اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﺎزار ﺧﻮدروھﺎی ﭼﯿﻨﯽ
ﺧﻮدروﭼﯿﻨﯽ

ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﻞ ﺑﺎزار ﺧﻮدرو و اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت در ﺑﺎزار ارز ،ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ در ﺳﺮاﺷﯿﺒﯽ ﻧﺮخ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﻻک ﭘﺸﺘﯽ اﻓﺖ ﻧﺮخ ھﺎ ،ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﺮخ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮدروھﺎ ﺑﮫ زﯾﺮ ﻧﺮخ ﺷﺮﮐﺖھﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺴﺘﺮش ﻧﯿﻮز  -در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻧﯿﻤﯽ از ﺳﺎل ٩٨وارد ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎزار ﺧﻮدرو در ﺷﺶ ﻣﺎھﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﻼطﻤﺎت و ﺑﺤﺮانھﺎی زﯾﺎدی اﺳﺖ .در آﻏﺎزﯾﻦ روزھﺎی ﺳﺎل
ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ھﻤﺮاه ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ورود ﺑﮫ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺗﻼش دوﻟﺖ و دﺳﺘﮕﺎھﮭﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺮخ و ﺑﺎزار ﺧﻮدرو و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿﮫ ﺧﻮدرو ﺑﮫﺗﺪرﯾﺞ ﻧﺮخ ﺧﻮدرو ﺑﮫ ﻣﻮازات
اﻓﺖ ﻧﺮخ ارز در ﺑﺎزار ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮد ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ اﻣﺮوز در ﺷﺮاﯾﻄﯽ وارد ﻧﯿﻤﮫ دوم ﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ﮐﻤﺎﮐﺎن اﻓﺖ ﻻﮐﯽ ﭘﺸﺘﯽ ﻧﺮخ ﺧﻮدرو اداﻣﮫ دارد.
ﺟﺮﯾﺎن آرام و ﻧﺰوﻟﯽ ﻧﺮخ ﺧﻮدرو ﮔﺮﭼﮫ اﯾﻦ روزھﺎ ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی را ﺑﮫ ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ روﻧﺪ ،رﮐﻮد ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺲ از اﻓﺖ ﻧﺮخ ﺑﺮ
ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪه و ﻋﻤﻼ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش در ﺑﺎزار راﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎزار ﺧﻮدرو در ﺣﺎﻟﯽ در ﺳﺮاﺷﯿﺒﯽ اﻓﺖ ﻧﺮخ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه داران اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺟﮭﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﺑﺎزار ﺑﺎ ﮐﻨﺪی و ﺣﺮﮐﺖ ﻻک ﭘﺸﺘﯽ ھﻤﺮاه اﺳﺖ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﺮﯾﺪاران از ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺑﺎزار
ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻮﺗﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺒﻌﺎت اﻓﺖ ﻧﺮخ ﺧﻮدرو ﺑﺮ رﮐﻮد ﺑﺎزار ،ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ وﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎزار را ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﺮﯾﺪاران و دارﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮدرو در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮫوﺟﻮد آﻣﺪه ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
ﭘﺮﺷﯿﻦ ﺧﻮدرو ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻧﺮخ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﻧﺮخ ارز در ﻧﯿﻤﮫ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺮخ ارز ،ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻧﺮخ ﺧﻮدرو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ار ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ
ﺑﺎزار ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻓﺖ ﻧﺮخ ﺧﻮدرو ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﻧﺮخ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اداﻣﮫ دارد
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :اﻣﺮوز ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﻓﺖ ﻧﺮخ ارز و ﺗﺜﺒﯿﺖ در ﺑﺎزار ،ھﻤﭽﻨﺎن ﻧﺮخ ﺧﻮدرو در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﻧﺮخ دﻻر در ﻧﯿﻤﮫ ﺳﺎل  ٩٧ﺑﺎﻻﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﺮخ ﭘﺮاﯾﺪ  ١٣١در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﮐﮫ ﻧﺮخ
ﯾﻮرو ١٧ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد  ٣٢ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﻮد اﻣﺎ اﻣﺮوز ﮐﮫ ﻧﺮخ ارز ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﮭﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﻧﺮخ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺣﺪود  ۴٠ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺧﻮدرو  ١١١ﮐﮫ ﺣﺪود  ٣۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﻮد اﻣﺮوز  ۴۵ﻣﯿﻠﯿﻮن
اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺳﺮاﺗﻮ  ٢٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ اﻣﺮوز  ٢٨۵ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎزار اﻓﺖ ﻧﺮخ ﺧﻮدرو اداﻣﮫ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧﺮخ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه در ﺑﺎزار ﺑﺮﺳﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ اداﻣﮫ روﻧﺪ ﮐﺎھﺶ ﻧﺮخ ﺧﻮدرو ،ﺧﺎطﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿﮫ ﺑﮫ ﺑﺎزار و دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮھﻢ زﻧﻨﺪه ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﮐﮫ اﻏﻠﺐ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﺪهای ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎزار
ﺧﻮدرو را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ دﯾﮕﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺠﺪد ﻧﺮخ ﺧﻮدرو وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه داران ﺧﻮدرو ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮدروھﺎ ﺑﮫ زﯾﺮ ﻧﺮخ ﺷﺮﮐﺖھﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﺮخ ﺳﺮاﺗﻮ ﺳﺎﯾﭙﺎ ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﮫ  ٢٩۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﺷﺪه ﺑﻮد
اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻧﺮخ  ٢٨۵در ﺑﺎزار ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ ﺟﮏ را ﮐﮫ ﺷﺮﮐﺖ  ٣٠١ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺮوز  ٢۶٣ﻣﯿﻠﯿﻮن در ﺑﺎزار ﺑﮫ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ.
اﺧﺘﻼف  ٢٠ﺗﺎ  ۶٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺮخ ﭼﯿﻨﯽھﺎ در ﺑﺎزار  /ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﻓﺖ ﻧﺮخ ﭘﺮاﯾﺪ ﺑﮫ زﯾﺮ ﻧﺮخ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﻮﺗﻤﻨﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺼﻮص اﻓﺖ ﻧﺮخ ﺧﻮدروھﺎی ﭼﯿﻨﯽ در ﺑﺎزار اظﮭﺎرﮐﺮد :ھﻢ اﮐﻨﻮن اﺧﺘﻼف ﻧﺮخ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ و ﺑﺎزار ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮدروھﺎی ﭼﯿﻨﯽ و ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﯿﻦ  ٢٠ﺗﺎ  ۶٠ﻣﯿﻠﯿﻮن
اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎ اداﻣﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖھﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در ھﻔﺘﮫھﺎی آﺗﯽ ﻧﺮخ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮدروھﺎی ﭘﺮﺗﯿﺮاژ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮاﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ زﯾﺮ ﻧﺮخ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ وی اﻓﺖ ﻧﺮخ ﺑﮫوﺟﻮد اﻣﺪه در ﺑﺎزار ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮدروھﺎی داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزار ﺧﻮدروھﺎی وارداﺗﯽ و ﻣﻮﻧﺘﺎژی را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺷﺪت ﺗﮑﺎن داده و ھﻤﺰﻣﺎن ﮐﺎھﺶ ﻧﺮخ در ھﺮ ﺳﮫ ﺑﺨﺶ
رخ داده اﺳﺖ ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ اﯾﻦ اﻓﺖ ﻧﺮخ ﺑﮫ ﺑﯿﺶ از  ۴٠درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
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