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رابطه مستقیم شاخص بورس و
مشارکت در عرضه های اولیه
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خروجآراماقتصادازرکودعمیقبارشد 3.6درصدی

احتمال  3رقمی شدن قیمت نفت
تا پایان 2021

بانک مرکزی رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 99را با احتساب نفت 3.6درصد و بدون احتساب این بخش 2.5درصد محاسبه کرد

آمارهای بورسی سال  99نشان می دهد
که رابطه مستقیمی بین میزان مشارکت
در عرضه هــای اولیه و شاخص کل بورس
(اعتماد به بورس) وجود دارد .در آن سال،
سهام  26شرکت در عرضه های اولیه عرضه
شد که در باالترین میزان و در مــرداد ،رقم
مشارکت به حدود  5.5نفر (کد معامالتی)
رسید .با این حال با ریزش بازار و تداوم آن ،به
دلیل تصمیمات اشتباه دولت ،بانک مرکزی
و سازمان بورس ،در پاییز و زمستان ،مشارکت
در عرضه های اولیه هم افت کرد.به طوری
که در آخرین عرضه اولیه ،دو میلیون و 754
هزار و  655نفر شرکت کردند.
(فارس؛  25خرداد )1400

خبر

جزئیات جدید از تسهیالت
کارت اعتباری سهام عدالت
باشگاه خــبــرنــگــاران -مسئول کــار تهــای
اعتباری سهام عدالت در پاسخ به این سوال که
میزان تسهیالت کارت اعتباری سهام عدالت
چقدر اســت؟ گفت :هم اکنون این تسهیالت
توسط بانک ملی و تجارت پرداخت میشود و رقم
آن برای هر سهامدار متفاوت است .اما مبنای آن
بر اساس سهام قابل معامله است .در این خصوص
با توجه به این که  ۶۰درصد سهام عدالت تاکنون
قابل معامله است ،از این  ۶۰درصد ۵۰ ،درصد
آن را ســهــامــداران میتوانند کــارت اعتباری
دریافت کنند.

بانک مرکزی رشد تولید ناخالص داخلی ایران
در سال  99را با احتساب نفت 3.6درصد و
بدون احتساب این بخش  2.5درصد گزارش
کــرد .گــزارش سرپرست ایــن بانک حاکی از
آن است که با توجه به رشد مثبت اقتصادی
در سه فصل انتهایی ســال گذشته ،اقتصاد
ایران آرام آرام از رکود عمیق خارج شده است.
جهش بخش های نفت و صنعت ،به خصوص
در زمستان سال گذشته ،ثبت نرخ رشد 7.7
درصدی اقتصاد در آن فصل و همچنین مثبت
شدن نرخ رشد سرمایه گــذاری در سال ،99
از مهم ترین وجوه رشد مثبت سال گذشته به
شمار می رود.به گزارش خراسان ،بانک مرکزی
نتایج بــرآورد تولید ناخالص داخلی در سال
 99را منتشر کرد .بر این اساس تولید ناخالص
داخلی به قیمت پایه و به قیمت ثابت سال
 ،90از  613.7هزار میلیارد تومان در سال
 ،98به  635.8هزار میلیارد تومان در سال
 99رسیده است .به این ترتیب نرخ رشد تولید
ناخالص داخلی در سال  99با احتساب نفت به
 3.6درصد و بدون نفت به  2.5درصد رسید.
این آمارها از رشد مثبت اقتصادی در سه فصل
منتهی به انتهای  99و همچنین رشد خیره
کننده گروه های عمده اقتصادی در زمستان
ســال گذشته خبر میدهند به طــوری که در
مجموع ،نرخ رشد  7.7درصــدی با احتساب
بخش نفت و نــرخ رشــد  3.6درصــدی بدون
احتساب این بخش به دست آمده است .تفاوت
زیاد نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در
زمستان سال گذشته می تواند حکایت از جهش
تولید و صادرات در این بخش در سه ماه پایانی
داشته باشد.
▪جهش نفت و صنعت در سال 99

آمــارهــای بانک مرکزی گویای آن اســت که
در سال گذشته و در سطح گروه های عمده،
گروه های «نفت» و «صنایع و معادن» به ترتیب
با رشد  11.2و  7.1درصــدی ،سریع ترین

گروه ها/
زیرگروه های اقتصادی

1398

1399

سال

بهار

تابستان

پاییز

گروه کشاورزی

8.8

4.9

4.1

5.2

3.4

گروه صنایع و معادن

2.3

7.1

9.9

صنعت

2.1

گروه نفت

معدن

برق،آب،گاز

ساختمان

گروه خدمات

تولید ناخالص داخلی با نفت

تولید ناخالص داخلی بدون نفت

رشد را نسبت به دیگر بخش ها داشته اند .بعد
از این دو گروه ،گروه های کشاورزی با 4.5
درصــد و خدمات با صفر درصــد قــرار دارنــد.
رشد مثبت بخش کشاورزی در شرایطی به
دست آمده است که این بخش در سال گذشته
با خشکسالی نیز دست و پنجه نرم می کرد .از
سوی دیگر ،به گفته کمیجانی سرپرست بانک
مرکزی ،دلیل عمده نرخ رشد صفر درصدی
بخش خدمات را می توان به تاثیر پذیری آن از
کرونا نسبت داد .این بخش بیشترین آسیب را
از ناحیه یاد شده متحمل شده است.
▪رشد مثبت در  3فصل انتهایی 99

به گــزارش تسنیم به نقل از سرپرست بانک
مرکزی ،داده های تولید ناخالص داخلی نشان
می دهد همزمان با مثبت شدن رشد GDP
در سه فصل متوالی ،اقتصاد ایران آرام آرام
از رکود عمیق خارج شده است .در این زمینه
داده های بانک مذکور نشان می دهد در سطح
گروه های عمده و در بخش کشاورزی ،در چهار
فصل سال گذشته ،نرخ رشد مثبت بین  3.4تا
 5.2درصد ثبت شده است .در گروه نفت ،این
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رقم از منفی  16.7درصد در بهار ،به 22.3
درصد در تابستان 9.1 ،درصد در پاییز و رقم
قابل توجه  35.8درصد در زمستان رسیده
است .روند رشد باال در سه فصل و به خصوص
زمستان در گروه صنایع و معادن هم تکرار شده
به طوری که نرخ رشد این گروه که در بهار ،99
 2.9درصد محاسبه شده بود ،در تابستان به
 8درصد ،در پاییز به  7.1درصد و در زمستان
به  9.9درصد افزایش یافته است .با این حال،
در بخش خدمات ،نرخ رشد فصلی تنها در
تابستان و پاییز ،اندکی مثبت بوده و در بهار و
زمستان سال گذشته ،عقبگرد منفی  1.3و
منفی  0.2درصدی را به ثبت رسانده است.
▪شکوفایی بخش ساختمان در زمستان

گزارش بانک مرکزی ،ذیل گروه های عمده
صنایع و معادن و خدمات ،عناوین و نرخ رشد
زیرگروه هایی را برشمرده است .از مهم ترین
این زیرگروه ها در گروه صنایع و معادن می
توان به بخش ساختمان و جهش آن در زمستان
اشاره کرد .نرخ رشد این بخش اگرچه در سه
فصل ابتدایی سال  99بین  2.2تا  4.3در

6

زمستان سال
4.5

35.8

11.2

0.5

2.3

8.4
7.3

7.1
8.1

5.6

2.2

22.4

7.7

3.8

7.7

3.6

0.1
3

از میان خبرها

-0.2

3.6
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نوسان بوده ،اما به یک باره در زمستان به22.4
درصد افزایش یافته است.
▪رشد سرمایه گذاری سرانجام مثبت شد

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از منظر هزینه،
با توجه به مولفه هایی نظیر مصرف بخش
خصوصی ،مصرف بخش دولــتــی ،تشکیل
سرمایه ثابت ناخالص و تــراز تجاری انــدازه
گیری می شود .در این زمینه نیز آمارهای قابل
توجهی دیده می شود که از مهم ترین آن ها
می توان به رشد مثبت تشکیل سرمایه ثابت
ناخالص داخلی در سال گذشته اشاره کرد .بر
این اساس ،رشد سرمایه گذاری ناخالص که
در سال  ،98منفی  5.9درصد ثبت شده بود،
به 2.5درصد رسید .این رشد مثبت از آن جایی
اهمیت دارد که طبق گزارش نماگرهای بانک
مرکزی،نرخرشدتشکیلسرمایهثابتناخالص
از سال  95تا  98به جز در سال  96که اندکی
مثبت ( 1.6درصد) بوده ،رشد منفی را تجربه
کردهاست.اینرشدمنفیصرف ًامربوطبهسال
های اخیر نبوده و آهنگ منفی آن چندین سال
گریبان گیر اقتصاد ایران شده بود.

کارشناسانبرجستهبازارنفتپیشبینیمیکنند
قیمت نفت امسال ممکن است به  ۱۰۰دالر در
هر بشکه صعود کند و بر این نکته توافق دارند که
اوپک پالس باید سقفی برای قیمت ها ایجاد کند.
به گــزارش ایسنا« ،جف کــوری» ،مدیر تحقیقات
کاالی بانک گلدمن ساکس در کنفرانس GEPEC
«اس اند پی گلوبال پالتس» ایده سه رقمی شدن
قیمتنفترامطرحکردودرخصوصپایانسرمایه
گذاری در پروژه های نفتی بلندمدت و پیامدی که
می تواند روی قیمت ها داشته باشد ،هشدار داد.
اگرچه خود گلدمن ساکس صعود قیمت نفت به
 ۸۰دالر در هر بشکه را پیش بینی کرده است اما
«کوری» احتمال صعود قیمت ها به مرز  ۱۰۰دالر
تا پایان سال ۲۰۲۱را بعید ندانست .وی افزود :در
کوتاهمدتبازارها ۱۰درصداحتمالمیدهندکه
نفت در فاصله کنونی تا پایان سال  ۲۰۲۱به بیش
از ۱۰۰دالردرهربشکهصعودکند.مدیرتحقیقات
کاالی گلدمن ساکس نسبت به چشم انداز سرمایه
گــذاری نفتی ابــراز بدبینی و خاطرنشان کرد
همه در صنعت نفت به جای بازگشت به سرمایه
گــذاری های بلندمدت ،به دنبال آن هستند که
زودتــر پولشان را برگردانند.دیدگاه «کــوری»
دربــاره قیمت نفت در اظــهــارات «جرمی وایــر»،
مدیر بازرگانی کاالی شرکت ترافیگورا در نشست
جهانی کاالی فایننشیال تایمز مورد حمایت قرار
گرفت .ویگفت :این احتمال وجــود دارد زیرا
برای این که تولید را تشویق کنید ،به قیمت های
باالتر نیاز دارید .ما به جذب سرمایه در این کسب
و کار نیاز داریم و این احتمال وجود دارد که موجود
بــودن سرمایه و هزینه سرمایه بــرای این صنعت
باالتر برود«.راسل هــاردی» ،مدیرعامل شرکت
بازرگانی کاالی ویتول هم هشدار داد جهان با
کمبود احتمالی عرضه نفت در یک دهه آینده
روبه روست زیرا عقب نشینی از پروژه های سوخت
فسیلیتوسطبخش هاییازصنعت،شکافیمیان
عرضه و تقاضای پیش بینی شده ایجاد می کند.
با این حال وی در نشست فایننشیال تایمز گفت:
قیمت نفت تا پایان سال  ۲۰۲۰در محدوده  ۷۰تا
 ۸۰دالر می ماند زیرا تولیدکنندگان اوپک پالس
با انتظار برای بازگشت صادرات نفت ایران به بازار،
تولیدشان را همچنان محدود نگه می دارند.

