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نمای کلی بازار :
مقدار

افزایش (کاهش)

درصد افزایش(کاهش)

شاخص کل بورس

7.7725877

77.9822

%98.0

شاخص کل فرابورس

52.7877

9829

%989.

شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)

2227.8.7

22.8.7

%98.0

شاخص کل بورس

شاخص کل فرابورس
3850
3800
3750
3700
3650
3600
3550
3500
3450
3400

288000
286000
284000
282000
280000
278000
276000
274000

تغییرات شاخص در  5روز گذشته

توقف نمادهای امروز
گکوثر :افشای اطالعات با اهمییت
قشیر ،تمحرکه :برگزاری مجمع عمومی
عادی بهطور فوقالعاده
بنیرو ،جم :برگزاری مجمع عمومی عادی
بهطور فوقالعاده

بازگشایی نمادهای امروز

نمادهای تاثیر گذاربورس

نمادهای تاثیر گذارفرابورس

(مثبت-منفی)

(مثبت-منفی)

وتوکا ،فنورد ،ودی :پس از افشای

فوالد

727827

مارون

..87.

وکادو :پس از برگزاری مجمع عمومی

فارس

.97827

دماوند

7877

اطالعات با اهمیت
عادی سالیانه
کپرور :پس از برگزاری مجمع عمومی
عادی بطور فوقالعاده

رمپنا

5978..

بمپنا

78.7

اخابر

.29827

کوثر

78.2

شتران

.298..

ذوب

.800

حکشتی

02820

وهور

.825

پارسان

.58.7

کگهر

.82.
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بیشترین حجم معامالت امروز:
حجم معامالت (میلیون سهم)

800
700
600
500
400
300
200
100
0

بیشترین ارزش معامالت امروز:
ارزش معامالت ( میلیارد لایر)
4500
4000
3500

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
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اطالعیههای کدال امروز:
 -.اپرداز
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش
سرمایه شرکت آتیه داده پرداز
 -7تنوین
زمانبندی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به (70/.7/.502اصالحیه)
 -5چفیبر
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت تولید فیبر
ایران
 -.لوتوس
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان
 -7میهن
توضیحات تکمیلی در خصوص واگذاری پروژه مسکونی برج آسایش به بنیاد مسکن انقالب اسالمی
(اصالحیه)
 -2وسرمد
اطالعات تکمیلی در خصوص قرارداد فی مابین شرکت بیمه سرمد و جمعیت هالل احمر جمهوری
اسالمی ایران
 -2فوالد
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت فوالد مبارکه
اصفهان

www.mesbroker.com

آدرس :تهران خیابان مطهری بعد از بزرگراه مدرس پالک  391طبقه سوم
شماره تماس66244583-1 :
4

سه شنبه  35شهریور 96
Tuesday, Sep 3, 2019

گزارش بازار امروز:
گروه فلزات اساسی:
در روز معامالتی جاری شاهد برتری تقاضا کنندگان در اکثر نمادهای گروه بودیم .به گونه ای که بجز
نمادهای ذوب ،فباهنر ،فنوال ،وتوکا ،فایرا ،فوالی و فوالژ مابقی نمادها در قیمتهای صفر و مثبت تابلو
مورد داد و ستد قرار گرفتند ،گفتنی میباشد که در این میان نماد فوالد بیشترین حجم 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 پترول ،شغدیر ،شکربن ،شپاکسا ،وپترو ،شبصیر و مارون مابقی نمادها در قیمتهای مثبت و
مثبت کامل مورد داد و ستد قرار گرفتند ،گفتنی میباشد که در این میان نماد شیراز 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 ،خاذین ،خشرق ،خزر ،ختراک ،خفنر و خپویش 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.
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جمعبندی:
با توجه به حجم و ارزش معامالت امروز مشاهده میشود که  59.5میلیون سهم به ارزش .5..28.2.
میلیارد ریال در بازار بورس مورد معامله قرار گرفت و حجم معامالت کل فرابورس نیز  ..7.میلیون
سهم به ارزش  .0.98290میلیارد 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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