از واﮔـﺬاری  100ﻫـﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺧﻄﯽ ﺗﺎ
ﺗﺨﺖ ﮔﺎز ﯾﺎ دﻧﺪه ﻣﻌﮑﻮس دﻻر در
ﮐﺎﻧﺎل  3800ﺗﻮﻣﺎن
][ad_1
اﺳﺖ و ﺷﺎﺧﺺ ﻃﻼی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮرﻧﺘﻮ و ﻓﻠﺰات ﭘﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﺎزار و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﯿﻦ اﺳﺖ .ﮐﺎﻧﺎدا و
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ دﻻر ﺳﻬﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﺎده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری دارﻧﺪ و
در ﺳﺎل ﻫﺎی آﺗﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ وﺟﻮد دارد .در ﮐﺎﻧﺎدا  60درﺻﺪ ﺳﻬﺎم ﺟﻤﻊ
آوری ﺷﺪه و در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺮ روز در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ… .
… 19 .درﺻﺪ از ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺪه ﺑﺨﺶ
ﻓﺮوش ﺧﻮد را داﺧﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺮد ،ﮔﺮم و ﭘﻮﺷﺶ
دار در ﺳﺎل  95در ﮐﻞ ﺑﺎزار داﺧﻞ ﻣﻌﺎدل  22٫134ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده
ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  8٫159ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ) 37درﺻﺪ( ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﻮﻻد
اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺳﺎل  94ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺎدل 19٫088
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ از آن  30درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
…
آﻧﭽﻪ در ذﯾﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺟﺪول ﻗﯿﻤﺖ روز ﺟﺎری ﻃﻼ و ﺳﮑﻪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
آﺧﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه روز ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﺪول زﯾﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﻮدار
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﯾﮏ ﻣﺎه ،ﭼﻨﺪ ﻣﺎه و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻗﯿﻖ ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ؛ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﺮای اﻃﻼع از
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺮخ ﻃﻼ ،اﻧﻮاع ﺳﮑﻪ ،دﻻر و اﻧﻮاع ارز ،ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس
ﺗﻬﺮان ،ﻗﯿﻤﺖ اﻧﻮاع ﺧﻮدرو و ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ
ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻼﯾﻦ ،ﺑﺨﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ… .
… .ﺣﺪود  5ﻣﺎه از ﺳﺮﺑﺎزی ام ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﻣﻦ در دﻓﺘﺮ آﻗﺎی ﻧﻮرﺑﺨﺶ
ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادم ،ﺑﻌﺪ ﻫﻢ راﻧﻨﺪﮔﯽ آﻗﺎی ﻧﻮرﺑﺨﺶ
را ﻣﯽ ﮐﺮدم .ﺑﻌﺪ از ﺧﺪﻣﺖ … آﻗﺎی ﻧﻮرﺑﺨﺶ  5-4ﺟﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده
ﺑﻮد و ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزار ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﻻر ﻣﯽ داد ﺗﺎ در ﺑﺎزار ﭘﺨﺶ
ﮐﻨﻨﺪ .دﻻر  300ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد و ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ دﻻر ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

ﺷﻮد .ﻣﺮدم ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ در ﺻﻒ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ دﻻر
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و در ﺑﺎزار …
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺰات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ از ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﻮرس
رواﯾﺖ وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد از اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻋﺒﻮر
ﺳﻮد ﮐﻞ ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ از ﻣﺮز  3300ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺒﺎدﻟﻪ  341ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن اوراق ﺑﻬﺎدار رﺷﺪ  70واﺣﺪی ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس اﺑﺮار اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺪﯾﺮ
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ :ﺻﻨﺪوق زﻋﻔﺮان ﺑﻪ زودی راه اﻧﺪازی ﻣﯽ ﺷﻮد …
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ارزش ﺳﻬﺎم در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻃﻼ و رﺷﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﻠﺰ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ دارد .ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﮔﺮان روز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﮐﺜﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻻﯾﺤﻪ ای ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اوﺑﺎﻣﺎ را ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از وﻋﺪه ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺰرگ
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻫﻀﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ
ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﯽ …
… ﻣﺎده 1دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮا اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺪار ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖ و
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ارزﺷﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﺪ را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺳﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺪوﯾﻦ و ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ دﻫﺪ… .
… ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺮاﻓﯽ اﻣﯿﺪ ﺳﭙﻪ ،ﻧﺮخ ﮐﻨﻮﻧﯽ دﻻر در ﺑﺎزار ارز را
ﯾﮏ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎدل و ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺖ و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺎزار
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﺮده و ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﮑﻨﺪ .روز ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ
ﻫﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﺎرﻧﻤﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻃﻼ ،ﺟﻮاﻫﺮ و ﺳﮑﻪ ﺗﻬﺮان ،ﻫﺮ ﯾﻮرو ﺑﺎ
 40رﯾﺎل اﻓﺖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  45ﻫﺰار و  760رﯾﺎل ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺖ و ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ
ﭘﻮﻧﺪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﺮوز  49ﻫﺰار … 720
ﮔﺮوه ﻣﻌﺎدن ﻣﺲ – ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻠﺰ ﺳﺮخ در ﺑﺎزار آﺗﯽ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل در ﺗﺎﻻر  LMEﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﻗﺮاردادﻫﺎی آﺗﯽ
ﺑﻪ  6ﻫﺰار و  315دﻻر در روز ﺟﻤﻌﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻬﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺑﺎزار ﻧﻘﺪی در ﻫﻤﯿﻦ روز ﺑﻪ  6ﻫﺰار و  283دﻻر
رﺳﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﻗﻢ ﺧﻮد در دو
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺳﯿﺪه ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز آﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﻧﺘﻈﺎر رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ دور از ﻣﻨﻄﻖ ﻧﯿﺴﺖ… .
ﻣﺪﯾﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻮﮐﯿﻮ در  ICBCاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎزار ﻃﻼ ﮐﺎﻣﻼ اﺗﻔﺎﻗﺎت

ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﺮه را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ دارد و در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری در ﺑﺎزار ﻃﻼ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ در ﺑﺎزارﻫﺎی اﺳﯿﺎ و
در اﺑﺘﺪای ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  1270.98دﻻر رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ارزش
از  14ژوﺋﻦ ﺑﻮد وﻟﯽ در اداﻣﻪ در ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺘﯽ  1268.55دﻻر ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪ.
ﻓﻠﺰ زرد در اداﻣﻪ  3ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺘﻮاﻟﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ 1.1
درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ …
… .در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و در ﭘﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻋﻔﺮان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر 16
ﻣﻼﺣﻈﻪ ای اﺳﺖ .در ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ،ﮐﺸﻮر
ﮐﻨﻨﺪه زﻋﻔﺮان اﯾﺮان ﺑﻮده ،وﻟﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ
ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎزار اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را از دﺳﺖ

ﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺸﺖ ﺧﺸﺨﺎش در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف
ﮔﻮﻧﻪ ای ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ
…

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎﯾﺖ ﻃﻼ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻼﯾﻦ  ،ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ
ﮔﺰارش ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ،دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ارزﺷﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ارزش
واﻗﻌﯽ اش در ﺣﺎل ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪن اﺳﺖ .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﯾﻮرو ،ﯾﻦ و ﯾﻮآن
ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ داده ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﺻﻨﺪوق ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن ،ارزش ﮐﻨﻮﻧﯽ دﻻر
 10ﺗﺎ  20درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺰان واﻗﻌﯽ آن اﺳﺖ… .
… ،در دی ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻧﺮخ دﻻر در ﺑﺎزار اﯾﻦ ارز
ﺑﺮای ﭼﻬﺎر روز ﺑﻪ ﺑﺎﻻی  4ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﻢ رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از آن ﺳﯿﺮ
ﻧﺰوﻟﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ دﻻر دوﺑﺎره در ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ
ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﺎل ﭼﻨﺪ روزی اﺳﺖ ﮐﻪ دﻻر در ﮐﻨﺎر ﺑﺮﺧﯽ از ارزﻫﺎی
ﻋﻤﺪه ﺑﺎزار ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺻﻌﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اوج ﻗﯿﻤﺖ
در ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎری دارد… .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎﯾﺖ ﻃﻼ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎد اﻧﻼﯾﻦ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ،ﺷﺎﺧﺺ
ﺑﺎزار ارز ﺑﺎ  5ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  3ﻫﺰار و  810ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ،ﻓﻀﺎی ﺑﺎزار ارز در ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ روز ﻣﺮدادﻣﺎه آرام
ﺗﺮ از روز اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش
دﻻر اﺣﺘﯿﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﺷﻤﺎری از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان
اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ،اﻓﺰاﯾﺶ دﻻر در ﮐﺎﻧﺎل  3ﻫﺰار و  800و ﻧﺒﻮد ﯾﮏ اﺻﻼح
ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﯽ …
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎزار رﻫﻦ و ﺑﺎزار وام ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﻣﻨﻔﯽ در ﺑﺎزار اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺮ
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن و 600

ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﯿﺶ از  6درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل
ﻗﺒﻞ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ – .ﺗﺄﺛﯿﺮ رواﻧﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮاﻧﯽ
دﻻر ﺷﺪ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ از ﮔﺮاﻧﯽ دﻻر ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ… :
… ،ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮی در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ در ﻣﻌﺎﻣﻼت روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻮد .دﻻر
ﭘﺲ از آﻣﺎری ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داد رﺷﺪ دﺳﺘﻤﺰد و ﺗﻮرم در ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ
ژوﺋﻦ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺎﻧﺪه و آﻣﺎر رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم را ﺗﺤﺖ
اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار داد ،ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻓﺮوش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  .ﺷﺎﺧﺺ دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺒﺪی از ﺷﺶ ارز ﺑﺰرگ  0.61درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ  93.20واﺣﺪ
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ …
ﺗﻮرﻧﺘﻮ و ﻓﻠﺰات ﭘﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ
رﺷﺪ ﺑﺎزار و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﯿﻦ اﺳﺖ .وﯾﻠﺴﻮن اﻓﺰود:
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ دﻻر ﺳﻬﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﺎده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
آﺗﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻧﻮاع

ﺣﺎﮐﯽ از روﻧﺪ رو ﺑﻪ
ﮐﺎﻧﺎدا و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
دارﻧﺪ و در ﺳﺎل ﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ

ﺑﺮای اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ وﺟﻮد دارد .در ﮐﺎﻧﺎدا  60درﺻﺪ ﺳﻬﺎم
ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه و در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺮ روز در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ… .
… :در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و در اداﻣﻪ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ،ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ
ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان  1.04درﺻﺪ دﯾﮕﺮ رﺷﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﺑﻪ
ﺑﺎﻻی  81ﻫﺰار واﺣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻧﻔﺖ ،ﮐﺎﻻﻫﺎی
اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻠﺰات و ﻗﯿﻤﺖ دﻻر در ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧﻠﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎی
ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺑﻪ  266.9واﺣﺪ رﺳﯿﺪ… .
ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل رﻗﻢ ﺧﻮرد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ اﻗﺒﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺑﻪ
ﺑﺎزار آﺗﯽ ﺳﮑﻪ ،در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﻌﺎﻣﻼت دﯾﺮوز ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  27ﻫﺰار و  960ﻗﺮارداد اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،ﻃﯽ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺎزار ﻧﻘﺪی ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﮑﻪ ﺗﻤﺎم
ﺑﻬﺎر آزادی ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ روز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ  11ﻣﯿﻠﯿﻮن و  770ﻫﺰار رﯾﺎل ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺷﺪ .دﻻر ﻧﯿﺰ در ﻣﺮز
 38ﻫﺰار رﯾﺎل اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻬﺎی ﻫﺮ ﺗﻦ اوﻧﺲ ﻃﻼ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ رﻗﻢ  1270دﻻر رﺳﯿﺪ… .
ﻗﺮاﺿﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  1.4درﺻﺪ در ﺑﻮرس ﻓﻠﺰات ﻟﻨﺪن
رﺷﺪ ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﺲ اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺑﻮرس ﻓﻠﺰات ﻟﻨﺪن ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﮏ ﻫﺰار و  600ﺗﻨﯽ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺲ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد .اﻓﺖ ﺷﺎﺧﺺ
ارزش دﻻر و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪن آن ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ رﺷﺪ

ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺲ در اﯾﻦ روز ﺑﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد رﺷﺪ  0.14درﺻﺪی
ﺷﺎﺧﺺ ارزش دﻻر در اﯾﻦ روز ،ارزش دﻻر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  94.18واﺣﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن
در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﻮد… .
… ،ﻓﻮﻻد ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺲ اﯾﺮان ﺑﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﯾﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺳﻬﺎم از اواﺳﻂ ﺗﯿﺮ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻫﺰار و  400واﺣﺪ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﻮرس
ﺗﻬﺮان ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺸﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ… .
… ﭘﺎﯾﺪاری آﯾﻔﮑﺲ در ﻧﻘﻄﻪ  920واﺣﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎدﻻت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯿﺎن ﺳﻬﺎﻣﺪاران در دوﻣﯿﻦ روز ﮐﺎری اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺣﺎﮐﯽ از دادوﺳﺘﺪ ﺑﯿﺶ
از 137ﻣﯿﻠﯿﻮن ورﻗﻪ ﺑﻬﺎدار ﺑﻪ ارزش اﻓﺰون ﺑﺮ ﯾﮏ ﻫﺰار و 19ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از ﻣﺒﺎدﻻت در 20ﻫﺰار و 682
ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎزارﻫﺎی اول و دوم ﺑﯿﺶ از  60درﺻﺪ ﺣﺠﻢ
و ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﻮم از ارزش ﮐﻞ …
اﻗﺘﺼﺎدﮔﺮدان – ﺑﺎ آﻏﺎز ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ
ﻃﻼی ﻟﻮﺗﻮس در روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺮ واﺣﺪ آن در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
10ﻫﺰار و  304رﯾﺎل ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت روز
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﺎد ﻃﻼ در  80ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻮرد داد و ﺳﺘﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺣﺠﻢ
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روز ﺧﻮد ﺑﻪ  114ﻫﺰار و  903واﺣﺪ ﺑﻪ
ارزش  118ﻣﯿﻠﯿﻮن و  296ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮﺳﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﻤﺎد ﻃﻼ
در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ …
اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎزار رﻫﻦ و ﺑﺎزار وام ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت
را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﻣﻨﻔﯽ در ﺑﺎزار اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭼﻬﺎر
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  600ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﯿﺶ از  6درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ – .ﺗﺄﺛﯿﺮ رواﻧﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮاﻧﯽ دﻻر ﺷﺪ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ از ﮔﺮاﻧﯽ دﻻر ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ:
…
…/در دی ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻧﺮخ دﻻر در ﺑﺎزار اﯾﻦ ارز
ﺑﺮای ﭼﻬﺎر روز ﺑﻪ ﺑﺎﻻی  4ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﻢ رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از آن ﺳﯿﺮ
ﻧﺰوﻟﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ دﻻر دوﺑﺎره در ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ
ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﺎل ﭼﻨﺪ روزی اﺳﺖ ﮐﻪ دﻻر در ﮐﻨﺎر ﺑﺮﺧﯽ از ارزﻫﺎی
ﻋﻤﺪه ﺑﺎزار ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺻﻌﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اوج ﻗﯿﻤﺖ
در ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎری دارد.اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ﺑﺨﺼﻮص ﭘﺲ …

… .ﺑﻌﺪ از ﺧﺪﻣﺖ … آﻗﺎی ﻧﻮرﺑﺨﺶ  5-4ﺟﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﺮای
ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزار ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﻻر ﻣﯽ داد ﺗﺎ در ﺑﺎزار ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪ .دﻻر 300
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد و ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ دﻻر ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺷﻮد .ﻣﺮدم ﻣﯽ
رﻓﺘﻨﺪ ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ در ﺻﻒ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ دﻻر ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و در
ﺑﺎزار ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ .آﻗﺎی ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﺎ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ دﻻر ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و  4ﯾﺎ  5ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺎر ﮐﻦ… .
…،در دی ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻧﺮخ دﻻر در ﺑﺎزار اﯾﻦ ارز
ﺑﺮای ﭼﻬﺎر روز ﺑﻪ ﺑﺎﻻی  4ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﻢ رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از آن ﺳﯿﺮ
ﻧﺰوﻟﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ دﻻر دوﺑﺎره در ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ
ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﺎل ﭼﻨﺪ روزی اﺳﺖ ﮐﻪ دﻻر در ﮐﻨﺎر ﺑﺮﺧﯽ از ارزﻫﺎی
ﻋﻤﺪه ﺑﺎزار ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺻﻌﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اوج ﻗﯿﻤﺖ
در ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎری دارد… .
ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺷﺎﺧﺺ  S&P 500آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺤﺚ ﮐﺎﻫﺶ
ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻓﺪرال رﯾﺰرو و اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺸﺎر دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺎز ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد ،در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﮐﻤﯽ
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻃﻼ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺ دﻻر ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
اداﻣﻪ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ… .
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻟﻮﺗﻮس ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺻﻨﺪوق ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺣﺎﻟﯽ از روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻی
اﯾﺮان آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ واﺣﺪ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺧﻮد،
ﺑﺎ ﺑﺎزدﻫﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﺶ از 3درﺻﺪی ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ .ﺑﺎ آﻏﺎز ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ
ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻃﻼی ﻟﻮﺗﻮس در روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺮ واﺣﺪ آن
در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ 10ﻫﺰار و  304رﯾﺎل ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ… .
اﯾﻦ رﻓﺘﺎر در ﺑﺎزار اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺛﺮوت در ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎزار رﻫﻦ و ﺑﺎزار وام ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت را ﺗﻮﺳﻌﻪ
دﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﻣﻨﻔﯽ در ﺑﺎزار اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن
و  600ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﯿﺶ از  6درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﯿﺮﻣﺎه
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ – .ﺗﺄﺛﯿﺮ رواﻧﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮﺟﺐ
ﮔﺮاﻧﯽ دﻻر ﺷﺪ …
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