
یکشنبه 13 آذر 161401
 شماره  8655

آمارها نشان مي دهد برخالف روزهاي اوليه كه اوراق 
ســكه بانــك مركزي چنــدان مــورد اســتقبال گزارش

سرمايه گذاران قرار نگرفت، به دنبال رشد قيمت سكه 
و دالر در بازار نقدي، حجم بيشــتري از ايــن اوراق در بازار كاغذي 
فروخته شد و مبادالت ثانويه اين اوراق نيز رونق گرفت. آمارها نشان 
مي دهد در 20روز گذشــته 3ميليــون برگه از ايــن اوراق به ارزش 

488ميليارد تومان در مبادالت ثانويه مورد معامله قرار گرفته است.
به گزارش همشهري، به دنبال نوسان هاي قيمت طال و ارز در بازار آزاد 
بانك مركزي از 17 آبان ماه امسال براي نخستين بار اوراق سلف مبتني 
بر سكه طال را منتشركرد. هدف از انتشار اين اوراق اين بود كه تقاضاي 
سفته بازي در بازار سكه طال را كنترل كند. به بيان ديگر راهبرد اصلي 
اين اوراق اين بود كه نقدينگي متمايل به خريد ســكه را جذب كند. 
طبق اعالم بانك مركزي جمع كل اوراق منتشر شده 10ميليون برگه 
از اوراق سلف موازي استاندارد مشتمل بر 100هزار قطعه سكه بود. 

به عبارت ديگر هر برگ از اين اوراق معادل يك صدم يك سكه بود.
اطالعات موجود نشان مي دهد دريك هفته نخست انتشار اين اوراق 
كه نوســان قيمت طال و ارز در بازار محدود بود فقط بخش كمي از 
اين اوراق معادل 1800سكه فروخته شد و سرمايه گذاران استقبال 
چنداني از اين اوراق نكردند. اما تازه ترين اطالعات نشــان مي دهد 
بعد از پايان هفته نخست كه با آغاز رشد قيمت طال و ارز در بازار آزاد 
مصادف بود، تقاضا براي خريد اين اوراق افزايش يافته و ظرف 2هفته 
گذشته تعداد اوراق فروخته شــده بانك مركزي افزايش يافته است. 

ضمن اين كه در همين مدت معامالت ثانويه اين اوراق در بورس كاال 
نيز رونق گرفته است.

معامالت انجام شده  
آمارها نشــان مي دهد از 17 آبان ماه كه مبادالت اوراق ســلف سكه 
در بورس كاال آغاز شــده تاكنون 3ميليون برگه از اين اوراق معادل 
29هزارو 373سكه مورد مبادله قرار گرفته است. ارزش كل معامالت 
انجام شده در اين مدت 488ميليارد تومان بوده است. هر روز به طور 
متوسط 318مبادله براي خريد اين اوراق انجام مي شود. در اين مدت 
قيمت اين اوراق از 158هــزارو 750تومان با 6.09درصد رشــد به 

168هزارو 993تومان رسيده است.
همزمان با رشــد قيمت اين اوراق در بازار سرمايه قيمت ساير اوراق 
سكه هم با افزايش مواجه شده است. در حال حاضر قيمت اين اوراق 
از 172هزار تومان به ازاي هــر برگ فراتر رفته كه نشــان مي دهد 
ســرمايه گذاران قيمت هر ســكه را 17ميليــون و 200هزار تومان 
محاســبه كرده اند زيرا ارزش هر برگه از اين اوراق معادل يك صدم 
يك سكه اســت. در مبادالت روز گذشته بازار نقدي، قيمت هر سكه 
امامی )طرح جديد( به 17ميليون و 393هزار تومان رسيد كه البته به 
زعم كارشناسان اين رقم دست كم 2ميليون و 210هزار تومان حباب 
دارد.آمارها نشــان مي دهد انتشار اوراق سلف ســكه مي تواند نقش 
تعديل كننده اي در بازار آزاد ســكه داشته باشد و از حجم سفته بازي 
در اين بازار كم كند. زيرا بسياري از سرمايه گذاران از سكه به عنوان 

يك پوشش تورمي استفاده مي كنند و درواقع سكه در اقتصاد ايران 
يكي از كارآمدترين ابزار براي كاهش ارزش پولي در برابر تورم است به 
همين دليل سرمايه گذاراني كه نگران كاهش ارزش دارايي هاي خود 
در برابر تورم هستند به طور سنتي بازار سكه را در كنار بازار مسكن و 
ارز انتخاب مي كنند. بر همين اساس سرمايه گذاران مي توانند به جاي 
خريد فيزيكي سكه از اين اوراق استفاده كنند و اين موضوع مي تواند 

فشار تقاضا در بازار فيزيكي را كم كند.

رونق در بازار مبادالت كاغذی سكه 
در 20روز گذشته 3ميليون برگه اوراق سكه به ارزش 488 ميليارد تومان در بازار مبادالت ثانويه معامله شده است

قیمت جدید روغن های گیاهی 
نرخنامه ســازمان ميادين ميوه و تره بار شــهرداری تهران 
از افزايش قيمت بيشــتر روغن های گياهی عرضه شده در 
ميادين طی 8ماه گذشته خبر می دهد كه در برخی روغن ها 
اين رشد قيمت بيش از 70درصد بوده است. براساس نرخنامه 
جديد بيشترين رشد قيمت مربوط به روغن بذر كتان بوده 
كه از ابتدای امسال 76درصد گران شــده است. روغن مغز 
فندق با قيمت 360هزار تومان برای بطری 500ميلی ليتری، 

گران ترين روغن عرضه شده در ميادين است.

سقف شکنی قیمت خودرو در بازار 
بی مشتری

قيمت بعضی خودروها در يك هفته گذشته بين 7 تا 
17ميليون تومان افزايش يافته است

روند افزايش قيمت در بازار خودرو سومين ماه خود را پشت 
سر می گذارد و ركود نيز به موازات رشد قيمت، ادامه دارد. 
شروع رشد قيمت خودرو بعد از چند ماه كم نوسان در بهار 
و تابستان امســال، از مهرماه و به دنبال افزايش قيمت ارز 
بود، اما كاهش نوسان بازار ارز، شــرايط را در بازار خودرو 
آرام نكرد و در اين ميان مصرف كنندگان واقعی اصلی ترين 
زيان ديدگان رفتار پرتناقض در بازار هســتند. آغاز روند 
اجرايی واردات خودرو كه به نظر می رســيد محركی برای 
كاهش قيمت خودرو باشــد، با روند كند آن عكس انتظار 
كارشناســان عمل كرده و به عاملی برای افزايش قيمت 
تبديل شده است. در كنار فاصله زياد ميان عرضه و تقاضا كه 
نفر اول اتحاديه نمايشگاه داران خودرو تهران آن را مهم ترين 
دليل قيمت باالی خودرو می داند، توقف مذاكرات برجام، 
غيرقابل پيش بينی بــودن رفتار بــازار ارز و البته برخی از 
بندهای به تعبير كارشناسان »دست  و پاگير و سختگيرانه« 
آيين نامه واردات خودرو را بايد از عواملی دانست كه آينده 
بازار اين كاالی ســرمايه ای را در هاله ای از ابهام قرار داده 
است. كارشناســان و فعاالن بازار خودرو معتقدند سقف 
قيمت 20هزار يورويی تعيين شــده برای واردات با حذف 
خودروهای شاسی بلند از فهرست واردات، محركی جدی 
برای افزايش قيمت اين قبيل خودروهــا در بازار داخلی 
بوده است. از ابتدای نوسانات در بازار ارز تا به امروز قيمت 
خودروهای شاســی بلند به گفتــه فعاالن بــازار افزايش 
200ميليون تومانی داشته و به عنوان مثال سانتافه2017، 
در اين بازه زمانــی از 800ميليون تومــان به حدود يك 
ميليارد تومان رسيده است. كارشناسان بازار خودرو اعتقاد 
دارند افزايش قيمت خودرو در بازار به احتمال زياد ادامه دار 
خواهد بود، چون تداوم وضعيت كنونی، مصرف كننده واقعی 
را از بازار خارج كرده و خريدارانی كه اكنون در بازار حضور 
دارند بدون توجه به قيمت و كيفيت خودرو، تنها با انگيزه 

سرمايه گذاری به خريد خودرو اقدام می كنند.

افزایش قیمت 30میلیونی 206 در یک ماه
رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران 
در گفت وگو با همشهری، با بيان اينكه خريدار واقعی در 
بازار خودرو وجود ندارد، گفت: متأســفانه فعال خودرو به 
يك كاالی سرمايه ای تبديل شده  و اغلب خريداران خودرو 
از بورس تا خودروساز به دنبال كسب سود هستند. سعيد 
موتمنی تداوم ركود و رشد قيمت خودرو در ماه های اخير 
را نتيجه عرضه كمتر از نياز توسط خودروسازان دانست و 
اضافه كرد: عرضه خودرو كم است و نمی تواند پاسخگوی 
نياز بازار باشد، همين مسئله موجب شدت گرفتن افزايش 
قيمت خودروهای ارزان قيمتی مانند 206تيپ2 شــده 
اســت. به گفته اين فعال بازار، 206تيــپ2 طی يك ماه 
گذشــته 30ميليون تومان گران تر شده و كوئيك نيز كه 
ديگر خودرو پرتقاضا با قيمتی به نسبت مناسب است، طی 
همين مدت بين 10 تــا 15ميليون تومان افزايش قيمت 
داشته اســت. تيبا، 207اتومات و دنا اتومات توربو ديگر 
خودروهايی هســتند كه افزايش قيمت زيادی داشته اند. 
به گفته موتمنی، تيبا در يك مــاه اخير 10ميليون تومان 
افزايش قيمت داشته است. مشاهدات ميدانی خبرنگاران 
همشهری از بازار خودرو رقم های بااليی از اختالف قيمت 
در طول 3ماه گذشته را نشان می دهد. پژو 206تيپ2 كه 
شــهريورماه را با قيمت 295ميليونی به پايان رساند، روز 
گذشــته 342ميليون تومان قيمت خورد كه 47ميليون 
تومان رشــد قيمت را در 3ماه برای اين خودرو پرتقاضا 
نشان می دهد. اما خودرو شاهين را بايد ركورددار افزايش 
قيمت دانســت؛ اين خودرو كه 5آذرماه 374.5ميليون 
تومان قيمت داشت، در طول يك هفته اخير 17.5ميليون 
تومان رشد قيمت داشت و روز گذشته 392ميليون تومان 

قيمت خورد. 

گزارش های ميدانی از بازار خودرو حاكی از آن است پرايد 
SE ۱۱۱ از ابتدای آذرمــاه تاكنون 4ميليون تومان گران 
 SE 131 شده و به 212ميليون تومان رسيده است. پرايد
نيز رشد 10ميليون تومانی قيمت را تجربه كرده و در بازار 
با قيمت 200ميليون تومان به فروش می رســد. قيمت 
پرايد SE ۱۵۱ مدل 1401 هم 10ميليون تومان افزايش 
يافته و به 190ميليون تومان رسيده است. پژو 206 تيپ5 
مدل1399 نيز 16ميليون تومان افزايش قيمت داشته و 
هم اكنون در بازار 405ميليون تومان فروخته می شود. پژو 
SD V8 ۲۰۶ مدل1400 هم با افزايش 15ميليون تومانی 

قيمت، در بازار 410ميليون تومان ديده می شود.

قیمت در آذرقیمت در فروردین

کیلوگرم/ تومان

قیمت ماست باال نرفت
قيمت ماست در پاييز امســال تغييری نداشته 
است. رصد قيمت لبنيات نشــان می دهد انواع 
ماست ســاده توليدی بيشتر شركت های صنايع 
لبنی در 3 ماه گذشــته بدون تغيير قيمت بوده 
و فقط دو ســه برند افزايش نرخ داشته اند.  نيمه 
ابتدايی امســال بــا تغييرات زيــادی در قيمت 
انواع لبنيات همراه بود و ماســت ساده بين 40تا 

80درصد رشد قيمت داشت.

ميادين

سوپرماركت

قیمت ها به تومان
 پرچرب 

 900گرمی
28.000میهن

 پرچرب 
 500گرمی

18.500می ماس

الکتیویا کم چرب  
900گرمی

48.000کاله

پرچرب  
2کیلوگرمی

60.000دومینو

همزده پرچرب  
2.2کیلوگرمی

75.000دامداران

 پرچرب
یک کیلوگرمی

30.000پگاه

کم چرب 
1.5کیلوگرمی

داليل رشد قيمت سكه 50.000کاله
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران درباره دالیل افزایش قیمت طال و ســکه گفت: افزایش توامان قیمت هر اونس طال در بازار هاي جهاني و 
افزایش قیمت ارز در بازارداخلي عامل رشد قیمت طال و سکه بود.نادر بذرافشان ادامه داد:در هفته  گذشته تا روز سه شنبه تغییرات قیمت 
اونس جهانی طال 5 تا 6دالر بود اما از بعدازظهر روز چهارشنبه، روند افزایش قیمت طال در بازارهای جهانی آغاز و ادامه دار شد؛ هر اونس طال 
47دالر نسبت به ابتدای هفته رشد و به کانال 1800دالر صعود کرد. از سوی دیگر نوسان های افزایشی نرخ ارز در بازار داخل بر روند افزایش 
قیمت ها در بازار سکه و طال تاثیرگذاشت و به ثبت روند افزایشی قیمت ها نسبت به ابتدای هفته منجر شد. بذرافشان درباره تاثیر انتشار اوراق 
سکه بانک مرکزي گفت: گذشته همزمان با افزایش قیمت ها، تقاضا نیز افزایش پیدا می کرد و این موضوع التهاب هاي بازار را بیشتر مي کرد 
اما خوشبختانه این بار روند صعودی قیمت ها  به افزایش تقاضا منجر نشد و بازار روال عادی خود را طی می کند. او تاکید کرد: افزایش نظارت 
و کنترل بانک مرکزي بر بازار ارز و تداوم انتشار اوراق سکه در بورس کاال می تواند نقش مهمی در ثبات و حتی کاهش قیمت ها در بازار آزاد 
داشته باشد. او درباره آخرین وضعیت حباب سکه نیزگفت: حباب سکه در طول هفته گذشته به 2میلیون و 100هزار تومان رسید اما دوباره به 

یک میلیون و 850هزار تومان بازگشت. در حال حاضر هر قطعه سکه دارای یک میلیون و 870هزار تومان حباب است. 

مكث

 تخمه 
آفتابگردان

58.000
88.000

بادام تلخ

194.000
205.000

بذر کتان

65.000
115.000

بادام 
شیرین
205.000
270.000

پودر 
نارگیل

158.000
165.000

دانه 
کنجد

64.500
87.000

هسته 
انگور

88.000
88.000

مغز فندق

285.000
360.000

خودرو

تغییرات یک هفته ای قیمت خودرو – ارقام به تومان
12آذر5آذرنوع خودرو

 )S۵( 973.000.000984.000.000هایما اس 5 توربو
LX 333.000.000335.000.000سمند
339.000.000346.000.000رانا پالس

335.000.000342.000.000پژو 206 تیپ 2
TU5 420.000.000425.000.000پژو پارس

220.000.000225.000.000تیبا 2
228.000.000231.000.000ساینا

R 229.000.000233.000.000کوییک
374.500.000392.000.000شاهین

520.000.000524.000.000ام وی ام     X22دنده ای

سابقه معامالت اوراق سكه بانک مرکزي از زمان انتشار تا دیروز

آخرین قیمت تاریخ
حجم معامله ارزش معامله - ریالریال

- برگه
1401/9/121689931323450000000191400

1401/9/9167978212732744520075800

1401/9/81673027254300125300152000

1401/9/71673975685157945300409300

1401/9/61669996873407904200523000

1401/9/51659375356765685100215000

1401/9/21639787203333616700124000

1401/9/11636643247951409200151500

1401/8/3016325049158349360056100

1401/8/29163250514741520030090300

1401/8/281618005195616782800120900

1401/8/2516165677371547440045600

1401/8/241619004202213601400124900

1401/8/231594948703691013300441200

1401/8/22158860110214705530064300

1401/8/2115878481778390090011200

1401/8/18160029814674729550091700

1401/8/17158750012334875000077700

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته
ارقام به هزار واحد

شاخص کل بورس تهران در 
مبادالت دیروز 348واحد، 

معادل 0.02درصد رشد کرد 
و به یک میلیون و 417هزارو 
719واحد رسید اما شاخص 
کل هم وزن با 96واحد نزول 
به 413هزار و 19واحد رسید.

فروش حقوقی

فروش حقیقی

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

446

581

ارقام به میلیارد تومان
ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت دیروز بازار سهام، 
سهامداران حقیقی 2هزارو 

180میلیارد تومان سهام خریدند 
اما در مقابل حجم فروش 

سهامداران حقیقی به 2هزارو 
315میلیارد تومان رسید.

حقیقــی  ســهامداران 
دیــروز 135میلیــارد تومان 
نقدینگــی از بــازار ســهام 
خارج کردند و با خروج این 
میزان نقدینگی از بورس، 
نسبت خروج پول حقیقی 
به ارزش معامالت خرد به 
4.9درصد رسید که نشان 
می دهد شتاب خروج پول 
از بازار سهام در مقایسه با 
روز معامالتی قبل بیشــتر 

شده است.
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بازارشيشه ای

ورود و خروج نقدینگی با بازار سهام


