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نمای کلی باسار :
هقذاس

افضایص (کبّص)

دسغذ افضایص(کبّص)

ضبخع کل ثَسس

97228267

601222

%0262

ضبخع کل فشاثَسس

1086230

0290

%0208

ضبخع قیوت (ٍصًی-اسصضی)

31073256

192217

%0262

شاخص کل بورس

شاخص کل فزابورس
1090

97400
97200
97000
96800
96600
96400
96200
96000
95800
95600

1085
1080
1075
1070
1065

تغییرات شاخص در  5روز گذشته

توقف نمادهای امزوس

باسگشایی نمادهای امزوس

فولی :افشای اطالعات با اهمببت

کطجس :پس از افشای اطالعات با اهمیت

ثبلًَذ :برگساری مجمع عمومی عادی
سالیانه

نمادهای تاثیز گذاربورس

نمادهای تاثیز گذارفزابورس

(مثبت-منفی)

(مثبت-منفی)

فَالد

اسفع :پس از افشای اطالعات با اهمیت

قطْذ :برگساری مجمع عمومی عادی
سالیانه
قٌیطب :برگساری مجمع عمومی عادی
سالیانه
غگل :برگساری مجمع عمومی عادی
سالیانه
صهگسب :برگساری جلسه هیات مدیره

146273

اسفع

122

ضپٌب

 63271ضشاًل

0291

کچبد

59266

صاگشس

0287

ضتشاى

58299

رٍة

0284

کگل

58269

ضبٍاى

0273

پبسسبى

56289

سشچطوِ

0267

ضجٌذس

39281

ضپبس

0258
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بیشتزین حجم معامالت امزوس:
حجم معامالت (میلیون سهم)
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:
 -1فولی
افطبی اطالعبت ثب اّویت (تعذیل هثجت  %52پیص ثیٌی دسآهذ ّش سْن سبل هبلی )96
 -2ضجْشى
ایي ضشکت ثشاسبس عولکشد ٍاقعی  6هبِّ پیص ثیٌی فعلی سبل هبلی هٌتْی ثِ  29/12/1396سا %53
پَضص دادُ است2
 -3ثطشق
تػویوبت هجوع عوَهی عبدی سبلیبًِ غبحجبى سْبم ثشای سبل (دٍسُ) هبلی هٌتْی ثِ 31/06/1396
ضشکت سشهبیِ گزاسی هسکي ضوبل ضشق
 -4تکٌَ
آگْی دعَت ثِ هجوع عوَهی عبدی ثطَس فَق العبدُ ضشکت هٌْذسی تکٌَتبس
 -5پطبّي
ایي ضشکت ثشاسبس عولکشد  9هبِّ ثشای سبل هبلی هٌتْی ثِ  29/12/1396هجلغ  101120هیلیَى سیبل
سَد خبلع ضٌبسبیی کشدُ است2
 -6ضکشثي
اعطبی فشغت  2هبِّ ثِ ًبضش جْت سعبیت دستَسالعول پزیشش اٍساق ثْبداس
ٍ -7سبپب
عذم سعبیت دستَسالعول پزیشش اٍساق ثْبداس
 -8لسشهب
اعطبی فشغت  1هبِّ ثِ ًبضش جْت سعبیت دستَسالعول پزیشش اٍساق ثْبداس
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گشارش باسار امزوس:
گزوه فزاورده نفتی:
دس سٍص هعبهالتی جبسی ضبّذ ثشتشی تقبضب کٌٌذگبى دس اکثش ًوبدّبی گشٍُ ثَدین ،ثِ گًَِ ای کِ
توبهی ًوبدّبی گشٍُ دس قیوتْبی هثجت ٍ هثجت کبهل هَسد داد ٍ ستذ قشاس گشفتٌذ ،گفتٌی هیجبضذ
کِ دس ایي هیبى ًوبدّبی ضتشاى ٍ ضجشیض ثِ تشتیت ثیطتشیي حجن ٍ اسصش هعبهالت سٍص جبسی گشٍُ سا
ثِ خَد اختػبظ دادًذ2
گزوه فلشات اساسی:
دس سٍص هعبهالتی جبسی ضبّذ ثشتشی تقبضب کٌٌذگبى دس اکثش ًوبدّبی گشٍُ ثَدین ثِ گًَِ ای کِ ثجض
ًوبدّبی رٍة ،فبیشا ،کیویب ٍ اسفع هبثقی ًوبدّب دس قیوتْبی غفش ٍ هثجت تبثلَ هَسد داد ٍ ستذ قشاس
گشفتٌذ ،گفتٌی هیجبضذ کِ دس ایي هیبى ًوبد فَالد ثیطتشیي حجن ٍ اسصش هعبهالت سٍص جبسی گشٍُ سا
ثِ خَد اختػبظ داد2
گزوه کانه فلشی:
دس سٍص هعبهالتی جبسی ضبّذ ثشتشی تقبضب کٌٌذگبى دس اکثش ًوبدّبی گشٍُ ثَدین ثِ گًَِ ای کِ ثجض
ًوبدّبی کشٍی ٍ کوٌگٌض هبثقی ًوبدّب دس قیوتْبی غفش ٍ هثجت تبثلَ هَسد داد ٍ ستذ قشاس گشفتٌذ2
گفتٌی هیجبضذ کِ دس ایي هیبى ًوبد ٍهعبدى ثیطتشیي حجن ٍ ًوبد کگل ًیض ثیطتشیي اسصش هعبهالت
سٍص جبسی گشٍُ سا ثِ خَد اختػبظ دادًذ2
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جمعبندی:
ثب تَجِ ثِ حجن ٍ اسصش هعبهالت اهشٍص هطبّذُ هیطَد کِ تعذاد  1210هیلیَى سْن ثِ اسصش
 28882362هیلیبسد سیبل دس ثبصاس ثَسس هَسد هعبهلِ قشاس گشفت ٍ حجن هعبهالت کل فشاثَسس
 3782991هیلیَى سْن ثِ اسصش  17112361هیلیبسد سیبل ثَد2
دس ایي گضاسش هختػشی ثِ گشٍّْب (ثَسسی) کِ ثیطتشیي حجن ٍ اسصش هعبهالت دس آًْب هَسد داد ٍ
ستذ قشاس گشفتِ ،پشداختِ ضذ222

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.

www.mesbroker.com

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

