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ادامه روند افزایشی هزینه وام مسکن
روند افزایشــی هزینه وام مســکن همچنان ادامه 
دارد و متاهل های ســاکن تهــران که دو هفته قبل 
می توانســتند با پرداخت بیش از ۹۵ میلیون تومان 
نسبت به خرید اوراق تسهیالت مسکن اقدام کنند، 
اکنون برای خرید این اوراق باید بیش از ۹۸ میلیون 
تومان بپردازند.به گزارش ایســنا، بررســی آخرین 
وضعیت قیمت اوراق مســکن نشانتوم می دهد که 
هر برگ اوراق وام مســکن )تسه( در فروردین سال 
گذشــته ۱۰۳ هزار و ۳۰۰  ان، در اردیبهشت ۱۰۲ 
هــزار و ۸۰۰ تومان و در خــرداد ۱۰۲ هزار و ۵۰۰ 
تومان قیمت دارد.هر برگ اوراق تســهیالت مسکن 
بانک مســکن در تیر سال گذشته ۱۰۳ هزار و ۷۰۰ 
تومان، در مرداد سال گذشته ۱۰۵ هزار تومان و در 
شهریور سال گذشته ۱۰۲ هزار و ۹۰۰ تومان داد و 
ستد می شود.این اوراق در ماه مهر سال گذشته ۱۰۴ 
هزار و ۱۰۰ تومان، در آبان مــاه ۱۰۳ هزار تومان و 

آذرماه ۱۰۲ هزار و ۳۰۰ تومان قیمت داشتند.
اوراق تسهیالت مسکن در دی  و بهمن سال گذشته 
نیــز با قیمت های ۱۰۳ هــزار و ۴۰۰ و ۱۰۲ هزار و 
۸۰۰ تومان معامله می شود. این اوراق در سال جاری 
۱۰۳ هزار و ۱۰۰ تومان قیمت دارد که این گزارش 

بر اساس همین قیمت نوشته شده است.
  قیمت اوراق بــرای مجردها و متأهل های 

تهرانی
بر این اســاس، مجردهای ســاکن تهران می توانند 
تا ۲۸۰ میلیون تومان تســهیالت دریافت کنند که 
شــامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن 
و ۸۰ میلیــون تومان وام جعاله می شــود؛ لذا برای 
دریافــت ۲۰۰ میلیون تومان وام بایــد ۴۰۰ برگه 
تســهیالت مســکن خریداری کنند که هزینه این 
تعداد اوراق با تســه ۱۰۳ هــزار و ۱۰۰ تومانی، ۴۱ 
میلیون و ۲۴۰ هزار تومان می شــود. همچنین با در 
نظر گرفتن ۸۰ میلیون تومــان وام جعاله که برای 
آن بایــد ۱۶۰ ورق به مبلغ ۱۶ میلیون و ۴۹۶ هزار 
تومان خریداری کننــد، مجموع هزینه خرید اوراق 
به ۵۷ میلیون و ۷۳۶ هزار تومان می رســد.زوج های 
تهرانی نیز بر همین اساس می توانند تا سقف ۴۸۰ 
میلیون تومان شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت 
خرید مســکن برای هر نفر و ۸۰ میلیون تومان وام 
جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۸۰۰ برگه 
تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه آن ۸۲ 
میلیــون و ۴۸۰ هزار تومان می شــود که همراه با 
هزینه ۱۶ میلیون و ۴۹۶  هزار تومانی وام جعاله که 
برای آن باید ۱۶۰ ورق تسهیالت مسکن خریداری 
کنند، در مجموع باید ۹۸ میلیون و ۹۷۶ هزار تومان 

پرداخت کنند.
 قیمت اوراق در سایر استان ها

سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با 
جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر برای مجردها به ۱۶۰ 
و برای زوجین به ۳۲۰ میلیون تومان رســیده است 
و بــا توجه به اینکه مجردها باید ۳۲۰ و متاهل های 
ســاکن این شــهرها نیز باید ۶۴۰ برگه تسهیالت 
مســکن خریداری کنند، مجردها باید ۳۲ میلیون و 
۹۹۲  و متاهل ها نیز بایــد۶۵ میلیون و۹۸۴  هزار 

تومان پرداخت کنند.

جدیدترین قیمت گوشت قرمز
مشــاهدات حاکی از آن است که بازار گوشت قرمز 
هفتــه خود را بدون افزایش یا کاهش شــروع کرده 
است.به گزارش ایســنا، براساس مشاهدات میدانی 
از مغازه های ســطح شــهر تهران قیمــت هرکیلو 
شــقه گوســفندی ۱۹۰ تا ۱۹۸ هــزار تومان، ران 
گوســفندی ۲۲۰  تا ۲۳۸ هزار تومان، سردســت و 
گردن گوســفندی ۱۹۰ تا ۲۱۸ هزار تومان، راسته 
گوسفندی ۲۱۸ هزار تومان، ماهیچه اعال ۲۸۲ هزار 
تومان، قلوه گاه گوســفندی ۱۴۰ هــزار تومان، ران 
گوســاله ۲۲۰ تا ۲۶۸ هزار تومان، سردست گوساله 
۲۵۲ هزار تومان و ماهیچه و راسته ۲۹۲ هزار تومان 
اســت.الزم به ذکر اســت که قیمت های ذکر شده 
حدودی بوده و ممکن است در برخی مناطق بیشتر 
یا کمتر باشد.مقایســه قیمت های گوشت قرمز در 
این هفته و هفته گذشته نشان می دهد که بازار این 
محصول پروتئینی هفته آرامی را پشت سر گذاشته و 

قیمت ها نوسانی نداشته است.

خبر

 سرپرست شعبه بیمه سرمد 
در استان اصفهان معرفی شد 

 با صدور حکمی از سوی رشنوادی، امیرسام بهرامی به 
عنوان سرپرســت مدیریت استان اصفهان بیمه سرمد 
منصوب و معرفی شــد. به گزارش روابط عمومی بیمه 
سرمد، مراسم تودیع و معارفه سرپرست مدیریت استان 
اصفهان با حضور رســول ساجدی، معاون توسعه بازار، 
امور استان ها و شبکه فروش و ابوالفضل برخی، سرپرست 
مدیریت امور استان ها و شبکه فروش برگزار شد. در این 
مراسم، امیرسام بهرامی سرپرست جدید مدیریت استان 
اصفهان، حکم خود را از رسول ساجدی دریافت کرد و 
جایگزین عباس ستاری شد. رشنوادی در حکم مدیریت 

بهرامی بر ۶ ماموریت ویژه تاکید کرده است. 

آغاز مسابقه پیش بینی بازی های جام 
جهانی در بانک پالس بانک ملت

 مسابقه پیش بینی بازی های جام جهانی ۲۰۲۲ با ۱۰ 
میلیارد تومان جایزه در اپلیکیشــن بانک پالس بانک 
ملت آغاز شــد.به گزارش روابــط عمومی بانک ملت، 
کاربران بانک پالس می توانند با مراجعه به منوی جام 
جهانی، مسابقات جام جهانی را پیش بینی کنند و برنده 
یکی از جوایز ارزنده بانک ملت باشــند.بر اســاس این 
گزارش ۹۵۰ جایزه ۱۰ میلیون تومانی و ۱۰ جایزه ۵۰ 
میلیون تومانی در انتظار شــرکت کنندگان در مسابقه 
پیش بینی جام جهانی اســت.این گزارش می افزاید، 
کاربران بانک پالس بانک ملــت عالوه بر جوایز پیش 
بینی مســابقات، می توانند با دعوت از دوســتان برای 
نصب این اپلیکیشن و انجام تراکنش مالی، تا ۲۲۰ هزار 

تومان نیز هدیه دریافت کنند.

حداکثر تراکنش خرید روزانه از کارت 
اشخاص حقیقی به یک میلیارد ریال رسید 
 مدیر امور فناوری اطالعات و ارتباطات بانک توســعه 
تعاون اعالم کرد:بر اســاس اعالم اداره توسعه و تدوین 
مقررات نظام هــای پرداخت بانــک مرکزی حداکثر 
تراکنش خرید روزانه ازهرکارت اشخاص حقیقی افزایش 
یافت. علی یکتا افزود:حداکثر تراکنش خرید روزانه از 
هر کارت متعلق به مشتریان حقیقی مبلغ یک میلیارد 
ریال در ســامانه مدیریت کارت اعمال شده است.یکتا 
ادامه داد:بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی،موسسه 
اعتباری موظف است،در کلیه نقل و انتقال وجوه باالتر 
از »۱۰ میلیارد ریال«درون بانکی وبین بانکی مشتری 
حقوقی وحســاب های تجاری مشتری حقیقی ،انتقال 
وجه را منوط به تکمیل قسمت)فیلد( »بابت« در فرم 
های مربوطه و ارائه اســناد مثبته دال بر انجام معامله 
،قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد 
مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور 

را نگهداری کند.

تسهیم کارمزد تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج در اقساط قابل پرداخت مشتریان

کارمزد تســهیالت قرض الحســنه ازدواج در اقساط 
قابل پرداخت مشــتریان بانک مسکن در طول دوره 
بازپرداخت ســهمیه بندی شــد.  به گــزارش پایگاه 
خبری بانک مسکن - هیبنا، با توجه به افزایش سقف 
تسهیالت قرض الحســنه ازدواج در طول  سال های 
اخیــر و به تبع آن افزایش مبلغ کارمزد و ســئواالت 
مشتریان گرامی درباره محاسبه اقساط و کارمزد قابل 
پرداخت در ابتدای هر سال، تغییرات الزم در سامانه 
تســهیالت متمرکز بانک مسکن در راستای افزایش 
رضایتمندی مشــتریان گرامی طراحی و پیاده سازی 
شده اســت.بر همین اســاس، اخذ مبلغ کارمزد در 
ابتدای سال حذف و کارمزد تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج در اقساط قابل پرداخت مشتری در طول دوره 

بازپرداخت تسهیم شده است.

خبر

همدلی| »خودروسازان هم خودرو وارد می کنند، 
هم تولید«، این خالصه سیاست های اخیر درباره 
اوضاع وخیم این صنعت اســت. در پی شــدت 
گرفتن قیمت خودرو در هفته های اخیر، واردات 
خودرو توسط خودروسازان بار دیگر زیر ذره بین 
کارشناسان رفته و انتقادها به این قانون افزایش 
یافته. بهارستانی ها می گویند در قانونی که مجلس 
ارائه کرد بندی وجود داشت که مجمع تشخیص 
مصلحت نظام آن را بر این اساس که سامان دهی 
واردات خــودرو بایــد همراه با انتقــال دانش و 
فناوری باشــد، اصالح کرد. عضو هیات رئیســه 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره آخرین 
وضعیت واردات خودرو گفتــه: » این بند باعث 
می شود کسانی که می خواهند خودرو وارد کنند 
هم زمان باید هم تولید داشته و هم انتقال دانش 
داشته باشــند که این بند آیین نامه تا حدودی 
دست وزارتخانه را بســته است و باعث می شود 
واردکنندگان نتوانند صرفا به صورت تجاری خودرو 
وارد کنند«. وی افــزود: »بنابراین مجموعه های 
بخش خصوصی و دولتی و همه کســانی که در 
حوزه خــودرو کار می کننــد می توانند همراه با 
انتقال دانش واردات داشته باشند؛ یعنی واردات 
را که انجام می دهند در کنار آن مثال دانش فنی 
گیربکس یا موتور هیبریدی را نیز می توانند وارد 
کنند یا اینکه واردات بعضی از قطعات الکترونیکی 
را که در کشور نداریم می توانند در قراردادهایشان 
با شرکت های تولیدکننده خودرو که بین المللی 
هســتند، بگنجانند«. در مجموع گفته می شود 
در ماده ۴ قانون ســاماندهی واردات خودرو یک 
تبصــره آورده اند که واردات باید همراه با دانش و 
فناوری باشد و این موضوع را در آیین نامه ای که 
دولت تصویب کرده برابر قانون لحاظ کرده اند که تا 
حدودی واردات خودرو را از حالت تجاری تبدیل به 
این کرده که وقتی واردات صورت می گیرد بتوانند 
مقداری دانش فنی هم از آنها دریافت کنند. این 
یعنی سپردن واردات به خودروسازانی که همواره 
در پی انحصار در این صنعت فعال بوده اند و حاال 
نیز به نظر می رسد راه شان برای افزایش انحصار 
هموارتر شده است. بسیاری از کارشناسان بر این 
نکته تاکید می کنند درصورتی که واردات خودرو 
را در اختیار دو خودروساز بزرگ قرار گیرد، این به 
منزله دامی اســت که در جلوی پای واردات قرار 
داده می شود و به طور بالقوه، خطر در این رابطه 
احساس می شود. به گفته آگاهان این حوزه، این 
به مثابه پوست خربزه ای است که مجدداً جلوی 
پای این دو خودروساز انداخته می شود و مشکالت 
آنان را صدچندان می کند و بدین شکل، انحصار 

جدیدی در این حوزه خواهیم داشت. تحلیل گران 
می گویند، واردات زمانی است که برای همه آزاد 
شود، بدون محدودیت، یأس و دسته بندی. به این 
معنا که اشخاص حقیقی و حقوقی، طبق ضوابطی 
که دولت تعییــن می کند، بــا پرداخت حقوق 
گمرکی و عوارض مالیاتــی، بتوانند خودرو وارد 
کنند. اینکه عده ای می خواهند دوباره واردات را در 
اختیار خودروسازها قرار دهند، طرح را به بیراهه 
می کشاند و نتیجه خوبی از آن گرفته نخواهد شد. 
با این حال به نظر می رسد که قصد بر انجام این 

کار وجود داشته و دارد. 
 افزایش قیمت خودرو در بازار راکد

بــا افزایش قیمت دالر از اوایــل مهرماه، قیمت 
خودروهــای داخلی و مونتاژی به تدریج افزایش 
پیــدا کرد و حاال نیــز این روند شــدت گرفته 
است. بسیاری از فروشندگان با این طرز فکر که 
قیمت ها همچنان به رشد خود ادامه می دهند، از 
همان اوایل مهر امسال، از معامله خودرو اجتناب 
می کنند و همین موضوع باعث رکود بازار شــده 
است. این روند با باال رفتن قیمت دالر نیز شدت 
گرفته و با کاهش چندهزارتومانی بهای ارز اما نرخ 
خودرو همچنان در دومین ماه پاییزی صعودی 
است. کارشناسان اما می گویند قیمت خودرو رابطه 
مستقیمی با کاهش یا افزایش بهای دالر دارد، ولی 
نباید انتظار داشت خودرویی همانند دنا پالس که 
با افزایش ۷۰ میلیونی بــه ۵۸۰ میلیون تومان 
رسیده است، در صورت کاهش نرخ دالر به همان 
قیمت ۵۱۰ میلیون تومان بازگردد. در حقیقت 
بسیاری از خودروهای داخلی در بازه قیمتی ۳۰۰ 

الــی ۴۰۰ میلیون تومان به ســبب افزایش نرخ 
دالر در روزهای اخیر بین ۵ الی ۱۵ درصد گران 
شــده اند. ادامه روند صعودی قیمت خودروهای 
داخلی را می توان برای خودرویی نظیر ۲۰۶ تیپ 
۲ نیز مشاهده کرد. با اینکه قیمت کارخانه ای این 
خودرو حدود ۱۵۰ میلیون تومان است، ولی در 
ماه های اخیر با قیمت ۳۳۰ میلیون تومان در بازار 
معامله می شود که نسبت به روز گذشته، حدود 
۳۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشــته است. 
به گفته کارشناســان، تفاوت قابل مالحظه میان 
قیمــت کارخانه ای و قیمت بازار آزاد، به ســبب 
اجرای سیاست قیمت گذاری دستوری است که 
بارها از سوی انجمن خودروسازان مورد انتقاد قرار 
گرفته. حال که دولت از موضع خود جهت دخالت 
در تعیین قیمت خودرو عقب نشــینی نمی کند، 
خودروســازان نیز به فکــر عرضه محصوالت در 
بــورس کاال افتاده انــد تا از طریــق این رویکرد 
مزایده ای، قیمت گذاری دستوری را به نحوی دور 
زده و خودروها را با قیمــت نزدیک به بازار آزاد 
به فروش برسانند تا شاید جلوی ضرر را بگیرند. 
از ســوی دیگر، به نظر نمی رســد وعده وزارت 
صمت مبنی بر واردات خودرو در اواســط آذرماه 
به این زودی محقق شود. این موضوع باعث شده 
خریداران امید چندانی به کاهش قیمت ها نداشته 
باشند و افزایش تقاضا به نوبه خود، موجب گرانی 

بیشتر خودروها شده است.
 عقب نشینی فروشندگان خودرو

در این شــرایط، رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران 
و فروشــندگان خودرو تهران به تازگی با اشــاره 

به افزایش قابل توجه قیمت هــا در بازار خودرو 
تحت تاثیر نوســان های افزایشی نرخ ارز طی دو 
هفته اخیر، از استمرار رکود حاکم بر بازار و البته 
عقب نشینی فروشندگان خودرو در این بازار خبر 
داد. سعید موتمنی اظهار کرد: خودرو یک کاالی 
سرمایه ای اســت و از همین روی کوچک ترین 
نوسان نرخ ارز، تاثیر خود را بر بازار خواهد گذاشت 
که علت اصلی آن نیز محدودیت های ارز مضاف بر 
اختالف قیمت کارخانه و بازار است. طبق روالی 
که در گذشــته نیز شــاهد بودیم، فاصله قیمت 
محصوالت از کارخانه تا بازار که زیاد شد، نوسان 
افزایشی نرخ ارز منجر به افزایش قیمت خودروها 
اعم از داخلی های پرتیراژ، مونتاژی و وارداتی شد.

وی تصریح کرد: »این افزایش قیمت قابل توجه 
نیز بوده است. بطور مثال پرتیراژهای خودروسازان 
داخلی همچون پژوها و سمند طی نسبت به یک 
ماه گذشــته، ۱۵ تا ۱۸ میلیــون تومان گران تر 
شــده اند یا دناپالس اتوماتیک نسبت به یکماه 
گذشته، بالغ بر ۵۰ میلیون تومان افزایش قیمت 
داشته است. در محصوالت سایپا نیز محصوالتی 
همچون تیبا و کوییک پنج تا ۱۰ میلیون تومان 
هم افزایش قیمت را تجربه کرده اند. در محصوالت 
مونتاژی نیز نظیــر هایما قریب به ۱۰۰ میلیون 
افزایش قیمت داشــته اســت«. رئیس اتحادیه 
نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران تصریح 
کرد: »در حقیقت بازار خــودرو روندی صعودی 
طی کرده اســت؛ ضمن اینکه یکی از مشکالت 
اساســی این اســت که اکنون هفت ماه از سال 
گذشــته اســت، در این مدت چه تعداد خودرو 
فاکتور شــده است؟ آمار نشان می دهد که تعداد 
خودروهای فاکتور شده متناسب با میزان تقاضا 
نبوده و نسبت به تقاضای بازار بسیار کمتر بوده 
اســت. همین موضوع تاثیرگذار بر روند صعودی 
قیمت ها در بازار خودرو بوده اســت. ضمن اینکه 
ثابت نگه داشتن قیمت محصوالت درب کارخانه 
طی یک سال گذاشته منجر به کاهش قیمت ها در 
بازار که نشده، بلکه افزایش را هم رقم زده است 
و عرضه پاسخگوی تقاضا نبوده است«. موتمنی 
به ایســنا تاکید کــرد: »همچنین طی دو هفته 
اخیــر، تاثیر روانی افزایش نرخ ارز را موثر بر بازار 
خودرو دیده ایم و فروشندگان به نوعی عقب نشینی 
کرده و چندان راغب به فروش نیستند. البته که 
بخشی از پول هایی که از بورس خارج شد و افراد 
سرمایه های خود را بیرون آوردند، خواه ناخواه به 
سمت بازار خودرو وارد شد و تاثیر خود را گذاشت. 
همه این موارد دســت به دســت هم داد تا روند 

صعودی قیمت ها در بازار خودرو، اوج گیرد«. 

گزارش »همدلی« از روی کار آمدن یک سیاست عجیب برای سامان دهی بازار ماشین 

پوست خربزه زیر پای خودروسازان

پس از افت بی سابقه هفت کاهش ماهانه متوالی در 
معامالت آتی طال، ماه نوامبر با بازگشت صعودی 
قوی دو هفته ای به ۱۷۰ دالر آغاز شــده است و 
فــدرال رزرو به یک تغییر بالقــوه دور از افزایش 
تهاجمی نــرخ بهره نزدیک می شــود. طال برای 
سومین بار در ابتدای نوامبر تقریباً به ۱۶۲۰ دالر 
رســید که پایان اصالح چندماهه و آغاز یک رالی 
بود.به گزارش ایسنا، داده های پایین تر از حد انتظار 
قیمت مصرف کننده هفته گذشته، صعود قیمت 
طال را افزایش داد زیرا دالر آمریکا به زیر حمایت 
فنی کلیدی سقوط کرد.پس از آنکه شاخص قیمت 
تولیدکننده که معیار اصلی تورم در سطح عمده 
فروشی است، در ماه اکتبر هشت درصد در مقایسه 
با افزایش ۸.۴ درصدی در سپتامبر افزایش یافت، 
طال افزایش بیشــتری داشت. این تثبیت بیشتر 
فــدرال رزرو برای افزایــش ۵۰ واحدی دیگر نرخ 
بهره در ماه آینده، در مقابل ۷۵ واحدی پیش بینی 
شــده قبلی، کافی بود تا طال و نقره را به سطوح 
مقاومتی قوی برساند.فدرال رزرو از ماه مارس، به 
امید کاهش تورم، نرخ های بهره را به شدت افزایش 
داده است و یک باد مخالف قوی برای قیمت طال 
ایجاد کرده است. قدرتمندترین بانک مرکزی جهان 
نرخ استقراض معیار خود را شش برابر افزایش داده 
و در مجموع به ۳.۷۵ درصد افزایش داده که شامل 

چهار افزایش متوالی ۷۵ واحد پایه نرخ بهره است.
به دنبال داده های تورم این هفته، بازار همچنان به 
قیمت گذاری ادامه می دهد، این احتمال وجود دارد 
که فدرال رزرو تنها در اواسط دسامبر نرخ ها را ۵۰ 
واحد افزایش دهد. فدرال رزرو تا نیمه اول ســال 
۲۰۲۳ سرعت افزایش نرخ بهره را حتی بیشتر به 
۲۵ واحد افزایــش خواهد داد. الئل برینارد، نایب 
رئیس فدرال رزرو نیز با این دیدگاه موافق است و 
گفت: اگر داده های اقتصادی نشان دهند که تورم 
در حال کاهش است، بانک مرکزی می تواند میزان 
افزایش نرخ بهره را در آینده کاهش دهد.بر اساس 
گزارش رویتــرز، از فوریه ۲۰۲۱، جریان خروجی 
نقره فیزیکی از Comex قابل توجه بوده است، در 
حالی که تنها در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲، بانک 
های مرکزی در سراسر جهان بیش از هر سه ماهه 
دیگری از سال ۱۹۶۷ طال خریداری کرده اند. اگر 
این روند با همان ســرعت ادامه یابد، Comex تا 
اواخر مارس ۲۰۲۳ از نقره فیزیکی موجود تخلیه 
خواهد شد. تنها پنج ماه دیگر با ماه های تقاضای 
قوی در آینده فاصلــه دارد و خرید بانک مرکزی 
در سه ماهه سوم بسیار بیشتر از رکورد سه ماهه 
قبلی در داده های مربوط به ســال ۲۰۰۰ بود که 

قیمت طال در ســال ۲۰۱۱ حرکت شش برابری 
را آغــاز کند.به گفته یکی از شــرکت های فلزات 
گران بهــا، طال و نقره در مــاه نوامبر افزایش قابل 
توجهی داشــته اند اما فلزات گران بها همچنان در 
ســال ۲۰۲۳ با مسیر سختی مواجه هستند زیرا 
انتظار می رود سیاست پولی ایاالت متحده به شدت 
فشرده بماند. تحلیل گران شرکت تحقیقاتی متالز 
فوکوس بریتانیا در پیش بینی قیمت خود در سال 
۲۰۲۳ اعالم کردند که انتظار دارند میانگین قیمت 
طال در ســال آینده ۱۰ درصــد کاهش یابد و در 
سه ماهه چهارم به پایین ترین حد در چهار سال 
گذشته یعنی حدود ۱۵۰۰ دالر در هر اونس برسد.

تحلیلگران با پیش بینی کاهش ۱۷ درصدی قیمت 

متوسط نقره در سال ۲۰۲۳، چشم انداز ضعیف تری 
نســبت به نقره دارند. تحلیل گران اظهار کردند: 
انتظار می رود با وجود عوامل بنیادی قوی، نقره با 
نشت بیش از حد طال آسیب ببیند. تحلیل گران 
گفتند که سیاست پولی فدرال رزرو و تأثیر آن بر 
دالر و بــازده اوراق قرضه همچنان بزرگ ترین باد 
مخالــف برای طال و نقره در ســال جدید خواهد 
بود.تحلیلگران در این گزارش اعالم کردند: بدون 
شک اقتصاد ضعیف خواهد شد. طال و نقره احتماالً 
کاهش خواهند یافت زیرا عالوه بر بازده اســمی 
باالتر، در نهایت تورم پایین تر باید تورم واقعی را 
افزایش دهد.اگرچه انتظار می رود قیمت های طال و 
نقره تا سال ۲۰۲۳ با مشکل مواجه شوند، اما متالز 
فوکوس گفــت که هنوز هم فلزات گران بها نقش 

اساسی دارند.

پیش بینی بازارهای جهانی طال


