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رًٍد رٍزاًِ شاخص کل بَرس اٍراق بْادار:

شاخص کل61577516 :
بیشتریي61577586 :

اًٍس طال

168754

طال بازار تْراى

4686666

گرم  18عیار

941666

سکِ

9116666

ًین سکِ

467666

ربع سکِ

1576666

سکِ گرهی

1686666

کوتریي61515536 :
ارزش هعاهالت:

 4395618هیلیارد

حجن هعاهالت 1645946 :هیلیَى
تغییر17568 :
درصد تغییر6564 :

رًٍد رٍزاًِ شاخص فرابَرس:

شاخص691586 :
ارزش هعاهالت 13415314 :هیلیارد
حجن هعاهالت 735969 :هیلیَى
تغییر1516 :

دالر هبادلِ ای

36693

دالر آزاد

35816

پًَد اًگلیس

45747

فراًک سَیس

36197

یکصد یي شاپي

14441

یَرٍ

31731
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گرٍُ هحصَالت شیویایی

ًوادّای پر بیٌٌدُ
فطابَضس

بَضس
ًواز

لیوت
(ضیال)

اضظش
(هیلیاضز)

ًواز

لیوت
(ضیال)

اضظش
(هیلیاضز)

ٍبولت

4291

208.9

ذسیعل

4951

4809.2

ٍبػازض

864

490195

ضاٍاى

811.

80269

ذپاضس

896

80911

پتطٍل

4199

90818

ضبٌسض

4944

8066.

حسیٌا

46819

50441

ضپلی

914.

440164

شٍب

9.49

90919

تاثیر در شاخص
فطابَضس

بَضس
ًواز

لیوت
(ضیال)

تاثیط

ًواز

لیوت
(ضیال)

تاثیط

تاپیکَ

9992

110.6

ٍگطزش

4914

.012

ٍغسیط

4299

91094

ّطهع

4.99

.011

ذَزضٍ

461.

99092

ظاگطس

4.244

.014

ضهپٌا

6614

45084

هاضٍى

44.95

.048

ضبٌسض

4944

45094

شٍب

9.49

.041

گرٍُ فلسات اساسی
زض گطٍُ فلعات اساسی اهطٍظ جَی هتؼازل ٍ هٌفی
حاکن بَز 0زض شٍب ضاّس فؼالیت حمَلی ّایص بَزین0
غٌسٍق باظًطستگی ضٍظ گصضتِ هؼاهالتی ،فطٍضٌسُ
سْن فَالز بَز 0حك تمسم سْن فَالز کِ زض ضٍظ اٍل زض
لیوت  46.ضیال هؼاهلِ ضس اهطٍظ با لیوت  85ضیال
بستِ ضس 0زض ّطهع حمَلی ّایص ذطیساض سْن بَزًس،
ضٍظ گصضتِ هؼاهالتی فَالز هباضکِ ذطیساض  4هیلیَى اظ
سْن بَز ٍ 0فجط با حجن هؼاهلِ پاییي با غف فطٍش
بستِ ضس0

زض پایاى هؼاهالت اهطٍظ زض گطٍُ پتطٍضیوی ّا ضاذع
ًسبت بِ ّفتِ گصضتِ ٍ ./1احس کاّص زاضتِ است0
غٌایغ ضیویایی فاضس ،کطبي ایطاى،تَلیسهَازاٍلیِ
الیافهػٌَػی ،با غف ذطیس ٍ پتطٍضیوی فاضابی با غف
فطٍش بستِ ضسًس ٍ ّوچٌیي لؼابیطاى زض هحسٍزُ غف
ذطیس هؼاهلِ ضس.
بِ گعاضش پتطٍتحلیل ،باظاضّای پلی استایطى زض تطکیِ ٍ
چیي ضًٍس هطابْی زاضتٌس ٍ ّط زٍی ایي باظاضّا اظ هاُ
هِ سال جاضی ضاّس ضًٍسّای ًعٍلی بَزُ اًس 0طبك زازُ
ّای ضاذع ّای لیوت ، ChemObrisبا ًعزیک
ضسى پایاى سال ،فاغلِ لیوتی بیي پلی استایطى
هؼوَلی ٍ پلی استایطى هماٍم بطَض چطوگیطی زض ّط
زٍی ایي کطَضّا کن ضسُ است.
زض باظاض زاذلی پلی استایطى تطکیِ فاغلِ لیوتی بیي
پلی استایطى هؼوَلی ٍ پلی استایطى هماٍم زض حسٍز 4.
زالض زض ّط تي لطاض زاضز 0هؼاهلِ کٌٌسگاى گعاضش زازُ
اًس کِ زض چٌس ّفتِ اذیط ٍضؼیت تماضا بطای پلی
استایطى هماٍم ًسبت بِ تماضا بطای پلی استایطى
هؼوَلی بسیاض بستط بَزُ است.
با تَجِ بِ زٍضًوای ًاهؼیي باظاض تَظیغ کٌٌسگاى اظ اًباض
هحػَالت ذَززاضی هی کٌٌس 0ػطضِ هحسٍز ًیع
ٍضؼیت ػطضِ ٍ تماضا ضا زض تؼازل لطاض زازُ است 0یکی
اظ تَظیغ کٌٌسگاى اظْاض کطزُ است« :پلی استایطى
ظیازی بطای ها بالی ًواًسُ است 0تماضا بطای پلی
استایطى هماٍم کوتط اظ پلی استایطى هؼوَلی است ٍ بِ
ّویي زلیل ها لیوت ّای پیطٌْازی یکساًی ضا بطای
ایي زٍ هحػَل اضائِ هی کٌین »0یکی اظ تاجطاى تماضای
پاییي بطای پلی استایطى هماٍم ضا بِ استفازُ چٌسیي
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ذطیساض اظ پلی پطٍپیلي بِ جای پلی استایطى هماٍم
هطتبط زاًستِ است.
ّوچٌیي بِ اطالع هی ضساًسً ،وازّای هؼاهالتی
،پتطٍضیوی آبازاى با تَجِ بِ تؼسیل پیص بیٌی زضآهس
ّط سْن سال هالی هٌتْی بِ  ٍ 4421/49/92حك تمسم
ضطکت گطٍُ گستطش ًفت ٍ گاظ پاضسیاى با تَجِ بِ
اػالم هْلت پصیطُ ًَیسی ،بسٍى هحسٍزیت ًَساى
لیوت با استفازُ اظ هکاًیعم حطاج تک لیوتی آهازُ
اًجام هؼاهلِ هی باضٌس0
گرٍُ فراٍردُ ّای ًفتی ،کک ٍ سَخت ّستِ ای
ایي گطٍُ ػوَها هٌفی بَز ٍ ضاذع کل ضا با افت
ٍ 4.19احسی هَاجِ ساذت0

گرٍُ الستیک ٍ پالستیک
زض پایاااى هؼوااالت اهااطٍظ ضاااذع گااطٍُ السااتیک ٍ
پالستیک باا ٍ 109احاس افات باِ ػاسز ٍ41844/1احاس
ضسیس 0زض ایي گطٍُ تٌْا ًواز پالسک باا افاعایص لیوات
ًاچیعی ًسبت بِ ضٍظ لبل هؼاهلِ ضس ٍ سایط ًواز ّا زض
هحسٍزُ هٌفی ًعزیک بِ لیوت ضٍظ لبل هؼاهلاِ ضاسًس0
بیطتطیي اضظش هؼوالت ایي گطٍُ ًیاع هطباَب باِ ًوااز
پالسک بِ اضظش  4/4هیلیاضز ضیال هی باضس0
ضطکت یاساتایط با ًواز پاساا طای گعاضضای ،تَضایحات
تکویلی زض ذػَظ پیص بیٌی سَز ّط سْن سال هالی
هٌتْی بِ  4421/49/92ضا بِ ضطح ظیط اضائِ ًوَزُ:
زض  4هاِّ اٍل اهسال ضطکت بِ زلیل ابْاهات ًاضی اظ
هصاکطات ّستِ ای فمط  1زضغس اظ فطٍش ذَز ضا
هحمك ًوَز کِ بِ اظای ّط سْن  469ضیال ظیاى هحمك

ضس 0با تَجِ بِ توْیسات اتراش ضسُ زض  6هاِّ اٍل
تَاًست  1.زضغس اظ فطٍش ذَز ضا هحمك کٌس کِ باػث
تملیل ظیاى ضطکت بِ  95ضیال گطزیس 0ضطکت بطای 6
هاِّ زٍم اهسال تػوین زاضز با هجوَػِ الساهات بطًاهِ
ضیعی ضسُ ،بَزجِ ضطکت تا پایاى سال هالی ضا هحمك
ًوایس 0طبك ضٍال سال ّای گصضتِ کِ لسوت ػوسُ ای
اظ فطٍش زض  9هاِّ پایاًی سال هحمك ضسُ است بطای
 9هاِّ پایاًی سال ًیع اهیس بِ تحمك پیص بیٌی ّا ظیاز
استّ 0وچٌیي ضطکت بطًاهِ کاّص تسْیالت ٍ تبسیل
بِ تسْیالت اضظاى لیوت ضا بطای جبطاى ّعیٌِ ّای
ذَز زض ًظط زاضز ٍ تا ایي تاضید حسٍز  49.هیلیاضز اظ
اغل تسْیالت باًکی ذَز ضا تسَیِ ًوَزُ است 0زض
ػولکطز ضص هاِّ اٍل گطٍُ هحػَالت با ًطخ پاییي تط
اظ پیص بیٌی فطٍش ضفتِ کِ اهیس است با افعایص ًطخ
زض ضص هاِّ زٍم سال ایي کاّص ًطخ جبطاى ضَز0

