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شاخص
رشد  46.7درصدی «نرخ تورم
تولید کننده» در سال 99

هزینه های تولید در شرایطی در سال ،99
 46.7درصد گران تر شد که این رقم در سال
 34.3 ،98درصد بود .در این سال ،بخش
معدن با تورم  79.8درصد رکــورددار نرخ
تورم تولید کننده شد و بعد از آن ،بخش های
صنعت ،خدمات و کشاورزی قرار گرفتند.

نبض بازار

رصد قیمت نوشیدنی ها
بردبار -با گرمای هوا و فرارسیدن فصل تابستان
بازار انواع نوشیدنی ها نیز گرم تر می شود ،از این
رو سری زدیم به بازار عرضه عمده این کاالها در
خیابان انبار نفت تهران و از نزدیک قیمت فروش
عمده آن ها را از مغازه های عمده فروشی این بازار
جویا شدیم که در ادامه می خوانید:
آب معدنی یک و نیم لیتری واتا (باکس  6عددی)
 20هزار تومان
آب معدنی  300میلی لیتری واتا (باکس 12
عددی)  21هزار تومان
دوغ آبعلی یک لیتری( ،باکس  6عــددی) 57
هزار تومان
دلستر یک لیتری (باکس  6عــددی)  50هزار
تومان
دلستر  300میلی لیتری (باکس  12عددی)
 47هزار تومان
ماء الشعیر جوجو یک لیتری(باکس  6عددی)
 55هزار تومان
آب میوه  300میلی لیتری میهن (باکس 12
عددی)  122هزار تومان
نوشابه گــازدار کوکاکوال  300میلی لیتری(
باکس  24عددی)  75هزار تومان
نوشابه گازدار پپسی  300میلی لیتری(باکس
 24عددی)  70هزار تومان
نوشابه گازدار میراندا  300میلی لیتری (باکس
 24عددی)  70هزار تومان

نرخ ارز

(سامانهسنا)

چهارشنبه 19خرداد ۱۴۰۰
 28شوال .۱۴۴۲شماره ۲۰۶79
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هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

121/104

86/900

واردات مواد غذایی از محل
پول های بلوکه شده

باانتشارآمارهایجدیدبانکمرکزیمشخصشد

ابعاد پنهان رکوردشکنی تاریخی نقدینگی
طبق تازه ترین داده های بانک مرکزی ،رشد
 40.6درص ــدی نقدینگی در شرایطی در
سال  99به ثبت رسید که رکورد جدیدی در
 45سال اخیر به شمار می رود .در این سال
رشد محسوس بدهکاری دولت و شرکت های
دولتی به نظام بانکی و نقدتر شدن نقدینگی
نسبت به ســال  98اتفاق افتاد.به گــزارش
خراسان ،بانک مرکزی در تازه ترین گزارش
خود از متغیرهای پولی و بانکی رسم ًا از رکورد
 45ساله نقدینگی که در سال  99ثبت شده،
رونمایی کرد .بر این اساس ،حجم نقدینگی
از بیش از  2400هزار میلیارد تومان در پایان
سال  98به بیش از  3400هزار میلیارد تومان
در پایان سال گذشته رسیده است.
▪تفاوت رشد نقدینگی در سال  99با سال
های قبل

نقدینگی بر حسب یک تعریف ،از جمع خالص
دارایی های خارجی و داخلی نظام بانکی به
دست می آید .با این وصف ،نگاهی به اجزای
نقدینگی نشان می دهد خالص دارایی های
خــارجــی در ســال  20.9 ،99درصــد رشد
داشته و در عین حال این رقم نسبت به رشد
 42.4درصدی در سال  ،98افت  21.5واحد
درصدی را نشان می دهد .بانک مرکزی در
این باره ،به تفاوت رشد نقدینگی در سال 99
با سال های قبل در دو محور اشاره کرده و در
بیان محور اول توضیح داده است که اگرچه
در طول چند دهه گذشته ،تاثیرپذیری رشد

▪مردم دست به نقدتر شدند

نقدینگی از بودجه دولت به اشکال مختلف
از جمله استقراض مستقیم دولــت از بانک
مرکزی ،فروش درآمدهای ارزی دولت به بانک
مرکزی (به دنبال افزایش قیمت و صادرات
نفت) ،وضع تکالیف زیاد بر شبکه بانکی و ایجاد
ناترازی در جریان منابع مصارف بانکها زمینه
بروز داشته است ،اما در سال  99نبود امکان
خنثی سازی رشد خالص داراییهای خارجی
به دلیل مشکالت ناشی از نقل و انتقال منابع
خارجی ،عامل اصلی رشــد نقدینگی بوده
اســت .ایــن یعنی به ازای درآمــدهــای ارزی،
ریــال در اختیار دولــت قــرار گرفته و اما اصل
درآمدهای ارزی به دلیل مسدودی این منابع
در خــارج از کشور ،به بانک مرکزی تحویل
نشده است.

▪جهش بدهکاری دولــت و شرکت های
دولتی به بانک ها

امــا در ســوی دیگر اجــزای نقدینگی ،بخش
دارایــی های داخلی نظام بانکی قرار دارد.
در این خصوص  ،افزایش  45.2درصدی این
دارایی ها در سال  99مشاهده می شود .این
در حالی است که این رقم در سال ،98تنها29
درصد بوده است.
بررسی داده های پولی دراین گزارش بانک
مرکزی نشان میدهد مطالبات بانک مرکزی و
بانک ها از دولت در این سال 44.9درصد رشد
کرده و در این میان ،خالص مطالبات بانک ها
و موسسات اعتباری از دولت  41.5درصد و از
شرکت های دولتی  110.5درصد افزایش
داشته است.

تحوالت پولی مربوط به نقدینگی از منظری
دیگر قابل بررسی است .نقدینگی بر حسب
اجزای تشکیل دهنده ،به دو بخش پول (شامل
اسکناس و مسکوک دست اشخاص و سپرده
های دیداری) و شبه پول (شامل سپرده های
مــدت دار) تقسیم بندی مــی شــود .در این
خصوص ،اتفاق مهم رخ داده در ســال 99
نسبت به سال  ،98کاهش سهم شبه پول از
نقدینگی است به طوری که این رقم از 82.7
به  80.1درصــد رسیده اســت .در این بــاره ،
کاهش سهم سپرده های مدت دار با مدت
بیشتر و همزمان ،افزایش سپرده های مدت دار
با مدت کمتر قابل توجه است .به عنوان مثال،
سهم سپرده های یک ساله از  45.9درصد در
سال  98به  31.7درصد در سال  99رسید.
از سوی دیگر سهم سپرده های کوتاه مدت
از  28.6درصد در سال  98به  29.3درصد
در سال  99افزایش یافت .در عین حال ،سال
گذشته سهم پول در اقتصاد افزایش پیدا کرد.
بر این اســاس سپرده های دیــداری که به آن
ها سودی تعلق نمی گیرد از  14.8درصد به
 17.8درصــد رسید .بانک مرکزی در بیان
دالیل نقدتر شدن نقدینگی در سال  99گفته
است :در کنار فشارهای ناشی از کسری بودجه
دولت و پیامدهای شیوع کرونا در رشد پایه
پولی و نقدینگی ،تحریک سفته بازی در بازار
دارایی ها سبب انحراف منابع بانکی به سمت
این بازارها شد .

صف های فروش درمسیرکاهش

رشد ادامه دار بورس در روزی که کمترین میزان صف فروش در  46روز کاری اخیر ثبت شد
در روزی که گــروه بانک ها و خــودرویــی ها
بیشترین رشد را داشتند و صف های فروش
به کمترین میزان از  14فــروردیــن رسید،
شاخص کل بــورس با رشد  3300واحدی
به یک میلیون و  160هزار واحد رسید.به
گزارش اقتصادنیوز ،در مــعــامــات دیــروز
بورس تهران شاخص کل با صعود سه هزار
و  364واحــدی به رقم یک میلیون و 160

هزار و  568واحد رسید .همچنین شاخص
کــل فــرابــوس  59واحــد افــت کــرد و بــه رقم
 17هــزار و  660واحــد رسید .روز گذشته
«وبــمــلــت»« ،خــــودرو» و «رمپنا» نمادهای
بزرگ بازار بودند که بیشترین تاثیر را در رشد
شاخص کل داشتند .در روزی که سمت قرمز
رنگ بازار پرتعدادتر بود قیمت سهام اغلب
نمادهای دو گروه «خودرو و ساخت قطعات»

(مانند خــودرو ،خساپا ،خگستر ،خبهمن و
خاذین) و «بانکها و موسسات اعتباری»
(مانند وبصادر ،وتجارت و وبملت) افزایش
یــافــت .در ســوی دیگر بــازار بزرگان صنعت
فوالد همانند فوالد (فــوالد مبارکه) و فخوز
(فوالد خوزستان) با افت قیمت مواجه بودند.
روز سهشنبه بــار دیگر ارزش خالص تغییر
مالکیت حقوقی به حقیقی بــازار ،منفی و

بازار خبر

253میلیارد تومان پول حقیقی از بورس
خــارج شــد.در پایان معامالت دیــروز ارزش
صفهای خرید نسبت به پایان روز دوشنبه
 45درصد کاهش یافت و در رقم  173میلیارد
تومان ایستاد .ارزش صفهای فروش نیز 7
درصد کاهش یافت و دو هزار و  183میلیارد
تومان شد که پایینترین رقم در  46روز کاری
گذشته از  14فروردین تاکنون است.

فارس  -عضو هیئت رئیسه اتاق مشترک ایران
و عراق گفت :واردات برخی محموله های مواد
غذایی به ایــران از محل پــول هــای بلوکه شده
ایران در عراق است .سید «حمید حسینی» بیان
کرد :بدهی عراق به ایران از بابت صادرات برق
پرداخت شده زیرا شرکت مپنا در این کشور دارای
پروژه هایی است و ظاهرا وزارت نیرو طلب خود
از عراق را به صورت دینار دریافت کرده است اما
به دلیل آن که شرکت گاز اصرار به بازگشت ارز
حاصل از صادرات گاز به ایران را دارد ارز حاصل
از صــادرات گاز از طریق خرید کاال به کشور باز
می گردد.

افت شدید تقاضای وام مسکن
مهر  -بازار اوراق تسهیالت مسکن با افت شدید
استقبال مواجه شده و تقاضا برای دریافت وام
مسکن به کمترین میزان در ســا لهــای اخیر
رسیده است .بــازار خرید و فروش گواهی حق
تــقــدم تسهیالت مسکن در معامالت دیــروز
فــرابــورس اگــرچــه بــا افــزایــش قیمت بعض ًا تا
5درصدی در بعضی از نمادها مواجه شد اما به
دلیل رکود سنگین ،با کاهش شدید معامالت
مواجه است.

ثبتنام نکردن در«سامانه امالک»
به منزله خالی بودن ملک است
ایسنا  -معاون سازمان امور مالیاتی گفت :مردم
برای این که دچار مشکل نشوند ،باید در سامانه
امــاک و اسکان مشخصات ملک خود را وارد
کنند ،در غیر این صورت این امالک به عنوان
خالی از سکنه تعریف و به سازمان اعالم خواهد
شد .شایان ذکر است که ثبت در سامانه امالک تا
مهرماه تمدید شده است.

قیمت مرغ به  ۹۱۰۰تومان باالتر
از نرخ مصوب رسید
تسنیم  -قیمت هر کیلوگرم مرغ به  ۳۴هزار
تومان رسید که ۹۱۰۰تومان باالتر از نرخ مصوب
است؛ مرغ فروشیها دوباره اقدام به قطعه بندی
مرغ کــرده اند و آن را با قیمتهای دلخواه به
فــروش مــی رسانند همچنین فروشگاه های
عرضه کننده مرغ کامل از درج قیمت خودداری
میکنند.

