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گزارش روزاهن بازار
نگاهی به معامالت امروز
بازاری که از ابتدای هفته طوفانی اغاز کرده بود به جایی رسید که بتواند قله هایی که تاکنون فتح نکرده بود را امروز تسخیر
کند ،به عبارت دیگر شاخص کل توانست با رشد  4764واحد ،رکورد بی سابقه  146،998واحد را بر جای گذارد همچنین
شاخص هم وزن هم  697واحد ارتقا یافت .ارزش معامالت امروز بورس بالغ بر  10،000میلیارد ریال و ارزش بازار به
 5،609،522میلیارد ریال رقم خورد.
در بازار فرابورس هم امروز تقریبا همه چیز گل و بلبل بود شاخص آیفکس با رشد  43واحدی به  1،686واحد رسید ارزش
معامالت امروز  6،031میلیارد ریال و ارزش بازار اول و دوم  912،763میلیارد ریال قیمت خورد.
نمادهای با بیشترین تاثیر در شاخص و پر بیننده در امروز:

1

گزارش روزاهن بازار
نمادهای با بیشترین عرضه و تقاضا:

بیشترین افزایش قیمت در سهام های غشهد ،سخزر ،تایرا و کدما و همچنین بیشترین کاهش قیمت در سهام های چکارن،
کساوه ،حفارس و ثاباد رقم خورد.

کدال:
در سامانه کدال هم این روزها بیشتر شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت و اطالعات حاصل از برگزاری کنفرانس خبری
منتشر میشود که خالصه ای از این اطالعات به شرح زیر است:
وپترو ،واحیا ،کهرام ،قشیر ،سدور ،قصفها ،پسهند ،تجار ،شزنگ ،غپاذر،پلوله ،ساینا ،کدما،فرابورس ،اپرداز ،شپنا ،شراز ،شلعاب
و لپارس همگی در خصوص نوسان  20درصد شفاف سازی کردند .همگی از عدم تغییر با اهمیت در وضعیت مالی یا عملکرد
شرکت یادآوری کردند.
شرکت پاکشو طی اطالعیه ای افشا نمود که نرخ فروش محصوالت نهایی داخلی شرکت به میزان  18الی 25درصد افزایش
خواهد یافت،الزم به ذکر است نرخ قبلی و جدید ارائه شده بر اساس میانگین نرخ فروش محصوالت داخلی به شرح فوق،
محاسبه شده است(نرخ قبلی 37،745ریال ،نرخ جدید 45،294ریال) .از کل مبلغ فروش محصوالت شرکت در سال مالی قبل
 92درصد مربوط به فروش محصوالت نهایی داخلی می باشد که مشمول افزایش نرخ می باشد.
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باالس در گزاراش اطالعات با اهمیت از برنده شدن شرکت در مناقصه «تهیه ،حمل و دپوی  200هزار متر مکعب باالست
جهت استفاده در خط دوم محور راه آهن ،میانه  -بستان آباد  -تبریز» افشا سازی کرد.
شبریز در پی شفاف سازی در خصوص شایعات مطرح کرد که وکیوم باتوم را با نفت دریافتی تهاتر میکند.
شصفها فرمودند به اطالع میرساند تولید و فروشهای داخلی و صادراتی شرکت طبق روال معمول در جریان میباشد و تا مقطع
فعلی تغییر با اهمیتی در وضعیت مالی یا عملکرد شرکت رخ نداده است .لذا به نظر میرسد نوسان قیمت سهام شرکت طی
روزهای معامالتی اخیر متاثر از وضعیت عرضه و تقاضا و جو مثبت ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است .در ضمن ارزهای
دریافتی ناشی از فروشهای صادراتی بر اساس مصوبه دولت در بازار ثانویه به فروش میرسد.
شلرد نتیجه کنفرانس اطالع رسانی را عدم تغییر با اهمیت به جز پیشرفت فیزیکی پروژه مطرح کرده است.
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