ﮐـﺎﻫﺶ ﻧـﺮخ دﻻر و ﺳـﮑﻪ در ﺑـﺎزار
آزاد
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اﻧﻮاع ارز و ﺳﮑﻪ در ﺑﺎزار اﻣﺮوز – ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ – ﺑﺎ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﻗﯿﻤﺖ
ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪ  ۴۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن و ﻫﺮ
ﮔﺮم ﻃﻼی  ۱۸ﻋﯿﺎر ﺣﺪود  ۷۴۰ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﺮوز ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻧﺮخ ﺳﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  ۴۰۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ،ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۰۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ و ﻧﯿﻢ ﺳﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  ۲۰۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ
 ۶۴۴ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن داد و ﺳﺘﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺑﻊ ﺳﮑﻪ ﺑﺎ اﻓﺖ ۱۰۰۰
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ  ۳۷۶ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﺑﺎزار اﻣﺮوز ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﺑﺎزار ارز ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ ،دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ دو ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ،ﯾﻮرو ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﻔﺖ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ و ﭘﻮﻧﺪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ
ﮐﺎﻫﺶ دو ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۴۳۵۹ ،۳۷۹۰و  ۴۸۹۰ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ ارزﻫﺎ ﻟﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ اﻓﺖ ﭼﻬﺎر ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ۱۰۸۷
ﺗﻮﻣﺎن و ﯾﻮان ﭼﯿﻦ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۵۷۷ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ
دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻻر ﻣﺒﺎدﻟﻪای در ﺑﺎزار اﻣﺮوز  ۳۲۵۵ﺗﻮﻣﺎن از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺑﺎزار ﻃﻼ ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﮔﺮم ﻃﻼی
ﻗﯿﻤﺖ ۱۱۳ ،ﻫﺰار و  ۵۷۴ﺗﻮﻣﺎن،
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﻫﺮ اوﻧﺲ ﻃﻼ ﺑﺮای
 ۲۰ﺳﻨﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺮخ آن
اﺳﺖ.

 ۱۸ﻋﯿﺎر ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺪود  ۷۴۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺜﻘﺎل ﻃﻼ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  3000ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ۴۹۲
ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ  ۱۲۱۳دﻻر و
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روز ﻗﺒﻞ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻧﺪه

ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﺑﺎزار آزاد در ﻃﻮل روز ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻮده و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و
ﺟﺪول زﯾﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﮔﺰارش ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
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