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یکشنبه  25اردیبهشت 1401
شماره 8496

تاالر شیشهای

میادین

قیمت انواع قارچ و جوانه در میادین

روند شاخص كل بورس تهران در روز گذشته

ارقام به هزار واحد

قیمت جدید قارچ در نرخنامه ســازمان میادین میوه و تره بار
اعالم شد .به گزارش همشهری ،براساس نرخنامه جدید قیمت
قارچ بهصورت فله یا بستهبندیهای اوزان مختلف در مقایسه با
نرخنامه اسفندماه تا 10درصد رشد یافته بهطوری که هر کیلو
قارچ فله درجه یک 32هزار تومان به فروش میرسد .نرخنامه
همچنین از ثابت ماندن قیمت انواع جوانهها حکایت دارد .قیمت
جوانهها از تابستان سال گذشته تغییری نداشته است.
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ی واردات خودرو و حذف ارز ترجیحی بر بورس گزارش میدهد
همشهری از اثر آزادساز 

سبزی سهام صنایع غذایی ،سرخی خودرو
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سوپرمارکت

قیمت انواع برنج ایرانی و خارجی
قیمت برنج ایرانی در خواربارفروشیها در روزهای
اخیر اندکی باال رفت .مقایسه قیمت امروز انواع برنج
با قیمتهای تابستان ســال گذشته حاکی از رشد
2برابری قیمت ایرانیها و افزایش 25درصدی قیمت
انواع وارداتی است .در برخی خواربارفروشیها برنج
با نرخ مصوب دولتی عرضه میشود ،اما مشاهدات
میدانی نشان میدهد که ســوپرمارکتهایی که
برنج عرضه میکنند ،اغلب این قیمتها را رعایت
نمیکنند.
قیمتها به تومان

شیرودی

تیرماه 1400
اردیبهشت 1401

طارم
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هاشمی

تیرماه 1400
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تیرماه 1400
دمسیاهاستخوانی اردیبهشت 1401

فجر

تیرماه 1400
اردیبهشت 1401

نیمدانهمعطر
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تیرماه 1400
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چهرهها
عبدهللا توکلیالهیجانی
مدیرکل دفتر صنایع خودرو
وزارت صنعت
در طرح ساماندهی قرعهکشی خودرو
از طریق ســامانه فروش یکپارچه که از
هفته جاری فعالیت خود را آغاز میکند،
خودروسازان ،محصوالت خود را با هم
عرضــه خواهنــد کــرد و متقاضیــان در
یک بازه زمانی مشــخص بهطــور مثال
یــک دوره یــک هفتــهای ،میتواننــد بــا
قــدرت انتخاب بــاال بــه خرید خــودروی
مــورد نظــر خــود اقــدام کننــد و اینطــور
نیســت که هرکــس زودتــر وارد ســایت
ثبت نــام شــود بخت بیشــتری داشــته
باشــد بلکــه متقاضیــان بــا فــراغ خاطر
میتوانند در مدت اعالم شــده به ثبت
نام اقدام کنند.
علی خضریان
سخنگویکمیسیوناصل ۹۰مجلس
یکــی از اصلیتریــن مشــکالت عمــوم.
مســتأجرا ن ،افزایــش افسارگســیخته
اجــاره مســکن اســت .مــردم پسانــداز
چندین سال خود را برای رهن یا پرداخت
اجارهبهــای ماهانــه ميپردازنــد به همین
دلیــل طرحــی بــرای کنتــرل اجارهبهــای
واحدهای مســکونی آماده شــده اســت.
در طرح آماده شده که طی روزهای آینده
نهایی میشود ،تالش شده با بهرهگیری
از امتیازاتــی نظیــر دریافــتتســهیالت
بازسازی مسکن بهصورت خارج از نوبت
و نحــوه بازپرداخــت آســانتر و همچنیــن
ت وصولــی از
ض ومالیــا 
تغییر نــرخعــوار 
موجران بر مبنای نرخ اجاره ،زمینه کنترل
بازار اجاره مسکن را فراهم کرد.

روند صعودی شــاخص کل بورس
تهران درمبادالت روزگذشــته هم
بورس
ادامه یافت و شاخص کل بازار سهام
با یک درصد رشد به مرز یک میلیون و 600هزار واحد
نزدیک شد با این حال بازار سهام در صنایع مختلف
رویه متفاوتی را در پیش گرفته است ،از یک طرف
ی تحتتأثیر آزادسازی
سهام شرکتهای خودروساز 
واردات با نزول مواجه شــد و از طرف دیگر ســهام
شرکتهایی که از شمول ارز ترجیحی حذف شدهاند
با رشد قیمت مواجه شدند.
به گزارش همشــهری ،روند صعودی شاخص کل
بورس تهران که از بهمن ماه پارسال آغاز شده این
روزها شتاب بیشتری گرفته بهطوری که ظرف چند
روزگذشــته شــاخص کل بورس تهران ،دستکم
5درصد رشد کرده است و در مبادالت روز گذشته
هم بــا 14هزار واحد رشــد به مرز یــک میلیون و
600هزار واحد که یک مرز تکنیکی برای شــاخص
بورس تلقی میشود نزدیک شــد .از نظر تکنیکی
چنانچه شــاخص بورس از این محدوده عبور کند
سرعت رشد شاخص بیشتر خواهد شد.
بررسیها نشــان میدهد بخش زیادی از رشد
بازارســهام به تحوالت اقتصــاد کالن ازجمله
حذف ارز ترجیحی و افزایــش انتظارات تورمی
بازمیگــردد با این حــال موضوعاتــی از قبیل
آزادســازی واردات خــودرو نیز اثــر عکس بر
بازار سهام گذاشــته و حتی به افت ارزش سهام
شــرکتهای خودروســاز در بورس منجر شده
است.

تأثیر حذف ارز ترجیحی

آمارهای موجود از میزان عرضه و تقاضا و صفهای
خریدوفروش نشــان میدهد سیاست دولت برای
حذف ارز ترجیحی مورد توجه بازار سهام قرار گرفته
و سهامداران از سیاســتهای دولت در این زمینه
استقبال کردهاند ،زیرا حذف ارز ترجیحی میتواند
به بهبود عملکرد شــرکتها و افزایش درآمد آنها
منجر شــود .حذف ارز ترجیحی از این جهت برای
سهامداران مهم است که بســیاری از شرکتهای
بورس بهویژه شــرکتهای فعال در حــوزه تولید
کاالهای اساسی ،در طول سالهای گذشته بهویژه
از ســال 1397تاکنون با افزایش هزینه تمامشده
تولید مواجه بودهاند اما نمیتوانســتند متناسب با
رشد هزینهها قیمتهایشان را افزایش دهند و این
موضوع به افت درآمد این شرکتها بهویژه در چند
سال گذشــته منجر شــده بود .حاال اما محاسبات
نشان میدهد با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی،
فشارهای ناشی از قیمتگذاری دستوری که تناسبی
با هزینه تمامشده تولید نداشت کاهش پیدا خواهد
کرد و به بهبود عملکرد صنایعی منجر خواهد شــد
که از شمول تخصیص ارز ترجیحی حذف خواهند
شد .در چنین شرایطی ظرف روزهای گذشته سهام
شرکتهای فعال در حوزه صنایع غذایی و زراعی که
بخشی از آنها از شمول ارز ترجیحی حذف شدهاند با
افزایش تقاضا مواجه شدهاند.
حسن کاظمزاده کارشناس بازار سرمایه در اینباره
میگوید :قیمت کاالهای اساسی رشد کرده و احتماال
نرخ سایر کاالهای تحت نظارت سازمان حمایت نیز

افزایش خواهد یافت .فارغ از اینکه در میانمدت و
بلندمدت چه اتفاقی برای سودآوری این شرکتها
در پیش اســت ،در کوتاهمدت شــرکتهایی که
محصوالت تحت حمایت تولید میکنند مورد توجه
خواهند بود و با رشد مواجه خواهند شد.
او با بیان اینکه سهام شرکتهای فعال در حوزه مواد
غذایی ،زراعی و حتی صنایع شــوینده میتواند با
افزایش تقاضا مواجه شود ،ادامه میدهد :صنعت مواد
غذایی بهویژه تولید روغن خوراکی هماکنون مورد
توجه بازار قرار گرفتهاند و انتظار افزایش نرخ در اکثر
شرکتهای این گروه موجب شده تمایل سهامداران
برای خرید سهام این شرکتها افزایش یابد.
ی واردات بر سهام خودرو
اثر آزادساز 

با وجود آنکه اجرای طرح حذف ارز ترجیحی به رشد
قیمت سهام شــرکتهای فعال در صنایع غذایی و
ی واردات خودرو افت
زراعی منجر شده خبر آزادساز 
ارزش سهام شرکتهای خودروساز را بهدنبال داشته
است .از ابتدای سالجاری تاکنون سهام شرکتهای
این گروه ،راهبری بازار را در اختیار داشتهاند و تقاضا
برای خرید سهام شرکتهای این گروه در بورس با
رشد زیادی مواجه شده بود اما از آخر هفته قبل که
خبرها در مورد واردات خودروهای اقتصادی خارجی
جدیتر شد قیمت سهام خودروســازها نیز با افت
سنگین مواجه شدند و حتی برای سهام بزرگترین
شرکتهای این گروه صفهای فروش تشکیل شد.
واردات خودروهــای ارزانقیمــت میتواند میزان
فروش و درآمد شرکتهای خودروساز را تحتتأثیر

قرار دهد .اگرچه طرح اصلی این است که کمبودهای
موجود دربازار خودرو پوشش داده شود اما برآوردها
نشان میدهد درصورتی که خودروهای وارداتی با
استقبال مردم مواجه شود این موضوع میتواند اثرات
مهمی بر میزان فروش خودروسازهای داخلی داشته
باشــد .با این حال اثرگذاری این رویداد به کیفیت
خودروهای وارداتــی و همچنین تعداد خودروهای
وارداتی بستگی زیادی دارد .اگر خودروهای وارداتی
همقیمت با خودروهای داخلی ،از کیفیت باالتری
برخوردار باشند این موضوع میتواند بر میزان فروش
خودروســازان داخلی اثر زیادی داشته باشد .تعداد
واردات موضوع دیگری است که میتواند بر درآمد
ی تأثیر داشته باشد.
شرکتهای خودروساز 
طبــق برآوردهــای وزارت صنعت ،بــازار خودرو
هماکنون با 500هزار دستگاه کمبود مواجه است و
دولت سعی دارد این کمبود را از طریق واردات جبران
کند.چنانچه قرار باشــد مطابق نیاز بازار500 ،هزار
دستگاه خودرو وارد کشور شود این موضوع میتواند
اثر زیادی بر میزان فروش شرکتهای خودروسازی
داشته باشد زیرا تمایل بازار را برای خرید خودروهای
داخلی کاهش میدهد .با توجه به اینکه قرار اســت
قیمت خودروهای وارداتی رقابتی باشد شرکتهای
ی نیز خیلی قادر به افزایش نرخ نخواهند
خودروساز 
بود تا بتوانند ســهم خود را از بازار در سطوح فعلی
ثابت نگه دارند .با این حــال چنانچه حجم واردات
ارقامی در حدود 100تا 200هزار دســتگاه باشــد
این موضوع اثــر کمتری بر خودروســازان داخلی
خواهد داشت.

تکاالهایاساسیدرایران با ترکیه و امارات
مقایسهقیم 
بررسیهای آماری نشان میدهد نرخ خوراک همچنان در ایران ارزانتر از کشورهای همسایه است

اصالح نظام پرداخت یارانهها به تغییر قیمت تعدادی
از کاالهای اساســی منجر شــد .در پی اعمال این
گزارش
سیاست اقالم پرمصرفی مثل مرغ ،تخممرغ ،روغن و
لبنیات شاهد افزایش قیمت بود .هرچند این اقدام اصولی دولت ممکن
است تا مدتی تهیه مایحتاج برای بخشی از جامعه را دشوارتر و بخشی
از خانوارها را برای عبور کمهزینهتر از این دوران گذار ،به دریافت یارانه
معیشتی نیازمند کند ،اما بررسی نرخ فروش کاالهای اساسی در ایران
و در 2کشور همسایه ،نشان میدهد همچنان هزینه تهیه اغلب مواد
غذایی در ایران ،با توجه به فراوانی و در دســترس بودن بسیاری از
کاالها ،ارزانتر از دیگر کشورهای همسایه است .برای اثبات این مدعا،
همشــهری قیمت جدید این اقالم در ایران را بــا نرخهای فروش

محصوالت در ترکیه و امارات با استفاده از سایتهای فروش آنالین
2فروشگاه زنجیرهای یعنی کارفور و میگروس استخراج شده است.
درباره برخی اقالم که قیمتهای جدول با نرخهای اعالم شده متفاوت
دیده میشود ،وزن درج شــده در جدول متفاوت بوده است؛ بهطور
مثال درباره پنیر ،قیمت اعالم شده برای پنیر یو اف برای 400گرم
38هــزار تومان اعــام شــده و بــرای وزن 500گــرم قیمت به
47.500تومان میرسد .در مقایسه قیمت برنج ،با توجه به نوع برنج
مصرفی در کشورهای همسایه ،برنج باسماتی پاکستان مالک مقایسه
قرار گرفته که در ایران نیز گرانترین برنج وارداتی است .در بازار آزاد
قیمت این برنج باالی 40هزار تومان است ،اما قیمت تنظیم بازاری این
محصول کیلویی 30هزار تومان تعیین شده است.

محصوالت مشابه در ترکیه و اماراتمتحده عربی مقایسه کرد ه است.
باید درنظر داشت ،اقتصاد ترکیه در 2سال اخیر مثل دیگر کشورهای
جهان تحتتأثیر شــیوع کرونا بوده و اخیرا نیز بر اثر بحران اوکراین
شــرایط نابســامانی را میگذراند .ارزش پول ملی ترکیه از ابتدای
ســال 2021تاکنون بیش از 50درصد کاهش یافته و همزمان ،نرخ
تورم ســاالنه در اقتصاد این کشــور از 61درصد عبور کرده است؛
وضعیتی که در طول 2دهه گذشته بیسابقه بوده است .حداقل درآمد
ماهانه در این کشور 4.250لیر ،یعنی معادل 8.5میلیون تومان اعالم
شده ،اما براساس گزارشها و آمارهای موجود هزینه تهیه مواد غذایی
طی این مدت افزایش 60درصدی داشته و بسیاری از شهروندان این
کشــور برای تهیه مایحتاج با مشــکالتی مواجه شــدهاند .قیمت

مقایسه بعضی کاالهای مصرفی در ایران ،ترکیه و امارات (قیمت ها به تومان است)
شیر یک لیتری

18,000

ماکارونی  500گرمی

33,392

قيمتنسبتبهترکیه

0,54

40,165

قيمت نسبت به امارات

0,45

17,000

1,27

 10عدد تخممرغ

25,300

0,48

53,281

قيمت نسبت به امارات

0,47

یک کیلوگرم مرغ

60,000

77,815

قيمتنسبتبهترکیه

0,77

قيمت نسبت به امارات

1,04

50,000

64,813

قيمتنسبتبهترکیه

0,77

90,620

63,000

قيمتنسبتبهترکیه

0,70

یک کیلوگرم لوبیا

52,993

قيمتنسبتبهترکیه

16,394

13,396

قيمتنسبتبهترکیه

روغن آفتابگردان یک لیتری

174,000

قيمت نسبت به امارات

0,34

158,000

0,69

قيمت نسبت به امارات

0,55

یک کیلوگرم شکر

67,215

قيمت نسبت به امارات

0,74

18,000

286,895 228,323
قيمت نسبت به امارات

0,55

36,445

قيمتنسبتبهترکیه

0,49

یک کیلوگرم گوشت چرخ شده

قيمتنسبتبهترکیه

114,758

40,985

0,44

نان تست بزرگ

19,000

قيمتنسبتبهترکیه

0,49

47,500

39,400

قيمتنسبتبهترکیه

1,21

98,364

قيمت نسبت به امارات

0,33

یک کیلوگرم برنج پاکستانی

قيمت نسبت به امارات

38,415

پنیر سفید  500گرمی

46,000

39,400

قيمتنسبتبهترکیه

1,17

131,152

قيمت نسبت به امارات

0,35

چای سيالن یک کیلوگرمی

57,379

قيمت نسبت به امارات

0,33

280,000

98,500

قيمتنسبتبهترکیه

2,84

181,154

قيمت نسبت به امارات

1,55

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 13هزار و
961واحد ،معادل 0.89درصد رشد کرده و به یک میلیون
و 578هزار و 411واحد رسید .شاخص کل هم وزن نیز با
6هزار و 238واحد رشد به 444هزار و 647واحد رسید.
ترکیب دیروز معامالت بازار سهام
فروشحقوقی

ارقام به میلیارد تومان

1286

خرید حقوقی

1151

فروشحقیقی

6289

خرید حقیقی

6424

در مبادالت روز گذشته سهامداران حقیقی 6هزار و
424میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم
فروش سهامداران حقیقی به 6هزار و 289میلیارد تومان
رسید .سهامداران حقیقی دیروز 135میلیارد تومان
نقدینگی تازه وارد بازار سهام کرده اند.
تراز صعود و نزول در بازار سهام

3

صعود
نزول
بدون تغییر

ارقام به درصد

31

66

در مبادالت دیروز بازار سرمایه ،قیمت سهام
398شرکت رشد و 188شرکت کاهش یافت .قیمت
سهام 20شرکت هم تغییری نکرد.
ارزش بازار سهام
ارقام به هزارمیلیاردتومان
7500
7450
7400
7350
7300
7250
7200

 21اردیبهشت  21اردیبهشت

 20اردیبهشت

 19اردیبهشت

7150

 18اردیبهشت

ارزش کل سهام شــرکتهای حاضر در بورس و فرابورس در
مبادالت دیــروز 67هــزار میلیارد تومــان افزایــش یافت و به
7465هزار میلیارد تومان رسید .ارزش دالری کل بازارسهام
ایران با توجه به قیمت روز گذشــته هر دالر آمریــکا در بازار
تهــران که در محــدوده 30هــزار و100تومان دادوســتد شــد،
هماکنون معادل 248میلیارد دالر است.
ارزش معامالت بازار سرمایه
معامالت خرد

36

کل معامالت

ارقام به درصد

64

در مبــادالت دیــروز 13هــزار و 312میلیارد تومــان اوراق
بهادار در بازار ســرمایه دادوســتد شــد که از ایــن میزان
7هــزار و 575میلیارد تومــان به معامالت خرد ســهام و
بقیه به اوراق بدهی و معامالت عمده اختصاص یافت.
ایــن ارقام نشــان میدهد کــه ارزش کل معامــات خرد
در دادوســتدهای روز گذشــته نســبت بــه روز دوشــنبه
1329میلیارد تومان معادل 21درصد رشد کرده است.

بازارها
نرخ جدید تخممرغ
محمد مرادی ،مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن با اشاره
به تامین تخممرغ در بازار ،گفت :کارشناسیهای اولیه تعیین نرخ
تخممرغ بعد از اصالح نظام یارانهها انجام شــد؛ از اینرو با هدف
استمرار تولید و حفظ ســرانه مصرف پروتئین ،قیمت یک کیلو
تخممرغ35هزار و500تومان در واحدهای تولیدی و هر شانه تخممرغ
یککیلو و900گرمی 76هزار تومان و قیمت یک کیلو تخممرغ برای
مصرفکنندگان 39هزار و800تومان برای عبور از این مرحلهگذار
تعیین شده است.
ادامه روند افزایش قیمت وام مسکن
آمارها نشان میدهد که قیمت هر برگ اوراق تسهیالت مسکن به بیش
از 120هزار تومان رســیده ،این موضوع هزینه تامین مالی مسکن را
افزایش داده است .بر این اساس ،زوجهای تهرانی برای تامین وام مسکن
باید۸۰۰برگ تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه آن۹۹میلیون
و۶۰۰هزار تومان میشود که همراه با هزینه۱۹میلیونو۹۲۰هزار تومانی
وام جعاله که برای آن باید۱۶۰ورق تسهیالت مسکن خریداری کنند ،در
ن و۵۲۰هزار تومان پرداخت کنند.
مجموع باید ۱۱۹میلیو 
اثر قیمت مصالح ساختمانی بر تولید مسکن
ب رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران گفت :یکی از
ایرج رهبر ،نائ 
توسازمسکن،ثباتقیمتمصالح
مهمترینعواملافزایشورشدساخ 
ساختمانی است ،افزایش قیمتفعلی مصالح ساختمانی باعث کاهش
انگیزه ساختوساز شد ه است .او افزود :در این شرایط که انبوهسازان
دیگر زیر بار ریســکهای قابل پیشبینی نمیروند ،کنترل نشدن
قیمتها در بازار مصالح ساختمانی باعث کاهش تولید شده؛ زیرا مصالح
ساختمانیبرقیمتتمامشدهساختمانوواحدهاتأثیرمستقیمیدارد.

