ﺑـﻮرس ﯾـﮏ ﻫـﺰار و  ۲۱۷واﺣـﺪ ﻋﻘـﺐ
ﮐﺸﯿﺪ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی-ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس اﻣﺮوز )ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ( ﺑﺎ اﻓﺖ ﯾﮏ
ﻫﺰار و  217ﭘﻠﻪ ای ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه  181ﻫﺰار و  994واﺣﺪی ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ
ﮐﺮد.
در ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﺮوز ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  911ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﻬﻢ ،ﺣﻖ ﺗﻘﺪم و اوراق
ﺑﻬﺎدار ﺑﻪ ارزش ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و  459ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در  144ﻫﺰار و 607
ﻧﻮﺑﺖ داد و ﺳﺘﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ )وزﻧﯽ –
ارزﺷﯽ( ﮐﻪ در آن ارزش ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺛﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯽ
ﮔﺬارد 354 ،واﺣﺪ اﻓﺖ ﮐﺮد و ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ )ﻫﻢ وزن( ﮐﻪ در آن ارزش و وزن
ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ،ﯾﮑﺴﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد 130 ،واﺣﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ )ﻫﻢ وزن( ﻧﯿﺰ  92واﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ؛ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺳﻄﺢ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اﺳﺖ .ﺷﺎﺧﺺ آزاد
ﺷﻨﺎور ﯾﮏ ﻫﺰار و  459واﺣﺪ اﻓﺖ ﮐﺮد؛ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻬﺎم ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در ﺑﻮرس را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزار اول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺳﻮدآوری و
درﺻﺪ ﺳﻬﺎم آزاد ﺷﻨﺎور  953واﺣﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزار دوم ﺑﻮرس
ﻧﯿﺰ  2ﻫﺰار و  153واﺣﺪ اﻓﺖ ﮐﺮد.
در ﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻣـﺮوز ﻧﻤﺎدﻫـﺎی ﺷﭙﻨـﺎ )ﭘـﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔـﺖ اﺻـﻔﻬﺎن( ،ﭘـﺎرس
)ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﭘﺎرس( ،ﺷﺘﺮان )ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ ﺗﻬﺮان( ،وﺑﻤﻠﺖ )ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ(،
ﺗﺎﭘﯿﮑﻮ )ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺗﺎﻣﯿﻦ( و ﺷﺨﺎرک )ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺧﺎرک(
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ را در اﻓﺖ ﺷﺎﺧﺺ داﺷﺖ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ واﻣﯿﺪ )ﮔﺮوه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﻣﯿﺪ( و وﻣﻌﺎدن )ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎدن
و ﻓﻠﺰات( ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺎﻧﻊ اﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪ.
** ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﺬاب ﺑﻮرﺳﯽ
ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏ در ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﺮوز ﺑﻮرس ﺻﺪرﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﮔﺮوه 623
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ارزش  972ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل دادوﺳﺘﺪ ﺷﺪ.
ﮔﺮوه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ارزش  699ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل و ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ
ارزش  519ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﻌﺪی را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮوه ﺧﻮدرو ﺑﺎ دادوﺳﺘﺪی ﺑﻪ ارزش  516ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در رده
ﭼﻬﺎرم ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﺮوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﮔﺮوه ﻓﻠﺰات اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﻪ ارزش  409ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ،رده
ﭘﻨﺠﻢ را از آن ﺧﻮد ﮐﺮد.
** اﻓﺖ ﻓﺮاﺑﻮرس
ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮاﺑﻮرس )آﯾﻔﮑﺲ( در ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﺮوز  36واﺣﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و در
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﮏ ﻫﺰار و  957واﺣﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
در ﺑﺎزار ﻓﺮاﺑﻮرس ،ﺑﯿﺶ از  521ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﻬﻢ و اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻪ ارزش
ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻫﺰار و  556ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل دادوﺳﺘﺪ ﺷﺪ.
در ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﺮوز ﻧﻤﺎدﻫﺎی زاﮔﺮس )ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ زاﮔﺮس( ،ذوب )ذوب آﻫﻦ(،
ﻣﯿﺪﮐﻮ )ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ( ،ﺷﺎوان )ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ ﻻوان( و ﺷﺮاز
)ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ ﺷﯿﺮاز( ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ را ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ داﺷﺘﻨﺪ.

