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نمای کلی بازار :
مقدار

افزایش (کاهش)

درصد افزایش(کاهش)

شاخص کل بورس

60881.088

68.001

%.0.0

شاخص کل فرابورس

2.60061

22062

%60.1

شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)

688.00.1

880..

%.0.0

شاخص کل بورس

شاخص کل فرابورس
2070
2060
2050
2040
2030
2020
2010
2000
1990
1980

184000
183000
182000
181000
180000
179000
178000
177000
176000

تغییرات شاخص در  5روز گذشته

توقف نمادهای امروز

بازگشایی نمادهای امروز

کپرور ،حتاید ،چکارن :افشای اطالعات
بااهمیت

نمادهای تاثیر گذاربورس

نمادهای تاثیر گذارفرابورس

(مثبت-منفی)

(مثبت-منفی)

حریل ،فلوله ،کپرور :پس از افشای

شپنا

61.081

میدکو

6.018

خزر :پس از برگزاری مجمع عمومی

پارس

606066

زاگرس

1086

وامید

610008

ذوب

6011

وبملت

61601.

مارون

6011

شتران

6610.6

هرمز

6060

فملی

680082

شاوان

6011

1.0.2

دماوند

6081

اطالعات بااهمییت
فوقالعاده
شکلر :پس از مجمع عمومی عادی
سالیانه

تاپیکو
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بیشترین حجم معامالت امروز:
حجم معامالت (میلیون سهم)

700
600
500
400
300
200
100
0

بیشترین ارزش معامالت امروز:
ارزش معامالت ( میلیارد لایر)
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
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اطالعیههای کدال امروز:
 -6پخش
این شرکت براساس عملکرد  1ماهه برای سال مالی منتهی به  21/62/681.مبلغ  26،88.میلیون
ریال سود خالص محقق کرده است.
 -2برکت
این شرکت براساس عملکرد  1ماهه برای سال مالی منتهی به  21/62/681.مبلغ  612،.6.میلیون
ریال زیان خالص محقق کرده است.
 -8مارون
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش
سرمایه شرکت پتروشیمی مارون
 -8حتاید
دریافت مجوز تغییر بیش از  6.درصد در تعرفه ارائه خدمات
 -6حتاید
تغییرات با اهمیت در عملکرد شرکت های تحت کنترل
 -1سفاسی
شفاف سازی در خصوص کنفرانس اطالع رسانی
 -.غگز
این شرکت براساس عملکرد  .ماهه برای سال مالی منتهی به  21/62/681.مبلغ  2.،.61میلیون
ریال درآمد داشته است.
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گزارش بازار امروز:
گروه بانکها:
در روز معامالتی جاری شاهد برتری تقاضا کنندگان در اکثر نمادهای گروه بودیم .به گونهای که بجز
نماد وکار مابقی نمادها در قیمتهای مثبت و مثبت کامل مورد داد و ستد قرار گرفتند ،گفتنی میباشد
که در این میان نماد وبملت بیشترین حجم و ارزش معامالت روز جاری گروه را به خود اختصاص داد.
گروه شیمیایی:
در روز معامالتی جاری شاهد برتری عرضه کنندگان در اکثر نمادهای گروه بودیم .به گونه ای که بجز
نمادهای شغدیر ،شپترو ،پارسان ،وپترو ،شکربن ،شوینده ،شتوکا ،شپاکسا ،شسینا و شامال مابقی
نمادها در قیمتهای صفر و منفی تابلو مورد داد و ستد قرار گرفتند ،گفتنی میباشد که در این میان
نماد تاپیکو بیشترین حجم و نماد پارس نیز بیشترین ارزش معامالت روز جاری گروه را به خود
اختصاص دادند.
گروه فراورده نفتی:
در روز معامالتی جاری شاهد برتری عرضه کنندگان در اکثر نمادهای گروه بودیم .به گونه ای که بجز
نمادهای شبهرن ،شپاس و شرانل مابقی نمادها در قیمتهای منفی و منفی کامل مورد داد و ستد قرار
گرفتند ،گفتنی میباشد که در این میان نماد شپنا 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  2200میلیون سهم به ارزش 60160.68
میلیارد ریال در بازار بورس مورد معامله قرار گرفت و حجم معامالت کل فرابورس نیز  6621میلیون
سهم به ارزش  88.80.86میلیارد 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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