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دبیرکل کانون صرافان ایران

زمستان داغ بازار ارز

بــازار ارز در ســال  1396تحــوالت دامنــه دارتــری را
نســبت بهســالهای اخیر پشــت سرگذاشــت .درحالی
کــه بــازار ارز هر ســاله در برخــی از مقاطع ســال بهدلیل
ســفرهای خارجــی یــا تســویه حســابهای پایــان ســال
میــادی بــا نوســاناتی همــراه میشــد ،ولــی امســال با
ورود عوامل دیگری ،عالوه بر رشــد بیشــتر نرخ ارز که به
رکوردشــکنی آن منجر شد ،زمان نوســانات نیز افزایش
یافت .به طوری که در اوج نوســانات نــرخ دالر به  5هزار
تومان و یورو به بیش از  6200تومان رسید .اما در روزهای
پایانــی بهمن ماه بــا ورود نیروی انتظامی و دســتگیری
دالالن که از ســوی بانــک مرکزی بهعنــوان دلیل اصلی
التهابات ارزی معرفی شــدند و همچنین بسته سه گانه
این بانک برای مدیریت بازارسمت و سوی قیمتها در
بازار ارز تغییر کرد و رو به کاهش گذاشت.
بــازار ارز بهعنوان یکی از بازارهــای اصلی در اقتصاد
نقــش مهمــی در اثرگــذاری و تنظیــم ســایر بازارهــای
اقتصــادی دارد .نظــام ارزی کشــور مطابــق بنــد (ج)
مــاده  ۸۱قانــون برنامــه پنجم توســعه و بنــد (ت) ماده
 ۲۰قانــون احــکام دائمــی برنامههای توســعه «شــناور
مدیریتشــده» اســت .از اینرو هر گونه دخالت در بازار
ارز بایــد از طریق ســاز و کار عرضــه و تقاضــای ارز دنبال
شــود .بر اســاس قانــون احکام دائمــی دامنه نــرخ ارز با
توجــه بهحفــظ رقابتپذیــری در تجارت و بــا مالحظه
تــورم داخلــی و خارجی و شــرایط اقتصــاد کالن تعیین
میشود.
متوســط نــرخ ارز رســمی در ســال  ۱۳۹۵در حــدود
 ۳۱۴۰۱ریال و نــرخ بازار آزاد در حدود ۳۶۴۲۹ریال بوده
اســت که بیانگــر اختالفی در حــدود  ۵۰۲۸ریال اســت.
براین اســاس متوســط رشــد برای نــرخ رســمی دالر در
حــدود  ۶,۲درصد و برای نــرخ ارز بــازار آزاد کمتر از ۵.۶
درصد بوده است.
در شــش مــاه نخســت ســال  ،۱۳۹۶متوســط نــرخ
ارز رســمی حــدود  ۳۲۶۶۸ریــال و نرخ بــازار آزاد حدود
 ۳۷۹۱۸ریــال بــوده اســت .در ایــن دوره متوســط رشــد
نــرخ رســمی دالر در حــدود  ۶,۵درصــد و برای نــرخ ارز
بازار آزاد در حدود  ۸.۲درصد بوده اســت .آمارها نشــان
میدهد در پایان ســه ماهه اول سال  ۱۳۹۶متوسط نرخ
ارز رســمی (مبادلــه ای) برابــر  ۳۲۴۴۲ریــال و متوســط
نــرخ بازاری برابر  ۳۷۵۷۵ریال بوده اســت .اختالف دو
نــرخ مذکور در فصل اول ســالجاری برابــر  ۵۱۳۳ریال
بوده که حکایت از کاهش  ۱۱۴۰ریالی نســبت به زمستان
 ۱۳۹۵دارد ،اگرچــه میــزان شــکاف ارزی در فصــل بهار
سالجاری افزایش  ۷۵۰ریالی را نسبت به فصل مشابه
در سال  ۹۵تجربه کرده است.
نرخهــای ارز مبادلــهای و بــازار آزاد در تابســتان ۹۶
با رشــدی بــه ترتیــب  ۱,۴درصــد و  ۱.۸درصدی نســبت

متوسط نرخ ارز رسمی در سال  ۱۳۹۵در حدود ۳۱۴۰۱
ریال و نرخ بازار آزاد در حدود ۳۶۴۲۹ریال بوده است که
بیانگر اختالفی در حدود  ۵۰۲۸ریال است .براین اساس
متوسط رشد برای نرخ رسمی دالر در حدود  ۶,۲درصد و
برای نرخ ارز بازار آزاد کمتر از  ۵.۶درصد بوده است

بــه فصــل بهــار ،بهطــور متوســط بــه  ۳۲۸۹۴و ۳۸۲۶۰
رســیدند .ایــن رشــد بیشــتر متأثــر از افزایش نــرخ ارز در
شــهریور مــاه بــود .شــکاف ارزی نیــز بــا افزایشــی حدود
 ۲۳۳ریــال بــه  ۵۳۶۶ریــال رســید .در ســالهای اخیــر،
جهتگیری سیاســتهای ارزی دولت همواره به سمت
کاهــش شــکاف بیــن نرخهــای رســمی و بــازار آزاد بوده
اســت .بررســی شــکاف نرخهای ارز رســمی و بــازار آزاد
از ســال  ۱۳۹۳بــه بعد نشــان میدهد که بانــک مرکزی
تــاش خــود را بــرای حفــظ فاصلــه موجــود در کانــال
 ۵۰۰۰ریالــی بــه کار گرفتــه اســت .وضعیــت بــازار ارز در
دوره  ۱۰۰روزه ابتدای دولت دوازدهم نیز نشان میدهد
با تدوام سیاســت افزایش نرخ ارز مبادلهای متناســب با
تغییرات نرخ بازاری ،شــکاف نرخ ارز در محدوده ۵۵۰۰
ریال حفظ شده است.
درماههــای پایانی ســال بــازار ارز با نوســاناتی همراه
بــوده اســت .بهطوری که نــرخ ارز رســمی و بــازار آزاد در
مهرماه ســالجاری به ترتیب به  ۳۴۰۰۸ریال و ۳۹۷۳۲
ریال افزایش یافته که بیانگر شکاف ارزی معادل ۵۷۲۴
ریال است.
در یکســال گذشــته ،نــرخ ارز در بــازار آزاد دارای
نوســانات اندکی بوده اســت؛ به طوری که هر دالر امریکا
در بــازار آزاد طــی ســال  ۳۶۴۴۰ ،۱۳۹۵ریال بوده اســت
که نســبت به ســال قبل از آن  ۵.۶درصد افزایش داشــته
اســت .همچنین ایــن ارز که اخیــراًبا نوســانات مقطعی
و فصلــی نیز مواجه بوده اســت ،در  10ماهه ســال ۱۳۹۶
بهطور متوســط  ۳۹۲۷۵ریال معامله شد که در مقایسه
با دوره مشابه ســال  ۱۳۹۵بهمیزان  ۸.۸درصد افزایش
نشــان میدهد .اما نوسانات نرخ ارز دربهمن ماه به اوج
خود رســید و با رسیدن دالر به نرخ  5هزار تومان رکوردی
تازه در قیمت این ارز به ثبت رسید.

دالر ســال  1396را با نرخی باالتــر از  3500تومان آغاز
کــرد .به طــور معمول نــرخ ارز در بــازار آزاد ایــران در چند
مقطع با نوســان مواجه میشــود .نخســتین مقطعی که
هر ساله شاهد آن هســتیم فصل تابستان است که در این
فصلرشدسفرهایخارجیمیزانتقاضایارزراافزایش
میدهــد و درصورتی کــه میزان عرضه کفایــت این نیاز را
نکنــد قیمتها با نوســان همراه میشــود .مقطع دیگری
که روی تقاضای ارز تأثیر دارد در ماههای محرم و اربعین
حســینی شــکل میگیرد که تعداد زیادی از ایرانیها برای
حضــور در عتبات عالیات به کشــور عراق ســفر میکنند و
بــه طور طبیعی برای پرداخت هزینههــای خود به ارز نیاز
دارند .عالوه براین تســویه حساب مالی شرکتهایی که با
کشورهای خارجی مراوده اقتصادی دارند نیز در ماههای
پایانی ســال میــادی یعنــی نوامبر و دســامبر مصادف با
آبان و آذر ماه انجام میشــود که بهدلیل باال بودن مانده
حســاب این شــرکتها به یک باره تقاضا برای ارز در بازار
با رشد قابل توجهی همراه میشــود .درواقع درمیان این
مقاطع که هر ســال تکرار میشــود موعد تســویه حســاب
شــرکتها در پایان هر ســال میالدی بیشــترین تأثیر را در
نوســان بــازار ارز دارد که اگر میزان عرضــه با آن هماهنگ
نباشدموجبرشدقیمتهامیشود.
ایندرحالیاستکهدرسال1396درکناراینعواملکه
هر ساله تکرار میشــود برخی عوامل دیگر موجب تشدید
نوســاناتبازارارزشــد.درابتداودرمیانهســالکاهشنرخ
سودسپردههایبانکیباعثشدتابرخیازسرمایهگذاران
ســپردههایخودراازشبکهبانکیخارجکنند.دراینموارد
نقدترینخریدبرایایننوعسرمایهگذارانارزوسکهاست
وبههمیندلیلعمدهآنهابهبازارارزجذبشدند.
موضــوع دیگری که التهابات بــازار ارز را تشــدید کرد به
مؤسساتمالیواعتباریغیرمجازمربوطمیشد.درواقع
ساماندهی این مؤسسات و طوالنی بودن فرآیند پرداخت
پــولســپردهگذارانآنهابــهنوعیخــوشبینیعــدهایاز
مردمرابهنظامبانکیکاهشدادوبههمیندلیلبهجای
سپردهگذاریدربانکهابهسمتبازارارزهدایتشدند.
از ســوی دیگــر موضعگیریهــای اخیــر رئیــس
جمهوریامریــکادرقبالبرجامنوعیبالتکلیفیدرمیان
سرمایهگذاران ایجاد کرد و آنها را بهدنبال نقدشوندهترین
سرمایهگذاریهافرستاد.اماعاملدیگریکهدرسالهای
اخیــربهصورتپنهانبازارارزایرانراتخریبمیکندرواج
پدیدهایباناممعامالتفردایییاکاغذیارزاستکهسود
آن نصیب عده معدودی دالل میشــود ولی آسیب آن به
تمام اقتصاد کشور میرســد .هماکنون این نوع معامالت
حجــمباالیــیداردکهبــههیچعنــوانواقعینیســتودر
اتاقهایدربستهانجاممیشودوعدهایبارویهقماربازی
بهآنمیپردازند.هماکنوندرتمامکشورهایتوسعهیافته
دنیاقوانینبسیارسختگیرانهوالبتهشفافیبرایفعالیت
دربــازارارزوجــوددارد.امادرایرانیکیازدالیلمشــکالتی
که در بازار پدید میآید به حفرههای قانونی ارتباط دارد که
برخیافرادبااســتفادهازاینخألهادربازارارزاخاللایجاد
میکنند .درکنار وجــود این حفرهها ،اجــرای قاطع و دقیق
قوانینموجودنیزنقشمهمیدرحراستازبازارارزدارد.
درواقــعبــرایمدیریــتبــازارارزوبرقــراریآرامشدر
آنبایــدباعلتهایاصلینوســاناتبرخوردکــردچراکه
برخوردیادســتگیریمعلــوالناینعللاصلیچارهســاز
نیستوپسازگذشتزمانیکوتاهدوبارهازسرچشمهاین
مشــکالتتولیدوتوزیعمیشــود.بنابراینبایدسرچشمه
اصلیخشکشودکهبرایاینکارنیزبایدقوانینبهصورت
قاطعاجراشود.
چشماندازارزی97
بازارارزهموارهازمؤلفههایمختلفیتأثیرمیپذیردکه
برخــی ازآنها داخلیوبرخینیزریشــهخارجــی دارد.برای
مثالمیزانمحدودیتهاینظامبانکیایراننقشاساسی
در بــازار ارز دارد .ایــن درحالــی اســت که هماکنــون بهدلیل
برطرف نشــدن کامل تحریمهــای بانکی ،بانــک مرکزی با
زحمــتزیادوباوجوداینمحدودیتهابازارارزرامدیریت
میکنــد.بنابرایــنچشــماندازبازارارزدرســالآینــدهنیزبه
مؤلفههاوعواملیبستگیداردکهرویآناثرگذاراست.
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