بانک ،بورس و بیمه
پیشخوان

دولت کسري بودجه را تأمين نکند
نرخ ارز باالتر ميرود

اقتصاد کش��ور درحالي ش��رايط سختي را س��پري ميکند که به گفته
کارشناس��ان ،ايران اکنون با س��هنوع تورم بهطور همزمان درگير است و
چنانچه براي برونرفت از اين شرايط فکري اصولي نشود ،فشار سنگيني
بر اقتصاد کشور و خانوارها تحميل خواهد شد.
ب��ه گزارش «س��بزینه» به نقل از بازار ،ت��ورم 40درصدي و حرکت
اين ش��اخص مهم اقتصادي به سمت باال نگرانيهاي زيادي را براي
م��ردم ايجاد کرده اس��ت ،چراکه اگر قيمتها ب��ه همين منوال در
بازار افزايش يابد و تورم بيش از اين رقم ش��ود ،گذران زندگي براي
خيليها س��خت خواهد شد؛ آنطور که اکنون افزایش قيمت برخي
کاالهاي اساس��ي س��بد مصرفي خانوار به بي��ش از 100درصد نيز
رسيده است.
افزايش نرخ تورم و کاهش ارزش پولي که ناش��ي از رشد افسارگسيخته
قيمته��ا بهدنبال جوالن نقدينگ��ي حجيم در بازاره��ا اتفاق ميافتد،
تبعات سختي را بهدنبال دارد .ناتواني در تأمين هزينههاي زندگي درپي
بيارزش ش��دن پول ملي ،افزايش سطح عمومي قيمتها در بازار ،رشد
بي��کاري در جامعه ،تعطيلي کارخانهها و مراک��ز توليد و از همه مهمتر،
سختتر شدن مديريت اقتصاد کشور ،نمونهاي از آثار زيانبار رشد باالي
نرخ تورم است.
به عقيده کارشناس��ان اقتصادي ،آشفتگي بازارهايي نظير ارز ،سکه،
طال ،خودرو ،مس��کن و ...که بهدليل ورود نقدينگي سيلآس��ا به اين
بازاره��ا ،نرخها روز ب��ه روز تغيير میکند و افزای��ش مییابد ،متأثر
از عدم مديريت درس��ت مسئوالن در س��اماندهي وضعيت اقتصادي
کشور است .نمونه اين بيتدبيريها ،کسري بودجهاي است که دولت
براي پوشش اين کسري دس��ت به اقداماتي ميزند که بعضاً تورم را
تشديد ميکند.
3نوع تورمي که ارزش پول ملي را روزبهروز کاهش ميدهد
یک کارش��ناس امور مالي علل رشد نرخ باالي تورم در کشور را ناشي
از عوام��ل متعددی دانس��ت و افزود :کش��ور اکنون گرفتار س��ه نوع
تورم اس��ت؛ تورم نخس��ت که تورم داخلي اس��ت ،حاصل رشد باالي
نقدينگ��ي و جذب آن در بازارهاي س��فتهبازي درپي رکود اقتصادي
اس��ت که متأسفانه در بخش توليد نمينشيند و قيمتها را در بازارها
باال ميبرد.
محس��ن صادقي به وجود دومين نوع تورم در کش��ور اش��اره و اظهار
ک��رد :عالوهب��ر کرونا که اقتصاد دنيا را تا ح��دي قفل کرده و تأثير آن
بر اقتصاد کش��ورمان نيز نمايان اس��ت ،بحث تأثير تحريمهاس��ت که
مشکالت فراواني را پيش روي اقتصاد کشور گذاشته است .البته سواي
اي��ن موارد ،افزايش قيمت همه کااله��ا در جهان بهخصوص کاالهاي
استراتژيک و مهم باعث شده قيمت مواد اوليه همه کارخانهها و مراکز
تولي��د افزايش يابد .اين نوع تورم ،تورم��ي خارجي بوده که بر اقتصاد
کشور حاکم است.
وی س��ومين نوع تورم را تورم انتظاری دانس��ت که خود ما آن را ايجاد
ميکنيم و افزود :اين مورد ،تورمي اس��ت که طی آن با گران ش��دن يک
کاالي مهم اقتصادي چون ارز ،خودرو يا بنزين خود به خود قيمت همه
کاالهاي دیگر نیز متناسب با رشد قيمت اين کاالها باال ميرود .افزايش
قيمت اجارهبها نمونهاي از اين نوع تورم اس��ت که بهنام تورم انتظاري از
آن ياد ميشود.
کسري بودجه؛ بنزيني که بر آتش تورم ريخته ميشود
اين کارش��ناس ام��ور مالي مهمترين عامل نرخ تورم در کش��ور را وجود
کس��ري بودجه س��االنه دانس��ت و اظهار داش��ت :با اینکه هنوز حدود
ششماه از سال نگذشته ،اما دولت با کسري بودجه بسيار زيادي مواجه
شده است و براي پوشش اين کسري مجبور به انتشار فروش اوراق دولتي
با سود باال ،فروش سهام شرکتها در بورس و ...ميشود.
وي افزود :فروش بيش از حد اوراق دولتي با س��ود باال نيز مش��کلآفرين
است ،چراکه دولت در زمان پرداخت بدهيها ،هزينههاي زيادي را براي
خود ميتراشد و تأمين اين هزينهها بسيار سخت است.
صادق��ی با بي��ان اينکه جبران کس��ري بودج��ه دولت باي��د اصولي و
کارشناسانه انجام شود ،خاطرنشان کرد :استقراض از بانک مرکزي براي
تأمين کسري بودجه دولت اقدامي بسيار خطرناک بوده و تورم را بهشدت
افزايش ميدهد .با وجود این ،دولت براي تأمين کسري بودجه نبايد سراغ
بانک مرکزي برود.
فروش سهام دولتي براي تأمين کسري بودجه
این کارش��ناس امور مالی فروش سهام ش��رکتهاي دولتي در بورس را
مهمترين راهکار براي تأمين کس��ري بودج��ه دولت عنوان کرد و گفت:
دولت در فروش سهام شرکتهاي خود در بورس براي کسب منابع مالي
نيز کارآمد نبود و نتوانست از اين مزيت و فرصت مناسب به خوبي استفاده
کند؛ بهطور مثال زماني که داد و س��تد در بازار س��رمايه داغ بود ،عرضه
سهام ش��رکتهاي دولتي در بورس صورت ميگرفت و اکنون که سهام
پااليش دارا دوم در بورس پذيرهنويسي شده ،مردم ديگر اعتمادي به بازار
سرمايه ندارند و استقبالي از اين سهام نشده است.
وي ادامه داد :دولت ميتوانس��ت با عرضه س��هام صندوق پااليش دوم،
60هزار ميليارد تومان کسري بودجه را از طريق بازار سرمايه تأمين کند،
اما در اين کار موفق نبود.
صادقی عنوان کرد :چنانچه کس��ري بودجه دولت تأمين نش��ود و سهام
ش��رکتهاي دولتي در بورس به فروش نرود ،اين کسري بودجه تورم را
در کشور افزایش داده و اقتصاد کشور و خانوارها را با مشکل جدي مواجه
خواهد کرد .از طرفي ،تورم موجب ش��ده سرمايهگذاران براي سودآوري
و حفظ ارزش سرمايههايش��ان به بازارهاي موازي ک��ه عموماً بازارهاي
سوداگري و سفتهبازي است ،رو آورند و قيمتها در اين بازارها افزايشي
ش��ود .بنابراين اگر کسري بودجه تأمين نش��ود و تورم همچنان با رشد
همراه باشد ،قيمت ارز در بازار باالتر هم ميرود.
ضرورت حذف هزينههاي غيرضروری دولت
این کارشناس امور مالی مديريت دولت در دخل و خرج بودجه ساالنه را
ضعیف عنوان و اظهار کرد :اکنون که کشور در شرايط تحريم قرار دارد و
منابع ارزي بهدليل محدوديتهاي تحريمي و در کنار آن ،شيوع ويروس
کرونا بهش��دت پايين آمده اس��ت ،دولت بايد از هزينههاي غيرضروری
پرهيز و بس��تر الزم براي فروش س��هام ش��رکتهاي خود در بورس را
فراهم کند.
وي تصريح کرد :همانطور که يکسوم بودجه کشور در گذشته از فروش
نفت حاصل ميش��د ،اما اکنون تحريمها باعث شده کشور از درآمدهاي
حاصل از فروش نفت عايدی چنداني نداش��ته باشد .بنابراين دولت براي
مديريت بودجه باید خيلي از هزينههاي غيرضروری خود را حذف کند.
کسري بودجه همیشه تورمزاست
یک اقتصاددان نيز در اين باره گفت :کاهش شديد درآمدهاي نفتي باعث
شده است دولت در تأمين و صرف بودجه خود با مشکل مواجه شود.
مهدي تقوي با بيان اينکه تا قبل از رياست جمهوري ترامپ در آمريکا،
ايران روزانه دوميليون و 600هزار بشکه نفت ميفروخت ،افزود :تحريمها
اکنون موجب شده است درآمدهاي نفتي در کشور بهشدت کاهش یافته
و صدور نفت ما روزانه به کمتر از 600هزار بشکه در روز برسد.
اين اس��تاد دانش��گاه خاطرنش��ان کرد :کس��ري بودجه هميشه تورم
را تش��ديد ميکن��د ،چراکه دولت مجبور اس��ت در اين راه دس��ت به
اس��تقراض از بان��ک مرکزي بزن��د؛ هرچند اين دولت کمت��ر از بانک
مرکزي اس��تقراض کرده اس��ت ،اما با روشهاي ديگر چون تغيير نرخ
ارز يا اتخاذ سياس��تهايي چون فعال ش��دن بورس توانسته بخشي از
کسري بودجه را جبران کند.
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همهچیز بهنفع بازار سرمایه
بهجز شاخص کل
آیا اصالح بازار سرمایه پایان یافته است؟

سبزینه

رضا کالنی

چرخش روند ش��اخص ،نگرانی سهامدارانی را
ک��ه با تبلیغ و حمایت دولت وارد بازار س��هام
ش��دهاند ،به اوج خود رس��انده ،از اینرو در دو
هفته اخیر مسئوالن بورسی کشور با نمایندگان
مجل��س و برخ��ی از دولتمردان جلس��اتی را
برگزار کردهاند .حمایت دولت و مجلس از بازار
سرمایه و همچنین افزایش نرخ ارز و تأثیر آن
بر درآمدزایی ش��رکتهای شاخصمحور این
احتمال را در میان سهامداران و صاحبنظران
بازار س��رمایه افزایش داده که ب��ازار بهزودی
به یک ثبات دس��ت پیدا خواه��د کرد .در این
می��ان برخ��ی از کارشناس��ان و تابلوخوانها
معتقدند دولت بهصورت عمد شاخص را پایین
نگهداش��ته که دالیل مختلفی برای این اقدام
دول��ت بیان کردند که یک��ی از این دالیل بها
دادن به بازارهای موازی بوده است.
قیم��ت دالر و س��که همزمان با ری��زش بازار
سرمایه رش��د پیدا کرد ،بهگونهای که آخرین
قیمت دالر در بازار آزاد به ۲۶هزار و۷۰۰تومان
رسید و همچنین سکه ۱۲میلیون و ۹۰۰تومان
را رد کرد ،از طرف دیگر بازار سرمایه با نوسانات
اخیر و بیاعتمادیهای ش��کلگرفته بهخاطر
برخی از اقدامات دولت ،سببشده که تعدادی
از س��هامداران تازهوارد اقدام به خروج کنند و
همین موضوع باعث شد که حمایت از بازار به
نتیجه دلخواه نرسد.
براساس آخرین آمار در طول یکماهه گذشته
یا هم��ان دوران اصالح حدود ۲۵هزار میلیارد
توم��ان نقدینگ��ی از ب��ازار خارج ش��ده ،این
درحالی اس��ت که از ابتدا امسال تاکنون بیش
از ۲۰۰ه��زار میلیارد تومان نقدینگی وارد این
بازار ش��د ،به بیان دیگر حدود ۱۰درصد از این
نقدینگ��ی در دوران اصالح از بازار خارج ش��د
که بخشی از آن وارد بازارهای موازی همچون
طال و ارز و بخش��ی دیگر وارد بازار پولی ش��د
که بیشتر بهس��مت اوراق خزانه حرکت کرد
و قس��متی از آن هم بهص��ورت نقد در اختیار
سهامداران اس��ت تا در زمان مثبتشدن بازار
بار دیگر وارد بورس شوند.
شاید بس��یاری بر این باور باش��ند که بورس
دیگر رش��د چندانی در امسال نخواهد داشت،
مدافع��ان و فعاالن بورس ای��ن موضوع را رد
میکنند و همانطوری که از گفتههای آنها
مش��خص اس��ت ،بورس در آینده نزدیک بار
دیگر روند مثبت خود را آغاز خواهد کرد .این
کارشناسان برای دفاع از نظریات خود عالوهبر
بحث تکنیکال که رش��د شاخص را حداقل تا
دومیلی��ون ۵۰۰هزار واحد پیشبینی کردند،
ب��ه حمایت دول��ت و مجلس امی��د دارند و با
همین امی��د عنوان میکنند که ب��ازار آینده
روشنی دارد.
مجلس

 حمایت دولت و
از بورس یا دخالت
این تنها نظر کارشناس��ان نیست ،بلکه دولت
و مجل��س هم تالش زی��ادی دارند تا بار دیگر
اعتماد از دس��ت رفته را به بورس بازگردانند.
تعدادی از صاحبنظ��ران بورس بر این باورند
ک��ه دولت در هر ب��ازاری دخالت کرده ،اوضاع
بدتر ش��ده .آنها بازار ط�لا و ارز را دو مثال از
دخالت دولت در بازار میدانند .برخی دیگر از
حمایت دولت دف��اع کردند؛ اما از نوع دخالت
دولت در بورس و دستکاری شاخص کل گالیه
دارند؛ درحالیکه علی ربیعی ،سخنگوی دولت،
به این موضوع واکنش نشان داده و گفته :باید
از م��ردم و داراییهای آنان حمایت کنیم ،ولی
دستکاری کردن شاخصها یا باال و پایین بردن
آن با حمایت از بازار سرمایه متفاوت است.
ربیع��ی چیزی درمورد نح��وی حمایت دولت
از بورس نگفت ،اما س��خنان رئیسجمهور در
م��رداد تقریباً یکی از روشهای حمایت دولت
را بی��ان کرد .روحانی گفته عرضههای متنوع،
س��ودآور و مطمئ��ن از داراییه��ای دولتی و
عمومی در بورس طبق برنامهریزیهای انجام
گرفته با نظم و اس��تمرار ت��داوم خواهد یافت.

عالوهب��ر عرض��ه س��هام ش��رکتهای دولتی
بهمنظور حمایت از بازار ،قالیبافاصل ،رئیس
سازمان بورس و اوراق بهادار ،با اعالم این خبر
که چن��د ماهی بهدنبال تزری��ق یکدرصد از
صندوق توس��عه ملی به بازار سهام هستیم به
نحوی دیگر حمایت دولت از بازار س��رمایه را
بی��ان کرد که این موضوع س��بب انتقاداتی از
سوی برخی از کارشناسان شد.
برخی از کارشناس��ان و تابلوخوانها معتقدند

برخی از مدافعان بازار سرمایه بر این باورند که
اگ��ر دولت از بازار حمایت نکند ،با ریزشهای
س��نگینی در بازار مواجه خواهیم بود؛ چراکه
زور حقوقیه��ای بازار ب��ه حقیقیها نخواهد
رس��ید .این گفت��ه را آمارها به خوبی نش��ان
میده��د .بناب��ر آمار تا اوایل س��ال گذش��ته
۸۵درص��د بازار در دس��ت حقوقیه��ا بوده،
درحالی این رقم در س��الجاری با ۴۹میلیون
کدبورس حقیقی تغییر ک��رده و اکنون توان

بورسرشدمیکند

حس��ین محمودیاصل ،کارشناس مسائل اقتصادی ،هم با بیان اینکه ایجاد التهاب و شایعه
پراکنیهای س��ازماندهی ش��ده همچنین پیشبینیهای غیرکارشناس��ی از آینده بازار ارز
و س��رمایه باعث میش��ود تا این بازارها دچار تغییر قیمت یا فعالیت ش��وند ،افزود :با ریزش
شاخصها در بازار سرمایه اگرچه پول آنچنانی از این بازار خارج نشد ،اما جو سازهای درباره
هجوم س��رمایهگذاران بورس��ی به بازار موجب شد تا قیمتها در بازار ارز افزایشی شود .یکی
از موضوعاتی که میتوان آن را درس��ت دانست تأثیر افزایش قیمت ارز بر بازار سرمایه است.
بیشتر نمادهای بزرگ و شاخصمحور در بازار بر پایه دالر هستند؛ بنابراین با افزایش نرخ ارز
میزان درآمدزایی این شرکتهای افزایش خواهد یافت که معموالً در گزارشهای ششماهه
که اواخر ش��هریور بیرون میآید ،میتوان این موضوع را مش��اهده کرد .در نتیجه س��هام این
شرکتها رشد قابلتوجهی خواهد داشت.

دول��ت بهص��ورت عم��د ش��اخص را پایی��ن
نگهداش��ته که دالیل مختلفی برای این اقدام
دول��ت بیان کردند که یک��ی از این دالیل بها
دادن ب��ه بازارهای موازی بوده اس��ت .در کنار
دولت ،مجلس هم از بعد قانونگذاری و نظارت
به بحث بازار بورس ورود پیدا کرد.
قالیباف ،رئیس مجلس ،گفته :افزایش سرمایه
از موضوع��ات جدی بود ک��ه در همین زمینه
الیح��ه دو فوریت��ی دولت برای صرف س��هام
بدون حق تقدم آمد و در کمتر از  ۲۲تا ۲۳روز
تصویب و ابالغ ش��د .او در بعد نظارت هم بیان
کرده که حجم مبنا ،حداقل س��فارش و سقف
استفاده از اعتبار در بازار سرمایه از نکاتی است
که مجلس ش��ورای اس�لامی مصمم است در
کار کارشناسی و نظارتی خود در بورس به آن
توجه کند.

حقیقیها باالتر از حقوقیهاست .این موضوع
را مصطفی صفاری ،یکی از حقوقیهای بازار،
بیان ک��رد و به بازار گفت :در گذش��ته باالی
۸۵درصد س��هامداران مربوط ب��ه حقوقیها
بود و حقیقیها تنها ۱۵درصد از سهم بازار را
داشتند ،اما اکنون اگر حجم کدهای معامالت
را نگاه کنید ،در س��ال گذش��ته مشابه همین
موقع ما ۹میلیون کدبورس داشتیم ،اما امسال
با آزادسازی سهام عدالت تعداد کدبورسی به
۴۹میلیون رسیده است.
۵سناریو در رابطه با بازار بورس و ارز
در این میان مدافع��ان و ذینفعان بازار طال و
ارز نظرات متفاوتی دارند .آنها معتقدند بازار
سرمایه دیگر به نهایت سوددهی خود رسیده
اس��ت و به اندازه طال و ارز س��وددهی نخواهد

داشت .آنها برای دفاع از دیدگاه خود افزایش
قیمت دالر و عدمرشد بازار سرمایه همراستا با
نرخ ارز را عنوان میکنند.
ای��ن تحلی��ل در ای��ن روزه��ا از زب��ان برخی
صاحبنظران شنیده میشود که نقدینگی از
بازار س��رمایه بهس��مت بازار طال و ارز درحال
حرکت اس��ت؛ بهگون��های که عاملنوس��ان
در ای��ن ب��ازار خروج نقدینگی در بازار س��هام
بهس��مت بازار طال و ارز اس��ت .ای��ن موضوع
قابل اندازهگیری نیس��ت که چقدر پول از بازار
سهام بهس��مت بازارهای دیگر رفته ،بنابراین
درمورد این مس��أله پنج س��ناریو و دیدگاه را
مطرح میکنند .در س��ناریو اول مطرح است
اف��رادی که از بازار خروج کردند ،س��هامداران
تازهکار هس��تند و این افراد جسارت چندانی
برای سرمایهگذاری در بازار ارز یا طال را ندارند.
عالوهبر اینکه محدودیتهای برای بازار ارز و
طال وجود دارد که هر کس��ی توان ورود و دور
زدن این محدودیتها را ندارد.
در سناریو دوم صعود شاخص کل در چهار ماه
اخیر را سبب پیشی گرفتن این بازار از بازارهای
موازی میدانند ،این پیشی گرفتن سبب ایجاد
انتظاراتی در س��ایر بازارها شد ،بنابراین سایر
بازارها بهدنبال یک فرص��ت برای عرضهاندام
در مقابل بازار س��رمایه بودند؛ درنتیجه هنگام
ریزش بازار بورس سایر بازارها با ایجاد جذابیت
س��بب خیز س��رمایه از بازار سهام به طال و ارز
ش��د .دیدگاه بعدی که مدافع��ان زیادی دارد،
بر ای��ن باورند زمانیکه بازار اصالح میش��ود
و س��هامداران خ��رد از بازار خارج میش��وند،
بهصورت طبیعی دنب��ال یک بازار برای حفظ
ارزش پول خود هس��تند؛ بنابراین بهس��مت
ی��ک ب��ازار ارزان قیمتی میگردن��د که توان
سرمایهگذاری در آن را دارند.
سناریو چهارم را که برخی از صاحبنظران آن
را پر ریسک برای دولت تلقی میکنند ،کنترل
بازار بورس بهوس��یله دالر است ،به این معنی
که بهخاطر تأثیرپذی��ری بورس از دالر ،دولت
برای جلوگیری از ریزش بازار اقدام به افزایش
عمدی قیمت دالر کرد تا ریزش بازار را کنترل
کن��د .یک دیدگاه دیگر ه��م در بین اندکی از
اقتصاددانان مطرح اس��ت که دولت بهمنظور
تأمین راحتتر بودجه اقدام به افزایش قیمت
دالر ک��رد و از طرف��ی هم با دس��توری کردن
اصالح س��عی دارد تا سهمها را در پایینترین
قیمت خریداری کند و تا بعد از مثبت ش��دن
بازار آنها را با قیمت باالتری به فروش برساند.
ای��ن دیدگاهه��ا را زمانی میت��وان به واقعیت
نزدی��ک دید که آم��اری از خ��روج نقدینگی
از بورس حرکت آن بهس��مت ب��ازار ارز و طال
وجود داشته باشد ،در غیر این صورت نمیتوان
بهصورت قطعی به نتیجه رسید.

بازار سرمايه ،رکني مهم در اقتصاد کشور

يک کارش��ناس بازار س��رمايه گف��ت :بازار
سرمايه در گذشته رکن اصلي اقتصاد کشور
نبود ،اما از دوسال گذشته به دليل دارا بودن
س��رمایهگذاران زیاد ،به یکی از ارکان مهم
اقتصاد کشور تبدیل شده است.
به گزارش «س��بزینه» به نق��ل از ايرنا ،بازار
سرمايه در چهار ماه نخست سال بهواسطه
ورود منابع نقدي افرادي که تا بهحال فعالیت
در بورس را تجربه نکرده بودند ،شاهد رشد
فزايندهای بود .اين حجم نقدینگی ورودی
که بهطور ميانگين در ماههاي تير و مرداد به
روزي یکهزار ميليارد تومان رس��يد ،باعث
شد طرف تقاضا نس��بت به طرف عرضه در
بازار سرمايه متورم ش��ود؛ بنابراين رشدي
که در ماههاي گذشته تجربه شد ،آفت بازار
سرمايه محسوب ميشود.
علي اسالمي بيدگلي ضمن تحليل حرکت
روزهاي گذش��ته شاخص ،چش��مانداز آتي
بازار س��رمايه را ترس��يم و اظهار کرد :آنچه
اين روزها و چند روز گذشته از بازار سرمايه
ميبينيم ،نش��اندهنده رفت��ار واقعي بازار
سرمايه است و آنچه چند ماه گذشته اتفاق
افتاد ،ناشي از رفتار هيجاني سرمايهگذاراني

بود که بهدليل فقدان فرهنگسازي بهطور
مستقيم وارد بازار سرمايه شدند.
وي با بيان اينکه هرگونه نوسان غيرمتعارف
ناشي از هيجان ازجمله نوسانهاي صعودي
بهعنوان آفت بازار سرمايه محسوب ميشود،
افزود :بايد توجه کنيم که دادوستد در بازار
سرمايه فرآيندی پيچيده و تخصصي است
که به دان��ش ،آگاهي و تجربه ني��از دارد و
افراد بدون کس��ب تخصص و تجربه الزم در

روزهاي اصالح بازار هيجاني عمل ميکنند
و باعث تشديد نوسان شاخص ميشوند.
اس�لامي بيدگلي در پاس��خ به اين س��ؤال
که ب��راي مديري��ت فضاي هيجان��ي بازار
باي��د چه رويک��ردي داش��ت؟ توضیح داد:
ما بايد س��رمايهگذاران خ��رد و عمده را که
زمان معاملهگ��ري آنها در بازار س��رمايه
حداقل کمتر از يک س��ال اس��ت ،به سمت
س��رمايهگذاري غيرمس��تقيم ،ش��امل

صندوقهاي س��رمايهگذاري ،شرکتهاي
مش��اوره س��رمايهگذاري و س��بدگردانها
هدايت کنيم.
اين کارش��ناس بازار سرمايه ادامه داد :البته
بايد نهادهاي سرمايهگذاري غيرمستقيم هم
بسترها و زيرساختهاي الزم را براي پاسخ
به نيازهاي سرمايهگذاران داشته باشند .اگر
ش��رايط الزم مهيا نباشد ،سرمايهگذارها به
ناچار به س��مت سرمايهگذاري مستقيم در
بازار سرمايه هدايت ميشوند.
وی تصریح کرد :بسياري از سرمايهگذاران
غيرحرفهاي که بهصورت مستقيم به بازار
سرمايه وارد شدند ،در مواجهه با صفهای
فروش ب��ا هيجان و ترس رفت��ار کردند و
اي��ن ام��ر باعث افزاي��ش فرآين��د اصالح
بازار ش��د .البته خوش��بختانه تدابيري که
مس��ئوالن س��ازمان بورس طي سه هفته
گذش��ته اتخاذ کردند ،کمک بس��ياري به
کاهش ريسک نقدش��وندگي کرد؛ بهويژه
بحث اوراق اختيار خريد و فروش و س��هام
خزان��ه ش��رکتها که از س��وي س��ازمان
پيگيري ميشود ،بهميزان قابلتوجهي به
نقدشوندگي بازار کمک ميکند.
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بورس
نماينده مردم تهران در مجلس مطرح کرد

عملکردمنفعالنه
عامل خسران سهامداران خرد

نماين��ده مردم ته��ران در مجلس گفت :برخ��ورد منفعالنه دولت در
ش��رايط رش��د ش��اخص بازار س��رمايه ،با وجود تورم و رکود موجب
ش��د تعداد قابل توجهي از عامه مردم با تلقي تداوم افزايش ش��اخص
قيمته��اي بازار س��رمايه با تبديل داراييهاي اندک خود به س��هام
متضرر شوند.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از خانه ملت ،رضا تقيپور با اش��اره به
نوس��انات ب��ازار بورس طي روزه��اي اخير اظهار کرد :رش��د فزاينده
شاخص قيمتها در بازار سرمايه در شرايطي که اقتصاد ملي از يکسو
درگير رکود تورمي و از سوي ديگر بيثباتي در بازارهايي چون کاال و
ارز مواجه است ،ميتوانست هشداري براي دولت و نهادهاي اقتصادي
برای اقدامات ايجابي و س��لبي باش��د.وی تأکيد کرد :در اين شرايط
ناهماهنگي برخي دستگاههاي اقتصادي همچون وزارتخانههاي نفت
و ام��ور اقتصادي در بحث عرض��ه ،اعالم طرح پيشفروش نفت بدون
مجوز قانوني از طرف رئيسجمهور به مثابه رقيبي براي سهام بود که
زمينه نااطميناني و کاهش ش��اخص قيمتها را فراهم کرد و موجب
خسران تازهواردهاي بازار سرمايه شد .متأسفانه هنوز هم شاهد انفعال
دولت و نهادهاي ذيربط اقتصادي در این زمینه هستيم.نماينده مردم
تهران ،ري ،شميرانات و اسالمشهر در مجلس با بيان اينکه مشکالت
امروز کش��ور ناشي از عدم اهميت دولت به توليد و سرمايهگذاري در
بحث زيرساختهاست ،افزود :شکست کارخانهها و توليد نتيجه عدم
اقدا م دولت و داش��تن اميد واهي به بيرون مرزهاس��ت؛ درصورتيکه
توليد ،کليد اصلي اشتغال ،کاهش تورم و حفظ ارزش پول ملي است.
وي بي��ان کرد :واردات بيروي��ه ،قاچاق و مقابله با آن ،ناهماهنگي در
بخشهاي پاييندستي و اجرايي مديريت توليد و صنعت ،وجود پيچ و
خمهاي اداري در اعطاي مجوزها ،صادرات موادخام يا فلهاي ،تکميل
سرمايهگذاريهاي نيمهکاره و اهتمام به سرمايهگذاريهاي جديد و
تشويق سرمايهگذاريها از موانع جهش توليد در کشور هستند.

اصالح دامنه نوسان بورس
به شرط تقويت بازارگرداني

مدير نظارت بر بورسهاي سازمان بورس و اوراق بهادار گفت :اصالح
دامنه نوس��ان از سوي نهاد ناظر بازار سرمايه در دستور کار قرار دارد،
اما براي تحقق آن بايد بحث بازارگرداني تقويت شود.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از پايگاه خبري بازار س��رمايه ،دومين
جلس��ه همانديش��ي کارگروه انديش��هورزي مديريت بازار با موضوع
بررسي ریزساختارهای بازار سرمايه روز گذشته برگزار شد.
اين جلس��ه که با حضور س��ياوش وکيل��ي ،مدير رواب��ط عمومي و
امور بينالملل س��ازمان بورس ،محس��ن خدابخش ،مدير نظارت بر
بورسهاي سازمان بورس و اوراق بهادار و محمود گودرزي ،معاون بازار
بورس اوراق بهادار تهران برگزار شد ،فعاالن بازار سرمايه پيشنهادهاي
خود را درخصوص ریزساختارهای بازار سرمایه بيان کردند.پويا شدن
دامنه نوس��ان ،تغييرات زمان پيشگش��ايش ،حفظ اعتماد در بازار و
تالش براي حذف صف از فرآيند خريد و فروش ازجمله موارد مطرح
شده در اين جلسه بود.محسن خدابخش عنوان کرد :مهمترين ويژگي
بازار س��رمايه نقدشوندگي آن اس��ت .بنابراين اصالح ريزساختارهاي
بازار س��رمايه نيز با اين پيشفرض انجام ميش��ود و با رعايت و حفظ
نقدشوندگي ميتوانيم درخصوص اين موضوعات به اجماع برسيم.
مهمترين ويژگي دامنه نوسان ،برخورداری از دامنه پویاست
مدير گروه آمار و تحليل ريس��ک س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار نیز
تأکید کرد :در حوزه ريزساختارهاي بازار سرمايه بهويژه حجم مبنا و
دامنه نوسان مطالعات گستردهاي انجام شده و براساس اين مطالعات،
دامنه نوسان در بسياري از کشورها اعمال و از چهاردرصد تا 50درصد
هم قابل مش��اهده اس��ت .بنابراين مهمترين ويژگي دامنه نوسان در
کشورهاي با بورس پيشرفته نيز برخورداري از دامنه نوسان پوياست.
زاني��ار احمدي ادامه داد :بايد توجه کرد که در بورسهاي پيش��رفته
با دامنه وس��يعتر ،نهاد بازارگرداني نيز توس��عه قابلتوجهي داش��ته
و هيج��ان در اين بازارها قابل کنترل اس��ت .از ط��رف ديگر ،در اکثر
کش��ورها افراد به شکل غيرمس��تقيم به بازار سرمايه وارد ميشوند و
حجم معام�لات آنالين حدود 20درصد اس��ت؛ بنابراين پيشفرض
اصالح دامنه نوسان در مرحله اول تقويت نهاد بازارگرداني است.
وی افزود :اصالح ريزساختارهاي بازار سرمايه کشور در دستور کار قرار
دارد ،اما بايد فرآيند آن با مطالعه و دقت انجام شود.

بيمه

تأمین مالي براي پوشش بيمهاي
يکميليون روستايي فاقد بيمه

مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي کش��اورزان ،روس��تاييان و عشاير
گفت :مرحله اول پوش��ش بيم��هاي يکميليون و 400ه��زار خانوار
روستايي فاقد بيمه انجام شده است و در مرحله اخذ اسامي مشموالن
اين طرح از سازمانهاي مربوطه هستيم.
به گزارش «س��بزینه» به نق��ل از ايلنا ،علي ش��يرکاني درخصوص
جزئيات پوشش بيمهاي يکميليون و 400هزار خانوار روستايي فاقد
بيمه اظهار کرد :بهمنظور پوش��ش این تعداد از جوامع روستايي اعم
از زنان سرپرس��ت خانوار ،قاليبافان ،افراد تحت پوش��ش يا در نوبت
عضويت در بهزيستي و کميته امداد امامخمینی(ره) با پيگيريهاي
وزير محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعي براي تحت پوشش قرا ر دادن
جوامع آس��يبديده ،روس��تايي و عش��ايري که فاقد هرنوع پوشش
بيمهاي هستند ،طرح پوشش بيمهاي بیش از يکميليون روستايي
فاقد بيمه مطرح شد.وي هدف از اين طرح را افزايش ضريب پوشش
بيمهاي در روس��تاها ،جلوگيري از مهاجرت آنها به ش��هر بهمنظور
ق��رار گرفتن تحت پوش��ش بيمه ،ايجاد مهاج��رت معکوس و نوعي
تأمین آتيه براي روستاييان نام برد.مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي
کش��اورزان ،روستاييان و عشاير با بيان اينکه در اين طرح دولت در
س��ال اول 100درصد حق بيمه اين اف��راد را پرداخت ميکند ،ادامه
داد :باتوجه به آنکه برخي از روستاييان و عشاير به دليل تمکن مالي
از قب��ل عضو ای��ن صندوق بودند ،در مقابل اف��رادي هم وجود دارند
که بهدليل عدم تمکن مالي ،تحت پوش��ش نهادهاي حمايتي بوده و
توانايي پرداخت حق بيم��ه را ندارند .بههمين دليل اين طرح راهي
اس��ت تا بتوانيم درجهت حمايت از اين افراد ،آنها را تحت پوش��ش
بيمهاي قرار دهيم.ش��يرکاني درخصوص زمان اجرا شدن اين طرح
عنوان کرد :کليات اين طرح با همکاري س��ازمان برنامه و بودجه به
تصويب رسيده و فاز اول آن که تأمین مالي است ،انجام شده اما براي
فاز دوم ب��ا نهادهاي مربوطه مانند مرکز ملي فرش ايران براي تحت
پوش��ش قرار دادن قاليبافان ،وزارت ميراث فرهنگي ،گردش��گري و
صنايع دستي بهمنظور تحت پوشش قرار دادن شاغالن صنايعدستي
و سازمان بهزيستي تفاهمنامه مربوطه منعقد شده است و در مرحله
اخذ اس��امي هس��تيم .به محض اعالم اس��امي پيش ثبتنام صورت
گرفته و س��پس بيمه آنها جاري خواهد ش��د.الزم به ذکر است که
ارائه مس��تمري بازنشس��تگي ،ازکارافتادگي يا فوت از خدمات ارائه
ش��ده صندوق بيمه اجتماعي کش��اورزان ،روستاييان و عشاير است
و درح��ال حاضر بي��ش از يکميليون و 800هزار خانوار روس��تايي
و عش��ايري تحت پوش��ش اين بيمه قرار دارند و با اين طرح ش��اهد
افزايش 150درصدي ضريب پوشش بيمهاي صندوق بيمه اجتماعي
کشاورزان ،روستاييان و عشاير خواهيم بود.
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