
2022 සැප්තැම්බර් 27 වන දින

වවවළවඳොළ ක්රියාකාරීත්වය මිල දර්ශක

27.09.2022 26.09.2022 % වෙනස

සිඹළු ව ොටස් මිල දර්ශ ඹ 9,861.6            9,844.2            0.18

S&P ශ්රී ලං ා 20 මිල දර්ශ ඹ 3,164.5            3,156.9            0.24

සභස්ථ පිරිෙැටුභ (රු. මි.) 5,864.9            4,571.7            28.3

විවේශීඹ මිලදී ගැනීම් (රු. මි.) 2,379.8            2,138.2            11.3

විවේශීඹ විකුණුම් (රු. මි.) 326.7               354.2               -7.7

වෙවළවඳොළ ප්රාග්ධනී රණඹ (රු. බි.)4,344.5            4,339.2            0.1

වෙවළවඳොළ ප්රාග්ධනී ර. (ඇ.ව ො.බි.) 12.0                 12.0                 0.1

ගනුවදනු වූ සභාගම් සංඛ්යාෙ 254                  263                  -3.4

වෙවළවඳොළ මිල ඉඳැයුම් අනුඳාතඹ 5.7                   5.7                   0.2

මිල වඳොත් අගවඹහි අනුඳාතඹ 1.0                   1.0                   1.0

ලාබාංශ පලදාෙ (%) 3.6                   3.6                   0.0

සාාංගමික පුවත් වවවළවඳොළ සාවප්ක්ෂ මිල ශකයතා දර්ශකය (RSI)
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සියළු වකොටස් මිල දර්ශකයට දායකත්වය

 ඉහළම ගනුවදනු ප්රමාණ (රු.මි.)

ප්රධාන වඳොළී අනුඳාත
                                                                                   27.09.2022

26.89%

තැන්ඳතු වඳොළී අනුඳාතඹ (ඵරිත සාභානයඹ) 13.90%

බාණ් ාගාර බිල්ඳත් වඳොළී අනුඳාතඹ (දින 364) 29.87%

ඳාරිවබෝගි  මිල උේධභන අනුඳාතඹ (ොසරි  % වෙනස ) 64.30%

වලෝක වවවළ භාණ්ඩ මිල ගණන්

දිනය තුල වලෝක වවවළවඳොළ හැසිරීම                                                                                           27.09.2022

27.09.2022 දර්ශ  අගඹ % වෙනස රත්රන් (ඇවභරි ානු ව ොලර්/අවුන්ස) 1,632.6          
S&P 500 (ඇවභරි ාෙ) 3,655               -1.03% වෙන්ට් වඵොර වතල් (ඇවභරි ානු ව ොලර්/ඵැරල්) 85.3               

Dow Jones (ඇවභරි ාෙ) 29,261             -1.11% තම (ඇවභරි ානු ව ොලර්/රාත්තල්) 3.4                 

Nasdaq (ඇවභරි ාෙ) 10,803             -0.60%  පු (ඇවභරි ානු ව ොලර්/ රාත්තල් ) 0.9                 

Euro Stoxx 50 (යූවරෝ  ළාඳඹ) 3,354               0.35% විවේශ විනිමය අනුඳාත
MSCI Emerging Markets 889                  -1.90% 27.09.2022

Hang Seng (වහොං ව ොං රාජ්යඹ) 17,855             -0.44% රු./ඇවභරි ානු ව ොලර් 362.9             

Shanghai Composite (චීනඹ) 3,051               -1.20% රු./බ්රිතානය ස්ටලින්ග් ඳවුම් 390.3             

Sensex (ඉන්දිඹාෙ) 57,145             -1.64% රු./යූවරෝ 349.4             
DAX  (ජ්ර්.භනිඹ) 12,226             0.13% රු./ඕස්වේලිඹානු ව ොලර් 235.2             

                                                                                                                                                                                                      වයාචන වගන්තිය
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ප්රමුඛ් ණඹ වඳොළී අනුඳාතඹ (ඵරිත සාභානයඹ)    

වනො.42, සර් වභොවහොභඩ් භා න් භා ර් භාෙත, ව ොළම 03. දුර ථනඹ : 0705-666777 ෙට්ස්ඇප් : 0777-233633

ආවඹෝජ් යින් හා අවනකුත් අඹ හට දදනි  ව ොටස් වෙවළවඳොළ වතොරතුරු හා පුවරෝ ථනඹන් පිළිඵ දැනුෙත් කිරීවම් අරමුණින් ඳළ ව වරන 

වභභ ප් ර ාශනවඹහි සහන් සිඹළු  රුණු සහ වතොරතුරුෙල තත් ාළීන ඵෙ හා නිරෙේ ඹ ඵෙ තහවුරු කිරීභ සහා ඉතා සැළකිල්වලන් සම්ඳාදනඹ 

ව ොට ඇත.   එඹ එවස් වුෙද, වභහි සහන් කුභන වහෝ  රුණක් අරබඹා ඇති ෙරදක් , අඩුඳාඩුෙක් වහෝ ප් රභාද වදෝෂඹක් වහෝ ඒ නිසා ඇති විඹ හැකි 

ප් රථිඳල පිළිඵ ෙගකීභ බාර ගැනීභට  ැපිටල් ට් රස්ට් වසකි යුරිටීස් (වඳෞේ.) සභාගභ, එහි අධ් ඹක්ෂ භණ් ලඹ වහෝ  ාර්.ඹ භණ් ලඹ ඵැඳී වනොසිටින 

අතර වභහි සහන් කිසිදු  රුණක් අයිතිඹක් වහෝ ඵැඳීභක් වලස සැළකිඹ වනොහැකි වේ. 
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ඉදිරිවේදී ඳැමිණීමට නියමිත XD දිනයන්

Luminex (LUMX) සභාගභ විසින් නිවේදනඹ  රන ලද රු.0.40   මූලය ලාබාංශවඹහි XD

දිනඹ 2022.09.28

Abans Electricals (ABAN) සභාගභ විසින් නිවේදනඹ  රන ලද රු.5.00   මූලය

ලාබාංශවඹහි XD දිනඹ 2022.09.29

Mahaweli Coconut Plantations (MCPL) සභාගභ විසින් නිවේදනඹ  රන ලද රු.1.50   මූලය

ලාබාංශවඹහි XD දිනඹ 2022.09.30


