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یکشنبه  01خرداد 1۴01

صفحه | 0

پرداخت تسهیالت  10هزار میلیاردی به خودروسازانا
معاون وزیر صمت گفت :تسهیالت  10هزار میلیاردی شورای پول و اعتبار به خودروسازان پرداخت میشود.
منوچهر منطقی ،با اعالم این خبر در پاسخ به راهکار وزارت صمت برای تامین نقدینگی خودروسازان و کمک به
تحقق رشد  50درصدی تولید در سال جار ی اظهار داشت :تزریق نقدینگی برای تامین قطعات مورد نیاز خودروسازان
ضرور ی است و به همین منظور مذاکراتی برای رفع این مشکل شرکتهای خودروساز ی صورت گرفته است و پیش
بینی می شود ظرف ماه آینده مشکل نقدینگی خودروسازان با راهکارهای ارائه شده برطرف شود.
منبع :اخبار بورس

قطر :ایران آماده پذیرش راه حل میانه درباره پرونده هستهای است
«محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر امور خارجه قطر گفت :مقامات ایرانی به ما اطالع دادهاند که آماده پذیرفتن
راهکار میانه برای حل و فصل پرونده هستهای ایران هستند .تزریق مقادیر بیشتر ی از نفت ایران به بازارها به ثبات
قیمت نفت خام و کاهش تورم کمک میکند.
این اظهارات وزیر قطر ی در حالی است که «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر این کشور نیز چند روز پیش در دیدار با
صدر اعظم آلمان در برلین درباره دستیابی ایران و طرف غربی به توافق ابراز خوش بینی کرده بود..
منبع :اخبار بورس

طوالنی ترین سقوط بورس آمریکا در  ۹0سال اخیر
بازار بورس ایاالت متحده دوباره در روز جمعه سقوط کرد و شاخص سهام وال استریت را در بحبوحه ترس از تورم
و رکود به وضعععیت نزولی سععود داد و سععرمایه گذاران را نیز در معری طوالنی ترین روند زیان خود از زمان رکود
بزرگ در سال  1932قرار داد.
شاخص اساندپی  500طی این روز به میزان  2.3در صد کاهش یافت و آن را به  21در صد پایین تر از رکورد خود

ً
اساسا به روند صعودی بازار که از مارس  2020آغاز شده بود پایان داد.
در ماه ژانویه رساند و

این شععاخص دقیق ترین معیار برای سععنمش عملکرد بازار سععهام ایاالت متحده در نظر گرفته می شععود چرا که

ً
کامال از اوراد بهادار بلوچیک تشععکیل شععده اسععت،
نسععبت به شععاخص میانگین  30شععرکت صععنعتی داوجونز که
شرکتهای بیشتری را شامل میشود.

منبع :اخبار بورس
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رشد حدوداً  ۳0درصدی صادرات فوالد ایران در فرودین سال جارید
بنا به تازهترین گزارش آماری انممن تولیدکنندگان فوالد ایران ،ممموع صادرات فوالد ایران (فوالد میانی و
محصوالت فوالدی) در فروردین ماه سال جاری ۸۲0 ،هزار تن بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ،رشد ۲۹.۷
درصدی را نشان میدهد.
در نخستین ماه سال جاری ،صادرات محصوالت فوالدی مسیر مخالف صادرات فوالد میانی را طی کرده و صادرات
این محصوالت کاهش یافته است.
با وجود کاهش صادرات محصوالت فوالدی در فروردین ماه امسال ،در ممموع صادرات فوالد کشور رشد قابل قبولی

ً
خصوصا صادرات شمش فوالدی رشد قابل توجهی را تمربه کرده است .متأسفانه در اواخر فروردین ماه
داشته و
مصوبه عواری صادراتی تصویب شده و نمی توان انتظار داشت که صادرات فوالد در اردیبهشت نیز به روند مثبت
خود ادامه دهد.
منبع :اخبار بورس

منابع صندوق توسعه ملی چگونه هزینه شده است؟
مهدی غضنفری؛ رئیس هیئت عامل صندود توسعه ملی:
در دهه اخیر ،تسهیالت صندود صرف مصارف گوناگون دولتها شده است.
 ۲0میلیارد دالر صرف مصارف حاکمیتی شده است که شامل کارهای بسیار واجب و اضطرار دولتها بوده است.
 ۴0میلیارد دالر مصارف حاکمیتی دولتی مثل آب و خاک و کرونا و نظایر آن است.
تسهیالت به نهادهای عمومی غیردولتی  ۲5میلیارد دالر از منابع را تشکیل میدهد در حالی که طبق اساسنامه
نباید بیشتر از  ۲0درصد منابع تسهیالتی به این نهادها تخصیص داده شود.
بخش خصوصی هم  15میلیارد دالر تسهیالت گرفته است.
متاسفانه طول زمان پروژهها در کشور ما خیلی طوالنی شده است .مثال به طور تقریبی 1۴سال پول در یک پروژه
میخوابد.
در  ۲00طرح  ۴00بار استمهال دادهایم و این یعنی صندود با همه طرح ها موافقت کرده بدون آنکه اصال فکر و
برنامه ریزی کند.

منبع :بتا سهم
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وانت جدید دوکابین زامیاد در آستانه ورود به بازار خودرو
براساس اطالعات موجود یک وانت دوکابین جدید در آینده نزدیک از سوی زامیاد معرفی و عرضه خواهد شد .به
تازگی کمپین تبلیغاتی یک خودروی جدید در شرکت زامیاد آغاز شده است که انتظار میرود یک وانت دوکابین
باشد.
داستان تولید یک محصول تماری سبک از سال  ۹۸در زامیاد وجود داشته است اما به دالیل مختلف تا امروز
جنبه عملیاتی به خود نگرفت .پیکاپ ریچ پالس همان محصولی بود که انتظار میرفت در زامیاد تولید شود.
هر چند تولید پیکاپ ریچ پالس واقعیت پیدا نکرد اما همچنان پرونده عرضه یک وانت جدید روی میز زامیاد
وجود دارد و احتماال با توجه به کمپین تبلیغاتی زامیاد باید منتظر یک وانت دو کابین در آیندهای بسیار نزدیک
باشیم.
منبع :اخبار بورس

سخنگوی دولت :قیمت بنزین افزایش نمییابد
علی بهادر ی جهرمی؛ ضمن رد خبر افزایش قیمت بنزین:
منظور امروز رئیس جمهور از اتخاذ تصمیمات سخت اقتصادی ،خصوصی ساز ی و مبارزه با رانت خواران بود ،نه
افزایش قیمت بنزین یا دیگر حاملهای انرژ ی.
دولت هیچگونه تصمیم یا حتی برنامهای برای افزایش قیمت بنزین و یا سایر فرآوردههای نفتی ندارد.
سخنرانی رئیسجمهور در «نخستین رویداد بینالمللی خصوصیساز ی در اقتصاد ایران» و مرتبط با مسأله خصوصی
ساز ی بود و به شکل شفاف هم نسبت به لزوم اتخاذ تصمیمات سخت و جدی در مقابله با رانتخوارانی که سالها
حقود مردم را پایمال کردهاند ،اشاره شده است.
این صحبت پیش از این نیز مطرح و تاکید شده بود که؛ بهجای برخورد صرف با مفسد باید ریشه فساد خشکانده
شود و بسترهای فسادزا از بین رود.
از آنما که برخورد قضایی صرف به تنهایی نمیتواند راه حل برخورد با مفاسد باشد ،رئیسجمهور این موضوع را
مطرح کرد.

منبع :بتا سهم
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واشنگتن بدنبال دادن امتیاز به ایران برای حصول توافق است
هدف از سفر انریکه مورا ،مسئول اتحادیه اروپا به تهران این بود که ایران را به پای میز مذاکره بازگرداند.
جوزف بورل ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به گروه  ۷گفت نه تنها مذاکرات متوقف نشده ،بلکه احیا شده
است.
وزارت امور خارجه ایران از مورا حمایت کرده و گفته که جلسات در تهران درمسیر رو به جلو است.
منبع :اخبار بورس

حجم مبنا  1۸نماد فرابورسی حذف می شود

حمم مبنا  1۸نماد فرابورسی حذف می شود.
منبع :بتا سهم
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پیشنهاد حذف یارانه انرژی فوالد و پتروشیمی
معاون مالی و اقتصادی صندود ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک پیشنهاد کرد که در ادامه اصالحات اقتصادی
دولت ،یارانه انرژی واحدهای صنعتی بزرگ که فقط افراد خاصی از آن بهره مند میشوند حذف شود.
محمدیاری افزود :دولت باید بعد از حذف ارز دولتی ،به مرور و بعد از ایماد ثبات در جامعه ،در بلند مدت و میان
مدت به سمت اصالح یارانه انرژی صنایع بزرگ مثل فوالد و پتروشیمی حرکت کند.
منبع :اخبار بورس

قیمت خودرو باالخره کاهشی شد
سعید موتمنی ،رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو:
قیمت خودرو در یک هفته گذشته کاهش یافته است که دلیل اصلی آن موضوع واردات است.
با وجود کاهش قیمت خودرو اما خرید و فروش همچنان راکد است.
به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو قیمت پژو  ۲0۶تیک  ۲به  ۳۲0میلیون رسیده بود اما اکنون ۳00
میلیون تومان شده که حدودا  ۲0میلیون تومان کاهش یافته است همچنین پراید با کاهش  ۷میلیون تومانی از
قیمت  ۲0۷میلیون تومان به  ۲00میلیون تومان رسیده است .البته همین  ۲خودرو در  ۲ماه گذشته به ترتیب
 ۲۶0میلیون و  1۸0میلیون تومان بود.

منبع:اخبار بورس

«شورای راهبری دانشبنیان» به ریاست رئیسجمهوری تشکیل میشود
بهادر ی جهرمی سخنگوی دولت:
طرح «جهش تولید دانش بنیان» به تایید شورای نگهبان رسیده و به عنوان قانون الزماالجرا در دستور کار دولت
قرار گرفته است.

منبع:اخبار بورس
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بازار روغن آرام گرفت

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان روغن نباتی:
با افزایش تولید روغن نباتی ،تولید این محصول از تقاضای بازار پیشی گرفته و آرامش در بازار روغن نباتی برقرار
شد.
منبع :اقتصاد آنالین

ادعای زلنسکی درباره ممانعت روسیه از صادرات محصوالت غذایی
رئیس جمهور ی اوکراین:
روسیه مانع صادرات  ۲۲میلیون تن محصوالت غذایی از این کشور جنگ زده شده است.
بحران جهانی انرژی با بحران غذا جایگزین خواهد شد اگر به اوکراین در رفع محاصره بنادر و صادرات دوباره کمک
نشود.
روسیه تقریبا همه بنادر و فرصت های در یایی برای صادرات غذایی شامل غالت ما ،جو ،آفتابگردان و غیره را بسته
است.
می توان به شیوه های مختلفی این محاصره را شکست که یکی از راه ها استفاده از راه حل نظامی است .به
همین دلیل است که ما از شرکای خود می خواهیم در زمینه ارسال تسلیحات مربوطه کمک کنند .

منبع:اخبار بورس
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واریز سود سهام عدالت جاماندگان امروز به پایان میرسد
قشمی؛ مدیر پرداخت سود سپرده گذاری مرکزی:
واریز سود سهام عدالت جاماندگان تا ساعت  1۶امروز به پایان میرسد و این واریز برای  ۲00هزار نفر انمام
میشود.

منبع :خبرگزار ی فارس

رشد  2هزار واحدی پس از اصالح جدی روزهای اخیر
در بورس امروز حقوقیها حدود 1۹0میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند .ارزش کل معامالت خرد پنج هزار و
۲50میلیارد تومان بود ،اشخاص حقوقی ۳1درصد یعنی هزار و ۶10میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان
چهار درصد از کل معامالت شد.
بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه «فلزات اساسی»« ،بانکها و مؤسسات اعتبار ی» و
«بیمه و صندود بازنشستگی» رقم خورد در حالی که برآیند معامالت گروههای «حمل و نقل ،انباردار ی و ارتباطات»
و «قند و شکر» به نفع حقیقیها تمام شد.
سه نماد #فوالد# ،شبندر و #فملی لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند ،توجه حقیقیها
نیز بیشتر به #قاروم# ،مدیریت و #افرا معطوف بود.
مالکیت حقوقی در ترکیب سهامدار ی شرکت فوالد مبارکه اصفهان معادل ۳۳میلیارد تومان افزایش یافت و از
سوی دیگر سهامداران حقیقی قند ارومیه با برتر ی ۳5میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.
امروز افزایش سهام حقیقیها در 5۲نماد و افزایش سهام حقوقیها در ۸1نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید
که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۳00میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۴۷0میلیارد تومان بود.

منبع :بورسینه

صفحه | 7

خالصه بازار

صفحه | 8

خالص تغییر مالکیت بورس

خالص تغییر مالکیت بورس (یک خرداد  ۲۹1 :)1۴01میلیارد تومان حقیقی به حقوقی
ارزش معامالت خرد سهام بورس ۳۴۸۹ :میلیارد تومان

منبع :دنیای بورس
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قیمت دالر و یورو یکشنبه 1خردادماه 1۴01

منبع :بورسینه

قیمت طال و سکه یکشنبه 1خرداد ماه 1۴01

منبع :بورسینه
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