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نمای کلی بازار :
مقدار

افزایش (کاهش)

درصد افزایش(کاهش)

شاخص کل بورس

90001.288

090218

%82.0

شاخص کل فرابورس

.49.24.

9200

%8288

شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)

04708241

941244

%82.0

شاخص کل بورس

شاخص کل فرابورس
2413
2412
2411
2410
2409
2408
2407
2406
2405
2404

189000
188000
187000
186000
185000

184000
183000

تغییرات شاخص در  5روز گذشته

توقف نمادهای امروز

بازگشایی نمادهای امروز

بزاگرس ،زماهان :افشای اطالعات با

شکلر ،سیستم ،سبهان ،سفارس :پس

اهمیت

از افشای اطالعات بااهمییت

کگل ،ومعادن :برگزاری مجمع عمومی
فوقالعاده

نمادهای تاثیر گذاربورس

نمادهای تاثیر گذارفرابورس

(مثبت-منفی)

(مثبت-منفی)

شپنا

90027.

مارون

7278

شتران

9872.0

هرمز

7294

فملی

941277

ذوب

.2.9

شبندر

901290

زاگرس

.299

وبملت

97024.

شراز

.284

فوالد

0924

کگهر

9277

رمپنا

092.9

شاوان

929
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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)
2500
2000
1500
1000
500
0
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اطالعیههای کدال امروز:
 -9فنوال
گروه کارخانه هاي تولیدي نورد آلمینیوم در دوره  9ماهه منتهی به  .1/9./18از محل فروش
محصوالت خود مبلغ  740،977میلیون ریال درآمد داشته است
 -.شپلی
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادي سالیانه شرکت پلی اکریل ایران براي سال (دوره) مالی منتهی به
78/81/9718
 -7کسعدي
این شرکت براساس عملکرد  9.ماهه براي سال مالی منتهی به .1/9./9718مبلغ  480،709میلیون
ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل  %971رشد داشته است.
 -4شیران
این شرکت براساس عملکرد  7ماهه براي سال مالی منتهی به  78/81/9710مبلغ  .،740میلیارد
ریال سود محقق کرده است.
 -0وملت
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادي سالیانه شرکت سرمایه گذاري ملت براي سال (دوره) مالی
منتهی به 78/81/9718
 -4قصفها
قند اصفهان دردوره  9ماهه منتهی به  .1/9./18از محل فروش محصوالت خود مبلغ 908،741
میلیون ریال درآمد داشته است
 -8سغرب
تمدید مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
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گزارش بازار امروز:
گروه خودرو:
در روز معامالتی جاري شاهد برتري عرضه کنندگان در اکثر نمادهاي گروه بودیم .به گونه اي که بجز
نمادهاي خودرو ،خگستر ،خوساز ،خزر ،ختور و خنصیر 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 نماد
خودرو نیز بیشترین ارزش معامالت روزجاري گروه را به خود اختصاص دادند.
گروه شیمیایی:
در روز معامالتی جاري شاهد برتري تقاضا کنندگان در اکثر نمادهاي گروه بودیم .به گونه اي که بجز
نمادهاي شپارس ،شخارک ،شدوص ،شگل ،شلعاب ،ساینا ،جم ،شفارس ،شسینا و شتوکا مابقی نمادها
در قیمتهاي صفر و مثبت تابلو مورد داد و ستد قرار گرفتند ،گفتنی میباشد که در این میان نماد
پترول بیشترین حجم و ارزش معامالت روزجاري گروه را به خود اختصاص داد.
گروه فراورده نفتی:
در روز معامالتی جاري شاهد برتري تقاضا کنندگان در اکثر نمادهاي گروه بودیم .به گونه اي که بجز
نماد شبهرن مابقی نمادها در قیمتهاي مثبت ومثبت کامل مورد داد و ستد قرار گرفتند ،گفتنی
میباشد که در این میان نماد شتران بیشترین حجم و نماد شپنا نیزبیشترین ارزش معامالت روز جاري
گروه را به خود اختصاص دادند.
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جمعبندی:
با توجه به حجم و ارزش معامالت امروز مشاهده میشود که  7.87میلیون سهم به ارزش 9898.2888
میلیارد ریال در بازار بورس مورد معامله قرار گرفت و حجم معامالت کل فرابورس نیز  9.80میلیون
سهم به ارزش  41402407میلیارد 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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