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میشد به جای ارزانترین خودروی بازار داتسون گو ،تویوتا اتیوس ،هیوندای ایاون
و رنو کویید را تولید کرد اگر ...
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افق ابزارها
در نیمه دوم ۹۸
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ابشگاهی
در ابعاد گویش

مروری بر وضعیت بازارها در
نیمه اول سال 98و چشم انداز
نیمهدومسالازمنظرهزینه
خانواروسرمایهگذاری

الزامات
چککشیدن
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باید ها و نباید های چک
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با به روزترین اپلیکیشنهای
بدنسازی و تغذیه سالم،
سالمت و شادابی را به خود
هدیه دهید

مارکوه چمش انداز یبنظیری
از دشت ،دریا و کوه
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چگونه فرزندان را
اقتصاددان ابر بیاوریم؟
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راهنمای سفربهرامسر
وهزینههایاقامت

برندیخوشنام
در زمینه نوشت افزار

تمام آن چه باید
برایآموزشبچههابدانید

نگاهیبهمحصوالتپاپکو

یادداشت
n o t e

با عینک دخل و خرج بازار را ببینید!
بـا گذشـت نیمـی از سـال ،نگاهـی بـه
مهدی حسنزاده
وضعیـت بازارهـا در نیمـه نخسـت سـال و
روزنامهنگار
پیـش بینـی نیمه دوم سـال خالـی از لطف
نیسـت .بـه ویـژه در شـرایطی کـه بازارها با
تالطـم هـای بسـیار و متغیرهـای اثرگـذار بـه ویـژه متغیرهـای خارجـی نظیر
جنـگ تجـاری آمریـکا و چیـن ،تنش های منطقـه ای و وضعیـت مبهم برجام

مواجـه اسـت .در چنیـن شـرایطی که التهابات بازارها بیشـتر اسـت ،شـناخت
وضعیـت بـازار بـرای سـرمایه گـذاری نیـز مهم تر اسـت .در نخسـتین شـماره
دخـل و خـرج طـی امسـال ،در تاریـخ  17فروردین امسـال در گزارشـی با تیتر
«سـمت و سـوی بازارها در سـال  »98به بررسـی وضعیت بازارها در سـال 97
و پیـش بینـی سـال  98پرداختـه بودیـم .گزارشـی که با گذشـت شـش ماه از
سـال نشـان مـی دهـد ،پیـش بینی هـای دخل و خرج چـه اندازه درسـت بوده

اسـت .دقیقـا مطابـق پیش بینـی آن گزارش ،بازار مسـکن دچار رکود و اشـباع
قیمـت هـا شـد .سـپرده های بانکـی و اوراق دولتـی در همان محـدوده بازدهی
 15تـا  25درصـد باقـی مانـد .بازار جهانی طال با رشـد نسـبی قیمـت ها مواجه
بـود اونـس جهانـی از حـدود  1300دالر به باالی  1500دالر رسـید .بـازار ارز و
طلای داخلـی هـم بـا رکـود قیمت هـا و معامالت همراه شـد و نـرخ ارز نیز در
روزهایـی بـه محـدوده  10هـزار تومان (نـرخ پیش بینی شـده در گزارش قبلی

دخـل و خـرج) نزدیـک شـد اما در مجمـوع در محدوده  11هـزار و  500تومان
قـرار گرفـت کـه افـت دو هـزار تومانـی را نسـبت بـه ابتدای امسـال نشـان می
دهـد .بـه ایـن ترتیـب مـروری بر گزارش ابتدای امسـال دخل و خرج و درسـت
بـودن پیـش بینـی ها نشـان می دهـد که رصد دخـل و خرج بـرای فعالیت در
بـازار مفیـد اسـت و مـی تـوان به اتـکای پیش بینی های دخل و خرج با چشـم
بـاز به سـراغ سـرمایه گـذاری در بازارهـای مختلف رفت.

