
٠/١٣٩٧( 

 وز گذشته

 وز گذشته

 روز گذشته
 

 

 

ت به روز 

 

1 

 

 

١٠/٩وز بازار(

تغيير نسبت به رو
)2,39( 

)2,26( 

)3,37( 

تغيير نسبت به رو
32,87 

239,40 

87,76 

 تغيير نسبت به ر
43,38

)21,44(

32,11

درصد تغيير نسبت
 گذشته

19,07
571,51
70,05
86,34

گزارش رو

درصد ت شته

درصد ت شته

درصد ذشته

ت به روز 
 ته

د

 

1 

1 

2 

 حيم

سبت به روز گذش
)3،918( 

)614( 

)59( 

 ن سهم)
سبت به روز گذش

515 

1،358 

1،874 

 يارد تومان)
نسبت به روز گذ

163 

)17( 

146 

 ليارد تومان)
تغيير نسبت
گذشت

31
145
113
291

هللا الرحمن الرح

 شاخص ها
تغيير نس

(ميليونامالت
تغيير نس

ت بورس(ميلي
تغيير ن روز

بورس(ميلفرات 

 ش معامالت روز

197 

155 

276 

628 

 

بسم هللا             

 واحد
159،853 

26،622 

1،717 

حجم معا
 حجم امروز

2،083 

1،926 

4،009 

ارزش معامال
ررزش معامالت 

541 

62 

604 

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

 



 
 

٠/١٣٩٧( 

 

 ابورس

ارزش تقريبي
(ميليارد ريال)

١۵١٧ 

٢٢ 

٧ 

٣ 

١ 

١٠/٩وز بازار(

هم در بازار فر

 نماد

 ۴وآيند

 اعتماد

 آكورد

 اوصتا

 آساس

 درصد
49,03 
50,97 
100 

گزارش رو

مده و بلوكي مه

 

 د-ن پارسيان

 د-ی کوثر

 د-صباتامين 

 س-ی سھام

الت

 حيم

معامالت عم

 نام اوراق

بانک آينده

 س.اعتماد آفرين

وق س. آرمان آتی

 انديشه ورزان ص

س.آسمان آرمانی

۵٠٫٩٧%

زش معامال

 )رد تومان

هللا الرحمن الرح

 ي
( 

صندوق

صندوق

صندوق

ص.س

۴٩٫٠٣%

ارز

ميليات بازارها(
 زش معامالت

604 

628 
1،232 

بسم هللا             

 ر بورس

ارزش تقريبي
(ميليارد ريال)

۴٣٩ 

٩٢ 

۴٠ 

٣٠ 

٩ 

ارزش معامالت
ارز

                 

ي مهم در بازار

 نماد

 ٢پترول

 پارند

 امين يكم

 كمند

902صايتل

ا

 تهران
 ن

              

 عمده و بلوكي

 ق

 س.ايرانيان

 دار سپھر

 مين يکم فردا

 ثابت کمند

 -٢١ل ماھانه

بورس

بورس

 بازار
 اوراق بهادار ت
فرابورس ايران

 كل

 

 

 

 

معامالت

نام اوراق

روه پتروشيمی س

ص.س.پارندپايد

. درآمد ثابت ام

ص.س.با درامد ث

کوک اجاره رايتل

 

 

ب

فراب

بورس
ف

گر

ص

ص

ص

صک



٠/١٣٩٧( 
 

 تاثير
)10( 
)9( 
)8( 
)7( 
)4( 

١٠/٩وز بازار(
 فرابورس ايران

 نماد
 مارون
 زاگرس
 كگهر
 ميدكو
 هرمز

گزارش رو
ثير در شاخص

 
 ارون
 گرس

 ر زمين
 ني خاورميانه

  جنوب

 حيم

تاث
نام اوراق
پتروشيمي ما
پتروشيمي زاگ
سنگ آهن گهر
ينگ صنايع معدن

هرمزگان فوالد

هللا الرحمن الرح

 
( 
( 
( 
هلدي )
( 

بسم هللا             

  تهران
تاثير

)334(
)195(
)184(
)165(
)164(

                 

س اوراق بهادار
 نماد
 فوالد
 ومعادن
 تاپيكو
 كگل
 پارس

              

 در شاخص بورس
 ق

 اصفهان
  و فلزات

 وشيمي تامين
 ي گل گهر

 پارس

 ازار:

تاثير
نام اوراق
فوالد مباركه ا
توسعه معادن

.نفت و گاز و پترو
معدني و صنعتي
پتروشيمي پ

نقشه با

س.



٠/١٣٩٧( 

فت مواجه 
 بزرگ و با 
ف نشيني 
ف سرمايه 
 در دقايق 
د را شاهد 

هنر، كاوه، 

و شاوان به 

ز، شسينا، 
روه و بازار 

ريالي داد  

 نيز با افت 

١٠/٩وز بازار(

ي تاثيرگذار با اف
 اكثر نمادهاي

ن موضوع در صف
 و عمدتا از طرف

حقيقي پي برد.
ق، كگل و كچاد

ردند. فوالد، فباه

شبندر، شبريز و

ل، ساينا، شيراز
 منفي شديد گر

8130ه قيمتي 

د و بقيه نمادها

گزارش رو

در اكثر نمادهاي
فروش درردند. 

انات است و اين
ندان باال نبود

سرمايه گذاران ح
 وغدير، وصندو

ر خود را آغاز كر

 شتران، شپنا، ش
 .نمادها بوديم

ل، شپترو، شگل
س در ميان جو

ي و در محدوده

صف فروش دارند

 حيم

بانك و خودرو د
ي آغاز به كار كر
يي كنترل هيجا
دهاي بزرگ چن
 رفتار هيجاني س
در، شپنا، فوالد،

 .متوقف شدند

 افت قيمتي كار
 

 نمادها بوديم.
ر معامالت اين ن

ر، تاپيكو، پترول
خريد نماد شپارس

درصدي 4ش از 

وبصادر و دي ص

هللا الرحمن الرح

كار كرد. گروه ب
 حجم و كاهشي
شي از عدم تواناي
 فروش در نماد
ان مي توان به
بازار مانند شبند

 .د

درصد م 20ش از 

و اكثر نمادها با
.يمتي رسيدند

د افت يكپارچه
تعادل در  شاهد

شخارك، شغدير
و صف خ سيدند

 نيز با با افت بيش

ملت، وتجارت، و

بسم هللا             

روه ها آغاز به ك
 معدني نيز كم
حدود زيادي ناش
ست. حجم صف
ركيب فروشندگا
مادهاي بزرگ ب

اهش دادل را ك

يل نوسان بيش

وش همراه بود و
ف مجاز قيس به ك

كليت بازار شاهد
ايت حقوقي ها

زاگرس، شفن، ش
 مجاز قيمتي رس

 تازه وارد كگهر

ر جريان بود. وبم

                 

عرضه در اكثر گر
يشي و فلزي و
طوح فعلي تا ح
زار نيز واضح اس
و با نگاهي به تر
التي برخي از نم
 افت شاخص كل

ور و كيميا به دلي

الت با فشار فرو
و فروس ز، فراور

ي نيز همسو با ك
و در ادامه با حم

ايي نمادهاي ز
ارس به كفشف

اند، نماد  منفي

كپارچه منفي در

              

 :ربازا
را نيز با فشار عر
وه هاي پتروپاالي
ادي بازار در سط
زهاي مثبت باز
وقي خريد شد و
د وضعيت معامال
 حدودي شيب

نماد كنور، فرآور

 امروز نيز معامال
وز، فوالي، هرمز

اورده هاي نفتي
يمت رسيدند و

حصوالت شيميا
شرون شلعاب و 

 .بود

ها كه يكپارچه م
 

ك معامالتي يكپ
 .ه شدند

 

كليت ب
بازار امروز ر
بودند و گرو
پشتوانه بنيا
ها و در روز
وگذاران حق

پاياني بهبود
بوديم كه تا

 

اما در بازار

 

در فلزي ها
ميدكو، فخو

 

در گروه فرا
كف مجاز قي

 

در گروه مح
خراسان، ما
قابل توجه ب

 

در معدني ه
.و ستد شد

 

در گروه بانك
قيمت همرا

 



٠/١٣٩٧( 

ده و البته 
نفي داد و 

 رسيده و 

س و شپنا با 
ح فعلي با 
 را در پي 

١٠/٩وز بازار(

ساپا برچيده شد
ا نيز يكپارچه من

 به سقف مجاز

، پارس، فارسل
 زيادي در سطوح

واحدي 1600

گزارش رو

فروش نماد خس
رد و بقيه نمادها

كردند، غبشهر

دن، تاپيكو، كگل
ار كه تا حدود

00فتن سطح 

 حيم

يان بود صف ف
عيتي مشابه دار

مت را تجربه ك

اي فوالد، ومعاد
جاد شده در باز
ل و از دست ر

هللا الرحمن الرح

ه منفي در جري
 خودرو نيز وضع

ت بازار افت قيم
 .جه بود

ير از افت نمادها
لبته هيجاني ايج
جدد شاخص كل

بسم هللا             

امالتي يكپارچه
 در جريان بود.

افتها همسو با 
جي نيز قابل توج

 .كم بود

 با بيشترين تاثير
ه جو منفي و ال

 ندارد، افت مجد

                 

ساز نيز كه معا
نه پايين قيمتي

 كه عمده نماده
غشصفها و غگرج

وند اصالحي حاك

ي شاخص كل
 روبرو شد. ادامه
گذار همخواني

              

سخودرو و قطعه 
عامالت در آستان

.. 

ك الت غذايي نيز
ثبت غدشت و غ

زها امروز نيز رو

عامالت روز جاري
واحدي 3918 

رامترهاي تاثيرگ

 

 

در گروه خ
همچنان مع
.ستد شدند

 

در محصوال
معامالت مث

 

در انبوه ساز

 

در پايان مع
افت حدود
وضعيت پار

 .داشت


