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بانک و بیمه و بورس

بانک
با حمایت بانک ملی ایران؛

برگزاری جشنواره ملی خالقیت،
نوآوری و کارآفرینی دانش آموزان

با حمایت بانک ملی ایران ،بیش از هفت هزار دانش
آموز از سراسر کشور در جشنواره ملی خالقیت ،نوآوری
و کارآفرینی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های
استان تهران شرکت کردند.
به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ،مخاطبین
این جشنواره دانش آموزان ،اولیای دانش آموزان ،کادر
آموزشی و اجرایی مدارس و دانشجو معلمان دانشگاه
فرهنگیان کل کشور هستند که طرح ها وایده های
خالقانه خود را در  ۱۷محور علمی از طریق سامانه
همگام به دبیرخانه جشنواره ارسال کرده اند.
فرایند داوری پس از برگزاری جلسات و کمیسیون
های مشترک با مشارکت دانشگاه فرهنگیان ،سازمان
پژوهش و برنامه ریزی درسی و اساتید برجسته کشور
در سه مرحله با حضور  ۱۲۶داورانجام خواهد شد.
در فرایند جشنواره از همکاری و حمایت سازمان
پژوهش و برنامه ریزی درسی ،دانشگاه فرهنگیان،
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،معاونت علمی ریاست
جمهوری و کمیسیون ملی یونسکو ایران استفاده شده
است.
عدم طبقه بندی دانش آموزان و ایجاد فرصت برای
آنان از طریق شرکت در آموزش های  ۱۸ماهه باشگاه
کارآفرینان نوجوان از مزایای این جشنواره است.
با هدف توسعه سبد تسهیالتی؛

بانک کارآفرین با شرکت برق و شرکت
گاز سمنان تفاهمنامه امضا کرد

بانک کارآفرین با هدف تنوعبخشی به پورتفوی
تسهیالتی و توسعه خدمات مالی ،جهت ارائه تسهیالت
به افراد واجد شرایط با شرکت برق و شرکت گاز سمنان
تفاهمنامه امضا کرد.
الزم به ذکر است که افراد موردنظر باید دارای
صالحیت اعتباری بر اساس دستورالعملهای اعتباری
بانک کارآفرین و بانک مرکزی باشند .گفتنی است
بانک کارآفرین پیرو ابالغ استراتژی جدید کسب و
کار خود و با هدف توسعه و تعمیق پرتفوی مشتریان،
اقدام به عقد تفاهمنامههای همکاری با شرکتها،
سازما نها و انجمنهای دولتی و غیردولتی در سراسر
کشور به منظور اعطای خدمات و محصوالت گروهی
نموده است.
مشتریان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر در
مورد این طرح میتوانند با مرکز تماس این بانک به شماره
 02123350تماس حاصل نمایند .همچنین شعبه سمنان
در خصوص این تفاهمنامهها پاسخگوی سواالت شما
خواهد بود.

ایده نو بانک مهر ایران برای استفاده
مستمر از تسهیالت قرضالحسنه

در طرح «اندوخته اجتماعی» بانک قرضالحسنه مهر
ایران متقاضیان میتوانند با پسانداز مبالغ اندک خود
بهصورت ماهانه ،بیش از یک بار وام قرضالحسنه دریافت
کنند.
به نقل از روابط عمومی بانک مهر ایران ،این بانک
در راستای تأمین رفاه حال مشتریان و بهرهگیری از منابع
قرضالحسنه و کمکهای جمعی افراد برای رفع احتیاجات
ضروری هموطنان ،اقدام به اعطای تسهیالت قرضالحسنه
در قالب طرح اندوخته اجتماعی کرده است.
جامعه هدف در این طرح شامل همه افراد و مشتریان
حقیقی میشود که متقاضی دریافت تسهیالت قرضالحسنه
خرد بهصورت دورهای و بر اساس پساندارهای کوچک
خود هستند .کافی است با افتتاح حساب و انتخاب
مبلغی بهعنوان حق عضویت و واریز آن بهصورت مستمر
ماهانه به حساب خود ،مطابق با شرایط و ضوابط اعالمی،
عالوه بر استفاده از خدمات بانک مهر ایران ،از تسهیالت
قرضالحسنه این طرح بهرهمند شوید.
مخاطبان این طرح چه کسانی هستند؟
جامعه هدف در این طرح ،همه سازمانها ،نهادها،
شرکتها و اداراتی هستند که کارکنان آنها ،خواهان واریز
مبالغ مستمر ماهیانه به حساب خود و متقاضی دریافت
تسهیالت قرضالحسنه به صورت دورهای باشند .البته
متقاضیان میتوانند در این طرح بهصورت انفرادی نیز
شرکت کنند.
در صورت تمایل کارکنان ،سازمان مربوطه میتواند
از طریق انعقاد تفاهمنامه و افتتاح حساب برای کارکنان
متقاضی ،نسبت به تجمیع و واریز مبالغ ایشان و واریز
بهصورت مستمر ماهانه برای کارسازی در حساب افراد
اقدام کند .کارکنان سازمان میتوانند مطابق با شرایط و
ضوابط اعالمی ،عالوه بر استفاده از خدمات بانک مهر ایران،
تسهیالت قرضالحسنه را در چارچوب این طرح دریافت
کنند.
برای شرکت در طرح و واریز مبالغ پسانداز مستمر
ماهانه ،متقاضیان فردی و سازمانی باید نسبت به افتتاح
حساب قرضالحسنه پسانداز ویژه مربوط به طرح اندوخته
اجتماعی اقدام کنند.
مزایای طرح اندوخته اجتماعی
از جمله مزایای این طرح ،پرداخت تسهیالت
قرضالحسنه پس از گذشت حداقل  ۴ماه از زمان واریز
نخستین حق عضویت به حساب سپرده اندوخته اجتماعی
و واریز مستمر ماهانه در این مدت است .مزیت دیگر امکان
پسانداز مبالغ خرد و برنامهریزی برای استفاده از تسهیالت
قرضالحسنه بهصورت دورهای و حداقل بهاندازه  ۲.۵برابر
مبالغ واریزی و مطابق ضوابط اعالمی تا حداکثر  ۵برابر
آن است.
پرداخت تسهیالت طرح اندوخته اجتماعی چه
ضوابطی دارد؟
این تسهیالت با دریافت تضامین مطابق با بخشنامههای
جاری بانک پرداخت میشود .مدت بازپرداخت اقساط این
تسهیالت حداقل  ۱۲ماه و حداکثر  ۳۶ماه است .سقف
فردی تسهیالت قابل پرداخت ،مطابق با سقف مجاز اعالمی
از سوی بانک مرکزی با کارمزد  ۴درصد بوده و پرداخت
تسهیالت با نرخ کارمزد پایینتر با شرایط خاص قابل
بررسی است .گفتنی است تسهیالت صرفاً به صاحب سپرده
اندوخته اجتماعی قابل پرداخت است .همچنین مبلغ حق
عضویت انتخابی ماهانه حداقل۲۰۰هزار ریال و حداکثر ۱۰
میلیون ریال (مضربهای  ۱۰۰هزار ریال) و متناسب با مدت
انتخابی خواهد بود که حداکثر مدت انتخابی جهت واریز
مبالغ حق عضویت نیز  ۶۰ماه است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

تسویه مطالبات نظام بانکی از دولت به ستاد اقتصادی ارجاع شد

وزیر اموراقتصادی و دارایی گفت:
پیشنهاداتی در ارتباط با تسویه مطالبات
نظام بانکی از دولت مطرح شده که با موافقت
و دستور رییس جمهور برای پیگیری سریع
موضوع به ستاد اقتصادی دولت ارجاع شد.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و
دارایی ایران  ،فرهاد دژپسند در جلسه
مجمع عمومی سالیانه بانک سپه افزود:
تسویه مطالبات نظام بانکی از دولت ،یکی
از دغدغههای جدی دولت است.
وزیر اقتصاد با ابراز امیدواری بابت
تسویه مطالبات نظام بانکی از دولت با
توجه به پیشنهادات مطرح شده توسط این
وزارتخانه گفت :تحقق این موضوع میتواند
نقطه عطفی برای سال مالی  ۱۳۹۹بانکها
باشد.
بانکمرکزی شهریور ماه در واکنش به
ادعای افزایش استقراض دولت از این بانک،
بخش عمدهای از افزایش بدهی دولت به
این بانک طی دو سال اخیر را صرفاً تغییر
طبقهبندی مطالبات بانک مرکزی از دولت،
شرکتهای دولتی و بانکها و یا به واسطه
«اسناد به تعهد دولت» اعالم کرد که همگی
به موجب قانون بوده و فاقد هرگونه آثار پولی
است.

روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به
اینکه بدهی دولت به بانک مرکزی از ۳۵.۴
هزار میلیارد تومان در پایان تیرماه ۱۳۹۷
به  ۹۷هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه
 ۱۳۹۹رسیده ،درباره چرایی افزایش این رقم،
خاطرنشان کرد :حدود  ۴۱.۴هزار میلیارد
تومان یا  ۶۷.۲درصد از این مبلغ ،از افزایش
بدهی دولت به بانک مرکزی در این دوره به
واسطه انتقال بخشی از «بدهی بانکها و
موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی»

آمادگی بازار سرمایه برای انجام معامالت منطقی

یک کارشناس بازار سرمایه ،بازار سهام را در حالتی ارزنده و آماده برای معامالت
منطقی ارزیابی کرد و گفت :هیچ بازاری به اندازه بورس شرایط سرمایهگذاری با مبالغ
اندک و امنیت باال را ندارد.
به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران ،احمد پویانفر با اشاره به نگرانی سهامداران
از کاهش سودآوری شرکت ها به دنبال افت نرخ دالر افزود :اتفاقهای بازار سرمایه و نرخ
سهام به شکل تقریبی بر مبنای دالر  ۱۴هزار تومان در بورس شکل گرفته است و در
واقع هنوز فاصله زیادی با نرخ امروزی دالر دارند و هیچ جای نگرانی برای وضعیت سهام
شرکت ها وجود ندارد.
وی گفت :از نظر بنیادی و جو روانی بعید است نرخ دالر به پایین تر از  ۲۰هزار تومان
برسد ،اما در کنار این موضوع عملکرد  ۶ماهه امسال شرکت ها نسبت به ابتدای سال هم
که قیمت ها در اوج بودند ،نشان دهنده سودآوری بیش از  ۵۰درصد شرکت ها است.
پویانفر افزود :سوددهی شرکت ها از  ۵۰درصد تا  ۱۰۰درصد رشد داشته و با هر شیوه
ای هم مقایسه شود ،سهام در بازار سرمایه از دیدگاه بنیادی توجیه سرمایه گذاری دارد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت :چند ماه گذشته برخی ناهماهنگیهای دولت در
تعامل با بازار سرمایه ،همچنین ورود تعداد زیادی سهامدار تازه وارد به فرسایشی شدن
افت قیمت ها منجر شد که البته نگرانی خاصی از این بابت وجود ندارد و بازار سرمایه در
حالتی ارزنده و آماده برای معامالتی منطقی قرار دارد.
وی خطاب به سهامداران توصیه کرد :سرمایه گذارانی که پول خود را از بازار سرمایه
خارج می کنند و نسبت به خریداری ملک یا خودرو میکنند ،هر روز در بنگاههای امالک
یا بازار خودرو در حال پرس و جوی قیمت نمی روند و به طور معمول بعد از گذشت زمان
برآورد ارزشی می کنند ،سرمایه گذاری در بورس هم باید به همین شیوه و بلند مدت باشد.
پویانفر گفت :سرمایهگذاران تازهوارد نباید انتظار داشته باشند که روزانه نیم تا یک
درصد سود کسب کنند؛ این نوع معامله افراد فوق حرفهای را می طلبد ،اما سهامداران
جدیدی که وارد این بازار می شوند باید با دارایی مازاد خود سرمایه گذاری بلندمدت داشته
باشند و چنانچه با نگاهی غیر از این وارد شده اند ،باید اصالح نگرش انجام شود درغیر
اینصورت نه تنها در این بازار ،بلکه در همه بازارها با شکست روبرو می شوند.
این کارشناس بازار سرمایه ضمن تاکید بر اینکه فرصتهای سرمایهگذاری در بازار
سرمایه همچنان بر دیگر بازارها برتری دارد ،گفت :هیچ بازاری اجازه سرمایه گذاری با
ارقامی مانند پنج میلیون تومان یا کمتر را نمی دهد؛ در صورتی که بازار سهام راه را برای
تمامی افراد با مبالغ کم و زیاد هموار کرده است.
پویانفر افزود :برخی افراد با وارد شدن به بازارهای غیر رسمی ،ریسک از بین رفتن
سرمایه را به جان می خرند و شرایط نامتعارف را در ازای کسب سود چند برابری قبول می
کنند در صورتی که می توانند با در نظر داشتن سرمایه گذاری بلند مدت ،بازدهی معقولی
از بورس داشته باشند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش گفت :برخی حواشی ،آثار منفی بر بازار سهام
دارد که سعی داریم آنها را به حداقل برسانیم و مدافع سهامداران خرد هستیم و باید از
اظهارنظرهایی که موجب اخالل در معامالت میشود خودداری شود.
«فرهاد دژپسند» روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران
درباره نوسان بازار سهام ،افزود :نوسان در ذات بازار سرمایه بوده و این بازار مبتنی بر رفتار
سهامداران و عرضه کنندگان سهام است.

به «بدهی دولت به این بانک» بود.
این میزان افزایش بدهی دولت به بانک
مرکزی به هیچ عنوان به معنای خلق پول
جدید و افزایش پایه پولی نبوده ،بلکه به
موجب قوانین بودجه ،بدهی بانکها به بانک
مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی انتقال
یافته است.
همچنین در ادامه جلسه مجمع عمومی
سالیانه بانک سپه دژپسند از تحقق آرزوی
دیرینه این بانک در ایجاد سامانه جدید

بانکداری یکپارچه و نقش آفرینی در عرصه
کالن اقتصادی کشور را از ویژگیهای بارز و
مثبت بانک سپه بیان کرد.
وی پیرامون اقدام های انجام شده با
توجه به گزارش ارائه شده در مجمع بانک
سپه در ارتباط با تحقق حاکمیت شرکتی،
یادآور شد :انتظارات و نیازمندیهای مترتب
بر حاکمیت شرکتی خیلی باال است و کارکرد
و تمام تصمیم های اتخاذ شده و برنامههای
بانک باید از آن اثرپذیر باشد.
براساس این گزارش معاون امور بانکی،
بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد نیز
در این جلسه افزود :سال  98مدیران بانک
سپه عالوه بر اداره این بانک ،مدیریت پنج
بانک دیگر را نیز بر عهده گرفته و فرایند
ادغام را پیش بردند.
عباس معمار نژاداضافه کرد :وزارت
اقتصاد برنامه ای تحت عنوان فراگیری مالی
یا شمولیت مالی در دستور کار قرار دارد که
الزم است تمام جامعه در سراسر کشور به
خدمات بانکی دسترسی داشته باشند.
بانک سپه از نظر ارزیابی شاخص های
اختصاصی در بین بانکهای دولتی تابعه
وزارت امور اقتصادی و دارایی رتبه اول را
کسب کرده است.

بسیاری از نمادهای بورسی به اندازه ارزششان رشد نکردهاند

یک تحلیلگر بازار سرمایه گفت :بسیاری از نمادهای بازار سهام که در حال حاضر در
کف قیمتی قرار دارند ،کامال ارزنده هستند و روند رو به رشدی را طی میکنند و االن زمان
مناسبی برای خرید آنهاست.
افشین دهقانی ،تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به تاکید مجلس شورای اسالمی بر
ضرورت الزام شرکتها به بازارگردانی یا تزریق منابع مالی به صندوق تثبیت که از سوی
شورای عالی بورس نیز مورد تاکید قرار گرفته بود ،گفت :تزریق منابع به بازار سرمایه کمک
مؤثری به بازار سهام نخواهد کرد؛ بازار سهام در وهله اول نیاز به استقالل کامل دارد و اگر
دولت در آن دخالت نکند یا نهاد ناظر دخالت دستوری نداشته باشد ،میتوان امیدوار بود
که این بازار مسیر خود را پیدا کند.
وی با تاکید بر اینکه اکنون بازار سهام دچار سردرگمی است ،افزود :بازار سهام ایران
همچون کودکی است که در حال تکامل است؛ چراکه  ۴۰میلیون سهامدار در این بازار
حضور دارند که اگر بخشی از آنها را مرتبط با سهام عدالت بدانیم ،میتوان اطمینان داد
 ۱۰میلیون کد فعال به نوعی از بازار سهام ضربه خوردهاند و اعتماد آنها به بازار از بین
رفته است؛ بنابراین باید با مکانیزمی این سهامداران را نسبت به آینده روشن بازار سهام و
ارزشمند بودن سهام اقناع کرد.
به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه ،متأسفانه برخی رفتارهای دولت در بازار سهام سبب
شده تا اعتماد نسبت به بازار از بین برود و آنگونه که وزیر اقتصاد اعالم کرده ،دولت کسری
بودجه خود را با فروش سهام جبران کرده است؛ ضمن اینکه باید به این نکته توجه داشت
که توان حقوقیها بسیار بیشتر از حقیقیها بوده و سهامداران خرد توان این را ندارند که
در مقابل سیل فروشندگان سهام که عمدتاً حقوقیها هستند ،بایستند.
وی اظهار داشت :باید اعتماد از دست رفته ،به بازار سهام بازگردد و به مردم اطمینان
داد که سهام بازار سرمایه ارزنده هستند و نباید به راحتی سهام خود را بفروشند؛ پس باید
اصالحاتی انجام داد که بازار جان تازه بگیرد؛ به این معنا که دولت نباید در بازار دخالت
کند ،کاری که هم اکنون صورت میدهد؛ یعنی پاالیشگاه را واگذار میکند ولی در فرآیند
قیمتگذاری آن دخالت میکند؛ در حالی که مردم متأسفانه ترسیدهاند و این ترس باید با
به ثبات رسیدن بازار سرمایه از بین برود.
دهقانی معتقد است که دولت باید شرایط را به گونهای پیش ببرد که حقوقیها تا
اطالع ثانوی خرید و فروش سهام نداشته باشند؛ چراکه این موضوع بازار را دچار تنش کرده
و شرایط را برای بازگشت اعتماد به بازار سرمایه دچار مشکل میکند؛ این در حالی است
که قیمت سهام بسیاری از شرکتها آنگونه که باید رشد نکرده است.
وی اظهار داشت :به لحاظ قیمتی ،بازار سرمایه کام ً
ال ارزنده است و روند رو به رشدی
را طی میکند؛ به نحوی که اکنون به باور بسیاری از تحلیلگران ،بسیاری از نمادها در کف
قیمت قرار دارند و اگر اتفاق خاصی به لحاظ سیاسی رخ ندهد ،برای خرید بسیار مناسب
هستند؛ ضمن اینکه بسیاری از شرکتهایی که تولید داخلی داشته و در زمینه مواد اولیه
وابستگی کمتری به نرخ ارز دارند ،از رشد خوبی برخوردار خواهند شد.
دهقانی گفت :بازار سرمایه حتماً رشد خواهد کرد و کسی نمیتواند جلوی رشد آن را
بگیرد؛ چراکه این فنر فشرده که حاصل وجود نمادهای ارزشمند است ،حتماً یک روز رها
خواهد شد و رشد بازار را نشان خواهد داد.
وی برهمین اساس به مردم توصیه کرد تحت تأثیر هیجان درباره خرید یا فروش سهام
تصمیم گیری نکرده و سهام ارزنده خود را به ثمن بخس نفروشند.

دکتر مهری :بانک صنعت و معدن در سال جهش توليد از هيچ كمكی
در راستای حمايت از توليدكنندگان و كارآفرينان دريغ نخواهد كرد

دكتر حسين مهري مدیر عامل
بانک صنعت و معدن در بازديد از گروه
صنعتی زر اعالم کرد :در سال جهش
توليد از هيچ كمكي در راستاي حمايت
از توليدكنندگان و كارآفرينان دريغ
نخواهيم كرد و سرعت در تصميم گيري
را اولويت خود مي دانيم.
به گزارش پايگاه اطالع رساني بانك
صنعت و معدن ،مديرعامل اين بانك روز
پنجشنبه بيست و دوم آبانماه سال  99به
اتفاق هيأت همراه از طرح توسعه اي گروه
صنعتي زرماكارن بازديد كرد.
در اين بازديد كه به منظور حمايت از
اين واحد صنعتي خوشنام و موفق صورت
گرفت ،مرتضي سلطاني بنيانگذار و مديرعامل
هولدينگ زر گزارشي از وضعيت شركت و
آمار و اطالعات مربوطه ارائه نمود و مديران
ارشد بانك پس از استماع اين گزارش براي

تأمين مالي جهت افزايش توليد ،تكميل
زنجيره ارزش و توسعه فعاليت هاي اين گروه
صنعتي قول مساعد دادند.
در اين نشست ،مديرعامل بانك صنعت
و معدن ضمن تشكر از فعاليت هاي انجام
شده توسط اين واحد صنعتي در راستاي
توليد محصوالت متنوع و توجه به تكميل
زنجيره ارزش به عنوان استراتژي راهبردي
كسب و كار در صنايع غذايي و مديريت
كارآفرينانه در اين شركت عنوان داشت:
اين بانك با توجه به شرايط خاص كشور
اولويت خود را تكميل طرح هاي نيمه تمام
با درصد پيشرفت باال مي داند و كارآفريناني
مانند مهندس سلطاني گام هاي مؤثري در
جهت خودكفايي در توليد برداشته اند و
وظيفه بانك ها به عنوان تأمين كننده منابع
مالي حمايت همه جانبه از صنعتگراني است
كه داراي اهليت و صالحيت در حرفه خود

مي باشند.
همچنین مهندس عسکری عضو هیأت
مدیره و قائم مقام مدیرعامل بانک در رابطه
با اقدامات شرکت پژوهشی زر در خصوص
شایسته ساالری ،جوان گرایی و نخبه گرایی
در این شرکت مطالبی را بیان کرد و اداره
نمودن این شرکت به صورت سیستمی را از
دیگر مزایای آن برشمرد.
شايان ذكر است ،گروه صنعتی و
پژوهشی زر در سال  ۱۳۸۰خطوط تولید
آرد سمولینا را راه اندازی کرد و با توسعهی
کارخانه آرد ،واحد تولیدی پاستا را در سال
 ۱۳۸۴را ه اندازی نمود و توانست سهم مؤثری
را در بازارهای داخلی کسب کند.
این گروه صنعتی در حال حاضر يكي
از بزرگترین صادرکنندگان انواع ماکارونی
میباشد و موفق شده است با افزایش تعداد
سیلوهای غالت خود ،توان ذخیره سازی خود

عضو هیات مدیره بورس تهران نقش همه ارکان و
تصمیم گیرندگان را در وضعیت فعلی بورس دخیل ارزیابی
کرد و گفت :همه در شرایط فعلی بازار نقش داریم و باید برای
بازیابی شرایط بازار تالش کنیم.
به نقل از بورس تهران ،سید مهدی سدیدی گفت:
بازیگران در بورس ،سهامداران خرد ،سهامداران حقوقی،
ناشران ،نهادهای مالی ،شرکتهای بورس و فرابورس ،دولت
و قوای مقننه و قضائیه هستند .وی با اشاره به اینکه در دی
ماه  ۹۸جمعیت سهامداری یک سوم مرداد  ۹۹بوده است
گفت :موج عظیم اقبال به بازار سرمایه در  ۱۱۰روز کاری
اتفاق افتاده است .سدیدی افزود :زمانی که اقبال به سمت
بازار سرمایه آمد ارزش بازار یک چهارم نقدینگی کشور بود
ولی در نقطه اوج ،ارزش بازار تبدیل به چهار برابر نقدینگی
کشور شد .وی تصریح کرد :زمانی که میانگین معامالت در
سال گذشته حدود  ۸هزار میلیارد تومان بود در سال  ۹۹و

بیمه

لزوم توجه به همه ابزارهای مالی
برای سرمایهگذاری در بورس

بورس ایران در مقابل بورسهای دنیا نوپا به حساب
میآید اما در طول همین مدت اندک فعالیت ،از نظر تنوع
ابزارها و نهادهای مالی و نیز از لحاظ حجم و گردش
معامالت ،رشد و توسعه قابل مالحظهای داشته است.
سیاوش وکیلی (مدیر روابط عمومی سازمان بورس
و اوراق بهادار) در یادداشتی ضمن بیان مطلب باال ،اظهار
کرد :اگرچه  ۵۴سال از زمان تصویب قانون بورس اوراق
بهادار در کشورمان می گذرد ،اما باید به این نکته توجه
داشت که بخش زیادی از توسعه بازار سرمایه با تصویب
قانون بازار اوراق بهادار در سال  ۱۳۸۴و ابالغ سیاست های
کلی اصل  ۴۴در این سالها ،همراه بوده است.
بورس ایران در مقابل بورسهای دنیا نوپا به حساب
میآید اما در طول همین مدت اندک فعالیت ،از نظر تنوع
ابزارها و نهادهای مالی و نیز از لحاظ حجم و گردش
معامالت ،رشد و توسعه قابل مالحظه ای داشته است،
بنابراین توصیه می شود سرمایه گذاران در سرمایهگذاری
فقط به معامالت خرید و فروش سهام بسنده نکنند و از
همه قابلیت های معامالتی این بازارها بهره ببرند.
در بخش زیادی از تاریخ  ۵۰ساله بازار سرمایه ،تنها
ابزار معامالتی بازار ،معامالت سهام و حقدم تقدم شرکت
ها – آن هم در قالب محدود  -بوده که سیاست سرمایه
گذاران تنها می توانست buy-and-hold-and sell
تعریف شود اما اکنون ابزارهای مالی رشد قابل توجهی پیدا
کرده است.
اکنون در مجموع دو بورس اوراق بهادار و دو بورس
کاالیی کشور حدود  ۴۰ابزار و قرارداد وجود دارد که به
سرمایه گذاران توصیه می شود از همه قابلیت های این
ابزارها استفاده کنند ،چرا که سهامداران می توانند از بابت
رشد و هم از افت قیمت ها به سود آوری برسند یا خود را
در برابر نوسانات قیمت ها بیمه کنند .ابزارهای معامالتی
دو بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران شامل سهام،
حق تقدم سهام ،آتی و آتی سبد سهام ،اختیار معامله سهام
و فروش تعهدی است که بسیاری از آن ها همانند دنیا
قابلیت معامله در بازارهای دو طرفه یا two-sided-
 marketرا به سرمایه گذاران می دهد.
بازارهای اوراق بهادار برای سرمایه گذارانی که محافظه
کارتر هستند و تمایل به نرخ های سود بدون ریسک یا
کم ریسک را دارند انواع ابزارهای درآمد ثابت یا fixe
 incomeشامل اوراق مرابحه و مرابحه عام ،اسناد و اوراق
خزانه ،اوراق مشارکت ،خرید دین ،رهنی ،وکالت و وکالت
عام ،اجاره ،ساخت ،منفعت ،استصناع و گواهی سپرده را در
جعبه ابزار مالی خود دارد ،این ابزارها از حیث تنوع نسبت
به سایر بازارهای مالی کشورهای اسالمی کم نظیر هستند.
در بورسهای دنیا برای سرمایهگذارانی که فرصت
زیادی برای آشنایی با بازار سرمایه را ندارند و به نوعی یا
وقت ،تجربه و دانش کافی را ندارند ،شیوه سرمایهگذاری
غیر مستقیم یا  Indirect investmentپیشنهاد می
شود که در ایران نیز این موضوع در قابل قراردادهای
شرکت های سبدگردانی یا صندوق های سرمایه گذاری
مشترک دنبال می شود ،سرمایه گذاران می توانند در انواع
صندوق های سرمایه گذاری نظیر صندوق در سهام ،درآمد
ثابت ،مختلط ،امالک و مستغالت ،کاالیی ،پروژه ،جسورانه،
خصوصی و اختصاصی سرمایه گذاری غیر مستقیم داشته
باشند.
در بورس های کاالیی که مخاطبین تخصصی تر را
دنبال می کند نیز قراردادهای نقد ،نسیه ،سلف و کشف
پرمیوم و ابزارهای گواهی سپرده کاالیی ،سلف استاندارد،
اوراق حق امتیاز و اوراق ظرفیت نیز موجب شده این
بورس ها دیگر بازارهایی مبتنی بر تحویل یا market-
 based deliveryنباشند و به عنوان بزرگترین مرجع
برای قیمت گذاری و معامله بسیاری از فلزات اساسی و
محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی تعریف شوند.
مخاطبین بسیار تخصصی نیز می توانند از معامالت
همزمان در بازارهای نقد ،آتی ،اختیار معامله بر روی کاالها
استفاده کنند که در این خصوص سال هاست استراتژی
های معامالتی زیادی توسط تحلیلگران مالی در دنیا نوشته
شده است.
به نظر می رسد اکنون که  ۵۰سال از فعالیت بازار
سرمایه کشورمان می گذرد ،فرصت مناسبی باشد تا هم
سازمان بورس و همه ارکان زیرمجموعه اعم از بورس ها،
مدیریت فناوری بورس ،شرکت های کارگزاری ،شرکت های
ارائه دهنده خدمات نرم افزاری همانند  OMSو شرکت
های پردازش اطالعات مالی به توسعه ابزارهای مالی به
شکل جدی و متمایز نگاه کنند و همچنین سرمایه گذاران
همه قابلیت های این ابزارها را بدانند و از آن استفاده کنند.
کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد:

اعتمادسازی ،الزمه ورود دوباره
سرمایهگذاران به بورس

را باال برده و با را ه اندازی  ۵خط تولیدی
آرد بیشترین ظرفیت تولید یکجا انواع آرد در
ایران را به خود اختصاص دهد.
گفتني است ،اين شركت با ظرفیت
توليد  ۴میلیون تن محصول در سال شامل
انواع نشاسته ،آرد ،گلوتن ،نان صنعتی ،قند
مایع ،ماکارونی ،کیک ،کلوچه ،بیسکوئیت،
ک
شیرینی ،شکالت ،غذای کودک ،غالت پر 
شده ،کورن فلکس و خوراک دام مشغول
فعاليت مي باشد.

عضو هیات مدیره بورس تهران :همه در وضعیت فعلی بورس مسئولیم
در  ۱۰۰روز کاری به روزانه  ۳۵هزار میلیارد تومان تبدیل
شد و همچنین  ۷میلیون کد به  ۲۱میلیون کد افزایش پیدا
کرد که این یعنی فضای بازار کام ً
ال تغییر کرده است.
عضو هیأت مدیره بورس تهران گفت :این اولین ریزش
و صعود بازار سرمایه نیست و این شرایط در بازار به دفعات
اتفاق افتاده است .وی ادامه داد :تصمیماتی که از اردیبهشت
 ۹۹و زمانی که سیل نقدینگی وارد بازار شد تکلیف شدن
شناوری  ۲۵درصد ،پایین آمدن اعتبارات کارگزاریها ،عرضه
سهام عدالت ،کاهش ن ِصاب صندوقها و عرضههای اولیه بود
که بعد از  ۱۹مرداد مسیر معکوس را دنبال کردند.
سدیدی افزود :اساس دعوت کردن به بازار سرمایه
نسبت به سایر بازارهای موازی اتفاق درستی بود.
عضو هیأت مدیره بورس تهران نقش همه ارکان و
تصمیم گیرندگان را در وضعیت فعلی بورس دخیل ارزیابی
کرد و تصریح کرد :همه در شرایط فعلی بازار نقش داریم و
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باید برای بازیابی شرایط بازار تالش کنیم .وی فروشهای
فعلی را حاصل رفتارهای هیجانی سهامداران دانست و در
توصیه به سهامداران تاکید کرد :بهتر است در این شرایط
سهامداران از خود بپرسند که چه تغییری در متغیرهای
کالن رخ داده است که میخواهند سهم خود را به هر
قیمتی بفروشند؟ سدیدی با اشاره به برخی فاکتورهای
اثرگذار بر روند بازار سرمایه تصریح کرد :هیچ تغییری در
مؤلفههای اقتصادی اتفاق نیافتاده است و بازار سرمایه اکنون
از مؤلفههای اقتصادی فاصله گرفته و با مؤلفههای هیجانی
رفتار میکند .این عضو هیأت مدیره بورس تهران در پاسخ
به سوال مخاطبان برنامه گفتگوی ویژه خبری مبنی بر اینکه
چرا پاالیش یکم بازدهی منفی داشته است؟ ،گفت :این
صندوق در راستای سیاستهای عرضه باقیمانده سهام دولت
در بورس عرضه شده است ،اما اکنون به دلیل جو حاکم بر
بازار در این مدت در بازدهی منفی قرار گرفته است.

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در وضعیت
فعلی ،خطر زیادی معامالت بورس را تهدید نمیکند ،گفت:
اعتمادسازی الزمه ورود دوباره سهامداران به بورس به شمار
میرود ،بازار اکنون در انتظار اتفاقی مثبت است تا بتواند به
مسیر صعودی خود بازگردد.
«عبدالرضا عامریان» دیروز (شنبه) به علت روند
نزولی شاخص بورس در هفته های اخیر اشاره کرد و
افزود :قرار گرفتن شاخص بورس در مسیر صعودی ناشی
از حمایتهایی بود که برای ورود سرمایههای مردم به این
بازار صورت گرفت و سرمایهگذاران به منظور کسب سود در
بورس که روند معامالت آن در سال جاری قابل مقایسه با
دیگر بازارها نبود ،وارد این بازار شدند.
وی ادامه داد :مردم به پشتوانه اعتمادسازی هایی که
صورت گرفت سرمایه های خود را وارد این بازار کردند ،اما
به مرور و به دلیل وجود برخی از اختالف نظرها در زمینه
عرضه صندوق پاالیشی یکم ،ترسی بازار را فرا گرفت و
سهامداران برای جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی،
تصمیم به خروج سرمایه های از بازار گرفتند.
عامریان خاطرنشان کرد :بعد از روشن شدن اختالف
نظرهای موجود در بازار ،سهام وابسته به صندوق پاالیشی
یکم در کنار دیگر صنایع بزرگ که به عنوان سهام بنیادین
بازار تلقی می شوند در مسیر نزولی قرار گرفتند و زمینه
ضرر و زیان سنگین برای سهامدارانی که با اعتمادسازیهای
صورت گرفته وارد این بازار شده بودند فراهم شد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه هیچ علتی
را برای ریزش اخیر شاخص بورس جز از بین رفتن اعتماد
مردم برای سرمایه گذاری در این بازار نمیتوان اعالم
کرد ،افزود :اکنون متضرر اصلی این بازار ،سهامداران خرد
هستند که به دلیل انتظار کشیدن برای بهبود بازار اقدام به
خروج سرمایههای خود از این بازار نکردند.

