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آژانس بینالمللی انرژی اتمی :ذخایر اورانیوم غنیشده ایران به  ۱۸برابر حد مجاز رسیده
است
گزارش انتقادی جدید آژانس میتواند تقابلی جدید با ایران را در جلسه هفته آینده شورای حکام رقم بزند .اگر
قدرتهای غربی به دنبال تصویب قطعنامه ای در محکوم کردن تهران باشند ،احیای توافق هستهای برجام میتواند
از پیش نیز دشوارتر شود.
منبع :بورس نیوز

بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه  ۹۰درصد از واردات نفت از روسیه
رئیس شورای اروپا در پیامی توئیتری اعالم کرد که کشورهای عضو این اتحادیه برای تحریم بیش از دو سوم
ً
عمال حدود  ۹۰درصد از واردات
واردات نفت از روسیه به توافق رسیدند .رئیس کمیسیون اروپا هم گفته :این امر
نفت روسیه به اتحادیه اروپا را تا پایان سال  ۲۰۲۲قطع میکند.
این بسته تحریمی عالوه بر واردات نفت شامل قطع ارتباط اسبربانک به عنوان بزرگترین بانک روسیه از شبکه
سوئیفت ،ممنوعیت پخش  ۲شبکه دولتی روسی و تحریم افراد مسئول جنایات جنگی در اوکراین میشود.
منبع :بتا سهم

افزایش قیمت کاالها باید براساس منطق ستاد تنظیم بازار باشد
ستاد تنظیم بازار مسوولیت کنترل قیمت ها را دارد و وزارت صمت پیشنهاد خوبی برای قیمت ها داشت که در
ستاد تنظیم اولیه انجام شده است.
به زودی و ظرف چند روز آینده رسما مصوبه ستاد تنظیم بازار ابالغ میشود و سایر تولیدکنندگان فقط با رعایت
آن قاعده و منطق کارشناسی اقتصادی می توانند افزایش قیمت داشته باشند.
منبع :بتا سهم

عرضه  ۱۷۶هزار خودرو در اولین فروش سامانه یکپارچه
تعداد خودروهای عرضه شده توسط خودروسازان در سامانه یکپارچه تخصیص برای این دوره  ۱۷۶۹۱۱خودرو بود
که در قالب طرح های فروش متنوع (فروش فوری ،فوق العاده  ،پیش فروش های کمتر از یکسال و مشارکت در
تولید) عرضه شد.

منبع :بتا سهم
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علی رستمی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران شد
با تصمیم هیأتمدیره شرکت ملی صنایع مس ایران ،دکتر «علی رستمی» بهعنوان مدیرعامل شرکت ملی صنایع
مس ایران انتخاب شد.
منبع :صدای بورس

عوارض صادراتی لغو شد
گمرک رسما لغو عوارض صادراتی را به کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی ابالغ کرد.
علی اکبر شامانی ،مدیرکل دفتر صادرات گمرک در نامهای به کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی اعالم کرد
مهلت موضوع اخذ عوارض صادراتی پلکانی از مواد معدنی و کاالهای صنایع معدنی  -محصوالت پتروشیمی و
کشاورز ی به پایان رسیده و هرگونه اخذ عوارض خالف مصوبه تنظیم بازار است.
پیش از این ،اخذ عوارض صارداتی از مواد اولیه معدنی و صنایع معدنی که با انتقادات معدن داران و صاحبان
صنایع معدنی همراه بود ،وزارت صمت طی  ۲مرحله اقدام به اصالح و حذف عوارض صادراتی برخی مواد و
محصوالت معدنی کرده بود.
منبع :صدای بورس

زمان دور ششم گفت وگوها با سعودی مشخص نیست
خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبر ی:
گزارش آژانس انرژی اتمی بازتاب دهنده واقعیت گفتوگوهای ایران و آژانس نیست.
بعد از توافقی که بین ایران و آژانس در تهران انجام شد به صورت مکتوب ایران پاسخهایی را به آژانس داشت و
چند دور مفصل نشست حضور ی بود که پاسخهای فنی و ارائه مستندات از سوی ایران صورت بگیرد.
این گزارش همانی است که گروسی در پارلمان اروپا پیش از دور سوم گفتوگوهای ایران و آژانس شتاب زده
اعالم کرد.
فشار صهیونیستها و برخی طرفها باعث شده مسیر گزارش از فضای فنی به سیاسی برود و امیدواریم این مسیر
اصالح شود.
آژانس باید حداکثر دقت را میکرد که از مسیر فنی و آنچه در اساسنامه آمده خارج نشود.
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دور ششم گفتوگوها با سعودی زمانش مشخص نیست و باید ببینیم توافقات در چه سمت و سویی حرکت
میکنند.
در حوزه حج توافقات عملی شده و امیدواریم حج آرامی را داشته باشیم.
منبع :اقتصاد آنالین

بیتکوین وارد کانال  ۳۱هزار دالری شد
در ساعات نخست معامالت روز سهشنبه ،بازار رمزارزها
روند صعودی در پیش گرفته و اکثر کوینها در محدوده
سبز قرار دارند.
ارزش بازار جهانی رمزارزها در حال حاضر  ۱.۳۲تريليون
دالر است كه  ۴.۵۹درصد رشد را نسبت به روز گذشته
نشان میدهد.
همچنین حجم کل معامالت در طول  ۲۴ساعت گذشته
 ۵۸.۷۴درصد افزایش یافته و به  ۹۱.۴میلیارد دالر
رسیده است.
از طرفی ۲۲.۴۶ ،میلیون دالر موقعیت شورت در
معامالت آتی بیتکوین ،در طول  ۲۴ساعت گذشته
لیکویید شده است.
بیتکوین با رشد حدود  ۵درصد به قیمت  ۳۱هزار و
 ۷۷۲دالر و اتریوم با افزایش بیش از  ۶درصد به قیمت
هزار و  ۹۹۴دالر معامله میشوند.
سایر رمزارزهای مشهور مانند دوجکوین ،شیبا اینو ،ریپل و کاردانو نیز شاهد افزایش قیمت بودند.

منبع :بورس نیوز
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قیمت انواع سکه افزایش یافت
صبح امروز و در لحظات آغازین معامالت ،قیمت انواع سکه با افزایش روبرو بود .به این ترتیب سکه امامی ،نیم
سکه و ربع سکه به ترتیب  ۲۰ ،۴۰و  ۲۰تومان افزایش را تجربه کردند .
سکه امامی تا این لحظه  ۱۵میلیون و  ۱۸۱هزارتومان قیمت خورده است .
نیم سکه در این ساعت از معامالت با قیمت  ٨میلیون و  ۳۷۰هزار تومان معامله میشود .
ربع سکه با قیمت  ۵میلیون و  ۳۷۰هزارتومان ثبت شده است .
هر سکه گرمی نیز معادل  ۳میلیون تومان ثبت شده است
منبع :اقتصاد آنالین

روز آرام بورس با رشد  5هزار واحدی
در بورس امروز حقوقیها حدود ۱۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند .ارزش کل معامالت خرد چهار هزار و
۱۶۰میلیارد تومان بود و اشخاص حقوقی ۲۱درصد یعنی ۸۶۰میلیارد تومان سهام خریدند..
بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه «بانکها و مؤسسات اعتباری»« ،بیمه و صندوق
بازنشستگی» و «سرمایهگذاریها» رقم خورد در حالی که برآیند معامالت گروههای «فلزات اساسی» و «محصوالت
شیمیایی» به نفع حقیقیها تمام شد..
سه نماد #بپاس# ،فملی و #وبملت لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند ،توجه حقیقیها
نیز بیشتر به #فغدیر# ،پکویرح و #جم معطوف بود..
مالکیت حقوقی در ترکیب سهامداری شرکت بیمه پاسارگاد معادل ۳۱میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر
سهامداران حقیقی آهن و فوالد غدیر ایرانیان با برتری ۱۸۰میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند..
امروز افزایش سهام حقیقیها در ۵۴نماد و افزایش سهام حقوقیها در ۹۴نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید
که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۳۵۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۳۳۰میلیارد تومان بود.

منبع :اقتصاد آنالین
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خالصه بازار
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خالص تغییر مالکیت صنایع بورسی

خالص تغییر مالکیت بورس ( ۱۰خرداد  ۱۲۴ :)۱۴۰۱میلیارد تومان حقیقی به حقوقی
ارزش معامالت خرد سهام بورس ۲۵۷۲ :میلیارد تومان
منبع :دنیای بورس
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دالر و یورو سه شنبه۱۰خردادماه ۱۴۰۱

منبع :اقتصاد آنالین

قیمت طال و سه شنبه۱۰خردادماه ۱۴۰۱

منبع :اقتصاد آنالین
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