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بازار خبر

واریز نصفه و نیمه سود سال 98
سهام عدالت از امروز
براساس اطالعیه سازمان بورس و اوراق بهادار  ،با
توجه به سود دریافتی از شرکت ها ،نیمی از سود
عملکرد سال  98شرکت های سرمایهپذیر سهام
عدالت ،امــروز به شماره شبای دارندگان سهام
واریز میشود.

ردپای افزایش هزینه تولید
در رشد قیمت مرغ
فــارس -مرکز آمــار ایــران اعــام کــرد :شاخص
قیمت تولید کننده بخش مرغداری های صنعتی
در فصل پاییز سال  99برابر با  370/2بوده
که نسبت به فصل قبل  ٣٠درصــد و نسبت به
فصل مشابه سال قبل  ٧٠درصد افزایش یافته
است .این موضوع تا حدی چرایی رشد قیمت
مرغ در بــازار را در زمستان مشخص می کند.
گزارش ایسنا حاکی از آن است که قیمت مرغ که
در ماه های اخیر تا  30هزار تومان هم رسیده،
نسبت به سال گذشته بیش از  82درصد افزایش
را نشان می دهــد .البته نکته قابل تامل این
جاست که در این مدت واردات نهاده های تولید
مرغ از جمله ذرت و سویا متوقف نشده و تامین ارز
آن همچنان یارانه ای بوده است!

گزارش خبری

پایان سبز بورس در سال پرماجرا
بورس دیروز را با رشد اکثر نمادها و شاخص ها
پشت سر گذاشت تا با دو هفته رشد متوالی و
فتح مجدد کانال 1/3میلیون واحــدی ،سال
پرماجرای  99را به پایان برساند.به گــزارش
خراسان ،شاخص کل بــورس با رشد  17هزار
واحدی دیروز به سطح یک میلیون و  307هزار
واحد رسید .عددی که از اواسط دی ماه تاکنون
تجربه نشده بود .در واقع بورس بعد از یک دوره
رشد موقت در آذرماه ،از اواخر این ماه وارد روند
نزولی شد و این روند تا پایان دی ماه ادامه یافت.
بعد از آن به مدت یک ماه و نیم نوسان در بازه یک
میلیون و  130تا یک میلیون و  260هزار واحد را
تجربه کرد تا این که از نیمه دوم اسفندماه وارد یک
روند صعودی مناسب شد و توانست بعد از مدت
ها از سطح  1/3میلیون واحد عبور کند .البته
همچنان بار رشد شاخص ها بر دوش نمادهای
بزرگ است و از نظر تعدادی ،بیش از  50درصد
نمادهای بــازار منفی و حــدود  50درصــد صف
فــروش هستند و حجم صف های فــروش بسیار
کمتر از صف های خرید است .اما طی دو هفته
اخیرهموارهشاهدروندکاهشیفشارفروشبوده
ایم .به نحوی که صف های فروش از  80درصد به
کمتر از  50درصد سهم های بازار رسیده است.

نرخ ارز
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پدیدههایاقتصادی 1399دریکنگاه

سالصف،ازمرغوروغنتاخریدوفروشسهام
سال  99اگرچه اقتصاد در شوک رکود ناشی از کرونا بود ولی بورس جهش کرد و سپس
فروریخت .دالر هم جهش کرد و سپس تا حدی آرام گرفت .رمز ارزها پدیده مهم اقتصادی

چه در داخل و چه در سطح اقتصاد جهان شدند و سرانجام اقتصاد سال 99صفوف به هم
فشرده خرید روغن و مرغ بود .در این گزارش این پدیده ها را مرور کرده ایم.

سال پر افت و خیز بورس

زلزله دالر  2سال بعد از مهر 97

صف های خبرساز مرغ و روغن

پولهایسرگرداندربیتکوین

بــورس ســال  99را بــا رشــد  794هــزار و
 757واحــدی شاخص کل معادل 155
درصد پشت سر گذاشت .سالی که در آن
هم سودهای رویایی تجربه شد و هم زیان
هــای سنگین به بسیاری از تــازه واردان
بورسی وارد شد .سالی که دعوت دولتی
ها و شخص رئیس جمهور برای حضور مردم
در بــورس و سود رویایی ماه های نخست
موجب حضور گسترده و میلیونی توده مردم
در این بــازار شد .شاخص اوج و فرودهای
بسیاری را تجربه کرد .چهار ماه و نیم رویایی
تا  20مردادماه تجربه شد و شاخص کل از
حدود  500هزار به باالی  2میلیون واحد
رسید .بعد از آن تا  20آبان ماه سه ماه بسیار
پرفشار و همراه با زیان های سنگین برای
ســهــامــداران و افــت بیش از  40درصــدی
شاخص کل ،صدای بسیاری را درآورد .دوره
صعود بعدی بورس فقط یک ماه بود که تا
 20آذرماه ادامه یافت .بعد از آن به مدت سه
ماه بازار نزولی یا نوسانی بود تا این که در دو
هفته پایانی ،بارقه هایی از امید ظاهر و رشد
امیدوارکنندهنمادهایشاخصسازمنجربه
پایانی نسبتا خوش برای سال پرماجرا شد و
شاخص کل در کانال یک میلیون و 300
هزار واحد سال را به اتمام رساند.

در شرایطی که بــازارهــای مالی طعمه خوبی
بــرای نقدینگی سرگردان به شمار می رونــد و
موتور نقدینگی نیز در اقتصاد کشور همچنان
با دور متوسط  30درصد روشن است ،دالر در
سال  99جنجالی شد .این ارز پس از یک دوره
صعود نگران کننده در سال  97تا حــدود 19
هزار تومان ،در سال  98روند آرامی را در بازه
 12تا  15هزار تومان تجربه کرد .اما امسال با
وجود عواملی همچون اختالل در صادرات کشور
به دلیل کرونا ،افت درآمدهای نفتی ،کاهش
سرعت تسویه معامالت صادرکنندگان ،تقویت
احتمال فشار صادرکنندگان به بازار ارز برای
ایفای تعهدات ارزی ،شکل گیری و اختالل بازار
فردایی شکل گرفته در خارج از کشور نظیر بازار
هرات روند صعودی به خود گرفت .در این میان،
صدور مجوز برای واردات یک میلیارد دالر کاالی
انبار شده در گمرک بدون انتقال ارز نیز مزید بر
علت شد تا نرخ ارز در نیمه دوم مهرماه به رقم بی
سابقه حدود  32هزار تومان برسد .با این حال،
بر اثر انتظارات شکل گرفته در خصوص انتخابات
آمریکا (هر چند که بعد تا حد زیادی از بین رفت)،
نرخ ارز کاهش خود را از سر گرفت و در پایان سال
در محدوده  24هزار تومان تثبیت شد .ضمن این
که اخبار مثبتی در خصوص رشد صادرات نفت
منتشر شد .

صف کاالهای اساسی از جمله روغن و مرغ دیگر
پدیده مهم سال  99بود .مشکالت ارزی از نیمه
دوم سال روند ترخیص کاالهای اساسی را کند
کرد و در نتیجه در واردات و ترخیص نهاده های
دام و طیور و دانه های روغنی تاخیرهایی ایجاد
و موجب شد حتی توزیع روغن و مرغ کمتر از نیاز
بازار شکل گیرد.
پس از آن اگرچه توزیع روغن بهبود یافت ولی
مشکل صــف روغــن ادام ــه داش ــت .دولــتــی ها
معتقدند که زمزمه حــذف ارز  4200توسط
مجلس منجر به هجوم مردم برای خرید روغن
قبل از حذف ارز دولتی شد .با این حال مجلس
مشکل را در توزیع بــدون نتیجه ارز  4200و
اختالف مدیریتی بین وزارتخانه های متولی
تنظیم بازار می داند .در هر صورت پس از روغن
نوبت به صفوف به هم فشرده مرغ رسید .مرغ با
اصرار به قیمت  20400تومان رسید و ادعای
مرغداران مبنی بر ضرر در این قیمت و کاهش
جوجه ریزی ،در عمل منجر به بازار دو نرخی شد
که نرخ آزاد آن باالی  30هزار تومان و به صورت
قطعه بندی شده و نرخ دولتی آن همچنان به
نرخ  20400تومان عرضه می شود .صفوفی
که همچنان ادامــه دارد ،اگــرچــه وعــده هایی
برای عرضه بیشتر مرغ و اتمام این صفوف داده
شده است.

ارزمجازیکهتاهمینیکیدوسالپیشدرک
مفهوم آن دشوار بود ،در سایه افت شدید بورس
طیامسالورشدنرخارز،بهکانونتوجهبرخی
سرمایه گــذاران داخلی تبدیل شــد .آن هم
درست در شرایطی که بیت کوین که سردمدار
اصلی این حوزه است ،توانست امسال بازده
 9تا  10برابری را به دست بیاورد .ارزش این
ارز مرموز در سایه اقبال سرمایه گذاران بزرگ
جهانی توانست از حدود 6هزار دالر در ابتدای
امسال به بیش از  60هزار دالر در هفته های
اخیر نیز برسد .با این حال ،سیاست گذاران
اقتصادی دنیا هنوز در پذیرفتن این رمز ارز به
عنوان وسیله مبادله یا ذخیره ارزش به آن نگاه
میکنند .چرا که نوسان شدید با منشأ نوسان
تقریب ًا نامعلوم به جزئی الینفک از طبیعت بازار
این ارز تبدیل شده است .از سوی دیگر برای
ایرانیان ،مخاطرات تحریمی نیز به ریسک
سرمایه گذاری در این حوزه اضافه می شود.
مخاطرات کالن خروج سرمایه از کشور ،سبب
شدتابانکمرکزیسرانجامموضعمحکمتری
درباره مبادالت رمز ارزها بگیرد .بر این اساس،
تنها استخراج کنندگان رسمی بیت کوین می
توانند بیت کوین های معدنکاوی شده را،
آن هم صرفاً برای تامین ارز واردات کاال ،به
فروش برسانند  .

برگ ریزان اشتغال خدمات در پاییز 99
بررسی مرکز پژوهش های مجلس حاکی از آن
است که در پاییز امسال ،اگر چه نرخ بیکاری
نسبت بــه پاییز  98کاهش 1/2درصـــدی
داشته ،اما جمعیت غیر فعال با افزایش همراه
ب ــوده اســت و اگــر ایــن افــزایــش در جمعیت

غیرفعال را به آمار بیکاران اضافه کنیم ،نرخ
بیکاری به جای 9/4درصــد ،دو برابر یعنی
18/4درصــد می شد .به گــزارش خراسان،
بازوی پژوهشی مجلس در بررسی اخیر خود،
به تحلیل شاخص های بازار کار در پاییز 99

پرداخته است .طبق گزارش این مرکز ،اگر چه
نرخ بیکاری کاهش  1/2درصدی نسبت به
پاییز  98داشته و به 9/4درصد رسیده است،
اما این نرخ ،بهبود وضعیت بازار کار را نشان
نمی دهد  ،زیرا با افزایش جمعیت غیر فعال
همراه بوده است .در این باره بررسی آمارها
نشان می دهد  10/1درصد از جمعیت فعال
در دوره مورد بررسی از بازار کار خارج و غیر
فعال شده اند که اگر این افــراد در بــازار کار
باقی می ماندند و به جمعیت بیکار اضافه می
شدند ،نرخ بیکاری دو برابر می شد و به 18/4
درصد افزایش می یافت.نکته مثبت در باره

بــازار کــار پاییز ،مربوط به کاهش تدریجی
«میزان کاهش اشتغال فصلی» است.بررسی
ترکیب بخشی آمارهای اشتغال حاکی از این
است که از حدود یک میلیون کاهش اشتغال
رخ داده در پاییز امسال ،حدود  286هزار
نفر در بخش کشاورزی 8 ،هزار نفر در بخش
صنعت و  741هزار نفر در بخش خدمات با
کاهش اشتغال روبه رو بوده اند .بدین ترتیب
 72درصد از کاهش اشتغال در حوزه بخش
خدمات و  28درصد در بخش کشاورزی رخ
داده است .کاهش اشتغال صنعت هم حدود
صفر درصد بوده است.

خلف وعده مسئوالن بدترین
مولفه کسب و کار
مــرکــز پــژوهــش هــای مجلس در هــر فصل
گــزارشــی با عــنــوان« پایش امنیت سرمایه
گــذاری در ایــران»  ،با استفاده از آمارهای
رســمــی منتشر شــده و در دســتــرس و نیز
ارزیــابــی  7795فعال اقتصادی نمونه از
میان فعاالن اقتصادی همه استان های
کشورتهیهمیکندکهوضعیتامنیتسرمایه
گــذاری در تابستان  99را نشان می دهد.
این ارزیابی شامل نمره ای بین صفر تا 10
است که نمره  10به معنای بدترین ارزیابی
از امنیت سرمایه گذاری است .براساس این
گــزارش ،شاخص امنیت سرمایه گذاری به
رقم  6/46رسیده که بدترین وضعیت از
زمستان  96تاکنون اســت .براساس این
گــزارش ،عمل مسئوالن ملی به وعــده ها،
اعمال نفوذ و تبانی در معامالت ادارات و
عمل مسئوالن استانی و محلی به وعده ها،
به ترتیب به عنوان نامناسب ترین مولفه های
امنیت سرمایه گذاری قلمداد شده است.

خبر

 289دستگاه ناوگان تولید
داخل به شبکه ریلی پیوست
حسین بردبار 289 -دستگاه ناوگان تولید
داخلی شامل  ۲۴۵واگن باری نو ۲ ،لکوموتیو
باری و  ۳واگن مسافری نو ۵ ،لکوموتیو بازسازی
شده ۲۸ ،واگن مسافری و خدماتی و به سازی
 ۶لکوموتیو دیروز طی مراسمی با حضور رئیس
سازمان برنامه و بودجه ،وزیر راه و شهرسازی و
شهردار تهران به شبکه ریلی کشور پیوست و برای
اولین بار خط ریلی از طریق گالری زیرسطح به
مترو متصل شد .به گزارش خراسان ،محمدباقر
نوبخت،رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
در مراسم بهره ب ــرداری از ایــن نــاوگــان گفت:
طــول خطوط ریلی کشور کــه در ابــتــدای این
دولــت  ۱۰هــزار کیلومتر بــود ،تــا پایان دولت
دوازدهــم به  ۱۴هــزار کیلومتر خواهد رسید.
نوبخت افــزود :از خلیج فــارس به دریــای خزر و
اتصال ریلی رشت در ما ههای آینده خبرهای
خوبی خواهیم داشت .وی گفت :شرکتهای
واگن ساز داخلی فعالیتهای خوبی داشتند که
از آنها هم قدردانی میکنم .شایان ذکر است
دراین مراسم برای اولین بار درکشور ایستگاه
متروی راه آهن تهران به ایستگاه اصلی راه آهن
پایتخت در میدان راه آهن متصل شد.

