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خبــر

بـــورس

مسير حرکت بورس در هفته جاري
به کدام سمت است؟

عرضهکارتاعتباريديجيتالي
بانک ملي ايران با توثيق سهام عدالت

مديرعام��ل بانک ملي ايران از آغاز عرض��ه کارت اعتباري ديجيتالي اين
بانک با توثيق سهام عدالت در عيد غدير خم خبر داد و گفت :ششميليون
نفر از هموطنان ،شباي بانک ملي ايران را براي انجام عمليات بانکي خود
معرف��ي کردهان��د که اين افراد ميتوانند بدون نياز به فروش س��هام و در
ازاي توثي��ق آن ،ب��ا دريافت کارت اعتباري ديجيتالي ني��از مالي خود را
تأمين کنند.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ايلنا ،محمدرضا حس��ينزاده در نشست
خبري نش��ان اعتباري که روز گذش��ته با حضور مس��عود خاتوني ،عضو
هیئتمدي��ره و معاون فن��اوري اطالعات و ش��بکه ارتباطات بانک؛ علي
موس��ويزاده ،معاون اعتباري و بانکداري ش��رکتي؛ سعداهلل عيسيزاده،
مدير امور حوزه مديريت و روابط عمومي؛ سعيد ستاري ،رئيس اداره کل
مديریت و فروش اموال تمليکي و مازاد؛ محمدعلي محمودزاده ،مديرعامل
ش��رکت پرداخت الکترونيک سداد و فردوس باقري ،مديرعامل سککوک
برگزار شد ،با اشاره به تحوالت ديجيتالی صورتگرفته در بانک ملي ايران
طي يکي-دو سال اخير افزود :با توجه به باال بودن تعداد محصوالت نوين
بانک ملي ايران ،هر س��اله نمايش��گاهي با عنوان رويداد ملي ش��و برگزار
ميش��ود که در ملي شو سال گذشته ،نش��ان پرداخت براي نخستينبار
مطرح شد.
حسينزاده با بيان اينکه فضاي همکاري با اين بانک براي استارتآپها،
دانشبنيانها و فينتکها باز اس��ت ،بیان کرد :م��ا از جوانان خوشفکر
کشور اس��تقبال ميکنيم .کما اينکه تيم پيامرسان بله نیز از تعدادي از
جوانان دانشگاهي شکل گرفت و بانک از آن حمايت کرد.
وي با تأکيد بر اينکه يکي از دغدغههاي ما در بانک ملي ايران ،بهويژه از
زمان حضور دکتر دژپسند در مجموعه وزارت اقتصاد ،نخست ديجيتالي
کردن محصوالت و س��پس انجام امور مردم بدون نياز به حضور در شعبه
بوده است ،ابراز کرد :پروسه انجام گواهي امضاء ،احراز هويت ،اعتبارسنجي
مشتريان و ...بسيار زمانبر بوده ،اما با رونمايي اخير محصول نشان پرداخت،
اين امور بهصورت ديجيتالي انجام ميشود.
خريد از 4هزار فروشگاه زنجيرهاي با کارت اعتباري ديجيتالي
وي درب��اره کارت اعتب��اري ديجيتالي بانک نيز گفت :دارندگان س��هام
عدالت نزد بانک ملي ايران ميتوانند تا س��قف پنجميليون تومان در ازاي
توثيق سهام خود کارت اعتباري ديجيتالي دريافت و از بيش از چهارهزار
فروشگاه زنجيرهاي خريد کنند.
حس��ينزاده با تأکيد بر اينکه اين اتفاق براي نخستينبار در کشور رقم
ميخورد و ميتواند عالوه بر کمک به اقش��ار ضعيف جامعه ،رونق توليد
ملي را نيز بههمراه داشته باشد ،ادامه داد :مهلت زمان تسويه نيز يکماه
پس از اولين تراکنش خواهد بود و در صورت تسويه در موعد مقرر ،نهتنها
سودي به آن تعلق نميگيرد ،بلکه دارندگان کارت از پاداش خوشحسابي
نيز بهرهمند خواهند شد.
کارت هديه ديجيتالي در راه است
مديرعامل بانک ملي ايران همچني��ن از عرضه کارت هديه ديجيتالي تا
چند روز آينده خبر داد و گفت :هزينه توليد هر کارت براي بانک چيزي
در ح��دود دو يورو اس��ت که با این کارت ،ديگ��ر نيازي به کارت فيزيکي
نخواهد بود.
چشمانداز بانک ملي ايران براي بانکداري بدون شعبه
وي با تأکيد بر اينکه س��االنه 200ش��عبه اين بانک ادغام يا جمعآوري
ميش��وند ،گفت :در کنار آن ،تعداد تراکنشهاي روزانه ما به 70ميليون
رسيده است .ما اعتقاد داريم که بيشتر سرويسهاي بانکي بايد بهصورت
غيرحض��وري ارائه ش��وند ،بنابراين در کنار توس��عه خدم��ات بانکداري
ديجيتال ،واحد ملي پالس نيز طراحي شده است که سرويسها و خدمات
بانکي بهصورت غيرحضوري و بدون کارمند ارائه ميشوند.

صعود و ریزشهای عجیب بورس در مرز 2میلیون واحد ،دغدغه جدی سرمایهگذاران

شاخص بورس بر مدار نوسان است

سبزینه

پژمان مرادی

نوس��ان ش��اخص در م��رز دومیلی��ون واحد و
عملکرد برخ��ی از نمادهای تأثیرگ��ذار در این
دامنه ناشی از دخالت دولت و سهامداران عمده
جهت نفسگیری بازار سرمایه است .در آخرین
روز معامالت هفته یعنی چهارش��نبه هش��تم
مرداد ش��اخص بورس بار دیگر با ۳۶هزار واحد
س��قوط ،رون��د نزولی به خود گرف��ت .مقاومت
ش��اخص در نزدیکی دومیلی��ون واحد را برخی
از کارشناس��ان جزو روند روانی بازار میدانند و
برخی دیگر دستوری شدن بازار و اقدامات دولت
عنوان کردند.
دس��ته دوم اعتقاد دارند دولت عامل نوس��ان
بازار سهام در نزدیکی شاخص دومیلیون واحد
اس��ت دلیل خود را اینگونه مطرح میکنند
ک��ه دولت نگ��ران ورود نقدینگ��ی و افزایش
قیمت سهام شرکتهای مختلف بهدلیل کم
عمق بودن بازار اس��ت ،به بی��ان دیگر دولت
برای جلوگیری از ریزش س��نگین ش��اخص
در آینده به حفظ ش��اخص در این باز ه زمانی
اقدام میکند .برخی از س��هامداران معتقدند
یک سهام تأثیرگذار بر روی شاخص بالفاصله
بعد از اینکه رشد مثبتی پیدا کند ،بدون هیچ
دلیلی متوقف میشود و بعد از توقف با منفی
نماد باز میشود.

ورود مسئوالن
برای جلوگیری از هیجان
یک کارشناس بازار سرمایه در این باره میگوید:
بازار دس��توری نش��ده ،اما ب��رای نفسگیری و

جلوگی��ری از هیجانات ممکن اس��ت برخی از
اقدامات از سوی مسئوالن صورت بگیرد.
محمدعلی شرفینیا ،مدیرعامل کارگزاری مبین
س��رمایه ،در رابطه با دس��توری شدن بورس به

آنچه در برخی از نمادها دیده میشود
ناشی از رفتار سهامداران عمده است
یک کارش��ناس دیگر بازار س��رمایه بر این باور است که بازار دستوری نشده و آنچه در برخی از
سهمهای مشاهده میشود ،ممکن است بهدلیل عملکرد سهامداران عمده نماد باشد.
بهنام مرادی درمورد دستوری شدن بازار گفت :بحث دستوری شدن بازار سرمایه یک شائبهای
اس��ت که هر از چندگاهی مطرح میشود؛ اما در ش��رایط کنونی نمیتوان عنوان کرد که بازار
دستوری است.
مرادی اضافه کرد :گاهی قوانینی که اتخاذ میشود ،ممکن است باعث شود یکسری از رویهها
در بازار برای مدت محدودی شکل بگیرد؛ ولی در کل چیزی برمبنای دستوری بودن در بازار،
بهخصوص در سالهای اخیر و روزهای گذشته مشاهده نکردم.
وی گفت :بسته شدن نماد دالیل مختلفی دارد و بسته به شرایط بازار ،عملکرد سهامداران عمده
و غیره تصمیم به توقف یا باز شدن نماد میشود و صرفاً اینکه یک سهم رویه مثبتی را در پیش
گرفته و بعدها از صفحه خرید به صف فروش میرود ،این به معنای دستوری بودن بازار یا اعمال
فشار از جای دیگر نیست ،دالیل متعدد میتواند داشته باشد که رفتار سهامداران عمده سهم را
میتوان اصلیترین دلیل برای این موضوع عنوان کرد.
این کارشناس بازار سرمایه درخصوص وضعیت برخی از نمادها تأثیرگذار در بازار که به یکباره
از روند مثبت به منفی تغییر پیدا میکنند ،اظهار داشت :اگر بخواهیم دلیلی را بهجای دستوری
بودن مطرح کنیم ،این است که رفتار سهامداران عمده کام ً
ال تأثیرگذار در این موضوع است .به
گفته وی ،مرز دو میلیون واحد گردنه حساسی است و در همین ماه شاخص از آن عبور میکند.

اعطاي  97هزار ميليارد ريال تسهيالت به بخشهاي توليدي
حس��ينزاده در ادامه افزود :بانک ملي ايران براي تأمين مالي و نقدينگي
واحدهاي توليدي کشور در سال گذشته و ابتداي امسال معادل 97هزار
ميليارد ريال تسهيالت پرداخت کرده است .همچنين نزديک به 40هزار
ميليارد ريال هم براي واحدهاي توليدي کوچک و متوسط که نقش مهمي
در اشتغالزايي دارند ،پرداخت تسهيالت داشتهایم.
مديرعام��ل بانک ملي ايران تأکي��د کرد :از 23ميليون خانوار مش��مول
متعلق به بانک ملي ايران

دريافت وام کرونا ،پرداخت وام 6ميليون خانوار
بوده اس��ت ک��ه طي يک س��اعت وام اين افراد بدون حضور در ش��عبه و
بهص��ورت ديجيتالي پرداخت ش��د .عالوهبراين ،تس��هیالتی هم با نرخ
12درصد به کس��بوکارهاي آسيبديده ناشي از شيوع ويروس کرونا در
حال پرداخت است.
بانک ملي ايران ،پيشتاز پرداخت تسهيالت ازدواج در نظام بانکي
وي ادامه داد :بيش از 70درصد تس��هيالت قرضالحسنه ازدواج در نظام
بانکي توس��ط بانک ملي ايران پرداخت ميش��ود و در سال  98و ابتداي
 99مع��ادل 210ه��زار ميليارد ريال از اين تس��هيالت به زوجهاي جوان
تعلق گرفته است.
فروش اموال و امالک مازاد بانک در اولويت قرار دارد
حس��ینزاده درخصوص فروش اموال و امالک مازاد بانک نيز بيان کرد :از
زم��ان ابالغ قانون واگذاري اموال مازاد بانکها ،بيش از 108هزار ميليارد
ري��ال از اموال و امالک مازاد بانک و س��هام ش��رکتهاي زيرمجموعه به
فروش رسيده است .سهام گروه توسعه ملي نيز بهعنوان بزرگترين واحد
اي��ن بانک بهصورت يکجا در بورس عرضه ش��د که بهعلت حجم باالي
نقدينگي موردنياز به فروش نرسيد ،اما از فردا با شرايط بهتر دوباره براي
واگذاري در بورس اقدام خواهيم کرد.
عضو هيئتمديره و معاون فناوري اطالعات و شبکه ارتباطات بانک نيز با
تأکيد بر اينکه ابالغ سند تحول ديجيتال از سوي وزارت اقتصاد مسئوليت
خطي��ري را ب��ر دوش بانک ملي ايران براي ارائه خدمت بهينه در بس��تر
ديجيتال قرار داد ،گفت :امروز بانک ملي ايران در راستاي ديجيتالي کردن
اسناد و اوراق بهادار در ميان ساير بانکها پيشتاز است.
 مس��عود خاتوني با بيان اينکه حذف ش��عبه در بانک ملي ايران بهجهت
خدم��ات اي��ن بانک به دولت کار چندان آس��اني نيس��ت ،بی��ان کرد :با
توس��عه ابزارها و ديجيتالي کردن خدمات ،آرامآرام بهسمت حذف شعب
پي��ش ميرويم و اميدواريم بتوانيم در رويداد ملي ش��وی امس��ال حدود
100خدمت بانکي را در محصول نشان پرداخت عرضه کنيم.
در دسترس است و ما اين
او افزود :محصول نش��ان بانک اکنون روي آپ 
خدم��ت را روي بام ،ايوا ،بله و اپليکيش��ن  60نيز خواهیم آورد .در آينده
نزديک هم سه محصول نشان بانک ،نشان پرداخت و کيف پول روي همه
اپليکيشنها قرار خواهند گرفت.
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بازار گفت :تاکنون ما فقط ش��ایعهای دستوری
ش��دن را ش��نیدیم ،ام��ا هیچ اتف��اق عملیاتی
صورت نگرفته اس��ت؛ زمانیکه بازار دس��توری
ش��ود ،موضوعات��ی از قبیل ران��ت در کنار آن
مانند دوران قبلی مطرح اس��ت ،اما در ش��رایط
کنونی چیزی مبنیبر دس��توری شدن در بازار
مشاهده نمیکنم.
ش��ریفینیا اضافه کرد :در ش��رایطی ک��ه بازار
دستوری شود ،قیمت باال را پایین میفروشند؛
یعن��ی تقاضا برای ی��ک قیمت در ب��ازار وجود
دارد ،اما ش��رایط را بهگون��های فراهم میکنند
که سهامداران مجبور بشوند با قیمت پایینتری
سهم خود را بفروشند.
وی در توضیح ش��رایط بازار در حالت دستوری
ش��دن اف��زود :ف��رض کنی��د وزارت صمت به
عرضهکنن��دگان کاال دس��تور میدهد که کاال
خود را با یک قیمت ثابت عرضه کنید ،در نتیجه
اج��ازه رقابت به خری��داران نمیدهد و به بیان
دیگر این یک نوع دستوری شدن در بازار است.
این کارش��ناس بازار سرمایه در پاسخ به اینکه
چرا در ش��رایط کنونی ناظران بازار نمادی را که
در حال رشد است ،متوقف میکنند و بعد از باز
ش��دن نماد با منفی کار خود را از سر میگیرد،
گف��ت :به غی��ر از دالیلی ک��ه در رابطه با توقف
س��هام وجود دارد ،یک زمانی ممکن است بازار
دچار هیجان شود و ناظر تشخیص میدهد که
نم��اد تأثیرگذار را متوقف کند تا به بازار فرصت
فکر کردن بدهد و همچنین به س��رمایهگذاران
این فرص��ت را بدهند تا نماده��ای دیگر را هم
ببینن��د و براس��اس مش��اهدات جدید تصمیم
بگیرن��د .به نظر م��ن نمیتوان گف��ت این نوع
برخورد دس��توری است ،بلکه دادن یک فرصت
تأمل به افراد است تا هیجانی تصمیم نگیرند.
ش��ریفینیا اظهار کرد :برخی از جاها بازار دچار
هیجان میش��ود؛ در نتیجه مسئوالن بهمنظور
اینکه هم بازار برای خودش��ان ش��فاف شود و
هم خود بازار ش��فاف شود تا سهامداران بتوانند
درس��ت تصمیم بگیرند ،اقدام به توقف برخی از
نمادها میکنند ،اما نمیتوان این را مبنا قرار داد
که بازار دستوری شده است.
مدیر این کارگزاری در رابطه با آینده بازار افزود:
باالخره قیمتهای واقعی و ارزشهای جایگزینی
سهامها وقتی مشخص بشود ،این احتمال وجود
دارد که بازار از دومیلیون واحد عبور کند.

جهش نرخ اونس طال تا کجا پيش ميرود؟
جه��ش نرخ اون��س جهاني طال اي��ن روزه��ا از مهمترين
رخدادهايي است که نظر کارشناسان بينالمللي را بهخود
جلب کرده.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،
طي روزهاي گذش��ته در معامالت اوليه بازارهاي آسيايي
قيم��ت هر اونس ط�لا به يکهزار و 943دالر رس��يد .اين
باالترين رقم ثبتشده براي اين فلز ارزشمند است.
حدود 19س��ال پيش ،پس از حمالت 11س��پتامبر سال
 ،2002قيمت ه��ر اونس طال تا يکه��زار و 921دالر باال
رفت ،اما حال گويا به 19سال پيش بازگشتيم.
قيمت س��که بهار آزادي (طرح جديد) ه��م که در هفتههاي
گذش��ته بهدليل افزايش نرخ دالر ب��اال رفته بود ،طي روزهاي
گذش��ته به حدود 11ميليون و 300هزار تومان رسيده است.
يکي از داليل افزايش قيمت طال را ميتوان بيثباتي در اقتصاد
دانست .در اينصورت تقاضا براي سرمايهگذاري امن و سنتي
ب��اال رفته و م��ردم به خريد طال رو ميآورن��د .از اينرو قيمت
طال افزايش يافته و روزبهروز اين نابسامانيها افزايش مييابد.
برخي کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که با اين بيثباتي
همهگير ممکن اس��ت تا پايان سال ميالدي قیمت جهانی
طال تا بيش از دوهزار دالر افزايش يابد .همچنین مشخص
نيست که اين ثبات قرار است چهموقع به اقتصاد بازگردد،
زيرا همهگيري کرونا تمامی بازارهاي جهاني را تحت تأثیر
قرار داده است .بانک جهاني در گزارشي که ماه پيش درباره
چش��مانداز اقتصاد جهان در س��ال جاری ( )2020منتشر
کرد ،بهطور مفصل به بررس��ی تأثير منفي ش��يوع کرونا بر
اقتصاد کشورهاي مختلف دنيا پرداخت.
در اين گزارش تخمين زده ش��ده که اقتصاد جهان در سال
 2020حدود 2/5درصد کوچک میشود و آن را بزرگترين
رکود اقتصادي طي دهههاي گذشته دانستهاند .پيشبيني
بانک جهاني اين اس��ت که در سال  2021ميالدي اقتصاد
جهان با خروج از رکود2/4 ،درصد رشد کند.
کاهش ارزش دالر در جهان
با افزايش قيمت اونس جهاني
نايب رئيس دوم اتحاديه فروش��ندگان طال و جواهر تهران

گفت :جن��گ تجاري بين چين و آمري��کا مهمترين دليل
افزايش قيمت اونس جهاني است .به اين ترتيب که حدود
يک ماه گذشته ،اونس جهاني اندکي افزايش يافت و همين
افزاي��ش قيمت موجب افزايش تقاض��ا در بازارهاي جهاني
شد .به اين ترتيب با افزايش تنشهاي تجاري میان چين و
آمريکا و افزايش تقاضا در بازارهاي جهاني ،قيمت اين کاال
با رشد بيسابقهاي مواجه شد.
محم��د کش��تيآراي اظه��ار ک��رد :رابط��ه ارزش دالر و
اون��س جهاني غيرمس��تقيم اس��ت .ب��ه اي��ن ترتيب که
هرچ��ه ارزش دالر در جه��ان کاه��ش پي��دا ميکن��د،
ب��ه هم��ان مي��زان اون��س جهان��ي ب��ا افزاي��ش قيمت
مواجه ميشود.
رئيس اسبق کانون صرافان با اشاره به اينکه نرخ اونس طال
در جهان افزايش بيس��ابقهاي داشت ،بيان کرد :در زمينه
افزايش نرخ طال با توجه به رشد صنايع الکترونيک در دنيا
و استفاده از اين فلز گرانبها ،ميزان مصرف آن افزايش پيدا
کرده است.
وي ادام��ه داد :همچنين در بحرانه��اي اقتصادي رويکرد

دولتها ،ش��رکتها و همچنین ساير مردم ،سرمايهگذاري
در پروژههاي امنتر جهت حفظ دارايي بوده است ،بنابراين
نگهداري طال م��ورد توجه قرار ميگي��رد .همچنين طال،
فلزي محدود در س��طح دنياس��ت و امکان چاپ آن وجود
ندارد و نميتوان طال را همچون اس��کناس بهآساني چاپ
ک��رد و حج��م آن را باال ب��رد .همچنین کاه��ش نرخ دالر
در براب��ر ارزهاي عمده هم تأثير بهس��زايي در اين افزايش
قيمت دارد.
البت��ه يکي ديگر از داليل افزاي��ش قيمت اين فلز گرانبها،
به تنش اخير میان چي��ن و آمريکا برميگردد .در ماههاي
اخير ،این دو کش��ور بارها بر سر مس��ائل مختلف اختالف
پيدا کردهاند و اکنون کنسولگريهاي طرف ديگر را تعطيل
ميکنند .دولت آمريکا دستور به تعطيلي کنسولگري چين
در ش��هر هيوس��تون تگزاس را داده و چي��ن هم به تالفي،
کنسولگري آمريکا در شهر چنگدو را تعطيل کرده است.
تنشهاي ميان چين و آمريکا در طول س��الهاي گذشته
بيسابقه بوده و اگر پايان نيابد ،بايد منتظر درگيري بيشتر
اين دو کشور قدرتمند باشيم.

بورس در پنج روز معامالتي هفته گذشته روزهاي پرنوساني را پشت
سر گذاشت و با رشد کمتر از يک درصد به معامالت نخستين هفته
مردادم��اه خاتم��ه داد .حال فعاالن حاضر در ب��ازار در انتظار پايان
اصالح ش��رکتهاي بزرگ و مشخص شدن مسير معامالت در بازار
هفته جاري هستند.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایرنا ،ش��اخص بورس نخس��تين
روز از هفت��ه گذش��ته را با بيش از 54هزار واح��د افزايش آغاز و به
کانال 955هزار واحدی ورود کرد .درحاليکه معامالت بازار در روز
يکشنبه تغيير مسير داد و در فاز نزولي قرار گرفت که در ادامه اين
مسير ،معامالت بورس در روز دوشنبه هم در مدار منفي باقي ماند.
از روز دوش��نبه پيشبيني اکثر کارشناس��ان ب��ازار براي معامالت
روز سهش��نبه بورس مثبت و نويدبخش بازگش��ت رشد بود .بنابر
صحبتهاي انجامش��ده از سوي کارشناسان ،بازار در اين روز طبق
پيشبينيهاي انجام ش��ده ،در آغاز معامالت با روند صعودي آغاز
و بيشتر نماد ش��رکتها با صف خريد همراه بودند ،اما بهمرور و با
نزديک-ش��دن به نيمه دوم معامالت ،از شتاب رشد بورس کاسته
شد و ش��اهد تش��کيل صفهای فروش در اکثر سهام شرکتهاي
حاضر در بورس بوديم.
در ادامه کاهش شتاب رش��د شاخص بورس در روز سهشنبه ،بازار
در روز چهارش��نبه با کاهش چشمگيري آغاز به کار کرد که برخي
از کارشناس��ان علت اصلي چنين اتفاقي را کندي هسته معامالت
اع�لام کردهاند که اين عامل در کنار ديگر مس��ائل مانند مقاومت
ب��راي ورود به کانال دوميليون واحد رش��د را براي معامالت بورس
سخت کرده است.
افزايش عرضه در معامالت هفته جاري
یک کارشناس بازار سرمايه گفت :روند معامالت بورس در هفتهاي
که گذشت ،براس��اس پيشبينيها پيش رفت و بر شدت عرضهها
در بازار افزوده شد.
اميرعل��ي اميرباقري به عوامل تأثيرگذار ب��ر افزايش عرضه در بازار
اش��اره کرد و افزود :در ابتدا بعد از شکل گرفتن رشدهاي چشمگير
در بازار ،اصالح درون کانالي براي کليت بازار الزم و ادامه روند بازار
منوط به دست-بهدست شدن سهام ،براي ايجاد مرحله بعدي مسير
صعودي شاخص بورس بود.

اميرباقري خاطرنش��ان کرد :يکس��ري از بحثهاي مطرحش��ده
در زمينه س��هام دولتي و نقش دولت در رش��د قيمتي اين س��هام
تاثيرگذار بود ،زيرا اغلب سهام صندوقهاي  ETFبدون توقف رشد
کرده و الزم بود براي ادامه رشد خود وارد فاز اصالحي شوند.
اين کارشناس بازار سرمايه ادامه داد :سهامداران به اين نکته توجه
داشته باش��ند که افزايش عرضه به معناي آغاز ريزش بازار نيست،
بلکه يک روند اصالحي است که براي ادامه صعود بازار الزم است.
وي با بيان اينکه در حوزه قيمتهاي جهاني بهغير از طال در ديگر
کاالها ش��اهد تغيير قيمتي نيس��تيم ،گفت :طال با عبور از س��قف
تاريخي خود به رقم حدود 1970دالر رسيد که براساس پيشبيني
اکثر بانکهاي بزرگ دنيا ،کماکان افزايش قيمت طال در ميانمدت
و بلندمدت ادامهدار خواهد بود.
اميرباقري با بيان اينکه طال بهعنوان ذخيره س��رمايه براي افراد و
بانکهاي بزرگ دنيا تبديل خواهد ش��د ،اف��زود :يکي از مهمترين
دالي��ل اين امر ،اتفاق رخداده در حوزه کاموديتيها و رش��د کليت
قيمت آنها با ش��اخص دالر اس��ت ک��ه اين ام��ر در ميانمدت و
بلندمدت به سود کاموديتيها و سهامهای کاموديتيمحور خواهد
بود .اين کارش��ناس بازار سرمايه اظهار داشت :اکنون قيمتگذاري
کاموديتيها براس��اس ش��اخص دالر ،محوري براي رش��د قيمت
کاموديتيها در ميانم��دت و بلندمدت خواهد بود که اين موضوع
ميتواند س��هام کاموديتيمحور و کليت شاخص بورس را با رشد و
اقبال سهامداران مواجه کند.
پيشبيني معامالت بورس در هفته جاري
اميرباقري پيشبين��ي خود از روند معامالت بورس در هفته جاري
را اينگونه بيان کرد :در هفته جاري با نوس��انات چشمگير قيمتي
مواجه خواهيم بود و يکسري سهامها از صف خريد به صف فروش
و از صف فروش به ص��ف خريد حرکت ميکنند و تاکنون عالئمي
که نشاندهنده ريزش شاخص بورس باشد ،در بازار مشاهده نشده
اس��ت .به گفته اين کارش��ناس بازار س��رمايه ،در برخي از روزهاي
معامالتي ،روند مثبت بازار اس��ت ،اما بهطورکلي با بازار پرعرضهاي
همراه خواهيم شد.
وي با تأکيد بر اينکه در هفته جاري ش��اهد ش��تاب در رفتارهاي
هيجاني از سوي سرمايهگذاران هستيم ،گفت :هيجان هميشه آفت
سرمايهگذاريها بوده و توصيه ما به سهامداران ،پرهيز از هيجان و
نگاه به کليت بازار است.
اميرباقري با بيان اينکه يکي از مهمترين سؤاالتي که ذهن فعاالن
بازار را بهخود مشغول کرده ،سهام موجود در صندوق دارا دوم و دارا
س��وم است و اینکه چه اتفاقي براي مسير صعودي آنها ميافتد و
سرمايهگذاران بايد چه تصميمي براي اين سهام اتخاذ کنند ،گفت:
واضح است که رشد سهام اين صندوقها با چنين سرعت زيادي ،با
کليت اقتصاد داخلي و جهاني همخواني نداشته و قطعاً اين سهامها
با توجه به رشدي که داشتند ،نيازمند اصالح هستند.

بیــمه

انعقادتفاهمنامهبااستانداری
برای افزایش ضریب نفوذ بیمه در بین زنان

مدی��ر صندوق بیمه اجتماعی کش��اورزان ،روس��تاییان و عش��ایر
چهارمحالوبختیاری از تالش این صندوق برای انعقاد تفاهمنامهای
با استانداری برای افزایش ضریب نفوذ بیمه در میان زنان خبر داد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایلنا ،جعفر ش��اهبندری قوچایی با
بیان اینکه زنان روس��تایی ازجمله جمعی��ت هدف صندوق بیمه
اجتماعی کش��اورزان و روستاییان هستند ،گفت :بهرغم تالشی که
برای تحتپوشش قرار دادن این زنان صورت گرفته است ،وضعیت
در این زمینه رضایتبخش نیست.
او ادامه داد :در این بین ،زنان کشاورز و زنانی که در حوزه صنایعدستی
فعالیت دارند ،در اولویت هس��تند .در بحث تحتپوشش قرار دادن
زنان بهدنبال امضای تفاهمنامهای با امور زنان و خانواده استانداری
هس��تیم و موضوع از طریق کارگروهی با عنوان کارگروه اجتماعی،
فرهنگی و سالمت زنان و خانواده دنبال میشود.
ش��اهبندری قوچایی تصریح کرد :افزایش ضریب نفوذ بیمه در بین
زنان کمک شایانی به این قشر برای تأمین آتیه آنها میکند.
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