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گزارش

رشد تجارت ايران با اتحاديه اروپا در آيينه آمار

روز گذشــته فدريــكا موگريني
مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا
بــه همراه كميســيونرهاي عالي اين
اتحاديه به منظور افزايش ظرفيتهاي
همكاري اقتصادي و سياسي با ايران
و همچنيــن همكاري بــراي اجراي
مناسبتر و مؤثرتر برجام ،رايزنيهاي
فشــردهاي داشتند .پايان تحريمها و آغاز معاملههاي نفتي ،به معني ازسرگيري
روابط تجاري اســت .اتحاديه اروپا در تالش است تا سطح كنوني تجارت اروپا با
ايران را كه اكنون نزديك به 7/6ميليارد يورو در ســال است به  28ميليارد يورو
برساند .بررسي نمودارها و شاخصهاي تجاري سه سال اخير ايران و اتحاديه اروپا
نشان ميدهد كه اگرچه نسبت به دوره قبل از تحريمها شاهد كاهش محسوس
حجم تجارت دو طرف بودهايم اما از اوايل سال  2014به بعد روند مبادالت تجاري
دو طرف اگر چه كم ولي سير صعودي داشته است .بر اين اساس مبادالت تجاري
ايران و اتحاديه اروپا در  ۹ماه نخســت ســال  2015با رشد  ۶درصدي نسبت به
مدت مشــابه سال قبلتر از آن مواجه شد و به  5/597ميليارد يورو رسيد .ارزش
تجارت دو طرف در  9ماه نخســت سال  2014بالغ بر  5/296ميليارد يورو اعالم
شده بود.
رشد  6درصدي مبادالت ايران و اروپا در  9ماه نخست سال  2015در حالي
است كه در  12ماه سال  2014نيز مبادالت دو طرف  20درصد رشد را تجربه
كرده بود .اين در حالي است كه تحت تأثير تشديد تحريمها ،مبادالت ايران و
كشورهاي اروپايي در سال  2013با افت  47درصدي مواجه شده بود.
با اين حال روند مناســبات تجاري دو طرف  3ماه پس از اجراي برجام خيزش
خيرهكنندهاي داشته است .تنها در يك نمونه ايتاليا و ايران قراردادها و تفاهمنامههاي
تجاري به ارزش بيش از  7ميليارد يورو در سفر اخير نخستوزير ايتاليا به ايران امضا
كردند .همچنين قراردادهاي توليد مشــترك خودرو ،سرمايهگذاريها در ميادين
نفتي ايران ،افزايش بيــش از  35درصدي صادرات نفت ايران به اروپا ،قراردادهاي
تجهيز ناوگان هوايي ايران و مواردي از اين قبيل در زمره ســير صعودي مناسبات
تجاري دو كشور محسوب ميشود .دو طرف درتالشند حجم كنوني مبادالت خود
را در يك سال آينده به بيش از  6برابر افزايش دهند.

خبر
معاون وزير نفت در گفتوگو با«ایران»:

دولت خواستار تك نرخي شدن بنزين است

مدير عامل شــركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي در واكنش به
طرح مجلس براي پلكاني كــردن نرخ بنزين گفت :دولت به دنبال تك نرخي
شدن بنزين است و پنج نرخي شدن آن مشكالت زيادي را ايجاد خواهد كرد.
عباس كاظمي در پاســخ به «ايران» درباره طرح مجلس براي افزايش و پلكاني
كردن نرخ بنزين افزود :پيشنهاد دولت تك نرخي كردن بنزين است و درباره جزئيات
طرح پلكاني كردن نرخ بايد از مجلس سؤال كرد .وي اضافه كرد :نمايندگان مجلس
اين طرح را ارائه كرده اند؛ بنابراين بايد راهكارهاي آن را نيز مشخص كنند .معاون
وزير نفت در امور پااليش و پخش فرآوردهاي نفتي درباره ماندگاري كارت سوخت
گفت :كارت سوخت بنزين در گذشته براي مديريت مصرف ،جلوگيري از قاچاق و
تضمين امنيتي عرضه بنزين ارائه شد كه طرح موفقي بود.
وي اضافه كرد :اما بتدريج ميزان توليد بنزين داخل كشــور افزايش يافته و
قيمتها نيز باال رفت و ميزان قاچاق كاهش يافت؛ بنابراين ديگر نياز به عرضه
بنزين از طريق كارت ســوخت وجود ندارد .كاظمي ،به مشكالت پنج نرخي
شــدن بنزين اشاره كرد و ادامه داد :اگر بنزين پنج نرخي شود مشخص نيست
كه چگونه بايد در پمپهاي بنزين پول آن را پرداخت و تسويه كرد.

سيف :امریکا باید موانع
تبدیل ارز ایران را
برطرف کند

editorial@iran-newspaper.com

ولياهلل ســيف ،رئيسكل بانك مركزي ايران كه براي شــركت در اجالس ساالنه
توگو با بلومبرگ گفت ،با گذشــت  ۳ماه از
بانك جهاني به امريكا رفته اســت در گف 
اجراييشدن توافق هستهاي بين ايران و قدرتهاي غربي ،جمهوري اسالمي نتوانسته به
حدود ۱۰۰ميليارد دالر از داراييهايش كه در خارج از كشور است دسترسي پيدا كند و
اينكه اين كشور بهدنبال دسترسي به سيستم مالي امريكا براي كمك به پرداختهايش
است .سيف اضافه كرد در حالي كه قرار بود دسترسي به پولهاي ايران در خارج از كشور

ميسر شود ،اما بانكهاي اروپايي نگران نقض مقررات دولت امريكا هستند .وي خواستار
صدور دستورالعملهايي از ســوي اداره كنترل داراييهاي خارجي وزارت خزانهداري
امريكا براي تشويق بانكهاي اروپايي نسبت به همكاري با ايران شد .سيف افزود :تا به
اينجا ،ايران تقريباً هيچچيز از اجراي توافق به دســت نياورده است .يكي از چيزهايي
كه ما بهصورت قطع به آن نياز داريم تبديل ارزها براي پرداخت پول كااليي اســت كه
خريداري ميكنيم ،اين امر مستلزم دسترسي به سيستم مالي امريكاست.

گزارش «ایران» از چرایی ریزش شاخص بورس پس از رکورد تاریخی

سیاوش رضایی

صدای پای سیاست در تاالر «حافظ»

تنها سه ماه پس از آغاز به كاررسمي
دولت يازدهم شاخص كل بورس اوراق
بهــادار تهــران در  15دي ماه 1392
با دســتيابي به  89هزار و  500واحد
باالترين ركــورد تاريخي بورس تهران
درتاريخ  48ساله خود را به ثبت رساند.
دراين دوره با بازگشت اميد ميان فعاالن
بازار و همچنين آرامشي كه دربازارهاي
مختلف حاكم شــد ،تاالرشيشــهاي
پايتخت رونق گرفت و بازدهي معقولي
را نصيب سهامداران اين بازاركرد.
در دو و نيم ســاله اخير نيز هرچند
اين ركورد استثنايي پايدار نماند ،ولي
ذات بازارســرمايه درواكنش به اخبار و
رويدادهايي است كه به نوعي در فضاي

اقتصادي كشور تأثيرگذار است .بدين
ترتيب با وجودي كه درسال  1393به
دليل ركود اقتصــادي حاكم براقتصاد،
شاخص به عقب برگشــت ،اما درسال
 1394بخش عمده اين عقبگرد ،جبران
شــد به طوري كه در  24اسفند سال
گذشته با عبور شــاخص بورس از مرز
 80هزارواحد ،يك بارديگر بورس ركورد
شكني كرد ،كه باالترين ركورد دو ساله
را دركارنامــه خود ثبت كــرد .بدين
ترتيب كارنامه بورس اوراق بهادار تهران
درسال گذشته درروز  26اسفند ماه با
شاخص  80هزارو  219واحد بسته شد
تا با آغاز سال جديد ركوردهاي تازهاي
را كسب كند.
در ســالجاري نيز شاخص بورس

 3عامل مهم ريزش بورس

حميد ميرمعيني كارشــناس
توگو با «ايران»
بازارسرمايه درگف 
با اشــاره به اينكه مهمترين دليل
ريزش اخير را بايد درفضاي سياسي
توجو كرد ،گفت :مهمترين
جســ 
عامل ريزش شــاخص درروزهاي
اخير بــه بروز فضاســازی تبلیغی
سياســي درداخل كشــور مربوط
ميشــود كه درهفتههاي گذشــته تشديد شده
است .اين درحالي است كه اين تنشها كه به طور
عمده درمقابل دولت مطرح ميشود ،خوشبینی به
بازارسرمايه را کاهش داده است .وي دومين عامل
اين ريزش را نحوه بازتاب سخنان اخيررئيس كل
بانك مركزي ايران در حاشيه اجالس بهاره صندوق
بينالمللي پــول و بانك جهاني در امريكا ميداند
كه براساس آن اعالم شده امريكا به تعهدات خود
درقبال برجام عمل نكرده اســت .به گفته وي اين
اظهارنظر نيز موجب شده است تا برخي از خوش
بينيها دربازارســرمايه به بدبيني تبديل شــود و
تأثيرمنفي برشاخص بگذارد .هر چند باید منتظر
انتشار خبرهای دقیق ســیف بود .اين كارشناس
بورس ســومين عامل ريزش شــاخص بورس را

در نخســتين روزكاري خــود يعنــي
 7فرورديــن ماه با جهــش نزديك به
هزارواحدي بارديگر جايگاه خود درآذر
ماه  1392را به دست آورد و اين ركورد
تــا چند روز پايدار مانــد ولي در ادامه
روزهاي فروردين فضاي منفي بخصوص
در  10روزگذشــته به تاالرشيشــهاي
بازگشــت و پس از روزهاي منفي كه
شــاخص با افت اندكي زير  100واحد
مواجه شد ،روزگذشته يكي از باالترين
ريزشهاي خود را تجربه كرد.
در جريــان معامــات بيســت و
هشــتمين روز بهار امســال ،شاخص
بورس با ثبت ريزش  1603واحدي ،به
كانال  ۷۷هزار واحد سقوط كرد .بدين
ترتيب در نخستين روز معامالتي هفته

كــه به افت ســهام گــروه خودروييها
منجرشــد امضا نشــدن قرارداد اجرايي
ميان ايران خودرو و فيات ايتاليا معرفي
كرد .براين اســاس درحالي كه خبرهاي
غيررســمي از انعقاد قرارداد همكاري و
سرمايهگذاري ميان ايران خودرو و فيات
درسفراخيرنخســتوزير ايتاليا به تهران
حكايت داشــت ،هيچ قــرارداد اجرايي
به امضا نرســيد و اين موضوع باعث ريزش سهام
خودروييها دربازار و تأثير درسايرگروههاي بورسي
شد .وي اضافه كرد :بدين ترتيب درحالي كه سهام
خودرويي طي ماههاي اخيربازدهي و سود مطلوبي
نصيب خريداران خود كرده بود به يكباره با ريزش
مواجه و باعث شد سهام اين گروه به صف فروش
تبديل شود .ميرمعيني افزود ،مهمترين الزام و نياز
اقتصاد ايران درشرايط حاضر ورود سرمايهگذاري
خارجي با مبالغ تأثيرگذار و تأمين مالي بنگاههاي
ايراني اســت ،ولي بزرگترين شرط سرمايهگذاران
خارجي براي ورود به كشــور تأمين امنيت است.
بدين ترتيب تــا زماني كه ايــن امنيت تضمين
نشــود و التهابات به حداقل نرسد ،سرمايهگذاري
نيز صورت نميگيرد.
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پاياني فروردين  95با ثبت دادوســتد
تعداد  789ميليون ســهم و حق تقدم
به ارزش 260ميليارد تومان در 61هزار
نوبت ،شاخص بورس  1603واحد عقب
نشيني كرد و تا كانال  77هزار و 985
واحد پايين رفت.
ëëدالیل ریزش شاخص بورس
حال سؤال مهمي كه مطرح ميشود
اين اســت كــه پس از ركوردشــكني
تاريخي بــورس دردوره فعاليت دولت
يازدهــم ،چــرا دربرخــي از مقاطــع
و بخصــوص درنخســتين روزهــاي
ســالجاري شــاخص بورس بــا افت
شديد مواجه شده اســت .با نگاهي به
ركوردهاي شاخص كل بورس مشخص
اســت كه اين بــازار ظرفيــت بااليي

ذهنیت نادرست

ازســوي ديگــر محمــد جمالي
كارشناس بازارســرمايه نيز چندين
دليــل بــراي ريزش هفته گذشــته
توگو
بورس مطرح ميكند .وي درگف 
با «ايران» گفت :يكــي از مهمترين
عوامــل ريزش شــاخص درروزهاي
اخير ذهنيت نادرســتی اســت كه
دربازارشكل گرفته مبني بر اينكه يك
گروه از صنايع بورسي پيشرو و ليدر باشد .به اين
معنا كه اگر اين گروه رشــد كرد سايرگروهها نيز
رشد كند و اگر منفي شد صنايع ديگر منفي شود.
وي ادامه داد :درحالي كه درگذشــته نيز برخي
از گروهها مانند بانكها و پتروشــيمي نقش پيشرو
را بــازي ميكردند ولي اكنون گــروه خودروييها
ليدر بازاراســت و به همين دليل به محض ريزش
سهام خودروييها ســايرگروهها نيز با افت مواجه
شــدند .اين درحالي اســت كه هيچ رابطه منطقي
ميان اين گروهها و دليل ريــزش آنها وجود ندارد.
اين كارشناس تصريح كرد :البته يك حس عمومي
دربازار دربــاره منفي يا مثبت بــودن فضاي بازار
وجود داردولي اينكه تأثيرآن به صددرصد برســد
غيرمنطقي است .جمالي درباره دومين دليل ريزش
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براي رشد و جذب ســرمايه دارد ،ولي
همانگونه كه صاحبنظران اين بازار نيز
اعتقاد دارند ،بورس نسبت به بازارهاي
ديگر تأثيرپذيري بيشــتري به اخبار و
اتفاقات درحوزه اقتصادي و سياســي
نشان ميدهد كه اتفاقاً اين تأثيرپذيري
در ايران درمقايسه با سايركشورها نيز
بيشــتر اســت .در همين زمينه و با
توجه به افت  1603واحدي شــاخص
بورس درشــرايطي كه از نظر اقتصادي
اتفاق خاصي نيفتاده است ،بسياري از
كارشناسان بازارسرمايه معتقدند كه رد
پاي سياست دراين بازارديده ميشود.
درواقــع مهمترين عامــل ريزش اخير
بورس را دررخدادهاي حوزه سياســي
ميبينند.

شــاخص اظهاركرد :متأسفانه درحال
حاضر گروههايي دركشور وجود دارد كه
بسترها و فرصتهاي برجام را با حرف
و عمل زيرســؤال ميبرند و ميگويند
كه هيچ اتفاق مثبتي نيفتاده است .اين
درحالي اســت كه اين نوع اظهارنظرها
و موضعگيريها باعث ميشود تا فضاي
نااميدي و منفي به بازارمنتقل شود تا
سرمايهگذاران از اين بازارخارج شوند.
وي ادامه داد :براين اســاس انتظار اين اســت
كه مقامات و مسئوالن كشور و گروههاي مختلف
اميدوارانه اظهارنظر كنند و فضاي كســب و كار
كشــور را زيرســؤال نبرنــد و عالمتهاي منفي
به بازار ارســال نكنند .جمالي تأكيد كرد :ريزش
شــاخص بورس در يك هفته گذشته درشرايطي
اتفاق افتاده است كه در بازار جهاني نفت و فلزات
اساســي مانند آلومينيوم ،ســنگ آهن و ...هيچ
رخداد خاصي اتفــاق نيفتاده و قيمتها تغييري
نكرده است .ازسوي ديگر درعرصه اقتصاد داخلي
نيز براي گروهها و صنايع بورســي مانند بانكها،
پتروشــيميها و غيره هيچ تصميمگيري تازهاي
اتخاذ نشده است تا باعث ريزش آنها شود.

3947
4953

پوند

955

درهم

سکه و طال

سكه تمام
نيم سكه
ربع سکه

طالي  18عيار (گرم)

1028000
546000
291000
105100

بازار جهانی

(دالر)
1233

اونس طال

43/1

نفت برنت (بشکه(

40/36

نفت ) wtiبشکه(

برابری ارزها

1/1282

یورو به دالر

2/8545

دالر به لیر ترکیه

3/6730

دالر به درهم

شاخص بورس
عنوان شاخص

كل

مقدار

تغییر(واحد)

)۱۶۰۳.۵( ۷۷۹۸۴.۸

 ۳۰شركت بزرگ

۳۲۱۷.۹

()۹۷

بازار اول

۵۴۴۰۶.۲

()۱۴۶۰.۱

آزاد شناور
بازار دوم
صنعت

)۲۴۹۰.۲( ۸۸۴۷۹.۵
۱۷۱۵۳۲

()۱۴۹۵

)۱۱۷۵.۱( ۶۵۱۶۸.۵

شاخص بورسهای جهانی
داو جونز (امریکا)

17897

نزدک (امریکا)

4938

هنگکنگ

21316

نیکی (ژاپن)

داکس(آلمان)

16848
10051

