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 مهار بازار سرکش ارز 
با دخالت دولت

نزول قیمت ارز )نسبت به کشف قله ۲۰هزار 
تومانی دالر( در روزهای گذشــته مســاله ای 
است که قبل از هرچیز به تغییر رویکرد دولت 
در قبال مســائل روز اقتصاد ایران برمی گردد. 
تغییر رویکردی که باعث افزایش تزریق ارز به 
بازار شده که البته با خوش اقبالی کاهش تقاضا 

نیز همراه است.
به گزارش ایسنا، آزادسازی نرخ ارز، سیاست 
بازار آزادی بود که در جهت حذف دخالت دولت 
در بازار یا به عبارتی کاهش هزینه های دخالت 
دولت در بازار طراحی شد؛ سیاستی که بعد از 
آغاز روزهای کاری ســال ۱۳۹۷ و همزمان با 
خروج ترامپ از برجام در پیش گرفته و باعث 
شــد بازار دالر در روزهای گرم تابســتان داغ 
شــود.بعد از همه آن کش و قوس ها و با تغییر 
نگرش دولت مردان به استفاده از سیاست های 
نهادگرا برای کنترل بازار ارز حاال نرخ ارز روندی 
کاهشی به خود گرفته است و این روزها قیمت 
دالر حتی تا کانال ۹۰۰۰ تومان هم نزول پیدا 

کرده است.
در همین بــاره وزیــر امور اقتصــادی و 
دارایی در نشســتی با هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی ایران به تزریــق ۶۰ میلیون یورویی 
در سامانه نیما اشــاره کرده و گفته که »بازار 
ارز به ســمت و ســوی متعادل شدن حرکت 
کرده است. به دنبال آن ورود صادرکنندگان 
به عرضه ارز بســیار کمک خواهــد کرد و این 
دو در کنار یکدیگر عالوه براین که به افزایش 
عرضه کمــک می کنند، تقاضــای مصنوعی 
 و کاذب ارز را هــم کنتــرل کــرده و تعادل را 

به بازار برمی گردانند«.
اظهارات دژپســند درباره تعادل بخشی به 
بازار ارز بیشــتر ناظر بر تقویــت بخش عرضه 
اســت که به دخالت دولت از طریق تزریق ارز 
اشــاره دارد؛ امری که پیش از این نیز بسیاری 
از کارشناســان نهادگرا بــرای جلوگیری از 
افزایش قیمــت ارز بر آن تاکیــد کرده بودند.

تا اینجای کار تیم جدیــد اقتصادی دولت که 
از پشتیبانی اســتراتژیک وزیر اسبق اقتصاد 
 هم برخــوردار اســت کار خود را بــه خوبی 

انجام داده است. 
حضور علی طیب نیــا به عنوان یک تئوری 
پرداز اقتصادی در شــورای پول و اعتبار بانک 
مرکزی از ســویی و همچنین دادن اختیارات 
الزم حقوقی به بانک مرکزی از طرف سران سه 
قوه باعث شده این بار بانک مرکزی منسجم تر 
و مطمئن تر از قبــل تصمیم بگیرد.با این حال 
به نظر می رســد در طرف تقاضای بازار ارز نیز 
اتفاقاتی در حال رخ دادن است که باعث شده 

روال کنترل ارز بسیار ساده تر از قبل شود. 
یکی از مهمترین این اتفاقات کاهش تقاضا 
برای واردات قاچاق کاال به خاطر گران شــدن 
ارز و عدم تمایل مردم بــه مصرف محصوالت 
خارجی است.به گفته ســید کمال سیدعلی 
معاون اسبق بانک مرکزی در هفته های اخیر 
تقاضا برای خرید ارز از بازار )به منظور واردات 
کاالی قاچاق( بسیار کمتر شده است؛ به طوری 
که شــاید بتوان گفت حجــم واردات کاالی 
قاچاق از ۱۵ میلیارد دالر در سال های گذشته 
به هفت تا هشــت میلیــارد دالر کاهش پیدا 

کرده است.
از سوی دیگر با این شــوک ۸۰۰۰ تومانی 
کاهش نرخ ارز )بعد از صعود ۲۰ هزار تومانی( 
بسیاری از مشتریان عادی و خرده پای بازار ارز 
که به امید کسب سود دارایی اندک خود را به 
دالر تبدیــل می کردند حــاال دیگر اصطالحا 
چشم شــان از این اتفاقات بازار ارز ترســیده 
است و عالوه بر اینکه برای فروش ارز خود صف 
بسته اند، دیگر بعید اســت با نوسانات بعدی 
نرخ ارز جرات ورود به این بازار را داشته باشند.

به نظر می رسد ترکیب این چند عامل مهم 
در طرف عرضه و تقاضای بــازار آزاد ارز علت 
اصلی کاهش  قیمت ها در روزهای اخیر باشد؛ 
اما اینکه این روند کاهشی ادامه  خواهد یافت 
یا خیر؛ امری اســت که باید برای دانستن آن 
منتظر اتفاقات بعدی بــازار در ماه های آینده 
باشیم.به گزارش ایســنا، براساس اعالم بانک 
مرکزی، هر یــورو روز یکشــنبه )۲۵آذر( در 
ســامانه نیما به ۹۵۰۸ تومان رسید که نسبت 
به روز قبل از خود با کاهش ۱۶۳ تومانی روبرو 
بوده اســت. براســاس این گزارش، مجموع 
معامالت در سامانه نیما از نیمه مرداد تاکنون 
از ۱۱ میلیارد یورو عبور کرده و به ۱۱ میلیارد و 
۴۵۷ میلیون یورو رسید؛ این در حالی است که 
طی هفته های اخیر قیمت یورو در بازار ثانویه 
با افزایش همراه بود و در هفته جاری این رقم 

کاهشی شده است.

گزارش
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امینقلعهای

با گذشت بیش از ۱۰ روز از توافق 
اوپک و غیــر اوپک بــرای کاهش 
این روزها، سرنوشــت این سازمان 
به موضــوع بحــث داغ در محافل 
کارشناسی و رسانه ای تبدیل شده 

است.
وزیر نفت چهارشنبه هفته پیش 
در برنامه گفت و گــوی ویژه  گفته 
بود:»تهدیــدات درونــی و بیرونی 
متوجــه اوپک اســت. الیحه ای در 
آمریکا به نام نوپک در جریان است 
که علیه هر تصمیمی خواهد بود که 
در مورد قیمــت و تولید نفت گرفته 
می شــود. عده ای نگران هستند که 
این موضوع مقدمه ای شــود برای 
اینکه تشــکیالتی جایگزین اوپک 
شــکل بگیرد. باید در مورد چیزی 
که ممکن اســت جای اوپک بیاید 

حساس بود.« 
اینگونــه بــه نظر می رســد که 
افزایش بی سابقه تولید نفت توسط 
ایاالت متحــده  در ماه های اخیر که 
بر اســاس برآوردها در سال آینده 
میالدی اســتمرار خواهد داشت، 
همچنین همکاری و هماهنگی کم 
سابقه عربستان و روسیه برای تنظیم 
بازار در سال های اخیر، گمانه زنی ها 
مبنی بر ایجاد جایگزنی جدید برای 
اوپک را تقویت کرده است. ازسوی 
دیگر تحرکات اخیــر قطر در زمینه 
ســرمایه گذاری در حــوزه نفت در 
کشــورهای غیر عضو تولید کننده 
نفت  نظیر آمریــکا و مکزیک پس 
از خروج اوپــک نگرانی ها در زمینه 
سرنوشــت اوپــک را افزایش داده 
اســت. روز گذشته  شــرکت نفت 

دولتی قطــر پترولیوم با شــرکت 
نفت انی ایتالیا برای خرید بخشــی 
از ســهم شــرکت ایتالیایی در سه 
میدان نفتی مکزیک به توافق رسید.

ســعد الکعبی وزیر انــرژی قطر و 
مدیرعامل قطر پترولیــوم با اعالم 
این خبر گفت: سهم توافق شده برای 
واگذاری به قطر توسط »انی« ایتالیا 
۳۵درصد است و ما خوشحالیم که 
این توافق را برای خرید این ســهم 
از شــرکتی مانند »انی« امضا کنیم 
و در توسعه و برداشــت نفت از این 
میادین در مکزیک مشارکت داشته 
باشــیم.الکعبی  در ادامه گفت: این 
اقدام قدمــی دیگر در گســترش 
نفــوذ بین المللی قطــر پترولیوم و 
حضور این شرکت در مکزیک است.

براساس توافق انجام شده سهم انی 
در میادین نفتی آمــوکا میزتون و 
تکوآلی مکزیک که در خلیج کمپچه 
در جنوب خلیج مکزیک واقع هستند 
به قطر پترولیوم واگذار می شــود.

وی می گوید: در اواسط سال ۲۰۱۹ 
استخراج نفت از خلیج کمپچه آغاز 
شود.شــرکت قطر پترولیوم انتظار 
دارد تا سال ۲۰۲۱ به همراه شرکت 
انی ایتالیا در مجموع ۹۰ هزار بشکه 
در روز از این میادین نفت تولید کند.
اوپکپالسبالیجاناوپک

توافق اخیر اوپک کــه با رایزنی 
و نقش آفرینی چند کشــور به ویژه 
عربستان سعودی و روســیه به بار 
نشســته باعث ایجــاد محورهای 
همــکاری غیر رســمی در اوپک و 
خارج از آن شــده اســت. دو کشور 
عربستان و روسیه از جمله مهم ترین 
کشورها هستند که همچنان سودای 
جدایی و تولیــد نامحدود نفت را در 
سر دارند.روزنامه الحیات چاپ لندن 
در تحلیلی بــه واکاوی زوایای این 

حاشــیه ها با محوریت تأثیرگذاری 
محور سعودی - روســی بر آخرین 
توافــق اعضــای تولیدکننده نفت 
در جهان پرداخته اســت. اعضای 
ســازمان کشــورهای صادرکننده 
نفت »اوپــک« و هم پیمانان آنها در 
آخرین جلسه خود در سال ۲۰۱۸ 
میزان تولید اعضای این ســازمان 
در ســال آینده میالدی را به میزان 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشــکه در 
روز کاهش دادند که این کاهش به 
صورت تدریجی طی ۶ ماه و بر اساس 
میانگین تولید کشــورها در اکتبر 

۲۰۱۸ آغاز خواهد شد. 
طبق توافق حاصل شده اعضای 
رسمی اوپک باید در ابتدا ۵۰۰ هزار 
بشــکه در روز تولید خود را کاهش 
و در مقابــل اعضای غیــر عضو نیز 
روزانه ۴۰۰ هزار بشکه از تولید خود 
را کاهش دهند تا بــه میزان توافق 
شــده تولید در ژوئن ۲۰۱۹ برسد. 
پــس از آن نیز با بررســی وضعیت 
اجــرای این توافق در آوریل ســال 
آینده، میزان کاهش تولید اعضای 
دائم اوپک به ۸۰۰ هزار بشــکه در 
روز خواهد رسید و با در نظر گرفتن 
کاهش ۴۰۰ هزار بشکه ای اعضای 
غیر عضو اوپک، میزان کاهش یک 
میلیــون و۲۰۰ هزار بشــکه ای در 
روز بــه صورت کامل عملی شــود. 
در حال حاضــر روزانه در حدود ۹۹ 
میلیون بشکه نفت در جهان از سوی 
کشــورهای مختلف تولید می شود 
که کاهش تولید روزانه یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار بشکه ای نفت در جهان 
شامل ۱ درصد از تولید روزانه جهان 
است که با هدف جلوگیری از کاهش 
بهای نفت در بازارهای جهانی که از 
۸۶ دالر به کمتر از ۶۰ دالر کاهش 
پیدا کرده، اعمال خواهد شــد.اما 

رسیدن به این توافق بین کشورهای 
اوپک و دیگر تولیدکنندگان نفت با 

مشکالت خاص خود همراه بود. 
میــزان تولیــد نفت روســیه و 
کاهش تولید آنها ســؤاالت زیادی 
را در ذهــن ایجاد کرده بــود که با 
درخواست شرکت های روسی مبنی 
بر عــدم کاهش فــوری تولید آنها، 
رســیدن به این توافــق در هاله ای 
از ابهام قــرار داشــت. از همین رو 
با توجه بــه حساســیت موضوع و 
قبــل از اجتماع اوپــک، والدیمیر 
پوتین رئیس جمهوری روســیه با 
محمد بن ســلمان ولیعهد سعودی 
در حاشیه اجالس ۲۰ در آرژانتین 
درباره این کاهش به توافقات اولیه 
دســت پیدا کرده بود.یکی دیگر از 
نقاط کــور این توافق موضوع ســه 
کشــور تولیدکننده از جمله ایران 
لیبــی و ونزوئال بود که بــا توجه به 
آغــاز تحریم هــای آمریکایی علیه 
ایران، این کشور به همراه دو کشور 
دیگر یعنی لیبی و ونزوئال توانستند 
موافقت های الزم بــرای معافیت از 
 کاهش تولید نفت در ماه های آینده 

را کسب کنند.
 سایهسیاستبرسراوپک

 موضوع  دیگری که باعث نگرانی 
بســیاری از کارشناسان شده است 
احتمال اســتفاده ابــزاری از نفت 

از ســوی اعضای اوپــک در صورت 
جدایی از این ســازمان است که با 
توجه به حجم تولیــد آنها و میزان 
صــادرات روزانه نفــت می تواند به 
عنوان یک ابزار سیاسی برای راهبرد 
سیاست های این کشورها به کار آید 
که برای بازار نفت و تولیدکنندگان 
و مصرف کننــدگان آن خبــر 
خوشــایندی نیســت تحریم های 
آمریکا که اغلب رنگ و بوی سیاسی 
دارد بــا هــدف قــرار دادن یکی از 
بزرگ ترین منابع درآمدهای ارزی 
ایران، درصدد فلج کــردن اقتصاد 
این کشور اســت که به نظر می رسد 
اعطای  معافیت به ایران گام مهمی 
در راســتای حمایــت از این عضو 
تولیدکننده اوپک داشــت که البته 
در پشت پرده مخالفت هایی از سوی 
برخی کشــورها از جمله عربستان 
سعودی در این زمینه وجود داشت 
که بــا رایزنی هــای مختلــف این 
موضوع خاتمه یافــت. اعالم خروج 
قطر از اوپک باعث بــه وجود آمدن 
گمانه زنی هایی درباره آینده اوپک 
به وجود آورده اســت. بــا توجه به 
خروج کشــورهایی چون اکوادور و 
گابن که هر دوی آنها با تولید روزانه 
کمتر از یک میلیون بشــکه در روز 
تأثیر زیادی در روند تولید کلی اوپک 
نداشتند اگرچه آنها نیز بعد از مدتی 
دوباره به عضویــت اوپک درآمدند. 
اما صبحت درباره قطر در مقایسه با 
کشورهای دیگر کمی متفاوت است 
چرا که این کشــور به عنوان یکی از 
بزرگ ترین کشورهای تولیدکننده 
گاز طبیعی در جهان به شمار می رود 
و هرگونه بازی آنها با مهره های خود 
در بازار انرژی، تالطــم زیادی را در 
بازار حامل های انرژی ایجاد خواهد 
کرد.اکثر کارشناســان بر این باور 
هستند که تصمیم قطر برای خروج 
از اوپک به عنوان اولین کشور عربی 
بیشتر جنبه سیاســی داشته و نزاع 
این کشور با کشــورهایی همچون 
عربستان ســعودی، امارات عربی 
متحده، بحرین و مصــر، قطر را به 
این تصمیم ترغیب کرده است. البته 
باید این نکته را نیز در نظر داشــت 
که قطــر اکنون در صــورت خروج 
اوپک می تواند میــزان فروش خود 
را که اکنون در حــدود یک میلیون 
بشکه در روز است را افزایش داده و 
برنامه های متعددی را برای افزایش 
توان تولیــد گاز طبیعی خود نیز در 

دستور کار خود قرار دهد. 
اوپکزندهمیماند

به رغــم تحلیل هــای بدبینانه 
در مورد سرنوشــت اوپــک؛ برخی 
تحلیل گران بر این اعتقاد هســتند 
که این سازمان  قطعاً خواهد توانست 
از گردنــه فعلی عبــور کند.آنها در 
اثبات نظر خود به تاریخ و تجربیات 

متفاوت ایــن ســازمان در گذر در 
طول نزدیــک به ۶۰ ســال حیات 
آن، اشــاره می کنند. تجربیاتی که 
به گفته آنها چــراغ راه اوپک برای 
گذر از مقطع حساس کنونی است. 
در دهه ۷۰ میــالدی، یعنی کم تر 
از ۱۰ ســال بعــد از این کــه اوپک 
تشکیل شده بود، آژانس بین المللی 
انرژی توسط کشــورهای قدرتمند 
مصرف کننده انرژی با هدف مقابله با 
اوپک تشکیل شد. اهداف این آژانس 
عدم وابستگی بازار مصرف مخصوصا 
کشورهای صنعتی به نفت اوپک بود 
که می توانست بزرگ ترین ضربه را 
به اوپک وارد کند و ایــن اتفاق نیز 
افتاد.به گفته حســینی کارشناس 
حوزه انرژی در این بــاره می گوید: 
»از زمانی که اوپک تشــکیل شده 
تاکنون، شاهد بحران های اقتصادی 
در بــازار انرژی، عــدم ثبات قیمت 
نفت، جنگ نفت در دهه ۹۰میالدی 
تحریم ها علیه ایــران، عراق و لیبی 
بودیم. کشــورهای عضو اوپک همه  
این فراز و نشیب ها را گذرانده اند اما 
نقش سازنده ای در ثبات بازار انرژی 
هم ایفــا کردند. حســینی، با بیان 
این که اوپک عملکرد خوبی داشته 
و توانسته زنده بماند، گفت: به نظر 
من نگاه  ما به بازار نفــت و حوادثی 
که ممکن است رخ بدهد، نگاه های 
کوتاه مدت اســت، درحالی که بازار 
نفت باید در درازمدت تحلیل شود. 
سهم اوپک هنوز ســهم بزرگی در 
بازار است و نباید در حال حاضر که 
بازار از نظر عرضه اشــباع است، فکر 
کنیم که بیش ترین آسیب را اوپک 
خواهــد دید و ممکن اســت اوپک 
منحل شــود.« حســینی، با تاکید 
بر این کــه اوپک منحل نمی شــود 
گفت: هنــوز مجموع نفــت و گاز، 
بیش از ۶۰ درصد سهم سبد مصرف 
دنیا را دارد. این کــه فکر کنیم، این 
۶۰درصد آسیب جدی خواهد دید، 
به طوری که تولیدکننده بزرگ دنیا 
)اوپک( منحل شــود، بســیار بعید 
اســت. مگر این که در سطح جهان 
سیاستی پیش آید که اعضای بزرگ 
اوپک بخواهند از آن خارج شوند که 
من بعید می دانــم. زیرا هیچ کدام از 
اعضای اوپک، تاکنون از این سازمان 

آسیب ندیده اند.

افزایشگمانهزنیهادرموردسرنوشتاوپک

آیا چراغ اوپک رو به خاموشی است؟

خبر

شیمیایی ها و نفتی ها  دیروز بیشترین تاثیر را 
در نوسان شاخص های بازار سرمایه داشتند. در 
کنار این دو گروه، خودرویی ها با کاهش قیمت 
مواجه شدند اما برخی از نمادها در گروه معدنی  

و فلزی  در کفه مقابل قرار گرفتند.
به گزارش ایســنا، دیروز شاخص کل بازده 
نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران ۶۰۳ 
واحد افت کرد و به رقم ۱۵۹ هزار و ۱۴۶ واحدی 
رسید. همچنین شــاخص کل هم وزن با ۲۱۶ 
واحد افت تا رقم ۲۶ هــزار و ۹۶۲ پایین رفت.

شاخص آزاد شناور نیز با ۶۲۰ واحد کاهش عدد 
۱۷۰ هزار و ۵۸۱ واحدی را تجربه کرد. همچنین 
شــاخص بازار اول و بازار دوم هر یک به ترتیب 
۲۶۹ و ۲۰۴۸ واحد کاهــش یافت. دیروز نماد 
سه شرکت پاالیشــی و سه شرکت پتروشیمی 

بیشترین تاثیر کاهنده را روی نوسانات شاخص 
بازار داشتند؛ به طوری که دو گروه محصوالت 
شیمیایی و فرآورده های نفتی دست به دست 
یکدیگر دادند تا روند حرکــت نماگرهای بازار 
همچنان کاهشی باشند.پاالیش نفت اصفهان 
پاالیش نفت تهــران، پاالیش نفت بندرعباس 
پتروشــیمی مبین، صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس و پتروشــیمی پارس این شش نماد ذکر 
شده هستند که هر یک از ۵۸ تا ۸۳ واحد در روند 
نوسانات شاخصی کل تاثیر داشتند.اما برخالف 
روز گذشــته برخی از نمادها در گــروه فلزی و 
معدنی در کنار بانکی ها ســعی کردند شاخص 
کل را تقویت کنند. از جمله این نمادها می توان 
به بانک صادرات، بانک تجارت، سرمایه  گذاری 
امید، فوالد خوزستان و معدنی و صنعتی گل گهر 

نام برد. نماد هر یک از شرکت های یاد شده از ۲۲ 
تا ۵۲ واحد تاثیر افزایشی روی شاخص های بازار 
سرمایه داشتند.اما خودروهای که درگیر اخبار 
ضد و نقیصی درباره قیمت های خودر هستند 
بار دیگر روند کاهش قیمت سهام شــان را در 
پیش گرفته اند و باز هم به کاهش شاخص کل 

کمک کردند. 
نمادهای این گروه در حالی یکدســت قرمز 
شــدند که یکی از پرمعامله ترین گروه ها بودند 
و بسیاری از آنها بیش از چهار درصد در قیمت 
پایانی کاهش قیمت را شاهد بودند و صف فروش 
را نیز تجربه کردند.گروه محصوالت شیمیایی و 
نفتی ها نیز اکثرا با کاهش قیمت مواجه شدند. 
در گروه شــیمیایی ۶۴ میلیون سهم به ارزش 
۲۸ میلیارد تومان مورد دادوســتد قرار گرفت 

و در گروه فرآورده های نفتی ۲۲ میلیون سهم 
به ارزش ۱۶ میلیارد تومان دادوستد شد.ارزش 
معامالت بــورس تهران به رقــم ۳۱۶ میلیارد 
تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست 
شدن یک میلیارد سهم و اوراق مالی بود. تعداد 
معامالت این بازار به ۹۲ هزار و ۶۵۶ نوبت رسید.

آیفکس نیز با ۱.۰۹ واحد کاهش رقم ۱۸۰۸.۶۱ 
را تجربه کرد ارزش معامالت فرابورس ایران به 
رقم ۴۴۳ میلیارد تومان رسید و حجم معامالت 
عدد ۶۸۲ میلیون ســهم و اوراق مالی را تجربه 
کرد. همچنین تعداد معامالت این بازار به عدد 

۱۲۳ هزار و ۶۴۳ رسید.
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