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روی خط بازار

عرضه  ۹۸هزار تن وکیوم باتوم در بورس کاال

بورس کاال

تاالر حراج بازار بورس کاالی ایران روز چهارشــنبه  ۱۹مردادماه میزبان عرضه  ۹۸هزار
تن وکیوم باتوم ۴ ،هزار و  ۴۴۰تن استایرن منومر ،یک هزار و  ۱۰۰تن دی اتیل هگزانول،
 ۲۰تن تولوئن و  ۱۸تن متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات بود.
دراین روز  ۹۷ ،هزار و  ۵۱۱تن مواد پلیمری ،مواد شیمیایی و قیر در تاالر فرآوردههای
نفتی و پتروشیمی عرضه شد.
تــاالر محصوالت صنعتــی و معدنی بورس کاال نیز در ایــن روز میزبان عرضه ۱۲۸
هزار و  ۸۶۲تن میلگرد ۱۹ ،هزار و  ۴۸۵تن تیرآهن ۱۸ ،هزار و  ۹۸۴تن نبشی و ناودانی،
 ۱۷۸هــزار و  ۵۰۰تــن خــاک روی ۴۰۰ ،تــن شــمش آلیــاژی آلومینیــوم ۸۰ ،تن مفتول
آلومینیــوم و  ۵۸کیلوگــرم شــمش طال بود .تــاالر صادراتی هم عرضه  ۳۰هــزار و ۲۴۰
تن قیر ،پلی وینیل کلراید ،شــمش و بیلت آلومینیوم را تجربه کرد .بازار فرعی در این
روز شــاهد عرضه  ۴هزار تن بشــکه خالی و  ۱۲هزار و  ۶۷۵تن تسمه فوالدی ،ضایعات
فلزی ،ضایعات کارتن و فروسیلیکو منیزیم بود .در مجموع  ۵۸۹هزار و  ۶۶۵تن انواع
کاال در تاالرهای مختلف بورس کاالی ایران عرضه شد.

 ۴۵هزار تن گازوئیل مهیای صادرات است

بورس انرژی

بورس انرژی ایران روز چهارشنبه ۱۹مرداد ۱۴۰۱میزبان عرضه بیش از ۱۰۱هزار و ۵۹۸تن
انواعفرآوردههایهیدروکربوریبود.
به گزارش «ایران» و به نقل از مدیریت ارتباطات بورس انرژی ،دیروز بیش از  ۳۰هزار
تن نفتگاز (گازوئیل) شــرکت ملی نفت ایران و  ۱۵هزار تن نفتگاز (گازوئیل) شــرکت
ملــی پخش فرآوردههای نفتی ایران در رینگ بینالملل عرضه شــد .رینگ بینالملل
بورس انرژی ایران دیروز میزبان دو عرضه دریایی «رافینیت» و «هیدروکربن ســنگین»
شــرکت پتروشیمی بوعلیسینا نیز بود .روز چهارشــنبه فرآوردههای «اکستراکت سبک
 »DAE10و «اکستراکت سنگین  DAE40عمده» شرکت نفت ایرانول« ،آیزوریسایکل»،
«حــال « ،»۴۰۰حــال « ،»۴۰۲حالل « ،»۴۰۶حــال  »۴۱۰و «حالل  »۵۰۳پاالیش نفت
اصفهان« ،آیزوریســایکل» و «آیزوفید» پاالیش نفت تبریز« ،پنتان پالس» پتروشــیمی
پــارس« ،رافینیــت»« ،ریفورمیت» و «هیدروکربن ســنگین» پتروشــیمی بوعلیســینا،
« »MTBEشــرکت پتروشــیمی شــیمیبافت« ،نفتــای ســبک» پاالیــش نفت آبــادان،
«نیتــروژن مایع» پتروشــیمی غدیر و «نیتروژن مایع» شــرکت صنایع طبی آرکاشــیمی
سورنا در رینگ داخلی عرضه شدند .در رینگ بینالملل نیز دیروز فرآوردههای «برش
هیدروکربنهای  5کربنه و باالتر» پتروشیمی تبریز« ،تهمانده تصفیه شده واحد »RCD
پاالیشنفتامامخمینی(ره)شازند«،رافینت۲عمده»شرکتپتروشیمیشیمیبافت،
«نفت گاز(گازوئیل)» شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران« ،نفت گاز(گازوئیل)»
شرکت ملی نفت ایران و «رافینیت»« ،ریفورمیت»« ،گازمایع»« ،هیدروکربن سنگین»،
«رافینیتدریایی»«،هیدروکربنسنگیندریایی»پتروشیمیبوعلیسیناعرضهشدند.

الزام حداقل سرمایه برای تأسیس شرکتهای مشاوره
سرمایهگذاری حذف شد

سازمان بورس

سنا -الزام حداقل سرمایه  ۸میلیارد تومانی برای تأسیس شرکت مشاور سرمایه گذاری
برداشــته شــد و درخواستها براســاس طرح توجیهی متقاضیان این نوع از شرکتها،
بررسی و نسبت به آن تصمیمگیری میشود.
ظآباد مدیر نظارت بر نهادهای مالی بورس با اشــاره به جدیدترین
رضا نوحی حف 
ابالغیــه مدیریــت نظارت بر نهادهای مالی گفــت :با توجه به اینکه بســتر قانونی ارائه
خدمــات مشــاور ســرمایهگذاری در قانــون اوراق بهــادار در قالــب شــخصیت حقوقی
پیشبینی شــده اســت و همچنین به منظور بهرهگیری از ظرفیتهای انسانی افرادی
کــه از مــدارک گواهینامههــای حرفهای بازار ســرمایه یا توانایی فنی مناســبی برخوردار
هستند ،بخشهایی از دستورالعمل تأسیس و فعالیت و اساسنامه شرکتهای مشاور
سرمایهگذاری اصالح شد .مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار
ادامه داد :حداقل میزان سرمایه برای تأسیس شرکتهای مشاور سرمایهگذاری یکی از
دغدغههای متقاضیان تأسیس این نوع از شرکتها بوده است و اکنون با دستور هیأت
مدیره ســازمان بورس الزام حداقل ســرمایه  ۸میلیارد تومانی برای تأســیس شــرکت
مشــاور سرمایهگذاری برداشته شد .این مدیر ارشــد در سازمان بورس خاطرنشان کرد:
با حذف این الزام ،اکنون درخواســتها براســاس طرح توجیهی متقاضیان این نوع از
شــرکتها ،بررســی و نسبت به آن تصمیمگیری میشــود .همچنین از این پس امکان
ارائه خدمات آموزشــی مرتبط با بازار ســرمایه به اساســنامه نمونه شــرکتهای مشاور
سرمایهگذاری افزوده شد.
او بــا بیــان اینکه الزام تأدیه حداقــل  ۲۰میلیارد ریال بــرای اخذ مجوزهای فعالیت
مشاور عرضه و مشاور پذیرش توسط شرکت مشاور سرمایهگذاری برداشته شد ،تصریح
کرد :ســرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت مشــاور سرمایه گذاری ،باید حداقل تکافوی
پوشــش هزینههای شــرکت برای ســه ســال اول پس از تأسیس شــرکت را داشته باشد.
نوحــی اذعان کرد :در صورتی که شــرکت مشــاور ســرمایهگذاری در نظــر دارد افزون بر
فعالیت اصلی خود مجوز فعالیت مشاور عرضه و مشاور پذیرش را دریافت کند ،نیاز
به تأدیه سرمایه اضافی برای اخذ مجوزهای یادشده ندارد.

نمودار مربعی بازدهی هفتگی سهام در بازار (اندازه یکسان)

 55درصد نمادهای بازار سبزپوش شدند
میانگین ارزش معامالت خرد  12درصد افزایش یافت
گــروه اقتصادی /هرچنــد که معامالت
روز چهارشنبه با افت خفیف شاخص
کل بورس روبهرو شد ،اما این شاخص
در مجمــوع معامــات هفتــه با رشــد
 9هــزار و  600واحــدی (حــدود 0.66
درصد) مواجه شــد تا شاخص هفتگی
بورس سبزپوش بماند.
در این هفته شاخص کل فرابورس
نیــز به روند صعــودی خــود ادامه داد
و بــا ثبــت بازدهــی  1.5درصدی باالی
ســطح  19هــزار و  100واحد به کار خود
پایان داد.
 55ëëدرصــد بازار بــا افزایــش قیمت
روبهرو شد
درجریــان معامــات ایــن هفته ،از
مجموع  633نمادی کــه در بازارهای
بــورس و فرابورس مــورد معامله قرار
گرفتند 350 ،نماد (حدود  55درصد)
بــا افزایش قیمت و  283نماد (حدود
 45درصــد) بــا کاهش قیمــت روبهرو
شدند .آمارها نشان میدهد؛ از تعداد
نمادهــای مثبــت  82نمــاد تــا یــک
درصــد 203 ،نمــاد از یک تــا  5درصد
و  65نمــاد نیــز بیش از  5درصد رشــد
را به ثبت رساندهاند .همچنین در بین
نمادهایی که کاهش قیمت داشتهاند،
 85نمــاد کمتــر از یــک درصــد171 ،
نمــاد کمتــر از  5درصــد و فقــط 27
نماد کاهش قیمت بیشــتر از  5درصد
را تجربــه کردهانــد .بر این اســاس بازه
مثبت یک تا  5درصد بیشترین تعداد
نمــاد را در معامالت هفتگــی به خود
اختصاص داده است.
ëëمیانگیــن ارزش معامــات خــرد
 12درصد افزایش یافت
ارزش معامــات خــرد بــازار کــه از
اواخر اردیبهشت ماه یک روند نزولی را
در پیش گرفته بود در دو هفته ابتدایی
مرداد ماه به زیــر  2هزارمیلیارد تومان
نــزول کــرد و پایینتریــن رقــم خــود از
ابتــدای ســالجاری را بــه ثبت رســاند.
این موضوع که با کاهش نقدشــوندگی
ســهام در بازار منجر به نگرانی فعاالن
بازار شده بود در هفته جاری تا حدودی
تعدیــل شــد و ارزش ایــن معامــات
بــه باالی  2هــزار و  500میلیــارد تومان
بازگشــت .آمارهــا نشــان میدهــد کــه
میانگیــن ارزش ایــن معامــات طــی
هفتــه جــاری حــدود  2537میلیــارد
تومــان بــوده کــه با توجــه بــه میانگین

 2246میلیارد تومانی هفته قبل از آن،
با رشد  12درصدی روبهرو شده است.
ëëدر این هفته خالص ورود پول حقیقی
پس از  35روز معامالتی مثبت شد
خــروج پــول حقیقــی از بــازار که از
اواخــر تیرماه  1399و شــروع «ســقوط
بــزرگ» بــازار با شــدت زیــادی تداوم
یافتــه بــود ،طــی ماههــای انتهایــی
ســال  1400و دو مــاه ابتدایــی ســال
 1401متوقــف شــد و بــازار در ایــن بازه
بــار دیگــر بــا اســتقبال ســهامداران
حقیقی روبهرو شــد؛ اما با شــروع روند
اصالحــی بــازار از اواخــر اردیبهشــت
مــاه ،بــار دیگر حقیقیهــا از معامالت
ســهام کوچ کردنــد تا تعــداد روزهایی
که شــاخص ورود پول حقیقی ،مثبت
میشد از انگشتان دســت کمتر باشد.
ایــن رونــد روز شــنبه و پــس از  35روز
معامالتــی متوقــف و  200میلیــارد
تومان پــول جدید از طــرف حقیقیها
به بــازار تزریق شــد؛ موضوعی که طی
دو روز معامالتــی بعــد تــداوم نیافت
و در روزهــای سهشــنبه و چهارشــنبه
درمجموع شــاهد خروج  450میلیارد
تومان پول حقیقی از بازار بودیم.
همچنیــن در ایــن هفته حــدود 25
میلیــارد تومــان نیــز از صندوقهای با
درآمد ثابت خارج شد که تقارن این دو
موضوع میتواند نشــاندهنده شــروع
یک موج عرضه طی هفته آینده باشد.
ëëبــازار هفتــه تحــت تأثیــر اقدامــات
مثبتدولت
در ایــن هفتــه بــازار تحــت تأثیــر
خبرهــای مثبــت از طرف دولــت قرار
داشــت .به اجرا در آمــدن طرح توثیق
ســهام بــرای اخــذ تســهیالت در کنــار
معافیتهــای مالیاتــی گواهیهــای
ســپرده کاالیــی در بــورس کاال و واریــز
یکهــزار میلیــارد تومانــی صنــدوق
توســعه ملی بــه صندوق تثبیــت بازار
از جملــه عناوینــی بــود کــه واکنــش
مثبــت تحلیلگــران بــازار را بــه دنبــال
داشــت .از نظــر کارشناســان ،بــه اجرا
درآمــدن چنیــن طرحهایــی در بــازار
ضمن تقویت شــفافیت و تنوعبخشی
بــه ســبد داراییهــای ســرمایهگذاران،
میتوانــد رونــق را بــه بــازار ســهام
بازگردانــد و بورسها را به انتخاب اول
سرمایهگذاری تبدیل کند.
همچنین توجه ویژه تیم اقتصادی

دولــت بــه تقویــت شــفافیت از طریق
تقویت بورسها و افزایش توان تأمین
مالی بخــش واقعی اقتصــاد از طریق
ایــن نهاد ،مواردی اســت کــه میتواند
در افق زمانــی میانمدت و بلندمدت
اعتمــاد را به بــازار بازگرداند و فرهنگ
سرمایهگذاری را در کشور تقویت کند.
درکنــار این موارد ،خبرهای رســیده
از پیشــرفتهای تیــم مذاکرهکننــده
در مذاکــرات هســتهای نیــز عامــل
دیگــری بود که تحلیلهــا در خصوص
سودســازی شــرکتهای بورســی،
بخصوص شــرکتهای صادراتمحور
را مثبــت میکــرد .ســرمایهگذاران
امیدوارند با به نتیجه رسیدن مذاکرات،
روند بازارگشایی برای تولیدات ایرانی با
سرعت بیشتری روبهرو شود و در نتیجه
شرکتهای ایرانی فعال در بازار سهام
بتواننــد ســودهای بهمراتــب بیشــتری
را برای ســهامداران به ارمغــان آورند؛
امری که با ورود شــرکتهای ایرانی به
بازارهای همسایه و سرمایهگذاریهای
بــزرگ مقیــاس در زمینههــای
پتروپاالیشــی ،حمــل و نقل جــادهای،
ســاختمان ،فوالد ،نیروگاه ،کشاورزی و
ســایر بخشهای زیربنایی کشور ،دور از
دسترس نخواهد بود.
ëëدولــت در حــذف قیمتگــذاری
دستوری مصمم است
از دیگــر اقداماتــی کــه دولــت پس
از آزادســازی ســهام عدالت براســاس
تأکیــد رهبــر انقالب و ســهامدار شــدن
بیــش از  ۵۰میلیــون ایرانــی بــه طــور
جــدی درصدد رفــع آن اســت ،حذف
قیمتگــذاری دســتوری و ســپردن
قیمتگــذاری بــه ســازوکار بــازار بــوده
اســت .ایــن رویــه کــه از طــرف اکثــر
اقتصاددانــان و فعــاالن بــازار نیز مورد
تأییــد قــرار گرفتــه اســت؛ میتواند در
ادامــه منجــر بــه کارآیی هرچه بیشــتر
بازارها و واقعی شدن قیمتها شود.
بــر این اســاس و پــس از اقدامهای
دولــت ســیزدهم در راســتای خــروج
صنایــع کشــور از نظــام ناکارآمــد
قیمتگــذاری دســتوری کــه از ســال
گذشــته با ورود کل ســیمان کشــور و در
ادامــه عرضــه زنجیــره تولید فــوالد در
بــورس کاال اجرایی شــد ،ایــن بار قرعه
به نام صنعت خودرو افتاده که بزودی
اثــرات مثبت عرضه خــودرو در بورس

کاال و کنار گذاشتن قیمتهای دستوری
برای بــازار ،تولیــد ،مصرفکننــدگان و
سهامداران نمایان میشود.
در گام ســوم دولــت ،طــرح حــذف
قیمتگــذاری دســتوری در اقتصــاد
کشــور را میتــوان بــه صنعت خــودرو
اختصاص داد ،جایی که طبق اطالعیه
رســمی بــورس کاالی ایــران و بعــد از
تصویب طرح عرضه خودرو در بورس
کاال از ســوی شــورای رقابت ،قرار است
دو هفته دیگر نخســتین عرضه رسمی
خودرو عملیاتی شود.
ëëمعافیت مالیاتی سپردههای کاالیی؛
گام مؤثــر دولــت بــرای ورود کاالهــا به
بورس
در ایــن هفتــه رئیس ســازمان امور
مالیاتــی کشــور ،دســتورالعمل مفــاد
بند(س) تبصره ( )۲قانون بودجه سال
 ۱۴۰۱کل کشور را در نامهای منتشر کرد.
براســاس این نامــه ،مالیات بــر ارزش
افــزوده همــه کاالهایــی کــه در قالــب
ســپرده کاالیــی در بــورس کاال پذیرش
میشــوند ،مادامــی کــه در هــر یــک از
بورسهــای کاالیی مــورد معامله قرار
میگیرند مشــمول نرخ صفــر مالیاتی
میشوند.
این بخشنامه که به منظور حمایت
از توســعه ابزارهــای مالــی و همچنین
تســهیل معامالت ابزارهــای مبتنی بر
کاال ابــاغ شــده ،بهعنــوان گامی مهم
در مســیر ترویــج ابزارهــای نوین مالی
ارزیابی میشود .حتی میتواند ضمن
جذابیت اوراق مبتنی بر سپرده کاالیی
و ایجــاد رونــق در بورسهــای کاالیــی،
بخشی از نقدینگی موجود در بازارهای
ســنتی را به سمت بازار ســرمایه سوق
دهد و شفافیت را در مبادالت اقتصادی
افزایش دهــد .ازطرفی ،گســترش این
ابزارهــا منجر به تنوعبخشــی در ســبد
دارایــی ســرمایهگذاریها میشــود و
ســرمایهگذاران میتوانند از این طریق
ریســک ســرمایهگذاریهای خــود را
کاهش دهند.
کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه بــا
تحقــق این موضوع ،عــاوه بر تعمیق
معامالتکاالهایفعلی،بزودیشاهد
ورود کاالهــای متنوعــی در حوزههــای
صنعتــی ،معدنــی ،پتروشــیمی و
فرآوردههای نفتی به معامالت گواهی
سپرده کاالیی خواهیم بود.

بیشترین بازدهی مثبت هفته
نماد

ساینا
خچرخش
ثباغ
کایزد
مفاخر
ورنا
حتاید
سهرمز
زگلدشت
ذوب

بازدهی (درصد)

17.75
16.57
16.20
15.66
15.55
14.97
14.93
14.27
14.10
12.62

بیشترین بازدهی مثبت  30روزه
نماد

کورز
فگستر
وسالت
سکرد
ثجوان
سفارود
دعبید
مداران
فبیرا
ثنظام

بازده(درصد)

10880
62.80
38.46
29.40
27.75
26.68
26.64
25.00
24.54
23.87

بیشترین بازدهی مثبت ساالنه
نماد

قاروم
فجوش
خلیبل
غناب
وسالت
فبستم
پشاهن
شتهران
بتک
وفتخار

بازدهی (درصد)

15791261
25311
10492
4762
2883
1755
1031
517.39
439.35
396.43

بیشترین میانگین حجم معامالت30روزه
نماد

دی
شستا
خودرو
خساپا
خگستر
وتجارت
خاور
شپنا
وبملت
کرمان

میلیون سهم

503.30
413.41
224.51
222.66
172.38
130.26
120.07
109.73
108.89
107.56

بیشترین بازدهی منفی هفته
نماد

انرژی1
کمنگز
شفن
غگز
ثقزوی
بهیر
فبستم
زنگان
ومعلم
شاوان

بازدهی(درصد)

-16.12
-11.99
-10.81
-10.29
-8.72
-8.70
-8.64
-8.37
-7.15
-7.15

بیشترین بازدهی منفی  30روزه
نماد

شفن
قشیر
فلوله
دسانکو
شکف
وساخت
فمراد
ومعلم
سدبیر
قنیشا

بازده(درصد)

-43.84
-34.11
-30.32
-29.65
-29.30
-29.16
-29.04
-28.41
-28.32
-27.68

بیشترین بازدهی منفی ساالنه
نماد

انرژی2
اکاال
انرژی 1
کدما
تکاال
کبورس
تپکو
وشمال
حاریا
بنو

بازده(درصد)

-87.16
-86.50
-81.29
-78.28
-77.03
-76.57
-76.54
-76.21
-73.95
-73.78

بیشترین میانگین ارزش معامالت 30روزه
نماد

شپنا
خگستر
شبندر
فوالد
خودرو
خساپا
دی
فملی
شستا
شتران

میلیاردتومان

742.27
580.92
541.05
520.32
457.15
397.72
387.05
386.77
385.20
366.82

یک کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با «ایران»

نزدیکی قیمتها به ارزش ذاتی؛ بازار سهام را ارزنده کرد
مهاجرت منابع به سمت صندوقهای با درآمد ثابت تهدیدی برای بازار نیست
مجید میرزاحیدری

بینالملل

در آخرین روز کاری هفته با وجود اینکه
در آغــاز ،معامــات روند رو به رشــدی
داشــت ،اما بعــد از آن روند ریزشــی به
خــود گرفــت ،بــه گونــهای کــه در پایان
معامــات بــا کاهــش  3478واحــدی
شاخص کل به رقم یک میلیون و 448
هزار و  463واحد رسید.
در ایــن روز از معامــات ،ارزش
معامالت بورس و فرابورس به بیش از
 14هزار میلیارد تومان رسید.
در جریــان معامــات روز گذشــته،
 180میلیــارد تومــان خــروج از کل بازار
وجود داشت که از این مقدار  8میلیارد
تومــان از فرابــورس و بیــش از 170
میلیارد تومان هم از بورس بوده است.
بررســیها نشــان میدهنــد کــه در
جریــان معامــات روز گذشــته فشــار
تقاضا وجود داشــت اما فشار عرضه به
مراتب کمتر بود .واقعیت این است که
در حــال حاضــر  p/eکل بــازار در حدود
 6.8درصد بــوده که از دید تحلیلگران،
یک فاکتــور مناســب در این بــازار برای
سرمایهگذاری به شمار میرود.
اما در کل ،روند بازار سرمایه به کدام
ســمت بــوده و آیــا ایــن بازار به ســمت
جذابیت بیشتر در حال حرکت است؟
عبــاس کشــوری ،تحلیلگــر بــازار
سرمایه به سؤاالت روزنامه ایران پاسخ
داده که از نظرتان میگذرد:
ëëدر حــال حاضــر  P/eبــازار در نقطــه
مطلوبی قــرار دارد ،گزارشهای ســاالنه
شــرکتها هم در مجامع خــوب بود اما
واکنش معاملهگــران به بازار ســرد بود،
چرا؟
مجموعــهای از موانــع و ابهامــات
در بازار ســرمایه وجــود دارد که در حال

حاضــر شــکلگیری رونــد رشــد قابــل
مالحظه را با مانع مواجه کرده است.
در صــدر این عوامل ،سیاســتهای
دســتوری و کنتــرل بازارهــا در قالــب
سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی نظیر
تعرفههای صــادرات و واردات ،تعیین
ســقف قیمــت ،جداکــردن برخــی از
محصــوالت در قالب بــازار بورس کاال و
در کنار آن وضعیت نرخ ارز ،قرار دارد.
اگرچــه بعضــی اعتقــاد دارنــد بازار
عکسالعملی در رابطه با تأیید یا عدم
تأیید توافق برجام نشان نمیدهد.
عامــل دیگــر اینکــه دســتوری بودن
نــرخ ارز نیمــا باعث شــده شــکاف نرخ
نیمــا و نرخ بــازار آزاد بیشــتر شــود و در
کنــار اینهــا عملکــرد صنــدوق تثبیت و
توســعه نیز مورد نقد قرار دارد و دست
آخــر اعتمــادی کــه بایــد در بــازار برای
شکلگیری یک روند مثبت و رو به رشد
وجود داشــته باشــد ،هنوزدر بــازار دیده
نمیشود.
ëëبازار سرمایه به جز دریک برهه زمانی،
رقابتهــا را در میــزان بازدهی نســبت
بــه بازارهای مــوازی واگــذار کــرد ،آیا در
مردادمــاه بــازار ســرمایه شانســی بــرای
کسبرتبهبرتردربازدهینسبتبهسایر
بازارهاخواهدداشت؟
بــازار بــورس هــم اکنون هــم ارزنده
اســت زیــرا قیمتهــا بــه ارزش ذاتــی
ســهمها نزدیک اســت و بــه پایینتر از
ارزش ذاتی سقوط نداشته است.
نکتــه دوم اینکه زمانــی میتوان به
حرکــت مثبت و پیوســته بــازار امیدوار
بود که رشــد بــازار ،مبتنی بر گزارشــات
بنیــادی و عملکــرد خود بازار باشــد نه
براســاس قیمتگــذاری دســتوری یــا
مصلحتهای سیاستگذار ،جریان رشد
شکل بگیرد.

در حــال حاضــر بــه دلیــل عوامــل
بیرون از بازار سرمایه ،چه اقتصاد کالن،
سیاسی و یا سیاســتگذاری دستوری ،در
کوتــاه مــدت انتظــار رشــد و بخصوص
رشــد شــارپی وجود ندارد ،البتــه انتظار
رشد داریم ولی رشدی با روند آهسته و
کند.چرا که هنوز ریسک سیاستگذاری و
دخالت دستوری و حتی ابهام از فروش
اوراق و افزایش نرخ بهره و نامشــخص
بودن نتایج برجام اثرگذار است.
ëëگفتــه میشــود کــه بخشــی از منابــع
ســهامداران حقیقی از بازار خارج شده،
اینخروجهابیشترازناحیهمعاملهگران
حرفــهای و بــا هــدف کســب ســود از
بازارهای مــوازی بوده یا بیشــتر از ناحیه
معاملهگرانزیاندیدهسالهایقبل؟
بــه دو دلیــل ســرمایهگذاران از بازار
خارج شــدهاند ،یکــی زیان دیــدگان که
به منظور جبران زیان و کســب منفعت
بــه بازار ارز ،طال ،مســکن و ارز دیجیتال
رفتهاند و گروهی نیــز افراد تحلیلگر که
درجا زدن بازار برایشــان هزینه فرصت
داشــته و از رکــود بــازار خســته و از بــازار
بــورس بــه بازارهــای مــوازی منتقــل
شــدهاند که بازدهی بیشتری نصیبشان
شــود .چراکــه بازدهــی بازارهــای طــا،
مسکن و تا حدودی در بازار خودرو بهتر
از بازار سرمایه بوده است.
ëëبــا توجــه بــه الزامــات قانونــی ،چــرا
برخی از شــرکتهای دولتی ،از فرصت
بــه دســت آمــده بــرای واگذاری ســهام
شــرکتهای خــود در بــورس اســتفاده
یکنند؟
مناسبینم 
اول اینکــه بــازار ســرمایه در شــرایط
فعلی جذاب نیســت .به عالوه در حال
حاضر ،خریداری در بازار ســرمایه برای
ایــن حجم از معامالت وجــود ندارد که
اگر عرضهای شکل بگیرد ،این عرضه با

عکس :علیرضاصوتاکبر  /ایران

کاالخبر -ســهام آســیایی روز چهارشــنبه و به دنبال افت در وال اســتریت پیش از انتشار
گزارش مهم تورم ایاالتمتحده سقوط کرد.
ســرمایهگذاران با ترس خــود را برای ارقام قیمت مصرفکننــده آماده میکنند زیرا
تحلیلگران هشــدار میدهنــد که این ارقــام میتوانــد افزایش نرخ بهره بــزرگ دیگری
از فــدرال رزرو را رقــم بزنــد و انتظــارات رکــود اقتصــادی را تقویــت کنــد .بانــک مرکزی
ایاالتمتحده اعالم کرده است که تصمیمش در مورد زمان و میزان تشدید سیاستهای
پولی براساس این دادهها انجام میشود زیرا بانک در تالش برای عبور از خط باریکی بین
کاهش تورم از باالترین سطح چهار دهه گذشته و تالش برای آسیب نرساندن به اقتصاد
است.اینامیدواریوجودداردکهشاخصهایاخیرنشاندهندهکندشدنفعالیتهابه
فدرالرزروفضایکمتریبرایرفتارهایجنگطلبیبدهداماجهشبیشازپیشبینی
در مشاغل طی ماه گذشته ،بحث در مورد سومین افزایش متوالی سهچهارم در سپتامبر
را زنده کرد .کارول کنگ ،از بانک مشترک المنافع استرالیا گفت« :هیأت سیاستگذاری
فدرال رزرو باید مطمئن شود که تورم بهطور پایدار به سمت هدف حرکت میکند قبل از
اینکه چرخه انقباض خود را متوقف کند».
نتیجه تورمی قوی احتماالً هیأت مدیره را تقویت میکند که هنوز تا آن نقطه فاصله
دارد و به همین دلیل بازارها انتظارات خود را برای نرخهای بهره ایاالتمتحده افزایش
میدهند .ارقام روز چهارشــنبه در زمان حساســی برای بازارهای جهانی منتشر میشود
که با طیفی از مسائل دیگر ازجمله جنگ در اوکراین ،مشکالت زنجیره تأمین و افزایش
تنشهــای چیــن و امریــکا بر ســر تایوان مواجه شــده اســت .در حالی کــه آخرین فصل
درآمد کمتر از آنچه تصور میشــد دردناک بوده است ،نشانههای فزایندهای وجود دارد
که نشــان میدهد رکود اقتصادی شــروع به تأثیرگذاری بر شرکتها کرده است و برخی
از شــرکتهای بزرگ از جمله اپل و آمازون چشــمانداز بدی را ارائه میکنند .تراشهســاز
میکرون ( )Micronجدیدترین شرکت بود و گفت که به دلیل تقاضای ضعیف ،احتماالً
درآمد کمتری از پیشبینیهایش در سه ماهه چهارم خواهد داشت و این اظهارات یک
روز پس از آن رخ داد که رقیب آن ،انویدیا از نتایج ناامیدکننده رونمایی کرد .شرکتهای
فنــاوری در نیویورک ضرر کردنــد و نزدک بیش از یک درصد کاهش یافت .هنگ کنگ،
شانگهای ،توکیو ،ســیدنی ،سئول ،ولینگتون ،تایپه ،مانیل و جاکارتا همگی در وضعیت
خوبیبودند.واکنشاولیهکمیبهاخباریمبنیبرافزایششاخصقیمتمصرفکننده
چین در ماه گذشته به باالترین حد در دو سال اخیر مشاهده شد اما کمتر از حد انتظار بود.
قیمت نفت ثابت بود و حدود  ۶ماه گذشــته باقی ماند حتی پس از انتشــار اخباری
مبنــی بر توقف عرضه از روســیه به ســه کشــور اروپایــی از طریق اوکرایــن ،زیرا تحریمها
پردازش پرداخت ترانزیت را منع کردند .بهای این کاال اساساًتمام دستاوردهای مشاهده
شده از زمان حمله روسیه به همسایه خود در فوریه را از بین برده است زیرا انتظارات رکود
اقتصادیپیشبینیهایتقاضاراتحتتأثیرقراردادهاست،درحالیکهمصرفکنندگان
به دلیل افزایش قیمتها خرید بنزین را به تعویق میاندازند.
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استقبال مواجه شود.
میتــوان ادعــا کــرد کــه اگــر امــروز
صندوقهایی نظیــر پاالیــش ،دارایکم
و نمادهایی مثل شســتا بــا آن حجم از
ارزش عرضه شــوند خریداری ندارند و
موجــب منفی شــدن و خروج گســترده
پــول از نمادهــای دیگــر در بازار ســهام
میشوند .بنابراین برای انجام واگذاری
ایــن نــوع ســهمها بایــد شــرایط بــازار
سرمایه مساعد باشد.
ëëنــرخ شــناوری در بــازار عــدد پایینــی
است .تا چه میزان پایین بودن این عدد
محصول رفتار برخی از مدیران بنگاهها
است؟
کامالً صحیح اســت .در بازار ما نرخ
شــناوری پایین اســت بخشــی به خاطر
تصمیمگیــری مدیــران و بخشــی بــه
خاطــر تضــاد منافع کــه شــناوری را کم
میکنــد و این حجم از شــناوری ممکن
اســت ترکیــب هیــأت مدیــره را تغییــر
دهد و کیفیت حاکمیت شرکتی را دچار

تغییرکند.
ëëیکــی از نقدهــا ،تأخیــر در افشــای
اطالعاتبنگاههااست،اینتأخیرناشی
از ضعــف رگوالتــور بــازار بوده یــا دلیل
دیگریدارد؟
منشــأ تأخیــر در افشــای اطالعــات
باید بررسی شــود ،ولی آنچه مشخص
اســت اینکه بازار بورس ایــران در حوزه
اطالعرســانی و افشــای اطالعــات
پرقدرت نیست و مهمترین چالش آن
این اســت کــه زمانی که اطالعات افشــا
میشــود ،درعمل عکسالعمل جدی
و قابــل توجهــی علیرغــم اهمیــت آن
اطالعات دیده نمیشود.
گویــا ایــن اطالعات پیشخور شــده
یا از مســیر غیــر معقول ،اثر خــود را در
معامالت گذاشته است.
ëëبا توجــه به مهاجرت بخشــی از منابع
بازار بــه ســمت صندوقهای بــا درآمد
ثابت ،این مهاجرت منابــع یک تهدید
بودهیافرصت؟

صندوقهــای بــا درآمــد ثابــت نــه
تهدیــد اســت و نــه فرصت بلکــه یکی
از ابزارهــای کارآمــد بازار ســرمایه برای
جذب منابع ریسک گریز است.
در اقتصــاد ،رفتــار فعــاالن،
سیاســتگذاری و البته عملکــرد بنیادی
شــرکتها میتواند تخصیص منابع را
شــکل دهد و منابع را بین صندوقهای
بادرآمد ثابت ،ســهام و دیگــر ابزارهای
بازار سرمایه توزیع کند.
این مهاجرت منابع به صندوقهای
بــا درآمــد ثابــت یــک تهدیــد نیســت
ولــی نرخ بهــره بیــن بانکی ،نــرخ بهره
اوراق و نــرخ بهــره ســود ســپردههای
بانکــی میتوانند غیرمســتقیم بــر بازار
صندوقهای درآمد ثابت تأثیر بگذارند
و بدیــن ترتیــب بــه طــور غیرمســتقیم
تأثیری بر جذب منابع از بازار ســهام به
ســمت اوراق یا صندوقهــای با درآمد
ثابــت داشــته باشــند ،ولی بالذاتــه و به
صورت اصلی تهدید تلقی نمیشود.

