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روند روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار:
اونس طال

7773

طال بازار تهران

1779666

گرم  72عیار

313966

سکه طرح قدیم

3226666

شاخص کل02333926 :

سکه طرح جدید

3226666

بیشترین09673916 :

نیم سکه

1016666

ربع سکه

2116666

سکه گرمی

7016666

کمترین02310926 :
ارزش معامالت:
حجم معامالت:
تغییر7926 :
درصد تغییر6966 :

روند روزانه شاخص فرابورس:

شاخص166976 :
ارزش معامالت:
حجم معامالت:
تغییر7916 :

دالر مبادله ای

23306

دالر آزاد

99666

پوند انگلیس

10269

فرانک سویس

96273

یکصد ین ژاپن

21127

یورو

92279
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معامله گردید .خبر آمار تولید و فروش پاالیش نفت
شیراز بر روی کدال آمد که نکته برجسته این گزارش

نمادهای پر بیننده
بورس

نبود قیمتهای فروش محصوالت این مجموعه بود که

فرابورس
ارزش
(میلیارد)

نماد

قیمت
(ریال)

نماد

قیمت
(ریال)

5891

وبملت

5891

ذوب

خودرو

1159

شاوان

9115

وبصادر

998

شتران

6893

شبندر

6191

پترول

5919

شپلی

1196

دی

5136

ارزش
(میلیارد)

همچنان سهامداران خودش را در ابهام باقی گذاشت.

گروه الستیک و پالستیک
در پایان معامالت امروز در گروه الستیک و پالستیک
نماد های پاسا ،پتایر ،پکرمان و پدرخش با معامالت
مثبت و نمادهای پالسک ،پسهند و پکویر با معامالت
منفی به کار خود پایان دادند که بیشترین معامالت

تاثیر در شاخص
بورس
نماد

قیمت
(ریال)

منفی در این گروه مربوط به نماد پسهند بود .همچنین

فرابورس
تاثیر

نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

بیشترین ارزش معامالت در این گروه مربوط به نماد
پتایر به ارزش  5/6میلیارد ریال می باشد .حق تقدم
نماد پکویر نیز امروز بازگشایی شد که تعداد 36،519
سهم در محدوده  1،915ریال تا  1،381ریال مورد
معامله قرار گرفت .شاخص این گروه  55واحد منفی
بود.

گروه محصوالت شیمیایی
گروه دارویی
در پایان معامالت امروز شاخص این گروه رشد 5129
واحدی را تجربه کرد.

اطالعیه های کدال :درگزارش پیش بینی شرکت
هلدینگ داروپخش براساس عملکرد شش ماهه مبلغ
 1981ریال به ازای هر سهم محاسبه شده است که در

گروه فراورده های نفتی ،کک و سوخت هسته ای
امروز  89/19/59گروه پاالیشگاهی برعکس گروه نفتی
در دامنه مثبت قیمت ها معامله شدند و تنها در این
گروه پاالیشگاهی ،پاالیش نفت تبریز در قیمت منفی

مقایسه با پیش بینی قبلی ( 1998ریال) تغییر چندانی
نکرده است.
نبض بازار :در این گروه در بیشتر نمادها شاهد کاهش
قیمت سهم بودیم و کندل شاخص دارویی نیز جهت
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نزولی به خود گرفت .داروسازی دکتر عبیدی و تهران
شیمی همچون روزهای قبل با صف خرید به کار خود
پایان داد در حالیکه سهم قابل توجهی در این دو نماد
مورد معامله قرار نگرفت .داروسازی روز دارو با نماد
"دروز" نیز همچنان با صف فروش مواجه بود.

گروه فلزات اساسی
گروه فلزات اساسی امروز جوی متعادل و مثبت را تجربه
کرد .ذوب نتوانست در کانال  111باقی بماند و به زیر
 111برگشت .در نماد فوالد حقوقی ها در نقش
فروشنده فعال بودند و بیش از  31درصد حجم فروش را
به ثبت رساندند .فخوز با توجه به تعدیل پیش بینی
درآمد هر سهم متوقف شد.بر مبنای اطالعات دریافتی از
شرکت پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی
منتهی به  18/51/5689مبلغ  159ریال به طور خالص
پس از کسر مالیات می باشد .این عدد نسبت به گزارش
قبلی  61درصد تعدیل منفی را نشان می دهد .پیش
بینی کاهش  5129درصدی متوسط نرخ فروش در شش
ماهه دوم سال  89نسبت به عملکرد شش ماهه اول
سال  89از دالیل این تعدیل اعالم شده است.فمراد علی
رغم حجم معامله باال صف خود را حفظ کرد .و در فملی
امروز نیز شاهد فعالیت حقوقی های این نماد بودیم.

واحد سرمایه گذاری کارگزاری مبین سرمایه

