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نمای کلی بازار :
مقدار

افزایش (کاهش)

درصد افزایش(کاهش)

شاخص کل بورس

07617.152

6565165

%01.2

شاخص کل فرابورس

2562117

1012.

%0166

شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)

72177176

.6.7166

%01.2

شاخص کل بورس

شاخص کل فرابورس
3700

280000

3650

275000

3600

270000

3550

265000

3500
3450

260000

3400

255000

تغییرات شاخص در  5روز گذشته

توقف نمادهای امروز

بازگشایی نمادهای امروز

بکهنوج ،خزر ،غشهداب ،البرز :افشای

بنیرو ،کترام ،خزر :پس از افشای

اطالعات با اهمییت
وکادو ،ثعتما :برگزاری مجمع عمومی
عادی سالیانه

اطالعات با اهمیت
شصفها ،وکادو :پس از برگزاری مجمع
عمومی عادی سالیانه
حفارس :پس از برگزاری مجمع عمومی
عادی بطور فوقالعاده

نمادهای تاثیر گذاربورس

نمادهای تاثیر گذارفرابورس

(مثبت-منفی)

(مثبت-منفی)

فوالد

212156

کگهر

.5166

پارسان

 017126مارون

112.

رمپنا

01.16.

زاگرس

7122

پارس

0611..

ذوب

5175

وغدیر

001166

میدکو

5175

فملی

0.1116

دماوند

6156

کگل

.511.2

بمپنا

016.
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بیشترین حجم معامالت امروز:
حجم معامالت (میلیون سهم)

1400
1200
1000
800
600
400
200
0

بیشترین ارزش معامالت امروز:
ارزش معامالت ( میلیارد لایر)
6000
5000

4000
3000
2000
1000
0
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اطالعیههای کدال امروز:
 -.سغرب
این شرکت براساس عملکرد  6ماهه برای سال مالی منتهی به  01/.0/.211مبلغ  62.،.56میلیون
ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل  %.رشد داشته است.
 -0ارفع
این شرکت براساس عملکرد  6ماهه برای سال مالی منتهی به 01/.0/.211مبلغ  .0،1.2میلیارد
ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل  %60رشد داشته است.
 -2سیالم
این شرکت براساس عملکرد  7ماهه برای سال مالی منتهی به  22/.2/.211مبلغ  112،201میلیون
ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل  %72رشد داشته است.
 -6شغدیر
پتروشیمی غدیر دردوره  .ماهه منتهی به  2./26/11از محل فروش محصوالت خود مبلغ 727،021
میلیون ریال درآمد داشته است
 -6بموتو
موتوژن دردوره  .ماهه منتهی به  2./26/11از محل فروش محصوالت خود مبلغ  66.،057میلیون
ریال درآمد داشته است
 -5دفرا
فراورده های تزریقی و دارویی ایران دردوره  .ماهه منتهی به  2./26/11از محل فروش محصوالت
خود مبلغ  .12،076میلیون ریال درآمد داشته است
 -7واتی
گزارش فعالیت ماهانه دوره  .ماهه منتهی به 2./26/.211
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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 شپارس ،شسینا و پاکشو مابقی نمادها در قیمتهای مثبت و مثبت کامل مورد داد و ستد قرار
گرفتند ،گفتنی میباشد که در این میان نماد تاپیکو 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 تقاضا کنندگان در اکثر نمادهای گروه بودیم .به گونه ای که بجز
نمادهای خگستر ،خمحور ،خمحرکه و خدیزل مابقی نمادها در قیمتهای مثبت و مثبت کامل 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 فلزات اساسی:
در روز معامالتی جاری شاهد برتری تقاضا کنندگان در اکثر نمادهای گروه بودیم .به گونه ای که
تمامی نمادها در قیمتهای مثبت و مثبت کامل مورد داد و ستد قرار گرفتند ،گفتنی میباشد که در این
میان نماد ذوب بیشترین حجم 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  6171میلیون سهم به ارزش .61.21.5.
میلیارد ریال در بازار بورس مورد معامله قرار گرفت و حجم معامالت کل فرابورس نیز  .111میلیون
سهم به ارزش  .0..61.21میلیارد 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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