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ﻗﯿﻤﺖ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ

ﺗﻬﺮﺍﻥ )ﭘﺎﻧﺎ(  -ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﺮﻭﺯ ) ۲۱ﺁﺫﺭ  (۹۸ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﯾﺮﻭﺯ
ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ  ۵۰۰ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻃﺒﻖ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ،ﭘﮋﻭ ﭘﺎﺭﺱ  ،ﺳﺮﺍﺗﻮ  ،ﭘﮋﻭ  ۲۰۷ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ،ﺭﻧﻮ ﺳﺎﻧﺪﺭﻭ ﺍﺗﻮﻣﺎﻧﯿﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻗﯿﻤﺖ ﺭﻭﺯ
ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ  ۲۰ﺁﺫﺭ  ۹۸ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ  ۱۰۴ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ  ۷۰۰ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ۳۳۰ ،ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ
ﺗﻮﻣﺎﻥ ۱۷۵ ،ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ  ۴۰۰ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ  ۲۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺷﺪﻧﺪ.
ﭘﮋﻭ  ۲۰۶ﺗﯿﭗ ) ۵ﺳﺎﺩﻩ(  ۱۰۸ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﺩﻧﺎ ﭘﻼﺱ ﺗﻮﺭﺑﻮ  ۳۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﺭﻧﻮ ﺗﻨﺪﺭ ﭘﻼﺱ ﺩﻧﺪﻩ&;zwnjﺍﯼ  ۱۶۵ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ.
ﭘﮋﻭ  ۲۰۶ﺗﯿﭗ ) ۲ﺳﺎﺩﻩ( ،ﺗﯿﺒﺎ  ،۲ﭘﮋﻭ ﺻﻨﺪﻭﻗﺪﺍﺭ ﻭ ﺭﺍﻧﺎ ﺍﻝ&;zwnjﺍﯾﮑﺲ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  ۵۰۰ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۹۲ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ
ﺗﻮﻣﺎﻥ ۶۴ ،ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ  ۳۰۰ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ۱۰۸ ،ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ  ۳۰۰ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ  ۹۲ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ  ۲۰۰ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺭﻧﻮ ﺗﻨﺪﺭ ﭘﻼﺱ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ  ۱۹۸ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﺳﺎﯾﭙﺎ  ۱۱۱ﺣﺪﻭﺩ  ۵۴ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ  ۴۰۰ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻋﺪﺩ
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ  ۵۰۰ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ.
ﺳﺎﯾﭙﺎ  ،۱۳۱ﺳﺎﯾﭙﺎ  ،۱۳۲ﺳﺎﯾﻨﺎ ﻭ ﺩﻧﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۲۵۰ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ  ۸۰۰ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ۵۲ ،
ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ  ۵۰۰ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ۶۵ ،ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ  ۱۳۲ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ  ۶۰۰ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺗﯿﺒﺎ ﺑﺎ ﺛﺒﺎﺕ ﺩﺭ ﻧﺮﺥ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ.
ﻗﯿﻤﺖ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ
ﻣﺪﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭﻗﯿﻤﺖ )ﺗﻮﻣﺎﻥ(
ﺳﻤﻨﺪ LX۸۵,۰۰۰,۰۰۰
ﭘﮋﻭ GLX۷۹,۴۰۰,۰۰۰
ﭘﮋﻭ ﭘﺎﺭﺱ۱۰۴,۷۰۰,۰۰۰
ﭘﮋﻭ  ۲۰۶ﺗﯿﭗ ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰
ﭘﮋﻭ  ۲۰۶ﺗﯿﭗ ۵۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
ﺭﻧﻮ ﺗﻨﺪﺭ ﭘﻼﺱ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰
ﺳﺎﯾﭙﺎ ۱۱۱۵۴,۸۰۰,۰۰۰

ﺳﺎﯾﭙﺎ ۱۳۱۵۰,۸۰۰,۰۰۰
ﺳﺎﯾﭙﺎ ۱۳۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰
ﺳﺮﺍﺗﻮ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
ﺳﺎﯾﻨﺎ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
ﺗﯿﺒﺎ ۲۶۴,۳۰۰,۰۰۰
ﺗﯿﺒﺎ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ﺩﻧﺎ ﭘﻼﺱ ﺗﻮﺭﺑﻮ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰
ﺩﻧﺎ۱۲۳,۶۰۰,۰۰۰
ﭘﮋﻭ  ۲۰۷ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ۱۷۵,۴۰۰,۰۰۰
ﭘﮋﻭ ﺻﻨﺪﻭﻗﺪﺍﺭ۱۰۸,۳۰۰,۰۰۰
ﺭﻧﻮ ﺗﻨﺪﺭ ﭘﻼﺱ ﺩﻧﺪﻩ ﺍﯼ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
ﺭﺍﻧﺎ LX۹۲,۲۰۰,۰۰۰
ﺭﻧﻮ ﺳﺎﻧﺪﺭﻭ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﺟﺰﺋﯽ ﺩﺭ
ﻧﺮﺥ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ) ۲۱ﺁﺫﺭ  (۹۸ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ،ﮐﯿﺎ ﺍﺳﭙﻮﺭﺗﯿﺞ  ۲۰۱۷ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻗﯿﻤﺖ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ  ۲۰ﺁﺫﺭ  ۹۸ﺑﺎ ﺛﺒﺎﺕ ﺩﺭ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 ۸۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺷﺪ.
ﻟﮑﺴﻮﺱ  NX۳۰۰ Hﻫﻔﺖ ﮐﻠﯿﺪ ) (۲۰۱۷ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻭ ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ،ﻧﯿﺴﺎﻥ ﺟﻮﮎ )ﺍﺳﭙﻮﺭﺕ(  ۵۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ،ﺭﻧﻮ
ﺗﻠﯿﺴﻤﺎﻥ ) ۷۷۰ (۲۰۱۸ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ،ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯿﺸﯽ  ASXﻓﻮﻝ ) ۶۱۰ (۲۰۱۸ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ،ﮐﯿﺎ ﺳﻮﺭﻧﺘﻮ ) (۲۰۱۷ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻭ ۵۰
ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ  CH-Rﺗﯿﭗ ﻻﻧﭻ ) ۸۴۰ (۲۰۱۸ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺭ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻗﯿﻤﺖ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ
ﻣﺪﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭﻗﯿﻤﺖ )ﺗﻮﻣﺎﻥ(
ﺭﻧﻮ ﮐﻮﻟﺌﻮﺱ ۲۰۱۸۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ﺭﻧﻮ ﺗﻠﯿﺴﻤﺎﻥ ۲۰۱۸۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯿﺸﯽ  ASXﻓﻮﻝ ۲۰۱۸۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ  CH-Rﺗﯿﭗ ﻻﻧﭻ ۲۰۱۸۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺭﺍﻭ  ۴ﻣﺪﻝ ) ۲۰۱۸ﺍﻟﻔﻄﯿﻢ(۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
ﮐﯿﺎ ﺍﭘﺘﯿﻤﺎ ۲۰۱۷۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰
ﮐﯿﺎ ﺳﻮﺭﻧﺘﻮ ۲۰۱۷۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ﮐﯿﺎ ﺍﺳﭙﻮﺭﺗﯿﺞ ۲۰۱۷۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ﻫﯿﻮﻧﺪﺍﯼ ﺳﻮﻧﺎﺗﺎ  ۲۰۱۸ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ GLS۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰+
ﻫﯿﻮﻧﺪﺍﯼ ﺍﻟﻨﺘﺮﺍ ۲۰۱۸۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ﻫﯿﻮﻧﺪﺍﯼ ﺳﺎﻧﺘﺎﻓﻪ  .ﻓﻮﻝ  ۶ .ﺭﺍﺩﺍﺭ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰
ﻟﮑﺴﻮﺱ  NX300 Hﻫﻔﺖ ﮐﻠﯿﺪ ۲۰۱۷۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ﻧﯿﺴﺎﻥ ﺟﻮﮎ )ﺍﺳﭙﻮﺭﺕ(۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰

