یکشنبه  9تیر 96
Sunday, Jun 30, 2019

باسمه تعالی

گزارش روزانه بازار سرمایه
یکشنبه  9تیر 99

گرد آورنده :پوریان فر

www.mesbroker.com

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

یکشنبه  9تیر 96
Sunday, Jun 30, 2019

نمای کلی بازار :
مقدار

افزایش (کاهش)

درصد افزایش(کاهش)

شاخص کل بورس

04.220042

44044

%.0.0

شاخص کل فرابورس

28440.5

8205.

%.044

شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)

4.8.8042

80054

%.0.0

شاخص کل بورس

شاخص کل فرابورس
3250

250000
248000
246000
244000
242000
240000
238000
236000
234000
232000
230000

3200
3150

3100
3050
3000
2950

تغییرات شاخص در  5روز گذشته

توقف نمادهای امروز
زگلدشت :افشای اطالعات با اهمییت
ونفت ،ختوقا ،ومعادن :برگزاری مجمع
عمومی عادی سالیانه

بازگشایی نمادهای امروز
دکوثر ،فسپا :پس از برگزاری مجمع
عمومی عادی سالیانه
شلعاب ،خمهر ،خریخت :پس از
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

نمادهای تاثیر گذاربورس

نمادهای تاثیر گذارفرابورس

(مثبت-منفی)

(مثبت-منفی)

اخابر

020004

میدکو

.004

فوالد

08205.

کگهر

202.

پارسان

شراز

2044

82208

زاگرس

20.2

شخارک

88404.

سمگا

00.0

پارس

42042

کرمان

80.2

وغدیر

440.8

سرچشمه

8008

رمپنا

854002
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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:
 -8دتهران
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 04/80/8244
شرکت داروسازی تهران دارو
 -0ومعلم
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه معلم برای سال (دوره) مالی منتهی به
04/80/8244
 -2ثفارس
این شرکت براساس عملکرد واقعی  5ماهه برای سال مالی منتهی به  28/.5/824.مبلغ 22،445
میلیون ریال سود محقق کرده است.
 -4کرماشا
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه برای سال (دوره)
مالی منتهی به 04/80/8244
 -2سیمرغ
سیمرغ دردوره  8ماهه منتهی به  28/.2/4.از محل فروش محصوالت خود مبلغ  25.،402میلیون
ریال درآمد داشته است
 -5پارتا
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر برای سال (دوره)
مالی منتهی به 04/80/8244
 -4ثشاهد
اعالمیه پذیره نویسی عمومی شرکت شاهد
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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
نماد ساراب مابقی نمادها در قیمتهای مثبت و مثبت 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.
گروه خودرو:
در روز معامالتی جاری شاهد برتری عرضه کنندگان در اکثر نمادهای گروه بودیم .به گونه ای که بجز
نمادهای خوساز ،خاهن ،خچرخش و خکار مابقی نمادها در قیمتهای منفی و منفی 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 شیمیایی:
در روز معامالتی جاری شاهد برتری تقاضا کنندگان در اکثر نمادهای گروه بودیم .به گونه ای که بجز
نمادهای جم پیلن ،تاپیکو ،شگل ،پترول ،شکلر ،پارسان ،ساینا و شپدیس 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 جم پیلن نیز بیشترین ارزش معامالت روزجاری گروه را به خود اختصاص دادند.

www.mesbroker.com

آدرس :تهران خیابان مطهری بعد از بزرگراه مدرس پالک  391طبقه سوم
شماره تماس66244583-1 :
5

یکشنبه  9تیر 96
Sunday, Jun 30, 2019

جمعبندی:
با توجه به حجم و ارزش معامالت امروز مشاهده میشود که  208.میلیون سهم به ارزش 88.440..2
میلیارد ریال در بازار بورس مورد معامله قرار گرفت و حجم معامالت کل فرابورس نیز  8440میلیون
سهم به ارزش  4284048میلیارد 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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