ﻣﻮاﻧﻊ رﺷﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﻣﺎﻟﯽ ﺳﭙﻬﺮ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از روزﻧﺎﻣﻪ
دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد؛ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ و ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮﮐﻪ رﺷﺪ ﺑﺎزار در ﺳﻪﻣﺎه اول
ﺳﺎل را ﻣﯽﺗﻮان ،ﺗﻮرم اﻧﺘﻈﺎری داﻧﺴﺖ .اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺳﺒﺐ
ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرات ﺣﻮل ﻣﺤﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮدآوری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد .در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ دﻻر و ارز و وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﮐﺎﻣﻮدﯾﺘﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧﯿﺰ رﮐﻮردﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی از
ﺳﻮد ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ،ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم اﻗﺪام ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺑﻬﺎر ،ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس رﺷﺪ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ ۱۴درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﺪد ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﻮن و ۶۰۰ﻫﺰارواﺣﺪ را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ در ﮐﺎﻧﺎل ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﻮن و ۵۰۰ﻫﺰار واﺣﺪ
در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎزارﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺪاوم اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻮرﻣﯽ ،ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ را ﺻﻌﻮدی
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد؛ اﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ ،ﻣﻮاﻧﻊ و رﯾﺴﮏﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺻﻌﻮد ﺑﺎزار ﯾﺎ ﺗﻮﻗﻒ آن ﺷﻮد .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ
را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﺮﺷﻤﺮد.
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮق؛
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮرم در ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ؛
ﺿﻌﯿﻒﺷﺪن ﺳﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف داﺧﻠﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮار و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ؛
ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در
ﮔﺮدش و ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ؛
اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت واﺳﻄﻪای و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻ
رﻓﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﺎرﺟﯽ؛
رﯾﺴﮏ اﻋﻤﺎل ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری دﺳﺘﻮری روی ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻠﺰی و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ؛
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ارز و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﻮازی ﻧﻈﯿﺮ ﺳﮑﻪ و ارز.
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