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ســعید رســولی ،مدیرعامل شــرکت راهآهن جمهوری اســامی ایران از
فعال شــدن خــط ریلی ایــران – اروپا از طریــق ترکیه و در قالــب کریدور
ترانزیتی چین به ترکیه و اروپا برای حمل و نقل بار و ترانزیت خبر داد/.
ایسنا

قرارداد با هندیها عملیاتی میشود

محمد راستاد ،رئیس ســازمان بنادر و دریانوردی گفت :به نظر میرسد
با روندی که در حال انجام آن هســتیم اشــکالی در فعالســازی قرارداد
اصلی  10ســاله  BOTبندر شــهید بهشــتی با مشــارکت هندیهــا ایجاد
نمیشود و این قرارداد عملیاتی میشود/.ایلنا

برداشت گاز از فاز  ۱۳پارس جنوبی

سهمیه ورق فوالدی حل میشود

سرپرســت وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :مشکل سهمیهها بویژه
ســهمیه ورق فوالدی در ســامانه بهینیاب ،با استفاده از توانمندی تشکل
تخصصی آن برطرف میشــود .جعفر ســرقینی با بیان این مطلب افزود:
مشــکل اختصاص سهمیهها در سامانه بهین یاب ،مشکلی قدیمی است
کــه در مورد بیشــتر فرآوردهها صدق میکنــد ،اما دربــاره ورق فوالدی قبالً
صحبتهایی با اتحادیههای لوله و پروفیل شده بود که اکنون این اتحادیه
بــرای کمک بــه وزارتخانه در کنترل بازار ورق فــوالدی ،اعالم آمادگی کرده
اســت .وی با بیــان اینکه این مشــکل درخصــوص پتروشــیمیها تا حدود
زیادی برطرف شده است ،گفت :اختصاص سهمیه پتروشیمی در سامانه
بهین یاب کنترل میشود یعنی وقتی سهمیه را براساس بهین یاب تحویل
میگیرند کنترلهای الزم صورت میگیرد و سختگیری بیشتر است/.تسنیم

متقاضیان طرح ملی مسکن توجه کنند

وزارت راه و شهرســازی طــی اطالعیــهای جزئیــات حســاب مربــوط بــه
واریــز آورده متقاضیــان طــرح ملی مســکن را اعــام کرد .هرگونــه واریز
وجــه مربوط به ســهم آورده متقاضــی طرح اقدام ملی مســکن (اعم
از هزینههای مربوط به ســاخت ،آمادهســازی و )...میبایســت صرفاً از
طریق حســاب مسدودی افتتاح شــده بهنام متقاضی که اطالعات آن
در پروفایل ایشــان در ســامانه نیز مشخص شده اســت ،صورت پذیرد.
بدیهی اســت پرداخت هرگونه وجه خارج از این حســاب در ســرجمع
آورده متقاضیــان برای تســویه حســاب هنگام تحویل واحد محســوب
نمیشود/.تسنیم

مسیرنقدینگی پس از افت بورس
سیاوش رضایی
خبرنگار

شــاخص کل بــورس از روز  20مــرداد تا
روز گذشــته  16.9درصــد کاهــش یافته
اســت ،هرچنــد این میزان افت نســبت
به  236درصد رشد بازار از ابتدای سال
رقم ناچیزی است ،ولی اتفاقاتی که طی
ایــن روزهــا در بازار ســهام افتاده اســت
ســهامداران ،بخصــوص ســهامداران
تازهوارد را نگران کرده است.
حال یکی از پرســشهای اصلی این
اســت که با این میزان افت و در صورتی
که روند بازار برای مدتی به همین شکل
باقی بماند ،نقدینگی که طی پنج ماهه
سال وارد بازار سرمایه شده چه واکنشی
نشــان خواهــد داد؟ آیــا راه بازارهــای
مــوازی و رقیــب را میگیــرد؟ و درایــن
صورت چه تأثیری خواهد داشت؟
طبق اعــام رئیس ســازمان بورس
و اوراق بهــادار از ابتدای ســالجاری تا
پایان مــرداد  110هــزار میلیــارد تومان
نقدینگی جذب بازار ســهام ایران شده
اســت کــه مقایســه آن با مجمــوع 35
هــزار میلیــارد تومانــی کــه درکل ســال
گذشــته وارد این بازار شــده حکایت از
جهش قابل توجــه در جذب نقدینگی
توسط بورس است.
با این حال سهم تازه واردان بورسی
از ایــن حجــم نقدینگــی زیــاد نیســت.
براســاس آمارها میانگین سرمایه وارد
شــده به بــورس توســط تــازه واردها به
طور متوســط به  10تا  15میلیون تومان
میرســد .یعنی همین سهامدارانی که
صفهای فروش را درکنار حقوقیهای
بازار تشکیل دادهاند.
واقعیــت ایــن اســت درصورتــی که
شــرایط بــه گونــهای پیــش رود کــه بازار
ســهام جذابیتهــای خــود را بــرای
ســرمایهگذاران از دســت بدهــد و ایــن
موضوع باعث خروج تدریجی نقدینگی
از این بازار شود ،به طور قطع شاهد آثار

و تبعــات منفــی قابل توجهی در ســایر
بازارهــا خواهیم بود .چــرا که نقدینگی
ســرگردانی که در دســت مردم است به
طــور طبیعــی باید میــان بازارهــای ارز،
طال ،خــودرو ،مســکن ،ســپرده بانکی و
سهام ،یکی را انتخاب کند.
ایــن درحالــی اســت کــه شــرایط
موجــود در ســایر بازارهــا بــه گونــهای
اســت کــه ریســک ورود را بــاال بــرده
اســت .هماکنون دولت بــا برنامههایی
کــه در دســتور کار دارد ،در صدد خروج
و حــذف ســفته بــازان از ایــن بازارهــا
اســت .برهمیــن اســاس ضمــن اینکه
چشــمانداز روشــنی از صعود نرخ ارز و
بهدنبــال آن طال وجــود دارد ،ابزارهای
مالیاتــی یکــی از موانــع اصلــی بــرای
ورود بــه ایــن بازارهاســت .خریــد ارز و
طال نیازمنــد ارائه کارت ملی اســت که
تمام اطالعات خریدار در سیستمهای
تعریف شــده ثبت میشــود .درهمین
راستا اخیراً رئیس اتحادیه طال و جواهر
کشــور از برنامــه دولــت بــرای دریافت
مالیــات از خریداران بیش از یک ســکه
خبرداده اســت و برهمین اســاس ارائه
کارت ملــی بــرای خریــد طــا الزامــی
میشود.
از ســوی دیگر در بازار مسکن عالوه
براینکــه نقدشــوندگی بازارهایی مانند
ارز ،طــا و ســهام را نــدارد ،ورود بــه
آن بــه نقدینگــی باالیــی نیــاز دارد کــه
از عهــده ســرمایه گــذاران خــرد خارج
اســت .در بــازار خــودرو نیــز بهدلیــل
محدودیتهای تولید بازار ســفته بازی
اشــباع شــده اســت و بــازار در رکــود به
ســرمی بــرد .بــا ایــن حــال در بازارپول
و ســپردههای بانکــی بررســی مانــده
ســپردههای بانکــی نشــان میدهــد که
رونــد رو به افزایش اســت .به طوری که
در فروردیــن ماه نســبت به ماه مشــابه
ســال قبــل و مــاه قبــل از آن بــه ترتیب
 33.3و  2.2درصــد و در اردیبهشــت

ایرنا

پیــام معتمد ،مجری فــاز  ۱۳پارس جنوبی از تکمیل مراحل اســتاندارد
راهاندازی و آغاز برداشــت گاز غنی از ســکوی  13Cمیدان پارس جنوبی
خبر داد/.تسنیم

خبرخوان

فعال شدن خط ریلی ایران-اروپا
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گزارش «ایران» از تأثیر نوسان بازار سهام بر سایر بازارها

واردات برنج ممنوع شد

واردات و ترخیص برنج بهصورت فصلی از روز گذشــته ممنوع شــد و تا
اول آبانماه نیز ادامه خواهد داشــت .طــی مدت اخیر با توجه به حجم
باالی برنجهای دپو شــده در گمرک که به حدود  300هزار تن میرســد،
رایزنیهایــی بــرای تغییــر در این تصمیم صــورت گرفت امــا در نهایت
نتیجه مذاکرات به اعمال ممنوعیت منتهی شد/.ایسنا
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مــاه این میزان رشــد بــه ترتیــب 34.1
و  5.2درصــد بــوده اســت و درنهایــت
مانــده ســپردههای بانکــی را به 2857
هزار میلیارد تومان رسانده است .طبق
معمول همواره سرمایهگذاران ریسک
گریز سپردهگذاری در بانکها را که نرخ
ســود ثبــات و مطمئنــی دارد انتخــاب
میکنند و ســرمایهگذاران ریســک پذیر
بــه ســایر بازارهــا بــرای کســب بازدهی
باالتر جذب میشوند.
ëëآیا نقدینگی از بورس خارج میشود؟
حــال بایــد دید افــت روزهــای اخیر
بازار سهام تا چه حد به خروج نقدینگی
از این بازار منجر میشــود .این درحالی
است که کارشناسان بازار سرمایه اعتقاد
دارنــد کــه ایــن میــزان افــت بــه خروج
نقدینگی از بورس منجر نمیشود.
درهمیــن زمینه حمیــد میرمعینی
توگــو
کارشــناس بــازار ســرمایه در گف 
بــا «ایــران» اعتقــاد دارد :ســایر بازارها
درکوتاهمــدت از افــت روزهــای اخیــر
بــورس تأثیر نمیپذیرنــد .به گفته وی،

همــان عاملی که باعث محدود شــدن
رشــد بازار ســهام شــده تهدیــدی برای
سایر بازارها محسوب میشود.
وی توضیح داد :طــی ماههای اخیر
منشأ رشد شاخصهای قیمتی درتمام
بازارها رشــد نرخ ارز بوده که بورس نیز
درکنــار حجــم بــاالی نقدینگی بــه این
عامل واکنش نشان داد.
میرمعینــی ادامــه داد :یکــی از
مهمتریــن عواملــی کــه در آینــده
بازارهــا تأثیر خواهد داشــت ،توافق 25
ســاله ایــران و چیــن اســت کــه نگرش
ســرمایهگذاران را بــه طــور کامل تغییر
خواهد داد .اگر این توافق اجرایی شــود
رشد نرخ ارز در کشور کنترل میشود که
روی بورس و سایر بازارها مؤثر است.
وی تصریح کــرد :در صورتی که این
توافق عملیاتی شــود ،محدودیتهای
درآمدهــای نفتی و غیرنفتــی و مهمتر
از آن ورود ارز بــه کشــور تا حدود زیادی
برطرف میشــود و تأمیــن منابع مالی
را آســانتر میکنــد .از ســوی دیگــر ایــن

توافق با ورود سرمایهگذاری خارجی به
کشور باعث بهبود وضعیت بخشهای
واقعی اقتصاد میشود.
این کارشــناس بــازار ســرمایه تأکید
کرد :بازار ســرمایه از این توافق تأثیرات
مختلفی میگیــرد .هرچند کاهش نرخ
ارز اثــر منفــی روی شــاخص میگــذارد
ولــی بهبــود شــرایط اقتصــادی و رشــد
واقعی آن به رشد بورس کمک میکند.
وی اضافــه کــرد :در شــرایط فعلــی
هیــچ نشــانهای از خــروج نقدینگــی از
بــورس مشــاهده نمیشــود .هرچنــد
دراین مــدت ارزش بازار بورس کاهش
قابــل توجهــی پیــدا کــرده اســت اما به
معنای خــروج پول از بازار نیســت چرا
کــه بــه ازای هر فــروش ســهام خریدی
انجــام میشــود و تنهــا منشــأ ســرمایه
تغییــر میکنــد .بــا ایــن حــال بهدلیــل
کاهــش قیمــت ســهام بســیاری از
شرکتها ارزش بازار تبخیر شده است.
میرمعینی درپایــان گفت :درحالی
که منشــأ رشــد بورس درماههــای اخیر

نقدینگی و رشــد نرخ ارز بوده در ســایر
بازارها بهدلیل اینکــه حجم معامالت
بسیار پایین بوده دلیل اصلی رشد نرخ
ارز بوده است.
ëëنقد شوندگی سایر بازارها پایین است
همچنیــن ارســان محتشــم امیری
توگو با
کارشــناس بازار ســرمایه درگف 
«ایــران» گفت :با وجودی که شــاخص
کل بــورس در روزهــای گذشــته افــت
داشــته اســت ،امــا این موضــوع باعث
خروج نقدینگی از این بازار نمیشود.
وی افــزود :ایــن موضــوع دو علــت
اصلــی دارد کــه یکــی مقطعــی بــودن
افــت بــورس در روزهای اخیر اســت به
طــوری کــه پیشبینیهــای تخصصــی
نشــان میدهد که بورس درکوتاه مدت
به مدار عــادی خود بازگــردد .بنابراین
ســهامداران بخصــوص حرفــه ایها با
این نوع نوســانات آشــنا هستند و حتی
از ایــن فرصت برای ســودآوری و خرید
ســهمهایی کــه افــت قیمــت داشــته
استفاده میکنند.
وی ادامه داد :عامل دیگری که مانع
از خروج نقدینگی از بورس میشود به
شــرایط بازارهای مــوازی ارتبــاط دارد.
هماکنــون دولت با ابزارهــای مختلفی
بازارهــای ارز و طــا را کنتــرل میکنــد
و هرینــه ورود بــه این بازارهــا برخالف
گذشــته افزایش یافته اســت .در مابقی
بازارها نیز مانند مســکن نقدشــوندگی
پاییــن اســت درحالــی کــه در بــورس
ســهامدار میتوانــد بســرعت ســرمایه
خــود را نقــد کنــد در بازارهایــی ماننــد
مســکن و خــودرو ایــن فرآینــد زمانبــر
است.
این کارشناس بازار سرمایه درادامه
اظهارکــرد :یکــی از دالیلــی که به رشــد
شــتابان بورس کمک کرد شــیوع کرونا
بود که باعث شد تا به یک باره تقاضای
آنالیــن بــرای خریــد و فــروش ســهام
افزایش یابد.

