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صالحآبادی رئیسکل بانک مرکزی
بیشترین ذخیره ارز ی اسکناسی را در تاریخ کشور داریم و از همه ظرفیتهای بانک مرکز ی برای برقرار ی آرامش
در بازار ارز استفاده میکنیم.
منبع :بتا سهام

آمریکا از تحریم نفتی ونزوئال یک قدم عقب نشست
رویترز ،پنج منبع آگاه میگویند :پس از دو سال اعمال تحریمهای سفت و سخت نفتی علیه ونزوئال ،حاال آمریکا
یک قدم پا پسکشیده و دو شرکت این ایتالیا و رپسول اسپانیا اجازه داده تا با هدف جایگزینی نفت روسیه ،نفت
ونزوئال را به بازار اروپا منتقل کنند.
منبع :اخبار بورس

گروسی :نمیخواهیم همکاری بین ایران و آژانس کاهش یابد
دبیرکل آژانس بینالملل انرژ ی اتمی در کنفرانس خبر ی گفت ،هیچکس تمایل ندارد همکار ی بیشتر ایران و آژانس
از بین برود و تصمیمگیر ی درباره قطعنامه شورای حکام علیه ایران نیز به کشورهای عضو بستگی دارد.
منبع :اخبار بورس

گروسی :تا زمان روشنشدن موضوعات ،باید به مذاکرات با ایران ادامه دهیم
مدیرکل آژانس درباره سفر اخیر خود به ایران گفت:
ً
کامال روشن و واضح بود .من تالش کردم در
ما به نتیجه دلخواه دست پیدا نکردیم و فکر میکنم گزارش من
ً
کامال مشخص است به چه دلیل ما معتقدیم آن چه به ما گفته شد ،از نظر فنی
گزارش شفافیت داشته باشم و
معتبر نبوده و اطالعات مورد نظر ارائه نشده است.
ً
قطعا تا زمان روشنشدن این موضوعات باید (به مذاکرات با ایران) ادامه دهیم.
منبع:اخبار بورس
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تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران
وزارت خزانهدار ی آمریکا:
اعضای «مرکزهدفگیر ی تامین مالی تروریسم»  ۱۶فرد ،نهاد و گروههای وابسته به سازمانهای تروریستی در
منطقه را تحریم کردند.
از جمله این افراد ،سه فرد مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران ایران بوده است.
مرکز هدفگیر ی تامین مالی تروریسم ،یک مرکز مشترک میان هفت کشور آمریکا ،بحرین ،کویت ،عمان ،قطر،
عربستان و امارات است.
منبع:اخبار بورس

 3مصوبه سران قوا برای تسهیل فضای کسبوکار صنعت و معدن
به نقل از ایرنا“ ،سید مهدی نیاز ی” امروز دوشنبه در نشست خبر ی افزود :در سال جار ی شاهد اتفاقات ویژهای در
فضای بینالملل و داخل کشور بودیم که بخشی از هزینههای زنجیره ارزش تولید را سبب شد.
وی بیان داشت :جنگ روسیه و اوکراین موجب شد تا قیمت بسیار ی کاالها در سطح جهان افزایش یابد و امروز
در مقایسه با دی و بهمنماه پارسال رشد قابل توجهی در قیمتهای کاالهای صنعتی ،انرژ ی ،غذایی و غیره
شاهدیم که چالش بزرگی برای همه کشورها از جمله کشورمان به وجود آورد.
این مقام مسوول وزارت صمت ادامه داد :در کشورمان با اجرای قانون بودجه  ۱۴۰۱و تبدیل نرخ ارز  ۴۲۰۰تومانی
به نرخ  ،ETSهمچنین افزایش دستمزدها و حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی از کاالهای اساسی منجر به افزایش قیمتها
شد که همه آنها اثر تورمی در قیمت تولیدکننده و مصرفکننده به دنبال داشت.
وی گفت :در همین راستا ،وزارت صمت نیز از پارسال برنامههای حمایتی طراحی کرد که بخش قابل توجهی از
آنها در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسید ،بخشی باید در هیئت وزیران تصویب شود و برخی دیگر نیز نیاز به
مصوبه سران قوا داشت.
وی گفت :مطابق یکی از مصوبههای سران قوا ،تقسیط بدهی مالیاتی واحدها از  ۳۶ماه به  ۶۰ماه افزایش یافت
که کمک خوبی برای احیای واحدهای راکد صنعتی و معدنی خواهد بود.
ً
صرفا حسابهای
وی ادامه داد :مطابق مصوبه دوم سران قوا ،اگر بنگاهی برای ورود به بازار سرمایه اقدام کند
مالیاتی سه سال گذشته آن توسط سازمان بورس بررسی خواهد شد که به ورود بنگاهها به بورس کمک میکند.
معاون هماهنگی و محیط کسبوکار وزارت صمت تصریح کرد :مطابق مصوبه سومی که از سران قوا گرفته شد،
اگر بنگاه یا فردی در بخش تولید نسبت به تامین مالی در بازار یا تولید اقدام کند ،تا  ۱.۲برابر نرخ عقود مشارکتی
از مالیات معاف خواهد شد که مشوقی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید خواهد بود.
منبع :بتا سهام
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ابالغ قانون ساماندهی صنعت خودرو به دولت /واردات مشروط خودرو قانونی شد
رئیس مجلس در نامهای به رئیس جمهور قانون ساماندهی صنعت خودرو را به دولت ابالغ کرد.
بر اساس این قانون واردات خودرو برای  ۵سال مجوز می گیرد.
این قانون وزارت صمت را موظف می کند تا آیین نامه واردات خودرو را تدوین و تصویب کند .پیشتر ،هیئت عالی
نظارت به این مصوبه مجلس ایراد وارد کرده بود.
منبع:اخبارس بورس

وزیر خارجه قطر :در پی از سرگیری مذاکرات وین هستیم
«محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»:
با بلینکن در مورد مذاکرات هستهای ایران و چشمانداز دستیابی به توافق گفتگو کردم.
از طرفین میخواهیم به توافق هستهای بازگردند زیرا این یک ستون اساسی امنیت و صلح در منطقه است.
منبع :بتا سهم

فردا؛ نشست فوقالعاده کمیسیون امنیت ملی درباره نشست شورای حکام
یک عضو کمیسیون ملی و سیاست خارجی مجلس از جلسه فوقالعاده این کمیسیون برای بررسی تحوالت اخیر
در حوزه انرژ ی هستهای و صحبتهای اخیر مدیرکل آژانس بینالمللی انرژ ی هستهای درباره ایران خبر داد.
منبع:بتا سهم

شیخان ،دبیر انجمن صنعت سیمان گفت:
وزارت نیرو برای هر منطقه جدول زمانبندی خاموشی ها را اعالم کرده و احتماال دوباره قیمت سیمان افزایش پیدا
کند.
منبع :اخبار بورس
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آغاز معامالت مشتقه  ETFشاخص هموزن برای اولین بار در تاریخ بازار سرمایه
رئیس اداره مشتقات فرابورس ایران با اعالم خبر آغاز معامالت قراردادهای اختیار خرید و فروش روی واحدهای
ای تی اف شاخصی هموزن کیان در روز سهشنبه  ۱7خردادماه ،گفت :اولین بار است که در بازار سرمایه ایران
قراردادهای اختیار معامله بر ای تی اف شاخص هموزن شروع به کار می کند.
به گزارش مدیریت ارتباطات فرابورس ایران ،سپیده رستمی نیا با اشاره به اینکه پرتفوی سرمایهگذار ی در  etfهای
شاخصی متفاوت از سایر صندوقهای قابل معامله است ،گفت :در  etfشاخصی هموزن مدیر پرتفوی با چینش
سبد سرمایهگذار ی در تالش است عملکردی مشابه با عملکرد شاخص هموزن داشته باشد.
منبع :بتا سهم

خاموشیها در همه صنایع و با برنامه کارشناسی اعمال شود
نامه مهم انجمن فوالد به وزیر صمت
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران طی نامهای به وزیر صمت به محدودیتهای برق اعمال شده بر شرکتهای
فوالدی اعتراض کرده و گفته است که محدودیتهای ابالغی شرکتهای برق منطقهای به فوالدسازان باعث خواهد
ً
تقریبا تمام کارخانجات تولیدکننده فوالد به ویژه در بخش خصوصی حدود  ۳ماه تعطیل شوند .انجمن فوالد
شد تا
اصالح فوری محدودیتهای اعمالی را خواستار شده است.
انجمن فوالد در نامه خود استدالل کرده که در سال گذشته ،صنعت فوالد حدود  ۶میلیون تن از برنامه هدفگذاری
ً
حدودا  ۴میلیارد دالری به این صنعت شد .انجمن
شده تولیدی خود عقب افتاد که این امر موجب تحمیل زیان
فوالد گفته است که محدودیت تامین برق در کشور باید بین همه صنایع و طبق برنامه کارشناسی توزیع گردد تا
کارخانجات فوالدی کشور متحمل خسارات کمتری شوند.
منبع :بورس نیوز

کاهش تورم تولیدکننده در زمستان سال گذشته  /تورم فصلی کشاورزی منفی شد
بر اساس گزارش مرکز آمار؛
تغ ییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در زمستان  ۱۴۰۰به  ۴.۹درصد
رسیده که در مقایسه با پاییز سال گذشته  ۵.۱واحد درصـد کاهش داشته است.
در این فصل ،در میان بخشهای مختلف تولیدی کمترین نرخ مربوط به بخش برق با  ۲.۱درصد و بیشترین نرخ
تورم فصلی تولیدکننده مربوط به بخش صنعت با 7.۸درصد بوده است.
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همچنین در این فصل بخش کشاورزی با نرخ تورم  -۱۱.۵درصد مواجه بوده است.
نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در زمستان سال گذشته برابر با  ۴۲درصد بوده است که نسبت به فصل پاییز
کاهش  ۶.۶درصدی را نشان می دهد.
به عب ارتی ،میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کاالها و خدماتشان در داخل کشور ،در
فصل زمستان  ۱۴۰۰نسبت به فصل زمستان سال  ۴۲ ،۱۳۹۹درصد افزایش داشته است.
در میان بخشهای مختلف تولیدی کم ترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به بخش تولید ،انتقال و توزیع برق
( ۱۰.۶درصد) و بیشترین نرخ مربوط به بخش معدن ( ۶۴.۵درصد) بوده است.
تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل زمستان  ۱۴۰۰نسبت به دوره مشابه
در سال قبل به  ۵۴.۳درصد رسید که نسبت به فصل پایز  ۶.۶واحد درصد کاهش داشته است.
در میان بخشهای اصلی تولیدی در کشـور ،کم ترین تورم ساالنه در زمستان سال گذشته مربوط به بخش تولید،
انتقال و توزیع برق ( ۱۹.۴درصد) و بیشترین آن مربوط به بخش معدن (۹۲.۹درصد) است.
منبع:اقتصاد آنالین

پیشنویس قطعنامه ضدایرانی به شورای حکام ارائه شد  /آرای کافی برای تصویب قطعنامه
وجود دارد
منابع خبر ی مدعی شدند شورای حکام آژانس از ایران میخواهد برای انجام تعهدات قانونی خود به صورت فور ی
اقدام کند و پیشنهاد مدیرکل آژانس در مورد تعامل بیشتر برای شفافساز ی و حل و فصل همه مسائل پادمانهای
باقی مانده را بالفاصله بپذیرد.
منبع :بتاسهم
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افت مجدد بیت کوین به کانال  ۲۹هزار دالری
در ساعات نخست معامالت روز سهشنبه ،بازار رمزارزها روند
نزولی در پیشگرفته و اکثر کوینها در محدوده قرمز قرار
دارند.
ارزش بازار جهانی رمزارزها در حال حاضر  ۱.۲۲تريليون دالر
است كه  ۵.۰۲درصد افت را نسبت به روز گذشته نشان
میدهد.
همچنین حجم کل معامالت در طول  ۲۴ساعت گذشته
 ۴۹.۴۴درصد افزایش یافته و به  ۸۱.۸۳میلیارد دالر رسیده
است.
از طرفی ۱۲.۴7 ،میلیون دالر موقعیت شورت در معامالت
آتی بیتکوین ،در طول  ۲۴ساعت گذشته لیکویید شده
است.
بیتکوین با افت حدود  ۶درصد به قیمت  ۲۹هزار و  ۵۲۱دالر و اتریوم با ریزش حدود  7درصد به قیمت هزار و
 7۵۴دالر معامله میشوند.
سایر رمزارزهای مشهور مانند دوجکوین ،شیبا اینو ،ریپل و کاردانو نیز شاهد افت قیمت بودند.
منبع:نبض ارز

رشد اندک  1.000واحدی پس از افت کمرشکن  ۲7هزار واحدی روز گذشته ...
در بورس امروز حقوقیها حدود ۳۶۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند .ارزش کل معامالت خرد سه هزار و
7۸۰میلیارد تومان بود ،اشخاص حقوقی ۳۵درصد یعنی هزار و  ۳۲۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان
۱۰درصد از کل معامالت شد.
بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه «محصوالت شیمیایی»« ،فلزات اساسی» و «بانکها
و مؤسسات اعتباری» رقم خورد در حالی که برآیند معامالت گروههای «سیمان ،آهک و گچ» و «سایر محصوالت
کانی غیرفلزی» به نفع حقیقیها تمام شد.
سه نماد فملی ،حکشتی و وبملت لقب بیشترین اف زایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند ،توجه حقیقیها
نیز بیشتر به کایزد ،پالستح و سپاها معطوف بود.
مالکیت حقوقی در ترکیب سهامداری شرکت ملی صنایع مس ایران معادل ۶۴میلیارد تومان افزایش یافت و از
سوی دیگر سهامداران حقیقی فرانسوز یزد با برتری ۱۸میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.

صفحه | 6

امروز افزایش سهام حقیقیها در ۳۵نماد و افزایش سهام حقوقیها در ۱۰۵نماد به بیش از یک میلیارد تومان
رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۱۲۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۴۳۰میلیارد تومان بود.
منبع :بورسینه

خالص تغییر مالکیت بورس

خالص تغییر مالکیت بورس ( ۱7خرداد  ۲۸۱ :)۱۴۰۱میلیارد تومان حقیقی به حقوقی
ارزش معامالت خرد سهام بورس ۲۴۸7 :میلیارد تومان
منبع :دنیای بورس
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خالصه بازار
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دالر و یورو سهشنبه  17خردادماه 1۴01

منبع :اقتصاد آنالین

طال و سکه سهشنبه  17خردادماه 1۴01

منبع :اقتصاد آنالین
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