
جریان های  ارز  بازار  برگشتی  و  رفت  نوسانات  پوست  زیر 
متناقضی شکل گرفته است. گروهی باور دارند، بازارساز در 
پی آن است که پس از تثبیت اولیه قیمت، دالر را در مسیر 
کاهشی قرار دهد. دسته دومی از معامله گران معتقدند بازارساز 
به جای تثبیت قیمت ها، به دنبال افزایش پلکانی و آرام قیمت 
است. در مقابل این دو دسته، گروه سومی از معامله گران باور 
دارند دالر در حال سوخت گیری برای پرش به سطوح باالتر 
است. دسته چهارم معامله گران تصور می کنند بهتر است در 

شرایط غیرقابل پیش بینی فعلی در بازار مداخله ای نکنند.
روز سه شنبه، قیمت دالر پس از دو کاهش متوالی، تغییر مسیر داد 
و به سوی مرز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی حرکت کرد. در چهارمین روز 
هفته، شاخص ارزی ۲۳۰تومان افزایش را به ثبت رساند و به بهای ۱۱ 
هزار و ۴۸۰ تومان رسید. افزایش بهای دالر، قیمت سکه را نیز تحریک 
کرد و این فلز گرانبها با ۵۵هزار تومان افزایش روی قیمت ۳ میلیون 

و ۹۱۰ هزار تومان قرار گرفت.
به گفته فعاالن، دیروز فروشنده چندانی در بازار وجود نداشت و 
برخی معامله گران با احتیاط خریدهای خود را افزایش دادند. از سوی 
دیگر، ارزش دالر در هرات افغانستان نه تنها به زیر مرز ۱۱ هزار تومانی 
نرفت، بلکه در مسیر صعودی قرار گرفت و این موضوع موجب شد 

جسارت خریداران در بازار داخلی نیز باال رود.
روز گذشته رشد نرخ حواله درهم دیگر متغیری بود که درافزایش 
قیمت دالر اثر داشت.روند رفت و برگشتی قیمت در روزهای اخیر 
نشان دهنده تصورات تناقض آمیزی است که در میان معامله گران 
نسبت به قیمت دالر و آینده آن شکل گرفته است؛ بر اساس این 
تصورات پارادوکسیک می توان ۴ دسته از معامله گران را از هم تمییز 

داد.
دسته ای از معامله گران تصور می کنند بازارساز به دنبال تثبیت 
قیمت هاست؛ حال آنکه گروه دیگری باور دارند، بازارساز بیشتر از 
تثبیت به دنبال افزایش پلکانی قیمت هاست. دسته سوم، معامله گرانی 
حال  در  دالر  بازارساز،  استراتژی  از  فارغ  معتقدند  که  هستند 

سوخت گیری برای حرکت به سوی سطوح باالتر است.
دسته چهارم معامله گران باور دارند، نباید در شرایط فعلی در بازار 
ارز اقدام به خرید و فروش کرد. از نظر آنها، شرایط بازار به اندازه ای 
پیچیده است که هر اتفاقی می تواند زمینه ساز حرکت قیمت ها در 
مسیر صعودی یا نزولی شود. این در حالی است که از نظر آنها، در 

صورت ادامه شرایط فعلی، تثبیت قیمت ها دور از ذهن نیست.
کاهش دالر پس از تثبیت اولیه قیمت

دسته اول که اعتقاد به تثبیت قیمت ها دارند، بیشتر به روند بازار در 
دو ماه اخیر اشاره می کنند. از نظر آنها، رفتار بازارساز در دو ماه اخیر 
نشان می دهد که در ابتدا به دنبال تثبیت قیمت هاست و پس از آن 
کاهش پلکانی قیمت بدون آنکه جو خاصی در بازار ایجاد کند، در 
دستور کار است. به گفته آنها، بازارساز برای اینکه قیمت را از کانال 
۱۴ هزار تومانی پایین بیاورد، در ابتدا سعی کرد نرخ را در یک دامنه 
خاص تثبیت کند و پس از آن، رویه کاهشی قیمت را به آرامی پی 
گرفت. پس از اینکه دالر به کانال ۱۲ هزار تومانی رفت، بازارساز اجازه 
نداد قیمت به باالی آن سطح بازگردد و در کنار آن سیاست تثبیت 
در کنار کاهش تدریجی را در پی گرفت تا قیمت حتی در مقاطعی به 

زیر مرز ۱۰ هزار تومانی رفت.
افزایش پلکانی دالر؟

دسته دوم معامله گران باور دارند، بازارساز از اوایل دی ماه سیاست 
خود را به تدریج تغییر داده است. از نظر آنها، به عنوان مثال، پس 
از اینکه قیمت دالر در ابتدای هفته به آستانه مرز ۱۲ هزار تومانی 
رفت، بازارساز در برابر افزایش بیشتر قیمت مقاومت کرد، ولی همزمان 
تالش زیادی نکرد که قیمت را به کانال ۱۰ هزار تومانی بازگرداند. 
دیروز نیز صرافی های منتخب بازارساز همسو با افزایش قیمت دالر در 

کف بازار، قیمت خود را باال آوردند.
روز دوشنبه نیز صرافی های منتخب تنها در انتهای روز قیمت۱۰ 
هزار و ۹۹۰ تومان را بر تابلوی خود ثبت کردند که زیر مرز ۱۱ 
هزار تومانی بود. از نظر آنها، بازارساز برای مقابله با حمالت احتمالی 
سفته بازانه انتهای سال تصمیم گرفته است به آرامی کمی قیمت دالر 

را باال بیاورد تا مانع از اثرگذاری زیاد نوسان گیران در بازار شود.
به باور آنها، بازارساز باور دارد، اثرگذاری سفته بازان در قیمت های 
کاهش  با  بتواند  بازارساز  آنکه  خصوصا  بود،  خواهد  کمتر  باالتر 
غیرمنتظره قیمت ها توان آنها را برای نوسان گیری پایین بیاورد. از 

نظر این دسته، یکی از دالیلی که بازار را در برابر نوسانات شدید در 
دو ماه گذشته ایمن کرد، آن بود که بسیاری از نوسان گیران، دالرهای 
باالخرید داشتند و در نتیجه ریال کافی برای خرید ارز در قیمت های 
پایین تر در دست آنها نبود. در این شرایط، اگر بازارساز یک بار دیگر 
بتواند در قیمت های باالتر نوسان گیران را با فروش ارز پرکند، آنها 

نمی توانند در قیمت های پایین تر بازار را هدف قرار دهند.
ساز ناکوک معامله گران دسته سوم

برخالف معامله گران دو دسته اول، دسته سومی از معامله گران در 
بازار حضور دارند که معتقدند قیمت دالر در روزهای آتی به افزایش 
قیمتی خود ادامه خواهد داد. این دسته باور دارند، دالر در نهایت تا 
سال آتی به سطوح پیشین خود بازخواهد گشت. این در حالی است 
که در شرایط فعلی بیشتر معامله گران با دیدگاه این دسته مبنی بر 

بازگشت دالر به سطوح باالی ۱۷ هزار تومان موافق نیستند.
دسته سوم باور دارند، چند متغیر زمینه ساز افزایش قیمت دالر 
خواهند شد. متغیر اولی که این عده تاکید بسیاری بر آن می کنند، 
کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی است. از نظر آنها، هر چقدر 
کاهش قیمت نفت بیشتر شود، احتمال رشد بیشتر قیمت ها در بازار 

داخلی باال می رود.
در کنار کاهش قیمت نفت، دیگر متغیری که از نظر این عده 
می تواند رشد قیمت دالر را تحت تاثیر قرار دهد، لغو معافیت های 
نفتی ایران پس از اردیبهشت ماه خواهد بود. جا به جایی های پولی 
متغیر سومی است که افزایشی ها را به رشد بیشتر قیمت دالر امیدوار 

نگه داشته است.
است  شده  موجب  که  دالیلی  از  یکی  دارند  باور  افزایشی ها 
صادرکنندگان ارز خود را به کشور وارد نکنند، مشکل در همین جا به 
جایی های بانکی است. هر چقدر میزان صادرات کم شود و همزمان 
راه های ورود ارز آنها به کشور هموار نباشد، رشد قیمت در بازار را در 

پس زمینه ذهن معامله گران فعال تر خواهد کرد.
از نظر افزایشی ها، مشکالت درآمدی دولت و کسری بودجه عامل 
دیگری است که می تواند زمینه ساز افزایش دالر شود. همچنین این 
دسته باور دارند سیاست عرضه ارز ارزان در سال آتی نیز ادامه خواهد 
یافت و همین موضوع موجب خواهد شد که توان بازارساز برای مقابله 

با نوسانات دالر در بازار آزاد کاهش پیدا کند.
البته بسیاری از کارشناسان نیز عنوان می کنند، سیاست گذار در 
صورتی که یارانه ارزان ارز را قطع کند، می تواند با هزینه کمتری 
نوسانات را مدیریت کند، مخصوصا آنکه سیاست عرضه ارز ارزان 
نتوانست در شاخص تورم اثرآشکاری را در سال ۹۷ ایجاد کند. البته 
این دسته از کارشناسان باوردارند، نمی توان در مورد روند قیمتی سال 
آتی بدون داشتن اطالعاتی مانند میزان دخایر ارزی بانک مرکزی 

نظر داد.
به باور آنها، ممکن است بانک مرکزی به اندازه ای ذخایر ارزی داشته 

باشد که حتی با وجود ادامه سیاست نادرست عرضه ارزان ارز، بتواند 
نوسان قیمت ها را در بازار آزاد مدیریت کند، هر چند که هزینه باالتری 

خواهد داشت.
احتیاط، استراتژی معامله گران دسته چهارم

دسته چهارمی از فعاالن ارزی وجود دارند که معتقدند در شرایط 
فعلی بهتر است در معامالت ارزی مداخله چندانی نکرد. آنها اعتقاد 
دارند، زمانی که مشخص نیست قیمت دالر به سوی سطوح باالتر یا 
پایین تر حرکت خواهد کرد و ابهام زیادی در مورد روند آینده قیمتی 
وجود دارد، خرید و فروش ارز ریسک زیادی به همراه خواهد داشت.

به گفته آنها، وضعیت معامله به قصد سفته بازی در بازار ارز مخاطره 
آمیز است، چرا که از یکسو قیمت بخش زیادی از ظرفت افزایشی 
خود را پیش خور کرده است دوم آنکه، هرگونه خبر سیاسی مثبت 
می تواند به سرعت جهت قیمت ها را در جاده کاهشی قرار دهد. البته 

آنها همین موضوع را برای افزایش قیمت نیز صادق می دانند.
از نظر آنها، اخبار منفی که تنش ها را به شکل بیشتر و عملی تری 
باال ببرد، نیز می تواند قیمت ها را به سطوح باالتری ببرد. با این حال، 
این مسائل بیشتر بر مبنای احتماالتی است که از دست معامله گر 
خارج است و تاثیری بر آنها ندارد. در نتیجه معامله گر در این شرایط 
بهتر است خرید و فروش نکند یا با احتیاط بخشی از سرمایه خود را 

به این بازار منتقل کند.
چگونه از نوسانات ۹۷ پرهیز کنیم؟

همان طور که مشاهده می شود دیدگاه های متناقض زیادی در بازار 
ارز در مورد آینده قیمتی دالر وجود دارد، ولی آنچه تعداد زیادی 
از کارشناسان باور دارند، این است که بازارساز می تواند با پیگیری 
سیاست های مناسب و پرهیز از اشتباهات گذشته، نوسان ارزی در 

سال آتی را مدیریت کند.
در واقع بیشتر کارشناسان باور دارند، پرهیز از سیاست های اشتباه 
گذشته، کلید موفقیت در مدیریت نوسانات ارزی خواهد بود. یکی از 
مهم ترین اشتباهات ارزی سال ۹۷، پرداخت ارز ارزان و یارانه ای برای 
واردات کاال بود، امری که موجب شد بخش زیادی از ذخایر ارزی از 
دست برود و تقاضای کاذب زیادی نیز وارد بخش تجاری کشور شود 
که به دنبال استفاده از رانت ارز ارزان بود؛ رانتی که نه تنها توانست 
تورم را مهار کند، بلکه منجر به از دست رفتن بخش زیادی از ذخایر 
با هزینه کم شد، امری که به نوبه خود توان بازارساز برای مداخله و 

مدیریت نوسانات بازار ارز را کاهش می دهد.
اشتباه دوم بازارساز در سال ۹۷، حساسیت نسبت به قیمت و 
ممنوع کردن معامالت بازار آزاد ارز بود. بازارساز با نپذیرفتن قیمت 
بازار آزاد و رها کردن آن، به افزایش شوک مانند قیمت دالر کمک 
کرد. این در حالی است که بازارساز می تواند با مداخله هدفمند به 
قصد مدیریت نوسانات و نه سطوح قیمتی، شرایط آرام تری را در بازار 

ارز برقرار کند.

دوری از دالر در چین و روسیه
در حالی که در بازارهای داخلی تصورات تناقض آمیزی نسبت به 
دالروجود دارد، برخی از کشورهای دنیا از جمله روسیه و چین در 
حال کاهش وابستگی ذخایر ارزی خود به دالر آمریکا هستند و با 
خرید ترکیبی طال با سایر ارزهای معتبر به خصوص یورو و یوآن سهم 
دالر را در اقتصاد خود کاهش داده اند. چین یک گام فراتر نیز برداشته 
است. براساس آخرین برآوردها، سهم یوآن به عنوان ارز ذخیره در 
سیستم پولی بین المللی با ۱۰ درصد رشد به ۱۵ درصد رسیده است.
در واقع، سهم یوآن از کل ذخایر ارزی بانک های مرکزی جهان به 
کمک ارز مخصوص صندوق بین المللی پول )SDR( به ۱۵ درصد 
رسیده است. بررسی سهم پول ملی چین در ذخایر بانکی از رشد ۱۰ 
درصدی ورود یوآن به ذخایر ارزی در مقایسه با سه ماه نخست سال 
۲۰۱۸ میالدی حکایت دارد. همچنین بانک مرکزی روسیه ذخایر 
یوآن خود را نسبت به سایر بانک های مرکزی جهان تقریبا ۱۰ برابر 
افزایش داده که حدود یک چهارم مجموع ذخایر یوآن جهانی را در 

اختیار دارد.
در حال حاضر استراتژی روسیه تنوع بخشی ذخایر ارزی تلقی 
روسیه  مرکزی  بانک  ارزی  ذخایر  مجموع  سویی،  از  می شود. 
و دارایی های طال در فاصله زمانی ژوئن ۲۰۱۷ تا ژوئن ۲۰۱۸ 
میلیارد  رقم ۴۵۹  به  افزایش  دالر  میلیارد  با ۴/ ۴۰  میالدی 
دالر رسیده است که سپر کارآمدی برای اقتصاد روسیه در برابر 
تحریم های واشنگتن و نوسانات شدید بهای نفت تلقی می شود. به 
نظر می رسد که روسیه قصد دارد به منظور کاهش تاثیرات منفی 
تحریم های آمریکا علیه این کشور به سرمایه گذاری در ارزهای 
دیجیتال رمزپایه همچون بیت کوین و جایگزین کردن ذخایر 

دالری خود روی بیاورد.
با اینکه تحریم های اقتصادی و بانکی ایاالت متحده آمریکا علیه 
این کشور به همراه  اقتصاد  برای  روسیه تبعات منفی بسیاری را 
داشت و موجب کاهش ارزش واحد پولی این کشور شده بود، اما 
تازه ترین اخبار و گزارش های منتشرشده از سوی منابع آگاه حاکی 
از آن است که مسکو به منظور دور زدن و کاهش تاثیرات منفی 
تحریم های اقتصادی و بانکی آمریکا علیه روسیه تصمیم گرفته است 
که سیستم های مبادالت پولی و ارزی خود را تبدیل به ارزهای مجازی 
رمزپایه کند تا به این ترتیب صدمه ای به تجارت این کشور با سایر 

کشورهای جهان وارد نکند.
»والدیسالو گینکو«، به عنوان کارشناس ارشد اقتصادی نزدیک به 
کاخ کرملین، در این خصوص خاطرنشان کرده است که سرمایه گذاری 
می تواند  بیت کوین  همچون  شده  رمزنگاری  دیجیتال  ارزهای  در 
کاهش قابل توجهی از میزان ذخایر دالری این کشور را جبران کند و 
عالوه بر تسهیل تبادالت تجاری این کشور با سایر کشورهای جهان، 
به افزایش ذخایر ارزی و پولی این کشور نیز کمک بسزایی خواهد کرد.

اقتصادی 5

 همتی:

بانک مرکزی نیازهای مردم و فعاالن اقتصادی را تامین 
می کند

 رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که ثبات نسبی در بازار حاکم است گفت: 
بانک مرکزی با قدرت نیازهای واقعی مردم و فعاالن اقتصادی را تامین می 

کند.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی روز سه شنبه در 
نشست دوره ای با استادان و صاحبنظران اقتصادی، با اشاره به فشارهای اقتصادی 
و جنگ روانی و تبلیغاتی دولت آمریکا و متحدانش برای برهم زدن تعادل بازار ارز، 

از کنترل بانک مرکزی بر بازار ارز خبر داد.
وی افزود: بر اساس اقدام های انجام شده روند تامین و صدور حواله های ارزی 

ازطریق کشورهای مختلف بسط یافته است.
ابالغ دستورالعمل سپرده ریالی مبتنی بر ارز در روزهای آینده

همتی همچنین با اشاره به ابالغ دستورالعمل سپرده ریالی مبتنی بر ارز در 
روزهای آینده و نیز آغاز فرآیندهای اجرایی ایجاد بازار متشکل معامالت ارزی 
تصریح کرد: مجموعه این اقدام ها در کنار برنامه ریزی های انجام شده برای اصالح 

نظام پولی کشور نویدبخش استمرار ثبات در بازار پول و ارز کشور است.
در این نشست موضوع های روز حوزه پول و ارز کشور مورد بررسی قرار گرفت 

و بر ضرورت تداوم اقدامات بانک مرکزی در بازار ارز تاکید شد.
در ادامه این نشست صاحبنظران اقتصادی با قدردانی از اقدام های موثر بانک 
مرکزی در ایجاد آرامش در بازار ارز خواستار استمرار نظارت در این بازار شدند و 

به تشریح دیدگاههای خود در این خصوص پرداختند.

واکنش وزیر صنعت به اعتراض های خریداران خودرو:

خودروهای پیش فروش شده با قیمت قطعی مشمول 
افزایش قیمت نمی شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به اعتراض امروز)چهارشنبه( برخی 
خریداران خودرو در مقابل این وزارتخانه تاکید کرد، خودروهایی که پیش 
از این با قیمت قطعی پیش فروش شده اند، مشمول افزایش قیمت های 

جدید نمی شوند.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، امروز نیز همچون 
چند روز اخیر، برخی از خریداران خودروهای داخلی در اعتراض به برخی شرایط 
تحویل خودرو از جمله افزایش قیمت های اخیر در مقابل ساختمان اصلی وزارتخانه 

اعتراض کردند که این موضوع واکنش وزیر صنعت را به دنبال داشت.
»رضا رحمانی« در این زمینه خاطرنشان کرد: »وزیر صنعت در کنار مردم و 
مطالبه گر حقوق مردم از خودروسازان است. در جلسات روزهای اخیر به جد از 
مدیران ۲ خودروساز بزرگ خواسته شده که براساس قراردادها روند تحویل خودروها 

تسریع شود و قراردادهای قطعی مشمول افزایش قیمت نمی شود«.
برپایه این گزارش، هفته گذشته پس از صدور مجوز ستاد تنظیم بازار و سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت جدید خودروهای پرتیراژ داخلی 

اعالم شد.
به گزارش ایرنا، پس از ماه ها انتظار بازار خودرو، تالش خودروسازان برای افزایش 
قیمت ها به دلیل تعدیل نرخ ارز سرانجام نتیجه داد و در روزهای گذشته ایران 
خودرو و سایپا به عنوان خودروسازان اصلی کشور قیمت نهایی تولیدات خود را طبق 

مجوز ستاد تنظیم بازار اعالم کردند.
براین اساس، قیمت تولیدات تا پایان دی ماه با احتساب ارزش افزوده، خدمات، 
بیمه و مالیات شماره گذاری بر مبنای ۳۰ درصد افزایش قیمت به فروش خواهد 
رفت. برای سایر ثبت نام کنندگان از دی ماه به بعد نیز برپایه »پنج درصد زیر قیمت 

بازار« تعیین قیمت می شود.

نوسان در بازار طال ادامه دارد

معامله گران بازار طال امروز)چهارشنبه( شاهد نوسان قیمت ها بودند به 
شکلی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید سه میلیون و ۹30 

هزار تومان در بازار تهران فروخته شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بخشی از این نوسان ناشی از تغییرات مداوم 
بهای طال در بازارهای جهانی است که اکنون در مرز ۱۲۹۰ دالر در هر اونس قرار 
دارد و برخی تحلیلگران بر این باورند که با توجه به چشم انداز اقتصاد جهانی، بهای 

آن در سال جاری میالدی از ۱۳۰۰ دالر در هر اونس عبور خواهد کرد.
در بازار تهران افزایش بهای ارزهای عمده نیز بر بازار اثر گذاشته و سبب شده تا 
بهای برخی مسکوکات طال افزایشی شود؛ هر قطعه نیم سکه امروز ۲ میلیون و ۵۰ 
هزار تومان و هر ربع سکه یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان فروخته می شود که نسبت 
به دیروز اندکی رشد دارد اما در مقابل بهای سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در رقم 
سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه گرمی در عدد ۷۰۰ هزار تومان تثبیت شده اند.
در بازار ارز نیز صرافی های مجاز هر اسکناس یورو را ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان و هر 
دالر آمریکا را ۱۱ هزار و ۴۵۰ تومان می فروشند. دیروز در سامانه سنا بهای فروش 
هر یورو ۱۳هزار و ۷۸ تومان و هر دالر ۱۱ هزار و ۳۱۴ تومان بود و در سامانه نیما 
حواله هر یورو ۹ هزار و ۵۰۹ تومان و هر دالر ۸ هزار و ۲۹۷ تومان فروخته شد. نرخ 
ها در سنا بیانگر میانگین دادوستدهای انجام شده در صرافی های سراسر کشور و 

سامانه نیماست؛ در سامانه نیما حواله های ارزی صادرکنندگان فروخته می شود.
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ارز وارداتی کشور توسط بانک مرکزی تامین شد
بانک مرکزی در راستای تامین حواله های ارزی واردات کشور، ارزهای یورو، درهم، یوان چین،وون کره، ربل روسیه و لیر ترکیه را تامین و به اندازه کافی به بازار تزریق کرد. یک مقام آگاه در بانک مرکزی ظهر امروز)چهارشنبه( در گفت وگو با 
ایرنا با اعالم این خبر تاکید کرد: »ذخائر ارزی کشور در وضعیت مناسب و مطلوبی قرار دارد و این بانک با قدرت قادر به پاسخگویی نیازهای ارزی کشور است.« به گزارش ایرنا، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی روز گذشته در جلسه با 

اقتصاددانان با اشاره به کنترل بازار ارز توسط بانک مرکزی، تاکید کرد: روند تامین و صدور حواله های ارزی از طریق کشورهای مختلف بسط یافته است.

دالر به مرز 11 هزار و ۵00 تومان نزدیک شد

زیر پوسِت نوسانات رفت و برگشتی دالر!
اخبار

موافقت دولت با اصالحات مصوبه ترخیص خودرو
دولت با اصالحات پیشنهادی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مصوبه 

ترخیص خودروهای موجود درگمرک موافقت کرد.
به گزارش ایسنا، بر اساس مصوبه ای که هیات وزیران در شانزدهم دی ماه امسال به 
گمرک ابالغ کرد، ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری )بدون رعایت سال 
ساخت( که تا تاریخ ابالغ تصویب نامه )۱۶ دی( دارای قبض انبار اماکن گمرکی، 
مناطق آزاد تجاری - صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی باشند، به صورت بدون انتقال 
ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
بالمانع است و همه ثبت سفارشات قبلی خودرو )اعم از بانکی و غیربانکی( لغو می شود.
این بند از مصوبه هیات وزیران مخالفت رئیس کل بانک مرکزی را در پی داشت؛ 

همتی با ترخیص خودروهای وارداتی که تنها دارای قبض انبار باشند، مخالفت کرد 
و گفت که دولت اجازه ورود بدون انتقال ارز خودروهای وارد شده به گمرکات از ۱۵ 

مردادماه به بعد را نخواهد داد.
در مصوبه قبلی خودرو، مبنای ترخیص خودروهای وارد شده بدون انتقال ارز، قبل 
از تاریخ ابالغ مصوبه بود که بر اساس آنچه به ایسنا اعالم شده، با اصالح صورت گرفته، 

مبنای ترخیص خودروها، ورود به گمرک قبل از تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ است.
استدالل همتی این بود که واردات بدون انتقال ارز موجب می شود منشأ تامین ارز 
جهت واردات خودرو مشخص نباشد؛ در حالی که بانک مرکزی طی ماه های گذشته 
تمام تالش خود را صرف حاکم کردن نظم بر بازار ارز و کنترل حساب دخل و خرج 

ارزی کشور کرده است.
به نظر می رسد نگرانی عمده بانک مرکزی این بود که با مصوبه پیشین هیات وزیران 
مبنی بر اجازه ورود خودروهای خارجی بدون انتقال ارز عمال کنش تازه ای برای 

بی نظمی در بازار ارز بدل خواهد شد.
واقعیت هم این است که در چنین شرایطی تقاضا برای خرید ارز در بازارهای 

غیررسمی افزایش پیدا می کرد که می توانست باعث ایجاد التهاباتی تازه شود.
 به گزارش ایسنا، هیات وزیران در بند یک مصوبه ای که ۱۶ دی ماه برای ترخیص 
۱۳ هزار دستگاه خودروی دپو شده در گمرکات تصویب کرده بود عمال اجازه ثبت 

سفارش بدون انتقال ارز این خودروهای وارداتی را داده بود.

در معامالت بورس تهران قیمت سهم های بانکی به رشد 
شاخص های بازار دامن زد و علیرغم اینکه انتظار می رفت 
سهم های خودرویی  پس از افزایش قیمت خودروها چند 
روزی با رشد روبرو باشند، اما امروز هم کفه عرضه در این 
گروه پررنگ بود و گروه خودرو نماگرهای بازار را در تراز 
پایین تری قرار داد. این در حالی است که در هر دو گروه  

بانکی و خودرویی شرکت های زیان ده کم نیستند.
روند  شاهد  نیز  امروز  سرمایه  بازار  فعاالن  ایسنا،  گزارش  به 
کاهشی قیمت سهم های خودرویی بودند. قیمت این سهم ها در 
حالی به صورت مداوم طی سه روز گذشته کاهش یافته است که 
اوایل این هفته خودروسازان قیمت ها را افزایش داده اند و برخی از 

محصوالت آنان با ۱۰۰ درصد افزایش قیمت روبرو شدند.
اگر  که  بودند  معتقد  و خودروسازان  بازار  فعاالن  از  تعدادی 
قیمت ها افزایش پیدا کند با افزایش درآمد و جبران بخشی از 
زیان ها در کنار خوش بینی بازار، قیمت سهام آنها نیز با رشد مواجه 
می شود اما از یک طرف پیش خور شدن قیمت ها و از طرف دیگر 

ساختار کلی خودروسازان ایرانی که به اعتقاد برخی کارشناسان 
این صنعت را غیر اقتصادی کرده، قیمت این سهم ها را به پایین 

کشانده است.
اما در طرف مقابل بانک ها و موسسات اعتباری با رشد قیمت 
مواجه شدند و همانگونه که گفته شد به افزایش شاخص های 
بازار دامن زدند. نیمی از این سهم ها کمتر از یک درصد و معدود 
سهم هایی همچون بانک ملت و پست بانک ایران با بیش از چهار 

درصد افزایش قیمت روبرو بودند.

در گروه فرآورده های نفتی، قیمت ها عموما کمتر از دو درصد 
نوسان داشت اما در گروه محصوالت شیمیایی تعدادی از سهم ها 
توانست تا بیش از سه درصد افزایش قیمت داشته باشد؛ هر چند 
که تعداد سهم هایی که با کاهش قیمت مواجه بودند نیز کم نبود.

از طرفی با افزایش ریسک های سیستماتیک در بازار سهام در 
کنار نوسانات مقطعی قیمت ارزهای خارجی، دو محرک در بازار 
این روزهاست از طرفی افزایش ریسک ها معامله گران را با تردید 
روبرو می کند و از سوی دیگر با نوسان قیمت ارز سهم های صادرات 

محور پتانسیل رشد پیدا می کنند.
امروز شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران 
۱۴۹ واحد رشد کرد و به رقم ۱۶۵ هزار و ۵۹۵ واحد رسید. در 
عین حال شاخص کل هم وزن نیز با ۹۴ واحد افزایش رقم ۲۹ 

هزار و ۲۹۱ واحد را تجربه کرد.
طی داد و ستدهای امروز شاخص آزاد شناور با ۳۲۶ واحد رشد 
رقم ۱۸۰ هزار و ۸۵۶ واحدی را تجربه کرد و شاخص بازار اول 
با ۳۴۵ واحد افزایش به کانال ۱۲۳ هزار واحدی نزدیک شد اما 

شاخص بازار دوم با ۸۳۲ واحد کاهش تا رقم ۳۲۵ هزار و ۲۹۷ 
پایین رفت.

امروز نمادهایی در گروه بانکی در کنار برخی از شرکت های 
پتروشیمی و پاالیشی سعی کردند شاخص های بازار سهام را رشد 
دهند. از جمله این نمادها می توان به بانک ملت، پاالیش نفت 
بندرعباس، بانک تجارت، پتروشیمی شیراز و پاالیش نفت اصفهان 
اشاره کرد. همچنین گروه مپنا و توسعه معادن و فلزات نیز سعی 

کردند شاخص ها را در کانال افزایشی قرار دهند.
در طرف مقابل تعدادی از نمادهای خودرویی در کنار برخی 
از فلزی ها و معدنی ها به کاهش شاخص های بازار دامن زدند که 
از جمله آن می توان به ملی صنایع مس ایران، سایپا، معدنی و 
صنعتی چادرملو و سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 

اشاره کرد.
ارزش معامالت بورس تهران امروز به رقم ۹۹۸ میلیارد تومان 
رسید و حجم معامالت این بازار رقم ۳.۳ میلیارد سهم و اوراق 

مالی را تجربه کرد.

بانک و خودرو بازیگران اصلی بورس شدند


