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کاهش ۳۰ هزار تومانی قیمت 
گوشت قرمز در یک هفته اخیر

ایرنا - رئیس شورای 
تامیــن دام کشــور، از 
کاهش ۳۰ هزارتومانی 
قیمت گوشت قرمز طی 
یک هفته اخیر خبرداد و 
گفت: قیمت دام زنده و گوشت قرمز روندی کاهشی 
است که این روند ادامه دارد تا به نقطه تعادل برسد. 
منصور پوریان درباره بازار گوشت قرمز افزود: وضعیت 
تولید دام سبک و سنگین کشور مناسب است و هیچ 
کمبودی در زمینه تامین گوشت قرمز کشور نداریم. 
وی با اشاره به اینکه گرانی اخیر در اثر تقاضای کاذب 
رخ داد، اظهارداشت: طی یک هفته اخیر، در بخش 
گوشــت قرمز ۳۰ هزار تومان، در بخش دام سبک 
و ســنگین نزدیک ۱۰ هزارتومــان کاهش قیمت 
داشته ایم. به گفته وی، قیمت هر کیلوگرم دام زنده 
گوسفندی در هفته های گذشته به ۵۵ هزار تومان و 
دام سنگین به ۴۵ هزارتومان رسیده بود، اما اکنون هر 
کیلو دام سبک به ۴۵ هزار و دام سنگین ۳۵ هزار تومان 
شده است. رییس شورای تامین دام کشور تصریح 
کرد: با توجه به نرخ فعلی دام زنده، قیمت هر کیلوگرم 
الشه گوسفندی ۹۵ هزار تومان و الشه گوساله ۸۰ 
هزارتومان معامله می شود، در حالی که قیمت برای 
الشه گوسفندی باید به کمتر از ۹۰ هزارتومان و برای 

الشه گوساله به کمتر از ۷۵ هزارتومان برسد.
    

عضو سابق اتاق بازرگانی ایران:
باید تصور کنیم تحریم ها می مانند

ایسنا- عضو سابق 
اتــاق بازرگانــی ایران 
می گویــد، از بین بردن 
مشکالت داخلی و حرکت 
به سمت تولید، مهم ترین 
اولویت اقتصاد ایران در شرایط کنونی خواهد بود. 
جمشید عدالتیان شهریاری گفت: یکی از مشکالتی 
که اقتصاد ایران در سال های گذشته و در دوره اجرای 
برجام با آن مواجه شد، این تصور بود که تحریم ها کنار 
رفته و می توان برای مدتی طوالنی، در مسیر جدید 
ایجاد شده، اهداف مدنظر کشــور را پیگیری کرد، 
موضوعی که در سه سال گذشته دیدیم که به راحتی 
می تواند تغییر کند. به گفته وی، بازگشت تحریم ها در 
دوره ترامپ نشان داد، که هرچند پیگیری دیپلماسی 
اهمیت بسیار زیادی دارد و این که اقتصاد ایران بتواند 
خود را در جریان تحوالت جهان قرار دهد یک اولویت 
غیر قابل چشم پوشی به حساب می آید اما در عمل 

باید به تاثیرات تداوم تحریم ها نیز فکر کرد.
    

بودجه 14 آذر به مجلس می رود
ایرنا-  معــاون امور 
اقتصــادی و هماهنگی 
برنامه و بودجه سازمان 
برنامــه و بودجه گفت: 
بودجــه ســال آینــده 
واقع بینانه، متکی بر ارقام واقعــی و فارغ از تحوالت 
پیرامونی تدوین می شود. »سیدحمید پورمحمدیدر 
حاشــیه مراســم امضــای تفاهم نامه بازســازی  
اتوبوس های فرسوده ناوگان اتوبوس رانی شهری، در 
جمع خبرنگاران درباره الیجه بودجه ۱۴۰۰ گفت: 
تنظیم الیحه بودجه سال آینده به صورت شبانه روزی 
در حال انجام بوده و تدوین تبصره های بودجه به پایان 
رسیده است. وی افزود: هفته گذشته به درخواست 
مجلس شورای اسالمی، بودجه شرکت های دولتی 
یک ماه زودتر از موعد مقرر قانونی ارائه شد تا فرصت 
داشته باشند از طریق کمیســیون بودجه و دیوان 
محاسبات به انجام بررسی های الزم بپردازند. معاون 
اقتصادی سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: 
بودجه عمومی و کل کشور نیز در حال آماده سازی 
اســت و احتمال می رود ۱۳ و ۱۴ آذرماه به مجلس 

شورای اسالمی تقدیم شود.
    

پراید ۹۵ میلیون تومان شد
ایلنا- نایب رییس 
اتحادیه نمایشگاه داران 
خودرو اظهار کرد: قیمت 
پراید به حدود ۹۵ میلیون 
تومان رسیده است. البته 
خریداری در بازار وجود نــدارد، این قیمت ها گفته 
می شود ولی در واقع خرید و فروشی انجام نمی شود. 
نعمت اهلل کاشانی نسب در مورد قیمت امروز خودرو 
در بازار اظهار داشت:  قیمت خودرو حدود 2۵ درصد 
نسبت به 2۰ روز پیش، اقت کرده است، بطوریکه االن 
قیمت پراید به حدود ۹۵ میلیون تومان رسیده است. 
وی افزود: البته خریداری در بــازار وجود ندارد، این 
قیمت ها گفته می شود ولی در واقع خرید و فروشی 
انجام نمی شود. این کارشناس خودرو افزود: پژو 2۰6 
تیپ 2 به قیمت زیر 2۰۰ میلیون تومان رسیده ولی 

بازهم خریداری ندارد. 

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

بــازار ارز دیروز با افزایــش دو هزار 
تومانی قیمت اولین بازگشــت را پس 
از پیروزی بایدن در انتخابات ریاســت 
جمهوری آمریــکا تجربه کــرد. این 
بازگشت هر چند برای دالر صرافی های 
بانکی 2 هزار تومان بود؛ اما زمینه را برای 
افزایش ۵ هزار تومانی قیمت ارز در بازار 

آزاد فراهم کرد.  
سئوال مهم افکار عمومی اما این بود 
که دلیل این نوســان شدید چیست؟ 
معامله گــران دالر و ارز پاســخ هایی 
متفاوت را به این پرسش داشتند. برخی 
می گفتند تحریم های تازه ترامپ در راه 
است، چرا که وی وعده داده است تا زمان 
پایان دوره ریاست جمهوری اش هر هفته 
یک تحریم جدید در قبال ایران به مرحله 

اجرا بگذارد. 
 بیژن زنگنه، وزیر نفت البته پاسخی 
متفاوت به این پرسش دارد. وی می گوید 
که چیزی برای تحریــم باقی نمانده و 
تحریم نه ترســی در دل مقامات ایران 

ایجاد می کند و نه خللــی در کار ایجاد 
خواهد کرد. 

با این حال عواقب تحریم در اقتصاد 
ایران روشن و مشخص است؛  رسیدن 
دالر به ۳2 هزار تومان در زمان تحریم 
حداکثری ترامپ علیه ایران یکی از این 

عواقب آشکار تلقی می شود.
 با این حال رای آوردن بایدن سبب 
شده است که فشار روانی حاکم بر بازار 
کاهش یابــد و قیمت ها حتــی تا مرز 
22 هزار تومان عقب بنشیند؛ اما بانک 
مرکزی دیروز شــرایطی متفاوت را در 

بازار رقم زد. 
 در حالی که رئیس کل بانک مرکزی 
در صفحه اینستاگرامی خود خبر داد 
بانک مرکزی شرایط خاصی را برای رصد 
بازار براســاس منابع ملی در نظر دارد و 
شایعات درباره حد پایین آمدن قیمت را 
تکذیب کرد؛ روند رو به رشد ریزش بازار 
درست به فاصله یک روز متوقف شد. روز 
یکشنبه نیز رئیس کل بانک مرکزی در 
مصاحبه ای با روزنامه دولت از ادامه دار 
بودن روند ریزش خبر داد؛ اما دوشنبه 

افزایش قیمت دالر بار دیگر خریداران را 
راهی فردوسی و سبزه میدان کرد تا قبل 
از رسیدن دالر به ۳۰ هزار تومان بتوانند 

خرید خود را انجام دهند. 
همتی در گفتگو با روزنامه ایران تاکید 
کرده است: واقعیت آن است که امسال 
شوک های متعددی به اقتصاد کالن وارد 
شد مانند کرونا، کاهش صادرات نفتی، 
جهش انتظارات تورمی که این عوامل 
باعث شــد تا روند تورم صعودی شود. 
اما با وجود کاهش ریسک ها در محیط 
بین الملل و انتظار ثبــات در بازارهای 

دارایی، پیش بینی می شود که در ماه های 
آتی شاخص های قیمتی نیز به تبع آن 
وضعیت باثبات تری داشــته باشند و 
فشارهای تورمی که مردم عزیز ما در این 

ماه ها متحمل شدند، تقلیل یابد.
 در میان کارشناســان کمتر کسی 
حاضر به مصاحبــه بود امــا صرافان 
می گفتند این ســیگنال دهی از سوی 

بانک مرکزی صورت گرفته است. 
 بانک مرکزی در دو هفته گذشته با 
حذف قیمت خرید دالر از مردم تالش 
کرد سیگنالی را به خریداران و فعاالن 
بازار ارز بدهد این سیگنال بر کاهش نرخ 
ارز داللت داشت؛ اما دیروز با بازگرداندن 
نرخ خرید به تابلوی صرافی ها رضایت 
نسبی خود را از قیمت های کنونی اعالم 
کرد. هر چند فاصله خرید و فروش ارز در 
صرافی ها باالست و قیمت خرید ۱۳۰۰ 
تومان پایین تر از قیمــت فروش دالر 
است اما حتی قیمت خرید نیز باالتر از 
قیمت های روز یکشنبه بود. با این حال 
بازگشت قیمت به صرافی ها سیگنالی 
برای منطقی بودن قیمت ارز از ســوی 
بانک مرکزی تلقی می شود. آنچه برخی 
دیگر از صرافان بدان اشــاره می کنند 
از بیــن رفتن جو هیجانــی موجود در 

بازار است. 
 محمد ولی، رئیــس اتحادیه طال و 
جواهر به »توســعه ایرانی« گفت: »نه 
ریزش شــدید قیمت منطقــی بود نه 
افزایــش قابل توجه قیمت هــا در روز 
دوشــنبه. آنچه مهم است اینکه هنوز 
بازار خود واقعی اش را پیدا نکرده است«. 
وی می گوید: »باالخره جو روانی ناشی 
از انتخاب بایدن فروکش کرد و برخی 
سرمایه های سرگردان فضا را برای ورود 

به بازار مناسب دیدند.« 
 این در حالی است که بسیاری معتقد 
بودند ریزش قیمت ها در بازار حداقل دو 
هفته ای دوام یابد و ثبات در قیمت هایی 
در محدوده 2۰ هزار تومان سامان یابد.  
سیدکمال ســیدعلی، کارشناس بازار 

ارز و معاون اســبق بانک مرکزی نیز به 
»توسعه ایرانی« گفت: »به نظر می رسد 
نرخ واقعــی دالر بین 2۸ تــا 22 هزار 
تومان است و اگر این قیمت باالتر از این 
محدود بایستد طبیعتا بازار با جو روانی 

روبروست.« 
 تحریم ها را فراموش نکنیم 

 برخــی دیگــر از فعاالن بــازار ارز 
می گویند آنچه در بازار ارز از چهارشنبه 
هفته گذشــته رخ داد تحت تاثیر یک 
اتفاق خاص یعنــی انتخاب بایدن بود، 
ایران هنوز عضو اف ای تی اف نیســت و 
تحریم های نفتی و بانکی پابرجاست به 
این ترتیب نمی توان انتظار داشت که بازار 
روند نزولی خود را حفظ کند، خصوصا که 
بانک مرکزی با عرضه یا عدم عرضه دالر 
در بازار می تواند این روند را تحت تاثیر 
قرار دهد.   رئیس کل بانک مرکزی روز 
2۳ مهر در گفتگو با رسانه ها تاکید کرده 
بود هر لحظه ممکن است اتفاقی در بازار 
ارز به وقوع بپیونــدد و همین امر را باید 

سرمایه گذاران مورد توجه قرار دهند. 
بانک مرکزی چه می گوید؟

در حالی که در بازار ارز برخی افزایش 
قیمت را ناشــی از رفتار دیــروز بانک 
مرکزی می دانســتند، عصر دیروز این 
نهاد سیاســتگذار با صدور اطالعیه ای 
تالش کرد بار اتهــام را از خود بزداید و 
دالالن و گروه های خاص را مســئول 
این مقاومت در بازار و افزایش قیمت ها 

معرفی کند.
بانک مرکزی با تاکید بر اینکه روند 
نزولی نرخ ارز تــداوم دارد، اعالم کرد: 
»برخی با انتشار اخبار و شایعات سعی در 
بر هم زدن چشم انداز کاهش ریسک های 
غیراقتصادی دارند تا به هر شکل ممکن 
از کاهش نرخ بــازار جلوگیری کنند و 
برخی به غلط این گونه القا می کنند که 
سطوح مشخصی از نرخ بازار، کف قیمتی 

بانک مرکزی است.«
بانک مرکزی تاکید کرده اســت: 
»نرخ های ارز در بازار، مطابق بنیادهای 

اقتصاد نیســت و ریزش حــدود 2۵ 
درصدی قیمت ارز طــی یک هفته در 
بازار، دلیلی برای اثبــات تاثیرگذاری 
کاهش ریســک های غیراقتصادی بر 
کاهش قیمت بازار به سمت نرخ تعادلی 

پایین تر است.
برخی درصدد جبران زیان ناشــی 
از فروکش کردن چشــمگیر انتظارات 
منفی در بازار ارز  کشور و متعاقبا سایر 
بازارها هستند. اما می توان تأکید کرد 
که روند نزولی شــکل گرفته و ثبات در 
بازارهای دارایی با وجــود مقاومت ها، 

تداوم خواهد داشت.«
بانــک مرکــزی در ایــن اطالعیه 
تاکید کرد که »نهادهای مسئول باید 
گروه هایی را که ســعی دارند با ایجاد 
شایعات و القائات، نگذارند کام مردم از 
ایجاد فضای باثبات در اقتصاد کشــور 

شیرین شود را شناسایی کنند«. 
در ادامه این اطالعیه آمده اســت: 
»بانک مرکزی همزمان با روند کاهش 
ریســک های غیراقتصادی، با قدرت و 
توان بیشــتری قیمت بازار را به سمت 
نرخ های پایین تر کــه متکی بر عوامل 
بنیادین اقتصاد است، هدایت می کند 
و بدیهی است با اســتمرار عرضه بانک 
مرکزی، پتروشــیمی ها، فوالدی ها و 
ســایر صادرکنندگان و گشایش های 
ارزی در جریان، بازار ارز از ثبات بیشتری 

برخوردار خواهد شد.«

بانک مرکزی یا دالالن؛

چه مرجعی مانع ریزش قیمت ارز است؟

بانک مرکزی: نهادهای 
مسئول باید گروه هایی 

را که سعی دارند با ایجاد 
شایعات و القائات، نگذارند 

کام مردم از ایجاد فضای 
باثبات در اقتصاد کشور 

شیرین شود را شناسایی 
کنند

محمد ولی، رئیس اتحادیه 
طال و جواهر به »توسعه 

ایرانی« گفت: »نه ریزش 
شدید قیمت منطقی بود نه 
افزایش قابل توجه قیمت ها 

در روز دوشنبه. آنچه مهم 
است اینکه هنوز بازار خود 

واقعی اش را پیدا نکرده 
است«

رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا اظهار کرد: سیاست گذاران 
و نخبگان ما بدانند که حتی اگر تحریم ها برداشــته شود ولی 
نتوانیم ارتباط سوئیفت را برقرار کنیم و به FATF نپیوندیم 
هیچ فایده ای نخواهد داشــت. چون اگر نتوانیم پول را جابجا 

کنیم برداشتن تحریم ها چه سودی خواهد داشت؟
احمد پور فالح در گفت وگو با ایلنا در مورد وضعیت تجاری 
ایران با ایتالیا اظهار داشت: سال های طوالنی به خصوص در 
دهه های بعد از انقالب، ایتالیا شریک اول تجاری ایران بود، تا 
جایی که تا ده سال پیش رکورد ۱ میلیارد و ۷۰۰-۸۰۰ میلیون 
یورو در معامالت مان با ایتالیا را تجربه کردیم، ایتالیا تقریبا همه 

نیاز پاالیشگاه هایش را از ایران تامین می کرد.
وی اضافه کرد: شبی که آقای ظریف برای نهایی کردن برجام 
به ژنو سفر می کرد؛ من با هیئتی از تجار ایران به آنجا رفتم. معاون 
انرژی ایتالیا می گفت ما تا این اندازه پولدار نیستیم که غیر از ایران 
از کشور دیگر هم نفت بخریم. سوال کردم مگر ما نفت را ارزان 
می فروشیم؟ گفت اینطور نیست، بلکه ما همه پاالیشگاه هایمان 
را از نظر فرموالســیون تنظیم کردیم که نفت ایران را مصرف 
کنند و تغییر دادن آن ســرمایه گذاری زیادی را می خواهد. 
اما امروز ایتالیا یک بشــکه نفت هم از ما نمی خرد، مجبور به 

سرمایه گذاری زیادی شــد تا نفت دیگری را جایگزین ایران 
کند. البته بازگشت این وضعیت دشوار است، اینها فرصت های 
طالیی هستند که ما از دست دادیم. رئیس اتاق بازرگانی ایران و 
ایتالیا تصریح کرد: آخرین آماری که ما قبل از کرونا داشتیم نشان 
می داد که معامالت ایران و ایتالیا به حدود 6۰۰-۷۰۰ میلیون 
دالر رسیده که بسیار ناچیز است ولی به نسبت ارتباط با بقیه 
کشورها، ارتباط ما با ایتالیا هنوز قطع نشده و به صورت مویرگی 
هنوز ادامه دارد، به خصوص شرکت های کوچک و متوسط به 

دلیل عدم ارتباط با آمریکا، از این نظر مشکلی ندارند.
وی اضافه کرد: این شــرکت های کوچک حجم کمی را به 
خود اختصاص می دهند ما باید بتوانیم در ســطح کالن تر با 
شرکت های دنیا رابطه داشته باشیم. حجم اقتصاد ما در دنیا 
هجدهم یا نوزدهم است و ما باید سهم بیشتری داشته باشیم. 
تحریم ها و نپیوستن ما به FATF روی این مقوله بسیار تاثیر 
گذاشته است. نداشتن ارتباط سوئیفت با دیگر کشورها بسیار 
مشکل ایجاد کرده و بسیاری از فرصت طلبان از این وضعیت 
سوء استفاده می کنند و منافع ملی ایرانیان به خطر می افتد. من 
امیدوارم با گشایشی که در سطح بین المللی در حال انجام است، 

به تدریج تحریم ها کمرنگ شود.

پورفالح گفت:  سیاســت گذاران و نخبــگان ما بدانند که 
حتی اگر تحریم ها برداشته شود ولی نتوانیم ارتباط سوئیفت 
را برقرار کنیم و به FATF نپیوندیــم هیچ فایده ای نخواهد 
داشت. چون اگر نتوانیم پول را جابجا کنیم برداشتن تحریم ها 
چه سودی خواهد داشت؟ عضو اتاق بارگانی ایران تصریح کرد: 
ایتالیا هنوز پای کار ایستاده و متاثر از هیجان های خاص نشده 
و ارتباطات مان را در حد مویرگی با ایتالیا حفظ کردیم. ارتباط با 
سفارت، کنسولگری و بخش بازرگانی ایتالیا در تهران بصورت 
منظم وجود دارد. وی افزود: ارتباطات اقتصادی حتی می تواند 
در فعالیت های سیاســی هم تاثیر بگذارد و تاثیر آن هم قابل 
مشاهده است. سعی کردیم که ارتباط را حفظ کنیم تا ریشه 
آن خشک نشود به امید آنکه روزی اتفاقی بیافتد تا ایتالیا دوباره 

شریک اول تجاری ما شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در مورد پول های بلوکه 

شده ایران در ایتالیا تصریح کرد: پول بلوکه شده ایران در ایتالیا 
به اندازه کشورهایی مثل چین، هند و عراق نیست ولی انتقال 
پول مقداری از محموله های آخر نفتی که به ایتالیا فروختیم 
امکان پذیر نبود، این رقم خیلی باال نیست و فکر می کنم حداکثر 
۴ تا ۵ میلیارد دالر باشــد. وی در مورد آثار روی کار آمدن جو 
بایدن گفت: بعضی از سیاست گذاران ما گفتند که برای ما فرقی 
نمی کند کدام رییس جمهور با چه تفکری روی کار بیاید. ولی 
من به عنوان یک فعال بخش خصوصی می گویم قطعا بی تاثیر 
نیست. دیدگاه های کسی که پافشاری می کرد تا درآمدهای ما 
به صفر برسد، با دیدگاه کسی که به گونه ای دیگر فکر می کند، 
متفاوت است. همین دموکرات ها بودند که در زمان آقای اوباما 
به برجام شکل دادند. وی خاطرنشان کرد: ما باید با حفظ منافع 
ملی مذاکره کنیم. من به عنوان فعال بخش خصوصی باور دارم 
که با قهر کردن و دور بودن هیچ گاه مشکالت ما حل نمی شود 
بنابراین با منافع ۵۰-۵۰ باید مذاکره کنیم. مســلما امروز به 
شرایط آینده خوشبینانه تر از یک سال گذشته می توان نگاه 
کرد البته نباید آنقدر خوشبین باشیم که فکر کنیم مثال یک 
ماه دیگر اتفاق خاصی می افتد. پورفالح خاطرنشان کرد: االن 
این التهابی که در بازار وجود دارد بیشتر از آنکه منطقی باشد 
هیجانی و احساسی است، قطعا این شرایط به شرایط ۳-۴ روز 
پیش می رسد ولی در میان مدت حتما شرایط ما در معامله با 
کشورهای دنیا بهتر خواهد شد. البته این شرایط مقدار زیادی 

به دیدگاه های سیاست گذاران داخلی ما مربوط می شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا:

4 تا ۵ میلیارد دالر پول ایران در ایتالیا بلوکه شد

خبر

دیروز با انتشــار خبــر موفقیت آمیز بودن 
آزمایش واکسن کرونا از سوی ترامپ بازارهای 

جهانی دستخوش تغییرات طوفانی شد. 
به گزارش »توســعه ایرانــی«، در حالی که 
قیمت های طال با پیروزی بایــدن در انتخابات 
آمریکا تقویت شده بود، روز دوشنبه انتشار خبر 
موفقیت آمیز بودن واکســن کرونا باعث شد تا 

قیمت ها به شدت سقوط کنند.
کاهش نگرانی های سرمایه گذاران در مورد 
آینده باعث شــد تا آنها به فروش طال به عنوان 

سرمایه امن و خرید ســرمایه های ریسک داری 
مانند سهام رو بیاورند.

غول دارویــی آمریکا، فایــزر و غول دارویی 
آلمان، بایون تک، دیروز اعالم کردند که واکسن 
آنها در ۹۰ درصد افراد ســالم نسبت به ویروس 

کرونا ایمنی ایجاد می کند.
جهش 1۰ درصدی قیمت نفت خام با خبر 

خوش از واکسن کرونا
قیمت هــای نفت خــام نیز در پی انتشــار 
اخبار مربوط به واکســن کرونا و در فضایی که 

ســرمایه گذاران از پیروزی بایدن در انتخابات 
آمریکا خوشحال بودند، با جهش بزرگی روبرو 
شــدند. تا عصر دیروز به وقت تهــران، قیمت 
پیش خرید هر بشــکه نفت خام تگزاس غرب 
آمریکا، دابلیوتی آی، ۹.۴2 درصد یا ۳.۵۰ دالر 
جهش کــرد و باالتر از ۴۰ دالر بــه ۴۰.6۴ دالر 
رسید. قیمت پیش خرید هر بشــکه نفت خام 
برنت، بنچ مارک بین المللی قیمت نفت هم ۸.۴۷ 
درصد یا ۳.۳۴ دالر جهش کرد و به ۴2.۷۹ دالر 
رسید. قیمت های نفت پس از آن جهش کردند 
که شرکت های دارویی فایزر آمریکا و بایون تک 
آلمان اعالم کردند که واکســن کرونای آنها تا 
۹۰ درصد موجب ایمنی افراد ســالم به ویروس 

کرونا می شود.

شاخص سهام اروپا 4 درصد جهش کرد
نتخابــات  بــا پیــروزی بایــدن در ا
ریاســت جمهوری آمریکا و با انتشــار اخباری 
خوش در مورد واکســن کرونا سهام اروپایی به 

جهشی قدرتمند دست یافتند.
در معامالت روز دوشــنبه، با پیروزی بایدن 
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و با انتشار 
اخباری خوش در مورد واکســن کرونا ســهام 

اروپایی به جهشی قدرتمند دست یافتند.
غول دارویــی آمریکا، فایــزر و غول دارویی 
آلمان بایون تک، امروز اعالم کردند که واکسن 
کرونای آنها ۹۰ درصــد در جلوگیری از ابتالی 

افراد سالم به این بیماری مؤثر است.
شاخص پن یوروپین اســتاکس 6۰۰ اروپا 

۴.۰۸ درصد جهش کرد. داکــس آلمان ۵.۵۳ 
درصد به ارزش خود افزود، فوتسی لندن ۴.۸۵ 
درصد جهش کرد، کاک فرانسه با جهش بزرگ 
6.۹۴ درصدی روبرو شد و فوتسی میالن ایتالیا 

۵.۴۰ درصد باال آمد.

با انتشار خبر »واکسن کرونا می آید«؛ 

بازارهای جهانی زیر  و  رو شدند 


