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نمای کلی بازار :
مقدار

افزایش (کاهش)

درصد افزایش(کاهش)

شاخص کل بورس

0360.8563

03.503

%35.0

شاخص کل فرابورس

08665..

.0530

%0500

شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)

6480656.

..3533

%35.0

شاخص کل بورس

شاخص کل فرابورس
1960

166000
165000
164000
163000
162000
161000
160000
159000

1940
1920

1900
1880
1860
1840
1820

تغییرات شاخص در  5روز گذشته

توقف نمادهای امروز
نطرین :افشای اطالعات بااهمیت
ثپردیس ،فاراک ،فالمی :برگزاری
مجمع عمومی عادی سالیانه

بازگشایی نمادهای امروز

نمادهای تاثیر گذاربورس

نمادهای تاثیر گذارفرابورس

(مثبت-منفی)

(مثبت-منفی)

بفجر ،مبین :پس از افشای اطالعات

مبین

0.35.3

زاگرس

0500

دعبید :پس از برگزاری مجمع عمومی

کچاد

0..54

دماوند

05.4

بااهمیت
فوقالعاده

بموتو ،غنوش :برگزاری مجمع عمومی
عادی بطور فوقالعاده

شپنا

03853.

ذوب

050.

فوالد

83506

هرمز

.5.0

تاپیکو

0.58

میدکو

050.

کگل

40536

شاوان

0534

فملی

30533

سمگا

0530
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بیشترین حجم معامالت امروز:
حجم معامالت (میلیون سهم)

600
500
400
300
200
100
0

بیشترین ارزش معامالت امروز:
ارزش معامالت ( میلیارد لایر)
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
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اطالعیههای کدال امروز:
 -0ثاخت
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بین المللی توسعه ساختمان برای سال (دوره)
مالی منتهی به 00/33/0084
 -.غاذر
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
 -0وتوصا
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
 -6وایران
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت لیزینگ ایرانیان
 -.خگستر
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش
سرمایه شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
 -3سدور
این شرکت براساس عملکرد  8ماهه برای سال مالی منتهی به  .8/0./0084مبلغ  .0،600میلیون
ریال سود خالص محقق کرده است.
 -4چنوپا
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نئوپان  ..بهمن برای سال (دوره) مالی منتهی به
00/33/0084
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گزارش بازار امروز:
گروه بانکها:
در روز معامالتی جاری شاهد برتری تقاضا کنندگان در اکثر نمادهای گروه بودیم .به گونه ای که بجز
نمادهای وبملت ،وبصادر ،وپارس و ونوین مابقی نمادها در قیمتهای مثبت و مثبت کامل مورد داد و
ستد قرار گرفتند ،گفتنی میباشد که در این میان نماد وتجارت بیشترین حجم و ارزش معامالت روز
جاری گروه را به خود اختصاص داد.
گروه خودرو:
در روز معامالتی جاری شاهد برتری عرضه کنندگان در اکثر نمادهای گروه بودیم .به گونهای که بجز
نمادهای خودرو ،خمهر ،ورنا ،خریخت ،خنصیر ،خاهن و ختوقا مابقی نمادها در قیمتهای منفی و منفی
کامل مورد داد و ستد قرار گرفتند ،گفتنی میباشد که در این میان نماد خساپا بیشترین حجم و
ارزش معامالت روز جاری گروه را به خود اختصاص داد.
گروه شیمیایی:
در روز معامالتی جاری شاهد برتری تقاضا کنندگان در اکثر نمادهای گروه بودیم .به گونه ای که بجز
نمادهای شاراک ،شیران ،فارس ،شکربن ،شپدیس ،شفارس ،شامال و مارون 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 نماد شاراک نیز بیشترین ارزش معامالت روزجاری گروه را به خود اختصاص دادند.
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جمعبندی:
با توجه به حجم و ارزش معامالت امروز مشاهده میشود که  0000میلیون سهم به ارزش 660050..
میلیارد ریال در بازار بورس مورد معامله قرار گرفت و حجم معامالت کل فرابورس نیز 4865.60
میلیون سهم به ارزش  033685.00میلیارد 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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