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وضعیت بورس 
در روزهای افت دالر

کاهش یکباره قیمت  سهم ها در بورس تهران 
و افت بیش از ۷۰۰۰ واحدی شاخص، همزمان با 
کاهش قیمت دالر در بازار، می تواند محکم ترین 
دلیل باشد که نشان دهد ادعای کسانی که اعالم 
می کردند رشد قیمت سهم ها و رونق بورس در 
هفته ها و ماه های گذشته دالیل مدیریتی داشت، 

اشتباه بود.
به گزارش ایسنا، در ماه های گذشته با افزایش 
قیمت دالر بورس تهران نیز شاهد افزایش قیمت 
سهم ها بود، به طوری که هر روز به طور متوسط 
شــاخص کل ۴۰۰۰ واحد رشد می کرد و رکورد 

جدیدی را به ثبت می رساند.
 این موضوع ســبب شــده بود در بسیاری از 
گروه های بورســی مخصوصا در شــرکت هایی 
که صادرات محور هســتند در روزهای متمادی 
صف های خرید ایجاد شــود و فزونــی تقاضا بر 

عرضه، قیمت ها را افزایش دهد.
اما با کاهــش نرخ دالر در طــی روز جاری از 
ابتدای باز شدن معامالت بورس، قیمت ها لحظه 
به لحظه در حال کاهش اســت و در بســیاری از 

سهم ها صف های فروش پایدار به وجود آمد.
از ابتدای باز شــدن معامالت امــروز با روند 
کاهشــی قیمت ارزهای خارجی از جمله یورو و 
دالر، شاخص کل با شتاب فزاینده ای رو به کاهش 
گذاشت، به طوری که تا پایان ساعات معامالتی 
این کاهش ادامه داشت و در نهایت با ۷۲۲۰ واحد 

کاهش به رقم ۱۸۸ هزار و ۲۵۹ واحدی رسید.
کاهش یکباره قیمت  سهم ها در بورس تهران 
و افت بیش از ۵۰۰۰ واحدی شاخص، همزمان با 
کاهش قیمت دالر در بازار آزاد، تنها یک ساعت 
پس از باز شــدن معامالت و ادامه سقوط آن تا 
کانال ۱۸۸ هــزار واحدی تا پایان ســاعت داد و 
ستدها،  می تواند محکم ترین دلیل برای نشان 
دادن ادعای کسانی باشــند که اعالم می کردند 
رشد قیمت ســهم ها و رونق بورس در هفته ها و 
ماه های گذشته دالیل مدیریتی داشت، چرا که 
امروز با اولین تلنگر در حوزه ارز و کاهش قیمت 
دالر، صف های فروش میلیونــی تقریبا در تمام 
گروه ها و مخصوصا گروه هــای صادرات محور و 

ارزآور ایجاد شد.
    

بانک ها ارز مردم را می خرند
بانک مرکزی از تمام بانک های مجاز به عملیات 
ارزی خواست، نســبت به خرید ارز از مردم اقدام 

کنند.
به گــزارش  ایســنا، بــا توجه بــه افزایش 
فروشندگان ارز در بازار و کاهش تقاضا برای خرید 
اکنون متقاضیان فروش تاحدی با مشکل مواجه 
شده اند. این در حالی اســت که با تمایل مردم به 
فروش ارزهای خود و نیز امتناع دالالن ارز و برخی 
صرافی ها از خرید ارز، بانک مرکزی از مردم خواست 
با مراجعه به شــعب ارزی بانک های دارای مجوز 
عملیات ارزی، نســبت به فروش ارزهای خود به 

قیمت اعالمی اقدام کنند.
بانک مرکزی جزئیاتی در مورد نحوه فروش و 
قیمت ارز مورد خریداری از فروشندگان در بانک ها 

اعالم نکرده است.
    

سکه وارد کانال ٣.٨ شد 

دیروز با کاهش شدید قیمت دالر، بازار طال نیز 
روند کاهش به خود گرفت.

به گزارش اقتصادآنالین، در ســاعت ۱۲:3۰ 
دیروز، نرخ سکه امامی به چهار میلیون و ۴3۲هزار 
تومان سقوط کرد. دردادوستد بازار سکه، سکه بهار 
آزادی نیز با قیمت چهار میلیون و 3۰۱ هزار تومان 

در بازار معامله شد.
بهای نیم سکه به دو میلیون و ۲۹۰ هزار تومان 

سقوط کرد.
قیمت ربع ســکه هم یک میلیون و 3۰۰ هزار 

تومان شد.
هر گرم طالی ۱۸ عیار در بازار دیروز ۴۲۵هزار 

و ۲۰۰ تومان قیمت گذاری شد.
قیمت سکه امامی نیز در ســاعت ۱3:3۰ در 
صرافی های خرید و فروش ســکه بــا نرخ چهار 
میلیون و ۲۰۰ هــزار تومان برای فروش و ســه 
میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای خرید از مشتری 

اعالم شد.
این در حالی اســت که نرخ ســکه در تابلوی 

صرافی ها خاموش بود.

اخبار اقتصادی
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مهدی الیاسی، روزنامه نگار

درحالی که قیمت دالر در روزهای 
گذشــته به ۱۹ هزار تومان رسید و 
بسیاری از فعاالن بازار و تحلیلگران 
اقتصــادی، ورود دالر بــه کانال ۲۰ 
هزار تومان در روزهای آتی را کامال در 
دسترس می دانستند، از ظهر دوشنبه 
ناگهان ورق برگشــت. شبکه های 
اجتماعــی ناگهان پر شــد از اخبار 
کاهش قیمت دالر. خبرهایی که بعضا 
باورنکردنی بود؛ تشکیل صف فروش 
با قیمت هایی که بازگشت به آن بعید 
به نظر می رســید. در بعضی شهرها 
فروشندگان شبانه به خیابان هایی که 
محل خرید و فروش ارز است آمدند 
و در به در دنبال خریدار می گشتند. 
تصاویری که در شبکه های اجتماعی 
منتشر شــد یادآور فردای پذیرش 
قطعنامه ۵۹۸ و کاهش قیمت دالر 
بود: افرادی دالر به دست، مضطرب 

و به دنبال خریدار.
حتی صحبت از فروشندگانی بود 
که حاضر بودند دالر به قیمت ۸ هزار 
تومان و کمتر نیز بفروشــند. صبح 
سه شــنبه نیز با خبرهــای کاهش 
قیمت دالر آغاز شد. گزارش میدانی 

خبرنــگار ایلنا از میدان فردوســی 
و چهــارراه اســتانبول از آغاز صبح 
بــا دالر ۱۰ تومانی خبــر می داد. 
براســاس این گزارش اگر چه صبح 
سه شنبه با دالر ۱۰ هزار تومانی آغاز 
شد اما قیمت ها هیچ ثباتی نداشت و 
در یک بازه ۱۰ هزار تا ۱3 هزار تومان 
در نوســان بود. اما نکتــه مهم این 
است که عمده حاضران، فروشنده 
هستند و کمتر کسی حاضر به خرید 
است. خبرهای مســتمر رسانه ها و 
شبکه های اجتماعی مبنی بر کاهش 
قیمت دالر، صف فروش را تشــدید 
کرده و بسیاری از دالرهای خانگی 
روانه بازار شــده، در نتیجه میزان 
عرضه بر تقاضا پیشی گرفته است. 
آخرین خبرها از ورود قطعی دالر به 

کانال ۱۰ هزار تومان حکایت دارد.
اکنون همــه می پرســند علت 
کاهش قیمت دالر چیســت؟ این 
کاهش قیمــت قطعــا تک عاملی 
نیســت و ترکیــب چنــد عامل را 

می توان برشمرد.
افزایش عرضه بانک مرکزی

به دنبــال اختیاراتی که ســران 
ســه قوه به بانک مرکزی دادند، به 
نظر می رســد بانک مرکزی از ظهر 
دوشــنبه، میزان عرضه را افزایش 
داده است. آنچه در دو ماه اخیر کامال 

به چشم می آمد، کاهش تزریق دالر 
کاغذی از سوی بانک مرکزی به بازار 
بود. اســتدالل معاونت ارزی بانک 
مرکزی این بود که در شرایط کنونی 
عرضه دالر کاغذی به خروج دالر از 
کشور و روانه شدن آن به کشورهای 
همسایه منجر می شود؛ استداللی که 
اگرچه موجه بود، اما در عمل به دلیل 
رشد تقاضای ســفته بازانه، میزان 
تقاضا را بر مقدار عرضه پیشی داده 
بود. به نظر می رســد بانک مرکزی 
با افزایش عرضه نســبت به تنظیم 
بازار اقدام کرد. همچنین در زمانی 
مناسب دســت به تنبیه تقاضاهای 

سفته بازانه زده است. 
از یاد نبرده ایم که حسن روحانی 
نیز به هنگام حضور در مجلس برای 
پاسخ به سوال نمایندگان گفته بود 
فعال برای احتیــاط و حفظ ذخایر 
ارزی کشور، مقدار عرضه را کنترل 
کرده اســت و اگر به بانک مرکزی 
برای افزایش عرضه دســتور بدهد، 
قیمت دالر به بهای ســال گذشته 
بازمی گردد. ادعایی که منطقی است 
زیرا حجم تقاضا برای دالر کاغذی 
حدود 3 درصد تقاضای کل دالری 
کشور است و دولت با عرضه حدود 
3۰ میلیــون دالر در روز می تواند 

قیمت را به شدت کاهش دهد. 

کم رنگ شدن دالر در مبادالت 
تجاری کشور

یکی دیگر از دالیل کاهش قیمت 
کمرنگ شدن نقش دالر در مبادالت 
تجاری ایران با بخش خارجی است. 
در حال حاضر بخشــی از مبادالت 
تجــاری ایرانیــان با کشــورهای 
همســایه با واحد پولی دو کشــور 

صورت می گیرد. 
مثال عراق از اصلی ترین شرکای 
تجاری ایــران اســت و در ماه های 
اخیر عمده مبادالت تجاری با ریال 
ایران یا دینار عراق صورت می گیرد. 
همچنین بخش زیادی از مبادالت 

با چین، هنــد، روســیه و ترکیه به 
همین شکل درآمده است. سفرهای 
خارجی ایرانیان نیز عمدتا از طریق 
واحد پولی کشــور مقصــد انجام 
می شــود. از این رو به نظر می رسد 
بخشــی از تقاضــای دالری برای 

واردات یا سفر کاسته شده است.
کاهش نقدینگی و اشباع 

نسبی بازار
از ســوی دیگر بخشی از کاهش 
قیمت نیز به کاهش نقدینگی جدید 
برای خرید مربوط است. در ماه های 
گذشــته در موج هــای گوناگــون 
افزایــش قیمت، بخــش بزرگی از 
نقدینگی مــردم بــه دالر کاغذی 

تبدیل شد. 
ورود قیمــت دالر به هــر کانال 
قیمتی جدید بخشی از مردم را برای 
خرید دالر، تحریک کرد و نقدینگی 

ریالی جامعه را بلعید.
 از ســوی دیگر بخش های دیگر 
نقدینگــی شــهروندان به ســوی 
بازارهای مانند ســکه آتی، خودرو، 
بورس و حتی خرید لــوازم خانگی 
سوق داده شد. به نظر نمی رسد منابع 
هنگفت جدیدی برای خرید مجدد 
دالر و ایجاد تقاضــای جدید وجود 
داشته باشــد. بدیهی است کاهش 
تقاضا اگر با مقداری از افزایش عرضه، 
همراه شــود، افت قیمت را به دنبال 

داشته باشد.
جذاب شدن صادرات

 و ورود دالرهای صادراتی
قیمــت  بــاالی دالر در ماه های 
گذشــته صادرات را به امری بسیار 
جذاب تبدیل کرده اســت. در سه 
ماه گذشته شاهد بودیم بسیاری از 
کاالهایی که تصور نمی شــد مزیت 
صادراتی داشته باشــد به فهرست 
کاالهــای صادراتی افزوده شــد. از 
فوالد و پتروشــیمی و لوازم خانگی 
گرفته تا رب گوجــه فرنگی و روغن 

و بسیاری از اقالم دیگر. 
قیمت دالر به نحوی باال رفته که 
هر تولیدکننده ای نفــع خود را در 
صادرات می بیند. رشــد چشم گیر 
صادرات در کنار تعهد سپاری ارزی، 
باعث شــده بخــش قابل توجهی از 
ارز صادراتــی به کشــور بازگردد و 
 افزایش عرضــه را در کنــار تقاضا 

موجب شود.

افزایش قیمت نفت
قیمت نفت در دو ماه گذشــته از 
رشد مناســبی برخوردار بود. بهای 
نفت اینک به باالی ۸۰ دالر رسیده 

است. 
رشــد قیمت نفت باعث شده در 
عمل کاهش فروش ایــران جبران 
شــود. یعنی اگرچه تاکنون حدود 
۵۰۰ هزار بشــکه از میزان فروش 
ایران کاسته شده اما افزایش قیمت، 
موجب شــده عمال میــزان درآمد 
ارزی کشــور کاهش نیابد و درآمد 
ارزی کشور حدودا به میزان قبل از 

تحریم ها باشد.
FATF احتمال الحاق ایران به

زمزمه هــای الحــاق ایــران به 
FATF چشــم اندازی امید بخش 
و باثبات در مناســبات بانکی ایران 
با نظــام بانکی بین المللــی را نوید 
می دهد امری که نمی تــوان تاثیر 
روانــی آن بر بــازار پــول را نادیده 

گرفت.
 ایجاد کانال مالی 
بین ایران و اروپا

در روزهــای اخیر اخباری مبنی 
بر شــکل گیری یک توافــق میان 
ایران و اروپا بــرای ایجاد یک کانال 
مبــادالت مالی امن میــان ایران و 
اروپا منتشر شد. این خبر نیز موجب 
شد چشم انداز اطمینان بخشی برای 
تدوام ورود ارز به کشور ار شکل گیرد. 
امری کــه تاحــدودی از نگرانی ها 
نســبت به عدم تدام عرضه را از بین 
برد. این موضوع را نیــز باید یکی از 

دالیل کاهش قیمت دانست.

نگاهی به دالیل عقب گرد قیمت دالر

تنبیهسفتهبازان

گزارش

درپی افزایش قیمــت رب گوجه فرنگی و 
حذف قیمت برخی برندها، دبیر ســندیکای 
صنایع کنســرو گفت: حذف قیمــت از روی 
محصول تخلف است و این تخلف به سازمان 
حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان 
و دیگر دستگاه نظارتی اعالم شــده و آنها از 
این مساله مطلع هستند که باید در این زمینه 

ورود کنند.
طی هفته های اخیر در پی افزایش قیمت 
گوجه فرنگــی و افزایش صــادرات آن، رب 
گوجه فرنگی نیز با افزایش قیمت همراه شد و 
هر قوطی در برخی برندها و مغازه ها تا ۲۰ هزار 
تومان هم قیمت خورد و در سایت های فروش 

نیز بیش از ۲۴ هزار تومان هم اعالم شد.
در ایــن میــان قیمــت از روی برخــی 
قوطی هــای رب گوجه فرنگی حذف شــد و 

محصول به صورت توافقی به واحدهای عرضه 
شــد و واحدهای صنفی محصول را با قیمت 
تشخیصی خود به مشتریان عرضه می کنند 
که باعث شــده این محصول بــا قیمت های 
غیر واقعــی و متفاوت در هر مغــازه فروخته 
شود که نشانگر نبود نظارت مناسب از سوی 

دستگاه های متولی است.
در این زمینــه محمد میررضــوی، دبیر 
سندیکای صنایع کنســرو ایران اظهار کرد: 
قیمت هر قوطی رب گوجــه فرنگی باالتر از 
۱۶ تا ۱۷ هزار تومان تخلف است و واحدهای 
تولیدکننده موظف بــه درج قیمت محصول 

خود هستند.
حذف قیمت تخلف است

وی ادامه  داد: عالوه بر این گزارش، تخلف 
مربوط به عــدم درج قیمت توســط برخی 

از واحدهــای تولیدی به ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ســایر 
سازمان های نظارتی اعالم شده است که باید 

نسبت به این مساله ورود کنند.
دبیر ســندیکای صنایع کنســرو ایران با 
تاکید بــر این که یکی از مشــکالت به وجود 
آمده طی روزهای اخیر در سطح تولید و عرضه 
کنسرو، عدم قیمت گذاری و درج قیمت روی 
بسته بندی محصول است، گفت: این موضوع 
به دستگاه نظارتی اعالم شده است و آنها نیز از 

این مساله مطلع هستند.
میررضوی افــزود: برخــی از واحدهای 
تولیدی با عدم درج قیمــت منجر به چنین 
وضعیتی شده اند و واحدهای فروش نیز با درج 
اتیکت یا بدون درج قیمت محصول مورد نظر را 

با قیمت توافق شده یا باالتر از آن می فروشند.

گوجه فرنگی برای کارخانه ها ارزان 
نشده است

وی با اشاره به این که علی رغم کاهش قیمت 
گوجه فرنگی تازه خوری در میادین، همچنان 
شاهد باال بودن قیمت گوجه فرنگی صنعتی 
هستیم، خاطر نشان کرد: قیمت هر کیلوگرم 
گوجه فرنگی عرضه شده درب کارخانه معادل 
۲۰۰۰ تومان اســت و قیمت ها چشمگیری 

نداشته است.

 دبیر ســندیکای صنایع کنســرو ایران 
همچنین به دســتور وزیر صنعــت، معدن و 
تجارت مبنی بر ممنوعیــت صادرات گوجه 
فرنگی اشــاره کرد و گفت: هر چند یک هفته  
از ابــالغ این دســتور می گــذرد، اما قیمت 
گوجه فرنگی ارائه شــده بــرای کارخانجات 
کاهش نیافته است و با توجه به اعتصاب چند 
روزه کامیون داران، مشکالت عدیده دیگری 

برای واحدهای تولید به وجود آمد.

دبیر سندیکای صنایع کنسرو:

حذف درج قیمت رب تخلف است

بخشی از کاهش قیمت به 
کاهش نقدینگی جدید 

برای خرید مربوط است. در 
ماه های گذشته در موج های 

گوناگون افزایش قیمت، 
بخش بزرگی از نقدینگی 

مردم به دالر کاغذی تبدیل 
شد. ورود قیمت دالر به هر 

کانال قیمتی جدید، بخشی 
از مردم را برای خرید دالر، 

تحریک کرد و نقدینگی 
ریالی جامعه را بلعید

از یاد نبرده ایم که حسن 
روحانی به هنگام حضور در 
مجلس برای پاسخ به سوال 

نمایندگان گفته بود فعال 
برای احتیاط و حفظ ذخایر 
ارزی کشور، مقدار عرضه 

را کنترل کرده است و اگر به 
بانک مرکزی برای افزایش 

عرضه دستور بدهد، قیمت 
دالر به بهای سال گذشته 

بازمی گردد

فعاالن بازار خودرو از کاهــش میانگین ۵۰ میلیون 
تومانی قیمت ها در بازار خودرو خبر می دهند.

به گزارش ایسنا، با آغاز روند ســقوط قیمت دالر از 

بعدازظهر روز دوشنبه، انتظار می رفت قیمت ها در بازار 
خودرو نیز روند نزولی به خود بگیرد.

در این شرایط براســاس جدیدترین اخبار به دست 

آمده از بــازار خودرو دیروز قیمت هــا در بازار خودرو به 
شدت کاهش یافته است.

به گفته رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان 
خودرو تهران، در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی 
بین ۱.۵ تا ۱۲ میلیون تومان و قیمت خودروهای وارداتی 
که نسبت مســتقیم با نرخ ارز دارند به طور میانگین ۵۰ 

میلیون تومان کاهش یافته است.

این وضعیت در حالی اســت که به گفته فعاالن بازار 
خودرو در حال حاضر همه در این بازار فروشنده شده اند 

و هیچ خریداری در بازار وجود ندارد.
در این شــرایط رییس اتحادیه نمایشــگاه داران و 
فروشــندگان خودرو تهران پیش بینــی می کند که در 
روزهای آتی نیز روند کاهش قیمت هــا در بازار خودرو 

ادامه خواهد یافت.

کاهش شدید قیمت ها در بازار خودرو


