گزارش بازار شنبه  7فروردین
اولین جلسه معامالتی در سال جدید ،با افزایش شاخص و استقبال از سهام خودرویی ها همراه بود بطوریکه نمادهای
اصلی این گروه یعنی خودرو ،خساپا ،خگستر و خپارس در پیک قیمتی معامله می شدند .گرچه معامالت هفته اول
فروردین همواره تحت تاثیر تعطیالت نوروزی قرار دارد اما به نظر می رسد تحرکات خریداران در بازار سهام رو به رشد
است و انتظار می رود که روند مثبت تری را نسبت به نیمه دوم سال گذشته شاهد باشیم.
ارزش معامالت روز جاری بسیار پایین بود و به  65هزار میلیارد ریال بالغ گردید که سهم بورس از این معامالت
 50.5هزار میلیارد ریال و فرابورس  14.9هزار میلیارد ریال بود.
نوسانات قیمتی
در بازار نقدی بورس ،شاخص کل بورس با افزایش  1837واحدی به  1،309،544واحد رسید و شاخص هم وزن نیز
افزایشی  2022واحدی داشت .بیشترین تاثیرات مثبت مربوط به معامالت رمپنا( 1021واحد) ،شتران(،)882
خودرو( 679واحد) ،اخابر ( 645واحد) ،وغدیر( 576واحد) ،حکشتی( 480واحد) و خساپا( 440واحد ) و بیشترین
تاثیرات منفی نیز مربوط به معامالت فارس( 1365واحد) ،فملی( ،)901فوالد( 575واحد) ،شپنا( 532واحد) و شبندر(
 395واحد) بود.
بیشترین حجم در نمادهای خساپا ( 1،442میلیون) ،خودرو(878میلیون سهم) ،وبیمهح( 651میلیون) ،شتران(422
میلیون) ،خگستر( 385میلیون سهم) و شپنا( 230میلیون) داد و ستد شد و بیشترین ارزش معامالتی نیز مربوط به
نمادهای شتران( 4،310میلیارد ریال) ،خساپا( 3،538میلیارد ریال) ،شپنا( 3،313میلیارد ریال) ،پاالیش(2،564
میلیارد ریال) ،خودرو ( 2،312میلیارد ریال) و دارا یکم( 1،736میلیارد ریال) بود.
بازار فرابورس نیز با افزایش  48واحدی آیفکس همراه بود و شاخص به  18،038واحد رسید .بیشترین تاثیرات مثبت
مربوط به معامالت بپاس ( 48واحد) ،شگویا( 19واحد) ،آریا( 11واحد) ،دتوزیع( ،)5کگهر( 5واحد) و کوثر( 4واحد) بود
و بیشترین تاثیرات منفی نیز به معامالت مارون( 21واحد) ،زاگرس( 14واحد) ،صبا ( 7.9واحد) ،ارفع( 5واحد) و
وسپهر( 4واحد ) تعلق داشت.
امروز نیز بیشترین ارزش معامالت مربوط به اعتماد( 1،165میلیارد ریال) ،آسامید( 1،095میلیارد ریال) ،کرمان(681
میلیارد ریال) ،سپیدار( 522میلیارد ریال) ،شگویا( 499میلیارد ریال) و کزغال( 322میلیارد ریال) بود و بیشترین حجم
داد و ستد نیز به معامالت آسامید( 92میلیون سهم) ،ذوب(71میلیون سهم) ،شگویا ( 50میلیون سهم) ،غشهداب (45
میلیون سهم) ،اعتماد( 32میلیون سهم) و بجهرم( 25میلیون سهم) تعلق داشت.

نماد دروز به دلیل نوسان قیمتی بیش از  20درصد ،نمادهای چدن ،وصنا ،گدنا ،ثعمرا وتجارت دی و غپاک به علت
افشای اطالعات با اهمیت گروه ب و شگامرون ،بنو و غگز به علت افشای اطالعات با اهمیت گروه الف وقفه معامالتی
داشتند.
نمادهای خاور ،سپ ،وبانک ،فالوم ،زکوثر ،واتی ،وپسا ،دفارا و زپارس به علت افشای اطالعات با اهمیت گروه الف و
نماد قشرین ،وهور و شکبیر به علت افشای اطالعات با اهمیت گروه ب با توقف نماد معامالتی روبرو شدند.
همچنین نمادهای معامالتی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن و شرکت صنعتی دوده فام جهت بررسی معامالت
متوقف شد.
قیمت های تاثیرگذار
قیمت دالر امریکا  246،545ریال و یورو  289،779ریال اعالم شد.
اونس جهانی طال  1732دالر ،سکه طرح امامی  113،5میلیون ریال و نفت برنت  64،3دالر معامله شد.

-این گزارش به هیچ عنوان توصیه به خرید و فروش یا نگهداری اوراق بهادار نمی نماید-

