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نمای کلی بازار :
مقدار

افزایش (کاهش)

درصد افزایش(کاهش)

شاخص کل بورس

00.591051

00.5010

%0011

شاخص کل فرابورس

.10.012

.0011

%00.0

شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)

.4124050

.400.1

%0011

شاخص کل بورس

شاخص کل فرابورس
2110

165500
165000
164500
164000
163500
163000
162500
162000
161500
161000

2100
2090

2080
2070
2060
2050
2040

تغییرات شاخص در  5روز گذشته

توقف نمادهای امروز

بازگشایی نمادهای امروز

دعبید :برگزاری مجمع عمومی عادی
سالیانه
شپاکسا ،قنیشا ،سخزر ،قشهد:
برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده

نمادهای تاثیر گذاربورس

نمادهای تاثیر گذارفرابورس

(مثبت-منفی)

(مثبت-منفی)

شگل ،غگرجی :پس از برگزاری مجمع

فملی

04400.

هرمز

شکربن :پس از برگزاری مجمع عمومی

وامید

00.011

میدکو

عمومی فوقالعاده
عادی بطور فوقالعاده

کماسه :برگزاری مجمع عمومی عادی
بطور فوقالعاده

00.1
.0.

کگل

 014001کگهر

.0..

کچاد

 94001ذوب

100

ارفع

.025

فخوز

42095

زاگرس

.019

فوالد

42015

دماوند

0052

شبندر

9500
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بیشترین حجم معامالت امروز:
حجم معامالت (میلیون سهم)

400
350
300
250
200
150
100
50
0

بیشترین ارزش معامالت امروز:
ارزش معامالت ( میلیارد لایر)
1200
1000

800
600
400
200
0
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اطالعیههای کدال امروز:
 -0ددام
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)
 -.قشرین
تصمیمات مجمع عمومی عادي سالیانه صاحبان سهام براي سال (دوره) مالی منتهی به 10/10/0194
 -1غشصفا
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان
 -.فروس
فروسیلیس ایران دردوره  0ماهه منتهی به 11/00/94از محل فروش محصوالت خود مبلغ 042،041
میلیون ریال درآمد داشته است
# -5قشرین
تصمیمات مجمع عمومی عادي سالیانه صاحبان سهام براي سال (دوره) مالی منتهی به 10/10/0194
 -0چدن
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت تولیدي چدن سازان
 -4سیستم
زمان تشکیل جلسه هیئتمدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت همکاران سیستم براي سال مالی
منتهی به .9/0./0194
 -2وپاسار
برگزاري مزایده فروش سهام شرکت هاي :بیمه پاسارگاد ،سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات ،مپنا
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گزارش بازار امروز:
گروه بانکها:
در روز معامالتی جاري شاهد برتري عرضه کنندگان در اکثر نمادهاي گروه بودیم .به گونه اي که بجز
نمادهاي وپاسار ،وکار و وپست مابقی نمادها در قیمتهاي منفی و منفی کامل مورد داد و ستد قرار
گرفتند ،گفتنی میباشد که در این میان نماد وتجارت بیشترین حجم و ارزش معامالت روز جاري گروه
را به خود اختصاص داد.
گروه خودرو:
در روز معامالتی جاري شاهد برتري عرضه کنندگان در اکثر نمادهاي گروه بودیم .به گونه اي که بجز
نمادهاي خکمک ،خمحرکه ،خمحور ،خچرخش ،خفنر ،خدیزل ،خپویش و خکار مابقی نمادها در
قیمتهاي منفی و منفی کامل مورد داد و ستد قرار گرفتند ،گفتنی میباشد که در این میان نماد خساپا
بیشترین حجم و ارزش معامالت روزجاري گروه را به خود اختصاص داد.
گروه شیمیایی:
در روز معامالتی جاري شاهد برتري عرضه کنندگان در اکثر نمادهاي گروه بودیم .به گونه اي که بجز
نمادهاي شپترو ،شپارس ،فارس ،شپاکسا ،شبصیر و شسینا مابقی نمادها در قیمتهاي منفی و منفی
کامل مورد داد و ستد قرار گرفتند ،گفتنی میباشد که در این میان نماد پترول بیشترین حجم و نماد
شپترو نیز بیشترین ارزش معامالت روزجاري گروه را به خود اختصاص دادند.
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جمعبندی:
با توجه به حجم و ارزش معامالت امروز مشاهده میشود که  ..01میلیون سهم به ارزش 44200149
میلیارد ریال در بازار بورس مورد معامله قرار گرفت و حجم معامالت کل فرابورس نیز 40.00.2
میلیون سهم به ارزش  019.0.0.میلیارد ریال بود.
در این گزارش مختصري 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 گیري و انجام هرگونه خرید یا فروش بر اساس اطالعات فوق بر عهده
خود اشخاص بوده و این کارگزاري هرگونه مسئولیتی نسبت به سود و زیان احتمالی کاربران را از
خود سلب می نماید.
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