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آغاز مذاکره خارجی خودروییها
وزارت صمت هنوز از آییننامه اجرایی واردات خودرو رونمایی نکرده است ،با این حال بعضی فعاالن پیشین حوزه
واردات ،با برخی نمایندگیها و خودروسازان خارجی وارد مذاکره شدهاند .ارائه «خدمات پس از فروش» یکی از
الزامات واردات خودرو در آییننامه اجرایی خواهد بود .بر همین اساس فعاالن حوزه واردات در قدم اول برای
احیای این بخش ،وارد مذاکره شدهاند.
در این زمینه همچنین خبر میرسد که برخی از واردکنندگان به سراغ شرکتهای چینی رفتهاند .هر چند هنوز
محتوای آییننامه واردات خودرو فاش نشده ،اما این احتمال میرود که شرکتهای چینی سهم بیشتر ی از واردات
خودرو به کشور داشته باشند.
منبع :اخباربورس

میخائیل اولیانوف ،نماینده روسیه در وین:
نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژ ی اتمی از روز دوشنبه آغاز خواهد شد .انتظار میرود این نشست با
تنش همراه باشد .عالوه بر تعدادی از جنبههای عمومی کار آژانس ،شورای حکام موضوعات مربوط به ایران،
اوکراین و ( AUKUSتوافق زیر دریایی هستهای سه جانبه استرالیا ،انگلیس و آمریکا) را مورد بحث قرار خواهد داد.
منبع :اقتصاد آنالین

بانک مرکزی از روز دوشنبه اقدامات جدیدی را برای مهار قیمت دالر استارت زد
بنا بر شنیدهها با تصویب سران سه قوه ،به بانک مرکز ی ماموریت داده شده تا با دخالت در بازار و استفاده از منابع
ارز ی قیمت دالر در بازار را مهار کند .هدف مورد نظر در اتخاذ این سیاست رساندن دالر به قیمت  29هزار تومان
است .گفته میشود در جلسه سران سه قوه اجازه استفاده نامحدود منابع ارز ی به بانک مرکز ی صادر شده است.
منبع :بورس 24

مذاکرات فرانسه با امارات برای جایگزین کردن نفت روسیه
وزیر دارایی فرانسه از مذاکرات با امارات برای جایگزین کردن نفت روسیه خبر داد .برونو لومر ،وزیر دارایی فرانسه
امروز در گفتگو با رادیو "اروپا "۱اعالم کرد که کشورش در حال انجام مذاکراتی با امارات جهت یافتن جایگزین برای
نفت روسیه است که پس از اجرای تحریم اتحادیه اروپا بر نفت خام روسیه متوقف خواهند شد.
منبع :صدای بورس
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آغاز نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی
میخائیل اولیانوف ،نماینده روسیه در سازمانهای بینالملل مستقر در وین اتریش در توییتی از آغاز نشست
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژ ی اتمی خبر داد.
این نشست تا روز چهارشنبه ادامه دارد و پرونده هستهای ایران ،جنگ اوکراین و توافق آکوس از موضوعاتی
هستند که در آن بررسی خواهند شد.
منبع :اقتصاد انالین

بیت کوین وارد کانال  ۳۱هزار دالری شد
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  ۱.2۸تريليون
دالر است كه  ۴.۴۱درصد رشد را نسبت به روز گذشته
نشان میدهد.
همچنین حجم کل معامالت در طول  2۴ساعت
گذشته  2۷.۷9درصد افزایش یافته و به  ۵۴.۷میلیارد
دالر رسیده است.
از طرفی ۷2۷.۵۱۸ ،میلیون دالر موقعیت شورت در
معامالت آتی بیتکوین ،در طول  2۴ساعت گذشته
لیکویید شده است.
بیتکوین و اتریوم با رشد بیش از  ۵درصد به ترتیب
به قیمت  ۳۱هزار و  22۸دالر و هزار و  ۸۸۱دالر معامله
میشوند.
سایر رمزارزهای مشهور مانند دوجکوین ،شیبا اینو،
ریپل و کاردانو نیز شاهد رشد قیمت بودند.

منبع:صدای بورس
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تجارت خارجی ایران از  ۱۶میلیارد دالر گذشت
تجارت خارجی ایران در دو ماه نخست امسال  ۱۶.۶میلیارد دالر ی شده است.
آنچه که در آمار مقدماتی گمرک ایران درباره تجارت خارجی غیرنفتی ایران در دو ماه اول  ۱۴۰۱ثبت شده است،
نشان میدهد که در این دوره ،بیش از  22.۱میلیون تن به ارزش بالغ بر  ۱۶.۶میلیارد دالر تبادل تجار ی صورت
گرفته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش  ۳۱درصد افزایش دارد ولی از نظر وزنی تقریبا ثابت بوده
است.
از مجموع تجارت ایران در دو ماه اول امسال ،بالغ بر  ۵.۱میلیون تن به ارزش  ۸.۱میلیارد دالر واردات بوده که
نسبت به همین دوره در سال  ۱۴۰۰گرچه از نظر وزنی  ۳.۳درصد کاهش دارد ولی با افزایش  2۴.۳درصدی در
ارزش مواجه بوده است.
منبع:اخبار بورس

عقبگرد  27هزار واحدی شاخص تحت تاثیر سیاستهای ضد بورسی دولت
در بورس امروز حقوقیها حدود 9۶۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند .ارزش کل معامالت خرد چهار هزار و
۷۳۰میلیارد تومان بود ،اشخاص حقوقی ۴۰درصد یعنی هزار و 9۰۰یلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان
2۰درصد از کل معامالت شد.
بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه «محصوالت شیمیایی»« ،فلزات اساسی» و «خودرو
و ساخت قطعات» رقم خورد در حالی که برآیند معامالت گروههای «عرضه برق ،گاز ،بخار و آب گرم» و «اطالعات
و ارتباطات» به نفع حقیقیها تمام شد.
سه نماد وبملت ،فملی و فغدیر لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند ،توجه حقیقیها
نیز بیشتر به بفجر ،مبین و اسیاتک معطوف بود.
مالکیت حقوقی در ترکیب سهامدار ی بانک ملت معادل ۵۴میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران
حقیقی فجر انرژ ی خلیج فارس با برتر ی ۳۵میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.
امروز افزایش سهام حقیقیها در  ۱۵نماد و افزایش سهام حقوقیها در  ۱۶۰نماد به بیش از یک میلیارد تومان
رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۷۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم 9۶۰میلیارد تومان بود.
منبع :بورسینه
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خالص تغییر مالکیت صنایع بورس

خالص تغییر مالکیت بورس ( ۱۶خرداد  ۸۸۸ :)۱۴۰۱میلیارد تومان حقیقی به حقوقی
ارزش معامالت خرد سهام بورس ۳۳9۰ :میلیارد تومان
منبع:دنیای بورس
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خالصه بازار
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دالر و یورو دوشنبه  ۱۶خرداد ماه ۱۴۰۱

منبع:اقتصاد آنالین

قیمت طال و دوشنبه  ۱۶خرداد ماه ۱۴۰۱

منبع:اقتصاد آنالین
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