تیتر روز
شما میتوانید گزیده اخبار بازار ارز را روزانه
از بولتن خبری «تیتر روز» دریافت نمایید.

1400/۱۰/02
351

مدیریت ارتباطات
بازار متشکل ارز ایران

بازار متشکل ارز ایران

تنها مرجع رسمی کشف نرخ نقدی ارز در ایران

گزیدههای ارزی

شماره351 :

پیشخوان

تاریخ1400/۱۰/02 :

منتخب مطالب اقتصادی خبرگزاریها

تعداد صفحه۱۱ :

گزارش

پوشش اخبار  ۲۴ساعت گذشته بازار ارز

معرفی کارگزاران

واحد ارتباطات72087123 :

لینک بخش اقتصادی خبرگزاریها

درباره ما

تیتر روز

گزیدههای ارزی

نرخ رسمی  ۲۸ارز افزایش یافت

 ۴۰درصد منابع ارز  ۴۲۰۰تومانی در
کشور به هدر رفته است

بانــک مرکزی نرخ رســمی  ۴۶ارز را برای امروز (پنجشــنبه ،دوم دی)
اعــام کــرد و بــر اســاس آن ،بهــای  ۹واحــد پولــی کاهــش و قیمت
 ۲۸ارز افزایــش یافــت ،نــرخ  ۹واحــد پولــی دیگــر نیــز ثابــت مانــد.
بــه گــزارش ایبِنــا ،بــر اســاس اعــام بانــک مرکــزی؛ امــروز
هــر دالر آمریــکا  ۴۲هــزار ریــال ،پونــد انگلیــس  ۵۶هــزار و
 ۴۴ریــال و یــورو  ۴۷هــزار و  ۵۵۴ریــال ارزشگــذاری شــد.

تهــران  -ایرنــا  -عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس
شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه ادامــه سیاســت هــای
ارزی  ۴۲۰۰تومانــی اشــتباهی بــزرگ اســت ،گفــت :در
ســه ســال گذشــته در خوشــبینانه تریــن حالــت بیــش از
 ۴۰درصــد منابــع ارز  ۴۲۰۰تومانــی بــه هــدر رفتــه اســت.

پیشبینی روزهای کم نوسان برای
بازار ارز

اصالح ارز ترجیحی از ابتدای دی

بــازار ارز از ابتــدای هفتــه و بــا پایــان یافتــن دور هفتــم
مذاکــرات ،روزهــای کــم نوســانی را میگذارنــد .همچنیــن
پیشبینــی تحلیلگــران از قیمــت دالر ثبــات نســبی اســت.

در هفتــه پایــان فصــل پاییــز اتفاقــات گوناگونــی در حــوزه صنعــت،
معــدن و تجــارت رقــم خــورد کــه شــاید مهمتریــن آنهــا تغییــر
ســاختار وزارت صمــت پــس از  ۸ســال ،حــذف ارز  ۴۲۰۰تومانــی از
ابتــدای دی مــاه ،حــذف قیمت گذاری خــودرو از ســال آینــده ،برنامه
دولــت بــرای خریــد کشــتی هــا رو-رو و تشــکیل کارگــروه مشــترک
صمــت و بانــک مرکــزی بــرای تســهیل تجــارت خارجــی باشــد.

 ۳خبر مهم برای ارزهای دیجیتال

سرمایهگذاری  ۱۰میلیارد دالری قطر در
بنادر ایاالتمتحده

بــه گــزارش تجارتنیــوز ،بیتکویــن یــک مقاومــت مهــم در
محــدوده  ۵۳هــزار دالر دارد و کارشناســان عقیــده دارنــد اگــر
ایــن مقاومــت شکســته شــود احتمــال شــروع دوبــاره رونــد
صعــودی زیــاد اســت .امــا اگــر ایــن مقاومــت شکســته نشــود
احتمــاال تــا محــدوده حمایــت  ۴۲هــزار دالر ریــزش داریــم.

ســه منبــع مالــی اعــام کردنــد کــه قطــر قصــد دارد حداقــل ۱۰
میلیــارد دالر در بنــادر ایاالتمتحــده ســرمایهگذاری کنــد و بــه
بانکهــای بینالمللــی بــرای کمــک مالــی مراجعــه کــرده اســت.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از تایمــز ،منابــع خاورمیانــه
و غربــی آشــنا بــه ایــن موضــوع گفتنــد :دوحــه در بنــادر
اطــراف ایاالتمتحــده ســرمایهگذاری خواهــد کــرد.

اگر ارز  ۴۲۰۰نبود ،قیمت دالر االن ۱۴
هزار تومان بود

نقشه اردوغان برای نجات لیر

یــک کارشــناس اقتصــادی گفــت :اگــر ارز ترجیحــی  ۴۲۰۰تومانــی
بــرای واردات کاالهــا اختصــاص نمــی دادیم اکنــون نــرخ ارز در بازار
آزاد پاییــن تــر از قیمــت کنونی و حــدود  ۱۳تــا  ۱۴هزار تومــان بود.

زمانــی کــه رجــب طیــب اردوغــان ســخنرانی میکنــد،
لیــر ترکیــه عمومــا بــه حرفهایــش گــوش میدهــد،
میلــرزد و از صخــره ســقوط میکنــد .امــا بــرای یکبــار
اتفــاق متفاوتــی افتــاد .رهبــر ترکیــه در مواجهــه بــا بحرانــی
خودســاخته در  ۲۰دســامبر ،و لحظاتــی پــس از ســقوط
ارزش واحــد پــول ملــی بــه پایینتریــن ســطح تاریخــی
خــود ،گامــی شــگفتانگیز بــرای نجــات لیــر برداشــت.

هر ماه پنج میلیون دالر چای به ایران
میفرستیم

روپیه به بدترین ارز آسیا در بازارهای
نوظهور تبدیل میشود؟

یــک وزیــر ســریالنکایی اعــام کــرد کشــورش قصــد دارد ۲۵۱
میلیــون دالر بدهــی مربــوط بــه واردات نفــت از ایــران را بــا تهاتــر
چــای ،تســویه کنــد .بــه گــزارش ایســنا ،رامــش پاتیرانــا ،وزیــر
مــزارع ســریالنکا بــه رویتــرز گفــت :قصــد دارد ارســال چــای بــه
ایــران را از ژانویــه آغــاز کنــد .وی گفــت :مــا امیدواریــم هــر مــاه
چــای بــه ارزش پنــج میلیــون دالر بــرای بازپرداخــت بدهــی نفتــی
ایــران کــه مربــوط بــه چهــار ســال گذشــته اســت ،ارســال کنیــم.

روپیــه هنــد بهعنــوان بدتریــن ارز در بازارهــای نوظهــور آســیا بــا
فــرار وجــوه ســرمایههای خارجــی از ســهام ایــن کشــور ،ســالی
پرفــراز و نشــیب را بــه پایــان خواهــد رســاند .به گــزارش ایســنا به
نقــل از تایمــز ،ارزش روپیــه در ایــن ســه ماهــه  ۱.۹درصــد کاهــش
یافــت زیــرا صندوقهــای جهانــی  ۴.۲میلیــارد دالر از ســرمایه خــود
را از بــازار ســهام کشــور هنــد خــارج کردند که بیشــترین میــزان در
میــان بازارهــای منطقـهای بــر اســاس اطالعات در دســترس اســت.

سرمایهگذاری  ۳۹میلیون یورویی برای
پایداری خوراک اتان پتروشیمیها

کشاورزی در هفته ای که گذشت

قــرارداد  ۳۹میلیــون یورویــی ســاخت واحــد بازیابــی
اتــان پتروشــیمی بنــدر امــام بــا هــدف تأمیــن حداکثــری
خــوراک واحدهــای الفیــن ایــن شــرکت بــا شــرکت
طراحــی و مهندســی صنایــع انــرژی ( )EIEDامضــا شــد.

مباحــث مربــوط بــه حــذف ارز  ۴۲۰۰تومانــی ،آزاد شــدن
صــادرات  ۵۰هــزار راس دام ســنگین و افزایــش حــدود
 ۶۰درصــدی توزیــع نهــاده هــای دامــی از جملــه مهــم
تریــن اخبــار حــوزه کشــاورزی در هفتــه جــاری بــود.

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

کاهش نرخ تورم خانوارهای ایرانی در آذر ۱۴۰۰
نــرخ تــورم نقط ـهای در آذر مــاه  ۱۴۰۰بــه عــدد  ۳۵،۲درصــد رســیده اســت؛ یعنــی خانوارهــای کشــور بــه
طــور میانگیــن  ۳۵.۲درصــد بیشــتر از آذر  ۱۳۹۹بــرای خریــد یــک «مجموعــه کاالهــا و خدمــات یکســان»
هزینــه کردهانــد .منظــور از نــرخ تــورم نقطـهای ،درصــد تغییــر عــدد شــاخص قیمــت ،نســبت بــه مــاه مشــابه
ســال قبــل میباشــد .نــرخ تــورم نقطـهای آذر مــاه  ۱۴۰۰در مقایســه بــا مــاه قبــل  ۰،۵واحــد درصــد کاهــش
یافتــه اســت .نــرخ تــورم نقطــهای گــروه عمــده «خوراکیهــا ،آشــامیدنیها و دخانیــات» بــا کاهــش ۴.۹
واحــد درصــدی بــه  ۴۱.۵درصــد و گــروه «کاالهــای غیرخوراکــی و خدمــات» بــا افزایــش  ۱.۶واحــد درصــدی
بــه  ۳۱.۸درصــد رســیده اســت.

ُامیکرون کنفرانس امنیت سایبری را به تاخیر انداخت
کنفرانــس  RSAکــه یــک رویــداد امنیت ســایبری مهمی به شــمار مــی رود و هر ســاله در سانفرانسیســکو برگزار
مــی شــود ،در پــی افزایــش مــوارد ابتــا بــه کوویــد  ۱۹تــا ژوئــن به تعویــق افتــاد .بــه گــزارش ایســنا ،برگزاری
ایــن کنفرانــس در ابتــدا بــرای فوریــه برنامــه ریــزی شــده بــود .لینــدا گــری مارتیــن ،نایــب رییــس کنفرانــس
 RSAدر بیانیــه ای اعــام کــرد کــه ســازمان دهنــدگان در تمــاس نزدیــک بــا شــهر سانفرانسیســکو بــوده اند و
توصیــه هــای ســازمان جهانــی بهداشــت و مرکــز کنتــرل و پیشــگیری از بیماریهــای آمریــکا را دنبــال مــی کننــد.

پایداری شبکه با انتقال  ۸۴۷میلیون متر مکعب گاز
در روز

«مهــدی جمشــیدی دانــا» امــروز (پنجشــنبه) در گفتوگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا بــا تاکیــد بــر
رکوردشــکنی انتقــال گاز در  ۱۸آذرمــاه ســال جــاری ،افــزود :در ایــن روز  ۸۵۰میلیــون متــر مکعــب گاز در خطوط
سراســر کشــور منتقــل شــده اســت .وی ادامــه داد :ایــن میــزان ،حداکثــر حجــم انتقــال گاز در شــبکه اســت.
جمشــیدی دانــا تاکیــد کــرد :در روزهــای اخیــر اگرچــه نوســان تولیــد در کشــور وجــود داشــت امــا روزانــه ۸۴۷
میلیــون متــر مکعــب گاز منتقــل شــده اســت .وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــبکه انتقــال گاز بــا حداکثــر تــوان
در حــال کار اســت ،افــزود :شــبکه گاز پایــدار اســت و در هیــچ نقطــهای از کشــور قطعــی گاز وجــود نــدارد.

دالر از حرکت ایستاد

دنیایاقتصــاد :روز اول زمســتان برخــاف انتظــارات برخــی از تحلیلگــران بــازار ارز بــرای دالر خالــی از پیشــروی یــا ریــزش بــود.
دیــروز چهارشــنبه روز اول دی مــاه ،دالر بــا جهشــی غیرعــادی و بــا اختــاف قیمتــی  ۱۳۰تومانــی نســبت بــه پایــان ســاعت کاری
روز قبــل و در نــرخ  ۳۰۲۸۰تومــان شــروع بــه کار کــرد ،ایــن درحالــی اســت کــه ایــن ارز چنــد روزی بــرای شکســتن ســقف مقاومــت
 ۳۰۲۰۰تومــان تــاش کــرده بــود و تــا آخریــن روز پاییــزی ســال هــم نتوانســته بــود بــه فتــح ایــن ســقف مقاومــت دســت یابــد .امــا ایــن
جهــش قیمتــی ادام ـهدار نبــود و بــا گذشــت زمــان کمکــم زور فروشــندگان بــر خریــداران چربیــد و نــرخ دالر در سراشــیبی مالیمــی
بــه نزدیکــی عــدد روز قبــل خــود بازگشــت و در همــان حوالــی قیمــت  ۳۰۱۵۰مســتقر شــد .در شــرایطی کــه فضــای رســانهای خبــر از
گامهــای مثبــت در جهــت احیــای برجــام مـیداد ،دالر در جهــت انتظــارات قــدم برنداشــت.
روز دوشــنبه بعــد از نشســت خبــری ســخنگوی وزارت خارجــه دولــت آمریــکا کــه صراحتــا بــه عالقــه  ۵+۱بــه احیــای قــرارداد برجــام و
لغــو تحریمهــای هســتهای اشــاره کــرده بــود ،بیشــتر تحلیلگــران بــه ریــزش دوبــاره و بازگشــت نــرخ دالر بــه کانــال  ۲۹امیــدوار شــدند.
در فضــای بیخبــری چنــد روزه از مذاکــرات ســخنان نــد پرایــس مبنــی بــر آمادگــی کامــل  ۵+۱بــرای لغــو تمامــی تحریمهــای مغایــر
برجــام در صــورت اثبــات تعهــد ایــران نســبت بــه بازگشــت بــه برجــام میتوانســت کاتالیــزور کارآیــی در جهــت ریــزش دوبــاره قیمــت
ارز در ایــن بــازار ملتهــب و نوســانپذیر باشــد .امــا همانطــور کــه شــاهد بودیــم نــرخ دالر در اولیــن روز زمســتانی ســال از اخبــار
پیــروی نکــرد و در حوالــی قیمــت روز قبــل خــود از حرکــت ایســتاد .برخــی دیگــر از تحلیلگــران امــا نظــری متفــاوت داشــتند ،آنهایــی کــه
از ارزش و تاثیرگــذاری نــرخ درهــم بــر قیمــت دالر آگاهــی دارنــد از چنــد روز پیــش و بــا حرکــت صعــودی قیمــت درهــم در معامــات
ارزی خلیــج فــارس انتظــار ایــن افزایــش نــرخ ارز را داشــتند و بــا تبدیــل نــرخ درهــم بــه دالر شکســتن ســقف  ۳۰۲۰۰تومانــی را آنچنــان
غیرمنطقــی و دور از انتظــار نمیدانســتند و اذعــان داشــتند کــه نــرخ واقعــی در همــان حوالــی  ۳۰۳۰۰خواهــد بــود و از پتانســیل نهــان
قیمــت دالر بــرای رســیدن بــه ســقف جدیــد ســخن گفتنــد.
پیشبینــی تحلیلگــران نســبت بــه نــرخ ارز بــرای روزهــای آینــده هــم خالــی از نوســان نبــود بــه صورتــی کــه در ابتــدای ســاعات کاری
چهارشــنبه بازیگــران از نــرخ  ۳۰۳۰۰تومانــی بــرای روزهــای آخرهفتــه ســخن میگفتنــد کــه ایــن رقــم در حوالــی ظهــر تغییــر کــرده
و پیشبینیهــا بــا کاهشــی ۱۲۰الــی  ۱۳۰تومانــی حــول قیمــت  ۳۰۱۶۰تومــان مطــرح شــد.
مطلبــی کــه اکثریــت فعــاالن بــازار ارز همچنــان بــه آن اشــاره داشــتند احتمــال قطعیتــر شــدن احیــای قــرارداد برجــام در روزهــای آتــی
بــود کــه بــه عقیــده آنهــا ایــن امــر میتوانــد ســبب کاهــش دوبــاره نــرخ ارز شــده و دارنــدگان ایــن برگــه ســبز آمریکایــی را متضررکنــد
بــه همیــن منظــور ایــن مطلــب میتوانــد بــه میــزان ریس ـکپذیری بازیگــران بــازار ارز افــزوده و قــدرت فروشــندگان را افزایــش داده
و درنتیجــه خــود ســبب کاهــش قیمــت دالر در روزهــای آتــی شــود.
همراهی سکه با دالر
ســکه تمــام بهــار آزادی کــه روز ســه شــنبه در معامــات بــازار بــا قیمتــی معــادل  ۱۳میلیــون و  ۲۴۰هزارتومــان معاملــه میشــد در
روز چهارشــنبه یکــم دی بــا کاهشــی  ۴۰هــزار تومانــی در حوالــی قیمــت  ۱۳میلیــون و۲۰۰هــزار تومــان معاملــه شــد .قیمــت هــر گــرم
طــای  ۱۸عیــار نیــز روزچهارشــنبه بــا افزایشــی  ۱۰هــزار تومانــی نســبت بــه روز قبــل بــه یــک میلیــون و  ۲۹۹هــزار تومــان رســید.

معرفی کارگزاران استان یزد
برای دسرتسی به لیست متام کارگزارن روی نقشه کلیک کنید

ردیف

نام کارگزار

شهر

۱

شرکت تضامنی یحیی دهقانی و شرکاء

یزد

۲

شرکت تضامنی مظلوم و شرکاء

یزد

۳

شرکت تضامنی آرش نجاریان و شرکاء

یزد

۴

شرکت تضامنی رضا سنائی اردکانی و شریک

یزد

۵

شرکت تضامنی لیال شریف آبادی و شرکاء

یزد

