اقتصاد

10
اخبار

آمار  ۷۰هزار میلیاردی وزیر اقتصاد
از ورود نقدینگی به بورس
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت :تالش میکنیم
 70هزار میلیارد تومان نقدینگی ورودی به بازار
سرمایه را حفظ کنیم .به گزارش تسنیم ،فرهاد
دژپسند با اشاره به بند 9سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی از فعال شدن بازار سرمایه بهعنوان یکی
از مؤلفههای تحقق این سیاستها نام برد و گفت:
تعداد کدهای سهامداری در بازار سرمایه تا پایان
خرداد ماه  15میلیون و 251هزار کد و با احتساب
سهام عدالت به 48میلیون و 500هزار کد رسیده
است .وی عرضه اولیه سهام شرکتها در بورس و
فرابورس در چهار ماه اول سال را معادل 137هزار
میلیارد ریال و نزدیک به دو و نیم برابر کل سال 98
اعالم کرد و افزود :از ابتدای سال تاکنون ورودی
حقیقی و حقوقی خالص به بازار سرمایه معادل70
هزار میلیارد تومان بوده است که در تالش هستیم
اینسرمایهورودیراحفظکنیمودرنهایتبهحوزه
تولید و توسعه سرمایهگذاری سوق دهیم.

سهم  75صادرکننده
از  5میلیارد یورو ارز بازنگشته
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:
حدود پنج میلیارد یورو به دلیل بازنگشتن ارزهای
صــادراتــی کشور در ســالهــای  97و  98فقط
از ناحیه  75صادرکننده صــورت گرفته است.
احسان خاندوزی در گفتوگو با فارس با اشاره
به جلسات کمیسیون اقتصادی با وزارتخانه ها
و نهادهای مرتبط با موضوع ارز گفت :دولت
نتوانسته از دیپلماسی اقتصادی خود برای تمکین
طرفهای اقتصادی ما که بیش از ۱۷میلیارد دالر
ذخایر ارزی ما در اختیارشان است ،استفاده کند.
خاندوزی اظهار کــرد :حــدود پنج میلیارد یورو
به دلیل بازنگشتن ارزهــای صادراتی کشور در
سالهای  ۹۷و  ۹۸تنها از ناحیه  ۷۵صادرکننده
صورت گرفته است .به عبارتی اگر بانک مرکزی
تمرکز خود را فقط روی صادرکنندگان بزرگی که
ارز خود ر ا برنگرداندهاند قرار دهد میتواند بخش
زیادی از نیازهای دوره کوتاه مدت کشور را تأمین
کند .پیش از این نیز مسئوالن بانک مرکزی اعالم
کردهبودندکه 6.8میلیاردیوروارزصادراتیکشور
توسط 250صادرکننده به کشور بازنگشته است.

نرخ ارز

یکشنبه  ۱۲مرداد 1399
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سبقتفناوریازنفت

شاخص

اپل با عبور از آرامکو ،ارزشمندترین شرکت جهان شد ،به این بهانه گذر اقتصاد جهان از نفت و منابع طبیعی به فناوری را بررسی کرده ایم
با عبور ارزش شرکت اپل از شرکت
ملی نفت عربستان موسوم به آرامکو،
عنوان با ارزش ترین شرکت سهامی
عام دنیا در اختیار این شرکت قرار
گرفت .اتفاقی که از آن می تــوان به
نقطه عطفی در عبور فناوری از نفت
در افزایش ثروت آفرینی تعبیر کرد.
بهگزارشخراسان،جایتعجبندارد
در شرایطی که شیوع کرونا ،موقعیت
شرکت های فناوری را در جهان ارتقا
داده و در مقابل ،با افت تقاضای نفت،
شرکت های بزرگ نفتی را با چالش
مواجه کــرده ،جای این دو گــروه در
ردهبــنــدی با ارزش ترین شرکت ها
تغییر پیدا کند .آن هم در جایی که از
یک سو غول نفتی دنیا یعنی آرامکو
در مقابل غول فناوری اپل قرار بگیرد.
بر این اســاس ،روز جمعه این اتفاق
افتاد و طبق گزارش بلومبرگ ،با رشد
 10درصدی ارزش سهام اپل ،ارزش
سرمایه بازار این شرکت به 1.817
تریلیون دالر رسید .رقمی که رده
نخست با ارزش ترین شرکت دنیا را
از آرامکوی سعودی با ارزش سرمایه

بازار  1.76تریلیون دالر ربود.
▪راه متفاوت آرامکو و اپل

آرامــکــو از زم ــان ورود بــه ب ــورس در
اواخــر سال میالدی گذشته ،عنوان
بزرگترین شرکت سهامی عام جهان
را به خود اختصاص داده بود .با این
حال ،افت تقاضای نفت در بحبوحه
کروناکهمنجربهافتقیمتهاینفت
شد ،درآمد سه ماه دوم این شرکت را
احتما ًالتاحدود 37میلیارددالرعقب
رانــده اســت .رقمی که در مقایسه با
مدتمشابهسالقبلیعنی76میلیارد
دالرازنصفکمتراست.ازسویدیگر،
شرکتآمریکاییاپلکهپیشازاین،در
رقابت با مایکروسافت ،با ارزش ترین
شرکت آمریکا شده بود ،روز پنج شنبه
درآمد  59.7میلیارد دالری را برای
سه ماه منتهی به 7تیر امسال گزارش
کرد که بسیار بیشتر از انتظارات بود.
بدینترتیبارزشسهاماپلازابتدای
امسال تاکنون  45درصد رشد کرده
اســت .اپل اعــام کــرده که در دوران
قرنطینه کرونا ،تقاضای مردم برای

محصوالتاینشرکتزیادشدهاست.
▪ ۱۰شرکت برتر دنیا طی نیم قرن

اگر چه تحوالت روی داده در صدر
جــدول با ارزش ترین شرکت های
جهان تحت تاثیر شیوع کرونا و نیاز
بیشتر مــردم به ارتباطات مجازی و
همچنین افت تقاضا و درآمد شرکت
هــای نفتی رخ داده ،امــا مــروری بر
رونــدهــای فــنــاوری دنیا نشان می
دهد که شاید از ابتدا ،تعیین جایگاه

آرامکو در این فهرست ،چندان پایدار
و واقعی نیز نبوده است .چرا که این
شرکت به عنوان شرکت ملی نفت
عربستان ،از یک سو به مدد تسلط
دولــت عربستان بر چاه های نفتی،
توانسته بود به چنین جایگاهی دست
پیدا کند و از سوی دیگر مدت هاست
رونــدهــای تکامل صنعت و اقتصاد
دنیا ،مجال صعود به صدر لیست پر
ارزش ترین شرکت ها را از شرکت
های با ماهیت منابع طبیعی و معدنی

(مشخص ًا نفت و گاز) یا صنایع ماشین
س ــازی گرفته و بــه شــرکــت هــای با
ماهیت فناوری و دانش بنیان داده
اســت .ایــن موضوع را با مقایسه دو
جدول زیر که نام  10شرکت برتر دنیا
از نظر ارزش در سالهای  1975و
 2018را بیان کرده است ،می توان
متوجه شد .شایان ذکر است که در
ســال  2018چــون هنوز آرامکو در
بورسهای جهانی عرضه نشده بود
در این فهرست قرار نداشت.
حوزه فعالیت

حوزه فعالیت

 10شرکت برتر 2018

رتبه

 10شرکت برتر 1975

اپل

فناوری

الفابت

فناوری

1

اکسون موبیل

نفت و گاز

2

جنرال موتورز

صنعت

فناوری

3

فورد موتورز

صنعت

مایکروسافت

فناوری و خدمات مشتری

4

تکساکو

نفت و گاز

آمازون

5

موبایل

نفت و گاز

تنسنت

فناوری

6

شورون تکساکو

نفت و گاز

برکشایر هاتاوی

خدمات مالی

7

گلف اویل

نفت و گاز

علی بابا

خدمات مشتری

8

جنرال الکتریک

صنعت

فیس بوک

فناوری

9

آی بی ام

فناوری

جی پی مورگان

خدمات مالی

10

شرکت صنایع آی تی تی

فناوری

جانسون و جانسون

سالمت

تثبیت بورس در کانال  1.9با خودنمایی بزرگان

فوالد در بورس می ماند اما با سقف قیمت دستوری

شاخص بورس تهران که حدود دو هفته است در کانال 1.9میلیون واحد نوسان می کند ،دیروز نیز مثل
شنبه گذشته با ثبت یک رشد مناسب خود را به میانه باالیی کانال  1.9میلیون واحد رساند .دیروز بعد
از یک هفته رخوت و عقب نشینی ،بسیاری از نمادهای بزرگ بازار دوباره مثبت و صف خرید شدند تا
شاخص کل 57هزار واحد معادل 3درصد رشد کند و به سطح بی سابقه یک میلیون و 961هزار واحد
برسد.به گزارش خراسان ،شاخص کل بورس تهران شنبه گذشته نیز با رشد حدود  52هزار واحدی
خود را به یک میلیون و  953هزار واحد رسانده بود اما با افزایش عرضه ها از روز یک شنبه تا پایان هفته
درنمادهایبزرگ،حدود 52هزارواحدسقوطکرد.حالبایددیداینهفتهنیزمثلهفتهقبلشاخص
درفتح 2میلیونواحدناکاممیماندیااینکهروندتغییرمیکند.گفتنیاستدرمعامالتدیروزدوباره
نمادهایبزرگبازارمثلشستا،فوالدمبارکه،هلدینگخلیجفارس،ملیمس،پاالیشنفتاصفهانو
تهران و تاپیکو عمدتا به صف نشستند و به تنهایی 25هزار واحد شاخص کل را باال کشیدند.

در حالی که هفته قبل شاهد رفت و برگشت ها و نامه نگاری ها و شایعات زیادی در خصوص خروج
معامالت فوالد و محصوالت فوالدی از بورس کاال بودیم ،جلسه دیروز ذی نفعان این صنعت با
معاون اقتصادی رئیس جمهور این شایعات را رفع کرد و طبق آن بر ادامه معامالت فوالد در بورس
کاال تاکید شد .به گزارش خراسان ،ساز و کار حواله ای به این شکل است که به جای معامله در
بورس و تعیین سهمیه ها توسط سامانه بهین یاب وزارت صمت ،به متقاضیان بر اساس پروانهها
سهمیهتعلقمیگیردکهمیتوانندازشرکتهابخرند.مثالیکانبوهسازمیتواندبراساسپروانه
ساختمانی خود حواله آهن و میلگرد بگیرد .این شایعات به سرعت با واکنش پورابراهیمی رئیس
کمیسیوناقتصادیمجلسمواجهشد.پورابراهیمیبااشارهبهمازادتولیدمحصوالتفوالدیدر
کشورازروشمطرحشدهبهشدتانتقادوتصریحکردکهباواگذاریبازاربهعرضهوتقاضاازمسیر
بورس بازار فوالد متعادل می شود .گفتنی است قیمت میلگرد در شش ماه اخیر تقریبا سه برابر
شدهوازهرکیلو 4هزارتومانبهمحدوده 12هزارتومانرسیدهاست.جلسهدیروزتولیدکنندگان
فوالد با نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور یک بخش از مشکالت را رفع کرد .به گفته
شهرستانی ،عضو هیئت مدیره انجمن فوالد ،در این جلسه بر تداوم عرضه محصوالت فوالدی در
بورسوعدمتغییرضرایبقیمتیتاکیدشدهاستوالبتهسقفقیمتیهمچنانبرقرارخواهدبود.

افت کرونایی تجارت خارجی
بــررســی آمــار تــجــارت خــارجــی کشور نشان
میدهد که کرونا تاثیر عمیقی بر تجارت کشور
داشته و بسته شــدن برخی مرزها به دلیل
وقوع کرونا موجب شده است تا آمار صادرات
غیرنفتی کشور از  11.5میلیارد دالر در سه
ماهنخستسالگذشتهبه 6.3میلیارددالردر
سهماهنخستامسالکاهشیابد.دراینمیان
واردات کشور نیز کاهش یافته است اگر چه
به میزانی کمتر ،به گونه ای که واردات کشور
از  10.2میلیارد دالر در سه ماه نخست سال
گذشتهبه 7.6میلیارددالرکاهشیافتهاست.

منبع :بانک مرکزی

بازار خبر

ثبت بدترین سقوط ماهانه دالر
جهانی در  ۱۰سال اخیر
مهر -ادامه افت ارزش جهانی دالر در روز جمعه
سبب شد تا این ارز بدترین سقوط ماهانه خود
در  10سال اخیر را ثبت کند .بر این اساس ،ارز
واحد اروپا به نرخ برابری  ۱/۱۹واحد در برابر
دالر رسید .سی ان بی سی نوشت :اعتماد به
دالر پس از این که رئیسجمهور آمریکا دونالد
ترامپ ،روز جمعه اعالم کرد احتمال به تعویق
افتادن انتخابات ریاستجمهوری آمریکا وجود
دارد ،بیش از پیش کاهش یافت.

سقف نرخ سود اوراق ودیعه بانک
مرکزی مشخص شد
فــارس  -شـــورای فقهی بانک مــرکــزی سقف
(حداکثر) نرخ سود اوراق ودیعه بانک مرکزی
را معادل نرخ تــورم ساالنه تعیین کــرده است.
مدتی پیش بانک مرکزی اعالم کرد که  50هزار
میلیارد تومان اوراق ودیعه با سررسید دو ساله
منتشر می کند.

