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اگر ایران با حسننیت رفتار کند ،توافق دستیافتنی است
ند پرایس ،سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:
ما و متحدان اروپایی کامال شفاف ساختهایم که آمادهایم فورا به جمع بندی و اجرای توافق مذاکره شده در وین
در بازگشت دوجانبه برای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک برسیم اما در نهایت این به ایران بستگی دارد که
درخواستهایش را که فراتر از برجام بوده کنار گذاشته و با حسن نیت به تعامل بپردازد.
اگر ایران تصمیم سیاسی اتخاذ کند که با حسن نیت تعامل کرده و بر خود برجام تمرکز کند ،توافق با ایران هنوز
کامال در دسترس است.
منبع :اخبار بورس

ایران بهعنوان دهمین تولیدکننده بزرگ فوالد جهان
ایران توانسته است همچنان جایگاه خود بهعنوان دهمین تولیدکننده بزرگ فوالد جهان را حفظ کند.
چین با تولید بیش از  336.2میلیون تن همچنان بزرگترین تولیدکننده فوالد جهان به شمار میرود .تولید فوالد
چین نیز در این مدت با کاهش  10.3درصدی روبرو شده است.
این گزارش افزود :هند ،ژاپن ،آمریکا ،روسیه ،کره جنوبی ،آلمان ،ترکیه و برزیل به ترتیب دومین تا نهمین
تولیدکنندگان بزرگ فوالد جهان در این مدت بودهاند.
منبع :سبدگردانی مانی

تمدید مجوز صادرات  ۱۷شرکت فوالدی بورسی و غیربورسی
ذوب آهن  ،فوالد خوزستان ،فوالد خراسان ،فوالد کاوه جنوب  ،چادرملو ،فوالد مبارکه ،فوالد ارفع ،فوالد سیرجان
ایرانیان ،فوالد کاوه جنوب ،فوالد کاویان و فوالد هرمزگان جنوب در این فهرست حضور دارند و تا  31خرداد جهت
صادرات به تأیید دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت در سامانه فرامرز ی گمرک تیک صادراتی نیاز ندارند.

منبع :بتا سهم
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شرایط خرید خودرو در بورس کاال مشخص شد
بر اساس اطالعیه بورس کاال شرایط خرید خودرو از بورسکاال مشخص شد که این شرایط به شرح زیر است:
 .١میزان پیش دریافت خرید محصول خودرو تا اطالع ثانوی  30درصد است.
 .2زمان ثبت سفارش محصول خودرو از یک روز بعد از تایید عرضه تا ساعت ۸:30روز معامله امکانپذیر است.
 .٣هر کدبورسی صرفا امکان ثبت سفارش بر روی یک کد عرضه از مجموع عرضههای روز انجام معامله را دارد.
منبع :صدای بورس

مذاکرات برجام متوقف نشده است
بهادر ی جهرمی ،سخنگوی دولت در نشست خبر ی:
روند مذاکرات برجامی در جریان است.
فروش نفت ایران و بازگشت ارز به نسبت شرایط تحریمی در شرایط قابل قبولی قرار دارد.
ایران بازار فروش نفت خودش را دارد و آنها را از دست نداده است.
بازارهای جدیدی برای فروش نفت در حال توسعه است.
منبع :اقتصاد آنالین

اصالح بنزین اصال مطرح نیست
مخبر ،معاون اول رئیس جمهور در حاشیه نشست امروز هیئت دولت:
 ۴کاالی بسیار اساسی و مهم هفته آینده قیمت مصرفکننده خواهند خورد.
ا
ا
اصال انجام نخواهد شد.
اصال مطرح نیست و اصالح بنزین
اصالح
یک گروه کاالیی مهم نیز در حال برنامهریز ی است و به زودی قیمت مصرفکننده خواهد خورد.
ما هیچ کمبودی در فروشگاهها نداریم.

منبع :صدای بورس
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دبیر اتحادیه بنکداران:
کارخانههای تولیدکننده رب محصوالت خود را توزیع نمیکنند.
تولیدکنندگان روغن در ازای  3کارتن روغن یک کارتن کیک به خردهفروشیها تحویل میدهند.
منبع :اخبار بورس

احتمال گسترش آبله میمونی در اروپا
سازمان جهانی بهداشت:
احتمال انتقال بیشتر بیمار ی آبله میمونی در اروپا و مناطق دیگر در تابستان امسال زیاد است.
منبع :اقتصاد آنالین

رشد آرام بازار پیش از دیوار تعطیالت  4روزه
در بورس امروز حقوقیها حدود 220میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند .ارزش کل معامالت خرد سه هزار و
۹۵0میلیارد تومان بود ،اشخاص حقوقی 1۸درصد یعنی ۷30میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان  6درصد
از کل معامالت شد.
بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه «فلزات اساسی»« ،فرآوردههای نفتی» و «شرکتهای
چندرشتهای صنعتی» رقم خورد در حالی که برآیند معامالت گروههای «الستیک و پالستیک» و «عرضه برق ،گاز،
بخار و آب گرم» به نفع حقیقیها تمام شد.
سه نماد فغدیر ،شستا و فملی لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند ،توجه حقیقیها
نیز بیشتر به زاگرس ،های_وب و پکویرح معطوف بود.
مالکیت حقوقی در ترکیب سهامدار ی شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان معادل 30میلیارد تومان افزایش یافت و
از سوی دیگر سهامداران حقیقی پتروشیمی زاگرس با برتر ی ۴6میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.
امروز افزایش سهام حقیقیها در 36نماد و افزایش سهام حقوقیها در ۹۵نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید
که جمع تغییر مالکیت دسته اول 1۷0میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم 360میلیارد تومان بود.

منبع :اقتصاد آنالین
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بیت کوین در کانال  ۳۱هزار دالری
در ساعات نخست معامالت روز چهارشنبه ،بازار رمزارزها
عمدتا شاهد اصالح قیمت بوده و کوینها به صورت
ترکیبی در محدوده سبز و قرمز قرار دارند.
ارزش بازار جهانی رمزارزها در حال حاضر  1.3تريليون دالر
است كه  1.32درصد افت را نسبت به روز گذشته نشان
میدهد .
همچنین حجم کل معامالت در طول  2۴ساعت گذشته ۵
درصد کاهش یافته و به  ۸6.۸۸میلیارد دالر رسیده است .
از طرفی ۴.03 ،میلیون دالر موقعیت شورت در معامالت
آتی بیتکوین ،در طول  2۴ساعت گذشته لیکویید شده
است.
بیتکوین با افت کمتر از  1درصد به قیمت  31هزار و  ۵۷۷دالر و اتریوم با کاهش بیش از  3درصد به قیمت
هزار و  ۹31دالر معامله میشوند.
سایر رمزارزهای مشهور مانند دوجکوین ،شیبا اینو ،ریپل و کاردانو نیز شاهد افت قیمت بودند .
منبع :اقتصاد آنالین

خالص تغییر مالکیت صنایع بورسی

خالص تغییر مالکیت بورس ( 11خرداد  1۸۷ :)1۴01میلیارد تومان حقیقی به حقوقی
ارزش معامالت خرد سهام بورس 23۷0 :میلیارد تومان
منبع :دنیای بورس
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خالصه بازار
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دالر و یورو چهارشنبه  ۱۱خردادماه ۱4۰۱

منبع :اقتصاد آنالین

قیمت طال و چهارشنبه  ۱۱خردادماه ۱4۰۱

منبع :اقتصاد آنالین
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