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چینیشدنبازارطال
هفته گذشته بود که گزارش های مثبتی از وضعیت اشتغال
آمریکا منتشر شد .گزارش هایی که سبب می شد انتظارات
نسبت به افزایش نرخ های بهره این کشور و در پی آن کاهش
نرخاونسجهانیشکلبگیرد.اماچندروزیبیشترنپاییدکه
درمقابلاینعاملکاهنده،عاملفزایندهکاهشارزشیوان
چینقدعلمکرد.بانکمرکزیچیندریکاقدامغیرمنتظره
ارزشیواندربرابردالرراافزایشداد.اقدامیکهمیتوانآن
رادرراستایتقویتصادراتاینکشورکهدرماههایگذشته
باافتشدیدیمواجهشدهبود،دانست.اینشوک،درمرحله
اولسببایجادنگرانیهایینسبتبهراهافتادنجنگارزی
ودرنتیجهنوساناتقیمتیدربازارطالشد.ازسویدیگروبه
گزارشایسنا،علیرغماینکهبرخیازسرمایهگذارانبهدلیل
نگرانیازتورممنفیاقدامبهفروشطالکردند،برخیدیگر
ازسرمایهگذارانتحتتاثیرایناقداموباالرفتنجذابیتطال
بهعنوانداراییجایگزینیوان،بهطالرویآوردند.درنهایت،
افزایش تقاضای شکل گرفته سبب شد تا اونس جهانی از
 1090دالردرابتدایهفتهجاریبه 1115دالردرانتهای
روز پنجشنبه برسد .با این حال پیش بینی می شود علیرغم
کاهش ارزش یوان ،اقدام محتمل بانک مرکزی آمریکا برای
افزایشنرخهایبهرهموجبمحدودشدنصعودزیادطالدر
آیندهنزدیکگردد.درهمینراستاتحلیلگرانموسسه«یوبی
اس»درتازهترینپیشبینیخودنرخاونسراتایکماهآیندهو
باتوجهبهنزدیکشدنزمانبرگزارینشستسپتامبرفدرال
رزروآمریکا ۱۰۵۰،دالرپیشبینیکردهاند.

رشد آرام دالر
نرخ ارز که در هفته قبل ،با رشد آرام مواجه بود ،در هفته
گذشته نیز این روند را ادامه داد .به طوری که به گزارش
سامانه "سنا" بانک مرکزی ،متوسط ارزش دالر طی این
مدت ،با  12تومان افزایش از  3336تومان ،به 3348
تومان رسید .به گزارش دنیای اقتصاد ،به نظر می رسد
به نتیجه رسیدن مذاکرات هستهای خروج آرام اقتصاد
کشور از حالت انتظاری را به دنبال داشته که باعث تحریک
سمت تقاضا در بازار ارز شده است .از سوی دیگر ،کمتر
بودن نرخ دالر در بازار داخلی نسبت به بازارهای همسایه
باعث ایجاد تقاضای آربیتراژ (خرید از بازار داخل و فروش
در بازارهایی که نرخ دالر در آن باالتر است) در هفتههای
اخیر شده است .هم چنین همزمان با کاهش نرخ یوان در
بازارهای جهانی ،قیمت هر یوان در بازار داخلی نیز افت
پیدا کرده که در نتیجه ،امکان جایگزینی تقاضای موجود
برای این ارز با دالر را افزایش داده است.

رئیساتاقبازرگانیایرانمعتقداست:دولتبایدرفتارهایگذشتهخوددرخصوصیسازیرااصالحکند.درحالحاضربدونتوانمندسازی
بخشخصوصی،واگذاریاموربهبخشخصوصیممکننیستوازآنجاییکهمنجربهانحصارمیشودبایدسریعامتوقفشود .محسنجاللپور
درگفتوگوبااقتصادنیوزاظهارکرد :خصوصیسازیقبلازآزادسازیهمانفسادیرابهوجودمیآوردکهدرگذشتهدرروسیهبهوجودآورد.

دوپینگ ارزیچینبرایخروج ازبحران

▪ ▪ترجمه بین المللی کاهش ارزش یوان چین

آتشبسیوانودالرخاتمهیافت

حبیب نیکجو

درست زمانی که سایه سیاه بحران مالی  2007در حال رنگ باختن بود ،اتفاق تازه ای جهان را متاثر کرد .اتفاقی که در ابتدا کسی آن را جدی نمی گرفت ،اما رفته
رفته آنقدر بزرگ شد که حتی کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا هم نتوانست از کنار آن بگذرد و آن را به نوعی خیانت چینی ها در حق آمریکایی ها دانست .آری،
ریشه این بحران نه از آمریکا ،بلکه از سوی دومین ابر اقتصاد دنیا آغاز شده است :چین .چینی که تا قبل از سال  1357کمتر کسی آن را جدی می گرفت و تنها جمعیت
زیادشان مثل همگان بود ،اکنون آنقدر بزرگ شده است که کاهش صادرات این کشور می تواند بازارهای جهانی را متاثر کند .اما ماجرا از چه قرار است؟
▪ ▪درون مرزهای چین چه می گذرد؟

همه چیز از بازار سرمایه چین شروع شد .بورس چین از ماه ژوئن (اواسط
خردادماه) سر ناسازگاری برداشت .به طوری که در عرض کمتر از دو ماه،
ارزش این بازار  30درصد کاهش یافت .البته دولت چین هم بیکار ننشست
و با اقدامات محدودکننده ای سعی و تالش کرد تا جلوی سقوط بازار سرمایه
را بگیرد اما به هر حال ناتوان بود .در این راستا دولت شی جین پینگ اقدام به
قرار دادن حد معامالت در روز کرد و سعی کرد که با کاهش معامالت ،تنش
را از بازار دور کند .اما افت بازار معامالت مسکن و اموال غیرمنقول در چین و
وجودنااطمینانیمردمبهآیندهسببشدتابورسچینخیلیزودرنگببازد.
البتهکارشناسانمعتقدندکهساختاربورسچینووجودسهامدارانکوچک
بسیار و کم تجربه به این جریان دامن زده است .با این حال واکنش اقتصاد
جهان به این واقعه بسیار کم بود و بسیاری از اقتصاددانان معتقد بودند ریزش
ارزش سهام در چین تاثیری بر اقتصاد جهان نخواهد گذاشت.
چرا که بورس چین بسیار کوچک است و نمی تواند اثر آن چنانی بر اقتصاد
جهان داشته باشد .آمارها نشان می دهد که از هر  10نفر چینی تنها یک نفر
در بازار سهام سرمایه گذاری کرده اند که تنها  15درصد ثروت خانوارها را در
بر می گیرد .هم چنین بخش عمده ای از  10میلیون چینی که در بازار سهام
وارد شده اند ،با سرمایه ناچیزی حضور دارند و در صورت از بین رفتن کل
ارزشبازار،چیززیادیراازدستنمیدهند.اماآنچیزیکهمسئوالنچینی
را بسیار نگران کرد ،آمار صادرات بود .آمارهای دفتر ملی آمار چین نشان می
داد که صادرات این کشور حدود  8.3درصد افت داشته است که بیشترین
میزان کاهش در چند ماهه اخیر بود .اما این تمام ماجرا نبود و میزان واردات
این کشور نیز افتی معادل  8.1درصد داشته که نشان دهنده پایین بودن
میزان تقاضای داخلی است .در این زمان برخی از کارشناسان یک دلیل را
عاملایناتفاقاتمیدانستندوآنافزایشارزشیواندربرابردالرآمریکابود.

▪ ▪جنگ ارزی به قیمت بهبود اوضاع داخلی

دولت چین به منظور مقابله با مشکالت داخلی اقدام به کاهش ارزش پول داخلی خود کرد.
این اقدام چین سبب می گردد که قیمت کاالهای صادراتی این کشور در مقابل کاالهای سایر
کشورها ارزان شود و سبب می شود قدرت رقابت پذیری چین را در بازارهای جهانی بهبود
بخشد .این اقدام باعث می شود که صادرات چین بهبود پیدا کند و مشکالت کاهش رشد
اقتصادی این کشور مرتفع گردد.
از این رو بانک مرکزی چین در چند روز گذشته با دستکاری در مکانیسم نرخ برابری یوان
در برابر دالر آمریکا ارزش یوان واحد پولی کشور را  1.9و  1.6و  1درصد در سه روز گذشته
کاهش داد .این بیشترین کاهش یک روزه در نرخ یوان طی یک دهه گذشته به شمار میرود.

اقدام چین در کاهش ارزش یوان وضع دشواری را پیشروی
دولت اوباما قرار میدهد .در سالهای اخیر وزارت خزانهداری
آمریکا دیپلماسی آرامی را درپیش گرفته است تا چین را ترغیب
کند سیاستهای نرخ ارز را آزاد کند و تالشهای کنگره برای
تنبیه چین به دلیل مداخله گسترده در بازار ارز را ناکام گذاشته
بود .چین طی دهه گذشته افزایش ارزش یوان را کند کرده
است .بسیاری از نمایندگان کنگره آمریکا مدتهاست که چین
رامتهممیکنندکهازطریقکاهشارزشیوان،بهطورناعادالنه
بخش تولیدی خود را به قیمت از بین رفتن مشاغل آمریکایی
توسعه داده است .اکنون کاهش دوباره ارزش یوان ،آن انتقادها
را شعلهور خواهد کرد .اما ضعف اقتصادی چین به این معنی
است که آزادسازی نرخ ارز به روی نیروهای بازار کاهش بیشتر
ارزش یوان را در پی خواهد داشت نه افزایش این پول را .این
مساله به نوبه خود موجب میشود کاالهای چینی در ایاالت
متحده و اروپا رقابتیتر شوند .به گزارش دنیای اقتصاد ،اگر
دیگر کشورهای آسیایی نیز تصمیم بگیرند در واکنش به اقدام
چینارزشپولهایشانراکاهشدهند،اینمسالهبهیکجنگ
ارزی منجر خواهد شد .آلیشیا هررو ،از مرکز مدیریت دارایی
ناتیکسیس ،میگوید« :ما معتقدیم که بعید است بانک مرکزی
چین اجازه دهد ارزش یوان خیلی سریع کاهش یابد .این بانک
باید نشان دهد که کاهش ارزش یوان تحت کنترل است ».بانک
مرکزی چین تاکید کرده است که این تغییر سیاست بخشی از
برنامه اصالحاتی است که به نیروهای بازار امکان میدهد نفوذ
بیشتری بر تعیین ارزش یوان داشته باشند .تمام این اتفاقات
سببگردیدکهدونالدترامپمیلیاردرآمریکاییکهازجملهنامزد
های ریاست جمهوری این کشور از طرف حزب جمهوری خواه
است،درمصاحبهباشبکهتلویزیونیسیاناناعالمکندکاهش
ارزش واحد پول چین و قطع ارتباط یوان با دالر برای آمریکا
مخرباست.بهگزارشخبرگزاری"رویترز"،ترامپگفت":آنها
دارند ما را از بین می برند .ما بر چین حکومت می کردیم .این
کشور با کمک ما ثروتمند شد ،با استفاده از پول های دریافتی از
آمریکا بازسازی گردید و آنقدر فرصت شغلی ایجادکردکهکشور
ما را بی رمق کرد ".حال باید منتظر بود و دید این اقدام چین چه
واکنشیراازطرفسایراقتصادهایدنیابههمراهخواهدداشت
و آیا بار دیگر جنگ ارزی رقم می خورد یا خیر؟ طبیعتا پاسخ به
اینسوالمیتواندنشاندهدکهبحرانجهانیمیشودیاخیر؟

نبض بازار

گوشی های ارزان برای سلفی
اینروزها گرفتنعکسسلفی بهبخشیازفرهنگمصرفموبایلتبدیلشدهاست.
از همین رو گوشیهای هوشمند بسیاری برای تامین این نیاز برای افراد ،طراحی و
تولید شده که بتوانند این امکانات را در اختیار کاربران قرار دهند و نیازهای افراد را
بهبهتریننحوممکنبرآوردهسازند.دوربینهایاینگوشیهایهوشمندبهجهت
بهره بردن از کیفیت باال و زاویه دید وسیع عالوه بر مکالمات ویدئویی ،برای عکاسی
سلفی مناسب هستند .این گوشی ها هم اینک دربرندها و مدل های متنوعی
در بازار یافت می شوند .امابه گزارش اقتصادآنالین انواعی ازآن ها که ارزان
قیمت تر بوده و قیمتی کمتر از  600هزار تومان دارند به شرح مقابل می باشد:

نام

امکانات

قیمت

دوربینجلویی 5مگاپیکسلبا قابلیت فیلمبرداری با کیفیت FWVGA

300,000

Microsoft Lumia 535 Dual SIM

دارای سنسور با رزولوشن  5مگاپیکسل ،دو سیم کارت

589,000

Samsung Galaxy Grand Prime

دوربین دوم با کیفیت  5مگاپیکسل و فیلم برداری با ابعاد 720p

595,000

Nokia Lumia 730 Dual SIM

دارای سنسور با رزولوشن  5مگاپیکسل

599,000

Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530H Duos

دوربین دوم با کیفیت  5مگاپیکسل و فیلم برداری با ابعاد 720p

600,000

Nokia Lumia 735

تحلیل اندیشکده ها
5مشکلیکه ازجذابیتسرمایهگذاری
درایرانمیکاهد
جواد غیاثی" -با رفع تحریم ها درهای یکی از بزرگترین
بازارهای در حال ظهور بر روی سرمایه گذاران باز میشود".
این نخستین جمله تحلیل موسسه تحقیقاتی بی ا مآی
اس��ت .این موسسه که تحلیل ها و مقاالت متعددی در
خصوصاقتصادوسیاستایرانارائهمیدهددرمقالهایبا
عنوان "گشایش بازارهای ایران؛ 10نمودار که فرصت های
بزرگ و ریسک های اقتصادی ایران را نشان می دهد" 5
فرصت بزرگ و  5نکته منفی اقتصاد ایران را بر می شمارد.
ایران فرصت های بیشماری برای سرمایه گ��ذاران ارائه
می کند؛ این کشور بیست و نهمین اقتصاد بزرگ دنیا،
با جمعیتی تحصیلکرده و ب��ازار مصرفی بزرگ است که
در بخش های مختلف مثل خ��ودرو ،فناوری اطالعات و
ارتباطات و صنایع غذایی فرصت های وسوسه انگیزی به
سرمایه گذاران ارائه میکند .البته حل مسئله هسته ای
مشکالت فراوان در رابطه با فضای کسب و کار و سختی
رقابت در اقتصاد این کشور را حل نمی کند .به همین خاطر
حتی با وجود انبوهی از فرصت ها ،ما نمیگوییم که یک
جهش در اقتصاد این کشور رخ خواهد داد.
اولیننمودارمربوطبهجایگاهایرانازلحاظذخایرنفتوگاز
درجهاناست.ذخایریکهبهرهبرداریازآندرطولتحریم
ها معطل مانده و نیاز به سرمایه و دانش برای بهرهبرداری
دارد.دومیننمودارنشاندهندهسهمباالیمصرفازتولید
ناخالص داخلی است .ایران با سهم  44درصدی مصرف از
تولید ناخالص داخلی در کنار جمعیت  80میلیونی ،یک
بازار مصرف بزرگ را پیش روی فعاالن اقتصادی قرار می
دهد .بی ام آی در تحلیل خود نمودار بعدی را به تولید و
فروش خودرو در ایران اختصاص داده تا ضمن نشان دادن
بزرگی بازار مصرف ایران ،به تحلیل آینده جذاب این بازار
برای سرمایه گذاران بپردازد .بی ام آی پیش بینی کرده
تولیدومصرفخودرودرایرانازحدود 1.5میلیوندستگاه
کنونی به بیش از  2.5میلیون دستگاه برسد .نکته مثبت
دیگر اقتصاد ایران آن است که  98درصد از نیروی کار این
کشورتحصیلکردههستندوازایننظرجایگاهسومرادربین
کشورهای خاور میانه و شمال آفریقا دارد .عالوه بر آن بهبود
شرایط اقتصادی و سرمایهگذاری باعث خواهد شد تعداد
زیادی از نخبگان مهاجرت کرده به کشور بازگردند.
امادرادامهبااشارهبهوضعیتفساددراقتصادایرانواحتمال
تشدیدفسادهادرآیندهبهخاطرشفافیتپاییناقتصادیبه
سرمایهگذارانهشدارمیدهد .همچنیننمودارهایبعدی
بهجایگاهضعیفایرانازنظرریسکعملیاتیسرمایهگذاری
و فعالیت اقتصادی ،نرخ باالی تعرفه های تجاری در رابطه با
محصوالتمصرفیوصنعتیوریسکسیاسیباالاختصاص
می یابد و تصریح می نماید که "باید با در نظر گرفتن این
نکات منفی دوباره به فرصتهای اقتصاد ایران امتیاز داد".

 /٩٤١٨٨١٤١م
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