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اقدام آمریکا و سه کشور اروپایی در ارائه قطعنامه به «شورای حکام» ،شتابزده و سیاسی بود
امیرعبداللهیان و «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد در خصوص برخی تحوالت منطقهای و بینالمللی
تلفنی گفتوگو و تبادل نظر کردند.
وزیر امور خارجه نیز در این گفتگوی تلفنی در خصوص مذاکرات رفع تحریم ها ،اقدام آمریکا و سه کشور اروپایی
در ارائه قطعنامه به شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی را رفتاری شتابزده و سیاسی خواند.
منبع :اقتصاد انالین

جزئیات عرضه اولیه سهام نخستین استارتاپ در بازار سرمایه
عرضه اولیه سهام شرکت پیشگامان فنآور ی و دانش آرامیس به روش گشایش به سرمایهگذاران واجد شرایط
نماد معامالتی" :تپسی"1
تاریخ سفارشگیر ی و عرضه :سهشنبه  ۲۴خردادماه
حداکثر تعداد سهام قابل خریدار ی توسط هر کد معامالتی 1٫۴۰۰٫۰۰۰ :سهم
منبع :بورس نیوز

سیگنال تورمی خودروم
کارنامه شاخص مدیران خرید خودرو در اردیبهشت ماه امسال از رشد بیسابقه سرعت سفارشات جدید و موجودی
مواد اولیه خبر میدهد .شاخص مذکور نمایانگر بیم مدیران از رشد قیمت در ماههای آتی است؛ به همین دلیل
سفارشات جدید و موجودی مواد اولیه ،سرعت قابلتوجهی یافته است.
همراه با بروز وقفه در مذاکرات برجامی و به دنبال آن رشد نرخ ارز ،تورم انتظار ی به فعالیت بسیار ی از کسبوکارها
و صنایع بازگشته است .در مورد خودرو هم میزان سفارشهای جدید و همچنین موجودی مواد اولیه نشان میدهد
که زنجیره خودروساز ی کشور به دنبال تامین قطعات و پر کردن انبارهای خود است تا در آینده مجبور به خرید
پرهزینه نشود.
منبع:اخبار بورس
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افت قند خون جهان با کاهش صادرات شکر هند
هند بزرگترین تولید کننده شکر دنیا در نظر دارد صادرات این محصول خود را محدود کند .دهلی نو این سیاست
را چند روز پس از ممنوعیت صادرات غالت اعالم کرد .براساس بیانیه دولت هند صادرات شکر به  1۰میلیون تن
از ابتدای سپتامبر کاهش مییابد و فروشندگانی که مایل به صادرات شکر از اول ژوئن تا پایان اکتبر هستند هم
نیاز به اخذ مجوز ویژه از مراجع قانونی خواهند داشت.

منبع:بورس نیوز

مدیرعامل همراه اول در مجمع سهامداران این اپراتور در پاسخ به درخواست سهامداران برای
افزایش تعرفهها گفت:
وزیر ارتباطات انصافا از روز ی که وزیر شدند پیگیر این موضوع بودند و به اندازه مدیران اپراتورها پیگیر منطقی
شدن تعرفهها هستند.
وی اظهار امیدوار ی کرد که اتفاقات خوبی در خصوص افزایش تعرفههای تلفن همراه بیفتد.
منبع:بورس نیوز

قطعنامه شورای حکام به سود مذاکرات نیست
قالیباف رئیس مجلس در نطق پیش از دستور نشست علنی:
قطعنامه شورای حکام علیه ایران ،اقدامی خصمانه و غیرسازنده به معنای تأثیرپذیری مستقیم آژانس هستهای از
محافل صهیونیستی است.
ً
حتما
این اقدام همکاریهای بسیار سازنده ،داوطلبانه و سخاوتمندانه ایران با آژانس را نادیده گرفته و تداوم آن
به سود مذاکرات جاری دیپلماتیک نخواهد بود.
این اقدامات نشان می دهد طرف مقابل در رسیدن به توافق خوبی که "تحریمها علیه ملت ایران رفع شود" جدی
نیست.
منبع:اخبار بورس
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عرضه خودرو در بورسکاال ،قانون میشود
کمیسیون صنایع مجلس پیگیر عرضه خودرو در بورس کاالست و اگر با دولت به توافق برسد ،این اتفاق رخ خواهد
داد ،در غیر این صورت ،مجلسیها به دنبال قانونی کردن عرضه خودرو در بورسکاال خواهند رفت.
اگر عرضه خودرو در بورسکاال طبق آنچه مجلسیها میگویند ،تبدیل به قانون شود ،خودروسازان میتوانند
محصوالت خود را در بورسکاال عرضه کنند .به اعتقاد کارشناسان ،حداقل فایده عرضه خودرو در بورسکاال برای
خودروسازان این است که محصوالت آنها از زیاندهی خارج خواهد شد.
منبع:اخبار بورس

افت قند خون جهان با کاهش صادرات شکر هند
هند بزرگترین تولید کننده شکر دنیا در نظر دارد صادرات این
محصول خود را محدود کند .دهلی نو این سیاست را چند روز پس از ممنوعیت صادرات غالت اعالم کرد .براساس
بیانیه دولت هند صادرات شکر به  1۰میلیون تن از ابتدای سپتامبر کاهش مییابد و فروشندگانی که مایل به
صادرات شکر از اول ژوئن تا پایان اکتبر هستند هم نیاز به اخذ مجوز ویژه از مراجع قانونی خواهند داشت.
منبع :بورس نیوز

جلسه ویژه ارزی در میرداماد
طبق مصوبه اخیر سرانقوا ،اختیارات بانک مرکز ی در حوزه ارز ی افزایش یافته و این بانک مجاز به مدیریت بازار
ارز با استفاده از تمام اختیاراتش است.
همزمان با مصوبه سرانقوا ،بانک مرکز ی جلسهای ارز ی را با حضور صرافان ارز ی در برج میرداماد برگزار کرد و
صرافان را در جریان جزئیات اقدامات آتی این بانک در حوزه ارز ی قرار داد.
فعاالن بازار علت اصلی نوسانات اخیر ارز ی را جو روانی میدانند و میگویند عرضه ارز مناسب است ،اما بانک
مرکز ی نباید اجازه دهد که اختالف دالر نیمایی و آزاد افزایش یابد.
منبع :بتا سهم
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اطالعیه مهم فرابورس در خصوص معامالت ثانویه «تپسی»

منبع:بورسینه

خالص تغییر مالکیت بورس

خالص تغییر مالکیت بورس ( ۲۲خرداد )1۴۰1س ۴5 :میلیارد تومان حقیقی به حقوقی
ارزش معامالت خرد سهام بورس ۲7۲9 :میلیارد تومان
منبع:دنیای بورس
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افت بیت کوین به کانال  ۲۷هزار دالری

در ساعات نخست معامالت روز یکشنبه ،بازار رمزارزها روند نزولی در پیش گرفته و اکثر کوینها در محدوده قرمز
قرار دارند.
ارزش بازار جهانی رمزارزها در حال حاضر  1٫1تريليون دالر است كه  7٫9۲درصد افت را نسبت به روز گذشته نشان
میدهد.
همچنین حجم کل معامالت در طول  ۲۴ساعت گذشته  ۲1٫۳درصد افزایش یافته و به  ۸۰٫5میلیارد دالر رسیده
است.
از طرفی 1۳٫۰۸ ،میلیون دالر موقعیت شورت در معامالت آتی بیتکوین ،در طول  ۲۴ساعت گذشته لیکویید شده
است.
بیتکوین با ریزش بیش از  ۶درصد به قیمت  ۲7هزار و  51۸دالر و اتریوم با سقوط بیش از  1۲درصد به قیمت
هزار و  ۴۶1دالر معامله میشوند.
سایر رمزارزهای مشهور مانند دوجکوین ،شیبا اینو ،ریپل و کاردانو نیز شاهد افت قیمت بودند.
منبع :نبض ارز

صفحه | 5

بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را به سطح قبل از جنگ بازگرداند؛

بانک مرکزی روسیه روز جمعه با اعالم کاهش 1 /5درصدی ،نرخ بهره سیاستی را به سطح پیش از آغاز جنگ
بازگرداند .این نهاد در بیانیه خود اعالم کرده است که اگر چه هیئتمدیره بانک مرکز ی به چالشبرانگیز بودن
محیط خارجی اقتصاد روسیه آگاه است و این تهدیدات همچنان به شکلی قابل توجه پابرجا هستند؛ اما تورم با
سرعتی بیش از حد انتظار در حال کاهش است و سرعت کوچک شدن اقتصاد روسیه نیز کمتر از میزان پیشبینی
شده است.
همین موضوع باعث شده تا سیاستگذاران روس نرخ بهره را به سطح 9 /5درصدی برسانند؛ عددی که پیش از آغاز
جنگ اوکراین نرخ بهره در آن سطح قرار داشت .این چهارمین کاهش نرخ بهره از زمان افزایش اضطرار ی نرخ بهره
در اواخر فوریه است که آن را از 9 /5درصد به ۲۰درصد رساند.

منبع :دنیای بورسی
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یک کندل صعودی بلندقامت پس از  10روز وضعیت قرمز
گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزار ی فارس ،بورس اوراق بهادار تهران امروز در یک روند نوسانی قرار گرفت و با
افزایش  1۴هزار و  ۸1واحدی به رقم یک میلیون و  5۳۲هزار و  ۳71واحد رسید.
شاخص کل با معیار هموزن هم امروز با افزایش  15۶۳واحد به رقم  ۴۲1هزار و  ۴۲9واحد رسید.
ارزش بازار در بورس تهران به بیش از  ۶میلیون و  7۶هزار میلیارد تومان رسید .معاملهگران امروز در بورس تهران
بیش از  ۶٫۶میلیارد سهام حقتقدم و اوراق مالی در قالب  ۴۲۳هزار فقره معامله و به ارزش  ۴هزار و  ۶۰1میلیارد
تومان داد و ستد کردند.
امروز همه شاخصهای بورس سبز شدند ،به گونهای که شاخص کل و شاخص قیمت با معیار وزنی ـ ارزشی ۰٫9۳
درصد افزایش یافتند این دو شاخص با معیار هموزن  ۰٫۳7درصد افزایش یافتند.
شاخص آزاد شناور  ۰٫9۸درصد افزایش یافت ،شاخص بازار اول بورس  ۰٫97درصد رشد کرد و شاخص بازار دوم
بورس  ۰٫۸7درصد افزایش یافت.
امروز نمادهای پاالیش نفت اصفهان ،فوالد مبارکه ،پتروشیمی نور ی ،پاالیش نفت بندرعباس ،ملیمس ،پتروشیمی
پارس و پاالیش نفت تهران و در یک جمله شرکتهای پاالیشی و فلزات اساسی بیشترین اثر افزایشی در شاخص
بورس را داشتهاند.
در فرابورس ایران هم شاخص کل امروز در پایان معامالت با  9۲واحد افزایش به رقم  ۲1هزار و  7واحد رسید.
ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از یک میلیون و  1۸۰هزار میلیارد تومان رسید.
ارزش بازار پایه فرابورس به  ۳5۶هزار میلیارد تومان رسید .معاملهگران امروز بیش از  ۲٫5میلیارد سهام حقتقدم
و اوراق مالی در قالب  ۲۶۸هزار فقره معامله و به ارزش  5هزار و  ۴9۶میلیارد تومان داد و ستد کردند.
امروز نمادهای پلیمر آریاساسول ،فوالد غدیر ایرانیان ،صبا تأمین ،پتروشیمی تندگویان ،ایرانول و بهمن دیزل
بیشترین اثر افزایشی در شاخص بورس را داشته و نماد داروساز ی دانا بیشترین اثر کاهشی در شاخص فرابورس
را داشتهاند.
به گزارش فارس ،چشمانداز قیمت دالر در بازار آزاد برای سرمایهگذاران بازار سرمایه چشمانداز روشنی باز کرده و
سرمایهگذاران امیدوارند شرکتهای بنیادی امسال سود خوبی برای سهامداران شناسایی کنند.
منبع:خبر گزاری فارس
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خالصه بازار
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دالر و یورو یکشنبه ۲۲خرداد ماه 1401

منبع :اقتصاد انالین

طال وسکه یکشنبه ۲۲خردادماه 1401

منبع :اقتصاد انالین
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