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نمای کلی بازار:

3

روند تغییرات شاخص و شاخص هم وزن:

تاثیرگذارترین نمادها بر شاخص بورس و فرابورس:

گزیده ای از کدال امروز:

برای مشاهده صفحه اصلی کدال کلیک کنید
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قیمت جهانی فلزات ،شکر  ،اوره ،ارز و سکه

بازگشایی و توقف نماد:

گزارش بازار:
گزارش روزانه :در بازار امروز نیز اگر چه عمده ارزش معامالت در گروه بانکی جریان داشت ولی شاهد
شکل گیری روند و فضای مثبت در عرصه معامالت بودیم و قیمتها در بسیاری از گروهها و نمادها بهتر
و بیشتر از قبل بود .البته از میان  4خودروساز بزرگ بورسی  ،تنها «خودرو» امروز را بر مدار رشد
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ملموس قیمت سپری میکند؛ اگر چه در بین قطعهسازان نیز نمادهایی رشد حداکثری قیمت را تجربه
میکند.
تفکیک روند در این گروهها تا حدودی نشان از آن دارد که بار دیگر توجه فعاالن بازار به سمت نمادهای
بنیادی جلب شده است .با این حال همانگونه که پیشتر بارها تکرار شده است ،رشد قیمتی در
گروههای کاالیی را نمیتوان چندان مستقل از روند بازارهای جهانی ارزیابی کرد.
خوشبینی محتاطانه به بازارهای جهانی :معامالت این هفته بازارهای جهانی با رشد مالیم قیمت فلزات
پایه و رشد  2درصدی قیمت نفت همراه شده است .بدین ترتیب قیمت نفت تگزاس به  48.8دالر به
ازای هر بشکه رسیده و بار دیگر خود را به سطح  50دالری نزدیک میکند نفت برنت نیز به سالمت از
سد محکم  59دالری عبور کرد .فلز روی مجددا سطح  2500دالری قیمت را بدست آورده و در این
میان قیمت هر تن مس به رغم رشد مالیم ،همچنان در زیر سطح حساس  6هزار دالری قرار دارد.
جدا از اظهارات اخیر رئیس فدرال رزرو در رابطه با لحاظ وضعیت بازارهای سرمایه در سیاست رشد
نرخ بهره در سال  ،2019توجه فعاالن بازار به مذاکرات مسئوالن امریکایی و چینی در رابطه با توقف
جنگ تجاری معطوف شده است .مسئوالنی از وزارتهای دارایی و تجارت دو کشور امروز و فردا در
چین را به بررسی زمینهها برای کاهش تنشهای تجاری میپردازند و در صورت پیشرفت مذاکرات باید
انتظار داشت که مذاکرات بعدی در سطوح باالتری برگزار شود .آتشبس موقت جنگ تجاری تا ابتدای
ماه مارس برقرار است و در صورت عدم حصول توافق باید انتظار تشدید تنشها در پایان زمستان را
داشت .با این حال روند معامالت در بازارهای جهانی گواه آن است که معاملهگران تا حدودی به روند
مذاکرات خوشبین هستند.
حرکت سایه به سایه با بازارهای جهانی :همزمان با رشد قیمت نفت ،نمادهای گروه پاالیشی پرچمدار
رشد شاخص در معامالت امروز شدهاند .مجددا هر  4نماد بزرگ پاالیشی در فهرست نمادهای موثر بر
شاخص قرار دارند و صف خرید را تجربه کردند .همچنین باید در نظر داشت که گزارش عملکرد و
درآمدی این شرکتها به صورت فصلی منتشر میشود و با نزدیک شدن به پایان دی ماه میتوان انتظار
شدت گرفتن تحرکات در این گروه را داشت .عالوه بر  4نماد پاالیشگاهی بورسی ،شراز نیز در محدوده
 2تا  3درصدی نوسان می کرد.
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در گروه فلزات اساسی نیز شاهد رشد ملموس و قابلتوجه نمادهای گروه روی هستیم .نمادهای
«فاسمین»« ،فرآور»« ،فسرب» و «فزرین» در این گروه رشد بیش از  2تا  3درصدی در قیمت پایانی را
تجربه میکنند.
نماد «فملی» پس از چندین جلسه تجربه افت متوالی قیمت سهم در جلسه امروز رشد  1.4درصدی
قیمت را تجربه میکند .همانگونه که عنوان شد رشد قیمت مس در معامالت امروز بازارهای جهانی نیز
به نسبت دیگر کاالهای پایه مرتبط با بورس تهران مالیمتر بوده است.
صدرنشینی «فوالد» بعد از وقفهای طوالنی :در معامالت امروز بار دیگر نماد «فوالد» در صدر نمادهای
موثر بر رشد شاخص کل قرار گرفته است .افت قیمت فوالد در بازارهای جهانی و رکود در معامالت
بورس کاالیی اصالح قیمتی این سهم را منجر شده بود .در جلسه امروز داد و ستدهای بورس کاال،
محصوالت فوالد مبارکه با تقاضای مطلوبتری نسبت به جلسههای پیشین مواجه شدند و این مساله
نیز در روند معامالت این سهم بازتاب داشت .این در حالی است که معامالت شمش فوالدی «فخوز»
همچنان با کمبود تقاضا روبروست و معامالت آن در قیمت پایه انجام میشود .در این جلسه «فوالد»
رشد بیش از  2درصدی در قیمت پایانی سهم را تجربه میکند و تغییرات قیمت «فخوز» حول نقطه نیم
درصد تا صفر تابلو ادامه داشت.
خوشبختانه بخش اعظم نقدینگی بازار به سمت این گروه کشیده شد تا بار دیگر بیشترین حجم
معامالت بازار و بیشترین تاثیر مثبت بازار ناشی از معامالت ،این گروه باشد .البته توجه بازار به گروه
بانکی کم و بیش طی روزهای قبل نیز وجود داشت اما امروز انتشار خبری در خصوص افزایش سرمایه
بانکها توسط پورابراهیمی نماینده مجلس ،نقش مهمی در گسیل تقاضا به این گروه را ایفا نمود .رئیس
کمیسیون اقتصادی مجلس اذعان کرد ،افزایش سرمایه بانکها در سال  97با کمک درآمدهای حاصل از
تسعیر ارز انجام خواهد شد .از طرفی انعکاس نرخ ارز  5700تومانی در صورتهای مالی  9ماهه بانک
پاسارگاد نیز امیدها را نسبت به اجرایی کردن این اتفاق فزونی بخشیده است .اما نکته مهم در این
است بجز معدود بانکهایی همچون ملت و صادرات ،بقیه بانکها از این موهبت ارزی بی نصیب هستند تا
چنین افزایش سرمایه ای را که احتماالً بسیار طوالنی و زمانبر خواهد بود ،انجام دهند .اما بازار امید
دارد تا با تمدید  5ساله قانون معافیت افزایش سرمایه شرکتها از محل تجدید ارزیابی دارائیها سایر
بانکها از جمله تجارت ،دی و  ...نیز با وضعیت مناسبی همراه شوند .اما به اعتقاد کارشناسان اقتصادی
7

با فرض بهبود وضعیت بانکها ،تداوم آن منوط به بهبود وضعیت کلی اقتصاد و در نتیجه کاهش نرخ سود
بانکی ،افزایش نرخ رشد اقتصادی ،فروش دارائیهای مازاد و مسموم و حل بدهی آنها می باشد .به همین
دلیل در این شرایط که بانک مرکزی و دولت در جهت حذف  4صفر از پول ملی کشور گام بر می دارند،
اگر همچنان کشور درگیر تورم و رکود باشد ،به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید و پس از مدتی مجدداً
تمام اتفاقات تکرار خواهد شد و عمالً وارد یک سیکل معیوب می شویم .همانند شرایط فعلی مارپیچ
تورم و رشد نرخ ارز که کشور با آن دست به گریبان است .به نظر می رسد برای روزهای آینده بازار
سهام تحت تاثیر انتشار گزارشات  9ماهه و قیمتهای جهانی و معامالت بورس کاال باشد.
کارنامه امروز بازار :در پایان معامالت روز جاری شاخص کل با بیشترین تاثیر از رشد قیمتها در نمادهایی
چون #فوالد# ،پارس# ،شبندر# ،شپنا و #شتران با رشد حدود  1047واحدی مواجه شد .رشد قیمت
ها در بازارهای کاالیی و افزایش قیمت نفت در کنار امیدواری به ارائه گزارش های مناسب ،نمادهای
بزرگ بازار را با افزایش تقاضا مواجه نمود.
اهم نمادهای تاثیر گذار در شاخص  :فارس  207واحد منفی /فوالد  191واحد مثبت /پارس  186واحد
مثبت /شبندر  161واحد مثبت /شپنا  155واحد مثبت /شتران  132واحد مثبت /جم  111واحد منفی
بیشترین حجم معامالت امروز :وپاسار  286.5میلیون سهم /دی  154.3میلیون سهم /وتجارت 153.3
میلیون سهم /وبملت  143.4میلیون سهم /خساپا  137.5میلیون سهم.
اهم اخبار سیاسی و اقتصادی -1 :معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت از اعالم قیمتهای جدید خودرو
در آینده نزدیک خبر داده و گفته :اگرچه نسبت به سال گذشته  30درصد کاهش تولید داشتهایم ،اما
تولید خودرو در حال افزایش است.
-2دستورالعمل نحوه ثبت اطالعات واردات در مقابل صادرات در سامانه ثبت سفارش توسط بانک
مرکزی ابالغ شد .براین اساس برای آن دسته از صادرکنندگانی که تاکنون نسبت به ثبت اطالعات
مرتبط با واردات در مقابل صادرات و واگذاری پروانههای صادراتی در سامانه تامین ارز و جامع تجارت
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اقدام نکرده اند ،دستورالعمل نحوه ثبت اطالعات منتشر شد .به این ترتیب در صورتی که صادرکنندگان
تمایل داشته باشند ارز حاصل از صادرات را جهت واردات استفاده کنند ،الزم است در عملیات ثبت
سفارش ،نوع عملیات ارزی را بانکی و قسمت تامین ارز را از محل صادرات ،انتخاب و پس از نهایی
کردن ثبت سفارش به بانک عامل مراجعه کرده و درخواست گواهی ثبت آماری از نوع ارز اشخاص از
محل صادرات کنند .در صورت تایید گواهی توسط بانک مرکزی ،الزم است بانک عامل ضمن اخذ وثایق
مطابق بند ی بخش اول مجموعه مقررات ارزی ،اطالعات پروانههای صادراتی موردنظر را از بازرگان اخذ
کرده و در سامانه تامین ارز ثبت کند .پس از آن بازرگان میتواند پرداخت ارز به فروشنده خارجی و
واردات کاال را انجام دهد .برای مواردی که بازرگان پیش از این ،اقدام به پرداخت ارز حاصل از صادرات
به فروشنده خارجی کرده و به ازای آن اطالعات پروانههای صادراتی توسط بانک عامل در سامانه تامین
ارز ثبت نشده ،الزم است در صورت مغایرت نوع عملیات ارزی و تامین ارز ثبت سفارش و گواهی ثبت
آماری با موارد اشاره شده ،نسبت به ویرایش ثبت سفارش خود در سامانه جامع تجارت و ویرایش نوع
نرخ گواهی ثبت آماری در بانک عامل اقدام کند.
 -3دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت از تکمیل بخش بنزینسازی فاز سوم پاالیشگاه
ستاره خلیج فارس خبر داده و گفته :تولید بنزین کشور اکنون به  105میلیون لیتر در روز رسیده است
و فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در دهه فجر امسال رسما افتتاح وی با اشاره به مصوبه هیات
وزیران در تاریخ  29مهرماه گفته :بر این اساس تعیین نرخ و تعرفه فرآوردههای ویژه به پاالیشگاههای
خصوصی واگذار شد.
نقطه نظرات کارشناسان :علیاکبر نیکواقبال ،اقتصاددان و استاد دانشگاه بزرگترین گفته اثر منفی
این نوسانات( بازارهای مالی و کاالها) ،بیاعتمادی طرفهای اقتصادی به آینده و افزایش نگرانی از
کاهش ارزش سرمایههاست .پرسش و پاسخ خبرنگاران با وی بدین شرح بوده است:
سوال:اکنون در ماههای پایانی سال پرفرازونشیب  97بسر میبریم؛ تحلیل شما از نوسانات بازار ارز در
ماههای گذشته چیست؟
جواب :در ماههای گذشته ،تورم عجیبی به علت افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی بهوجود آمد و نتیجه
آن ،افزایش چندبرابری و ناگهانی نرخ ارز بود .این رشد نقدینگی پنهان در چهار ،پنج سال گذشته
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بسیار باال و در حد 22درصد بوده است .با توجه به امکانات وارداتی ،عرضه تا حدی در داخل کشور باال
رفته و در نتیجه بین عرضه و تقاضا یک تعادل غیرطبیعی بهوجود آمده بود .در نتیجه این سیاست،
اگرچه در دولت یازدهم با ثبات قیمتها و تورم 10درصد روبهرو بودیم اما حفظ و نگهداری مصنوعی
چنین تعادلی ناگهان به علت عوامل مختلف آتشفشان ایجاد کرد و تورم عجیبی را بهوجود آورد .این
تورم خود را بهخوبی در افزایش سه تا چهاربرابری نرخ برخی محصوالت غذایی به صورت ملموس
نمایان ساخت و فشار طاقتفرسایی را به طبقات ضعیف ،بیکار ،کمدرآمد و ازکارافتاده وارد آورد .نرخ
تورم و نرخ ارز تا حدی تابع فضای روانی هستند .یعنی انتظارات تورمی اگر در جامعهای وجود داشته
باشد تورم و افزایش نرخ ارز را بسیار تشدید میکند.
سوال :سیاستهای کنترلی بانک مرکزی بر بازار ارز را چگونه ارزیابی میکنید؟
جواب :به نظر میآید بانک مرکزی که مسئول ثبات پولی و ارزی کشور است میخواهد این فضای روانی
را کنترل کرده و از این التهابات کم کند تا تاثیر آن بر قیمتها را کاهش دهد .البته ما اطالعات دقیقی
از وضعیت موجودی منابع ارزی کشور نداریم اما از طرف دیگر زمانی که آیندهنگری میکنیم ،مشاهده
میکنیم که این تحریمها درآمد نفتی ما را تا یکسوم کاهش داده است .پس دوسوم درآمدهای ارزی
ما از دست رفته و با این یکسوم و جو روانی موجود و عدم تعادل تقسیم درآمد ملی که 70درصد
نقدینگی و شبه پول در دست یک درصد جامعه است و امکان تاثیرگذاری آنها روی نرخ ارز را بسیار
باال میبرد ،میتوان گفت که بانک مرکزی کار دشواری پیشرو دارد .با این شرایط به نظر میرسد که
بهصورت طبیعی نرخ ارز حدودا 10هزارتومانی برای دالر ،طبیعی نباشد و مقداری با فشار سیاستهای
مختلف بانک مرکزی توانستهاند این نرخ را در این حد نگاه دارند .نیاز است که اتاقهای فکری
راهاندازی شود و به راهحلهای بهتری برسند.
سوال :نوسانات ارزی و کاهش درآمد ارزی چه تاثیراتی بر اقتصاد کشور میگذارند؟
جواب :وقتی درآمدهای ارزی کشوری مثل ایران پایین میآید ،خودبهخود متعاقب آن ،درآمدهای
گمرکی هم کاهش پیدا میکند و در ادامه آن درآمدهای شرکتهایی که از طریق واردات مواد اولیه،
قطعات و تجهیزات کاالیی را تولید و عرضه میکنند ،به دلیل آنکه یا این خوراک به دستشان نمیرسد
یا گران به آن دست پیدا میکنند ،کاهش مییابد و نهایتا درآمدهای مالیاتی دولت نیز کم میشود .از
سوی دیگر نیز حدود  20تا30میلیارد قاچاق در کشور وجود دارد که بسیار تاثیرگذار است و ممکن
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است شرکتها در نتیجه عدم کنترل آن ،ورشکسته شوند و شرکتهای ورشکسته هم عمال سودی
ندارند که بخواهند مالیات بر درآمد و سود را پرداخت کنند؛ در نتیجه درآمدهای ارزی از طرق مختلف
بهشدت کاهش مییابد .از سوی دیگر ،امکانات  FATFهم اجازه ورود و خروج راحت ارز را نمیدهد؛ در
مجموع اگر بخواهیم واقعبینانه بیندیشیم ،سیاستگذاران باید به دنبال راهحلهایی جدی بگردند.
سوال :در هفتههای اخیر شاهد ثبات نسبی نرخ ارز هستیم؛ اگرچه گفته میشود این ثبات حاصل
سیاست کنترلی بانک مرکزی است .به نظر شما این شرایط تا سال آینده تداوم خواهد داشت؟
جواب :به نظر میرسد اکنون توانستهاند به صورت مصنوعی یا با فشار و بخشنامههای مختلف و بگیر
و ببند صرافیهایی که خارج از قوانین بانک مرکزی عمل میکنند ،این نرخ را کنترل کنند .اکنون هر
شهروندی میتواند تا دوهزار دالر ارز( فقط یک بار در سال) دریافت کند .اگر این شرایط را آزاد بگذارند
تقاضا دوباره باالتر میرود؛ مردم برای تحصیل و گردشگری(که اکنون بهشدت پایین آمده است)به ارز
نیاز دارند .اکنون این نرخ بهسختی کنترل میشود؛ راهحل اساسی باید از جای دیگری جستوجو شود
چرا که تداوم این راه دیر یا زود حتی اگر تا عید هم به صورتی حفظ و نگهداری شود ،در سال جدید
مشکل خواهد بود .برای سال جدیدی که آغاز میشود رشد اقتصادی منفی 3/5درصد پیشبینی
میشود .با این رشد اقتصادی منفی دولت عمال نمیتواند مالیات بگیرد و تورم بزرگی هم در انتظار
مردم است .در این شرایط تورم باال میرود و نرخ ارز هم به تبع آن ،افزایش مییابد .اگر بخواهند در
سال آینده هم به صورت دستوری و با فشار ،نرخ ارز را کنترل کنند باید منابع ارزی  100تا 200میلیارد
دالری در کشور موجود باشد تا بتوانند از نرخ کنونی ارز دفاع کنند .اگر مبلغ ذخایر بانک مرکزی در
این حد نباشد به نظر میرسد کار بسیار سخت میشود .اگرچه بسیار کوشش میشود که از طریق
بخشنامههای بانک مرکزی جلو تقاضای ارز را از نظر روانی بگیرند و به صورتی با همین موجودی و
درآمد ارزی بسیار محدود ،نرخ را کنترل کنند.
سوال :چه راهکاری میتواند در این شرایط گشایشی ایجاد کند؟
جواب :به گمان من ،ما از تمام امکانات و راهحلها استفاده نکردهایم و بهتر است که راههای جدیدی
گشوده شود که این مسائل به شکل پایهای و اساسی حل شود .نیاز است برنامهریزی جدی صورت
گرفته تا مساله سرمایهگذاری و رشد اقتصادی در ایران ،جان بگیرد؛ همچنین باید از فرار سرمایه که
20میلیارد برآورد میشود جلوگیری کرد؛ واردات ارزی و اعتماد به اقتصاد کشور افزایش یابد تا به جای
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آنکه فرار سرمایه داشته باشیم ،ورود سرمایه اتفاق بیفتد .در شرایط کنونی ورود سرمایه که نداریم،
تراز بازرگانی ما ،درآمدهای اولیه را ندارد و اگر هم 20میلیارد ،شرکتهای پتروشیمی و امثال آنها ارز
به دست میآورند حاضر نیستند با قیمت 10هزار تومان آن را عرضه کنند چرا که بر این باورند قیمت
واقعی آن بیشتر است؛ در نتیجه عرضه ارز در ایران به طرق مختلف کاهش پیدا کرده است .چه از
طریق تراز بازرگانی و تراز جاری و چه از نظر ورود سرمایههای کوتاهمدت و میانمدت به کشور .در
نهایت نمیدانم اتاق فکری وجود دارد که راهحلهای بسیار گوناگونی که میتواند کمک کند را ارائه
دهد یا نه .راهحلها باید منطقی ،عقالیی ،میانمدت و طویلالمدت باشد چرا که زندگی یک ملت و
حیات یک کشور کوتاهمدت نیست .در برنامههای طویلالمدت باید تمامی این پیامدها و آثار
سیاستگذاریهای مختلف بررسی شود و درستترین راهحل انتخاب شود تا بتوانیم با مشکالت موجود
بهتر برخورد کنیم .به باور من اکنون ما بهترین برخورد را با شرایط موجود نداریم.
پیمان ارزی ،معضلی جدی برای صادرکنندگان :جزئیات هماندیشی فعاالن اقتصادی بخش خصوصی با
رئیسکل بانک مرکزی از شروع فاز جدید برای حلوفصل مساله بازگشت ارزهای حاصل از صادرات،
خبر میدهد .در این هماندیشی دو طرف به این نتیجه رسیدند که حل کامل مساله نیازمند پیوستن
وزارتخانههای صمت و امور اقتصادی و دارایی به جریان هماندیشی است .به باور بخش خصوصی و بانک
مرکزی ،سیاستگذار ارزی به تنهایی نمیتواند دغدغههای صادرکنندگان برای بازگشت ارز را رفع کند.
در ادامه جدل فعاالن اقتصادی و سیاستگذار ارزی و تجاری درباره موضوع «بازگشت ارز حاصل از
صادرات» ،جلسهای با محوریت مسائل ارزی و صادراتی میان بخشخصوصی و رئیس کل بانک مرکزی
برگزار شد و دو طرف ماجرا مواضع و دغدغههایشان را اینبار از زوایایی جدیدتر عنوان کردند.
جمعبندی نظرات مطرح شده در جلسه مذکور حاکی از آن است که حلوفصل مسائل ارزی و صادراتی
نمیتواند تنها به سیاستگذار ارزی کشور منحصر شود و بنابراین نیاز است سایر دستگاههای مرتبط
با توجه به وظایفشان برای بررسی و تصمیمگیری به این عرصه ورود کنند .بر همین اساس مقرر شده
است ،فاز بعدی تصمیمگیری درباره چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات با حضور و تعامل سه
نماینده از دستگاهها و وزارتخانههای «صنعت ،معدن و تجارت»« ،اقتصاد» و «بانک مرکزی» با نماینده
«اتاق بازرگانی» در دستور کار قرار گیرد .اما در راستای همین توافق ،پس از این جلسه ،اتاق بازرگانی
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با صدور اطالعیهای ،خواستار اصالح روندهای فعلی در بازگشت ارز حاصل از صادرات شده و درعین
حال از صادرکنندگان خواسته است که نسبت به تداوم ارائه ارز صادراتی خود در سامانه نیما بهصورت
مستمر اقدام کنند .اتاق ایران در این اطالعیه تصریح کرده هر صادرکنندهای از این اختیار برخوردار
است که با توجه به «نوع ارز»« ،ماهیت کاالی صادراتی»« ،مقصد صادرات»« ،میزان صادرات» و «هزینه
تمامشده کاالی خود» ،نسبت به نرخگذاری ارز حاصل از صادراتش اقدام کند .تاکیدی که ناظر به پرهیز
از نرخگذاری دستوری و فاصله گرفتن از تعیین سقف قیمتی برای معامالت در سامانه نیما است.
مسالهای که یکی از موارد مورد نقد فعاالن است .بخشخصوصی معتقد است بانک مرکزی تا کنون با
روشهایی در بازار نیما دخالت کرده و اجازه انجام معامله براساس عرضه و تقاضا را بهطور کامل نداده
است؛ اما سیاستگذار ارزی تصریح میکند که هیچگونه دخالتی در تعیین نرخ بازار دوم ارز انجام نداده
است و صادرکنندکان تاکنون توانستهاند با نرخ موردنظر ،ارز خود را در این سامانه عرضه کنند اما اگر
نتوانستند برای ارزشان مشتری پیدا کنند ،مسوولیت آن بر عهده بانک مرکزی نیست.
اما در مجموع ،پس از چند مرحله اعالم تذکر ،اخطار و رفت و آمد میان دو سوی ماجرا ،به نظر میرسد
فعاالن بخشخصوصی و سیاستگذار به نقطهای از تفاهم و اجماع برای تغییر بخشنامه بازگشت ارز
حاصل از صادرات دست یافتهاند تا این دستورالعمل در مسیر اصالح قرار گیرد.
شروع منازعه ارزی :اما سرنخ منازعه ارزی میان فعاالن و متولیان دولتی به جلسه هفته گذشته شورای
گفتوگوی دولت و بخشخصوصی باز میگردد .جایی که وزیر اقتصاد با لحنی انتقادی ،بخشخصوصی
را در مورد میزان بازگشت ارز صادراتی به کشور مورد خطاب و پرسش قرار داد و از آنها خواست که
دالیل بازنگشتن و احصا نشدن بخش قابلتوجهی از ارز صادراتی را اعالم کنند .رئیس اتاق ایران نیز
در مقابل ریشه این مساله را در نگاه بدبینانه به بخشخصوصی دانست و تصریح کرد که عدم اصالح
قیمتهای پایه صادراتی باعث شده ،رقم صادرات واقعی نباشد.
اما مناقشات جلسه شورای گفتوگو نقطه پایان جدلهای ارزی نبود .درسکانس بعدی این ماجرا ،بانک
مرکزی با صدور اطالعیهای بر تسریع بازگشت ارز توسط صادرکنندگان تاکید و اعالم کرد فعاالن
صادراتی مکلف هستند حداکثر ظرف سه ماه بعد از انجام صادرات ،ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور
بازگردانند؛ مسالهای که همچنان محل نقد صادرکنندگان بخشخصوصی است .درهمین فعلوانفعاالت
«نماینده سیاستگذار ارزی»«،متولی دستگاه تجاری کشور» و «نماینده بخشخصوصی» در مناظرهای
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تلویزیونی ،استداللها و نظرات خود را پیرامون موضوع بازگشت ارز صادراتی مطرح کردند.
بخشخصوصی و سیاستگذار تالش کردند در این مناظره مطالباتشان را با صراحت از یکدیگر بیان
کنند .در این نشست ،صمد کریمی ،مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با ارائه آماری از وضعیت کلی
صادرات و ارز فروختهشده و تامینشده در سامانه نیما عنوان کرد :آنچه در سالجاری بهعنوان ارز
صادراتی به کشور بازگشته است تنها  25درصد بوده است .اما در مقابل حسین سالحورزی ،نایبرئیس
اتاق ایران عملکرد بخشخصوصی در بازگرداندن ارز صادراتی را قابل دفاع دانست و عنوان کرد که
آمار ارائه شده از رقم صادرات حدود 25درصد بیش از رقم واقعی آن است.
اما در جدیدترین گام برای نزدیک شدن نظرات سیاستگذار و فعاالن اقتصادی در مورد بازگشت ارز
صادراتی ،جلسه مشترکی میان رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان بخشخصوصی با هدف شفافتر
شدن مواضع دو طرف برگزار شد .جلسهای که هر چند به نتیجه و خروجی مشخصی نرسید اما مقرر
شد تا در مرحله بعدی جلسهای چهارجانبه با حضور نمایندگان و متولیان وزارت صمت ،وزارت اقتصاد،
بانک مرکزی و نماینده بخشخصوصی برای رسیدن به اجماعنظر برگزار شود .بانک مرکزی تاکید کرده
است بهعنوان سیاستگذار ارزی نمیتواند در سایر تصمیمهای مربوط به وزارت صمت و اقتصاد ورود
کند و بنابراین الزم است که این دو دستگاه وارد تعامل با بخشخصوصی شوند .از سوی دیگر در این
جلسه توافق شد تا بانک مرکزی و اتاق بازرگانی تعامل بیشتری داشته باشند و در صورت نیاز جلسات
مشابهی را به شکل مستمر و ماهانه برگزار کنند.
نقش سامانه نیما در تعادل بازار :در نشست مذکور عبدالناصر همتی ،خواستار این شد که صادرکنندگان
ارز بیشتری به سامانه نیما عرضه کنند تا این امکان برای سیاستگذار فراهم شود که تعادل بیشتری
در بازار ارز ایجاد کند ،اقدامی که به گفته همتی به رونق تولید داخل توسط بخشخصوصی نیز منتج
خواهد شد .رئیسکل بانک مرکزی همچنین عنوان کرد مطابق سیاستها ،ارز حاصل از صادرات نفت
به کاالهای اساسی و استراتژیک اختصاص مییابد؛ اما برای تامین ارز سایر نیازهای وارداتی ،باید از ارز
حاصل از صادرات استفاده کرد.
بنابراین ضروری است صادرکنندگان برای رفاه مردم به میدان بیایند و ارزشان را به چرخه اقتصادی
بازگردانند .سیاستگذار ارزی درباره نرخ بازار دوم ارز تصریح کرد که سیاستگذار دخالتی در تعیین
نرخ در این بازار انجام نمیدهد و فعال اقتصادی میتواند بهصورت توافقی ارز خود را عرضه کند؛ اما
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اگر برای آن مشتری نباشد ،بانک مرکزی مسوولیتی در قبال آن ندارد .بنا به اظهارات رئیسکل بانک
مرکزی ،اهداف این بانک در مقابل صادرکنندگان قرار ندارد ،بلکه بانک مرکزی همواره بخشخصوصی
را در کنار خود میبیند و بهدنبال افزایش تولید ،رفاه عمومی و رونق اقتصادی است .از سوی دیگر
فعاالن اقتصادی و نمایندگان بخشخصوصی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی تاکید
کردند .آنها با پذیرش این موضوع که بانک مرکزی تنها سیاستگذار ارزی است و نمیتواند در
حیطههای دیگر ورود کند ،بر ایفای نقش وزارت صمت و اقتصاد در این زمینه تاکید کردند .فعاالن
همچنین عنوان کردند که مالک اصلی بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی به کشور ،سامانه نیما
است ،در صورتی که صادرکنندگان از روشهای دیگری مانند واردات در مقابل صادرات برای برگرداندن
ارز خود استفاده میکنند ،بنابراین سیاستگذار باید این روشها را نیز در محاسبه ارز بازگشتی به
کشور لحاظ کند.
واکنش جدید اتاق ایران :اما پس از برگزاری جلسه نمایندگان بخشخصوصی با رئیس کل بانک مرکزی،
اتاق ایران با صدور اطالعیهای از صادرکنندگان کشور خواسته است نسبت به تداوم ارائه ارز صادراتی
خود در سامانه نیما بهصورت منظم و مستمر اقدام کنند .بر این اساس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی ایران تاکید کرده است که در رابطه با سازوکارهای طراحی شده توسط بانک مرکزی و وزارت
صنعت ،معدن و تجارت در روشهای بازگشت ارز صادراتی به چرخه تجاری کشور ،بهدنبال حل
مشکالت صادرکنندگان است و در این رابطه تاکنون جلسات متعددی با مسووالن مربوطه برگزار کرده
است تا مشکالت و تنگناهای صادرکنندگان و کاستیهای سامانههای موجود به اطالع مسووالن برسد.
در ادامه این اطالعیه آمده است :با توجه به اینکه تقویت و توسعه صادرات ،به منزله شریان ارزآوری
اقتصاد کشور ،در شرایط کنونی ضرورتی دو چندان یافته است و همچنین با تاکید بر ضرورت
انکارناپذیر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری و ارزی کشور ،اتاق وظیفه خود میداند که
پیگیر اصالح سازوکارهای موجود باشد .فعاالن اقتصادی بر این اعتقادند که وضع موجود در جهت
تقویت صادرات و بازگشت ارز به کشور نیست و اصالح سیاستهای اتخاذ شده بسیار ضروری است.
بر این اساس اتاق بازرگانی ایران ضمن تعهد به پیگیری مشکالت صادرکنندگان در چارچوب منافع
ملی اقتصاد کشور ،از کلیه صادرکنندگان درخواست میکند نسبت به تداوم ارائه ارز صادراتی خود در
سامانه نیما بهصورت منظم و مستمر اقدام کنند .این اطالعیه همچنین تاکید میکند :بدیهی است هر
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صادرکنندهای بسته به نوع ارز ،ماهیت کاالی صادراتی ،مقصد صادرات ،میزان صادرات و هزینه تمام
شده کاالی خود ،نسبت به نرخگذاری ارز حاصل از صادرات خود مختار و صالح است.
در گروه معدنی :بر پایه آمارهای ایمیدرو ،دریافتی شرکتهای معدن و صنایع معدنی بزرگ از محل
صادرات از آغاز امسال تا تاریخ  10دیماه معادل  2میلیارد و  192میلیون دالر بود .شرکتهای یادشده
تاکنون یک میلیارد و  100میلیون دالر (معادل  50.1درصد) از مجموع صادرات خود را در سامانه نیما
به فروش رساندهاند .همچنین یک میلیارد و  190میلیون دالر ارز نیز بهطور مستقیم توسط شرکت
صادرکننده صرف واردات تجهیزات و مواد اولیه مصرفی شده است .بررسی آمارهای پیشگفته نشان
میدهد تا تاریخ یاد شده  230میلیون دالر از ارز صادراتی در نیما عرضه شده ،اما مشتری نداشته
است.
در گروه خودرویی :مدیرعامل سایپا در نمایشگاه خودرو تهران گفته -1 :احتمال جایگزینی محصوالت
خانواده رنو با محصوالت دیگر در حال بررسی است -2 .طی  9ماه گذشته زیان سنگینی به شرکت وارد
شده و ادامه این وضعیت محدودیتهای جدی را برای خودروسازان و صنایع قطعه سازی ایجاد خواهد
کرد -3 .تعلل در اعالم قیمتهای جدید و فروش خودرو با قیمت پایین تر از قیمت تمام شده ،زیان
سنگینی را به شرکت وارد کرده است و امیدوارم طی چند روز آینده قیمتهای جدید اعالم شود-4 .
به طور منطقی با افزایش قیمت میزان تقاضا کاهش مییابد اما باید توجه کرد که نمی توانیم محصول
را با قیمت زیر قیمت تمام شده بفروشیم چرا که زیانی که ایجاد میشود به جریان نقدینگی آسیب
میزند و در نهایت به سهامداران زیان جدی وارد میکند -5 .پیشبینیها به گونه ای است که قیمتها
به صورتی افزایش یابد که منافع مشتریان نیز لحاظ شود و جذابیت برای آنها وجود داشته باشد-6 .
همکاران ما پیگیر هستند تا خودروهای جایگزین جدیدی برای جایگزینی با محصوالت گروه رنو پ
برلیانس سفارش گذاری و معرفی شود ،که البته زمان بر است و پیشنهادات پیشین نیز پا برجا است.
 -7پروژه اس پی  100که متوقف شده بود برنامه ریزی شده تا در سال آینده مجدد آغاز شود -8 .در
مورد پراید و سایر خودروهای سایپا همه استانداردهای تعیین شده تا ابتدای دی ماه سال جاری رعایت
شده است و تا ابتدای سال آینده مشکلی برای رعایت این استانداردها نداریم ،البته برخی از
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استانداردها مانند سنسور جانبی الزم است که توسط سازمان استاندارد با توجه به شرایط جدید
بازنگری شود.

پیش بینی بازار فردا:
پیش بینی بازار دو شنبه  17دی  : 97باالخره پس از ماهها انتظار که شاهد تداوم و ضعیت رکودی در
بازار سهام بودیم ،اخیرأ ن شانه هایی از بهبود ن سبی قیمتها و شاخ صها به چ شم می خورد و بازار در
حال ترمیم خویش ا ست .شاخص طی چند روز اخیر بیش از  7هزار واحد باال آمده و از روزهای تلخ و
سیاه خود تا حدود کمی فا صله گرفته ا ست .نمودار تکنیکال زیر برگ شت شاخص بازار از سطح 154
هزار واحدی و میل آن برای لمس نقطه مقاومت
 163.500واحدی را بخوبی نمایش می دهد.

ا ین در حالی ست که از هفته آینده شاهد اعالم تدریجی گزار شلت ف صلی و  9ماهه اغلب شرکتها
خواهیم بود که انتظار می رود بیش از  60درصد سهام حاضر در بازار عملکرد خوب و قابل قبولی را به
بازار ارائه دهند .همین امر بر امیدواری های فعاالن بازار و سهههامداران افزوده و طیف وسههیعی از
بازیگران بازار که پیش از این تما شاچی و نظاره گر او ضاع بودند ،اینک در نقش خریدار ظاهر شده و
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به گرم شدن تنور معامالت کمک ب سیاری کرده اند .افزایش سطح عمومی قیمتها و ر شد بیش از 1000
واحدی شاخص کل در این راستا ارزیابی میشود.

حافظ عزیزی نقش
 17دیماه 1397
کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
(با ما در کانال  https://telegram.me/oitahlilتلگرام همراه باشید)
(اطالعات حساب خود را به راحتی در ربات کارگزاری به آدرس  @oibourse_botببینید)
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