
بورس درج�ا مي زن�د؛ ش�اخص كل نمي تواند 
رون�د متعادل�ي را در پيش بگي�رد و به همين 
دلي�ل روزگذش�ته وضعي�ت ب�ورس پ�س از 
افزايش 10هزار واحدي ش�اخص كل، دگرگون 
ش�د و به كان�ال 1/4 ميليون واحد بازگش�ت. 
بازار سرمايه طي دو ماه گذشته وضعيت عجيبي را 
پشت سر گذاشته است. پس از فتح قله 2ميليوني 
شاخص كل، يك تصميم عجيب همه چيز را خراب 
كرد و تا به امروز، وضعيت بورس به حدي عجيب 
شده است كه اغلب نمادهاي بنيادي و غيربنيادي 
بين 50 تا 80درصد با كاهش ارزش مواجه شدند 

كه به معناي نصف شدن پول سهامداران است. 
دولت و مجلس نيز براي بازگرداندن آرامش به بازار 
طرح ها و تصميمات مختلفي را روي ميز گذاشته و 
اجرا كردند. الزام حقوقي ها به جمع كردن صف هاي 
فروش تا تزريق يك درصد از منابع صندوق توسعه 
ملي براي احياي بازاري كه اهالي اش ديگر به دولت 

اعتمادي ندارند. 
برخ��ي كارشناس��ان تصميمات گرفته ش��ده را 
مداخله و برخي ديگ��ر آن را حمايت مي دانند؛ با 
اين وجود اتفاق خاص و مثبتي در بازار س��رمايه 
رخ نداده اس��ت و نيش��ترهايي كه زده مي شود، 
موقتي و كوتاه است. بسياري از سهامداران تازه كار 
بورس كه ب��راي حفط ارزش پول خ��ود به بورس 
آمدند، شاهد نصف شدن پول خود و مترصد بروز 

موقعيتي براي فرار از بازار هستند، به همين دليل 
است كه وقتي صف هاي فروش در حال جمع شدن 
هستند بسياري از س��هامداران از فرصت استفاده 
كرده و مي خواهند با نقدكردن سهام خود با بورس 

خداحافظي كنند. 
اوضاع به قدري پيچيده ش��ده است كه نه تحليل 
بنيادي و نه تحليل تكنيكال پاس��خ مناس��بي به 
س��هامداران مي دهد و مردم مضطرب كه ش��اهد 
افزايش قيمت دالر و طال هستند، ترجيح مي دهند 
بورس را كن��ار بگذارن��د. در فض��اي مجازي هم 
شايعات بس��ياري درباره اهداف آش��كار و پنهان 
افت شاخص كل شنيده مي شود كه به نگراني هاي 

سهامداران دامن مي زند. 
  آغاز بي اعتمادي از كجا بود؟

مردادماه بود كه خبرهاي رسمي درباره واگذاري 
س��هام دولت در چهار پااليش��گاه منتش��ر شد؛ 
كارشناسان و البته فعاالن بازار س��رمايه با توجه 
به تجربي��ات گذش��ته و نياز مالي دول��ت معتقد 
بودند ب��ا توجه به تخفيف 20درص��دي كه دولت 
براي مردم در نظر گرفته است، قيمت اين سهام با 
رشد بيشتري همراه خواهد شد تا درآمد دولت با 

احتساب تخفيف 20 درصدي افزايش يابد. 
واكنش بازار هم ب��ه اين تحليل مثب��ت بود و در 
مردادماه، اين پااليش��ي ها بودند كه به ليدر بازار 
تبديل ش��دند، اما 20م��رداد خبري ب��ه صورت 

شايعه دس��ت به دس��ت ش��د كه دولت از عرضه 
سهام پااليشي خود عقب كش��يده و ديگر خبري 
از صندوق دوم ETF نيست؛ واكنش بازار به اين 
خبر بسيار منفي بود و همه نمادها با ريزش سنگين 
مواجه شدند تا آنكه اصل خبر توسط وزارت اقتصاد 

و امور دارايي تأييد شد. 
با اعتراضاتي كه نسبت به خلف وعده دولت صورت 
گرف��ت، س��ازمان خصوصي س��ازي در بيانيه اي 
اين موضوع را ش��فاف و اعالم كرد: براساس اعالم 
قبلي قرار بود س��هام دولت در چهار پااليشگاه در 
قالب دومين صندوق سرمايه گذاري قابل معامله 
عرضه شود، اما با توجه به اقدام نكردن وزارت نفت 
در تأس��يس صندوق مذكور، هيئت واگذاري در 
آخرين جلس��ه خود با توجه به عرضه قبلي سهام 
شركت پااليش نفت تبريز، عرضه باقيمانده بلوك 
سهام متعلق به دولت در سه شركت پااليش نفت 
بندرعباس، تهران، و اصفه��ان را مصوب كرد، اما 
وزارت نفت هم براي در ام��ان ماندن از عصبانيت 
م��ردم بالفاصله واكن��ش نش��ان داد و گفت: اين 
وزارتخانه مخالفتي با عرضه سهام پااليشگاه ها در 
قالب صندوق ندارد. ظهر همان روز هم وزير اقتصاد 
در اخبار سراسري اظهار داشت كه سهام دولت در 
اين چهار پااليش��گاه در قالب صندوق و در بورس 

عرضه مي شود. 
از تاريخ 20مرداد كه خبر منتفي ش��دن صندوق 

دوم اعالم شد، بازار س��رمايع قرمزپوش شد كه به 
اعتقاد بسياري از كارشناسان، مهم ترين دليل آن 
عدم اعتماد مردم به دولت بود. سقوط شاخص كل 
از 2 ميليون به زي��ر 1/5 ميليون واحد در حالي به 
بورس تحميل شد كه صف هاي خريد در نمادهاي 
پااليشگاهي روز به روز بيش��تر شد، با وجود آنكه 
دولت اعالم كرد س��هام خ��ود را در قالب صندوق 

عرضه مي كند. 
  ترس از دولت؟

با اين وجود هيج جيز درس��ت نش��د و اعتمادي 
كه ديگر وجود نداش��ت، فضاي بورس را متشنج 
كرد. دولت و مجلس هم ب��راي پايان دادن به اين 
فضا، تصميماتي را اتخاذ كردند كه با واكنش هاي 
مختلفي مواجه شده اس��ت. عده اي معتقدند اگر 
دولت از ابتدا در ب��ورس دخالت نمي ك��رد، بازار 
س��رمايه راه خودش را مي رفت و عده اي ديگر هم 
مي گويند دخالت هاي مثبت دولت در اين شرايط 
هم كمكي به بهبود ش��رايط 45 ميليون سهامدار 
نمي كند چراكه حمايت هاي پاس��تور ش��بيه به 

مداخالتش است و وضعيت را خراب تر مي كند. 
علي جبل عاملي تحليلگر بازار سرمايه با بيان اينكه 
سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر و به عنوان كسي 
كه در قبال همه سرمايه گذاران مسئول است، در 
اين مدت اقدامات زيادي در جهت تعادل بخشي 
به بازار انجام داده است، عنوان كرد: برخي اقدامات 
دستوري و برخي ديگر توصيه اي بوده است؛ براي 
مث��ال در مورد حماي��ت حقوقي ها از ب��ازار هيچ 
اجباري نبود و حقوقي ها قانون��اً ملزم به حمايت 
نبودند، اما شاهديم كه بس��ياري از حقوقي ها در 

حال حمايت از سهم ها هستند. 
وي با تأكيد بر اينكه اعمال محدوديت فروش سهام 
در همان روز كه خريداري ش��ده است، در جهت 
حفظ منافع كل سهامداران مخصوصاً سهامداران 
خرد بوده است، اظهار كرد: گاهي اتفاقاتي مي افتد 
كه برخي افراد سودجو در بازار حرفه اي هستند، در 
يك روز باعث نوسان 10درصدي قيمت يك سهم 
شوند و سهامدار خرد كه با اطالعات كم وارد بازار 

شده است را سردرگم كنند. 
جبل عاملي در مورد كاهش شاخص بورس بعد از 
تصميم مذكور سازمان نيز گفت: به نظر من در مورد 
اين اتفاق، عوامل ديگري مانند وضعيت بازارهاي 
موازي در بازار دخيل هستند. اين اتفاق باعث شده 
است سهامداران بترس��ند و غيرمنطقي تصميم 
بگيرند. درحالي كه افزايش ن��رخ ارز چه تأثيري 
روي س��ودآوري ش��ركت ها دارد، آگاهي ندارند. 
بنابراين اين تصميم مي تواند بخشي از تنش هايي 
كه در برخي سهم هايي كه نوسانات زيادي دارند را 
كنترل كند و اجازه دهد و كمك كند بازار به سمت 
آرامش برود. گرچه هر دس��تورالعملي موافقان و 
مخالفان خود را دارد و ممكن است عملكرد آنها به 

صورت مقطعي بر بازار تأثير گذارد.
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قرمزي به تن بورس نشسته است!
گزارش »جوان« از وضعيت بازار سرمايه و ترسي كه مردم را رها نمي كند وحیدحاجیپور

گزارشیک

در ش�رايطي ك�ه پتانس�يل تبديل ش�دن ب�ه 
قط�ب ص�ادرات ان�رژي منطق�ه در كش�ور 
وج�ود دارد، ام�ا غفل�ت سياس�ت گذاري در 
اين حوزه س�بب آن ش�ده كه بازار ان�رژي برق 
كش�ور در جنوب غ�رب آس�يا از دس�ت برود. 
به گزارش فارس، انرژي توليد ش��ده برق توس��ط 
نيروگاه هاي موجود در س��ال 98 با رشدي معادل 
1/6 درصد نسبت به سال قبل به رقم 328 ميليون 
مگاوات س��اعت رس��يد. از اين مقدار 322 ميليون 
مگاوات ساعت آن توليد نيروگاه هاي وزارت نيرو و 
بخش خصوصي و مابقي آن مربوط به صنايع بزرگ 

به حساب مي آيد.
در اين بي��ن از 322 ميليون م��گاوات برق توليدي 
كش��ور، ميزان 8 ميليون مگاوات س��اعت به هفت 
كشور همسايه صادر شده است كه اين رقم معادل 
2/5 درصد از كل برق توليدي كشور تلقي مي شود. 
در راستاي نگاه دقيق تر به بازار صادارات برق ايران، 
بايد ب��ه مقاصد ب��رق صادراتي كش��ور توجه كرد. 
به اس��تناد آمار تفضيلي صنعت برق در س��ال 98، 
82/8درصد از كل انرژي برق صادر ش��ده كش��ور 
به شبكه برق كش��ور عراق تزريق و همچنين 9/7 
درصد از برق صادر ش��ده روانه افغانستان مي شود. 
7/5 درصد برق صادر شده نيز وارد شبكه برق ساير 

همسايگان خواهد شد. 
  افزايش توافق هاي مرتبط با تبادل برق 

صادرات برق در سال هاي اخير به تنها منبع درآمد 
ارزي وزارت نيرو تبديل ش��ده و همين امر اهميت 
استراتژيك اين حوزه را مش��خص مي كند. اين در 
حالي  است كه پخش اخبار توافق كشورهاي همسايه 
به منظور تبادل انرژي برق مي تواند خبر مناس��بي 

براي حوزه صادرات كشور تلقي نشود. 
هفت مهرماه خبر توافق دو كشور اردن و عراق درباره 
اتصال شبكه برق و صادارت اين كاال از اردن به عراق، 
رسانه اي شد. برهمين اساس وزارت انرژي و منابع 
معدني اردن طي بيانيه اي اعالم كرد: اين توافق به 
صورت ويديو كنفرانس امضا ش��ده و قرار است در 
نخستين فاز 1000 گيگاوات ساعت برق به صورت 
ساالنه به عراق صادر شود.  توجه به آمار برق صادر 
شده از اردن به عراق مؤيد اين امر است كه اردني ها 
به س��بب اين قرارداد معادل يك ششم برق صادر 

شده كشور ما نسبت به صادرات برق اقدام مي كنند. 
اين در حالي ا ست كه از لحاظ موقعيت ژئوپلتيكي، 
فاصله كش��ور اردن از تمركز جمعيتي عراق بسيار 
بيشتر از فاصله ايران از اين مراكز جمعيتي واقع در 

شراق عراق است. 
عالوه ب��ر افزايش تب��ادل انرژي بين عراق و س��اير 
كش��ورهاي همس��ايه، حضور قوي اياالت متحده 
امريكا در بازار برق اين كشور عربي نيز داراي ابعاد 
وسيعي اس��ت. طبق اطالعات وب  س��ايت رسمي 
جنرال الكتريك امري��كا، فناوري هاي ارائه ش��ده 
توسط جنرال الكتريك حدود 55درصد توليد برق 
عراق را شامل مي ش��ود كه مي توان به نيروگاه هاي 
بس��ميه، القدس و نجيبيه و همچنين طرح توسعه 
سيستم توزيع برق عراق اشاره كرد كه اين موضوع 
نش��ان دهنده  ميزان وابس��تگي صنعت برق عراق 
به اين شركت است. مس��ئله اي كه غفلت متوليان 
انرژي كشور در استفاده از بازار برق عراق را روشن 

مي سازد. 
  در آستانه از دست رفتن

اخبار موافقتنامه هاي منعقد ش��ده بين كشورهاي 
منطقه جنوب غرب آسيا در حوزه تبادل انرژي برق، 
بيش از هر چيز ديگري يك تهديد را بر عليه اقتصاد 
انرژي كش��ور در حوزه نيرو مطرح مي كند. عبارت 

»از دست رفتن بازار« براي كس��ب و كارهاي خرد 
به معناي ورشس��تگي و اتمام عمر بنگاه اقتصادي 
خرد است، اما اين گزاره در حوزه هاي كالن و مبحث 
كس��ب وكار خريد و فروش برق  مي تواند بار منفي 
گس��ترده تري را القا ك��رده و بيانگر يك شكس��ت 

استراتژيك باشد. 
حميد صالحي رئيس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني، 
در بيان از دس��ت رفتن بازار ان��رژي منطقه افزود: 
»كشورهاي همسايه به منظور تبادل انرژي دست به 
كار شده اند و اين هشداري است به ايران كه اوضاع 
انرژي منطقه به همين شكل نمي ماند، ممكن است 
همين مي��زان برقي كه به عراق ص��ادر مي كنيم از 

دست مان برود و آلترناتيوهايي جايگزين شوند.«
صالحي، در تش��ريح اين نكته كه بايد برنامه ريزي 
كنيم ت��ا بت��وان از ظرفيت ه��اي بخش خصوصي 
اس��تفاده كرده و ش��بكه احداث كنيم، تأكيد كرد: 
»بايد از فرصت خأل انرژي در كش��ورهاي همسايه 
اس��تفاده كنيم و خود را به رتبه اول انرژي منطقه 
برسانيم. با توجه به تحريم، دولت به لحاظ مالي در 
مضيقه اس��ت و بخش خصوصي مي تواند در فروش 

برق و فاينانس موفق عمل كند.«
بررسي اظهارات كارشناسان در ارتباط با بازار انرژي 
برق منطقه مؤيد اين امر است كه خأل توليد برق در 

كش��ورهاي جنوب غرب آس��يا در كنار توان توليد 
برق در كشور به سبب منابع گازي و نيروگاه موجود 
مي تواند زمينه ساز تبديل شدن ايران به قطب توليد 
برق منطقه را فراهم سازد. در همين راستا توجه به 
سياست گذاري صحيح در اين مبحث مهم ترين امر 

مغفول حلقه صادرات برق ايران تلقي مي شود. 
  سرنوش�ت محموله هاي بنزين به س�رقت 

رفته توسط امريكا
كش��تي حامل حدود 100 هزار بشكه بنزين كه به 
ظن فروش به ونزوئال توس��ط امريكا مصادره شده 
بود، پس از موافقت ي��ك دادگاه امريكايي با فروش 
خصوصي اين محموله به يك بندر امريكايي رسيد.  
به گزارش ايسنا، شركت بروجو فاينانس مستقر در 
مارشال آيلندز در ماه مه شكايتي را تنظيم و اعالم 
كرد: شركت سي انرژي كه نفتكش آلكيموس اين 
شركت را كرايه كرده است، قصد داشته كشتي را به 
ونزوئال بفرستد كه تحت تحريم هاي امريكا قرار دارد. 
شركت سي انرژي در اظهارنامه دادگاه اعالم كرده 
قصد ارسال اين محموله به ونزوئال را نداشته است. 

واشنگتن با هدف سرنگوني دولت نيكالس مادورو، 
رئيس جمهور ونزوئال تحريم هاي ش��ديدي را عليه 
شركت نفتي دولتي PDVSA وضع كرده است و 
به شركت ها درباره تجارت با اين شركت هشدار داده 
است. تحريم هاي مذكور كمبود بنزين در ونزوئال را 
كه با كاهش شديد توليد داخلي مواجه بوده، تشديد 
كرده است.  شركت ES Euroshipping كه پيش 
از اين مالك اين محموله بود، تحت مالكيت ويلمر 
روپرتي ق��رار دارد كه ب��ازرگان ونزوئاليي متنفذ و 

داراي روابط نزديك با مقامات دولت ونزوئالست. 
دادگاه منطق��ه اي منطقه جنوب تگ��زاس اواخر ماه 
گذشته فروش خصوصي اين محموله به شركت كلمار 
امريكاس به مبلغ 2/75 ميلي��ون دالر را تأييد كرد. 
تالش هاي قبلي براي مزايده اي��ن محموله و اجراي 
حكم فروش خصوصي تحت نظ��ارت دادگاه ناموفق 
بود.  طبق آمار رفينيتيو آيكان، اين كشتي اواخر روز 
يك شنبه به سوي پايانه ووپاك در هيوستون در حركت 
بود. از سوي ديگر چندين محموله بنزين كه به مقصد 
ونزوئال در حال حمل بوده و توسط امريكا توقيف شده 
است، پس از چندين هفته تالش براي تخليه آنها در 

بنادر امريكا، همچنان در دريا مانده اند. 

 بازار صادرات برق از دست مي رود؟

تهديدهايصادراتبرقايراندرسايهغفلتسياستگذاران
گزارش2

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

59504646لعابيران
1290290شركتساستاناردبيل

10050910بيمهپارسيان
158201440گروهپتروشيميس.ايرانيان

249302270رادياتورايران
166401510شيشهوگاز

1880170سرمايهگذاريصنعتبيمه
330103000فوالدخراسان

5070460بيمهدانا
10560815سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

712003390گروهصنعتيپاكشو
229601090معدنيوصنعتيگلگهر

212901010گروهصنعتيبارز
421702000فوالدخوزستان

213001010معدنيوصنعتيچادرملو
272601290توسعهشهريتوسگستر
226401070فوالدكاوهجنوبكيش

413401960گروهصنعتيسپاهان
697403320كربنايران

2640120ايرانخودرو
13230630سرمايهگذاريصنعتنفت
9560720توليديفوالدسپيدفرابكوير

10760510بانكسينا
1144105440پتروشيميپرديس

18290790فوالدمباركهاصفهان
17770840گروهپتروشيميس.ايرانيان

3600330سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
479202280كالسيمين

928604420پتروشيميخراسان
1013204820پليپروپيلنجم-جمپيلن
229601090معدنيوصنعتيگلگهر

224901070صنعتيبهشهر
297701410فجرانرژيخليجفارس

13260630سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ
11720550بيمهپارسيان
592902820نفتبهران

265201260پتروشيميشازند
17320820كاشيوسراميكحافظ

9990470پستبانكايران
2640120ايرانخودرو

12490590سرمايهگذاريصدرتامين
213001010معدنيوصنعتيچادرملو

9880470تامينسرمايهنوين
225501070س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

18120860توليديكاشيتكسرام
11100430بانكخاورميانه

214201020نفتسپاهان
10970520سرمايهگذاريخوارزمي

10870511بينالملليمحصوالتپارس
4150190بانكاقتصادنوين

15670740تامينسرمايهلوتوسپارسيان
384001820سرمايهگذاريساختمانايران

421702000فوالدخوزستان
364001540توليدمواداوليهداروپخش

268601270بيمهآسيا
507501270پتروشيميجم
505001020پتروشيميجم

275201310خدماتانفورماتيك
406401800فوالدخراسان

18290790فوالدمباركهاصفهان
1747905160پتروشيمينوري
1736005450پتروشيميپارس

615902500فوالداميركبيركاشان
5480180بانكملت

21909429س.نفتوگازوپتروشيميتأمين
17470830سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي

540102340پديدهشيميقرن
293501160مليصنايعمسايران
566603130معدنيامالحايران

17210350كارخانجاتتوليديشيشهرازي
862204100گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

376701790مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
5480180بانكملت

20800700سيمرغ
456301500موتوژن

456901120توسعهمعدنيوصنعتيصبانور
54800930سرمايهگذاريداروييتامين

1412706720باما
416001620توليدمواداوليهداروپخش
9950470تامينسرمايهبانكملت

214601020پرداختالكترونيكسامانكيش
2790100بانكتجارت

491001360صنايعپتروشيميكرمانشاه
26020740گسترشنفتوگازپارسيان
13360210توليديفوالدسپيدفرابكوير

29800230دادهپردازيايران
17200520توسعهمعادنوفلزات
5882308920صنايعشيمياييسينا

42120210گروهمديريتسرمايهگذارياميد
34392016370سپنتا

561802670نفتپارس
16160530توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ

26990710همكارانسيستم
1190003940داروپخش)هلدينگ
6130140سرمايهگذاريمسكن

4270200ليزينگپارسيان
30900880توسعهمعادنرويايران

9500200بانكپاسارگاد
629302770سرمايهگذاريشفادارو

19520440صنعتيآما
3260002320پتروشيميفناوران
47860590پتروشيميخارك

58000860صنايعخاكچينيايران
409201510بهپرداختملت

396001880صنايعسيماندشتستان
30550620صنايعپتروشيميخليجفارس

77300720فروشگاههايزنجيرهايافقكوروش
1293206150نوردوقطعاتفوالدي

-309201620توريستيورفاهيآبادگرانايران
-1478107770آلومراد

-258001350كاشيالوند
3842500نهادهايماليبورسانرژي

-213301120چرخشگر
6640130سرمايهگذاريتوسعهصنايعسيمان

-10310540كمباينسازيايران
569200شيميداروئيداروپخش

-252701320داروسازيكوثر
-338701780داروييلقمان

-10700560فيبرايران
-8320430فنرسازيزر

-267301400فرآوردههايتزريقيايران
-354001860قندمرودشت

-7720400سرمايهگذارياعتبارايران
-555702920كمكفنرايندامين

-258901360كابلالبرز
-199501050فنرسازيخاور

-244101280كيميدارو
-16910880لبنياتپاك

-9690510ليزينگايران
-9610500محورسازانايرانخودرو

-631603320ايرانمرينوس
-13210690موتورسازانتراكتورسازيايران

-255901340افست
141060شركتساستانخراسانشمالي

141060شركتساستانقم
147070شركتساستانمركزي

-487802560پمپسازيايران
-9120470پالسكوكار

-6020310صنايعريختهگريايران
-18690980داروسازيروزدارو

-11990630سيمانداراب
-10260540سيمانايالم

-216101130سامانگستراصفهان
-198201040سيمانغرب
-199001040سايپاشيشه

8310220سرمايهگذاريتوسعهصنعتوتجارت
-267901400شيرپاستوريزهپگاهاصفهان
-18430970كنترلخوردگيتكينكو

-14650770تكنوتار
-1067205610سيماناصفهان

-704803700المپپارسشهاب
-20947011020پارسخزر

اقتصاد چين سرپا مي شود
رش�د  ك�رد  پيش بين�ي  جهان�ي  بان�ك 
برس�د.  درص�د   2 ب�ه  چي�ن  امس�ال  اقتص�ادي 
به گزارش اس��پوتنيك، بانك جهاني در گزارش جديدي به بررس��ي 
وضعيت اقتصاد چين در ماه هاي پاياني سال جاري پرداخت. به گفته 
اين بانك، چين تنها اقتصاد بزرگ منطقه شرق آسيا خواهد بود كه با 
وجود تبعات سنگين كرونا رشد اقتصادي مثبت را تجربه خواهد كرد 
و رشد 2 درصدي براي آن در سال جاري پيش بيني شده است. انتظار 
مي رود روند رشد اقتصاد چين در س��ال آينده شتاب بسيار بيشتري 

بگيرد و به 7/9 درصد برسد. 
به گفته بانك جهاني در شرايطي كه متوسط رشد كشورهاي منطقه در 
سال جاري منفي 3/5 درصد خواهد بود، چين به كمك تقويت مخارج 
دولتي و تقاضاي واردات محصوالت ساخت اين كشور خواهد توانست 
تا از خطر رش��د منفي بگريزد. به گفته بانك جهاني، شرايط اقتصادي 
منطقه شرق آسيا در بدترين وضعيت خود از سال 1967 قرار دارد و به 
مانند ديگر كشورهاي جهان، خطر ركود براي كشورهاي اين منطقه 

كاماًل جدي است. 
بانك جهاني همچنين با اش��اره ب��ه پيامدهاي كرون��ا روي وضعيت 
معيشتي مردم از احتمال افزوده شدن 38ميليون نفر به شمار فقيران 
منطقه تا پايان سال جاري خبر داده است. انتظار مي رود رشد اقتصادي 

ژاپن، كره جنوبي، استراليا و اندونزي منفي باشد. 
از زمان شيوع كرونا كاهش فعاليت هاي اقتصادي در جهان باعث كاهش 
تقاضا براي واردات محصوالت چيني ش��ده بود. همچنين بخش��ي از 
شركت ها ظرفيت توليدي خود را به كشورهاي ارزان تري نظير فيليپين 
و ويتنام منتقل كردند، اما با از سرگيري تدريجي فعاليت ها، تقاضا براي 
محصوالت چيني در جهان بار ديگ��ر رونق گرفته كه خبر خوبي براي 

اين كشور محسوب مي شود. 
دولت و بان��ك مركزي چين نيز به حمايت گس��ترده خود از بازارهاي 
مالي ادامه مي دهند. بانك مركزي چين تزريق نقدينگي هفتگي خود 
به بازارها را به باالترين سطح تاريخي خود رسانده و دولت نيز مالكيت و 

سرمايه گذاري خارجي در اين كشور را تسهيل كرده است. 

فقر در شرق آسيا افزايش مي يابد
بانك جهاني اعالم كرد براي نخس�تين بار در 20 س�ال گذش�ته 
در س�ايه بحران پيش آمده ناشي از ش�يوع ويروس كرونا شاهد 
افزايش نرخ فقر در كشورهاي شرق آسيا و اقيانوسيه خواهيم بود. 
به گزارش راشاتودي، بانك جهاني در آخرين گزارش خود اعالم كرد كه 
شيوع كرونا شوك سنگيني را به كشورهاي در حال توسعه شرق آسيا 
و اقيانوسيه وارد كرده و انتظار مي رود به همين خاطر 38ميليون نفر 
فقير مانده يا به جمعيت فقير اين كش��ورها اضافه شود. تحقيقات اين 
بانك نشان مي دهد اين براي نخستين بار در 20 سال گذشته است كه 

شاهد افزايش نرخ فقر در اين كشورها خواهيم بود. 
كشورهايي كه بانك جهاني مي گويد فقر در آنجا افزايش خواهد يافت 
شامل چين، كشورهاي جنوب شرق آسيا، و كشورهاي اقيانوسيه نظير 

فيجي و ساموآ هستند. 
در گزارش بانك جهاني آمده اس��ت دليل اين اتفاق هم خود ش��يوع 
ويروس كروناس��ت و هم تبعات اقتصادي ناش��ي از اين شيوع در كنار 

بازگشت سايه ركود بر اقتصاد جهاني است. 
انتظار مي رود كشورهاي اين منطقه براي سال 2020 تنها 0/9درصد 
رشد اقتصادي داشته باشند كه كمترين ميزان از سال 1967 تاكنون 

به شمار مي رود. 
اين بانك در گ��زارش خود افزود: بيماري، عدم وج��ود امنيت غذايي، 
اخراج كارگران، و تعطيلي مدارس مي تواند به اختالل در حوزه سالمت و 
آموزش كشورها منجر شده و براي سال ها تبعات آن پابرجا باقي بماند. 
نبود دسترسي به بيمارس��تان، مدارس، اش��تغال و منابع مالي باعث 
مي شود ميزان محروميت قشر فقير اين كشورها به شكلي قابل توجهي 

افزايش پيدا كند. 
اين بانك مي  گويد خس��ارت هاي ناش��ي از اين اتفاق مي تواند ساليان 
س��ال پس از اتمام ش��يوع كرونا تأثيرات خود را حفظ كند. ويكتوريا 
كواكوا، يكي از مقامات بانك جهاني مي گويد ش��يوع كرونا نه تنها در 
حال آس��يب زدن جدي به قشر فقير در ش��رق آسياست بلكه در حال 

افزودن به تعداد آنهاست. 

پيش بيني بازرگانان از عدم افزايش قيمت نفت
مدي�ران بزرگ تري�ن ش�ركت هاي بازرگان�ي نفت جه�ان روند 
احياي ضعيف تقاضا ب�راي نف�ت و قيمت هاي پايي�ن در ماه ها يا 
سال هاي آينده را به دليل پاندمي ويروس كرونا پيش بيني كردند. 
به گزارش رويترز، راسل هاردي كه شركت ويتول –بزرگ ترين شركت 
بازرگاني جهان – را اداره مي كند، اظهار ك��رد: انتظارات پاييني براي 
قيمت هاي نفت دارد، زيرا پيش بيني مي كند مصرف تا تابستان آينده 
ضعيف بماند. وي در ادامه افزود: بازار همچنان شكننده است و همه ما 
مي دانيم كه تقاضا تا تابستان آينده تغيير چنداني نخواهد داشت، زيرا 
زندگي مردم در طول زمستان تغيير قابل مالحظه اي نخواهد داشت و به 

دليل ادامه شيوع كرونا، مسافرت هاي زيادي آغاز نخواهند كرد. 
ماركو دوناند، مديرعامل و يكي از مؤسسان شركت مركوريا بدبين تر از 
اين بود و اظهار كرد: مصرف نفت به مدت چند س��ال به سطح پيش از 
شيوع ويروس كرونا بازنخواهد گشت. وي پيش بيني كرد  قيمت نفت 

در شش ماه آينده در حدود 45 دالر در هر بشكه خواهد ماند. 
توربيون تورنكوئيست، مديرعامل گانور اظهار كرد: قيمت ها تا اواسط 

سال 2021 در باال و پايين محدوده 40دالر نوسان خواهند داشت. 
اين مديران بازرگاني نفت اظهار كردند هنوز زود است زمان پيك تقاضا 
براي نفت پيش بيني شود و احتماالً تا پيش از يك دهه آينده كه توليد 

انرژي تجديدپذير افزايش پيدا مي كند، پيش نخواهد آمد. 

واكنش اقتصادي به درگذشت امير كويت
پ�ي  در  منطق�ه  بورس�ي  مه�م  ش�اخص هاي 
كردن�د.  ري�زش  كوي�ت  امي�ر  درگذش�ت 
به گزارش بلومبرگ، امير 91 ساله سابق كويت پس از يك دوره طوالني 
بيماري در امريكا درگذشت. مرگ وي كه به عنوان يكي از ميانجيگران 
مهم منطقه ش��مرده مي ش��د، باعث نگراني معامله گران بورس هاي 
منطقه ش��د چراكه اين امكان وجود دارد كه مناقشات در خاورميانه 
بيش از پيش تشديد شود. وي پانزدهمين امير خاندان صباح بود و به 

مدت 14 سال بر كويت حكمراني كرد. 
در معامالت بورس هاي عربي، شاخص بورس رياض عربستان 0/6 درصد 
سقوط كرد. در مصر سقوط از اين هم شديدتر بود و با سقوط 4/4 درصدي 
شاخص بورس قاهره، اين شاخص در پايين ترين سطح خود از ماه ژوئن 
ايستاد. در كويت نيز شاخص بورس اين كشور 2/19 درصد سقوط كرد. 
در امارات نيز شاخص بورس ابوظبي 0/27 درصد و شاخص بورس دوبي 
0/38 درصد سقوط كردند.  در بسياري از كشورهاي عرب منطقه عزاي 
عمومي اعالم شده اس��ت و بازارهاي مالي اين كشورها تا آخر اين هفته 
تعطيل خواهند شد. ارزش دنيار، واحد پول ملي كويت نيز به دنبال اين 
خبر كاهش پيدا كرد و دالر و يورو در برابر دينار تقويت ش��دند.  محمد 
زيدان، استراتژيست بازار در مؤسسه »تينك ماركت« گفت: واضح است 
كه ترس از گسترش تنش ها به بورس ها كشيده شده است. فكر مي كنم 
كه روند ريزش شاخص ها در روزهاي آينده نيز ادامه خواهد داشت.  در 
قطر شاخص بورس دوحه كار خود را با ريزش 0/27 درصدي خاتمه داد. 

در بحرين نيز شاخص بورس منامه 1/62 درصد ريزش كرد. 


