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گشوده شدن دروازههای تجارت با آلمان روی تجار ایرانی
دروازههای تجارت با آلمان با اجرای پروژه مشترک سازمان توسعه تجارت با مرکز بینالمللی تجارت به روی
تولیدکنندگان ایرانی باز شد و مذاکرات با  ۷۵ابر شرکت آلمانی انجام و به عقد چندین قرارداد و تفاهمنامه انجامید.
 ۴تا  ۲۴اردیبهشت ماه امسال ۲۰ ،تاجر و تولیدکننده ایرانی در قالب پروژهای با عنوان «پروژه مشترک سازمان
توسعه تجارت با مرکز بینالمللی تجارت ITC» -به آلمان سفر کردند و ضمن بازدید از نمایشگاههای بینالمللی و
شرکتها و کارخانههای مرتبط آلمانی ،گفتوگوها و رایزنیهای مستقیم با  ۷۵شرکت بهعنوان همتایان آلمانی
خود داشتند.
منبع :اخبار بورس

وزارت نفت :وصول درآمدهای نفتی ایران  ۶۰درصد افزایش یافت
روابط عمومی وزارت نفت:
برخالف شایعات و گزارههای مطرحشده در فضای عمومی جامعه ،وصول درآمدهای حاصل از صادرات نفت،
میعانات گاز ی ،گاز طبیعی ،فرآوردههای نفتی و محصوالت پتروشیمی در دو ماه نخست امسال افزایش
خیرهکنندهای نسبت به مدت مشابه پارسال داشته است.
وصول درآمدهای ارز ی در فروردینماه و اردیبهشتماه  ۱۴۰۱بیش از  ۶۰درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال بوده
است.
درآمدهای پتروشیمی که به سامانه نیما واریز شده در دو ماه نخست پارسال  ۱.۵میلیارد دالر بود که در دو ماه
امسال به  ۲میلیارد و  ۴۵۰میلیون دالر رسیده است.
منبع :اخبار بورس

افزایش تولید روزانه پارسخودرو
شرکت پارسخودرو درحال حاضر با برنامهریز ی صورتگرفته و تامین قطعات موردنیاز از مرز تولید  ۵۰۰دستگاه
خودروی کامل در روز گذشت .با برنامهریز ی صورتگرفته و تامین قطعات موردنیاز ،تولید در شرکت پارس خودرو
روزانه از مرز  ۵۰۰دستگاه خودروی کامل گذشت و در حال حاضر  ۱۰۰درصد تولیدی این شرکت به صورت کامل
تولید و تحویل شبکه فروش میشود.
پارسخودرو از ابتدای امسال تاکنون نزدیک به ۱۸هزار دستگاه خودروی سوار ی تولید کرده است و تمامی فرآیند
تولید و تحویل خودرو طبق برنامه اعالمی گروه خودروساز ی سایپا در حال انجام است .پارسخودرو در چند روز
گذشته و حتی پنجشنبه به روند افزایش تولید خود ادامه داد و فقط در روز کار ی گذشته در کنار تولید
برنامهریز یشده ،موفق به تکمیل  ۹۰۲دستگاه خودروی ناقص شد.
منبع :اخبار بورس
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قیمتگذاری خودرو با فرمول جدید
وزارت صمت قصد دارد فرمولی جدید را برای تعیین قیمت خودروهای داخلی پیاده کند ،فرمولی که اوال با تورم
عمومی و ثانیا با الزام سال گذشته وزیر صمت به خودروسازان در ارتباط است.
طبق فرمولی که وزارت صمت در نظر گرفته ،قرار است قیمت خودرو با توجه به نرخ تورم و  ۱۵درصد کاهش
هزینهای که خودروسازان ملزم به آن شدهاند ،تعیین شود.
بر این اساس ،میزان افزایش قیمت خودروها طبق فرمول «نرخ تورم منهای  ۱۵درصد از کاهش هزینه خودروسازان»
محاسبه خواهد شد .بنابراین برخالف آنچه برخی گمان میکردند ،نهتنها قرار نیست امسال قیمت خودرو کاهش
پیدا کند ،بلکه احتماال رشدی بیش از گذشته انتظار آن را میکشد.
منبع :صدای بورس

بانک مرکزی:
حجم نقدينگی در پایان فروردینماه سال (۱۴۰۱معادل  ۴۸۲3۴.۰هزار میلیارد لایر) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰
معادل  ۰.۲درصد کاهش یافته است .همچنین ،نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی در فروردینماه  ۱۴۰۱معادل 3۸.۲
درصد بوده است.
در صورت تعدیل اثرات پوشش آمار ی مذکور ،رشد نقدینگی پایان فروردینماه سال ۱۴۰۱نسبت به پایان سال ۱۴۰۰
معادل  3۵.۶درصد بوده است.
بررسی روند اجزای نقدینگی(پول و شبه پول) در سال  ۱۴۰۱نیز نشاندهنده بهبود ترکیب نقدینگی و کاهش سیالیت
پول است ،به طوریکه سهم پول از نقدینگی از  ۲۰.۴درصد در پایان سال  ۱۴۰۰به  ۱۹.۷درصد در پایان فروردینماه
 ۱۴۰۱کاهش یافته و سهم شبه پول از نقدینگی نیز در این دوره از  ۷۹.۶درصد به  ۸۰.3درصد افزایش یافته است.

منبع :صدای بورس

توقف سآبیک !؟
به اطالع مي رساند ،نماد معامالتي شركت سيمان آبيك (سآبيك) با توجه به اعالم شركت مديريت فناوري مبني
بر وجود محدوديت در شمارنده  ۶رقمي سفارش ،نماد معامالتي فوق متوقف گرديد.
مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران
منبع :اخبار بورس
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تاکید رئیس جمهور بر پرداخت مطالبات بانکها از دولت/مساله کفایت سرمایه بانکها نیز
در دستور بانک مرکزی است
علی صالح آبادی؛ رئیس کل بانک مرکز ی:
محور دوم اصالح رابطه بانک مرکزی و بانکها است و از مهمترین بخشهای آن کاهش معوقات شبکه بانکی،
مولدساز ی دارییهای بانکها و فروش اموال مازاد است.
مساله دیگر بدهی دولت به بانکها هم میتواند سمت راست ترازنامه بانکهای دولتی را اصالح کند.
سازوکارهایی پیشنهاد شده و رییس جمهور محترم نیز تاکید داشتند که مطالبات بانکها از دولت پرداخت شود
کنترل رشد ترازنامه بانکها نیز یکی از محورهای نظارتی موثر بانک مرکز ی است که برای هر بانکی با توجه به
شرایط متفاوت خواهند بود.
مساله کفایت سرمایه بانکها نیز در دستور بانک مرکز ی است و حتما باید اصالح شود.
منبع :اخبار بورس

استقالل _ پرسپولیس
سرپرست دفتر شرکتها و آماده سازی بنگاههای سازمان خصوصیسازی از آماده بودن نماد استقالل برای بازگشایی
و معامله ،همزمان با جشن قهرمانی این باشگاه خبر داد.
امیررحیمی با بیان اینکه نماد باشگاه استقالل آماده بازگشایی است ،اظهار کرد :تالش میشود نماد این باشگاه
امروز یا فردا بازگشایی شود و امور مربوطه با توجه به جشن قهرمانی این باشگاه درحال انجام است .فقط در انتظار
تاییدیه ای از سازمان حسابرسی هستیم ،فرابورس نیز آمادگی خود را برای بازگشایی اعالم کرده است .بنابراین
این نماد امروز یا فردا آماده بازگشایی است.
وی درمورد باشگاه پرسپولیس توضیح داد :نماد پرسپولیس حدود یک هفته تا  ۱۰روز دیگر بازگشایی می شود.
البته ممکن است نماد استقالل بازگشایی نشود تا هردو نماد همزمان آماده معامله شوند اما استقالل آماده
بازگشایی است.
منبع :اخبار بورس

دو برابر شدن صادرات ایران به سوریه
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه از دو برابر شدن صادرات ایران به سوریه خبر داد و گفت :دو کشور در
کنار هم میتوانند تولیدات خود را به منطقه عرضه کنند و از بازار آن نهایت بهرهبرداری را ببرند.
منبع :دنیای بورس
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بازگشت بیت کوین به کانال  ۳۰هزار دالری
در ساعات نخست معامالت روز دوشنبه ،بازار رمزارزها روند
صعودی در پیش گرفته و اکثر کوینها در محدوده سبز قرار
دارند.
ارزش بازار جهانی رمزارزها در حال حاضر  ۱.۲۶تريليون دالر
است كه  ۴.۷۵درصد رشد را نسبت به روز گذشته نشان
میدهد.
همچنین حجم کل معامالت در طول  ۲۴ساعت گذشته ۱۶.۱۸
درصد افزایش یافته و به  ۵۷.۹۲میلیارد دالر رسیده است.
از طرفی ۷۵.۱۵ ،میلیون دالر موقعیت شورت در معامالت آتی
بیتکوین ،در طول  ۲۴ساعت گذشته لیکویید شده است.
بیتکوین با رشد حدود  ۵درصد به قیمت  3۰هزار و 3۱۹
دالر و اتریوم با افزایش حدود  ۶درصد به قیمت هزار و ۸۷۴
دالر معامله میشوند.
سایر رمزارزهای مشهور مانند دوجکوین ،شیبا اینو ،ریپل و کاردانو نیز شاهد افزایش قیمت بودند.
منبع :نبضارز

اوراق ارزی به زودی منتشر میشود
رئیس کل بانک مرکز ی:
یکی از برنامههای بانک مرکز ی انتشار اوراق ارز ی است،هم اکنون این اوراق طراحی میشود تا افرادی که ارز در
اختیار دارند از آن بهرهمند شوند.
به زودی اوراق ارز ی منتشر میشود و بازپرداخت و سود نیز به صورت ارز ی خواهد بود.
افرادی میتوانند در این طرح شرکت کنند که درآمد ارز ی داشته باشند و در پروژههای با بازدهی باال سرمایهگذار ی
کنند و اوراق منتشر شود.

منبع :بتاسهم
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جوزپ بورل :نفت روسیه را تحریم خواهیم کرد
به رغم ناکام ماندن تحریم نفتی روسیه به دلیل اختالفات در درون کشورهای عضو اتحادیه اروپا ،جوزپ بورل
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرد که در بسته تحریمی بعدی قطعا نفت روسیه تحریم خواهد شد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود« :در پایان (درباره تحریم نفت روسیه در اتحادیه اروپا) یک توافق
خواهد بود .ما تا بعد از ظهر دوشنبه درباره بسته بعدی تحریمها توافق خواهیم کرد».
طبق بخشنامه ابالغی بانکها به شعب ،تمدید خودکار تاریخ انقضای کارتهای بانکی از تیرماه  ۱۴۰۱لغو میشود
و مشتریان باید برای تمدید انقضای کارت خود ،به صورت حضور ی به شعبه مراجعه کنند.

منبع :اخبار بورس

رشد اندک  ۳هزار واحدی پس از افت سنگین روزهای اخیر
در بورس امروز حقوقیها حدود  ۲۹۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند .ارزش کل معامالت خرد چهار هزار و
۶۶۰میلیارد تومان بود ،اشخاص حقوقی ۲۲درصد یعنی هزار میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان  ۶درصد
از کل معامالت شد.
بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه «بانکها و مؤسسات اعتباری»« ،فلزات اساسی» و
«بیمه و صندوق بازنشستگی» رقم خورد در حالی که برآیند معامالت گروههای «محصوالت شیمیایی» و «هتل و
رستوران» به نفع حقیقیها تمام شد.
سه نماد #وبملت# ،بپاس و #فملی لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند ،توجه حقیقیها
نیز بیشتر به #نوری# ،شبصیر و #شغدیر معطوف بود.
مالکیت حقوقی در ترکیب سهامداری شرکت بانک ملت معادل ۴۹میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر
سهامداران حقیقی پتروشیمی نوری با برتری ۵۴میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.
امروز افزایش سهام حقیقیها در ۴۶نماد و افزایش سهام حقوقیها در ۹3نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید
که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۲۱۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۴۵۰میلیارد تومان بود.

منبع:اینه بورس
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خالصه بازار
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خالص تغییر مالکیت بورس

خالص تغییر مالکیت بورس ( ۹خرداد  ۲۱۹ :)۱۴۰۱میلیارد تومان حقیقی به حقوقی
ارزش معامالت خرد سهام بورس 3۲3۱ :میلیارد تومان

منبع :دنیای بورس
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دالر و یورو دوشنبه  8خردادماه ۱۴۰۱

منبع :اقتصاد آنالین

قیمت طال و سکه دوشنبه  8خردادماه ۱۴۰۱

منبع :اقتصاد آنالین
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