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بــورس

اخبار
یک کارشناس امور اقتصادی مطرح کرد

علت تداوم روند نزولی
در معامالت بورس چیست؟

نقش بانک مرکزی در تحقق شعار سال

ی��ک کارش��ناس امور اقتصادی با اش��اره به اینکه تأمی��ن مالی عالوهبر
بنگاههای بزرگ ،به س��مت واحدهای متوسط و خرد نیز باید برود ،گفت:
بانک مرکزی نقش مهمی در تحقق شعار سال دارد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایبنا ،محمد جلیلی درباره راههای تحقق
اهداف مهمی مانند کنترل تورم ،تقویت ارزش ریال ،مدیریت بازار ،کنترل
نوسانات و هدایت منابع به سمت تولید و شفافیت اظهار کرد :موارد مورد
اشاره رئیس کل بانک مرکزی درباره این موضوع بسیار گسترده بوده و تنها
در حوزه تولید میتوان به این نکته اشاره داشت که نقش بانک مرکزی در
این زمینه بسیار مهم است.
وی اضافه کرد :اشکاالت جدی به نظام تأمین مالی وارد است؛ به این معنا
که چنانچه درصدد باش��یم به اهداف مورد نظر کش��ور دست پیدا کنیم،
تولید باید به س��مت و سوی درست خود هدایت شود ،زیرا در این حالت
مباحثی مانند اشتغال و تورم تا حدودی حل خواهد شد؛ حتی نرخ ارز هم
به کنترل درمیآید و بسیاری از جریانات پوشش داده میشود.
این کارش��ناس امور اقتصادی ضمن اشاره به مشکالت موجود بر سر راه
تولید در کشور بیان کرد :مانع و اشکال اساسی که با شعار سال یعنی بحث
پشتیبانیها و مانعزداییها تطبیق دارد ،مسأله نظام تأمین مالی است که
در حیطه وظایف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد.
جلیلی تصریح کرد :متأسفانه پایهگذاری نظام مالی کشور برای بنگاههای
بزرگ صورت گرفته اس��ت؛ به این معنا که عموماً بنگاههای بزرگ منابع
اصلی کش��ور ،چه در حوزه بانکی و چه در بازار س��رمایه را به سمت خود
ج��ذب میکنند؛ البته این گ��روه در اقتصاد طبیعتاً نقش مهمی برعهده
داش��ته و بیتأثیر نیستند ،اما آن بخش از تولید که توانایی ایجاد اشتغال
به معنای وس��یع را دارد و میتواند در گرایش خانوارها به س��مت ایجاد
کس��بوکارهای کوچک و متوسط تأثیرگذار باشد ،آنچنان که باید مورد
نظر قرار نمیگیرد؛ این در حالی استکه آنها زمینه موفقیت بیشتری را
در کشور میتوانند نصیب خود سازند ،اما نظام تأمین مالی این قسمت را
یا اص ً
ال پوشش نمیدهد یا به درصد ناچیزی توجه میکند.
وی افزود :وقتی سران ۲۰کشور صنعتی دنیا دور هم جمع میشوند ،یکی
از دس��تور کارهای آنها ،تأمین مالی فراگیر اس��ت؛ به این معنا که منابع
مالی فقط سمت بنگاههای بزرگ سوق پیدا نکند و در بنگاههای کوچک،
متوس��ط و حتی کس��بوکارهای خرد هم هزینه شود ،زیرا درصورتیکه
بحث فوق محقق ش��ود ،زیرساختی اس��ت که با توسعه آن نهتنها بخش
مهمی از بیکاری برطرف خواهد ش��د ،بلکه بر دیگر متغیرهای اقتصادی
مانند تورم هم تأثیر خواهد گذاشت.

حسابهایبانکیمیلیاردی
مشمولمالیاتمیشوند

رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی گفت :سیاس��ت اخذ مالیات بر تراکنش
حسابهای بانکی باالی پنجمیلیارد تومان در دستور کار قرار دارد و امسال
هم به آن توجه ویژه میشود.
به گزارش «سبزینه» به نقل از تسنیم ،امیدعلی پارسا درخصوص مالیات
بر س��پردههای بانکی اظهار کرد :مالیات بر تراکنش بانکی جایگاه قانونی
ندارد ،اما این موضوع که اگر سازمان امور مالیاتی با بررسی تراکنشهای
مالیاتی به کتمان درآمدهای مالیاتی برس��د ،سال گذشته در دستور کار
ق��رار گرفت .وی با بیان اینکه امس��ال هم توجه وی��ژهای به این موضوع
خواهد شد ،ادامه داد :بر این اساس ،مالیات بر تراکنش به عنوان درصدی
از تراکنش اص ً
ال مطرح نیس��ت ،اما مس��أله بررس��ی تراکنشهای باالی
پنجمیلیارد تومان افراد مطرح اس��ت .این بررسی برای متوجه شدن این
موضوع اس��ت که آیا این افراد متناس��ب با درآمد و ث��روت خود مالیات
میدهند یا خیر .رئیس کل سازمان امور مالیاتی بیان کرد :روزنه ورود هر
جامعه به مسیر پیشرفت ،تمرکز بر درآمدهای کتمان یا مخفی شده است.

بیــمه

720میلیونتومانغرامت
بهکشاورزانخراسانشمالیپرداختشد

معاون خدمات بیمهای مدیریت ش��عب بانک کشاورزی خراسانشمالی
گفت720 :میلیون تومان غرامت در قالب ۳۳۴درخواس��ت به کشاورزان
خس��ارتدیده اس��تان از ابتدای س��ال زراعی جاری تاکن��ون پرداخت
شده است.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ایرنا ،محمدعلی حسینپور مجموع غرامت
پرداخت شده در سال زراعی گذشته در استان را ۱۷میلیارد و 36میلیون
و 800هزار تومان دانست.
وی ب��ا بیان اینکه تمامی غرامتهای کش��اورزان بیمهگذار اس��تان در
سال زراعی گذشته پرداخت ش��ده است ،افزود :در سال گذشته ۱۱هزار
و ۶۵۱فقره درخواس��ت کشاورزان خس��ارتدیده از حادثههای طبیعی
اس��تان بررسی شد .حس��ینپور درباره اقدامات صندوق بیمه کشاورزی
استان خراسانشمالی در سال زراعی جاری اظهار کرد :در این بازه زمانی
۲۱۹هزار رأس دام اس��تان زیر پوش��ش بیمه قرار گرفتهاند که این رقم
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۴درصد رشد دارد.
معاون خدمات بیمهای مدیریت ش��عب بانک کشاورزی خراسانشمالی
اضاف��ه ک��رد :بیم��ه طیور هم نس��بت به س��ال زراعی قب��ل پنجدرصد
رشد داشته است.
حس��ینپور اظهار کرد :س��ال زراعی جاری ۵۶هزار و ۹۷۰هکتار عرصه
زراعی اس��تان بیمه ش��ده است که این رقم نس��بت به مدت مشابه سال
زراعی قبل ۲۳درصد رشد دارد.
وی گفت :باغداران هم ۱۲هزار و ۷۸۰هکتار از باغهای خود را زیر پوشش
بیمه بردهاند که این رقم در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال زراعی قبل
هشتدرصد کاهش دارد.

۶۲هزار و ۸۲۸نفر عضو صندوق
بیمهروستاییاستانمرکزیهستند

مدیرکل تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی اس��تان مرکزی گف��ت۶۲ :هزار و
۸۲۸نفر در این استان زیر پوشش خدمات صندوق بیمه روستایی هستند
که برای پنجهزار و ۵۸نفر از آنان س��ال گذشته چتر خدمات بیمه برقرار
شده است.
ب��ه گزارش «س��بزینه» به نق��ل از ایرن��ا ،محمدتقی آباییه��زاوه افزود:
بیشترین افراد بیمهشده صندوق روستایی و عشایری استان مرکزی در
س��ال گذش��ته با یکهزار و ۲۱۸نفر مربوط به شازند و پس از آن اراک با
یکهزار و ۱۸۷نفر عضو بوده است.
آباییهزاوه اظهار کرد :فعالیت این صندوق از س��ال ۸۴در استان مرکزی
آغاز ش��ده و اکنون هش��تهزار و ۷۲۱نفر از اعضای آن حقوق مستمری
دریافت میکنند.
وی گفت :بیشترین مستمریبگیران این صندوق در استان مرکزی نیز با
یکهزار و ۹۸۱نفر مربوط به شهرستان شازند و کمترین مستمریبگیر با
۲۵نفر مربوط به شهرستان محالت است .استان مرکزی با ۱۲شهرستان
دارای یکمیلیون و ۴۸۰هزار نفر جمعیت است.

منحرفشدن بانکهای خصوصی از انجام وظایف قانونی

منابع مالی بانکها صرف تولید نمیشود
سبزینه اسداهلل خسروی

با آنکه تأکید ش��ده است بانکها در پرداخت
وام و تس��هیالت ب��ه مراکز تولی��د و بنگاههای
اقتصادی حمایتهای خود را از س��ر گیرند؛ اما
برخی از بانکها بهخصوص بانکهای خصوصی
در تأمی��ن نی��از بخش تولید کوتاه��ی کرده و
منابع خود را صرف ش��رکتهای زیرمجموعه
خود میکنند.
از آنجایی که حرکت در مس��یر رونق تولید و
توسعه اقتصادی کش��ور نیازمند تأمین منابع
مالی برای برآورده ش��دن س��رمایه در گردش
بنگاهه��ای اقتصادی و کسبوکارهاس��ت؛ اما
بسیاری از مشاغل و مراکز تولید برای شکوفایی،
گس��ترش و رونقبخش��ی ،نیاز مبرم به منابع
مال��ی دارند .نیازی که با توج��ه به کماثر بودن
س��ایر بازارهای تأمین مالی چون صندوقهای
س��رمایهگذاری و ...در کشور مجبور هستند از
سیستم بانکی بهصورت وام یا تسهیالت دریافت
کنند؛ ام��ا بانکها بعضاً در این مس��یر فعاالن
اقتصادی را بهخوبی همراهی نمیکنند یا آنقدر
سختگیری میکنند که متقاضی وام عطایش را
به لقایش میبخشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
شورای اسالمی :اگر نظام بانکی

کشور هوشمند و پویا شود ،بهراحتی
مشخص میشود که تسهیالت
به چه کسانی داده میشود

چه کسی تولیدکننده واقعی است

و چگونه باید از پرداخت تسهیالت
به برخیها ممانعت کرد

توجه دستگاههای دولتی
نسبت به رفع موانع تولید
ح��ال با توجه به تأکید مق��ام معظم رهبری بر
ش��کوفایی بخش تولید و اظهارات هوشمندانه
ایش��ان که در شعار س��ال ۱۴۰۰مطرح شد و
باید نصبالعین قرار گیرد ،کارشناس��ان تأکید
میکنن��د ک��ه هم��ه دس��تگاههای ،نهادها و
مؤسس��ات بهخصوص بانکها و ادارات دولتی
باید نس��بت به این موضوع مهم حساس شوند
و در راس��تای تحقق شعار سال از هیچ تالشی
دریغ نکنند.
تالش��ی که در ش��رایط تحریم با خوداتکایی و
توجه به داش��تههای خ��ودی میتوان تا حدی
از وابس��تگیها رهایی و اقتصاد کشور را بر ریل

رشد و رونق نش��اند که البته در این مسیر باید
همراهیهای الزم از س��وی همه دستگاههای و
ادارات انجام شود تا مانعی پیشپای رونق تولید
و سرمایهگذاری در کشور ایجاد نشود.

بانکها در پرداخت تسهیالت
به فعاالن اقتصادی همراهی کنند
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی درباره چگونگی حمایت سیستم بانکی
برای رونقبخشی به تولید و تحقق شعار سال به
بازار گفت :مراکز تولید برای ش��کوفایی و رونق
این روزها نیازمند منابع مالی هستند و بانکها
بای��د در این زمینه فعاالن اقتصادی را بهخوبی
همراهی کند.
غالمرضا مرحبا با بیان اینکه سیس��تم بانکی
کش��ور باید روش فعل��ی خ��ود را در پرداخت
تس��هیالت تغییر دهد ،گف��ت :روش مکانیکی
بانکها در ارائه وام و تسهیالت برای تأمین مالی
برای بنگاههای اقتصادی بس��یار دش��وار است
که این ش��یوه باید در مس��یر درست قرار گیرد
و تغییر کند.
علت انحراف وامها نبود سیستم
هوشمند بانکی در کشور است
این عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای
اس�لامی افزود :البته بانکها چون واسطه بین
سپردهگذار و تسهیالتگیرنده هستند و بهنوعی
امانتدار محسوب میشوند؛ بنابراین در پرداخت
وام و تسهیالت حس��اس هستند ،این درحالی
است که اگر سیستم بانکی هوشمند شود و ارائه
هر وام��ی با توجیه الزم صورت گیرد ،بیتردید
مش��کلی سیس��تم بانکی را تهدید نمیکند و
وامگیرنده هم به تعهدات خود در قبال پرداخت
ط بانکی عمل میکند ،از طرفی نیز
بهموقع اقسا 
منابع بانکی منحرف نمیش��ود .مرحبا تصریح
کرد :بس��یاری از بانکها بهدلیل عدمپرداخت
وام یا تس��هیالت خ��رده میگیرند و میگویند
چ��را بانکها در ارائه تس��هیالت به متقاضیان
سختگیری میکنند؛ درحالیکه بخش عمدهای
از منابع بانکها بهدلیل پرداخت نشدن بهموقع
اقساط وامگیرندگان در موقع مقرر معوقه است
یا منابعی که از بانک برای فعالیتهای تولیدی
گرفته شده است ،بهدلیل وجود نرخ باالی تورم
در کش��ور به انح��راف رفته یا س��ر از بازارهای
سفتهبازی و واسطهگری درمیآورد ،در چنین
شرایطی است که نظام بانکی باید هوشمند شود
تا چنین اتفاقاتی در سیستم بانکی رخ ندهد.
ی از فعاالن
وی خاطرنش��ان ک��رد :البته برخ�� 
اقتصادی از سیس��تم بانک��ی وام گرفتهاند ،اما
بهدلیل مشکالت تحریم ،عدمپرداخت مالیات،

کمبود م��واد اولیه ،ش��یوع وی��روس کرونا و...
زمین خوردهاند و ورشکست شدهاند؛ در چنین
شرایطی بانکها باید این گروه را تحت فشار قرار
نده��د و اقدام به مصادره کارگاه یا کارخانه آنان
نکنند ،چراکه مصادره مراکز تولیدی و بنگاههای
اقتصادی بهدلیل عدمبازپرداخت اقساط بانکی
راهکار درستی نیست.
مرحبا افزود :اگر نظام بانکی کش��ور هوشمند،
پویا و بینا شود ،بهراحتی مشخص میشود که
وام و تسهیالت به چه کسانی داده میشود ،چه
کسی تولیدکننده واقعی است و چگونه باید از
پرداخت تسهیالت به برخیها ممانعت کرد.

تولیدیها بهدلیل کمبود منابع مالی
تعطیلنشود
این عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای
اس�لامی ،ب��ه س��خنان عالمانه مق��ام معظم
رهب��ری در لحظ��ات آغازی��ن س��ال ۱۴۰۰و
توجه وی بر رونق تولید و رفع مش��کالت س��د
راه س��رمایهگذاری در کشور اشاره کرد و اظهار
داش��ت :ایش��ان با هوش��مندی راه توس��عه و
رونق اقتصاد کش��ور را بهدرس��تی شناختهاند،
با وجود این مس��ئوالن وظیف��ه دارند با اصالح
دستورالعملها و تغییر رویهها برای رونقبخشی
اقتصاد و تولی��د راهها را هموار کنند .در چنین
شرایطی به نظر میرس��د ،هیچ صنعتی نباید
بهدلیل کمبود منابع مالی یا برخی مش��کالت
موجود تعطیل ش��ود ،بلکه باید راه را مشخص
و مش��کالت را بهدرس��تی حل کرد تا بیکاری
در کش��ور اتفاق نیفت��د و کارگاه یا کارخانهای
تعطیل نشود.
توجه به رونق تولید
در اولویت بانکها نیست
یک کارشناس مالی هم درباره عملکرد بانکها
در پرداخت وام و تس��هیالت ب��ه بخش تولید
گفت :بانکها توانایی باالیی در پرداخت منابع
دارن��د .آنها میتوانن��د از مناب��ع نامحدودی
ک��ه بانک مرکزی در اختیارش��ان قرار میدهد
(اضافه برداشت از بانک مرکزی) استفاده کنند؛
اما مش��کل اصلی اینجاست که برخی بانکها
بهخص��وص بانکهای خصوص��ی فقط به فکر
درآمدزایی خود هستند و منابع بانک را بهجای
پرداخت وام و تس��هیالت به بخش تولید صرف
فعالیتهای��ی میکنند که س��ودآوری باالیی
داشته باشد.
محس��ن صادقی با بیان اینکه مش��کل اصلی
بانکه��ای خصوص��ی و بعضاً برخ��ی بانکها
این اس��ت که توجه به تولی��د را در اولویت قرار
نمیدهند ،گفت :پرداخت وام و تسهیالت این

بانکها صرفاً به شرکتهای زیرمجموعه خود و
بخشهای خاص است ،بدون اینکه منافع ملی
در نظر گیرند.

شراکتغیرمستقیمبانکها
با مراکز تولید سودآور
این کارش��ناس مالی خاطرنش��ان کرد :بهطور
مث��ال چنانچه وامی از س��وی ای��ن بانکها به
بخشهای اقتصادی و مراکز تولید یا کارخانهای
اختصاص یابد ،بیتردید بانک نیز در آن بخش
بهصورت غیرمس��تقیم س��هیم است که عمده
تس��هیالت این بانکها بهصورت کالن اس��ت
و توجه��ی به پرداخت کس��بوکارهای خرد و
بنگاههای کوچک نمیکنند.
صادقی اضافه کرد :بانکهای خصوصی و برخی
بانکها دیگر در کش��ور توجهی به پرداخت وام
و تسهیالت به مراکز تولید ندارند و منافع خود
را ب��ر منافع عمومی ترجی��ح میدهند؛ چراکه
فقط بهدنبال س��ودآوری خود از طرق مختلف
هستند و بهدرستی میدانند که پرداخت وام و
تسهیالت سود آنچنانی برای آنها ندارد.
صادقی ،کارشناس مالی:

برخی بانکها بهخصوص بانکهای
خصوصی فقط به فکر درآمدزایی

خود هستند و منابع بانک را بهجای
پرداخت وام و تسهیالت به بخش

تولید صرف فعالیتهایی میکنند
که سودآوری باالیی داشته باشد

وی ب��ا بیان اینک��ه بانکها عالوهب��ر توجه به
بخش اقتصاد کش��ور باید به رسالت اجتماعی
خود نیز توج��ه کنند ،اف��زود :تأمین نیازهای
مردم بهخصوص مش��اغل خرد از سوی بانکها
ضروری اس��ت و بانک مرکزی باید اس��تراتژی
الز م را در پرداخت تسهیالت تعریف و به بانکها
ابالغ کند ت��ا بانکها ملزم ب��ه پرداخت وام به
نیازمندان شوند.
بنا به این گزارش ،بسیاری از بانکها بهخصوص
بانکه��ای خصوصی چون بهخوب��ی میدانند
خروج منابع از سیس��تم بانک��ی در قالب وام و
تس��هیالت به نسبت تخصیص همان منابع در
بخشهای اقتصادی سودآورده چندانی ندارد،
در ارائ��ه تس��هیالت به بخش تولی��د کوتاهی
میکنند؛ در چنین شرایطی بانک مرکزی باید
بانکها را ملزم کند تا نیاز بخش تولید از منابع
بانکی تسهیل و تأمین شود.

یک کارشناس بازار سرمایه گفت :مجموع ابهامات حاکم بر بازار مانند
تصمیمگیری در زمینه دامنه نوسان و عدم ورود نقدینگی به این بازار،
باعث ترس سهامداران و رکود در معامالت بورس شده است.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ایرنا ،نوید خاندوزی به علت افت اخیر
شاخص بورس اش��اره کرد و افزود :اکنون نمیتوان نظر قطعی درباره
وضعیت فعلی بازار سهام اعالم کرد و تاکنون نظرهای مختلفی درباره
علت افت شاخص بورس ارائه شده است.
وی خاطرنش��ان کرد :به نظر میرس��د تا زمان ورود شوکهایی مانند
تزریق نقدینگی یا تغییر دامنه نوس��ان به ب��ازار چنین روندی بر بازار
حاکم باش��د و فقط در آن زمان میتوان ش��اهد تغیی��ر روند و بهبود
وضعیت بازار باشیم.
این کارش��ناس بازار س��رمایه تأکید کرد :بر اس��اس پیشبینیهای
صورتگرفته از س��وی اکثر کارشناس��ان بازار ،ممکن اس��ت شاخص
ب��ورس تا کانال یکمیلی��ون و ۲۴۰هزار واحد افت کند و بعد از آن در
این کانال باقی بماند .وی با اش��اره به تصمیمات اتخاذ شده در زمینه
تغییرات دامنه نوسان گفت :دامنه نوسان نامتقارن ازجمله تصمیماتی
بود که عجوالنه و به صورت غیرمنطقی در بازار اتخاذ ش��د و از همان
ابتدا با ایرادهایی همراه بود ،اما این نکته نباید فراموش شود که چنین
قانونی زمانی در بازار اعمال ش��د که بازار با روندی غیرمنطقی همراه
ش��ده بود .خاندوزی اظهار کرد :به نظر میرسد تغییر دامنه نوسان در
محدوده مثبت و منفی ششدرصد یا مثبت و منفی ۱۰درصد به همراه
افزایش حجم مبنا بتواند تا حدودی در شتاب سرعت ایجاد تعادل در
بازار تأثیرگذار باشد.
وی اظهار کرد :اکنون با توجه به وضعیت ایجاد ش��ده در بازار و تداوم
روند نزولی نمیتوان توصیه چندان دقیقی به سهامداران ارائه کرد.
خاندوزی به تأثیر انتخابات ریاس��تجمهوری ایران بر روند معامالت
بورس اش��اره کرد و اف��زود :اکنون زود اس��ت که بخواهی��م درمورد
انتخابات ریاس��تجمهوری و تأثی��ر آن بر بازار اظهارنظ��ر کنیم ،اما
براس��اس پیشبینیهای صورتگرفته ،به نظر میرس��د بازار از اواخر
اردیبهشتماه تحتتأثیر فضای انتخابات قرار بگیرد و مانند انتخابات
ریاستجمهوری آمریکا وارد مرحله رکود شود.

دلیل منفی بودن و درجا زدن
شاخصبورسچیست؟

یک کارشناس بازار سرمایه در خصوص علت منفی شدن بازار سرمایه
اظهار کرد :نباید ریزش شاخص و منفی بودن بازار را تنها به یک عامل
نس��بت داد ،بلکه مجموعهای از عوام��ل در پدید آمدن وضعیت فعلی
بازار دخیل هستند.
ب��ه گزارش «س��بزینه» به نقل از باش��گاه خبرنگاران ج��وان ،مهدی
میرزایی گفت :یکی از دالیل مهم منفی بودن این روزهای بازار بورس،
بحث مجدد مذاکرات برجام و جو روانی ناش��ی از احتمال ریزش دالر
اس��ت .وی تأکید کرد :نکته مهم دیگری که وجود دارد ،این است که
مردم زیادی وارد بازار س��رمایه شدهاند و بس��یاری از آنها با مباحث
تحلیلی آشنا نیس��تند .این افراد در برخی موارد وارد مسیر نادرستی
شده و رفتارهای هیجانی زیادی از خود نشان میدهند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد :یکی دیگر از این عوامل ،تغییرات
مربوط به دامنه نوسان است که بعضی افراد معتقدند این دامنه نوسان
باید متقارن شود و عدهای دیگر از حذف دامنه نوسان صحبت میکنند.
فراهم نشدن زیرساخت 
ها
عاملی برای ریزش اخیر بازار سرمایه
یک کارش��ناس بازار س��رمایه دیگر نیز اظهار کرد :در رابطه با ریزش
بازار سرمایه ،از خردادماه سال گذشته از سوی برخی کارشناسان این
هش��دار داده شده بود که اگر زیرس��اختهای الزم برای بازار سرمایه
فراهم نباش��د و در روندهای اصالحی که قطعاً بعد از این رش��دهای
س��نگین رخ میدهد ،س��ازمان بورس برنامهای نداش��ته باش��د ،این
ریزشها بسیار طوالنی و عمیق خواهد بود.
ل پیشبینی بود ،زیرا
هومن عمیدی بیان کرد :این موضوع ریزشها قاب 
هر زمان ایستگاههای اس��تراحتی برای روند صعودی نداشته باشیم،
روند نزولی نیز به همین شکل پیش خواهد رفت؛ یعنی سهمها هیچجا
متعادل نمیشوند و بدون فرصت خروج ،سهمها منفی میخورند و به
سمت پایین میروند.
بازارگردانی،ابزاریمناسببرایاجرایدامنهنوساننامتقارن
این کارشناس بورس تأکید کرد :اجرای دامنه نوسان نامتقارن تصمیم
خوبی است ،اما به شرط اینکه ابزارهای الزم برای اجرای این تصمیم را
داشته باشند .بازارگردانها ،یکی از ابزار الزم برای این تصمیم هستند.
زمانی که بازارگردانها هر روز س��همی را در منفی دودرصد خریداری
میکنند و بعضی از روزها اص ً
ال س��همی را خریداری نمیکنند ،فشار
فروش در بازار چندین برابر میشود.

ریسکهای بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰چیست؟
یک کارش��ناس بازار س��رمایه با تأکید بر اینکه بازار سرمایه
ریس��کهای متعددی برای سرمایهگذاری دارد ،اظهار کرد :با
این حال قیمت س��همهای متعدد در بورس بس��یار جذاب و
مناسب است.
به گزارش «سبزینه» به نقل از بازار ،سال گذشته بازار سرمایه
به گونهای پیش رفت که تقریباً از هر کوی و گذری که عبور
میک��ردی ،چند نف��ری را میدیدی ک��ه در حال تحلیل و
بررسی نحوه س��رمایهگذاری در این بازار هستند؛ به نحوی
که تمام مردمی که به روشهای سنتی پولهای اضافه خود
را در بازارهای ارز ،سکه و طال میبردند ،با تبلیغات گسترده
دول��ت و همچنین فروش اوراق به��ادار ،در حال انتقال این
سرمایههای اندک به س��مت تاالر شیشهای بودند و همین
مس��ائل باعث شد ش��اخص کل بورس تا بیش از دومیلیون
واحد هم افزایش یابد.
به هر حال ،در ادامه معامالت و با حمایت نش��دن بازار توسط
س��هامداران حقوق��ی و همچنین تش��کیل صفهای فروش
س��نگین طی روز ،سهامداران خرد رفتهرفته اندک سرمایهای
را هم که در بورس داشتند ،بیرون کشیدند و در نهایت ،بازار از
سرمایه خالی شد و نشانگر وضعیت کلی بورس در شش ماهه
دوم س��ال ۹۹افت ش��دیدی را تجربه کرد .با این حال ،باز هم
بازار س��رمایه در سال گذشته بهترین عملکرد را تجربه کرد و
با بازدهی تقریباً ۱۵۷درصدی ،رشد خیلی خوبی را نسبت به
بازارهایی ازجمله سکه ،طال ،ارز و مسکن داشت.
با وجود تمام اتفاقاتی که س��ال گذشته در بازار سرمایه افتاد،
همه نگران این بازار در سال جدید هستند و هر کسی به دنبال
این است که بداند س��ال ۱۴۰۰چه اتفاقاتی در بورس خواهد
افتاد تا اگر قصد سرمایهگذاری در این بازار را دارد ،هوشمندانه
پول خود را به بازار وارد کند تا بتواند سود معقولی داشته باشد.

بنابراین میتوان گفت دانستن ریسکهای بازار ،یکی از عواملی
است که ممکن است به سرمایهگذاران کمک کند.
عوامل موثر بر معامالت بازار سهام
ی��ک کارش��ناس ب��ازار س��رمایه در این خص��وص گفت :در
ششماهه نخست سال گذشته ،انتظارات تورمی در بازار زیاد
بود و به این ترتیب قیمت سکه تا ۱۶میلیون تومان رشد کرد
ی��ا دالر قیمتهای باالی ۳۲هزار تومان را هم لمس کرد .این
انتظارات تورمی موجب ش��د که منابع مالی از سمت بانک که
سپر تورمی مناسبی نیست ،به س��مت بازارهای موازی دیگر
مانند ملک ،طال ،ارز و بورس سوق پیدا کند.
مهدی دلبری تصریح کرد :عالوهبر این ،ش��رایط ایجاد شده به
دلیل شیوع کرونا باعث شده بود شهروندان بیشتری از منزل
خ��ود دورکاری کرده و به ای��ن ترتیب ،فرصت خوبی بهوجود
آمده بود تا این افراد سرمایهگذاری از طریق معامالت آنالین را

تجربه کنند؛ دقیقاً مانند اتفاقی که در بازارهای مالی دنیا افتاد.
به هر حال در بازارهای مالی پیکهای تاریخی در سال گذشته
شکسته شد و صعود وحشتناکی را تجربه کردیم؛ به نحوی که
پارادایم بازار بهطور کامل تغییر کرد.
وی درباره عوامل موثر بر معامالت بازار س��هام در سالجاری
بیان کرد :بزرگترین ریسک بازار سرمایه در سالجاری ،حباب
قیمتی فلزات و نفت اس��ت ،چراکه قیمت تقریباً تمام فلزات
و نفت در س��قف تاریخی خود قرار دارد و این مس��أله شرایط
س��ختی را ایجاد کرده اس��ت ،چون بانکه��ای مرکزی تمام
کشورهای دنیا به سراغ چاپ پول رفتهاند و فرار از رکود حاصل
از کرونا موجب شد یک تورم و گرانی را در کاالها شاهد باشیم.
این کارشناس بازار سرمایه افزود :سال جدید ،دومین ریسکی
که بر بورس س��ایه میاندازد ،کروناس��ت ،زیرا حتی اگر قبول
کنیم که کرونا بهطور کامل ریشهکن میشود ،اقتصاد پساکرونا
مانند یکسال گذشته ،یک اقتصاد مجهول است.
وی ادامه داد :یکی دیگر از مسائل مهم موثر بر بازار سرمایه ،نرخ
بهره اس��ت و در شرایطی که نرخهای بدون ریسک ۲۲درصد
است ،سرمایهگذاری شرایط مناسبی نداشته و شرایط تولید به
خاطر مباحث مالیاتی و بیمهای و رکود ناشی از کاهش تقاضا
ریسک بسیار بزرگی به شمار میرود .دلبری با تأکید بر اینکه
ریس��ک بعدی بازار س��رمایه ،قیمتگذاری دستوری در اکثر
صنایع است ،تصریح کرد :با این شرایط ،چیزی حدود ۱۰۰هزار
میلیارد تومان در صنعت خودرو ۴۰ ،تا ۵۰هزار میلیارد تومان
در صنایع فلزی و به همین ترتیب در صنایع دیگر رانت توزیع
میشود؛ درحالیکه این مبالغ بابت قیمتگذاری دستوری از
جیب س��هامداران بازار س��رمایه به تاراج میرود .در کنار این
مسائل امیدوار هستیم که سالجاری شرایط سیاسی به دلیل
انتخابات ریاستجمهوری ،عادی باشد.

یک کارشناس مسائل اقتصادی:

نقدینگی موجود در بازار سرمایه
باید به سمت تولید میرفت

ک کارش��ناس مسائل اقتصادی معتقد است پولی که به بازار سرمایه
ی 
وارد ش��ده بود ،باید به بخش تولید تزریق میش��د ،ولی این فرصت از
دست رفت.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایبنا ،میرحس��ین موسوی با تأکید بر
اینکه بانک مرکزی باید اس��تقالل داشته باش��د ،افزود :وظیفه بانک
مرکزی صیانت از ارزش پول ملی کش��ور است و هیچگاه هم نتوانسته
ب��ه این وظیفه خود به درس��تی عمل کند ،چراک��ه دولتها عمدتاً با
کسری بودجه روبهرو بودهاند و به بانک مرکزی دستوراتی در این راستا
میدهند که با اهداف آن در تناقض است.
وی اف��زود :نقدینگی عظیمی در بازار س��رمایه جمع ش��ده بود ،اما با
تصمیمهای اش��تباه ،این نقدینگی از بازار خارج شد و عده بسیاری یا
ضرر کردند یا دارایی خود را از دست دادند.
موسوی ادامه داد :چرا پولی که جذب بازار سرمایه شده بود ،به بخش
تولید تزریق نش��د تا در این بخش س��رمایهگذاری شود و تولید رونق
بگیرد و در بازار سهام جذابیت ایجاد شود؟ نهتنها اینگونه نشد ،بلکه
قیمتها به صورت تصاعدی در بازار س��هام افزایش یافت و شاخص به
دومیلیون واحد رسید و سپس بدون کنترل هوشمندانه از بین رفت.
مدیر گروه اقتصاد دانش��گاه الزهرا با بیان اینکه سیاستهای پولی و
مالی اثرگذاری نداریم ،تأکید کرد :دولت از طریق خرید و فروش��ی که
در بازار صورت میگرفت ،میتوانست مالیات به دست بیاورد و کسری
بودجه را این طریق تأمین کند ،اما این کار را نکردند ،چون هیچوقت
گفتمان یکسانی نداریم.

