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دریافت گًاهی وامه های اصًل ي تحلیلگری بازار سرمایه همًار شد
بِ گشارػ پایگاُ اطالع رعاًی باسار عزهایِ  :فبح اهزٍس طی اهضای تفاّن ًاهِ ای هیاى عاسهاى بَرط ٍ اٍراق
بْادار ٍ اًجوي هالی اعالهی ،ایي اهکاى فزاّن ؽذ کِ افزادی کِ در دٍرُ ّای  MBA ٍ DBAاًجوي ؽزکت
هی کٌٌذ اس اخذ گَاّیٌاهِ ّای افَل ٍ تحلیل گزی باسار عزهایِ هؼاف ؽًَذ.
بذیي تزتیب اس ایي پظ بِ هتماضیاًی کِ در ایي دٍرُ ّا کِ در داًؾگاُ اهام فادق بزگشار هی ؽَد ،ؽزکت ٍ در
آسهَى آى ًوزُ لبَلی دریافت کٌٌذ ،گَاّیٌاهِ افَل ٍ تحلیلگزی باساری عزهایِ اػطا هی ؽَد.
خاطز ًؾاى هی ؽَد؛ اهزٍس عَهیي ّوایؼ هالی اعالهی با حضَر دکتز داًؼ جؼفزی ،ػضَ هجوغ تؾخیـ
هقلحت ًظام ،دکتز هحوذی رییظ عاسهاى بَرط ٍ اٍراق بْادار ،حجت االعالم ٍ الوغلویي هَعَیاى دبیز
کویتِ فمْی ،حجت االعالم ٍالوغلویي هقباحی همذم رییظ کویتِ فمْی ،دکتز حغیٌی هذیزػاهل بَرط
اًزصی ایزاى ٍ دکتز لالیباف هذیزػاهل بَرط اٍراق بْادار تْزاى بزگشار ؽذ.
شفاف سازی «پتريل» در خصًص پتريشیمی ایالم
ؽزکت گزٍُ پتزٍؽیوی عزهایِ گذاری ایزاًیاى اهزٍس با اًتؾار اطالػیِ ای در خقَؿ سیاى ؽٌاعایی ؽذُ در
فَرت ّای هالی ؽؼ هاِّ پتزٍؽیوی ایالم ؽفاف عاسی کزد.
بٌا بز ایي گشارػ  ،عیذ ابَالحغي عیذ خاهَؽی ،هذیزػاهل «پتزٍل» در ایي اطالػیِ آٍردُ اعت کِ با تَجِ بِ
پیؼ بیٌی تَلیذ ٍ فزٍػ ّ 042شار تٌی ایي ؽزکت بزای عال جاری ،پتزٍؽیوی ایالم در عِ هاِّ ًخغت عال
 ،69بز طبك بَدجِ ّ 75شار تي هحقَل پلی اتیلي تَلیذ داؽتِ اعت.
در اداهِ هذیزػاهل بیاى هی کٌذ ،در عِ هاِّ دٍم ایي همذار بِ دلیل ػذم دریافت خَران اس طزف ؽزکت ّای
تاهیي کٌٌذُ اس جولِ ؽزکت پلیوز آریاعاعَل ،پتزٍؽیوی جن ٍ کاٍیاى بِ همذار ّ 06شار تي کاّؼ یافتِ ٍ در
ًتیجِ اهکاى دعتیابی بِ هیشاى پیؼ بیٌی ؽذُ هیغز ًؾذُ اعت.

بروامه جدید ريس ها برای يريد به بازار سرمایه ایران
هحوذرضا هحغٌی هذیزػاهل ٍ حغیي فْیوی رییظ ّیات هذیزُ عپزدُ گذاری هزکشی در حاؽیِ اجالط
ؽزکت ّای عپزدُ گذاری درٌّگ کٌگ با ًوایٌذگاى عپزدُ گذاری هزکشی رٍعیِ )  (NSDدیذار ٍ گفت ٍگَ
کزدًذ.
در ایي دیذار کِ بِ درخَاعت رعوی طزف رٍط بزگشار ؽذ ،دٍ طزف راّکارّای آغاس ّوکاری ّای ًْادّای
فؼال در باسار عزهایِ دٍ کؾَر را هَرد بحث ٍ تبادل ًظز لزار دادًذ.
هحغٌی با بیاى ایٌکِ ؽزکت  NSDتٌْا ًْاد باسار عزهایِ رٍعیِ اعت کِ ػولیات لبل ٍ پظ اس هؼاهالت را در
ایي کؾَر اًجام هی دّذ،گفت :رٍط ّا ،بزًاهِ جاهغ ٍ هذًٍی را بزای حضَر در باسار عزهایِ ایزاى تذٍیي
کزدُ اًذ تا ّز چِ عزیؼتز فؼالیت ّا را در ایي باسار آغاس کٌٌذ.
ٍی بِ فؼالیت ّای گغتزدُ ؽزکت عپزدُ گذاری رٍعیِ در حَسُ بیي الوللی بِ ٍیضُ اتحادیِ ارٍپا اؽارُ کزد ٍ
گفت :ایي ؽزکت ّوکاری ًشدیکی با یَرٍ کلیز ) (Euroclearدر اًتؾار اٍراق هختلف در لارُ ارٍپا دارد کِ
هی تَاى اس تجزبیات ایي ؽزکت بْزُ بزد.
هحغٌی افشٍد :در پایاى ایي جلغِ همزر ؽذ ،کارگزٍُ ٍیضُ ای هیاى کارؽٌاعاى دٍ عپزدُ گذاری تؾکیل ؽَد تا
دٍ ؽزکت ،پزٍصُ هؾتزکی را بزای آغاس ّوکاری ّای دٍ جاًبِ تؼزیف کٌٌذ.
بٌابزایي گشارػ،اجالط ؽزکت ّای عپزدُ گذاری ّای جْاى ( ٍ )WFCهجوغ ػوَهی گزٍُ ؽزکت ّای
عپزدُ گذاری هزکشی آعیا ٍ الیاًَعیِ ّفتِ گذؽتِ بِ طَر ّوشهاى در ٌّگ کٌگ بزگشار ؽذ ٍ ًوایٌذگاى
عپزدُ گذاری در ایي اجالط ّا حضَر یافتِ ٍ هذاکزاتی را با ًوایٌذگاى یَرٍ کلیز ( ٍ )Euroclearؽزکت ّای
عپزدُ گذاری رٍعیِ ،تایَاى ٍ کزُ جٌَبی بزای گغتزػ ّوکاری ّای بیي الوللی اًجام دادًذ.

پًشش  94درصدی پیش بیىی های "خاهه"
ؽزکت آٌّگزی تزاکتَر عاسی ایزاى پیؼ بیٌی درآهذ ّز عْن بزای عال هالی هٌتْی بِ  06اعفٌذ هاُ  69را
حغابزعی ؽذُ هبلغ  861ریال اػالم کزدُ اعت ٍ طی دٍرُ ؽؼ هاِّ با اختقاؿ هبلغ  65ریال عَد بِ اسای
ّز عْن هؼادل  46درفذ اس پیؼ بیٌی ّایؼ را پَؽؼ داد کِ در همایغِ با دٍرُ هؾابِ عال هالی لبل هؼادل
 022درفذ افشایؼ یافت.
گفتٌی اعت ایي ؽزکت در ؽؼ هاِّ هٌتْی بِ  28ؽْزیَر هاُ  67هبلغ  20ریال عَد بِ اسای ّز عْن کٌار
گذاؽت ٍ هؼادل  74درفذ اس پیؼ بیٌی ّایؼ را هحمك کزد.
"خاّي" دالیل تغییز اطالػات ٍالؼی دٍرُ هٌتْی بِ  28ؽْزیَر هاُ  67را حغابزعی ؽذُ ًغبت بِ اطالػیِ
لبلی ارائِ افالحات تَعط حغابزط اػالم کزد.

