اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ارز ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن
ـﺰی از
ـﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐـ
ـﺎ ﺑـ
ـﯽ /آﯾـ
واﻗﻌـ
اﺑﺰار ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزار ،ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛
ﻗﯿﻤﺖ دﻻر ﭘﺲ از رﺷﺪ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و در ﭘﺲ آن ،ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ از ارﻗﺎم ﺑﺎﻻی
 30ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮز
رواﻧﯽ ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪ و ﭘﺲ از اﻓﺖواﺧﯿﺰﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ،اﮐﻨﻮن در ﻣﺤﺪوده 30
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﺧﻮش ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺤﺪودهای ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر در واﭘﺴﯿﻦ
روزﻫﺎی ﻣﻬﺮﻣﺎه  1399در آن ﻗﺮار داﺷﺖ و ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﻣﺮز 21
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ رﮐﻮرد ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺼﻮص ،اﺧﯿﺮاً اﺧﺒﺎر ،ﺗﺤﻠﯿﻞ و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺎزار ارز ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺗﻮانﻣﻨﺪی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزار ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﺸﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ در ﺑﺎزار ارز ،از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز
واﻗﻌﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ارزی و ﻧﯿﺰ دﺧﺎﻟﺖ در ﺑﺎزار ارز در ﺻﻮرت ﻫﺪاﯾﺖ و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزار از ﺳﻮی ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﻧﺮخﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ را
دارﻧﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻧﺮخ ارز در
ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﻠﯽ و ﺑﺎزار آزاد ﻫﻢﺧﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺻﻔﻮف ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ارز ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎ را ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی اﺻﺮار ﺑﺮ ارﺳﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ذﺧﺎﯾﺮ اﺳﮑﻨﺎس ارزی ﺑﺎﻻ و
ﻣﻄﻠﻮب دارد!
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﺑﺎزار ارز ﺑﺎ
اﻧﺘﻈﺎر رﺷﺪﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  ،1397ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و
اﻏﻠﺐ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺟﻬﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺑﺎزار ارز ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت
اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﯾﺎ ﮔﺸﺎﯾﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻬﻤﻨﯽ :ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدی دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ارز ﻧﯿﺴﺖ
در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻬﻤﻨﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺗﺴﻨﯿﻢ درﺑﺎره
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ارز در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ :ﻋﺪهای در ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزار ارز را ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺎم و ﻣﺬاﮐﺮات وﯾﻦ ﮔﺮه ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﺗﺎ اﺧﺒﺎری از ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﺴﺘﻪای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎزار ارز ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
وی اداﻣﻪ داد :در ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت،
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ارز اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﻌﺘﻘﺪم ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ارز در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺒﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺸﺎء رواﻧﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ دارد.
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ اﺳﺒﻖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ :دﻟﯿﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﺑﺎزار ارز ،ﺑﻪ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ارز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺎرف واﻗﻌﯽ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎزار ارز ﻗﺎﺑﻞ
ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﺮخ ارز ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت،
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ارز ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزار آزاد ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ارز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺷﺎن
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﮔﺎﻫﯽ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ  1000دﻻر ﺑﻪ ﺑﺎزار
آزاد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ارﻗﺎم ﺧﺮد ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ
ﺑﺎزار ارز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻬﻤﻨﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﻇﻬﺎراﺗﺶ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی در ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزار ارز اﻓﺰود :ﻓﺎرغ از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﺑﺎزار ارز ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﺪاﯾﺖ اﺳﺖ .ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺧﻮد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ،ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ و راهﮔﺸﺎ ،ارز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺗﻘﺎﺿﺎی واﻗﻌﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ و آراﻣﺶ را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ در
ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درک ﻧﮑﺮده و از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزار ارز را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﺪ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ،ﻗﯿﻤﺖ ارز اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و
ﺗﺄﻣﯿﻦ ارز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار ،از ﺟﻬﺶﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ارز ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪ.
درودﯾﺎن :ﺟﻬﺶ ﻧﺮخ ارز ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ درودﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدی در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺗﺴﻨﯿﻢ

در ﻣﻮرد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارزی اﺧﯿﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ و
ﺑﻨﯿﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮخ ارز در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻓﺎرغ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ رﺧﺪاد ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻬﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ارز ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد و درﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ،اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ﺣﺪاﻗﻠﯽ وﺟﻮد دارد.
وی ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺑﺎزار ارز،
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻗﯿﻤﺖ ارز ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه و
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ،ﺟﻬﺶ ﻧﺮخ ارز ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .ﺟﻬﺶ ﻗﯿﻤﺖ زﻣﺎﻧﯽ
اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻧﺮخ ارز از ارزش واﻗﻌﯽ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ در
ﻣﻘﻄﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ارز در ﻣﺤﺪوده ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ آن اﺳﺖ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺟﻬﺸﯽ
دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
درودﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺮ ﻧﺮخ ارز،
اداﻣﻪ داد :دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ 20
ﺗﺎ  25درﺻﺪی ﻧﺮخ ارز ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮاﺑﺮی ﻗﯿﻤﺖ ارز ﺑﺎ
ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ،اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﮔﺴﺘﺮده و ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﮔﺸﺎﯾﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ،ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺮخ ارز از ارزش واﻗﻌﯽ آن ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی ﻧﮕﯿﺮد.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﻇﻬﺎراﺗﺶ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزار ارز ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺛﺒﺎتﺑﺨﺶ ﺑﺎزار ارز ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺮخ ارز ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﺑﺎزار را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در ﺳﻨﻮات اﺧﯿﺮ ،ﺣﺎﮐﯽ از
ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎزار ارز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎزارﻫﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در ﺳﺎل ،99
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه رﺷﺪ  61درﺻﺪی ﻧﺮخ ارز ﺑﺎ وﺟﻮد رﺷﺪ  157درﺻﺪی ﺷﺎﺧﺺ
ﺑﻮرس 83 ،درﺻﺪی ﺑﻬﺎی ﻣﺴﮑﻦ و رﺷﺪ  73درﺻﺪی ﻃﻼ اﺳﺖ.

ﻧﻤﻮدار ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎزدﻫﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داراﯾﯽ )ﺳﺎل (1399
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﯽ  8ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﺑﯿﺎنﮔﺮ
ﭘﯿﺸﺘﺎزی ﺑﺎزار ﺧﻮدرو و ﻣﺴﮑﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ارز از ﺣﯿﺚ ﺑﺎزدﻫﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺳﺖ .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﻦ
ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﺮدن ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎزار ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ
ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری و اﺑﺰار ﻣﺪاﺧﻠﻪای دور از دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺗﺴﻨﯿﻢ
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

