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«ایران» از تحوالت هفته گذشته بازار سهام گزارش میدهد

مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی در گفتوگو با «ایران»:

بورس تهران  350میلیارد دالری شد

فرودگاهها بهخاطر کرونا زیان باالیی دیدند اما هیچ فرودگاهی تعطیل نشد
سهیالیادگاری
خبرنگار

شــیوع کرونا در جهان ،نخستین اثراتش
را بــر فعالیــت ایرالینهــا گذاشــت .بــا
کاهش و لغو ســفرها ،بســیاری از پروازها
در سراســرجهان به حالت تعلیق درآمد
و بــه همیــن دلیــل کاهــش درآمدهــای
بخــش هوایی در این شــرایط چشــمگیر
است .تأثیر کرونا بر صنعت هوایی کشور
چگونه بــوده و کدام فرودگاهها بیشــتر از
این شــرایط متضرر شــده اند؟ بیشترین
پروازهایــی کــه در ایــن مــدت لغــو یــا
کاهش داشــته ،مربوط به کدام استانها
اســت؟ ســیاوش امیرمکری ،مدیرعامل
شــرکت فرودگاههــا و ناوبــری هوایــی به
این پرســشها و ســؤاالت دیگــر در مورد
وضعیت پروازها پاسخ داده است.
ëëشــیوع کرونــا شــاید تأثیــر کمتــری
برپروازهــای پرتقاضــا داشــته باشــد امــا
پروازهای هفتگی یا بین اســتانی چقدر از
این شرایط متضرر شده است؟
در زمــان اوج شــیوع کرونــا در ابتدای
ســال  99پروازهای مســافری بیش از 80
درصــد کاهش یافت و اما با کمتر شــدن
بیمــاری و افزایــش پروازهــا در برخــی
از فرودگاههــای بــزرگ ماننــد مهرآبــاد،
مشهد و اصفهان ،ترافیک آنها به حدود
 60درصد از میزان نشســت و برخاســت
ســال گذشــته بازگشــتند اما متأســفانه با
شــیوع مجدد این بیماری ،شاهد کاهش
ترافیک در سفرهای داخلی هستیم.
در فــرودگاه مهرآبــاد نشســت و
برخاســت هواپیماها در سه ماهه ابتدای
ســال  99نســبت بــه مدت مشــابه ســال
قبــل  41درصد کاهش ،اعــزام و پذیرش
مســافر  53درصــد کاهــش و ارســال و
پذیــرش بار و پســت  55درصــد کاهش
دارد .در فــرودگاه شــهید هاشــمینژاد
مشــهد میــزان نشســت و برخاســت
هواپیمــا در ســه ماهــه ابتدایــی امســال
نســبت بــه مدت مشــابه ســال قبــل 66
درصــد کاهــش ،اعزام و پذیرش مســافر
 75درصد کاهش و ارســال و پذیرش بار
و پست  80درصد کاهش داشته است.
همچنین در فرودگاه شیراز نشست و
برخاســت هواپیماها  54درصد کاهش،
اعزام و پذیرش مسافر  61درصد کاهش
و ارســال و پذیرش بار و پست  69درصد
کاهــش داشــته اســت.در فــرودگاه امــام
خمینی(ره) در ســه ماهه ابتدایی امسال
میزان نشست و برخاست هواپیماها 89
درصــد کاهــش ،اعزام و پذیرش مســافر
 96درصد کاهش و ارسال و پذیرش بار و
پست نیز  81درصد کاهش داشته است.

اخـــــبار

رشد  2.3درصدی دارایی صاحبان سهام
عدالت

ارزش برگه  ۵۳۲هزار تومانی ســهام عدالت در پایان معامالت هفته
گذشته به  ۱۹میلیون و  ۶۳۴هزار و  ۵۴۸تومان رسید و سود  ۴۵۰هزار
تومانی عاید ســهامداران شد .بر اســاس این گزارش کسانی که ارزش
اولیــه ســهام عدالت آنها  532هــزار تومان اســت در پایان معامالت
روز چهارشــنبه  1مرداد ارزش ســهام عدالتشان به  19میلیون و  634هزار و 548
تومــان رســیده اســت .در ابتــدای معامــات هفته گذشــته ارزش ســهام عدالت
 532هزار تومانی  19میلیون و  184هزار و  457تومان اعالم شــده بود که بر این
اســاس طــی معامالت این هفته  2.3درصد ســود معادل  450هــزار و  91تومان
عاید ســهامداران عدالت شــده است .در هفته پیش از آن سود  13درصدی عاید
سهامداران عدالت شده بود/.تسنیم

اشتغالزایی در مناطق محروم
با فعالسازی معادن غیرفعال

چهار هزار و  ۴۰۰معدن غیر فعال در کشــور وجود دارد که با توجه به عزم دولت
بــرای راهانــدازی آنها ،اشــتغالآفرینی قابل توجهــی در مناطق کمتــر برخوردار
محقــق خواهــد شــد .براســاس آمــار وزارت صنعــت ،معــدن و تجارت تــا پایان
ســال  ۱۳۹۸تعــداد  ۱۰هــزار و  ۴۰۴معدن در ســطح کشــور به لحاظ اخــذ پروانه
بهرهبرداری مورد شناسایی قرار گرفتهاند که از این تعداد بیش از پنج هزار و ۶۰۰
معــدن فعال و بقیه ،غیر فعال اســت .ایــران اکنون از نظر تنــوع مواد معدنی با
کشف  ۶۸نوع ماده معدنی در بین  ۱۰کشور شاخص جهان جای دارد و از لحاظ
ذخایر شناســایی شــده با حدود  ۵۷میلیارد تن ذخیره که حدود  ۳۷میلیارد تن
قطعــی و بقیه احتمالی اســت ،جایــگاه پانزدهــم دنیــا را دارد .وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،آمار رســمی اشــتغال مستقیم در معادن کشور را به میزان ۱۴۲
هزار نفر پایان سال  ۱۳۹۸اعالم کرد .چنانچه به ازای هر معدن غیر فعال که به
چرخه تولید و فعالیت متصل شــود حدود  ۵۰نفر اشتغال مستقیم تحقق یابد،
برآورد میشود بالغ بر  ۲۰۰تا  ۲۲۰هزار نفر در این ارتباط فعال شوند/ .ایرنا

تخلف اصناف تهران به صورت الکترونیکی
به تعزیرات ارسال میشود

معاون بازرســی و نظارت ســازمان صنعت ،معدن و تجارت اســتان تهران گفت:
بــا توجــه به راهانــدازی و تکمیــل شــدن ســامانههای الکترونیکی (ســامانه مبارزه
بــا قاچــاق ،گرانفروشــی و خدمات پــس از فــروش) از اول مرداد ماه هیــچ پرونده
تخلفی به صورت دســتی به ســازمان تعزیرات حکومتی ارســال نمیشود .سعید

اعالمی از ســوی وزارت بهداشت در این
شــرایط خــاص در دســتور کار خــود قرار
داده است .الزم به ذکر است در مواقعی
شــرکتهای هواپیمایــی بهدلیل کاهش
تعداد مسافر در برخی از مسیرها ،اقدام
به لغو پروازها کردهاند.
ëëشیوع کرونا چقدر از درآمد فرودگاههای
کشور کاسته است؟
تأثیــر مســتقیم کرونــا روی پروازهای
عبــوری بهعنوان منبع اصلی درآمدهای
شــرکت ،به گونهای بوده است که تعداد

در فرودگاه مهرآباد
نشست و برخاست
هواپیماها در سه ماهه
ابتدای سال  99نسبت
به مدت مشابه سال
قبل  41درصد کاهش،
اعزام و پذیرش مسافر
 53درصد کاهش و
ارسال و پذیرش بار
و پست  55درصد
کاهش دارد

پروازهــای عبــوری کــه قبــل از کرونــا بــه
حــدود  700پرواز روزانه نیز میرســید در
شــرایط کرونا به نازلترین سطح خود در
طــول تاریخ شــرکت (حــدود  130پرواز)
رســید .در نتیجه این شرایط ،درآمدهای
متناظــر با این فعالیت بــا کاهش حدود
 80درصــدی درآمدهای عبوری و حدود
 70درصد درآمدهای ناشــی از پروازهای
داخلــی نــزول کــرد که ایــن امر بــا توجه
بــه رونــد رو بــه بهبــود ،بتدریــج در حال
افزایــش اســت و در حــال حاضــر تعداد
پروازهای عبــوری به حدود  260پرواز در
روز رسیده است.
ëëبرنامههــای ارتقــای فرودگاههــا در این
شرایط چگونه پیش میرود؟
ارائــه ســرویسهای عملیاتــی بــا
وجــود کرونا بدون وقفه دنبال میشــود.
نصــب ســوئیچینگ مهرآبــاد 28 ،پروژه
عمرانی در فرودگاهها و ســاخت ســایت
رادار «تنــگ ریــز» شــیراز ،از نمونههــای
ایــن اقدامات اســت .بــا کاهــش پروازها
عملیات عمرانی در برخی از فرودگاهها
ســرعت گرفتــه اســت .بهطــور کلــی
شــیوع کرونــا باعــث کاهــش تقاضــای
ســفرهای هوایــی ،کاهــش فرکانــس
پــروازی شــرکتهای هواپیمایــی و در
نتیجــه کاهــش اســتفاده از امکانــات و
زیرساختهای فرودگاهی شده است.
ëëبــرای کاهــش اثــرات ایــن بحــران
پیشبینی نشده ،برنامه ای دارید؟
برای مقابله با چنین شرایط بحرانی
بیســابقه و پیشبینی نشــده ،شرکت در
قالــب دو برنامــه کوتاه مدت که شــامل؛
ایجــاد امکانــات و شــرایط الزم بــرای
ضدعفونــی کردن اماکن ،بررســی دمای
بــدن و تب مســافران و کارکنــان ،رعایت
فاصلــه فیزیکــی ،اســتقرار تجهیــزات و
دســتگاههای ضدعفونی دســت کارکنان
و مســافران ،بهکارگیــری جداکنندههــای

محمدیپــور افزود :بــا راهاندازی این ســامانهها ،رســیدگی به پروندهها ،با ارســال
سیســتمی به حداقل زمان ممکن میرسد .وی جلوگیری از مصرف بیرویه کاغذ
و کاهــش بوروکراســی اداری و کاهش زمان رســیدگی به پروندههــا را از مزیتهای
راه انــدازی ایــن ســامانهها عنــوان کــرد .محمدیپور ادامــه داد :با کمک ســامانه
الکترونیک پروندهها تعدد تخلفات یک واحد صنفی ،تولیدی و خدماتی براحتی
قابل شناســایی بوده و اجرای ســایر الزامات قانونی متناسب نظیر نصب پارچه بر
سر در واحدهای صنفی پلمب شده با سهولت بیشتری عملیاتی میشود/.ایرنا

کانادا :تحلیل اولیه جعبههای سیاه هواپیمای اوکراینی
به پایان رسید

رئیــس اداره ایمنی حمل و نقــل کانادا بامداد جمعه اعالم کــرد که تیم تحقیق
بینالمللــی ،تحلیــل اولیه اطالعــات جعبههای ســیاه هواپیمــای اوکراینی را در
فرانســه به پایان رســانده اســت .به گــزارش رویتــرز« ،کتی فاکس» رئیــس اداره
ایمنــی حمــل و نقل کانادا گفت :کار در پاریس تمام شــده ،امــا تحقیقات زیادی
باقــی مانده اســت .هنوز پرســشهای کلیدی زیــادی وجود دارد که بایــد به آنها
پاسخ داده شود /.ایرنا

افزایش حدود  ۴۰۰۰تومانی قیمت گندم
در سال زراعی آینده

رئیــس نظــام صنفی کشــاورزی با بیــان اینکه بــا حــذف ارز دولتــی از نهادههای
کشــاورزی در شــرایط فعلــی و همچنیــن بــاال رفتن هزینههــای تولیــد ،باید نرخ
خرید تضمینی محصوالت کشاورزی براساس قانون خرید تضمینی محصوالت
کشاورزی توسط دولت منطقی و عادالنه تعیین و اعالم شود ،گفت :با محاسباتی
کــه انجــام دادیم قیمت تمام شــده گنــدم برای ســال زراعی آینده هــر کیلوگرم
بیــش از  ۶۰۰۰تومان خواهد بود .یعنی قیمت گندم متناســب با افزایش قیمت
نهادههــا چــون بذر ،ســم ،کــود ،ادوات کشــاورزی ،خدمــات و ...افزایــش خواهد
یافت.محمد شــفیع ملکزاده در پاســخ به این ســؤال که حذف ارز ۴۲۰۰تومانی
واردات نهادههای کشــاورزی چه اثراتی بر بخش کشاورزی خواهد داشت ،گفت:
حذف ارز دولتی قطعاً هزینهها را به میزان زیاد افزایش میدهد و کشاورزان باید
تمامی نهادهها و خدمات مورد نیاز تولید را با هزینههای بســیار سرسامآور تهیه
کننــد که در نهایــت منجر به باال رفتــن هزینه تولید و افزایش قیمت تمام شــده
محصــوالت تولیــدی خواهد شــد و در واقع یا باید قیمت تمام شــده محصوالت
تولیدی متناســب با هزینههای تولید تعیین و در اختیار مصرف کننده قرار گیرد
کــه به ضــرر مصرفکنندگان خواهــد بود و یا در غیــر این صــورت تولیدکنندگان
متحمل خسارتهای بسیار سنگینی خواهند شد/.ایسنا

گزارش

بیشترین ضرر اقتصادی کرونا نصیب فرودگاههای دارای پرواز بینالمللی شد
امــا بیشــترین ســهم نشســت و
برخاست فرودگاهها در خردادماه 1399
مربوط بــه فــرودگاه مهرآباد بــا 35.52
درصد است.
از ســوی دیگــر ،در رونــد عــادی
بهرهبــرداری از فرودگاههــای کشــور،
افزایش رشــد ساالنه حداقل در حدود 5
درصد پیشبینی شــده بود که متأسفانه
بــا شــروع کرونا نــه تنها رشــد پیشبینی
شده محقق نشــد ،بلکه منجر به کاهش
بســیار زیــاد فعالیت فرودگاههــا و بعضاً
عــدم بهرهبــرداری از زیرســاختهای
ایجــاد شــده در دوران شــیوع کرونــا شــد
کــه ایــن امر خســارت های بســیار زیادی
را بــه شــرکت تحمیــل کــرد .عملکــرد
فرودگاه های تحت مدیریت شــرکت نیز
بر اساس میزان شــیوع کرونا و وضعیت
شــهرهایی کــه فــرودگاه در آن واقــع
شــدهاند ،از نظــر ســطح هشــدار متغیــر
بوده است.
ëëطــی چنــد ســال اخیــر فرودگاههــای
شــهرهای کوچــک ،ماننــد فــرودگاه
رامســرراهاندازی شــد ،یــا پروازهــای بین
اســتانی افزایش یافت .وضعیت پروازی
این اســتانها بهخاطر کرونا چه تغییراتی
کرده است؟
در ایــن ایــام در فرودگاههایــی کــه
طی ســالهای اخیــر راهاندازی شــدهاند
و همچنیــن فرودگاههــای کوچکتــر،
مســافران بســیار کمــی تــردد کردنــد و
اکثر ایرالینهــا پروازهای خــود را در این
مســیرها لغــو کردهانــد .بهطــور نمونــه،
بــا وجــود ســطح هشــدار بــاال و قرمــز
بودن شــرایط طــی ماههای اســفند 98و
فروردیــن  1399تعداد پروازهای داخلی
فــرودگاه رامســر عمــاً بــه صفر رســید و
پروازهای فرودگاه رشــت در مســیر تردد
به تبریز درکل ابطال و در مســیر مشــهد
هــم بســیار محــدود انجــام پذیرفــت.
بــا کاهــش تدریجــی ســطح هشــدار این
اســتانها در اردیبهشــت و خــرداد مــاه،
عملیات پروازی روند افزایشــی یافته و با
شیب مالیم در حال گذر به شرایط ثبات
قابل اطمینان است.
بهطــور کلــی ،در ســه ماهــه نخســت
امسال نسبت به ســه ماهه نخست سال
قبل در تعداد پــرواز در حدود  51درصد
و در اعزام و پذیرش مسافر در حدود 64
درصد کاهش داشتهایم.
ëëبهخاطــر شــیوع کرونــا ،فرودگاهــی در
کشور تعطیل شده است؟
شــرکت فرودگاههــا و ناوبــری هوایی
ایــران نــه تنها در ایــن مــدت فرودگاهی
را تعطیــل نکــرده اســت ،بلکــه تمــام
تمهیــدات الزم را بــه منظــور پذیــرش
مســافران و ایرالینها بــا رعایت موازین

اقتصادی

شنبه  4مرداد 1399
سال بیست و ششم
شماره 7402

نایلونــی ،تعطیلــی اماکــن ،تســهیالت و
امکانات غیر ضروری ،ایجاد محدودیت
برای دسترسی به بخشهای بالاستفاده
ترمینالها ،انجام تســتهای پزشــکی و
تمهیــدات الزم بــرای آزمایــش کرونــا و
ارائــه دســتورالعملها و ضوابــط راهنما
و در برنامــه بلنــد مــدت موضوعاتــی
از قبیــل ترویــج فرهنــگ ســامتی و
رعایت بهداشت ،گســترش و استفاده از
سیســتمهای اتوماســیون و حذف نیروی
انسانی و تعامالت نزدیک بین مسافران
و پرســنل از طریــق ابزارهــای(Touch
 ،)Lessبرقــراری تعامل پایــدار با وزارت
بهداشــت و مســئوالن مربوطــه ،تعییــن
و بازتعریــف نقشهــا و مســئولیتهای
واحدهــا و ســازمانهای مختلــف،
بازتعریــف قراردادهــای بهرهبــرداری از
اماکــن فرودگاهــی ،بازطراحــی جریــان
حرکت مســافر در ترمینالهای مسافری
در دستور کار شرکت قرار دارد.
ëëبیشــترین ضرر و زیان و کاهش مسافر یا
پرواز مربوط به کدام فرودگاه است؟
فرودگاههایــی کــه تعداد پــرواز کمی
در هفتــه داشــتند ،بــا ابطــال پروازهــا،
بیشــتر متضرر شــدهاند .البته ایــن اثر بر
فرودگاههــای بــزرگ ملموس اســت .به
طــور کلــی عملکــرد همــه فرودگاههــا با
توجــه به شــرایط ناشــی از کرونــا با ضرر
و زیــان مواجــه بوده اســت ولی بــا توجه
به شــرایط ،بیشــترین ضــرر اقتصادی به
فرودگاههایــی وارد آمده اســت که دارای
پــرواز بینالمللــی بودهانــد ،بــه طــوری
کــه عمــاً بهرهبــرداری از ترمینالهــای
بینالمللــی امکان پذیــر نبوده و حصول
منابــع درآمدهــای مســتقیم ناشــی از
پروازهــای بینالمللــی و درآمدهــای
غیرمســتقیم مربــوط به واگــذاری اماکن
و محلهــا از قبیل پارکینــگ CIP ،و ...به
حداقل رسیده است.

گــروه اقتصــادی /بــازار ســهام ایــران در ســالجاری همه را
شــگفت زده کــرده اســت .از ابتدای ســالجاری تا نخســتین
روز مــرداد ماه جریان ورود ســهامداران جدیــد و پول جدید
بــه این بــازار مدام در حــال افزایش بوده اســت بهطوری که
تازهتریــن برآوردهــا از ورود حــدود  84هزار میلیــارد تومان
پــول حقیقی بــه این بــازار حکایت دارد .این درحالی اســت
که در کل ســال گذشــته درمجمــوع  30هزار میلیــارد تومان
نقدینگــی بــه بورس ســرازیر شــده بود ،امــا تنها در ســه ماه
نخست امســال و براســاس آماری که رئیس سازمان بورس
اعالم کرد این رقم به  50هزار میلیارد تومان رســیده اســت.
مــی توان گفت اتفاقی که در ســال  1397در بــازار ارز افتاد و
بهدلیل رشــد ســریع این بازار ،از همه قشری جذب این بازار
میشــدند ،حــال جذابیتهــای بازار ســهام و بــورس باعث
شده است تا سرمایهگذارانی که تاکنون با بازار سهام آشنایی
نداشــتند ،این بــازار را محــل مناســبی برای ســرمایهگذاری
داراییهــای خود بدانند .در ســال  1397نیز هنگامی که نرخ
ارز بــه ســرعت باالیی در حال فتح کانالهــای جدید قیمتی
بــود ،حتی زنــان خانــه دار هم ســرمایه اندک خــود را برای
خریــد ارز بــه ایــن بــازار میبردنــد تا یا ســودی از آن کســب
کننــد یا حداقــل ارزش دارایی خود را حفظ کننــد .اما اکنون
برخــاف بازار ارز که کارشناســان و مســئوالن دولتی مردم را
از ورود و سرمایهگذاری در آن برحذر میداشتند ،برای ورود
به بازار ســرمایه مشــوقهای زیادی پیشبینی شــده است تا
ایــن بازارمحــل امنی بــرای پــارک نقدینگی حجیمی باشــد
کــه روزانــه درحــال افزایش اســت .بدیــن ترتیــب هماکنون
بازار ســرمایه و مفهوم بورس حتی به روســتاهای دورافتاده
نیــز نفوذ کــرده اســت و در هر خانــوادهای تعــدادی از افراد
ایــن بازار را برای ســرمایهگذاری انتخــاب کردهاند .درهمین
راســتا رونــق بازار ســرمایه به یکــی از اولویتهــای دولت در
ســالجاری تبدیل شده اســت و با مکلف کردن شرکتهای
دولتــی و زیرمجموعههــای آنهــا بــه واگــذاری ســهام خــود
در بــورس ،بســترهای تــداوم بــازار را فراهم کرده اســت .در
حالــی کــه شــاخص بــورس از  30تیرمــاه وارد ابرکانــال 1.9
میلیون واحدی شــده اســت ،برای عبــور از آن تالش زیادی
کرده اســت .در نخســتین روز هفته گذشــته بورس تهران کار
خــود را منفی آغــاز کرد وبه  1.8میلیون واحد عقب نشــینی
کــرد امــا در دومین روز هفته دوباره صعودی شــد و به بیش
از یــک میلیون و  865هزار واحد رســید .در ســومین روز نیز
توانست با رشد قابل توجه خود به کانال یک میلیون و 924
هــزار واحد دســت یابــد .امــا در دو روز پایانی هفتــه به مدار
نزول بازگشت و به ترتیب به یک میلیون و  916هزار واحد و
یــک میلیون و  901هزار واحد عقب گــرد کرد .درمجموع در
هفته گذشــته از پنــج روز کاری هفته ،تنهــا دو روز کاری بازار
مثبت بود و ســه روز منفی داشــت .این در شرایطی است که
شاخص کل هموزن (براساس وزن یکسان تمام شرکت ها)
شرایط بهتر بوده به طوری که از پنج روز کاری سه روز مثبت
و تنها دو روز کاری منفی داشته است.
ëëورود  8938میلیــارد تومــان پــول حقیقی به بــازار در یک
هفته
بررســی ورود پــول حقیقــی بــه بــازار ســهام از ابتــدای
ســالجاری و همچنیــن هفتــه گذشــته نشــان میدهــد کــه
همچنان اقبال به این بازار درحال افزایش است .همانگونه
کــه گفتــه شــد برآوردهــا از ورود  84هــزار میلیــارد تومــان
نقدینگی به این بازار خبر میدهد که در مقایســه با  30هزار
میلیــارد تومانی که در ســال گذشــته وارد بازار شــده اســت،
 2.8برابر شــده اســت و این درحالی اســت که تنها چهار ماه
از ســال  99را ســپری کردهایــم .دراین میان بهنظر میرســد
کــه تصمیــم بانــک مرکــزی و شــورای پــول و اعتبــار بــرای
افزایش حداکثر  3درصدی نرخ سود سپردههای بلندمدت
دو ســاله نیــز تأثیــر معنــاداری درســهم بــری بــازار پــول از

نقدینگــی موجــود نداشــته اســت .تنهــا طــی هفته گذشــته
بیــش از  8هزار و  938میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار
ســهام ایران شده است .این در شــرایطی است که بخشنامه
افزایــش نــرخ ســود ســپردههای بانکــی بــه شــبکه بانکــی
ابالغ شــده اســت .بدین ترتیــب میتوان گفــت این مصوبه
همانگونــه که بســیاری از کارشناســان اعتقاد دارنــد بهدلیل
اینکــه نرخ جذابی نیســت توانایی اثرگــذاری زیادی نخواهد
داشــت و بیشــتر به ماندگاری ســپردهها کمــک خواهد کرد.
طبق اطالعات موجود در نخســتین روز هفته گذشــته یعنی
 28تیرمــاه  885میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار شــده
اســت که این رقم در  29تیر به  2هزار و  880میلیارد تومان
و در  30تیر به  3هزار و  112میلیارد تومان رســیده اســت .در
 31تیرمــاه نیــز  899میلیارد تومان دیگر وارد این بازار شــده
اســت و در آخرین روز هفته یعنی روز نخســت مرداد حجم
پولهای حقیقی به هزار و  162میلیارد تومان رسیده است.
ëëبازارسهام  411میلیارد دالری
در آخریــن روز کاری هفتــه گذشــته ارزش بــازار بــورس
تهران به  7096هزار میلیارد تومان رســید که افزایش بسیار
زیادی نســبت بههفتهها و ماههای اخیر دارد .حال با تبدیل
این رقم بهدالر  20هزار و  291تومان نرخ رسمی صرافیها با
ارزش  349میلیــارد و  721میلیون دالری بازار بورس تهران
مواجه میشــویم .دراین روز ارزش بــازار فرابورس ایران نیز
 1262هزار میلیارد تومان بوده اســت که بدین ترتیب ارزش
مجمــوع بــازار ســهام ایــران از نظــر دالری بــه بیــش از 411
میلیارد دالر بالغ میشود.
ëëسبقت بازدهی شاخص هموزن از شاخص کل
بهطــور معمــول در ســالهای گذشــته همواره شــاخص
کل همــوزن بــورس تهران رشــد و بازدهی بیشــتری نســبت
بــه شــاخص کل بــورس داشــته اســت شــاخصی کــه بدون
لحــاظ بزرگی شــرکتهای موجود در بازار ،وزن یکســانی به
تمــام شــرکتهای حاضر میدهــد و بدین ترتیــب میتوان
نــگاه دقیق تری به اتفاقاتی که در بازار میافتد داشــت .این
درحالی اســت که در برخی روزها که ارزش ســهام بســیاری
از شــرکتهای بورســی منفی شــده اســت ،رشد ســهام چند
شــرکت شــاخص ســاز و بــزرگ میتوانــد بــه مثبــت شــدن
شــاخص منجر شود ،اما در شــاخص کل هموزن هر شرکت
سهم برابری با شرکتهای دیگر دارد .این درحالی است که
از ابتدای ســالجاری درمجموع اقبال ســهامداران به خرید
ســهام شــرکتهای بزرگ بازار باعث شده اســت تا بازدهی
شــاخص کل از شــاخص هموزن پیشــی گیرد و بدین ترتیب
شــاخص همــوزن از کل عقــب مانــده اســت .درایــن میــان
عرضــه صندوقهای  ETFتوســط دولت که نخســتین آن با
نماد دارایکم وارد بازار شــده اســت ،بســیاری از سهامداران
را بــه خریــد ســهمهای موجــود درایــن صندوقهــا ترغیب
کــرده اســت و براین اســاس شــرکتهای کوچکتــر چندان
مــورد توجــه نبودهاند .بدیــن ترتیب از ابتدای ســالجاری تا
اول مرداد ماه بازدهی شــاخص کل بــه بیش از  270درصد
رســیده اســت درحالی که بازده شــاخص کل هموزن دراین
مدت  184درصد بوده است .اما به نظر میرسد با تحوالتی
کــه طــی دو هفتــه اخیر در بــازار رخ داده اســت ،باید شــاهد
جبران عقب ماندگی شــاخص کل هموزن باشیم ،بهطوری
که در هفته گذشــته بازدهی شاخص هموزن از شاخص کل
سبقت گرفته است.
در هفته گذشــته بازده شاخص کل به  3.2درصد رسیده
اســت،اما بازده شــاخص کل هموزن به  4.5درصد افزایش
یافته اســت .بنابراین میتوان نتیجهگیری کرد که در جریان
جابهجایی نقدینگی هفته گذشــته میان سهمهای مختلف
بازار ،این ســهمهای کوچک و متوســط بودهاند که نقدینگی
بیشــتری را به ســوی خود جذب کردهاند و باعث رشد بیشتر
شاخص کل هموزن شدهاند.

