شاخص بورس تهران در دومین روز معامالتی هفته با فشار فروش در کلیت بازار آغاز به کار کرد .گروه فلزات اساسی
روز نسبتا پر عرضه ای را تجربه کردند فروی ،فاسمین  ،کویر و فوالی از جمله پرعرضه های گروه بودند .در پایان
بازار امروز شاخص کل با افت  5568واحد در ارتفاع یک میلیون و پانصد و هفتاد وهشت هزار واحد آرام گرفت.
نمادهای تاثیرگذار در نماگر بورس کگل ،فوالد ،فارس و فملی بودند .بیشترین ورود پول حقیقی ها به نمادهای
فوالد ،کگل ،دماوند و پتایر صورت گرفت.ارزش معامالت خرد تابلوی بورس و فرابورس بدون در نظر گرفتن معامالت
اوراق مشارکت و معامالت بلوکی =  11.842میلیارد تومان( افزایش  16درصدی نسبت به معامالت روز کاری
گذشته)

بیشترین تاثیر شاخص

نمایی از تغییرات شاخص کل

اطالعات بازار(میلیارد ریال)
ارزش کل معامالت
بورس و فرابورس
133,377,444B

شاخص کل

شاخص کل هم وزن

شاخص فرابورس

1,578,185

423,153

16,783

مروری بر اخبار بازار سرمایه و کدال:
 با توجه به دردسرهایی که اختالالت هسته معامالت در معامالت بورس ایجاد کرده است و همچنان نیز این بازاربا این مشکل دستوپنجه نرم میکند ،رئیس مرکز فناوری اطالعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد از
رونمایی هسته معامالت بومی تا پایان سال خبر داد.
 مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن :سقف تسهیالت مسکن روستایی از  40به  50میلیون تومان افزایش پیداکرده است.
 قالیباف :بازارگردانی در بورس یکی از تصمیمات نشست غیرعلنی امروز بود.برخی از شرکت های حقوقی و دولتیکه در بورس بودند ،درآمدهای به دست آمده را از بازار بورس خارج کردند که مکلف اند این مبالغ را به بازار
بازگردانند.
 بانک تجارت از محل سلب حق تقدم 83درصد افزایش سرمایه می دهد .این بانک پیشبینی کرده که سال آیندهبه 5هزار میلیارد تومان سود برسد.
 بانک ملت برای شرکت اصلی و زیرمجموعه ها اوراق تبعی منتشر می کند تا حداقل سود بانکی برای سهامدارانتضمین شود لذا کف سود مشخص اما سقف سود باز است.
 نماد خگستر :فروش تعداد  318،086،053سهم بانک پارسیان متعلق به شرکت تابعه (شرکت مهندسی بازرگانیارزش آفرینان نوین آرا) انجام گردید  .سود ناشی از واگذاری سهام شرکت مذکور بالغ بر  120میلیارد تومان میباشد.
 نماد آسیا :بیمه آسیا هم ملک میفروشد .مزایده فروش ملک ولنجک شرکت سهامی بیمه آسیا در نظر دارد مجتمعمسکونی  40واحدی نوساز با کلیه امکانات به مساحت عرصه  2062و زیر بنای کل  9696متر مربع در  8طبقه
دارای  73واحد پارکینگ  43 ،واحد انباری و سیستمهای هوشمند نوین واقع در خیابان بیست و یکم ولنجک،
پالک  8را از طریق مزایده بفروش برساند.
 نماد کپشیر :مجوز افزایش سرمایه  233درصدی کپشیر از محل مطالبات و آورده نقدی صادر شد. نماد رانفور :پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی هایثابت به استحضار می رساند با توجه به پیگیری سهامداران محترم در خصوص افزایش سرمایه شرکت و پیرو تکلیف
مقرر شده توسط مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت مبنی بر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و
پیرو اطالع یه های قبلی فرآیند اجرای افزایش سرمایه در حال انجام است و پس از انجام کامل ارزیابی ها و تصویب
گزارش توجیهی مربوطه در هیأت مدیره ،اطالع رسانی الزم مجدداً انجام خواهد شد.
 نماد وزمین :ابطال مزایده فروش امالک مراتب درجلسه کمیته معامالت مورخ  22مرداد  1399مطرح و با عنایتبه شرایط بازار و افزایش قیمت ها ،مزایده ابطال و مقرر گردید مدیریت امور پشتیبانی و مهندسی نسبت به انجام
مجدد کارشناسی امالک اقدام نماید .هیات مدیره بانک نیز با نطر کمیته موافقت نمود.

