گسارش  09دقیقه بازار  72 /بهمن  /چه می کنه این گروه خودرو؟
 90دقیقِ اص تاصاس اهشٍص گزضت .تاصاس اص اتتذا تا سًٍذ هثثت ٍ تعادلی اغاص کشد ٍ تا فاص سشگیجِ ًیوِ اٍل
سا تِ پایاى تشد .تاصاس تا خثش کاّص ًشخ تْشُ ٍ عشضِ اٍلیِ تفجش سشگیجِ گشفت ٍ ضاخص هذیشیت ضذ.
ضاخص ٍ 21احذ هٌفی ضذ تا کوی جلَی سضذ کطکی ضاخص گشفتِ ضَد .اها تاصاس ستطی تِ ضاخص
ًذاسد .گشٍُ خَدسٍ دس ًیوِ اٍل تاصاس طالیی تاصی کشد ٍ تا هسی ٍ سًٍالذٍ  6تش صفش سایش صٌایع سا
ضَکِ کشد .فعال صذس جذٍل سا دس اختیاس داسد .صف خشیذ خساپا  /حجن ّای صاهیاد ّوشاُ تا صف
خشیذ .صف خشیذ ٍساپا  .......ٍ /لیذسی ایي گشٍُ سا تش تاصاس اثاتت کشد .تاصُ ٍسًا غایة هیذاى است .چِ
هی کٌِ ایي گشٍُ خَدسٍ؟ قطعِ ساصاى ّن کِ دس کٌاس خَدسٍیی ًَچِ گی هی کٌٌذ ّن تاصی هثثت
کشدًذ .خاریي  /کساپا  /خوحشکِ ٍ ّ ....ن تی سقیة ضذًذ .خاریي حالی تِ سْاهذاساًص داد کِ هسی تِ
تاسسلًَا ًذاد .گشٍُ تاًکی ّن ضل ضذ ٍ دس فاص تعادل ٍ هٌفی سفت .ایي گشٍُ فعال تی اقثال ضذُ اها
دٍتاسُ تاص هی گشددّ .ویي االى یَْیی یکی اص تاًکی ّا گفت  :دٍتاسُ تاص خَاّن گطت  ( .....اص داسیَش )
 .حول ًٍقلی ّا هثثت تَدًذ .حکطتی  /حسیٌا  /حتایذ ... ٍ .حول ًٍقلی ّا ٌَّص اٍل ساُ ساٌّذ .ایي گشٍُ
حشف ّای قطٌگ داسًذ ( .حشف ّای قطٌگ هیضًی تِ دلن داسی  )......لیضیٌگ ّا هثثت تَدًذ.
پتشٍضیوی ّا تعادلی تَدًذ .دس ایي گشٍُ فاسس هثثت ضذ .عشضِ اٍلیِ تفجش حال اساسی تِ فاسس هی
دّذ .پاالیطی ّا هٌفی تاصی کشدًذ .ای تی ّا تعادلی ٍ هثثت تَدًذ .دس ایي گشٍُ ساًفَس ضاخص ساص ضذ.
فلضات ّن ضل تَدًذ .سایش گشٍُ ّا تعادلی ٍ ًَساًی تاصی کشدًذ .تک سْن ّا تاصی خَتی داضتٌذ .قاسن
حقِ صف خشیذ ضذ .تجاس سَپشی صف خشیذ تَد  .فارس اسصش هعاهالت سا تشکاًذ .ستکَ تی حال تَد.
ٍ ..........تطَس خالصِ تاصاس ًیوِ اٍل تاصاس هثثت ٍ ًَساًی تَد .هخصَصا اص صاهیاد  .تکاب /خاریي  /کساپا
 /خساپا .......ٍ /

هْن تشیي هَاسد ًیوِ اٍل تاصاس :
 ضاخص کل ٍ 21 :احذ هٌفی ضاخص ساصاى  :ساًفَس  / + 62پاسساى  / - 46خَدسٍ ٍ / + 44پاسس  / - 43فاسس + 43 اسصش هعاهالت تَسس  357 :هیلیاسد تَهاى تیطتشیي اسصش هعاهالت  :تیپیکَ  / 50تاپیکَ  / 50فارس  / 30خَدسٍ  / 29صاهیاد  28هیلیاسد تَهاى اسصش هعاهالت فشاتَسس  70 :هیلیاسد تَهاى ًیوِ دٍم تاصاس  :هاًٌذ ًیوِ اٍل ضایعِ تاصاس  :صاهیاد  300تَهاى سا ثثت خَاّذ کشد /حکطتی  900تَهاى سا هی صًذ. پذیذُ تاصاس  :خَدسٍیی ّا  /حول ٍ ًقلی ّا  /سِ تا سْن کَچک خاریي  /کساپا /تکاب -دسس تاصاس  :دس تاصاس تِ داًص خَد ایواى داضتِ تاضیذ .ایواى داضتي تِ حشف ًیست تِ صثش است.

جْاًثاصی

