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بازاربنگاه ها

همراه اول براي دومين دوره متوالي رتبه اول ش��فافيت 
مالي در بازارسرمايه و شركت هاي بورس��ي را از آن خود 
كرد. به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار 
ايران، اداره نظارت بر ناشران بورسي سازمان بورس و اوراق 
بهادار، رتبه  بندي ۳۰۳ ش��ركت  پذيرفته شده در بورس 
اوراق بهادار تهران را از نظر كيفيت افش��ا و اطالع رساني 
مناسب براي دوره دوازده  ماهه منتهي به پايان اسفندماه 
۹۶ را منتشر كرد. براين اساس، از ميان ۳۰۳ شركت مورد 
بررسي، رتبه  نخست از لحاظ به موقع بودن، قابليت اتكاي 
اطالعات ارس��الي و امتياز اطالع رساني به نماد معامالتي 
شركت  ارتباطات س��يار ايران تعلق گرفت. اين شركت با 
نماد »همراه« با كس��ب امتياز حداكثري ۱۰۰ در معيار 
نهايي به موقع بودن، امتياز ۶۹/ ۹۹ در امتياز قابليت اتكاي 
اطالعات ارس��الي و امتياز ۹۰/ ۹۹ در معياراطالع رساني 
به  عنوان شفاف  ترين ش��ركت در اين دوره شناخته شد. 
همراه اول در دوره قبلي )۱۲ ماهه منتهي به آذر ماه سال 
گذشته( نيز رتبه نخست را كسب كرده بود. به اين ترتيب 
با عملكرد موفق خود در زمينه افشاي به موقع اطالعات 

قابل اكتفا، توانست رتبه مزبور را حفظ كند. 
گفتني اس��ت بازار س��هام با برخ��ورداري از مق��ررات و 
دستورالعمل  هاي الزم يكي از شفاف ترين بازارهاي مالي 
كشور به ش��مار مي  رود؛ به طوري  كه نه تنها شركت هاي 
پذيرش ش��ده در اين بازار موظ��ف به اراي��ه اطالعات از 
عملك��رد خ��ود در دوره هاي مالي مش��خص هس��تند، 
بلكه اين روند ه��ر ۳ ماه يك بار مج��ددا ارزيابي و برترين 
شركت ها از لحاظ اطالع رس��اني رتبه  بندي مي شوند. در 
اين راستا اداره نظارت بر ناش��ران بورسي سازمان بورس 
و اوراق بهادار با درج اطالعيه اي در سامانه كدال، آخرين 
رتبه بندي شركت  هاي فعال در بورس را بر اساس وضعيت 
اطالع رساني آنها از نظر قابليت اتكا و به  موقع بودن ارسال 
اطالعات منتش��ر كرده اس��ت. اين اطالعات بر اس��اس 
عمليات ۱۲ ماهه ش��ركت ها تا پايان اسفندماه سال ۹۶ 

تهيه شده است. 

معاون مديرعامل در بازاريابي و فروش ايران خودرو از آغاز 
برنامه فروش محصوالت به مناسبت فرارسيدن عيد سعيد 

فطر از روز چهارشنبه۲۳ خردادماه خبر داد.  
مصطفي خ��ان كرمي با اش��اره ب��ه نياز و درخواس��ت 
مش��تريان گروه صنعتي ايران خودرو گف��ت: به منظور 
احت��رام به اعتم��اد مش��تريان، برنامه ف��روش برخي از 
محصوالت پرتقاض��اي بازار همزمان با فرارس��يدن عيد 
سعيد فطر به اجرا گذاشته مي شود. در راستاي تامين نياز 
مصرف كنندگان حقيقي و جلوگيري از فعاليت واسطه ها 
در بازار خودرو، در اين بخش��نامه هر كد ملي صرفا مجاز 
به خريد يك دستگاه خودرو است. همچنين در ثبت نام 
فروش اقساطي ويژه عيد سعيد فطر، مشترياني كه هر يك 
از محصوالت ايران خودرو را در شش ماه گذشته خريداري 
كرده اند، امكان نام نويسي نخواهند داشت. در روش هاي 
پيش فروش عيد س��عيد فطر نيز امكان صلح نامه حذف 
شده تا صرفا مشتري نهايي نسبت به خريد اقدام و فعاليت 
واس��طه ها كاهش يابد. وي با بيان اينك��ه اعمال كنترل 
ممكن است سبب كندي فرآيند نام نويسي شود تصريح 
كرد: اين اقدام با هدف جلوگيري از فعاليت واس��طه ها و 
ايجاد امكان ثبت نام براي مصرف كنندگان نهايي صورت 

مي گيرد كه در نهايت به نفع مشتريان خواهد بود. 
او با تاكيد بر يكس��ان بودن قيمت محصوالت در تمامي 
نمايندگي ه��اي ايران خودرو در سراس��ر كش��ور گفت: 
هيچ يك از نمايندگي هاي ايران خودرو در سراسر كشور 
مجاز به فروش خودرو با قيمت باالت��ر از كارخانه نبوده و 
در صورت مش��اهده يا دريافت گزارش از سوي مشتريان 
طبق قوانين برخورد خواهد ش��د. خان كرمي با اشاره به 
اس��تقبال مش��تريان از محصوالت ايران خودرو تصريح 
كرد: از ابتداي سال ۹7 تا روز بيستم خرداد ماه، تعداد ۱۱4 
هزار دستگاه انواع خودرو توليد كه از اين تعداد ۱۱۲هزار 
دستگاه روانه بازار شده اس��ت. معاونت بازاريابي و فروش 
شركت ايران خودرو در راستاي پاسخگويي به نياز بازار در 
ارديبهشت ماه سال ۹7 نسبت به مدت مشابه در سال ۹۶ 
رشد ۲7 درصدي در فروش را تجربه كرده تا بتواند هرچه 
بيشتر پاسخگوي تقاضاي مشتريان باش��د. برنامه هاي 
فروش مناس��بتي يا ماهيانه ايران خودرو پاسخگوي نياز 
متقاضيان بوده و مش��تريان مي توانند صرفا با مراجعه به 
پايگاه اينترنتي فروش محصوالت يا نمايندگي هاي اين 

خودروساز نسبت به نام  نويسي اقدام كنند. 
او به متقاضيان خريد خ��ودرو توصيه كرد ني��از خود به 
خودرو را با خريد مس��تقيم از شركت ايران خودرو تامين 
كرده و به هيچ وجه نس��بت ب��ه خريد از س��ود جويان و 

واسطه ها در بازارهاي آزاد اقدام نكنند. 
گفتني است، طرح فروش ويژه عيد سعيد فطر از ساعت 
۱۰ صبح روز چهارشنبه ۲۳ خرداد آغاز و تا زمان تكميل 
ظرفيت ادامه خواهد داشت. مشتريان مي توانند با مراجعه 
به سايت فروش اينترنتي محصوالت شركت ايران خودرو 
ب��ه نش��اني esale.ikco.ir )در روش پيش ف��روش( يا 
نمايندگي هاي مجاز سراسر كشور )در تمامي روش هاي 

فروش( نسبت به نام نويسي اقدام كنند.

 همراه اول شفاف ترين 
شركت بورسي شد

اعالم فروش ويژه ايران خودرو 
در عيد فطر

يادداشت - 1

يادداشت - 2

اقتصادهايي كه در شرايط عادي 
به سر مي برند در شرايط تورمي 
مهم ترين ابزارشان براي كنترل 
افزايش سطح قيمت ها، افزايش 
نرخ بهره است. به طور مثال بانك 
مركزي امريكا، در نظ��ر دارد در 
جهت كنت��رل افزايش قيمت ها 
نرخ بهره بانكي را افزايش دهد يا كش��ور همس��ايه مان 
تركيه، نيز ب��ه علت افزايش تورمي ك��ه طي چند وقت 
گذشته تجربه كرده اس��ت، به دنبال افزايش نرخ بهره 
است. اين سياس��ت مواقعي كاربرد دارد كه اقتصاد در 
شرايط غيرعادي نباشد. ش��رايط غيرعادي بدين معنا 
اس��ت كه همواره عوامل مختلفي وجود دارد كه اثرات 

ناشي از سياستگذاري را تحت تاثير خود قرار مي دهند 
و نمي گذارند نتايج دلخواه به ثمر بنش��ينند. اقتصاد ما 
در ش��رايط عادي به س��ر نمي برد كه با اعمال سياست 
افزايش نرخ بهره آثار ناشي از نوس��انات قيمتي حاكم 
بر ديگر بازارها همانند بازار س��كه را كاهش دهيم چرا 
كه انتظارات حاكم بر ب��ازار عالوه بر اينكه از متغيرهاي 
اقتصادي متاثر اس��ت، از ش��رايط و عوامل سياسي نيز 
تاثير مي پذيرد. حال اگر ش��رايط سياسي به هر دليلي 
ناآرام باشد، نبايد انتظار اثر گذاري باالي ابزار اقتصادي 
براي كنترل بازارها را داشت. به واقع ابزارهاي اقتصادي 
يك پيش ش��رط اس��ت ولي تنها ابزار نيس��ت. تجربه 
ماه هاي گذشته نيز نش��ان دهنده همين موضوع است. 
بانك مركزي در جهت كاهش نوس��انات حاكم بر بازار 

دالر و سكه نرخ بهره بانكي را افزايش داد و با وجود اينكه 
براي مدت كوتاهي شاهد كاهش قيمت ها بوديم ولي به 
دليل وجود نااطميناني كه نسبت به آينده وجود داشت، 
بازارها روند افزايش��ي خ��ود را ادام��ه دادند همچنين 
بانك مركزي در جهت كاهش نوس��انات حاكم بر بازار 
سكه، طرح فروش سكه براساس قراردادهاي آتي سكه 
را اجرايي كرد كه اين طرح با شكس��ت مواجه شد چرا 
كه به علت انتظارات افزايشي قيمت در آينده، تقاضاي 
بازار آنقدر باال بود كه بانك مركزي نتوانست به آن پاسخ 
دهد. مهم ترين سياستي كه از سوي نهاد سياست گذار 
بهتر است پيگيري شود، برگرداندن آرامش و درنتيجه 
كنترل انتظارات قيمتي در اقتصاد است. به طور مثال، 
هم اكنون انتظاري كه در اقتصاد وجود دارد اين اس��ت 

كه درآينده فروش نفت مان ب��ه دليل تحريم ها كاهش 
پيدا مي كند. جامعه از هم اكنون انتظار افزايش قيمت 
در آين��ده را دارد در نتيجه براي جلوگي��ري از كاهش 
ارزش دارايي خود به س��مت بازارهايي همانند س��كه 
و طال يا خري��د دالر مي روند چرا كه اي��ن دارايي ها در 
ش��رايط تورمي، حاف��ظ ارزش پول هس��تند. بنابراين 
قيم��ت دالر تاثير قابل توجهي ب��ر روند ديگ��ر بازارها 
دارد. در نتيجه مديريت صحيح بازار ارز از س��وي بانك 
مركزي با ابزارهاي اقتصادي و البته كنترل انتظارات كه 
خود ناش��ي از روند متغيرها در گذشته است، مي تواند 
آرامش بخش، بازار باش��د؛ آرامشي كه با حاكم شدن بر 
بدنه كل اقتصاد، بي ثباتي ه��اي حاكم بر ديگر بازارها را 

نيز از بين خواهد برد.  كارشناس ارشد پولي

اقتصاد كالن سياست هاي پولي 
را براي هداي��ت متغيرهايي به 
كار مي گي��رد كه در بي��ن آنها 
عامل انتظ��ارات مردمي نيز به 
چش��م مي خورد، چراكه شدت 
انتظارات و عدم اطمينان مردم 
از جمله متغيره��اي اقتصادي 
اس��ت كه نقش مهمي را در ايجاد تع��ادل و كاهش 
تنش دربازارها ايفا مي كند. اينكه مقام مس��وولي در 

ش��رايط بحراني افزايش قيمت در ب��ازاري را حباب 
معرفي كند و عمر آن را زودگ��ذر بداند ولي درعمل 
اين اتفاق رخ ندهد قب��ل از تضعيف قدرت هر متغير 
ديگري يك سرنوش��ت دوجانبه براي انتظارات رقم 
مي زن��د. از يك س��و خوش بيني را ب��ه بدبيني تغيير 
مي ده��د و نق��ش آن را در پيش��برد اه��داف كالن 
كمرنگ مي كند و از ديگر س��و همين عامل بدبيني 
را در باالترين اولويت متغيره��اي كالن قرار مي دهد 
كه مي تواند بازار را تعيين كند. در چنين ش��رايطي 

اين انتظارات هس��تند ك��ه با تحريك مي��زان تقاضا 
همچنانكه از ابتداي��ي و در عين ح��ال اصولي ترين 
قوانين اقتصادي برمي آيد س��طح قيمت ها را تعيين 
مي كند. ش��رايط كنوني كش��ور به گونه اي است كه 
در بازارهاي مختل��ف تنها عامل پيش��تاز در تعيين 
قيمت ه��ا خوش بيني و بدبيني افراد نس��بت به بازار 
است. اين روزها اقتصاد ما بيشتر از هر عاملي نيازمند 
يك قاعده بلندمدت و تعيين شده است كه براساس 
آن بتواند بار ديگر از متغير انتظارات مردمي به عنوان 

ابزاري براي نيل به اهداف اقتصادي استفاده كند. 
پيشنهاد اين است كه مسووالن با توجه به تجربيات 
اخير در بازارهاي مختلف س��عي در ارايه برنامه هايي 
مدون و در عين حال اجرايي داش��ته باش��ند تا براي 
ادوار آينده بتوانيم با اس��تفاده از عامل خوشبيني كه 
از طريق آحاد جامعه در دستيابي به اهداف اقتصادي 
خودنمايي مي كند در بازگردان��دن آرامش و ثبات به 

بازارها موفق عمل كنيم. 
كارشناس اقتصادي

كنترل انتظارات تورمي

قيمت سكه؛ حباب يا واقعيت؟

مجوز افزايش 5.6 تا 7.1 درصدي 
قيمت خودرو

گروه اقتصادي| شوراي رقابت به روال بهار هر سال 
كه با محاس��به اي خاص و تحت فرمولي اختصاصي 
مجوز افزايش قيمت خ��ودرو را ص��ادر مي كند؛ روز 
گذش��ته نيز به توليد كنندگان داخلي اج��ازه داد تا 
خودروهاي زير 45 ميليون توماني خود را در كف 5.۶ 
درصد تا سقف 7.۱ درصد افزايش دهد. بر اين اساس 
از ده روز آينده س��ه خودروس��از ايران��ي يعني ايران 
خودرو، س��ايپا و مديران خودرو اج��ازه دارند اين بار 
با مجوز رس��مي قيمت هاي خ��ود را افزايش بدهند. 
طبق گفته رضا شيوا، براساس محاسبات مركز ملي 
رقاب��ت ميزان افزاي��ش قيمت خودروهاي س��اخت 
داخل كه مش��مول قيمت گذاري هستند اعالم شد. 
به طور متوس��ط خودروهاي س��اخت داخل شركت 
ايران خودرو كه مشمول قيمت گذاري هستند مجوز 
افزاي��ش 7.۱8 درص��د را دريافت كرده ان��د. او ادامه 
داده اس��ت: خودروهاي س��ايپا هم به طور متوسط 
مجوز افزايش 7.۰۱ درص��دي را دريافت كرده اند، در 
بخش خودروهاي مديران خودرو هم به طور متوسط 
افزايش 5.۶۲ مورد تاييد مركز ملي رقابت قرارگرفته 
است. شيوا البته تاكيد كرده كه زمان اجراي افزايش 
قيمت ها از اول تيرماه امس��ال اس��ت و خودروسازان 
مي توانند حداكثر به ميزان درصدهاي اعالمي قيمت 
محصوالت خود را افزايش دهند. به اين ترتيب ايران 
خودرويي ها طبق مجوز ش��وراي رقابت بيش��ترين 
افزايش قيمت و مديران خودرويي ها كمترين ميزان 
افزايش قيمت را روي محصوالت خود خواهند داشت 
كه اين روال طب��ق فرمولي كه پيش از اين از س��وي 
شوراي رقابت عنوان شده بود با كيفيت توليدات اين 
خودروسازان رابطه مستقيمي دارد.  به نظر مي رسد 
بازار خودرو ك��ه هم اكنون نيز در ش��رايط خاصي به 
س��ر مي برد از ابتداي تير ماه رس��ما با مجوز افزايش 
قيمت خودرو وارد روال قيمتي جديدي  شود؛ روالي 
كه ش��بهاتي را نيز دارد، چرا كه چندي پيش بود كه 
وزير صنعت، معدن و تجارت به خودروس��ازان مجوز 
داده بود كه تا سقف ۹.۶ درصد افزايش قيمت دهند 
و حاال مش��خص نيس��ت كه اين افزايش قيمتي كه 
شوراي رقابت به عنوان نهاد رس��مي و دولتي مجوز 
آن را داده است با محاس��به همان ۹.۶ درصد مجوز 
وزير محاسبه خواهد شد يا كال روال قيمتي به پيش 
از مجوز وزير بازگش��ته و خودروهاي زير 45 ميليون 
تومان ش��اهد افزايش قيمت اعالم شده خواهند شد. 
كه اگر اي��ن روال دوم طي ش��ود و خودروها با قيمت 
اسفندماه گذشته كارخانه ها با افزايش قيمت اعالمي 
شوراي رقابت مواجه ش��وند از ابتداي تيرماه به جاي 
افزايش قيمت در برخي از خودروها بايد شاهد كاهش 
قيمت باش��يم. در همين حال مش��خص نيست كه 
خودروسازان اين ميزان افزايش قيمت را به چه طريق 
در توليدات خ��ود اعمال مي كنند و ك��دام خودروها 
شامل بيش��ترين ميزان افزايش قيمت خواهند شد، 
تا پيش از اين خودروس��ازان درصد مج��وز افزايش 
قيمت را در تمام س��بد محصوالت زي��ر 45 ميليون 
تومان اعمال كرده اند و خاصا يك خودرو از كل مجوز 
افزايش قيمت س��هم نبرده اند. در خان��واده مديران 
خودرو تنها يك خودرو زير 45 ميليون تومان وجود 
دارد كه با اين افزايش رسما اين خودروساز از گردونه 

قيمت گذاري شوراي رقابت خارج خواهد شد. 

ايرانيان 60 تن طال در 6 ماه خريدند

 چرا بازار سكه به ايستگاه 
جذب دارايي ها  تبديل شده است؟

مقصد دوم نقدينگي

چرا مردم به س�مت بازار س�كه رفته ان�د؟ دليل 
نوسانات قيمت س�كه در چند روز اخير چه بوده و 
چه آينده اي را مي توان ب�راي بازيگران اصلي اين 
بازار متصور شد؟ براس�اس اعالم مسووالن بانك 
مركزي، م�ردم ايران از آذرماه گذش�ته تاكنون از 

طريق طرح پيش فروش سكه بيش ازهفت ميليون 
قطعه س�كه تمام بهار آزاد ي خريده اند كه معادل 
60 تن ش�مش طال س�ت.  س�كه در اقتصاد ايران 
داراي چهار ويژگي است. نقد شونده است، قابليت 
خروج از كش�ور را دارد، قيمت دالر در آن مستتر 
است و ارزش پول در آن حفظ مي شود. تمامي اين 
ويژگي ها سبب شده تا بازار سكه ريسك پذيري 
كمتري نسبت به ساير بازارها داشته باشد. فعاليت 
در چنين بازاري براي همه بازيگران جذاب است. 

چه آنها كه قص�د دارن�د ارزش دارايي هاي خود را 
حفظ كنند، چه كساني كه كسب و كارشان از اين 
راه اس�ت و چه افرادي كه فعاليت هاي سوداگرانه 
در بازار دارند.  در ش�رايطي كه انتظ�ارات تورمي 
در اقتصاد اي�ران افزايش يافت�ه، هوش اقتصادي 
آحاد اقتصادي حك�م مي كند كه دارايي ش�ان به 
س�مت بازارهاي كم ريس�ك حركت كن�د كه در 
غياب بازار ارز، س�كه جذاب ترين بازار براي حفظ 
دارايي هاس�ت. در اين مي�ان اما ي�ك خطر براي 

اقتصاد ايران در بلندمدت وجود دارد و آن اينكه با 
سرازير شدن سرمايه ها به سمت بازار سكه، عالوه 
بر اينكه انتظارات تورمي افزايش مي يابد، كاهش 
سرمايه گذاري در بخش توليد سبب خواهد شد تا 
در آينده، ركود بر اقتصاد كشور حاكم شود. جنس 
اين ركود تورمي خواهد بود و ممكن است بار ديگر 
اقتصاد ايران در معرض تورم هاي باال و رش�دهاي 
پايين قرار گيرد كه معني آن كوچك شدن سفره 

مردم خواهد بود. 

طرح موضوع
سكه حافظ دارايي هاي مردم شد

فرزان خدادادي

قيمت س��كه ظرف س��ه ماه اخير با رون��د صعودي 
مواجه ش��ده اس��ت، هر چند در مقاطع��ي هم افت 
قيمت داشت اما چند هفته اي اس��ت كه بار ديگر به 
شيب افزايش قيمت بازگشته اس��ت. روند صعودي 
افزايش قيمت س��كه از اواخر س��ال گذشته شروع 
شد، جايي كه سكه تمام به يك ميليون و ۶۰۰ هزار 
تومان رسيد كه تا آن زمان باالترين رقم براي قيمت 
س��كه تمام بود. با شروع س��ال جديد روند صعودي 
قيمت س��كه ادامه پيدا كرد و قيمت س��كه تمام به 
يك ميلي��ون و ۹۰۰ هزار تومان رس��يد و پس از آن 
به دو ميليون تومان هم نزديك ش��د. ام��ا به دنبال 
سياست جديد ارزي و تعيين دالر 4۲۰۰ توماني به 
عنوان تك نرخي، قيمت س��كه هم به يك باره ۲۰۰ 
هزار تومان كاهش پي��دا كرد. اما در دو، س��ه هفته 
اخير حركت قيمت س��كه دوباره افزايش��ي ش��ده و 
به كانال دو ميلي��ون و پانصد هزار تومان وارد ش��ده 
اس��ت. روز گذش��ته قيمت هر س��كه بهار آزادي به 
قيمت ۲ ميلي��ون و4۱۲ هزارتومان رس��يد، قيمتي 
كه نسبت به روز دوش��نبه، تغييري ۲.4۲ درصدي 
معادل با افزايش��ي 57 هزارتوماني را نش��ان مي داد.  
حال س��والي كه وجود دارد اين است كه اين افزايش 
قيمت ها ناش��ي از چيس��ت و آيا درآينده نيز شاهد 
اين روند افزايش��ي خواهيم بود؟اگر بخواهيم عوامل 
موثر بر تغيير ارزش سكه را بررسي كنيم به طور كل 
مي توان به ن��رخ بهره، قيمت دالر و نرخ تورم اش��اره 

كرد. 

نرخ بهره
با كاهش يا ثابت ماندن ن��رخ بهره و كاهش تدريجي 
ارزش پول نقد، افراد ديگر تمايلي به س��پرده گذاري 

س��رمايه هاي نقدي خود ندارن��د. بنابراين با كاهش 
تماي��ل به نگه��داري پول نق��د و از آنجا ك��ه طال از 
ويژگي ه��اي ثب��ات ارزش حتي در ش��رايط جنگ، 
بحران و تنش هاي بين المللي برخوردار اس��ت، افراد 
تمايل ب��ه خريد آن پي��دا مي كنند كه خ��ود باعث 
افزايش قيمت طال مي ش��ود. به ص��ورت عكس، اگر 
نرخ بهره بانكي افزايش پيدا كند، افراد سپرده گذاري 
در بانك را جذاب دانسته و منابع خود را به سمت آن 
روانه مي كنند. حال اگر ب��ه بازارهاي جهاني نگاهي 
بيندازيم، پيش بيني مي ش��ود بان��ك مركزي اروپا 
برنامه خود براي پاي��ان دادن به خريد اوراق قرضه را 
تا اواخر امسال اعالم كند. اتفاقي كه در صورت وقوع 
مي تواند افزايش نرخ بهره را به دنبال داش��ته باشد، 
همچنين پيش بيني مي ش��ود فدرال رزرو امريكا در 
نشس��ت چهارش��نبه خود نرخ بهره را براي دومين 
بار در س��ال ۲۰۱8 ميالدي افزايش دهد. در نتيجه 
اينكه روند سياس��ت هاي پولي و نرخ به��ره امريكا و 
تصميمات بانك  مرك��زي اروپا ط��ي ماه هاي آينده 
چگونه خواهد بود، مي تواند تاثير مهمي بر نوسانات 
قيمت ارز و قيمت جهاني طال داشته باشد. نوساناتي 
كه مي تواند بازاره��اي داخلي را ب��ا بي ثباتي همراه 
كند. در بازارهاي داخلي ني��ز روند تغيير نرخ بهره، و 
اينكه درآينده چه تصميمي براي آن گرفته مي شود 

مي تواند ارزش سكه طال را دستخوش تغيير كند. 

قيمت دالر
قيم��ت ط��ال در بازاره��اي جهاني فل��زات قيمتي، 
توسط دالر تعيين مي شود، به نظر اكثر كارشناسان 
مهم ترين عام��ل افزاي��ش ارزش ط��ال، ارزش دالر 
اس��ت كه عوامل اثرگذار ديگر نيز از اين عامل تاثير 
مي پذيرن��د. هنگام��ي ك��ه ارزش دالر كاهش پيدا 
مي كند، مقدار زي��ادي پول از ب��ازار خريد و فروش 
ارز وارد بازاره��اي كااليي مي ش��ود ك��ه در بورس 

معامله مي شوند. در چنين شرايطي در بازار طال نيز 
پول هاي بس��يار زيادي ورود پيدا كرده كه اين خود 
مي تواند دليل اصلي افزايش قيمت در اين بازار باشد. 
از س��وي ديگر تنزل ارزش دالر ب��ه كاهش ذخيره 
ارزي بانك مركزي كشورهاي مختلف منجر مي شود 
و آنها براي جبران اين مساله به دنبال افزايش ذخيره 
طالي خود مي افتند كه به رش��د چرخ��ش پول در 
بازار طال و افزاي��ش قيمت آن مي انجام��د. بنابراين 
هم بانك هاي مركزي و هم سرمايه گذاران در جهت 
جلوگيري از كاهش دارايي هاي خود طال را بهترين 
گزينه به جاي دالر مي دانند. طي ماه ها و هفته هاي 
گذشته ارزش دالر با نوس��اناتي همراه بوده است در 
نتيجه اين تالطمات، ديگر بازارها از جمله بازار سكه 
كه عامل مهمي  در تعيين ارزش قيمت دالر اس��ت، 
حال چون قيمت دالر روندي افزايش��ي داش��ته و تا 
زماني كه انتظار تغييرات ارزش دالر وجود داش��ته 
باشد، بايد ش��اهد حاكم بودن بي ثباتي در بازار سكه 
بود. به طور مثال اعمال تحريم ها از س��وي امريكا و 
انتظار كاهش فروش نفت و به تبع آن كاهش عرضه 
ارز، مي تواند خ��ود انتظارات افزاي��ش قيمت دالر را 
باال ببرد در نتيجه قيمت س��كه نيز روندي افزايشي 

داشته باشد. 

نرخ تورم
افزايش س��طح قيمت ها و انتظار تداوم آن در آينده، 
تقاضا براي كااله��اي فيزيك��ي را افزايش مي دهد. 
زيرا در ش��رايط تورم اين كاالهاي فيزيكي هستند 
كه  مي توانن��د ارزش حقيقي پول نقد اف��راد را نگه 
دارند. س��كه و طال نيز به عنوان دارايي هاي فيزيكي 
و البته عرضه محدود آنها، در شرايط تورمي با حجم 
باالي��ي از تقاضا روبرو هس��تند. البت��ه ديگر كاالها 
همانند مسكن نيز اين پتانس��يل را دارند تا پذيرنده 
افزايش تقاضا باشند ولي س��كه به دليل اين ويژگي 

خود كه ب��ا حجم كم��ي از منابع نيز قاب��ل خريد و 
فروش است اين پتانس��يل را دارد كه منابع خرد را 
نيز جذب خ��ود كند در نتيجه مقص��د بهتري براي 
تقاضاهاي سوداگرانه و احتياطي است. نگاه به روند 
گذشته افزايش قيمت ها چه در بخش توليد كننده 
و چه مصرف كننده، حاكي از روند افزايش��ي است. 
در نتيجه انتظارات حاكم بر بازار، افزايش��ي اس��ت؛ 
لذا مي ت��وان افزايش اخير قيمت ها در بازار س��كه و 
طال را تا حدودي ناش��ي از رشد ش��اخص قيمت ها 
دانس��ت و اگر اين روند همچن��ان افزايش پيدا كند 
آنچه بر بازار س��كه و طال س��ايه انداخته ادامه روند 
افزايش قيمت ها است.  با توجه به مطالب بيان شده، 
مهم ترين تصميمي كه نهاد سياست گذار بهتر است 
اتخاذ كند، ايجاد آرامش در بازار اس��ت. آرامشي كه 
از طريق كنترل انتظارات مي تواند از بي ثباتي  آينده 
جلوگيري كند. چرا ك��ه انتظ��ارات از آينده روابط 
سياسي كشور قيمت دالر را به ش��دت متاثر از خود 
كرده است، همچنين انتظار افزايش قيمت در آينده 
نيز خود به دليل نامش��خص بودن آينده متغيرهاي 
اقتصادي، بر بازار حاكم اس��ت. لذا فرونش��اندن اين 

انتظارات از مهم ترين اولويت ها است. 
در كنار اين موض��وع، تصميم گيري در مورد تغيير 
نرخ بهره در جهت كنت��رل تورم و همچنين قيمت 
س��اير دارايي ه��ا از اولويت هاي پي��ش روي نهاد 
سياست گذار است. البته امكان معامالت به صورت 
قرارداد هاي آتي سكه نيز از گزينه هاي پيش روي 
بانك مركزي اس��ت كه البته هماگونه كه مشاهده 
شد به  رغم پيگيري اين سياست، به دليل ضعف در 
اجرا و مديريت، با حجم بااليي از تقاضا روبه رو شد 
كه درنهايت متوقف ش��د. لذا در ادام��ه مي توان با 
درك ش��رايط حاكم براقتصاد به نحو بهتري از اين 
ابزارها اس��تفاده كرد تا بلكه التهابات از بازار خارج  

شود. 

تحليل
راه آرامش بازار سكه

احمد   مجتهد

رضا   بوستاني
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رييس مجلس ش��وراي اس��المي روز گذش��ته از 
كتاب اقتص��اد اي��ران در س��ال ۹۶ رونمايي كرد. 
كتابي كه از سوي 4۱ كارشناس اقتصادي نگارش 
ش��ده و اقتصاددانان سرشناسي چون بهروز هادي 
زنوز، عباس ش��اكري، كامران ندري و س��يدعلي 
مدن��ي زاده بر روند تدوي��ن آن نظارت ك��رده اند. 
نويسندگان اين كتاب با روايت آنچه كه بر اقتصاد 
ايران گذش��ته اس��ت، براي س��ال ۹7 پيش بيني 
كرده اند كه رشد اقتصادي به ۳ درصد برشد و نرخ 

تورم ۱۱.5 درصد شود.
تدوين كنندگان اين كتاب ب��راي نرخ بيكاري ۹7 
س��ه رقم را پيش بيني كرده اند. به ب��اور آنان نرخ 
بيكاري رس��مي بي��ن ۱۲ تا ۱۲.5 درص��د خواهد 
بود، نرخ بيكاري در جوانان تا س��طح ۲8.5 درصد 
افزايش مي يابد و نرخ بيكاري پنهان به ۲۳ درصد 

مي رسد.
نويس��ندگان اين كتاب برآورد كرده اند كه ميزان 
درآمده��اي نفتي در س��ال ۹7 ح��دود ۱۰۱ هزار 
ميليارد تومان ش��ده و درآمد دول��ت از محل اخذ 

ماليات به ۱۲4 هزار ميليارد تومان برسد.
در بخش پول��ي نيز پيش بيني ش��ده ك��ه ميزان 
نقدينگي در س��ال ۹7 به ۱۹ هزار، ه��زار ميليارد 
تومان رس��يده و ۲۳.5 درصد رشد داش��ته باشد. 
رش��د پايه پولي نيز كه در س��ال ۹۶ حدود ۱۹.۶ 
درصد برآورد ش��ده تا پايان امسال به ۱۹.8 درصد 

خواهد رسيد.
مركز پژوه��ش هاي مجلس ب��راي بهبود وضعيت 
اقتصادي كش��ور، چه��ار راهكار را پيش��نهاد داده 
اس��ت. نخس��ت نظام بانكي و تامين مالي كش��ور 
اصالح شود، آنگاه با استفاده از ظرفيت هاي برجام 
بر تبادالت مالي بين المللي افزاي��ش يافته و نظام 
ارزي كشور نيز تغيير يابد، سپس جراحي در نظام 
مالي دولت صورت گي��رد و در نهاي��ت حمايت از 

توليد اهميت پيدا كند.

خودرو


