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ارزش گذاری نهایی ایران خودرو و سایپا
قربانزاده ،رئیس سازمان خصوصی ساز ی:
برای ارزش گذار ی نهایی ایران خودرو و سایپا باید تامین سرمایه ها و ارزش گذار ی اضافه ارزش بلوکی انجام و
به قیمت تابلو اضافه شود.
این دو سهام ،سهام ارزندهای روی تابلو هستند و اگر ارزشهایی توسط اشخاص اعالم شده ،صرفا تخمین شخصی
بوده است.
ارزش سهام این دو شرکت خیلی بیشتر از قیمتی است که روی تابلوست و با مصوبه هیات واگذار ی ،ارزش نهایی
تعیین میشود.
منبع :اخبار بورس

رئیسی :مواضع ایران و عمان در بسیاری از مسائل همخوانی قابل توجهی دارد
رئیسجمهور پس از بازگشت از سفر عمان :مواضع تهران و مسقط در بسیار ی از مسائل همخوانی قابل توجهی
دارد.
حسن روابط ایران و عمان ،همکار ی منطقهای را افزایش خواهد داد.
مقرر شد مشکالت فعاالن اقتصادی ،تجار و بازرگانان دو کشور به زودی رفع گردیده تا راه برای تجارت و کار
اقتصادی هموار شود.
در نشست با ایرانیان مقیم عمان ،آنها مشکالت حقوقی و مسائل فرهنگی و آموزش و پرورش را مطرح کردند که
نسبت به این موضوع هم تصمیماتی گرفته شد که برخی از آنها باید در تهران دنبال شود.
باالخره کسانی هستند به دلیل تحصیل و شغل در خارج از کشور به سر میبرند .دولت چون ایرانیان داخل ،نسبت
به آنها هم وظیفه دارد.
طبیعتا وزارت خارجه و شورای ایرانیان خارج از کشور کار را دنبال کنند تا مشکالت ایرانیان مقیم عمان هم به
حداقل برسد.
منبع :بتا سهم
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فوالد مبارکه موفق به ثبت رکورد تولید ماهیانه اردیبهشتماه شد
تال شگران فوالد مبارکه موفق شدند با ثبت رکورد تولید ماهیانه اردیبه شتماه در واحد احیاء م ستقیم  ١به میزان
 ٥٠١هزار و  ٣٩٠تن(گذر از نیم میلیون تن) و در واحد احیاء مستقیم  ٢به میزان  ٢٨١هزار و  ٨٩٠تن ،در مجموع
با تولید  ٧٨٣هزار و  ٢٨٠تن آهن اسفففنجی ،رکورد جدیدی را در تولید ماهیانه ناحیه آهنسففاز ی شففرکت فوالد
مبارکه رقم بزنند.
رکورد قبلی تولید ماهیانه واحد احیاء مستقیم  ١به میزان  ٤٨٣هزار و  ٩٣٠تن ،واحد احیاء مستقیم  ٢به میزان
 ٢٦٨هزار و  ٤٢٠تن و در مجموع به میزان  ٧٥٢هزار و  ٣٥٠تن آهن اسفففففنجی در فروردین ماه  ١٤٠١به ث بت
رسیده بود.
منبع :اخبار بورس

شش رکورد جدید تولید و چهار رکورد کیفی در اردیبهشت ماه برای گلگهر ثبت شد
معاون بهرهبردار ی کگل از ثبت شففففش رکورد تول ید و چهار رکورد کیفی در اردیبهشففففت ماه  ۱۴۰۱در بخش های
مختلف گلگهر خبر داد.
رفیع یان گ فت :تول ید مجموع ماه گ ند له مجتمع گلگهر با ت ناژ  ۱۱۱۰۳۵۶ث بت رکورد داشفففف ته که این عدد در
فروردین ماه  ۱۱۱۰۰۱۳بوده است و همچنین تولید ماه کارخانه گندلهساز ی یک با تناژ  ۵۶۳۶۲۳ثبت رکورد داشته
که این عدد در فروردین امسال  ۵۶۳۵۲۳بوده است.
منبع :اخبار بورس

جهش  ۷درصدی تولید تختال در فوالد هرمزگان
معروفخانی مدیرعامل فوالد هرمزگان با تاکید بر تحقق رشد تولید در فوالد هرمزگان  ،از تولید  ۲۹۵۱۹۸تن تختال
در فروردین و اردیبهشففت سففال جار ی خبر داد و گفت  :تولید تختال در شففرکت فوالد در مقایسففه با مدت مشففابه
سال قبل که  ۲۷۵۵۸۵تن بوده از رشد  ۷.۱درصدی برخوردار بوده است.

منبع :اخبار بورس
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خاندوزی« :آسان سازی دریافت مجوز کسب و کار» اولویت وزرات اقتصاد است
وزیر اقتصاد:
مساله استعالمات برای دریافت مجوز کسب و کار فرایندهای زمانبر و خسته کننده ادار ی داشت.
«آسان ساز ی دریافت مجوز کسب و کار» اولویت وزرات اقتصاد است.
رهبر معظم انقالب در بهمن ماه سال گذشته فرمودند که آسانساز ی دریافت مجوزهای اشتغال ،ایجاد پنجره واحد
برای اخذ مجوز که رهبر ی انقالب فرمودند تا حدودی انجام شده است لیکن آن آنطور که باید و شاید انجام نشده
من به مسئولین تاکید میکنم که این قضیه را جدی بگیرید
در اسفند ماه سال گذشته در مورد اجرای قانون مصوب مجلس و فعالیتی که همکارانم در وزارت امور اقتصادی
و دارایی داشتند موفق شدیم که گام اول را با حضور رئیسجمهور افتتاح کنیم و گزارش این گام اول را بعد از
تعطیالت نوروز که خدمت شما رسیده بودم به تفسیر عرض کردم.
منبع :بتا سهم

احیای برجام با راهحل میانی
لومبرگ:
وزیر امور خارجه قطر گفت که مقامات ایران آماده بازگرداندن توافق هستهای با قدرتهای جهانی با یک راه حلی
میانی هستند.
منبع :صدای بورس

خرید شیر دامداران به قیمت جدید
مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان فرآوردههای لبنی گفت :
در راستای حمایت از دامداران ،خرید شیر خام با قیمت مصوب جدید هر کیلوگرم  ۱۲هزار تومان انجام میشود.
تا زمانی که مازاد شیر در کشور وجود داشته باشد آمادگی خریدار ی آن توسط اتحادیه وجود خواهد داشت.
منبع :اخبار بورس
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میثم فدایی مدیرعامل فرابورس خبر از بازگشایی تفارس داد

منبع :بورس نیوز

افت نرم  1.500واحدی پس از عقبگرد جدی روز گذشته
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزار ی فارس ،بورس اوراق بهادار تهران مانند روز گذشته که روند منفی داشت،
امروز هم یک روند کاهشی داشت ،به گونهای که شاخص کل در پایان معامالت با کاهش  ١٥٢٧واحد به رقم یک
میلیون و  ٥٥٥هزار  ٦٨٢واحد رسید.
همچنین شاخص کل با معیار هموزن امروز با کاهش  ١٥٤٤واحد به رقم  ٤٣١هزار و  ٢٢٨واحد رسید .ارزش بازار
در بورس تهران که ناشی از ارزش شرکتهای حاضر در بورس است به بیش از  ٦میلیون و  ١٧٠میلیارد تومان
رسید.
معامله گران امروز بیش از  ٧.٦٤میلیارد سهام ،حق تقدم و اوراق مالی در قالب  ٤٨٩هزار فقره معامله و به ارزش
 ٤٤١٧میلیارد تومان داد و ستد کردند .امروز همه شاخصهای بورس قرمز بودند ،به گونهای که شاخص کل و
شاخص قیمت با معیار وزنی ف ارزشی  ١دهم درصد رشد کردند ،این دو شاخص با معیار هموزن  ٣٦صدم درصد
کاهش یافت.
شاخص آزاد شناور  ١٥صدم درصد کاهش یافت ،شاخص بازار اول بورس  ١٥صدم درصد افت کرد و شاخص بازار
دوم بورس که معامالت بلوکی در آن انجام میشود  ٤صدم درصد کاهش یافت.

امروز گروه مپنا ،نمادهای کشتیرانی جمهور ی اسالمی ،صنایع پتروشیمی خلیج فارس ،بیشترین اثر افزایشی بر
شاخص بورس را داشتند و نمادهای فوالد مبارکه اصفهان ،فوالد خراسان ،فوالد خوزستان و ملی صنایع مس ایران
بیشترین اثر منفی بر روی شاخص کل را داشته اند.
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در فرابورس ایران هم امروز شاخص کل با  ٧واحد افزایش به رقم  ٢١هزار و  ٣٢١واحد رسید .ارزش بازار
اول و دوم فرابورس ایران به بیش از یک میلیون و  ١٨٠هزار میلیارد تومان رسید .ارزش بازار پایه هم  ٣٦٤هزار
میلیارد تومان شد.
امروز نمادهای سرمایه گذار ی مالی سپهرصادرات ،داروساز ی دانا ،مدیریت انرژ ی امید تابان هور و تولید نیروی
برق دماوند بیشترین اثر افزایشی بر شاخص فرابورس را داشتند و سهم های صنعتی مینو ،گروه سرمایه گذار ی
میراث فرهنگی و فوالد هرمزگان جنوب بیشترین اثر کاهشی در شاخص فرابورس را داشته است.
به گزارش فارس ،با توجه به فصل برگزار ی مجامع شرکتها عمده شرکتهای بورسی و فرابورسی برای عملکرد سال
گذشته خود سود شناسایی کرده و بین سهامداران از طریق سجام پرداخت میکنند ،بنابراین توصیه میشود
سهامداران خرد تا پایان فصل برگزار ی مجامع ،سهام خود را نگه دارند.
به هر حال سرمایهگذار ی در بورس یک فرایند بلندمدت است و باید از محل پسانداز صورت گیرد و پرتفوی متنوع
از سهام شرکتهای بنیادی و هلدینگها انتخاب شود که بیشتر ی بازده و کمترین ریسک متوجه سرمایهگذار شود،
اما در هر حال ریسک و بازده جزو ذات بازار سرمایه است.

خالص تغییر مالکیت بورس ( 3خرداد  405 :)1401میلیارد تومان حقیقی به حقوقی

خالص تغییر مالکیت بورس ( ٣خرداد  ٤٠٥ :)١٤٠١میلیارد تومان حقیقی به حقوقی
ارزش معامالت خرد سهام بورس ٣٣٧٢ :میلیارد تومان
منبع :دنیای بورس
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خالصه بازار

صفحه | 6

قیمت دالر و یورو سهشنبه  3خرداد 1401

منبع :اقتصاد آنالین

قیمت طال و سکه سهشنبه  3خرداد 1401

منبع :اقتصاد آنالین
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