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نمای کلی بازار :
مقدار

افزایش (کاهش)

درصد افزایش(کاهش)

شاخص کل بورس

91..3.694

9..4601

%36.0

شاخص کل فرابورس

.49069.

.6..

%3699

شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)

...13631

0.0639

%36.0

شاخص کل بورس

شاخص کل فرابورس
2480

196000

2460

194000

2440

192000

2420

190000

2400

188000

2380

186000

2360

184000

تغییرات شاخص در  5روز گذشته

توقف نمادهای امروز

بازگشایی نمادهای امروز

سکرد ،غمهرا ،کرمان ،قپیرا :افشای
اطالعات با اهمیت
برکت :برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده

نمادهای تاثیر گذاربورس

نمادهای تاثیر گذارفرابورس

(مثبت-منفی)

(مثبت-منفی)

وسینا ،سشمال ،وآتوس :پس از افشای

کچاد

..96.4

کگهر

.649

دزهراوی :پس از برگزاری مجمع عمومی

پارسان

91.619

مارون

.6.9

اطالعات بااهمییت
فوقالعاده
غدام :پس از برگزاری مجمع عمومی
عادی سالیانه

رمپنا

9..6..

هرمز

فملی

1.6..

دماوند

.601

ذوب

.6.9

فارس

.069.

شاوان

36.9

تاپیکو

.0690

زاگرس

369.

دزهراوی

1969

0
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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:
 -9قثابت
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
 -.پرداخت
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت به پرداخت ملت
 -0غویتا
ویتانا دردوره  9ماهه منتهی به  .1/9./19از محل فروش محصوالت خود مبلغ  .13،.99میلیون
ریال درآمد داشته است.
 -4ساربیل
این شرکت براساس عملکرد  0ماهه برای سال مالی منتهی به  03/31/901.را  ٪9.0مبلغ .9،0.9
میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.
 -.فوالی
آمار تولید و فروش اسفند ماه  ( 19اصالحیه)
 -.قهکمت
پاسخ به سواالت مربوط به کنفرانس اطالع رسانی سامانه تدان
 -9لخانه
شفاف سازی در خصوص کنفرانس اطالع رسانی
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گزارش بازار امروز:
گروه سیمان:
در روز معامالتی جاری شاهد برتری تقاضا کنندگان در اکثر نمادهای گروه بودیم .به گونه ای که بجز
نمادهای سشرق ،سصوفی ،سخوز و سقاین مابقی نمادها در قیمتهای صفر ومثبت تابلو مورد داد و
ستد قرار گرفتند ،گفتنی میباشد که در این میان نماد سفارس 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 پارس ،شکلر ،شغدیر ،وپترو ،شپاکسا ،شبصیر ،شپدیس و شفارس مابقی نمادها در قیمتهای
صفر و مثبت تابلو مورد داد و ستد قرار گرفتند ،گفتنی میباشد که در این میان نماد پترول بیشترین
حجم و نماد پارسان نیز بیشترین ارزش معامالت روزجاری گروه را به خود اختصاص دادند.
گروه خودرو:
در روز معامالتی جاری شاهد برتری عرضه کنندگان در اکثر نمادهای گروه بودیم .به گونه ای که بجز
نمادهای خوساز ،ورنا ،خبهمن ،خشرق ،خموتور ،خکار ،خمحرکه ،خچرخش ،خلنت و خدیزل مابقی
نمادها در قیمتهای صفر و منفی تابلو مورد داد و ستد قرار گرفتند ،گفتنی میباشد که در این میان
نماد خساپا بیشترین حجم و نماد خودرو 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  00..میلیون سهم به ارزش
 939.061..میلیارد ریال در بازار بورس مورد معامله قرار گرفت و حجم معامالت کل فرابورس نیز
 9913میلیون سهم به ارزش  .9..6..1میلیارد 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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