رﯾﺰش  ۱۶۷۹واﺣﺪی ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﻮرس
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ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﻫﻢ وزن اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  30واﺣﺪی ﻋﺪد  29ﻫﺰار و 513

واﺣﺪ

را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻬﺎم آزاد ﺷﻨﺎور ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  1542واﺣﺪی ﺑﻪ رﻗﻢ

 176ﻫﺰار و

 206واﺣﺪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزار اول اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  1312واﺣﺪی ﺑﻪ رﻗﻢ  119ﻫﺰار
و  788واﺣﺪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزار دوم ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  2984واﺣﺪی ﻋﺪد
 313ﻫﺰار و  943واﺣﺪ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ.
اﻣﺮوز ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﻓﺮاﺑﻮرس )آﯾﻔﮑﺲ( ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  20واﺣﺪی ﺑﺮ
روی رﻗﻢ ﯾﮏ ﻫﺰار و  942واﺣﺪ ﻧﺸﺴﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،اﻣﺮوز ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻬﺎم در ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺑﺎ  256واﺣﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ  167واﺣﺪ
و ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ  110واﺣﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺑﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﻮرس ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﻨﻔﯽ را
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻬﺎم در ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﺎ 150
واﺣﺪ ،ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات ﺑﺎ  99واﺣﺪ و ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ  49واﺣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ،

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ را در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﮔﺮ ﺑﻪ دوش ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ.
ارزش ﮐﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﺮوز ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  714ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺪن  3ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 208
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﻬﻢ و اوراق ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻃﯽ  206ﻫﺰار و  825ﻧﻮﺑﺖ
داد و ﺳﺘﺪ ﺑﻮد.
ﻃﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﺮوز ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻋﻤﺮان و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺎﻫﺪ،
ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ﻣﺮﮐﺰی ،آﺳﺎﺳﯿﺮ ارس ،ﺷﯿﺮ و ﮔﺸﺖ زاﮔﺮس ﺷﻬﺮ ﮐﺮد ،ﺑﯿﻤﻪ
ﮐﻮﺛﺮ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎﻏﺬﺳﺎزی ﮐﺎوه ،ﺷﯿﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﭘﮕﺎه ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻣﯿﻨﻮ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺎﻫﺪ از ﺳﻮی ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی آرﯾﻦ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯿﻨﻮ،
ﺳﯿﻤﺎن ﺗﻬﺮان ،ﺷﯿﺮ ﭘﮕﺎه آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت
ﺧﻮارزﻣﯽ ،ﺣﻖ ﺗﻘﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه ﺳﯿﻤﺎن ﻗﺎﺋﻢ ،ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻣﻤﺴﻨﯽ و
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﺎزرون ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪﻧﺪ.
اﻣﺮوز ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﻔﺎدارو ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻮﺳﺎن ۲۰
درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑﺎ وﻗﻔﻪ  ۶۰دﻗﯿﻘﻪای ﺑﺮای ﺳﻔﺎرشﮔﯿﺮی ﻣﺠﺪد روﺑﻪرو
ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﺲ از ﭘﺬﯾﺮش در ﺑﻮرس اوراق
ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۱۰ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼت در
ﻓﺮاﺑﻮرس ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻣﺮوز در ﺑﺎزار  ۲ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت درونﮔﺮوﻫﯽ ﺳﻬﺎﻣﺪاران
ﻋﻤﺪه اﺧﺘﺼﺎص دارد ،ﺑﯿﺶ از  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﻬﻢ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ
ارزش ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۵ﻣﯿﻠﯿﺎردﺗﻮﻣﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ را ﻧﻈﺎرهﮔﺮ ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﻬﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری داروﯾﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻪ ارزش ﮐﻤﺘﺮ از ۳
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺪﻫﺎی درونﮔﺮوﻫﯽ ﺳﻬﺎﻣﺪار ﻋﻤﺪه اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش اﻣﺮوز ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم در ﺣﺎﻟﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﭘﺮﺣﺠﻢ
در ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎرت ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ و ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات
ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ درﺧﻮاﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎرت از
ﺳﻮی ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه اﯾﻦ ﻧﺎﺷﺮ و وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ اﺑﻬﺎمﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﯿﺰان
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺎری ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﺸﺎر ﻋﺮﺿﻪ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ وﯾﮋه در »وﺗﺠﺎرت« اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺎ

اﯾﻦ

ﺣﺎل

اﻣﺮوز

ﺑﻮرسﺑﺎزﻫﺎ

ﭘﯿﺮاﻣﻮن

ﺧﺒﺮﻫﺎی

ﻣﻮﺟﻮد

در

ﮔﺮوه

ﺳﯿﻤﺎﻧﯽﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺪاوم اﻗﺒﺎل ﺑﻪ ﺗﮏﺳﻬﻢﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ رِﻧﺞ ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ
از ﻣﻨﻔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺜﺒﺘﯽ و ﺗﺎ ﺳﻘﻒ
ﮐﺎﻣﻞ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﻮد.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺﺳﺎزی ﻫﻤﭽﻮن
ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽﻫﺎ ،اﻣﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﻫﻢوزن در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﺮوز
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﺒﺰﭘﻮش ﻣﺎﻧﺪ.
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