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در ح��ال حاضر اقتصاد با پارادوكس عجيبي
مواجه است و آن هم نرخ بهره و تامين مالي در
شبكه پولي است كه از  25درصد نيز فراتر رفته
است .اين در حالي است كه نرخ تورم در محدوده
 10درصد قرار دارد .علي اسالميبيدگلي ،رييس
هياتمديره شركت مشاور سرمايهگذاري آرمان
توگو با س��نا درخصوص راهكارهاي
آتي در گف 
رشد بازار سرمايه گفت :در ابتدا بايد شرايط فعلي
بازار را مورد بررس��ي قرار داد تا پس از آن بتوان
راه��كاري را مطرح كرد .وي با اش��اره به اينكه
در ش��رايط فعلي بازار دستهاي از عوامل بيروني
و دروني مقصر هس��تند ،افزود :اين روزها سهم
عوامل بيروني كه خارج از حيطه كنترل بازار است،
بيشتر از عوامل دروني بازار است .اسالميبيدگلي
مهمترين عامل بيروني را عدم توازن نرخ بهره و
تورم دانس��ت و اف��زود :در حال حاضر اقتصاد با
پارادوكس عجيبي مواجه است و آن هم نرخ بهره
و تامين مالي در شبكه پولي است كه از  25درصد
فراتر رفته است و اين در حالي است كه نرخ تورم
در محدوده  10درصد قرار دارد.
 انتظار سرمايهگذاران
اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه
ب��ا اين فاصله نرخ بهره و تورم ،هم نرخ رش��د
س��رمايهگذاري و هم انتظار نرخ رشد كاهش
پيدا كرده اس��ت ،گفت :در اين شرايط انگيزه
س��رمايهگذاران براي حضور در بازار سهام نيز
با توجه به وجود فرصتهاي س��رمايهگذاري
در بازار بدون ريس��ك با بازدهيهاي س��االنه
باالي  22درصد به ش��دت كاهش يافته است.
به گفته وي ،اين روزها تنها در بازار س��رمايه
حضور سرمايهگذار جديد كمرنگ نشده بلكه
در س��اير حوزهها مثل مس��كن ،فعاليتهاي
توليدي و بازرگاني نيز منابع و سرمايهگذاري
جديد وارد نميشود .اسالميبيدگلي با تاكيد
بر اينكه همه فعاالن اقتصادي و كارشناس��ان
اع�لام كردهاند براي درم��ان وضعيت اقتصاد

  عوامل دروني
رييسهياتمديرهشركتمشاورسرمايهگذاري
آرمان آتي افزود :همزمان با اين دو عامل ،با عواملي
مواجهيم كه در اختيار و كنترل فعاالن اقتصادي
است اما نميتوان انتظار رفع آنها را در كوتاهمدت
داشت .اسالميبيدگلي در ادامه به عوامل دروني
اشاره كرد و اظهار داشت :در حال حاضر آن دسته
از منابع كش��ور با اقتصاد بانك پايه كه در بازار
سرمايه حاضر هستند از طريق ابزارهاي مختلف
مش��ابه ابزارهاي بازار پول از بازار س��هام خارج
ميش��وند .به همين دليل شاهد كاهش حجم
جريان نقدينگي ورودي به بازار براي خريد سهام

پرداختدومينقسطواممصركهمبلغي
بالغ بر  1/25بيليون دالر بود موجب شد
باقيمانده قسط وام اين كشور به چهار
بيليون دالر كاهش يابد .رضايتي كه بين
سهامداران بابت توانايي مصر از پرداخت
دومين قسط به صندوق بينالمللي پول
ايجاد ش��د ،موجب رشد  3/3درصدي
شاخص  EGXشد .در اين بين ،بانك
مركزي اين كشور نيز نرخ بهره را تا دو
درصد افزايش داد .س��امه قريب ،مدير
تحقيقات تكنيكال در كارگزاري روتس
اس��تاك در اين خصوص اظهار داشت:

سرمايهگذاران خارجي استقبال زيادي
از سهام شركتهاي مصري داشتند و
حمايت اين قبيل سرمايهگذاران موجب
هجوم سرمايهگذاران داخلي نيز خواهد
شد .حجم معامالت در هفته گذشته در
بورس مصر به  1/68بيليون سهم رسيد
كه در مجموع 3/6بيليون پوند مصر بود.
بر اين اساس شاخص صد شركت برتر
مصر با رشد  1/5درصدي همراه شد .در
حالي كه ش��اخص  EQUALبا رشد
 1/4درصدي معامالت را به پايان برد .در
همين حال تازهترين تحليل كيتكونيوز
نش��ان ميدهد كه تغيي��ر انتظارات و
گمانهزنيهاي مربوط به نرخ بهره فدرال
رزرو آمريكا موجب خواهد شد تا قيمت
ط�لا در روزهاي آينده عملكرد بهتري
داشته باشد.
انتشارآمارهاياقتصادينااميدكننده
در آمريكا طي روزهاي اخير به خصوص
كاهش خردهفروش��ي و افت شاخص
قيمت مصرفكننده موجب شده است
تمايل سرمايهگذاران بينالمللي به بازار
طال بار ديگ��ر بهبود يابد و پيشبيني
ميشود اين روند طي روزهاي آينده نيز

كه در همين راستا اين هفت شركت به
سبد سهام عدالت بازميگردند.
نماين��ده م��ردم كرم��ان و راور در
مجلس ش��وراي اس�لامي در تشريح
فرآيند بررس��ي خروج هفت شركت
پااليشگاهي از پرتفوي سهام عدالت در
هيات تطبيق مصوبات افزود :براساس
مكاتبه كميس��يون اقتص��ادي هيات
تطبيق مصوبات درباره اين مصوبه دولت
راي اوليه خود را صادر و به دولت اعالم
ك��رد اگر دولت اعتراضي نميكرد اين
مصوبه براي رييس مجلس ارسال و ابالغ

ميشد .پورابراهيمي با بيان اينكه دولت
به نظر هيات تطبيق مصوبات اعتراض
كرده و نامهاي به هيات تطبيق مصوبات
ارسال كرده است ،ادامه داد :كميسيون
اقتص��ادي نام��ه دولت را بررس��ي و
مواردي كه مغاير با قوانين و مقررات
ب��وده را احص��ا و به هي��ات تطبيق
ارس��ال كرد كه در اين نشست نامه
دولت و جوابيه كميسيون اقتصادي
بررسي و در نهايت با راي قاطع نظر
كميس��يون اقتصادي تصويب ش��د.
وي يادآور شد :بر اين اساس مصوبه

افزايش  2برابري پرداخت سود در بازار سهام
در هفته گذش��ته بي��ش از 974
ميليارد و  353ميليون ريال انواع سود
به  2436سرمايهگذار پرداخت شد .به
گزارش سمات ،معاون عمليات شركت
س��پردهگذاري مركزي همچنين در
هفت��ه گذش��ته  71م��ورد اص�لاح
مش��خصات و تعداد پنج وكالتنامه را
تاييد كرد .بر اساس اين گزارش ،در

معامالت هفته گذشته فرابورس ايران
ش��ش هزار و  900نفر با استفاده از
اوراق حقتقدم تسهيالت مسكن وارد
فرآين��د دريافت تس��هيالت از بانك
مسكن شدند.
حجم معامالت حقتقدم تسهيالت
مس��كن در هفته منتهي به  23تير
بي��ش از  375هزار برگ��ه اوراق بود.

معامالت حقتقدم تسهيالت مسكن
از سال  89در شركت فرابورس ايران
آغاز ش��ده كه هماكنون بيش از 20
نماد حقتقدم تس��هيالت مسكن در
اين شركت معامله ميشود .براساس
بخش��نامه بانك مس��كن نرخ سود
تسهيالت خريد خانه ،فروش اقساطي
و جعال��ه تعمير مس��كن از  18/5به

ميليون سهم
ميليون ريال
معامله
ميليارد ريال

افت معامالت تاالر شيشهاي

معماي نوسان بورس

چ��ارهاي ج��ز كاهش نرخ بهره وج��ود ندارد،
اظهار داش��ت :نرخ بهره اصليترين عامل بروز
ركود در بازار است و مادامي كه برطرف نشود
نبايد انتظار رونق بلندمدت از بازارها را داشت.
رييس هياتمديره شركت مشاور سرمايهگذاري
آرمان آتي در ادامه عوامل خارجي ديگري را كه
تاثير مهمي بر بازار دارند مورد توجه قرار داد و
افزود :بروز برخي اتفاقها در كشورهاي منطقه
سايه سنگيني بر سر بازار سرمايه انداخته است.
اين دسته از اتفاقها ريسكهاي سيستماتيك
هستند كه پيشبيني رفع و حذف آنها از اختيار
كارشناسان اقتصادي خارج است.

742345
2051771
41608
319286

واحد

وقايعنگار بورس

فعال بازارهاي مالي بررسي كرد؛

بازگشت  ۷شركت پااليشگاهي به پرتفوي سهام عدالت
هي��ات تطبيق مصوب��ات ،مصوبه
دولت مبني بر خروج هفت ش��ركت
پااليش��گاهي از پرتفوي سهام عدالت
را مغاير قان��ون اعالم كرد .محمدرضا
پورابراهيميداوراني ،رييس كميسيون
اقتص��ادي مجل��س در گفتوگ��و با
خانه ملت از بازگش��ت هفت شركت
پااليش��گاهي به پرتفوي سهام عدالت
خبر داد و گفت :هيات تطبيق مصوبات
با قوانين مصوبه دولت مبني بر خروج
هفت ش��ركت پااليشگاهي از پرتفوي
سهام عدالت را مغاير قانون اعالم كرد

حجم معامالت
ارزش معامالت
تعداد معامالت
ارزش بازار

177490/50 177646/40

رشد شاخصها در كشور اهرام ثالثه

توانايي مصر براي پرداخت دومين
قسط وام صندوق بينالمللي پول موجب
رشد شاخصها و اميد به بهبود اوضاع
اقتصادي در اين كشور شد .به گزارش
س��نا ،س��رمايهگذاران خارجي در پي
تزريقنقدينگيتازهبهسهامشركتهاي
كوچك ،توانستند موجب رشد شاخص
در بازار سهام مصر شوند .بر اساس اين
گ��زارش ،صندوق بينالملل��ي پول در
هفته گذش��ته با دريافت دومين قسط
از وام مص��ر ،برنامه اصالحات اقتصادي
اين كشور را نيز مورد بازنگري قرار داد.

نوع

شاخص کل

شاخص

مقدار

تغيير

درصد

بيشترين

كمترين
رقم

آمار بازار

و افزايش فشار عرضه سهام به منظور جايگزيني
منابع حاصل از آن هستيم .اين كارشناس بازار
سرمايه ،چهارمين عامل دخيل در شرايط سخت
اين روزهاي بازار سرمايه را تنگناها و فشارهاي
ش��ديد نقدينگي دانس��ت و گفت :در سالهاي
گذشته شاهد حجم قابل توجه جريان نقدي و
ورودي از طريق صندوقهاي بازنشستگي ،تامين
اجتماعي و شركتهاي سرمايهگذاري مستقيم
و غيرمستقيم وابسته با بانكها به بازار سرمايه
بوديم .به گفته اس�لاميبيدگلي ،طي دو س��ال
گذشته به طور دائم اين جريان ورود نقدينگي با
كندي مواجه شده تا جايي كه در سال گذشته

بينالملل

ادامه داشته باشد .براساس اين گزارش
قيم��ت طال طي هفته گذش��ته براي
نخستينبار در پنج هفته اخير با افزايش
روب��هرو و با رش��د  1/5درصدي همراه
شده است .قيمت هر اونس نقره نيز در
پايان مبادالت روز جمعه به  15/90دالر
رسيده و در هفتهاي كه گذشت بيش
از س��ه درصد افزايش نشان داده است.
به نظر ميرسد بازارهاي بينالمللي به
سرعت نسبت به اظهارات اخير رييس
فدرالرزرو آمريكا در نشس��ت دوروزه
كنگره واكنش نشان داده است .اظهارات
جانت يلن تا ح��د زيادي گمانهزنيها
نس��بت به افزايش نرخ بهره فدرالرزرو
طي ماههاي آينده را كاهش داده است.
وي بار ديگر تاكيد كرده است كه فدرال
رزرو به دقت تحوالت مربوط به نرخ تورم
را زير نظ��ر دارد و هرگونه افزايش نرخ
بهره طي ماههاي آينده تدريجي خواهد
بود.تحليلگراناقتصاديمعتقدندانتشار
آمارهاي جديد در آمريكا موجب شده
احتمال افزايش نرخ بهره اين كشور تا
پايان امسال كاهش يابد و اين مساله در
روزهاي آينده به نفع قيمت و تقاضاي
طال خواهد بود.
اتفاق

هيات دولت مبني بر تغيير در پرتفوي
سهام عدالت خالف قانون و مقررات
شناخته شد.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس
شوراي اس�لامي با بيان اينكه خروج
هفت شركت از پرتفوي سهام عدالت
رويه نادرست و غلطي دركشور ايجاد
ميك��رد ،تصريح كرد :دول��ت با اين
رويه نشان ميداد ميتواند هر اقدامي
با پرتفوي س��هام عدالت انجام دهد و
هر ش��ركت توانمن��دي را خارج و هر
ش��ركت غيرتوانمندي را به اين پرتفو
اضافه كند.
آمار

 17/5درص��د كاه��ش يافته و مدت
زمان بازپرداخت تعيين ش��ده است.
سقف فردي تسهيالت خريد از محل
گواهي حقتقدم استفاده از تسهيالت
مسكن در تهران  ۶۰۰ميليون ريال،
در مراكز اس��تانها و شهرهاي باالي
 200هزار نف��ر 500ميليون ريال و
س��اير مناطق ش��هري  400ميليون
ريال است.

به صفر نزديك ش��د و به مرور زمان متقاضيان
خريد سهام تبديل به عرضهكنندگان اصلي سهام
شدند .بر همين اساس در يكسال گذشته دائما
شاهد عارضه مهمي در بازار بوديم كه هرگاه بازار
تصميم به حركت صعودي داشت با حجم قابل
توجه عرضه توسط اين دسته از بازيگران اصلي
مواجه شد .وي تاكيد كرد :ترس سرمايهگذاران از
احتمال عرضه مجدد در زمان طي روند صعودي
در بازار باعث شد ،نتوانيم روزهاي مثبت زيادي
را در بازار تجربه كنيم.
 مهمترين عامل رشد
ريي��س هياتمدي��ره ش��ركت مش��اور
س��رمايهگذاري آرمان آتي با اش��اره به اينكه
اصالح ن��رخ بهره مهمترين عامل رش��د بازار
خواهد بود ،گفت :آغ��از روند نزولي نرخ بهره
ك��ه اي��ن روزها نويدش از س��وي مس��ووالن
بانك مركزي داده ش��ده است ،ميتواند يكي
از كمكهاي اصلي براي بهبود بازار س��رمايه
باشد .اسالميبيدگلي ادامه داد :به مرور زمان
با كاهش فرصتهاي سرمايهگذاري با نرخهاي
باالتر بخشي از سپردهها كه سررسيد ميشوند
به سوي بازار سرمايه حركت ميكنند .وي در
ادامه به يكسانس��ازي نرخ ارز اش��اره كرد و
گفت :يكسانس��ازي و شفافيت نرخ ارز باعث
حذف يك ريس��ك با اهميت از بازار س��رمايه
ميش��ود .اس�لاميبيدگلي به تنوع ابزارهاي
مش��تقه در بورس مث��ل اوراق تبعي و اختيار
معامل��ه اش��اره كرد و گفت :اي��ن اوراق باعث
كاهش ريسك س��رمايهگذاري در بازار سهام،
بهب��ود وضعيت جريان نقدينگ��ي و ورودي و
افزايش تقاضا ميش��ود .وي در خاتمه تاكيد
كرد :در كنار همه اين عوامل توصيه ميش��ود
با تقويت فرهنگ سهامداري ،سهم بازار سرمايه
از پساندازهاي مردمي افزايش يابد و به طور
طبيعي اين اقدام باعث شود جريان نقدينگي
ورودي به بازار سرمايه افزايش يابد.

در دومين روز دادوستدهاي تاالر شيشهاي در اين هفته شاخص كل با افت
 ۳۸واحدي مواجه شد و حجم معامالت به رقم  ۷۴۲ميليون سهم و اوراق مالي
رسيد .به گزارش ايسنا ،روز گذشته شاخص كل بازده نقدي و قيمتي بورس
اوراق بهادار تهران با  ۳۸واحد افت نسبت به روز گذشته در تراز  ۷۹هزار و
 ۶۲۰واحدي ايستاد و شاخص كل هموزن نيز با  ۱۵واحد كاهش به رقم ۱۷
هزار و  ۳۶۷واحدي رسيد .شاخص آزاد شناور نيز كمتر از يك واحد افت كرد
و ش��اخص بازار اول با  ۵۴واحد افت به رقم  ۵۵هزار و  ۶۰واحدي رس��يد اما
شاخص بازار دوم با رشد  ۷۷واحدي خود در تراز  ۱۷۷هزار و  ۵۷۴واحدي
نشست .نماد خدمات انفورماتيك ،ملي صنايع مس ايران و ايرانخودرو هر
يك به ترتيب با  ۲۹ ،۳۴و هشت واحد تاثير منفي در دماسنج بازار سرمايه
بيشترين نقش كاهنده را روي شاخص داشتند .در طرف مقابل فوالد مباركه
اصفهان ،پتروش��يمي جم و مخابرات ايران به ترتيب با  ۱۹ ،۲۴و  ۱۷واحد
تاثير مثبت سعي كردند شاخص كل را در تراز باالتري قرار دهند .در دومين
روز معامالت اين هفته در گروه فلزات اساس��ي نمادهاي سهامي ذوبآهن
اصفهان ،فوالد مباركه اصفهان و كالسيمين با رشد كمتر از يك درصد مواجه
شدند و نمادهاي لوله و ماشينسازي ايران ،ملي صنايع مس ايران ،فرآوري
مواد معدني ايران از جمله نمادهايي بودند كه در اين گروه قيمت پايانيشان
كاهش پيدا كرد .در گروه محصوالت شيميايي قيمت سهام اكثريت شركتها
در كانال كاهشي قرار گرفت هرچند اين كاهش چندان ملموس نبود و تعدادي
از نمادها نيز با روند افزايشي مواجه بودند .عالوه بر اين اكثريت خودروييها
نيز روند رو به كاهش در قيمت پاياني داش��تند با اين توضيح كه در تعداد
زي��ادي از اين نمادها اين روند كاهش��ي چندان ملموس نبود هرچند نماد
آهنگري تراكتورسازي ايران بيش از چهار درصد و نماد چرخشگر نزديك
به  2/5درصد افت داشتند .ارزش معامالت بورس تهران به رقم  ۲۰۵ميليارد
تومان رس��يد كه اين رقم ناشي از دست به دست شدن  ۷۴۲ميليون سهم
و اوراق مالي قابل معامله طي  ۴۱هزار و  ۶۰۸نوبت دا دوس��تد بود .از جمله
دادوس��تدهاي درونگروهي روز گذشته ميتوان به معامالتي در نماد بانك
انصار ،فوالد مباركه اصفهان ،فوالد اميركبير كاشان و ايرانترانسفو اشاره كرد.
نماد بانك انصار روز گذشته عنوان بيشترين حجم و ارزش معامله را به خود
اختصاص داد .همچنين در پايان معامالت تاالرهاي بورس اوراق بهادار تهران
روز گذش��ته پنج نماد بازگشايي و هفت نماد متوقف شد .به گزارش بورس
تهران،گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو،سرمايهگذاريصنعتنفت،صنعتي
جامدارو ،گروه صنعتي سپاهان پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه
مبني بر تقسيم سود نقدي و مهركام پارس پس از برگزاري مجمع عمومي
عادي ساالنه بدون تقسيم سود نقدي بازگشايي شدند .همچنين نماد معامالتي
ش��ركتهاي فوالد آلياژي ايران ،مهندسي حملونقل پتروشيمي ،توليدي
گرانيت بهسرام ،بيمه پارسيان ،آهنگري تراكتورسازي ايران ،بانك كارآفرين و
سيمان تهران جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه به منظور تصويب
صورتهاي مالي متوقف شدند.

