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ك همچنان 
 نمادها در 
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 به منظور 
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 .قرار دهد
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كار خلنت 

 .ش داشتند

 .ت گرفت

٢١/٧وز بازار(

ش در گروه بانك
طرفي برخي از
ر، شخارك، مارو

گيني داشت و
ديكي آستانه پاي
، فسپا و فجر از
داي بازار جالب

رگ گمادهاي بز
 را تحت تاثير ق
و شتران و ونفت
ان هفته گذشته
كف قيمتي و در
 معامالت خريد

ت شفچنان جه
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ازار فشار فروش
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قرار داشت. از ط
 زاگرس، وغدير

صف فروش سنگ
رده بودند به نزد
ا، فروس، فمراد،
 بر گروه در ابتد
شار فروش در نم
وه هاي بزرگ
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مت نفت در پايا
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 متعادل آغاز كر

الي، كيميان، فو
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خصوصا در گرو
ر نمادها بوديم.
 بودند. افت قيم
ي حجم معامالت
بندر، شتران و
رو هستند. نماد
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ظور شفاف ساز
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 . بازار داشتند
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ر عرضه در اكثر
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صف فروش روبر

حي اخير افت ش
ت قيمتي همرا
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 مثبت و حسينا
ت تفاوتي با ك
بال مي شود و ه

                 

 به محدوده هاي
ه هاي نفتي نيز
باطات امروز مو

قاضاي بهتري نس

التا بازار معام
درصدي متو 20

نوال، فباهنر، وت
 و معامالت مثب

فروش زار به صف
6 گزارش هاي 

در ابتداي فتي
و بقي يدندش رس

فروش بر اين نم
ريز در حال افز
ل و منفي بود و

 

كه از ابتد  ساز
ربه نمودند و اك

توماني 250ح 
در معامالت امرو

ادهاي حفارس
الي نيز وضعيت
پارچه منفي دنب

              

 :ربازا
جم و با گرايش
 و گروه فراورده
 اطالعات و ارتب
حدوده منفي تق
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در نزديكي سطح
ثبت اين گروه د

نما حمل و نقل
اسطه گري ما
ك معامالت يكپ

 

كليت ب
بازار كم حج
مشهود بود
گروه رايانه،

شبريز در مح

 

در فلزي ه
شفاف سازي
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شتران، شپن
در معدني ه
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روه، تاپيكو 
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سيد. در اين گر
ي متعادل گر

 پس از عرضه ص
الت سنگيني را

دوده كف قيمتي
، پارس، شبندر
ر افزايش مجدد

وز جاري طي ر

گزارش رو

به صف خريد رس
گر نمادهاز دي

 .نمودند

 و تاپكيش نيز
رضه حجم معامال

 .مواجه شد

صادراتي، از محد
ل، فملي، فارس،
شايعاتي مبني بر
فت شديد بازار

 حيم

با رشد قيمتي ب
 و شفن نيز از
منفي را سپري ن

 .ند

ريد همراه بود
اشت پس از عر
با فشار فروش م

 .دند

حصول جديد ص
هاي فوالد، كگل
نفت در كنار ش
ز همراه شد، اف

هللا الرحمن الرح

 نمادهاي گروه ب
ارس، شوينده

دها معامالتي من

 .اه بودند

يمتي همراه بود

ز نيز با صف خر
ريد پرحجمي د

ز نيز بادامه اپردا

يمت مواجه بود

طه با ثبت و مح
افت نمادهير از 

جهاني و قيمت ن
اران حقوقي نيز
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يرغم افت اكثر
ت و زاگرس، فا
بودند و بقيه نما

صف فروش همرا

نمادها با افت قي

نماد سپ امروز 
ب امروز صف خر
 كردند كه در اد

نمادها با افت قي

ف سازي در رابط
 با بيشترين تاثي
فت بازارهاي جه
رف سرمايه گذ

                 

 نماد پاكشو علي
 مناسبي داشت
س مورد توجه ب

همه نمادها با ص

همه ن ت فلزي

ت و ارتباطات
وب_گشت. هاي

ي مناسبي آغاز

همه ه گذاري

مي پس از شفاف
ري شاخص كل
دي روبرو شد. اف
مايت موثر از طر

              

،الت شيميايي
متي تقاضاي

مه نمادهاي بپاس

نيز ه ند و شكر

اخت محصوالت

اطالعاتايانه، 
سقف قيمتي بازگ
داز نيز با تقاضاي

ي گروه سرمايه

نماد دشيم ،دها
عامالت روز جاري

واحد 5982ود 
لبته با عدم حم
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مجددا به س
و اوان و اپرد
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در تك نماد
در پايان مع
كاهش حدو
بانكي كه ال

 .داشت


