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نمای کلی بازار :
مقدار

افزایش (کاهش)

درصد افزایش(کاهش)

شاخص کل بورس

09306.032

23090

%.0.0

شاخص کل فرابورس

9.03003

90033

%00.3

شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)

6330000.

06033

%.0.0

شاخص کل بورس

شاخص کل فرابورس
3040
3020
3000
2980
2960
2940
2920
2900
2880

240000
238000
236000
234000
232000
230000
228000
226000

تغییرات شاخص در  5روز گذشته

توقف نمادهای امروز

بازگشایی نمادهای امروز

شیران ،شفارس ،وسبحان :افشای

وگردش ،سمگا ،کفرآور :پس از افشای

اطالعات با اهمییت
سیدکو ،وملی ،وتوکا :برگزاری مجمع
عمومی عادی سالیانه

اطالعات بااهمییت
فروس ،قصفها ،فاسمین :پس از
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

نمادهای تاثیر گذاربورس

نمادهای تاثیر گذارفرابورس

(مثبت-منفی)

(مثبت-منفی)

فارس

33300

مارون

9.096

همراه

09.003

زاگرس

3033

اخابر

خراسان ،کپشیر :برگزاری مجمع
عمومی عادی سالیانه

033

بمپنا

0030

شبندر

03.039

شراز

0026

شخارک

09.026

مادیرا

00.3

رمپنا

39033

میدکو

00.0

شبریز

300.2

سرچشمه

0093
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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)
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

www.mesbroker.com

آدرس :تهران خیابان مطهری بعد از بزرگراه مدرس پالک  391طبقه سوم
شماره تماس66244583-1 :
3

دوشنبه  57خرداد 96
Monday, Jun 17, 2019

اطالعیههای کدال امروز:
 -0کپارس
زمانبندی پرداخت وجوه حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
 -0کطبس
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ذغالسنگ نگین طبس برای سال (دوره) مالی
منتهی به ( 03/00/0933اصالحیه)
 -9وسبحان
برگزاری مزایده عمومی فروش ملک واقع در بلوار فردوس
 -3خموتور
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش
سرمایه شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران
 -2شیران
شفاف سازی در خصوص نحوه عرضه  LABدر بازار داخلی
 -6فاما
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعتی آما برای سال (دوره) مالی منتهی به
03/00/0933
 -3سخواف
این شرکت براساس عملکرد  00ماهه برای سال مالی منتهی به  03/00/0933مبلغ ( )03،3.0میلیون
ریال زیان خالص محقق کرده است.
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گزارش بازار امروز:
گروه شیمیایی:
در روز معامالتی جاری شاهد برتری تقاضا کنندگان در اکثر نمادهای گروه بودیم .به گونه ای که بجز
نمادهای تاپیکو ،شاراک ،شپترو ،وپترو ،شکلر ،شدوص ،شلعاب ،شپارس ،شوینده 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 ارزش معامالت روزجاری گروه را به خود اختصاص داد.
گروه خودرو:
در روز معامالتی جاری شاهد برتری عرضه کنندگان در اکثر نمادهای گروه بودیم .به گونه ای که بجز
نمادهای ختوقا و خپویش 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 روزجاری گروه را به خود
اختصاص داد.
گروه سیمان:
در روز معامالتی جاری شاهد برتری عرضه کنندگان در اکثر نمادهای گروه بودیم .به گونه ای که بجز
نمادهای سفارس ،سبزوا ،سبهان ،سقاین ،سهکمت ،سیدکو ،سبجنو و سغرب مابقی نمادها در
قیمتهای منفی و منفی کامل مورد داد و ستد قرار گرفتند ،گفتنی میباشد که در این میان نماد
سفارس 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  9236میلیون سهم به ارزش 0.3300003
میلیارد ریال در بازار بورس مورد معامله قرار گرفت و حجم معامالت کل فرابورس نیز  090.میلیون
سهم به ارزش  69000260میلیارد 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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