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نمای کلی بازار :
مقدار

افزایش (کاهش)

درصد افزایش(کاهش)

شاخص کل بورس

61.2.6723

3900792

%67.1

شاخص کل فرابورس

309.706

31791

%6731

شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)

.1.32720

129716

%67.1

شاخص کل بورس

شاخص کل فرابورس
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تغییرات شاخص در  5روز گذشته

توقف نمادهای امروز

بازگشایی نمادهای امروز

وسینا ،کمنگنز ،کوثر :افشای اطالعات
با اهمیت
کگاز ،دانا :برگزاری مجمع عمومی فوق-
العاده
وتوس ،وغدیر :برگزاری مجمع عمومی
عادی بطور فوقالعاده

نمادهای تاثیر گذاربورس

نمادهای تاثیر گذارفرابورس

(مثبت-منفی)

(مثبت-منفی)

شپاکسا ،سنیر ،سخزر :پس از برگزاری

فوالد

.9373.

میدکو

.73.

غشان :پس از برگزاری مجمع عمومی

فملی

311791

دماوند

.76.

مجمع عمومی فوقالعاده
عادی بطور فوقالعاده
دعبید :پس از برگزاری مجمع عمومی
عادی سالیانه

کگل

691736

زاگرس

2763

شپنا

61979.

کگهر

379.

تاپیکو

6..729

هرمز

37.6

شتران

63379.

ذوب

3722

مبین

63.792

شراز

6731
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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:
 -6والنا
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ آریادانا برای سال (دوره) مالی منتهی به
20/09/629.
 -3شپترو
تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 39/63/629.
 -2غشان
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (اصالحیه)
 -.غشهد
شهد ایران دردوره  6ماهه منتهی به  39/63/9.از محل فروش محصوالت خود  .1،.33میلیون ریال
درآمد داشته است.
 -3قشرین
تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 26/01/6291
 -1رمپنا
تمدید فرصت اعطا شده به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
 -.قچار
شفاف سازی در خصوص کنفرانس اطالع رسانی
 -1وسینا
برگزاری مزایده فروش سهام شرکت توسعه سینا
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گزارش بازار امروز:
گروه فلزات اساسی:
در روز معامالتی جاری شاهد برتری تقاضا کنندگان در اکثر نمادهای گروه بودیم .به گونه ای که بجز
نمادهای فلوله و فپنتا مابقی نمادها در قیمتهای مثبت و مثبت کامل مورد داد و ستد قرار گرفتند،
گفتنی میباشد که در این میان نماد ذوب بیشترین حجم و نماد فوالد نیز بیشترین ارزش معامالت
روزجاری گروه را به خود اختصاص دادند.
گروه شیمیایی:
در روز معامالتی جاری شاهد برتری تقاضا کنندگان در اکثر نمادهای گروه بودیم .به گونه ای که بجز
نمادهای پترول ،شغدیر ،شوینده ،کرماشا ،مارون و شیراز 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 روزجاری گروه را به خود اختصاص داد.
گروه بانکها:
در روز معامالتی جاری شاهد برتری تقاضا کنندگان در اکثر نمادهای گروه بودیم .به گونه ای که بجز
نمادهای وپارس و وکار مابقی نمادها در قیمتهای مثبت ومثبت کامل مورد داد و ستد قرار گرفتند،
گفتنی میباشد که در این میان نماد وتجارت بیشترین حجم و نماد وبملت نیزبیشترین ارزش معامالت
روز جاری گروه را به خود اختصاص دادند.
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جمعبندی:
با توجه به حجم و ارزش معامالت امروز مشاهده میشود که  32.3میلیون سهم به ارزش 63031769.
میلیارد ریال در بازار بورس مورد معامله قرار گرفت و حجم معامالت کل فرابورس نیز 9.37.63
میلیون سهم به ارزش  623.979.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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