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  چكيده

مطرح مي باشد؛ از اين رو پيش بيني نرخ ارز همواره از اولويت و جذابيت بااليي در  ارز به عنوان مهم ترين عامل تاثيرگذار در مبادالت بين المللي كشورها
از ميان آن ها روش هاي برخوردار است براي پيش بيني نرخ ارز روش هاي متفاوتي به كار گرفته مي شود كه  و به خصوص بين شركت ها جامعه

دارند اما به عنوان چشم انداز بلند مدت بسيار مفيد بوده و روند ارز بيني دقيق نرخ  ساختاري به عنوان روش هاي تحليل بنيادين، دقت كمي در پيش
د. براي جبران كاستي اين دسته از روش ها، مي توان از بررسي هاي تكنيكال بهره برد. در اين مقاله ابتدا نرخ تعادلي ارز نحركتي نرخ ارز را روشن مي ساز
برآورد گرديده و در ادامه روند حركتي نرخ ارز در سال هاي اخير مورد بررسي قرار گرفته تا تومان  15800، حدود 1400با نظريه مقداري پول براي سال 

بدليل خطاي هميشگي كه در مدل هاي پيش تاثير عوامل رواني و ساير عوامل جدا از متغيرهاي بنيادين اقتصادي بر روي نرخ ارز مشخص گردد. در ادامه 
با توضيح و گرديدهسناريو محتمل مشخص  4 ،نويسيو با استفاده از سناريو شدهتكنيك هاي آينده پژوهي استفاده داشته است، از بيني نرخ ارز وجود 

به عبارتي با استفاده از تكنيك هاي آينده پژوهي سعي شده است تا عالوه  .آن ها تشريح شده استهر يك از وضعيت عوامل تاثيرگذار بر روي سناريوها، 
ش خال مطالعاتي تكنيك هاي آينده پژوهي در پيش بيني نرخ ارز، خطاهاي ناشي از روش هاي كمي نيز به حداقل رسانده شود تا شركت ها براي بر پوش

شركت دخانيات طي سه سال تاثير نوسانات ارزي بر روي شاخص هاي عملكردي  مقالهدر بخش پاياني وقوع حالت هاي مختلف آمادگي داشته باشند.
ه اي ورد بررسي قرار گرفته است. نتايج بررسي حاكي از آن است كه نوسانات ارزي نخستين و بيشترين تاثير را بر روي روند اجراي طرح هاي توسعاخير م

جودي ومي گذارد و هم چنين شوك هاي اقتصادي ناگهاني به صورت آني در عملكرد شركت ها انعكاس پيدا نكرده و به دليل وجود ضربه گيرهايي نظير م
  رفته رفته تاثير خود را گذاشته و عملكرد شركت را تضعيف مي نمايند.با گذشت زمان در انبار، خريدهاي استقراضي و ايجاد بدهي هاي بلند مدت، 
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  مقدمه - 1

و كليدي اقتصاد كه بر رفتار ساير متغيرها در يكي از متغيرهاي مهم 
اقتصاد داخل و بين الملل اثرگذار است، نرخ ارز مي باشد كه نوسانات آن 
مي تواند تاثيرات قابل مالحظه اي بر وضعيت بازرگاني خارجي كشورها و 
جريان سرمايه و بطور كل تراز پرداخت ها داشته باشد. همچنين نشان 

در تعيين ارزش داخلي كاالهاي خارجي و در  دهنده قيمتهاي نسبي،
نتيجه، تراز تجاري بين كشورها، نقش به سزايي را ايفا مي كند و نوسانات 
آن همواره مورد توجه سياست گذاران و فعاالن اقتصادي قرار داشته 

در كشورهاي در حال توسعه كه توليد وابستگي زيادي به مواد ]٣[است
وليه، واسطه اي و سرمايه اي خارجي دارد، تاثيرات اين متغير شديدتر و ا

ماندگارتر است.در ايران نيز به داليل مختلف اقتصادي، سياسي، مالي و 
رواني نرخ ارز معموال با نوسانات زيادي طي سالهاي گذشته همراه بوده 

بسياري از است. با توجه به اينكه نوسانات نرخ ارز يكي از موانع پيشبرنده 

-مبادالت و مراودات بين المللي مي باشد، آگاهي از تغييرات نرخ ارز مي

تواند مقامات پولي را براي طراحي يك سياست پولي كارا به منظور تثبيت 
. هم چنين پيش بيني نرخ ]2[اشتغال مهيا كندقيمتها و افزايش سطح 

تدوين بودجه شركت ها و برنامه ريزي  ارز و نوسانات احتمالي آن، براي
مي باشد. لذا پيش بيني نرخ ارز در كانون  هاي آينده بسيار مهم و حياتي

توجهات بسياري از سياستگذاران، اقتصاددانان و عامالن اقتصادي بوده و 
مطالعات مختلفي در زمينه مدلسازي و پيش بيني ارز انجام شده است تا 

بيني بودن نرخ  اقتصاد بين الملل قابل پيشجايي كه يكي از معماهاي 
و  1400هدف از تدوين اين مقاله پيش بيني نرخ ارز در سال  .ارز است

تاثير آن بر روي بودجه بندي و شاخص هاي عملكردي شركت دخانيات 
  ايران مي باشد. در واقع مي خواهيم به پرسش هاي زير پاسخ دهيم:

 بيني نرخ ارز كدامند؟متغيرهاي اقتصادي تاثيرگذار در پيش 
 پيش بيني نرخ ارز با روش سناريو سازي چگونه مي باشد؟

@gmail.com.fathiniaa*  
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در راستاي اين هدف و با در نظرگيري مقدمه بيان شده، ابتدا با استفاده 
به محاسبه نرخ ارز تعادلي با استفاده  1399الي  1384از داده هاي سال 

پول پرداخته ايم. سپس با درنظرگيري از مدل ساختاري نظريه مقداري 
روند حركتي دالر در سال هاي اخير، حركت دالر را به صورت تكنيكال 
بررسي كرده ايم. در ادامه سعي كرده ايم كه با استفاده از تكنيك سناريو 
سازي كه از مهم ترين تكنيك هاي آينده پژوهي مي باشد، با تجزيه و 

الر، سناريوهاي محتمل و باورپذير را تحليل عوامل موثر بر روي قيمت د
تعريف كنيم و به گونه اي ريسك ناشي از خطاي هميشگي موجود در 
روش هاي كمي پيش بيني نرخ ارز را مديريت كنيم و به خال مطالعاتي 
موجود در اين حوزه پاسخ مناسب دهيم. در نهايت تاثير نوسانات نرخ ارز 

ي شاخص هاي عملكردي بر رو 1398الي  1396در خالل سال هاي 
  شركت دخانيات ايران گزارش شده است.

، ]١٨[داده هاي مورد استفاده در پژوهش از درگاه بانك مركزي ايران
و هم  ]٢٠[، صندوق جهاني پول]٢١[365، ره آورد ]١٧[مركز آمار ايران

چنين صورت هاي مالي حسابرسي شده شركت دخانيات ايران مستخرج 
  شده است.

 پيشينه پژوهش - 2
 خريد، قدرت برابري نظريه از استفاده با ]8[ نصراللهي و شيرازي خديجه

 در ارز واقعي مقادير كه دادند نشان و پرداختند ارز تعادلي نرخ برآورد به
 و شده گذاري ارزش حد از بيش 1385 الي 1344 هاي سال طي ايران
  .است شده برآورد حد از ،كمتر 1389 الي 1386 هاي سال در

 بنيادي، رويكرد با عصبي شبكه يك از استفاده با ]1[ پدرام و ابراهيمي
 مانند آن بر مؤثر اقتصادي متغيرهاي براساس را ارز نرخ تغييرات روند

 واردات، و صادرات ارزش آمريكا، و ايران در كننده مصرف قيمت شاخص
 ميزان حساسيت، تحليل با و كرده سازي مدل طال قيمت و نفت قيمت

 اين نتايج از استفاده با. اند كرده ارزيابي را از متغيرها هريك تأثيرگذاري
 به نسبت را بيشترين حساسيت مدل، كه داشت اظهار مي توان پژوهش
 و نسب انصاري. ميدهد نشان خود از مصرف كننده قيمت شاخص
 كه دادند نشان سوئيچينگ- ماركف مدل نتايج از استفاده با]4[ محمدي

 هاي دوره در ارز نرخ و دارد ايران در نامتقارني و غيرخطي رفتاري ارز نرخ
 به وابسته ارز نرخ رفتار و گذارد مي برجاي متفاوتي رفتار مختلف، زماني
  .باشد مي آن در قرارگيري دوره

 شبكه آيا كه اند پرداخته فرضيه اين آزمون به ]13[همكاران و مرزبان
 و بهتر نتايج داراي غيرخطي، روابط براورد توان با مصنوعي عصبي هاي
 خصوص به سنتي، الگوهاي به نسبت ارز نرخ بيني پيش در مقايسه قابل

 كه كه دهد مي نشان آزمون اين نتيجه خير؟ يا اند تصادفي گام الگوي
 نرخ بيني پيش در پولي ساختاري الگوهاي به نسبت تصادفي گام الگوي

 مدل عملكرد مستقيم مقايسه در. است برخوردار بهتري عملكرد از ارز
 هاي شبكه با زماني سري و ساختاري اقتصادسنجي )خطي(هاي

 عصبي هاي شبكه هاي مدل ماهانه، هاي داده با و )غيرخطي(عصبي

 ارز نرخ بيني پيش زمينه در بيشتري قدرت از وضوح به مصنوعي
 روش كه دادند نشان خود پژوهش در ]6[همكاران  و  زرانژاد . برخوردارند

 مي ارايه ARIMA روش به نسبت بهتري هاي تخمين عصبي هاي شبكه
 آن از حاكي ]7[ رضايي و حسيني شاه پژوهش نتايج چنين هم. كند
 بهتري عملكرد اي مداخله هاي عامل با همراه ARIMA مدل كه كه است
  .دارد تصادفي گام مدل با مقايسه در

 كرد معرفي فايده بي اي مساله را بيني پيش] 15[ گودمن كه طور همان
 در ارز نرخ نبودن بيني پيش قابل مساله احتمال كه داشت بيان روگوف و

 روش گاه هيچ كه است حقيقت اين گوياي داشت، خواهد ادامه نيز آينده
 رو اين از. كنند عمل دقيق طور به اند نتوانسته ارز نرخ بيني پيش هاي
 براي توانند مي باشند، مي ارز نرخ به وابسته كه هايي شركت يا و دولت

 پژوهي هاي آينده تكنيك ساير از مختلف، احتماالت برابر در آمادگي
 كه يابيم مي در شده انجام هاي پژوهش بررسي با. نمايند استفاده
 پيش حوزه در سناريوسازي نظير آينده پژوهي هاي تكنيك از استفاده

  .است مانده مغفول ارز نرخ بيني
  :دارد وجود كلي نگرش سه آينده، مورد در كه گفت توان مي كلي طور به

  آينده؛ وقوع براي ماندن منتظر و انفعال و تسليم: الف
  دهد؛ رخ خواهد مي كه آنچه با شدن سازگار براي تالش: ب
  .ترجيحا و بهتر بايد، اشكال از يكي به آينده ساختن براي اراده: ج

  .است انديشي آينده زيربناي آينده، به " ج "نگرش
 ويژه جايگاه داراي نويسي سناريو روش انديشي، آينده هاي روش ميان در
 خاصي اهميت راهبردي مديريت فرآيند و مطالعه آينده در كه است اي

 زمان از عادي نسبتا از تصاوير توصيفي بيني پيش معناي به سناريو،. دارد
اي  آينده يعني انداز، چشم معني به همچنين. نيست آينده در حال

 چه: كه است سوال اين به مناسب پاسخي سناريو،. باشد نمي نيز مطلوب
 از روشن هايي توصيف سناريوها، واقع در است بيافتد؟ ممكن اتفاقي
 در قطعيت عدم بااليي از ميزان كه هنگامي. هستند قبول قابل هاي آينده
در  سناريوها از استفاده براي دليلي باشد، داشته وجود گيري تصميم بافت

 روش از استفاده اولين ]12[ .دارد وجود راهبردي ريزي برنامه فرايند
 نظامي صنايع در ابتدا ديگر علوم از بسياري مانند به سناريو ريزي برنامه
 جهاني جنگ از بعد بار اولين براي نيز سازي سناريو تكنيك. است بوده
 صورت به آمريكا دفاع وزارت مجموعه زير موسسات از يكي در دوم

 در تكنيك اين از نظامي غير استفاده اولين ]9[ .شد گذاري پايه مفهومي
 .شد انجام الكتريك جنرال و شل داچ رويال شركت توسط1966 سال

 نفتي بحران مقابل در توانست روش از استفاده با شل داچ رويال شركت
 شركت كه حالي در و دهد نشان مناسبي هاي العمل عكس 1973 سال
 هاي شركت بين را خود رتبه بودند گريبان به دست بحران با مختلف هاي
 ريزي برنامه تكنيك از امروزه ]5[رساند دوم رتبه به هفتم رتبه از نفتي

 مي استفاده ملي سطوح در و ها سازمان از بسياري ريزي برنامه در سناريو
 اين در را زيادي مقاالت و شده وارد حوزه اين به زيادي محققان شود،
 مفهوم به ]14[ همكاران و ملكي. اند درآورده نگارش به حوزه
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 متعارف و فعلي دانش با كه سناريوهايي معناي به "باورپذير سناريوهاي"
 استخراج و شناسايي به متد اين با و كرده اشاره دارند، سازگاري بشر

 حوزه در سودآوري و گذاري سرمايه آينده بر تأثيرگذار نهايي عوامل
 .اند پرداخته خودرو

  پيش بيني نرخ ارز - 3

ه طور كلي مي توان مدل هاي پيش بيني نرخ ارز را به سه گروه مدل ب
، مدل هاي تكنيكال  Models(Fundamental(هاي ساختاري 

)(Technical Models و مدل هاي جايگزين ،)Models (Alternative 
 گذشته نوسانات اساس بر را ارز ،نرخ تكنيكال هاي بندي كرد. مدل دسته

 از را ارز ،نرخ ساختاري هايمدل كه حالي كنند درمي بيني پيش آن
 كنند. رويكردمي كالن تعيين اقتصاد متغيرهاي مبناي بر محاسبه طريق

.پس ]7[باشدمي بيني پيش ي برا متعارف غير مدلهاي جايگزين، مدلهاي
كه در مقاله خود بيان كرده بودند كه پيش بيني ]16[از مقاله ميز و رگوف

نرخ ارز به عنوان يك معما بوده و هم چنين كارايي مدل هاي ساختاري 
 همچنان ارز بيني نرخ پيش مدلهاي توسعه براي را زير سوال بردند، تالش

كه روشهاي نوينيدر حوزه پيش بيني به كار گرفته به طوري  دارد؛ ادامه
كالسيك،  سنجي اقتصاد مدلهاي از استفاده عدم عليرغم شده اند كه

 اند. از جمله نموده ارائه اقتصادي مدل هاي با درمقايسه را بهتري نتايج
 به عصبي هاي شبكه يا زماني هاي سري استفاده از به توانمي هاروش اين

 كلي . درحالت]8[داشت اشاره نظر مورد متغير رفتار بيني پيش منظور
 است؛ دشواري كار بسيار بيني، پيش منظور به روش ترين مؤثر انتخاب

بنا بر يافته هاي پژوهشي، نرخ ارز در اقتصاد ايران تحت تاثير چندين 
 "تورم داخلي"عامل كليدي مي باشد كه از جمله اين موارد مي توان به 
وضعيت ذخاير "كه تابعي از توليد و حجم پول در اقتصاد است، دركنار 

آيد، كه بازتاب تراز تجاري كشور به حساب مي "ارزي بانك مركزي
  اشاره كرد."اثرات درآمدهاي نفتي"و  "انتظارات"

اثرگذار  عواملدهد در اقتصادهايي مثل ايران، از بين ها نشان ميبررسي
افزايشات درآمدهاي ارزي نقش دو عامل يعني تورم و  ،بر تعيين نرخ ارز

كه طوريبيش از سايرين است. به كه عمدتا ناشي از فروش نفت مي باشد،
و افزايش ارز خ تفاوت تورم داخلي با خارجي در بلندمدت باعث افزايش نر

  درآمد ارزي نيز باعث كاهش نرخ حقيقي ارز مي شود.
تالش مي شد تا قيمت ارز به طور  برخالف رويه قبلي بانك مركزي كه

سياسي و بنابر رضايت عمومي و به صورت دستوري تعيين گردد، در سال 
هاي اخير نرخ ارز همواره به متغيرهاي تاثيرگذار واكنش نشان داده و به 
دليل تغييرات در هر يك از پارامترها، دستخوش نوسانات و افزايش هاي 

وان گفت كه ديگر نرخ ارز به شديد شده است. به عبارت ديگر مي ت
  .صورت برونزا و ناسازگار با شرايط اقتصادي تعيين نمي گردد.

با اين مقدمه، در ادامه بحث با استفاده از متدهاي ساختاري و تكنيكال به 
  خواهيم پرداخت. 1400برآورد نرخ ارز در سال 

نظريه مقداري تعيين نرخ تعادلي ارز (دالر) با استفاده از مدل ساختاري  3-1
  پول

در علم اقتصاد، براي تبيين اثر مواردي نظير تورم و درآمدهاي ارزي 
ارائه شده اند كه تا  "نظريه مقداري پول"كشور، مدل هاي كالسيك نظير 

حدود زيادي تاثير متغيرهاي بنيادي اقتصاد بر وضعيت تورمي و سطوح 
  قيمتي را مشخص مي سازند.

مقدار   ي مستقيم بيني دارد كه يك رابطهبيان م  ي مقداري پولنظريه
. فروخته شده وجود دارد سطح قيمت كاال و خدمات در اقتصاد و پول

اگر مقدار ، با فرض ثابت بودن حجم توليد، ي مقداري پولبراساس نظريه
پول در اقتصاد دو برابر شود، سطح قيمت ها نيز دو برابر و باعث تورم 

ي شود. بنابراين مصرف كنندگان براي (درصد افزايش سطح قيمت ها) م
  مي پردازندهزينه همان مقدار كاال و خدمات دو برابر 

، اصول اقتصاد سياسي را نوشت 19جان استوارت ميل كه در اواسط قرن 
  تعريف مي كند: به صورت زير مقداري پول را رابطه

  )1رابطه (
سرعت گردش  Vمعرف حجم عرضه پول (نقدينگي)،  M)، 1در رابطه (

  .]11[حجم توليد مي باشد Tسطوح قيمتي و  Pپول، 
براي به كارگيري اين رابطه، فروضي در نظر گرفته مي شود كه از جمله 
آن ها مي توان به ثابت بودن سرعت گردش پول در طول زمان اشاره 

دستخوش  Vنمود. به عبارت ديگر اگرچه ممكن است كه در كوتاه مدت 
نوسانات گردد، اما در بلند مدت اين نوسانات خنثي شده و سرعت گردش 

سطوح قيمتي نخواهد داشت. همچنين براي تعيين سطح تاثيري در 
  ) به قيمت ثابت استفاده مي گردد.GDPتوليد، از توليد ناخالص داخلي (

همانطور كه پيشتر بيان شد، تورم تابعي از حجم عرضه پول مي باشد. در 
نيز معرف  Tبه طور غير مستقيم معرف سطح تورم بوده و Mواقع 

صل از نفت مي باشد. بنابراين رابطه ذكر شده درآمدهاي ارزي و درآمد حا
به خوبي تاثير متغيرهاي بنيادي اقتصادي تاثيرگذار در نرخ ارز را تشريح 

  خواهد نمود.
در ادامه به تعيين ارزش ذاتي دالر با توجه به متغيرهاي اقتصادي ايران 
خواهيم پرداخت. براي تعيين نرخ ارز در ايران، الزم است تا يك سال به 
عنوان سال پايه انتخاب شود. ترجيحا سالي بايد به عنوان سال پايه 
انتخاب گردد كه قيمت ارز در آن سال سركوب نشده، قيمت گذاري 

ري صورت نگرفته و نوسانات شديد اتفاق نيفتاده باشد. از اين رو با دستو
بررسي روند قيمتي دالر و سياست هاي ارزي دولت هاي منتخب در سال 
هاي گذشته، اين نتيجه حاصل مي شودكه دولت هفتم و هشتم (سال 

) سياست آزادسازي نرخ ارز را برگزيده است؛ به 1384الي  1376هاي 
تومان تحويل گرفته و در دو  470ر را در سطح قيمتي گونه اي كه دال

تومان رسانده  860توماني به قيمت  220و  170سال اول با دو افزايش 
در سال هاي بعدي باعث كاهش  GDPاست. ثبات اقتصادي و افزايش 

=  



  شركتهادپيش بيني نرخ ارزبا استفاده ازروش هاي آينده پژوهي و بررسي تاثير نوسانات ارزي بر عملكر فتحي نيا و همكار/ عليرضا

118 

مقطعي قيمت دالر و هم چنين شيب ماليم نوسانات شده است؛ به 
تومان به دولت  904ر را با قيمت دال 1384طوريكه دولت هشتم در سال 

بعدي تحويل داده است كه برآورد مي گردد كه اين قيمت تا حدود زيادي 
باشد. منطبق به ارزش واقعي دالر با درنظرگيري متغيرهاي اقتصادي

  

)(تومان 1384الي  1362قيمت دالر از سال ): 1(شكل

به عنوان سال پايه انتخاب  1384با توجه به توضيحات ارائه شده، سال 
 % 95مي گردد و فرض مي شود كه در اين سال نرخ دالر به ميزان 

منطبق به نرخ واقعي دالر بر اساس متغيرهاي كالن و بنيادي اقتصاد مي 
  باشد.

رزش نرخ برابري دو ارز در برابر يكديگر، الزم از طرف ديگر براي تعيين ا
است كه اقتصاد هر دو كشور با هم مقايسه شوند؛ يعني افزايش سطح 

 قيمت در هر دو كشور محاسبه شده و در نهايت با يكديگر مقايسه شوند 

تا مشخص گردد كه سطوح قيمتي دو كشور چه وضعيتي نسبت به هم 
ه سطوح قيمتي در ايران و اياالت متحده پيدا كرده اند. از اين رو در ادام

به قيمت ثابت كه معرف  GDPآمريكا با در نظرگيري حجم عرضه پول و 
سطح توليد هر كشور مي باشد، بنا به رابطه ذكر شده در باال و با فرض 
ثابت بودن سرعت گردش پول، محاسبه شده و نتايج حاصل از محاسبات 

دو كشور در پيوست  GDPحجم پول و داده هاي مربوط به  ارائه شده اند.
  ارائه شده است.

تعادلي دالرعيين نرخ ت) جهت 1نتايج حاصل از محاسبات طبق رابطه (: )1(جدول 
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 ميالدي

سال 
 شمسي

  قيمت بنيادي (تومان)
قيمت صرافي ملي 

  (تومان)
سال 
 ميالدي

سال 
 شمسي

  قيمت بنيادي (تومان)
قيمت صرافي ملي 

  (تومان)

2005 1384  951 904  2013  1392  3،642  3،165  

2006 1385  1،240 922 2014 1393 4،671  3،268  
2007 1386  1،532 935 2015 1394 5،426  3،358  
2008  1387  1،553  966  2016  1395  6،620  3،631  
2009  1388  1،820  1،000  2017  1396  6،875  4،060  
2010 1389  2،123 1،100 2018 1397 7،967  9،446  
2011  1390  2،295  1،800  2019  1398  10،409  12،828  
2012  1391  2،702  2،635  2020  1399  11،900  21،495  

 آزادسازي قيمت ارز
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  .شايان ذكر است كه محاسبات بر مبناي قيمت دالر در صرافي ملي انجام شده است

  
 )1399 - 1384مقايسه نرخ دالر در صرافي ملي با قيمت تعادلي دالر (: )2(شكل

كه به  1399همان طور كه در نمودار قابل مشاهده است، به جز سال 
داليل سياسي و فشارهاي تحريمي اختالف بين قيمت هاي صرافي و 
قيمت تعادلي زياد شده است، در ساير سال ها قيمت دالر در صرافي ملي 

همگرا به قيمت تعادلي دالر بوده است. در واقع ديده مي شود كه هرگاه 
اختالف بين قيمت ها افزايش مي يابد، در سال هاي بعد نوسانات به گونه 

  اي رقم خورده است كه اختالف به كمترين حد ممكن برسد.
براي پيش بينـي قيمـت دالر بـر اسـاس رابطـه نظريـه مقـداري پـول، از         

ــول و   آمريكــا اســتفاده كــرده ايــم.   GDPمقــادير پــيش بينــي حجــم پ
ــي    ــيش بينـ ــراي پـ ــول     GDPبـ ــاني پـ ــندوق جهـ ــات صـ از اطالعـ

(IMF)]20[  اســتفاده شــده و بــراي پــيش بينــي حجــم عرضــه پــول، از
ســال آخــر هــر كشــور اســتفاده شــده اســت.   3ميــانگين نــرخ افــزايش 

ــر مــي باشــد:    ــه شــرح جــدول زي ــوارد پــيش بينــي شــده ب ــابراين م بن

  1400تعيين نرخ تعادلي دالر براي سال  :)2جدول (

سال 
 ميالدي

سال 
 شمسي

حجم پول 
  ايران

حجم پول 
  آمريكا

GDP ايران  GDP آمريكا  
رشد سطوح 
  قيمتي ايران

رشد سطوح 
  قيمتي آمريكا

قيمت 
  بنيادي

2021 1400  33،588,68  19،062,84  471،046،214،989  19،523،200،000،000  1,30775  0,98277897  15،835  

تومان تعيين مي شود. 15,835، به مبلغ 1400بر اساس پيش بيني هاي انجام شده نرخ بنيادي دالر در سال 

  بررسي نمودارهاي روند قيمتي دالر 3-2
، مواردي نظير حجم عرضه پول و درآمدهاي لي ارز در تحليل قيمت تعاد

ارزي دولت مورد بررسي قرار گرفتند. معموال در اين نوع تحليل، افق ديد 
دالرپرداخته مي شود. اما ه ارزيابي ارزش ذاتي تحليلگر بلندمدت بوده و ب

همان طور كه گفته شد، موارد ديگري نظير انتظارات بازار داخلي و 
وضعيت ذخاير ارزي بانك مركزي نيز بر روي قيمت ارز تاثيرگذار مي 
باشند كه در نظريه مقداري پول مغفول ماندند.به جرات مي توان گفت 

د و بعضا باعث ايجاد اين موارد كه عمدتا تاثيرگذاري كوتاه مدت تري دارن
بيشترين تاثير را  99نوسان هاي مقطعي در بازار ارز مي گردند، در سال 

بر روي بازار ارز گذاشته و باعث ايجاد انحراف بسيار شديد بين قيمت 
تعادلي دالر و قيمت بازار شده اند. از اين رو براي تجزيه و تحليل اين 

يدا مي كند، به بررسي گونه موارد كه در رفتار قيمتي ارز نمود پ

نمودارهاي شمعي و روند قيمتي ارز توجه كرده و سعي در كشف الگوهاي 
رفتاري قيمتي خواهيم داشت. در واقع قيمت ارز از ديد تكنيكال مورد 
بررسي قرار خواهد گرفت و بر اين باور خواهيم بود كه تمام موارد 

ر آنچه كه در گذشته نمود پيدا كرده و هتمتاثيرگذار بر قيمت ارز، در قي
  اتفاق افتاده در آينده نيز ادامه پيدا خواهد كرد.

براي آن كه روند قيمتي دالر از ديد تكنيكال مورد بررسي قرار گيرد، 
نمودار شمعي دالر استخراج و در اولين گام سعي شده تا يك كانال 

  حركتي معتبر بر روي حركت دالر قرار گيرد.
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  )]rahavard365]21روند حركتي قيمت دالر (منبع: سايت  :)3(شكل

  

  
  روند حركتي قمت دالر با كانال فيت شده:)4(شكل

كانال حركتي كه در شكل ديده مي شود، به نظر مي رسد كه از اواخر 
و با آغاز اوج گيري قيمت دالر كانال معتبري بوده است. البته  1396سال 

از اين كانال قرار گرفت كه مي توان  در برهه اي از زمان قيمت ها خارج
گفت علت اين موضوع، رفتارهاي هيجاني بوده كه باعث نوسانات 
غيرمنطقي شده است و با خنثي شدن اين هيجانات، قيمت ها به كانال 

  حركتي بازگشته اند.
  

  
  خروج قيمت دالر از كانال معتبر حركتي:)5(شكل 

محدوده سقف و كف همان گونه كه در شكل مشخص است، دالر در 
كانال، در حال حركت بوده و در مواقع برخورد با خط ميدالين، واكنش 

، همزمان با اوج گيري برنامه فشار 1399نشان داده است. اما با آغاز سال 
حداكثري آمريكا و مشكالت اقتصادي ناشي از شيوع ويروس كرونا، دالر 

ل فعلي، وارد يك يك حركت صعودي را آغاز كرده و با شكستن سقف كانا
  كانال صعودي جديد شده است كه در ادامه نمايش داده شده است:

  

  
  1399رالي صعودي دالر در سال :)6(شكل 

علت وقوع اين امر را مي توان در مسائلي نظير افزايش انتظارات منفي 
بازار در اثر فشارهاي اقتصادي حداكثري آمريكا، كاهش قابل توجه ذخاير 

مركزي، افزايش فشارهاي اقتصادي ناشي از شيوع ويروس ارزي بانك 
كرونا و كسري بودجه قابل توجه دولت جستجو كرد. دالر در اثر فشارهاي 
رواني بازار و به دور از مسائل بنيادي اقتصادي، در اين مدت موفق به 

  توماني شد. 32000لمس قيمت 

  
در واكنش به شكست حزب  آغاز روند كاهشي قيمت دالر:)7(شكل 

  جمهوري خواهان در آمريكا

در پي پيروزي جو بايدن، نامزد جناح دمكرات در انتخابات آمريكا و در پي 
آن كاهش جو منفي بازار و همزمان با آزاد شدن بخشي از ارز بلوكه شده 
ايران توسط ساير كشورها، قيمت ارز همگام با قيمت طال وارد يك شوك 

از طي يك دوره بسيار كوتاه نوسانات هيجاني، در حال نزولي شد و پس 
تخليه حباب هاي ناشي از انتظارات منفي بوده و حركت نزولي تدريجي 
خود را آغاز كرده است و با شكستن حمايت كف كانال صعودي، در مسير 

  جديدي قرار گرفته است.
 را سپري مي 1399بازار ارز در وضعيت فعلي، آرام ترين روزهاي سال 

كند و اينكه در آينده چه الگوي رفتاري را برخواهد گزيد، در نتيجه 
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وضعيت تمام متغيرهاي تاثيرگذاري است كه از ابتداي گزارش به تشريح 
آن ها پرداخته شده است. در ادامه سعي شده است تا با استفاده از تحليل 

  سناريو، قيمت دالر در صورت وقوع شرايط متفاوت، پيش بيني گردد.

  ليل سناريوتح - 4

براي اجراي فرايند سناريو، چندين راه متفاوت وجود دارد. ساده ترين راه 
مدل كارشناس است كه در آن فرد يا گروهيكوچك اين كار را انجام 
ميدهند. درمدلمشاركتي، فردكارشناس به عنوانرهبر پروژه و با همكاري 

اصل كار گروهي از افراد سازمان، به فعاليت مي پردازد. سپس گروه ح
فرايند را در دست مي گيرد. فرد كارشناسمي تواند هم از داخل سازمان و 
هم از خارج سازمان باشد. اغلب ترجيح بر اين است كه تسهيل كنندگان 
وحتي اعضاي كارگاه در بعضي مراحل كار از خارج سازمان باشند تا بدين 

سازماني، وسيله ديدگاه هاي خارجي نيز در فرايندلحاظ شوند. در مدل 
فرد كارشناس، گروهي از افراد سازمان را آموزش مي دهد و اين گروه 
درادامهكار را بر عهده مي گيرد. نتيجه فرايند به طوركامل به سازمان يا 

  .]12[گروهي كه كار را انجام مي دهد، سپرده مي شود
 تعريف مختلف سازمان هاي براي را سناريو حالت 5 ميتوان كلي درحالت

 روندهاي كه است آن بر فرض آن كه در شگفتي بدون سناريوي اولنمود. 
اريوي سن دوم .داد خواهند ادامه خود عادي مسير شگفتي به بدون جاري
 سوم سناريوي .است متصور را گذشته از بهتر آيندهاي كه بينانه  خوش

 آينده به نسبت ديدي منفي بينانه خوش سناريوي عكس بر كه بدبينانه
 هاي واتفاق حوادث آن در ميباشد كه فاجعه سناريوي چهارم .دارد

 معجزه سناريوي پنجم .داد خواهد رخ يا سازمان سيستم براي غيرمنتظره
-وقوع مي به آينده در نكردني باور خوب بسيار رويدادهاي در آن كه است

  . ]10[پيوندند
 است باشد بهتر تر عملي ترو بردي كار پردازي سناريو برنامه كه آن براي
 حلهاي راه تا بدين ترتيب نشود تعريف بيشتر سناريو 4 تا 3 بين كه

(عبدالشاه و  .باشد داشته وجود  گيري تصميم براي تري منسجم
  خانجاني)

  1400سناريوهاي محتمل براي قيمت ارز در سال  4-1
براي تعيين سناريوهاي محتمل، الزم است كه موارد تاثيرگذار بر روي 

از جمله موارد تاثيرگذار كه در قيمت ارز مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. 
آينده قيمت ارز نقش مهمي ايفا مي كند، مي توان به موارد زير اشاره 

  كرد:

 حجم پول يا نقدينگي 4-1-1
نگي در كشور، بسيار محتمل است كه با توجه به روند صعودي حجم نقدي

در سال آينده نيز همين روند ادامه دار باشد و دولت براي جبران كسري 
بودجه، اجراي طرح هاي حمايتي از قشر آسيب پذير و هم چنين حمايت 
از مردم در برابر آسيب هاي ناشي از ويروس كرونا، اقدام به چاپ پول و 

بنابراين، متغير نقدينگي، عدم قطعيت بالتبع آن افزايش نقدينگي نمايد. 
  خاصي به وجود نخواهد آورد.

٢-١-٤ GDP 
طبق پيش بيني صندوق جهاني پول، رشد توليد ناخالص داخلي ايران در 

درصدي را تجربه خواهد كرد.  - 5سال آينده نيز منفي خواهد بود و افت 
با توجه به شوك وارده به بدنه توليدي كشور در اثر شيوع ويروس كرونا و 
هم چنين تحريم هاي حداكثري، رشد منفي دور از ذهن نبوده و افت 

GDP  در انتظار اقتصاد ايران خواهد بود. شايان ذكر است كه چنانچه
درصد خواهد  5وضعيت با شرايط فعلي ادامه يابد، اين ميزان افت بيش از 

بود اما در صورت رفع تحريم ها و فروش نفت توسط ايران، مي توان 
تعديل شده و پيش بيني صندوق جهاني پول  GDPاميدوار بود كه افت 

ذا در اين مورد هم عدم قطعيت خاصي متصور نخواهيم محقق گردد. ل
  بود.

 ذخاير ارزي بانك مركزي 4-1-3
يكي از مواردي كه در سال هاي اخير بازار را به شدت تحت تاثير قرار 
داده است، ذخاير ارزي بانك مركزي بوده است. در اين سال ها به خاطر 
تحريم ها كه باعث بلوكه شدن درآمد ارزي ايران در ساير كشورها شده و 
هم چنين به دليل سياست هاي داخلي كه به عدم تصويب طرح هايي 

منجر شده است، جابجايي پول و ورود درآمد ارزي به داخل  FATFنظير 
  كشور با مشكالت عديده اي رو به رو شده است.

در اين مورد عدم قطعيت زيادي وجود دارد؛ بدين صورت كه اخذ سياست 
هاي سازشي از سمت دولت جديد آمريكا، عالوه بر افزايش درآمد ارزي 

كن مي سازد و در مقابل ايران هم با دولت، انتقال اين درآمد ها را هم مم
مسير روشن تري براي خود اتخاذ مي نمايد. اما از  FATFتصويب لوايح 

طرف ديگر در صورت عدم توافقات بين دو كشور و ورود درگيري ها به 
فاز جديد، آينده اي دشوار در انتظار ايران خواهد بود و مسير مبادالت 

با توجه شرايط خاص كنوني كه تجاري همچنان بسته خواهد ماند كه 
شيوع ويروس كرونا فشار بيشتري بر اقتصاد وارد كرده است، در سال 
آينده كشور از لحاظ ذخاير ارزي و كنترل بازار با مشكالت بيشتري رو به 

  رو خواهد بود.

 انتظارات بازار 4-1-4
پس از جهش هاي غيرمعقول و شوك هاي عظيمي كه در خالل سال 

در اثر نوسانات ارزي به كشور وارد شد، مي توان گفت كه  96و  90هاي 
بازار ايران تغيير رويه داده و به سرعت به استقبال حوادث احتمالي رفته و 
همين امر نوسانات عظيمي را در نرخ ارز و در نتيجه آن در كل بازار رقم 

مثال روشني از اين موضوع مي باشد كه افراد به  1399مي زند؛ سال 
ل اخبار منفي رفته و براي حفظ قدرت خريد خود، بستر را براي استقبا

قيمت هاي نجومي دالر فراهم كردند. مي توان گفت كه انتظارات بازار در 
تعيين نرخ ها بسيار تاثير گذار بوده و عدم قطعيت در اين موضوع مي 

  تواند سناريوهاي مختلفي را ايجاد نمايد.
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 وضعيت كسري بودجه دولت 4-1-5
از مواردي كه مورد اشاره تحليلگران نرخ ارز قرار مي گيرد، وضعيت  يكي

كسري بودجه دولت مي باشد كه گاها دولت براي جبران اين كسري از 
افزايش هاي مقطعي نرخ ارز استقبال كرده و نوسانات قيمتي ايجاد مي 

دور از ذهن نيست و مي  1399نمايد. به وقوع پيوستن اين اتفاق در سال 
گفت كه اين مورد نيز در كنار ساير موارد در تعيين نرخ نجومي ارز توان 

تاثيرگذار بوده است. بنابراين در اين عامل نيز عدم قطعيت وجود دارد و 
چنانچه درآمدهاي كشور به سطح مطلوب بازگردد، قطعا دولت حامي 
ارزش پول ملي خواهد بود اما در غير ايننصورت، از نرخ ارز به عنوان 

 ي براي جبران كسري بودجه استفاده خواهد كرد.ابزار

 چسبندگي قيمت ها و رفتار دالالن و سفته بازان 4-1-6
يكي از مواردي كه همواره در اقتصاد مطرح بوده است بحث چسبندگي 
قيمت ها مي باشد. بنابراين نظريه قيمت ها در سطوح فعلي باقي خواهند 

ديدي در نرخ ها اتفاق بيفتد. از ماند و نبايد انتظار داشت كه افت قيمت ش
طرف ديگر فعاليت عمده دالالن و سفته بازان در اقتصاد ايران، كاهش 
قيمت ها را سخت تر خواهد كرد. از اين رو اين عامل نيز عدم قطعيتي 
ايجاد خواهد كرد كه آيا در صورت بهبود شرايط، قيمت ها به مقادير 

قيمت ها و رفتار سفته بازان و  نرمال باز مي گردند و يا اينكه چسبندگي
  دالالن مانع از اين امر خواهد شد.

بنابر موارد گفته شده سناريوهاي زير در آينده ارزي كشور محتمل خواهد 
  بود:

بازگشت آمريكا به برجام و ايجاد شرايطي كه قبل از خروج  -سناريو اول
  آمريكا از برجام در كشور حاكم بود.

با توجه به در كوتاه مدت اين سناريو كه البته در صورت به وقوع پيوستن 
محدوديت هاي زماني و هم چنين تغيير دولت ها در دو كشور كمي بعيد 
به نظر مي رسد، وضعيت درآمد ارزي دولت، سطح ذخيره ارزي بانك 
مركزي، توليد داخلي و انتظارات بازار در شرايط مطلوب قرار گرفته و مي 

تومان كه بر اساس  16000ارز به نرخ حدود توان اميدوار بود كه قيمت 
گرديد، نزديك شود. در اين صورت حتي با  برآوردمتغيرهاي بنيادين 

الي  16000درنظرگيري چسبندگي قيمت ها مي توان قيمتي در بازه 
  براي ارز متصور بود. 18000

كاهش تنش بين دو كشور، عدم اعمال تحريم هاي جديد و  - سناريو دوم
  بهبود بر كشور حاكم شدن جو

اين سناريو يادآور شرايطي مي باشد كه در اوايل خروج آمريكا از برجام در 
بر كشور حاكم بود؛ شرايطي كه فشار حداكثري اعمال نشده،  1397سال 

فروش نفت ميسر بوده و انتقاالت مالي انجام مي پذيرفت. اين سناريو كه 
ور آمريكا به عنوان با توجه به حضور آقاي بايدن به عنوان رئيس جمه

محتمل ترين گزينه به نظر مي رسد، مي تواند وضعيت درآمدهاي ارزي 
كشور را تا حدودي بهبود دهد و هم چنين انتظارات منفي شديدي نيز در 
بازار ايجاد نكند. در اين شرايط مي توان اميدوار بود كه دالر تا حدودي به 

كند و در كانال معتبر  سمت ارزش ناشي از متغيرهاي بنيادي خود حركت
  قبلي خود قرار گيرد.

  

  
  1399قرارگيري دالر در كانال معتبر قبل از سال : )8(شكل

با قرارگيري دالر در كانال قبلي، مي توان منتظر رشد ماليم صعودي نرخ 
بود. البته در صورت چسبندگي  26500الي  19000ارز و حركت در بازه 

كزي در جهت جلوگيري از ريزش زياد قيمت ها و يا حمايت هاي بانك مر
قيمت ارز (به جهت حمايت از صنايع توليدي)، ممكن است كه قرارگيري 
قيمت دالر در سطوح پايين كانال منتفي گردد و قيمت ارز پس از برخورد 

تومان)، حركت ماليم صعودي  21000تا  20000به ميدالين (سطح بين 
  خود به سمت سقف كانال را آغاز كند.

  عدم بهبود شرايط و ادامه پيدا كردن فشار حداكثري - ريو سومسنا
در اين سناريو، انتظارات مثبت از بين رفته و مي تواند در كنار عواملي 
نظير كاهش هر چه بيشتر درآمدهاي ارزي و كاهش چشمگير ذخاير 

 بازگرداند. 1399بانك مركزي، مجددا دالر را به كانال معتبر سال 

  
  1399قرارگيري دالر در كانال سال :)9(شكل



  115-127) 1401(تابستان  49مجله مديريت توسعه و تحول 

١٢٣ 

 40000تا  27000با قرارگيري مجدد دالر در اين كانال، بازه حركتي 
تومان براي دالر دسترس خواهد بود و با توجه به سرعت وقوع شرايط 

  منفي، سرعت دستيابي به اين قيمت ها متغير خواهد بود.
ير جنگ مستقيم و تيره تر شدن روابط و وقوع اتفاقاتي نظ - سناريو چهارم

  يا گسترش جنگ هاي نيابتي 
رياست جمهوري ترامپ، احتمال بسيار  پاياناين سناريو كه با توجه به 

اندكي براي وقوع دارد، مي تواند شرايط بسيار سختي براي اقتصاد ايران 
نشان داد كه اقتصاد ايران تاب فشار  1399رقم بزند. اتفاقات ارزي سال 

د داشت و در صورت افزايش غيرعادي فشارها ممكن بيش از اين را نخواه
است دچار از هم پاشيدگي و حركت به سمت تورم هاي سه و يا چهار 

  رقمي شود.

بر روي  1398 -1396تاثير نوسانات نرخ ارز در خالل سال هاي  - 5
  ي عملكردي شركت دخانيات ايراناشاخص ه

بدون شك نوسانات ارزي، كه خود در نتيجه عوامل بنيادين ديگري نظير 
تحريم ها و عدم ثبات اقتصادي حادث مي گردند، وضعيت صنايع توليدي 
را دستخوش تغييرات كرده و به طور مستقيم بر عملكرد شركت ها تاثير 

  مي گذارند. 
، در همين راستا و براي مشخص كردن عملكرد شركت دخانيات ايران

مورد بررسي قرار  1398الي  1396صورت هاي مالي شركت از سال 
گرفت و شاخص هايي نظير ميزان فروش (ريالي و تعدادي)، متوسط 
 قيمت فروش و متوسط بهاي تمام شده هر نخ سيگارت، متوسط دستمزد 

عوامل توليدي و وضعيت دارايي ثابت شركت استخراج گرديد. موارد 
ي شركت در كنار اطالعاتي نظير متوسط مستخرج از صورت هاي مال

درآمد كل سرانه و متوسط هزينه هاي سرانه خانوار شهري به مرجع 
  قرار گرفته و نتايج بررسي در ادامه آورده شده است: ]17[سازمان آمار

  

  اطالعات عملكردي شركت دخانيات ايران ):3(جدول 

  قرار گرفته است:در اولين گام ميزان افزايش قيمت دالر با ميزان افزايش در نرخ متوسط فروش و نرخ متوسط بهاي تمام شده هر نخ سيگارت مورد بررسي 
  

  1396  1395 عنوان
 96رشد 
  95به 

1397  
 97رشد 
  96به 

1398  
 98رشد 
  97به 

  )3,14(  8،076،730  48,66  8،338،765  70,16  5،609،434  3،296،510  ميزان فروش ريالي سيگارت (ميليون ريال)
  )32,30(  6،714،535  )22,30(  9،917،483 18,04 12،763،603 10،813،371 ميزان فروش حجمي سيگارت (هزار نخ)

  43,06  1،203  91,32  841  44,16  439  305  متوسط قيمت فروش هر نخ (ريال)
  0,64  5،251،867  )13,86(  5،218،248  68,71  6،058،030  3،590،781  بهاي تمام شده كاالي فروش رفته

  48,65  782  10,86  526  42,93  475  332  متوسط هزينه بهاي تمام شده كاال به ازاي هر نخ
  29,96  1،800،362  21,24  1،385،300 15,93 1،142،596 985،631  دستمزد توليدي (ميليون ريال)

  )2,17(  1،220  )4,44(  1،247  )2,17(  1،305  1،334  تعداد نفرات توليدي
  32,84  1،475،706،557  26,88  1،110،906،175  18,50  875،552،490  738،853،823  متوسط دستمزد توليدي (ريال)

  )3,79(  11،386،376  10,72  11،834،892  16,82  10،688،881  9،150،153  دارايي ثابت (ميليون ريال)
  24,36  117،529  23,13  94،505 15,18 76،750 66،636 متوسط هزينه خوراكي و دخاني خانواده شهري (هزار ريال)

  24,40  541،007  18,55  434،905  15,65  366،848  317،210  متوسط درآمد خانواده شهري (هزار ريال)
  20,64  474،379  19,33  393،227  15,70  329،525  284،820  متوسط كل هزينه خانواده شهري (هزار ريال)
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  مقايسه روند افزايش قيمت دالر وقيمت فروش هر نخ سيگارت  :)10(شكل

  
مقايسه روند افزايش قيمت دالر و بهاي تمام شده هر نخ : )11(شكل

 سيگارت

  

  
 تمام شده و قيمت فروشروند قيمت دالر، بهاي :)12(شكل

 
همان طور كه در نمودارهاي باال ديده مي شود، ميزان افزايش در قيمت 

باالتر از ميزان افزايش نرخ  1397فروش هر نخ سيگارت، به جز در سال 
از افزايش قيمت  % 70نيز توانسته است حدود  1397دالر بوده و در سال 

ه دالر را پوشش دهد. اين افزايش قيمت ها در حالي اتفاق افتاده است ك
متوسط بهاي تمام شده هر نخ سيگارت به ميزان بسيار كمتري از ميزان 

 افزايش دالر و بهاي تمام شده رشد كرده است و از اين بابت 
 

همخواني وجود ندارد. با وجود پيشتازي افزايش قيمت فروش نسبت به 
بهاي تمام شده، روند سودسازي شركت در اين سال ها جالب توجه نبوده 

ي اين امر را مي توان در كاهش تعداد فروش محصوالت و هم كه علت اصل
چنين تعداد باالي پرسنل توليدي و يا حتي كاهش توان توليدي شركت 

  جستجو كرد.
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 فروش حجمي سيگارت (هزار نخ) :)13 (شكل

  

  
 فروش ريالي سيگارت (ميليون ريال):)14(شكل

شديد را مي از منظر كاهش فروش محصوالت، يكي از داليل اين كاهش 
توان افزايش هزينه هاي خانوار و عدم سياست قيمت گذاري مناسب در 

  شركت دخانيات ايران قلمداد كرد.

  
  افزايش درآمدها و هزينه هاي خانوار شهري وضعيت :)15(شكل

در نمودارها مشخص است كه رشد هزينه هاي خوراكي و دخاني در 
خانوارهاي شهري حداقل به اندازه رشد كل درآمد بوده است و حتي در 

ميزان افزايش در هزينه هاي خوراكي و دخاني از رشد  1397سال 
  درآمدها پيشي گرفته است.

  
  شهريرشد قيمت فروش سيگارت و درآمد كل خانوار  مقايسه: )16(شكل

رشد نرخ فروش سيگارت در شركت دخانيات ايران تفاوت معناداري با 
نرخ افزايش درآمد و بالتبع تورم موجود در هزينه هاي خوراكي و دخاني 
هر خانوار شهري دارد. اين موضوع مي تواند بر الگوي مصرفي خانوار 
تاثيرگذار باشد و به حذف كامل و يا جايگزيني محصول دخاني با 

  ت با قيمت پايين تر شود.محصوال
در واقع اين گونه به نظر مي رسد كه افزايش قيمت محصوالت نه براي 
پوشش افزايش بهاي تمام شده بلكه به منظور جبران هزينه هايي كه 
ناشي از ايرادات ساختاري مي باشد، اتفاق افتاده است كه همين امر تاثير 

  منفي بر فروش شركت گذاشته است.
ذكر است كه اين تحليل تنها دليل كاهش فروش محصوالت البته شايان 

نبوده و عدم پشتيباني كامل توليد نيز ممكن است تاثير قابل توجهي بر 
  روي فروش محصوالت گذاشته باشد.

در ادامه خواهيم ديد كه درصد رشد نرخ دالر و در نتيجه رشد قيمت 
  محصوالت از دستمزد واحد توليدي نيز فراتر بوده است:

  
  مقايسه افزايش نرخ دالر و دستمزد توليدي: )17(شكل

نتايج حاصل از نمودار حاكي از اين موضوع است كه افزايش نرخ دالر 
باعث افزايش آهنگ رشد دستمزد شده است؛ در واقع اين طور برمي آيد 

به تدريج جبران خواهد شد  1397كه افزايش شديد قيمت دالر در سال 
  گردند.تا دستمزدها تعديل 

10813371
12763603

9917483

6714535
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بررسي ها نشان مي دهد كه نرخ رشد دستمزدهاي توليدي شركت 
دخانيات ايران بيشتر از نرخ رشد درآمد سرانه هر خانوار شهري بوده 

  است:

  
مقايسه رشد دستمزد توليدي شركت و سرانه درآمد هر خانوار :)18(شكل

  شهري
 آخرين موردي كه تحت بررسي قرار گرفته است، وضعيت دارايي ثابت

  شركت دخانيات ايران مي باشد:

  
 دارايي ثابت مشهود شركت:)19(شكل

روند نمودار حاكي از اين حقيقت است كه افزايش نرخ دالر تاثير بسيار 
منفي بر رشد دارايي هاي ثابت كه نمايانگر اجراي طرح هاي توسعه اي و 
خريد ماشين آالت جديد مي باشد، داشته است. مي توان گفت افزايش 
سرسام آور نرخ ارز از يك سو و تحريم ها از سوي ديگر مسير را براي 
اجراي طرح هاي توسعه اي بسيار دشوار نموده است؛ به گونه اي كه نرخ 

به ترتيب به ميزان  1398الي  1396رشد دارايي ثابت در خالل سال هاي 
  بوده است. %- 3,79و  10,72%، 16,82%

  اطالعات مربوط به محاسبات نرخ تعادلي ارز): 4جدول (

  
 
 
 

1396 1397 1398

18.5

26.88
32.84

15.65
18.55

24.4

دستمزد توليدي شركت سرانه درآمد هر خانوار شهري

9150153
10688881

11834892 11386376

1395 1396 1397 1398

سال
 ميالدي

سال
 شمسي

حجم پول 
  ايران

حجم پول
  آمريكا

GDP ايران  GDP آمريكا  
رشد سطوح 
  قيمتي ايران

رشد سطوح 
  قيمتي آمريكا

  قيمت بنيادي
قيمت 
  ملي صرافي

  904 951 سال پايه  13،846،057،986،119  387،760،877،306  6،596  811  1384 2005
2006  1385  1،111  6،954  400،129،689،619  14،332،499،605،580  1,32  1,01  1،240  922  
2007  1386  1،489  7،394  420،135،354،882  14،741،688،498،027  1,27  1,03  1،532  935  
2008  1387  1،725  7،959  454،400،642،918  15،018،267،850،123  1,07  1,05  1،553  966  
2009  1388  2،154  8،446  455،540،536،710  14،997،755،929،110  1,24  1,06  1،820  1،000  
2010  1389  2،684  8،708  460،129،585،832  14،617،299،295،858  1,23  1,05  2،123  1،100  
2011  1390  3،252  9،460  486،807،615،326  14،992،052،727،000  1,14  1,05  2،295  1،800  
2012  1391  4،175  10،206  499،687،171،631  15،224،554،803،721  1,25  1,06  2،702  2،635  
2013  1392  5،424  10،870  462،487،675،169  15،567،038،144،850  1,40  1,04  3،642  3،165  
2014  1393  7،242  11،545  461،590،109،285  15،853،795،607،833  1,33  1,04  4،671  3،268  
2015  1394  9،080  12،207  482،839،035،523  16،242،526،401،218  1,19  1,03  5،426  3،358  
2016  1395  11،357  13،045  476،462،445،364  16،710،459،044،262  1,26  1,03  6،620  3،631  
2017  1396  13،844  13،716  540،290،519،315  16،972،347،893،377  1,07  1,03  6،875  4،060  
2018  1397  16،905  14،240  560،579،440،641  17،348،626،599،471  1,17  1,01  7،967  9،446  
2019  1398  21،528  15،100  530،308،150،846  17،856،476،888،950  1,34  1,03  10،409  12،828  
2020  1399  27،036  18،155  495،838،121،041  18،273،171،614،484  1,34  1,17  11،900  21،495  
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  نتيجه گيري - 6

نتايج حاصل از تحليل عوامل بنيادين اقتصادي حاكي از اين است كه 
تومان برآورد مي  15800، حدود 1400ارزش واقعي و تعادلي ارز در سال 

  گردد.
مختلف اقتصادي، اجتماعي و رواني انحراف از قيمت تعادلي به داليل 

محتمل است. اين انحرافات با روش تحليل سناريو از طيف بدبينانه تا 
خوشبينانه مورد بررسي قرار گرفته است و در صورت وقوع هر كدام از 

طبق  سناريوها، قيمت ارز رفتار متفاوتي را در پيش خواهد گرفت.
ين تاثيرات نوسانات ارزي، اطالعات شركت دخانيات ايران، يكي از بارزتر

بر روي وضعيت دارايي ثابت شركت مي باشد كه مي تواند نشان دهنده 
طرح هاي توسعه اي و گسترش شركت باشد. نوسانات در وهله اول، روند 

به عنوان  انجام طرح هاي توسعه اي را متوقف يا بسيار كند خواهد كرد.
ناگهاني ممكن است نكته پاياني مي توان گفت كه شوك هاي اقتصادي 

به صورت آني در عملكرد شركت ها انعكاس پيدا نكرده و به دليل وجود 
ضربه گيرهايي نظير موجودي در انبار، خريدهاي استقراضي و ايجاد 
بدهي هاي بلند مدت، رفته رفته تاثير خود را گذاشته و عملكرد شركت را 

  تضعيف نمايند.
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