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نرخ رسمی  ۲۰ارز افزایش یافت

قیمت جهانی طال امروز

بانــک مرکــزی نــرخ رســمی  ۴۶ارز را بــرای امــروز (چهارشــنبه،
یکــم دی مــاه  )۱۴۰۰اعــام کــرد کــه بــر اســاس آن بهــای ۱۴
واحــد پولــی کاهــش و قیمــت  ۲۰ارز افزایــش یافــت .همچنیــن
نــرخ  ۱۲واحــد پولــی دیگــر ثابــت مانــد .بــه گــزارش ایبِنــا،
امــروز هــر دالر آمریــکا  ۴۲هــزار ریــال ،پونــد انگلیــس  ۵۵هــزار
و  ۶۳۹ریــال و یــورو  ۴۷هــزار و  ۳۲۹ریــال ارزشگــذاری شــد.

قیمــت هــر اونــس طــا امــروز بــا  ۰.۰۹درصــد کاهــش بــه
 ۱۷۸۷دالر و  ۶۷ســنت رســید .بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم
بــه نقــل از رویتــرز ،در حالــی کــه ســوددهی اوراق قرضــه خزانــه
داری آمریــکا افزایــش داشــته قیمــت طــا امــروز کاهــش داشــت
امــا بــا توجــه بــه اینکــه بهبــود اشــتها بــرای ریســک پذیــری
موجــب کمرنــگ شــدن نگرانــی هــا در مــورد شــیوع ســریع
ســویه اومیکــرون گشــته اســت افــت قیمــت فلــز زرد جزئــی بــود.

دو نیمه متفاوت دالر در آذر

تخصیصی درآمد حذف ارز ترجیحی
از واردات گندم به خرید تضمینی آن

بــه گــزارش تجارتنیــوز ،در آخریــن روز آذر ،دالر رشــد
اندکــی را تجربــه کــرد تــا مســیر افزایشــی ایــن ارز در
آخریــن مــاه پاییــز نیــز ادامــه پیــدا کنــد .روز سهشــنبه
اســکناس آمریکایــی  ۲۰تومــان رشــد قیمــت را تجربــه کــرد.

به گــزارش خبرگــزاری مهــر به نقــل از اندیشــکده اقتصــاد مقاومتی
در نامــهای بــه رئیــس مجلــس شــورای اســامی ،در خصــوص
وابســتگی کشــور بــه واردات  ۸میلیــون تــن گنــدم معــادل نیمــی از
نیــاز داخلــی کشــور واکنــش نشــان داد و ایــن مســئله را ناشــی از
«تعییــن نــرخ نامتناســب بــرای خریــد تضمینی گنــدم» عنــوان کرد.

قیمت جهانی نفت امروز

خروج سرمایههای خرد از بازار ارز/
نقدینگی به کدام بازار میرود؟

قیمــت هــر بشــکه نفــت برنــت دریــای شــمال امــروز با  ۴۴ســنت
معــادل  ۰.۶درصــد افزایــش بــه  ۷۴دالر و  ۴۲ســنت رســید .بــه
گــزارش خبرگــزاری تســنیم بــه نقــل از رویتــرز ،در حالــی کــه
دالر تضعیــف شــده و همزمــان بــا مقاومــت برخــی دولــت هــا در
برابــر وضــع مقــررات محدودیــت تــردد جهــت جلوگیــری از ســویه
جدیــد کرونــا اشــتها بــرای ریســک پذیــری در حــال تقویــت
اســت قیمــت نفــت روز چهارشــنبه بــار دیگــر افزایــش داشــت.

یــک کارشــناس اقتصــادی گفــت :رونــد مذاکــرات پیشبینــی
را بــرای فعــاالن بــازار ارز ســختتر و حتــی ناممکــن کــرده
و موجــب خــروج ســرمایهگذاران از ایــن بــازار شــده اســت.

رشد بورس در کنار ثبات نرخ ارز

آرامبخش اردوغان برای لیر

بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا ،بدنبــال اقدامــات انجــام
شــده از ســوی دولــت ،تصویــب پیشــنهادهای وزارت امــور
اقتصــادی و دارایــی بــرای حمایــت از بــازار ســرمایه و از همــه
مهمتــر موافقــت آیــتاهلل ســیدابراهیم رییســی رییــس جمهــور
بــا برخــی از اصالحــات در الیحــه بودجــه  ۱۴۰۱پیشــنهادی
دولــت بــه مجلــس بــرای حمایــت از صنایــع بورســی ،شــاخص
کل بــورس بــار دیگــر در مــدار صعــود قــرار گرفتــه اســت.

در پــی اعــام برنامــه جدیــد اردوغــان بــرای حفــظ ارزش
پــول ملــی ترکیــه ،لیــر ۲۵درصــد تقویــت شــد .روز دوشــنبه
رئیسجمهــور ترکیــه اعــام کــرد درصــورت بیشــتر
شــدن ریــزش ارزش لیــر از نــرخ بهــره ایــن کشــور،
دولــت زیــان ســپردهگذاران بــه لیــر را جبــران میکنــد.

اخالل در چرخه تولید و تجارت با تخصیص
ارز  ۴۲۰۰تومانی

دولت آمریکا ذخایر بزرگ مخفی ارزهای
دیجیتالی دارد

تهــران -ایرنــا -عضــو کمیســیون اقتصــاد کالن اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران گفــت :بــا تخصیــص ارز ۴۲۰۰
تومانــی ،بخشهــای مختلــف تولیــد ،صــادرات و واردات دچــار
نقصــان و اخالل شــد و فقط عــدهای دالل از ســود آن ،منتفع شــدند.

بــه گــزارش گــروه اقتصــاد بیــن الملــل فــارس ،دولــت آمریــکا
چندیــن ســال اســت ،ارزهــای رمزنــگاری شــده را مصــادره و
ســپس بــه حــراج مــی گــذارد .ایــن رونــد در حــال افزایــش
اســت از ایــن رو بــرای مدیریــت ذخایــر و فــروش انبــوه
توکــن هــای خــود از بخــش خصوصــی کمــک گرفتــه اســت.

ارز  ۴۲۰۰تومانی اقلیتی را به ابرثروتمند
تبدیل کرد

رکورد سرسام آور قیمت گاز در اروپا

وحیــد شــقاقی ،کارشــناس مســائل اقتصــادی در برنامــه
تیتــر امشــب بــا بیــان اینکــه نظــام چندنرخــی ریشــه
فســاد اســت گفــت :اتخــاذ سیاســت تخصیــص ارز ترجیحــی،
هنــوز هــم بــرای مــن جــای ســؤال دارد ،خیلیهــا ارز
ترجیحــی گرفتنــد و از کشــور خــارج شــدند و دیگــر
برنگشــتند ،برخــی هــم ارز ترجیحــی گرفتنــد و بــا آن
کاالی غیرضــروری وارد کردنــد ،بعضیهــا هــم کاال بــا
ارز ترجیحــی وارد کردنــد و بــا نــرخ آزاد بــه مــردم دادنــد.

بــه گــزارش ایبِنــا بــه نقــل از راشــاتودی ،بــر اســاس گزارش
اتــاق تهاتــر لنــدن ،قیمــت گاز طبیعــی در اروپــا بــرای اولیــن
بــار در تاریــخ از  ۲۱۵۰دالر بــه ازای هــر  ۱۰۰۰مترمکعــب
گذشــت .بهــای معامــات آتــی مــاه ژانویــه در مرکــز انتقــال
هلنــد بــا  ۲۱۵۰دالر در هــر  ۱۰۰۰متــر مکعــب معاملــه شــد
کــه نســبت بــه روز دوشــنبه  ۲۷درصــد افزایــش داشــت.

منتخب مطالب اقتصادی خبرگزاری ها
برای مشاهده متن کامل خبر بر روی عکسها کلیک کنید

دو شرط مهم برای بهبود وضعیت بورس
یــک کارشــناس بــازار ســرمایه ضمــن تشــریح تاثیــر  ۱۰تصمیمــی کــه اخیــرا توســط دولــت بــرای بــازار
ســرمایه گرفتــه شــده اســت ،حــذف قیمتگــذاری دســتوری و توافــق مذاکــرات سیاســی را دو شــرط مهــم
بــرای اصــاح وضعیــت ایــن بــازار عنــوان کــرد .ســعید جعفــری در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا اشــاره بــه ۱۰
تصمیمــی کــه اخیــرا بــرای بــازار ســرمایه از ســوی دولــت اخــذ شــده اســت ،اظهــار کــرد :ایــن تصمیماتــی
کــه اعــام شــد ،مربــوط بــه الیحــه بودجـ ه ســال آینــده بــود کــه دولــت تقدیــم مجلــس کــرده بــود و برخــی
از بندهــای آن ابهــام داشــت کــه باعــث نگرانــی شــده بــود و افــت قیمتهــا در بــازار را تشــدید کــرده بــود.

سه ماموریت دولت سیزدهم برای تسهیل صادرات
ایران به روسیه
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری فــارس ،بررســی آمــار گمــرک جمهــوری اســامی ایــران نشــان
میدهــد کــه حجــم تجــارت ایــران و روســیه نــه تنهــا در  2دوره تحریمهــای آمریــکا کاهــش پیــدا
نکــرده ،بلکــه افزایــش چش ـمگیری را نیــز تجربــه کــرده اســت ،بــه عنــوان مثــال در ســال گذشــته میــزان
صــادرات ایــران بــه روســیه بیــش از  100درصــد افزایــش داشــته اســت .ایــن آمارهــا نشــان میدهــد کــه
تحریمهــای آمریــکا عامــل بازدارنــدهای در مســیر تعامــات اقتصــادی دو کشــور نیســت و در صــورت مهیــا
بــودن زیرســاختهای الزم ،میــزان تجــارت دوجانبــه دو کشــور میتوانــد جهــش قابــل مالحظـهای پیــدا کنــد.

صرفهجویی ساالنه بیش از  ۷۴میلیون لیتر بنزین
تهــران -ایرنــا -نخســتین گام دولــت ســیزدهم در توســعه صنعــت ســی.ان.جی امضــای
قــرارداد تولیــد  ۴۵هــزار تاکســی و وانــت دوگانــه ســوز بــود تــا بــا ســرمایهگذاری ۲۰
میلیــون دالری و در یــک دوره زمانــی چهــار ســاله و بــا رویکــرد مدیریــت بهینــه مصــرف
ســوخت ،صرفهجویــی متوســط ســاالنه  ۷۴میلیــون و  ۵۰۰هــزار لیتــر بنزیــن را رقــم بزنــد.
بــه گــزارش روز چهارشــنبه ایرنــا ،صنعــت نفــت و پاالیــش طــی دو ســال اخیــر بــا شــیوع اپیدمــی کرونــا
بــه شــدت تحــت تاثیــر قــرار گرفــت .بزرگــی ابعــاد ایــن اتفــاق تــا جایــی پیــش رفــت کــه معــادالت
بــازار عرضــه و تقاضــا را دچــار نوســانات بلنــد مــدت کــرد .بــازار نفــت ایــران نیــز از ایــن تغییــر در
امــان نمانــد بــه ویــژه آنکــه در صنعــت پاالیــش در مجــاورت ورود پیکهــای ســریالی کرونــا رونــد
مصــرف فرآوردههــا از جملــه بنزیــن و گازوئیــل بــه عنــوان دو ســوخت کلیــدی بــه شــدت کاهــش یافــت.

رکورد بازدهی در بازار دالر

دنيــاي اقتصــاد  :در آخریــن روز آذرمــاه ،دالر رشــد اندکــی را تجربــه کــرد تــا مســیر افزایشــی ایــن ارز در آخریــن مــاه پاییــز نیــز
ادامــه پیــدا کنــد .روز سهشــنبه اســکناس آمریکایــی  ۲۰تومــان رشــد قیمــت را تجربــه کــرد و در محــدوده  ۳۰هــزار و  ۱۵۰تومــان قــرار
گرفــت .بــا ثبــت ایــن افزایــش میــزان بازدهــی دالر در آذرمــاه بــه  ۶ /۳درصــد رســید .ایــن بیشــترین میــزان بازدهــی دالر از مــرداد
 ۱۴۰۰بــود ،آمــاری کــه نشــان از افزایــش میــزان تغییــرات افزایشــی اســکناس آمریکایــی در آخریــن مــاه پاییــز دارد .دالر در آخریــن مــاه
پاییــز ســقف قیمــت ســال  ۱۴۰۰را نیــز شکســت ،چــرا کــه در ایــن مــاه توانســت تــا نزدیــک مــرز  ۳۱هــزار تومانــی پیشــروی کنــد.
ایــن ارز تنهــا در مهرمــاه  ۹۹توانســته بــود قیمــت باالتــری را بــه ثبــت برســاند .بررســی رونــد دالر در  ۹مــاه ابتدایــی ســال نیــز نشــان
میدهــد کــه اســکناس آمریکایــی نســبت بــه ســایر بازارهــا رشــد بیشــتری را تجربــه کــرده اســت .دالر از ابتــدای ســال بیــش از ۲۱
درصــد رشــد قیمــت را بــه ثبــت رســانده اســت ،حــال آنکــه بــه عنــوان مثــال ،شــاخص کل بــورس تنهــا هشــت دهــم درصــد در ایــن
بــازه زمانــی تقویــت شــده اســت.
دو نیمه متفاوت دالر در آذرماه
دالر در آخریــن مــاه پاییــز دو نیمــه متفــاوت را تجربــه کــرد .در  15روز ابتدایــی ایــن مــاه ،اوضــاع بیشــتر بــه کام خریــداران بــود و
اســکناس آمریکایــی در ایــن فاصلــه زمانــی توانســت از محــدوده  28هــزار تومانــی کنــده شــود و تــا مــرز  31هــزار تومانــی پیشــروی
کنــد .بــا رســیدن دالر بــه مــرز  31هــزار تومانــی بــه یکبــاره فروشــندگان ارزی بیشــتر شــدند و توانســتند در مقاطعــی حتــی اســکناس
آمریکایــی را بــه زیــر مــرز  30هــزار تومانــی برگرداننــد .بــا ایــن حــال ،در دو روز انتهایــی مــاه دالر توانســت اندکــی باالتــر از مــرز 30
هزارتومانــی قــرار بگیــرد .ایــن اتفــاق تــا حــدی انتظــارات صعــودی را در بــازار فعــال نگــه داشــت .بــه گفتــه فعــاالن بــازار ارز در آذرمــاه
بیشــتر تحــت تاثیــر مذاکــرات هســتهای قــرار داشــت .زمانــی کــه معاملهگــران نســبت بــه مذاکــرات بدبیــن شــدند ،خریدهــا بیشــتر شــد
و هــر زمــان خوشبینیهــا بیشــتر شــد ،فروشــندگان زیــاد شــدند.
روند بازار در آخرین روز آذر
بــا وجــود میــل بازارســاز مبنــی بــر نشکســتن ســقف مقاومتــی  30هــزار تومــان ،نــرخ دالر روز سهشــنبه همچنــان بــا رونــد صعــودی
ولـی بــا آهســتگی بــه حرکــت خــود ادامــه داد و ایــن کانــال را بعــد از غیبتــی کوتاهمــدت بــرای خــود تثبیــت کــرد.
دالر کــه روز دوشــنبه در بــازار آزاد بــا رقــم 30هــزار و  130تومــان بــه کار خــود پایــان داده بــود دیــروز ،سهشــنبه بــه محــدوده  30هــزار
و  150تومــان رســید .معاملهگــران هــم در واکنــش بــه ایــن رونــد تحلیلهــای گوناگونــی داشــتند .برخــی از نامعلــوم بــودن نتیجــه
مذاکــرات برجــام میگفتنــد و برخــی دیگــر بــه رونــد افزایشــی درهــم امــارات و در نتیجــه آن ادامــه رونــد صعــودی دالر اشــاره داشــتند.
ایــن درحالــی اســت کــه نــد پرایــس ،ســخنگوی وزارت امــور خارجــه آمریــکا اذعــان داشــت بازگشــت بــه برجــام بهتریــن گزینــه اســت.
او کــه در نشســتی مطبوعاتــی روز دوشــنبه بــه وقــت محلــی پیرامــون مذاکــرات برجــام حضــور یافــت بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه
بازگشــت متقابــل بــه پایبنــدی بــه برجــام بــرای آمریــکا 5+1 ،و جامعــه جهانــی بهتریــن گزینــه خواهــد بــود .در همیــن راســتا انتظــار
م ـیرود بــا توجــه بــه میــزان نوســانپذیری بــازار ارز داخلــی نســبت بــه اخبــار مذاکــرات احیــای برجــام ،انتظــار م ـیرود در روزهــای
آینــده شــاهد تاثیــرات مســتقیم یــا غیرمســتقیم ســخنان ایــن نشســت خبــری بــر بــازار قیمــت ایــن ارز باشــیم .هــر اونــس طــا نیــز
دیــروز تــا زمــان تهیــه ایــن گــزارش در بازارهــای جهانــی بــه  1786دالر رســید.
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یزد

