شاخص کل بورس تهران
امروز  3مهر  1400شاخص کل بورس تهران ،با رشد  2.57درصدی به عدد  1,422,104رسید.
در میان صنایع مختلف منسوجات با رشد  %4.69باالترین رشد و وسایل ارتباطی با افت  4.27%بیشترین افت را داشتند.
از نظر حجم معامالت از میان صنایع مختلف بورسی فلزات اساسی با ارزش  9,683میلیارد لایر پیشتاز بود.
برترین نمادهای تاثیرگذار بر شاخص کل بورس تهران فوالد مبارکه اصفهان ( ، )4.46%ملی صنایع مس ایران ((%4.48و صنایع
پتروشیمی خلیج فارس(  )2.64%در معامالت امروز بودند.
شرکت پارس فوالد سبزوار ( )-2.56%بیشترین حجم معامالت را خود اختصاص داد.
در این بین شرکتهای پاالیش نفت بندر عباس ( )4.86%و گسترش نفت و گاز پارسیان ( )5.00%بیشترین تقاضا و شرکتهای معدنی
دماوند ( )-4.99%وبورس کاالی ایران ( )-4.49%بیشترین عرضه را داشتند.
ارزش کل معامالت امروز بورس اوراق بهدار تهران  61,415لایر ,و ارزش کل معامالت فرا بورس به  189,321لایر رسیدند.
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شاخص کل فرابورس ایران
شاخص فرا بورس امروز با رشد  293به عدد  20,857رسید.
شرکتهای پلیمر آریا ساسول ( ، )4.76%پتروشیمی زاگرس (  (%4.76و فوالد هرمزگان جنوب ( (%4.70بیشترین تاثیر را در
رشد شاخص کل فرابورس داشتند.
برترین تقاضا در این گروه مربوط به شرکتصنایع شمیایی کیمیاگران امروز ( (%3.75بود و در نقطه مقابل شرکت فرابورس ایران
( )-4.11%بیشترین میزان عرضه را داشت.
بیشترین ارزش معامله مربوط به شرکت مجتمع جهان فوالد ایران ( )-3.75%بود.

Chart Title
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

ارزش (میلیارد لایر)

حجم (میلیون سهم)

شاخص سی شرکت بزرگ بورس تهران
در پایان معامالت امروز ،شاخص سی شرکت بزرگ با رسیدن به عدد 75,771و رشد  3.60%بسته شد.
بیشترین رشد در این گروه مربوط به شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان ( )%5.00بود در حالیکه شرکت گروه مپنا ()-0.33%
بیشترین افت قیمت را داشت.
حجم معامالت این گروه به مبلغ  15,096بود.

