
درپی کاهش عرضه و تقاضا در بورس کاال، یک کارشناس 
بازار سرمایه گفت: در نیمه اول امسال با هدف تنظیم بازار، 
کاال شکل  بورس  در  رانت  و  نامناسب  قیمت گذاری های 
گرفت که تقاضای کاذب و سفته بازی را برای عده ای ایجاد 
کرد و سود حاصل از معامالت نصیب عده ای دالل شد. در 
این میان باید پاسخ داده شود که این چند هزار میلیارد 

تومان چرا نصیب عده ای خاص شد!؟
علیرضا قدرتی در گفت وگو با ایسنا، درباره کاهش عرضه و 
تقاضا در بورس کاال اظهار کرد: متاسفانه در شش ماه اول بر 
مسئوالن  سرمایه،  بازار  کارشناسان  نصیحت های  همه  خالف 
باعث قیمت گذای  دولت و وزارت صنعت و معدن و تجارت، 
نامناسب در بورس کاال شدند و رانت عظیمی در بورس کاال 

ایجاد کردند.
وی ادامه داد: این رانت تقاضای کاذب و سفته بازی را برای 
عده ای ایجاد کرده بود. متاسفانه این قیمت گذاری که با هدف 
تنظیم بازار انجام شده بود سبب شد یارانه ها به مصرف کننده 
واقعی نرسد و مصرف کننده های واقعی با قیمت های باالیی کاال 

را خریداری می کردند.
قدرتی افزود:  سود حاصل از این معامالت نصیب عده ای دالل 
می شد. از دیدگاه من از این مساله نمی توان به راحتی گذشت و 
مسئوالن باید از این بابت بازخواست و مواخذه شوند. همچنین 
در این مورد پاسخگو باشند که این چند هزار میلیارد تومان چرا 

نصیب عده ای خاص شد.
وضعیت فعلی عرضه و تقاضا در بورس مناسب است

با  مدت  این  در  اما  کرد:   تاکید  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
تدابیری که مسئوالن بورس کاال اندیشیده اند عرضه و تقاضا به 
سمت واقعی رفت و تقاضای کاذب و سفته بازی محو شد. در 
حال حاضر وضعیت قیمت ها و عرضه و تقاضا در بورس کاال 
مناسب است. اگر همین روند ادامه پیدا کند وضعیت شرکت های 

عرضه کننده و همچنین تقاضا بهتر هم می شود.
وی تاکید کرد: مسئوالن بورس کاال بارها و بارها از ایجاد ساز 
و کار بازار آزاد نام بردند و در مصاحبه ها نیز به این موضوع تاکید 
اتفاق  اراده ای خارج از بورس کاال باعث شد این  داشتند. ولی 
نداشته  وجود  ماه های گذشته  در  عرضه های طبیعی  و  بیفتد 
باشند. با تغییر هیات دولت و برخی از معاونان وزارت صنعت و 

معدن و تجارت این موضوع رفع شد.
بازار  بورس گفت: در حال حاضر  به سازمان  قدرتی خطاب 
سرمایه ما نیازمند به حمایت همه جانبه است. منظور از حمایت 
صرفا کمک مادی نیست، بازار سرمایه ما می تواند محلی باشد 
که دولت بهره برداری خوبی در حوزه  اقتصاد مقاومتی و عبور از 
فضای تحریمی داشته باشد. از این پتانسیل باید استفاده  خوبی 

کرد.
بازار سرمایه را برای سرمایه گذاران امن کنید

اعتماد وی درباره  معامالت بورس و فرابورس ایران، اظهار کرد:  
نوسان های بورس امری طبیعی و ذاتی است و این نوسان های 

مثبت و منفی همیشه در بازار سرمایه بوده و خواهد بود.
باعث  مختلف  عوامل  سلسه  دیگر  سوی  از  داد:  ادامه  وی 
شدند وضعیت بورس مناسب به نظر نیاید. کاهش قیمت نفت 
و محصوالت پتروشیمی از یک سو و کاهش قیمت دالر در بازار 

آزاد از سوی دیگر باعث شده قیمت ها در بورس کاهشی شود.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به افزایش شدید شاخص 
بورس طی شش ماه ابتدایی سال ۱۳۹۷، گفت: رشد بسیاری زیاد 
بازار در نیمه اول سال جاری سبب شد بازار یک دوره استراحت و 

انتظار را سپری کند که این موضوع کامال طبیعی است.
قدرتی با اشاره به صحبت های برخی از مسئوالن درباره ی بازار 
سرمایه، گفت: مسئوالن کشور باید بدانند بازار ما بسیار حساس 
است و نسبت به تصمیمات آنها واکنش نشان می دهد. آن ها باید 
دقت داشته باشند که بازار سرمایه دماسنج اقتصادی کشور است 

و نباید اظهار نظرهای غیرکارشناسانه در آن صورت پذیرد.
وی افزود: در هفته های اخیر خبرهای ضد و نقیضی در حوزه  
خودرو و قیمت گذاری خوردو مطرح شد. هر کدام از این خبرها 
می تواند اثرات مثبت یا منفی در بازار سرمایه داشته باشند. این 
تناقص صحبت ها یک روز سهم ها را مثبت می کند و یک روز 
قیمت ها را کاهش می دهد. اما این خبرهای ضد و نقیض به جز 
آسیب به سهامدار خرد و ایجاد جو بی اعتمادی حاصل دیگری 

نخواهد داشت.
مسئوالن به بازار سرمایه آرامش دهند

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد:  وظیفه اصلی مسئوالن 
این است که به فعاالن بازار سرمایه اعتماد را برگردانند و باعث 
شوند که سهامداران و سرمایه گذاران مکانی قابل اعتماد برای 
سرمایه گذاری داشته باشند. ولی این خبرها جز ایجاد جو بی 

اعتمادی و یأس چیزی در بر نخواهد داشت.
قدرتی ادامه داد: مهمترین مولفه ای که سهامداران و سرمایه 
گذاران باید به آن توجه داشته باشند وضعیت ذاتی شرکت ها 
و همچنین وضعیت تولید و فروش آنهاست. آمارها و اطالعات 

شرکت ها  وضعیت  که  است  این  گویای  تاکنون  شده  منتشر 
بازار  در  باشد  داشته  ادامه  وضعیت  این  اگر  که  است  مناسب 

سرمایه وضعیت خوبی و قابل توجهی را داشته باشیم.
باید وضعیت تسویه ارزی در عرضه نفت در بورس حل 

شود 
این کارشناس بازار سرمایه در مورد عرضه نفت در بورس انرژی 
نیز، گفت: ساز و کار بورس واقعی نفت، آن چیزی نیست که امروز 

ما در کشور داریم و این بازار تفاوت جدی با بازار فعلی دارد.
قدرتی افزود: تنها عرضه کننده نفت در این زمان وزارت نفت 
است و شرایط تحریمی کشور شاید اجازه ندهد بورس نفت به آن 

صورتی که ما تصورش را می کنیم به وجود آید.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد:  در حال حاضر مایک 
بورس سمبولیک نفت ایجاد کرده ایم و نمی توانیم بگوییم عرضه ها 
به طور واقعی رخ می دهد؛ چراکه عرضه ها و تقاضاهای فعلی 

واقعی نیستند.
وی در پایان گفت: تا موضوع تسویه نقدی ارزی را حل نکنیم 

مشکالت سر جای خود باقی خواهد ماند.

اقتصادی 5

با حکم وزیر صمت 

 غریب پور سکاندار ایمیدرو شد

با تائید وزرای اقتصاد، صنعت، نیرو و کار و با  حکم وزیر صنعت و معدن و 
تجارت، دکتر خداداد غریب پور به عنوان معاون وزیر و مدیر عامل سازمان 

توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( منصوب شد.
دکتر خداداد غریب پور فرزند بویراحمد که در 26 سالگی به عنوان فرماندار این 
شهرستان منصوب شده بود خاطرات متعددی از مردم داری و شایستگی را در ذهن 

مردم این دیار به جا گذاشت.
غریب پور در ادامه در مسئولیت های ملی نیز خوش درخشید و همواره برای 

استان افتخار آفرینی کرد.
از شرکت کشت و صنعت تا هلدینگ سیمان و پتروشیمی شازند و گروه توسعه 
ملی همه و همه با ورود غریب پور در باالترین سودآوری ممکن و اشتغال زایی عمده 

قرار گرفتند و بارها زبان تحسین مسئولین مختلف کشوری را در پی داشته است.
غریب پور که به گواه  همه کسانی که او را می شناسند از هوش ذاتی باال برخوردار 
بوده و از خصلت مردم داری منحصربفرد سرشار است،  در تمام رده های مدیریتی 
ارتباط خود را با مردم حفظ کرده  و در توسعه نیری انسانی نیز نقش بسزایی داشته و 
به دست پاکی شهره است، او امروز نیز با قرار گرفتن در راس مدیریت صنایع معدنی 

و فلزی کشور بار دیگر توان و لیاقت خود را نشان داد.
در این انتصاب مهم نیز نباید از همدلی و همراهی نخبگان استانی چشم پوشی 
نمود و قطعا این همدلی و همراهی می تواند در آینده نتایج درخشان تری را به 

دنبال داشته باشد
قابل ذکر است که پیش از این دکتر مهدی کرباسیان عهده دار این سمت بود و به 

دلیل قانون بازنشستگی از این مسئولیت خداحافظی کرده بود .
کرباسیان را به عنوان بنیان گذار سازمان تامین اجتماعی و  عهده دار سمت های 

متعددی در وزارت اقتصاد، نفت، صنعت و رفاه بوده است
گفتنی است سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شناخته شده 
به عنوان ایمیدرو، شرکت هلدینگ دولتی فعال دربخش معدن ایران است. ایمیدرو 
دارای ۸ شرکت اصلی و ۵۵ شرکت عملیاتی در زمینه صنایع فوالد، آلومینیوم، مس، 
سیمان و مواد معدنی می باشد و تقریبا نیمی از کل صنعت کشور را در اختیار دارد.

دبیرکل کانون صرافان:

پیمان سپاری ارزی اجتناب ناپذیر است
دبیرکل کانون صرافان ایرانیان با اشاره اینکه پیمان سپاری ارزی اجتناب 
ناپذیر است، افزود: پیمان سپاری ارزی برای جلوگیری از خروج سرمایه 
و اطمینان از بازگشت ارز انجام شده است زیرا اکنون در شرایط خاص 

اقتصادی هستیم.
رضا ترکاشوند روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره انتقاد 
صادرکنندگان به پیمان سپاری ارزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار 
داشت: بهتر است این اختالف نظر میان صادرکنندگان و دولت در فضای گفت و گو 
حل شود؛ دولت حرف همه را بشنود و ببیند که دالیل صادرکننده برای امتناع از 
بازگرداندن ارز حاصل از صادرات چیست؟ وی با تاکید بر اینکه پتروشیمی ها تاکنون 
بیشترین همکاری را با دولت در عرضه ارز نیمایی داشته اند، افزود: یکی از مشکالت 
این است که برخی از صادرکنندگان هنوز بلد نیستند با سامانه نیما کار کنند و باید 

وزارت صنعت در این حوزه فعالیت بیشتری داشته باشد.
ترکاشوند تاکید کرد: مشکل دیگر صادرکنندگان این است که تصور می کنند با 
عرضه ارز در نیما، در زمینه محاسبه نرخ مالیات ساالنه به مشکل برخورد می کنند 
در حالی که دولت ابزارهای الزم را برای رصد کاالهای صادر شده دارد و اگر ارز در 
نیما عرضه نشود، می تواند در قالب »مالیات علی الراس« از آنها مالیات بگیرد که 

شاید حتی به ضرر آنها شود.
وی با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی افزود: یکی از محاسن بخشنامه اخیر 
بانک مرکزی این است که اگر فردی در ماه های گذشته صادرات خرد داشته و آن 
را در نیما عرضه نکرده و حتی خارج از کشور نگهداری کرده، می تواند آن را به بازار 

عرضه و به صرافان بفروشد.
 دولت نشان دهد که با بخش خصوصی رفیق است

دبیرکل کانون صرافان ایرانیان درباره اینکه چرا صادرکنندگان مایل نیستند ارز 
خود را از طریق نیما بفروشند، گفت: بخش خصوصی این احساس را می کند که 
دولت با آنها نه تنها سر رفاقت ندارد بلکه با ابزارهای خود که همان دستورالعمل ها 
و مقررات ارزی و تجاری است، در مسیر آنها سنگ اندازی می کند؛ برای حل این 

مشکل ابتدا باید دولت اثبات کند که با آنها رفیق است.
ترکاشوند به عنوان یک فعال اقتصادی اظهار داشت: تولیدکننده در برابر انبوه 
مشکالتی که با آن روبه رو است همیشه خود را تنها دیده و وقتی با زحمت بازار 
صادراتی برای خود دست و پا کرده به یکباره با مقررات شبانه و محدودزایی روبه رو 

می شد که عرصه را برای وی تنگ تر می کرد.
وی اظهار داشت: برای نمونه در برخی قراردادهای صادراتی، صادرکننده متعهد 
می شود که برای یک دوره معین صادرات خود را به صورت مداوم انجام دهد در غیر 
این صورت خریدار از پرداخت پول خودداری می کند اما در ماه های اخیر دیدیم که 
به یکباره صادرات برخی کاالها ممنوع شد و صادرکننده همین بازاری که خود بدون 

کمک دست و پا کرده بود، با تحمل زیان سنگین از دست داد.
ترکاشوند افزود: بی مهری به صادرکنندگان در شرایطی است که کشورهای رقیب 
همچون ترکیه برای به دست آوردن بازارهای جدید صادراتی حمایت های مادی و 
معنوی فراوانی را از تولیدکننده و صادرکننده خود می کنند که پرداخت تسهیالت 

ارزان قیمت و ضمانت های صادراتی بخش کوچکی از آنهاست.
به گزارش ایرنا، دولت در شرایط بازگشت تحریم ها از سوی آمریکا، با هدف 
صیانت از منابع ارزی و تامین کاالها و خدمات مورد نیاز کشور بر پیمان سپاری 
ارزی صادرکنندگان تاکید دارد تا اطمینان یابد ارز حاصل از صادرات به چرخه 
اقتصادی کشور باز می گردد اما صادرکنندگان بر این باورند که این رویه در 
روند صادرات اخالل ایجاد کرده و در عین حال صادرکننده ناگزیر به بازگرداندن 

ارز به کشور است.
از این رو بانک مرکزی اواخر آبان ماه دستورالعمل شیوه بازگشت ارز حاصل از 
صادرات را اصالح و ابالغ کرد که بر اساس آن صادرکنندگان به چهار گروه صادرات 
ساالنه تا یک میلیون یورو، بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو، بیش از سه 

میلیون یورو تا ۱0 میلیون یورو و بیش از ۱0 میلیون یورو تقسیم شده اند.
بر این مبنا صادرکننده ای که ساالنه تا یک میلیون یورو صادرات دارد، از 
فروش ارز در »سامانه نیما« معاف است و می تواند ارز خود را به صورت حواله 
یا اسکناس به بانک ها و صرافی های مجاز با ثبت در »سامانه نظارت ارز )سنا(« 

عرضه کند.
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 همتی: بازار ارز در کنترل بانک مرکزی است
 رئیس کل بانک مرکزی با اعالم اینکه بازار در کنترل این بانک است، اظهار کرد: بانک مرکزی به دور از هیجانات غیر ضرور و با تدبیر الزم بازار ارز را مدیریت و هدایت می کند. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، عبدالناصر همتی روز پنجشنبه در 

صفحه خود در اینستاگرام درباره وضعیت حاکم بر بازار ارز نوشت: آنچه که امروز در بازار ارز شاهد آن هستیم روند طبیعی تعدیل تدریجی قیمت ارز در مسیر واقعی شدن آن است. وی اظهار داشت: اقدام های بانک مرکزی در تامین و تسهیل 
عرضه اسکناس و حواله توسط فعاالن بازار و نیز گشایش تدریجی کانال های مالی با کشورهای هشتگانه و اتحادیه اروپا ثبات الزم در بازار در مسیر هدف تعیین شده را بوجود خواهد آورد.

انتقاد از رانت در بورس کاال

چرا چند هزار میلیارد تومان نصیب عده ای خاص شد!؟
اخبار

معاون بانک مرکزی خبر داد

بانک مرکزی ارز خارج از کشور صادرکنندگان را می خرد

کارخانه های اپل به آمریکا منتقل می شوند

معاون ارزی بانک مرکزی درباره گالیه های برخی صادرکنندگان مبنی بر 
ناشناخته بودن سامانه نیما در فضای مبادالت تجاری بین المللی گفت: نیما، 
یک سامانه داخلی برای ثبت صادرات و واردات است. اگر صادرکننده ای 
به  را  آن  دارد  آمادگی  مرکزی  بانک  دارد،  اختیار  در  ارز  از کشور  خارج 
نرخ توافقی بخرد. همچنین می توانیم واردکننده ای را به فروشنده معرفی 

می کنیم که با همان ارز، کاالیی را به کشور وارد کند.
به گزارش ایسنا، غالمرضا پناهی در نشست هم اندیشی با نمایندگان بخش تولید 
کشور که به منظور هماهنگی بیشتر و در راستای رفع مشکالت ارزی تولیدکنندگان 
برگزار شده بود، اظهار کرد: برگزاری جلسات مستمر با تولیدکنندگان با تاکید ریاست 
کل بانک مرکزی و با رویکرد حمایت از فعاالن عرصه تولید و تجارت کشور در دستور 

کار حوزه ارزی این بانک قرار گرفته است.
تالش  مقررات  و  قوانین  با  منطبق  و  موجود  شرایط  با  متناسب  افزود:  وی 
می شود فضای تولید را تسهیل کنیم تا در نتیجه این تسهیل گری، بهبود وضعیت 
تولیدکنندگان در فضای کسب و کار، حمایت از اشتغال زایی آنان و در نهایت رفاه 

عمومی مردم را شاهد باشیم.  
پناهی ضمن تاکید بر این موضوع که بانک مرکزی قائل به حفظ ثبات در مقررات 

است، گفت: باید توجه داشته باشیم که تمام بخشنامه های بانک مرکزی بر مبنای 
قانون صادر می شود و مبتنی بر صدور قوانین، ناگزیر به ابالغ بخشنامه های مرتبط 
با آن هستیم. همچنین به روزرسانی مقررات برای دستیابی به شفافیت همواره در 

دستور کار قرار دارد.
طبق اعالم بانک مرکزی، معاون ارزی بانک مرکزی در این نشست اظهار کرد: 
نمونه شاخص این مقررات، ابالغ بخشنامه برگشت ارز حاصل از صادرات است که 
با هدف به جریان افتادن ارز حاصل از صادرات در چرخه اقتصادی کشور صادر و به 
روزرسانی شده است. پناهی تصریح کرد: با این حال طی ماه های اخیر سعی شده 
صدور دستورالعمل ها و بخشنامه ها را به حداقل برسانیم تا وضعیت با ثباتی را برای 

صادرکنندگان و تولید کنندگان در فضای مقرراتی ایجاد کنیم.
از سوی برخی  به گالیه های منتشر شده  پاسخ  بانک مرکزی در  ارزی  معاون 
صادرکنندگان مبنی بر ناشناخته بودن »نیما« در فضای مبادالت تجاری بین المللی 
گفت: اصوال نیما )نظام یکپارچه معامالت ارزی( یک سامانه داخلی برای ثبت صادرات 
و واردات کشور است و اگر صادرکننده ای در خارج از کشور ارز در اختیار دارد، بانک 
مرکزی آمادگی خرید آن را به نرخ توافقی دارد. در ادامه واردکننده ای را به فروشنده 

معرفی می کنیم تا با همان ارز کاالیی را به کشور وارد کند.

اپل تحت تاثیر فشارهای سیاسی دولت ترامپ مبنی بر انتقال کارخانه ها از 
چین به داخل خاک کشور ایاالت متحده، با اختصاص یک میلیارد دالر قصد 

دارد کارخانه جدیدی در شهر تگزاس آمریکا احداث کند.
به گزارش ایسنا، پس از آغاز جنگ تجاری میان چین و ایاالت متحده آمریکا، 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا چین را به افزایش تعرفه های گمرکی تهدید کرد 
که به واسطه آن بسیاری از شرکت های تکنولوژی و خودروسازی آمریکایی که در 
چین کارخانه داشتند، اعالم کردند که متحمل ضرر و زیان های گسترده و هنگفتی 

خواهند شد.   
بسیاری از شرکت های بزرگ آمریکایی به منظور کاهش هزینه های نهایی و افزایش 
سودآوری، کارخانه های خود را به شهرهای مختلف چین منتقل کرده اند و میلیون ها 

کاالی تولیدی خود را در این کشور  به تولید و فروش می رسانند.

با توجه به آنکه بسیاری از شرکت ها و غول های تکنولوژی آمریکایی در چین کارخانه 
دارند و یا با بسیاری از شرکت های چینی برای تولید و تامین قطعات مورد نیازشان 
قرارداد همکاری دارند، بنابراین افزایش تعرفه وارداتی که سران این دو کشور برای 
همدیگر وضع کرده اند، می تواند تبعات منفی و مخربی را برای اقتصاد آمریکا و چین 

به همراه داشته باشد.
برای  اپل  به نظر می رسد که تالش شرکت های تکنولوژی همچون  اما حاال 
کاهش هزینه های نهایی و تمام شده برای تولید محصوالتشان در خارج از خاک 
آمریکا به نتیجه نرسیده است و مجبور شده اند تحت فشارهای سیاسی دولت 
ترامپ، به ساخت و احداث کارخانه در داخل خاک این کشور و انتقال آن از چین 

به آمریکا اقدام کنند.
بر اساس گزارش رویترز، اپل اعالم کرده است که بدین منظور یک میلیارد دالر 

برای راه اندازی کارخانه واقع در شهر تگزاس، ایالت آستین شمالی را سرمایه گذاری 
کرده و اختصاص داده است. این شرکت آمریکایی همچنین از اختصاص ۱0 میلیارد 
دالر دیگر برای احداث دیتاسنتر و مراکز داده در شهرهای سیاتل، سن دیگو، کالیفرنیا 
و همچنین توسعه فعالیت های عملیاتی خود در شهرهایی نظیر نیویورک، پیتزبورگ و 

کلورادو ظرف سه سال آینده خبر داده است.  
به گفته کارشناسان و تحللیگران، پروژه احداث و راه اندازی کارخانه اپل در تگزاس 

بالغ بر 20 هزار شغل در ایاالت متحده آمریکا ایجاد خواهد کرد.
ترامپ پیشتر به بهانه حمایت از تولید داخلی و افزایش نرخ اشتغالزایی در ایاالت 
متحده، شرکت های تکنولوژی و خودروسازی آمریکایی را که در خارج از این کشور 
کارخانه احداث کرده و به تولید محصوالت خود در کشورهای دیگر می پردازند، به 

شدت انتقاد کرده و آنها را تهدید کرده بود. 

قیمت طال در معامالت روز جمعه بازار جهانی تحت تاثیر 
مرکزی  بانک  پولی  سیاست  دورنمای  پیرامون  ابهامات 
کاهش  بزرگترین  ثبت  آستانه  در  اما  ماند  ثابت  آمریکا 

هفتگی در پنج هفته گذشته قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، هر اونس طال برای تحویل فوری در معامالت 
روز جاری بازار سنگاپور ثابت بود و در ۱2۴۱.۹۹ دالر ایستاد. با 
این حال تحت تاثیر رشد ارزش دالر آمریکا، با بزرگترین کاهش 
هفتگی در پنج هفته اخیر روبروست. بهای معامالت این بازار از 
ابتدای هفته جاری تاکنون حدود 0.۴ درصد کاهش داشته است.

در بازار آمریکا، هر اونس طال برای تحویل در فوریه 0.۱ درصد 
کاهش یافت و به ۱2۴6 دالر رسید.

به گفته برایان الن، مدیرکل شرکت گلد سیلور سنترال، در 
مقطع فعلی، ریسک زیادی وجود ندارد اما ارزش دالر اندکی باال 

رفته است و بنابراین انتظار نمی رود طال بتواند افزایش قیمت 
داشته باشد مگر این که در تصمیم بانک مرکزی آمریکا تغییری 

صورت گیرد.
در  بزرگ  ارز  از شش  سبدی  برابر  در  آمریکا  دالر  شاخص 
معامالت روز جمعه 0.۱ درصد رشد کرد که تحت تاثیر انتظار بازار 

برای افزایش نرخ های بهره آمریکا در هفته آینده بود.
بر اساس گزارش رویترز، بازار انتظار ندارد بانک مرکزی آمریکا 
پس از افزایش نرخ های بهره در نشست دسامبر خود، نرخ ها را در 

سال 20۱۹ بیش از یک بار افزایش دهد.
طال از اوج قیمتش در آوریل، حدود ۱0 درصد کاهش پیدا 
کرده زیرا ارز آمریکا امسال به دلیل جنگ تجاری آمریکا و چین و 
افزایش نرخ های بهره آمریکا، به دارایی مورد عالقه سرمایه گذاران 
تبدیل شده است. این فلز ارزشمند به افزایش بیشتر نرخ های بهره 

آمریکا حساس است زیرا هزینه نگهداری این فلز که سوددهی 
ندارد، باال می رود و جذابیت سرمایه گذاری کمتری پیدا می کند.

به گفته وانگ تائو، تحلیلگر فنی رویترز، هر اونس طال برای 
تحویل فوری در محدوده ۱2۴0 تا ۱2۵۳ دالر حرکت خنثی 
دارد و اگر موفق شود از این محدوده خارج شود، جهت حرکت 

مشخصی پیدا خواهد کرد.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس پاالدیوم برای تحویل 
فوری با 0.۵ درصد کاهش، به ۱2۵۴.۵0 دالر رسید. این فلز روز 
گذشته تا رکورد ۱26۹.2۵ دالر صعود کرده بود و در مسیر ثبت 

حدود دو درصد رشد هفتگی قرار دارد.
هر اونس نقره برای تحویل فوری 0.6 درصد کاهش یافت و 
به ۱۴.6۷ دالر رسید. هر اونس پالتین برای تحویل فوری با 0.۴ 

درصد افزایش، ۷۹6 دالر معامله شد.

طال در مسیر کاهش چشمگیر قیمت


