 ،96سال پرحاشیه طال
محمد کشتی آرای
عضو هیأت رئیسه اتحادیه
طال و جواهر

بــازار طــا و ســکه ماههــای ســال  1396را بــا نرخهــای
مختلفی پشــت سر گذاشته اســت که یک نمودار صعودی

فروردین ماه

درفروردینماهامســالنرخسکهتمامبایکمیلیونو200
هــزارتومانآغازشــد.درایــنماههرگرمطــای 18عیارنیز
 115هــزارو 700تومــانبــود.دراینماهاونــسجهانیطالو
نــرخدالربهعنواندوعاملتأثیرگــذاربرنرخبازاربهترتیب
 1241دالرو 3800تومانقیمتخوردهبود.درفروردینماه
برگزاریانتخاباتدربرخیازکشورهایاروپاییوهمچنین
خــروجانگلیــسازاتحادیــهاروپاقیمــتاونسطــاوارزرا
نوسانیکردهبود.همچنینحملهموشکیامریکابهسوریه
باعــثگرانــینفــتوطالشــد.ازســویدیگــربــروزبحران
سیاسیکرهشمالیوامریکابهافتارزشدالرورشدبیشتر
بهایطالونفتمنجرشد.

اردیبهشت ماه

هرچندمیانگینقیمتیطال،سکهودالردردومینماهسال
روبهافزایشبــودولیدرمجموعفروکشکردنتنشهای
سیاســیبخصوصبحرانکرهشــمالیوخاورمیانهازرشد
بیشترقیمتهاجلوگیریکرد.دراینماهسکهتمامبهیک
میلیونو 218هزارتومانوطــای 18عیاربه 117هزارو900
تومان رسید .همچنین اونس طالی جهانی به 1285دالر و
نرخدالرنیزبه3780تومانافزایشیافت.

خردادماه

درآخرینماهفصلبهاربازارطالوســکهباآرامشوکاهش
نرخهاهمراهبودبهطوریکهدراینماهقیمتسکهبهیک
میلیونو 205هزارتومانعقبنشــینیکرد.البتهطالی18
عیاربارشــد 100تومانیبه 118هزارتومانرسیدکهاختالف
ناچیزیبااردیبهشتماهداشت.همچنیننرخاونسطال
بــا 30دالرافــتبــه 1255دالررســیدودالرنیــزعقبگرد50
تومانیداشتوروینرخ3730تومانایستاد.

تیر ماه

درنخستینماهفصلتابســتانقیمتهادربازارطالوسکه
بازهــمنزولیبود.دراینماهســکهبهیکمیلیونو 200هزار
تومانرســیدوطالی 18عیارهمبا 3هزارتومانافتبه115
هزارتومانرســید.ازســویدیگردربازارجهانینیزاونسبه
1243دالرعقبنشینیکرد.دالرهمبه3765تومانرسید.

مرداد ماه

درمــردادماهنیــزهمچنانآرامــشبربازارحکمفرمــابودو
قیمتهاتغییرمحسوسیراتجربهنکرد.باوجودیکهدراین
ماهاونسطالرشــدکردوبهحدود 1270دالررســیدوازسوی
دیگردالرخودرابه 3835تومانرســاند،قیمتطالوســکه
رشــدچندانینداشت،بهطوریکهســکهتمامدراینماهبه
یکمیلیونو 203هزارتومانرســیدوطالی 18عیارنیزنرخ
 114هزارو 900تومانراتجربهکرد.

شهریور ماه

شــهریور ماه آغاز رشــد قیمتها در بازار طال و ســکه بود.
دراوایلشــهریورمــاهطوفانهارویامریــکاارزشدالررا
کاهشدادوبربهایطالونفتافزود.ازسویدیگرازاین
ماهروندصعودیقیمتارزنیزدربازارایرانآغازشــدکه
یکیازدالیلرشــدنرخسکهوطالمحســوبمیشود.در
آخرینماهتابســتانسکهتمامبارشدمحسوسیبهیک
میلیونو 227هزارتومانرســیدوطالی 18عیارهمنرخ
 122هــزارو 400تومانراتجربهکرد.همچنیناونسطال
درایــنماهبه 1286دالرافزایــشیافتودالرنیزبهکانال
3900تومانپاگذاشت.

4اثرمنفیمؤسساتغیرمجازبربازارسرمایه
را بــه نمایش میگــذارد ،بهطــوری که نرخ ســکه تمام بهار
آزادی از یــک میلیون و  200هزار تومان فروردین ماه به یک
میلیون و  550هزار تومان در اســفند ماه رســیده است .نرخ
هر گرم طــای  18عیار نیــز از  115هزار تومان نخســتین ماه
ســال بــه  150هــزار تومــان در یازدهمین ماه ســال افزایش
یافتهاست.

مهر ماه

درمهــرماهروندصعودینرخطالوســکهادامهیافت.دراین
ماهقیمــتطالوارزدرمنطقهتحتتأثیرهمهپرســیاقلیم
کرستانقرارگرفت.درنخستینماهپاییزسکهبه 1.3میلیون
تومان رســید و میانگین قیمتی آن به یک میلیون و 316هزار
تومانرسید.طالی18عیارنیزبارشدبیشتربه128هزارو500
تومانرسید.همچنیناونسطالدراینماهبارسیدنبهنرخ
 1305دالرواردفازتازهایشــد.دالرنیــزبهکانال 4هزارتومان
پاگذاشتو4020تومانشد.

آبان ماه

درآبــانمــاهتداومروندافزایشــینــرخدالربیشــترینتأثیر
رارویبــازارطــاوســکهگذاشــتبــهطــوریکهباعثشــد
حبــابقیمتیســکهتمامبهــارآزادیبــهبیــشاز 200هزار
تومــانبرســد.درایــنماهســکهبهیــکمیلیــونو 341هزار
تومــانوطــای 18عیــاربــه 132هــزارو 500تومــانرســید.
البتــهدرآبــانبهــایجهانــیطــااندکــیکاهــشیافــتو
روی 1294دالرایســتادولــیدالردربــازارداخلــیایــراننرخ
4110تومانراتجربهکرد.

آذر ماه

درآذرماهکهقیمتسکهرکوردهایتازهایرابهثبترسانده
بود،طرححراجســکهدربانککارگشــاییآغازشدتاحباب
قیمتی آن تخلیه شــود .برهمین اســاس حراج سکه باعث
شــدتابخشــیازاینحبابتخلیهشــود.امابرخالفســکه،
دالرهمچنانبهرشــدخــودادامهدادوواردفــاز 4200تومان
شــد.دراینماهنرخسکهبهیکمیلیونو 358هزارتومانو
طالی 18عیاربه 131هزارو 500تومانرســید.اونسطالنیز
اندکــیافزایشیافتوبه 1297دالررســیدولیدالربه4200
تومانافزایشیافت.

دی ماه

دردهمیــنمــاهســالعالوهبــررشــدقیمتســکهوطالی
داخلی،بهایاونسطالنیزبهدلیلآغازســالنومیالدیبا
رشــدهمراهشــد.دردیماهباوجودتداومحراجســکه،این
کاالبــهنــرخیــکمیلیــونو 500هــزارتومانرســیدوطالی
 18عیار هم قیمــت 145هزار و 800تومــان را تجربه کرد .در
بــازارجهانی،طالدوبارهبهکانــال 1300دالری( 1303دالر)
بازگشــتودالرهــمباحفــظروندصعودیخودبــه4350
تومانافزایشیافت.

بهمن ماه

دربهمــنماهبرخیازناآرامیهادرســطحشــهرهایایران
عواملرشدقیمتهادربازارطالراتشدیدکرد.ازسویدیگر
درایــنمــاهدالرهــمبهبــاالی 4800تومانرســیدکههمین
افزایشباعثتقویتبیشترقیمتهادربازارسکهوطالشد
بهطوریکهسکهرکوردجدیدیکمیلیونو 550هزارتومان
رابهنامخودثبتکرد.دربهمنماهطالی 18عیارنیزرکورد
زدوبــه 150هــزارتومانبــهازایهرگرمرســید.اونسطالی
جهانینیزبارشدقابلتوجهیبه1330دالررسید.همچنین
نرخدالردراینماهبین 4500تا 4800توماندرنوسانبود.

اسفند ماه

در اســفند مــاه (تــا زمــان تنظیــم این گــزارش) دســتگیری
دالالن در بــازار ارز و همچنیــن اجــرای بســته ارزی بانــک
مرکــزیکــهشــاملفــروشگواهــیســپردهریالــیبــانــرخ
 20درصدوارزیوپیشفروشســکهمیشد،رویقیمتها
دربازارارزوطالتأثیرگذاشــتودرروزهاینخســتیناجرای
اینطرحدالررابهکانال4400تومانبازگرداندولیهمچنان
دربازارطالوسکهشاهدحبابقیمتیهستیم.

ولی نادی قمی
کارشناس اقتصادی

طی ماههــای اخیر ،هفته و روزی نیســت که در رســانههای
جمعی خبــر یا تحلیلــی پیرامون معضالت مؤسســات مالی
غیر مجــاز دیده یا شــنیده نشــود .معضلی که گریبــان مردم و
دولــتراتوأمــانگرفتــهوآثارمنفیبســیاریبراقتصادکشــور
گذاشتهاست.اقتصادیکهدرمسیربهبودخودبسیارحساس
و شــکننده است و ممکن اســت با کوچکترین بحران صدمات
و خســارت های جبرانناپذیری را متحمل شود .اگرچه بحران
مؤسسات مالی غیر مجاز در ابتدا در بازار پول به وقوع پیوست،
اما صدمــات جبرانناپذیری را بــه بازار ارز ،ســکه و امالک وارد
ســاخت که هریــک از ایــن بخشهــا اثر قابــل توجهی بــر بازار
ســرمایه دارند .بحرانی که بســیاری از مؤسســات ،تعاونیها و
بانکهــارادرگیرکــردودررخــدادیکمســابقهموجــبایجاد
تجمعــات متعددخیابانی مالباختــگان و ســپردهگذاران در
نقاطمختلفکشــورشــد.اینبحراننهتنهابراقتصادبلکهبر
سیاستوجامعهنیزاثرگذاربودولذامنجربهسلسلهوقایعنه
چندانخوشایندیدرعرصههایمختلفشد.
اگر بخشهای مختلف اقتصاد را مانند شــبکهای متصل و
در ارتبــاط با یکدیگر بدانیم پس متوجه میشــویم که تغییر یا
نوســاندربخشــیمیتواندبهاثرگــذاریدربخشدیگرمنجر
شود.حالآنکهایناثرگذاریدربینبازارپولوسرمایهرخدهد
یعنی دو زیر سیســتم از بازار مالی کشــور که بشــدت به یکدیگر
وابستگی دارند .پرواضح که رابطه بین این دو بازار انکارناپذیر
است لذا میتوان انتظار داشــت که سرنوشت مؤسسات مالی
غیــرمجازدربــازارپول،عناصــروفعالیتهایبازارســرمایهو
بــورسرانیزمتأثــرگرداند.اثریکهنهطییکیادوســالاخیر
ایجادشــدهبلکهریشــهآنرابایددرســالیانگذشتهوهمزمان
با تأســیس ایــن مؤسســات در دهههــای هفتاد و هشــتاد مورد
توجوقرارداد.
مطالعهوجس 
به طور قطع تأثیرات پیدا و پنهان معضل مؤسســات مالی
غیر مجاز بر کل اقتصاد و به تبع آن بازار ســرمایه و بورس قابل
تأملوبررسیاست.شایددربعدکالنترایجادحبابوالتهاب
وهمینطورکاهشسطحاعتمادعمومیدربازارهایمالیرا
بتوان بهعنوان نخســتین نتیجه اخــال در اقتصاد و بد عهدی
اینگونهمؤسساتدانست.نبوداطمینانواعتمادیکهعالوه
بر سیاســتها ،نحوه نظارت و کنترل بر نهادهــای بازار را نیز به
محاق خواهد بــرد .البته حبابی که این مؤسســات به مدد پول
غیرپاســخگو ،در قیمت انــواع داراییهای موجــود در اقتصاد
ایجاد کردند ،مخربتر از هر اقدام مخربی بوده است .دومین
نتیجهرامیتوانناشــیازســودهایباالیاینگونهمؤسســات
دانست که طبیعتاًطی این سالها توانست نقدینگی سرکش
و فزاینده را چه خرد و چه کالن با وعده ســودهای واهی به خود
اختصــاصدهــدوعالوهبــرافزایشهزینــهپــولازورودآنبه
بخشهــایمطمئنومولدبازارچونبازارســرمایهجلوگیری
کنــد .این فرصتی بود که بواســطه وجود این گونه مؤسســات از
بازارســرمایهایرانوســرمایهگذارانگرفتهشدوعمالًمنجربه
افزایــش نقدینگی و تــورم ودر نهایت اخالل در اقتصاد کشــور
گردید.
ســومین اثری که وجود این گونه مؤسســات مالی میتواند
بربــازارســرمایه کشــور بگذارد این اســت کــه اینمؤسســات با
توجــهبهظاهرفریبندهووعدهســودهایبــاالمیتوانندحجم
نقدینگی بســیار زیادی را ازقشرهای مختلف جمعآوری کرده
و مانــع تخصیص بهینه منابع شــوند .این امــر میتواند منجر
بــهایجــادالتهابوزیــانســرمایهگذاراندربازارشــدهواثرات
جبرانناپذیــریراازخــودبــهجــابگــذارد.مورددیگــریکهدر
بحــث اثر مؤسســات مالی غیر مجاز بــر بازار ســرمایه میتوان
بــه آن اشــاره کرد اثــر آنها بر ســایر شــرکتهای بورســی مانند
بانکهاســت .چه بســا بانکهــای بورســی که بواســطه ایفای
تعهدات اینمؤسســات دچارمشکل شدند و تحت فشار نهاد
ناظــرحتیموردعتابســهامدارانیاســپردهگذارانخودقرار
گرفتند یا شــرکتهایی که بــه انحای مختلــف از فعالیتهای
این مؤسســات دچار ضرر و زیان شــدهاند .این موارد گوشــهای
کوچــکازتأثیراتمخربفعالیتمؤسســاتمالیغیرمجاز
بربازارســرمایهواقتصادکشوراستکهشایدطیسالهانتوان
آنرامرتفعساخت.بنابرایناگراقتصادرابهمثابهبدنانسان
فــرضکنیم،هربخــشازاقتصادمانندعضویازبدناســت،
لذا اختالل و بیماری در یک عضو ممکن است عضو دیگری را
درگیرکردهوبرآناثرسوءبگذاردوآنعضوسالمراهمنیازمند
درمانکند.اگرچههمیشهپیشگیریبهترازدرماناست!
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