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بانک ،بورس و بیمه
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بــورس

اخبار بانکـی
یک کارشناس امور بانکی تشریح کرد

اطالعات با اهميت بورس
در اختيار افراد خاص

تکمیل هدفگذاری تورمی
بانک مرکزی در سال۱۴۰۰

یک کارش��ناس امور بانکی گفت :چنانچه بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰به
شکلی مجهز شود که هم نرخ بهره در بازار بین بانکی متناسب با شرایط
اقتصادی باشد و هم نرخ ارز در بازار ارز مدیریت و هدایت شود ،نرخ تورم
کنترل میشود.
ب��ه گزارش «س��بزينه» به نق��ل از ايبن��ا ،کامران ندری درب��اره تکمیل
هدفگذاری تورمی بانک مرکزی در س��ال ۱۴۰۰اظهار كرد :اولین گامی
که بانک مرکزی باید در س��ال ۱۴۰۰بردارد ،تکمیل برنامه هدفگذاری
تورم اس��ت؛ به ویژه آنکه باید تمرکز بیشتری روي اثربخش��ی هدایت
نرخ بهره در بازار بین بانکی داشته و به گونهای عمل کند که با استفاده از
این متغیر سیاس��ی ،به هدف غایی که همان کنترل تورم است ،بهصورت
مؤثری دست يابد.
وی اضافه کرد :بانک مرکزی برای اینکه زمینه انتقال مؤثر اثرات هدایت
نرخ بهره در بازار بین بانکی به سایر بخشها را فراهم کند ،باید از کنترل
دس��توری نرخهای بهره در ش��بکه بانکی و به صورت مشخص نرخ بهره
س��پرده و نرخ بهره تس��هیالت تا حد ممکن فاصله بگی��رد ،زیرا تعدیل
دس��توری نرخ بهره در ش��بکه بانکی میتواند برای اثربخشی هدایت آن
محدودیت ایجاد کند.
این کارشناس امور بانکی در ادامه بيان كرد :نکته دیگر این است که بانک
مرکزی در حد امکان باید تالش کند سیاستهای مؤثری را در ارتباط با
نرخ ارز به کار گیرد .شرایط فعل و انفعاالت تورمی در اقتصاد کشور بیشتر
از هر چیز دیگر بستگی به نوسانات نرخ ارز دارد و نوسانات شدید نرخ ارز
غیر از اینکه ميتواند به تجارت خارجی لطمه وارد کند ،اثرات نامطلوبی
هم بر انتظارات تورمی خواهد داشت.
ندری تأکید کرد :بر همین اس��اس ،چنانچه بانک مرکزی در سال۱۴۰۰
خود را به شکلی مجهز کند که هم نرخ بهره در بازار بین بانکی متناسب با
شرایط اقتصادی باشد و هم نرخ ارز در بازار ارز مدیریت شود ،نرخ تورم تا
جایی که در اقتصاد ما بضاعت آن وجود دارد ،کنترل خواهد شد.

نحوه وصول و برگشت زدن چک
در قانون جدید صدور چک

بانک مرکزی نحوه وصول و برگش��ت زدن چ��ک در قانون جدید صدور
چک را اعالم کرد.
به گزارش «سبزينه» به نقل از روابطعمومی بانک مرکزی ،در قانون جدید
چک ،مالک نهایی چک در صورت کس��ری حساب صادرکننده میتواند
مبلغ موجود در آن حساب را طلب کند و همچنین خواهان پرداخت مبلغ
کس��ری چک از محل مبالغ موجود در سایر حس��ابهای انفرادی ریالی
صاحب حساب در همان بانک شود.
همچنین در صورت کافی نبودن موجودی حس��ابجاری و عدم امکان
تأمین وجه چک از محل سایر حسابهای صادرکننده آن در همان بانک
و س��ایر دالیل که منجر به ثبت برگش��ت چک ش��ود ،تمام حسابهای
صادرکننده چک در تمام بانکها و مؤسس��ات اعتب��اری به میزان مبلغ
کس��ری چک پس از گذشت ۲۴س��اعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن
(ثبت برگش��ت چک) به ترتیب اعالمی از س��وی بانک مرکزی مس��دود
خواهد شد.
الزم به ذكر است دارنده چک برگشتی میتواند با در دست داشتن گواهی
عدم پرداخت ب��ه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قوه قضائیه مراجعه و
صدور اجرائیه از دادگاه صالح را درخواست کند.

بیــمه

خراسانشمالیدرجذببیمهشدگان
اجتماعی رتبه سوم را کسب کرد

مدیر صندوق بیمه کشاورزان ،روستاییان و عشایر خراسانشمالی گفت:
این اس��تان امس��ال با جذب ۱۰۰درصدی س��همیه اعالم��ی برای بیمه
روستایی و عشایری موفق به کسب رتبه سوم کشور در این زمینه شد.
به گزارش «س��بزينه» به نق��ل از ايرنا ،محمدرضا غ�لامزاده اظهار كرد:
میانگین کش��ور در جذب بیمهشدگان ۵۲درصد اس��ت .با وجود اینکه
خراسانش��مالی از نظر درآمدی در سطح کشور در آخرین رده قرار دارد،
اما امس��ال اقبال به بیمه روستایی و عشایری از میانگین کشوری بیشتر
شده است.
وی افزود :در سالجاری هفتهزار و ۳۵۰نفر از جامعه هدف ،تحتپوشش
بيم��ه اجتماعي قرار گرفتهاند که پیشبینی میش��ود این میزان تا پایان
سالجاری به هشتهزار نفر برسد.
مدیر صندوق بیمه کشاورزان ،روستاییان و عشایر خراسانشمالی اظهار
كرد :همچنین این اس��تان در سهم تکلیفی نیز بیش از میانگین کشوری
عمل کرده است؛ بهطوريكه این شاخص در كشور 74درصد و در استان
۱۲۵درصد است.
غالمزاده گفت :با ش��یوع وی��روس کرونا و افزايش مش��کالت اقتصادی،
بیشتر بیمهشدگان این استان در بحث تمدید مشارکت خوبي داشتهاند؛
بهطوريك��ه در حوزه تمدید نیز در س��الجاری تا دیم��اه رتبه چهارم
کشوری را کسب کردهایم.
وی اف��زود :امس��ال يكمیلی��ارد و 375میلیون تومان باب��ت عیدی به
مستمربگیران زیرپوشش این صندوق پرداخت شد.
غالمزاده با بیان اینکه در س��الجاری ماهانه يكمیلیارد و 625میلیون
تومان بابت مستمری به مستمربگیران زیرپوشش این صندوق پرداخت
میشود ،اظهار كرد :امسال برای اولینبار در تعهدات بلندمدت تعدادی از
افراد این صندوق بازنشسته شدند ،اما مابقی خدمات تعهدات کوتاهمدت
ازجمله ازکارافتادگی و فوت را دریافت میکنند.
مدیر صندوق بیمه کشاورزان ،روستاییان و عشایر خراسانشمالی عنوان
كرد۱۷۹ :هزار نفر از هماستانیهای ما مشمول استفاده از مزایای صندوق
بیمه کشاورزان ،روستاییان و عشایر هستند.
وی بر توس��عه بیمه اجتماعی در استان تأکید کرد و افزود :بیمهشدگان
روستایی و عشایری باید تنها چهارماه در سال حق بیمه بپردازند و مابقی
حق بیمه آنان توسط دولت پرداخت میشود.
غ�لامزاده تصريح كرد :تمام��ی زنان و مردان متأهل و مجرد س��اکن در
روستاها و مناطق عشایری ،کشاورزان ،زنبورداران ،قالیبافان ،هنرمندان
صنایعدستی غیرساکن در روستا ،شاغالن فصلی ،ساکنان شهرهای زیر
۲۰هزار نفر ،رانندگان حمل بار و مس��افر برونش��هری ،کارکنان مراکز و
شرکتهای وابسته به سازمان نظام مهندسی ،کشاورزی و منابع طبیعی و
نظام دامپزشکی میتوانند از بیمه اجتماعی برخوردار شوند.
مدیر صندوق بیمه کشاورزان ،روستاییان و عشایر خراسانشمالی افزود:
ش و همراهی سازمان برنامه و بودجه ،پوشش بیمه
برای نخستینبار با تال 
ن همگانی برای یکمیلیون و ۴۰۰هزار خانوار روس��تایی
اجتماعی رایگا 
محروم از بیمه اجتماعی در سطح کشور محقق شد و تمامی افراد دارای
شرایط پس از پایش به صورت رایگان از خدمات بیمهای برخوردار خواهند
شد .غالمزاده اظهار كرد :در مرحله اول این طرح با سازمانهای حمایتی
ازجمله بهزیستی ،کمیته امداد امامخمینی(ره) و میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری تفاهمنامه خواهیم داشت تا افراد زیرپوشش خود را
که مشمول بیمه اجتماعی هستند ،معرفی کنند.
وی افزود :هماینک این دستگاههای حمایتی و سازمانها ،افراد زیرپوشش
خود را به صندوق بيمه اجتماعي کشوری معرفی کردهاند.
۱۷۹هزار نفر از جمعیت روس��تایی ،عش��ایری و س��اکنان شهرهای زیر
۲۰هزار نفر خراسانشمالی شرایط برخورداری از مزایای بیمه اجتماعی
را دارند.
استان خراسانشمالی ۸۶۳هزار نفر جمعیت دارد که حدود ۴۴درصد آنان
در روس��تاها سکونت دارند و  ۳۷تا ۴۲درصد اشتغال این استان در حوزه
کش��اورزی اس��ت۳۰ .هزار نفر از جمعیت این استان نیز عشایر هستند.
خراسانشمالی جزو استانهای با سطح درآمدی پایین است.

کاهش شدید حجم معامالت در بورس تهران

بازار سرمایه به حالت انجماد رسید

سبزینه

رضا کالنی

رکود در بازار س��رمایه ادامه دارد و معامالت از
نظر حجم و ارزش با کاهش روبهرو ش��ده است.
تغییرات ش��اخص کل این روزها ناچیز ش��ده
و ارزش معام�لات نیز بهدلیل کاهش ش��دید
معامالت ش��رکتهای بزرگ ب��ا کاهش همراه
اس��ت .بورسب��ازان همچنان با دامنه نوس��ان
نامتقارن دس��توپنجه ن��رم میکنند؛ جدالی
ک��ه هر روز صفهای ف��روش را بیشتر از قبل
سنگین میکند و از ارزش دادوستدها میکاهد.
بررسیها حکایت از آن دارد که بورس درحال
انجماد اس��ت .تالشهای مس��ئوالن سازمان
ب��ورس و حاصل خردجمع��ی متولیان بازار در
ش��ورایعالی بورس که با نام حمای��ت از بازار
سرمایه به اعمال دامنه نوسان نامتقارن منجر
ش��د ،حاال چنان ضربه کاری به بازار سهام زده
ک��ه ارزش معامالت خرد آن را ب��ه یکهزار و
700میلیارد تومان (رتبه سوم کمترین ارزش
معام�لات در س��الجاری) در روز یکش��نبه
هفته جاری رسانده اس��ت .این درحالی است
که در اوج رونق داد و س��تدهای بورسی ارزش
معامالت خرد به حدود ۲۳هزار و ۷۶۰میلیارد
تومان رس��یده بود و کمتر کس��ی فکر میکرد
بورس محکم ای��ران این روزها به حال و روزی
بیفتد که با شیبی فزاینده ارزش صفوف فروش
آن به سههزار و 540میلیارد تومان برسد.
آنطور که به نظر میرسد ،اگر ارزش معامالت
با همین روند کاهش پیدا کند باید شاهد رکود
کامل خرید و فروش و تعطیل ش��دن جریان
معامالت در بازار سهام باشیم .روزها یکی پس
از دیگری میگذرند و کش��تی اقتصاد ایران در
کش��اکش امواج نامالیمات اقتص��ادی هر روز
مس��یر مبهمتری را پی��شروی خود میبیند.
در وضعیت��ی که نه لغو تحریمها با بازگش��ت
دموکراته��ا به اریکه قدرت ب��ه اجرا نزدیک
شده و نه افق روشنی از بهبود فضای کسبوکار
پیشروی فعاالن اقتصادی قرار دارد ،بورس نیز
بهعنوان تنها مقصد غیرتورمی نقدینگی هر روز
بیشتر تضعیف میشود تا نه راهی پیشروی
م��ردم برای س��رمایهگذاری در یک بازار مولد
باقی بماند و نه روحیهای برای ریسکپذیری در
بازارهای غیرشفاف دیگر .خالصه کالم اینکه
در تمامی بازارها نوعی رکود حاکم اس��ت که
درحالحاضر با توجه به ابهام در فضای سیاسی
و نامعل��وم بودن تحوالت اقتصادی در ماههای
پیشرو چشمانداز روش��نی برای برونرفت از

دام بال در بورس

چرا بازار سهام در ماههای گذشته به افزایش قیمت ارز توجه چندانی نداشته است؟ در ابتدای
نیمه دوم س��الجاری دقیقاً در جریان افت قیمت بیوقفه سهام در بازار ،این ذهنیت در میان
بس��یاری از فعاالن بازار وجود داش��ت که دیگر بورس با دالر کاری ندارد و دوره تأثیرگذاری
قیمت ارز در این بازار به اتمام رس��یده اس��ت .دلیل این تغییر نگاه این بود که در طول همین
م��دت دالر با ق��درت به صعود خود ادامه داد و دور تازه افزایش قیمت آن که از حدود ۱۵هزار
تومان در ابتدای سالجاری شروع شده بود تا ۳۲هزار تومان در مهرماه نیز ادامه یافت .قاعدتاً
طبیعی بود که فعال تازهوارد بازار سرمایه چنین نتیجهای از تحوالت یاد شده بگیرد ،اما اصل
داس��تان این بود که رش��د بورس که نخس��ت تحتتأثیر افزایش قیمت دالر روی داده بود ،با
افزایش توجه عموم مردم به بازار س��هام رفتهرفته به یکهتاز سودآوری در اقتصاد ایران تبدیل
ش��د و بهدلیل آنکه استعداد بدون جایگزین در جذب س��رمایههای خرد مردم داشت ،گوی
سبقت را از سایر بازارها ربود.
همین س��ودآوری بدون رغیب بود که سبب ش��د تا در نهایت قیمتها در بازار سهام از ارزش
بنی��ادی خود تا آنجا فاصله بگیرند که دیگر حت��ی دالر ۳۲هزار تومانی هم توجیهگر قیمت
س��هام روی تابلوهای ب��ورس و فرابورس نبود .از آن زمان تاکنون ،یعن��ی از اوج قیمت دالر و
ش��روع و تداوم افت قیمتها در بورس این واگرایی قیمت س��هام باید با دوعامل قیمت ارز که
آن ه��م تا محدوده ۲۲هزار تومان افت ک��رد و قیمتهای جهانی که روزبهروز درحال افزایش
است تعدیل میشد ،اما این اتفاق نیفتاد .دلیل این امر نیز چیزی نبود جز نهاد ناظری که در
ماههای اخیر آنقدر مقررات گذاش��ت و عوض کرد که دیگر کمتر کسی جرأت میکند در این
بازار تحلیل یا حتی اقبال خود را محک بزند .در آخرین ابتکار نیز قیمت سهام محدود شد به
دامنه نوس��ان نامتقارن منفی دو و مثبت ش��شدرصدی که در عمل بازار را در روزهای کاری
به رکود برده است.
همه اینها س��بب ش��ده تا در روزها و هفتههای اخیر دیگر کمتر کسی حاضر باشد ارزندگی
سهام را صرفاً بر مبنای بنیاد تحلیلی آن یا وضعیت نمودار قیمت خریداری کند .منطقی هم
هست .آیا شما حاضرید طالیی را که هیچکس حاضر به خریداری آن نیست ،در سبد دارایی
خود نگهدارید؟ حتی قیمت هم زمانی مبنای ارزندگی میش��ود که دارایی تا ابد روی دس��ت
صاحب خود نماند .در اینجاست که نکتهای مهم به نام نقدشوندگی تمامی معادالت معمول
را برهم میزند.
آن وجود ندارد .با وجود این آنچه این روزها در
تمامی بازارها به صدر توجهات عامه درآمده ،نه
اخبار اقتصادی ،بلکه موضوعات سیاسی است
که بیشترین نقش را در تغذیه ریس��کهای
سیستماتیک ایفا میکنند و به موضوع اصلی
کسبوکارها بدل شدهاند .سیر اخیر تحوالت
بازارهای س��رمایهپذیر مانند طال ،ارز و مسکن
در ماههای گذش��ته نش��ان میده��د ،بهرغم
افت قیم��ت رخ داده در بیشتر ای��ن بازارها،
تأثیرپذیری آنها از اخبار سیاس��ی زیاد است.
در ای��ن می��ان بورس ،اگرچ��ه از قیمت ارز اثر
میپذی��رد و خود قیمت ای��ن متغیر اقتصادی
نیز تحتتأثیر عوامل مختلفی همچون میزان
نقدینگی ،ریسکهای سیاسی و داخلی عدیده
اس��ت ،با وجود این افزای��ش قابلتوجه قیمت
سهام در ماههای نخس��ت سالجاری واکنش

توده مردم بهس��مت این بازار را تا جایی پیش
برد ک��ه در عمل تعدیل قیمته��ا با تحوالت
اخیر راه چندانی برای همسویی بازار با تغییرات
قیمت دارایی مانند ارز و طال ندارد.
حبس عرضه در صف
در روزهای گذشته هر روز که بیشتر از گذشته
عرضههای بدون تقاضا در بورس بیش��تر شده
و در مقاب��ل ارزش صف��وف خرید نی��ز هر روز
بیشت��ر از روز قب��ل کاهش یافته اس��ت .روز
یکش��نبه هفتهجاری درحالی ارزش صفوف
خرید در بورس به حدود سههزار و ۵۴۰میلیارد
تومان رس��ید ک��ه در مقابل صفه��ای خرید
ارزش��ی بیشتر از ۵۴میلیارد تومان نداشتند؛
این درحالی اس��ت که همین رقم در روزهای
گذش��ته بس��یار کمتر از این مقدار بوده است.

در واقع بررس��یها نش��ان میدهد ،با کاهش
خوشبینیها نس��بت به عملکرد دامنهنوسان
نامتقارن و تحقق پیشبینیها مبنیبر تقویت
جریان فروش در بازار سهام پس از بهکارگیری
قانون جدید دامنهنوس��ان ،جری��ان فروش در
بازار سهام ش��کل تجمعی به خود گرفته و هر
کسی که در یک روز موفق به فروش سهام خود
نمیش��ود؛ مجددا ً در روز بع��د به صف فروش
اضافه میشود .همین امر باعث شده تا در چند
روز معامالتی گذش��ته ،ارزش صفهای فروش
از یکه��زار و  538بهترتیب به دوهزار و  286و
سههزار و 540میلیارد تومان نیز افزایش یابد.

آن روی سکه تدبیر
اما مش��کالت بازار به این نقطه محدود نمانده
اس��ت؛ وقتیکه فروش��ندگان موفق به فروش
نمیش��وند ،یعنی پولی نقد نش��ده تا در طرف
تقاضا کس��ی طالب خرید سهام باشد .از آنجا
که در ش��رایط عدماطمین��ان فعلی در اقتصاد
کشور جریان معناداری از ورود پول را نمیتوان
برای بازار در نظر گرفت ،طبیعی اس��ت که هر
تقاضایی باید با تبدی��ل دارایی به وجه نقد در
خود بازار صورت بگیرد .ارزش صفهای خرید
و ف��روش در بورس ته��ران از ابت��دای بهمن
تاکن��ون نش��ان میدهد که با محدود ش��دن
فروش در بازار در عمل تقاضا نیز هر روز بیشتر
از روز قبل سرکوب شده است.
ارزش معامالت در محاق
از هم��ه اینها که بگذریم آنچه در کنار کاهش
جذابیت بازار برای سرمایهگذاران خرد و نهادی
میتوان��د لطمه جدی به این بازار بزند ،کاهش
خری��د بازارگردانها در بازار س��رمایه اس��ت؛
درحالحاضر ش��نیدهها حاکی از آن است که
معامالت روزهای اخی��ر درحالی خاتمه یافته
اس��ت که بازارگردانها رغبتی به خرید سهام
از صفهای فروش ندارند یا ش��اید پولی برای
خرید از س��وی بازارگردانها باقینمانده است؛
درصورتیکه این مسأله درست باشد ،میتواند
ضرب��های مهلک بر بازار س��هام وارد کند و در
روزهای آین��ده نیز تا حد قابلتوجهی از تعداد
معام�لات بکاهد .ب��ه گزارش دنی��ای اقتصاد،
چیزی که مش��خص اس��ت این اس��ت که اگر
این رویه تداوم پیدا کند ،بازار در عمل تعطیل
خواه��د بود؛ چراک��ه ماهیت بازار ب��ودن بازار
س��رمایه بدون انجام معامالت در آن بهراحتی
زیرسؤال میرود.

مدیرعامل بورس تهران مطرح كرد

بازدهی باالي بورس در درازمدت نسبت به بازارهاي موازي
مدیرعامل بورس تهران گفت :یکی از مزیتهای بازار سرمایه
برای مردم ،کمک به تأمین مالی و حضور در این بازار نس��بت
به س��ایربازارها با هر میزان از منابع مالی اس��ت و هر فردی
میتواند وارد بازار س��رمایه شود و حتی یک تکسهم بخرد؛
درصورتیکه براي ورود به سایر بازارها مانند مسکن و خودرو،
به منابع قابلتوجهی نياز اس��ت؛ ضمن اینک��ه بازدهی بازار
س��رمایه همواره نس��بت بههر بازار دیگ��ری در مدت زمان
۱۰ساله بیشتر بوده است.
به گزارش «سبزينه» به نقل از بازار ،علی صحرایی بیان كرد:
سالجاری حدود ۵۰۰هزار هزار میلیارد تومان تأمین مالی از
طریق روشهای مختلف در بازار سرمایه انجام شد کهبخش
عمده آن از طریق عرضههای اولیه بود.
وي اضاف��ه كرد :انتش��ار انواع اوراق ب��ازار بدهی و روشهای
مختلف افزایش سرمایه از طریقآورده نقدی ،تجدید ارزیابی
و ...از س��ایر روشه��ا بود.دولتهم برای س��ال آینده برنامه
جامع��ی جهت تأمین س��رمایه از بازار س��رمایه دارد ،چراكه
در ابتدای فروردینماه س��الجاري تعداد س��هامداران فعال
س��همیلیون نفر بود ،اما اکنون به بیش از ۲۵میلیون سهامدار
رسیده است.

صحرايي ادام��ه داد :خیل عظیمی ازافرادی که س��الجاری
سهامدار شدند ،متأسفانه فاقد دانش الزم برای فعالیت در بازار
سرمایه بودند و با فضای رسانهای وبهخصوص فضاي مجازی
غیرقابلکنترل مواجه شدند که اعتماد آنها به این فضا بدون
داشتن دانش و آگاهی الزم موجب لطمهبه آنها شد.حضور
این تعداد س��هامدار ،فرصت کمنظیری بهش��مار میرود که
باید با توانمندس��ازیس��هامداران و افزایش سواد مالی آنها
به چرخیدن چرخ کارخانهها با استفاده از همین سرمایههای
خرد مردم کمک کرد.
بازار سرمایه ،شفافترین بخش اقتصاد كشور
مدیرعامل ش��رکت بورس تهران بیان كرد :شفافترین بخش
اقتصاد بهصورت نسبی ،همین بازار سرمایه است .اطالعرسانی
م��داومش��رکتها در کدال در کن��ار گزارشهای س��هماهه،
ش��شماهه۹ ،ماهه ،یکس��اله و سایر شفافس��ازیها کمک
قابلتوجهی در راستایشفاف شدن اقتصاد کرده است .فعالیت
دوهزار و 800ایس��تگاه معامالتی ،دسترس��ی برخط مردم به
سامانههای معامالتی و فعالیت ۲۲تاالرمنطقه بورس تهران در
دسترس بودن بورس برای همه مردم را ملموس کرده است.

تنوع ابزارهای بازار سرمایه
صحرايي با اشاره به اينكه ابزارهای بازار سرمایه متنوع است،
خاطرنش��ان كرد :مانند بازار بدهی که برای سرمایهگذار فاقد
ریسک یا با ریسک بسیار پاییناست یا بازارهای با ریسک باال
مانند بازارهای مش��تقه که برای توسعه این بازارها بهواسطه
محدودیتها نیاز بهتوسعه زیرساختها و همگامسازی دارد
که جزو الزامات است و کار زیادی میطلبد. مدیرعامل بورس
تهران گفت :در حوزه اقتصادی و سیاس��ی ای��ران ،صنایع از
انرژی و مواد اولیه ارزان برخوردار هس��تند و حضور آنها در
بورس موجب شده دیگر سیاستگذاران به راحتی نتواننددر
پشت درهای بس��ته در حوزه مواد اولیه تصمیمگیری کنند
و کار آنه��ا راحت نخواهد بود ک��ه نمونههای اخیر در حوزه
صنعتفوالد و همینطور بودجه مشاهده شد.

مزیت معافیت مالی برای شرکتهای پذیرفته شده
در بورس
وی از سوی دیگر با اش��اره به مزیتهای بازار سرمایه نسبت
ب��ه بازارهای موازی عن��وان كرد :مزیت دیگر بازار س��رمايه،
معافیتهای مالی برای ش��رکتهای پذیرفتهشده در بورس
است؛ بهگونهای که برای شرکتهایپذیرفته شده در بورس
بهشرط رعایت شناوری ۲۰درصد و برای شرکتهایی که در
فرابورس هس��تند۱۰ ،درصد معافیت مالیاتیتعلق میگیرد
و حضور ش��رکتها در بورس عالوهبر برندسازی برای آنها،
در عرصه داخلی و حتی بینالمللی منجر به اینمیش��ود که
تأمین مالی آنها از طریق روشهای بینالمللی هم س��ادهتر
ش��ود و این از خدماتی اس��ت که بازار سرمایه به همهصنایع
ازجمله صنعت سرآمد پتروشیمی میدهد.
صحرايي صنعت پتروشیمی را یکی از بزرگترین صنایع فعال
در بازار سرمایه دانست و ادامه داد :صنعت پتروشیمی در بورس
تهران دومین صنعت بزرگ اس��ت و ۲۰درصد از بازار هزاران
میلیاردتومانی بورس را تشکیل میدهد .اکثر شرکتهایی که
در این صنعت هستند ،بنیادین محسوب میشوند و وضعیت
خیلی مطلوبیدارند؛ به گونهای که این ش��رکتها سالجاری
۶۴هزار میلیارد تومان س��ود تقس��یم کردند که در دوره مالی
سال گذشته۴۰هزار میلیارد تومان بوده است.

با وجود اسامی افرادی که از اطالعات نهایی شرکتهای پذیرفته شده
در بورس خبر دارند ،اما هستند سهامداران عمدهاي كه قبل از انتشار
اطالعات روی س��امانه کدال از نوع اطالعات ش��رکت نیز باخبر بوده و
زودتر از سایر سهامداران روی سهمها معامله میکنند.
به گزارش «سبزينه» به نقل از بازار ،برخی از فعاالن بازار سرمایه مدعی
هستند که اطالعات ش��رکتهای پذیرفته شده در بورس قبل از قرار
گرفتن روی سامانه کدال در اختیار حقوقیها قرار میگیرد ،اما ولياهلل
جعفری ،رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه شيمیایی و غذایی سازمان
بورس ،بدون اینکه چنین مطلبی را رد یا تأیید کند گفت :س��ازمان
بورس لیس��ت افرادی را که دارای اطالعات مهمي از شرکت هستند،
در اختیار دارد و در صورت بروز تخلف ،نماد تا رفع ابهام بسته میماند.
این ابهام همیشه در معامالت بازار وجود داشته که برخی از حقوقیهای
بازار قبل از اینکه اطالعات ناشران به صورت شفاف روی سامانه کدال
منتش��ر شود ،از آن با خبر بوده و در زمان مناسب میتوانند معامالت
خود را روی سهم انجام دهند.
رفتار سهامداران عمده روی یک نماد یا سهم بهعنوان یکی از معیارهای
خرید یا فروش س��هم برای سهامداران خرد محسوب میشود .به نظر
میرسد که وجود رانت توسط برخی از حقوقیهای بازار سرمایه مورد
پذیرش سهامداران خرد است و آنها با این پیشفرض که سهامداران
عمده از رانت اطالعاتی برخوردار هستند ،معامالت خود را روی سهم
انجام میدهند.
ب��ه گفته برخی از س��هامداران ،بع��د از خرید یا ف��روش عمده روی
یک س��هم ،اطالعات مهم افشاء میشود که نش��ان میدهد برخی از
س��هامداران عم��ده از این اطالعات باخبر بودهاند؛ آنه��ا از این رفتار
بهعنوان رانت اطالعاتی نام میبرند.
آيا رابطهای بین آقازادهها و رانت اطالعاتی وجود دارد؟
گس��ترش واژه رانت اطالعاتی همزمان با حس��اس ش��دن جامعه به
امتیازاتی ک��ه در اختیار آقازادهها قرار گرفت ،مطرح ش��د که در این
زمین��ه برخ��ی از حقوقدانان برای مب��ارزه با ران��ت اطالعاتی که در
اختی��ار آقازادهه��ا قرار میگیرد ،از مجلس خواس��تند به اين موضوع
رسيدگي كند .در س��الهای اخیر با بهبود وضعیت بازار سرمایه ،واژه
ران��ت اطالعاتی در این بازار بیشتر به کار میرود که در همین زمینه
مس��ئوالن س��ازمان بورس ،نظارت و پیگیری روند معامالت سهام را
اقدامي مهم برای جلوگیری از رانت اطالعاتی مطرح کردند.
رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی سازمان بورس در
همین رابطه گفت :ادارهای در سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد
که وظیفه رصد معامالت س��هم و نظارت بر معامالتی را که اطالعات
نهايی دارند ،برعهده میگیرد.
ولیاهلل جعفری افزود :در بخش ناش��ران از ناش��ر درخواست میکنیم
لیس��ت دارندگان اطالعات نهايي را با اس��م فرد در اختیار ما قرار دهد
تا اس��م این افراد را به اداره مربوطه بدهیم ،چراکه به سامانه معامالتی
دسترسی نداریم.

وي رصد قیمت سهم را یکی دیگر از روشهای پیگیری رانت اطالعاتی
توسط سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد و ادامه داد :یکی دیگر
از کارهایي که همکاران ما فارغ از بحث اطالعات نهایی انجام میدهند،
رصد روند قیمت سهام است .برخی اوقات مشاهده شده که روند قیمت
س��هام یک ش��رکتی برای مدتی مثبت یا منفی اس��ت .در اين هنگام
سازمان مطابق وظیفه خود با ناشر تماس گرفته و ميگويد چند روزی
اس��ت سهم شما دچار یک نوس��ان مثبت یا منفی شده؛ آیا اتفاقی در
ش��رکت افتاده است که افش��اء نکردهاید؟ اگر اطالعاتی مهمی را که
قابلافش��اء بوده است ،افش��ا نکردهاند ،نماد آنها برای مدتی متوقف
میش��ود تا شفافیت الزم صورت بگیرد و اگر به این نتیجه برسیم که
تخلفی رخ داده ،گزارش را به مرجع مربوطه صادر میکنیم.
وي اضاف��ه كرد :در اداره نظارت بر ناش��ران ب��ورس ،همکاران ما روند
قیمت سهام را کنترل میکنند و در صورت وجود ابهام در روند قیمت
س��هم ،مکاتبه با ناش��ران در این مورد انجام و در صورت هر گونه ابهام
گزارش داده میشود.
رئیس اداره نظارت بر ناش��ران گروه شیمیایی و غذایی سازمان بورس
در پاسخ به این سؤال که آیا خارج از سازمان بورس فشاری برای بسته
شدن نماد خاصی صورت میگیرد ،گفت :اگر نمادی بسته بماند یا باز
شود ،دالیل منطقی دارد .از جنس باز کردن ،معموالً موردی نداشتیم
که از بیرون بر سازمان تحمیل شود ،اما از جنس توقف دو الی سه مورد
داشتیم که از مراجع نظارتی نامه آمد که این نمادها باید بسته بمانند
یا نماد باید متوقف شود.
جعفری ادامه داد :در برخی از نمادها دامنه ابهام به قدری زیاد اس��ت
که عالوهبر خود س��ازمان بورس ،از نهادهای خارج از سازمان هم به ما
نامه میزنند که چنین نمادی باید بس��ته بماند تا رسیدگی به پرونده
آن به اتمام برسد.
وي در پاسخ به این سؤال که آیا شرکتی وجود دارد که از نهاد قضايی
دستور توقف معامله سهام آن صادر شده باشد ،توضیح داد :نمیتوانم
اسم ش��رکت خاصی را ببرم ،اما در بازار پایه شرکتی داریم که مراجع
قضايی اعالم کردهاند پرونده این ش��رکت در حال بررسی است و از ما
خواس��تهاند نماد آن را متوقف كنيم تا بررسیهايش��ان تکمیل شود.
معموالً بیشتر از این جنس نمادها هستند که متوقف باقی میمانند.
گفتني اس��ت در ماههای اخیر انتقادات زیادی به بسته بودن برخی از
نمادها برای مدت طوالنی از س��وی برخی از س��هامداران مطرح شد.
برخی از نمادها بیش از یک الی دوسال به حالت تعلیق قرار گرفتهاند
که پول سهامداران آن در حالت بلوک در سهم قرار دارد.
زمان انتشار اطالعات با اهمیت به کمتر از یک روز رسید
رئیس اداره نظارت بر ناش��ران گروه شیمیایی و غذایی سازمان بورس
درمورد رتبهبندی شرکتها از لحاظ شفافیت گفت :تا سهسال گذشته
ناظران درخصوص رتبهبندي شركتها قابل اتکاء بودند؛ یعنی اینکه
مث ً
ال یکماه بعد از پایان دوره س��هماهه ،صورت مالی داده یا شركتها
را رتبهبن��دی میکردی��م؛ اما بع��د از اینکه الزام ب��ه ارائه پیشبینی
درخصوص رتبهبندی ش��فافیت حذف شد ،رتبهبندی را تغییر داديم
و هر زمانی که دس��تورالعمل آن ابالغ ش��ود ،ناش��ران را براساس آن
تقسیمبندی خواهیم کرد.
وي به زمان افش��ای اطالعات ش��رکتهای پذیرفته ش��ده در کدال و
کاهش این زمان به مرور اشاره کرد و افزود :تا سال ۹۶میانگین افشای
اطالعات با تأخیر ۲۴روزه ثبت میش��د که بع��د از آن به ۱۲روز و در
س��ال ۹۹این میزان تأخیر به کمتر از یک روز رسيده است که معموالً
تأخیر در افشای اطالعات بیشتر در شرکتهای پایهاي وجود دارد که
از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند.
پیشتر در زمان رش��د بازار و همچنین ریزشهای س��نگین شاخص
کل ،این ادعا را گروهی از س��هامداران خرد تازهوارد مطرح کردند که
س��هامداران عمده بازار از رانت اطالعاتی برخوردار هستند و زودتر از
سایر فعاالن بازار در معامالت سهم اقدام میكنند.

