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ببسوِ تعبلی

گشارش روسانه باسار سزمایه
شنبه  5فزوردین 96
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نمای کلی باسار :
هقذار

افشایص (کبّص)

درغذ افشایص(کبّص)

ضبخع کل بَرس

77485

255.79

%0.33

ضبخع کل فزابَرس

880.40

5.00

%0.57

ضبخع قیوت (ٍسًی-ارسضی)

269.5.20

88.80

%0.33

شاخص کل بورس

شاخص کل فزابورس
885
880
875
870
865
860
855
850
845
840

78000
77500
77000
76500
76000
75500

تغییرات شاخص در  5روز گذشته

توقف نمادهای امزوس
ٍسیٌب :تعدیل پیش بیش بیٌی ّز سْن

باسگشایی نمادهای امزوس
کبیتب :پس اس بزگشاری هجوع عوَهی فَق
العادُ
ضبراک  :بزگشاری هجوع فَق العادُ ٍ

بسبهب :تعدیل پیش بیش بیٌی ّز سْن

دسیٌبح :پایاى هْلت پذیزُ ًَیسی

عدم تصوین گیزی در هَرد افشایش
سزهایِ
ثوسکي :پس اس بزگشاری هجوع عوَهی
عادی ٍ تقسین سَد ًقدی
ضَش :بزگشاری هجوع عوَهی عادی ٍ

نمادهای تاثیز گذاربورس

نمادهای تاثیز گذارفزابورس

(هثبت-هٌفی)

(هثبت-هٌفی)

ّوزاُ

56.89

هبرٍى

9.58

خَدرٍ

35.96

ساگزس

4.24

رهپٌب

30.22

هیذکَ

..6

خسبپب

24.49

ضزاس

..05

آپ

تقسین سَد ًقدی

 20.05ضبٍاى

.

ضبراک

.9..

دهبًٍذ

0.36

فولی

.7.99

ضپبس

0.3.
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بیشتزین حجم معامالت امزوس:
90
80
70
60
50
40

حجم معامالت

30
20
10
0

بیشتزین ارسش معامالت امزوس:
160
140
120
100
80
ارزش معامالت

60
40
20
0
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اطالعیههای کدال امزوس:
 -.ضبراک
ضفبف سبسی در هَرد تعذیل هثبت سَد ّز سْن بزای سبل هبلی  95بِ اًذاسُ کوتز اس  .0درغذ
ٍ -2بطْز
گشارش اسفٌذ هبُ بزای غَرت ٍضعیت پزتفَی
 -3سبرٍم
گشارش تَلیذ ٍ فزٍش اسفٌذ هبُ ٍ ببالتز بَدى ًزخ ّبی فزٍش ًسبت بِ فزٍش هیبًگیي سبالًِ
 -4ضخبرک
گشارش تَلیذ ٍ فزٍش هبّبًِ هزبَط بِ اسفٌذ ٍ عذم پَضص کبهل هبلغ فزٍش پیص بیٌی ضذُ
ٍ -5هعبدى
غَرت ٍضعیت اسفٌذ هبُ پزتفَی
 -6هیذکَ
گشارش اسفٌذ هبُ غَرت ٍضعیت پزتفَی
 -7ضبٍاى
گشارش تَلیذ ٍ فزٍش هبّبًِ هزبَط بِ اسفٌذ
 -8سوگب
گشارش اسفٌذ هبُ غَرت ٍضعیت پزتفَی
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گشارش باسار امزوس:
گزوه شیمیایی :
در ایي گزٍُ ٍ بب اعالم کبّص  40دالری ًزخ جْبًی هتبًَل ضبّذ فطبر فزٍش سٌگیٌی بز ساگزس
بَدین .ایي ًوبد بب ٍجَد حوبیت حقَقی ّب ببس ّن در کف قیوت ٍ بب غف فزٍش  3هیلیًَی بستِ ضذ.
در ایي گزٍُ هجذداً ضبّذ غف خزیذ در ًوبد ضپلی بَدینً .وبدّبی بب سزهبیِ کَچک هثل سبیٌب ٍ
ضتَکب ّن رٍس هثبتی را پطت سز گذاضتٌذ .ضبراک ّن اهزٍس بعذ اس بزگشاری هجوع ٍ عذم تػوین
گیزی در هَرد افشایص سزهبیِ ببس ّن غف خزیذ را تجزبِ کزد.
گزوه خودرویی :
بعذ اس یک سبل ًشٍلی ایي گزٍُ اٍلیي رٍس سبل  96را غعَدی آغبس کزد .تٌْب ًوبد هٌفی ایي گزٍُ
خوَتَر بَد اهب ًوبدّبیی هثل خَدرٍ بِ سزعت غف خزیذ ضذًذ ٍ بیطتز ًوبدّبی ایي گزٍُ در
حَالی  4درغذ هثبت هعبهالت خَد را سپزی کزدًذ.
گزوه رایانه :
گزٍُ رایبًِ ّن بب لیذری آپ رٍس خَبی را سپزی کزد .بعذ اس بستِ ضذى اپزداس ایي گزٍُ کِ راُ غعَد
را در پیص گزفتِ کوبکبى بِ رًٍذ خَد اداهِ هی دّذً .وبدّبی آپ ٍ هزقبم ٍ هفبخز بب غف خزیذ کبر
خَد را پبیبى دادًذ.
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جمعبندی:
بب تَجِ بِ حجن ٍ ارسش هعبهالت اهزٍس هطبّذُ هیطَد کِ تعذاد  326.076هیلیَى سْن بِ ارسش
 883.6..هیلیبرد ریبل در ببسار بَرس هَرد هعبهلِ قزار گزفت ٍ حجن هعبهالت کل فزابَرس 65.640
هیلیَى سْن بِ ارسش  2527هیلیبرد ریبل بَد.
در ایي گشارش هختػزی بِ گزٍّْب (بَرسی) کِ بیطتزیي حجن ٍ ارسش هعبهالت در آًْب هَرد داد ٍ
ستذ قزار گزفتِ ،پزداختِ ضذ...

سلب هسئَلیت :هخبطبیي هحتزم بز ایي اهز ٍاقف ببضٌذ کِ هطبلب ارائِ ضذُ غزفأ هٌعکس کٌٌذُ
اطالعبت ببسار بَدُ لذا تػوین گیزی ٍ اًجبم ّزگًَِ خزیذ یب فزٍش بز اسبس اطالعبت فَق بز عْذُ
خَد اضخبظ بَدُ ٍ ایي کبرگشاری ّزگًَِ هسئَلیتی ًسبت بِ سَد ٍ سیبى احتوبلی کبربزاى را اس
خَد سلب هی ًوبیذ.
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