یکشنبه8خرداد ۱۴۰۱

صفحه | 0

وزیر صمت :اهلیت خریداران سهام خودروسازان شرط اصلی واگذاری است
فاطمی امین:
رای واگذار ی سهام دو خودروساز کشور برنامهریز یها انجامشده و سندی در دست تدوین است که بر اساس آن
اهلیت ،توانایی ،تخصص و تعهد خریداران این سهام بهعنوان مهمترین شروط در نظر گرفته خواهد شد.
همچنین تمهیداتی برای دوران گذار در تغییر سهامداران شرکتهای خودروساز اندیشیده خواهد شد.
منبع :اخبار بورس

بانک مرکزی :اوراق ارزی به زودی منتشر میشود
بانک مرکزی اعالم کرد که برای نخستینبار ،طرح انتشار اوراق ارز ی در دستور کار قرار گرفت .به شکل ساده
میتوان گفت که اوراق ارز ی ،یک ابزار قانونی برای کسب سود از نوسانات قیمت ارز است .در سالهای اخیر ،خرید
اسکناس دالر یا یورو که به «دالرهای خانگی» مشهور شده است ،یکی از راهکارهای اصلی حفظ سرمایه در مقابل
کاهش ارزش پول بوده است.
حال بهرهگیر ی از این ابزار میتواند به سرمایهگذار یک راهکار قانونی برای حفظ ارزش سرمایه در مقابل نوسانات
نرخ ارز ارائه کند .عالوه بر سرمایهگذاران ،شرکتها نیز میتوانند از مواهب این ابزار بهره ببرند .اگرچه در گام اول
بانک مرکز ی قرار است ،اوراق ارز ی را به پشتوانه منابع ارز ی خود منتشر کند ،اما در گامهای دیگر شرکتها نیز
میتوانند با انتشار این اوراق ،منابع مورد نیاز خود را از بازار تامین کنند .در این شرایط سیاستگذار ارز ی نیز یک
ابزار جدید برای مدیریت بازار خواهد داشت و با کاهش فشار خرید اسکناس ،قدرت بازارساز افزایش خواهد یافت.
منبع سبدگردان مانی

افزایش نرخ در صنعت کاشی
دريافت مجوز تغيير در نرخ فروش کاشی و سرامیک
با توجه به شرایط بازارهای صادراتی و به منظور مدیریت بهینه بازار درصد افزایش در بازارهای مختلف صادراتی
متفاوت می باشد  .با در نظر گرفتن افزایش نرخ بازارهای صادراتی میانگین افزایش نرخ در محصوالت کاشی و
سرامیک  %24می باشد
منبع :کانال تحلیلی پارسیس

بازار خودرو راکد شد
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو می گوید :قیمت خودرو از سه شنبه هفته پیش تاکنون بدون تغییر مانده
است.
منبع :صدای بورس

صفحه | 1

بانکها حمایتی از طرح نهضت ملی مسکن نکردند
با گذشت  ۹ماه از تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن ،بجز بانک مسکن که  ۸۰۰۰میلیارد تومان تسهیالت
به این پروژه اختصاص داده ،دیگر بانکها به تکلیف خود در زمینه پرداخت  ۳۶۰هزار میلیارد تومان اعتبار سالیانه
این طرح عمل نکردهاند.
منبع :صدای بورس

بازیگر جدید واردات خودرو
پیشبینی میشود در ترکیب جدید احتمالی ،دو شرکت بزرگ خودروساز کشور ،نمایندگیهای رسمی و غیررسمی
پیشین همراه با خودروسازان مونتاژ ی ،نقش اصلی را در واردات خودرو به کشور ایفا کنند.
بر این اساس خودروسازان سهم عمدهای در واردات خودروهای اقتصادی خواهند داشت .حال آنکه گروه دوم سهم
مشخصی در واردات محصوالت  2۰تا 2۵هزار دالر دارند .بر این اساس سهم چینیها در تامین خودروهای باالی
یک میلیارد تومان نیز محفوظ خواهد بود.
منبع :صدای بورس

روزنامه آمریکایی والاستریت ژورنال در گزارشی نوشت:
ایران پول نفت را با روش خاصی وارد کشور میکند
ایران با یک «سیستم مالی مخفی» تحریمها را دور میزند .به نوشته این روزنامه؛ «این سیستم مالی و بانکی
مخفی ،تهران را قادر خواهد ساخت تا این کشور محاصره اقتصادی خود را بهراحتی تحمل کرده و از آن بهعنوان
اهرم فشاری در مذاکرات هستهای استفاده کند.
این سیستم مالی پیچیده شامل حسابهایی در بانکهای تجاری خارجی ،شرکتهای نیابتی ثبتشده در خارج
از ایران ،شرکت هایی که تجارت ممنوعه را مدیریت میکنند ،و یک اتاق پایاپای معامالت در داخل ایران است که
به این کشور کمک می کند تا به راحتی در برابر فشار دولت بایدن برای پیوستن مجدد به توافق هستهای 2۰۱۵
مقاومت کرده و برای خود زمان بخرد تا به پیشبرد برنامه هستهای خود در حین مذاکرات ادامه دهد».
منبع سبدگردان مانی

گفتوگوی تلفنی بلینکن و وزیر خارجه صهیونیستی درباره ایران
آنتونی بلینکن و یائیر الپید ،وزیران امورخارجه آمریکا و رژیم صهیونیستی به صورت تلفنی با یکدیگر گفتگو و
درباره موضوعات مختلف دوجانبه ،بینالمللی و منطقهای رایزنی کردند.
منبع :اخبار بورس
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اول «سایپا» واگذار میشود ،سپس «ایرانخودرو»  /خودروسازان برای واگذاری قیمت خوردند
وزیر صمت در جمع خبرنگاران از فرارسیدن مراحل پایانی واگذار ی دو شرکت سایپا و ایرانخودرو خبر داد.
فاطمیامین در حاشیه همایش تجار ی مشترک ایران و روسیه درمورد آخرین وضعیت واگذار ی سهام دو شرکت
ایرانخودرو و سایپا به بخش خصوصی اظهار کرد:
«واگذاری ایران خودرو پس از شرکت سایپا انجام میشود و هماکنون  ۳۰۰کارشناس متخصص مشغول به
قیمتگذار ی ایرانخودرو هستند».
«قیمتگذار ی سایپا و ایرانخودرو از سال  ۱4۰۰انجام شد ،اما بهدلیل گستردگی امالک و دارایی این دو شرکت در
سراسر کشور ،روند این قیمتگذار ی قدر ی با کندی همراه شده است».
منبع :بورس نیوز

دفتر صنایع معدنی وزارت صمت خطاب به گمرک:
مهلت مصوبه عوارض صادراتی به پایان رسیده است
اخذ عوارض از ابتدای خرداد به بعد ،خالف مصوبه ستاد تنظیم بازار است.
منبع :بتا سهم

تمدید خودکار کارتهای بانکی لغو شد
طبق بخشنامه ابالغی بانکها به شعب ،تمدید خودکار تاریخ انقضای کارتهای بانکی از تیرماه  ۱4۰۱لغو میشود
و مشتریان باید برای تمدید انقضای کارت خود ،به صورت حضور ی به شعبه مراجعه کنند.

منبع :اخبار بورس

دريافت مجوز تغيير در نرخ فروش محصوالت
با توجه به افزایش بهای تمام شده محصوالت تولیدی این شرکت ناشی از افزایش نرخ مواد اولیه ،افزایش نرخ
دستمزد و اثر تورمی سایر هزینه ها ،طبق محاسبات انجام شده بر اساس ضوابط و دستورالعمل های سازمان
حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نرخ فروش محصوالت این شرکت از تاریخ  ۰۸/۰۳/۱4۰۱به شرح ذیل
افزایش می یابد -۱ :گروه تایرهای رادیال سواری  ۳۰درصد  -2گروه تایرهای کشاورزی بایاس  2۵درصد
منبع :بتا سهام
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بیت کوین همچنان در کانال  ۲۸هزار دالری

در ساعات نخست معامالت روز یکشنبه ،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  ۱.2تريليون دالر است كه  ۰.2۸درصد رشد را نسبت به روز گذشته نشان
میدهد.
همچنین حجم کل معامالت در طول  24ساعت گذشته  4۳.۳2درصد کاهش یافته و به  4۹.۸۶میلیارد دالر
رسیده است.
از طرفی ۳.۹۳ ،میلیون دالر موقعیت شورت در معامالت آتی بیتکوین ،در طول  24ساعت گذشته لیکویید شده
است.
بیتکوین و اتریوم با رشد کمتر از  ۱درصد به ترتیب به قیمت  2۸هزار و  ۹۶۹دالر و هزار و  ۷۷۶دالر معامله
میشوند.
کاردانو و شیبا اینو شاهد رشد قیمت بودند ،در حالی که ریپل و دوجکوین روند نزولی در پیش گرفتند.
منبع :نبضارز

جزئیات واگذاری سهام بلوکی دو خودروساز بزرگ
حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی گفت:
کارگروه پایش اهلیت برای خریداران در سازمان خصوصیسازی تشکیل میشود ،در حال حاضر  ۵درصد از سهام
دولت در ایرانخودرو و  ۱۷درصد باقیمانده سهام دولت در سایپا مانده که وثیقه است و ما منتظریم تا وثیقه این
دو سهم رفع شود و به جای این سهام اموال دیگری وثیقه گذاری شود و وقتی که این دو سهام از وثیقه آزاد
شدند ،زمینه واگذاری فراهم میشود.
خود سایپا و ایران خودرو سهام تودلی دارند که متعلق به شرکتهای زیرمجموعه آنها است که این سهام در
زیرمجموعه آنها وجود دارد و صورتهای این سهام را به وزارت صنعت اعالم کردهایم.
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به گفته قربانزاده ،برای واگذاری بهینه تر ،بهتر است سهام تودلی با سهام نهادهای دیگر مانند صندوقهای
بازنشستگی تجمیع شود و در قالب بلوکهای  ۳۵یا  4۰درصدی واگذار شود که هم ارزش سهام باال میرود و هم
منافع نهادهای دیگر مانند صندوق بازنشستگی حفظ می شود و کافی است که آنها به سازمان خصوصیسازی
وکالت بدهند تا سازمان خصوصی سازی به نیابت از آنها این سهام را تجمیع کرده و به شکل بلوکی در بورس عرضه
کند و هر نهاد به میزان سهامی که دارد میتواند از فروش بلوکه سهام منافع خود را ردارد.
قربان زاده این را هم گفت :حفظ ارزندگی سهام دولت یکی از ویژگیهای فروش بلوکی سهام است که باید همه
دارندگان سهام مدنظر قرار دهند و ما میتوانیم سهام دولت در ایرانخودرو به صورت بلوک  ۱۵یا  2۰درصدی عرضه
کن یم و با عرضه بلوکی ارزندگی سهام دولت هم حفظ میشود و همچنین سهام صندوقها نیز به صورت تودلی
فروخته می شود که اگر این سهام به صورت جزء فروخته شود ارزندگی ندارد ،اما اگر در ترکیب با سهام تودلی
دولت به صورت بلوکی ارائه شود ،ارزندگی پیدا میکند.
رئیس سازمان خصوصی سازی در مورد اینکه فروش بلوکی چقدر از فروش خرد ارزندگی بیشتری دارد گفت :در این
ً
دقیقا نمی دانم چون تعداد سهام تودلی در شرکت ها باید مشخص شود و به نظر من در هر کدام از
زمینه
خودروسازیها با تجمیع سهام تودلی میتوان بلوکهای باالی  ۳۰درصدی درست کرد .در شرکت خودروسازی
سایپا سهام تودلی بیشتر از ایرانخودرو وجود دارد.
منبع :اخبار بورس

کاهش  ۰.۴درصدی بیکاران در سال ۱۴۰۰
مرکز آمار ایران از افزایش ۱۸۰هزار نفر ی جمعیت شاغالن در سال  ۱4۰۰خبر داد و اعالم کرد :نرخ بیکار ی در سال
گذشته  ۹.2درصد بود که نسبت به سال قبل از آن  ۰.4درصد کاهش یافته است.
بررسی سهم جمعیت  ۱۵ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص در سال ١٤٠٠نشان میدهد که  ۱۰.2درصد جمعیت
شاغل ،به دالیل اقتصادی کمتر از  44ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بودهاند.
منبع :دنیای بورس

کاهش  ۱9هزار واحد توام با خروج  67۰میلیارد تومان پول نقد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزار ی فارس ،شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز از همان ابتدای صبح با
روند نزولی همراه شد و در پایان معامالت با کاهش  ۱۹هزار و  ۳۷4واحدی به رقم یک میلیون و  ۵۳4هزار و
 2۸واحد رسید.
شاخص کل با معیار هموزن نیز امروز با کاهش هفت هزار و  ۶۹۷واحد به رقم  424هزار و  ۸4۵واحد رسید.
ارزش بازار در بورس تهران به بیش از  ۶میلیون و  ۸۷هزار میلیارد تومان رسید.

صفحه | 5

معاملهگران امروز بیش از  ۸میلیارد سهام ،حقتقدم و اوراق مالی در قالب  ۶۳4هزار فقره معامله و به ارزش 4
هزار و  ۵۳2میلیارد تومان داد و ستد کردند.
امروز نمادهای فوالد مبارکه اصفهان ،معدنیوصنعتیچادرملو ،گروه مدیریت سرمایه گذار ی امید ،ملی صنایع مس
ایران ،معدنی و صنعتی گل گهر ،بانک ملت و کشتیرانی جمهور ی اسالمی ایران بیشترین اثر کاهشی در شاخص
بورس را داشتهاند.
در فرابورس ایران هم امروز شاخص کل با کاهش  ۱۳2واحد به رقم  2۱هزار و  2۶۵واحد رسید .ارزش بازار اول و
دوم فرابورس ایران به بیش از یکمیلیون و  ۱۹۷هزار میلیارد تومان رسید .ارزش بازار پایه نیز به  ۳۶۱هزار میلیارد
تومان کاهش یافت.
معاملهگران امروز در فرابورس ایران بیش از  2.۶میلیارد سهام ،حقتقدم و اوراق مالی در قالب  2۷2هزار فقره
معامله و به ارزش  ۳هزار و  ۷۰۷میلیارد تومان داد و ستد کردند .با این حساب ارزش معامالت امروز بورس و
فرابورس به بیش از  ۹۰۰۰میلیارد تومان رسید.
امروز نمادهای آهن و فوالد غدیر ،داروساز ی دانا بیشترین اثر افزایشی در شاخص فرابورس را داشتهاند و نمادهای
هرمز ،مارون ،غصینو ،دماوند و کگهر 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 :دنیای بورس

خالص تغییر مالکیت بورس

منبع :دنیای بورس
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خالصه بازار
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دالر و یورو یکشنبه  ۸خردادماه ۱۴۰۱

منبع :اقتصاد آنالین

قیمت طال و سکه یکشنبه  ۸خردادماه ۱۴۰۱

منبع :اقتصاد آنالین
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