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بازگشت بازارها پس از واکنش منفعالنه ترامپ

خبر

روز آرام بازار ارز پس از حضور
میدانی همتی

طال تا  32دالر و نفت تا  3دالر نوسان کرد

ریزش قیمت طالی جهانی
بعد از عقب نشینی ترامپ
قیمت طالی جهانی که بعد از تنش های اخیر
رشد کرده بود و بعد از حمله موشکی سپاه به
پایگاه آمریکایی به اوج خود تا بیش از 1610
دالر هم رسیده بود ،با تعلل آمریکایی ها در
موضع گیری افت کرد .در نهایت با سخنرانی
منفعالنهترامپوعقبنشینیازمواضعقبلی
خود مبنی بر هدف قرار دادن چندین نقطه
کشور در صــورت پاسخ متقابل ایــران ،طال
باز هم سقوط کرد و به سطح  1555رسید.

بازار خبر

زمان واریز یک صد و هفتمین
مرحله از یارانه نقدی
مهر  -صد و هفتمین مرحله از یارانه نقدی به
همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای
مــددجــویــان تحت حمایت کمیته ام ــداد امــام
خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور ،امروز
پنجشنبه ساعت ۲۴به حساب سرپرستان خانوار
واریز می شود و قابل برداشت خواهد بود.

انتقال معامالت مسکن به حومه
شهر تهران
فارس  -یک کارشناس و تحلیلگر بــازار مسکن
با بیان این که نرخ اجاره بهای مسکن در شمال
تهران کمتر از قیمت مسکن رشد داشته گفت:
نشانههای بازار مسکن نشان میدهد که معامالت
مسکن در حومه شهرها افزایش داشته است.

پاسخ تلفنی بانک مرکزی به
ابهامات رمز پویا
مهر  -بنا بر اعالم بانک مرکزی ،مرکز تماس
کــاشــف بــا شــــمــــاره ٩١٠٠٩٩٦٠بــه صــورت
شبانهروزیآمادهدریافتپیشنهادهاوانتقادهای
هموطنان در خصوص نحوه خدمترسانی
بانکها و موسسات اعتباری برای رمز پویاست.
شایان ذکر است امکان دریافت رمز دوم پویا از
طریق پیامک از  ۱۷دیماه شروع شده و تمامی
بانکها و موسسات اعتباری به تدریج تا پایان دی
ماه این خدمت را ارائه میدهند.

جدیدترین آمار تولید صنعتی؛
رشد سیگار و افت خودرو
فارس  -آمار تولید کاالهای منتخب صنعتی در
هشت ماه نخست امسال نشاندهنده افت 11
قلم کاال از جمله خودروی سواری و پودر شوینده
در این مدت است .در عین حال ،تولید سیگار،
ماشین لباسشویی و داروی انسانی رشد داشته
است .طی هشت ماه نخست امسال تولید انواع
خـــودروی ســواری  33.2درصــد افــت و تولید
سیگار  20.4درصد رشد داشته است.

پاسخ قاطع موشکی ایران به آمریکا ،بازارهای
جهانی را تکان داد ،هر چند که عقب نشینی
آمریکا که در سخنان ترامپ مشاهده شد و
اطمینان بــازار از دور شدن درگیری ایــران و
آمریکا ،التهابات بازار را تقریب ًا فرونشاند.
به گزارش خراسان ،بازارهای جهانی دیروز و
همزمان با غرش و اصابت موشک های ایران
تکان خوردند .پایگاه خبری بلومبرگ از جهش
 3دالری قیمت نفت تا بیش از  71دالر در
ساعات اولیه خبر داد .با ایــن حــال ،هر چه
زمان جلوتر رفت و فعاالن بازار احساس کردند
آمریکایی ها از تهدیدات خود عقب نشینی
کرده اند و نشانه هایی از وقوع جنگ وجود
ندارد ،اندکی تعدیل شد و به حدود  68دالر
رسید .تا این که اظهارات ترامپ که سیگنال
توقف درگیری های نظامی را به بــازار داد،
منجر به آرام گرفتن قیمت نفت شد .بر این
اساس ،تا ساعات پایانی دیشب ،هر بشکه نفت
برنت تا سطح 66دالر و 70سنت عقب نشینی
کرد که نسبت به دو روز قبل 1.6 ،دالر معادل
 2.34درصد کاهش را نشان می دهد.
در بازار طال نیز وضعیت بدین صورت سپری
شد .خبرگزاری مهر به نقل از رویترز ،گزارش
داد که در ساعات ابتدایی دیــروز ،هر اونس

و شاخص نیکی ژاپن به  1.7درصد رشد در
ساعات پایانی دیشب رسیدند .در این میان
باید به صعود درصدی شاخص نزدک در بورس
آمریکا اشاره کرد که با  0.78درصد افزایش به
نزدیکی های قله تاریخی خود که چند روز قبل
به آن رسیده بود ،اشاره کرد.
از سوی دیگر شاخص دالر در بازارهای جهانی
که روند نزولی پیدا کرده و به عنوان مثال ارزش
دالر در برابر ین ژاپن کاهش یافته بود ،دیروز
بعد از عقب نشینی ترامپ از تهاجم مجدد تا
حدود یک درصد بهبود یافت.
طال  32دالر جهش کرد و از  1600دالر هم
فراتر رفت .با این حال ،نرخ اونس طال تا حدود
ساعت  20:30دیشب تا  1556دالر عقب
نشست تا نسبت به دو روز گذشته  18دالر
(معادل بیش از یک درصد) افت داشته باشد.
اما ترکش های پاسخ ایــران ،به بــورس های
منطقه و جهان نیز رسید .در ساعات ابتدایی
دیــروز خبرگزاری ها از سقوط شاخص های
سهام در بازارهای آسیایی ،اروپایی و منطقه
خبر دادنـــد .بــه طــوری کــه ایسنا بــه نقل از
بلومبرگ نوشت :در بین بورس های منطقه،
شــاخــص «بــیــســت »۱۰۰ب ــورس استانبول

افت  1.4درصدی شاخص کل بورس

محرک جدید بازار سرمایه در راه است
اکثر شاخص های بازار سرمایه در ادامه روند
نزولی که از ابتدای این هفته آغاز شده1.4 ،
درصــد دیگر افــت کــرد .در معامالت دیــروز،
شاخص کل فرابورس 1.5درصد ،بورس تهران
 1.4درصد و شاخص هم وزن بورس تهران1.3
درصد افت کردند.به این ترتیب شاخص کل
بورس که هفته قبل را با ثبت رکورد  384هزار
واحدی به پایان برده بود ،در هفته جاری با ثبت
افت  30هزار واحــدی ،به  353هزار و 800

واحد رسید .گفتنی است افزایش نااطمینانی
نسبتبهوضعیتسیاسیوتنشهایمنطقهای
مهمتریندلیلغلبهفشارفروشدربازارسرمایه
است .البته در معامالت دیروز هم ،مثل روزهای
شنبهویکشنبه،دردقایقپایانیشاهدافزایش
تمایل به خرید و جمع شدن صف های فروش در
برخی گروه های بازار و حتی شکل گیری صف
خرید در برخی نمادها بودیم .روز سه شنبه نیز
بــازار طی دقایق ابتدایی وارد مــدار صعودی

شاکری با مقایسه اموال دولت در ایران با نروژ تبیین کرد:

فرصت مغفول دارایی های فراوان دولت برای جبرای کسری بودجه
یک کارشناس اقتصاد سیاسی با اشــاره به
فرصت هــای بودجه ای نظیر سطح بدهی
انــدک دولــت در اقتصاد ایــران در مقایسه با
کشورهای مشابه و نیز وضع مطلوب دارایی
های غیر منقول دولت در مقایسه با کشورهای
پیشرفته ای نظیر نــروژ ،از اتکای دولــت به
فروش نفت برای کسری بودجه انتقاد کرد .به
گزارش خبرگزاری فارس ،مجید شاکری که
در برنامه تلویزیونی ناگفته هایی از پتانسیل
های اقتصادی ایران برای چیرگی بر کسری
بودجه را تشریح می کرد ،با بیان این که دولتی
داریم که نسبت دارایی غیرمنقول آن به تولید
ناخالص داخلی به مراتب از نروژ بهتر است،
گفت :از سوی دیگر نسبت بدهی خارجی به
تولید ناخالص داخلی به سمت صفر حرکت
میکند و بدهی داخلی به تولیدناخالص
داخلی در مقایسه با بسیاری از دولتهای
همگن با او بسیار کمتر اســت .آن وقت این

دولــت میگوید کسری بــودجــه دارم و اگر
زیــر  800هــزار بشکه نفت بفروشم کمیتم
لنگ اس ــت .وی ادامـــه داد :پــاســخ بــه این
حر فها ایــن اســت که خیلی کــار ما خراب
اســت که نمیتوانیم از ایــن دارایــی موجود
و از ســازوکــارهــای خیلی ابتدایی ساختار
بدهی ملی استفاده کنیم و بعد میخواهیم به
جای آن کارهای واضح ،مذاکره کنیم تا نفت
بفروشیم و بودجه را تراز کنیم ،این خطاهای
اقتصادی پاسخ اقتصادی میطلبد.

 ۱/۴۶درصــد ،بــورس دبی  ۱/49درصــد و
بورس ریاض  0/۱درصد کاهش پیدا کردند.
ایرنا نیز به نقل از رویترز از افت سهام آرامکو
تا سطح کمترین رقم از زمان عرضه سهام این
شرکت خبر داد .گزارش ها همچنین حاکی
از این بود که صدای سیلی ایران به آمریکا در
بورس آمریکا نیز شنیده شده است .به طوری
که شاخص داو جونز 1.4درصد و شاخصS&P
 500معادل  1.5درصد ریزش کردند.
با ایــن حــال ،پس از سخنرانی ترامپ ،روند
بــازارهــای سهام معکوس شــد .به طــوری که
شاخص های اس اند پی آمریکا به مثبت 0.6
شده بود .اما روند مربوطه پایدار نماند.گفتنی
است در بــازار دیــروز ،با تصمیم بــورس ،دامنه
نوسان سهام از  5به  2درصد کاهش یافته بود.
موضوعی که با توجه به فضای هیجانی حاکم بر
بازار مورد استقبال قرار گرفت.
▪افزایش سرمایه ها ،محرک بازار می شود؟

اگرچه این روزها فضای هیجانی غیراقتصادی
بر بازار حاکم است اما انتظار می رود در صورت
تخفیف تنش ها به مرور بازار به روال عادی خود
بازگردد و بر اساس موضوعات اقتصادی رفتار
کند .رشد سودآوری ناشی از رشد نرخ ارز برای

▪افت نرخ دالر و سکه در بازارهای داخلی

تحوالت روز گذشته ،بازار ارز و طالی داخل
را نیز متاثر کرد .بر این اساس و در شرایطی
که سامانه سنا ،اطالعات نرخ دالر در بازار
را تا ساعت  18مخابره می کند و آخرین نرخ
اعالمی این سامانه 13 ،هزار و  380تومان
بــود ،برخی منابع از افت  300تومانی نرخ
ارز در بازارهای غیر رسمی ،پس از سخنرانی
ترامپ خبر دادند .همزمان با افت نرخ ارز در
بازارهای داخلی و نیز نرخ اونس جهانی طال،
قیمت هر قطعه سکه نیز با افت قابل توجهی در
حدود  350هزار تومان مواجه شد.
برخی شرکت های بزرگ صادراتی ،افت مناسب
قیمت ها طی این هفته و ایجاد جذابیت خرید در
برخی نمادها و موضوع تجدید ارزیابی ها می
تواند مجدد محرک بازار شود .دربــاره افزایش
سرمایه ،بیک زاده ،مدیر بــازار اولیه سازمان
بورسواوراقبهاداربااشارهبهاصالحیهآییننامه
مربوطه از حذف قید پنج سال خبر داد و تصریح
کرد که بر اساس اصالحات جدید ،شرکت های
زیادی امکان افزایش سرمایه را خواهند داشت.
در قانون اولیه افزایش سرمایه فقط یکبار در هر
پنجسالامکانپذیربودکهدراصالحیه،محدوده
پنج سال از زمان ابالغ قانون لحاظ شده است.

با وجــود پاسخ قاطع موشکی ایــران به اقــدام
تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن شهید
سپهبد قاسم سلیمانی ،بازار ارز با حضور میدانی
رئیس کل بانک مرکزی در برخی صرافی ها در
قلب بازار ارز تهران ،روز نسبتا آرامی را گذراند.
روز گذشته بانک مرکزی نرخ ارز را تغییر نداد
و دالر در صرافی های بانکی به نرخ  ۱۳هزار و
 ۳۸۰تومان فروخته شد .با این حال نرخ ها در
بازار داللی ارز با وجود عبور لحظه ای از مرز 14
هزار تومان و ورود به این کانال ،پس از ساعتی
کاهش یافت و به  13900تومان برگشت.
به گــزارش ایسنا ،ناصر همتی روز گذشته با
حضور سرزده در بازار ارز ،ضمن نظارت بر روند
خرید و فروش ارز در این بازار با مردم به گفتوگو
پرداخت.برخی صرافیها که پیش از آن اقدام
به فروش دالر نمیکردند ،با حضور وی در بازار
فروش دالر را از سر گرفتند.وی ضمن مشاهده
فاکتورهای صرافی ها از نزدیک در جریان فرایند
نرخ گذاری ارز و قیمت های خرید و فروش دالر
قرار گرفت و به مشکالت مردم رسیدگی کرد.
در همین حال رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه
جلسه هیئت دولت با بیان این که این بانک در
بازار حضور دارد و اجازه نوسان زیاد در بازار را
نمیدهد ،اظهار امیدواری کرد که قیمت ارز
بازگردد زیرا به دلیل شوکهای سیاسی باال رفته
و ماندگار نیست.همتی با بیان این که تقاضای
واقعی ارز را تامین میکنیم ،افــزود :اکنون در
صرافیهای رسمی ،نــرخ ارز از نرخی که در
سایتها اعالم میشود کمتر است.
وی خاطر نشان کرد :آثار مربوط به شوکهای
روانی ناشی از تنشهای سیاسی به تدریج از بین
خواهد رفت .همتی گفت :ما تالش میکنیم که
نرخ ارز به ارزش ذاتی خود باز گردد .نرخهای
فعلی ،قیمت واقعی و ذاتی ارز نیست.

