ﺳـﯿﮕﻨﺎل ﺑـﺎزار
ﻧﯿﻤﺎ/آﯾﺎﺑﺴـﺎط
ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ –
اﺧﺒﺎر اﯾﺮان و

ارز ﺑـﻪ ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ
ﺑـﺎزار ﭼﻨـﺪﻧﺮﺧﯽ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ |
ﺟﻬﺎن

][ad_1

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،از اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل ﺑﺎزار
ارز اﯾﺮان روزﻫﺎی ﺳﺨﺘﯽ را ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻃﯽ ﻣﺎﻫﻬﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ای ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻧﺮخ ﻫﻢ ﻣﯽ
رﺳﯿﺪ؛ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﺮخ ﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد ،ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺻﻠﯽ ،راﻧﺖ ﻫﺎﯾﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺪد ﻧﺮخ ،دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﻧﺮخ ﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ،زﻣﯿﻨﻪ ای را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺪه ای ﺑﺎ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ارزاﻧﺘﺮ ،ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﻋﺪه ای ﻫﻢ
روزﻫﺎ ﭘﺸﺖ در ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .و اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع دردﺳﺮ
و ﻓﺴﺎد ﺑﻮد.

رﺧﺪادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﻧﯿﻤﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮد
اﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ اﺗﻔﺎق ،ﺑﺎزار ارز روی آراﻣﺶ
دﯾﺪه اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ اﺗﻔﺎق ﺣﻀﻮر ﺑﺎزارﺳﺎز ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮده ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺮوج ﺗﺪرﯾﺠﯽ دﻻﻻن و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﺳﻮداﮔﺮ ،ﻧﺮخ ﻫﺎی درج ﺷﺪه
ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺻﺮاﻓﯽ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺑﺎزار را ﺟﻬﺖ دﻫﺪ و ﭼﺸﻢ ﻫﺎ را در اوﻟﯿﻦ
دﻗﺎﯾﻖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻫﺮ روز ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
اﺗﻔﺎق ﺑﻌﺪی زﻣﺎﻧﯽ رﻗﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺻﺮاﻓﯽ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﺑﺎﻧﮑﯽ در ﻏﯿﺎب
دﻻﻻن ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺻﺮاﻓﯽ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﻫﻢ
ﺷﮑﺴﺖ و آﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺮخ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻧﺮخ ﺻﺮاﻓﯽ
ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻧﻪ ﭼﻨﺪان زﯾﺎد اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ دﯾﮕﺮ ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ در ﻧﺮخ ﺳﺎزی ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﻓﺮوش ارز از ﺳﻤﺖ
آﻧﻬﺎ ﻗﺮار و ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد و در ﺗﮏ ﺗﮏ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ،ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﺧﺪاد ﺳﻮم آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺻﺮاﻓﯽ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺑﺮﺧﯽ روزﻫﺎ و
ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ،ﺑﻪ زﯾﺮ ﻧﺮخ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺻﺮاﻓﯽ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺳﻘﻮط ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺻﺮاﻓﯽ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺟﺬاﺑﯿﺖ در
ﺧﺮﯾﺪ ارز دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ،ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮوش ارز ﺑﻪ ﺻﺮاﻓﯽ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺻﺮاﻓﯽ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ
ﻧﺮخ ﺻﺮاﻓﯽ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﺷﺪه و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻫﺎی درج
ﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻨﺠﺎ را ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻧﻘﻄﻪ
ﻃﻼﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزار ارز داﻧﺴﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﺮﺧﯽ ﺑﻮدن
ارز ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺜﺒﺘﯽ در اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ
اﯾﺮان ﺷﻮد.
ﻣﺰاﯾﺎی ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﺮخ ﻧﯿﻤﺎ و ﺑﺎزار
واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺮخ ﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﺷﺪه و ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ آن در ﺑﺎزار
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﻄﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮی از ارز
ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ارز ﺧﻮد را از
ﺻﺮاﻓﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮده و آﻧﮕﺎه ،ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺎزار ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻧﯿﺰ رﻏﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ ارز ﺧﻮد در ﺑﺎزار دارﻧﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺻﺮاﻓﯽ ﻫﺎ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رﻏﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ارز را از آﻧﻬﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﺴﺎط راﻧﺖ و ﻓﺴﺎد ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺑﺎزار ﭼﻨﺪﻧﺮﺧﯽ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و دوﻟﺖ ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ ﺗﺮی ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ .ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬار ارزی در ﺗﺪاوم اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ
ﮐﺮدن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ دو ﻧﺮخ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺑﺎزار اﻫﺘﻤﺎم ورزﯾﺪه و
ﭼﺸﻢ از ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺑﺮﻧﺪارد.
رﯾﯿﺲ ﮐﻞ از ﺑﺎزار ارز ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﻫﻤﺘﯽ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :روﻧﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻗﯿﻤﺖ
آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز در ﺑﺎزار ارز
ارز در ﻣﺴﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﺷﺪن اداﻣﻪ داردو
ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ روﻧﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻗﯿﻤﺖ ارز در ﻣﺴﯿﺮ واﻗﻌﯽ
ﺷﺪن آن اﺳﺖ  .وی ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ دور از ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻏﯿﺮ
ﺿﺮوری و ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻻزم ﺑﺎزار را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در ﺑﺎزار ارز اﺷﺎره
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻋﺮﺿﻪ
اﺳﮑﻨﺎس و ﺣﻮاﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺑﺎزار و ﻧﯿﺰ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﺸﺘﮕﺎﻧﻪ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺛﺒﺎت ﻻزم در ﺑﺎزار ارز
در ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
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