خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران

دوشنبه 30خـرداد 1401
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رایزنی سندیکا با توانیر جهت تخصیص
نقدینگی برای مطالبات اعضا
نماینــدگان هیــات مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق ایــران روز یکشــنبه ،بیســت و نهــم خــرداد ســال جــاری در جلسـهای
بــا قائــم مقــام مدیرعامــل توانیــر مشــکالت شــرکتهای عضــو خــود را تشــریح و خواســتار رســیدگی بــه آنهــا شــدند.
در ایـــن جلســـه تاکیـــد شـــد کـــه علیرغـــم پیگیریهـــای مســـتمر و مکـــرر ســـندیکا کـــه از بهمـــن مـــاه ســـال  1400آغـــاز شـــده،
متاســـفانه نقدینگـــی واریـــز شـــده بـــه حســـاب وزارت نیـــرو و توانیـــر بـــه مطالبـــات شـــرکتهای عضـــو ســـندیکا تخصیـــص نیافتـــه
اس ــت و ای ــن ش ــرکتها مطالب ــات س ــنگینی دارن ــد ک ــه کس ــب و کار آنه ــا را ب ــا چالشه ــای ج ــدی مواج ــه ک ــرده اس ــت ک ــه در
ص ــورت تامی ــن نش ــدن ،صنع ــت ب ــرق را در آین ــدهای ن ــه چن ــدان دور دچ ــار بح ــران غیرقاب ــل جب ــران میکن ــد.
هدفمندســـازی تهاترهـــا ،روشهـــای نویـــن تامیـــن مالـــی اعـــم از صکـــوک ،اوراق و اســـتفاده از ظرفیـــت بنـــد ب تبصـــره  5قانـــون
بودجـــه از محورهـــای دیگـــری بـــود کـــه در ایـــن جلســـه مطـــرح و مقـــرر شـــد ســـندیکا راهکارهـــا و پیشـــنهادات خـــود را در ایـــن
خص ــوص ب ــه توانی ــر ارائ ــه ده ــد .در ای ــن جلس ــه توانی ــر نی ــز ب ــرای تقوی ــت هم ــکاری ب ــا بخ ــش خصوص ــی و س ــندیکای صنع ــت
بـــرق اعـــام آمادگـــی کـــرد.
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برگزیده قیمتهای
زنجیره معدن ،صنایع
معدنی و انرژی
(داخلی و بینالمللی)
تعرفههای درج آگهی 1401
در رســانههای سندیــکا
شبنیان وزارت نیرو میشود
سندیکا عضو قرارگاه دان 

نمایندگان هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران روز یکشنبه
 29خرداد سال جاری با حضور در قرارگاه دانش بنیان وزارت نیرو،
ظرفیت و توانمندی شرکتهای عضو سندیکا را ارائه و به منظور
ایفای نقش دانشبنیانها در تحقق شعار سال ،خواستار عضویت
سندیکا در این قرارگاه شدند.

نمایندگان سندیکا در این جلسه با استناد به تبصره پ ماده 10قانون جهش
ن که متمرکز بر بخش خصوصی است ،تاکید کردند که طبق
تولید دانش بنیا 
این ماده ضرورت دارد سندیکا به نمایندگی از  600عضو خود در قرارگاه
مذکور حضور داشته باشد .بعد از بحث و تبادلنظر در خصوص این موضوع،
مقرر شد سندیکای صنعت برق ایران عضو قرارگاه دانشبنیان وزارت نیرو
باشد و در جلسات مربوط به این قرارگاه شرکت کند .شایان ذکر است طبق
تبصره پ ماده 10؛ پس از ورود سرمایهگذار خصوصی به یک مصداق خاص
و اعالم کتبی به شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان با رعایت
اصل یکصد و دهم ( )۱۱۰قانون اساسی ،اقدامات وزارتخانهها ،سازمانها
و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در تأمین
زنجیره ارزش و تولید اقالم موضوع بند «الف» ماده ( )۱این قانون ،نباید
موجبات رقابت با شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و واحدهای فناور مستقر
در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری را فراهم آورد .تشخیص مصداق
رقابت با شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانشبنیان میباشد .چنانچه
اصل وجود رقابت محرز گردید باید مرکز مذکور بالفاصله نسبت به توقف
فعالیت اقدام نماید .مدت توقف ،حسب مورد توسط شورای فوقالذکر تعیین
میگردد.
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در جلسه هیات مدیره مطرح شد؛

تایید بر ضرورت تک صدایی
تشکلهای تجدیدپذیر در
شورای ارزیابی ساتبا

در بیست و یکمین جلسه هیات مدیره دوره
هشتم سندیکای صنعت برق ایران که بیست
و نهم خرداد سال جاری با حضور اعضای هیات
مدیره ،بازرس و روسای شعبههای خراسان،
اصفهان و فارس سندیکا به صورت حضوری و
مجازی برگزار شد ،مهدی مسائلی دبیر سندیکا
گزارشی از اهم اقدامات صورت گرفته و جلسات
مشترک سندیکا با نهادهای ذیربط ارائه کرد.
جلسه با کارگروه قوانین و مقررات سرمایه گذاری
بخش غیردولتی در صنعت برق ،جلسه با معاون
هماهنگی توزیع توانیر ،جلسه با مشاور وزیر
نیرو،جلسه با سازمان بازرسی کل کشور ،جلسه
با توانیر درخصوص مدلهای نوین تامین مالی و

سرمایه گذاری ،جلسه با مدیر امور تشکلهای اتاق
ایران ،جلسه هماهنگی سیاستها و مواضع بخش
خصوصی در حوزه تجدیدپذیر و حضور در جلسه
شورای ارزیابی ساتبا بخشی از گزارش ارائه شده
توسط دبیر بود.
وی در گزارش خود به نامه سندیکا به معاون
درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
در خصوص درخواست استمهال مالیات بر ارزش
افزوده ،نامه به معاون هماهنگی شرکت توزیع
درباره رسیدگی به شرایط مناقصات برگزار شده
توسط شرکتهای توزیع نیروی برق اشاره کرد.
در بخش بعدی گزارشی از برگزاری جلسات
کمیتههای تخصصی سندیکا و انتخابات آنها ارائه
شد ،براساس این گزارش جلسات کمیتههای
ارتینگ ،یراقآالت انتقال ،تامینکنندگان تجهیزات
توزیع ،تامینکنندگان تجهیزات فوق توزیع و
انتقال ،تامینکنندگان تجهیزات نیروگاهی،
مهندسی مشاور ،انرژیهای تجدیدپذیر ،تولید
پراکنده ،سازندگان تابلو و سازندگان تجهیزات
برگزار شده است.
درخواست اصالح ماده  22آییننامه چگونگی
تشکیل و اداره کمیسیونها و کمیتههای سندیکا
دستور کار بعدی جلسه بود که با موافقت اعضا
تصویب شد .طبق این اصالحیه ماده  22آییننامه
مذکور که ترکیب کمیسیونهای تخصصی سندیکا
را مشخص میکند به این صورت تغییر پیدا
خواهد کرد .ترکیب کمیسیون تخصصی متشکل از
نمایندگان منتخب معرفی شده از سوی کمیتههای
تخصصی (یک نفر برای کمیسیونهای دارای بیش
از  5کمیته و دو نفر برای کمیسیونهای دارای 5
کمیته و کمتر) و نمایندگان منتخب هیات مدیره (
یک الی  3نفر با رعایت شرط تعداد فرد) و خبرگان

و صاحبنظران پیشنهادی خواهد بود.
در بخش بعدی جلسه ،گزارشی از برنامه هفتم
توسعه توسط کارشناس این حوزه ارائه شد .به
گفته وی پیشنویس سیاستهای کلی این برنامه
در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام
در حال تدوین است و برخالف برنامههای قبلی
اهداف محدودتری دارد و در  21بند تهیه شده
است .دیپلماسی اقتصادی ،امنیت مرزها ،تامین
مالی بودجه جاری دولت از طریق نظام مالیاتی،
اصالح ساختار بودجه ،واقعی کردن منابع و مصارف
و هدفمند کردن یارانهها ،مسائل زیست محیطی
و آمایش سرزمین بخشی از محورهای اصلی این
برنامه است .وی ادامه داد که از سال گذشته
آسیبشناسی برنامههای قبلی در دستور کار قرار
گرفته است و اکنون سعی دارد با اشراف کامل بر
موضوعات در بررسی برنامه هفتم نیز موثر عمل
کند.
طبق بررسیهای انجام شده احکام حوزه انرژی به
خصوص در حوزه برق در برنامه بسیار محدود بوده
و بیشتر فرابخشی است لذا هر ذینفعی باید نظر
خود را فراخور آن احکام داشته باشد و اعالم کند.
لذا بهتر است سندیکا نظرات کمیسیونهای خود را
درباره تک تک احکام فرابخشی استعالم کرده و در
زمان بررسی الیحه فعالتر عمل کند.
با توجه به اظهارات اعضای هیات مدیره تاکید
شد که بین تمام آنچه در حوزه برق و انرژی در
برنامههای توسعه قبلی مصوب شده بود با اجرای
این قوانین فاصله معناداری وجود دارد ،در واقع در
زمینه قانونی خالء وجود ندارد و تمام مشکالت در
حوزه اجراست لذا الزم است پایش اهداف برنامه
مورد نظر باشد تا بتوان میزان پیشرفت و تحقق
برنامه را بررسی کرد .همچنین تاکید شد که
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تصمیمگیری در حوزه انرژی دچار پراکندگی است
و این موضوع باید در ارائه پیشنهادات برای برنامه
هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد.
در بخش بعدی جلسه نماینده کمیته تجدیدپذیر
سندیکا گزارشی از حضور سندیکا و اعضای میز
مشترک انرژیهای تجدیدپذیر در شورای ارزیابی
ساتبا ارائه کرد .طی گزارش ارائه شد بنا شد در
این جلسات بر انسجام و هماهنگی تشکلهای
حوزه تجدیدپذیر تاکید و اختالف سلیقهای در
این حوزه وجود نداشته باشد .وی تصریح کرد
که کار ارزیابی شرکتهای تجدیدپذیر از  5سال
گذشته در سندیکا آغاز شده است و امروز با رویکرد
شرکت ساتبا مبنی بر حضور بخش خصوصی در
شورای ارزیابی ،سندیکا و اعضای انجمن انرژیهای
تجدیدپذیر و ساتکا نیز در این شورا حضور دارند.
بررسی شاخص های ارزیابی مشاوران ،پیمانکاران و
سازندگان حوزه تجدیدپذیرها در دستور کار قرار
دارد و قرار است لیست شرکتهای در جلسه آتی
به این شورا ارائه شود .براین اساس تاکید شد که
انسجام بین تشکلها در این موضوع به هیچ وجه
نباید از دست برود ،پیشنهادات این تشکل ها باید
به صورت واحد روی میز شورای ارزیابی گذاشته
شود.
در بخش دیگری از جلسه ،ارتباط مجازی با
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی برقرار
و چالشهای بخش خصوصی صنعت برق اعم از
کمبود منابع مالی ،انباشت مطالبات ،قراردادها،
صادرات ،اقتصاد برق ،زنجیره تامین ،توسعه نامتوازن
صنعت برق و  ...منعکس شد .بنا شد برای طرح و
بررسی این موضوعات جلسهای با وزارت اقتصاد و
کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار و از اعضای
سندیکا در این جلسات دعوت به عمل آید.
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درراستایتوانمندسازیتشکلهاصورتگرفت؛

برداشتن گامهای اساسی برای تقویت ارتباط بین سندیکا و اتاق
تهران

جلس ه سندیکای صنعت برق ایران با مدیر امور تشکلها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی تهران بیست و هشتم خرداد سال جاری برگزار و با توجه به مزیتهای سندیکا در
حوزه آموزش ،پژوهش و آمار بنا شد تفاهمنام ه در حوزه آموزش بین این دو رکن امضا شود.
در این جلسـه تاکید شـد که یکی از اهداف اتاق تهران ،توانمندسـازی تشکلهاسـت و در این مسـیر تعامل و
همـکاری بیـن سـندیکا و اتـاق تهران بایـد بیش از پیش تقویت شـود .مقرر شـد همکاریهای سـندیکا با اتاق
در حـوزه میـز خدمـت و مسـئولیتهای اجتماعی پر رنگ تر شـود.
همچنین مقرر شـد سـندیکا از میز خدمت که شـامل خدمات عضویت در اتاق تهران اسـت ،برای توانمندسازی
اعضای خود اسـتفاده کند .مقرر شـد برای تقویت ارتباط بین سـندیکا و اتاق گامهای اساسـی برداشـته شد.
بـر این اسـاس از سـندیکا بـرای حضور در جلسـات صبحانه کاری بـا بخشهای حاکمیتی دعـوت به عمل آید
و برگـزاری جلسـهای بـرای سـندیکا با رئیس اتاق تهـران اقدام و برنامهریزی شـود.

بررسی شاخصهای ارزیابی مشاوران حوزه تجدیدپذیر در جلسه
ساتبا

اعضای میز مشترک انرژیهای تجدیدپذیر در جلس ه هماهنگی روز جمعه بیست و هفتم خرداد،
موضوعات و محورهای شاخصهای ارزیابی برای برگزاری مناقصه  4هزار مگاوات نیروگاههای
خورشیدی را بررسی و این مباحث را در جلسه روز شنبه ،بیست و هشتم خرداد جلسه شورای
ارزیابی ساتبا ارائه کردند.

در جلسه مذکور که در محل ساتبا برگزار شد ،اعضای میز مشترک انرژیهای تجدیدپذیر از جمله سندیکای
صنعت برق ایران ،انجمن ساتکا و انجمن انرژیهای تجدیدپذیر حضور داشتند و درخصوص شاخصهای
ارزیابی شرکتهای مشاور به گفتگو و تبادل نظر پرداختند .بنا شد شاخصهای ارزیابی پیمانکاران و
سازندگان نیز در جلسه روز سیام خرداد ماه در محل ساتبا ،بررسی شود.
شایان ذکر است مناقصه مربوط به  4هزار مگاوات نیروگاههای خورشیدی مربوط به  152ساختگاه در
سراسر کشور است که در قالب  97سبد از  10مگاوات تا  250مگاوات خواهد بود .براین اساس برندگان
مناقصه میبایست توان مالی الزم جهت احداث نیروگاه باالتر از  10مگاوات را داشته و در مدت مشخص
شده در قرارداد نسبت به احداث نیروگاه پیشنهادی اقدام کنند.
 84شرکت در قالب سرمایهگذاری امکان حضور در این مناقصه را دارند .ارزیابیهای میز مشترک
تجدیدپذیرها به منظور تهیه وندور لیست سازندگان ،مشاوران و پیمانکاران انجام میشود تا هدف افزایش
کیفیت اجرای پروژههای خورشیدی (افزایش دوام) محقق شود.
در این مناقصه برای خرید هر کیلووات برق  6.9دهم سنت دالر در نظر گرفته شده و برای هر کدام از
شرکتهای برنده در مناقصه سقف دریافت پروژه تا  300مگاوات تعیین شده است و هر طرح با ظرفیت
بیش از  100مگاوات نیاز به تاییدیه محیط زیست دارد.

بورس انرژی مکانی مناسب برای عرضه مازاد برق صنایع

عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت :برق تولیدی واحدهای تولیدکننده
محصوالت فوالدی میتواند در بورس انرژی عرضه شود و به همان میزان نیز موجب سودآوری بیشتر
در سرمایه گذاری ،تولید و رشد و توسعه صنعت برق باشد.

برنامه ریزی برای جبران کسری برق در گفتگو با خبرنگار حوزه بورس خبرگزاری صداوسیما با اشاره به
عرضه برق تولیدی نیروگاههای فوالدسازان به بورس انرژی اظهار کرد :افزایش تولید برق و فروش آن با
قیمت و سود خوب میتواند صنعت برق کشور را شکوفا کند و قطعا از حمایت دولت نیز برخوردار خواهد
شد و بنظر میرسد عرضه برق روش خوبی برای توسعه این صنعت خواهد بود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسالمی گفت :تالشهای ساالنه وزارت نیرو برای تامین
برق ،واردات و خرید برق از کشورهای منطقه در هنگام پیک مصرف و سهمیه بندی هوشمند مهمترین
فعالیتهای وزارت نیرو در تامین برق صنایع بوده است تا در هنگام قطعی برق کمترین آسیب ممکن به
تولیدات صنایع وارد شود.
طاهری در با بیان اینکه هیچ صنعتی در کشور نباید به خاطر قطعی برق تعطیل شود افزود :امسال هم به
متن کامل خبر
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امکان دریافت گواهینامه
ضدانفجار و  SILبا قابلیت
ردیابی بینالمللی از طریق
شرکت اپیل

شرکت دانشبنیان آزمایشگاههای صنایع انرژی
(اپیل) با حمایتهای معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری ،صندوق نوآوری و شکوفایی و
شرکت ملی گاز ،برای اولین بار در کشور موفق به
پیادهسازی تمام زیرساختهای الزم جهت ارائه
گواهینامههای ضد انفجار و  SILدر داخل کشور
شده است.

شرکت
(اپیل)
ریاست
شرکت

دانشبنیان آزمایشگاههای صنایع انرژی
با حمایتهای معاونت علمی و فناوری
جمهوری ،صندوق نوآوری و شکوفایی و
ملی گاز ،برای اولین بار در کشور موفق

به پیادهسازی تمام زیرساختهای الزم جهت ارائه
گواهینامههای ضد انفجار و  SILدر داخل کشور
شده است .با پیادهسازی الزامات و اخذ گواهینامه
 17065 ISO IECاز نهاد اعتباربخشی عضو  IAFو
گواهینامه  17025 ISO IECاز نهاد اعتباربخشی
عضو  ILACتوسط اپیل ،امکان انجام آزمون ،ممیزی
خط تولید و نهایتاً صدور گواهینامه محصول بدون
نیاز به خروج ارز از کشور فراهم شده است.
از این رو دبیر ستاد توسعه فناوریهای حوزه آب
و انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
در نامههایی جداگانه به مدیرعامل شرکت
توانیر ،مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت
ساخت و تهیه کاالی آب و برق (ساتکاب) ،رئيس
سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی
برق (ساتبا) ،مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران،
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ،معاون صنایع
حمل و نقل ،معاون هماهنگی و محیط کسبوکار
و مدیرکل صنایع ماشین آالت و تجهیزات تولید
وزارت صمت پیشنهاد کرده است گواهینامههای
داخلی معتبر و دارای قابلیت ردیابی بینالمللی
که توسط شرکتهای دانشبنیان صالحیتدار
(اپیل) صادر میشوند ،هم ارز با گواهینامههای
خارجی قرار داده شوند تا زمینه ایجاد اشتغال،
کاهش قیمت تمام شده ،تولید ،خروج ارز از کشور
و صادرات محصوالت دانشبنیان با کیفیت ایرانی
فراهم شود.
همچنین تاکید شده است که تمام شرکتهای
دانشبنیان میتوانند از  5میلیارد ریال حمایت
بالعوض صندوق نوآوری و شکوفایی بابت
هزینههای انجام آزمونهای مورد نیاز و هزینه اخذ
گواهینامههای صادراتی ضدانفجار و  SILاز اپیل،
برای محصوالت تولیدی خود استفاده کنند.

نمایشگاه بین المللی ماشین
سازی در مسکو

نمایشگاه بین المللی ماشین سازی مسکو10 ،
الی  12آبان سال  1401در اکسپو سنتر شهر
مسکو برگزار می شود

شرکت  Messefrankfurtکه برگزار کننده این
نمایشگاه می باشد دارای  30دفتر رسمی در سراسر
جهان و نمایشگاههایی که توسط این شرکت برگزار
می گردد ساالنه حدود پنج میلیون بازدید کننده
دارد .شرکت مذکور با ماهیت آلمانی از سال 2002
در روسیه فعالیت می کند.
موضوعات این نمایشگاه شامل:
-1تجهیزات برق صنعتی و حرارت (تولید برق و
حرارت )CHP
-2موتورهای صنعتی و برقی
-3سیستم های اتوماسیون صنعتی
-4ماشین آالت صنعتی ( پمپهای صنعتی،
کمپرسور ،انتقال ،شیرآالت)
-5تجهیزات هیدرولیک و پنوماتیک
-6نمایشگاه ملی تجهیزات صنعتی چین
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نمایشگاه بین المللی سرمایه
گذاری و تجارت چین  -شیامن
()CIFIT

نمایشگاه مذکور بزرگترین رویداد سرمایه در
جهان بوده و کشورهای مختلف پروژه های خود
را برای جذب سرمایه خارجی به ویژه از چین در
این نمایشگاه معرفی می کنند.
در این نمایشگاه سرمایه گذاری در بخش های
مختلف به ویژه امالک و مستغالت ،صنعت ،سالمت
و بهداشت ،مواد غذایی و صنایع نوظهور مورد توجه
قرار می گیرد.
سایر اطالعات تکمیلی در وب سایت
 www.chinafair.org.cnدر دسترس است.
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«دنیایاقتصاد» روند بازارهای مالی را بررسی میکند

همسویی بازارها در روند نزولی

یکی از روشهای پیشبینی قیمتها ،نگاه به
روند گذشته آنها است .بر این اساس در این
صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و
جهان به نمایش گذاشته شدهاند .همچنین در
متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمتها
براساس شواهد موجود پیشبینی شدهاند.
بازار سهام
افت و خیز شاخصهای بورس
در حالی که افزایش حجم معامالت و صعود
شاخصهای بورسی ،سهامداران را به آینده بازار
سهام خوشبین کرده بود ،با سرخپوشی بازار سهام
مجددا ابهام و نگرانی بر این بازار سایه افکنده است.
بورس تهران روز یکشنبه عمدتا به دلیل افت شدید
قیمتها در بازار جهانی و نوسانات نزولی نرخ دالر
شاهد فشار فروش در گروههای بانکی ،پتروشیمی،
پاالیشی و همچنین فلزات اساسی بود .به طوری
که شاخص کل با افت 0 /11درصدی تا سطح
یکمیلیون و 545هزار واحد عقبنشینی کرد .اما
در مقابل شاخص هموزن با رشد بسیار محدود /04
0درصدی سبزپوش شد .عالوه بر این روز گذشته
حقیقیهای بازار خالص فروش  419میلیارد تومان
را ثبت کردند .گفتنی است که ارزش معامالت خرد
بورس (سهام و حقتقدم) رقم 2913میلیارد تومان
را به نمایش گذاشت .به عقیده کارشناسان ،بازار در
شرایط فعلی به هر خبرمنفی عکسالعمل شدید
کاهشی نشان میدهد.
بازار سکه
مقاومت نزولی سکه
پس از چند روز نوسان صعودی و رکوردزنی بهای

سکه امامی همراه با نرخ دالر در بازار آزاد ،حاال بازار طال و سکه از تب و تاب رشد قیمتها افتاده است .به طوری که این فلز گرانبهای داخلی پس از عقبنشینی
از مرز حساس 16میلیون تومان و بازگشت به محدوده 15میلیون تومان ،مجددا به دلیل باقی ماندن تمایالت صعودی در بازار با مقاومت در برابر افت ،در میانه
محدوده یادشده دادوستد شد .بر این اساس سکه امامی روز گذشته به قیمت 15میلیون و 480هزار تومان مورد معامله قرار گرفت .عالوه بر این با افت بهای طال
در بازار جهانی فاصله بین ارزش ذاتی و بازاری این سکه نیز افت کرد و به زیر 1 /5میلیون تومان رسید .همچنین برخی از کارشناسان معتقدند که طال برای
سرمایهگذاری بلندمدت میتواند پناهگاهی امن به شمار آید.
بازار طالی جهانی
طال در محدوده روانی قیمتها
بهای طال در بازار جهانی همانطور که انتظار میرفت به افزایش تورم در ماه مه واکنش نشان نداد و سقوط کرد .دلیل آن تقویت انتظارات از سیاستهای آتی
فدرال رزرو برای افزایش شدیدتر نرخ بهره بود .به این ترتیب قیمت فلز زرد گرانبها پس از افتهای پیاپی جایگاه خود را در سطح  1841دالر و  90سنت در هر
اونس تثبیت کرد .به طوری که طال پس از چهار هفته متوالی با عملکرد هفتگی مثبت ،هفته اخیر را با بازدهی منفی 1 /8درصدی پشت سر گذاشت .عالوه بر این
با جهش شاخص دالر پیرو افزایش 0 / 75درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو ،طالی جهانی بر تمایالت نزولی خود افزود .به گفته برخی از تحلیلگران این حوزه
عملکرد طال در بلندمدت بهتر پیشبینی میشود .به عبارتی طال باید در زمان رکود تورمی بدرخشد .با این حال ،تا زمانی که نرخ بهره در حال افزایش باشد ،طال
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ادامه از صفحه قبل

ممکن است با مشکل مواجه شود.
بازار اوراق مسکن
فشار تورم بر قیمت مسکن
اوراق تسهیالت بانک مسکن روز یکشنبه رشد قیمت
را شاهد بودند .اوراق تسهیالت مسکن اسفند  99که
با نماد «تسه »9912معامله میشود روز گذشته نیز
مثبت ظاهر شد و با افزایش 0 /29درصدی معادل
 407تومان رشد کار خود را در قیمت پایانی 138هزار
و  756تومان خاتمه داد .برخی از کارشناسان بازار بر
این باور هستند که رشد سرمایه در بازار مسکن که
به دلیل پوشش دادن انتظارات تورمی افزایش یافته و
از ناحیه قیمت دالر رخ داده بود خود عاملی شده تا
قیمت در این بازار صعودیتر و موجب تورمزایی در
کشور شود .به باور برخی کارشناسان زمانی که سهم
مهمی از تورم کشور از ناحیه اجاره بوده و اجاره نیز
متاثر از قیمت مسکن سیر صعودیتری را طی کرده،
نقش انتظارات تورمی در بازار میتواند خود عاملی
تورمزا به شمار آمده و نهایتا باعث کاهش سطح رفاه
جامعه شود.
بازار نفت
افت شدید بهای نفت
شاخصهای نفتی طی معامالت هفته اخیر
افتوخیزهای زیادی را شاهد بودند .به طوری که
قیمت نفت در روز جمعه به دلیل نگرانی افزایش
نرخ بهره توسط فدرال رزرو و دیگر بانکهای
مرکزی جهان که میتواند موجب کندی رشد
اقتصاد جهانی و کاهش تقاضا برای انرژی شود،
کاهش یافت و به پایینترین حد خود در چهار هفته
گذشته رسیدند .بر این اساس بهای نفت خام برنت
به  113دالر و  12سنت در هر بشکه رسید و قیمت
نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا به  ۱۰۹دالر
و  56سنت افت کرد .به این ترتیب نفت برنت هفته

گذشته را با عملکرد منفی 7 /29درصدی و نفت  WTIنیز با عملکرد منفی 9 /21درصد هفته را به پایان رساند .به عقیده برخی از تحلیلگران این بازار قیمتهای
نفت با افزایش شاخص دالر به همراه اشاره روسیه برای نیاز به افزایش صادرات نفت و ترس فزاینده از رکود جهانی کاهش را تجربه کرد.
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