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نمای کلی بازار :
مقدار

افزایش (کاهش)

درصد افزایش(کاهش)

شاخص کل بورس

96.450561

44.580

%5500

شاخص کل فرابورس

9145506

156.

%5584

شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)

8191859.

.06551

%5500

شاخص کل بورس

شاخص کل فرابورس
2010
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تغییرات شاخص در  5روز گذشته

توقف نمادهای امروز

بازگشایی نمادهای امروز

چکارن ،سارابیل :افشای اطالعات

قشهد :پس از برگزاری مجمع عمومی

بااهمیت

عادی سالیانه

زکشت :برگزاری مجمع عمومی عادی
بطور فوقالعاده

نمادهای تاثیر گذاربورس

نمادهای تاثیر گذارفرابورس

(مثبت-منفی)

(مثبت-منفی)

رمپنا

99858.

میدکو

8561

وتجارت

165.1

زاگرس

.584

فخوز

15549

دماوند

.5.6

حکشتی

6854.

هرمز

.500

وبصادر

08546

مارون

.5.

فارس

0.551

ارفع

95.

کگهر

955.

کگل

055.
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بیشترین حجم معامالت امروز:
حجم معامالت (میلیون سهم)
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بیشترین ارزش معامالت امروز:
ارزش معامالت ( میلیارد لایر)
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اطالعیههای کدال امروز:
 -9ساربیل
این شرکت براساس عملکرد  9ماهه برای سال مالی منتهی به  .5/51/9.14مبلغ  8.،.16میلیون
ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل  %.0رشد داشته است.
 -.ثفارس
خالصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
.9/56/9.11
 -.رمپنا
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت گروه مپنا
 -8غویتا
این شرکت براساس عملکرد  9.ماهه برای سال مالی منتهی به  .5/51/9.11مبلغ  .8.،118میلیون
ریال سود خالص محقق کرده است.
 -0قشرین
خالصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
.9/56/9.11
 -6خفنر
این شرکت براساس عملکرد  95ماهه برای سال مالی منتهی به .1/9./9.11مبلغ  .84،886میلیون
ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل  %61رشد داشته است.
 -1شمواد
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به .9/56/9.11
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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 وپست ،وکار 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 تقاضا کنندگان در اکثر نمادهای گروه بودیم .به گونهای که بجز
نمادهای خساپا ،خمهر ،خاذین ،خگستر ،خمحرکه ،خلنت ،خچرخش و خمحور مابقی نمادها در
قیمتهای مثبت و مثبت 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 ،تاپیکو ،فارس ،وپترو ،شبصیر ،شپارس ،جم و شوینده مابقی نمادها در
قیمتهای مثبت و مثبت کامل مورد داد و ستد قرار گرفتند ،گفتنی میباشد که در این میان نماد
شاراک 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  .919میلیون سهم به ارزش 08895944
میلیارد ریال در بازار بورس مورد معامله قرار گرفت و حجم معامالت کل فرابورس نیز  01058میلیون
سهم به ارزش  06485801میلیارد 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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