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بازگشت دوباره کرونا به چین
سخنگوی دولت چین اعالم کرد پایتخت این کشور بار دیگر در حال تجربه کردن شیوع پرسرعت ویروس کروناست.
رویترز :به دنبال هشدار ی درباره گسترش دوباره ویروس کرونا در پایتخت چین ،افزایش محدودیتهای کرونایی
منجر به تعطیلی مکانهای تفریحی ،فروشگاهها و سفارتها در دو منطقه این شهر شد.
نگرانی از شیوع دوباره و پرسرعت کرونا در پکن در حالی است که پایتخت چین تنها دو هفته پیش محدودیتهای
کرونایی را لغو کرده بود .این شهر در ماه آوریل در معرض بزرگترین گسترش ویروس کرونا قرار گرفته بود.

منبع :اخبار بورس

خرید ارز صادرکنندگان به نرخ توافقی مجاز شد
براساس ابالغیه جدید بانک مرکز ی به صرافیها اجازه داده شد که ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخ توافقی،
خریدار ی و به متقاضیان ارز (بدون محدودیت) بفروشند.
رئیسکل بانک مرکز ی نیز امروز بعد از نشست با صرافان ،از افزایش عرضه ارز در صرافیها خبر داده بود و گفته
بود :امروز با صرافان توافق کردیم که در زمینه اسکناس میزان عرضه را افزایش دهیم و مقررات مربوط به تقاضای
بازار در حوزه اسکناس را هم تسهیل کنیم.
منبع :بتا سهم

بیشترین بازرسیهای آژانس از ایران انجام شده است
گروسی:
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژ ی اتمی با اذعان به اینکه بیشترین بازرسیهای این نهاد ،از فعالیتهای هستهای
ایران انجام شده است ،به مسائل جار ی پیرامون این موضوع و مذاکرات وین اشاره و تاکید کرد که هنوز هم
فرصت برای حل این مسائل از طریق دیپلماسی وجود دارد.
گروسی اظهار امیدوار ی کرد که بتواند به زودی به ایران سفر کند و بار دیگر با مقامات ذیربط جمهور ی اسالمی
ایران گفت و گوهایی داشته باشد.
مدیرکل آژانس در بخشی از این مصاحبه ،اقدام ایران در غیرفعال کردن  ۲۷دوربین نظارتی تاسیسات هستهای را
نگرانکننده خواند و گفت توافق با ایران بدون اینکه آژانس به اطالعات کافی از برنامه هستهای ایران دسترسی
داشته باشد ،کار سختی است.
منبع:اقتصاد انالین
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ممکن است تورم آمریکا مدتی ادامه یابد
جو بایدن رئیس جمهور امریکا هشدار داد که تورم ایاالت متحده ممکن است برای مدتی ادامه یابد ،دادههای روز
جمعه نشان داد که فشارهای سیاسی بر قیمتها به طور غیرمنتظرهای در هفتههای اخیر شتاب گرفته است.
منبع:اخبار بورس

خطیبزاده :صدور قطعنامه علیه ایران اقدای کامالً سیاسی و طراحی شده بود
ً
کامال سیاسی و طراحی شده
سخنگوی وزارت خارجه :قطعنامه صادره علیه ایران در شورای حکام آژانس یک اقدام
بود و در مسیری که بین ایران و آژانس تعریف شده بود خلل ایجاد کرد .این اقدام تغییر لحن و گفتوگو و
بیانهای گروسی نشان میدهد از یک دستورپذیری از یک مرکز انجام شده است.
ً
قطعا نمی توانستیم این اقدام سیاسی غیرفنی را بدون پاسخ بگذاریم و اقدامات خود را انجام دادیم .اقدامات
قاطع و متناسب بود؛ هر چند اینها بگویند قطعنامه شکلی و توصیهای بوده است .اگر ضرورتی بر انجام قطعنامه
نبود باید مسیر دیگری را میرفتند.
منبع:اخبار بورس

تمام اقدامات ایران برگشت پذیر است
خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه:
تمام اقدامات ایران برگشت پذیر است ،اگر توافق فردا در وین نهایی شود تمام اقدامات ایران از لحاظ فنی برگشت
پذیر است.
آنچه برگشت ناپذیر است تروریسم اقتصادی آمریکا و آنهایی که همراهی با آمریکا کردند ،دردی که بر مردم ایران
اعمال کردند ،برگشت ناپذیر است.
منبع:اخبار بورس

مقام آمریکایی :اقدامات اخیر ایران باعث مرگ برجام نمیشود
یک مقام ارشد آمریکایی به «فایننشال تایمز» گفته اقدامات اخیر ایران در قطع فعالیت تعدادی از دوربین
فراپادمانی آژانس ضربهای جدی بوده اما هنوز ضربه کشنده و مرگبار به توافق برجام نیست «برای اینکه تا این
لحظه این اقدامات برگشتپذیر است».
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او گفت :اگر آنها دوربینها را به زودی دوباره روشن نکنند ،اقداماتی که باید انجام دهند تا به آژانس بینالمللی
انرژ ی اتمی اطمینان کافی برای جبران شکاف اطالعاتی بدهند ،بازگشت به توافق برجام را بسیار دشوارتر خواهد
کرد.
منبع:اخبار بورس

خبرهای برقی فوالد مبارکه اصفهان
در حوزه انرژی خورشیدی فوالد مبارکه فراخوان احداث نیروگاه  600مگاواتی شرق اصفهان را با سرمایهگذاری
تقریبی  350میلیون دالر انجام داده و  35شرکت در آن حاضر هستند.
دیماند تامین شده فوالد مبارکه امروز (یکشنبه)  600مگاوات است که با احتساب  ۲50مگاوات نیروگاه اختصاصی،
فوالد مبارکه اکنون  850مگاوات برق در اختیار دارد.
همه خطوط تولید نوردی این شرکت بدون وقفه در حال تولید بوده و  ۲کوره قوس الکتریکی مبارکه و  ۲کوره سبا
نیز در مدار تولید است.
در صورت کسری اسلب اقدام به تامین از موجودی انبار شرکت یا شرکت فوالد هرمزگان می شود و در صورت لزوم،
گزینه خرید اسلب از فوالد خوزستان نیز قابل بررسی خواهد بود و مشکلی در حوزه نورد طی ماه تابستان رخ
نخواهد داد.
فوالد مبارکه با قدرت در حال سرمایه گذاری بر روی تولید برق از انرژی فسیلی و تجدیدپذیر است تا با کمبود برق
در سال  140۲مواجه نشود .همچنین  600مگاوات از  900مگاوات نیروگاه این شرکت در اردیبهشت  140۲راهاندازی
میشود.
در حوزه انرژی خورشیدی فوالد مبارکه فراخوان احداث نیروگاه  600مگاواتی شرق اصفهان را با سرمایهگذاری
تقریبی  350میلیون دالر انجام داده و  35شرکت در آن حاضر هستند .نتیجه مناقصه ماه آینده مشخص میشود
و این نیروگاه میتواند خیلی سریع عملیاتی شود.
در حوزه انرژی بادی نیز شرکت فوالد مبارکه ماه آینده فراخوان  ۲نیروگاه بادی یکی به ظرفیت  ۲00مگاوات در
سنگان و دیگری  100مگاوات در سیستان وبلوچستان را منتشر خواهد کرد.
منبع:اخبار بورس
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سقوط بیت کوین به کانال  ۲۵هزار دالری
در ساعات نخست معامالت روز دوشنبه ،بازار رمزارزها روند
نزولی در پیش گرفته و اکثر کوینها در محدوده قرمز قرار
دارند.
ارزش بازار جهانی رمزارزها در حال حاضر  1.05تريليون دالر
است كه  4.65درصد افت را نسبت به روز گذشته نشان
میدهد.
همچنین حجم کل معامالت در طول  ۲4ساعت گذشته
 ۲6.۷۷درصد افزایش یافته و به  10۲.09میلیارد دالر رسیده
است.
از طرفی 66.۲5 ،میلیون دالر موقعیت شورت در معامالت
آتی بیتکوین ،در طول  ۲4ساعت گذشته لیکویید شده
است.
بیتکوین و اتریوم هر دو با ریزش بیش از  6درصد به ترتیب
به قیمت  ۲5هزار و  ۷59دالر و هزار و  366دالر معامله میشوند.
منبع:نبض بازار

پرش  39هزار واحدی به لطف اصالح سیاستهای بانک مرکزی
بورس اوراق بهادار تهران امروز در یک روند کامال رو به رشد قرار گرفت ،به گونهای که شاخص کل در پایان معامالت
با افزایش  39هزار و  59واحد به رقم یک میلیون و  5۷1هزار و  446واحد رسید.
همچنین شاخص کل با معیار هموزن با افزایش  ۷۷38واحد به رقم  4۲9هزار و  160واحد رسید .ارزش بازار در
بورس تهران به بیش از  6میلیون و  ۲۲8هزار فقره معامله رسید.
معاملهگران امروز بیش از  8.5میلیارد سهام ،حق تقدم و اوراق مالی در قالب  563هزار فقره معامله و به ارزش
 5536میلیارد تومان دادوستد کردند.
امروز همه شاخصهای بورس سبز شدند ،به گونه ای که شاخص کل و شاخص قیمت با معیار وزنی ـ ارزشی ۲.5
درصد رشد کردند و این دو شاخص با معیار هموزن  1.8درصد افزایش یافتند.
شاخص آزاد شناور  ۲.3درصد رشد کرد ،شاخص بازار اول بورس  ۲.6درصد افزایش یافت و شاخص بازار دوم بورس
 ۲.3درصد رشد کرد.
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امروز نمادهای هلدینگ معدنی خاورمیانه ،فوالد مبارکه ،ملی مس ،پتروشیمی پارس ،هلدینگ نفت و گاز و
پتروشیمی تامین ،توسعه معادن و فلزات و سرمایه گذاری غدیر بیشترین اثر افزایشی بر شاخص بورس را از خود
به جای گذاشتند.
در فرابورس ایران هم شاخص کل امروز در پایان معامالت با افزایش  415واحد به رقم  ۲1هزار و  4۲۲واحد رسید.
ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران بیش از یک میلیون و  ۲00هزار میلیارد تومان شد.
ارزش روز شرکتهای بازار پایه در فرابورس به  358هزار میلیارد تومان رسید .معاملهگران امروز در فرابورس ایران
بیش از  4.1میلیارد سهام ،حق تقدم و اوراق مالی در قالب  ۲86هزار نوبت معامله و به ارزش  130هزار میلیارد
تومان دادوستد کردند.
البته الزم به یادآوری این نکته است که روزهای دوشنبه چون عملیات بازار باز در شبکه بانکی انجام میشود که
در قالب آن اوراق بانک مرکزی بین شبکه بانکی دست به دست میشود ،امروز هم بیش از  1.4میلیارد اوراق بانک
مرکزی در قالب  ۲30نوبت معامله بین بانکها و به ارزش  1۲8هزار میلیارد تومان دادوستد شد.
در حالی که خرید و فروش سهام در فرابورس به تعداد  ۲.4میلیارد ورقه و در قالب  ۲56هزار نوبت معامله و به
ارزش  159۷میلیارد تومان دادوستد شد.
امروز نمادهای بیمه پاسارگاد ،پلیمر آریاساسول ،پتروشیمی تندگویان ،فوالد هرمزگان ،صبا تامین ،فوالد ارفع و
مالی مهر آیندگان بیشترین اثر افزایشی بر شاخص فرابورس را داشتهاند.
به گزارش فارس ،با توجه به چشمانداز بازار ارز ،سرمایهگذاران پیشبینی کردهاند شرکتهای صادرات محور در بازار
سرمایه سودآور خواهند شد و این یکی از دالیل رشد شاخص دب بورس و فرابورس بوده است .در عین حال
سرمایهگذاری در بورس همزاد ریسک و نوسان است و سود و زیان هر کس در بازار بر عهده خودش است ،بنابراین
باید قبل از ورود به بازار و معامله حتما مطالعه ،مشورت با افراد کاردان و تحلیل انجام شود.

منبع:خبرگزاری فارس
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خالصه بازار
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دالر و یورو دوشنبه  ۲3خرداد ماه 1401

منبع:اقتصاد انالین

طال وسکه دوشنبه  ۲3خرداد ماه 1401

منبع:اقتصاد انالین
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