بازار سرماهی
نایب رئیس هیأت مدیره سازمان بورس عنوان کرد

افزایش دامنه نوسان منوط به پیشنهاد
بورس و فرابورس

ســنا -به گفته عضو هیأت مدیره ســازمان بورس ،پیشــنهادهای بورس و
فرابورس پیرامون آثار تغییرات یک درصدی دامنه نوسان قیمتها برای
فصل جدید ،در جلســات هیأت ســازمان بورس بررســی و تصمیمگیری
میشــود .محســن خدابخــش،
نایبرئیسهیأتمدیرهسازمان
بــورس پیرامــون زمــان تعدیــل
مجدددامنهنوسانقیمتسهام
در تابلــوی معامــات بــورس و
فرابــورس گفــت :ایــن موضــوع
در جلســه هیأت مدیره سازمان
بورس و اوراق بهادار که در تیرماه
برگزار خواهد شــد مورد بررســی
قــرار گرفتــه و دربــاره آثــار آن بر
بازارسهامتصمیمگیریخواهدشد.ویافزود:پیشنهادتغییردامنهنوسان
قیمت سهام برای فصل تابستان و آثار قابل پیشبینی از افزایش و کاهش
این دامنه به ۷درصد میبایست از سوی بورس و فرابورس به هیأت مدیره
ســازمان بورس ارســال و ارائه شــود تا به این ترتیب سازمان بورس ضمن
بررسیپیشنهادهایموجودبتواندتصمیمگیریکند.

رئیس مرکز آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار:

فرصت تمدید گواهینامههای حرفهای
بازار سرمایه تمدید شد

فرصتتمدیدگواهینامههایحرفهایبازارسرمایهازتاریخ ۳۱خرداد۱۴۰۱
تا ۲۸اسفندماهسالجاریتغییریافت.رئیسمرکزآموزشسازمانبورس
و اوراقبهاداربا اشارهبهتمدید فرصتتمدیدگواهینام ههایحرفهایبازار
ســرمایه تا پایان ســالجاری ،اظهار کرد :تمامی دارنــدگان گواهینامههای
حرفــهای بازار ســرمایه که بیش از دو ســال از تاریخ صــدور گواهینامه آنان
گذشــته اســت تا آخر سالجاری
فرصت دارند نســبت به تمدید
گواهینامــه خــود اقــدام کننــد.
محمدرضا پوررضایی ادامه داد:
دارندگانگواهینامههایحرفهای
بازارسرمایهمیتوانندبهروزترین
ســوابق تحصیلی و شغلی خود
را در ســایت کانــون کارگــزاران
بارگذاری کرده و امتیاز الزم برای
تمدید را کسب کنند و در صورت
لزوم در دورههای مربوطه برای اخذ حد نصاب الزم شرکت کنند .این مقام
مسئول افزود :گواهینامههای حرفهای بازار سرمایه شامل ۷نوع گواهینامه
میشــود که از طریق شــرکت در آزمونهای حرفهای بازار سرمایه ،شرکت
در دورههــای  MBAبازار ســرمایه و همچنین اســتفاده از معافیت دکتری
در رشــتههای مالی مرتبط با بازار ســرمایه ،توســط مرکز آمــوزش و صدور
گواهینامههای سازمان بورس و اوراق بهادار صادر میشود.به گفته رئیس
مرکز آموزش ســازمان بورس و اوراق بهادار ،این گواهینامهها از سه سطح
«الف»« ،ب» و «ج» برخوردار هستند .سطح «الف» ،شامل مدیریت سبد
اوراق بهادار و ارزشــیابی اوراق بهادار است .سطح «ب» شامل تحلیلگری
بــازار ســرمایه و مدیریــت نهادهای بازار ســرمایه میشــود و ســطح «ج»،
معاملهگری بازار سرمایه ،کارشناسی عرضه و پذیرش و اصول بازار سرمایه
را شامل میشود.

معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد

۱۴۰۱؛ برگزاری چند نوبت آزمون استخدامی
برای جذب نیروی متخصص

سازمانبورسبا انجام اطالعرسانیگسترده ازطریقبرگزاریآزمونهای
اســتخدامی اقدام بــه جذب نیروی متخصص و توانمندی که از شــرایط
اختصاصــی برخوردار هســتند ،میکند .معــاون اجرایی ســازمان بورس
و اوراق بهــادار بــا اشــاره بــه جــذب نیروهــای متخصص در ســالجاری،
اظهــار کرد :ســازمان بــورس و اوراق بهادار با هــدف بهکارگیری نیروهای
متخصص و توانمند و همین طور جذب فارغالتحصیالن دانشــگاههای
معتبر کشــور که تمایل دارند در این ســازمان مشغول به کار شوند ،اقدام
به برگزاری آزمونهای استخدامی کرده است .حسن فرجزاده ادامه داد:
ن رو ،فارغالتحصیالن رشــتههای تخصصی مشــتمل بر رشــتههای
از ای 
حســابداری و مدیریت مالی و اقتصاد ،فناوری اطالعات ،امنیت فناوری
اطالعات و تمامی گرایشهای رشته حقوق و منابع انسانی که از شرایط
اختصاصی الزم برخوردار هستند ،میتوانند نسبت به ارسال درخواست
اســتخدام خود اقدام کنند .او در
ادامــه تصریــح کــرد :از آنجا که
مأموریتهــای محول شــده به
سازمان گسترده است و ساختار
ســازمانی مصــوب نیــز بیانگــر
این اســت که به تعداد پرســنل
بیشتری نسبت به آن چیزی که
اکنون در این ســازمان مشــغول
به کار هســتند ،نیاز اســت تا این
تها به سرانجام برسند،
مأموری 
مقرر شــد این آزمونها بهصورت مســتمر برگزار شــود تا ســازمان بتواند
نیروهای مورد نیاز خود را از محل بانک اســتخدامی ایجاد شــده ،جذب
کند .او افزود :در حال حاضر آزمونی که برای تیرماه برنامهریزی شــده در
حال طراحی اســت و به نظر میرســد در برخــی از حوزههای تخصصی
اعالم شــده در مرداد نیز آزمون دیگری برگزار شود و پیشبینی میشود
در ادامه سالجاری آزمون دیگری نیز برگزار شود.معاون اجرایی سازمان
بورس در ارتباط با نحوه اطالعرسانی آزمونهای استخدامی اذعان کرد:
از آنجــا کــه هدف ســازمان جذب نیروهای متخصص و هدفمند اســت،
بنابراین ،مقرر شــد شرکت مدیریت توســعه و آموزش بورس که متولی
برگزاری آزمونهای سازمان بورس است ،اقدام به اطالعرسانی گسترده
کنــد .بــه گفته ایــن مقام مســئول ،اطالعرســانی در ایــن رابطه از ســوی
شــرکت یادشــده و از طریق آگهی در جراید کثیراالنتشار بوده و همچنین
در شــبکههای مجازی بهصــورت گســترده ،این موضوع اطالعرســانی و
همچنین بازنشر شد .افزون بر این موارد ،در سامانههای سازمان بورس و
اوراق بهادار به نشانی و پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و کانونهای نهاد
ســرمایهگذاری و کارگزاران اطالعرسانی صورت گرفته است .فرجزاده در
ارتباط با اطالعرسانی از مسیر دانشگاهها و انتقال موضوع بهواسطه آنها
بهدانشجویانراازدیگرشیوههایاطالعرسانیبرشمردواظهارامیدواری
کرد که شــیوههای گســترده و متنوع اطالعرســانی منجر بــه آگاهی افراد
متخصــص و توانمندی که از شــرایط اختصاصی برخــوردار و عالقهمند
هستنددراینسازمانمشغولبهفعالیتشوند،شدهباشدتاآنهابتوانند
شانس خود را امتحان کنند.
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«ایران»از روند معامالت بازار سهام در اولین روز تیر گزارش میدهد

افزایش دمای معامالت با شروع تابستان

در جریان معامالت دیروز  73نماد در صف خرید و  61نماد در صف فروش به کار خود پایان دادند
گــروه اقتصــادی /بــازار ســهام ،معامالت
خــود را در اولیــن روز تیرمــاه پرحــرارت
شروع کرد .در این روز اگرچه شاخصهای
قیمتی یک روز کاهشــی دیگر را پشت سر
گذاشــتند اما تراکنشهای صــورت گرفته
در بازار در حدود  6درصد افزایش داشت
و از تعــداد کدهــای فروشــنده حقیقــی و
حقوقی به ترتیب  5و 12درصد کاسته شد.
همچنین روند خروج پول حقیقی نیز
به میزان  28درصد تعدیل شد و از حدود
 470میلیــارد در روز سهشــنبه بــه 335
میلیارد در روز چهارشــنبه رســید .دیروز،
استقبال حقیقیها از صندوقهای قابل
معامله ،این گروه را با 144میلیارد تومان
بــه مقصد اول پولهای حقیقــی در بازار
سهام تبدیل کرد.
در پایان معامالت روز چهارشــنبه ،از
 259نمادی که با رشد قیمتی به کار خود
پایان دادند  73نماد در صف خرید قرار
گرفتنــد و از  419نمــاد قرمزرنــگ نیز 61
نماد درپایینترین قیمت مجــاز در بازه
روزانه به صف نشستند.

ëëخودروییها،سبزپوشانبازارچهارشنبه
گــروه معامالتــی خودرویــی در
معامــات روز چهارشــنبه ضمــن ثبت
باالتریــن میــزان تراکنــش بــازار ،در
جایــگاه ســوم از نظــر افزایــش بازدهی
روزانــه نیــز قــرار گرفــت ،در ایــن روز
نمادهــای خگســتر ،خســاپا ،خــودرو،
خپــارس ،ورنا و وســاپا در بیــن  20نماد
با بیشــترین تأثیر مثبت بر شاخص کل
بــورس قرار داشــتند کــه از این نــگاه در
جایــگاه اول بیــن صنایــع قــرار گرفتند.
همچنیــن در روز چهارشــنبه گروههای
حملونقــل و انبــارداری و محصــوالت
کشــاورزی نیــز بــا اســتقبال از طــرف
ســهامداران روبهرو شــدند و بــه ترتیب
با  3.94و 1.86درصــد در جایگاه اول و
دوم از نظر بازدهی قرار گرفتند.
ëëنماگرهایبازار
در جریــان معامــات دیــروز ،گــروه
خودرویــی بــا  ۶۶هــزار و  ۱۱۲معاملــه
بــه ارزش  ۵هــزار و  ۷۱۲میلیــارد ریــال
در صــدر گروههــای بورســی نشســت.
همچنیــن ،گروه فلــزات اساســی با ۳۰
هــزار و  ۱۲۰معاملــه بــه ارزش  ۲هزار و

 ۲۶۳میلیــارد ریــال ،گروه شــیمیایی با
 ۳۰هــزار و  ۶۵۳معاملــه بــه ارزش ۲
هــزار و  ۳۲میلیارد ریال ،گروه ســیمان
بــا  ۳۴هــزار و  ۱۶۵معاملــه بــه ارزش
یــک هــزار و  ۳۴۶میلیــارد ریــال و گروه
فرآوردههــای نفتــی بــا  ۱۴هــزار و ۷۵۶
معاملــه بــه ارزش یــک هــزار و ۳۲۷
میلیــارد ریــال در صدر برتریــن گروهها
قرار گرفتند.
شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی
ایــران بــا  ۵۱۶واحــد ،بانک پارســیان با
 ۲۳۶واحد ،شرکت ایران خودرو با ۲۱۳
واحد ،شــرکت فروشگاههای زنجیرهای
افــق کــوروش بــا  ۱۷۴واحــد و شــرکت
گســترش ســرمایهگذاری ایــران خودرو
بــا  ۱۷۰واحــد بیشــترین تأثیــر مثبت را
بر رشــد شاخص کل داشت .در مقابل،
شــرکت توســعه معــادن و صنعــت
معدنــی خاورمیانه با یک هــزار و ۲۳۴
واحد ،شــرکت ملی صنایــع مس ایران
با یــک هزار و  ۲۰۹واحد ،شــرکت فوالد
مبارکــه اصفهان با  ۸۱۲واحد ،شــرکت
صنایع پتروشیمی خلیج فارس با ۴۹۳
واحــد و شــرکت ســرمایهگذاری تأمین
اجتماعی با  ۲۸۸واحد بیشــترین تأثیر
منفی را بر رشــد شــاخص کل داشــتند.
در فرابــورس نیــز بیمــه کوثــر بــا ۵.۶
واحــد ،شــرکت پخش البرز بــا  ۳واحد،
شــرکت صنایــع مادیــران بــا  ۲.۹واحد،
شــرکت بینالمللــی ســاروج بوشــهر با
 ۱.۹۳واحد و شرکت سیمان الر با ۱.۳۵
واحــد بیشــترین تأثیر مثبت را بر رشــد
شاخص داشتند.
در مقابل ،بیمه پاسارگاد با  ۳۳واحد،
شــرکت پلیمر آریا ساســول با  ۳۶واحد،
شــرکت پاالیش نفت الوان بــا  ۱۶واحد،
بانــک دی بــا  ۱۰واحــد و شــرکت تولیــد
نیروی بــرق دماوند با  ۹واحد بیشــترین
تأثیر منفی را بر رشد شاخص داشتند.
در مجموع بیش از 8میلیارد ســهم
در بورس و 4میلیارد سهم در فرابورس
مورد معامله قرار گرفت.
بــه این ترتیــب شــاخص کل بورس
بــا  6هزارو  233واحد کاهش به ارتفاع
یــک میلیون و 533هزار واحد رســید و
شــاخص کل فرابورس(آیفکس) نیز با
162واحــد کاهــش در ارتفــاع  20هزار و
 671واحد به کار خود پایان داد.

«ëëدی» بازیگر جدید این روزهای بازار
بانــک دی در روز چهارشــنبه نیز مانند
ســه روز قبــل پرتراکنش تریــن ســهم
فرابورس شــد .معامالت ســهام بانک
دی کــه در اواســط ســال  ،1400بهدلیل
عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی
شــده ســال  ،1399تعلیــق شــد در روز
یکشــنبه  29خرداد مــاه از طریق حراج
ناپیوســته بــدون محدودیــت دامنــه
نوســان و بــا اعمــال یک مرحلــه پیش
گشــایش بــا افــت بیــش از 10درصــدی
قیمــت باز شــد .از ســرگیری معامالت
ســهام بانــک دی در ایــن بــازه حجــم
معامــات را در این ســهم افزایش داد
تــا در روز سهشــنبه این نماد بیشــترین
حجــم و ارزش کل معامالت را به خود
اختصاص دهد .آمارها نشــان میدهد
که ایــن نمــاد در روز سهشــنبه در میان
10نمــاد برتــر از نظــر بیشــترین خالص
خریــد حقیقــی نیــز حضــور داشــته و
معامالت در سهام بانک دی بیشترین
تأثیــر را بــر شــاخص کل بازارســهام
ایران( )IREXداشته است.
در روز چهارشــنبه نیــز این نمــاد بانکی
پرتراکنشتریــن نمــاد فرابــورس لقب
گرفت و با کاهش قیمت 4.97درصدی
چهارمیــن نمــاد تأثیرگــذار بــازار بــود
و بــه ایــن ترتیــب توانســت عنــوان
تأثیرگذارتریــن نمــاد فرابورســی بــر
شــاخص کل را از زمــان بازگشــایی بــه
خود اختصــاص دهد.همچنین در این
بــازه 9.75درصــد از ارزش خــود را از
دســت داد تــا مجمــوع کاهــش قیمت
ســهام آن در بــازه یک ســاله بــه حدود
11.6درصد برسد.

ëëماجرای تعلیق نماد «دی» چه بود؟
سهام بانک دی از ابتدای آبان ماه
ســال  1400به حالت تعلیق درآمده و
در ایــن مدت چندین بار مدت تعلیق
آن تمدید شــد تا در نهایت معامالت
آن در ایــن هفتــه و پــس از برگــزاری
مجمــع عمومــی عــادی ســاالنه از
سرگرفته شود .در این مدت بهواسطه
بحثهایــی که در مورد نحوه مالکیت
ســهام بانک از طرف یک نهاد خاص
مطــرح شــد ،حساســیتها در مــورد
اتفاقــات پیرامــون بانــک بــاال رفت تا

تعداد نماد در بازه قیمت

روند صفوف خرید و فروش در بازار چهارشنبه

در نهایــت مدیــران بانــک و ســازمان
فرابــورس طــی اطالعیههایــی اقــدام
بــه شفافســازی درخصــوص آخرین
وضعیت بانک دی کنند.
طبق توضیحــات مدیریــت نظارت
بر ناشــران ســازمان بــورس ،بانک دی
بر اساس صورتهای مالی سال 1397
بــرای ســومین ســال متوالــی مشــمول
ماده  141الیحه قانونی اصالح قســمتی
از قانــون تجارت(قانــون مرتبــط بــا
ورشکستگی) شد.
بــر ایــن اســاس هیــأت پذیــرش
فرابورس ایران براساس ظرفیتهای
موجــود در دســتورالعمل اقــدام
بــه اعطــای مهلــت بــه ناشــر جهــت
انجــام برنامههــای خــود و خــروج
ورشکســتگی کــرد .بعد از آن در ســال

 ،1399صورتهای مالی ســال 1398
نیــز صــادر شــد کــه بازهــم از عمــق
ورشکســتگی ایــن بانــک خبــر میداد
و بــا توجــه بــه اتمــام مهلتهــای
قابــل اعطــا بــه ناشــر توســط هیــأت
پذیــرش فرابــورس ایران ،ایــن هیأت
اقــدام بــه اعطــای فرصــت دوبــاره
تــا تاریــخ  1400/04/31جهــت ارائــه
صورتهــای مالــی حسابرســی شــده
ســال مالــی منتهــی بــه اســفند 1399
کــرد .امــا بــا توجه به عــدم ارائــه این
صورتهــای مالی در تاریخ مشــخص
شــده ،تاریــخ  30مهرمــاه  1400برای
ارائــه صورتهــای مالــی مشــخص
شــد امــا بازهــم بانــک دی نتوانســت
صورتهــای مالی خــود را ارائه کند تا
ســهام شرکت تعلیق شود.

از آن زمــان و پــس از گذشــت
9مــاه باالخــره بانــک دی توانســت با
ارائــه صورتهای مالی ســال  1399و
صورتهــای مالی میاندورهای 6ماهه
منتهــی بــه  ،1400/06/31اقــدام بــه
بازگشــایی مجدد معامالت در ســهام
خود کند.
هــر چنــد کــه ایــن اتفــاق بــرای
ســهامداران ایــن بانــک اتفاقــی
خوش یمــن بود اما باید توجه داشــت
کــه با توجه به پیچیدگی نحوه مالکیت
داراییهای بانک توســط شــرکتهای
زیرمجموعــه و غیــر شــفاف بــودن
نحــوه سودســازی حاصــل از فــروش
داراییهــای ســنوات قبــل ،ایــن بانک
برای رسیدن به حداقل استانداردهای
الزم راه زیادی را در پیش دارد.

یک کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با «ایران» بیان کرد

میزان خروج پول حقیقی از بازار نسبت به دو سال قبل کمتر است

افزایــش  6درصــدی ارزش معامالت
ســهامداران خــرد ،تنــور معامــات را
در نخســتین روز تابســتان گرمتر کرد؛
هرچنــد که شــاخص کل بورس تهران
در پایــان معامــات دیــروز بــا  ۶هزار
و  ۲۳۳واحــد کاهــش ،در ارتفــاع یک
میلیــون و  ۵۳۳هــزار واحــد ایســتاد.
معاملهگــران دیروز در دو بازار بورس
و فرابورس بیش از  ۱۳میلیارد و ۳۹۰
میلیــون ســهم ،حــق تقــدم و اوراق
بهــادار را بــه ارزش  ۹۳هــزار و ۸۳۸
میلیــارد ریال معامله کردند.
نتیجــه ایــن مقــدار معاملــه ،افــت
معنــادار تعــداد فروشــندگان حقیقی
و حقوقــی بــازار ســهام بود که بــه نظر
میرســد ســهامداران با تأمل بیشتری
وضعیــت بــازار را زیــر نظــر دارنــد؛
بــازاری کــه بــا رســیدن بــه تیرمــاه،
ســرعت برگــزاری مجامــع شــرکتها
هــم شــتاب بیشــتری گرفته و بســیاری
از ســهامداران با جدیت اخبار مجامع
شــرکتها را دنبــال میکننــد .حال که
فصــل بهــار بــا همــه فرازوفرودهــا در
بــازار ســهام بــه ایســتگاه پایانــی خود
رســید ،معاملهگران با توجــه به اخبار
و حواشــی بازارهــای مختلــف ،چشــم
بــه آینــده بازار ســهام هــم دوختهاند.
براســتی رفتار بازار سرمایه در روزهای
آینــده چگونــه خواهد بــود؟ مصطفی
زهتابیــان ،کارشــناس بــازار ســرمایه
در گفتوگــو بــا «ایــران» بــه تحلیــل
وضعیــت بــازار ســهام پرداختــه که از
نظر میگذرد:

ëëیکــی از دغدغههای بازار ســرمایه در
خردادماه ،خروج پــول حقیقی از بازار
سهام و روانه شــدن آن به سمت سایر
بازارهــا بــود ،آیــا ممکن اســت بعد از
ثبات در بازارهای موازی ،این منابع به
بازار سرمایه برگردند؟
در هفتــه منتهــی بــه  25خــرداد
 ،1401متوســط نســبت قیمت به سود

هــر ســهم ( )P/Eگذشــتهنگر بــازار به
 8.8مرتبه رسید .اما براساس آخرین
پیشبینــی و اجمــاع تحلیلگــران در
خــرداد مــاه ســالجاری P/E ،فوروارد
بــازار  6.7مرتبــه ،شــرکتهای بزرگ
 6.6مرتبه و شــرکتهای کوچک 6.8
مرتبــه اســت .از ابتــدای ســال 1401
تاکنــون بازدهــی دالر آزاد  21درصــد،
ســکه امامــی  22درصــد ،شــاخص
کل  14درصــد و شــاخص هــموزن
 23درصــد بــوده اســت .بــازار ســهام
در عمــده مواقــع ،بــازاری دنبالــه رو
بــوده ،به ایــن صورت که ابتــدا تورم و
رشــد قیمتهــا در بــازار کاال ،خدمات
و مســکن اثــر گذاشــته و متعاقب آن،
بازار ســهام بــا وقفه زمانی رشــد خود
را آغاز میکند.
میزان خروج پول در سالجاری به
نسبت سال  1399و  1400کمتر بوده و
به نظر نمیرســد از ایــن حیث تهدید
خاصــی وجــود داشــته باشــد و زمینــه
حضــور ایــن منابــع در بــازار بــورس
(ثانویــه) و بــازار اولیــه (پذیرهنویســی
سهام) وجود دارد.
ëëتحلیل شما از وضعیت کامودیتیها
درشــرایط فعلــی و بــا توجــه بــه جنگ
اوکراین و روسیه چیست؟
پــس از وقــوع جنــگ روســیه و
اوکرایــن در زمســتان ســال گذشــته،
قیمت کامودیتیها رشــد بیسابقهای
را تجربــه کــرد کــه بتدریــج بــا افــت
هیجانات ،قیمتهــا با اصالح همراه
شــد .در حــال حاضــر ریســک زیــادی
برای کاهش قیمتهای جهانی برای
کامودیتیهــا و عمــده محصــوالت
پتروشــیمی و مقاطع فــوالدی برآورد
نمیشــود .بــه نظــر میرســد ادامــه
سیاســت تحریــم صــادرات انــرژی
روســیه منجــر بــه بــاال مانــدن بهــای
تمامشــده تولیــد و در نتیجــه مانــع
ریزش معنیدار قیمــت کامودیتیها
خواهــد شــد .نکتــه دیگــر اثرگــذار

بــر قیمــت کامودیتیهــا ،سیاســت
افزایــش نــرخ بهــره اقتصادهــای
بــزرگ بــرای کنتــرل تــورم اســت کــه
میتوانــد رشــد اقتصــاد جهانــی را
بــا تأخیــر مواجــه ســازد .در مجمــوع
بــه نظــر میرســد کاهــش شــدیدی
در محصــوالت کامودیتــی نخواهیــم
داشت و ســطوح فعلی در میانمدت
پایدار باشد.
ëëآیــا بازار ســرمایه در حال کفســازی
و آماده شــدن بــرای یــک خیــز بلندتر
است؟
براســاس بررســیهای کارشناســی
صــورت گرفتــه ،نظر کارشناســان بازار
ســرمایه ایــن اســت کــه شــاخص کل
در حــال حاضــر در نزدیکــی محدوده
حمایتــی  1.534.000واحــد قرار دارد
و پیشبینــی میشــود حمایتهــای
بعــدی آن محدوده  1.489.000واحد
و ســپس محــدوده  1.444.000باشــد.
بــا توجــه به کم بــودن فاصله ســطوح
حمایتــی ،در صورتــی کــه محــدوده
حمایــت فعلی شــاخص حفظ شــود،
میتوانــد بــه ســمت مقاومتهــای
قبلــی و اهــداف  1.600.000واحــد
و ســپس  1.700.000واحــد حرکــت
کنــد .البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه
پیشبینیهــای ارائــه شــده از ســوی
کارشناســان بــر اســاس تحلیلهــای

تکنیکال بوده و ممکن اســت در عمل
حاالت دیگری رخ دهد.
ëëکدام صنایــع در بازار ســرمایه فعلی
جذابتر هستند؟
صنایع و ســهامی که طرح توســعه
داشــته و رشــد قیمــت ارز ،ســودآوری
آنهــا را افزایــش میدهــد ،میتواننــد
گزینــه مناســبی باشــند .در واقــع
میتــوان اینگونــه ادعــا کرد که رشــد
کیفــی ســود صنایــع (و نه رشــد کمی)
مــد نظــر بــوده و در صــورت ورود
نقدینگــی بــه بــازار ســهام ،صنایعــی
که داراییمحور هســتند نیــز میتوانند
مورد بررسی قرار گیرند.
ëëتأثیــر تمرکــز معاملهگران بر کســب
ســودهای کوتاهمــدت بر بازار ســرمایه
چیست؟
کســب ســود کوتاهمــدت توســط
ســرمایهگذاران (حقیقــی و حقوقــی)
از ویژگیهــای تمامــی بازارهای مالی
اســت و ایــن اقــدام نقدشــوندگی
معامــات را افزایش میدهد .حضور

نوســانگیران ذات بازار ســهام اســت
و بــه اســتراتژی اشــخاص وابســته
بــوده ،امــا بایــد در نظر داشــت خرید
و فروش بــا دید نوســانگیری معموالً
با ریســکهای باالتری همراه اســت و
نگهــداری ســهام بنیــادی ســود باالتر
و کارمــزد معامالتــی کمتــری در
پــی دارد .بــه نظــر میرســد از منظــر
ریســک نیــز در حال حاضر مشــکالت
ناشــی از قطع برق صنایــع و افت تناژ
تولید ،مهمترین ریســک شــرکتهای
تولیدی باشد.
ëëاز نظــر جنابعالــی ،مهمتریــن اقدام
دولت برای حمایت از بازار سهام چه
بوده است؟
شــاید بتــوان اینگونــه عنــوان کرد
کــه مهمتریــن اقــدام دولت در ســال
گذشــته تصویب بســته 10بنــدی برای
حمایــت از بازار ســهام بــود که برخی
موارد اجرا شــده به این شــرح اســت:
تعییــن ســقف قیمــت خــوراک و
سوخت برای شرکتها (که در شرایط

فعلــی جنگ روســیه و اوکراین بســیار
مؤثــر بوده اســت) ،کاهش  5درصدی
مالیــات شــرکتها کــه اجرایــی شــده
اســت ،عــدم تغییــر جــدی در فرمول
حقــوق دولتــی معــادن ،تعییــن نرخ
تســعیر داراییهــای ارزی بانکهــا
معــادل  90درصــد نــرخ ســامانه نیما
در شــش مــاه قبــل کــه اجرایــی شــده
اســت و تعییــن  10درصــد از وجــوه
ســهام دولتی که عرضه اولیه میشود
برای بازارگردانی سهام.
برخــی مــوارد موجــود در بســته
حمایتــی کــه اجــرای آن نیز بعضــاً با
تأخیراتــی مواجــه بــوده کــه از جملــه
آنها میتوان به این موارد اشــاره کرد:
انتشــار اوراق دولتی بــا در نظر گرفتن
 50درصــد منابــع ورودی بــه بــازار
ســرمایه ،تزریــق منابــع بــه صنــدوق
تثبیــت بــازار ســرمایه (کــه بعضــاً بــا
تأخیــر صــورت پذیرفــت) و مداخلــه
بانــک مرکزی بــرای تعیین نرخ ســود
بین بانکی در ســقف  20درصد.

