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کاهش نرخ تورم ساالنه خانوارهای کشور در اردیبهشت ماه
نرخ تورم ساالنه اردیبهشت ماه  ۱۴۰۱برای خانوارهای کشور به  ٣٨,٧درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۰.۵ ،واحد
درصد کاهش نشان میدهد.
نرخ تورم نقطهای در اردیبهشت ماه  ۱۴۰۱به عدد  ٣٩.٣درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین
 ٣٩.٣درصد بیشتر از اردیبهشت  ۱۴۰۰برای خرید یک «مجموعه کاالها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند .منظور
از نرخ تورم نقطهای ،درصد تغییر عدد شاخص قیمت ،نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد.
نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای شهری  ٣٩.٢درصد میباشد که نسبت به ماه قبل  ۴.۰واحد درصد افزایش
داشته است.
منبع :دنیای بورس

موافقت سازمان حمایت با افزایش قیمت شویندهها
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده :با مجوز سازمان حمایت ،تولیدکنندگان شوینده مجاز شدند تا قیمت
پودر شوینده دستی و ماشینی را  ۲۵درصد و قیمت سایر شویندهها مانند صابون و خمیردندان را  ۴۰درصد افزایش
دهند.
تولیدکنندگان شوینده از خرداد پارسال تاکنون هیچگونه افزایش قیمتی در محصوالتشان نداشتهاند درحالیکه
قیمت مواد اولیه تولید افزایش یافته است.
منبع :بتا سهم

نقش پررنگ مواد غذایی در تورم اردیبهشت مرکز آمار ایران
در آخرین گزارش خود تورم ساالنه مربوط به اردیبهشت  ۱۴۰۱را  ۳۸.۷درصد اعالم کرد .بررسیها حاکی از آن است
که گروه خوراکی ها بیشترین نقش را در ثبت این تورم داشتند .همچنین در بین خوراکیها و مواد غذایی ،سبزیجات
و روغن صدرنشین گرانیها شناخته میشود.
منبع :اخبار بورس

رئیسجمهور عازم عمان شد
ئیسی به دعوت رسمی «هیثم بن طارق آل سعید» سلطان عمان و در راس هیاتی بلندپایه ،تهران را به مقصد
مسقط ترک کرد.
منبع :اخبار بورس
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خبرگزاری ژاپن گزارش داد:
توافق شد که ایران مواد هسته ای مازاد از جمله آب سنگین و کیک زرد را از طریق عمان به روسیه صادر کند.
اما یک مقام ایرانی که نخواست نامش فاش شود ،گفت :روسیه این توافق را نمیپذیرد.
منبع :اخبار بورس

پایان قیمتگذاری دستوری خودرو با عرضه در بورس کاال
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :ورود خودرو به بورسکاال میتواند به قیمتگذاری دستوری خودرو
پایان دهد و این اتفاق به نفع تولیدکننده و مصرف کننده خواهد بود .غالمرضا مصباحی مقدم گفت :این اقدام از
جمله تصمیمات مثبتی است که در دستور کار مسووالن قرار گرفته و مزایای فراوانی دارد.
مصباحی مقدم افزود :با ورود خودرو به بورس کاال ،قیمت گذاری آن به صورت رقابتی انجام میشود و به تبع
رقابتی شدن قیمتها ،تقاضای سرمایه ای فعلی کنار رفته و این موضوع به نفع بازار و خریداران است و به مرور
میتوان شاهد اثر مثبت اجرای این اقدام در اقتصاد کشور و صنعت خودرو باشیم.
منبع :اخبار بورس

قیمت نفت باالتر رفت
قیمت نفت در اوایل معامالت روز دوشنبه تحت تاثیر تقاضای قوی برای سوخت در آمریکا و افت مالیم دالر،
افزایش یافت.
بهای معامالت نفت برنت با  ۸۲سنت افزایش ،به  ۱۱۳دالر و  ۳۷سنت در هر بشکه رسید .بهای معامالت وست
تگزاس اینترمدیت آمریکا با  ۶۹سنت معادل  ۰.۶درصد افزایش ،به  ۱۱۰دالر و  ۹۷سنت در هر بشکه رسید .هر دو
شاخص هفته گذشته رشد هفتگی اندکی را ثبت کرده بودند.
منبع :بورس نیوز

زمان ثبتنام جاماندگان یارانه تمدید شد
مهلت اولیه تعیین شده برای ثبت نام از جاماندگان یارانه ،امروز (یکشنبه) به پایان میرسید ولی سازمان هدفمندی
یارانهها از تمدید این زمان تا  ۴خرداد خبر داده است.
منبع :اخبار بورس
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قیمت پایه فروش داخلی فرآوردههای نفتی ویژه نیمه اول خرداد ماه 1401

منبع :اخبار بورس

اخبار جدید درباره واگذاری سهام دولت در سایپا و ایران خودرو
معاون سازمان خصوصی سازی درباره آن بخش از سهام دولت در ایران خودرو و سایپا که وثیقه است و امکان
واگذری ندارد گفت :چند ماهی برای اصالح ساختار و آزادسازی توثیق سهام دولت زمان الزم است.
منبع :صدای بورس
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اراده ایران و عمان ارتقای سطح روابط در حوزههای مختلف از جمله انرژی است
سیدابراهیم رئیسی ،رئیس جمهور با بیان اینکه سفر به مسقط همسو با توسعه سیاست همسایگی دولت مردمی
اهمیت زیادی دارد ،گفت:
تصمیم و اراده ایران و عمان ارتقای سطح روابط در حوزههای تجارت ،حملونقل ،انرژی و گردشگری است.
نکته محوری قابل توجه در منطقه آن است که گفتوگو و همکاری بین کشورهای منطقه امنیتآفرین است.
حضور نیروهای خارجی و بیگانه در منطقه به هیچ عنوان امنیتساز نیست و حتی میتواند امنیت منطقه را تهدید
کند.
منبع :صدای بورس

روزنامه لبنانی به نقل از امیر قطر
ایران از درخواست خود مبنی بر حذف سپاه از لیست تروریستی صرف نظر کرده است ،در مقابل ،ایاالت متحده با
لغو تحریمهای نفت و گاز و محدودیتهای سوئیفت موافقت خواهد کرد.
خبرنگار میدل ایست :اگر خبر درست باشد ،این بدان معناست که موانع اصلی توافق برداشته شده است.
منبع:کافه اقتصاد

پیشبینی سقوط قیمت خودرو در بازار با واردات /قیمتها وارد فاز ریزشی شد
حمیدرضا حیدری ،رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان اتومبیل مشهد:
پیشبینی میشود اگر موضوع واردات خودرو بهصورت جدی دنبال شود ،قیمت خودروهای خارجی بین  ۲۵تا ۳۰
درصد کاهش یابد.
در حال حاضر خبرهای مربوط به واردات خودرو بر بازار داخلی و خارجی آن تاثیر گذاشته و قیمت خودروهای
خارجی و داخلی حدود پنج درصد کاهش یافته است.
اگر قیمت خودوری خارجی وارده شده به کشور قیمت اقتصادی و در رنج قیمت خودروهای ایرانی باشد ،نرخ
اتومبیلهای داخلی به شدت ریزش میکند ،اما اگر این خودروها باالی  ۲۵تا  ۳۰هزار دالر ارزش داشته باشد،
قیمت خودروی ایرانی کمتر کاهش خواهد یافت زیرا افراد کمی توانایی خرید این خودروها را دارند.
منبع :بورس نیوز
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"وبملت" هیات مدیره را تغییر داد
با اعالم بانک ملت؛
"وبملت" هیات مدیره را تغییر داد
بانک ملت از تغییر ترکیب هیات مدیره خبر داد.
.

منبع :بورس نیوز

افزایش نرخ شکر رسمی شد

قهکمت گزارش فعالیت اردیبهشت را منتشر کرد؛ در این گزارش نرخ فروش شکر در حالیکه در ماه های قبل
متوسط کمتر از  ۱۳هزار تومان بوده ،حاال در اردیبهشت با افزایش قابل توجهی به باالی  ۱۶۵۰۰رسیده است.
باید منتظر سایر گزارشات شرکتهای قندی بازار باشیم .سوال اینجاست که مجوز افزایش رسمی نرخ شکر ابالغ
شده؟ یا براساس تغییرات نرخ چغندر نیازی به مجوز نیست.
منبع :صدای بورس
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اتریوم کانال  ۲هزار دالری را پس گرفت

در ساعات نخست معامالت روز دوشنبه روند نزولی بازار رمزارزها متوقف شده و اکثر کوینها در محدوده سبز قرار
دارند.
ارزش بازار جهانی رمزارزها در حال حاضر  ۱.۲۹تريليون دالر است كه  ۲.۷۶درصد رشد را نسبت به روز گذشته نشان
میدهد.
همچنین حجم کل معامالت در طول  ۲۴ساعت گذشته  ۲۹.۳۵درصد افزایش یافته و به  ۶۳.۰۱میلیارد دالر رسیده
است.
از طرفی ۵.۷ ،میلیون دالر موقعیت شورت در معامالت آتی بیتکوین ،در طول  ۲۴ساعت گذشته لیکویید شده
است.
بیتکوین و اتریوم هر دو با رشد حدود  ۳درصد به ترتیب به قیمت  ۳۰هزار و  ۱۳۵دالر و  ۲هزار و  ۲۸دالر معامله
میشوند.
سایر رمزارزهای مشهور مانند دوجکوین ،شیبا اینو ،ریپل و کاردانو نیز در محدوده سبز قرار دارند .

منبع :بورس نیوز
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خالصه بازار
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قیمت دالر و یورو دوشنبه  ۲خرداد ماه 1401

منبع :بورسینه

قیمت طال و سکه دوشنبه  ۲خرداد ماه 1401

منبع :بورسینه
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