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ارزِ ارزان در خواِب گران!

FATF گره خوردن بورس به برجام و

ممنوعیتی که غیرقانونی ست!

سقفی که هر روز کوتاه تر می شود

خودروهای خارجی از دوربرگردان تحریم ها خواهند چرخید؟

راه اقتصاد
در ۱۴۰۰

هموار می شود؟
شماره یکم | سال اول | بهار 1400
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شناسنامه
فـصـل نـامـه اقـتـصـادی فـراسـرمایـه

شماره یکم | سال اول | بهار 1400
صاحب امتیاز: پایگاه خبری تحلیلی فراسرمایه

مدیرمسئول: میثم روحمند 
سردبیر: مریم ذوالفقاری منظری 

صفحه آرا: سّید پوریا کاظمی
طراح گرافیک: میالد سجادپور

همکاران تحریریه: سحر حقیقی منش، ایمان احمدی 

فهرست
دو کلمه حرف رفاقتی 

نگاهی به بازارهای مالی ایران در سال 99
از مالباختگان بورسی تا حساب های پر پول بیت کوینی ها

راه اقتصاد در ۱۴۰۰ هموار می شود؟
ارِز ارزان در خواِب گران!

امید به مذاکرات و کاهش تحریم ها نرخ ارز را کاهش می دهد؟ 
FATF گره خوردن بورس به برجام و

فلز زرد گرانبهاتر می شود؟ 
ممنوعیتی که غیرقانونی ست!

سقفی که هر روز کوتاه تر می شود
خودروهای خارجی از دوربرگردان تحریم ها خواهند چرخید؟
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دو کلمه حرف رفاقتی 

میثم روحمند
مدیر مسئول فراسرمایه

ســال ۱399 بــا همــه تلخی هــا و شــیرینی ها نفس هــای آخــرش را هــم 
ــی را  ــد شمس ــال جدی ــاوت در س ــی متف ــار جهان ــت انتظ ــک مل ــید وی کش

ــد.  دارن
ــروس  ــه وی ــوم ناباوران ــی هج ــه 9۰ شمس ــال ده ــن س ــد در آخری ــر چن ه
ــیاری از  ــرد و بس ــدار ک ــا را داغ ــردم دنی ــان و م ــیاری از هموطن ــا، بس کرون
زندگی هــا را مختــل، امــا اکنــون چشــم امیــد یــک دنیــا بــه توزیــع عادالنــه 
و گســترده واکســن ویــروس کرونــا و مقابلــه بــا ایــن ویــروس منحــوس اســت 

ــر تمــام غم هــای ســال پیشــین.  ــا خــاک ســردی باشــد ب ت
در ایــن ســال اقتصــاد ایــران هــم موج هــای ســهمگینی را پشــت ســر 
گذاشــت؛ از تــورم 36 درصــدی و کوچــک شــدن ســفره های مــردم گرفتــه 
ــا  ــرمایه میلیون ه ــن س ــت رفت ــرمایه و از دس ــازار س ــابقه ب ــی س ــزش ب ــا ری ت

ــی.  ــال بورس ــهامدار و فع س
بــا ایــن حــال تمــام مــردم ایــران چشــم بــه ســالی جدیــد دوخته انــد؛ ســالی 
ــرای ۴  ــا انتخابــات پیــش رو سرنوشــت یــک ملــت ب سرنوشــت ســاز کــه ب
ــه  ــکا ب ــت آمری ــال دول ــر آن اقب ــم خواهــد خــورد. عــالوه ب ــده رق ســال آین
مذاکــره بــا ایــران و کــم شــدن ســایه تهدیدهــا بــر ســر ایــران، نکتــه ای اســت 

ــه نظــر می رســد ســالی پــر از امیــد در انتظــار ایرانیــان باشــد.  کــه ب
ــم  ــان رق ــار برای م ــتین ب ــرای نخس ــه ب ــال ک ــن مج ــت در ای ــوب اس ــا خ ام

ــی  ــانه تخصص ــم. رس ــرمایه بگویی ــواده فراس ــاره خان ــدری درب ــورده ق خ
ــار  ــود را امســال در کن ــر خ ــار عم ــن به ــرمایه دومی ــای فراس ــی و نوپ تحلیل

شــما عزیــزان جشــن می گیــرد. 
در ابتــدای راه بــا کانــال تلگرامــی همراه تــان شــدیم و هــدف اصلــی خــود 
ــم و در  ــرار دادی ــردم ق ــه عمــوم م ــد ســرمایه گذاری ب ــوزش و دادن دی را آم
کنــار آن بــا انتشــار مهــم تریــن و پربحث تریــن اخبــار و تحلیل هــا در حــوزه 
بازارهــای مالــی بــه دور از برداشــت های شــخصی، ســعی کردیــم تــا اطــالع 

رســانی دقیقــی را بــرای مخاطبــان خــود داشــته باشــیم. 
ــم  ــت عظی ــتفاده از ظرفی ــا اس ــان، ب ــترش فعالیت هایم ــا گس ــس از آن ب  پ
ــن شــبکه  ــه ای ــه ای ب ــه طــور حرف اینســتاگرام، بخشــی از فعالیــت خــود را ب
ــال  ــدی دنب ــور ج ــه ط ــان را ب ــا مخاطب ــل ب ــرده و تعام ــل ک ــی منتق اجتماع
ــن  ــبی را از ای ــورد مناس ــروز بازخ ــه ام ــا ب ــد ت ــاری خداون ــا ی ــه ب ــم ک کردی

حــوزه دریافــت کرده ایــم. 
امــا فعالیــت محــدود در ایــن دو شــبکه اجتماعــی اغناگــر مــا نبــود و 
ــما  ــا ش ــه ب ــون ک ــم. اکن ــل کردی ــانه ای را در کار دخی ــر رس ــترهای دیگ بس
ــرام،  ــایت، تلگ ــترهای وب س ــرمایه در بس ــانه فراس ــم، رس ــخن می گویی س
اینســتاگرام، یوتیــوب، آپــارات، توییتــر و روبیــکا فعــال اســت و امیــد داریــم 
ــد  ــی و تولی ــای تخصص ــار فصلنامه ه ــه انتش ــزان ب ــما عزی ــی ش ــا همراه ب
برنامه هــای تلویزیونــی در حــوزه ســرمایه گذاری و بازارهــای مالــی وارد 

ــویم.  ش
سالی پر از امید و دلی آسوده را برای تمامی شما عزیزان آرزومندیم. 
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نگاهی به بازارهای مالی ایران در سال 99

تعطیلی تمام کسب و کارها به علت موج اول شیوع کرونا 
بزرگترین عرضه اولیه تاریخ بازار بورس با نماد شستا

آغاز موج جدید ورود سرمایه گذاران به بورس 
شروع سال جدید با دالر ۱۴9۰۰ تومان

فروردین

بهترین ماه بازار سرمایه در طول نیم قرن اخیر با رشد 5۱ درصدی 
ورود سکه به کانال ۱۰ میلیون تومان برای نخستین بار 

عبور نرخ هر گرم طال از مرز یک میلیون تومان برای اولین بار 
ورود دالر به کانال 2۰ هزار تومان 

تیر

عبور شاخص کل از مرز یک میلیون واحد 
دستور رهبر انقالب برای آزادسازی سهام عدالت

عرضه اولین صندوق ETF دولتی 

اردیبهشت

ورود شاخص بورس به کانال 2 میلیون واحدی
شروع ریزش بورس از نیمه مرداد 

ورود خودرو پراید به کانال ۱۰۰ میلیون تومان برای نخستین بار 
صعود اونس جهانی به قله 2۰۰۰ دالری 

مرداد

فروش فوری و قرعه کشی خودرو برای نخستین بار 
آغاز فروش سهام عدالت

خرداد

سرازیر شدن سرمایه ها از بورس به بازارهای ارز، طال و خودرو 
تشکیل صف مقابل صرافی ها برای خرید دالر 

پذیره نویسی ETF دوم 
رشد یکباره و عجیب قیمت خودرو در بازار آزاد

شهریور

2
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نگاهی به بازارهای مالی ایران در سال 99

اعالم امکان رسیدن دالر ۱5 هزار تومانی توسط رئیس جمهور و کاهش 
قیمت دالر تا حدود 2۰ هزار 

ریزش طال به کانال 9۰۰ هزار تومان 

دی

سکه به بیشترین رقم خود رسید؛ ۱6 میلیون تومان 
عبور دالر از کانال 3۰ هزار تومان در بازار آزاد 
بیشترین رقم طال در سال 99؛ ۱,5۰۰,۰۰۰ تومان

مهر

تغییر رئیس سازمان بورس 
ابالغ قانون دامنه نوسان نامتقارن )2- تا 6+( 

بهمن

شروع ریزش دالر، طال و خودرو پس از برگزاری انتخابات آمریکا 
به تعادل رسیدن بورس  

شروع چشمگیر رشد قیمت بیت کوین از ۱3 هزار دالر  

آبان

قیمت دالر 25 هزار تومان 
رسیدن بیت کوین به سقف تاریخی خود؛ 6۱,536 دالر 

موافقت آمریکا با آزادسازی 3 میلیارد دالر پول بلوکه شده ایران در
کره جنوبی، عراق و عمان

نزول اونس طال به ۱6۰۰ دالر پس از 27۰ روز

اسفند

تنها ماه کاهشی قیمت مسکن در سال 99
شکستن سقف تاریخی بیت کوین پس از 2 سال با عبور از 

سطح 2۰ هزار دالر 

آذر
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ســال کرونایــی 99 هــم بــه پایــان رســید؛ ســالی کــه در آن اقتصــاد تمــام دنیــا 
ــر  ــا و ابتــال و مــرگ میلیــون هــا نفــر در اث ــه واســطه شــیوع ویــروس کرون ب

ایــن ویــروس ضربــه هــای فراوانــی دیــد. 

ــام  ــز همچــون تم ــران نی ــاری منظــری: اقتصــاد ای ــم ذوالفق فراســرمایه؛ مری
دنیــا متاثــر از ایــن رویــداد مهــم قــرن 2۱ میــالدی، ضربــه هــای اقتصــادی و 
اجتماعــی بســیاری دیــد. عــالوه بــر ایــن فشــارهای داخلــی و خارجــی بــه 
ــا شــرایط اقتصــادی  ــم هــا باعــث شــد ت ــری تحری خصــوص فشــار حداکث

بــرای مــردم ایــران دشــوارتر شــود. 

ــورم هــدف ســال 99 را 22 درصــد  ــد رئیــس کل بانــک مرکــزی ت هــر چن
اعــالم کــرده بــود امــا میانگیــن نــرخ تــورم در ابتــدای ســال در ســطح 32.2 
درصــد و تــا بهمــن مــاه بــه 3۴.2 درصــد رســید. نــرخ تــورم نقطــه بــه نقطــه 
در بهمــن نیــز بــه ۴8.2 درصــد رســید. بــه نظــر مــی رســد تــا پایــان ســال 
متوســط نــرخ تــورم در ســال 99 بــه ســطح 36 درصــد برســد. عــددی کــه 
فاصلــه زیــادی بــا تــورم هــدف گــذاری شــده دارد. تورمــی کــه باعــث شــد 

ســفره هــای مــردم بــاز هــم کوچکتــر شــود. 

از مالباختگان بورسی تا حساب های پر پول بیت کوینی ها
گزارشی از بازارهای مالی در سال 99

 جهت متفاوت بورس ایران با بازارهای سهام دنیا در سال 99
بــورس ســال 99 متفــاوت تریــن ســال در عمــر 53 ســاله خــود را پشــت ســر 
ــه  ــا ب ــام کســب و کاره ــی کــه تم ــدای ســال در حال ــورس ابت گذاشــت. ب
علــت شــیوع ویــروس کرونــا تعطیــل بودنــد، روز بــه روز قلــه هــای جدیــد 
ــردم  ــاه دعــوت م ــز از اردیبهشــت م ــی نی ــات دولت ــی کــرد. مقام ــح م را فت
بــه بــورس را آغــاز کردنــد تــا جایــی کــه صــف هــای طوالنــی ثبــت نــام و 
احــراز هویــت در مقابــل کارگــزاری هــا بــا وجــود تاکیــد بــر فاصلــه گــذاری 
هــای اجتماعــی از ســوی وزارت بهداشــت و عــدم رعایــت آن تشــکیل شــد. 

رشــد بــورس بــه قــدری شــارپی و هیجانــی بــود کــه نیمــه تابســتان بــا وجــود 
آنکــه تمــام بازارهــای مالــی در جهــان تحــت تاثیــر شــیوع ویــروس کرونــا، 
ریــزش داشــتند، شــاخص کل بــا ورود بــه کانــال 2 میلیــون واحــد، بیــش از 
3۰۰ درصــد رشــد کــرد. امــا درســت از 2۰ مــرداد مــاه حبــاب بــورس ترکیــد 
و رونــد نزولــی آن تــا پایــان ســال ادامــه پیــدا کــرد و بســیاری از ســهامداران 
بــه خصــوص افــرادی کــه بــه واســطه هیجــان بــورس و بــا دعــوت دولــت بــه 
ایــن بــازار بــدون دانــش و اطالعــات کافــی وارد شــده بودنــد، ســرمایه هــای 

بســیاری را از دســت دادنــد. 

ــذاری  ــرمایه گ ــای س ــی از روش ه ــه یک ــا ک ــک ه ــذاری در بان ــپرده گ س
محســوب مــی شــود، براســاس ابالغیــه بانــک مرکــزی بــه بانــک هــا امســال 
در ســپرده هــای کوتــاه مــدت عــادی ۱۰ درصــد، کوتــاه مــدت ســه ماهــه ۱2 
درصــد، کوتــاه مــدت شــش ماهــه ۱۴ درصــد، یــک ســاله ۱6 درصــد و دو 
ســاله ۱8 درصــد اعــالم شــد. امــا نــرخ ســود در بــازار بیــن بانکــی در ســطح 
22 درصــد تعییــن شــد. نرخــی کــه باعــث شــد در مقطعــی از ســال ســرمایه 

ــه بانک هــا شــود.  هــا روان

نــرخ رشــد نقدینگــی در کشــور نیــز طبــق آمارهــای منتشــر شــده در بهمــن 
مــاه بــه بیــش از 33۰۰ هــزار میلیــارد تومــان رســید کــه بــر اســاس ایــن آمــار 
ــه  ــبت ب ــدی نس ــاه و 39.۱ درص ــه دی م ــبت ب ــدی نس ــدی 2.9 درص رش

بهمــن مــاه ســال گذشــته پیــدا کــرد. 

ــم  ــم خواهی ــال 99 بیندازی ــی در س ــای مال ــی بازاره ــه بازده ــی ب ــر نگاه اگ
ــذاری  ــرمایه گ ــای س ــن بازاره ــاالنه در بی ــی س ــترین بازده ــه بیش ــد ک دی

ــت.  ــق گرف ــورس تعل ــه ب ــی ب داخل



7

Farasarmayeh.ir

 ضربه سنگین نرخ ارز بر اقتصاد ایران 

ارز کــه تاثیــر مســتقیمی بــر زندگــی مــردم مــی گــذارد در مــدت یکســاله ســال 
99 بــا رشــدی بیــش از 6۰ درصــدی، فشــار اقتصــادی بــر مــردم را بیشــتر کــرد. 
ــاه  ــر م ــرد و در مه ــاز ک ــان آغ ــزار توم ــال ۱۴ ه ــال را در کان ــدای امس دالر ابت

بــرای نخســتین بــار وارد کانــال 3۰ هــزار تومــان شــد. 

پــس از شــروع ریــزش قیمــت هــا در بــازار ســرمایه و خــروج ســرمایه هــا از ایــن 
بــازار، بازارهــای مــوازی بــه شــدت شــروع بــه رشــد کردنــد. امــا بــا برگــزاری 
ــا  ــات، ب ــن انتخاب ــدن در ای ــروزی بای ــان 99 و پی ــکا در نیمــه آب ــات آمری انتخاب
ــران و  ــا ای ــره ب ــرای مذاک ــکا ب ــد آمری ــور جدی ــس جمه ــان دادن رئی ــال نش اقب
کاهــش تحریــم هــا، ریســک هــای سیاســی کاهــش پیــدا کــرد و قیمــت هــا در 
بــازار ارز وارد فــاز نزولــی شــد. کاهــش نــرخ دالر تــا جایــی پیــش رفــت کــه 
تــا پایــان ســال دالر در بیــن کانــال 23 تــا 25 هــزار تومــان نوســان پیــدا کــرد. 

متوســط نــرخ دالر در ایــن ســال 22 هــزار و 7۰3 تومــان شــد. 

ــی  ــا بازده ــرد ام ــی ک ــابه را ط ــدی مش ــری از دالر، رون ــا تاثیرپذی ــز ب ــورو نی ی
ایــن ارز بیــن المللــی نســبت بــه اســکناس ســبز آمریکایــی بیشــتر شــد و بــه 6۴ 
درصــد رســید. یــورو ابتــدای ســال را بــا ۱7 هــزار و ۱99 تومــان شــروع کــرد و 
ــورو در  ــرخ ی ــا 28 هــزار و 29۰ تومــان خاتمــه داد. متوســط ن ــان ســال ب در پای

ســال 99، 26 هــزار و 6۰9 تومــان شــد. 

 عرض اندام فلز زرد در سال سیاه

بــازار فلــز گرانبهــا هــم در ایــن ســال متاثــر از اتفاقــات جهانــی و ریســک هــای 
داخلــی و خارجــی رونــدی مشــابه بــا نــرخ ارز در داخــل ایــران را پیــدا کــرد. 
ــال ۱6۴3 دالر شــروع کــرد و در مهــر  ــا کان اونــس جهانــی طــال ســال 99 را ب

مــاه بــرای نخســتین بــار بــه کانــال 2۰۰۰ دالر صعــود کــرد. 

ســکه نیــز در همیــن مــاه بــا حمایــت دو اهــرم اونــس و دالر توانســت کانــال ۱6 

میلیــون تومــان را لمــس کنــد امــا مانــدگاری در ایــن کانــال بــرای ســکه چنــدان 
دوامــی نیــاورد و پــس از یــک هفتــه بــه رونــد نزولــی بازگشــت و در پایــان ســال 
کانــال ۱۰ میلیــون تومــان را بــرای اســتقرار خــود، انتخــاب کــرد. میانگیــن ایــن 
فلــز زرد در ایــن ســال بــا رقــم ۱۰ میلیــون و 58۴ هــزار و 35۴ تومــان ثبــت شــد. 

در بــازار طــال نیــز بــه مــدد افزایــش نــرخ دالر، طــال از کانــال 6۰۰ هــزار تومــان 
ــه یــک میلیــون و 5۰۰ هــزار تومــان در  در ابتــدای ســال در بیشــترین حالــت ب
ــون و ۱۰۰ هــزار  ــک میلی ــر از ی ــز در کمت ــان ســال نی ــا پای ــاه رســید و ت ــر م مه
تومــان آرام گرفــت. میانگیــن نــرخ هــر گــرم طــال در ســال 99 بــه ۱ میلیــون و 

۱2 هــزار و 223 تومــان رســید. 

رشد بیش از 50 درصدی قیمت خودرو در سال 99

بــازار خــودرو و مســکن نیــز در ســال 99 رشــدهای عجیبــی کردنــد. ســرعت 
رشــد قیمــت خــودرو در شــهریور مــاه بــه قــدری زیــاد بــود کــه روزانــه قیمــت 
خــودرو تفــاوت هــای میلیونــی پیــدا مــی کــرد. ایــن اتفــاق باعــث شــد تــا پرایــد 
ــم  ــان ه ــون توم ــه ۱5۰ میلی ــی ب ــال مدت ــدای س ــی ابت ــون تومان ــدود 6۰ میلی ح
ــان ســال ایــن خــودرو داخلــی در حــدود  ــا پای صعــود قیمتــی پیــدا کنــد امــا ت

۱۰۰ هــزار تومــان قــرار گرفــت. 

ــده  ــو ش ــی دپ ــای واردات ــازی خودروه ــض از آزادس ــد و نقی ــار ض ــار اخب انتش
در گمــرک و مبهــم مانــدن ایــن فضــا در ســال ۱۴۰۰، قرعــه کشــی و تحویــل 
ــرده هــای آن، قیمــت گــذاری هــای دســتوری از  9۰ روزه خــودرو و پشــت پ
ــدازی  ــا راه ان ــت ب ــودرو و موافق ــازار خ ــفتگی ب ــت، آش ــورای رقاب ــوی ش س
بــورس خــودرو از دیگــر اخبــاری بــود کــه امســال جــزء پربحــث تریــن اخبــار 

ــت.  ــرار گرف ــازار خــودرو ق در حــوزه ب
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 دسترسی به مسکن غیرممکن شد؟ 
بــازار مســکن نیــز ســال 99 از آشــفتگی و بــی مدیریتــی بســیار رنــج بــرد. طبــق 
آمارهــای رســمی مســکن تــا انتهــای بهمــن مــاه بیــش از 8۰ درصــد رشــد کــرد 
و دسترســی عامــه مــردم بــه ایــن نیــاز حیاتــی را بــا مشــکل مواجــه کــرد. مســکن 
کــه ابتــدای ســال بیــش از ۱5 میلیــون تومــان در هــر متــر مربــع در تهــران بــود، 
ــع در مرکــز  ــه 28 میلیــون و ۴۰۰ هــزار تومــان در هــر متــر مرب ــان ســال ب ــا پای ت
کشــور رســید. قیمــت گــذاری دســتوری نــرخ فــوالد و ســیمان و افزایــش نــرخ 
ارز دو عاملــی بــود کــه بیشــترین تاثیــر را بــر افزایــش نــرخ مســکن در ســال 99 

گذاشت. 

نکتــه قابــل توجــه بــازار مســکن در ســالی کــه گذشــت آن بــود کــه بــا وجــود 
ــد مســکن توســط  ــدرت خری ــش چشــمگیر قیمــت مســکن و کاهــش ق افزای
مــردم، امــا چرتکــه مســکن ماهانــه قیمــت هــا را افزایــش مــی داد. موضوعــی 
ــه خصــوص  ــردم ب ــرای بیشــتر م ــز ب ــا وجــود اهــرم وام مســکن نی ــی ب کــه حت

ــه آرزو شــده اســت.  ــان تبدیــل ب جوان

ــه ســقف قیمتــی خــود 6۱ هــزار و 683  باالخــره بیــت کویــن در 2۴ اســفند ب
ــا  ــزار دالر )ت ــال 5۰ ه ــه کان ــت ب ــا بازگش ــس از آن ب ــا پ ــرد. ام ــود ک دالر صع

ــدا کــرد.  ــی پی ــال نوســان قیمت ــن کان ــن گــزارش( در ای ــگارش ای لحظــه ن

بــا تمــام فضــای پــر تــب و تــاب رمزارزهــا در ســال 99، بیشــترین رشــد بازارهای 
مالــی بــا 839 درصــد بــه بیــت کویــن رســید. میانگیــن قیمــت بیــت کویــن در 

ایــن ســال نیــز ۱8 هــزار و ۴82 دالر شــد. 

امــا ســرمایه گــذاران ایرانــی بیــت کویــن بــه مــدد رشــد ایــن رمــز ارز و قیمــت 
دالر بازدهــی ۱5۱5 درصــدی از ایــن ارز دیجیتــال در ســال 99 بدســت آوردنــد. 
در پایــان ســال هــر بیــت کویــن بــرای ایرانیــان نزدیــک بــه یــک میلیــارد و 5۰۰ 

میلیــون تومــان ارزش پیــدا کــرد. 

 پرتاب 3 امتیازی پادشاه رمزارزها در سبد سال 99
پــس از فروکــش کــردن تــب و تــاب بازارهــای داخلــی بعــد از برگــزاری 
ــل بمــب صــدا  ــال مث ــازار ارزهــای دیجیت ــار ب ــاره اخب ــکا، یکب ــات آمری انتخاب
کــرد. بیــت کویــن کــه از اواخــر بهمــن مــاه 98 نــزول شــدید تــا کانــال ۴ هــزار 
دالر را هــم تجربــه کــرده بــود، یــک مرتبــه اوج گرفــت و آذر مــاه 99 توانســت 

ــرد.  ســقف تاریخــی ۱9 هــزار دالری خــود را پــس بگی

امــا ایــن پایــان ماجــرای بیــت کویــن نبــود. بیــت کویــن پــس از آن پلــه هــای 
صعــود را مرتــب بــاال مــی رفــت و تــا کانــال ۴۰ هــزار دالر هــم پیــش رفــت. 
ــوج  ــا م ــال ب ــازی تس ــرکت خودروس ــس ش ــک موس ــالن ماس ــان ای ــن می در ای
ــز  ــزار دالر نی ــال 5۰ ه ــا کان ــز ارز را ت ــن رم ــت ای ــود قیم ــری خ ــواری توئیت س

ــد داد.  رش
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ــد  ــرار خواه ــم ق ــر مه ــد خب ــر چن ــت تاثی ــد تح ــال جدی ــران در س ــاد ای اقتص
گرفــت. مهــم تریــن آن هــا قطعــا انتخابــات ریاســت جمهــوری در خــرداد مــاه 
اســت. رویــدادی کــه بــا روی کار آمــدن هــر جنــاح، ســمت و ســوی خاصــی 

ــه شــرایط سیاســی و اقتصــادی کشــور خواهــد داد.  ب

ــا،  ــم ه ــدن تحری ــته ش ــال برداش ــران و احتم ــا ای ــره ب ــه مذاک ــکا ب ــل آمری تمای
بررســی FATF و پیوســتن یــا نپیوســتن بــه ایــن قــرارداد بیــن المللــی، مشــخص 
شــدن سیاســت هــای بایــدن دربــاره ایــران پــس از چنــد مــاه از روی کار آمــدن 
وی، بودجــه ۱۴۰۰ و کســری هایــی کــه بــرای بودجــه امســال پیــش بینــی مــی 
شــود، تامیــن منابــع و درآمدهــای بودجــه و ... تنهــا بخشــی از عواملــی اســت 

کــه بــر اقتصــاد ایــران در ســال جــاری تاثیــر خواهــد گذاشــت.

گفتگویــی  در  اقتصــادی  کارشــناس  مهرپــور  میثــم 
تفصیلــی بــه کلیــت اقتصــاد ایــران در ســال جدیــد 

می خوانیــد. را  وی  تحلیــل  ادامــه  در  می پــردازد. 

شیب روند اقتصادی کشور مالیم رو به پایین 
ــل  ــودن مح ــدار ب ــن ناپای ــد و همچنی ــال جدی ــه س ــری بودج ــود کس ــا وج ب
درآمدهــا، بــه نظــر مــی رســد امســال نیــز اتفــاق خاصــی در راســتای تغییــر رونــد 
ــز کامــال مشــخص اســت  اقتصــادی کشــور روی ندهــد. از لحــاظ بودجــه نی
کــه بودجــه ســال ۱۴۰۰، بودجــه ای نیســت کــه بتوانــد تحــول خاصــی در اقتصاد 
ــاه  ــا 5 م ــا ت ــی کــه تقریب ــت فعل ــی رســد دول ــه نظــر م ــد. ب کشــور ایجــاد کن
ــه  ــی خاصــی در برنام ــود، طــرح تحول ــی ســال ۱۴۰۰ روی کار خواهــد ب ابتدای

خــود نخواهــد داشــت. 

ــای  ــد وارد فض ــال جدی ــدای س ــاه ابت ــه م ــت در س ــرار اس ــن ق ــر ای ــالوه ب ع
انتخاباتــی  شــویم کــه تمــام کشــور منتظــر رئیــس جمهــور جدیــد بــا گرایــش 

سیاســی، اقتصــادی و فکــری خاصــی خواهنــد بــود و ایــن رویــداد مهــم فضــای 
ــر می رســد  ــرد. بنظ ــد ک ــاد را تشــدید خواه ــای انتظــاری در اقتص سیاســت ه
ایــن رونــد در نهایــت رکــود اقتصــادی را عمیــق تــر و شــدیدتر خواهــد کــرد؛ 

ــال.  ــی س ــای ابتدای ــوص در ماه ه بخص

تعمیق رکود دستاورد انتخابات برای اقتصاد 
ایــن رکــود اقتصــادی بــه دو دلیــل شــدت خواهــد گرفــت. ابتــدا بحــث 

انتخابــات ایــران در ســال جدیــد و انتخابــات آمریــکا در ســال 
ــت.  ــته اس گذش

ــن  ــه ای وقتــی سیاســت انتظــاری در اقتصــاد تشــدید می شــود ب
ــده  ــده و تولیدکنن ــرف کنن ــروه مص ــر دو گ ــه ه ــت ک معناس
ــوند. در  ــات می ش ــس از انتخاب ــده و پ ــات در آین ــر اتفاق منتظ
واقــع ایــن دو گــروه در انتظــار توافــق یــا عــدم توافــق مذاکــرات 
دو کشــور می ماننــد. چــرا کــه هــر یــک از ایــن نتایــج تاثیــری 
عمیــق بــر آینــده اقتصــادی کشــور چــه در حــوزه تولیــد، 
ــه  ــی از جمل واردات، صــادرات و چــه در حــوزه بازارهــای مال

ــت.  ــد گذاش ــکن، ارز و... خواه ــورس، مس ب

ــد،  ــن بزن ــود دام ــق رک ــه تعمی ــد ب ــه می توان ــل ک ــن دلی دومی
رقــم ناچیــز بودجــه عمرانــی در مقابــل کلیــت بودجــه اســت. بررســی بودجــه 
ــا کســری بودجــه مواجــه  ســال جــاری نشــان مــی دهــد کــه کشــور امســال ب
ــال  ــه س ــبت ب ــه نس ــی در بودج ــش عمران ــم بخ ــی رق ــد؛ از طرف ــد ش خواه
ــه  ــری بودج ــور دچــار کس ــه کش ــی ک ــت. زمان ــته اس ــته افزایشــی نداش گذش
شــود نمی توانــد از بودجــه جــاری کســر کنــد. در ایــن شــرایط معمــوال بودجــه 
ــت عــدم  ــوان گف ــع می ت ــا می شــود. در واق ــدای کــم و کســری ه ــی ف عمران
ــه  ــت ب ــه، در نهای ــری بودج ــدید کس ــال ش ــا احتم ــی ی ــه عمران ــش بودج افزای
حــذف بودجــه عمرانــی در ســال ۱۴۰۰ منجــر خواهــد شــد و ایــن موضــوع مــی 

ــن رکــود را ســرعت بخشــد.  ــد شــدت یافت توان

 تورم؛ مهمانی که صاحبخانه اقتصاد ایران شد
اتفــاق مهــم دیگــری کــه در ســال ۱۴۰۰ شــاهد آن خواهیــم بــود تــداوم 
وضعیــت تورمــی اســت؛ تورمــی کــه دولــت جدیــد از دولت هــای گذشــته بــه 
ــر مبنــای  ارث خواهــد بــرد. شــاهد ایــن ادعــا نیــز بســته شــدن بودجــه ۱۴۰۰ ب

ــت.  ــتقراض اس اس
یکســان  بحــث  ســال گذشــته  مــاه  آذر  در  آن  بــر  عــالوه 
ــن  ــد ای ــران مطــرح شــد. هــر چن ســازی حقــوق مســتمری بگی
ــع  ــه مناب ــت ک ــکل اینس ــا مش ــت ام ــروری اس ــری ض ــم ام مه
ــن افزایــش 25  ــن موضــوع و همچنی ــرای ای ــی شــده ب پیــش بین

درصــدی حقوق هــا منابــع ناپایــداری ســت. 

ــه دارد  ــت در بودج ــه دول ــکالتی ک ــن مش ــم تری ــی از مه یک
ــدوق  ــه صن ــه ب ــت ک ــتقراض اس ــوان اس ــت عن ــی تح هزینه های
هــای بازنشســتگی پرداخــت می شــود. در حالــی کــه ایــن 
صندوق هــا بایــد خــود درآمــدزا باشــند و تمــام حقــوق و 
ــد  ــا بای ــرکت ه ــن ش ــت ای ــود فعالی ــتگان از س ــاداش بازنشس پ
ــوق  ــد حق ــدود 8۰ درص ــه ح ــم ک ــی بینی ــا م ــود، ام ــن ش تامی
ــت صــورت  ــق اســتقراض از دول بازنشســتگان مســتقیما از طری
ــت هــر ســال بیشــتر و بیشــتر  ــن اســتقراض از دول ــرد. ای می گی
ــا ۱۰  ــا 8 ت ــاق ت ــن اتف ــه ای ــی ک ــا در صورت ــش بینی ه ــق پی ــود. طب ــز می ش نی
ســال آینــده ادامــه پیــدا کنــد، تمــام بودجــه دولــت بایــد صــرف صندوق هــای 

ــود.  ــتگی ش بازنشس

راه اقتصاد در ۱۴۰۰هموار می شود؟
چشم انداز اقتصاد ایران در سال جدید

میثم مهرپور 

افـزایـــش  عـــــدم 
عمرانــی  بـودجـــه 
ــدید  ــال ش ــا احتم ی
ــری بودجه، در  کس
نهایــت بــه حــذف 
بودجــه عمرانــی در 
ســال 1400 منجــر 
خواهــد شــد و ایــن 
موضــوع مــی تواند 
شــدت یافتــن رکــود 
را ســرعت بخشــد
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دست دولت در جیب مردم 
از طــرف دیگــر هــر چنــد دولــت ادعــا می کنــد کــه میــزان وابســتگی کشــور 
بــه درآمدهــای نفتــی کاهــش یافتــه امــا در واقــع ایــن اتفــاق بــه ایــن دلیــل اســت 
ــا از  ــی کــه جانشــین نفــت شــده عموم ــه نشــده و درآمدهای ــی فروخت کــه نفت
طریــق اســتقراض از صنــدوق توســعه ملــی یــا چــاپ پــول یــا بــا دســت کــردن 
ــده  ــن ش ــی تامی ــرکت های دولت ــهام ش ــروش س ــق ف ــردم از طری ــب م در جی

اســت. 

دولــت در ســال گذشــته ســعی کــرد بــا غیرواقعــی و بــزرگ جلــوه دادن ارزش 
ــه  ــد ک ــردم بفروش ــه م ــا را ب ــرکت ه ــن ش ــهام ای ــود، س ــرکت های خ ــهام ش س
نوعــی دســت در جیــب مــردم کــردن اســت و اتفاقاتــی کــه در ســال گذشــته 

بــرای بــورس افتــاد و همــه مــا از آن مطلعیــم. 

 اسکناس آمریکایی تورم ایران را بیشتر می کند؟
در رابطــه بــا نــرخ ارز نیــز بــه نظــر مــی رســد در صورتــی کــه گشــایش هــای 
سیاســی روی دهــد، مشــکالت تحریمــی تــا حــدودی برطــرف شــود، فــروش 
ــزار  ــا دالر ۱5 ه ــردد و م ــکه در روز بازگ ــون بش ــم میلی ــه دو و نی ــا ب ــت م نف
تومانــی نیــز داشــته باشــیم؛ بــاز هــم کلیــت شــرایط اقتصــادی چنــدان تفاوتــی 
نخواهــد کــرد، چــرا کــه بــا افزایــش ســه برابــری نــرخ دالر از ۴2۰۰ تومــان بــه 
۱5 هــزار تومــان و حــذف تدریجــی دالر ۴2۰۰ تومانــی، ایــن اتفــاق قطعــا تــورم 
ــا ارز ۴2۰۰ تومانــی  ــود. بنابرایــن وقتــی وضعیــت تورمــی کشــور ب زا خواهــد ب
اینســت، بــا حــذف ایــن ارز شــرایط ســال هــای 97 تــا 99 در ســال جدیــد هــم 

تکــرار خواهــد شــد.

ــورم شــدیدتر شــود و  ــش رو رکــود و ت ــه نظــر می رســد ســال پی در مجمــوع ب
ــد. ــد ش ــت نخواه ــز مثب ــادی نی ــاخص های اقتص ــتغال و ش اش تنــهـــا  نــــه  جــدیـــد  ســــال  در  حقوق هـــا  درصــدی   39 افزایــش 

نـمی توانـــد قـــدرت خــــریـــد مـــــردم را افـــزایش دهــد، بلکــه قــدرت 
جبــران آن را هــم نــدارد

داستان همیشگی افزایش حقوق ها و کاهش قدرت خرید
ــردم  ــد م ــدرت خری ــاره ق ــش دوب ــال ۱۴۰۰ کاه ــاد س ــر در اقتص ــکل دیگ مش
اســت. افزایــش 39 درصــدی حقــوق هــا در ســال جدیــد نــه تنهــا نمــی توانــد 
قــدرت خریــد مــردم را افزایــش دهــد، بلکــه قــدرت جبــران آن را هــم نــدارد. 

ــا روی کار  ــه نظــر نمــی رســد ســال جدیــد حتــی ب در مجمــوع بایــد گفــت ب
آمــدن دولتــی کارآمــد اتفــاق مثبــت چندانــی در اقتصــاد ایــران رخ بدهــد چــرا 
کــه تــا حــدود نیمــی از ســال دولــت فعلــی روی کار اســت و در نیمــه دوم نیــز 
دولــت در گیــر و دار تشــکیل کابینــه و تاییــد آن اســت. در صورتــی کــه دولــت 
جدیــد طــرح و برنامــه ای مثبــت هــم داشــته باشــد آثــار آن در ســال ۱۴۰۱ روی 

خواهــد داد. 
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ســال 99 ارز بــا جهــش قیمتــی توانســت بیــش از 2 برابــر هــم رشــد را بــه خــود ببینــد 
و بــه بیــش از 3۰ هــزار تومــان صعــود کنــد. اتفاقــی کــه توانســت بــه طــور مســتقیم بــر 

بازارهــای مالــی و بــر معیشــت خانوارهــا تاثیــر مســتقیم بگــذارد. 

هــر چنــد کاهــش ریســک هــای سیاســی باعــث شــد ارز تــا حــدود 5 تــا 6 هــزار تومــان 
از اوج قیمتــی خــود کاهــش پیــدا کنــد امــا همچنــان تــرس رشــد مجــدد آن بــر اقتصــاد 

ایــران ســایه افکنده اســت. 

فــرزان راعــی پژوهشــگر اقتصــادی در گفتگویــی تفصیلــی بــه 
وضعیــت احتمالــی بــازار ارز در ســال ۱۴۰۰ بــا وجــود اتفاقــات 
ــه  ــه اســت. در ادام ــازار پرداخت ــن ب ــر ای سیاســی و اثرگــذار ب

متــن ایــن گفتگــو پیــش روی شــما قــرار داده شــده اســت. 

پیــش بینــی قیمــت ارز در ســال ۱۴۰۰ بــرای تولیدکننــدگان، واردکننــدگان، صادرکنندگان 
ــز اهمیــت  و تمامــی افــرادی کــه در بازارهــای مالــی ســرمایه گــذاری مــی کننــد حائ

اســت چــرا کــه مــی توانــد ثــروت را از فــردی بــه فــرد دیگــر انتقــال دهــد. 

نــرخ ارز حداقــل بایــد بــه انــدازه اختــالف تــورم بیــن ایــران و آمریــکا رشــد کنــد، یــا 
در روش دیگــر بــرای محاســبه آن اختــالف رشــد اقتصــادی و میــزان رشــد نقدینگــی 

مــالک قــرار داده مــی شــود. 

آنچــه مهــم اســت و روی کاغــذ محاســبه مــی شــود ارزش ذاتــی نــرخ ارز اســت و آنچــه 
قیمــت ارز را تعییــن مــی کنــد براســاس عرضــه و تقاضاســت. آنچــه تعییــن کننــده نــرخ 
ارز اســت سیاســت پولــی سیاســت گــذار اســت و تلطیــف یــا تشــدید شــدن اختــالف 

بیــن ایــران و آمریــکا و تحریــم هــای ایــران اســت. 

بایدن و کشیدن ترمز خودرو پرقدرت ارز در ایران 

در مــورد مســائل سیاســی بــا روی کار آمــدن بایــدن انتظــار بــرای رشــد ارز کمــی کــم 
رنــگ تــر شــد و فضــای سیاســی ایــران نیــز تــا حــدودی آرام تــر شــد. در ســال ۱۴۰۰ 
نیــز هــر چقــدر خبرهــای خــوب در جهــت مذاکــرات در قالــب برجــام 2، برگشــت بــه 

ــد تقاضــای ســرمایه گــذاری و  ــدا کن ــز مذاکــره افزایــش پی ــه می ــا برگشــت ب برجــام ی
تقاضــای ســفته بــازی از بــازار ارز برچیــده مــی شــود و خــروج ارز کمتــری از حیــث 
ســرمایه گــذاری بلندمــدت در ایــن بــازار صــورت مــی گیــرد؛ عکــس ایــن اتفــاق نیــز 

ممکــن اســت رخ دهــد.

ــا  ــور ب ــادرات و وادرات کش ــدار ص ــر مق ــد از نظ ــال جدی در س
ــا ســال  ــه محاســباتی کــه انجــام شــده و شــبیه ســازی ب توجــه ب
هــای گذشــته مــی شــود، انتظــار مــی رود بــه صــورت لــب لــب 
حرکــت کنیــم و تــراز تجــاری کشــور باالنــس باشــد، در نتیجــه از 

ایــن ُبعــد نمــی تــوان انتظــار افزایــش نــرخ ارز را داشــت. 

خروج ارز معضلی اساسی

امــا سیاســت گــذار پولــی بایــد توجــه داشــته باشــد کــه نبایــد ارزش ذاتــی نــرخ ارز بــا 
قیمــت بــازار فاصلــه چشــمگیری پیــدا کنــد و همــواره بــرای اینکــه خــروج ارز صــورت 
نگیــرد ســعی کنــد ایــن دو قیمــت اختــالف خیلــی کمــی داشــته باشــند یــا اختالفــی 

نداشــته باشــند. 

ــر مســکن، خودروهــای لوکــس و وارداتــی پاییــن بیایــد،  زمانــی کــه نــرخ دالر در براب
معمــوال افــراد ایــن ســرمایه هــای خــود را مــی فروشــند و تبدیــل بــه ارز مــی کننــد و بــا 

خــروج آن از کشــور، ارز را در خــارج از ایــران ســرمایه گــذاری مــی کننــد. 

دالر در ســال 97 بــه ۱9 هــزار و 2۰۰ تومــان رســید و در اصــالح خــود تــا 9 هــزار و 8۰۰ 
هــم کاهــش پیــدا کــرد امــا نبایــد بیشــتر از محــدوده ۱2 هــزار تومــان کمتــر مــی شــد، 
چــرا کــه پاشــنه آشــیل دالر عــددی بیــن ۱۱ تــا ۱3 هــزار تومــان بــود و ســفته بــازان ایــن 
نکتــه را مــی دانســتند و تمــام قیمــت هــای پاییــن را خریــداری کردنــد و متاســفانه پــس 

از آن خــروج ارز صــورت گرفــت. 

 در ســال 97، ۱6 میلیــارد دالر خــروج ارز داشــتیم. در ســال 96 کــه قیمــت هــا همســان 
ســازی نشــده بــود ۱9 میلیــارد دالر خــروج ارز را شــاهد بودیــم. در ســال هــای 93 و 9۴ 

ایــن عــدد ناچیــز بــود و بــه ترتیــب ۱.6 و 2.5 میلیــارد دالر در ســال رخ داد. 

انتظار رشد اقتصادی در سال جدید در چه صورت ممکن است؟

ــا  ــود، تحریم ه ــام ش ــی انج ــال آت ــه در س ــف و نیم ــرات نص ــه مذاک ــی ک در صورت
برداشــته شــود، فــروش نفــت حــدود ۱.5 میلیــون بشــکه در روز هــم صــورت گیــرد، 
ــا  ــدی ت ــا 6 درص ــدود 5 ت ــادی ح ــد اقتص ــار رش ــوان انتظ می ت

ــیم.  ــته باش ــال ۱۴۰۰ داش ــای س انته

ــا  بــا توجــه بــه حجــم نقدینگــی انتظــاری حــدود 3۰ درصــد، ب
محاســبه قیمــت ارز از طریــق تئــوری برابــری قــدرت خریــد ارز، 
نــرخ دالر محــدوده 35 تــا 36 هــزار تومــان روی کاغــذ خواهــد 

بــود. 

آنچــه قیمــت ارز را در بــازار تعییــن مــی کنــد عرضــه و تقاضاســت عرضــه و تقاضایــی 
کــه بــر مبنــای صــادرت و واردات و خــروج ارز از کشــور صــورت می گیــرد.

نرخ واقعی ارز چقدر است؟ 

ــت.  ــان اس ــزار توم ــا 23 ه ــه 22 ت ــد ک ــته باش ــد داش ــم بای ــی ه ــف قیمت ــک ک دالر ی
مادامــی کــه خبرهــای خــوب در جهــت رفــع تحریــم هــا داشــته باشــیم فــروش هیجــان 
خانگــی اندکــی افزایــش پیــدا مــی کنــد. ایــن موضــوع مــی توانــد عاملــی باشــد کــه 
قیمــت ارز محــدوده 2۰ هــزار تومــان یــا حتــی در برخــی مــوارد زیــر 2۰ هــزار تومــان 
ــی  ــان دوام چندان ــزار توم ــر 2۰ ه ــدوده زی ــت در مح ــلم اس ــه مس ــد. آنچ ــم ببین را ه

نخواهــد داشــت. 

یــک ســناریو دوم هــم بــرای ارز مــی توانــد وجــود داشــته باشــد و آن هــم شــبیه ســازی 
ــان  ــدود 33۰۰ توم ــرخ دالر ح ــال 92 ن ــن س ــت. در فروردی ــال 92 اس ــای س ــا الگوه ب
قیمــت گــذاری شــد و در ادامــه بــا تلطیــف شــدن فضــای سیاســی کشــور و رفتــن پــای 
میــز مذاکــره بــه 285۰ تومــان هــم رســید. در انتهــای ســال دوبــاره ارز بــه اعــداد واقعــی 

خــودش یعنــی بــه محــدوده 33۰۰ تومــان برگشــت. 

ارزِ ارزان در خواِب گران!
پیش بینی دالر 35 هزار تومانی در سال 1400

فرزان راعی

بــا توجــه بــه حجــم نقدینگی 
انتظــاری حــدود 30 درصــد 
 1400 ســال  در  دالر  نــرخ 
 3۶ تــا   35 محــدوده  در 
ــود ــد ب ــان خواه ــزار توم ه
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محــدوده قیمتــی کــه مــی تــوان بــرای ارز در ســال ۱۴۰۰ بــا توجــه بــه انتخابــات ریاســت 
جمهــوری و اینکــه چــه فــردی بــا چــه رویکــرد مالــی و پولــی رئیــس جمهــور شــود، 
ــن  ــدوده متق ــن مح ــه ای ــت. البت ــان اس ــزار توم ــا 25 ه ــدوده 2۰ ت ــت مح ــار داش انتظ

نیســت و مــی توانــد بــه صــورت ناچیــز قابــل تغییــر هــم باشــد. 

تولیدکننــدگان، واردکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی در ســال جــاری چــه 
اســتراتژی بایــد داشــته باشــند؟ 

ــاز خــود  ــدازه نی ــه ان ــد ســال ب ــدگان همــواره در تولی ــی شــود کــه تولیدکنن پیشــنهاد م
خریــد را انجــام دهنــد و مادامــی کــه دالر بــه زیــر 22 هــزار تومــان کاهــش پیــدا کــرد، 
ــان هــم رســید  ــر 2۰ هــزار توم ــه زی ــرخ دالر ب ــد و اگــر ن ــد خــود را افزایــش دهن خری
تجهیــزات و قطعــات را در جهــت توســعه خــط تولیــد شــرکت خــود داشــته باشــند. 

در ســال هــای 9۰، 9۱، 97 و 99 توصیــه ایــن بــود کــه تولیدکننــدگان مــی تواننــد مــواد 
اولیــه 6 ماهــه، 9 ماهــه یــا حتــی یــک ســاله خــود را خریــداری کننــد چــرا کــه در آن 
ســال هــا یــک جهــش ارزی بــرای دالر پیــش بینــی شــده بــود. امــا در ســال ۱۴۰۰ ایــن 
انتظــار وجــود نــدارد. بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه اقتصــاد ایــران ایــن ظرفیــت 
را نــدارد کــه جهــش ارزی ۱۰۰ درصــدی را در دو ســال پشــت ســر هــم بــه خــود ببینــد 
و حداقــل مدتــی اســتراحت خواهــد کــرد و دوبــاره بعــد از ایــن مــدت و در ســال هــای 

بعــد جهــش قیمتــی را تجربــه مــی کنــد. 

بــه واردکننــدگان نیــز توصیــه مــی شــود بــه طــور فصلــی حوالــه خــود را انجــام دهنــد 
و مادامــی کــه دالر در محــدوده 2۰ هــزار تومــان بــود مقــدار حوالــه خــود را افزایــش 
دهنــد و اگــر کمتــر از 2۰ هــزار تومــان شــد مقــدار جنــس بیشــتری ســفارش دهنــد. 

ــان کاالهــای ارز  ــز در محــدوده 2۰ هــزار توم ــاالن اقتصــادی نی ــی شــود فع ــه م توصی
ــه  ــری از ثانی ــه در کس ــی ک ــد؛ کاالهای ــداری کنن ــدت خری ــد بلندم ــا دی ــور را ب مح
قیمــت ارز روی آن هــا تاثیــر مــی گــذارد و بــه صــورت مســتقیم بــا ارز ارتبــاط دارنــد.

بهمــن آرمــان کارشــناس مســائل اقتصــادی در پیــش بینــی نــرخ 
ارز در ســال جدیــد اظهــار کــرد: بخشــی از قیمــت ارز در ایــران 
ــز  ــی از آن نی ــت و بخش ــادی س ــای اقتص ــت ه ــر از واقعی متاث
ــن اســت  ــا واقعیــت امــر ای ــر از مســائل سیاســی اســت. ام متاث
ــدر  ــا آنق ــم ه ــر تحری ــران بخاط ــاد ای ــال اقتص ــر ح ــه ه ــه ب ک
آســیب دیــده کــه اگــر بــر فــرض تحریــم هــا حتــی بــه طــور کامــل برداشــته هــم شــوند، 

فقــط اثــر روانــی بــر نــرخ ارز خواهــد داشــت. 

او ادامــه داد: در واقــع بخشــی از حبــاب نــرخ ارز ناشــی از تنــش هــای سیاســی اســت 
و بــا کاهــش یــا حــذف تحریــم هــا،  مــی توانــد در حــد 2 تــا 3 هــزار تومــان بــر روی 

نــرخ ارز تاثیــر بگــذارد. 

ایــن کارشــناس اقتصــادی واقعیــت هــای اقتصــادی ایــران را در راســتای کاهــش نــرخ 
ــن  ــن تری ــران پایی ــد، ای ــه بع ــتم ب ــت هش ــط دول ــت: از اواس ــرد و گف ــی نک ارز ارزیاب
نســبت ســرمایه گــذاری بــه تولیــد ناخالــص داخلــی در بیــن کشــورهای خاورمیانــه و 

ــران تزریــق نشــده اســت.  ــه ای شــمال آفریقــا را داشــته و در واقــع پولــی ب

ــده و در  ــدید ش ــادی تش ــود اقتص ــده، رک ــک ش ــران کوچ ــاد ای ــزود: اقتص ــان اف آرم
عیــن حــال بــا یــک تــورم دورقمــی نیــز 
ــرایطی  ــن ش ــن در چنی ــت بنابرای ــراه اس هم
تغییــر نــرخ ارز بــه شــکلی کــه عمــوم 
ــه  ــد ب ــه بتوان ــد ک ــور آن را دارن ــردم تص م
رقــم هــای خیلــی پاییــن یــا حتــی بــه زیــر 
2۰ هــزار تومــان کاهــش پیــدا کنــد یــک 

ــت. ــت اس ــور نادرس تص

او گفــت: بعیــد بــه نظــر مــی رســد کــه 
حتــی اگــر تحریــم هــا بطــور کامــل 
ــران  ــت ای ــادرات نف ــود ص ــته ش برداش

بتوانــد در حــد 2 میلیــون و 3۰۰ هــزار تــا 2 میلیــون و ۴۰۰ هــزار بشــکه در روز صــورت 
ــد. ــی کن ــر چندان ــت ارز تغیی ــرد و وضعی گی

ایــن تحلیلگــر مســائل اقتصــادی عنــوان کــرد: البتــه بــا کاهــش تحریــم هــا، بــه شــکل 
مقطعــی امــکان دارد کــه مــا شــاهد یــک کاهــش قابــل توجهــی در قیمــت ارز باشــیم 

کــه ایــن بیشــتر جنبــه روانــی دارد ولــی قابــل دوام نخواهــد بــود.

ــد  ــالت عی ــس از تعطی ــت پ ــا ممکــن اســت دول ــن ســوال کــه آی ــه ای وی در پاســخ ب
نــوروز تــا انتخابــات بــه نفــع جنــاح خــود نــرخ ارز را دســتوری کاهــش دهــد؟ گفــت: 
بعیــد بــه نظــر مــی رســد کــه دولــت دارای چنیــن قدرتــی باشــد یــا از پشــتوانه هــای الزم 

بــرای اعمــال چنیــن سیاســتی برخــوردار باشــد. 

ــاه مــدت  ــه شــکل مقطعــی و کوت ــرخ ارز ب آرمــان خاطرنشــان کــرد: ممکــن اســت ن
کاهشــی شــود امــا در بلنــد مــدت چنیــن امکانــی وجــود نــدارد چــرا کــه اقتصــاد ایــران 

بیــش از حــد ضعیــف شــده تــا بتوانــد بــه یــک نــرخ ارز مناســبی دســت پیــدا کنــد. 

بهمن آرمان

امید به مذاکرات و کاهش تحریم ها نرخ ارز را کاهش می دهد؟ 
سنجش نرخ ارز در سال 1400
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ــی در  ــات موقت ــی از تصمیم ــکا نوع ــع آمری ــرد: در واق ــان ک او بی
قبــال ایــران اتخــاذ کــرده اســت کــه مــی توانــد ســیگنال هایــی 

ــه  ــد ک ــال کن ــور ارس ــل کش ــه داخ ــدت ب ــاه م را در کوت
انتظــارات تورمــی در بازارهــای ارز را کاهــش دهــد و 

ــر 2۰  ــه زی ــاه مــدت ب ــرخ ارز در کوت ــال ن ــرای مث ب
هــزار تومــان برســاند. امــا نــرخ اصلــی ارز پــس از 

ــات مشــخص خواهــد شــد. انتخاب
ــد  ــی رس ــر م ــرد: بنظ ــان ک ــور خاطرنش ــوی پ رض

اگــر جنــاِح مقابــل جنــاح حاکــم در انتخابــات 
ــود و  ــرات ش ــه وارد مذاک ــال آنک ــود احتم ــروز ش پی

بــا آمریــکا ســر میــز مذاکــره بنشــیند و دربــاره موضــوع 
موشــکی و شــرایط منطقــه ای گفتگــو کنــد، کــم اســت و 
ــد داد.  ــی را کاهــش نخواه ــای فعل ــم ه ــز تحری ــکا نی آمری

ــر  ــرد: بناب ــد ک ــادی تاکی ــائل اقتص ــناس مس ــن کارش ای
ایــن پیــش بینــی مــن ایــن اســت کــه پــس از انتخابــات 

مجــددا نــرخ دالر روی 25 هــزار تومــان خواهــد بود. 
اینکــه پــس از انتخابــات مســیر نــرخ ارز صعــودی 

یــا نزولــی خواهــد بــود، بــه دولــت آینــده و 
ــردد.   ــی گ ــی آن برم ــای خارج ــت ه سیاس

ــور کارشــناس اقتصــادی اظهــار کــرد:  سیدحســین رضــوی پ
ــدت  ــاه م ــرخ آن در کوت ــازار ارز و ن ــی ب ــش بین ــی و پی بررس
ــش از آنکــه یــک موضــوع اقتصــادی باشــد در شــرایط  پی
ــرد  ــک رویک ــال ۱۴۰۰، ی ــات س ــه انتخاب ــه ب ــا توج ــی و ب فعل

سیاســی دارد. 
ــو  ــارد نفی ــکا، ریچ ــور آمری ــس جمه ــدن رئی ــو بای ــه ج ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
نویســنده هنــر تحریــم هــا را مســئول رســیدگی بــه موضوعــات ایــران در وزارت خارجــه 
آمریــکا کــرده اســت، بنظــر مــی رســد کــه رویکــرد دولــت جدیــد ایــن کشــور تشــدید 
ــا  ــم ه ــی تحری ــت. یعن ــم هاس ــن تحری ــازی ای ــا هوشمندس ــران ب ــه ای ــا علی ــم ه تحری
ــت  ــی در حاکمی ــکاف درون ــه ش ــر ب ــت منج ــه در نهای ــود ک ــی ش ــر م ــازماندهی ت س

ایــران خواهــد شــد. 
ایــن کارشــناس اقتصــادی بــا اشــاره بــه اینکــه دو بــازه زمانــی بــرای عملکــرد آمریــکا 
ــپس  ــران و س ــات ای ــل از انتخاب ــازه قب ــت؛ اول ب ــی اس ــش بین ــل پی ــران قاب ــال ای در قب
بــازه بعــد از اســتقرار دولــت جدیــد در ایــران، گفــت: اســتراتژی بلنــد مــدت ایــران و 
آمریــکا دربــاره سیاســت خارجــی دو کشــور، پــس از تشــکیل دولــت جدیــد در ایــران 
مشــخص خواهــد شــد، پــس در حــال حاضــر بررســی بــازار دالر در بلندمــدت امــکان 

پذیــر نیســت. 
وی خاطرنشــان کــرد: امــا اســتراتژی کوتــاه مــدت بــه شــرایطی کــه دو طــرف در مــورد 
ــات  ــا انتخاب ــی گــردد. همانطــور کــه م ــد، برم ــی کنن ــی م ــش بین ــران پی ــات ای انتخاب
ــتیم،  ــی دانس ــر م ــود موث ــده خ ــرای آین ــج آن را ب ــم و نتای ــی کردی ــد م ــکا را رص آمری
ــت  ــرای دول ــی ب ــر شانس ــه اگ ــد ک ــی کن ــی م ــران را بررس ــات ای ــز انتخاب ــکا نی آمری
بایــدن در دولــت بعــدی ایــران وجــود داشــته باشــد ســعی مــی کنــد کــه بــا تهدیدهــای 
موقــت، فضــا را بــه نفــع جنــاح مخالــف خــود ناامــن جلــوه دهــد. یعنــی ســیگنال هایــی 
بــه ایــران مخابــره کنــد کــه اگــر ایــن ســیگنال هــا باقــی بمانــد در واقــع یــک چشــم 

انــدازی از گشــایش قابــل تصــور خواهــد بــود. 
ــارد  ــه آزاد شــدن 3 میلی ــکا ب ــن اســاس اســت کــه آمری ــر ای ــور ادامــه داد: ب رضــوی پ
ــعه  ــدوق توس ــص وام صن ــراق و تخصی ــران در ع ــده ای ــه ش ــای بلوک ــی ه دالر از دارای
جهانــی بــرای مقابلــه بــا بحــران بیمــاری کرونــا بــه ایــران، بــه عنــوان گزینــه هایــی بــه 

اســم تســهیالت موقــت موافقــت کــرده اســت. 

دولت آینده سرنوشت نرخ ارز را رقم می زند

سیدحسین رضوی 
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بــازار ســرمایه در ســال 99 بــا تمــام اخبــار و اتفاقــات تلخــش بــه پایــان رســید. شــاخص 
کل بــورس تــا پیــش از شــروع ریــزش در 2۰ مــرداد مــاه نزدیــک بــه 3۱۰ درصــد رشــد 
کــرد امــا افــت یکبــاره ایــن بــازار باعــث شــد تــا از ایــن تاریــخ تــا پایــان ســال شــاخص 
کل 38 درصــد افــت را تجربــه کنــد. افتــی کــه باعث شــد بســیاری از ســرمایه گــذاران 

ایــن بــازار، ســرمایه خــود را در ایــن بــازار از دســت بدهنــد. 
اکنــون کــه قیمــت تمامــی ســهم ها بــه کــف قیمتــی خــود رســیده، تمــام ســهامداران 
ــازار و قیمــت ســهم ها، بخشــی از  ــا رشــد ب ــا ب ــد ت ــد دارن ــه ســال جدی ــد ب چشــم امی

ســرمایه از دســت رفتــه شــان جبــران شــود. 
ــت  ــات ریاس ــال ۱۴۰۰، انتخاب ــاق س ــن اتف ــم تری ــم مه ــی دانی ــه م ــه هم ــور ک همانط
جمهــوری در خــرداد مــاه اســت. رویــدادی کــه مــی توانــد اثــر بســزایی در انتخابــات 

داشــته باشــد. 

حرکت کج دار مریز بورس تا انتخابات 
آرانــی  محمدعلیــزاده  مجیــد  ســراغ  بــه  روی  همیــن  از 
ــورس در  ــازار ب ــرایط ب ــم و ش ــرمایه رفتی ــازار س ــناس ب کارش
ــا شــدیم. در  ــان ســال را جوی ــات و پای ــا انتخاب ســال ۱۴۰۰ ت

ــد.  ــی خوانی ــناس را م ــن کارش ــا ای ــو ب ــه گفتگ ادام
ــات ۱۴۰۰،  ــا انتخاب ــرمایه ت ــازار س ــرای ب ــن ب ــی م ــش بین پی
ــه  ــردد ک ــی گ ــر م ــددی ب ــل متع ــه عوام ــم ب ــت آن ه ــت. عل ــی نیس ــی مثبت ــش بین پی
ــه ســرمایه  ــان ب ــا اطمین ــد کــرده و ت باعــث مــی شــود حرکــت و رشــد شــاخص را کن

ــد.  ــد ش ــازار نخواهن ــذاران وارد ب ــرمایه گ ــردد، س ــر نگ ــازار ب ــذاران و ذات ب گ
عوامــل درون ســازمانی از جملــه تغییــرات اساســی کــه در ارتبــاط بــا رونــد معامــالت 
در بــازار بــوده مــی تــوان بــه انتخــاب بازارگــردان هــا اشــاره کــرد. ایــن اقــدام بــه منظــور 
روان ســازی معامــالت ســهم هــا انجــام شــد کــه متاســفانه نتیجــه خــوب و مطلوبــی در 

چنــد مــاه اخیــر نداشــت. 
ــاب  ــورم و حب ــه رشــد ت ــه مســائلی از جمل ــوان ب ــز مــی ت ــرون ســازمانی نی از عوامــل ب
ــازار ســرمایه و مــواردی از ایــن دســت اشــاره کــرد کــه باعــث مــی شــود  قیمتــی در ب
تــا ســرمایه گــذاران آهســته و بــا طمانینــه نســبت بــه ســرمایه گــذاری در بــازار بــورس 

اقــدام کننــد. 

از دیگــر عواملــی کــه مــی توانــد در بــازار ســرمایه تــا انتخابــات اثرگــذار باشــد، عوامــل 
سیاســی و اقتصــادی ســت کــه مهــم تریــن آن تعییــن نــرخ ارز اســت. پیــش بینــی مــی 
شــود بــازار ارز تــا انتخابــات ریاســت جمهــوری ۱۴۰۰ مطلــوب و خواســته ســهامداران 
نباشــد. چــرا کــه دیــدگاه افــراد حقیقــی یــا جنــاح هایــی کــه وارد گــود انتخاباتــی مــی 
ــا  ــذا ت ــی باشــد، ل ــدگاه هــای متفاوت ــد دی ــی توان ــازار ســرمایه م شــوند در خصــوص ب
تعییــن تکلیــف و تــا مشــخص نشــدن کاندیداهــا و نامزدهــای ریاســت جمهــوری بــازار 

هیجــان زیــادی را تجربــه نخواهــد کــرد. 

سایه رویدادهای سیاسی بر بازار سهام 

بحــث اصلــی و اساســی کــه بســیاری از ســرمایه گذاران بــه اخبــار آن توجــه می کننــد 
بحــث برجــام و برداشــته شــدن تحریــم هاســت. اگــر تحریم هــا در ســال 
ــازار ســرمایه  ــازه ای در رگ هــای ب ــًا خــون ت ۱۴۰۰ برداشــته شــود، طبیعت
بــه جریــان خواهــد افتــاد و نســبت بــه همیــن تصمیــم تغییــرات اساســی را 
شــاهد خواهیــم بــود و وضعیــت بســیاری از شــرکت هــا و محصــوالت آن 

هــا مشــخص خواهــد شــد. 

بنابرایــن برجــام یــک عامــل اصلــی و مهــم در تعییــن یــا تثبیــت نــرخ ارز 
ــازار  ــده و اساســی در ب ــن کنن ــد نقــش تعیی در کشــور اســت و مــی توان

ســرمایه نیــز داشــته باشــد. 

عــالوه بــر برجــام، بررســی و بــه نتیجــه رســیدن یــا نرســیدن FATF در مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام بــر آینــده نــرخ ارز اثرگــذار اســت و اگــر هــر دو ایــن موضوعــات حــل 
شــود، درهــای ورود ارز بــه کشــور گشــوده مــی شــود، ســوئیفت بــه جریــان مــی افتــد، 
حوالــه هــای ارزی خیلــی راحــت و روان مــورد معاملــه قــرار مــی گیرنــد، حوالــه هــا بــه 
راحتــی بــرای بانــک هــای خــارج از کشــور بــرای تامیــن قطعــات و ال ســی هــا صــادر 

مــی شــود. 

ــرای  ــی ب ــا برداشــته نشــود مجــرا و محل ــم ه ــب نشــود و تحری ــا اگــر FATF تصوی ام
ورود ارز بــه کشــور بــه وجــود نخواهــد آمــد و مشــکالتی کــه اکنــون بــا آن دســت بــه 

گریبــان هســتیم، ادامــه خواهــد یافــت. 

 کدام صنایع پیش رو خواهند بود؟ 

ــد پیشــرو باشــند و باعــث  ــن کــه چــه صنایعــی در ســال ۱۴۰۰ می توانن ــا ای در رابطــه ب
رشــد ســهام شــان باشــند بــر آورد و گمانــه زنــی هــا دشــوار اســت. لــذا حــدس و گمــان 
هایــی ممکــن هســت در ارتبــاط بــا صنایــع بــه خصــوص صنایــع واردات یــا صــادرات 

محــور وجــود داشــته باشــد چــرا کــه درآمــد آن هــا ارتبــاط مســتقیمی بــا ارز دارد. 

ــا بحــث برجــام و بحــث تثبیــت نــرخ ارزهــا مشــخص شــود  اگــر شــرایط در ارتبــاط ب
می توانــد بــر ایــن صنایــع تاثیــری مثبــت داشــته باشــد و بــا رشــد و حرکــت مثبــت ایــن 

شــرکت هــا همــراه باشــد. 

FATF گره خوردن بورس به برجام و
سمت و سوی بازار سرمایه در سال 1400

مجید محمدعلیزاده آرانی

پیش بینی می شود 
بازار ارز تا انتخابات 
ریاسـت جمـهوری 
1400 مــطلــــوب و 
خواسته سهامداران 

نباشد
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بــه نظــر مــی رســد بــرای پیــش بینــی صنایــع پیشــرو در ســال ۱۴۰۰، حداقــل تــا پــس از 
برگــزاری انتخابــات بایــد صبــر کنیــم تــا صنایــع و شــرکت هــا بــه ثباتــی اولیــه برســند. 

بازارگردان ها خوب یا بد؟ 

سیاســت گــذاران ســازمان بــورس نیــز اقداماتــی انجــام داده و قوانیــن و مقــررات خلــق 
الســاعه ای داشــتند کــه طــی ســال گذشــته آثــاری داشــته و بــه نظــر مــی رســد نیــاز بــه 

بازنگــری دارد کــه مــی توانــد بــه تقویــت و رشــد بــازار ســرمایه منجــر شــود. 

بــرای مثــال یکــی از قوانیــن کــه نیــاز بــه بازنگــری دارد قوانیــن مربــوط بــه بازارگــردان 
هاســت. بازارگــردان هــا در واقــع بایــد عامــل روان ســازی معامــالت ســهم هــا باشــند 

امــا اکنــون بــالی جــان ســهم ها شــده و تبدیــل بــه نوســان گیــر شــده انــد. 

مــن پیشــنهاد مــی کنــم کــه تمامــی بازارگــردان هایــی کــه بــرای ســهام شــرکت هــای 
ــی  ــا صنــدوق بازارگردان ــا ســه بازارگــردان ی ــه شــده معرفــی مــی شــوند در دو ی پذیرفت
تجمیــع شــوند تــا ایــن صندوق هــا بــدون شــائبه نوســان گیری اقــدام بــه اصــالح 
ــه ایــن  ــز ب بازارگردانــی کننــد و ســهام را روان ســازی کننــد و ســرمایه گذاران خــرد نی

ــد شــد. ــت خواهن شــکل حمای

خودداری مسئوالن از اظهار نظر بورسی 

مــورد دیگــری کــه مــی توانــد نقــش اساســی در ارتبــاط بــا تقویــت بــازار داشــته باشــد 
ــد،  ــرمایه ندارن ــازار س ــورد ب ــی در م ــات کاف ــش و معلوم ــه دان ــرادی ک ــت اف ــن اس ای
ــل مقامــات رســمی  ــازار ســهام نداشــته باشــند. مث ــا ب ــچ اظهــار نظــری در رابطــه ب هی
ــازار ســرمایه را  ــا ب ــرادی کــه اقتصــاددان هســتند ام ــی اف ــا حت ــی ی ــا غیررســمی دولت ی

نمی شناســند.

ــار  ــد از اظه ــد بای ــت دارن ــرمایه فعالی ــازار س ــه در ب ــانی ک ــر کارشناس ــرف دیگ از ط
نظرهــای شــخصی کــه حــاوی منافــع شــخصی ســت، خــودداری کننــد. بایــد دیــدگاه  

ــر باشــد. ــی ت کارشناســان عموم

ــالم  ــی را اع ــتورالعمل های ــن و دس ــه قوانی ــورس ک ــازمان ب ــئوالن س ــان و مس کارشناس
مــی کننــد بایــد پــس از تســت نهایــی و اخــذ نظــرات کارشناســی، آن را ابــالغ و اعــالم 
نهایــی کننــد. در غیــر ایــن صــورت ضمــن اینکــه بــازار تقویــت نمــی شــود، متاســفانه 
باعــث ایجــاد تنــش شــده و فضــای تهدیــد و خــروج ســرمایه از بــازار را تقویــت مــی 

کنــد. 

بورس 1400 در انتظار اجرای یک مصوبه کاربردی 

یــک کارشــناس اقتصــادی از بــه تصویــب رســیدن آییــن نامــه تاســیس شــرکت هــای 
ســهامی عــام پــروژه محــور در دوره مدیریــت پیشــین بــورس تهــران خبــر داد و گفــت: 
اجــرای ایــن مصوبــه مــی توانــد فرآینــد اجرایــی طــرح هــای عمرانــی را ســرعت بخشــد. 

ــر  ــا متاث ــرمایه عموم ــازار س ــرد: ب ــار ک ــان اظه ــن آرم بهم
ــت  ــه مدیری ــت ک ــخصی اس ــرد ش ــا و عملک ــت ه از سیاس
ایــن تشــکیالت را بــر عهــده مــی گیــرد. چــرا کــه در ایــران 
اصــوال مــا دارای سیســتم اصولــی نیســتیم و همــه چیــز متاثــر 

ــراد اســت.  از عملکــرد اف

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در دوره مدیریــت دکتــر حســن قالیبــاف اصــل مدیریــت پیشــین 
ــرمایه  ــات س ــش مالی ــزود: اول کاه ــت، اف ــورت گرف ــی ص ــدام اساس ــد اق ــورس چن ب
گــذاری مجــدد از 25 درصــد بــه 2۰ درصــد در ســال آینــده، کــه بــرای شــرکت هــای 
ــا  ــدام طبیعت ــن اق ــی رســد. ای ــه ۱8.5 درصــد م ــم ب ــن رق ــورس ای ــه شــده در ب پذیرفت
ســودآوری بیشــتری را بــرای شــرکت هــای پذیرفتــه شــده در بــورس بــه همــراه خواهــد 

داشــت. 

ــن روزهــای  ــت بعــدی کــه در آخری ــاق مثب ــه داد: اتف ــن کارشــناس اقتصــادی ادام ای
کاری مدیریــت پیشــین بــورس اتفــاق افتــاد، آییــن نامــه تاســیس شــرکت هــای ســهامی 
عــام پــروژه محــور بــه تصویــب هیئــت مدیــره ســازمان بــورس و اوراق بهــادار رســید. 
امــا علیرغــم اینکــه تقریبــا کمتــر از دو مــاه از بــر ســر کار آمــدن رئیــس جدیــد ســازمان 

بــورس مــی گــذرد، ایــن آییــن نامــه هنــوز رســما ابــالغ نشــده اســت. 

آرمــان خاطرنشــان کــرد: ایــن مصوبــه بــه معنــای فــروش ســهام بــه قیمــت اســمی بــه 
مــردم اســت و از درجــه ریســک پایینــی برخــوردار اســت و در عیــن حــال منابــع مالــی 
مــردم مســتقیما وارد فرآینــد اجــرای طــرح هــای عمرانــی همچــون ســاخت آزادراه هــا، 
تکمیــل ســدهای نیمــه تمــام، ســاخت ســدهای جدیــد بــرق آبــی یــا ســاخت مســکن 
ــتقبال  ــا اس ــد ب ــی توان ــود و م ــی ش ــه م ــوردار جامع ــم برخ ــط و ک ــار متوس ــرای اقش ب

زیــادی از ســوی مــردم روبــرو شــود. 

وی گفــت: ایــن اســتقبال مــی توانــد بــه ایــن دلیــل باشــد کــه اولویــت بــا طــرح هــای 
اشــتغالزا و بنیــادی اســت و بــدون شــک آینــده بســیار خوبــی را در ســال آینــده بــرای 
مشــارکت و ســرمایه گــذاری مســتقیم مــردم فراهــم مــی کنــد و فشــار وارده بــر روی 
بــورس را کاســته و از رشــد حبــاب گونــه قیمــت ســهام نیــز جلوگیــری خواهــد کــرد. 

ــد  ــت جدی ــای مدیری ــه سیاســت ه ــوط ب ــوارد من ــن م ــه ای ــا هم ــان کــرد: ام ــان بی آرم
بــورس اســت. اگــر وی منفعالنــه برخــورد کنــد، مجــددا بــورس 
در ســال آینــده دچــار نوســان هــای شــدید خواهــد شــد امــا اگــر 
ــه  ــور ب ــروژه مح ــام پ ــهامی ع ــای س ــرکت ه ــیس ش ــه تاس مصوب
ــا ســهامداران  ــردم ی ــی م ــع مال ــه اجــرا گذاشــته شــود، مناب مرحل
خــرد مســتقیما بــه بــازار کــم ریســک و کــم نوســان بــازار اولیــه و 
اجــرای پــروژه هــای بــزرگ توســعه ای هدایــت خواهــد شــد کــه 

ضریــب ریســک بســیار پایینــی دارد.  

بهمن آرمان
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ــر نــرخ طــال و ســکه، چشــم اندازی صعــودی در  برآینــد عملکــرد عوامــل تأثیرگــذار ب
بــازار فلــز زرد در ایــران را ترســیم می کنــد کــه گرچــه در حــد و مــرز آن توافقــی وجــود 

ــد داشــت. ــوان در صحــت تحقــق آن تردی ــدارد، به نظــر می رســد نمی ت ن

ــود.  ــکه ب ــال و س ــازار ط ــرای ب ــی ب ــای زمان ــان ترین دوره ه ــی از پرنوس ــال 99 یک س
ســکه، فروردیــن امســال را از کــف کانــال 6 میلیــون تومــان آغــاز کــرد و ظــرف 6 مــاه 

بــه باالتریــن نــرخ خــود تــا بــه امــروز رســید.

ــه  ــه قل ــان، ســکه هــم ب ــه مــرز 3۰ هــزار توم ــا رســیدن دالر ب ــان ب ــاه و همزم 2۴ مهرم
تاریخــی ۱6میلیــون  و ۴6۰ هــزار تومــان رســید و ایــن رکــورد را تــا امــروز حفــظ کــرده 
ــد نزولــی خــود را آغــاز کــرد. باالتریــن قیمــت  اســت. ســکه بعــد از ایــن تاریــخ رون
ســکه در طــول ســه  مــاه زمســتان ۱2میلیــون  و 23۰ هــزار تومــان بــود کــه در تاریــخ 3 

ــید.  ــت رس ــن به ثب بهم

ــرای هــر  ــا قیمــت 63۱ هــزار تومــان ب ــرخ طــال هــم کــه امســال را ب رونــد صعــودی ن
گــرم طــالی ۱8 عیــار آغــاز کــرده بــود روز 27 مهرمــاه بــه اوج خــود رســید. هرگــرم 
ــا قیمــت  ــون پیش رفــت و ب ــم  میلی ــک  و نی ــرز ی ــا م ــخ ت ــن تاری ــار در ای طــالی ۱8 عی
یــک  میلیــون  و ۴88 هــزار تومــان معاملــه شــد؛ قیمتــی کــه دیگــر تکــرار نشــد و طــال 
ــت  ــه ثب ــم ب ــن رق ــت. باالتری ــرار گرف ــت ق ــت قیم ــیر اف ــکه در مس ــد س ــه مانن ــم ب ه
ــان  ــزار توم ــون  و 2۱3 ه ــک  میلی ــار در ســه ماه زمســتان ی ــرای طــالی ۱8 عی رســیده ب

ــود کــه در تاریــخ ۱6 دی مــاه رقــم خــورد. ب

 عوامل مؤثر بر بازار طال

بــازار طــالی ایــران همــواره تابــع 2 فاکتــور بهــای انــس جهانــی و قیمــت ارز در داخــل 
کشــور بــوده و ســال 99 بــازه تغییــرات ایــن دو فاکتــور به دلیــل شــرایط حاکــم بــر ایــران 
و جهــان، بســیار گســترده بــود. بــا شــیوع کوویــد-۱9 و ایجــاد رکــود شــدید اقتصــادی 
در تمــام کشــورهای دنیــا، گرایــش بــه ســرمایه گذاری روی طــال تــا جایــی پیــش رفــت 

کــه بهــای انــس جهانــی بــه رکــورد باورنکردنــی 2۰۰۰ دالر هــم رســید. 

البتــه کشــف واکســن از یک ســو و کنــار  رفتــن ترامــپ از قــدرت در ایــاالت متحــده 
از ســوی دیگــر بــا ایجــاد امیــد بــه کاهــش ریســک های اقتصــادی و تنش هــای 
دیپلماتیــک تأثیرگــذار بــر اقتصــاد جهانــی، بهــای انــس را در مســیر کاهــش قــرار داد و 
تــا ۱675 در اواخــر اســفند مــاه پاییــن آورد؛ کاهشــی کــه بــه بــاور کارشناســان اقتصادی 

مقطعــی اســت و ایــن فلــز گرانبهــا دوبــاره در مســیر صعــودی قــرار خواهــد گرفــت.

 میثــم رادپــور، کارشــناس بــازار ارز و ســرمایه معتقــد اســت: 
ســال ۱۴۰۰، قیمــت طــال در ســطح جهانــی وارد یــک دوره 
صعــودی جــدی خواهــد شــد و ایــن رونــد صعــودی، آینــده 
ــب  ــالف اغل ــران را برخ ــازار ای ــال در ب ــه ری ــال ب ــت ط قیم
ــه قیمــت  ــود، ب ــرخ ارز ب ــر ن ــی کــه تحت تأثی دوره هــای زمان

انــس وابســته خواهــد کــرد.

او در گفت وگــو بــا همشــهری در توضیــح ایــن پیش بینــی می گویــد: بــه اعتقــاد 
ــن  ــودی بلندمــدت شــده اند و ای ــد صع ــژه طــال وارد رون ــا و به وی ــزات گرانبه ــن، فل م

ــژه  ــا به وی ــی دنی ــای پول ناشــی از ورود نظام ه
ــی  ــک دوره تورم ــه ی ــده ب ایاالت متح
اســت کــه آثــار ایــن دوره تورمــی بــر 
ــزات  ــی و فل ــای اساس ــت کااله قیم
گرانبهــا به طــور خــاص تأثیرگــذار 

اســت.

بــه اعتقــاد ایــن کارشــناس، 
جهانــی  قیمــت  افزایــش 

یــک  افــق  در  زرد  فلــز 
 ســال آینــده، بــا وجــود 
نســبی  ثبــات  پیش بینــی 

کشــور،  در  ارز  بــازار  در 
ــال را در  ــه ری ــال ب ــت ط قیم

ایــران در مســیر افزایشــی قــرار خواهــد داد. کاهــش منابــع طــال در جهــان و اســتخراج 
ــرای  ــان ب ــی کارشناس ــه برخ ــت ک ــری اس ــل دیگ ــر آن، دلی ــد ذخای ــش از 8۰ درص بی
ــا ایــن حــال، کاهــش  ــه آن اســتناد می کننــد. ب رشــد بلندمــدت بهــای جهانــی طــال ب
ــی  ــز عامل ــا نی ــا در دنی ــن کرون ــق واکس ــت تزری ــج مثب ــا نتای ــادی ب ــک های اقتص ریس
ــد  ــد دی ــد. بای ــذار باش ــا تأثیرگ ــق پیش بینی ه ــر تحق ــدی ب ــا ح ــد ت ــه می توان ــت ک اس
ــه  ــده از ســال 2۰2۱ کف ــی  مان ــاه باق ــدت و ظــرف 9  م ــاه  م ــی در کوت تحــوالت جهان
ــان ترین  ــال 2۰2۰ پرنوس ــد. س ــنگین تر می کن ــمت س ــدام س ــه ک ــی را ب ــانات قیمت نوس

ــورد. ــم خ ــس رق ــای ان ــرای به ــه ب دامن

بــازار طــال خــود  بــر  تأثیرگــذار  به عنــوان مهم تریــن عامــل  ارز  نــرخ  پیش بینــی 
تحت تأثیــر فاکتورهــای دیگــری اســت. نــرخ دالر از ابتــدای امســال بــا اعمــال 
سیاســت های فشــار حداکثــری از ســوی ترامــپ افسارگســیخته افزایــش یافــت و 
ــر  ــی را ب ــار مضاعف ــد-۱9، فش ــن کووی ــی و همچنی ــی و بانک ــای نفت ــار تحریم ه درکن

ــرد. ــران وارد ک ــاد ای اقتص

روی کارآمــدن بایــدن در آمریــکا، بــا افزایــش امیــد بــه کاهــش فشــار تحریــم، قیمــت 
ــر  ــده در دیگ ــه ش ــع ارزی بلوک ــازی مناب ــش داد و آزادس ــران کاه دالر را در ای
ــک  ــوی بان ــازار از س ــه ب ــق ارز ب ــش تزری ــا افزای ــد ب ــز می توان ــورها نی کش
مرکــزی قیمــت را بیــش از ایــن کاهــش دهــد، امــا از ســوی دیگــر بــازار 
ــا در  ــر مســافرتی ناشــی از کرون ــا کمرنــگ  شــدن تدابی ــران ب ارز ای
ســال ۱۴۰۰ قطعــا بــا افزایــش تقاضــا بــرای ارز مســافرتی مواجــه 
خواهــد بــود و مشــکالت واردات مــواد اولیــه و افزایــش 
قیمــت کاالهــای وابســته بــه واردات نیــز معضــل دیگــری 
ــه  ــق ارز ب ــش تزری ــتلزم افزای ــل آن مس ــه ح ــت ک اس
ــان،  ــاد کارشناس ــه اعتق ــال ب ــن ح ــا ای ــت. ب ــازار اس ب
۱۴۰۰ احتمــاال ســال به نســبت بــا ثباتــی بــرای بــازار ارز 

خواهــد بــود.

رادپــور در ایــن زمینــه می گویــد: مســئله برجــام اگرچــه 

فلز زرد گرانبهاتر می شود؟
پیش بینی بازار طال و سکه در 1400

میثم رادپور
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مســائل ســاختاری بــازار ارز مــا را برطــرف نمی کنــد و ارز هرســال 
ــا  ــد ب ــدت می توان ــا در میان م ــورم، رشــد قیمــت دارد ام ــای ت پابه پ
ــرخ  ــه تثبیــت ن ــا حــدودی ب ــع ت کاهــش تنش هــا و آزادســازی مناب
ــی قیمــت کاالهــای  ــد. از دیگــر ســو، رشــد جهان ارز کمــک کن
می کنــد  کمــک  مــا  ارزی  درآمدهــای  افزایــش  بــه  اساســی 
ــه  ــی چ ــای اساس ــام کااله ــته تم ــاه گذش ــه در ۱۰ م ــن ک ــا ای کم
ــاورزی  ــوالت کش ــه محص ــزات و چ ــه فل ــرژی، چ ــای ان حامل ه
گــران شــدند و بــه اعتقــاد مــن ایــن گرانــی ادامــه خواهــد داشــت. 
ــز  ــا را نی ــی دنی ــای پول ــورم  در نظام ه ــادی، ت ــناس اقتص ــن کارش ای
عاملــی می دانــد کــه باعــث می شــود ســرعت کاهــش ارزش ریــال 

در مقابــل پول هایــی کــه خــود دچــار بحــران هســتند کمتــر شــود 
ــود. ــرخ دالر خواهــد ب ــه ن ــر افزایــش بی روی ــن ترمــزی در براب و ای

تأثیر عامل تقاضا 

ــذار بــر بــازار طــال قیمــت دالر، بهــای اونــس و  عوامــل تأثیرگ
ــه  ــت ک ــی اس ــا کاهش ــت. تقاض ــازار اس ــا در ب ــدودی تقاض ــا ح ت
ــت  ــه اف ــال ب ــات ط ــش مصنوع ــخصا در بخ ــی از آن و مش بخش
قــدرت خریــد خانوارهــا بازمی گــردد، امــا به گفتــه فعــاالن صنفــی 
در بــازار طــال بــا وجــود رکــود مطلــق در زمینــه مصنوعــات، تقاضــا 

ــود دارد.  ــان وج ــکه همچن ــده و س ــالی آب ش ــرای ط ب

ایــن نشــان می دهــد در شــرایطی کــه ســرمایه گذاری در بخــش مســکن به دلیــل 
قیمت هــای بســیار بــاال کاهــش یافتــه و بــورس نیــز در ســالی کــه گذشــت در تحقــق 
رویاهــای ســرمایه گذاران خــود چنــدان موفــق نبــود و در عیــن حــال نــرخ ســود بانکــی 
ــظ  ــرای حف ــان ب ــال همچن ــش داده، ط ــی را کاه ــرمایه گذاری های بانک ــت س جذابی
ارزش ســرمایه های خــرد مــورد توجــه اســت و بعیــد اســت افزایــش قیمــت تقاضــا را از 

ــاورد. ــر بی حــد موجــود پایین ت

ــودی در  ــم اندازی صع ــکه چش ــال و س ــرخ ط ــذار در ن ــل تأثیرگ ــرد عوام ــد عملک برآین
بــازار فلــز زرد در ایــران را ترســیم می کنــد کــه گرچــه در حــد و مــرز آن توافقــی وجــود 

ــت. ــد داش ــق آن تردی ــت تحق ــوان در صح ــد نمی ت ــر می رس ــا به نظ ــدارد ام ن
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ــا  ــارزه ب ــی مب ــون شــورای عال ــر »براســاس قان ــود کــه خب ــی ســال 99 ب ــای پایان روزه
ــوع   ــور ممن ــا در کش ــه رمزارزه ــال 98 مبادل ــت در س ــات دول ــه هی ــویی و مصوب پولش
اســت« و ممنوعیــت فعالیــت رمزارزهــا باعــث شــد تــا نگرانــی بســیاری در بیــن فعــاالن 

ایــن بــازار بوجــود آیــد. 

ــا  ــازار ســرمایه در نیمــه تابســتان و ادامــه یافتــن آن ت پــس از شــروع ریــزش ناگهانــی ب
پایــان ســال، ســرمایه هــای مــردم هــر روز بیــش از گذشــته در ایــن بــازار کاهــش پیــدا 
مــی کــرد؛ بازارهــای دیگــر نیــز بــه خــواب زمســتانی فــرو رفتنــد. بــازار کریپتو کارنســی 
هــا امــا متفــاوت از بازارهــای ایــران هــر روز رشــدهای شــارپی را بــه ثبــت مــی رســاند و 

همیــن باعــث شــد تــا ســرمایه هــای بســیاری روانــه ایــن بــازار شــوند. 

برخــی معتقدنــد ایــن اتفــاق باعــث شــد تــا هیئــت دولــت و بانــک مرکــزی بفکــر ایجــاد 
ــودن  ــک ب ــر پرریس ــی دیگ ــا گروه ــد. ام ــال بیفتن ــای دیجیت ــازار ارزه ــت در ب ممنوعی
بــازار رمزارزهــا و جلوگیــری از از دســت رفتــن ســرمایه هــای مــردم را دلیــل ایــن اتفــاق 

عنــوان کردنــد. 

 پذیرش نسبی کریپتوکارنسی ها از سوی بعضی از دولت ها

برخــورد  نحــوه  دربــاره  دیجیتــال  ارزهــای  بــازار  پژوهشــگر  علیپــور  محمدرضــا 
کشــورهای مختلــف بــا بــازار ارزهــای دیجیتــال و اشــکاالت قانونــی کــه بــه ممنوعیــت 
ــه را در  ــن مصاحب ــل ای ــن کام ــرد. مت ــه ک ــی ارائ ــده، توضیحات ــه ش ــران گرفت آن در ای

ــد. ــی خوانی ــه م ادام

کشــورهای مختلــف مواجــه و ممنوعیــت هــای مختلفــی بــا بحــث کریپتوکارنســی هــا 
ــد. چــون سیاســت  ــه ان ــن موضــوع را پذیرفت ــا دولــت هــا ای داشــتند. امــا اکنــون تقریب
ــت  ــن ارزهاس ــری ای ــم گ ــای تنظی ــت ه ــمت سیاس ــه س ــت ب ــال حرک ــورها در ح کش
ماننــد مــدل هــای تنظیــم گــری در آمریــکا؛ بــه نظــر می رســد ایــن نــوع تنظیــم گــری 

اثــر رشــد بــر ایــن بــازار داشــته باشــد. 

ــا  ــن عرصــه ب ــازار و فعــاالن ای ــر مواجهــه خــود ب ــه دوم بحــث اث الی
ــی  ــول آن م ــا اف ــد ی ــث رش ــه باع ــت ک ــی هاس ــوزه کریپتوکارنس ح
شــود. مثــل شــرکت هــای بــزرگ خودروســازی کــه امــکان خریــد 
ــا رمزارزهــا فراهــم کردنــد. یکــی از مولفــه هــای رشــد  خــودرو را ب
کریپتــو کارنســی هــا ایــن اســت کــه بتواننــد اعتبــار کســب کننــد و 

ایــن افزایــش اعتبــار باعــث رشــد آن هــا خواهــد شــد. 

چرا ممنوعیت فعالیت در بازار رمزارزها غیرقانونی است؟ 

در ایــران بــرای فعالیــت در حــوزه رمزارزهــا ممنوعیــت هایــی قــرار داده شــده اســت. 
ایــن ممنوعیــت هــا غیرقانونــی اســت. سلســله مراتــب قانونــی در نظــام حقوقــی کشــور 
مــا بــه ترتیــب عبارتســت از قانــون اساســی، قوانیــن عــادی و آییــن نامــه هــا و مقــررات. 
در واقــع ســطحی کــه پاییــن تــر قــرار دارد بایــد متناســب بــا ســطح باالیــی خــود باشــد و 
نبایــد در تناقــض بــا یکدیگــر باشــند. مثــال وزارت آمــوزش و پــرورش نمــی توانــد راجــع 
بــه کارگرهــا آییــن نامــه صــادر کنــد. اگــر چنیــن تخلفــی صــورت گیــرد دیــوان عدالــت 

اداری وارد عمــل شــده و مشــکل را حــل مــی کنــد. 

در خصوص رمزارزها نیز چنین مشکلی به وجود آمده است. 

ــول در نظــر  ــوان پ ــه عن ــا ب ــن ارزه ــا در برخــی از کشــورها ای ــت رمزارزه ــاره ماهی درب
ــی.  ــوان دارای ــه عن ــز ب ــد و در بعضــی از کشــورها نی ــه شــده ان گرفت

رمزارزها؛ دارایی یا پول؟!

نظــام حقوقــی مــا هنــوز بــه طــور کامــل ماهیــت رمزارزهــا را مشــخص نکــرده اســت. 
ــه عنــوان  یعنــی هنــوز کامــال مشــخص نیســت نظــام حقوقــی مــا ایــن نــوع ارزهــا را ب

دارایــی تلقــی مــی کنــد یــا بــه عنــوان پــول یــا ارز مــی شناســد. 

ــاره رمزارزهــا دســتورالعملی صــادر کــرد کــه  بانــک مرکــزی چنــد ســال گذشــته درب
طبــق آن بــه نظــر مــی رســد رمزارزهــا بــه عنــوان دارایــی در نظــام حقوقــی مــا شــناخته 

مــی شــوند. 

ــه وجــود آمــده اینســت کــه  ــرای رمزارزهــا ب مشــکلی کــه اکنــون ب
اگــر مــا رمزارزهــا را یــک دارایــی بدانیــم بانــک مرکــزی صالحیــت 
ــزی در  ــک مرک ــون بان ــدارد. چ ــه آن را ن ــذاری ب ــون گ ورود و قان
مواقعــی صالحیــت ورود و قانــون گــذاری را دارد کــه ســرمایه 

ــی داشــته باشــد.  کارکــرد پول

قانون گذار قانونی مجلس است 

اگــر بانــک مرکــزی عنــوان مــی کنــد کــه تبــادل رمزارزهــا ممنــوع 
اســت ایــن موضــوع صرفــا در حــوزه ای اســت کــه رمزارزهــا کارکــرد پولــی بــه خــود 

بگیــرد. 

پــس بــه نظــر مــی رســد ماهیــت رمزارزهــا یــک ماهیــت دارایــی اســت و پــول نیســت 
ــس شــورای  ــون گــذاری توســط مجل ــد قان ــا نیازمن ــی ه ــا دارای ــی م و در نظــام حقوق
ــه حــوزه فضــای مجــازی مرتبــط اســت  اســالمی اســت و چــون کریپتوکارنســی هــا ب

ــه آن ورود کنــد.  شــورای فضــای مجــازی نیــز مــی توانــد ب

بنابرایــن مصوبــات هیئــت دولــت و بانــک مرکــزی و امثــال آن بــه لحــاظ قانونــی هیــچ 
جایگاهــی ندارنــد و راهــکارش ایــن اســت کــه اگــر چنیــن دخالتــی از ســوی دولــت یــا 
بانــک مرکــزی صــورت گرفــت بــرای حــل آن بــه دیــوان عدالــت اداری شــکایت کــرد. 

ممنوعیتی که غیرقانونی ست!
چرا بانک مرکزی و هیات دولت صالحیت ممنوعیت فعالیت رمزارزها را ندارند؟ 

ــا را  ــا رمزارزهــ ــر مـ  اگــ
یــــک دارایـــی بــــدانیم 
بانک مرکــــزی صالحیت 
ــذاری  ــون گ ورود و قانــ

بــه آن را نــدارد
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ــادی  ــکالت اقتص ــا و مش ــل کرون ــا معض ــردم ب ــام م ــه تم ــالی ک ــکن در س ــرخ مس ن
عدیــده ای دســت و پنجــه نــرم مــی کردنــد، بیــش از 8۰ درصــد رشــد کــرد. اتفاقــی 
کــه باعــث شــد بــا عــدم رشــد نــرخ وام مســکن متناســب بــا قیمــت تمــام شــده مســکن، 
دسترســی مــردم بــه مســکن کاهــش پیــدا کنــد و بیشــتر افــراد بــه اجــاره نشــینی روی 

آورنــد. 

بــه  مســکن،  بــازار  کارشــناس  احمــدی  محمدابراهیــم 
ــی آن در  ــش بین ــال 99، پی ــازار در س ــن ب ــرایط ای ــریح ش تش
ســال ۱۴۰۰ و راه بهبــود شــرایط کنونــی وضعیــت مســکن در 
ــناس  ــن کارش ــوی ای ــن گفتگ ــه مت ــت. در ادام ــور پرداخ کش

می خوانیــد. را 

کسری شدید بودجه بالی جان اقتصاد کشور شد

دولــت در ســال هــای گذشــته بــه ویــژه ســال 99 بــا کســری بودجــه شــدیدی مواجــه 
شــد، زیــرا از یکســو  شــیوع بیمــاری کرونــا هزینــه هــای ســنگینی را بــه کشــور تحمیــل 

کــرد و از ســوی دیگــر بحــث تحریــم هــا و ســوء مدیریــت، فشــار ایــن 
کســری بودجــه را تشــدید کــرده بــود.

از ایــن رو دولــت در صــدد جبــران ایــن کســری از طریــق گــران کــردن 
ــی از  ــروش بخش ــرخ ارز ( و ف ــدن ن ــران ش ــا گ ــق ب ــال )مطاب ــت ط قیم
ــرا توســط ســخنگوی  ــازار ارز )کــه اخی ــری از ب ــر آن، نوســان گی ذخای
دولــت نیــز تاییــد شــد(، ورود ســنگین بــه بــازار ســرمایه و فــروش بخشــی 
از ســهام شــرکت هــای دولتــی و در نهایــت افزایــش نقدینگــی و چــاپ 

بــی رویــه اســکناس بــر آمــد. 

متاســفانه )بجــز مدیریــت صحیــح بــازار ســرمایه( راه هــای تامیــن کســری بودجــه دولت 
تــورم زا بودنــد بــه طــوری کــه بیشــترین جهــش قیمــت هــا، بعــد از خــروج ســرمایه های 
ــازار مســکن جهــش  ــا جایــی کــه در ب ســنگین از بــورس اوراق بهــادار رقــم خــورد؛ ت
ــا،  ــکا ام ــات آمری ــس از انتخاب ــم. پ ــاهد بودی ــا را ش ــت ه ــدی قیم ــش از صددرص بی
ــته  ــی نداش ــال 99 رشــد چندان ــان س ــا پای ــکن ت ــرخ مس ــه ن ــود ک ــن ب ــا ای ــی م پیش بین
باشــد، کــه ایــن پیــش بینــی محقــق شــد، ولــی بــه نظــر مــی رســد در ســال ۱۴۰۰ شــرایط 

اقتصــادی نســبت بــه مــاه هــای پایانــی ســال ۱399 متفــاوت تــر خواهــد بــود. 

پیچیدگی پیش بینی شرایط اقتصادی در سال 1400

ــوری و  ــت جمه ــات ریاس ــزاری انتخاب ــران برگ ــد در ای ــال جدی ــاق س ــن اتف ــم تری مه
انتقــال قــدرت خواهــد بــود. مســلما دولتــی کــه روی کار خواهــد آمــد سیاســت های 
اجرایــی متفاوتــی بــا دولــت فعلــی در پیــش خواهــد گرفــت و تغییراتی در سیاســتگذاری 
ــا  حــوزه هــای مختلــف داخلــی و خارجــی از جملــه مســکن، ایجــاد خواهــد کــرد. ب
ایــن حــال هــر دولتــی بــر ســر کار آیــد بــه اجــرای بودجــه ســال ۱۴۰۰ کــه توســط دولــت 
ــه  ــرای هرگون ــن دوگانگــی شــرایط را ب ــود و ای ــی نوشــته شــده محکــوم خواهــد ب فعل

پیــش بینــی، پیچیــده تــر مــی کنــد.  

 بررسی شرایط عرضه مسکن در سال 1400

عرضــه کننــدگان مســکن در ایــران بــه ســه گــروه تقســیم مــی شــوند؛ 
مالــکان خــرد )مصــرف کننــدگان(، ســازندگان و دالالن. گــروه اول 
مالــکان خــرد هســتند کــه بــا وجــود ابهامــات زیــاد فضــای اقتصــادی 
کشــور و تــرس جــا مانــدن از بــازار، رغبــت چندانــی 
ــاله  ــن مس ــد و همی ــود ندارن ــالک خ ــروش ام ــه ف ب
باعــث شــده تــا عرضــه چندانــی از ســوی آنهــا 
ــه  ــد ب ــی توان ــوع م ــن موض ــه ای ــرد ک ــورت نگی ص

ــی شــود.  ــش قیمــت مســکن منجــر م افزای

ــت  ــش قیم ــدی افزای ــش ج ــا چال ــه ب ــتند ک ــازندگان هس ــروه دوم س گ
مصالــح ســاختمانی روبــرو شــده و از ایــن رو تــوان تولیــد آنهــا کاهــش 
یافتــه و در میــان مــدت و بلنــد مــدت امــکان عرضــه زیــاد ملــک را  از 
دســت خواهنــد داد، ایــن اتفــاق نیــز بــه افزایــش قیمــت مســکن منجــر خواهــد شــد.

گــروه ســوم امــا دالالن هســتند کــه بــرای بــاال بــردن گــردش مالــی خــود تمایــل زیــادی 
بــه فــروش امــالک شــان دارنــد و گاهــی در ایــن امــر از همــه پیشــی می گیرنــد 
ــج پاییــن  ــه تدری ــه ایجــاد فضــای رقابتــی و ب ــد ب ــن موضــوع مــی توان کــه ای

آمــدن قیمــت مســکن منجــر شــود.

اوضاع متقاضیان مسکن در سال 1400

 در مقابــل عرضــه، بحــث تقاضــا مطــرح مــی شــود کــه از  جانــب دو گــروه در کشــور 
اتفــاق می افتــد، یکــی مصــرف کننــدگان و دیگــری ســرمایه گــذاران. مصــرف کننــده 
ــوب اقتصــادی و افزایــش شــدید قیمــت هــا،  ــه علــت وجــود شــرایط نامطل هــا کــه ب
ــد وام  ــی مانن ــه حمایت ــا گزین ــی ب ــه طــوری کــه حت ــد مســکن نیســتند ب ــه خری ــادر ب ق
ــکن  ــهیالت مس ــرخ تس ــه ن ــرا ک ــد چ ــش ببرن ــد کاری از پی ــی توانن ــز نم ــکن نی مس
ــن  ــدگان را در تامی ــن مســاله مصــرف کنن ــه و ای ــش نیافت ــا افزای ــا قیمــت ه متناســب ب
ــه  ــر ب ــوع منج ــن موض ــرده و ای ــز ک ــکونی عاج ــزل مس ــد من ــرای خری ــی ب ــع مال مناب

کاهــش قیمــت مســکن خواهــد شــد. 

ــان  ــروه از متقاضی ــن گ ــی ای ــه نقدینگ ــت ک ــد گف ــز بای ــذاران نی ــرمایه گ ــورد س در م
مســکن عمدتــا از ابتــدای ســال ۱399 بــه بازارهــای امــالک، بــورس، طــال یــا خــودرو 
ــده و  ــتهلک ش ــال مس ــاه دوم س ــی از آن در 6 م ــده و بخش وارد ش
از بیــن رفتــه اســت لــذا ســرمایه چندانــی بــرای گــرم کــردن دوبــاره 
ــش  ــه کاه ــت ب ــن واقعی ــد. ای ــار ندارن ــکن در اختی ــازار مس ــور ب تن

قیمــت مســکن منجرخواهــد شــد.

سقفی که هر روز کوتاه تر می شود
پیش بینی رشد 30 تا 40 درصدی قیمت مسکن در سال 1400

فضــای  در  ابهــام 
تــرس  و  اقتصــادی 
جــا مانــدن از بــازار، 
ــه  رغبــت چندانــی ب
فروشــندگان ملــک 

ــد نـمی دهـ

محمدابراهیم احمدی

بــازار بــورس می توانــد 
معــامــــــالت  شــــــرایط 
مســکن را شــفاف کــرده 
شــدن  کوتــاه  باعــث  و 

دســت دالالن شــود
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 تاثیر تورم سال 1400 بر بازار مسکن

موضوعــی کــه طــی مــاه هــای اخیــر فضــای تولیــد مســکن را آشــفته ســاخته افزایــش 
چنــد درصــدی نــرخ فــوالد و ســیمان بــوده کــه قیمــت تمــام شــده را افزایــش داده، بــه 
عنــوان مثــال نــرخ هــر کیســه ســیمان در ابتــدای ســال 99 حــدود ۱2 هــزار تومــان بــود 
ولــی در مــاه هــای پایانــی ســال قیمــت 5۰ هــزار تومــان را نیــز تجربــه کــرد و در شــرایط 
فعلــی بــا قیمــت 32 هــزار تومــان خریــد و فــروش مــی شــود. ایــن موضــوع می توانــد 

بــه افزایــش قیمــت مســکن منجــر شــود. 

ایــن اتفــاق مــی توانــد در ســال ۱۴۰۰ نیــز تــداوم یابــد چــرا کــه بــه اعتقــاد کارشناســان 
ــال  ــه دنب ــا ۴۰ درصــدی را ب ــل 3۰ ت ــورم حداق ــون بودجــه ســال۱۴۰۰ ت اقتصــادی، قان
داشــته کــه ایــن پیــش بینــی بــه معنــای جهــش قیمــت مســکن بــه همیــن میــزان خواهــد 

بــود.

جهت گیری بازار مسکن در سال 1400

همــان گونــه کــه دیدیــم آیتــم هــای متعــددی در پیــش بینــی شــرایط بــازار مطرح اســت 
از ایــن رو تعــدد نظــرات در میــان کارشناســان بــه اوج خــود رســیده امــا بــه اعتقــاد بنــده 
بــا بررســی جمیــع جهــات و پذیــرش نــرخ تــورم ســال ۱۴۰۰ قیمــت مســکن روی کاغــذ 
افزایــش داشــته و در نهایــت، بــازار دچــار رکــورد تورمــی عمیقــی شــده کــه ایــن مهــم 
ــکن  ــد مس ــی مانن ــران قیمت ــه کاالی گ ــرا ک ــد، چ ــد ش ــر خواه ــت منج ــت قیم ــه اف ب

نمی توانــد پایاپــای ایــن تــورم، بــه رشــد قیمتــی ادامــه 
ــرمایه  ــرای س ــی ب ــت چندان ــذا جذابی ــد ل ده

گــذاران و کاالیــی دســت یافتنــی برای 
قلمــداد  کننــدگان  مصــرف 

نخواهــد شــد.

توجه به صنعت و انبوه سازی راه برون رفت از مشکالت 

مهــم تریــن و موثرتریــن راه بــرون رفــت از مشــکالت حــوزه مســکن، کنتــرل تــورم و 
ــه مقولــه صنعتــی ســازی در کشــور اســت. در حقیقــت اگــر صنعتــی ســازی  توجــه ب
ــازار  ــی مســکن را در ب ــا شــرایط خــاص حت ــوان ب ــن حــوزه شــکوفا شــود مــی ت در ای

ســرمایه عرضــه کــرد. 

ــاه  ــد شــرایط معامــالت مســکن را شــفاف کــرده و باعــث کوت ــورس مــی توان ــازار ب ب
ــف  ــار ضعی ــرای اقش ــکن ب ــاخت مس ــه س ــه ب ــود. توج ــت دالالن ش ــدن دس ش
جامعــه نیــز می توانــد هــم بــه ایجــاد اشــتغال و هــم بهبــود شــرایط ایــن 
ــاز اساســی مــردم کمــک کنــد. ــه ایــن نی ــازار و  پاســخگویی ب ب
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دبیــر انجمــن واردکننــدگان خــودرو معتقــد اســت توافــق بیــن ایــران و آمریــکا مــی توانــد 
درهــای اقتصــاد را بــه روی کشــور بگشــاید امــا اگــر چنیــن توافقــی هــم رخ بدهــد در 
مــاه هــای پایانــی دولــت فعلــی نخواهــد بــود. پــس مــا تــا واگــذاری دولــت بــه رئیــس 
جمهــور بعــدی در اواســط تابســتان نبایــد انتظــار اتفــاق خــاص در بهبــود وضعیــت بازار 

خــودرو داشــته باشــیم. 
مهــدی دادفــر کارشــناس بــازار خــودرو و دبیــر انجمــن 
واردکننــدگان خــودرو اظهــار کــرد:  در ســال 99 انتشــار اخبــار 
ــد.  ــودرو ش ــازار خ ــی ب ــم ریختگ ــث به ــض باع ــد و نقی ض
ــه در  ــدی ک ــا ۴۰ درص ــاری 3۰ ت ــی انتظ ــرخ تورم ــاس ن براس
کشــور وجــود دارد، احتمــال افزایــش قیمــت خــودرو نیــز بــه 
همــان نســبت وجــود دارد. امــا اینکــه هماننــد مقطعــی از ســال 
99 کــه ارزش خــودرو دو یــا ســه برابــر شــد، در ســال جدیــد هــم اتفــاق بیفتــد، بعیــد 

ــاره رخ دهــد.  ــم، مگــر آنکــه واقعــه ای یکب مــی دان
ــکا روی  ــران و آمری ــن ای ــی بی ــر توافق ــد اگ ــال جدی ــه در س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــت:  ــت، گف ــد گذاش ــز خواه ــودرو نی ــازار خ ــود را در ب ــت خ ــر مثب ــا تاثی ــد قطع ده
ایــن اثــر فقــط بــه معنــای ورود خودروهــای خارجــی نیســت، بلکــه مــا اکنــون هزینــه 

ــه  ــض اینک ــه مح ــم. ب ــا را می دهی ــی از کااله ــه روی بعض ــای خصمان تحریم ه
ــود. ــته می ش ــز برداش ــا نی ــن هزینه ه ــود، ای ــام ش ــگ تم ــن جن ای

ــوری  ــت جمه ــم در دوره ریاس ــی دان ــد م ــرد: بعی ــد ک ــر تاکی دادف
ــت  ــرد. دول ــکا صــورت بگی ــا آمری ــی مذاکــره ای ب ــای روحان آق

فعلــی تــالش بســیاری بــرای انجــام مذاکــره دارد امــا بنظــر نمــی 
ــن اتفــاق روی دهــد.  رســد ای

ــی . ــات س ــه قطع ــرکتی ک ــر، ش ــال حاض ــه داد: در ح وی ادام
ــر از  ــد باالت ــد، ۱۰ درص ــا می فروش ــه م ــودرو را ب ــی .دی خ ک

ــاال  ــد. ح ــت می کن ــا دریاف ــی را از م ــک تحریم ــب ریس ضری
ــور  ــال ارز از کش ــا و انتق ــطه ه ــن واس ــن بی ــد در ای ــور کنی تص

مبــدا بــه کشــور مقصــد هــم هزینــه زاســت. در کنــار ایــن مــوارد، 

ــه هــا از جیــب  ــن هزین ــد کــه تمــام ای ــز در نظــر بگیری ــول ملــی را نی کاهــش ارزش پ
مــردم هزینــه مــی شــود. قطعــا اگــر روابــط بیــن ایــران و آمریــکا مســاعد شــود، قیمــت 

ــد.  ــدا مــی کن ــز کاهــش پی ــه زندگــی خانوارهــا نی هــا شکســته شــده و هزین
دبیــر انجمــن واردکننــدگان خــودرو گفــت: در ســال 9۴ و پــس از توافــق برجام شــرکت 
هایــی همچــون پــژو، رنــو، فلوکــس، مامــوت و ... مــی خواســتند وارد ایــران شــوند و بــا 

شــرکت هــای خودروســاز داخلــی همــکاری کننــد امــا ایــن مهــم به ســرانجام نرســید. 
او افــزود: تمــام کشــورهای دخیــل در برجــام قصــد داشــتند بهــره خــود را از بــازار ایــران 
ببرنــد و تنهــا آمریــکا بــود کــه از ایــن بــازار بــی نصیــب مانــده بــود و طبیعــی بــود کــه 

زیــر میــز مذاکــره بزنــد. 
 انتقاد از بازار غیررقابتی خودرو در کشور 

 وی بــا انتقــاد از عــدم رقابــت در بــازار خــودرو کشــور گفــت: ایــن بــازار بایــد یــک 
ــی و  ــودروی داخل ــن خ ــی بی ــی و تنوع ــت قیمت ــردم از رقاب ــا م ــد ت ــی باش ــازار رقابت ب

ــد شــوند. خارجــی بهــره من
دادفــر تصریــح کــرد: چــرا مســئوالن بایــد 68۰ بنــگاه و یــا کمپانــی بــا ظرفیــت ایجــاد 

ــچ راه  ــت واردات، هی ــز ممنوعی ــه ج ــا ب ــد آی ــی کنن ــان تعطیل ــغل را ناگه ــزار ش ۱۴ ه
ــازار نبــود؟ دیگــری بــرای مدیریــت ایــن ب

وی بیــان کــرد: مــا بــا نماینــدگان مجلــس و کارشناســان صنعــت خــودرو نشســت هــای 
زیــادی داشــتیم امــا موضــوع ایــن اســت کــه مــا خــودروی بــا کیفیــت خارجــی را حــق 
مــردم مــی دانیــم امــا برخــی دوســتان ایــن را فقــط نوعــی لطــف مــی داننــد و همیــن 
تفــاوت دیــدگاه باعــث مــی شــود هــر وقــت دلشــان بخواهــد واردات را ممنــوع کننــد 

یــا قیمــت هــا را افزایــش دهنــد.
ــودروی  ــد خ ــداد تولی ــت و تع ــر کیفی ــار آن ب ــودرو و آث ــزان واردات خ ــاره می وی درب
داخلــی اظهــار کــرد: هیــچ رابطــه علمــی بیــن واردات خــودرو و کیفیــت خــودروی 
ــودرو،  ــا واردات خ ــه ب ــت ک ــن را گف ــوان ای ــی ت ــا م ــدارد ام ــود ن ــل وج ــد داخ تولی

ــد. ــدا مــی کن مشــتری حــق انتخــاب پی
دبیــر انجمــن واردکننــدگان خــودرو خاطرنشــان کــرد: دولــت از محــل واردات خودرو، 

بیشــتر از خــود کارخانــه ســازنده یــک خــودروی خارجــی ســود مــی کنــد.
دادفــر از دخالــت هــای دولــت در حــد تشــخیص و ترجیــح بــدون نــگاه بــه بــازار انتقــاد 
کــرد و گفــت: اگــر بــازار را بــا اســتفاده از اهــرم هــای کنترلــی متعــادل کنیــم ایــن تــب 

و تــاب بــازار هــم تمــام خواهــد شــد.
کیــد کــرد: ایــن  وی بــا بیــان اینکــه وظیفــه شــورای رقابــت، قیمــت گــذاری نیســت تأ

شــورا بایــد بــرای بــر هــم زدن انحصــار نظــارت کنــد.
ــر  ــدی ب ــوارض 86 درص ــاد از ع ــا انتق ــودرو ب ــدگان خ ــن واردکنن ــخنگوی انجم س
ــان ایــن عــوارض را یــک مدلــی چیدنــد کــه ماشــین  واردات خــودرو گفــت: آقای

ــود. ــان ش ــارد توم ــار ۴ میلی ــن ب ــی ای ــارد تومان ــک میلی ی
دادفــر تصریــح کــرد: ایــن تفکــر اشــتباه اســت کــه اگــر واردات نباشــد 
تولیــد رشــد مــی کنــد و ســلطان خــودرو ایجــاد نمــی شــود؛ ایــن حــق 

مــردم اســت کــه بهتریــن خــودرو را اســتفاده کننــد.

خودروهای خارجی از دوربرگردان تحریم ها خواهند چرخید؟ 
پیش بینی رشد 30 تا 40 درصدی قیمت خودرو در سال 1400
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