شنبه  7خرداد ۱۴۰۱
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توافق هستهای با ایران به پایان رسیده است
لیندسی گراهام ،سناتور جمهور یخواه:
توافق هستهای با ایران به پایان رسیده است.
باید پیامدهای فعالیت های هستهای ایران را برای تهران توضیح دهیم.
منبع :اقتصاد آنالین

بایدن ۱۰ :سال آینده حیاتی خواهد بود
رئیسجمهور آمریکا:
همه چیز به سرعت در حال تغییر است و  ۱۰سال آینده ،سالهای تعیینکننده این قرن خواهد بود.
این برهه زمانی نشان خواهد داد که در جهان چه اتفاقی خواهد افتاد و ارزشهایی که (جنگ) آن را نه تنها برای
آینده نزدیک ،بلکه برای نسلهای آینده مشخص میکند.
منبع :اخبار بورس

نماینده روسیه :مذاکرات وین به مدت  ۲.۵ماه متوقف مانده است
اولیانوف :دو ماه و نیم میشود که مذاکرات وین بر سر برجام متوقف شده است .به نظر میرسد که آمریکا در
تالش است تا برخی تحریمهای اعمالی دولت ترامپ علیه ایران را حفظ کند .اگر واشنگتن واقعا میخواهد به
عدم اشاعه هستهای متعهد باشد ،به رویکرد سازنده و منظمتر ی نیاز دارد.
منبع :کانال تحلیلی پارسیس

عوارض صادراتی  ۵محصول کشاورزی برداشته شد
وزیر جهاد کشاورز ی:
عوارض صادراتی پنج کاالی کشاورز ی از جمله گوشت مرغ ،تخممرغ ،شیر خشک ،خامه و چربی حذف شد.
با توجه به مازاد تولید این محصوالت امکان صادراتشان مهیا شده است..
منبع :اخبار بورس
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جهش قیمت نفت در برابر چشمانداز تحریم نفت روسیه
چارلز میشل ،رئیس شورای اروپا گفت :مطمئن است پیش از نشست بعدی شورا در  ۳۰مه ،توافق درباره تحریم
نفت روسیه میتواند حاصل شود.
حتی بدون تحریم رسمی ،نفت روسی اندکی موجود است زیرا خریداران و شرکتهای بازرگانی از معامله با
شرکتهای نفتی روسی خوددار ی میکنند .با دشوار شدن فروش به خریداران اروپایی ،روسیه فروش نفت به چین
و هند را به میزان قابل توجهی افزایش داده است
طبق گزارش خبرگزار ی ریا به نقل از الکساندر نواک ،معاون نخست وزیر روسیه ،تولید نفت روسیه از  ۵۲۴میلیون
تن در سال  ۲۰۲۱به  ۴۸۰تا  ۵۰۰میلیون تن در سال  ۲۰۲۲کاهش پیدا خواهد کرد.
منبع :اخبار بورس

خبر مهم وزیر کار درباره یارانه جاماندگان  +جزئیات
اقتصادنیوز :وزیر کار با اشاره به اینکه  ۹۰درصد مردم مستحق دریافت یارانه هستند ،گفت :از  ۷.۵میلیون نفر ی
که یارانه دریافت نمیکردند ۴ ،تا  ۵میلیون نفر بعد از ثبتنام ،یارانه به آنها تعلق میگیرد.
حجتاهلل عبدالملکی گفت :از هفتونیم میلیون نفر ی که یارانه دریافت نمیکردند ۴ ،تا  ۵میلیون نفر آنها بعد
از ثبتنام ،یارانه به آنها تعلق میگیرد.
وی ادامه داد :دهک دهم هم بهدلیل غیرشفاف بودن اطالعات اقتصادی خانوار مشمول یارانه نشدند که بسیار ی
از این افراد در سامانه حمایت درخواست بازنگر ی کردند و برای این افراد هم بهصورت علیالحساب یارانه واریز
شد ،اما تا شفاف شدن اطالعات اقتصادی آنان این مبلغ قابل برداشت نیست.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی افزود ۹۰ :درصد مردم ایران مستحق دریافت یارانه هستند و هر ایرانی که جزو ۹۰
ً
قطعا حتی یک نفر هم حقش ضایع نخواهد شد و پول همه در حساب سازمان هدفمندی یارانهها
درصد باشد
موجود هست.
lنبع :صدای بورس

انتقاد چین از اظهارات اخیر رابرت مالی
سخنگوی وزارت امورخارجه چین در واکنش به اظهارات رابرت مالی نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران
گفت« :جای تعجب است که طرف آمریکایی به رغم اذعان به شکست سیاست فشار حداکثر ی علیه ایران ،همچنان
اشتباهات خود را تکرار میکند و به تشدید تحریمها علیه ایران ادامه میدهد».
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«وانگ ون بین» در ادامه خاطرنشان کرد این امر نه تنها کمکی به خروج از بن بست مذاکرات هستهای ایران
نمیکند ،بلکه روند مذاکرات را تضعیف کرده و اعتبار آمریکا را بیش از پیش مخدوش خواهد کرد.
منبع :اخبار بورس

ایران با ذخیرهسازی حدود  4۰میلیون بشکه نفت روی نفتکشهای خود ،به دنبال مشتری
است.
دادههای موسسه کپلر نشان میدهد که حدود  ۲۰کشتی نفت ایران تا اواسط ماه می در نزدیکی سنگاپور لنگر
انداخته بودند اما این میزان در ماه آوریل بهسرعت افزایشیافته که دلیلی جز جایگزین شدن نفت روسیه با نفت
ایران ندارد.موسسه کپلر در گزارش جدید خود تخمین میزند ایران فقط در نزدیکی سنگاپور  ۳۷میلیون بشکه نفت
روی آب دارد که نسبت به ماه گذشته  ۱۵میلیون بشکه افزایش داشته است.بر اساس دادهها و محاسبات این
شرکت ،صادرات ایران به چین در ماه مارس بین  ۷۰۰تا  ۹۰۰هزار بشکه در روز برآورد میشد که با کاهش  ۲۰۰تا
 ۲۵۰هزار بشکهای در ماه بعدی مواجه شده است.
منبع:پترو تحلیل

تکنرخی شدن قیمت خودرو با عرضه در بورس
دبیر انجمن خودروسازان اظهار کرد :عرضه خودرو در بورس میتواند به تکنرخی شدن قیمت آن کمک کند.
نعمتبخش گفت :باید وزارت صمت اجازه دهد هیاتمدیره خودروسازان قیمت خودرو و روش عرضه را تعیین
کنند.
به گفته نعمتبخش ،اکنون که هم خودرو در سامانه یکپارچه فروش خودرو و هم در بورس عرضه شده ،با توجه
به شفافیت عرضه در بورس کاال ،بهتر است خودرو در بورس عرضه شود .نعمتبخش میگوید :اکنون رانت
چندهزارمیلیاردی از نحوه فروش خودرو در قرعهکشی توزیع میشود که باید جلوی آن را گرفت ،همچنین باید
جلوی دونرخی شدن خودرو را بگیریم .سال گذشته نمایندگان مجلس طرح عرضه خودرو در بورسکاال را در مجلس
اعالم کردند و مقرر شد پس از رفع ابهامات آن این کار انجام شود و اکنون تعدادی از خودروسازان خودروهای
خود را در بورس عرضه کردند.

منبع :اخبار بورس
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واریزی مربوط به  ۲ماه امسال صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بهزودی انجام میشود
امیرمهدی صبایی؛ مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه:
بر اساس هماهنگیهای انجام شده بهزودی مبلغ مربوط فروردین و اردیبهشتماه امسال صندوق توسعه ملی به
حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز خواهد شد.
منبع :بتا سهم

عوارض پلکانی تنظیم بازار

مصوووبه سووتاد تنظیم بازار دولت در دریافت عوارض_صووادراتی
پلکانی تا پایان اردیبهشت بوده و فعال مصوبه ای در خصوص
تمدید مصوبه ،ابالغ نشده است.
اقدام گمرک در خ صوص دریافت عوارض صادراتی بعد از اول
خرداد  ۱۴۰۱فاقد سند قانونی باالد ست و م صوبه دولت ا ست.
موضوع از سوی #صمت به اطالع #گمرک نیز رسیده است.

منبع :کامودیتی
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نرخ سود بازار بین بانکی به  ۲۰.۵9درصد رسید

منبع :اخبار بورس

مزایده فروش شرکت لیزینگ ایران خودرو

خگستر مزایده فروش شرکت لیزینگ ایران خودرو (سهامی خاص) با مالکیت  ۵۰درصد متعلق به شرکت گسترش
سرمایه گذار ی ایران خودرو (سهامی عام) و  ۵۰درصد متعلق به شرکت سرمایه گذار ی سمند(سهامی خاص)
منبع :صدای بورس
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بیت کوین در کانال  ۲۸هزار دالری
در ساعات نخست معامالت روز شنبه ،بازار رمزارزها فعال شاهد
نوسانات جزئی بوده و کوینها به صورت ترکیبی در محدوده سبز
و قرمز قرار دارند.
ارزش بازار جهانی رمزارزها در حال حاضر  ۱.۲تريليون دالر است كه
 ۰.۷درصد افت را نسبت به روز گذشته نشان میدهد.
همچنین حجم کل معامالت در طول  ۲۴ساعت گذشته ۱۵.۶۷
درصد کاهش یافته و به  ۸۸.۳۶میلیارد دالر سیده است.
از طرفی ۹.۴۲ ،میلیون دالر موقعیت شورت در معامالت آتی
بیتکوین ،در طول  ۲۴ساعت گذشته لیکویید شده است.
بیتکوین با افت کمتر از نیم درصد به قیمت  ۲۸هزار و  ۸۳۴دالر
و اتریوم با رشد کمتر از نیم درصد به یمت هزار و  ۷۶۱دالر معامله
میشوند.
دوجکوین و شیبا اینو شاهد رشد قیمت بودند ،در حالی که ریپل و کاردانو روند نزولی در پیش گرفتند.

منبع :بورس نیوز

برگشت مجدد بازار به مدار اصالح
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزار ی فارس ،شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز گرچه در ساعات اولیه
روند رو به رشد طی کرد ،اما ساعت  ۹به بعد روند ریزش به خود گرفت ،به گونهای که در پایان معامالت با کاهش
 ۱۱هزار و  ۱۱۰و احد به رقم یکمیلیون و  ۵۵۳هزار و  ۳۷۷واحد رسید.
شاخص کل با معیار هموزن نیز امروز با کاهش  ۴هزار و  ۲۵۲واحد به رقم  ۴۳۲هزار و  ۵۴۱واحد رسید.
ارزش بازار در بورس تهران به بیش از  ۶میلیون و  ۱۶۵هزار میلیارد تومان رسید.
معاملهگران امروز بیش از  ۱۱میلیارد سهام ،حقتقدم و اوراق مالی در قالب  ۵۹۶فقره معامله و به ارزش  ۵هزار و
 ۷۳۴میلیارد تومان داد و ستد کردند.
امروز نماد پاالیش نفت اصفهان بیشترین اثر افزایشی در شاخص بورس را داشته و نمادهای فوالد مبارکه،
ایرانخودرو ،مپنا ،پتروشیمی خلیجفارس ،چادرمل و شستا بیشترین اثر کاهشی در شاخص بورس را داشتهاند.
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در فرابورس ایران هم امروز شاخص کل با کاهش  ۹۰واحد به رقم  ۲۱هزار و  ۳۹۷واحد رسید.
ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از یکمیلیون و  ۲۰۵هزار میلیارد تومان رسید.
ارزش بازار پایه به  ۳۶۴هزار میلیارد تومان رسید.
معاملهگران امروز در فرابورس ایران بیش از  ۳.۶میلیارد سهام ،حقتقدم و اوراق مالی در قالب  ۳۶۲هزار فقره
معامله و به ارزش  ۳هزار و  ۲۰میلیارد تومان داد و ستد کردند .با این حساب ارزش معامالت امروز بورس و
فرابورس به بیش از  ۸۷۰۰میلیارد تومان رسید.
امروز نمادهای آهن و فوالد غدیر ،داروساز ی دانا و نیروی برق دماوند بیشترین اثر افزایشی در شاخص فرابورس
را داشتهاند و نماد مالی سپهر صادرات ،فوالد هرمزگان ،آریا ساسول و فوالد ارفع بیشترین اثر کاهشی در شاخص
فرابورس را داشتهاند.
به گزارش فارس ،با توجه به چشمانداز نامناسبی که برای بازار ارز وجود دارد ،سرمایهگذاران محتاطتر شده و امروز
شاخص کل با ریزش همراه شده است .به هر حال سرمایهگذار ی در بورس همراه با ریسک و نوسان است و باید
ً
حتما از محل پس انداز و با مطالعه و مشورت صورت گیرد.
منبع:خبرگزاری فارس

خالص تغییر مالکیت صنایع بورسی

خالص تغییر مالکیت بورس ( ۷خرداد  ۳۷۹ :)۱۴۰۱میلیارد تومان حقیقی به حقوقی
ارزش معامالت خرد سهام بورس ۳۶۰۵ :میلیارد تومان
منبع :تحليلهای بورسی
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خالصه بازار
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قیمت دالر و یورو شنبه  7خردادماه ۱4۰۱

منبع :اقتصاد آنالین

قیمت طال و سکه شنبه  7خردادماه ۱4۰۱

منبع :اقتصاد آنالین
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