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نمای کلی باسار :
همذاس

افضایص (وبّص)

دسغذ افضایص(وبّص)

ضبخع ول ثَسس

96185.99

36.83

%0.04

ضبخع ول فشاثَسس

1076.70

2.50

%0.05

ضبخع لیوت (ٍصًی-اسصضی)

30828.16

11.86

%0.04

شاخص کل بورس

شاخص کل فزابورس
1080

96350

1075

96300

1070

96250
96200

1065

96150

1060

96100

1055

96050

تغییرات شاخص در  5روز گذشته

توقف نمادهای امزوس

باسگشایی نمادهای امزوس

غفبسس :برگساری مجمع عمومی عادی
بطور فوقالعاده
ثطشق :برگساری مجمع عمومی عادی
سالیانه

نمادهای تاثیز گذاربورس

نمادهای تاثیز گذارفزابورس

(مثبت-منفی)

(مثبت-منفی)

ٍغٌذٍق :پس از برگساری مجمع عمومی

تبپیىَ

52.82

هیذوَ

2.6

هجیي :پس از برگساری مجمع عمومی

خَدسٍ

41.95

هبسٍى

1.15

عادی بطور فوقالعاده
عادی بطور فوقالعاده

سهپٌب

وفپبسس :پس از برگساری مجمع عمومی
عادی بطور فوقالعاده

ٍغذیش

سمبیي :پس از برگساری مجامع عمومی
فوقالعاده و عمومی عادی بطور فوقالعاده
وْوذا :پس از برگساری مجمع عمومی
فوقالعاده

33.4

رٍة

 23.33خشاسبى

0.78
0.65

فَالد

22.43

ضپبس

0.48

وچبد

 18.37چىبپب

0.32

ضپٌب

ضشاًل

0.31

16.45
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بیشتزین حجم معامالت امزوس:
حجم معامالت (میلیون سهم)
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بیشتزین ارسش معامالت امزوس:
ارزش معامالت ( میلیارد لایر)
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اطالعیههای کدال امزوس:
ٍ -1لػٌن
ایي ضشوت ثشاسبس ػولىشد  12هبِّ آخشیي پیص ثیٌی سبل هبلی هٌتْی ثِ  30/09/1396سا %87
پَضص دادُ است
 -2سمبیي
خالغِ تػویوبت هجبهغ ػوَهی فَق الؼبدُ ٍ ػبدي ثطَس فَق الؼبدُ
ٍ -3پخص
دالیل ػذم اسائِ ثِ هَلغ غَست ّبي هبلی هیبى دٍسُ اي  6هبِّ حسبثشسی ضذُ
 -4آسهبى
پیطٌْبد ّیئت هذیشُ ثِ هجوغ ػوَهی فَق الؼبدُ دس خػَظ افضایص سشهبیِ ضشوت ثیوِ آسهبى
 -5اخبثش
لغَ اطالػیِ صهبى تطىیل جلسِ ّیئت هذیشُ دس خػَظ افضایص سشهبیِ ثشاي سبل (دٍسُ) هبلی
هٌتْی ثِ 29/12/1396
 -6وطجس
هَضَع :تؼلیك ًوبد هؼبهالتی ًبضش ثِ استٌبد هبدُ  19هىشس  12 /1هىشس  4دستَسالؼول اجشایی ًحَُ
اًجبم هؼبهالت
ٍ -7غٌب
ایي ضشوت ثشاسبس ػولىشد  12هبِّ ثشاي سبل هبلی هٌتْی ثِ  30/09/1396هجلغ  173,520هیلیَى
سیبل سَد خبلع هحمك وشدُ است.
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 -8وپشٍس
هَضَع :تؼلیك ًوبد هؼبهالتی ًبضش ثِ استٌبد هبدُ  19هىشس  12 /1هىشس  4دستَسالؼول اجشایی ًحَُ
اًجبم هؼبهالت
 -9فبهب
اظْبسًظش حسبثشس ٍ ثبصسس لبًًَی ًسجت ثِ گضاسش تَجیْی ّیئت هذیشُ دس خػَظ افضایص
سشهبیِ ضشوت غٌؼتی آهب
 -10پبسسبى
تػویوبت هجوغ ػوَهی ػبدي سبلیبًِ غبحجبى سْبم ثشاي سبل (دٍسُ) هبلی هٌتْی ثِ 31/06/1396
ضشوت گشٍُ گستشش ًفت ٍ گبص پبسسیبى
ٍ -11تَغب
صهبًجٌذي پشداخت سَد سْبم سبل هبلی هٌتْی ثِ 31/06/1396
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گشارش باسار امزوس:
گزوه فلشات اساسی:
دس سٍص هؼبهالتی جبسي ضبّذ ثشتشي ػشضِ وٌٌذگبى دس اوثش ًوبدّبي گشٍُ ثَدین ثِ گًَِ اي وِ ثجض
ًوبدّبي رٍة ،فولی ،وبٍُ ،فلَلِ ،فَالي ،فشٍس ،صًگبىٍ ،تَوبّ ،شهض ٍ فوشاد هبثمی ًوبدّب دس
لیوتْبي هٌفی ٍ هٌفی وبهل هَسد داد ٍ ستذ لشاس گشفتٌذ ،گفتٌی هیجبضذ وِ دس ایي هیبى ًوبد رٍة
ثیطتشیي حجن ٍ ًوبد فَالد ًیض ثیطتشیي اسصش هؼبهالت سٍص جبسي گشٍُ سا ثِ خَد اختػبظ دادًذ.
گزوه خودرو:
دس سٍص هؼبهالتی جبسي ضبّذ ثشتشي تمبضب وٌٌذگبى دس اوثش ًوبدّبي گشٍُ ثَدین ثِ گًَِ اي وِ ثجض
ًوبدّبي خىوه ،خوحشوِ ،خشیخت ،خوَتَس ،خلٌت ٍ خوحَس هبثمی ًوبدّب دس لیوتْبي هثجت ٍ
هثجت وبهل هَسد داد ٍ ستذ لشاس گشفتٌذ .گفتٌی هیجبضذ وِ دس ایي هیبى ًوبد خَدسٍ ثیطتشیي حجن
ٍ اسصش هؼبهالت سٍص جبسي گشٍُ سا ثِ خَد اختػبظ داد.
گزوه شیمیایی:
دس سٍص هؼبهالتی جبسي ضبّذ ثشتشي تمبضب وٌٌذگبى دس اوثش ًوبدّبي گشٍُ ثَدین ،ثِ گًَِ اي وِ ثجض
ًوبدّبي تبپیىَ ،ضلؼبة ،ضپبسس،وشهبضب ،ضپبوسب ٍ ضىلش هبثمی ًوبدّب دس لیوتْبي غفش ٍ هثجت
تبثلَ هَسد داد ٍ ستذ لشاس گشفتٌذ ،گفتٌی هیجبضذ وِ دس ایي هیبى ًوبد ضبسان ثیطتشیي حجن ٍ
اسصش هؼبهالت سٍص جبسي گشٍُ سا ثِ خَد اختػبظ داد.
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جمعبندی:
ثب تَجِ ثِ حجن ٍ اسصش هؼبهالت اهشٍص هطبّذُ هیطَد وِ تؼذاد  1228هیلیَى سْن ثِ اسصش
 3043.779هیلیبسد سیبل دس ثبصاس ثَسس هَسد هؼبهلِ لشاس گشفت ٍ حجن هؼبهالت ول فشاثَسس
 317.305هیلیَى سْن ثِ اسصش  977.819هیلیبسد سیبل ثَد.
دس ایي گضاسش هختػشي ثِ گشٍّْب (ثَسسی) وِ ثیطتشیي حجن ٍ اسصش هؼبهالت دس آًْب هَسد داد ٍ
ستذ لشاس گشفتِ ،پشداختِ ضذ...

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