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نمای کلی باسار :
هقذاس

افضایص (کبّص)

دسغذ افضایص(کبّص)

ضبخع کل ثَسس

96149927

183922

%0919

ضبخع کل فشاثَسس

1077940

2950

%0923

ضبخع قیوت (ٍصًی-اسصضی)

30816939

58972

%0919

شاخص کل بورس

شاخص کل فزابورس
1080
1075
1070
1065
1060
1055
1050
1045
1040

96400
96300
96200
96100
96000
95900
95800
95700

تغییرات شاخص در  5روز گذشته

توقف نمادهای امزوس
فضسیي :برگساری مجمع عمومی عادی
بطور فوقالعاده
ثکبة :برگساری مجمع عمومی عادی
سالیانه

باسگشایی نمادهای امزوس

نمادهای تاثیز گذاربورس

نمادهای تاثیز گذارفزابورس

(مثبت-منفی)

(مثبت-منفی)

دثبلک :پس از ارائه اطالعات تکمیلی

فبسس

کسشام :پس از برگساری مجمع عمومی

فَالد

عادی سالیانه

چبفست :برگساری مجمع عمومی عادی
سالیانه
ٍلولت :افشای اطالعات با اهمیت

 61929صاگشس
56929

هبسٍى

5923
3934

فولی

34952

هیذکَ

2916

خَدسٍ

31977

رٍة

1962

ضخبسک

26917

ّشهض

0973

جن

22933

خشاسبى

0942

خسبپب

17968

ضبٍاى

094
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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:
 -1کْوذا
عذم تغییش سَد پیص ثیٌی ضذُ دس سبل هبلی هٌتْی ثِ  31/03/97پس اص تػَیت افضایص سشهبیِ
 -2داسَُ
تَضیحبت ضشکت دسخػَظ عذم تغییش دس سَد پیص ثیٌی ضذُ ثشاي سبل هبلی هٌتْی ثِ
 29/12/96پس اص تػَیت افضایص سشهبیِ
 -3قطشیي
آگْی دعَت ثِ هجوع عوَهی عبدي سبلیبًِ ضشکت غٌعتی ٍ کطبٍسصي ضیشیي خشاسبى ثشاي سبل
(دٍسُ) هبلی هٌتْی ثِ 31/06/1396
 -4سجضٍا
ایي ضشکت ثشاسبس عولکشد  12هبِّ آخشیي پیص ثیٌی سبل هبلی هٌتْی ثِ  31/06/1396سا %491
پَضص دادُ است
ًَ -5یي
آگْی دعَت ثِ هجوع عوَهی عبدي ثطَس فَق العبدُ ضشکت ثیوِ ًَیي
 -6اسفع
تَقف ًوبد هعبهالتی ًبضش ثِ استٌبد هبدُ  16هکشس  12 /هکشس دستَسالعول اجشایی ًحَُ اًجبم هعبهالت
ٍ -7سًب
آگْی دعَت ثِ هجوع عوَهی عبدي سبلیبًِ ضشکت سشهبیِ گزاسي گشٍُ غٌعتی سًب ثشاي سبل (دٍسُ)
هبلی هٌتْی ثِ 31/06/1396
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 -8ثبخت
آگْی دعَت ثِ هجوع عوَهی عبدي سبلیبًِ ضشکت ثیي الوللی تَسعِ سبختوبى ثشاي سبل (دٍسُ)
هبلی هٌتْی ثِ 31/06/1396
ًٍ -9یشٍ
آگْی دعَت ثِ هجوع عوَهی عبدي سبلیبًِ ضشکت سشهبیِ گزاسي ًیشٍ ثشاي سبل (دٍسُ) هبلی
هٌتْی ثِ 31/06/1396
ًٍ -10یشٍ
آگْی دعَت ثِ هجوع عوَهی عبدي سبلیبًِ ضشکت سشهبیِ گزاسي ًیشٍ ثشاي سبل (دٍسُ) هبلی
هٌتْی ثِ 31/06/1396
 -11تذیضل
ایي ضشکت ثشاسبس عولکشد  6هبِّ ثشاي سبل هبلی هٌتْی ثِ  29/12/1396هجلغ  41213هیلیَى سیبل
صیبى خبلع ضٌبسبیی کشدُ است9
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گشارش باسار امزوس:
گزوه فلشات اساسی:
دس سٍص هعبهالتی جبسي ضبّذ ثشتشي عشضِ کٌٌذگبى دس اکثش ًوبدّبي گشٍُ ثَدین ثِ گًَِ اي کِ ثجض
ًوبدّبي فبسویي ،فولی ،فضسیي ،فسشة ،فشآٍس ،فَالي ،کیویب ،صًگبى ٍ فوشاد هبثقی ًوبدّب دس
قیوتْبي هٌفی ٍ هٌفی کبهل هَسد داد ٍ ستذ قشاس گشفتٌذ ،گفتٌی هیجبضذ کِ دس ایي هیبى ًوبد رٍة
ثیطتشیي حجن ٍ ًوبد فسشة ًیض ثیطتشیي اسصش هعبهالت سٍص جبسي گشٍُ سا ثِ خَد اختػبظ دادًذ9
گزوه فزاورده نفتی:
دس سٍص هعبهالتی جبسي ضبّذ ثشتشي عشضِ کٌٌذگبى دس اکثش ًوبدّبي گشٍُ ثَدین ثِ گًَِ اي کِ ثجض
ًوبدّبي ضشاًل ،ضشاص ٍ ضسپب هبثقی ًوبدّب دس قیوتْبي هٌفی ٍ هٌفی کبهل هَسد داد ٍ ستذ قشاس
گشفتٌذ 9گفتٌی هیجبضذ کِ دس ایي هیبى ًوبد ضپٌب ثیطتشیي حجن ٍ اسصش هعبهالت سٍص جبسي گشٍُ سا
ثِ خَد اختػبظ داد9
گزوه کانه فلشی:
دس سٍص هعبهالتی جبسي ضبّذ ثشتشي تقبضب کٌٌذگبى دس اکثش ًوبدّبي گشٍُ ثَدین ،ثِ گًَِ اي کِ ثجض
ًوبدّبي کٌَس ،کگلٍ ،هعبدى ٍ کوٌگٌض هبثقی ًوبدّب دس قیوتْبي هثجت ٍ هثجت کبهل هَسد داد ٍ ستذ
قشاس گشفتٌذ ،گفتٌی هیجبضذ کِ دس ایي هیبى ًوبد کشٍي ثیطتشیي حجن ٍ اسصش هعبهالت سٍص جبسي
گشٍُ سا ثِ خَد اختػبظ داد9
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جمعبندی:
ثب تَجِ ثِ حجن ٍ اسصش هعبهالت اهشٍص هطبّذُ هیطَد کِ تعذاد  9019045هیلیَى سْن ثِ اسصش
 23289807هیلیبسد سیبل دس ثبصاس ثَسس هَسد هعبهلِ قشاس گشفت ٍ حجن هعبهالت کل فشاثَسس
 3469569هیلیَى سْن ثِ اسصش  11329531هیلیبسد سیبل ثَد9
دس ایي گضاسش هختػشي ثِ گشٍّْب (ثَسسی) کِ ثیطتشیي حجن ٍ اسصش هعبهالت دس آًْب هَسد داد ٍ
ستذ قشاس گشفتِ ،پشداختِ ضذ999

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