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بازار سرمايهادامه از صفحه اول سياستگذاري

گروه اقتصادي| در ادامه دور جديد رش��د بازار سرمايه 
كه از ابتداي خردادماه س��ال جاري آغاز شد، روز گذشته 
ش��اخص كل بورس به مرز100هزاري شدن نزديك شد. 
اين رش��د كه نتيجه داد و س��تد 1.660ميليون سهم در 
121هزار نوبت بود س��بب شد تا ش��اخص بورس با رشد 
2767واحدي در ارتفاع 99ه��زار و 146واحد خودنمايي 
كند. اي��ن در حالي بود ك��ه ارزش كل مب��ادالت تا پايان 
روزكاري ديروز )چهارشنبه( به رقم 43.563.86 ميليون 
تومان و ارزش بازار به 38.717.71 ميليارد تومان رسيد. 
نقدينگي هاي سرگردان دركنار بازار ارز و سكه طي چند 
ماهه اخير، مقصد دنياي سرمايه را نيز پيش گرفته است 
تا پس از اتخاذ سياست كاهش نرخ س��ود از سمت بانك 
مركزي، س��رمايه هاي خرد م��ردم كه هم��واره به دنبال 
باالترين سودآوري هستند وارد اين بازار شود. اينكه تابلوي 
معامالت بورس رقمي كم نظير طي چند ماه گذش��ته را 
نشان دهد اتفاق بزرگي است، اما اگر بخواهيم ثمربخشي 
اين صعود را در اقتصاد كشور ببينيم، بايد موجبات بقاي 
نقدينگي وارد شده به اين بازار را فراهم كرد؛ يادمان باشد 
در شرايط كنوني، فقط حفظ نقدينگي هاي پناهنده به بازار 
سرمايه است كه مي تواند زيرس��اخت هاي رشد و توسعه 
دراقتصاد را رقم بزند و در غير اين صورت، براي بازار سرمايه 
سرنوشتي متفاوت با بازار ارز و سكه در پيش نخواهد بود. 
اگر روند تحوالت شاخص بورس از ابتداي امسال را بررسي 
كنيم مي بينيم، شاخص كل بازار بورس اوراق بهادار تهران 
با وجود اينكه سال جديد را با حركتي صعودي آغاز كرده 
بود درانتهاي اين ماه با كاهشي 8 درصدي به فعاليت خود 
پايان داد كه اين حركت دوسويه با توجه به اتفاقات پيرامون 
بازارهاي موازي به خصوص بازار دالر توجيه پذير است. در 
پي افزايش قيمت دالر رشد فعاليت شركت هايي كه از اين 
امر منتفع شدند؛ شرايط را براي بهبود داد و ستدها و حجم 
معادالت به گونه اي فراهم ش��د كه شاهد افزايش قيمت 
در اين بازار بوديم. ولي همزم��ان با تعيين قيمت 4هزارو 
200تومان براي ارز كه از طرف بانك مركزي اعمال ش��د 
نقشه راه معامالت شركت هاي بورسي تغيير كرد و سمت 
و سويي خالف جهت قابل انتظار رفت. در عين حال بازار 
سكه نوساناتي قابل توجه را تجربه كرد؛ سكه توانست در 
يك ماه حدود 13 درصد رشد را به ثبت رساند كه ركوردي 
تازه طي سال هاي اخير محس��وب مي شود. دماسنج بازار 
بورس كه در ارديبهشت ماه به تبعيت از افزايش قيمت ها 
و نوس��انات در بازار دالر و س��كه افزايش چشمگيري در 
معامالت ش��ركت هاي بورس��ي را منعكس نمي كرد در 
نيمه دوم اين ماه با اعالم خروج ترامپ از برجام، وارد سير 
صعودي شد. حواشي خروج ترامپ از برجام با توجه به ايجاد 
تنش ها در بازارها به خصوص بازار دالر سبب شد تا نماگر 
بازار بورس همچنان رش��د حجم معامالت را نشان دهد. 
سير صعودي شاخص كل در اين بازار كه از يك سو انتشار 
اخبار اميدواركننده در رابطه با پابرجا بودن ساير كشورها 
كه ايران را به برجام 1+4 اميدوار مي كرد و از ديگر سو روند 
انفعالي فعاليت برخي شركت هاي بورسي در روزهاي قبل 
كه خود را در سطح قيمت ها نشان داده بود نيز سبب شد تا 
سهامداران بار ديگر با اعتماد و اطمينان بيشتر به اين بازار 
وارد شوند. در اين ميان پيروي محصوالت صادرات محور 
از نرخ دالر با توجه به وضعيت بازار ارز موجب شد كه تاثير 
مثبتي در افزايش شاخص اين گروه و نهايتا شاخص كل 

وارد شود. 

ارزش سهام ش��ركت ها نيز افزايش مي يابد. دومين مورد 
افزايش قيمت دالر اس��ت. طي ماه ها و هفته هاي گذشته 
قيمت دالر روندي صعودي داشته اس��ت بنابراين انتظار 
براين اس��ت كه ش��ركت هاي صادركننده افزايش ارزش 
سهام داشته باش��ند و س��هم آنها باارزش تر شود. سومين 
دليل نيز جا ماندن بازار س��رمايه از ديگر بازارها است. طي 
ماه ها و هفته هاي گذش��ته، بازارهاي سكه و طال، مسكن، 
دالر و حتي خودرو افزايش بازدهي بااليي داشته اند ولي بازار 
سرمايه از اين افزايش ها به دور مانده بود، در نتيجه به دليل 
اينكه بازدهي بازارها تمايل به برابري دارد، ش��كاف ايجاد 
ش��ده بين بازدهي بازارها، طي روزهاي گذشته خود را در 
افزايش شاخص بازار سرمايه نشان داد. البته مصاحبه آقاي 
نوبخت در گفت وگوي ويژه خبري سه شنبه گذشته مبني 
بر دعوت مردم براي مشاركت بيشتر به بازار سرمايه نيز خود 
عاملي بود براي حركت منابع خرد به اين بازار، بنابراين اين 
موضوع نيز با افزايش تقاضا در بازار سرمايه در جهت افزايش 
شاخص ها عمل كرد. با توجه به بازدهي ساير بازارها، انتظار 
بر اين است كه روند افزايشي حاكم بر بازار سرمايه همچنان 
تداوم و در حدود 20 تا 25 درصد بازدهي داش��ته باش��د. 
در اين بين ش��ركت هايي كه محصوالت ش��ان تحت نظر 
تعزيرات حكومتي است، كمتر تحت تاثير قرار مي گيرند 
ولي آنهايي كه از تغييرات قيمت دالر و تورم منتفع مي شوند 
و شرايط تحريم هم كمتر متضررشان مي كند، نسبت به 
ديگر شركت ها، رش��د باالتري خواهند داشت. نكته حائز 
اهميت اين اس��ت كه اين رش��د س��يگنال مناسبي براي 
اقتصاد نيس��ت افزايش تورم به هنگامي كه سطح درآمد 
مردم بيشتر نشده است، اقتصاد كشور را با محدوديت هايي 
در آينده مواجه خواه��د كرد. اين افزايش ت��ورم در آينده 
كاهش مصرف و تقاضا را به دنبال خواهد داشت. دليل تورم 
نيز ناشي از افزايش تقاضاي عمومي جامعه نيست بلكه به 
دليل رش��د نقدينگي است كه در گذش��ته صورت گرفته 
است. خاصيت بازار سرمايه اين است كه حباب ايجاد شده 
در آن به بخش هاي اقتصادي ضربه نمي زند كه اين درست 
برخالف ساير بازارها است. البته افزايش ها مقطعي است و 
اگر برنامه اي براي آن وجود نداش��ته باشد، شاهد كاهش 
ش��اخص ها خواهيم ب��ود. تصميم گيري ه��اي اقتصادي 
صورت گرفته در بازار سرمايه، موثر نبوده است. نقش بازار 
سرمايه همواره از سوي كارشناسان مورد تاكيد واقع شده 
ولي از س��وي نهاد سياس��تگذار بدان توجهي نشده است.
كارشناس بازار سرمايه  

 ركوردش��كني مجمع عمومي عادي س��االنه س��ال مالي 
منتهي به 29اس��فند ماه 1396 ش��ركت نف��ت ايرانول با 
حضور بيش از 98درصد س��هامداران چهارش��نبه بيست 
و سوم خرداد ماه در س��الن تالش وزارت كار برگزار شد.به 
گزارش »اعتماد«، شركت نفت ايرانول با شناسايي به موقع 
ريسك هاي شركت، سيستم اقتصادي و بازار توليد روانكار 
و با پياده س��ازي برنامه اس��تراتژيك خود توانست يكي از 
بهترين مجامع خود در سال هاي اخير را برگزار كند و موفق 
شد لبخند رضايت و ش��ادي را بر لبان س��هامداران خرد و 
كالن  خود بنشاند. براساس اين گزارش، اين مجمع كه به 
رياس��ت آقاي خالق و نظارت آقايان ديانت و جاويد برگزار 
ش��د عالوه بر تصويب صورت هاي مالي با توجه به گزارش 
عملكرد مديرعامل شركت با ثبت ركوردشكني ايرانول در 
توليد، فروش و صادرات روغن موتور همراه با رشد سهم بازار 
و باالترين رشد س��ود عملياتي به ميزان 28 درصد، فروش 
20 درصد و افزايش 7 درصدي سود خالص سال نسبت به 
س��ال قبل از مبلغ 1978 ميليارد ريال در سال 95 به مبلغ 
2121 ميليارد ريال در سال 96 كه ناشي از افزايش اساسي 
در فروش و س��ود عمليات��ي، كاهش هزينه ه��اي فروش، 
اداري و عمومي و تغيير در سياس��ت هاي فروش ش��ركت 
از اعتباري به نقدي اس��ت، موجب تحقق EPS  هر س��هم 
به مبلغ 1061 ريال و مصوب ش��د از مبلغ 2121 ميليارد 
ريال سود تحقق يافته )به ازاي هر سهم 1061 ريال( مبلغ 
2000 ميليارد ريال و به ازاي هر س��هم 1000 ريال معادل 
94 درصد از سود تحقق يافته بين سهامداران تقسيم شود. 
همچنين روزنامه دنياي اقتصاد به عنوان روزنامه رس��مي 
ش��ركت و موسسه حسابرس��ي هش��يار بهمند به عنوان 
حسابرس و بازرس قانوني براي سال 1397 انتخاب شدند. 
مجمع ايرانول كه با استقبال بي نظير س��هامداران برگزار 
ش��د، پس از طرح س��واالت درخصوص عملكرد شركت و 
پاس��خ اعضاي هيات مديره، با تقدير سهامداران از عملكرد 

مديرعامل و اعضاي هيات مديره به پايان رسيد. 

جشن گلريزان ويژه آزادی زندانيان غيرعمد توسط شرکت 
ف��والد مبارکه اصفه��ان در محل ب��اغ ف��ردوس اصفهان 
برگزار شد. جش��ن گلريزان ويژه آزادی زندانيان غير عمد 
توسط ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان با حضور رئيس کل 
دادگس��تری اس��تان، رئيس و اعضای س��تاد ديه استان، 
فرماندار شهرستان مبارکه، مديرعامل شرکت فوالد مبارکه 
و جمعی از مديران شرکت های تحت پوشش، پيمانکاران و 
ش��رکت های طرف قرارداد گروه فوالد مبارکه در محل باغ 
فردوس اصفهان برگزار شد.دکتر بهرام سبحانی، مديرعامل 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان در ابتدای اين مراسم و پس از 
اقامه نماز مغرب و عشاء و صرف افطاری شرکت کنندگان در 
اين مراسم در س��خنانی به اهميت کارهای خير در جامعه 
اش��اره کرد و گفت: قدم های خيری که ف��والد مبارکه در 
جامعه برداشته است موجب ش��ده، اين صنعت بحمداهلل 
از خطرات و باليای غير مترقبه مصون باش��د.وی افزود: در 
فوالد مبارکه، کارکنان در دمای باالی 1200 درجه مذاب 
را منتقل می کنند که اصطالحا جهنمی از مذاب اس��ت و 
تاکنون از باليا مصون بوده اند.دکتر سبحانی افزود: شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان در پنج سال گذش��ته، زمينه آزادی 
بي��ش از 1500 زندانی غيرعمد را فراهم کرده اس��ت.  وی 
افزود: در پنج سال گذشته در جش��ن های آزادی زندانيان 
غير عمد در کشور 3هزار و 85 زندانی در کشور آزاد شده اند 
که گروه فوالد مبارک��ه در آزادی 50 درص��د اين زندانيان 
مستقيما نقش داشته است. وی به انتظار جامعه از صنايع 
بزرگ برای ايفای مس��ووليت های اجتماعی اش��اره کرد و 
گفت: فرهنگ دينی به ما آموخته که افرادی که می توانند 
در آزادی زندانيان که ناخواسته گرفتار شده اند همت کنند.

دکتر سبحانی به دست تقدير روزگار در زندگی روزمره اشاره 
کرد و گفت: همي��ن کمک ها و دس��تگيری از درماندگان 
است که موجب می ش��ود امداد غيبی به داد فرد برسد. وی 
افزود: وقتی در تلويزيون ش��اهد آزادی يک زندانی هستيم 
بسيار خوشحال می ش��ويم حال توجه داشته باشيم با آزاد 
شدن س��ه هزار زندانی، موجی از خوش��حالی خانواده ها را 
شاهد هستيم. دکتر سبحانی به اهتمام شرکای اجتماعی 
و اقتصادی و پيمانکاران و طرف قرارداد گروه فوالد مبارکه 
اشاره کرد و گفت: ش��رکت فوالد مبارکه با بيش از 3000 
شرکت شامل معادن سنگ آهن، توليدکنندگان مواد نسوز، 
توليدکنندگان قطع��ات يدکی و بيش از 1200 ش��رکت 

توليد کننده محصوالت مختلف تعامل اقتصادی دارد. 

چرا در دوران دولت هاي نهم و دهم و وقتي كه اكثريت 
مجلس به دس��ت محافظ��ه كاران بود، ش��اهد چنين 
تندروي هايي نبوديم؟ در عين حال در دولت اصالحات 
و دولت آقاي روحاني چني��ن تندروي هايي در فضاي 
عمومي به كرات رخ مي دهد. اين مساله نشان مي دهد 
كه اين نوع رفتارهاي تند س��ازماندهي شده هستند. 
نوعي وح��دت فرماندهي در اين ن��وع فعاليت ها ديده 
مي شود كه به نظر مي رس��د با جريانات تند بي ارتباط 
نباشند. متاسفانه اين جريان ها حتي توصيه هاي مقام 
معظم رهبري مبني بر لزوم وحدت و همگرايي جناح ها 
را ج��دي نمي گيرن��د. پيگي��ري پيامك هاي��ي كه به 
نمايندگان مجلس تحت عنوان »دانشجو« ارسال شده 
بود، نش��ان مي دهد كه اين جريان  مركز ثقلي در شهر 
مشهد داشته. جرياني كه حاضر است مردم را نسبت به 
مسووالن نظام بدبين كند. برخي سايت هايي هستند 
كه اخبار و مس��ائل كش��ور را به ص��ورت وارونه جلوه 
مي دهند. براي رس��يدن به اهداف شان حاضر به دلزده 
كردن مردم هس��تند. اس��تراتژي اين نوع جريان هاي 
تندرو به دلزده كردن مردم براي به حاشيه راندن آنان 

است. اين نوع رفتارها در راستاي منافع ملي نيست.

ادامه صعود شاخص ها در بازار سرمايه
اعتماد به بورس

فرصت بازار سرمايه
در مجمع عمومي عادي ساليانه

ايرانول ركورد زد

 آزادی ۱۵۰۰ زندانی غیر عمد
با حضور فوالد مباركه

منشا تندروي در فضاي عمومي

گروه اقتصادي| مركز آم��ار در آخرين 
گزارش خود، نرخ رش��د تولي��د ناخالص 
داخلي سال 96 كشور را اعالم كرد. براساس اين گزارش، 
گروه خدمات باالترين س��هم از رش��د را با 6.8 درصد به 
خود اختصاص داده است. اين در حالي است كه براساس 
گزارش مركز آمار، براي سال 95، بخش خدمات با رشدي 
7.1 درصدي باالترين س��هم را در رش��د 8.3 درصد آن 
سال تجربه كرده بود. رش��د اقتصادي بدون نفت نيز 4.3 
درصد اعالم شده است.  همچنين بنا به گزارش اعالمي، 
بخش هاي صنعت و كش��اورزي هر يك نرخ رش��دي به 
ميزان 1.6 و يك درصدي داش��ته اند. نكته حايز اهميت 
كاهش چشمگير رشد بخش صنعت نسبت به رشد سال 
95 است چرا كه اين بخش در سال 95 براساس گزارش 
مركز آمار، رش��دي 11.3 درصد را به ثبت رس��انده بود. 
رشد اقتصادي س��ال 96 در حالي اعالم شده است كه در 
برخي نظرس��نجي هاي معتبر، اقتصاددانان كشور رشد 
3 تا 5 درصدي را براي س��ال 96 پيش بيني كرده بودند. 
حال س��والي كه وجود دارد اين است كه چشم انداز رشد 
اقتصادي كش��ور در س��ال 97 چه خواهد بود، آيا مسير 
مثبتي را طي خواهيم كرد و دولت آقاي روحاني با توجه 
به ش��رايط امكانات موج��ود، تواناي��ي الزم جهت بهبود 
وضعيت اقتصادي را دارد و اينكه در اي��ن راه چه ابزارها و 

سياس��ت هايي الزم است تا اقتصاد كش��ور روند مثبتي 
از رش��د اقتصادي را تجربه كند. اگر به نظر كارشناس��ان 
اقتصادي در مورد روند رشد اقتصادي سال 97 توجه كنيم 
طبق نظرسنجي صورت گرفته از س��وي روزنامه دنياي 
اقتصاد 46 درصد از اقتصاددانان معتقدند اقتصاد ايران در 
سال 97، يك تا 3 درصد رش��د خواهد كرد. اين در حالي 
اس��ت نهادهاي بين المللي همانند بان��ك جهاني قدري 
خوشبينانه تر به اقتصاد كش��ور نگاه مي كنند به طوري 
كه بانك جهاني در جديدترين گزارش خود موس��وم به 
دورنماهاي اقتصادي جهان پيش بيني كرد رشد اقتصادي 
ايران در سال جاري ميالدي به 4.1 درصد برسد. اين نهاد 
بين المللي در گزارشي كه ش��ش ماه پيش منتشر كرده 
بود رش��د 4 درصدي را براي اقتصاد ايران در سال 2018 

پيش بيني كرده بود و اكنون با وجود خروج امريكا از برجام 
پيش بيني خود از رش��د اقتصاد ايران در س��ال 2018 را 
0.1 درصد افزايش داده و به 4.1 درصد رس��انده است. با 
اين اوصاف بهترين تصوير از رشد اقتصادي كشور در سال 
97 بين 1 تا 4 درصد است. همچنين مركز پژوهش ها از 
كتاب اقتصاد ايران در سال 96، كه از سوي ٤١ كارشناس 
اقتصادي نگارش ش��ده بود، رونمايي كرد. نويس��ندگان 
اين كتاب با روايت آنچه بر اقتصاد ايران گذش��ته اس��ت، 
براي س��ال ٩٧ پيش بيني كرده اند كه رشد اقتصادي به 
٣ درصد برسد. اينكه اين پيش بيني ها چقدر به واقعيت 
نزديك خواهد بود خود به عوامل مختلفي بستگي دارد. 
بطور كلي اين عوامل را مي توان به دودسته روند متغيرهاي 
اقتصادي كشور در سال 97 و همچنين روابط سياسي مان 

با ديگر كشورها بعد از خروج امريكا از برجام تقسيم بندي 
كرد. طي ماه هاي گذشته شاهد افزايش بي ثباتي در بازار 
ارز و سكه بوده ايم؛ بي ثباتي اي كه خود براساس مطالعات 
گسترده صورت گرفته اثر منفي بر رشد اقتصاد خواهند 
داشت. چرا كه با حركت دادن منابع به سمت فعاليت هاي 
نامولد اقتصادي، از تخصيص بهينه منابع جلوگيري كرده 
و مانعي در جهت انباشت سرمايه خواهند شد. آمارهاي 
مربوط ب��ه فعاليت هاي بخ��ش حقيقي اقتص��اد يعني 
انباشت سرمايه نيز وضعيت مناسب ندارد كه البته با ورود 
سرمايه هاي خارجي به كش��ور اين اميد وجود داشت كه 
اين خأل حاكم بر اقتصاد ايران يعني نبود منابع الزم براي 
سرمايه گذاري ها پر شود كه با خروج امريكا از برجام اين 
اميد نيز در هاله اي از ابهام قرار گرفت. همچنين براساس 
آمارهاي منتشر شده از سوي مراجع رسمي كشور، روند 
افزايش س��طح قيمت ها، رو به رش��د بوده ك��ه اين خود 
نيز با افزايش بي ثبات��ي و نااطميناني در س��طح اقتصاد 
كالن مي تواند آثار منفي بر رشد اقتصادي بگذارد. اينكه 
سياست ها در مورد كنترل تورم چه خواهد بود، چه اتفاقي 
براي بازار س��كه و ارز خواهد افتاد و اينكه روابط تجاري و 
سياسي مان با ديگر كشورها به چه سمت و سويي حركت 
خواهد كرد، مي تواند س��ناريوهاي مختلفي را براي رشد 

اقتصادي سال 97 رقم بزند. 

روايت  مركز آمار از جزيیات رشد 96
آمارنامه

آيا بازار خودروهاي زير 50 ميليون توماني غير رقابتي است

دماسنج خودروسازان

ش�وراي رقابت دو روز پيش حكم ب�ه افزايش 
5 تا 7 درصدي قيم�ت انواع خ�ودرو با قيمت 
زي�ر 50 ميلي�ون توم�ان داد تا خودروس�ازان 
در حاش�يه تورم ارديبهش�ت ماه، قيمت هاي 
خود را افزاي�ش دهند. ش�وراي رقابت معتقد 
اس�ت به دليل وجود تعرفه هاي باال و انحصاري 
ب�ودن توليد خودروهاي س�بك ب�ا قيمت زير 
50 ميلي�ون تومان، فقط س�ه ش�ركت ايراني 
سايپا، ايران خودرو و مديران خودرو در فضايي 

غيررقابتي ب�ه توليد اي�ن دس�ته از خودروها 
مي پردازند از اي�ن رو نبايد اختيار قيمتگذاري 
را به عهده بازار يا بنگاه گذاش�ت. در اين ميان 
اما رفت�ار بازار نس�بت به آنچه ش�وراي رقابت 
مي گوي�د، تف�اوت دارد. ب�ا توج�ه ب�ه توقف 
فعاليت هاي پژو، رنو، هيوندايي و مزدا در ايران، 
هوش اقتصادي بازار به سمتي رفته كه اكنون را 
بهترين فرصت براي خريد خودرو اعالم كند. از 
اين رو تقاضا براي خريد افزايش يافته و از عرضه 
پيشي گرفته است. كارشناس�ان اقتصادي بر 
اين باورند كه خودروس�ازان به مانند هر بنگاه 
ديگري متاثر از سياست هاي كالن اقتصادي و 
واقعيت هاي موجود در اقتصاد اي�ران، اقدام به 

توليد و عرضه محصول مي كنند. بنابراين بهتر 
است تا در ش�رايط تقاضاي باال سياستگذاران 
اجازه دهند بازار، قيمت ها را تعيين كرده و بنگاه 
بتواند به توليد اقتصادي خود ادامه دهد. رفتار 
بازيگران بازار نش�ان مي دهد كه حجم بااليي 
از تقاضا براي خريد خودرو واقع�ي بوده و افراد 
با توجه به تصوي�ر مبهمي كه از آين�ده دارند و 
عبرتي كه از سال 90 و 91 گرفته اند، به اين نتيجه 
رس�يده اند تا خودروي مورد نياز خود را از بازار 
تهيه كرده و حداقل تا 5 سال آينده خيال شان 
راح�ت باش�د. بررس�ي هاي »اعتماد« نش�ان 
مي دهد كه در اين ميان برخي واسطه گران نيز 
به دليل محدوديت هاي به وج�ود آمده در بازار 

ارز، سرمايه هاي خود را به س�مت بازار خودرو 
برده اند تا از اين طريق بتوانند ارزش دارايي هاي 
خود را حفظ كرده و امروز خودرويي را خريداري 
كنند و چند وقت بعد با قيمت باالتري به فروش 
برس�انند. خودرو نس�بت به ارز و س�كه از نقد 
شوندگي كمتري برخوردار بوده و افت سرمايه 
نيز در آن بس�يار باالتر اس�ت و قابل انتقال به 
خارج از كشور نيست. از اين رو كساني كه روي 
چنين ب�ازاري س�رمايه گذاري كرده اند، به اين 
موضوع اميد دارند كه با توجه به كاهش واردات 
و پايين آمدن توليدات داخل بتوانند هنگامي 
كه تقاضا فزون�ي مي يابد، آن را ب�ه بازار عرضه 

كنند. 

طرح موضوع
فشار بر بازار خودرو

گروه اقتصادي

 نوسانات قيمتي بازار خودرو كه تقريبا از زمستان 
س��ال گذش��ته آغاز ش��ده بود اين روزها در حالي 
ب��ه اوج خود رس��يده ك��ه اختالف قيم��ت برخي 
خودروه��ا از در كارخان��ه ت��ا تحويل مش��تري به 
چند ميليون تومان نيز رسيده اس��ت. نوسان بازار 
خ��ودرو تا حدي باالس��ت ك��ه رييس جمه��ور به 
عنوان عالي ترين مقام اجرايي كش��ور روز گذشته 
در جلسه هيات دولت از خودروس��ازان خواست با 
قيمت هاي مصوب خودروه��اي توليدي خود را به 

بازار عرضه كنند. 
حال س��وال اينجاس��ت كه چرا قيمت خودرو طي 
هفته هاي اخير با نوس��ان هاي زيادي روبه رو شده 

است؟
  فعاالن بازار خودرو پاس��خ اين س��وال را عالوه بر 
جذابيت فعل��ي اين ب��ازار، چيزي جز س��وددهي 
زودهن��گام آن نمي دانن��د. آنها معتقدن��د كه بازار 
خ��ودرو اگرچ��ه در س��ال 96 روزگار خاص��ي را 
پشت س��ر گذاشته اس��ت اما همين روزگار سخت 

موجب ش��ده ت��ا فن��ر قيمت گ��ذاري خودروهاي 
واردات��ي و داخل��ي تحت تاثي��ر همين ش��رايط از 
دس��ت تصميم گيران آن خارج ش��ده و بيش��تر از 
تصميم گيران اين س��ودجويان و دالالن باشند كه 
با ايجاد حباب در بازار، قيمت ها را به س��مت سود 

بيشتر خود هدايت مي كنند. 
 همين گروه البته دليل ديگر هجوم مردم به سمت 
بازار خ��ودرو را خريد خودرو با هر ميزان س��رمايه 
عنوان مي كنند. در اين رابطه فربد زاوه، كارشناس 
خودرو مي گويد: يكي از داليل��ي كه بازار خودرو را 
براي خري��داران جذاب كرده اس��ت خريد خودرو 
حتي با 30 ال��ي 50 ميليون تومان اس��ت. تا پيش 
از اي��ن س��رمايه ها به س��مت مس��كن و ارز و طال 
مي رفتند ولي امروز ش��ما با كمتر از 400 ميليون 
تومان نمي توانيد وارد بازار مس��كن ش��ويد و قطعا 
اين بازار از ليس��ت ورود س��رمايه هاي س��رگردان 

خارج مي شود. 
در همي��ن حال س��ود بانك��ي هم جذابي��ت ورود 
س��رمايه به اين بخش را ن��دارد و ارز و ط��ال هم با 
نوس��انات دايمي اش و البته پليسي شدن آن، بازار 
جذابي براي س��رمايه گذاري نيست اما بازار خودرو 

هنوز جذابيت هاي خود را دارد. 

اين كارشناس تاكيد مي كند: تا پيش از اين در بين 
مردم خريد خودروي صفر با علم به كاهش قيمت 
بعد از استفاده از آن شناخته مي ش��د اما نوسانات 
قيمتي موجب ش��ده تا با وجود دس��ت دوم بودن 
خودرو اما در بازار متقاضي خود را داش��ته باشد و 
همچنان با س��ود خريد و فروش ش��ود. سطح رها 
بودن نقدينگي در اقتصاد ايران به قدري زياد است 
ك��ه وارد هر حوزه اي بش��ود آن را دچار نوس��انات 
ش��ديد مي كند. خودرو جزو كاالهاي معامله پذير 
است و خسارت پذير نيست و درعين حال به آساني 
معامله مي ش��ود و وابستگي مس��تقيمي با نرخ ارز 
دارد و به همي��ن دليل به عن��وان كاالي جايگزين 
طال و ارز مي توان روي خودرو سرمايه گذاري كرد. 

او حتي در مورد تبعات چني��ن روالي براي اقتصاد 
پيش بيني مي كند كه ش��رايط فعل��ي قابل اصالح 
اس��ت و اگر جو رواني موجود كنترل نشود و توليد 
نقدينگي در بانك ها متوقف نشود اين آشفتگي بعد 
از مدتي از بازار خودرو خارج ش��ده و در حوزه هاي 
مختلف مثل مسكن، تلفن همراه و هر بازار ديگري 
وارد خواهد ش��د و اين مش��كالت گس��ترش پيدا 

مي كند. 
روالي كه به نظر مي رس��د دليل منطقي اس��ت تا 

خودرو را در سكوي سومين مقصد سرمايه گذاري 
براي م��ردم بداني��م. ناگفته پيداس��ت كه صنعت 
خودروي ايران پ��س از نف��ت، بزرگ ترين صنعت 
كش��ور اس��ت و با در اختيار داش��تن هزار و پانصد 
صنع��ت زيرمجموعه خ��ود ب��ار زي��ادي از چرخ 
اقتصادي كش��ور را ب��ه دوش مي كش��د؛ صنعتي 
كه بيش از چه��ار دهه در ايران عمر دارد در س��ال 
گذش��ته با توليد بيش از يك ميلي��ون و 441 هزار 
دستگاه خودرو به ركوردزني خود رسيده است اما 
همچنان پژو 405 و پرايد ب��ا وجود قدمت نزديك 
به دو دهه هاي خود گاوهاي شيرده صنعت خودرو 
ايران محس��وب مي ش��وند كه اتفاق��ا در روزهاي 
اخير و در هياهوي نوس��انات قيمتي بازار خودرو، 
البته برنامه دولت ب��راي خروج آن��ي خودروها به 
دليل عدم رعايت استانداردهاي 85گانه همچنان 

 . صدرنشين خريد در بازار هستند
در حال حاضر در بازار خودروي ايران،  ارزان ترين 
خودروي داخلي براي طبقه متوس��ط ب��ه پايين، 
»پراي��د 111« با قيمت كارخان��ه اي 21 ميليون و 
324 هزار توم��ان و گران ترين خودرو داخلي براي 
طبقه متوس��ط به پايين، »س��اندرو استپ وي« با 

قيمت 61 ميليون تومان است. 

تحليل
توصيه روحاني به خودروسازان

3.7 درصدمحصول ناخالص داخلي)قيمت بازار(
4.3 درصدمحصول ناخالص داخلي بدون نفت)قيمت بازار(

تفكيك رشد اقتصادي به تفكيك بخش ها
رشد سال 1396 )سال پايه 1390(نام بخش

1 درصدگروه كشاورزي
1.6درصدگروه صنعت
6.8 درصدگروه خدمات

ه��ر ب��ار ك��ه ش��رايط ب��راي 
س��رمايه گذاري در بازارهاي��ي 
مثل ارز ، طال و مس��كن مساعد 
نبوده خودرو به عن��وان كاالي 
جايگزين براي س��رمايه گذاري 
از س��وي مردم انتخاب ش��ده  
و در ب��ورس س��رمايه گذاري 
قرار مي گيرد. در ش��رايط كنوني هج��وم نقدينگي به 
سمت بازار خودرو نويد خوبي براي جامعه نيست چرا 
كه  ش��اهد ايجاد تورم خواهيم بود. در ش��رايط فعلي 
مردم با تفكر اينكه مي خواهند با سرمايه گذاري روي 
خودرو ارزش ريال ش��ان را در براب��ر كاالي خريداري 
ش��ده حفظ كنند به س��مت بازار خودرو آمده اند. اين 
در حالي اس��ت كه اين هجوم با ايجاد حب��اب در بازار 

خودرو فشار زيادي به ساير بخش ها و شرايط اقتصادي 
نرمال جامعه مي آورد كه قابل تامل است. هجوم مردم 
به اين بخش در عين حال كه س��وداگري و دالل بازي 
اين بخش را افزايش مي دهد باعث ايجاد شرايط رواني 
خاصي در جامعه مي ش��ود كه نش��ان از تاثير گذاري 
مردم در قيمت گذاري هايي است كه مي تواني اقتصاد 
را به شرايط غيرقابل پيش بيني هدايت كند. در عين 
حال اين تاثير گ��ذاري موجب مي ش��ود در برهه هاي 
زماني شاهد درخواس��ت هاي خاص بخش هاي ديگر 
براي افزايش قيمت ش��ود كه اقتصاد را با بحران هاي 
جديد مواجه مي كند؛ روالي كه چندي پيش توس��ط 
كاميونداران و حتي ميوه فروش��ان شاهد آن بوديم. به 
اين جهت به نظر مي رسد در شرايط فعلي همه را بايد 
مسافران كشتي ببينيم كه مجموعه نظام و دولت سعي 

دارند تا به عنوان سكاندار، كشتي را به درستي هدايت 
كنند و مردم بايد با همراه شدن با دولت شرايط بازگشت 
اقتصاد به ريل را فراهم كنند. هجوم مردم به بازارهاي 
سرمايه گذاري مقطعي همچون خودرو يا ارز جز ايجاد 
حباب و اغتش��اش در بازار اقتصادي ثمر ديگري ندارد 
كه زيان آن متوجه همه اقشار جامعه مي شود. به اين 
دليل شايد راهكار فعلي دولت براي بازار خودرو، ايجاد 
كارگروهي پر قدرت براي مديريت بازار هم واردات و هم 
توليد داخل است، كارگروهي كه بتواند بازار را به صورت 
صحيح مديريت كرده و جلوي رانت و دالل بازي عده اي 
خاص را بگيرد. به اين جهت بهتر است تصميم گيران  به 
سمت اتخاذ تصميم عاجل براي جلوگيري از سوداگري 
و س��ودجويي در بازار خودرو پيش بروند. شايد يكي از 
برنامه هاي اصلي دولت حمايت از توليد داخل بوده است 

اما هم اكنون نيز بخش زيادي از توليد داخل وابسته به 
واردات است. شايد زمان آن رسيده است كه دولت براي 
حمايت از توليد داخل تنها به واردات مواد اوليه اي اقدام 
كند كه براي حمايت از توليد داخل الزم است و با عزم 
ملي براي به حركت در آوردن اقتصاد از ورود حباب هاي 
هر روزه به بازار هاي مقطعي سرمايه گذاري جلوگيري 
كن��د. چرا كه تنه��ا عالمتي ك��ه بازي س��رمايه هاي 
سرگردان با اقتصاد كش��ور دارد، حباب قيمتي و زيان 
كشور از بازي اين سرمايه هاس��ت. شايد امروز دخالت 
قيمتي در بازار خودرو پاس��خ روشني نداشته باشد اما 
قطعا عزم ملي و همراهي با برنامه منسجم دولت براي 
اين بازار بتواند يك بار براي هميش��ه بازار خودرو را از 

سرگرداني نجات دهد. 
 كارشناس خودرو 
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