رﯾـﺰش  ۳۶۰۰واﺣـﺪی ﻧﻤـﺎﮔﺮ ﺗـﺎﻻر
ﺷﯿﺸﻪای
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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 ﻫﻤﻪ
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم اﻣﺮوز ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ،روز ﺟﺎری اﮐﺜﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺑﻮرس ﺑﺎ رﯾﺰش
دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﺎ ) (۳۶۵۲واﺣﺪ اﻓﺖ
ﻣﻌﺎدل ) (۲.۲۱درﺻﺪ ﺑﻪ  ۱۶۱ﻫﺰار  ۹۲۲واﺣﺪ ،ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ »وزﻧﯽ –
ارزﺷﯽ« ﺑﺎ ) (۱۰۵۸واﺣﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﺎدل ) (۲.۲۱درﺻﺪ ﺑﻪ  ۴۶ﻫﺰار ۹۴۰
واﺣﺪ ،ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ »ﻫﻢ وزن« ﺑﺎ ) (۶۱۸واﺣﺪ اﻓﺖ ﻣﻌﺎدل ) (۲.۱۱درﺻﺪ ﺑﻪ
 ۲۸ﻫﺰار و  ۷۱۶واﺣﺪ ،ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ »ﻫﻢ وزن« ﺑﺎ ) (۴۳۴واﺣﺪ ﮐﺎﻫﺶ،
ﻣﻌﺎدل ) (۲.۱۱درﺻﺪ ﺑﻪ  ۲۰ﻫﺰار و  ۱۹۷واﺣﺪ ،ﺷﺎﺧﺺ آزاد ﺷﻨﺎور ﺑﺎ
) (۴۰۵۶واﺣﺪ رﯾﺰش ،ﻣﻌﺎدل ) (۲.۲۵درﺻﺪ ﺑﻪ  ۱۷۶ﻫﺰار و  ۳۸۹واﺣﺪ،
ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزار اول ﺑﺎ ) (۲۶۴۴واﺣﺪ اﻓﺖ ﻣﻌﺎدل ) (۲.۱۵درﺻﺪ ﺑﻪ ۱۲۰
ﻫﺰار و  ۵۵۰واﺣﺪ و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزار دوم ﺑﺎ ) (۷۵۰۲واﺣﺪ رﯾﺰش ﻣﻌﺎدل
) (۲.۳۲درﺻﺪ ،ﺑﻪ  ۳۱۶ﻫﺰار و  ۵۰۰واﺣﺪ رﺳﯿﺪ.
ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار

از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮﺟﺰﯾﯿﺎت داد و ﺳﺘﺪﻫﺎی روز ﺟﺎری ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز
 ۷ﻧﻤﺎد »ﭘﺎرس ﺑﺎ ) (۲۶۲واﺣﺪ ،ﺷﺒﻨﺪر ﺑﺎ ) (۲۰۸واﺣﺪ ،ﻓﺎرس ﺑﺎ )(۲۰۷
واﺣﺪ ،ﺷﭙﻨﺎ ﺑﺎ ) (۱۸۷واﺣﺪ ،وﺑﻤﻠﺖ ﺑﺎ ) (۱۶۷واﺣﺪ ،رﻣﭙﻨﺎ ﺑﺎ )(۱۲۸
واﺣﺪ و ﻓﻮﻻد ﺑﺎ ) (۱۲۶واﺣﺪ« اﻓﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ را در رﯾﺰش
ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﻮرس ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
اﻓﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻨﺎﯾﻊ
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ،روز ﺟﺎری ﻫﻤﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺎﻻر ﺷﯿﺸﻪ ای ﺑﺎ
رﯾﺰش ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻨﺎﯾﻊ »اﻧﺒﻮه ﺳﺎزی ﺑﺎ ) (۲۸واﺣﺪ
رﺷﺪ ﻣﻌﺎدل ) (۳.۶۵درﺻﺪ ﺑﻪ  ۷۴۵واﺣﺪ ،زراﻋﺖ ﺑﺎ ) (۵۳۲واﺣﺪ اﻓﺖ
ﻣﻌﺎدل ) (۳.۷۸درﺻﺪ ﺑﻪ  ۱۳ﻫﺰار و  ۵۶۲واﺣﺪ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻠﺰی ﺑﺎ )(۱۱۷۴
واﺣﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﺎدل ) (۳.۹۵درﺻﺪ ﺑﻪ  ۲۸ﻫﺰار و  ۵۶۹واﺣﺪ ،ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﺑﺎ ) (۴۸واﺣﺪ رﯾﺰش ﻣﻌﺎدل ) (۴.۲۱درﺻﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۱۱۰واﺣﺪ،
اﻧﺘﺸﺎر و ﭼﺎپ ﺑﺎ ) (۱۶۶۰۰واﺣﺪ ﮐﺎﻫﺶ ،ﻣﻌﺎدل ) (۴.۶۹درﺻﺪ ﺑﻪ ۳۳۷
ﻫﺰار و  ۲۳۶واﺣﺪ ،ﺧﻮدرو ﺑﺎ ) (۹۴۵واﺣﺪ رﯾﺰش ﻣﻌﺎدل ) (۴.۷۴درﺻﺪ ﺑﻪ
 ۱۹ﻫﺰار و  ۳واﺣﺪ ،ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺎدن ﺑﺎ ) (۸۹۷واﺣﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﺎدل )(۴.۹۴
درﺻﺪ ﺑﻪ  ۱۷ﻫﺰار و  ۲۶۵واﺣﺪ« رﺳﯿﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ اﻣﺮوز ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ :ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﻧﻤﺎدﻫﺎی »ﺷﺎﻣﻼ ،ﺳﺨﺰر ،ﮐﺴﻌﺪی ،ﮐﺴﺮام ،ﭘﺪرﺧﺶ ،ﻻﺑﺴﺎ
و ﺑﺸﻬﺎب« ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ و ﻧﻤﺎدﻫﺎی »ﺧﻮدرو ،وﭘﺴﺖ ،ﻓﺒﺎﻫﻨﺮ،
ﺧﺴﺎﭘﺎ ،ﺧﮕﺴﺘﺮ ،ﺧﺎذﯾﻦ و ﺧﻤﻬﺮ« ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ را در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم
رﻗﻢ زدﻧﺪ.
ﺗﻮﻗﻒ و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎدﻫﺎ
ﻃﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﺮوز ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی »ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻓﺎراﺑﯽ ،ﺷﮑﺮ،
ﻗﻨﺪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﻮﺳﻌﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻬﺮان اﻣﯿﺪ ،ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم
ﮐﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن« از ﺳﻮی ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم
ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺷﺘﺎد
اﯾﺮان ،ﺳﺨﺖ آژﻧﺪ ،ﻗﻨﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﺮاﺳﺎن ،ﻧﻮرد و ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻮﻻدی ،ﺷﯿﺮ
ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﭘﮕﺎه ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﺷﯿﺸﻪ ﻗﺰوﯾﻦ و ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﭼﯿﻦ ﭼﯿﻦ ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﺮوز ﺑﻮرس در ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ،در ۱۳۲

ﻫﺰار و  ۱۲۷ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ۲ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۹۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺮﮔﻪ اوراق
ﺑﻬﺎدار ﺑﻪ ارزش  ۵ﻫﺰار و  ۶۵۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ﺑﻮرس ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ و
ارزش ﺑﺎزار ﺑﻪ  ۶۱۳ﻫﺰار و  ۴۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ.
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