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نمای کلی بازار :
مقدار

افزایش (کاهش)

درصد افزایش(کاهش)

شاخص کل بورس

2727..191

21.2192

%.1.1

شاخص کل فرابورس

22.612.

7111.

%.1.

شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)

.3.311..

.23132

%.1.1

شاخص کل بورس

شاخص کل فرابورس
3350

254000
253000
252000
251000
250000
249000
248000
247000
246000

3300
3250
3200
3150
3100

تغییرات شاخص در  5روز گذشته

توقف نمادهای امروز
قچار :افشای اطالعات با اهمییت
وساپا ،کبافق ،آسیا ،شیراز :برگزاری
مجمع عمومی عادی سالیانه

بازگشایی نمادهای امروز
خنصیر ،قزوین ،بترانس :پس از

نمادهای تاثیر گذاربورس

نمادهای تاثیر گذارفرابورس

(مثبت-منفی)

(مثبت-منفی)

رمپنا

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه
ثاباد ،فپنتا ،خزامیا ،فمراد :پس از

کچاد

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

29.1.

کگهر

 22712.زاگرس

.11..
..

پارس

23617.

مارون

112.

همراه

23212.

دماوند

916.

کگل

 .1.129میدکو

21..

شخارک

.69117

شراز

217

فارس

 .22176ذوب

2122
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بیشترین حجم معامالت امروز:
حجم معامالت (میلیون سهم)

1000
900
800
700
600
500

400
300
200
100
0

بیشترین ارزش معامالت امروز:
ارزش معامالت ( میلیارد لایر)
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
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اطالعیههای کدال امروز:
 -.خساپا
این شرکت براساس عملکرد واقعی  .2ماهه برای سال مالی منتهی به  21/.2/.21.مبلغ ()77،.21
میلیارد ریال زیان خالص محقق کرده است.
 -2وبملت
این شرکت براساس عملکرد واقعی  .2ماهه برای سال مالی منتهی به  21/.2/.21.مبلغ .23،1..
میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است.
 -2سفاسی
شفاف سازی در خصوص کنفرانس اطالع رسانی و نوسان قیمت سهام
 -9کدما
زمانبندی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به 21/.2/.21.
 -7لکما
لغو آگهی (اطالعیه) دعوت به مجمع عمومی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران برای سال (دوره)
مالی منتهی به 21/.2/.21.
 -6سمایه
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره  .2ماهه منتهی به 21/.2/.21.
 -.پالسک
خالصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
21/.2/.21.
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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 شگل ،شیراز ،جم ،شتوکا ،کرماشا ،شپاکسا و پترول مابقی نمادها در قیمتهای مثبت و مثبت
کامل مورد داد و ستد قرار گرفتند ،گفتنی میباشد که در این میان نماد پترول بیشترین حجم و نماد
پارس 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 ختوقا ،خگستر ،خرینگ ،خمحرکه ،خموتور ،خچرخش و خکار مابقی نمادها در قیمتهای
صفر و منفی تابلو مورد داد و ستد قرار گرفتند ،گفتنی میباشد که در این میان نماد خپارس بیشترین
حجم و نماد خودرو نیز بیشترین ارزش معامالت روزجاری گروه را به خود اختصاص دادند.
گروه سرمایه گذاریها:
در روز معامالتی جاری شاهد برتری تقاضا کنندگان در اکثر نمادهای گروه بودیم .به گونه ای که بجز
نمادهای ونیکی ،وبوعلی ،وسکاب ،گوهران ،اعتال و وصنا مابقی نمادها در قیمتهای مثبت و مثبت
کامل مورد داد و ستد قرار گرفتند ،گفتنی میباشد که در این میان نماد ثپردیس بیشترین حجم و
نماد وتوصا 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  23..میلیون سهم به ارزش 11.21267
میلیارد ریال در بازار بورس مورد معامله قرار گرفت و حجم معامالت کل فرابورس نیز  .626میلیون
سهم به ارزش  .3.21.27میلیارد 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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