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نمای کلی بازار :
مقدار

افزایش (کاهش)

درصد افزایش(کاهش)

شاخص کل بورس

607770891

61.9868

%8800

شاخص کل فرابورس

16818.6

0878

%88.6

شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)

..018889

.0.876

%8800

شاخص کل بورس

شاخص کل فرابورس
2120
2100
2080
2060
2040
2020
2000
1980
1960

190000
188000
186000
184000
182000

180000
178000

تغییرات شاخص در  5روز گذشته

توقف نمادهای امروز

بازگشایی نمادهای امروز

قزرین ،خمحرکه ،شپاکسا :افشای
اطالعات بااهمیت
شبندر ،کیبیسی :افشای اطالعات
بااهمیت

نمادهای تاثیر گذاربورس

نمادهای تاثیر گذارفرابورس

(مثبت-منفی)

(مثبت-منفی)

شتوکا ،دماوند ،رمپنا ،زبینا :پس از

پارس

716817

میدکو

6880

نطرین ،اپرداز ،زقیام ،وبملت :پس از

وبملت

109819

مارون

08.1

افشای اطالعات بااهمییت
افشای اطالعات بااهمییت

شبندر

ذوب

0861

هرمز

1866

وامید

671891

دماوند

1877

پارسان

67889.

شراز

18..

کچاد

61787.

زاگرس

1871

فوالد

670871
671891

www.mesbroker.com

آدرس :تهران خیابان مطهری بعد از بزرگراه مدرس پالک  391طبقه سوم
شماره تماس66244583-1 :
2

دوشنبه  10مهر 97
Monday, Oct 22, 2018

بیشترین حجم معامالت امروز:
حجم معامالت (میلیون سهم)

700
600
500
400
300
200
100
0

بیشترین ارزش معامالت امروز:
ارزش معامالت ( میلیارد لایر)
3000
2500

2000
1500
1000
500
0
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اطالعیههای کدال امروز:
 -6وبملت
این شرکت براساس عملکرد  1ماهه برای سال مالی منتهی به  19/61/6797مبلغ  .،878میلیارد ریال
سود خالص محقق کرده است.
 -1فبیرا
این شرکت براساس عملکرد  9ماهه برای سال مالی منتهی به  78/89/6797مبلغ  17،107میلیون
ریال زیان خالص محقق کرده است.
 -7ثالوند
این شرکت براساس عملکرد  61ماهه پیش بینی فعلی سال مالی منتهی به 76/81/6797را ٪0.
پوشش داده است.
 -.کپارس
این شرکت براساس عملکرد  1ماهه برای سال مالی منتهی به  19/61/6797مبلغ  .1،977میلیون
ریال سود خالص محقق کرده است.
 -.سشمال
این شرکت براساس عملکرد  9ماهه پیش بینی فعلی سال مالی منتهی به  78/89/6797را ٪68.
پوشش داده است.
 -1پسهند
این شرکت براساس عملکرد  1ماهه برای سال مالی منتهی به  19/61/6797مبلغ  18،018میلیون
ریال سود خالص محقق کرده است.
 -7فالمی
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت المیران
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گزارش بازار امروز:
گروه شیمیایی:
در روز معامالتی جاری شاهد برتری تقاضا کنندگان در اکثر نمادهای گروه بودیم .به گونه ای که بجز
نمادهای تاپیکو ،شغدیر ،شپترو ،شکربن ،شپارس ،شتوکا ،شکلر ،شلعاب ،شفارس ،پاکشو ،مارون و
شدوص مابقی نمادها در قیمتهای مثبت و مثبت کامل مورد داد و ستد قرار گرفتند ،گفتنی میباشد
که در این میان نماد تاپیکو بیشترین حجم و ارزش معامالت روز جاری گروه را به خود اختصاص داد.
گروه فراورده نفتی:
در روز معامالتی جاری شاهد برتری عرضه کنندگان در اکثر نمادهای گروه بودیم .به گونهای که بجز
نمادهای شسپا ،شراز و شنفت مابقی نمادها در قیمتهای منفی و منفی کامل مورد داد و ستد قرار
گرفتند ،گفتنی میباشد که در این میان نماد شپنا همچنان بیشترین حجم و ارزش معامالت روز جاری
گروه را به خود اختصاص داد.
گروه بانکها:
در روز معامالتی جاری شاهد برتری عرضه کنندگان در اکثر نمادهای گروه بودیم .به گونه ای که
تمامی نمادها در قیمتهای منفی و منفی کامل مورد داد و ستد قرار گرفتند ،گفتنی میباشد که در این
میان نماد وبملت بیشترین حجم و ارزش معامالت روزجاری گروه را به خود اختصاص داد.
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جمعبندی:
با توجه به حجم و ارزش معامالت امروز مشاهده میشود که  71.8میلیون سهم به ارزش 6677.811
میلیارد ریال در بازار بورس مورد معامله قرار گرفت و حجم معامالت کل فرابورس نیز 9718.87
میلیون سهم به ارزش  1969811.میلیارد ریال بود.
در این گزارش مختصری به گروهها (بورسی) که بیشترین حجم و ارزش معامالت در آنها مورد داد و
ستد قرار گرفته ،پرداخته شد...

سلب مسئولیت :مخاطبین محترم بر این امر واقف باشند که مطالب ارائه شده صرفأ منعکس کننده
اطالعات بازار بوده لذا تصمیم گیری و انجام هرگونه خرید یا فروش بر اساس اطالعات فوق بر عهده
خود اشخاص بوده و این کارگزاری هرگونه مسئولیتی نسبت به سود و زیان احتمالی کاربران را از
خود سلب می نماید.
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