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شرکتهای پتروشیمی در تعادل بازار ارز نقش موثری دارند
با هماهنگی و توافقات خوبی که روز گذشته انجام شد مقرر شد عرضه ارز براساس مکانیزم عرضه و تقاضا باشد و
خوشبختانه با اجرایی شدن تصمیمات از امروز شاهد اثرات خوبی در بازار بودیم.
قطعا حضور شرکتهای پتروشیمی در بازار ارز به ایجاد تعادل کمک میکند و بانک مرکز ی نیز حمایتها و
اقدامات الزم را در این خصوص انجام خواهد داد.
منبع :اقتصاد آنالین

عبدالملکی وزیر کار استعفا داد
برخی اخبار حاکی از موافقت دولت با استعفاست
احتماال زاهدی وفا معاون مخبر ،سرپرست می شود
منبع :بتا سهم

بلینکن :ایران سریع درباره بازگشت به پایبندی به برجام تصمیم بگیرد!
وزیر امور خارجه آمریکا مدعی شد:
کارهای زیادی انجام شد تا ببینیم میتوانیم به پایبندی دوجانبه به برجام بازگردیم یا نه.
با اتحادیه اروپا ،با شرکای اروپایی و چین و روسیه در مدت یک سال گذشته همکار ی کردهایم.
اساسا به ایران بستگی دارد که تصمیم بگیرد میخواهد در این توافق مشارکت کند یا نه ،چون بیشتر کار ملحق
شدن دوباره به این توافق تکمیل شده است.
منبع:اخبار بورس

وزیر کار رسماً استعفا کرد
ً
رسما استعفای خود را اعالم کرد.
حجت عبدالملکی وزیر کار با ارائه نامهای به آیتاهلل رئیسی رئیسجمهور
منبع:بتا سهم
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رویترز :نفتکش ایران وارد آبهای ونزوئال شد
رویترز اعالم کرد ،بر اساس یک سند کشتیرانی که روز دوشنبه مشاهده کرده است ،یک نفتکش با پرچم ایران
حامل حدود یک میلیون بشکه نفت خام روز یکشنبه وارد آبهای ونزوئال شده است.
این سومین محموله نفت ارسالی از سوی شرکت نفتیران اینتر ترید ( )NICOبه شرکت پی دی وی اسای ()PDVSA
ونزوئال است که پس از امضای قرارداد میان دو کشور در خصوص صادرات نفت سبک ایران به این کشور آمریکای
التین انجام میشود.
منبع:اقتصاد انالین

وزیر صمت :من را با شرایط فعلی ارزیابی نکنید
«فاطمیامین» در صحن علنی مجلس:
عرضه خودرو نسبت به سال گذشته  ۳۵درصد افزایش داشته است .داشتن برنامه و گزارش کار جزو افتخارات
وزارت صمت است.
تولید روزانه ایران خودرو به بیش از  ۲۶۰۰و سایپا به بیش از  ۱۸۰۰دستگاه رسیده است .تورم فعلی محصول امروز
و دیروز نیست.
منبع:اخبار بورس

مجلس اولین کارت زرد را به دولت سیزدهم داد
در جلسه علنی امروز (سهشنبه  ۲۴خرداد ماه) مجلس شورای اسالمی سوال محمد وحیدی از سیدرضا فاطمی
امین مبنی بر ضعف عملکرد وزارت صمت در کنترل قیمت کاالها در دستور کار قرار گرفت.
پس از ارائه توضیحات وزیر صمت ،نماینده سوال کننده گفت :این سوال پنج ماه پیش در کمیسیون مربوطه مورد
بحث و بررسی قرار گرفت و وزیر صمت قول داد این مشکالت را حل کند اما حل نشد.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با  ۹۱رأی موافق ۱۴۱ ،رأی مخالف و  ۱۰رأی ممتنع از مجموع  ۲۴۶نماینده حاضر
در جلسه علنی پاسخهای فاطمی امین به علت عدم کنترل قیمتها را قانع کننده ندانستند و به این ترتیب
مجلس اولین کارت زرد را به دولت سیزدهم داد.
منبع:دنیای بورس
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افتتاح یک شرکت زیر مجموعه گروه دارویی برکتی
شرکت گروه دارویی برکت اعالم نمود شرکت بیوسان فارمد (سهامی خاص) از شرکتهای زیر مجموعه گروه دارویی
برکت به عنوان یکی از بزرگترین سایتهای تولید محصوالت پپتیدی ،بیوسیمیالر و واکسن به زودی افتتاح
میگردد.
منبع:صدای بورس

نتیجه ساماندهی ارز ترجیحی رونق بازار سرمایه خواهد بود
رئیس کمیسیون داخلی و شوراهای مجلس شورای اسالمی:
اگر تاکنون نظام تامین مالی صحیح در بازار سرمایه و رونق تولید در کشور ما شکل نگرفته ،به دلیل مشکل پرداخت
یارانه به واردات و در نتیجه آن نابودی بهرهور ی تولید ،ناشی از رانت و انحصار بوده است .تبدیل ارز ترجیحی به
یارانه نقدی آغاز ایجاد شفافیت اقتصادی و رشد تولید در صنایع مختلف از جمله صنعت کشاورز ی خواهد بود.

منبع:بتا سهم

پتروشیمیها تمام ارز خود را در بازار آزاد عرضه میکنند؟
بنابر دستورالعمل بانک مرکزی ،صرافیهای مجاز می توانند ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخ توافقی ،خریداری
و به متقاضیان ارز ،بدون محدودیت بفروشند؛ همچنین با صدور مجوز فروش ارز در سرفصل ( ۲۴سایر) با احراز
هویت متقاضی ،امکان خرید ارز برای متقاضیان از کانال رسمی تسهیل میشود.
احمد مهدوی ابهری ،دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی:
پتروشیمیها از ابتدای سال ۳ ،میلیارد و  ۲۷۰میلیون دالر در سامانه نیما عرضه داشتهاند و پیشبینی میشود
امسال در مجموع حداقل  ۱۵میلیارد دالر ارز به کشور وارد شود.
صادرکنندگان میتوانند ارز خود را با قیمتی که خریداری میکنند ،به صرافیها تحویل دهند.
کلیت چنین تصمیمی از سوی بانک مرکزی ،تاثیر مثبت خود را بر بازار سرمایه نیز خواهد گذاشت.
منبع:بتا سهم

صفحه | 3

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان
برق مورد نیاز تولید سیمان تامین شد /عرضههای گسترده و مستمر در بورسکاال
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت :با تامین شدن برق مورد نیاز تولید سیمان و همچنین عرضه
گسترده سیمان در بورس کاال طی یکشنبه هفته آینده ،شاهد تعادل مناسب این بازار خواهیم بود.
منبع:بورس 24

بیت کوین به کانال  ۲۱هزار دالری سقوط کرد

اکنون بازار رمزارزها شاهد افت قابل توجه بوده و در حال حاضر بیت کوین در کانال  ۲۱هزار دالر ی معامله میشود.
در ساعات نخست معامالت روز سهشنبه بروند نزولی بازار رمزارزها ادامه دارد و اکثر کوینها در محدوده قرمز قرار
دارند.
ارزش بازار جهانی رمزارزها در حال حاضر  ۹۲۲.۳۹میلیارد دالر است كه  ۲.۷۱درصد افت را نسبت به روز گذشته
نشان میدهد.
همچنین حجم کل معامالت در طول  ۲۴ساعت گذشته  ۵۹.۵۱درصد افزایش یافته و به  ۱۵۳.۸۲میلیارد دالر
رسیده است.
از طرفی ۱۸۷.۷۹۷ ،میلیون دالر موقعیت شورت در معامالت آتی بیتکوین ،در طول  ۲۴ساعت گذشته لیکویید
شده است.
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بیتکوین با ریزش بیش از  ۱۴درصد به قیمت  ۲۱هزار و  ۹۳۹دالر و اتریوم با سقوط بیش از  ۱۵درصد به قیمت
هزار و  ۱۵۳دالر معامله میشوند.
سایر رمزارزهای مشهور مانند دوجکوین ،شیبا اینو ،ریپل و کاردانو نیز شاهد افت قیمت بودند.
منبع:نبض ارز

افت اندک شاخص در روزی که بورس حال چندان خوشی نداشت
بورس اوراق بهادار تهران امروز هم در یک روند رو به رشد قرار گرفت ،به گونهای که شاخص کل در پایان معامالت
با افزایش  ۲۶۱۹واحد به رقم یک میلیون و  ۵۷۴هزار و  ۶۵واحد رسید.
همچنین شاخص کل با معیار هموزن با افزایش  ۷۷۰واحد به رقم  ۴۲۹هزار و  ۹۳۰واحد رسید.
ارزش بازار در بورس تهران به بیش از  ۶میلیون و  ۲۳۸هزار میلیارد تومان رسید.
معاملهگران امروز بیش از  ۷.۷میلیارد سهام ،حقتقدم و اوراق مالی در قالب  ۵۹۱هزار فقره معامله و به ارزش
۴هزار و  ۴۹۷میلیارد تومان دادوستد کردند.
امروز همه شاخصهای بورس سبز شدند ،اما میزان رشد شاخصها زیر یکدرصد بوده است ،به گونهای که شاخص
کل و شاخص قیمت با معیار وزنی  -ارزشی ۱۷صدم درصد رشد کردند .این دو شاخص با معیار هموزن ۱۸صدم
درصد افزایش یافتند.
شاخص آزاد شناور ۴صدم درصد رشد کرد .شاخص بازار اول بورس بدون تغییر ماند و شاخص بازار دوم بورس ۳۷
صدم درصد افزایش یافت.
امروز نمادهای هلدینگ معدنی خاورمیانه ،فوالد خوزستان ،پتروشیمی نور ی و توسعه معادن و فلزات بیشترین
اثر افزایشی در شاخص بورس را داشتند و نمادهای ملی مس ،پاالیش نفت تبریز و شستا بیشترین اثر کاهشی در
شاخص بورس را از خود به جای گذاشتند.
در فرابورس ایران هم شاخص کل امروز با  ۵۹واحد افزایش به رقم  ۲۱هزار و  ۴۸۱واحد رسید.
ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از یکمیلیون و  ۲۰۳هزار میلیارد تومان رسید.
ارزش بازار پایه در فرابورس به  ۳۵۸هزارز میلیارد تومان رسید.
معاملهگران امروز بیش از  ۲.۷میلیارد سهام ،حقتقدم و اوراق مالی در قالب  ۲۶۲هزار فقره معامله و به ارزش ۵
هزار و  ۵۲۳میلیارد تومان داد و ستد کردند.
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امروز نمادهای بیمه پاسارگاد ،فوالد غدیر ایرانیان ،نیروی برق دماوند بیشترین اثر افزایشی در شاخص بورس را
داشتند و در سمت دیگر ،سنگآهن گوهرزمین ،پلیمر آریا ساسول ،داروساز ی دانا و پویا زرکان آقدره بیشترین اثر
کاهشی در شاخص فرابورس را داشتهاند.
به گزارش فارس ،با توجه به روند تثبیت شده در بازار دالر ،روند رو به رشد در بازار سرمایه شکل گرفته است ،در
عین حال باید توجه داشت که سرمایهگذار ی در بورس باید از محل پسانداز و با مطالعه ،مشورت و تحقیق صورت
گیرد و سود و زیان هر کس برعهده خودش است.
منبع:خبر گزاری فارس

خالص تغییر مالکیت بورس

( ۲۴خرداد  ۲۰۷ :)۱۴۰۱میلیارد تومان حقیقی به حقوقی
ارزش معامالت خرد سهام بورس ۳۴۲۷ :میلیارد تومان
منبع:دنیای بورس
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خالصه بازار
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دالر و یورو سهشنبه  ۲4خرداد ماه ۱40۱

منبع:اقتصاد انالین

طال وسکه سهشنبه  ۲4خرداد ماه ۱40۱

منبع:اقتصاد انالین
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