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نمای کلی باسار :
هقذاس

افضایص (کبّص)

دسغذ افضایص(کبّص)

ضبخع کل ثَسس

96207.95

646.47

%0.68

ضبخع کل فشاثَسس

1058.30

25.00

%2.36

ضبخع قیوت (ٍصًی-اسصضی)

30835.19

207.20

%0.68

شاخص کل بورس

شاخص کل فزابورس
1120

98500
98000
97500
97000
96500
96000
95500
95000
94500
94000

1100
1080
1060
1040
1020
1000

تغییرات شاخص در  5روز گذشته

نمادهای تاثیز گذاربورس

نمادهای تاثیز گذارفزابورس

(مثبت-منفی)

(مثبت-منفی)

توقف نمادهای امزوس

باسگشایی نمادهای امزوس

ثشٍد :برگساری مجمع عمومی عادی

سکشد :پس از برگساری مجمع عمومی

فولی

آسح :پس از برگساری مجمع عمومی

تبپیکَ

سالیانه
ثبلجش :برگساری مجمع عمومی عادی
سالیانه

عادی سالیانه
عادی سالیانه
ثغشة :پس از برگساری مجمع عمومی
عادی سالیانه

48
42.79

هبسٍى

10.11

صاگشس

4.49

فَالد

39.38

هیذکَ

فبسس

37.5

رٍة

1.73

ٍاهیذ

33.75

ّشهض

0.88

خَدسٍ

32.51

ضشاًل

0.48

ضتشاى

32

خشاسبى

0.41

3.55

www.mesbroker.com

آدرس :تهران خیابان مطهری بعد از بسرگراه مدرس پالک  391طبقه سوم
شماره تماس66244583-1 :
2

دوشنبه  33دی 98
Monday, Jan 01, 2017

بیشتزین حجم معامالت امزوس:
حجم معامالت (میلیون سهم)
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

بیشتزین ارسش معامالت امزوس:
ارزش معامالت ( میلیارد لایر)
400
350
300
250
200
150
100
50
0
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اطالعیههای کدال امزوس:
 -1فبَّاص
ایي ضشکت ثشاسبس عولکشد ٍاقعی  6هبِّ ثشای سبل هبلی هٌتْی ثِ  29/12/1396هجلغ 192,197
هیلیَى سیبل صیبى خبلع ضٌبسبیی کشدُ است.
 -2پبسسبى
آگْی دعَت ثِ هجوع عوَهی عبدی سبلیبًِ ضشکت گشٍُ گستشش ًفت ٍ گبص پبسسیبى ثشای سبل
(دٍسُ) هبلی هٌتْی ثِ 31/06/1396
 -3پبسسبى
صهبًجٌذی پشداخت سَد سْبم سبل هبلی هٌتْی ثِ 31/06/1396
ٍ -4ایشاى
تَضیحبت ضشکت دسخػَظ غَستْبی هبلی حسبثشسی ضذُ هیبًذٍسُ ای دٍسُ ضص هبِّ هٌتْی ثِ
31/06/96
ٍ -5سشهذ
آگْی دعَت ثِ هجوع عوَهی فَق العبدُ ضشکت ثیوِ سشهذ (اغالحیِ)
 -6کَسص
ایي ضشکت ثشاسبس عولکشد  9هبِّ ثشای سبل هبلی هٌتْی ثِ  29/12/1396هجلغ  37,331هیلیَى
سیبل سَد خبلع ضٌبسبیی کشدُ است.
 -7دقبضی
تػویوبت هجوع عوَهی عبدی سبلیبًِ غبحجبى سْبم ثشای سبل (دٍسُ) هبلی هٌتْی ثِ 31/06/1396
ضشکت داسٍسبصی ضْیذ قبضی
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 -8کچبد
اعالهیِ پزیشُ ًَیسی عوَهی ضشکت هعذًی ٍ غٌعتی چبدسهلَ
 -9چبفست
آگْی دعَت ثِ هجوع عوَهی عبدی سبلیبًِ ضشکت افست ثشای سبل (دٍسُ) هبلی هٌتْی ثِ
31/06/1396
 -10خضس
پیطٌْبد ّیئت هذیشُ ثِ هجوع عوَهی فَق العبدُ دس خػَظ افضایص سشهبیِ ضشکت فٌشسبصی صس
 -11ضپبسس
آگْی دعَت ثِ هجوع عوَهی عبدی سبلیبًِ ضشکت ثیي الوللی هحػَالت پبسس ثشای سبل (دٍسُ)
هبلی هٌتْی ثِ 31/06/1396
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گشارش باسار امزوس:
گزوه فلشات اساسی:
دس سٍص هعبهالتی جبسی ضبّذ ثشتشی تقبضب کٌٌذگبى دس اکثش ًوبدّبی گشٍُ ثَدین ثِ گًَِ ای کِ ثجض
ًوبدّبی فلَلِ ،فَالی ،فسپب ٍ فپٌتب هبثقی ًوبدّب دس قیوتْبی هثجت ٍ هثجت کبهل هَسد داد ٍ ستذ
قشاس گشفتٌذ ،گفتٌی هیجبضذ کِ دس ایي هیبى ًوبد فَالد ثیطتشیي حجن ٍ اسصش هعبهالت سٍص جبسی
گشٍُ سا ثِ خَد اختػبظ داد.
گزوه خودرو:
دس سٍص هعبهالتی جبسی ضبّذ ثشتشی تقبضب کٌٌذگبى دس اکثش ًوبدّبی گشٍُ ثَدین ،ثِ گًَِ ای کِ ثجض
ًوبدّبی خَسبص ،خٌػیش ،خوحَس ٍ خوحشکِ هبثقی ًوبدّب دس قیوتْبی هثجت ٍ هثجت کبهل هَسد داد
ٍ ستذ قشاس گشفتٌذ ،گفتٌی هیجبضذ کِ دس ایي هیبى ًوبد خسبپب ثیطتشیي حجن ٍ اسصش هعبهالت گشٍُ
سا ثِ خَد اختػبظ داد.
گزوه شیمیایی:
دس سٍص هعبهالتی جبسی ضبّذ ثشتشی تقبضب کٌٌذگبى دس اکثش ًوبدّبی گشٍُ ثَدین ثِ گًَِ ای کِ ثجض
ًوبدّبی ٍپتشٍ ،ضیشاص ،ضتَکب ،ضپذیس ،ضفبسس ،ضلعبة ،ضپبسس ،سبیٌب ٍ ضپتشٍ هبثقی ًوبدّب دس
قیوتْبی هثجت ٍ هثجت کبهل هَسد داد ٍ ستذ قشاس گشفتٌذ .گفتٌی هیجبضذ کِ دس ایي هیبى ًوبدپتشٍل
ثیطتشیي حجن ٍ ًوبد پبکطَ ًیض ثیطتشیي اسصش هعبهالت سٍص جبسی گشٍُ سا ثِ خَد اختػبظ دادًذ.

www.mesbroker.com

آدرس :تهران خیابان مطهری بعد از بسرگراه مدرس پالک  391طبقه سوم
شماره تماس66244583-1 :
6

دوشنبه  33دی 98
Monday, Jan 01, 2017

جمعبندی:
ثب تَجِ ثِ حجن ٍ اسصش هعبهالت اهشٍص هطبّذُ هیطَد کِ تعذاد  1168هیلیَى سْن ثِ اسصش
 2464.584هیلیبسد سیبل دس ثبصاس ثَسس هَسد هعبهلِ قشاس گشفت ٍ حجن هعبهالت کل فشاثَسس
 432.094هیلیَى سْن ثِ اسصش  1626.995هیلیبسد سیبل ثَد.
دس ایي گضاسش هختػشی ثِ گشٍّْب (ثَسسی) کِ ثیطتشیي حجن ٍ اسصش هعبهالت دس آًْب هَسد داد ٍ
ستذ قشاس گشفتِ ،پشداختِ ضذ...

سلت هسئَلیت :هخبطجیي هحتشم ثش ایي اهش ٍاقف ثبضٌذ کِ هطبلت اسائِ ضذُ غشفأ هٌعکس کٌٌذُ
اطالعبت ثبصاس ثَدُ لزا تػوین گیشی ٍ اًجبم ّشگًَِ خشیذ یب فشٍش ثش اسبس اطالعبت فَق ثش عْذُ
خَد اضخبظ ثَدُ ٍ ایي کبسگضاسی ّشگًَِ هسئَلیتی ًسجت ثِ سَد ٍ صیبى احتوبلی کبسثشاى سا اص
خَد سلت هی ًوبیذ.
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