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تورم آمریکا در باالترین سطح  40سال اخیر
تورم آمریکا در باالترین سطح  40سال اخیر است و به
 +8.6%رسیده که فرای انتظار اقتصاددانان بوده و
خوراک کافی برای فدرال رزرو برای افزایش  +%0.5نرخ
بهره در هفته آتی را فراهم میآورد.
این موضوع محرک نرخ اوراق_قرضه نیز شده و اوراق
 2ساله با جهش  +%7.7امروز در باالترین سطح از سال
 2008قرار دارد (تصویر)  ...دالر از این داده انرژ ی زیادی
میگیرد.
منبع :کامودیتی

برنامهریزی برای رشد دو برابری تجارت با آفریقا
پیمان پاک ،رئیس سازمان توسعه تجارت:
برای دو برابر شدن سهم  ۱.2میلیارد دالر ی تجارت با آفریقا و رسیدن آن به حدود  2.5میلیارد دالر تا پایان سال
برنامهریز ی شده که این امر شدنی است ،اما شرایطی هم نیاز دارد.
همچنین هدفگذار ی شده میزان تجارت با این قاره تا سال  ۱404به  5میلیارد دالر برسد.
اکنون برخی زیرساختهای توسعه تجارت با آفریقا همچون خطوط کشتیرانی و شرایط بانکی فراهم نیست.
منبع :بتا سهم

خرید و فروش متری مسکن در بورس ممکن میشود
محمدیپور ،رییس اداره مطالعات اقتصادی بورس کاالی ایران:
با صندوقهای سرمایهگذار ی امالک و مستغالت خرید و فروش متر ی مسکن ممکن میشود.
بدین شکل مردم میتوانند با سرمایههای خرد در سود سرمایهگذار ی در امالک و عایدات اجارهای آن شریک شوند.
این صندوق در ایران ابزار جدیدی بوده اولین مورد آن در حال طی مراحل قانونی برای پذیرهنویسی است.
منبع:اخبار بورس
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گروسی :امیدوارم در سریعترین زمان ممکن به ایران بروم /از سرگیری مذاکرات عاقالنهترین
گزینه است
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژ ی اتمی:
ایران باید همواره بر بازرسی بیطرفانه و متعادل حساب باز کند و این مسالهای است که تنها آژانس بینالمللی
انرژ ی اتمی میتواند انجام دهد .اقدامات اخیر ایران تاثیر منفی بر مذاکرات وین خواهد گذاشت.
امیدوارم که در سریعترین وقت ممکن به ایران سفر کنم .از سرگیر ی مذاکرات هستهای امر ی بسیار ضرور ی است
و این گزینه عاقالنهترین گزینه است.
تنشهایی میان ایران و آژانس بینالمللی انرژ ی اتمی وجود دارد اما همواره راهی برای تفاهم وجود دارد.
منبع:اخبار بورس

خبر مهم درباره یارانه نقدی جدید و وضعیت جاماندگان
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی درباره زمان اعالم نتایج اعتراضات ثبت شده پیرامون
دهکبندی گفت :احتماال نتایج نهایی اعتراضات تا پایان ماه و طی یکی دو هفته دیگر از طریق سامانه حمایت
اعالم میشود و مردم میتوانند نتیجه بررسیها را مشاهده کنند.
داریوش ابوحمزه با بیان اینکه هر تعداد اعتراض ثبت شده باشد مبلغ یارانه در اردیبهشت ماه طی دو مرحله
برایشان واریز شده است؛ درباره زمان اعالم نتایج اعتراضات ثبت شده پیرامون دهکبندی گفت :احتماال نتایج
نهایی اعتراضات تا پایان ماه و طی یکی دو هفته دیگر از طریق سامانه حمایت اعالم میشود و مردم میتوانند
نتیجه بررسیها را مشاهده کنند.
وی ادامه داد :اگر از طریق سازمان هدفمندی ،خانوارشان را تفکیک کرده باشند ،اطالعات خانوار جدید بررسی
میشود و اگر تفکیک نکرده باشند و به برخی آیتمها اعتراض داشته باشند ،همان موارد دوباره بر اساس آخرین
اطالعات بررسی میشود.
منبع:بورس نیوز
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بیت کوین در کانال  ۲۹هزار دالری
در ساعات نخست معامالت روز شنبه ،بازار رمزارزها روند نزولی
در پیش گرفته و اکثر کوینها در محدوده قرمز قرار دارند.
ارزش بازار جهانی رمزارزها در حال حاضر  ۱.2تريليون دالر است
كه  ۳.2۱درصد افت را نسبت به روز گذشته نشان میدهد.
همچنین حجم کل معامالت در طول  24ساعت گذشته 8.7۱
درصد افزایش یافته و به  66.۳7میلیارد دالر رسیده است.
از طرفی ۳.85 ،میلیون دالر موقعیت شورت در معامالت آتی
بیتکوین ،در طول  24ساعت گذشته لیکویید شده است.
بیتکوین با افت بیش از  2درصد به قیمت  2۹هزار و ۳۳4
دالر و اتریوم با ریزش بیش از  6درصد به قیمت هزار و  674دالر
معامله میشوند.
سایر رمزارزهای مشهور مانند دوجکوین ،شیبا اینو ،ریپل و کاردانو
نیز شاهد افت قیمت بودند.
منبع :نبض ارز

تولید  161هزار دستگاه خودرو از ابتدای امسال  /تعداد خودروهای ناقص کاهش یافت
سخنگوی وزارت صمت گفت :تولید خودرو توسط سایپا و ایران خودرو از ابتدای سال تا  ۱8خرداد نسبت به مدت
مشابه سال گذشته  2۳6درصد رشد کرده است.
قالیباف افزود :در همین مدت آمار خودروهای ناقص این دو خودروساز  6۹درصد کاهش داشته است.
وی بیان داشت :از ابتدای امسال تا  ۱8خرداد  ۱60هزار و  680دستگاه خودرو سبک در این دو شرکت تولید شده
که  ۱2۱هزار و  482دستگاه خودروی کامل و  ۳۹هزار و  ۱۹8دستگاه خودروی ناقص است.

منبع :بتا سهام
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اولیانوف :با وجود صدور قطعنامه میتوان مذاکرات وین را به نتیجه رساند
ماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی :اکنون باید به نحوی سعی کنیم مذاکرات وین را از سر بگیریم؛ البته
انجام تمام اینها کار آسانی نیست ،بهخصوص بعد از اینکه قطعنامه صادر شد ،اوضاع تغییر کرده است.
ما باید این کار (توافق) را انجام دهیم زیرا هنوز امکان آن وجود دارد و در عین حال دبیرکل آژانس بینالمللی
انرژ ی اتمی و ایران باید ترغیب به تداوم گفتوگو بر سر مسائلی شوند که تا به حال حل نشدهاند.
دقیقا سه ماه از ایجاد وقفه در مذاکرات وین میگذرد .این تصمیمی اشتباه از سوی غربیها بود .نیاز ی نبود انگیزه
موجود تضعیف شود.
دهم مارس ( ۱۹اسفند) متن توافق احیای برجام تکمیل شده بود و در بحث برداشتن تحریمها ،بیش از  ۹۹درصد
توافق حاصل شده بود .چیزهای کوچکی باقی مانده بود که میشد ظرف یکی دو روز بر سر آنها توافق کرد.
منبع :بتا سهام

یک روز ضعیف همراه با کاهش دمای  ۲هزار واحدی
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت امروز شنبه با کاهش  20۱۱واحد به رقم یک میلیون و
 5۱8هزار و  286واحد رسید .شاخص کل با معیار هموزن نیز امروز با کاهش  ۱5۳6واحد به رقم  4۱۹هزار و 865
واحد رسید .ارزش بازار در بورس تهران به بیش از  6میلیون و  ۱7هزار میلیارد تومان رسید.
امروز معامله گران بیش از  5.4میلیارد سهام ،حق تقدم و اوراق مالی در قالب  ۳8۹هزار فقره معامله و به ارزش
 ۳524میلیارد تومان دادوستد کردند .امروز همه شاخصهای بورس قرمز شدند به گونهای که شاخص کل و
شاخص قیمت با معیار وزنی ـ ارزشی  ۱۳صدم درصد کاهش یافتند ،این دو شاخص با معیار هموزن  ۳6صدم
درصد افت کرد.
شاخص آزاد شناور  ۱۹صدم درصد کاهش یافت .شاخص بازار اول بورس  ۱۹صدم درصد افت کرد و شاخص بازار
دوم بورس  6صدم درصد کاهش یافت.
امروز نمادهای پتروشیمی خلیج فارس ،ملی مس ،و پتروشیمی شازند اراک بیشترین اثر افزایشی بر شاخص
بورس را داشتند و نمادهای ایران خودرو ،بانک صادرات ،بانک تجارت و چادرملو بیشترین اثر کاهشی بر شاخص
بورس را داشتند.
در فرابورس ایران هم شاخص کل با  ۳0واحد کاهش به رقم  20هزار و  ۹۱5واحد رسید .ارزش بازار اول و دوم
فرابورس ایران به بیش از یک میلیون و  ۱77هزار میلیارد تومان رسید .همچنین ارزش بازار پایه فرابورس ۳56
هزار میلیارد تومان شد.
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امروز معاملهگران در فرابورس بیش از  2.2میلیارد سهام ،حق تقدم و اوراق مالی در قالب  260هزار فقره معامله
و به ارزش  ۳687میلیارد تومان دادوستد کردند.
امروز نمادهای جهان فوالد سیرجان ،ایرانول ،توسعه مالی مهر آیندگان ،بهمن دیزل ،و پخش البرز ،بیشترین اثر
افزایشی بر شاخص فرابورس را داشتند و نمادهای برق دماوند و بیمه دی بیشترین اثر کاهشی بر شاخص فرابورس
را داشته است.
سرمایهگذار ی در بورس همراه با ریسک و نوسان است ،اما برخی از سرمایهگذاران حقیقی برای فرار از ریسک بازار
سرمایه وارد بازارهای ریسکی مانند رمزارزها میشوند که ریسک آن به شدت باالست ،در حالی که سرمایهگذار ی در
بورس ریسک کمتر ی دارد .دولت برای تامین مالی شرکتها و همچنین هدایت سرمایهها به سمت تولید باید از
کلیت بازار سرمایه و سرمایهگذار ی افراد در بورس حمایت کند.
منبع :خبر گزاری فارس

خالص تغییر مالکیت بورس

خالص تغییر مالکیت بورس ( 2۱خرداد  ۳75 :)۱40۱میلیارد تومان حقیقی به حقوقی
ارزش معامالت خرد سهام بورس 2۳5۱ :میلیارد تومان
منبع :دنیای بورس
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خالصه بازار
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دالر و یورو شنبه  ۲1خرداد ماه 1401

منبع :اقتصاد انالین

طال وسکه شنبه  ۲1خرداد ماه 1401

منبع :اقتصاد انالین
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