اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ
ﺧﻮدروﭼﯿﻨﯽ

ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﻞ ﺑﺎزار ﺧﻮدرو و اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت در ﺑﺎزار ارز ،ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ در ﺳﺮاﺷﯿﺒﯽ ﻧﺮ خ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ی ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﻻک ﭘﺸﺘﯽ اﻓﺖ ﻧﺮ خ ﻫﺎ،
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﺮ خ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ زﯾﺮ ﻧﺮ خ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺴﺘﺮش ﻧﯿﻮز  -در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻧﯿﻤﯽ از ﺳﺎل ۹۸وارد ﻓﺼﻞ ﭘﺎ ﺰ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎزار ﺧﻮدرو در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﻼﻃﻤﺎت و ﺑﺤﺮانﻫﺎی زﯾﺎدی اﺳﺖ .در
آﻏﺎزﯾﻦ روزﻫﺎی ﺳﺎل ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺗﻼش دوﻟﺖ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺮ خ و ﺑﺎزار ﺧﻮدرو و اﻓﺰاﯾﺶ
ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮدرو ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﻧﺮ خ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﻮازات اﻓﺖ ﻧﺮ خ ارز در ﺑﺎزار ﻓﺮ وﮐﺶ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر ی ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﺷﺮاﯾﻄﯽ وارد ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻌﺎﻻن ﺑﺎزار
ﮐﻤﺎﮐﺎن اﻓﺖ ﻻﮐﯽ ﭘﺸﺘﯽ ﻧﺮ خ ﺧﻮدرو اداﻣﻪ دارد.
ﺟﺮﯾﺎن آرام و ﻧﺰوﻟﯽ ﻧﺮ خ ﺧﻮدرو ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ روﻧﺪ ،رﮐﻮد ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از
اﻓﺖ ﻧﺮ خ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪه و ﻋﻤﻼ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش در ﺑﺎزار راﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎزار ﺧﻮدرو در ﺣﺎﻟﯽ در ﺳﺮاﺷﯿﺒﯽ اﻓﺖ ﻧﺮ خ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه داران اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺟﻬﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﺑﺎزار ﺑﺎ ﮐﻨﺪی و ﺣﺮﮐﺖ ﻻک
ﭘﺸﺘﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﺮﯾﺪاران از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻮﺗﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﺎت اﻓﺖ ﻧﺮ خ ﺧﻮدرو ﺑﺮ رﮐﻮد ﺑﺎزار ،ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ وﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎزار را ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﺮﯾﺪاران و دارﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮدرو در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه ﻋﻨﻮان
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﭘﺮﺷﯿﻦ ﺧﻮدرو ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺴﯿﺎر ی از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺮ خ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﻧﺮ خ ارز در ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺮ خ ارز ،ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻧﺮ خ ﺧﻮدرو ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ار ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺟﻠﻮﮔﯿﺮ ی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻓﺖ ﻧﺮ خ ﺧﻮدرو ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺮ خ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اداﻣﻪ دارد
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :اﻣﺮوز ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﻓﺖ ﻧﺮ خ ارز و ﺗﺜﺒﯿﺖ در ﺑﺎزار ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺮ خ ﺧﻮدرو در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺮ خ دﻻر در ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﺑﺎﻻﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﺮ خ ﭘﺮاﯾﺪ  ۱۳۱در ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺮ خ ﯾﻮرو ۱۷ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد  ۳۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﻮد اﻣﺎ اﻣﺮوز ﮐﻪ ﻧﺮ خ ارز ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻬﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺮ خ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺣﺪود  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺧﻮدرو  ۱۱۱ﮐﻪ ﺣﺪود ۳۵
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﻮد اﻣﺮوز  ۴۵ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺳﺮاﺗﻮ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ اﻣﺮوز  ۲۸۵ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎزار اﻓﺖ ﻧﺮ خ ﺧﻮدرو اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺮ خ ﻣﻨﻄﻘﯽ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه در ﺑﺎزار ﺑﺮﺳﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎ ﺪ اداﻣﻪ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮ خ ﺧﻮدرو ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار و دﺳﺘﮕﯿﺮ ی ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮﻫﻢ زﻧﻨﺪه ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن
ﻋﻤﺪهای ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮدرو را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ دﯾﮕﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺠﺪد ﻧﺮ خ ﺧﻮدرو وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه داران ﺧﻮدرو ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ زﯾﺮ ﻧﺮ خ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﺮ خ ﺳﺮاﺗﻮ ﺳﺎﯾﭙﺎ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ۲۹۵
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻧﺮ خ  ۲۸۵در ﺑﺎزار ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ ﺟﮏ را ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ  ۳۰۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺮوز  ۲۶۳ﻣﯿﻠﯿﻮن در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ.
اﺧﺘﻼف  ۲۰ﺗﺎ  ۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺮ خ ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ در ﺑﺎزار  /ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﻓﺖ ﻧﺮ خ ﭘﺮاﯾﺪ ﺑﻪ زﯾﺮ ﻧﺮ خ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﻮﺗﻤﻨﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺼﻮص اﻓﺖ ﻧﺮ خ ﺧﻮدروﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ در ﺑﺎزار اﻇﻬﺎرﮐﺮد :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﺧﺘﻼف ﻧﺮ خ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺎزار ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮدروﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ و ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو
ﺑﯿﻦ  ۲۰ﺗﺎ  ۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی آﺗﯽ ﻧﺮ خ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﺮﺗﯿﺮاژ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮاﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﯾﺮ ﻧﺮ خ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی اﻓﺖ ﻧﺮ خ ﺑﻪوﺟﻮد اﻣﺪه در ﺑﺎزار ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮدروﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎی وارداﺗﯽ و ﻣﻮﻧﺘﺎ ژ ی را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﮑﺎن داده و ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮ خ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ر خ داده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ی ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺖ ﻧﺮ خ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۴۰درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﭘﺮﺷﯿﻦ ﺧﻮدرو

