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ëëهمکاریکشاورزیایرانوویتنام

بـــه گزارش مهـــر بـــه نقـــل از وزارت جهاد کشـــاورزی،
اخبار
محمود حجتی ،وزیر جهاد کشـــاورزی ایـــران با نگوین
سوان کونگ ،وزیر کشـــاورزی و توسعه روستایی ویتنام
دیدار کرد .حجتی ،صادرات مجدد کاالهای کشـــاورزی
از طریق ایران و ویتنام به بازارهای منطقهای دو کشور را از دیگر ظرفیتهای
همکاری برشـــمرد و تأکید کرد :برای توسعه همکاریهای کشاورزی دو کشور
الزم است موافقتنامههای بهداشتی در زمینههای گیاهی و دامی ،امضا شود.
در این دیدار ،مقرر شد تا کارگروه مشترک دائمی ایران و ویتنام تشکیل شود
و ضمن بررســـی راههای گســـترش همکاریهای کشـــاورزی ،زمینه تســـهیل
رفت و آمد تجار و همچنین تهیه و امضای موافقتنامههای بهداشتی گیاهی
و دامی دو کشور را فراهم کند.

ëëرکوردافتتاحراهآهنرادردولتدوازدهممیشکنیم

معـــاون ســـاخت راهآهن با بیان اینکه پس از  11ســـال طرحهـــای مهم ریلی
کشـــور را در دولـــت یازدهم به بهرهبرداری رســـاندیم ،گفت :در ســـالجاری
838کیلومتر راهآهن به بهرهبرداری میرســـد که در تاریخ افتتاح طرح ریلی
بینظیر اســـت.جبارعلی ذاکـــری در گفتوگو بـــا ایلنا بیان کـــرد :ریلگذاری
راهآهن نقده -ارومیه تا پایان دولت یازدهم به اتمام میرسد.

ëëافزایش ۱۰درصدی خرید نفتایرانیازسویکره جنوبی

واردات نفت کره جنوبی از ایران  ۱۰.۶درصد در ژوئن نسبت به مدت مشابه سال
گذشته  ۱۰.۵درصد افزایش یافت.به گزارش ایسنا ،آمار گمرکی نشان داد سئول
در ژوئن  ۱.۱۵میلیون تن یا  ۲۸۱هزار و  ۳۳۸بشکه در روز نفت از ایران وارد کرد.
در حالی که میزان وارداتش در مدت مشابه سال گذشته  ۱.۰۴میلیون تن بود.

ëëآغازکاهشقیمتپیاز

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی از کاهش  ۵۰۰تومانی قیمت پیاز در بازار
خبـــر داد و گفت که با توجه به ورود تولیدات جدید از مناطق مختلف ،پیشبینی
میشودتا ۱۵روزدیگرقیمتاینمحصولتاحدود ۱۰۰۰توماننیزکاهشپیداکند.

ëëابالغدستورالعملحذفاوراقواسنادکاغذی

دســـتورالعمل حذف کلیـــه اوراق و اســـناد کاغـــذی در تشـــریفات گمرکی و
مکاتبات اداری ابالغ شد .به گزارش مهر به نقل از گمرک ،براساس بخشنامه
گمرک جمهوری اسالمی ایران به ناظران ،مدیران کل و مدیران گمرکات ،از
این پس کلیه اوراق و اسناد کاغذی در تشریفات و مکاتبات اداری با توجه به
راهاندازی سیستم متمرکز اتوماسیون اداری حذف شد.

ëëنرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن

رئیـــس اتحادیه پرنده و ماهی ،نرخ جدید مرغ و انواع مشـــتقات آن را اعالم
کرد و گفت :قیمت مرغ نســـبت به هفته قبل ،حدود  ۱۵۰تومان ارزان شـــده
توگو با مهر ،قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده
اســـت .مهدی یوسف خانی در گف 
را  ۵۲۰۰تومان اعالم کرد و اظهار داشت :قیمت مرغ نسبت به هفته گذشته،
حدود  ۱۵۰تومان کاهش یافته است.

ëëصادرات ۲۰۰هزار تنی آرد از کشور

قائم مقام وزیر جهاد کشـــاورزی در امور مجلس گفت :امســـال  ۲۰۰هزار تن
آرد به خارج از کشـــور صادر شده است.به گزارش مهر به نقل از وزارت جهاد
کشـــاورزی ،خلیل آقایی افزود :خوشـــبختانه از سال  ۹۳کشـــورمان در زمینه
تولید گندم به مرز خودکفایی رسیده و نیازی به واردات آن نیست.
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پربازدهترین بازارهای پنجگانه در بهار امسال

سپرده بانکی هنوز در صدر بازدهی بدون ریسک قرار دارد پس از آن فرابورس ،بورس و سکه قرار دارند
سیاوش رضایی

بهتریـــن محل بـــرای ســـرمایهگذاری در
اقتصـــاد ایـــران کجاســـت؟ ایـــن ســـؤالی
اســـت که ذهن تمام کســـانی را که درفکر
کســـب درآمد از اندوخته خود هســـتند را
به خود مشـــغول کـــرده اســـت .در طول
ســـالیان گذشـــته درکنار بازارهـــای اصلی
سرمایهگذاری که در دنیا به بورس و بانک
محدود میشـــود ،بازارهـــای جدیدی نیز
به صـــورت محدود بـــا بازدهیهای باال
خودنمایـــی کردهاند و با تغییر شـــرایط
از رونق افتادهاند .دراین ســـالها گاهی
ســـیم کارت موبایل ،ثبتنام خودرو و...
این نقش را داشـــتهاند .اما درمیان آنها
پنج بـــازار اصلی یعنی بـــورس ،بانک،
طـــا ،ارز و مســـکن درکشـــمکش جذب
سرمایه بیشتر بودهاند.
درمیـــان ایـــن بازارهـــای پنجگانه نیز
بسته به شـــرایط و نوسانات یکی از بازارها
نقش پیشرو را در جذب سرمایههای خرد
مردمـــی بازی کرده اســـت .در ســـالهای
فعالیت دولت یازدهم شـــاهد تغییرات
زیـــادی در بازدهـــی این بازارها هســـتیم.
درحالـــی کـــه دراواســـط دهـــه  80بخش
مسکن با رشد چندبرابری قیمتها سایر
بازارها را کنار زده بود ،در اوایل دهه  90بازار
ارز و تا حـــدودی طال این نقش را برعهده
گرفـــت و ســـرمایهگذاران بســـیاری نیز از
محلنوساناتبیسابقهقیمتهابازدهی
باالیی را کسب کردند.
اما با آرام شـــدن فضـــای اقتصادی و
بخصـــوص کاهش نرخ تورم و نوســـانات
هیجانـــی ســـپردههای بانکی که حـــاال از
میانگیـــن نرخ تورم ســـبقت گرفتـــه بود،
باالترین بازدهی را به خود اختصاص داد.
هرچند هنوز ســـپردههای بانکی بهعنوان
کم ریســـکترین ســـرمایهگذاری با اقبال
باالیی از سوی سرمایهگذاران روبهروست

و بـــه دلیـــل عـــدول بانکها از نرخ ســـود
مصوب ( 15درصد) نرخهای سود سپرده
بانکی تـــا  25درصـــد نیز افزایـــش یافته
اســـت ،اما با اطمینان نمیتوان گفت که
بازار پول تا پایان ســـالجاری این نقش را
برعهده داشته باشد.
درنظرســـنجی که برنامه پایش سیما
درخصـــوص میـــزان بازدهـــی بازارهـــای
مختلف برگزار کرده اســـت ،پاسخ قاطبه
شرکتکنندگان از تمایل و امیدواری آنها
از بازارســـرمایه حکایت میکند .بهطوری
که در پایان این نظرســـنجی  40.6درصد
از شـــرکتکنندگان عنوان کردند بازدهی
بـــازار بورس نســـبت بـــه ســـپردهگذاری
در بانـــک و همچنین نســـبت بـــه دو بازار
طال و مســـکن بیشـــتر اســـت .طبـــق این
نظرســـنجی ســـپردهگذاری در بانـــک بـــا
 25.25درصد شرکتکنندگان رتبه دوم،
بـــازار طال و مســـکن نیز رتبههای ســـوم و
چهارم بازارهای با بازدهی زیاد را به خود
اختصاصدادند.
ëëبازدهی بازارها در یکسال اخیر
با نگاهی بر بازدهی داراییهای مالی،
سکه و مسکن طی دورههای زمانی گذشته
مشاهده میشود که در بین این داراییها،
شـ ــاخص فرابـ ــورس بـ ــا بازدهـ ــی 18/79
درصد طی یک سـ ــال گذشـ ــته ،بیشترین
بازدهی را داشته است اما با توجه به اینکه
نرخ سود سپردهها بهعنوان نرخ سود بدون
ریسک تلقی میشود ،بازدهی واقعی این
بازار در یک سال گذشته منفی بوده است.
براساسگزارشمدیریتتحقیقوتوسعه
شرکت بورس در این بازه پس از فرابورس،
بازدهی سکه ،بورس اوراق بهادار و دالر در
رتبههای بعدی قرار دارند .در بازه  9ماهه،
 6ماهه و سـ ــه ماهه ،بازدهی اسـ ــمی کلیه
داراییهای مالی ،سـ ــکه و مسکن کمتر از
بازدهی بدون ریسک یعنی سپرده بانکی
بوده است که این به معنی زیان اقتصادی

بازده اسمی داراییهای مالی ،سکه و مسکن (درصد)
بازده

 3ماهه منتهی به  31خرداد 96
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 9ماهه منتهی به  31خرداد 96
یکساله منتهی به  31خرداد96

سـ ــرمایهگذاری در هـ ــر یـ ــک از بازارها در
مقایسـ ــه با سـ ــپردههای بانکی اسـ ــت .با
وجود این با توجه به مثبت بودن بازدهی
اسـ ــمی داراییهای مالی ،سکه و مسکن
در بـ ــازه  9ماهـ ــه ،بازدهی اسـ ــمی دالر و
بورس در بازه 6ماهه منفی بوده اسـ ــت.
در بازه سـ ــه ماهه نیز پس از سـ ــپردههای
بانکی ،بازدهی اسمی فرابورس ،بورس
و سـ ــکه به ترتیـ ــب بـ ــا  1/95 ،3/29و 1/01
درصد بیشترین بازدهی اسمی را نصیب
سـ ــرمایهگذاران کرده اسـ ــت .در این بازه،
بازدهی دالر منفی  0/16و بازدهی مسکن
با رشـ ــد محدود  0/74درصد همراه بوده
اسـ ــت .امـ ــا درصورتی که بانـ ــک مرکزی
موفـ ــق به کاهـ ــش نرخهای سـ ــود بانکی
شـ ــود ،شـ ــاهد یک جابهجایی در پربازده
ترینها خواهیم بود .درواقع زمانی که با
بازدهی واقعی به سـ ــود این بازارها نگاه
کنیم شـ ــرایط تغییر میکند .در بازدهی
واقعـ ــی باید نرخ تـ ــورم جـ ــاری را از نرخ
بازده اسمی کسر کنیم تا بازده واقعی به
دستبیاید.
 ëëبازار مسکن
متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان
در تهـــران طی ســـه ماه نخســـت ســـال
 1396پـــس از افت قیمـــت در فروردین
مـــاه روند روبـــه رشـــدی را ســـپری کرد.
با توجـــه به فصـــل تابســـتان و افزایش
معامـــات در بـــازار مســـکن طـــی این
فصـــل و همچنیـــن افزایش نـــرخ تورم
طی ماههای اخیر ،انتظار میرود قیمت

1.95

2.99

3.29

10.3

1.01

8.16

17.06

مســـکن در ماههای آتی کماکان روند رو
به رشـــد خود را ادامه بدهد .در سه ماهه
نخست سال  ،1396متوسط قیمت یک
مترمربع بنای واحد مســـکونی معامله
شده از طریق بنگاههای معامالت ملکی
در شـــهر تهران  44/9میلیـــون ریال بوده
اســـت که نســـبت به مدت مشـــابه سال
قبل 4/9 ،درصد افزایش نشان میدهد.
ëëبازار سکه
بازار طال و سـ ــکه که سال گذشته یکی
از پربازدهتریـ ــن بازارها لقـ ــب گرفته بود،
در سال  1396وضعیت پرنوسانی را طی
کرده است .در  90روز ابتدایی سالجاری
نوسـ ــانات قیمت طال و سـ ــکه با توجه به
تحوالت بهـ ــای جهانی طال و در مجموع
قیمـ ــت سـ ــکه طـ ــی ایـ ــن دوره از 11/961
میلیون ریال در  21اسفند با رشد محدود
یکدرصدی بـ ــه  12/219میلیون ریال در
 31خرداد مـ ــاه افزایش یافت .همچنین
متوسـ ــط قیمت سـ ــکه طـ ــی ایـ ــن دوره
( 12/216میلیـ ــون ریال)نسـ ــبت بـ ــه بهار
سال  12/233(1391میلیون ریال) حاکی
از رشـ ــد  11/11درصدی در قیمت این فلز
گرانبهااست.
 ëëبازار ارز
بازار ارز در سالجاری روند باثباتی را
دنبال کرده است .قیمت دالر در روزهای
فروردین ،اردیبهشت و خرداد نوسانات
محدودی را داشـــته اســـت .بازار تا اواخر
خرداد  1395به گونـــهای پیش رفت که
حتی کاهش قیمت نیـــز در ارزهای رایج
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نمایان شد .بر این اساس قیمت هر دالر
امریکا در بازار آزاد به 3هزار و 732تومان
در 28خرداد رســـید .بازدهی بازار ارز در
 90روز ابتدایی ســـال به منفی0.9درصد
رســـید تا دارندگان این ارز با زیان مواجه
شـــده باشـــند .نـــرخ دالر طی ایـــن دوره
از  31412ریـــال در  21اســـفند بـــا افـــت
ناچیز 2/16درصدی بـــه  31422ریال در
31خرداد ماه کاهش یافت .متوسط نرخ
دالر طی این دوره ( 31129ریال) نســـبت
به بهار ســـال  34614(1391ریال) حاکی
از رشـــد  1/23درصدی در نـــرخ آزاد دالر
است.
ëëبازار سرمایه
در بهار سال  96از میان  38صنعت
حاضـــر در بـــورس تهـــران  23صنعت
با رشـــد و بازدهی مثبت مواجه شـــدند،
13صنعت شـــاهد بازدهی منفی بودند
و دو صنعت بـــدون تغییر باقی ماندند.
سه گروه استخراج زغال سنگ ،استخراج
معادن و محصوالت کاغذی بیشـــترین
ریســـک ســـرمایهگذاری را در میـــان
گروههای بازار داشتند .در مقابل صنایع
کم ریســـک بازار در این مدت گروههای
بانکها و مؤسســـات مالـــی ،مخابرات و
منسوجات بودند .از  39صنعت حاضر
در بورس تهران گروه محصوالت کاغذی
با بازدهی  68درصدی از ابتدای ســـال تا
پایـــان خرداد ماه بیشـــترین بازدهی را از
ابتدای ســـالجاری نصیب ســـهامداران
کرده است.

تومان

بــــازارجـــــهانی

دالر

اونس طال
1228
نفت برنت (بشکه(
48/91
نفت ) wtiبشکه(
46/54

شــــــــــاخص بــــــورس
عنوان شاخص

مقدار

 ۳۰شركت بزرگ

3111

بازار اول

55115

كل

تغيير

149

79658

12

آزاد شناور

87293

260

بازار دوم

177497

14

صنعت

68566

164
54

شـاخص بورسهـای جهانی
داو جونز (امریکا(

21637

نیکی(ژاپن(

20118

فوتسی (انگلیس(

7378

داکس (آلمان(

12631
هنگکنگ
26389

