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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،ﺟﺰﯾﯿﺎت داد و
ﺳﺘﺪﻫﺎی ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم اﻣﺮوز ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ،روز ﺟﺎری اﮐﺜﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﻮرس ﺑﺎ رﯾﺰش
دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﺎ ) (۶۰۳واﺣﺪ اﻓﺖ
ﻣﻌﺎدل ) (۰.۳۸درﺻﺪ ﺑﻪ  ۱۵۹ﻫﺰار  ۱۴۶واﺣﺪ ،ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ »وزﻧﯽ –
ﺑﺎ ) (۱۷۵واﺣﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﺎدل ) (۰.۳۸درﺻﺪ ﺑﻪ  ۴۶ﻫﺰار ۲۶۳
ارزﺷﯽ«
واﺣﺪ ،ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ »ﻫﻢ وزن« ﺑﺎ ) (۲۱۶واﺣﺪ اﻓﺖ ﻣﻌﺎدل ) (۰.۸۰درﺻﺪ ﺑﻪ
 ۲۷ﻫﺰار و  ۱۷۹واﺣﺪ ،ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ »ﻫﻢ وزن« ﺑﺎ ) (۲۱۶واﺣﺪ ﮐﺎﻫﺶ،
ﻣﻌﺎدل ) (۰.۸۰درﺻﺪ ﺑﻪ  ۱۸ﻫﺰار و  ۹۸۹واﺣﺪ ،ﺷﺎﺧﺺ آزاد ﺷﻨﺎور ﺑﺎ
) (۶۲۰واﺣﺪ رﯾﺰش ،ﻣﻌﺎدل ) (۰.۳۶درﺻﺪ ﺑﻪ  ۱۷۰ﻫﺰار و  ۵۸۱واﺣﺪ،
ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزار اول ﺑﺎ ) (۲۶۹واﺣﺪ اﻓﺖ ﻣﻌﺎدل ) (۰.۲۳درﺻﺪ ﺑﻪ  ۱۱۶ﻫﺰار
و  ۷۵۷واﺣﺪ و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزار دوم ﺑﺎ ) (۲۰۴۸واﺣﺪ رﯾﺰش ﻣﻌﺎدل )(۰.۶۴
درﺻﺪ ،ﺑﻪ  ۳۱۹ﻫﺰار و  ۳۸۷واﺣﺪ رﺳﯿﺪ.
ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار
از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ،ﺟﺰﯾﯿﺎت داد و ﺳﺘﺪﻫﺎی روز ﺟﺎری ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز
 ۶ﻧﻤﺎد »ﺷﭙﻨﺎ ﺑﺎ ) (۸۳واﺣﺪ ،ﺷﺘﺮان ﺑﺎ ) (۷۷واﺣﺪ ،ﺷﺒﻨﺪر ﺑﺎ )(۷۵

واﺣﺪ ،ﻣﺒﯿﻦ ﺑﺎ ) (۶۳واﺣﺪ ،ﻓﺎرس ﺑﺎ ) (۶۲واﺣﺪ ،و ﭘﺎرس ﺑﺎ )(۵۸
واﺣﺪ« اﻓﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ را در رﯾﺰش ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﻮرس ﺑﺮ ﺟﺎی
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
اﻓﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻨﺎﯾﻊ
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ،روز ﺟﺎری اﮐﺜﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺎﻻر ﺷﯿﺸﻪ ای ﺑﺎ
ﻧﻮﺳﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻨﺎﯾﻊ »وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ )(۶۴
واﺣﺪ اﻓﺖ ﻣﻌﺎدل ) (۲.۱۵درﺻﺪ ﺑﻪ  ۲ﻫﺰار و  ۹۲۷واﺣﺪ ،ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ
) (۵۹واﺣﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﺎدل ) (۲.۲۶درﺻﺪ ﺑﻪ  ۲ﻫﺰار و  ۵۸۷واﺣﺪ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻓﻠﺰی ﺑﺎ ) (۸۱۵واﺣﺪ اﻓﺖ ﻣﻌﺎدل ) (۲.۹۹درﺻﺪ ﺑﻪ  ۲۶ﻫﺰار و ۴۲۴
واﺣﺪ ،ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﺑﺎ ) (۵۰واﺣﺪ رﯾﺰش ﻣﻌﺎدل ) (۳.۰۶درﺻﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﺰار و
 ۵۹۳واﺣﺪ ،ﺧﻮدرو ﺑﺎ ) (۷۵۲واﺣﺪ ﮐﺎﻫﺶ ،ﻣﻌﺎدل ) (۳.۶۶درﺻﺪ ﺑﻪ ۱۹
ﻫﺰار و  ۸۳۳واﺣﺪ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎ ) (۷۱۵واﺣﺪ رﯾﺰش ﻣﻌﺎدل )(۴.۲۰
درﺻﺪ ﺑﻪ  ۱۶ﻫﺰار و  ۳۱۳واﺣﺪ ،ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺎدن ﺑﺎ ) (۷۷۱واﺣﺪ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﻌﺎدل ) (۴.۵۰درﺻﺪ ﺑﻪ  ۱۶ﻫﺰار و  ۳۹۵واﺣﺪ« رﺳﯿﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ اﻣﺮوز ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﻧﻤﺎدﻫﺎی »ﻗﺼﻔﻬﺎ ،ﻏﺸﺼﻔﺎ ،ﮐﺴﺮام ،وﻟﺼﻨﻢ ،وﺑﯿﻤﻪ،
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ و ﻧﻤﺎدﻫﺎی »ﻏﺪام ،ﻻﺑﺴﺎ،
ﻗﻠﺮﺳﺖ و زﻣﮕﺴﺎ«
ﭼﮑﺎوه ،ﺧﺸﺮق ،ﻏﮕﻞ ،ﺧﺎذﯾﻦ و ﭘﺘﺎﯾﺮ« ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ را در ﺑﺎزار
ﺳﻬﺎم رﻗﻢ زدﻧﺪ.
ﺗﻮﻗﻒ و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎدﻫﺎ
ﻃﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﺮوز ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی »ذﻏﺎلﺳﻨﮓ ﻧﻮﯾﻦ ﻃﺒﺲ ،ﮔﺮوه
داروﯾﯽ ﺳﺒﺤﺎن ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﯿﻤﺎن دﺷﺘﺴﺘﺎن ،ﻧﻮﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻬﺮان،
ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان ،ﻣﺤﻮرﺳﺎزان اﯾﺮانﺧﻮدرو ،ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ و ﻗﻨﺪ
ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺴﮑﻦ اﻟﻮﻧﺪ ،ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎرز ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﻧﺼﯿﺮﻣﺎﺷﯿﻦ و ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم آن و ﺑﯿﻤﻪ ﺗﻌﺎون« از ﺳﻮی ﻧﺎﻇﺮ
ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ
ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﭘﺎرسﻣﯿﻨﻮ ،ﻗﻨﺪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺧﺮاﺳﺎن ،درﺧﺸﺎن ﺗﻬﺮان ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎرت ،ﺳﺎﯾﭙﺎدﯾﺰل ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻮﻣﯿﻦ روز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﻮرس در ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ،در
 ۹۲ﻫﺰار و  ۶۵۲ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ،ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۵۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺮﮔﻪ اوراق
ﺑﻬﺎدار ﺑﻪ ارزش  ۳ﻫﺰار و  ۱۶۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ﺑﻮرس ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ و

ارزش ﺑﺎزار ﺑﻪ  ۶۰۴ﻫﺰار و  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ.
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