اخبار
"ریطوک"بب  896۶ریبل کطف قیوت ضد  P/Eپبییي تز اس گزٍُ ضطویي ضزکت جدید
 0۶درصد اس سْبم ضزکت تَلید ٍ صبدرات ریطوک در اٍلیي رٍس کبری پبییش  ;8بِ رٍش ثبت سفبرش عزضِ
اٍلیِ ضد تب ضطویي ضزکت جدید سبل ( بعد اس بِ پزداخت ،هبیي ٍاى کیصّ ،تل کَثز اصفْبى  ،چدى
سبساى ٍ ّبی ٍة) ٍارد ببسار سْبم ضَد.در ایي عزضِ کِ ضبهل  00هیلیَى ٍ ّ 6;4شار ٍ  :44سْن
"ریطوک" بب سْویِ  4۶۶سْن بزای ّز کد حقیقی ٍ حقَقی بَدّ ،ز سْن ایي ضزکت کَچک فزابَرسی
 896تَهبى کطف ضد.
بب ایي رٍیداد ٍ بب تَجِ بِ پیص بیٌی سَد  0480ریبلی ّز سْن ً ،سبت ّ P/Eز سْن آى  7.5هزتبِ
هحبسبِ ضد کِ ًسبت بِ  P/Eبیص اس  8.6هزتبِ ایی گزٍُ دارٍیی کوتز است.
(ریطوک) رکَرد تعداد خزیداراى در عزضِ اٍلیِ را کِ تب پیص اس ایي  ،بب حدٍد ّ 0۶6شار ًفز در ٍاگذاری
(ّبی ٍة) بَد را ضکست ٍ اسآى خَد کزد.
پیص بیٌی هعبٍى سبیپب اس رٍسّبی خَة سْبم
در حبلی سْبم سبیپب طی یک سبل اخیز ٍبب احتسبة سَد  :ریبلی هجوع  ،دارای ببسدّی  5درصدی ضدُ (
اس  04۶تَهبى اٍل هْز سبل گذضتِ بِ  00:تَهبى) سیزٍس ضجبعی بزجَیی بب اضبرُ بِ ٍضعیت تَلید،
فزٍش ٍ سَد ،درببرُ آخزیي ٍضعیت ضزکت سبیپب بِ سبیت خبزی ایي ضزکت (سبیپب ًیَس) اظْبر داضت<
گفت< بزآٍرد هیضَد ببسار اقببل خَبی ًسبت بِ سْبم سبیپب ًطبى دّد ٍ رٍسّبی خَبی را بزای سْبم پیص
بیٌی هی کٌین.
ٍی در هَرد ٍضعیت تَلید هحصَل در چٌد سبل اخیز ٍ پیص بیٌی هیشاى تَلید خَدرٍ در سبل جبری گفت
< درحبلی تَلید گزٍُ خَدرٍسبسی سبیپب در سبل  ;6حدٍد ّ 5۶0شار دستگبُ بَد کِ ایي عدد در سبل
گذضتِ بِ ّ 79۶شار دستگبُ رسید کِ بیبًگز رضد ; :درصدی است.

ایي هقبم هسئَل اداهِ داد< ببتَجِ بِ بزًبهِ ریشی ّب ٍ ّوکبری توبهی ٍاحدّب ،پیص بیٌی هی ضَد تَلید
گزٍُ در سبل جبری بِ بیص اس ّ 85۶شار دستگبُ بزسد کِ رضد  0۶درصدی در افشایص تَلید ٍ فزٍش را
ضبّد خَاّین بَد.
سَد جدید بشرگتزیي ضزکت بَرس اصالح ٍ پیص بیٌی ضد
تبپیکَ کِ بب افشایص سزهبیِ  :9درصدی ،سزهبیِ اسوی را بِ ّ :.07شار هیلیبرد تَهبى رسبًدُ ٍ بشرگتزیي
ضزکت بَرس اس لحبظ سزهبیِ اسوی ضدُ ،سَد جدید سبل هبلی جبری را اعالم کزد ٍ آهبدُ ببسگطبیی ًوبد
ضد.
ضزکت سزهبیِ گذاری ًفت ٍ گبس ٍ پتزٍضیوی هعزٍف بِ تبپیکَ کِ چْبرضٌبِ گذضتِ ّوشهبى بب هجوع
سبالًِ ٍ تقسین سَد  0۶تَهبًی  ،اقدام بِ افشایص سزهبیِ  :9درصدی کزد  ،سزهبیِ اسوی را اس  6.57بِ
ّ :.07شار هیلیبرد تَهبى رسبًد تب بشرگتزیي ضزکت بَرس اس لحبظ سزهبیِ اسوی ٍ جبًطیي فَالد هببرکِ
ّ 9.7شار هیلیبرد تَهبًی ضَد.
بب ایي رٍیداد ،ایي ضزکت ٍابستِ بِ تبهیي اجتوبعی سَد ّز سْن سبل هبلی  50اردیبْطت آیٌدُ را ّن
اصالح ٍ اعالم کزد بب سزهبیِ جدید ،بزای ّز سْن  468ریبل در ًظز گزفتِ ٍ در سِ هبُ اٍل هٌتْی بِ هزداد
ّن  04ریبل هعبدل  7درصد اس سَد را هحقق کزدُ است.

