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 واحد
158،535 

29،597 

1،934 

معاحجم 
 حجم امروز
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سب همراه 
 گروه نماد 

 .س بود

ي گروه نيز 
س متوقف 

 بوديم، از 
 انتظار مي 

صف خريد 
 حالي روز 
كن، گمانه 
ف به دولت 

يش تقاضا 
ي متاثر از 
در واردات 
ددانان در 
 دهد و در 
 سختي را 
اند شرايط 

 در و% 8/1

از سهام  4
رار گرفت. 
ا توجه به 

  بخش اين 

١٧/١وز بازار(

 با تقاضاي مناس
ال شد. در اين

 .ت

د در نماد كطبس

و ساير نمادهاي
برگزاري كنفرانس

عامالتي متعادل
اي تعادل بازار

يش تقاضا به ص
اين گروه در رد.

رشد قيمت مسك
 نگاه ها معطوف

سط بازار با افزاي
ل آتيگروه در سا

رهاي همسايه د
 المللي و اقتصا
ت الشعاع قرار
 آينده روزهاي

يفات مي تواخف

8 رشد با نيز ي

%49زي فروش 
بازگشايي قر ورد

ن مي شود و با
نياز مورد ارز  ي

گزارش رو

از ابتداي بازار
روه متعادل دنبا
 در گروه داشت

وجب صف خريد

 با صف خريد و
بربه منظور  50%

 امروز شاهد مع
شود در دوره ها

ين گروه با افزاي
ان قرار مي گير
ست و با وجود ر
 دهد و همه ي

ي شد و در اواس
ت بنيادي اين گ
يي كه در كشو
 موسسات بين

 سيماني را تحت
ي گروه در سال
يمت و حذف تخ

كسعدي نماد و  

دنبال شفاف سا
مو% 0٫7كاهش 

ريال تامين ،42
هد بود وارائه ي

 حيم

و ذغال سنگي
 نمادهاي اين گر
ن رشد قيمت را

اي اين گروه مو

ند و نماد تكشا
%رات بيشتر از 

هفته ي جاري،
ن ها انجام مي ش

ان و وآذر در اي
 برخي سفته باز
ه اي از ابهام اس
حت تاثير قرار

شان پيگيري مي
د رسيد. وضعيت
و محدوديت ها
گمانه زني هاي
 مي تواند گروه

ان، شركت هاي
در حيطه ي قي

حاشيه ي مثبت

 نماد والبر به د
ت با اهميت با ك

000،با نرخ  ت
 اي از ابهام خواه

هللا الرحمن الرح

ي گروه بانك و
شد و معامالت

نك دي بشترين

سب براي نمادها

ت مثبتي داشتن
ما به علت تغيير

زار متعادل در ه
 دارايي هاي آن

 .امله شوند

 و نمادهاي ثترا
ريار مورد توجه

ز اقتصاد در هاله
ي اين گروه را تح

 . كرد يا خير

قاضا معامالت ش
يز به صف خريد
ه ي حمل باال و
دوخته است. گم
 بخش مسكن

د و قيمت سيما
نجمن سيمان د

 .بود

ساختماني در ح

ت در اين گروه
 افشاي اطالعات
روه توسط دولت
ل آتي در هاله
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تيم كه نمادهاي
وه بانك كاسته ش
اشتند و نماد با

ناس و تقاضاي م

جهيزات معامالت
 گروه نماد لسرم

نيز به دنبال باز
ي خالص ارزش
اص متعادل معا

ت سر گذاشتند
ه ي زمين شهر
داز اين بخش از
عامالت نمادهاي
ي تعريف خواهد

 حجم و كم تق
ن نماد سغرب ني
واسطه ي هزينه
ر داخل چشم د
نده و ركود در
در كنترل توليد
ر صورت ورود ا
سرمايه متصور ب

ثبت در گروه س
 . گرفت

شت سر گذاشت
يقه اي به علت
ت هاي اين گر
ن اين ارز در سا

                 

ستقبال بازار رفت
جم تقاضا در گرو
ون توجه قرار د

يط متفاوت بود

اشين آالت و تج
ذاشتند، در اين

سرمايه گذاري
 نمادها بر مبناي
 غير از موارد خا

تعادلي را پشت
هاست به واسطه
شت كه چشم اند
ش مي تواند مع
رنامه ي جديدي

مالت امروز كم
بوديم و در پايان
خواهد بود و به و
ن گروه به بازار

آيننفي در سال 
 هاي سيماني

 بديهي است در
ر پتانسيل بازار س

عامالت نسبتا مث
قرار بازگشايي د

ز متعادلي را پش
دقي 60 از توقف 

نياز توليد شركت
سال آينده تامين

              

 :ربازا

 در حالي به اس
فته رفته از حجم
نك ملت در كانو

السنگي اما شراي

ت هاي گروه ما
 را پشت سر گذ

ي شركت هاي س
ش گذاري اين
ن شركت ها به

 ها امروز روز مت
اد ثتران مدت ه
 پشت سر گذاش

كود در اين بخش
اين بخش بري 

 در ابتداي معام
 گروه رو به رو ب
صادي كشور خ

ل مي شوند، اين
شد اقتصادي من
م اجماع شركت
واهند داشت و
راي اين گروه پر

 نيز به دنبال مع
مورد ريالي 300

زي نيز امروز رو
ز فارمد و پس ا
اضر ارز مورد ني
هاي دولت در س

كليت ب

امروز صبح
بودند، اما رف
تجارت و بان

در گروه زغا

امروز شركت
روز مثبتي

 .شد

در نمادهاي
آنجا كه ارزش

ماد اينرود ن

ساختماني
رسيدند. نما
متعادلي را
زني ها از ر
است كه برا

سيماني ها
براي سهام

وضعيت اقتص
سيمان قائل
خصوص رش
صورت عدم
پيش رو خو
بهتري را بر

نماد ثامان
00 محدوده

گروه دارويي
دارويي البرز
در حال حا
محدوديت ه
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جاميد، در 
دگان توان 
و برخي از 
ا مشكالت 

دها عمدتا 
تصميماتي 
ن زد. نماد 
 داشت. در 
ر آينده اي 

صف فروش 
بسيار  آتي 

 ديده نمي 

قاضا ديده 
خمحور، در 
خريد ساير 

غياب چين 
 اين هفته 

اما با صف 

ترين تاثير 
ليارد ريال 
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ها خواهد انجآن 
دولت، واردكنند
مين مواد اوليه و
 ي اجرا دارند با

ت معامالت نماد
ت .ش دنبال شد

اين نمادها دامن
صف فروش قرار
مايه ي نوين در

 قشكر نيز از ص
آسال در شكر و

ي به اين بخش

ثبت در سمت تق
خاهن، خمهر، خ
 از صف هاي خ

 گذاشتند، در غ
 نفت نيز درطي

اك، فالمي و فا

ن و فارس بيشت
ميل 4،186رس 

گزارش رو

 افزايش درآمد آ
ين ارز توسط د
س بتواند در تام
ود را در مرحله

كاال و انرژي است
مل و صف فروش
معامالت منفي ا
ي گذشته در ص
ه ي تامين سرم

د همراه و نماد
و قند قيمت ص
ريالي 42،000ز 

روه رنج هاي مث
ت و نمادهاي خ
 بازار نيز برخي

سرفي را پشت 
 جريان دارد و

مادهاي فاروه ن

ي ومعادن، شتران
وز بوعامالت امر

 حيم

گروه بشود و به
 واسطه ي تامي

مالي اينس تكس
ح توسعه ي خو

رس، فرابورس، ك
شان در منفي كا
عوامل ديگر به م

وزهايز مطابق ر
 ها نيز از عرضه

هد با صف خريد
خصوص در دولت 

دم تخصيص ارز

نمادهاي اين گر
دها مثبتي نما

دند و در انتهاي

مت و سوي منف
 هيجان كمتري

ديم، در اين گرو

رسيد و نمادهاي
اشتند. ارزش مع

هللا الرحمن الرح

حصوالت اين گر
هاي عمومي به
ه اندازي كانال م
ر اين گروه طرح

ن سرمايه و بور
معامالتشا 3رژي

ه شد در كنار ع
 داشت امروز نيز
مله شد، شنيده

اي آن نماد قشه
د تصميمات گروه

ز تخصيص يا عد

 رو شدند و در ن
رار داشت و باقي
 هفته پايان داد

 و متعادل با سم
كاموديتي ها با ه

تي را شاهد بود

واحد ر 158،53
تاثير مثبت را دا
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هاي فروش مح خ
 حاضر در داروه
ظار مي رود راه
كت هايي كه د

شركت هاي تامين
كاال، بورس و انر
شركت ها گرفته
قيمت مناسبي

ه ي مثبت معام

و در بين نمادها
گ اين در ادند. 

مال روشني ازكا

ش تقاضا رو به
منه ي منفي قر
كار خود در اين

روزي كم حجم
دنيا، معامالت ك

 . است

وز معامالت مثبت

35واحدي به  1
كگل بيشترين ت

                 

نرخ رشد به نجر
 است در حال

ند. همچنين انتظ
موثر بيفتد و شر

سط كه شامل ش
اي كشد و نماده

 نمادهاي اين ش
ي گذشته رشد ق
ر گروه در دامنه

 .ت مي كند

عادلي داشتند و
كار خود پايان د
ك  هنوز سياست

اني بازار با افزايش
د خلنت در دام
صف خريد به ك

 

غني نيز امروز ر
 هاي اقتصادي د
ه ثبت نرسانده

ت فلزي نيز امرو
 .دند

41 كل با رشد 
غدير، وبملت و ك

 . ريال بود

              

منج تواند مي يي
ص الزم به ذكر

خلي ها را ندارند
شركت مو ت اين

 .جه شوند

دهاي مالي واس
ي منفي دنبال ش
ر يكسان سازي
 كه در ماه هاي
نها نماد اميد در
ين گروه حكايت

يز امروز روز متع
يد رسيد و به ك
ده خواهد بود و

ها در ساعت پايا
ن گروه تنها نما
بت كامل و يا ص

.روه عرضه شد

ي پااليشي و روغ
كي از ابرقدرت

صي را تا كنون به

اخت محصوالت
ر خود پايان داد

عامالت شاخص
دهاي فملي، وغ

ميليارد 3،624

 

نيماي نرخ با
اين خصوص
رقابت با داخ
ماشين آالت
كمتري مواج

در گروه نها
در دامنه ي
كه مبني بر

نيز 3انرژي
اين گروه تن
نزديك در ا

قندي ها ني
به صف خري
تعيين كنند

 .شود

خودرويي ه
شد، در اين
نزديكي مثب
نمادهاي گر

شركت هاي
به عنوان يك
نوسان خاص

در گروه سا
خريد به كار

در پايان مع
منفي و نماد
و فرابورس 

 


