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 صدور 3۶ هزار کد سهامدار 
جدید در بورس

ش��رکت س��پرده گذاري مرک��زي در ماه 
گذش��ته 3۶ ه��زار کد س��هامدار جدید در 
بازار س��رمایه صادر ک��رد تا تعداد کدهاي 
س��هامداري به رقم 9 میلیون و 45۸ هزار 

کد برسد.
مع��اون عملیات ش��رکت س��پرده گذاري 
مرک��زي اوراق به��ادار و تس��ویه وج��وه 
)س��مات( گفت: تع��داد 3۶ هزار کد جدید 
سهامداري در تیرماه امسال در بازار سرمایه 

صادر شد.
فریبا اخوان اظهار داش��ت: شرکت سپرده 
گذاري مرکزي در ماه گذشته 3۶ هزار کد 
سهامدار جدید در بازار سرمایه صادر کرد تا 
تعداد کدهاي سهامداري به رقم 9 میلیون 

و 45۸ هزار کد برسد.
وي ابراز داش��ت: در حال حاضر بیش از 4 
میلیون و ۸5۰ هزار مرد و 2 میلیون و 2۸9 
هزار زن در بازار س��رمایه کد س��هامداري 
دریاف��ت ک��رده اند، افزون بر اینکه بیش از 
53 ه��زار کد حقوقي و ۸7۸ کد س��هامدار 

خارجي نیز صادر شده است.
اخ��وان از صدور ۱۰ کد س��هامدار خارجي 
جدی��د در ماه گذش��ته خب��ر داد، افزود: 4 
س��هامدار حقیقي از کش��ورهاي امارات و 
افغانستان )3 نفر( و ۶ سرمایه گذارحقوقي 
خارجي از کش��ورهاي گرجستان، ترکیه و 
ارمنس��تان و امارات )هرکدام 2 ش��رکت( 
تیرماه کد س��هامداري خود را از ش��رکت 

سپرده گذاري مرکزي دریافت کردند.
مع��اون عملیات ش��رکت س��پرده گذاري 
مرکزي درباره اوراق حق تقدم تسهیالت 
مسکن گفت: حدود 22 نفر در ماه گذشته 
با خرید اوراق تس��هیالت حق مسکن وارد 

فرآیند دریافت این تسهیالت شدند.

به زودي پسته
 در بورس فعال مي شود

در جلس��ه مش��ترک مدیرعام��ل بان��ک 
کش��اورزي ب��ا اس��تاندار کرم��ان، رئیس 
کمیس��ون اقتصادي مجلس، مدیرعامل 
ب��ورس کاالي ایران و نمایندگان اس��تان 
کرمان در مجلس ش��وراي اس��المي براي 
عرضه پس��ته در بورس کاال تصمیم گیري 
و مقرر شد از ظرفیت هاي بانک کشاورزي 
ب��راي رونق ای��ن محصول در بورس کاال 

استفاده شود.
در این جلسه که صبح دوشنبه ۱۶ مرداد با 
حضور علیرضا رزم حسیني استاندار کرمان، 
محمدرضا پورابراهیمي رئیس کمیس��یون 
اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي، دکتر 
حامد سلطاني نژاد مدیرعامل بورس کاالي 
ایران و تعدادي از نمایندگان مردم کرمان 
در مجلس ش��وراي اس��المي در ساختمان 
بانک کشاورزي برگزار شد، دکتر مرتضي 
شهیدزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
بانک کش��اورزي ضم��ن تاکید بر اهمیت 
رونق بورس کاالي کشاورزي و نقش آن 
در واقعي شدن قیمت ها و حذف واسطه ها 
در چرخه اقتصاد، درباره لزوم بسترس��ازي 
براي صادرات محصول پسته و حرکت به 

سوي تولید صادرات محور سخن گفت.

عرضه خودرو دنا در بورس کاال 
ی��ک مقام مس��ئول با اش��اره ب��ه پذیرش 
خودروي دنا در بورس کاال در اردیبهشت 
امسال گفت: بر اساس پیش بیني ها عرضه 
این خودرو از مهرماه امسال در این بورس 
آغاز و پیش بیني مي ش��ود تا پایان س��ال 
22۰۰ خ��ودروي دنا در بورس کاال عرضه 
ش��ود.  علي تیموري ش��ندي در نشس��ت 
خبري خود با خبرنگاران با اش��اره به این 
که توس��عه ابزارها و تعمیق بازار س��رمایه 
از جمل��ه رس��الت هاي ش��رکتهاي تامین 
س��رمایه اس��ت گفت: براي توسعه صنعت 
تامین مالي باید اقدام به تنوع بخشي ابزارها 

و فرهنگ سازي در این زمینه کنیم.
مدیرعامل تامین سرمایه لوتوس پارسیان 
افزود: بر این اساس تا کنون 45۰۰ میلیارد 
توم��ان تعهدپذیره نویس��ي و بازارگرداني 
اوراق توس��ط این ش��رکت انجام شده و بنا 
داریم تا پایان س��ال ۱5۰۰ میلیارد تومان 
دیگ��ر نیز اوراق در بازار س��رمایه منتش��ر 

کنیم.

مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادي دولت دوازدهم براي وزارت امور 
اقتصادي و دارایي کلیت برنامه هاي خود را براي تصدي این سمت 
ارایه کرد.  وي ضمن تشریح دستاوردهاي اقتصادي دولت اول تدبیر 
و امید، اولویت ها و پروژه ها و محورهاي اصلي برنامه هاي خود براي 
این وزارت خانه با محوریت بازار س��رمایه را عنوان کرد. کرباس��یان 
پیرامون اهداف و جهت گیري کالن بازار سرمایه و بدهي کشور طي 
برنامه هاي پیشنهادي خود به موضوعاتي همچون افزایش شفافیت، 

سرعت، کارایي و عمق بازار سرمایه و بدهي، حمایت از سهام داران 
خرد، افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه، جذب سرمایه گذاران خارجي 
به بازار سرمایه و بدهي ایران و در نهایت ظرفیت سازي براي توسعه 
بازار سرمایه و تقویت نقش آن در تامین مالي بنگاه ها اشاره کرده است.  
به نوشته بورس کاالي ایران،وي همچنین در خصوص در خصوص 
اهم برنامه ها و پروژه هاي خود در حوزه بازار سرمایه و بدهي براي 

اجرا در این وزارت خانه موارد ذیل را اعالم کرده است:  

توسعه کمي و کیفي ابزارها و نهادهاي مالي در کنار بهبود نقش 
ارکان بازار سرمایه

 بهبود نقدشوندگي در بازار سرمایه
 ارتقاء اثربخشي و کارایي نظام نظارتي سازمان

 بین المللي شدن بازار سرمایه و حضور در بازارهاي بین المللي
 توس��عه آم��وزش و فرهن��گ س��رمایه گذاري و بهب��ود نظ��ام 

اطالع رساني در بازار سرمایه

اهداف کرباسيان براي بازار سرمايه

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: شرکتهایي 
ک��ه م��واد اولیه آنها ازخارج تامین مي ش��ود و 
یا وابس��تگي ن��رخ مواداولیه آنها به کاالهاي 
جهاني بیشتر است، افزایش نرخ دالر به رشد 
هزینه ه��اي آنه��ا منجر مي ش��ود و درمقابل 
شرکتهاي صادرات محور از افزایش نرخ دالر 

متنفع مي شوند. 
محمد مهدي زنگانه با بیان این که تحوالت 
ن��رخ ارز هم��واره به عنوان یکي از مولفه هاي 
تاثیرگ��ذار بر تصمیمات معامله گران و تعیین 
کننده سمت و سوي بازار سرمایه مطرح بوده 
است، در خصوص دالیل نوسان نرخ دالر در 
روزهاي گذشته گفت: تغییرات قیمتي دالر در 
چند روز گذش��ته چندان ملموس نبوده است، 
بع��الوه ای��ن که در کنار نرخ دالر س��ایر ارزها 
نیز اندک افزایشي را در یکي دو هفته گذشته 

تجربه کرده اند.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان این که 
بس��ته به ش��رایط تورمي و س��ایر مولفه هاي 
اقتصاد کش��ور، وقوع نوس��ان نرخ ارز در پي 
تحوالت سیاس��ي و اقتصادي س��ایر کشورها 
بدور از انتظار و پیش بیني نیس��ت افزود: رشد 
دالر در هفته ه��اي اخی��ر تا حدودي به خاطر 
مواردي چون افزایش حجم سفرهاي خارجي 
در فصل تابس��تان و آغاز س��فرهاي حج تمتع 
و در پي آن افزایش تقاضاي خرید ارز توسط 

حجاج است.
وي همچنین با اش��اره به این که خوشبختانه 
افزای��ش ن��رخ دالر در روزها و هفته هاي اخیر 
زیاد نبوده اس��ت یادآور ش��د: رشد قیمت این 
روزهاي ارز در مقایس��ه با آذرماه پارس��ال که 
قیم��ت دالر ب��ه باالي 4 هزار تومان رس��ید، 
قابل مقایس��ه نیس��ت و نمي توان این نوسان 
قیمتي را ش��دید و بر هم زننده نظم بازارها و 

اقتصاد عنوان کرد.
زنگان��ه در ادام��ه با بیان ای��ن که ترکیب تیم 
اقتصادي دولت بر تمامي حوزه هاي اقتصادي 
به ویژه بازار سرمایه و نیز بازار ارز اثرگذار خواهد 
بود اذعان داشت: اگر ترکیب وزراي اقتصادي 
دولت دس��ت نخوره باقي بماند، وضعیت این 
دو بازار تغییر محسوس��ي را دس��تکم در کوتاه 

مدت به خود نخواهد دید.
وي همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا در 
آین��ده امکان افزایش یا کاهش نرخ ارز وجود 
دارد ی��ا ن��ه گف��ت: با توجه به ش��رایط کنوني 
اقتصاد بعید بنظر مي رس��د که در آینده ش��اهد 
ایجاد نوس��انات ش��دید در بازار ارز و نرخ دالر 
باش��یم، مگر این که برخي مولفه ها از جمله 
موض��وع ادامه اج��راي برجام با چالش مواجه 
شود و تنش هاي سیاسي موجب برهم خوردن 

تعادل در بازار ارز شود.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص تاثیر 
نوسانات نرخ ارز بر بازار سهام نیز اذعان داشت: 
ن��رخ ارز بویژه دالر همواره براي فعاالن بازار 
س��رمایه به عنوان یک مولفه و متغیر اثرگذار 
مورد توجه بوده اس��ت و با کاهش یا افزایش 
آن جری��ان نقدینگ��ي مي توان��د از صنعتي به 
صنعت دیگر در تاالر شیش��ه اي تغییر جهت 

پیدا کند.
وي گفت: بر این اس��اس در شرکتهایي مانند 
پتروشیمي ها و فلزات اساسي که مواد اولیه آنها 
وابس��تگي بیشتري به کامودیتي ها)کاالهاي 
جهان��ي( دارد، افزای��ش نرخ دالر مي تواند به 
رش��د هزینه هاي تولید منجر شود و در مقابل 

ش��رکتهایي که محص��والت آنها به خارج از 
کش��ور ص��ادر مي ش��ود از افزایش ن��رخ و یا 

ایندکس دالر منتفع مي شوند.
ای��ن کارش��ناس ب��ازار س��رمایه اضافه کرد: 
بنابرای��ن نمي ت��وان ب��ه طور قط��ع گفت که 
افزای��ش یا کاهش نرخ دالر براي کلیت بازار 
سرمایه خوب است یا بد؛ و این موضوع را باید 
بسته به صنعت و نمادهاي معامالتي ارزیابي 
کرد. وي اظهار داشت: در مجموع در خصوص 
تاثیرپذیري معامالت بورس از نوس��انات نرخ 
دالر باید گفت بس��یاري از ش��رکتهاي بورس 
تحت تاثیر کاالهاي جهاني هستند و بسیاري 
از هلدینگ ها در زیرمجموعه خود از کاهش و 
یا افزایش دالر تاثیر مي پذیرند، بر این اساس 
شرکتهایي که مواد اولیه آنها از خارج از کشور 
تامین مي شود و یا وابستگي نرخ مواد اولیه آنها 
به کاالهاي جهاني بیشتر است، افزایش نرخ 
دالر به رشد هزینه هاي آنها منجر مي شود و 
در مقابل شرکتهاي صادرات محور از افزایش 

نرخ دالر متنفع مي شوند.
زنگان��ه ادامه داد: از س��وي دیگ��ر زماني که 
نرخ دالر افزایش پیدا کند قیمت تمام ش��ده 
محصوالت مش��ابه داخلي ارزان تر خواهد بود 

ک��ه ای��ن موضوع تا حدودي مي تواند به رونق 
کس��ب و کار این دس��ته از ش��رکتها و صنایع 
منجر شود و در پي آن انتظار تعدیالت نرخ و 
مق��دار ف��روش آنها دور از انتظار نخواهد بود و 
از این نظر هم مي تواند تاثیر افزایش نرخ دالر 
بر ش��رکتها، صنایع و در پي آن بازار س��رمایه 

را بررسي کرد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه اضافه کرد: در 
مجم��وع مي توان تاثیرپذیري بازار س��رمایه 
از رخداده��اي گوناگ��ون را به عوامل مختلف 
مرتبط دانس��ت که بر این اس��اس عالوه بر 
تح��والت ن��رخ ارز یکي از موضوعات مهم و 
تاثیرگذار بر کلیت اقتصاد و بازار سرمایه کشور 
در ش��رایط کنون��ي، موض��وع روي کار آمدن 
دول��ت جدید و انتخاب کابینه دولت دوازدهم 

به ویژه وزراي اقتصادي است.
رئی��س هیئت مدیره ش��رکت س��هم نگر در 
خصوص چرایي تاثیرپذیري بازار س��رمایه از 
انتخاب کابینه و تیم اقتصادي دولت دوازدهم 
گفت: بورس به عنوان دماسنج اقتصاد کشور از 
نوع نگرش و برنامه هاي وزراي مختلف بویژه 
وزارتخانه هاي اقتصادي تاثیرات مس��تقیم و 
غیرمستقیم مي پذیرد که نمونه قابل بیان آن 

را مي توان به افزایش شاخص بورس تا مرز 9۰ 
هزار واحد در زمستان سال 92 عنوان کرد.

وي افزود: از س��وي دیگر تالقي تصمیمات و 
برنامه هاي دولت با س��ایر قوا بدون ش��ک بر 
بازار سرمایه تاثیرگذار است و از این جهت نیز 
مي توان��د وضعیت بورس را با تغییرات کابینه 
بویژه انتخاب وزراي اقتصادي و تعامالت آنها 

با سایر قوا مرتبط دانست.
زنگان��ه در خص��وص انتظ��ارات فعاالن بازار 
س��رمایه از دولت دوازده��م نیز تصریح کرد: 
مواردي چون اصالح قوانین بازار س��رمایه و 
وض��ع قوانی��ن حمایتي از صنایع و بنگاهها به 
ویژه صنایع صادرات محور به جهت افزایش 
گ��ردش ارزي کش��ور از جمله پیش نیازهاي 
ضروري براي بهبود ش��رایط بازار سهام و نیز 
خروج اقتصاد کش��ور از رکود اس��ت که دولت 
جدید باید در اولین فرصت درصدد انجام آنها 
برآید؛ چرا که با توجه به عدم رشد قابل توجه 
قیمت نفت تا پایان سال 2۰۱7 توجه دولت به 
بنگاه هاي مذکور هم از جنبه هاي صادراتي و 
ورود ارز و ه��م ارتقاي تولیدات صنایع داخلي 
ب��ه جهت خودکفایي و جلوگیري از خروج ارز 
مي تواند در جهت خروج اقتصاد کشور از رکود و 
برگشت نشاط به بازار سرمایه کارگشا باشد.

 این کارش��ناس بازار س��رمایه اضافه کرد: از 
س��وي دیگر برخي مش��کالت قدیمي صنایع 
که سالهاست شرکتها با آن دست و پنجه نرم 
مي کنن��د از جمل��ه بهره مالکانه، نرخ خوراک 
پتروش��یمي، نرخ س��ود س��پرده بانکي و بهره 
باالي تس��هیالت از دیگر موانع رش��د و رونق 
صنایع و در پي آن بازار س��رمایه هس��تند که 
باید توس��ط وزاري اقتصادي دولت دوازدهم 

پیگیري و اصالح شوند.
وي گف��ت: البته برخ��ي محدودیتها از جمله 
توقف طوالني مدت نمادها، حجم مبنا، دامنه 
نوس��ان و ... نیز از جمله مواردي هس��تند که 
در ح��ال حاض��ر به عن��وان موانع پیش روي 
رشد و تعمیق بازار سرمایه مطرح هستند و بر 
این اس��اس متولیان بازار باید بسته به شرایط 
بازار س��هام نس��بت به اصالح و پویایي آنها 

اقدام کنند.

وقتي چشم تاالر حافظ به پياده روهاي فردوسي است

زلزله دالر در تاالر شيشه اي 

در چهارماه نخست امسال حقیقي ها 
53درص��د و حقوقي ه��ا 47درصد از 
خریدهاي بورس را به خود اختصاص 
دادند و س��هم حقیقي ها از فروش ها 
55 درص��د و حقوقي ها 45درصد کل 

معامالت بود.
بازار سرمایه از ابتداي امسال تا پایان 
تیرماه بازار سرمایه 7۸ روز معامالتي 
را ب��ه خ��ود دیده و در این مدت تعداد 
77 میلیارد و 9۸۶ میلیون اوراق بهادار 
ب��ه ارزش ۱97 ه��زار و ۶۸9 میلیارد 

ری��ال در بی��ش از 4 میلی��ون و 42۶ 
ه��زار و 75۸ دفعه م��ورد مبادله قرار 

گرفته است.
همچنی��ن در چهارماه گذش��ته تعداد 
ب��ورس  در  معامالت��ي  332نم��اد 
بازگش��ایي و 3۸۶ نماد متوقف ش��ده 
که این آمار در مدت مشابه سال 95 به 

ترتیب 3۶5و 4۱5نماد بوده است.
ای��ن گ��زارش مي افزاید: ش��اخص 
بورس نیز که معامالت امس��ال را از 
ارتفاع 77 هزار و 23۰ واحد آغاز کرده 

است تا پایان تیرماه رشد 344۱ واحد 
و افزای��ش 4,5 درص��دي را ب��ه ثبت 
رس��انده و در ارتفاع ۸۰ هزار و ۶7۰ 

واحد قرار گرفته است.
شاخص بازار اول هم در این مدت با 
۱۶4۶ واح��د افزایش به رقم 5۶۱۰۶ 
واحد و ش��اخص بازار دوم با ۱۱,753 
واحد رش��د به ع��دد ۱7۸,۱24 واحد 

رسیدند.
همچنی��ن در چهارماه گذش��ته بازار 
س��رمایه 7۸روز معامالتي را پش��ت 

س��ر گذاشته که از این تعداد شاخص 
ب��ورس 54 روز را مثب��ت ب��وده ک��ه 
ای��ن آم��ار در ۸4روز معامالتي مدت 
مشابه سال گذشته 4۱ روز مثبت براي 

شاخص بورس بوده است.
همچنی��ن در ای��ن مدت تع��داد 25 
میلی��ون برگ��ه اوراق بدهي به ارزش 
25 ه��زار و ۸۰ میلی��ارد ریال معامله 
ش��ده و این درحالي اس��ت که در این 
م��دت تع��داد 233 میلی��ون واحد از 
صندوق ه��اي س��رمایه گذاري قابل 

معامله نیز در بورس تهران به ارزش 
کل بی��ش از 2 ه��زار و 493 میلی��ارد 
ری��ال در ۱2 ه��زار و 23۶ نوبت مورد 

معامله قرار گرفته است.
از س��وي دیگر در چهارماه گذش��ته 
بال��غ ب��ر 2۶ه��زار و 5۸۸میلی��ارد و 
۶۶۱میلی��ون ریال افزایش س��رمایه 
در ب��ورس اوراق بهادار انجام ش��ده 
که از این میزان 2هزار و ۶57میلیارد 
ری��ال از طری��ق جای��زه و 23هزار و 
93۱میلی��ارد و ۶۶۱میلی��ون ریال از 

طریق حق تقدم بوده است.
ب��ر پایه ای��ن گ��زارش؛ در چهارماه 
نخس��ت امس��ال حقیقي ها 73 هزار 
و 47۸میلی��ارد ریال)53درص��د( و 
حقوقي ه��ا ۶4ه��زار و 3۰7میلی��ارد 
ریال)47درصد( سهم و حق تقدم در 
ب��ورس خریداري کرده اند و در مقابل 
حقیقي ه��ا 75 ه��زار و 39۱میلی��ارد 
ریال)55 درصد( و حقوقي ها ۶2هزار 
و 394میلیارد ریال)45درصد( سهم و 

حق تقدم در بورس فروخته اند.

ميدان داري حقيقي ها در معامالت بورس

اگرچه ش��اخص اکثر بازارهاي دنیا به دلیل ش��دت گرفتن 
جنگ لفظي میان آمریکا و کره شمالي،افت و زیان را تجربه 
مي کند اما شاخص بورس تهران امروز هم معامالت را با 

روند صعودي آغاز کرده است. 
با ش��دت گرفتن جنگ لفظي میان آمریکا و کره ش��مالي، 
بس��یاري از بازاره��اي جهان��ي نوس��ان را تجربه کرده و 
س��هامداران، ضرر و زیان س��نگیني را انتظار مي کشند؛ اما 
ب��ورس تهران ب��ي اعتنا به روند بورس هاي بین المللي، از 
ابتداي معامالت امروز)شنبه(، روند صعودي در پیش گرفته 

و در حال نزدیک شدن به کانال ۸2 هزار واحدي است.
بر این اساس در این لحظه)۱۱ و ۱4 دقیقه صبح( شاخص 
به ۸۱ هزار و ۸۰۱ واحد رسیده و روندي مثبت دارد؛ به این 
معنا که معامالت امروز با شاخص ۸۱ هزار و ۶۰۰ واحدي 

آغاز شد و اکنون به ۸۱ هزار و ۸۰۱ واحد رسیده است.
تا این لحظه 274 میلیون سهم به ارزش ۸42 هزار و ۶۰3 
میلیون ریال در قالب 2۸ هزار و 3۰۱ معامله، جابجا شده 
اس��ت. ارزش بازار س��رمایه ایران هم اکنون 3 میلیون و 

234 هزار و 9۱9 میلیارد ریال است.
ای��ن در حال��ي اس��ت که بنا به اعالم خبرگ��زاري رویترز، 
بورس آمریکا در 24 ساعت گذشته، بدترین عملکرد خود 
از زمان روي کار آمدن دونالد ترامپ در نوامبر سال گذشته 
میالدي را تجربه کرده است. تهدید آمریکا و کره شمالي 
براي حمله به یکدیگر موجب ش��ده س��رمایه گذاران در 
بازارهاي جهاني در انجام معامالت بسیار محتاطانه رفتار 
کرده و تحوالت بازارها در قبال تحوالت ژئوپولتیکي را با 
دقت بس��یار زیادي دنبال کنند. تحت تاثیر این تحوالت، 

همچنین ارزش ین ژاپن در برابر دالر به بیشترین رقم در 
2 ماه اخیر رسید؛ ضمن اینکه ارزش اوراق قرضه امریکا و 
آلمان هم به باالترین سطح خود از ماه ژوئن به بعد رسیده 
اس��ت.  ارزش فرانک س��وئیس هم در برابر یورو باالترین 
رقم از ماه ژوئن به بعد را تجربه کرده است. در عین حال، 
بورس چین هم شاهد بیشترین نوسان از ژانویه سال 2۰۱۶ 

میالدي به بعد بوده است.
به نوش��ته مهر، در همین حال خبرهاي رس��یده بیانگر آن 
است که بورس اروپا هم با باالترین سطح نوسان شاخص 

از زمان انتخابات فرانسه به بعد را شاهد بوده است.
به گفته رویترز، میانگین شاخص بورس کشورهاي جهان 
در هفته گذشته میالدي روند نزولي به خود گرفت که ضرر 

هنگفتي را براي بورس بازان به همراه آورده است.

بي اعتنايي بورس ايران به تحوالت بين المللي 

اخبار


