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نمای کلی باسار :
همذاس

افضایص (کبّص)

دسغذ افضایص(کبّص)

ضبخع کل ثَسس

63614064

00005

%.0.0

ضبخع کل فشاثَسس

4.2202.

605.

%.063

ضبخع لیوت (ٍصًی-اسصضی)

0.512055

4.034

%.0.0

شاخص کل بورس

شاخص کل فزابورس
1090
1080
1070
1060
1050
1040
1030
1020
1010
1000

98500
98000
97500
97000
96500
96000
95500
95000
94500
94000

تغییرات شاخص در  5روز گذشته

توقف نمادهای امزوس
کبرس 7برگساری مجمع عمومی فوقالعاده

باسگشایی نمادهای امزوس

نمادهای تاثیز گذاربورس

نمادهای تاثیز گذارفزابورس

(مثبت-منفی)

(مثبت-منفی)

لچبس 7پس از برگساری مجمع عمومی

پبسسبى

0.004

ثتشاًس 7پس از برگساری مجمع عمومی

ًٍَیي

 61066هبسٍى

عادی بطور فوقالعاده
عادی بطور فوقالعاده
اخبثش 7پس از برگساری مجمع عمومی
فوقالعاده

رٍة

4045
4034

فولی

6602

فخَص

64002

صاگشس

ٍغذیش

4605

هیذکَ

.01

ٍثولت

4402

ثوپٌب

.004

هجیي

42006

اسفع

.064

ّشهض

4001
4001
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بیشتزین حجم معامالت امزوس:
حجم معامالت (میلیون سهم)
160
140
120
100
80
60
40
20
0

بیشتزین ارسش معامالت امزوس:
ارزش معامالت ( میلیارد لایر)
350
300
250
200
150
100
50
0
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اطالعیههای کدال امزوس:
ٍ -4تَس
ایي ضشکت ثشاسبس عولکشد ٍالعی  46هبِّ آخشیي پیص ثیٌی سبل هبلی هٌتْی ثِ  04/.3/4063سا
 %4.1پَضص دادُ است0
 -6کبیگچ
آگْی دعَت ثِ هجوع عوَهی فَق العبدُ ضشکت ایشاى گچ
 -0گکیص
ایي ضشکت ثشاسبس عولکشد  46هبِّ ثشای سبل هبلی هٌتْی ثِ  04/.3/4063هجلغ  29.6.هیلیَى سیبل
سَد خبلع ضٌبسبیی کشدُ است0
 -1حبسیب
ایي ضشکت ثشاسبس عولکشد  6هبِّ ثشای سبل هبلی هٌتْی ثِ  4./4./4063هجلغ  409.36هیلیَى سیبل
صیبى خبلع ضٌبسبیی کشدُ است0
 -2لطکش
آگْی دعَت ثِ هجوع عوَهی عبدی سبلیبًِ ضشکت ضکش ثشای سبل (دٍسُ) هبلی هٌتْی ثِ
04/.3/4064
ٍ -3سبخت
آگْی دعَت ثِ هجوع عوَهی عبدی سبلیبًِ ضشکت سشهبیِ گزاسی سبختوبى ایشاى ثشای سبل (دٍسُ)
هبلی هٌتْی ثِ 04/.3/4063
 -4حجٌذس
آگْی دعَت ثِ هجوع عوَهی فَق العبدُ ضشکت خذهبت دسیبیی ٍ کطتیشاًی خط دسیب ثٌذس
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 -5ضجْشى
اظْبسًظش حسبثشس ٍ ثبصسس لبًًَی ًسجت ثِ گضاسش تَجیْی ّیئت هذیشُ دس خػَظ افضایص
سشهبیِ ضشکت ًفت ثْشاى
 -6تلیسِ
پیطٌْبد ّیئت هذیشُ ثِ هجوع عوَهی فَق العبدُ دس خػَظ افضایص سشهبیِ ضشکت داهذاسی
تلیسِ ًوًَِ
 -4.ضجن
تػویوبت هجوع عوَهی عبدی سبلیبًِ غبحجبى سْبم ثشای سبل (دٍسُ) هبلی هٌتْی ثِ 04/.3/4063
ضشکت غٌبیع پتشٍضیوی تخت جوطیذ
 -44سجضٍا
تعلیك ًوبد هعبهالتی ًبضش ثِ استٌبد هبدُ  46هکشس  46 /4هکشس  1دستَسالعول اجشایی ًحَُ اًجبم
هعبهالت
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گشارش باسار امزوس:
گزوه فلشات اساسی:
دس سٍص هعبهالتی جبسی ضبّذ ثشتشی عشضِ کٌٌذگبى دس اکثش ًوبدّبی گشٍُ ثَدین ثِ گًَِ ای کِ ثجض
ًوبدّبی رٍة ،فولی ،فبسویي ،کبٍُ ،فخَص ،فَالی ،اسفع ،فشٍس ،کیویب ،فٌَسد ٍ فپٌتب هبثمی ًوبدّب
دس لیوتْبی هٌفی ٍ هٌفی کبهل هَسد داد ٍ ستذ لشاس گشفتٌذ ،گفتٌی هیجبضذ کِ دس ایي هیبى ًوبد
رٍة ثیطتشیي حجن ٍ ًوبد فَالد ًیض ثیطتشیي اسصش هعبهالت سٍص جبسی گشٍُ سا ثِ خَد اختػبظ
دادًذ0
گزوه فزاورده نفتی:
دس سٍص هعبهالتی جبسی ضبّذ ثشتشی عشضِ کٌٌذگبى دس اکثش ًوبدّبی گشٍُ ثَدین ثِ گًَِ ای کِ ثجض
ًوبدّبی ضجٌذس ٍ ضجْشى هبثمی ًوبدّب دس لیوتْبی هٌفی ٍ هٌفی کبهل هَسد داد ٍ ستذ لشاس گشفتٌذ0
گفتٌی هیجبضذ کِ دس ایي هیبى ًوبد ضپٌب ثیطتشیي حجن ٍ اسصش هعبهالت سٍص جبسی گشٍُ سا ثِ خَد
اختػبظ داد0
گزوه خودرو:
دس سٍص هعبهالتی جبسی ضبّذ ثشتشی عشضِ کٌٌذگبى دس اکثش ًوبدّبی گشٍُ ثَدین ،ثِ گًَِ ای کِ ثجض
ًوبدّبی خبّي ،خوَتَس ،ختَس ،خذیضل ٍ خپَیص هبثمی ًوبدّب دس لیوتْبی هٌفی ٍ هٌفی کبهل هَسد
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داد ٍ ستذ لشاس گشفتٌذ ،گفتٌی هیجبضذ کِ دس ایي هیبى ًوبد خسبپب ثیطتشیي حجن ٍ اسصش هعبهالت
گشٍُ سا ثِ خَد اختػبظ داد0
جمعبندی:
ثب تَجِ ثِ حجن ٍ اسصش هعبهالت اهشٍص هطبّذُ هیطَد کِ تعذاد  40.1هیلیَى سْن ثِ اسصش
 65620652هیلیبسد سیبل دس ثبصاس ثَسس هَسد هعبهلِ لشاس گشفت ٍ حجن هعبهالت کل فشاثَسس
 2000666هیلیَى سْن ثِ اسصش  41440250هیلیبسد سیبل ثَد0
دس ایي گضاسش هختػشی ثِ گشٍّْب (ثَسسی) کِ ثیطتشیي حجن ٍ اسصش هعبهالت دس آًْب هَسد داد ٍ
ستذ لشاس گشفتِ ،پشداختِ ضذ000

سلت هسئَلیت 7هخبطجیي هحتشم ثش ایي اهش ٍالف 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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