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اهداف بازار سرمايه براي تامين مالي

ص هم وزن
شاخ 

شاخص فرابورس

تحليلگر بازارهاي مالي تشريح كرد

تغيير وضعيت بورس در كوتاهمدت

Sena

يك كارشناس با بيان اينكه انتظار ميرود
ســهام شــركتهاي با ارزش پايينتــر بازار
دستخوش تغيير شود ،عنوان كرد :تعيين نرخ
سود بانكي ميتواند اصليترين متغير تاثيرگذار
بر چشمانداز فصل مجامع امسال باشد .مهدي
دلبري كارشناس بازار سكه در گفتوگو با فارس
پيرامون دورنماي بازار سرمايه با وجود ريسكهاي
سيستماتيكوغيرسيستماتيكحاكمبراينبازار
عنوان كرد :هر چند بايد نســبت به چشمانداز
متغيرها در تحليل بازار سهام توجه كرد اما هنوز
براي كنار رفتن انتظارها از بابت ضعيفتر شدن
سهام شركتهاي صادراتمحور زود است .وي
بر لزوم تحليلمحوري در تصميمگيريها تاكيد
كرد و افزود :چرخههاي تاريخي بازار سهام نشان
ميدهد در مقابل رشد قيمت سهام شركتهاي
بزرگ بورســي در سال گذشــته كه به اتكاي
افزايش نرخ ارز و بهبود فروش شركتها ارزيابي
ميشد ،براي امسال انتظار ميرود شركتهاي
با ارزش بازاري سهام كوچكتر بتوانند از قابليت
رشد برخوردار شوند ،هر چند براي تصميمگيري
در اين زمينه به فرصتي دو ،سه ماهه نياز خواهد
بود .كارشناس بازار سهام از انتظار براي تقسيم
سود مناسب در فصل مجامع امسال سخن گفت
و افزود :مساله اصلي براي ناشران و سهامداران آنها
بر سر پرداخت به موقع سود ساالنه شركتها پس
از برگزاري مجامع كه شايد مهمتر از متغيرهايي
همچون سياستهاي ارزي يا تحريمها باشد،
موضوع نرخ سود بانكي است.
  نرخ تامين مالي
به گفتــه وي نحوه تعيين نرخ تامين مالي
توسط بانكها باعث شده تا فاكتورهاي تاثيرگذار
بر بازار ســهام زير ســوال بــرود و در صورت
تصميمگيري درست ميتوان اميدوار بود ضمن
تعريف پروژههاي جديد از ســوي شركتهاي
بورســي ،معوقات و تسهيالت اخذشده نيز در
مدت زمان كوتاهي تسويه شود و به اين ترتيب
سودآوري شركتها افزايش يابد .دلبري با انتقاد
از نحوه طرح پيشفروش ســكه طال از سوي
بانك مركزي عنوان كرد :تحويل سكه طال در
بازار آتي بورس بر اساس گواهي سپرده در حالي

به چندين دوره خود رســيده كه در دنيا نيز به
جاي تحويل فيزيكي سكه طال همواره از اوراق
فوروارد يا مشتقه استفاده ميشود .وي ادامه داد:
اگر بانك مركزي در طرح پيشفروش سكه خود
از ابزارهاي مالي فوروارد به جاي تحويل فيزيكي
سكه استفاده ميكرد ،نهتنها با موفقيت بيشتري
همراه بود بلكه از تبعات پرهزينه توزيع ســكه
فيزيكي نيز پيشگيري ميشد .اين كارشناس
بازار سكه با تاكيد بر لزوم ايجاد بازار متشكل براي
مديريت نوسانها و تالطمهاي نرخ ارز در بازار
آزاد عنوان كرد :حجم معامالت در بازار فيزيكي
كاال كه بهطور مستقيم يا غير مستقيم به نرخ ارز
وابسته هستند ،در حالي كاهش يافته كه آنچه به
عنوان نرخ كاال يا محصول عنوان ميشود ،با نرخ
واقعي آن فاصله بسياري دارد .از جمله اين كاالها
ميتوان به كاالي الكترونيكي،موبايل و خودرو
اشاره كرد كه هيچ مبنا و تابلوي مشخصي براي
نمايش و اندازهگيري نوسان نرخ ارز ندارند .وي با
بيان اينكه ايجاد بازار متشكل يا تابلوي معامالتي

كه به اتكاي آن فعاالن اقتصادي بتوانند به آن
استناد كنند ،ضروري است ،افزود :در حال حاضر
نر خ اعالمي از ســوي دولت براي نرخ ارز قابل
اســتناد نيست و تاجري كه براي واردات به ارز
نياز دارد ،نه تنها با قيمت باالتري آن را دريافت
ميكند بلكه براي صادرات نيز چنين وضعيتي
باعث شده تا كاالها در بازارها و بورسها با نرخ ارز
دولتي خريداري و در نهايت قاچاق شود .چنين
وضعيتي باعث شكلگيري بازارهاي كثيف ميان
صادركننده و واردكننده شده كه به نفع اقتصاد
ايران نيست.
 دورنماي تاالر شيشهاي
شــركتهايي كه از رشــد قيمت نفت و
فلزات اساســي در بازارهــاي جهاني منتفع
ميشوند در اولويت ســرمايهگذاري هستند.
شركتهاي پااليشي ،فوالدي ،فلزي و سنگ
آهني بهترين گزينهها براي ســرمايهگذاري
هســتند .شــركتهاي اين گروهها عالوه بر
اينكــه نقدشــوندگي باال دارنــد ،در مجامع

پيش رو ســودهاي خوبي نيز تقسيم خواهند
كرد .همچنين  P/Eاين گروهها نيز مناســب
است .مدير صندوقهاي سرمايهگذاري تامين
ســرمايه لوتوس پارسيان در گفتوگو با سنا،
در خصوص استراتژيهاي جديد بازار سرمايه
بــا توجه به خروج بازار از حالت انتظار و ورود
توافق بينالمللي برجام در فازي جديد گفت:
بازار سرمايه در ماههاي اخير با تحوالتي مثل
افزايش چشمگير نرخ ارز و ريسك خروج آمريكا
از برجام مواجه شد كه تا حدودي باعث افزايش
نوسان اين بازار شده بود .مهدي محمودي با
اشاره به اينكه ريسكهاي مذكور در حال حاضر
از بازار حذف شدهاند ،افزود :با كنترل بازار ارز
و خروج آمريكا از برجام بازار ســرمايه تعيين
تكليف شــد و تا حدودي اثرات اين وقايع نيز
در بازار پيشخور شده است .وي مذاكرات دولت
ايران با ســاير شركاي برجام و اتحاديه اروپا را
مــورد توجه قرار داد و گفت :البته بخش قابل
توجهي از مبادالت تجاري ايران با كشورهاي

آســيايي است و با توجه به تاكيد اخير دولت
چين به كسب استقالل بيشتر و ايستادگي در
مقابل ترامپ در جريان جنگ اقتصادي ،نگراني
از بابت مبادالت تجاري ايران با كشورهاي بزرگ
آسيايي به خصوص چين وجود ندارد .وي تاكيد
كرد :چين اقتصاد بزرگي است و در شرايط امروز
كه قصد ندارد متكي و دنبالهرو آمريكا باشــد
باعث شــده اجماع جهاني كه در دوره قبلي
تحريمها عليه ايران رخ داده بود ،اين بار اتفاق
نيفتد .اين كارشناس بازار سرمايه درباره صنايع
برتر بازار ســرمايه با اشاره به رشد قيمتهاي
جهاني گفت :در ماههاي اخير قيمتهاي جهاني
رشد خوبي داشتند ،نفت در محدوده  75دالر
در نوسان است و پيشبيني ميشود تا يك سال
آينده در همين ارقام تثبيت شود .وي درباره
رشد قيمت فلزات اساسي در بازارهاي جهاني
تاكيد كرد :در حوزه كاموديتيها نيز قيمتها
در بازارهاي جهاني صعودي است و پيشبيني
ميشــود  20تا  30درصد باالتر از قيمتهاي
فعلي را نيز تجربه كنند.
  تاثير قيمتهاي جهاني
محمودي سهم صنايع وابسته به قيمتهاي
جهاني را در بازار سرمايه ايران قابل توجه دانست
و گفت :بر همين اساس صنايع بزرگ بازار متاثر
از رشــد قيمت در بازارهاي جهاني صعودي و
گزينه مناسبي براي سرمايهگذاري هستند .وي
شــركتهايي كه از رشد قيمت نفت و فلزات
اساسي در بازارهاي جهاني منتفع ميشوند را در
اولويت سرمايهگذاري دانست و گفت :شركتهاي
پااليشي ،فوالدي ،فلزي و سنگ آهني بهترين
گزينهها براي سرمايهگذاري هستند .شركتهاي
اين گروهها عالوه بر اينكه نقدشوندگي باال دارند،
در مجامع پيش رو سودهاي خوبي نيز تقسيم
خواهند كرد .همچنيــن  P/Eاين گروهها نيز
مناسب است .مدير صندوقهاي سرمايهگذاري
تامين سرمايه لوتوس پارسيان بهترين استراتژي
امروز سرمايهگذاران را با توجه به نزديكي فصل
مجامع ،ورود به شــركتهايي دانست كه سود
نقدي مناســبي در مجامع دارند و تاكيد كرد:
شــركتهاي صادراتمحور ســال گذشته از
محل افزايش نرخ دالر و فروش ارز در بازار آزاد
سودهاي خوبي شناسايي كردند .محمودي در
خاتمه گفت :ســرمايهگذاران در فصل مجامع
ترجيح ميدهند در ســهام بــا  P/Eپايين و
نقدشــوندگي باال وارد شــوند تا از سود نقدي
مجامع بهره ببرند.

فرابورس

نگاهــي به معامالت تابلوي تســهيالت مســكن در
فرابورس نشان ميدهد روز گذشته بيش از  ۸۲هزار ورقه
«تسه» با ارزشــي بالغ بر  ۵۴ميليارد ريال معامله شده
است .معامالت فرابورس روز گذشته در حالي پايان يافت
كه شاخص كل فرابورس با بيش از سه واحد افزايش در
ارتفاع باالتر از  ۱۰۹۳واحدي ايستاد و حجم معامالت در
بازارهاي 9گانه نزديك به  ۲۷۶ميليون ورقه و ارزش آن
نيز به بيش از هزار و  ۶۳۴ميليارد ريال رسيد .بر اساس
اين گزارش ،در مجموع دو بازار اول و دوم فرابورس نيز
شاهد جابهجايي بيش از  ۱۶۸ميليون سهم به ارزشي بالغ

معامله  ۵۴ميليارد ريال اوراق تسهيالت مسكن
بر  ۲۴۰ميليارد ريال بوديم كه در اين ميان نماد «ذوب»
با معامله  ۳۹ميليون ســهم بــه ارزش  ۳۰ميليارد ريال
بيشترين ميزان حجم و ارزش معامالتي را در ميان ساير
نمادهــاي مورد معامله در اين دو بازار به خود اختصاص
داد .همچنين در روزي كه گذشت بيش از  ۱۰۲ميليون
سهم به ارزش بيش از  ۱۴۷ميليارد ريال در سه تابلوي
بازار پايه جابهجا شدند .از سوي ديگر معامله بيش از ۳
ميليــون ورقه بهادار متعلق به صندوقهاي قابل معامله

( )ETFبه ارزش افزون بر  ۶۶ميليارد ريال در فرابورس
رقم خورد .در بازار اوراق با درآمد ثابت نيز روز گذشــته
بالغ بر يك ميليون ورقه بهادار با ارزشي بالغ بر يكهزار
و  ۱۲۴ميليــارد ريال جابهجا شــد كه با تغيير مالكيت
حدود  ۱۶۵هــزار ورقه بهادار بــه ارزش بيش از ۱۴۲
ميليارد ريال« ،اشــاد »۹بيشــترين حجم و ارزش را در
معامالت روز گذشــته اين بازار در اختيار گرفت .افزون
بر اين ،در بازار شركتهاي كوچك و متوسط (،)SME

 ۱۰هزار ســهم متعلق به ماداكتو استيل كرد به ارزش
 ۴۲ميليون ريال معامله شد .نگاهي به معامالت تابلوي
تسهيالت مسكن نيز نشان ميدهد روز گذشته بيش از
 ۸۲هزار ورقه «تسه» با ارزشي بالغ بر  ۵۴ميليارد ريال
معامله شده است .امتياز تسهيالت مسكن فروردين ۹۷
با بيشترين حجم و ارزش در صدر معامالت اين تابلو قرار
گرفت .در ميان نمادهاي فرابورسي نيز ۳ ،نماد «ذوب»،
«ثتران» و «ثغرب» به ترتيب پُربينندهترين نمادها بودند
و نمادهاي «مارون» و «خراسان» با بيش از  ۳واحد تاثير،
ي شاخص كل فرابورس شناخته شدند.
مثبتترين اهرمها 

ناشران

شفافسازي صورتهاي مالي كارت اعتباري ايران كيش
شركت كارت اعتباري ايرانكيش
در دوره  ۱۲ماه منتهي به  ۲۹اسفندماه
سال  ۹۶بر اســاس صورتهاي مالي
حسابرسي نشده به ازاي هر سهم ۵۳۴
ريال سود محقق كرد .به گزارش ايبِنا،
شركت كارت اعتباري ايران كيش كه
با نماد «ركيش» و با سرمايه دو ميليون
ريالي در بازار دوم بورس فعال است ،در
تازهترين شفافسازي صورتهاي مالي
«سود (زيان) خالص هر سهم» را ۵۳۴
ريال اعالم كرد .اين شركت در اين دوره
با افزايش سرمايه  ۵۳درصدي ،با رشد
 ۲۶درصدي در سود خالص مواجه شده
است .بر اساس شفافسازي «ركيش»
بر اســاس صورت سود و زيان در دوره
يادشــده «درآمدهاي عملياتي» اين
شركت معادل 3/612/595
ميليون ريال درجشده كه به نسبت
دوره مشــابه در سال گذشته افزايش
 ۲۷درصدي را تجربه كرده اســت .از
سوي ديگر «ســود (زيان) عملياتي»
اين شــركت در  ۱۲ماه منتهي به ۲۹
اسفند ســال  ۹۶برابر با 1/383/617
ميليــون ريــال در صورتهاي مالي
درجشــده كه به نســبت دوره مشابه
در سال گذشته افزايش  ۲۹درصدي
را نشــان ميدهد .افزون بر اين «سود
(زيان) خالص» اين شركت در  ۱۲ماه
منتهي به  ۲۹اسفندماه سال  ۹۶معادل

 1/067/161ميليون ريال اعالمشــده
اســت كه به نســبت دوره مشابه در
سال گذشــته با افزايش  ۲۶درصدي
در صورتهاي مالي ثبتشــده است.
افزون بر اين« ،ســود (زيان) انباشته
ابتداي دوره تخصيص نيافته» شركت
كارت اعتباري ايرانكيش بر اســاس
صورتهاي مالي حسابرسي نشده ۱۲
ماه سال  ۹۶معادل  203/775ميليون
ريال درجشده كه به نسبت دوره مشابه
در ســال  ۹۵افزايش  ۶۸درصدي را
تجربه كرده اســت .همچنين «سود
ن دوره» اين شركت
(زيان) انباشت ه پايا 
در دوره يادشــده معادل 1/217/578
ميليون ريال اعالمشــده كه به نسبت
دوره مشابه در سال  ۹۵با افزايش ۳۲
درصدي همراه شده است.
  افزايش «سود قابل تخصيص»
اين گزارش ميافزايد :بر اســاس
شفافسازي شــركت كارت اعتباري
ايرانكيش «ســود قابل تخصيص»
اين شركت بر اساس صورتهاي مالي
حسابرسي نشــده در  ۱۲ماه منتهي
به  ۲۹اســفندماه ســال  ۹۶معادل
 1/270/936ميليون ريال درجشــده
كه به نســبت دوره مشابه در سال ۹۵
افزايش  ۳۱درصــدي را تجربه كرده
است .همچنين بر اساس اطالعات مالي
 ۱۲ماهه سال  ۹۶ترازنامه شركت كارت

اعتباري ايران كيش «موجودي نقد»
بر اساس صورتهاي مالي حسابرسي
نشده به ميزان  245/603ميليون ريال
اعالم كرده كه اين رقم به نســبت ۱۲
ماه منتهي به  ۳۰اسفندماه سال  ۹۵با
افزايش  ۴۴درصدي مواجه شده است.
افزون بر اين ،بر اســاس صورتهاي
مالي «ركيش» «جمــع داراييهاي
جاري» اين شــركت در دوره مذكور
معــادل  2/419/756ميليــون ريال
اســت كه نسبت به  ۱۲ماه منتهي به
 ۳۰اســفندماه سال  ۹۵با افزايش ۲۲
درصدي همراه بوده است .صورتهاي
مالي اين شــركت بيانگر اين اســت
كــه «داراييهاي نامشــهود» در ۱۲
ماه منتهي به  ۲۹اســفندماه سال ۹۶
معادل  8/761ميليون ريال است كه
نسبت به دوره مشابه در سال گذشته
با كاهش  ۲۸درصدي مواجه شده است.
همچنين «داراييهاي ثابت مشهود» با
افزايش  ۶درصدي به نســبت  ۱۲ماه
منتهي به  ۳۰اســفندماه سال  ۹۵در
اين دوره به  3/387/395ميليون ريال
رسيده است .بر اســاس اين گزارش،
«جمــع داراييهاي» شــركت كارت
اعتباري ايــران كيش در دوره مذكور
برابر با  5/875/196ميليون ريال نسبت
به  ۱۲ماه منتهي به  ۳۰اسفندماه سال
 ۹۵با افزايش  ۱۳درصدي مواجه شده

است .بر اساس اطالعات درجشده در
صورتهاي مالي  ۱۲ماه منتهي به ۲۹
اسفندماه سال « ۹۶جمع بدهيهاي
جاري» شــركت كارت اعتباري ايران
كيش معــادل  2/323/746ميليون
ريال درجشده كه با كاهش  ۹درصدي
به نسبت دوره مشابه در سال گذشته
همراه شــده اســت .همچنين جمع
بدهيهاي اين شركت به نسبت پايان
ســال  ۹۵با كاهــش  ۱۳درصدي در
 ۱۲ماه منتهي به  ۲۹اسفندماه سال
 ۹۶به رقم  2/496/493ميليون ريال
رسيده اســت .نگاهي جزييتر به اين
شفافسازي مشخص ميكند :در اين
دوره مالي مذكور سرمايه شركت كارت
اعتباري ايران كيش دو ميليون ريال
ثبتشــده كه با افزايش  ۵۳درصدي
نســبت به پايان سال مالي  ۹۵همراه
شده اســت .در عين حال «اندوخته
قانوني» اين شركت در ۱۲ماه منتهي به
 ۲۹اسفندماه سال  ۹۶معادل 161/25
ميليون ريال درجشــده كه با افزايش
 ۵۰درصدي نسبت به پايان سال مالي
در ترازنامه اين شركت درجشده است.
بر اســاس اين گزارش« ،جمع حقوق
صاحبان سهام» شركت كارت اعتباري
ايــران كيش در  ۱۲ماه منتهي به ۲۹
اسفندماه سال  ۹۶معادل 3/378/703
ميليون ريال است كه نسبت به پايان
سال مالي گذشته با افزايش ۴۴درصدي
مواجه شده است.

تازهتریناخبار،تحلیلهاوگزارشهایاختصاصیایران
و جهان را با روزنامه «جهان صنعت»دنبال کنید.

http://t.me/jahansanatpress

همانگونه كه برخي سران كشورهاي حاضر در تعهد برجام بيان كردهاند
خروج آمريكا از تفاهمنامه برجام كه مدتها بر سر آن مذاكره شده و مورد
تاييد سازمان ملل متحد هم قرار گرفته ،به اعتماد بينالمللي ضربه ميزند.
اين موضوع داراي آثار مختلفي در سطح بينالمللي در زمينههاي مختلف
از جملــه مالي و اقتصادي خواهد بود .موســي احمدي عضو هيات علمي
دانشگاه آزاد اسالمي با بيان اين مطلب به سنا گفت :موسسه گلدمن ساچ
پيشبيني كرده كه قيمت نفت در نتيجه اقدامات آمريكا ،از ميزان برآورد
شده فراتر خواهد رفت و بنكآو آمريكا نيز احتمال افزايش قيمت نفت به
بيش از يكصد دالر را دور از ذهن ندانسته است .وي افزود :اين موضوعات
در كنار موضع اوپك در عدم افزايش ميزان توليد و اعالم آمادگي عربستان
در جبران كسري توليد نفت از يكسو و آثار منفي كم آن بر آمريكا به دليل
توليد نفت شل ،نشان ميدهد كه افزايش قيمت نفت و آثار اقتصادي آتي
براي عربســتان و آمريكا ،از جمله داليل اين تصميمات بوده اســت .اين
كارشناس بازار سرمايه ادامه داد :از سوي ديگر نوسانات قيمت ارز و التهابات
ايجاد شــده در بازارهاي موازي داخلي از جمله سكه و مسكن در شرايط
ركود كشور نشان ميدهد كه مسووالن بايد بيش از پيش نسبت به انجام
اقدامات و استراتژيهاي عملياتي در زمينه سياستهاي اقتصاد مقاومتي
و حمايت از توليد ايراني با در نظر گرفتن ارتقاي بهرهوري مبادرت ورزند.
احمدي تاكيد كرد :آنچه در بازار ســرمايه مهم است لزوم ايجاد شيوهها،
سازوكارها و ظرفيتهاي تامين مالي جديد در عرصه بازار سرمايه به منظور
جريان منابع مالي به سمت زمينههاي مورد نياز متناسب با ذائقه و ساليق
متقاضيان اســت .عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي اظهار داشت :به
نظر ميرسد هماكنون زمان آن رسيده كه اقدامات الزم در خصوص تقويت
فرهنگســازي و تعريف روشن ادبيات بازار سرمايه و پول كشور و معرفي
صنايع مختلف از طرق گوناگون صورت پذيرد .تهيه برنامههاي آموزشي و
فرهنگسازي براي دورههاي مختلف سني و آشناسازي شركتها با ابزارهاي
بازار پول و سرمايه ميتواند از جمله اين برنامهها باشد .به گفته احمدي ،از
بعد عرضه نيز طراحي و معرفي ابزارهاي مالي اسالمي اين زمينه را فراهم
ميكند تا با ايجاد ابزارهاي مالي جديد زمينه تامين مالي بنگاههاي اقتصادي،
پروژهها و دولت فراهم شــود .اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد :در اين
ميان ،اقدامات ارزندهاي در بازار ســرمايه در سالهاي اخير صورت گرفته
و ابزارها و نهادهاي مالي جديدي بر اســاس مباني ديني شكل گرفته اما
به نظر ميرســد الزم است همچنان با عزم همگاني زمينه ايجاد ابزارها و
نهادهاي مالي جديد متناسب با زمينههاي مختلف صورت پذيرد .احمدي
همچنين با اشاره به شعار سال و راهكارهاي حمايت از كاالي ايراني از طريق
بازار سرمايه گفت :يكي از مهمترين زيرساختهايي كه بايد براي تسهيل
حمايت از توليدات ايراني ايجاد شود زمينهسازي شفافيت و ايجاد نهادهاي
مالي مربوط است؛ به عنوان مثال در حال حاضر عمده ابزارهاي مالي بدون
توجه به اهليت اعتباري ناشران ،از طريق بانكها و نهادهاي مالي تضمين
ميشوند و اين امر موجب ميشود ضمن افزايش هزينه تامين مالي ،توجهي
به اهليت اعتباري ناشران نشود .كارشناس بازار سرمايه توضيح داد :با ظهور
موسسات رتبهبندي اعتباري ميتوان شاهد اندازهگيري و اعالم رتب ه اعتباري
ناشران و اوراق از طريق موسسات مستقل رتبهبندي اعتباري بود تا از طريق
ن زمينه انتشار اوراق بدهي به پشتوانه اهليت و رتبه اعتباري ناشران فراهم
آ
آمده و سرمايهگذاران نيز با توجه به ريسك ناشران و اوراق مزبور نسبت به
سرمايهگذاري در آنها اقدام كنند .احمدي اظهار داشت :به نظر ميرسد با
توجه به حركت سازمان بورس در زمينه ارائه مجوز فعاليت براي موسسات
رتبهبندي اعتباري ،اقدام فوق زمينه مناسبي براي تحقق اهداف تعيين شده
باشد .وي در پايان خاطرنشان كرد :هماكنون زمان آن رسيده تا با يك عزم
ملي ،اقتصاد خود را در مقابل آسيبهاي بيروني مقاومتر كنيم؛ البته اين امر
ميسر نميشود مگر با همدلي مسوالن و صاحبنظران بازارهاي مالي كشور؛
كه اميد است با اتخاذ راهكارهاي مناسب در اين زمينه بتوانيم از توانمندي
داخلي و ظرفيتهاي موجود استفاده الزم را ببريم.
برنامه

عرضه در بورس بهترين شيوه معامله گندم

با توجه به ســابقه شكلگيري بورس كاال در كشور و اثرات مثبت اين
بازار بر اقتصاد ،از امسال الزم به نظر ميرسد زمينه تبديل شدن تابلوي
بورس به مرجع قيمت كاالهاي ايراني حداقل در بازار داخلي فراهم شود
تا شاهد ســاماندهي و ايجاد شــفافيت حداكثري در بازار كاالي كشور
باشــيم؛ البته اين امر در خصوص شمار زيادي از محصوالت رخ ميدهد،
اما با عرضه همهجانبه كاالها در بورس ،اين مرجعيت قيمتي به شيوهاي
كاراتر رقم خواهد خورد .به گزارش ميزان ،لزوم ايجاد شفافيت قيمتها در
خصوص كاالهاي مختلف در حالي است كه از سال جاري و طبق مصوبه
هيات وزيران مقرر شده خريد گندم مورد نياز صنف ،صنعت و قناديها
از طريق بورس انجام شود .اين مصوبه درحالي به سمت اجرا ميرود كه
طبق گفته وزير جهاد كشــاورزي دولت برنامــه دارد كل گندم توليدي
كشور را از طريق بورس معامله كند .در همين راستا ،معاون دفتر تنظيم
بازار وزارت جهاد كشاورزي گفت :مصوبه اخير هيات وزيران در خصوص
عرضه گندم مورد نياز صنف و صنعت در بورس كاال بسيار موثر و كارآمد
اســت زيرا خريد گندم مورد نياز صنف ،صنعت و قناديها از طريق بازار
سرمايه موجب شفافيت و كشف قيمت عادالنه شده و اقتصاد را به سمت
فضاي ســالمتري ميبرد .مجيد حسنيمقدم با اشاره به عرضه گندم در
بورس اظهار كــرد :همچنين در مصوبه اخير هيات وزيران ،عرضه گندم
براي نانوايان آزادپز نيز آمده است كه در اين زمينه نيز بايد با همانديشي،
بهترين شيوه عرضه گندم اتخاذ شود.
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