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دومین کامیون کشنده به بورس کاال میآید

دیروز  ۵هزار تن نفت ســفید و  ۲هزار تن ســوخت هوایی شرکت ملی
پخــش فرآوردههــای نفتی ایــران در رینــگ بینالملل بــورس انرژی
ایران عرضه شــد .به گزارش «ایران» و به نقــل از مدیریت ارتباطات
بورس انــرژی ایران ،دیروز  ۳۲هزار و  ۶۰۵تن فرآورده هیدروکربوری
در رینگهای داخلی و بینالملل عرضه شد.
در رینــگ بینالملــل بورس انــرژی ایران عالوهبر ســوخت هوایی
و نفــت ســفید شــرکت ملــی پخــش فرآوردههای نفتــی ایــران ،هزار
تــن هیدروکربــن ســبک حاصــل از بــرش اول میعانــات گازی پارس
جنوبــی شیرینسازینشــده پتروشــیمی بهتازشــیمی ۳۰۰ ،تن برش
هیدروکربنهــای  5کربنــه و باالتــر و  ۲۰۰تــن پنتان پتروشــیمی تبریز
عرضــه شــد .در رینــگ داخلی نیــز  ۹هــزار و  ۶۰۰تن متانــول متعلق
بــه پتروشــیمی زاگــرس ،پتروشــیمی شــیراز ،پتروشــیمی فــنآوران،
پتروشیمی مرجان و شرکت متانول کاوه عرضه شد.
همچنیــن فرآوردههــای الســیاو ،ســیاو و نفتــای پاالیــش نفت
آبادان ،اکستراکت سبک  ،DAE11اکستراکت سنگین  DAE40شرکت
نفــت ایرانول ،اکســتراکت نفت ســپاهان ،برش ســنگین پتروشــیمی
جــم ،پنتان ،ســوخت کوره ســبک و نیتــروژن مایع پتروشــیمی تبریز،
متانــول پتروشــیمی زاگــرس ،متانــول پتروشــیمی شــیراز ،متانــول
پتروشــیمی فنآوران ،متانول پتروشــیمی مرجان ،متانــول ،نیتروژن
مایــع و اکســیژن مایــع شــرکت متانــول کاوه و نیتــروژن مایع شــرکت
صنایع طبی آرکاشیمی سورنا در رینگ داخلی عرضه شدند.

در شرایطی که نسبتهای بنیادی بازار در حال بهبود است ،روند نزولی شاخص کل بورس همچنان ادامه دارد
سعید رشیدی نوبندگانی
خبرنگار

با تداوم روند نزولی شــاخصها برای ســومین
روز متوالــی ،شــاخص کل بــورس ســطح مهم
یــک میلیون و  330هزار واحد را از دســت داد
و در پایینترین ســطح از کانــال صعودی خود
قــرار گرفت .بــه این ترتیــب معامــات امروز،
سهشــنبه  12مهــر  1401میتوانــد بهعنــوان
سرنوشتســازترین روز در معامــات امســال
شــناخته شــود .روند نزولــی قیمتهــا در بازار
ســهام درحالــی طــی 3روز ابتدایــی هفتــه
ادامــه یافــت که از نظــر اکثریــت کارشناســان،
اکثریت ســهام موجود در بــازار از هر نظر برای
ســرمایهگذاری ارزنده است و میتواند بازدهی
بســیار مناســبی را بــرای ســرمایهگذاران بــه
ارمغان آورد.
ëëارزندگی بازار همچنان درحال بهبود است
تــداوم افزایــش ارزش ریالــی شــرکتها و
رشــد بیش از  5.5درصدی تولید شــرکتهای
صنعتــی بورســی کــه منجــر بــه پیشبینــی
ســودهای بیشــتر بــرای ســال مالی  1401شــده
اســت از یک ســو و کاهــش تدریجــی قیمتها
در ســه ماهــه فصــل تابســتان از ســویی دیگــر
باعــث شــده تــا نســبتهای ارزندگــی بــازار به
طور مــداوم بهبود یابــد و بنیاد بــازار همچنان
تقویت شــود بهطوری که تــداوم این روند طی
6ماهه ابتدایی سال باعث شد تا نسبت قیمت
به درآمــد ( )P/Eکل بازار ســهام در حدود 26
درصــد بهبود یابــد و به عدد  6,03برســد .این
عــدد که از نظــر تاریخــی زیر میانگین  10ســال
گذشــته بــازار قــراردارد ،برتری ســرمایهگذاری
بازار را حتی در مقایســه با ســرمایهگذاریهای
بیخطــری چــون ســپردهگذاری در بانکهــا
نشــان میدهــد .همچنیــن در همیــن مــدت
نســبت قیمــت بــه ارزش دفتــری ســهام
شرکتهای بورســی نیز با کاهش  34درصدی
روبهرو شــده اســت و به حدود عدد  2,9رسیده
کــه این عــدد از آذر ماه ســال  1398بیســابقه
بوده است.
ëëچــرا بــا وجــود ارزنــده بــودن شــاخصهای
بنیــادی بــازار ،همچنان نــزول قیمتهــا ادامه
دارد؟
طــی ماههــای گذشــته خــروج پــول از
بــازار و کاهــش حجــم و ارزش معامــات
همچنــان تداوم داشــته اســت و سیاســتهای
حمایتگرایانــهای چــون تزریق پــول از طریق
صندوق توســعه ملی به صندوق توسعه بازار،
اختصــاص مبالــغ هنگفــت از طرف شــرکتها

بــرای عملیــات بازارگردانــی و امــکان توثیــق
ســهام بــرای دریافــت وام بانکــی نتوانســته از
شــدت خروج حقیقیها از بازار بکاهد.
در ایــن مــدت سیاســتهایی کــه درجــه
شــفافیت را در بــازار افزایــش میدهــد و
گزارشــگری مالــی را بهبود میبخشــد از طرف
تیــم اقتصادی دولت ســیزدهم پیگیری شــده
و دولتمــردان در جهــت حــذف قیمتگــذاری
دســتوری کــه از نظــر کارشناســان بیشــترین
تأثیــر را بــر رونــد عملیاتــی شــرکتها داشــته
اســت؛ اقداماتــی را انجام دادهانــد .ورود انواع
محصــوالت صنعتــی و معدنی بــه بورسهای
کاالیــی و همچنیــن ســپردن تدریجــی رونــد
قیمتگــذاری خــودرو بــه ســازکار بــازار در
کنــار افزایــش و تــداوم عرضــه فرآوردههــای
هیدروکربــوری در بــورس انــرژی از جملــه
مهمتریــن مــواردی اســت کــه میتــوان آنهــا
را درراســتای حــذف تدریجــی قیمتگــذاری
دســتوری در اقتصــاد ایــران ارزیابــی کــرد.
سیاســتهای حمایتگرایانــه دیگــری چــون
تغییر فرمول گاز مصرفی صنایع که در شرایط
جهــش قیمــت انــرژی جهانــی میتوانســت
سودســازی اکثــر شــرکتهای صنعتی بورســی
را بــا مشــکل جــدی مواجــه کنــد نیــز از دیگــر
اقدامــات مهــم در راســتای حمایــت از بــازار
شناخته میشود.
تأمیــن مالــی پروژههــا از طریــق اوراق گام و

برش

عرضه سوخت هوایی و نفت سفید شرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی در بورس انرژی

بازار سهام در برزخ صعود و نزول

رضا معطریان  /ایران

نخســتین تســویه معامالت با اعتباردهی از محــل اوراق گواهی مولد
(گام) در بــازار فیزیکــی بورس کاال در روز یکشــنبه  ۱۰مهــر در جریان
فروش محصول شرکتهای ملی مس ایران و آلومینیوم ایران انجام
شــد و دیــروز نیز تســویه معامالت اعتبــاری به پشــتوانه اوراق گام در
عرضه دو محصول شرکت ملی مس ایران و یک محصول از شرکت
گســترش خدمات آتیه اندیشــان ســپهر شــرق ادامه پیدا کرد .بورس
کاالی ایــران متناســب با تصمیم اخیــر دولت در زمینه فعال ســازی
اوراق گام و تأمین مالی اعتباری بنگاههای تولیدی ،هفته گذشته (در
روز  ۶مهــر) در اطالعیهای اعالم کرد :بازار فیزیکی امکاناتی را فراهم
کــرده که بواســطه آن در رینگهــای داخلی و صادراتی با اســتفاده از
اوراق گام هــم تســویه اعتباری امکانپذیر میشــود .چنــد روز پس از
ایــن ابالغیــه ،در روز یکشــنبه  ۱۰مهــر مــاه ،عرضههای تأیید شــده با
اعتباردهی از محل اوراق گام نهایی و اعالم شد.

روی خط بازار

نخستین تسویه معامالتی با اوراق گام در بورس
کاال کلید خورد

editorial@irannewspaper.ir

«ایران» گزارش میدهد

پنجمین خودروساز در بورس کاال

بــه گــزارش کاالخبــر ۵۰ ،دســتگاه کامیــون کشــنده بهمــن دیــزل ۲۰
مهــر روی تابلوی عرضــه بورس کاال مــیرود .بهمن دیــزل پنجمین
عرضهکننده خودرو در بورس کاال اســت .ایــن خودروها که در  ۲۰آذر
(یعنی دو ماهه) تحویل خریداران میشود ،با قیمت پایه  ۳۰میلیارد
و  ۶۴۰میلیون ریال (معادل  ۳میلیارد و  ۶۴میلیون تومان) در بورس
کاال عرضه می شود .در مشخصات کاالی عرضه شده آمده است :هر
کد ملی (شــخص حقیقی) صرفاً مجاز به ثبت ســفارش یک دستگاه
خــودرو و هر شناســه ملی (شــخص حقوقــی) حداکثر مجــاز به ثبت
سفارش  ۵دســتگاه خودرو است و صدور سند و شمارهگذاری خودرو
فقط به اسم شخص خریدار خواهد بود.
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ëëنسبت  P/Eبازار طی  6ماه گذشته  26درصد بهبود یافته و به عدد  6,03رسیده است.
ëëنسبت  P/Bبازار به آذرماه سال  1398رسیده است.
ëëاز ابتدای ســال  1401بیــش از  20هزار میلیارد تومان توســط حقیقیها از تمــام بخشهای بازار
خارج شده است.
ëëدر این مدت ارزش میانگین ارزش معامالت سهام در حدود  50درصد افت داشته است.
ëëدر مجموع مبلغی حدود  ۶هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان توســط صندوق توسعه ملی نزد صندوق
تثبیت بازار سرمایه سرمایهگذاری شده است.

سیاستهای تشــویقی مالیاتی برای انواع گواهی
ســپرده کاالیــی در کنار تنوعبخشــی بــه ابزارهای
نویــن مالــی در جهــت پوشــش هرچــه بهتــر
ریسکهای سرمایهگذاری ،نیز این روزها از طرف
مســئوالن اقتصادی دولت در حال پیگیری است
که کارشناسان این موارد را هم برای بهبود کارآیی
بازار سرمایه مثبت ارزیابی میکنند.
امــا تمــام ایــن اقدامــات باعــث نشــد
ســرمایهگذاران نســبت بــه ســرمایهگذاری در
بــازار ســهام رویکرد مثبتــی پیدا کنند تا شــاهد
خــروج بیش از  20هــزار میلیــارد تومان پول از
طرف سهامداران حقیقی از تمامی بخشهای
بــازار باشــیم .در ایــن مــدت میانگیــن حجم و
ارزش معامــات نیــز با کاهــش قابل توجه 50
درصدی روبهرو شد و ارزش معامالت خرد به
ارقــام پایینتــر از  2هــزار و  500میلیارد تومان
رســید .این رونــد همچنین با کاهش شــاخص
کل بــورس و فرابــورس همــراه شــد تــا عمــاً

سیاســتهای حمایتگرایانه در 6ماه نخســت
ســالجاری با شکست روبهرو شده باشد.
موضوعــی کــه بــه گفتــه کارشناســان بــازار
بایــد ریشــههای آن را نــه در شــرایط بنیــادی
بلکــه در سیاســتهای اشــتباهی جســتوجو
کــرد کــه طــی ســالهای گذشــته از طــرف
مســئوالن اقتصــادی دولت قبل پیگیری شــده
بــود .کاهــش بســیار زیاد نرخ تشــکیل ســرمایه
ثابــت در بخشهــای بــزرگ صنعتــی و رکــود
در طرحهــای توســعه زیرســاختی طی  8ســال
گذشته باعث شــد تا بخشهایی چون صنعت
نیروگاهــی ،حملونقــل و معادن با اســتهالک
بــاال و کاهــش شــدید درحاشــیه ســود روبــهرو
شــوند و نزول بهرهوری در این رشتهها بر سایر
بخشهــا نیــز اثرگذار شــود .در بازار ســهام نیز
پیگیری سیاســتهایی کــه بهصورت دومینووار
ســتونهای مردمــی بــازار را فروریخــت و
بیاعتمــادی را بــه بــازار تزریق کرد؛ امــروز نیز

بر بازار اثرگذار بوده اســت و باعث شــکلگیری
حبــاب منفــی در اکثــر ســهام موجــود در بــازار
شــده اســت .روندی کــه کارشناســان اقتصادی
بــر ایــن باورند ،بــرای عبــور از آن بایــد زمان و
هزینه هنگفتی پرداخت شــود و این رویه مسیر
توســعه بــازار در ایران را برای چندین ســال به
عقب پرت کرده است.
ëëحمایت از بورس و ایجــاد رونق در معامالت
با انتشار «اوراق تبعی»
بــه گــزارش ایرنــا ،از هلدینگهــای بــزرگ
ســرمایهگذاری خبــر میرســد ظــرف چنــد روز
آینــده حمایــت ایــن هلدینگهــا از ســهام
زیرمجموعــه خودشــان بــه طــور جــدی آغــاز
میشــود کــه یکــی از مســیرهای اصلــی ایــن
حمایــت ،انتشــار اوراق اختیــار فــروش تبعــی
بــه معنــای تضمیــن ســود بــرای ســهامداران
اســت تــا هلدینگها نشــان دهند بــه ارزندگی
ســهام خــود اطمینان دارنــد .در همیــن زمینه
جواد عشــقینژاد ،کارشناسارشد بازار سرمایه
در گفتوگــو بــا ایرنــا ،گفــت :امروز بــا توجه به
شــرایط بازار ســهام ،این بازار بــه حمایت نیاز
نــدارد ،بلکه بــه واقعیت نیاز دارد تا در مســیر
اصلی خود قرار گیرد.
وی ادامــه داد :واقعیــت ایــن اســت کــه
وضعیــت ســهام بســیاری از شــرکتها و
پیشبینیهــا از آینــده در شــرایط ارزندگــی
مطلوبــی قــرار دارد و در ایــن صــورت ،قطعــاً
هلدینگهــای ســرمایهگذاری نســبت بــه
حمایت ویژه از سهام خود اقدام خواهند کرد.
عشــقینژاد افــزود :نیــاز امروز بازار ســهام،
آرامــش و پیشبینیپذیــری اســت کــه انتشــار
اوراق اختیــار فــروش تبعــی در ایــن موضــوع
اثرگذار اســت .به عبارت سادهتر ،اوراق اختیار
فــروش تبعــی ،حــاوی پیامــی اعتمادآفریــن
به ســهامداران اســت؛ به این صورت که ناشــر
معتقد اســت دارایی پایه ،ارزنــده بوده و حتی
بــا وجــود ریســک سیســتماتیک بــازار ،حاضــر
اســت یک کــف قیمتی بــرای بازدهی ســهم را
طی یک دوره مشــخص تضمین کند.
بــه گفته این فعال بازار ســرمایه ،یک زمان
ناشــر از ســهام خود برای آنکه کاهش بیشتری
نیابد حمایت میکند ،اما امروز شــرایط ســهام
ایــدهآل اســت و بایــد بدانیــم قطعــاً اوضــاع
فعلــی بلندمــدت نیســت و شــرایط متفــاوت
خواهــد بــود .از ایــنرو حمایــت هلدینگها از
ســهام زیرمجموعه خود و انتشار اوراق تبعی،
امــری منطقــی و جذاب بــرای ثباتبخشــی به
بازار است.

