
٠/١٣٩٧( 

 وز گذشته

 وز گذشته

 روز گذشته
 

 

ت به روز 

 

 

( 

( 

٢٤/٩وز بازار(

تغيير نسبت به رو
)0,52( 

)0,33( 

)0,47( 

تغيير نسبت به رو
0,58 

)19,39( 

)8,20( 

 تغيير نسبت به ر
)8,80(

343,98

6,68 

درصد تغيير نسبت
 گذشته

0,40
)5,69(
)70,79(
)33,21(

گزارش رو

درصد ت شته

درصد ت شته

درصد ذشته

ت به روز 
 ته

د

 

 

1( 

1( 

 حيم

سبت به روز گذش
)866( 

)91( 

)8( 

 ن سهم)
سبت به روز گذش

7 

)190( 

)183( 

 يارد تومان)
نسبت به روز گذ

)27( 

48 

21 

 ليارد تومان)
نسبتتغيير 

گذشت

1
)1(
)176
)176

هللا الرحمن الرح

 شاخص ها
تغيير نس

(ميليونامالت
تغيير نس

ت بورس(ميلي
تغيير ن روز

بورس(ميلفرات 

 ش معامالت روز

259 

22 

72 

354 

 

بسم هللا             

 واحد
164،485 

27،652 

1،842 

حجم معا
 حجم امروز

1،259 

792 

2،052 

ارزش معامال
رزش معامالت ر

282 

63 

345 

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

 



 ي
 ل)

٠/١٣٩٧( 

 

 رابورس

ارزش تقريبي
ريال(ميليارد 

٢٢٢ 

 

 

 

 

٢٤/٩وز بازار(

مهم در بازار فر

 نماد

 اعتماد 

 

 

 

 

 درصد
49,36 
50,64 
100 

گزارش رو

مده و بلوكي م

 ق

د-فرين پارسيان

الت

 حيم

معامالت عم

نام اوراق

وق س.اعتماد آف

 

 

 

 

۵٠٫۶۴%

زش معامال

 )رد تومان

هللا الرحمن الرح

 يبي
 يال)

صندو

۴٩٫٣۶%

ارز

ميليات بازارها(
 زش معامالت

345 

354 
699 

بسم هللا             

 ر بورس

ارزش تقري
(ميليارد ري

٢٩١ 

١٥٥ 

٦٨ 

٤٧ 

٢٠ 

ارزش معامالت
ارز

                 

كي مهم در بازا

 نماد

 کمند

 ٢آپ

 امين يكم

 2غگرجي 

 كيان

ا

 تهران
 ن

              

ت عمده و بلوكي

 ق

 ثابت کمند

  پرشين

 مين يکم فردا

 رجی

  ثابت کيان

بورس

بورس

 بازار
 اوراق بهادار ت
فرابورس ايران

 كل

 

 

 

 

معامالت

نام اوراق

ص.س.با درامد ث

آسان پرداخت

. درآمد ثابت ام

بيسکويت گر

ص.س. با درآمد

 

 

ب

فراب

بورس
ف

ص

ص

ص



٠/١٣٩٧( 
 

 تاثير
)6( 
)5( 

3 
)2( 

2 

٢٤/٩وز بازار(
 فرابورس ايران

 نماد
 ذوب
 ميدكو
 هرمز
 مارون
 دماوند

گزارش رو
ثير در شاخص

 
 ن اصفهان

 ني خاورميانه
  جنوب
 ارون 
 ماوند

 حيم

تاث
نام اوراق
سهامي ذوب آهن
ينگ صنايع معدن

هرمزگانفوالد 
پتروشيمي ما
توليد برق دم

هللا الرحمن الرح

 
س )
هلدي )
 
 

بسم هللا             

 تهران 
تاثير

)112(
)110(
)79(
)59(

57 

                 

س اوراق بهادار
 نماد
 واميد
 وبملت
 فارس
 وبصادر
 رمپنا

              

 در شاخص بورس
 ق

 ه گذاري اميد
 ت

  خليج فارس
 ت ايران

 نا

 ازار:

تاثير
نام اوراق
وه مديريت سرمايه
بانك ملت

صنايع پتروشيمي
بانك صادرات
گروه مپن

نقشه با

گرو

ص



٠/١٣٩٧( 

ربه كرد و 
 ز كردند. 

د مجدد و 
فت قيمت 
 جاد نمايد. 

ها منعكس 
رامتر را در 
هاي گروه 

زديك به  ن
ين، ارفع و 
ملكردهاي 

تند و بقيه 

تا حدودي 
ير متحمل 

مثبت را ي 

ها بوديم و 
 .ز رسيدند

٢٤/٩وز بازار(

ه نسبي را تجر
 معامالت را آغاز

منظور آغاز روند
ي بازار شاهد اف
 نمادها تمايز ايج

سياري از نماده
غييرات ان پار ت

 فروش در نماده

 فوالد در سطح
رمز، فراور، فزري
ن انتظار ارائه عم

ت محدود داشتن

ه هاي مرتبط ت
وند اصالحي اخي
ينا نيز معامالتي

 .د

 نشيني قيمت ه
جاز قيمتي نيز

گزارش رو

نك فشار عرضه
دوده صفر تابلو

ت رسيده و به م
 گروه هاي اصلي

روند گروه ها و

ر روند قيمتي بس
سبي حاصل از
د افزايش فشار

داد و ستد شد.
 فايرا، وتوكا، هر
ش رو مي توان

ن نوسانات مثبت

ر نفت و فراورده
ا شديد را در رو
س، شكلر، شسي
صدي روبرو شد

روز شاهد عقب
ن به سقف مج

 حيم

 گروه خودرو با
ه نمادها در محد

ازار ارز به ثبات
زولي اخير و در
هه مي تواند درر

رهاي جهاني در
مي توان رشد نس
تداي بازار شاهد

ريالي د 2100 
كردند. نمادهاي

گزارش هاي پيش

نا، شراز و شاوان
 .د شد

در بازارل نسبي 
س كه افت نسبتا
ها شغدير، شپار

درص 7شد حدود 

وجود دارد و امر
خنصير و خاذين

هللا الرحمن الرح

ز به كار كرد.
ساسي نيز عمده

 و آرامش در با
شد. در روند نز

ماه 9ارش هاي 

دل اخير در بازار
ني محصوالت م
ك ساعت از ابت

سطح نزديك به
دودي را ثبت ك
ر مي رسد در گ

جريان بود. شپنا
يمتي داد و ستد

دل بود. با تعادل
شهود بود. زاگرس
. در ديگر نماده
ود هر سهم با رش

فزايش نرخ ها و
تر بود و خي به
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ثر گروه ها آغا
دند. در فلزات اس

ازارهاي جهاني
ي مناسب مي با
حتمال زياد گزا

ه دليل عدم تعاد
قيمت هاي جها

ذشت بيش از يك

صفر تابلو و در س
ين نيز افت محد

به نظر .ه بودند

 كم حجم در ج
 امروز در كف قي

م حجم و متعاد
روشيمي نيز مشه
قيمت مي باشد
ئه تعديل در سو

 چند و چون اف
زها تا حدودي

                 

 اصالحي در اكث
جم و متعادل بود

بي در بادل نس
ازمند انگيزه اي
دها بوديم و به ا

ر سامانه نيما به
يشتر در روند ق
ظار داشت. با گذ

ب در محدوده ص
و فملي و فاسمي
جه در اين گروه

 .شت

ي نيز معامالت
ه بودند. شپاس

يي معامالت كم
ادهاي گروه پتر
ت و رشد نسبي ق
سا نيز پس از ارائ

بهامات پيرامون
مالت قطعه سا

              

 :ربازا
ل و با گرايش

ي ها نيز كم حج

كلي بازار با تعاد
جم معامالت، نيا
 بسياري از نماد

شد قيمت ارز در
 صورت تعادل بي
بزرگ بازار انتظا

 .ك بوديم

ساسي نماد ذوب
ي متعادل بود و
دهاي مورد توج

داش اين گروه را

اورده هاي نفتي
ت قيمتي همراه

حصوالت شيمياي
ند معامالتي نما
 بهبود معامالت

نماد شپاكسا .ند

ودرو همچنان اب
ليست كه معام

 

كليت ب
بازار متعادل
پتروپااليشي

به صورت ك
افزايش حج
يكدست در

از طرفي رش
نشده و در
گروه هاي ب

خودرو و بانك

 

در فلزات اس
ريالي 5000

فپنتا از نما
مناسبي از ا

 

در گروه فر
نمادها با افت

 

در گروه مح
ثبات در رون
شد مستعد
سپري كردن

 

در گروه خو
اين در حال
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دند و بقيه 

 بودند. در 
 زكشت با 

ز تغييرات 
 مجددا در 
د به وجود 

درصدي را 

 .سيد

شد بيش از 
 با گرايش 

ي داشتند. 
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 . ستد شد

بودرضه مواجه 

ها با افت همراه
ه نماد تازه وارد

 بقيه نمادها نيز
وب_شت. هاي

مات قبلي نماد

د 4شد بيش از 

 به صف خريد ر

 حفارس نيز رش
ي بازار نوساني و

 روز پرعرضه اي

گزارش رو

ريال داد و 80

صادر با فشار عر

د و عمده نماده
ستهو خدمات واب

فروش دارند و
ن افت قيمت داش
 تغييري در ابها

رس رشفپاد. ك

تقاضا  ا افزايش

و ندرا ثبت كرد
همسو با جو كلي

بقيه نمادها نيز

 حيم

00 پايين تر از 

ارت، دي و وبص

مورد توجه بودند
ر گروه زراعت و

 .مواجه شدند

تاپكيش فشار ف
جه شدند و اوان
ت كه همچنان

از كليت بازار بد

 .شاهد بوديم

ق نماد وخارزم با

درصدي ر 4 از 
يه نمادها نيز ه

 متوقف شد و ب

هللا الرحمن الرح

همراه بود. كگهر

دها بوديم. وتجا

س و غدشت مو
همراه شدند و در
ا رشد قيمتي مو

ن بود. سپ و ت
دو درصدي مواج
ين در حاليست

 حدودي بهتر ا
 .توجه بودند

صدي نماد را ش

 و در اين دقايق

بيش دند و رش
د مي شود و بقي

فزايش سرمايه
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دراكثر نمادها ه

ي در اكثر نماد
 . شدند

هر، غشاذر، غفار
 قمرو با رشد هم
 زگلدشت نيز با

 رمق در جريان
ز د رشد بيش ا

متوقف شده و ا

يت معامالت تا
خاك نيز مورد

در 4شد بيش از 

و نوساني بودند

 مورد توجه بودن
ر تابلو داد و ستد

ي در رابطه با ا

                 

 با افت محدود د

هد شروعي منفي
شار فروش همراه

 نمادهاي وبشه
قصفها، قنيشا و
و شد و زمگسا و

كم حجم و كم
عاتي ها اپرداز با
سازي كرده و م

 غيرفلزي وضعي
يا، كمرجان و كخ

نماد رمپنا و رش

عامالت متعادل و

 توريل و حتوكا
در نزديكي صفر

 .ه شدند

ليل شفاف سازي
 .ه گروه بود

              

ها نيز معامالت

نك مجددا شاه
رفته رفته با فشا

حصوالت غذايي
ي ها قهكمت، ق
 پرحجمي روبرو

يانه معامالتي ك
شتند. در اطالع
وژه ها شفاف س

 .ت

حصوالت كاني
د و كهمدا، شلي

زايش تقاضا در ن

رمايه گذاري معا

مل و نقل نماد ت
 داشت. حريل د
ي منفي معامله

زها ثنوسا به دل
 نماد مورد توجه

 

در معدني ه

 

در گروه بان
نمادها نيز ر

 

در گروه مح
قند و شكري
صف خريد

 

در گروه راي
چنداني نداش
رابطه با پرو
نيامده است

 

در گروه مح
كردندتجربه 

 

در ادامه افز

 

در گروه سر

 

در گروه حم
دو درصدي

ه هايبه دامن

 

در انبوه سا
كرمان تك
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نان پابرجا 
و رمپنا نيز 
 ثبت كرد. 

وتجارت با 
ازار سهام  ب

 را افزايش 
ه استقبال 
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رد ماديرا همچن
 تجربه كردند و
 سه درصدي را

صادر، فوالد و و
ش قيمت ها در ب
امدارن حقيقي

رفته رفته بازار به
 .د

گزارش رو

وارين نماد تازه 
درصدي را 3ز 

و رشد بيش از

ملت، فارس، وبص
به منظور افزايش
 خصوصا در سها
داشته باشد و ر
موثر خواهد بود

 حيم

ف فروش سنگي
ضا رشد بيش از
ميليون سهمي و

دهاي واميد، وبم
ود انگيزه قوي ب
ه خروج از بازار
آينده نيز ادامه

پيش روي بازار م

هللا الرحمن الرح

ز رسيدند و صف
ن با افزايش تقاض

م 12الت حدود 

ثير از افت نماد
اي جهاني و نبو
اخلي، تمايل به
 كمتر طي روز آ
ي نيز در روند پي
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تي به كف مجا
ه بود هم اكنون
جاز حجم معامال

 . مجاز رسيدند

ل با بيشترين تاث
نوسان در بازارها
فضاي اقتصاد د
 بازار با حجمي

د بازارهاي جهاني

                 

وب با افت قيمت
نفي را آغاز كرد
حدوده سقف مج
 كلوند به سقف

ري شاخص كل
وبرو شد. ادامه ن
 هاي ركود در
د وضعيت فعلي
و همچنين روند

              

دها وبملت و ذو
كه معامالتي منف
يني نسبي از مح

زها كترام و سا

عامالت روز جار
واحدي رو 860

كار شدن نشانه
به نظر مي رسد

برود وماهه  9ي 

 

در تك نماد
بود. ونفت ك
با عقب نشي
و در كاشي

 

در پايان مع
افت حدود

در كنار آشك
داده است. ب
گزارش هاي


