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آمار ها نشان می دهد با وجود رشد 

گزارش
قیمت ها در بازارهایی مانند مسکن، 
خودرو و حتی در مقاطع کوتاهی 
طال و ارز هیچ بازاری نتوانســته در نیمه نخســت 
سال جاری بازدهی متناسب با تورم داشته باشد. در 
این میــان بورس به عنــوان یک بــازار ضد تورمی 
زیان ده ترین بازار در نیمه نخست سال  جاری بوده 

است.
به گزارش همشهری، برخالف یک دوره پر تالطم 
در اقتصاد ایران که از ابتدای ســال1397 آغاز شد 
و تا نیمه نخست پارســال ادامه یافت امسال همه 
بازارها، به غیراز بازار مسکن، با رکودی فراگیر مواجه 
شــده اند؛ میزان گردش نقدینگــی در این بازار ها 
با افت مواجه شده اســت. از ابتدای سال1397 تا 
اواخر سال1399 ورود و خروج نقدینگی در بازارها 
سرعت زیادی پیاده کرده بود و این موضوع به رشد 
شدید قیمت ها در بازار های مختلف منجر شده بود، 
اما طبق آمارهای موجود در سال جاری جابه جایی 
نقدینگی در بین بازارها کاهش یافته و فقط از اواخر 
سال قبل بازار مسکن شروع به رشد کرده و بخشی 
از نقدینگی به این بازار مهاجرت کرده است. به نظر 
می رسد بخش عمده این رکود در بازار ها مربوط به 
سیاســت های جدید پولی بانک مرکزی است. این 
سیاســت ها که با افزایش نرخ بهــره بین بانکی نیز 
همراه بوده زیان هایی نیز به دنبال داشــته و به افت 
شدید بازده بازار سهام به عنوان یک بازار ضد تورمی 

منجر شده است.

بازده 6ماهه بازارها
آمارها نشــان می دهد از ابتدای ســال جاری هیچ 
بازاری نتوانسته بازدهی متناســب با میزان تورم 
داشته باشد. طبق اطالعات مرکز آمار ایران شاخص 
قیمــت مصرف کننده که معیاری برای محاســبه 
نرخ تورم است از ابتدای امســال تاکنون در حدود 
30درصد رشد کرده اما هیچ بازاری نتوانسته تا این 
میزان رشــد کند. یکی از مالک های مهم عملکرد 
بازار ها مقایسه میزان بازده آنها در برابر تورم است 
زیرا ســرمایه گذاری در بازارها به این دلیل اتفاق 
می افتد که در درجه نخســت میزان قدرت خرید 

پول حفظ شود. 
این اطالعات همچنین نشــان می دهد تنها بازاری 
که در نیمه نخست امسال توانسته بازدهی نزدیک 
به تورم به دســت آورد بازار مســکن اســت که با 
رشد 28.5درصدی مواجه شــده است؛ با این حال 

تازه ترین آمار ها از میزان معامالت انجام شــده در 
شهریورماه امسال نشان می دهد بازار مسکن نیز در 
این ماه با رکود مواجه شده است؛ برخی محاسبات 
نشان می دهد احتماال این بازار در نیمه دوم سال با 
رکودی طوالنی مواجه می شود. برخی تحلیلگران 
بر این باورند که سیاســت های پولی نیمه نخست 
ســال جاری یکی از عواملی بود که بــه مهاجرت 
نقدینگی به بازار مسکن و رشد قیمت ها در این بازار 
منجر شده اســت. در همین مدت نقدینگی به طور 
بی سابقه ای از بورس خارج شــده است و این بازار 
را به یکی از زیان ده ترین بازارهــا در اقتصاد ایران 

تبدیل کرده است.

بازار طال و ارز
آمار ها همچنین نشان می دهد میزان رشد قیمت ها 
در بازار طال و ارز کمتر از میزان تورم بوده اســت. 
طبق این اطالعات قیمت هر دالر آمریکا از ابتدای 
ســال جاری تاکنون 5هــزار و 300تومان معادل 
20درصد رشد کرده که این میزان 10درصد کمتر 
از نرخ تورم است. قیمت هر سکه طرح جدید نیز در 
نیمه نخست سال با 2میلیون تومان رشد، 17درصد 
افزایش داشــته که بازده آن به مراتب کمتر از تورم 
بوده اســت. از ابتدای ســال جاری بانک مرکزی 
برنامه های مختلفی را برای ایجاد ثبات در بازار ارز 
که یک بازار تورم زاست دنبال کرده و همین عامل 

به ثبات نسبی قیمت دالر منجر شده و این موضوع 
روی قیمت طال هم که متاثر از قیمت ارز است تأثیر 
گذاشته است. آمار ها همچنین نشان می دهد قیمت 
هر گرم طــالی 18عیار نیز از ابتدای ســال جاری 

تاکنون 8درصد افزایش داشته است.

بازار خودرو 
بازار خودرو یکی از بازار هایی است که در طول چند 
سال گذشته با تالطم های زیادی مواجه شده و این 
موضوع خودرو را به یک کاالی ســرمایه ای تبدیل 
کرده بود اما تازه ترین آمار ها نشان می دهد با افزایش 
تولید در سال جاری رویه قبلی در حال اصالح است 
و انتظار می رود خودرو رفته رفته نقش ســرمایه ای 
خود را در میان بازارها از دست بدهد. آمارها نشان 
می دهد از ابتدای سال جاری به دنبال افزایش سطح 
تولید در شرکت های خودرو ســازی ، ورق برگشته 
و ســطح قیمت ها به ویژه در چند ماه گذشــته به 
یک ثبات نسبی رسیده اســت. طبق این اطالعات 
میانگین قیمــت یک ســبد از خودرو های داخلی 
پرفروش از ابتدای سال جاری تاکنون فقط 8درصد 
رشد کرده است و این موضوع با در نظر گرفتن نرخ 
تورم نشان می دهد که سرمایه گذاری در بازار خودرو 
دیگر توجیه اقتصادی ندارد. چنانچه این روند ادامه 
یابد انتظار می رود واســطه ها از بازار خارج شوند و 
بازار خودرو بار دیگر نقش اصلی خود را به عنوان یک 

کاالی مصرفی احیا کند.

بورس در قعر بازارها
مقایسه میزان بازده بازارها در نیمه نخست امسال 
نشــان می دهد با وجود اینکه هیچ بازاری نتوانسته 
متناسب با ســطح تورم رشــد کند اما تقریبا اغلب 
بازارها در 6مــاه گذشــته به طــور میانگین بین 
8 تا 28درصد رشــد کرده اند اما شاخص کل بورس 
که بیانگر بازده ســرمایه گذاری در بورس است در 
این مدت نه فقط رشــد نکرده بلکه یک درصد افت 
هم داشته اســت. آمار ها همچنین نشان می دهد از 
ابتدای سال تاکنون 22هزار میلیارد تومان نقدینگی 
از بازار سهام خارج شــده و سطح معامالت خرد نیز 
به پایین ترین حد خود در 4ســال گذشته رسیده 
که نشان می دهد ســهامداران برای سرمایه گذاری 
در بورس بــا تردید  مواجهند. به زعم کارشناســان 
اقتصادی بخشی از نقدینگی خارج شده از بورس از 
اواخر سال قبل وارد بازار مسکن شده و یکی از دالیل 

رشد بازار مسکن هم همین موضوع بوده است. 

عقب ماندگی بازارها از تورم 
در نیمه نخست امسال هیچ بازاری در نیمه اول سال رشدی متناسب با تورم نداشته است

نرخ جدید مرغ و تخم مرغ اعالم نشد
روز پنجشنبه 31شــهریورماه قرار بود وزارت جهادکشاورزی 
در پاسخ به درخواست مرغداران برای بازنگری و اصالح قیمت 
مصوب مرغ و تخم مــرغ، نرخ جدیدی را بــرای این2 کاالی 
پروتئینی پرمصرف اعالم کند اما تا آخرین لحظات تنظیم این 

گزارش هیچ خبری در این زمینه منتشر نشده است.
رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان تهران روز 
گذشــته درباره این موضوع به همشــهری گفت: قرار بود روز 
پنجشنبه جلســه ای در این خصوص با حضور تولیدکنندگان 
برگزار شود. این جلسه برگزار نشد اما رئیس دفتر محمد مخبر- 
معاون اول رئیس جمهوری و رئیس ســتاد تنظیــم بازار - در 
نامه ای به وزیر جهادکشاورزی اعالم کرده تصمیم گیری درباره 
اصالح قیمت مرغ و تخم مرغ با این وزارتخانه اســت و تکلیف 
این موضوع باید در خود وزارتخانه روشــن شود. ناصر نبی پور، 
با اشــاره به بالتکلیفی تولیدکنندگان با تأخیر در اعالم قیمت 
نهایی، درباره زمان احتمالی تصمیم گیری در این زمینه افزود: 
مرغداران منتظر بودند تکلیف این موضوع 31شهریور روشن 
شود که این اتفاق نیفتاد، اما طی هفته جاری به طور قطع باید 
در این زمینه تصمیم گیری شود تا تولیدکنندگان از بالتکلیفی 

خارج شوند.
این فعال اقتصادی در پاســخ به این پرســش که آیا تأخیر در 
بررسی موضوع می تواند به معنای رد درخواست تولیدکنندگان 
باشد؟ گفت: این تغییر قیمت حتمی است زیرا مرغداران به رغم 
ضرر و زیان ماه های اخیر، با توجه به تعهدی که به دولت داده  
بودند تا پایان شــهریور با نرخ های اعالمی تولیــد کردند، اما 
ادامه این شرایط به هیچ عنوان برای آنها مقدور نیست. چطور 
ممکن است وقتی قیمت تمام شــده تولید هر کیلو تخم مرغ 
47تا 48هزار تومان است، بتوان آن را با قیمت 36هزار تومان 
به بازار فرســتاد؟ تأخیر در تعیین و اعالم نــرخ مصوب مرغ و 
تخم مرغ درحالی اســت که قیمت هر شــانه 30عددی تخم 
مرغ با وزن تقریبی 2کیلوگرم در سوپرمارکت ها به 100هزار 
تومان رسیده و هر کیلومرغ گرم نیز دست کم 61.500تومان 
به فروش می رسد. اردیبهشت امســال پس از اصالح نرخ ارز و 
نظام پرداخت یارانه ها و واقعی سازی قیمت کاالهای اساسی، 
دولت قیمت هر کیلوگرم مرغ تــازه را 59.800تومان و قیمت 
هر کیلوگرم تخم مرغ را 39.800تومان اعالم کرد. این در حالی 
است که مرغداران قیمت تمام شده تولید هر کیلو مرغ را 50و 
قیمت تمام شده تولید هرکیلو تخم مرغ را 49هزارتومان اعالم 
می کنند و بارها اعالم کرده اند با نرخ های کنونی قادر به ادامه 

تولید نیستند.

بازار کمبودی ندارد
با کاهش جوجه ریزی در ما ه های تیر و مرداد که به دنبال کاهش 
تقاضا و افت قیمت مرغ و تخم مرغ به عنوان راهی برای کم کردن 
از زیان مرغداران دنبال شد، قیمت ها در بازار افزایش یافت، اما 
 اکنون به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی، کمبودی 
در بازار مشاهده نمی شود. مهدی یوسف خانی، در گفت وگو با 
همشهری بر رعایت نرخ های مصوب در واحدهای صنفی  تأکید 
کرد و افزود: هنوز قیمت جدیدی ابالغ نشده است و فروشندگان 
با همان قیمت های قبلی محصوالتشان را به فروش می رسانند. 
او از کاهــش قیمت مرغ منجمــد نیز خبــر داد و افزود: مرغ 
منجمد که تا پیش از این با نرخ مصــوب 48هزار تومان برای 
مصرف کنندگان توزیع می شد با کاهش قیمت 3هزار تومانی با 
نرخ 45هزار تومان در خرده فروشی ها عرضه می شود و قیمت 

مرغ گرم نیز کماکان 60هزار تومان برای هر کیلو است.
همزمــان، روز گذشــته جبرئیــل بــرادری، سرپرســت 
جهادکشاورزی اســتان تهران از عرضه گسترده مرغ منجمد 
در ســطح فروشــگاه های تهران با قیمت 40هزار تومان برای 
واحدهای صنفی خبر داد. به گفته او، ایــن تصمیم با توجه به 
روند افزایشی قیمت گوشت مرغ گرم در بازار، اتخاذ شده است. 
مرغ 40هزار تومانی در تمام مراکز عرضه، اعم از فروشگاه های 

زنجیره ای، صنوف منتخب و سازمان میادین توزیع   می شود.

تفاهم آبی رودخانه ارس
علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو پس از دیدار با 
وزیران انرژی و کشاورزی ترکیه، از تشکیل 
کمیته دائمی برای بررسی مسائل رودخانه 
ارس خبر داد. او که به ترکیه سفر کرده بود، 
پیگیری توافق های رئیسان جمهوری ایران و ترکیه را مهم ترین 
محور مذاکرات با وزیر کشــاورزی و جنگلداری ترکیه اعالم و 
تأکید کرد: درخصوص مســائل آب های مشــترک و رودخانه 
ارس مقرر شــد کمیته ای دائمی برای بررسی مسائل رودخانه 
ارس تشکیل و درباره مسائل مورد عالقه 2طرف، مذاکره شود. 
وزیر نیرو با مؤثر دانستن آغاز گفت وگوهای فنی و اجرایی درباره 
مسائل آب های مشترک، تأکید کرد: مقرر شد نخستین جلسه 
کمیته فنی برای بررسی موضوعات درباره آب های مشترک، ماه 

اول سال آینده میالدی در تهران برگزار شود.
تفاهم آبی تهران و آنکارا بر سر منابع آبی مشترک حول محور 
رودخانه ارس درصورت جدی  بودن طرفین ماجرا می تواند به 
رفع ابهام و چالش منجر و باعث حفظ حقوق آبی ایران شــود. 
چنان که در چندماه اخیر سدسازی ترکیه در باالدست رودخانه 
ارس و محدود شــدن میزان آب ورودی به این رودخانه مرزی 
ایران چالش برانگیز شده تا جایی که در جریان سفر چندی قبل 
رجب طیب اردوغان به تهران، سیدابراهیم رئیسی، این مسئله 
را به عنوان یکی از محورهای مذاکرات مطرح کرد. چندی پیش 
نیز رئیس جمهوری در جریان تشدید بحران ریزگردها به وزیر 
امور خارجه و همچنین رئیس سازمان محیط زیست دستور داده 
بود که بدون فوت وقت و با جدی ترین شکل ممکن رایزنی های 
منطقه ای خود را برای عبور از این بحــران انجام دهند تا تمام 
بازیگرانی که باعث تشــدید بحران کم آبی و به تبع آن بحران 

ریزگردها شده اند در قبال اقدامات خود پاسخگو باشند.
اکنون که قرار است به گفته وزیر نیرو، یک کمیته دائمی تشکیل 
شود، بهتر است که از خبره ترین و کارشناسان زبده برای پیگیری 
حقوق آبی و زیست محیطی ایران استفاده شود تا تشکیل این 

کمیته با دستاوردهای واقعی همراه باشد.

پیام یک تغییر بانکی
خبر: احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ضمن موافقت با 
بازنشستگی محمود شایان پس از 35سال خدمت، 
علی عسگری رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی را 
به عنوان سرپرست بانک مسکن منصوب کرد و از او 
خواست عملکرد بانک مسکن را در طرح نهضت ملی 

مسکن و اهداف دولت مردمی بهبود ببخشد.
نقد: اینکه وزیر اقتصاد در حکم صادر شــده برای 
سرپرســت بانک مسکن از او خواســته تا عملکرد 
بانک یادشــده در طرح نهضت ملی و اهداف دولت 
مردمی را بهبود ببخشد، نشان می دهد کارنامه این 
بانک در حوزه یادشده مطلوب نبوده و نتوانسته در 
تامین منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن با هدف 
ساخت ساالنه یک میلیون مسکن موفق عمل کند، 
این در حالی است که مدیرعامل پیشین، از عملکرد 
این بانک دفاع کرده و نسبت به عدم همراهی سایر 
بانک ها گالیه داشته است. با گذشت یک سال از عمر 
دولت سیزدهم و اجرای قانون جهش تولید و تامین 
مسکن مصوب مجلس و الزام بانک ها به اختصاص 
360هزار میلیارد تومان تســهیالت به این طرح، 
اکنون آشکار شده که بانک ها توان تامین این میزان 
تسهیالت و اختصاص آن را ندارند. زیرا اگر قرار باشد 
ساالنه 20درصد از تسهیالت بانکی به بخش مسکن 
اختصاص داده شود، شرط آن این است که از بقیه 
بخش های اقتصادی ازجمله کشــاورزی، صنعت 
و معدن و خدمات و بازرگانی کاســته شود. انتظار 
می رود تیم مدیریتی جدیدی که ســکان هدایت 
بانک مسکن را برعهده می گیرد، ابتدا یک گزارش 
جامع و کامل از وضع تامین مالی طرح نهضت ملی 
مسکن آماده و برای بانک مرکزی ارسال کند تا بانک 
مرکزی هم با ارزیابی خود، برایند نظرات کارشناسی 
درباره چالش های پیش روی بانک ها را با دولت در 
میان بگذارد. در غیر این صورت بعید است که حتی 

تغییر مدیرعامل بانک مسکن بتواند راهگشا باشد. 

چهره روز

نقد  خبر

گزارش 2

کاهش تورم نقطه  به نقطه؛ زیر 50درصد
مرکز آمار ایران از افزایش نرخ تورم ماهانه و ســاالنه و کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه به زیر 
5٠درصد خبر داد و اعالم کرد: نرخ تورم ساالنه شهریور ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به 
٤٢، ١ درصد رسیده که نســبت به ماه قبل 6دهم درصد افزایش یافته است. این نهاد آماری 
می گوید: میانگین نرخ تورم در شهریور امسال نسبت به شهریور پارسال با ثبت ٤9.7واحد 
درصد نرخ تورم نقطه به نقطه، ٢.5واحد درصد نســبت به مرداد امســال کاهش یافته و 
خانوارهای کشور به طور میانگین ٤9.7 درصد بیشتر از شهریور١٤٠٠ برای خرید یک سبد 
کاالها و خدمات یکسان هزینه کرده  اند. به گزارش همشهری، نرخ تورم نقطه به نقطه گروه 
عمده کاالهای خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات با 5واحد درصد کاهش به 75.٤درصد 
رسیده و گروه کاالهای غیرخوراکی و خدمات هم با ریزش ١.5واحد درصدی به 35.٤درصد 
رسیده است. این گزارش می افزاید: نرخ تورم نقطه ای خانوارهای شهری در شهریور امسال 
با ٢.7واحد درصد کاهش نسبت به مرداد به ٤8.٤درصد و در بین خانوارهای روستایی هم با 
٢.١واحد درصد کاهش به 56.3درصد رسیده است. مرکز آمار ایران اعالم کرده روند کاهشی 
نرخ تورم ماهانه متوقف شده و در شــهریور با ٢دهم درصد افزایش، ٢.٢واحد درصد شده و 
نرخ تورم ماهانه گروه کاالهای خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات ٢.١و نرخ تورم ماهانه گروه 
خدمات و کاالهای غیرخوراکی هم ٢.٢درصد بوده اســت. این گزارش می افزاید: نرخ تورم 
ماهانه خانوارهای شهری و روستایی یکسان بوده و عدد ٢.٢درصدی را ثبت کرده است. این 
نهاد آماری نرخ تورم ساالنه کل کشور در شــهریور امسال را ٤٢.١درصد، در مناطق شهری 

٤١.5درصد و در مناطق روستایی هم ٤5.3درصد اعالم کرده است.

مکث

مقایسه بازده بازارها در نیمه نخست سال

درصد تغییرمقدار تغییر آخر تابستانابتدای سالبازار

3512000045100000998000028.42میانگین قیمت یک متر مسکن در تهران- تومان

2650031770527019.89دالر- تومان

1230000014350000205000016.67سکه طرح جدید- تومان

1200000013450000145000012.08سکه طرح قدیم- تومان

291003140023007.90یورو- تومان

533000057500004200007.88مثقال طال- تومان 

12304351327392969577.88هرگرم طالی 18عیار- تومان

137200000014800000001080000007.87میانگین قیمت خودروهای پرفروش داخلی- تومان

0.88 -12007 -13672471355240شاخص کل بورس- واحد


