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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،ﺟﺰﯾﯿﺎت داد و
ﺳﺘﺪﻫﺎی ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم اﻣﺮوز ﺑﺎ رﯾﺰش ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
اﻓﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ،روز ﺟﺎری اﮐﺜﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺑﻮرس ﺑﺎ اﻓﺖ
دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﺎ ) (۸۸۲واﺣﺪ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﻌﺎدل ) (۰.۵۳درﺻﺪ ﺑﻪ  ۱۶۵ﻫﺰار  ۳۵۲واﺣﺪ ،ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ »وزﻧﯽ –
ﺑﺎ ) (۲۵۶واﺣﺪ رﯾﺰش ﻣﻌﺎدل ) (۰.۵۳درﺻﺪ ﺑﻪ  ۴۸ﻫﺰار ۷۶
ارزﺷﯽ«
واﺣﺪ ،ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ »ﻫﻢ وزن« ﺑﺎ  ۲۹واﺣﺪ رﺷﺪ ﻣﻌﺎدل  ۰.۱۰درﺻﺪ ﺑﻪ ۲۷
ﻫﺰار و  ۷۴۳واﺣﺪ ،ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ »ﻫﻢ وزن« ﺑﺎ  ۲۰واﺣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ،ﻣﻌﺎدل
 ۰.۱۰درﺻﺪ ﺑﻪ  ۱۹ﻫﺰار و  ۵۳۹واﺣﺪ ،ﺷﺎﺧﺺ آزاد ﺷﻨﺎور ﺑﺎ )(۱۰۰۱
واﺣﺪ رﯾﺰش ،ﻣﻌﺎدل ) (۰.۵۶درﺻﺪ ﺑﻪ  ۱۷۷ﻫﺰار و  ۴۹۳واﺣﺪ ،ﺷﺎﺧﺺ
ﺑﺎزار اول ﺑﺎ ) (۹۴۸واﺣﺪ اﻓﺖ ﻣﻌﺎدل ) (۰.۷۷درﺻﺪ ﺑﻪ  ۱۲۱ﻫﺰار و
 ۹۳۶واﺣﺪ و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزار دوم ﺑﺎ ) (۳۱۸واﺣﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﺎدل )(۰.۱۰
درﺻﺪ ،ﺑﻪ  ۳۲۸ﻫﺰار و  ۸۱۵واﺣﺪ رﺳﯿﺪ.
ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار

از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮﺟﺰﯾﯿﺎت داد و ﺳﺘﺪﻫﺎی روز ﺟﺎری ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز
 ۶ﻧﻤﺎد »ﻓﻮﻻد ﺑﺎ ) (۱۷۵واﺣﺪ ،ﻓﻤﻠﯽ ﺑﺎ ) (۵۳واﺣﺪ ،ﻓﺨﻮز ﺑﺎ )(۵۱
واﺣﺪ ،ﭘﺎرﺳﺎن ﺑﺎ ) (۵۱واﺣﺪ ،ﺷﺒﻨﺪر ﺑﺎ ) (۵۰واﺣﺪ و ﺷﺘﺮان ﺑﺎ )(۴۸
واﺣﺪ« اﻓﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ را در رﯾﺰش ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﻮرس ﺑﺮ ﺟﺎی
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
ﻧﻮﺳﺎن ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻨﺎﯾﻊ
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ،روز ﺟﺎری اﮐﺜﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺎﻻر ﺷﯿﺸﻪ ای
ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻨﺎﯾﻊ » ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺠﺰ ﻗﻨﺪ ﺑﺎ
 ۱۰۹واﺣﺪ رﺷﺪ ﻣﻌﺎدل  ۲.۲۳درﺻﺪ ﺑﻪ  ۵ﻫﺰار و  ۱۲واﺣﺪ ،ﮐﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ
ﻓﻠﺰی ﺑﺎ  ۸۰واﺣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﺎدل  ۲.۰۶درﺻﺪ ﺑﻪ  ۳ﻫﺰار و  ۹۸۵واﺣﺪ،
ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ ﺑﺎ  ۲۷۰واﺣﺪ رﺷﺪ ﻣﻌﺎدل  ۱.۸۹درﺻﺪ ﺑﻪ  ۱۴ﻫﺰار و ۵۷۳
واﺣﺪ ،ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺎدن ﺑﺎ  ۲۸۳واﺣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﺎدل  ۱.۷۲درﺻﺪ ﺑﻪ  ۱۶ﻫﺰار
و  ۷۷۴واﺣﺪ ،ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ  ۴۵واﺣﺪ رﺷﺪ ،ﻣﻌﺎدل  ۱.۷۱درﺻﺪ ﺑﻪ ۲
ﻫﺰار و  ۶۸۴واﺣﺪ ،ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎ ) (۱۵واﺣﺪ اﻓﺖ ﻣﻌﺎدل ) (۱.۴۱درﺻﺪ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۶۷واﺣﺪ ،ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﺑﺎ ) (۵۲واﺣﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﺎدل ) (۳درﺻﺪ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۷۰۳واﺣﺪ« رﺳﯿﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ اﻣﺮوز ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ
ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﻧﻤﺎدﻫﺎی »ﻏﺪﺷﺖ ،دﺳﯿﻨﺎ ،ﻗﺼﻔﻬﺎ ،ﮐﻔﭙﺎرس ،وﺑﺸﻬﺮ،
ﮐﻨﺪ:
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ و ﻧﻤﺎدﻫﺎی »ﻏﻤﻬﺮا ،دﻟﻘﻤﺎ،
وﺻﻨﺎ و ﮐﻬﻤﺪا«
ﮐﺪﻣﺎ ،ﻧﻤﺮﯾﻨﻮ ،ﺑﮑﺎم ،ﻓﺴﭙﺎ و ﺛﺎﺧﺖ« ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ را در ﺑﺎزار
ﺳﻬﺎم رﻗﻢ زدﻧﺪ.
ﺗﻮﻗﻒ و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎدﻫﺎ
ﻃﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﺮوز ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی »ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺎﻗﺮان ،ﺷﯿﺮ و ﮔﻮﺷﺖ
زاﮔﺮس ﺷﻬﺮ ﮐﺮد ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯿﻨﻮ ،ﺷﯿﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﭘﮕﺎه ﻓﺎرس ،داﻣﺪاری
ﺗﻠﯿﺴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم آن ،ﮐﺸﺖ و دام ﻗﯿﺎم اﺻﻔﻬﺎن،
داروﺳـﺎزی ﮐﺎﺳـﭙﯿﻦ ﺗﺄﻣﯿـﻦ ،ﺷﯿـﺮ ﭘﺎﺳـﺘﻮرﯾﺰه ﭘﮕـﺎه ﮔﻠﺴـﺘﺎن ،ﺷﯿـﺮ
ﭘﺎﺳـﺘﻮرﯾﺰه ﭘﮕـﺎه ﻓـﺎرس ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت ﻣﺨـﺎﺑﺮاﺗﯽ اﯾـﺮان ،ﭘﺎﮐﺴـﺎن،
داروﺳﺎزی ﻓﺎراﺑﯽ و داروﺳﺎزی اﮐﺴﯿﺮ« از ﺳﻮی ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم
ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی »ﺷﯿﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﭘﮕﺎه
اﺻﻔﻬﺎن ،داده ﭘﺮدازی اﯾﺮان ،ﺷﯿﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﭘﮕﺎه ﺧﺮاﺳﺎن ،ﻧﻮﺳﺎزی و
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻬﺮان ،ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ دﺷﺖ ﺧﺮﻣﺪره ،ﻧﻔﺖ ﺳﭙﺎﻫﺎن ،ﺳﯿﻤﺎن
دﺷﺘﺴﺎن ،ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﺣﻔﺎری ﺷﻤﺎل ،ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم اﯾﺮان

دارو ،ﺷﯿﺮ ﭘﮕﺎه آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ و ﻓﺮاﺑﻮرس« ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،در ﭘﺎﯾﺎن آﺧﺮﯾﻦ روز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﻮرس در ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ،در
 ۱۲۵ﻫﺰار و  ۵۸۷ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ،ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۲۵۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺮﮔﻪ
اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻪ ارزش  ۳ﻫﺰار و  ۲۳۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ﺑﻮرس ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﺷﺪ و ارزش ﺑﺎزار ﺑﻪ  ۶۲۷ﻫﺰار و  ۵۴۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ.
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