شاهد افزايش
مشهود بود و ش
مالت پرحجمي
ني هفته، در اين

ش از دو درصدي
د. افزايش تقاض
رس مجاز قيمتي 

ي متعادل و در م
له شد. نماد كاوه

 .گروه بود

بي را شاهد نبو
ت و در ارتباطي

يران، شفارس، ش
د نسبي قيمت
صدي را تجربه

هللا الرحمن الرح

آغاز به كار كرد.
رويي ها افزايش
معامالت در بازار
ق پاياني بازار م
 پااليشي ها معام
سوم در روز پايان

د. شپنا رشد بيش
صف خريد رسيد
شتران به سقف

 و فوالد و فملي
توماني معامله 19

ه با صف خريد گ

 معامالت مناسب
صف خريد داشت

بود. شاراك، شي
جربه كردند. رشد

درص 4د بيش از 

بسم هللا             

 به گروه بانك آ
 تقاضا در خودر
ود بود. با آغاز م

ت تقاضا در دقايق
واجه بود و درم

ت معامالتي مرس

بود ت در جريان
ت امروز نيز به ص
ضا نماد شپنا و ش

ورد توجه بودند
90دوده قيمتي 

 .د

 تك نماد همراه

جو عمومي بازار
و افرا صند ا ثبت
 .ود

ثبت در جريان ب
درصدي را تجه 

عميق امروز رشد

                 

ا گرايش مجدد
افزايش .ش داد

تا حدودي مشهو
يم. حفظ قدرت
 افزايش تقاضا م
برخالف وضعيت

 .ود

ي معامالتي مثبت
مراه شدند. ونفت
ت. با افزايش تقاض

ه، والد، فايرا مو
درصدي در محد
صف خريد رسيد

ادل بود و كنور

ي ها برخالف ج
خت، سيستم مث
 قيمتي همراه بو

يي معامالتي مث
شد بيش از سه
 اصالح قيمتي ع

              

 :ربازا
جم و مثبت و با
 متاثر را افزايش

ين دو گروه تار ا
 از نرخ ارز بوديم
م. رمپنا نيز با ا
جاز رسيدند و بر
محسوب مي شو

ورده هاي نفتي
 نسبي تقاضا هم
 را در پي داشت

زات اساسي كاوه
د 2ت نزديك به 

تقاضا به صزايش 

ها معامالت متعا

يانه و اطالعاتي
يانه اي ها پرداخ
مروز نيز با افت

حصوالت شيمياي
غدير و پترول رش
رس نيز پس از

كليت ب
بازار كم حج
گروه هاي

نقدينگي در
هاي متاثر

وبملت بوديم
به سقف مج
براي بازار مح

 

در گروه فرا
نيز با رشد
اين نمادها

 

در گروه فلز
امروز با افت
ماهانه با افز

 

در معدني ه

 

در گروه راي
بودند. در را

وب ام_هاي

 

در گروه مح
زاگرس، شغ
بود. نماد پار

 

 

 



١/١٣٩٧( 

ت. خاذين، 
قاضا داد و 
 .تر بوديم

ر نمادهاي 
رد و نماد 

 روبرو شد. 

٠٥/٠وز بازار(

د همراه ساخت
طعه سازها پرتق
زاميا و خگست
 وپست از ديگر
شيني مواجه كر

واحدي 1493

گزارش رو

 

وه را نيز با خو
 و خنصير در قط
، خودرو، خز
كردند. ونوين و
ودي با عقب نش

3پارسان با رشد 
 .ستاني بود

 حيم

.رد توجه بودند

 خساپا جو گرو
 خوساز، خمهر

ساپامادهاي خ
 مثبتي را آغاز ك
در گروه تا حدو

فوالد، شتران، پ
ولين هفته زمس

هللا الرحمن الرح

ن و ثپرديس مور

 قيمت در نماد
 سازها بودند و

 خريد در نم
ها نيز معامالت

 خريداران را د
 .شدند

 وبملت، شپنا، ف
سهام در پايان او

بسم هللا             

ت، ثنوسا، كرمان

ود بود و رشد
د توجه خودرو
 تشكيل صف
ت و بقيه نماده
ف خريد وبملت،
معامالتي وارد ش

مادهاي پارس،
ل اقبال به بازار س

                 

عامالت، وساخت

ات مثبت مشه
از نمادهاي مور
 تقاضا شاهد

صف خريد داشت
رضه كامل صف
وده هاي منفي م

 متاثر از رشد نم
 مهم ترين دليل

              

زها و در آغاز مع

تحركاودرو نيز 
اميا و خگستر ا
د. با افزايش

 امروز وبملت ص
 بازار بودند. عر
تجارت به محدو

وز شاخص كل
 ها در بازار ارز م

 

 

در انبوه ساز

 

در گروه خو
خودرو، خزا
ستد شدند
در بانك ها
مورد توجه

صادر و وتوب

 

در بازار امرو
رشد قيمت


