اقتصاد
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شاخص
روی دیگر نسبت نقدینگی به
تولید ناخالص داخلی!

نرخ ارز
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جزئیاتپرداختواقساطکارتاعتباری 200میلیونی

بانک مرکزی با ابالغ بخشنامه ای سقف کارت اعتباری را 4برابر کرد تا فرصت استفاده از تسهیالت 200میلیونی برای متقاضیان فراهم شود

آمارهای بانکی نشان می دهد که در دولت
های یازدهم و دوازدهم نسبت نقدینگی به
تولید ناخالص داخلی از حدود  51درصد به
 90درصد رسید .نکته قابل تامل این جاست
که اگرچه این نسبت در بسیاری از کشورها
از ایران بیشتر است اما در آن کشورها ،برای
ورود نقدینگی به بخش های مولد اقتصاد با
قاعده گذاری های جدی ،کانال کشی شده
است اما در ایران به دلیل نبود چنین کانال
هایی ،عم ً
ال افزایش نقدینگی به سرعت به
افزایش تقاضا در بازارهای غیر مولد مانند
طال ،ارز ،مسکن و کاالهای بادوام منجر می
شود و سپس تورم ناشی از این تقاضا به دیگر
بخشهای اقتصاد تسری می یابد.

گزارش خبری

رشد محدود بورس در روز جدال
عرضه و تقاضا
حقیقی ها فروشنده شدند ،بازار
یکدست شد ،تعادل نهایی عرضه و تقاضا
بورس بعد از یک شروع فوق العاده در ابتدای این
هفته ،معامالت دیروز را با افزایش عرضه ها نسبت
به روز شنبه آغــاز کرد و در نهایت بعد از فروش
خالص حقیقی ها بازار تا حدودی یکدست و میزان
رشد بازار محدود شد.به گزارش خراسان ،همان
طور که در گزارش روز گذشته تصریح شد ،بعد از
رشد روز شنبه ،انتظار می رفت بخشی از بازار در
جهت شناسایی سود دست به عرضه بزند .همین
اتفاق هم افتاد و بورس معامالت دیروز را با افزایش
عرضه ها نسبت به روز شنبه آغاز کرد .این در حالی
بود که بخش بزرگی از بازار معامالت شنبه را با
صف خرید به پایان برده بودند.به طور کلی با وجود
روند صعودی بازار ،رفتار کوتاه مدتی همچنان
در بازار مشهود است و به همین دلیل  ،بعد از یک
رشد قوی بسیاری دست به عرضه میزنند تا سود
کسب شده را ذخیره و قطعی کنند .به این ترتیب با
عقبنشینیسهمهایبزرگ،بازارتقریبایکدست
شد و هر دو شاخص کل و هم وزن رشد محدودی
را تجربه کردند .بین گروه های بزرگ ،همچنان
پتروشیمی ها با اقبال مواجه اند و تک سهم های
این گروه کمک بزرگی به رشد محدود بازار کردند.
فوالدی ها هم متعادل شدند اما گروه های خودرو
و بانک همچنان در سمت منفی تابلو متعادل اند.
گروه پاالیشی هم وضعیت خوبی نداشت و بیشتر
سهم های آن قرمزپوش شدند .این در حالی است
که بعد از بازنگری پاالیشی ها در سود تولیدی
سال  ،1399هم اکنون وضعیت نسبت قیمت به
درآمد پاالیشی ها بسیار جذاب شده است .مثال
پاالیش نفت تهران این نسبت را به حدود 5رسانده
اســت .میانگین نسبت در گــروه نیز حــدود 5.5
است .وضعیت صندوق دولتی پاالیش یکم هم
بد نیست و این نماد بیش از  10درصد زیر قیمت
معامله می شود .در سوی دیگر دارا یکم هم بیش
از  30درصد زیر قیمت است تا همچنان شاهد
روی گردانی بازار از صندوق های دولتی باشیم.
این در حالی است که بین گروه های کوچک ،گروه
کاشی ،الستیک و بیمه دارای وضعیت بهتری
بودند و سهم های سبز زیادی داشتند اما گروه
های دارو و سیمان عمدتا منفی شدند .ارزیابی
کلیت بازار هم نشان می دهد که تعداد و حجم
صف های خرید و فروش تقریبا برابر و تعادل نسبی
در بازار برقرار است.

بانک مــرکــزی بــا ابــاغ بخشنامه ای سقف
خرید کارت اعتباری را از  50میلیون به 200
میلیون تومان افزایش داد تا به ایــن ترتیب
امکان استفاده از این تسهیالت بانکی برای
متقاضیان فراهم شود.به گزارش خراسان،
گرفتن تسهیالت یکی از دردسرهای معمول
مشتریان بانک ها بوده است .این در حالی
است که آمارهای بانکی نشان می دهد که
در سال های اخیر ،میزان منابع مازاد بانک
هــا ناشی از بیش بــود ســپــرده هــا نسبت به
تسهیالت ،افزایش یافته و همین موضوع در
شرایط اقتصادی کنونی ،انتقاد کارشناسان
را در پی داشته است.
در ایــن خصوص بانک مرکزی از ســال 95
سیاست جایگزینی کارت های اعتباری با این
نوع تسهیالت را در پیش گرفته است .هر چند
شاید تاکنون این ابزار بانکی زیاد بین مردم
جا نیفتاده باشد ،اما به نظر می رسد با سخت
شدن اوضاع اقتصادی ،مردم برای استفاده از
این تسهیالت چاره ای ندارند.
در هر حال ،دیروز خبر تازه ای به نقل از بانک
مرکزی منتشر شد که نشان می دهــد این
بانک ،سقف تسهیالت پرداختی در قالب
کارت اعتباری به مشتریان بانک ها و موسسات
اعتباری را از  50میلیون به  200میلیون
تومان افزایش داده است.
▪کارت اعتباری چیست و به چه کار می آید؟

کارت اعتباری به طور خالصه ،کارتی است

تسهیالت نیز وجود دارد .به این ترتیب دارنده
کارت اعتباری باید مبلغ صورت حساب را در
قالب یک تسهیالت  12تا  36ماهه و نرخ سود
حداکثرمعادلنرخسودعقودغیرمشارکتی،به
بانک پرداخت کند.از سوی دیگر یکی از ویژگی
های کارت های اعتباری ،گردشی بودن اعتبار
آن هاست .یعنی در هر پرداخت بانک پس از
کسر سود یا کارمزد ،اصل اعتبار را مجدد به
حساب دارنده کارت اعتباری باز می گرداند و
دارنده کارت مجدد می تواند آن را مصرف کند.
▪حساب و کتاب وام  200میلیونی کارت
اعتباری

که بانک به متقاضی می دهد تا وی بتواند تا
میزان مشخصی که به آن سقف اعتبار گفته
می شود و از محل اعتباری که بانک به دارنده
کارت می دهد ،کاال یا خدمات خریداری کند.
متعاقب این خرید یا خریدها ،بانک در بازه
های زمانی یک ماهه ،صورت حسابی را صادر
و به دارنــده کارت اعتباری ارائه می کند و او
باید بر اساس شرایط اعطای کارت اعتباری
که قب ً
ال در قرارداد بین بانک و وی آمده ،این
اعتبار مصرف شده را تسویه کند( .طبق اطالع
به دست آمده هم اینک فرایند اعطای کارت
اعتباری در بانک (های بررسی شده) وجود
دارد و جزئیات مربوط به هر بانک در وب سایت
آن موجود است).

▪خرید با کــارت اعتباری چطور با بانک
تسویه می شود؟

بانک هر ماه ،اعالمیه ای را برای دارنده کارت
اعتباری ارســال می کند که در آن تراکنش
های مالی کارت اعتباری در این دوره زمانی
به اطالع اش می رسد .مشتری طبق قرارداد
هفت روز از تاریخ صــدور این صــورت حساب
مهلت دارد تا آن را یک جا پرداخت کند .در غیر
این صورت ،این مبلغ تبدیل به تسهیالت نسیه
دفعی می شود .به این صورت که وی حداکثر
 12ماه مهلت دارد تا آن را به صورت دفعی و
با لحاظ نرخ سودی حداکثر معادل نرخ سود
عقود غیر مشارکتی (هم اینک  18درصد) به
بانک بپردازد .از سوی دیگر امکان تقسیط این

اگرچه سقف کــارت هــای اعتباری تا 200
میلیون تومان افزایش یافته ،اما از ضوابط
بانک مرکزی این طور بر می آید که پرداخت
ایــن تسهیالت منوط به اعتبارسنجی بین
میزان توان و ظرفیت اعتباری مشتری است.
با این حال ،اگر فرض کنیم فردی اعتبار 200
میلیونی دریافت کرده و با مصرف یک باره این
اعتبار ،آن را  36ماهه تقسیط کرده ،می توان
میزان جزئیات این وام را حساب کرد .همان
طور که گفته شد ،تسهیالت کارت اعتباری
با نرخ سود تسهیالت عقود غیر مشارکتی که
هم اینک  18درصد است ،پرداخت می شود.
در این صورت اقساط این وام چیزی در حدود
هفت میلیون و  230هزار تومان خواهد بود و
در مجموع ،دارنده این کارت 260 ،میلیون
تومان به بانک بر می گرداند.

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در  4ماه نخست سال ،اختصاص ارز  4200حدود  70درصد افزایش یافته که تامین این ارز
در ادامه سال را با چالش مواجه کرده است
طــی چــهــار مــاه نخست امــســال ،بــه منظور
واردات کاالهای اساسی و ضروری حدود ۱۵
میلیارد دالر تأمین ارز شده است که نسبت به
دوره مشابه سال گذشته رشدی بیش از۲۷
درصــدی دارد.در ضمن تأمین ارز به منظور
واردات کاالهای اساسی ،تجهیزات پزشکی
و دارو (نرخ ترجیحی) با افزایش  ۷۰درصدی
نسبت به مدت مشابه سال قبل به 4/6میلیارد
دالر رسیده است.
▪جزئیات اختصاص ارز  ۴۲00در  ۴ماه
نخست سال

به گــزارش بانک مرکزی از مجموع واردات
کاالهای اساسی با ارز  ،4200حدود 1.5
میلیارد دالر بــرای ذرت ،جو و گندم1.1 ،
میلیارد دالر برای دانههای روغنی و روغن
خام 1.1 ،میلیارد دالر برای دارو و تجهیزات
پزشکی و  ۳۴۸میلیون دالر کنجاله سویا
تأمین ارز شده است .عالوه بر آن برای سایر
کاالها  10/4میلیارد دالر با نــرخ نیمایی
تأمین ارز شده است که رشــدی بیش از۱۵

کاالهای اساسی
جو
ذرت
سویا
کنجاله سویا

درصد را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان
میدهد .بنابر گزارش اعالمی اداره صادرات
بانک مرکزی ،صادرکنندگان همچنین طی
دوره مد نظر ،حــدود  8میلیارد دالر با نرخ
میانگین مــوزون دالری معادل  ۲۱هــزار و
 ۸۰۰تومان در سامانه نیما اقدام به فروش ارز
کرده اند که این رقم در مقایسه با دوره زمانی
مشابه ســال قبل حاکی از رشــد حــدود ۵۵
درصدی است.
▪گــرانــی جــهــانــی کـــاالهـــای اســاســی تا
۷۰درصد

اختصاص  4.6میلیارد دالر ارز  4200در
چهار ماه امسال در شرایطی رخ داده است
که قرار بود امسال  8میلیارد دالر ارز 4200

اختصاص یابد و اکنون اختصاص این میزان
ارز  ،4200نشان می دهد که بیش از برنامه
تعیین شده نیاز به ارز  4200داریم اما دلیل
این مسئله چیست؟ به نظر میرسد مشکل به
افزایش شدید قیمت کاالهای اساسی وارداتی
در بازارهای جهانی برمی گردد .بررسی های
خراسان نشان می دهد که کاالهای اساسی
وارداتی با ارز  4200طی یک سال اخیر بعضا
تا بیش از  70درصــد افزایش قیمت داشته
اســت .به این ترتیب بــرای واردات کاالهای
اساسی به انــدازه سال گذشته نیاز به ارز به
مراتب بیشتری اســت .در جــدول جزئیات
افــزایــش قیمت چند قلم اصــلــی کــاالهــای
مشمول ارز  4200در بازارهای جهانی طی
یک سال اخیر آمده است.

ضرر  135میلیاردی یک شرکت
فوالد از قطعی برق
ایسنا  -مــدیــر تولید شــرکــت فـــوالد اکسین
خــوزســتــان گــفــت :بــه دلــیــل قطع شــدن برق
کارخانه ۴۰ ،هــزار تن از برنامه تولید عقب
ماند هایم .بهرنگ اهدایی با اشــاره به ایــن که
توقف تولید در کارخانه ،تاکنون باعث ضرر
 ۱۳۵میلیارد تومانی شده است ،افزود :آخرین
روز تولید در شرکت به  ۱۵تیر باز میگردد و این
توقف تولید موجب شد که حدود  ۴۰هزار تن از
برنامه تولید عقب بمانیم.

پیشنهاد عوارض صادراتی برای
 ۱۶محصول معدنی و فوالدی
تسنیم  -وزیر صنعت در واپسین روزهای عمر
دولت تدبیر و امید در قالب نامهای به جهانگیری،
بــرای عــوارض صــادراتــی  ۱۶محصول معدنی
و فــوالدی پیشنهاد جدیدی داد .علیرضا رزم
حسینی در نامهای فوری به اسحاق جهانگیری،
معاون اول روحــانــی با فهرست  16محصول
معدنی و فـــوالدی ،ع ــوارض صــادراتــی برخی
محصوالت مانند کنسانتره آهن را تا دو برابر
افزایش داده و برای برخی محصوالت تخت نورد
شده از آهن یا از فوالدهای غیرممزوج ،عوارض
 10درصدی پیشنهاد داده است.

معاون وزیر صنعت :سیمان
کیسهای  40هزار تومان شد
فــارس – هر چند قیمت سیمان طی روزهــای
گذشته به پاکتی  110هزار تومان هم رسید،
اما معاون وزیر صمت از کاهش قیمت در بازار و
عرضه آن به قیمت  40هزار تومان خبر داد.

درخواست رحمانی فضلی برای
تعیین تکلیف خودروهای وارداتی

گرانی جهانی کاالهای اساسی ارز  4200را بلعید
درصد افزایش قیمت طی یک سال اخیر
63
73
50
22

بازار خبر

▪وزیر جهاد کشاورزی :ارز  4200برای تمام
مدیران گرفتاری ایجاد کرده است

وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که ارز ۴۲۰۰
تومانی بــرای تمام مدیران گرفتاری ایجاد
کرده است،تصریح کرد :ارز  ۴۲۰۰تومانی
باید از روی نهادههای دامی با تیزهوشی و کار
کارشناسی دقیق برداشته شود.
به گزارش صدا و سیما ،کاظم خاوازی که در
برنامه ای تلویزیونی سخن می گفت ،افزود:
به عنوان یک کارشناس ،با تجربهای ۱۵
ماهه معتقدم ارز  ۴۲۰۰تومانی باید از روی
نهادههای دامی با تیزهوشی و کار کارشناسی
دقیق برداشته شود.
پیشنهاد این اتفاق را چندین بار در دولت
مطرح کردیم و تمام جوانب را طــوری دیده
بودیم که به مردم هم آسیب نرسد ،اما در این
خصوص باید سطحی باالتر از دولت تصمیم
بگیرد .وی اضافه کرد :برای مثال شورای عالی
اقتصادی میتواند به این موضوع ورود کند؛
وجود ارز  ۴۲۰۰تومانی برای تمام مدیران
گرفتاری ایجاد کرده است.

مهر  -تنها چند روز به پایان دولــت دوازدهــم
باقی مانده است اما هنوز تکلیف حدود ۲۲۵۰
خودروی باقی مانده در گمرک مشخص نیست؛
وزیر کشور در نامهای به رئیس جمهور ،خواستار
تعیین تکلیف این خودروها شده است.

تب ودیعه مسکن باال گرفت
مهر -بررسیهایمیدانیازتهراننشانمیدهد
ودیعههای درخواستی موجران برای واحدهای
مصرفی به حداقل  ۲۰۰تا  ۳۰۰میلیون تومان
افزایش یافته است .نگاهی به برخی فایلهای
اجاره مسکن رسیده از مشاوران امالک در مناطق
پرتقاضای تهران نشان میدهد که مث ً
ال در منطقه
ستارخان موجران تقاضای ودیعه مسکن  ۴۰۰تا
 ۵۰۰میلیون تومانی برای رهن کامل واحدهای
 ۶۰تا  ۷۵متری میکنند .در صورت کاهش رقم
ودیعه به  ۲۵۰تا  ۳۰۰میلیون تومان ،اجاره بهای
ماهیانه  ۲.۵تا  ۳میلیون تومان نیز در قــرارداد
ذکر میشود .همچنین در مناطق ارزانتــر در
جنوب و جنوب شرق تهران رهن کامل به ۲۰۰
میلیون تومان یا  ۱۰۰میلیون تومان ودیعه و ۲
میلیون تومان اجاره ماهیانه رسیده و مستأجران
میتوانند واحدهای نوسازتر و با امکانات اقامتی
بیشتر را در برخی مناطق میانی و جنوبی پایتخت
باقیمتهای ۳۰۰میلیونتومانودیعهپیداکنند.

