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نمای کلی بازار :
مقدار

افزایش (کاهش)

درصد افزایش(کاهش)

شاخص کل بورس

1..733432

7.39423

%24.1

شاخص کل فرابورس

723.47.

..431

%24.1

شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)

3129.437

9.14.1

%24.1

شاخص کل بورس

شاخص کل فرابورس
3200

250000

3150

245000

3100

240000

3050

235000

3000
2950

230000

2900

225000

تغییرات شاخص در  5روز گذشته

توقف نمادهای امروز
شغدیر :افشای اطالعات با اهمییت
برکت ،شاراک ،تایرا :برگزاری مجمع
عمومی عادی سالیانه
کساپا ،پتایر :برگزاری مجمع عمومی
عادی سالیانه

بازگشایی نمادهای امروز

نمادهای تاثیر گذاربورس

نمادهای تاثیر گذارفرابورس

(مثبت-منفی)

(مثبت-منفی)

فوالی ،وسبحان :پس از افشای اطالعات

فارس

212479

ذوب

.439

شسینا ،خکمک :پس از برگزاری مجمع

فوالد

.2941.

میدکو

.432

بااهمییت
عمومی عادی سالیانه

تاپیکو

غنوش ،خاذین :پس از برگزاری مجمع
عمومی عادی سالیانه

 122423دماوند

.479

فملی

1.2477

کگهر

742

شبندر

171413

سمگا

14.1

شتران

12947.

شراز

143.

شپنا

22.477

زاگرس

1431

www.mesbroker.com

آدرس :تهران خیابان مطهری بعد از بزرگراه مدرس پالک  391طبقه سوم
شماره تماس66244583-1 :
2

چهارشنبه  2تیر 96
Wednesday, Jun 26, 2019

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:
 -2پارسیان
ضرورت برگزاری کنفرانس اطالع رسانی
 -1ثزاگرس
پاسخ به سواالت مربوط به کنفرانس اطالع رسانی سامانه تدان
 -7بنیرو
نیرو ترانس دردوره  2ماهه منتهی به  72/17/9.از محل فروش محصوالت خود مبلغ 217،391
میلیون ریال درآمد داشته است
 -.حبندر
این شرکت براساس عملکرد  21ماهه برای سال مالی منتهی به  19/21/2793مبلغ  9..میلیون ریال
سود خالص محقق کرده است.
 -7مداران
داده پردازی ایران دردوره  2ماهه منتهی به  72/11/9.مبلغ  212،173میلیون ریال درآمد داشته است
 -2خنصیر
مهندسی نصیر ماشین در دوره  21ماهه منتهی به ( 19/21/93حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 122
ریال سود محقق کرده است که نسبت به گزارش قبل تغییری نداشته است.
 -3زگلدشت
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان دردوره  2ماهه منتهی به  72/11/9.از محل فروش محصوالت خود
مبلغ  .3،7.1میلیون ریال درآمد داشته 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 زاگرس ،پترول ،شپترو ،وپترو ،شغدیر ،شگل ،شتوکا و شدوص مابقی نمادها در قیمتهای
صفر و مثبت تابلو مورد داد و ستد قرار گرفتند ،گفتنی میباشد که در این میان نماد فارس بیشترین
حجم و نماد جم پیلن 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 ،خودرو ،خچرخش ،خمحور ،خپویش ،خفنر ،خکمک 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 ارزش معامالت روزجاری گروه را به خود اختصاص داد.
گروه فراورده نفتی:
در روز معامالتی جاری شاهد برتری تقاضا کنندگان در اکثر نمادهای گروه بودیم .به گونه ای که بجز
نماد شپاس مابقی نمادها در قیمتهای مثبت و مثبت کامل مورد داد و ستد قرار گرفتند ،گفتنی
میباشد که در این میان نماد شپنا 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  7972میلیون سهم به ارزش 2.9314922
میلیارد ریال در بازار بورس مورد معامله قرار گرفت و حجم معامالت کل فرابورس نیز  1721میلیون
سهم به ارزش  ..21421.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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