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2019،  مئی   24 

 
 

گئی بڑھ فیصد 6 سوا میں دن دو مارکیٹ اسٹاک سستا، مزید سیمنٹ سونا، ڈالر،   
 جانب کی حکومت سعودی سے جوالئی یکم اور دہانیوں یقین حکومتی) ڈیسک نیوز/  رپورٹر اسٹاف( کراچی

 قیمت کی ڈالر امریکی اور ہوگئے سرگرم کار سرمایہ میں مارکیٹ سے اعالن کے فراہمی کی تیل خام سے

 اسٹاک جبکہ ہوگیا سستا مزید سیمنٹ ، سونا ، ڈالر کو جمعرات اور ہوگیا تبدیل رحجان کا اضافے خریدمیں

 کی ہزار ؍35 سے اضافے کے پوائنٹس ؍944 انڈیکس ؍100 اور گئی بڑھ فیصد6 سوا میں دن ؍2 مارکیٹ

 ہو کم قیمت کی ڈالر میں مقابلے کے روپے میں دونوں مارکیٹ اوپن اور بینک انٹر ، گیا کر عبور بھی حد

 کا روپے900 ہزار ؍70 سونا تولہ ایک اور ہوئی واقع کمی روپے400 میں قیمت تولہ فی کی سونے۔  گئی

 کےمطابق تفصیالت۔ گئی ہو روپے 450 ہوکر کم سے روپے620 قیمت کی بوری کی سیمنٹ جبکہ ہوگیا

 اعالن کے فراہمی کی تیل خام سے جانب کی حکومت سعودی سے جوالئی یکم اور دہانیوں یقین حکومتی

 ؍944 انڈیکس100 ، رہی تیزی بڑی بھی کو جمعرات ، ہوگئے سرگرم کار سرمایہ میں مارکیٹ سے

 ارب ؍27 کھرب ایک مزید مالیت کاری ،سرمایہ گیا کر عبور بھی حد کی ہزار35 سے اضافے کے پوائنٹس

 فیصد ؍74.37جبکہ زائد فیصد ؍11.89 نسبت کی روز گزشتہ حجم کاروباری ، گئی بڑھ روپے کروڑ ؍20

 پوائنٹس ؍944.20 انڈیکس ؍100 پر اختتام کے مارکیٹ۔ گیا کیا ریکارڈ اضافہ میں قیمتوں کی حصص

پاکستان ٓاف ایشن ایسوسی فاریکس ادھر۔بندہوا پر پوائنٹس ؍35581.34 سے اضافے  

 پیسے ؍45 خریدمیں قیمت کی ڈالر امریکی میں مارکیٹ انٹربینک کو جمعرات مطابق کے رپورٹ کی

 قیمت کی ڈالر امریکی میں نتیجے کے جس گئی، کی ریکارڈ کمی کی پیسے ؍35 میں فروخت اورقیمت

 کر گھٹ سے روپے ؍152.30 فروخت قیمت اور روپے ؍151.45 کر گھٹ سے روپے ؍151.90 خرید

 امریکی میں مقابلے کے روپے پاکستانی میں مارکیٹ کرنسی اوپن جانب دوسری۔ ہوگئی روپے ؍151.95

 کے جس گئی کی ریکارڈ کمی کی پیسے ؍50 میں فروخت قیمت اور پیسے ؍20 میں خرید قیمت کی ڈالر

 فروخت قیمت اور روپے ؍151.80 کر گھٹ سے روپے ؍152.00 خرید قیمت کی ڈالر امریکی میں نتیجے

۔ ہوگئی روپے ؍152.50 کر گھٹ سے روپے ؍153.00  


