شاخص کل بورس تهران
امروز 12مهر  1400شاخص کل بورس تهران ،با رشد  0.54درصدی به عدد  1,484,715رسید.
در میان صنایع مختلف قند و شکر با رشد ( )2.89%باالترین رشد و کاشی و سرامیک با افت ( )1.89%بیشترین افت را داشتند.
از نظر حجم معامالت از میان صنایع مختلف بورسی گروه شیمیایی با ارزش  5,985لایر پیشتاز بود.
برترین نمادهای تاثیرگذار بر شاخص کل بورس تهران صنایع پتروشیمی خلیج فارس ( ، )2.46%پاالیش نفت اصفهان ( )3.01%و
پاالیش نفت بندر عباس ( )2.58%در معامالت امروز بودند.
شرکت معدنی دماوند ( )-0.16%بیشترین حجم معامالت را خود اختصاص داد.
در این بین شرکتهای پارس الکتریک ( )%4.18و فروس سلیس ایران ( )3.69%بیشترین تقاضا و شرکتهای بورس کاالی ایران(-
 )4.31%وپاالیش نفت اصفهان ( )3.01%بیشترین عرضه را داشتند.
ارزش کل معامالت امروز بورس اوراق بهدار تهران  52,394میلیارد لایر و ارزش کل معامالت فرا بورس به 388,248میلیارد
لایر رسیدند.
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شاخص کل فرابورس ایران
شاخص فرا بورس امروز با رشد  51واحدی به عدد  21,371رسید.
شرکتهای معدنی کیمیای زنجان گستران ( ، )4.92%سرمایه گذاری مسکن تهران ( )4.91%و شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
( )4.84%بیشترین تاثیر را در رشد شاخص کل فرابورس داشتند.
برترین تقاضا در این گروه مربوط به شرکت صنایع شیمییی کیمیاگران امروز ()5.00%بود و در نقطه مقابل شرکت فرابورس ایران
( )4.42%بیشترین میزان عرضه را داشت.
بیشترین ارزش معامله مربوط به شرکت بانک دی ( ).4.31%بود.
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شاخص سی شرکت بزرگ بورس تهران
در پایان معامالت امروز ،شاخص سی شرکت بزرگ با رسیدن به عدد  80,176و رشد  0.83%بسته شد.
بیشترین رشد در این گروه مربوط به شرکت بانک صادرات ( )3.60%بود در حالیکه شرکت پتروشیمی فن آوران ()%1.12-
بیشترین افت قیمت را داشت.
حجم معامالت این گروه به مبلغ  14,143میلیارد لایر رسید.

