شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند

خالصه بازار سرمایه در تاریخ 1400/04/06
 بورس
شاخص کل

تعداد معامالت

1,238,485

تغییرات شاخص کل

860,757

ارزش معامالت (میلیارد ریال)

4.747

72,916

حجم معامالت(میلیون سهم)

درصد تغییرات

9.548

0/38
ارزش بازار(میلیارد ریال)

شاخص کل هم وزن

382,326

تغییرات شاخص کل هم وزن

نمادهای موثر بر شاخص

1.417

49,399,631
شستا ,تاپیکو ,فوالد ,فملی,
جم ,نوری ,خودرو

 فرابورس
شاخص کل

17,767

تعداد معامالت

327,611

تغییرات شاخص کل

0/09

ارزش معامالت (میلیارد ریال)

21,571

درصد تغییرات شاخص کل

0

حجم معامالت (میلیون سهم)

1.590

11,768,297

نمادهای موثر بر شاخص

صبا ,غصینو ,ارفع ,دماوند ,ذوب,
سمگا ,فرابورس

ارزش بازار اول و
دوم(میلیارد ریال)

 واتی و سهام مدیریتی

قیمت

درصد تغییر

حجم معامالت

ارزش بازار
(میلیارد ریال)

4/05

4.003.446

45,135

5.915.351

210,155
21,180
12,132

شرکت

نماد

قیمت دیروز

گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند

واتی

9.640

10.030

صنایع شیمیایی ایران

شیران

20.920

21.800

4/21

لیزینگ صنعت و معدن

ولصنم

10.590

10.590

0

8.582

کارخانجاتمخابراتیایران

لکما

3.656

3.750

2/57

41,011.411

 اعداد جداول مربوط به ساعت  1بعد از ظهر می باشد.

پایانی

شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند

بازار ارز و طال (ریال)

بازار فلزات پایه ،نفت و انرژی (دالر)
دالر

قیمت

درصد تغییرات

مس

9.432

-

آزاد

آلومینیوم

2.495

-

سکه

سرب

2.231

-

امامی

روی

2.907

-

نفت خام()WTI

74/00

-

نفت برنت

76/12

-

243.800

بازار

105.000.000

نیم
سکه

ربع
سکه

291.000

یورو

211.887

دالر نیما

هر گرم

56.200.000

10.480.000

طالی 18
عیار

36.400.000

انس طالی
جهانی(دالر)

1.781

ارزهای دیجیتال
قیمت به دالر

قیمت به هزار ریال

درصد تغییرات

بیت کوین()BTS

33.226

8.127.153

5/48

اتریوم()ETH

1.862

455.278

4/69

ریپل()XRP

0/61933

151

3/55

شاخص بورس های جهانی
نزدک

%0.0 - 14.360

داوجونز

%0.0 – 34,394

S&P 500

%0.0 - 4,255

 اعداد جداول مربوط به ساعت  11صبح می باشد.

شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند

اخبار سیاسی و اقتصادی ایران و جهان
 از ابتدای تاسیس صندوق توسعه ملی ,حدود  16میلیارد دالر از منابع ارزی که در حساب های صندوق بلوکه و مسدود شده
بود ,آزاد شده است.
 صندوق توسعه ملی تاکنون  116میلیارد دالر قراداد عاملیت ارزی جهت تامین مالی طرح ها با بانکهای عامل منعقد کرده
است.
 بازار جهانی نفت خواستار افزایش قابل توجه عرضه نفت است اما انتظار میرود گروه اوپک پالس تنها بخشی از آنچه که مصرف
کنندگان درخواست دارند را فراهم کند.
 موسسه رتبه بندی اس اند پی که یکی از سه موسسه اصلی رتبه بندی در جهان محسوب می شود ,با انتشار گزارشی پیش
بینی کرد رشد اقتصادی امسال آمریکا به  6.7درصد برسد که این رقم 0.2 ,درصد بیشتر از پیش بینی قبلی صورت گرفته
بوده است .این موسسه با بیان اینکه با بهبود وضعیت واکسیناسیون اکنون چشم انداز بهتری برای اقتصاد آمریکا متصور است,
افزود :دو بسته اخیر محرک اقتصادی در آمریکا حدود  2.8تریلیون دالر اعتبار و نقدینگی را به اقتصاد این کشور تزریق کردند
که این مساله باعث می شود سرعت رشد اقتصادی امسال و سال آینده این کشور باال رود .در خصوص بازار کار نیز پیش بینی
می شود تا سه ماهه نخست سال  2023نرخ بیکاری مجددا به زیر چهار درصد کاهش پیدا کند.
 صنعت و معدن نوشت" نرخ کرایه حمل  30هزار تن اوره دریای سیاه به برزیل به قیمت  50دالر به ازای هر تن رسیده است.
قیمت اوره در  FOBهندوستان در حدود  470دالر بود که به دلیل عالقه معامله گران با افزایش قیمت روبرو شد و به قیمت
 480دالر رسید".
 صنعت و معدن نوشت "عرضه روی در  4ماهه اول  ,2021حدود 31هزار تن از تقاضا پیشی گرفت .تولید معادن روی با توجه
به اینکه معادن در برخی کشورها مانند چین و پرو در ظرفیت کامل تولید می کنند ,حدود  11.3درصد نسبت به مدت زمان
مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده است".
 چین تصمیم گرفته است برای کنترل قیمت ,بخشی از ذخائر استراتژیک مواد معدنی خود را در بازار عرضه کند .چین 20,000
تن مس 30,000 ,تن روی و  50,000تن آلومینیوم را  5-6جوالی حراج عمومی خواهد کرد.
 سنگ آهن 62درصد چین به مرز 219دالر هر تن رسیده که علت آن تصمیمات دولت های دیگر در خصوص عوارض و مالیات
بر صادرات است .پیشبینی  Fitchکاهش مصرف سنگ آهن در نیمه دوم سال است اما روند قیمت ها هنوز هم افزایشی
است.
 ویکی شیمی " :دادههای موجود در بازار پتروشیمی حکایت از این دارد که در هفته منتهی به  25ژوئن ,اکثر ترکیبات همسو
با افزایش بهای نفت تغییر جهت دادند و به مسیر صعودی بازگشتند".
 تحلیلگران انتظار افزایش حدود  510هزار بشکهای تولید اوپک پالس را از ماه اوت دارند.
 ارزش لیر بار دیگر به کمترین سطح تاریخ خود رسید.
 تحلیلگران جی پی مورگان از احتمال سقوط آزاد قیمت بیت کوین خبر دادند.
 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت "پیشبینی میشود در بودجه  1400چیزی بین  350تا  400هزار میلیارد تومان
کسری بودجه داریم .به عبارتی یک سوم بودجه عمومی کشور کسری بودجه ماست".

شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند
 گزارش فصلی اقتصاد ایران در زمستان  1399منتشر شد که بر این اساس رشد اقتصادی بدون
نفت  3.3درصد ,نرخ تورم  36.4درصد و حجم نقدینگی سه میلیون و  476میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال ,1398
 40.6درصد رشد داشته است.
 طبق اعالم بانک مرکزی ,در خرداد امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران  29میلیون و  670هزار تومان
بوده است که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه در سال قبل به ترتیب  3و  56.6درصد افزایش یافته است.
 در خردادماه سال جاری  101هزار و  165احراز هویت در سجام انجام شده است.
 شفاف سازی واتی ":پیرو دعوی مطروحه علیه شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (خریدار سهام شرکت پلی اکریل)
به منظور وصول مطالبات و ایفای تعهدات به این شرکت ,از طریق اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی صدر تهران ,بخشی از
مطالبات با احتساب خسارت تاخیر تأدیه وفق شاخص تورم بانک مرکزی مجموعا به مبلغ  607میلیارد ریال به حیطه وصول
درآمده است که منجر به شناسایی مبلغ  519میلیارد ریال درآمد خسارت تأخیر تأدیه در دفاتر گردید".
 کاالهای صادراتی و وارداتی در زمستان پارسال و در فاصله یکساله بین  229تا  558درصد افزایش قیمت داشته اند.

