دوشنبه  36دی 98
Monday, Jan 08, 2017

ثبسوِ تعبلی

گشارش روسانه باسار سزمایه
دوشنبه  18دی 69

گرد آورنده :پوریان فر

www.mesbroker.com

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

دوشنبه  36دی 98
Monday, Jan 08, 2017

نمای کلی باسار :
همذاس

افضایص (وبّص)

دسغذ افضایص(وبّص)

ضبخع ول ثَسس

96332055

98006

%0010

ضبخع ول فشاثَسس

1075

7010

%0066

ضبخع لیوت (ٍصًی-اسصضی)

30875013

31043

%0010

شاخص کل بورس

شاخص کل فزابورس
1080

96400
96300
96200
96100
96000
95900
95800
95700

1075
1070
1065
1060
1055
1050
1045

تغییرات شاخص در  5روز گذشته

نمادهای تاثیز گذاربورس

نمادهای تاثیز گذارفزابورس

(مثبت-منفی)

(مثبت-منفی)

توقف نمادهای امزوس

باسگشایی نمادهای امزوس

وتَوب :افشای اطالعات با اهمیت

دتَلیذ :پس از شفاف سازی اطالعات

ٍثولت

وبرس :پس از به حد نصاب نرسیدن مجمع

فولی

فشآٍس :افشای اطالعات با اهمیت

عمومی فوقالعاده

پبسسبى :برگساری مجمع عمومی عادی
سالیانه

28077

هیذوَ

ّ 21001شهض

2075
2012

فبسس

20001

صاگشس

0069

سهپٌب

17026

رٍة

0067

پشداخت

17023

ضبسان

1201

پبسسبى

11014

سشچطوِ

0059

ضپبس

0042

اسفع

0041

www.mesbroker.com

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

دوشنبه  36دی 98
Monday, Jan 08, 2017

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

بیشتزین ارسش معامالت امزوس:
ارزش معامالت ( میلیارد لایر)
300
250
200
150
100
50
0
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اطالعیههای کدال امزوس:
 -1لْىوت
ایي ضشوت ثشاسبس عولىشد ٍالعی  12هبِّ آخشیي پیص ثیٌی سبل هبلی هٌتْی ثِ  31/06/1396سا
 %126پَضص دادُ است
 -2اتىبم
آگْی دعَت ثِ هجوع عوَهی عبدی سبلیبًِ ضشوت ثیوِ اتىبیی اهیي ثشای سبل (دٍسُ) هبلی هٌتْی
ثِ 31/06/1396
ٍ -3آرس
آگْی دعَت ثِ هجوع عوَهی عبدی سبلیبًِ ضشوت سشهبیِ گزاسی تَسعِ آرسثبیجبى ثشای سبل
(دٍسُ) هبلی هٌتْی ثِ 31/06/1396
 -4غبلجش
هْلت استفبدُ اص حك تمذم خشیذ سْبم ضشوت لجٌیبت وبلجش
 -5فبلَم
آگْی دعَت ثِ هجوع عوَهی عبدی ثطَس فَق العبدُ ضشوت آلَهته
 -6پخص
آگْی دعَت ثِ هجوع عوَهی فَق العبدُ ضشوت پخص الجشص
 -7سبهبى
تػویوبت هجوع عوَهی عبدی سبلیبًِ غبحجبى سْبم ثشای سبل (دٍسُ) هبلی هٌتْی ثِ 30/12/1395
ضشوت ثبًه سبهبى
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ٍ -8سشهذ
تػویوبت هجوع عوَهی فَقالعبدُ غبحجبى سْبم ثشای سبل (دٍسُ) هبلی هٌتْی ثِ
29/12/1396ضشوت ثیوِ سشهذ
 -9ثجبغ
اعالهیِ پزیشُ ًَیسی عوَهی ضشوت ضْشسبصی ٍ خبًِ سبصی ثبغویطِ
ٍَّ -10س
اطالعیِ پشداخت ٍجَُ حبغل اص فشٍش حك تمذم ّبی استفبدُ ًطذُ
 -11فبسان
آگْی دعَت ثِ هجوع عوَهی عبدی سبلیبًِ ضشوت هبضیي سبصی اسان ثشای سبل (دٍسُ) هبلی هٌتْی
ثِ 31/06/1396
 -12ثمضٍی
عوشاى ٍ سبصًذگی استبى لضٍیي دس دٍسُ  12هبِّ هٌتْی ثِ ( 31/06/96حسبثشسی ضذُ) ثِ اصای ّش
سْن  52سیبل سَد هحمك وشدُ است وِ ًسجت ثِ هذت هطبثِ سبل لجل  %81افت داضتِ است0
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گشارش باسار امزوس:
گزوه فلشات اساسی:
دس سٍص هعبهالتی جبسی ضبّذ ثشتشی تمبضب وٌٌذگبى دس اوثش ًوبدّبی گشٍُ ثَدین ثِ گًَِ ای وِ ثجض
ًوبدّبی فَالد ،وبٍُ ،فلَلِ ،فشٍس ،فَالط ،فوشاد ،فپٌتب ٍ فجش هبثمی ًوبدّب دس لیوتْبی هثجت ٍ هثجت
وبهل هَسد داد ٍ ستذ لشاس گشفتٌذ ،گفتٌی هیجبضذ وِ دس ایي هیبى ًوبد رٍة ثیطتشیي حجن ٍ ًوبد
فَالد ًیض ثیطتشیي اسصش هعبهالت سٍص جبسی گشٍُ سا ثِ خَد اختػبظ دادًذ0
گزوه شیمیایی:
دس سٍص هعبهالتی جبسی ضبّذ ثشتشی تمبضب وٌٌذگبى دس اوثش ًوبدّبی گشٍُ ثَدین ثِ گًَِ ای وِ ثجض
ًوبدّبی پبسسبىٍ ،پتشٍ ،ضىشثي ،صاگشس ،سبیٌب ،ضیشاى ،ضیشاص ،ضپتشٍ ،ضىلش ،ضذٍظ ٍ ضبهال هبثمی
ًوبدّب دس لیوتْبی هثجت ٍ هثجت وبهل هَسد داد ٍ ستذ لشاس گشفتٌذ 0گفتٌی هیجبضذ وِ دس ایي هیبى
ًوبد پبسسبى ثیطتشیي حجن ٍ اسصش هعبهالت سٍص جبسی گشٍُ سا ثِ خَد اختػبظ داد0
گزوه کانه فلشی:
دس سٍص هعبهالتی جبسی ضبّذ ثشتشی تمبضب وٌٌذگبى دس اوثش ًوبدّبی گشٍُ ثَدین ،ثِ گًَِ ای وِ ثجض
ًوبدّبی وچبد ،وگلٍ ،هعبدى ٍ ووٌگٌض هبثمی ًوبدّب دس لیوتْبی هثجت ٍ هثجت وبهل هَسد داد ٍ ستذ
لشاس گشفتٌذ ،گفتٌی هیجبضذ وِ دس ایي هیبى ًوبد وشٍی ثیطتشیي حجن ٍ اسصش هعبهالت سٍص جبسی
گشٍُ سا ثِ خَد اختػبظ داد0
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جمعبندی:
ثب تَجِ ثِ حجن ٍ اسصش هعبهالت اهشٍص هطبّذُ هیطَد وِ تعذاد  8010804هیلیَى سْن ثِ اسصش
 22670856هیلیبسد سیبل دس ثبصاس ثَسس هَسد هعبهلِ لشاس گشفت ٍ حجن هعبهالت ول فشاثَسس
 4660138هیلیَى سْن ثِ اسصش  21770356هیلیبسد سیبل ثَد0
دس ایي گضاسش هختػشی ثِ گشٍّْب (ثَسسی) وِ ثیطتشیي حجن ٍ اسصش هعبهالت دس آًْب هَسد داد ٍ
ستذ لشاس گشفتِ ،پشداختِ ضذ000

سلت هسئَلیت :هخبطجیي هحتشم ثش ایي اهش ٍالف ثبضٌذ وِ هطبلت اسائِ ضذُ غشفأ هٌعىس وٌٌذُ
اطالعبت ثبصاس ثَدُ لزا تػوین گیشی ٍ اًجبم ّشگًَِ خشیذ یب فشٍش ثش اسبس اطالعبت فَق ثش عْذُ
خَد اضخبظ ثَدُ ٍ ایي وبسگضاسی ّشگًَِ هسئَلیتی ًسجت ثِ سَد ٍ صیبى احتوبلی وبسثشاى سا اص
خَد سلت هی ًوبیذ.
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