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پتانسیل بازار سهام  برای جذب نقدینگی
ادامه از صفحه یک... قیمت های ارز و کاال هستیم. این مولفه ها در 
کنار رونق نسبی بازار مسکن، برگشت چین به فعالیت های عادی 
اقتصادی و تقابل سیاست های انقباضی آمریکا و انبساطی چین 
می تواند ش��رایط خاصی را برای اقتصاد ایران و جهان رقم بزند.  
بازار سرمایه با P/E TTM حدود 7 و آینده نگر حدود 6 وارد زمستان 
شده و به لحاظ تاریخی این P/E در سطح پایین تر از متوسط است؛ 
در نتیجه در صورت عدم تغییر خاص در پارامترهای اقتصادی، بازار 
س��طح پایین چندانی نس��بت به روزهای فعلی ندارد.  در حالی که 
سیاست داخلی کنترل تورم از طریق کنترل قیمت های تولیدکننده 
است، انتظار می رود که شرکت های تورم   محور، در صنایعی مانند 
غذایی، زراعی، دام پروری، خوراکی، لبنی، قندی، دارویی، شوینده و 
الستیکی حاشیه سود مناسبی نداشته باشند و حتی در برخی نمادها 
زیان   ده شوند. این گروه درصورت عدم تغییرات سیاستی، مورد اقبال 
بازار نخواهد بود. در صنایع صادراتی به دلیل رش��د قیمت دالر و 
تداوم رش��د باالی قیمت های جهانی و P/ E پایین در گروه های 
فوالدی اوره ای، می توان انتظار بهبود سودآوری و رشد قیمت سهام 
را داشت. در این گروه، تداوم بحران اوکراین و قیمت باالی نفت 
می تواند محرک قوی برای گروه اوره ای باشد و عملکرد بهار این 
گروه در سودآوری قابل توجه و درنتیجه به دلیل عدم ریسک برق 
در این صنعت، ش��اهد رش��د سودآوری و بازدهی مناسب است؛ اما 
در س��مت فوالدی ها با وجود وضعیت س��ودآوری و قیمت جهانی 
مناسب و رشد دالر، قطعی برق آزار دهنده است.  در مجموع انتظار 
می رود که گروه فوالدی و به تبع آن صنایع معدنی وابسته به آن، از 
جمله سنگ آهن، فروآلیاژ ها و نسوز ها به لطف رشد قیمت دالر با 
وضعیت معقول و مناسبی همراه باشند. کاهش تولید سیمان به دلیل 
قطعی های برق و حفظ رونق نسبی در بازار مسکن و سیاست های 
دولت برای تولید مسکن، بازار سیمان را در فاز رونق نگه داشته است. 
قطعی های برق به کاهش تولید منجر شده است و حتی در صورت 
عدم وقوع موارد فوق، به دلیل کاهش ۲ تا ۳ درصدی نسبت به اوج 
تولید، انتظار بهبود قیمت سیمان خارج از منطق نیست. با این حال، 
نسبت قیمت فوالد به سیمان نیز همچنان ارزانی نسبت سیمان را در 
عوامل تولید مسکن نشان می دهد؛ در نتیجه، به دلیل P/ E مناسب 
و تقسیم های باال، این گروه نیز مورد استقبال سرمایه گذاران قرار 
گرفته است.  گروه بانکی که در فصول اخیر مورد غضب بازار قرار 
گرفته بود، در گزارش های عملکردی خود ش��اهد بهبود عملکرد 
بوده است. رشد کارمزدها، ماهانه شدن سود سپرده ها، سیاست های 
کنترل��ی بانک مرک��زی در عدم رقابت در این صنعت و یکپارچگی 
س��امانه های اطالعات اقتصادی در کش��ور، این فرصت را فراهم 
کرده است تا بانک ها بتوانند به صورت کارآتر، مطالبات معوق خود 
را وصول کنند و تسهیالتی با  ریسک کمتر ارائه دهند؛ در نتیجه، 
انتظار بهبود سودآوری در شرکت های این گروه و رشد نمادهای 
آن در بازار وجود دارد؛ اما احتماال یکی از گروه های پیشتاز، گروه 
پاالیشی و روان کار هاست. گروه پاالیشی هم به لطف رشد قیمت 
نفت، در کنار رشد قیمت دالر، می تواند سود های فوق العاده ای را 
در فصل بهار محقق  سازد که به جهش سودآوری نمادها و به تبع 
آن، رشد قابل توجه قیمت ها منجر می شود. در عین حال، در گروه 
روانکار نیز موجودی و قیمت های صادراتی عاملی موثر در رش��د 
سودآوری این گروه محسوب می شود.  برخی از هلدینگ ها و برخی 
از شرکت های سرمایه گذاری، در شرایطی در بازار معامله می شوند 
که P/ NAV قیمت به NAV، حدود 5 درصد است که این عدد، 
بسیار پایین تر از متوسط تاریخی است. شرکت های سرمایه گذاری 
که کیفیت پرتفوی مناس��ب و س��ودآوری معقولی دارند، می توانند 
مورد اقبال قرار گیرند و احتماال تا محدوده 7 درصد رشد کنند.   در 
مجموع، انتظار رشد در گروه های کامودیتی   محور، به لطف قیمت 
جهانی باال و قیمت دالر صعودی است. با این وجود، سرمایه گذاران 
نباید از تصمیمات احتمالی فدرال رزرو در خصوص افزایش نرخ بهره 

و اثر منفی آن بر قیمت  کامودیتی ها غافل شوند.

 لزوم تبیین اصالحات اقتصادی برای مردم
ادامه از صفحه یک... تبعات تغییرات اقلیمی تاثیر ویرانگری بر امنیت 
غذایی جهان گذاش��ته، اقدام ش��جاعانه دولت سیزدهم در اصالح 
نظام اقتصادی با هدف کاستن از تبعات این تهدیدات گسترده بین 
المللی، اقدامی صحیح و درست بوده و ضروری است دیگر ارکان 
نظام در کنار دولت هرچه س��ریع تر با تنظیم سیاس��ت ها و برنامه 
های مناسب برای عبور از این گذر تاریخی به صورت شبانه روزی 
تالش کنند. البته در کنار این اقدام مثبت شایسته بود دولت برای 
همراهی بهتر و بیشتر مردم و نخبگان نسبت به تدوین پیوست رسانه 
ای و تبیین اهداف این اقدام اقتصادی عدالت محور اهتمام جدی 
تری می داشت.  مردم و مجلس محدودیت های دولت سیزدهم 
را در شرایط سخت اقتصادی درک می کنند. در برابر تحریم های 
سنگین و مسائل انباشته کشور که میراث دولت های گذشته بوده، 
دیپلماسی فعال اقتصادی دولت سیزدهم با کشورهای همسایه و 
تالش شبانه روزی در بین مردم با تدارک سفرهای استانی قابل 
تقدیر است. اما علیرغم گذشت ۱۱ ماه از فعالیت دولت سیزدهم 
به دلیل ناکارآمدی برخی از مدیران، شاهد ارائه خدمات نامطلوب 
به مردم هستیم که باید سرعت فعالیت بخش های مختلف دولت 
به صورت همزمان افزایش پیدا کرده و به رده های میانی، استانی 
و شهرستانی گسترش یابد و سریع تر نیروهای جهادی جایگزین 
نیروهای ناتوان ش��وند. از دولت س��یزدهم انتظار می رود با تالش 
و برنامه ریزی بیشتر نسبت به رفع دغدغه های مردم من جمله 
تامین معیشت و سالمت، تهیه مسکن مناسب، ایجاد عدالت در 
نظام پرداخت حقوق، رسیدگی به آسیب های اجتماعی، استفاده 
از ظرفیت های داخلی و دانش بنیان، کاهش تورم و... اقدام کند. 
توقع دیگر از دولت سیزدهم این است که در تسهیل حضور مردم 
در زیارت اربعین حسینی تالش جدی و علملیاتی کند و در این راه 
باید تمامی دستگاه های دولتی و نهادهای حاکمیتی، مردم و گروه 
های جهادی را در برگزاری هر چه باشکوه تر این رویداد تمدن ساز 
همراهی کنند. برای سرعت بخشیدن به رفع مشکالت مردم این 
شهرستان، انتظار می رود دولت سیزدهم در این خصوص ضمن 
تامین اعتبارات عمرانی این شهرستان مجموعه ای از اقدامات را 

در دستور کار خود قرار دهد.

اقتصاد كالن

  گروه اقتصاد کالن: بازار س��رمایه روز گذش��ته بر خالف روزهای 
گذشته روندی صعودی داشت و شاخص کل بورس توانست بیش 
از ۱۰ هزار و احد افزایش یابد. در معامالت دیروز بازار س��رمایه 
ش��اخص کل بورس با ۱۰ هزار و ۳6۰ واحد افزایش تا رقم یک 
میلیون و 5۱4 هزار واحد صعود کرد. شاخص کل با معیار هم وزن 
نیز دیروز روندی صعودی داشت و با ۳ هزار و 7۹7 واحد افزایش 
در رقم  4۲۱ هزار و ۹۲ واحد ایستاد. به گزارش »تجارت«، معامله 
گ��ران ای��ن بازار با انج��ام ۳74 هزار معامله ارزش معامالت را به  
46 هزار و ۱84 میلیارد ریال رساندند. پتروشیمی نوری، پاالیش 
نفت اصفهان، پاالیش نفت بندرعباس، س��رمایه گذاری تامین 
اجتماعی و کش��تیرانی جمهوری اس��ال می ایران نسبت به سایر 
نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند. شاخص کل 
فرابورس هم دیروز با 88 واحد افزایش به ۲۰ هزار و 4۳8 واحد 
رس��ید. در این بازار ۲۱8 هزار معامله به ارزش  57 هزار و ۹47 
میلیارد ریال انجام شد.   پتروشیمی زاگرس، پلیمر  آریاساسول، 
بهمن دیزل و بیمه پاسارگاد نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 
مثبت و در مقابل معدنی و صنعتی گل گهر نسبت به سایر نمادها 

بیشترین تاثیر منفی را روی فرا بورس گذاشتند.

درصدی شاخص بورس در بهار  رشد ۱۲ �
 اما شاخص بورس در سه ماه نخست امسال طی 58 روز معامالتی، 
با ثبت ۱7۲هزار و ۳8۲واحد افزایش، معادل ۱۲.6۱درصد رش��د 
کرده اس��ت. از ابتدای امس��ال تا پایان خرداد تعداد 585میلیارد و 
۳۱۰میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش ۳4۲۲هزار و ۹66میلیارد 
ری��ال در بی��ش از ۳7میلی��ون و 668هزار و ۲۰4دفعه طی 58روز 
معامالت��ی در ب��ورس اوراق به��ادار م��ورد معامله ق��رار گرفت. 
ای��ن درحال��ی اس��ت که تعداد 55میلی��ارد و 7۱6میلیون واحد از 
صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش 
کل بیش از 848هزار و 74۹میلیارد ریال نیز در این مدت معامله 
شده است. این گزارش می افزاید: شاخص بورس نیز در این 58روز، 
با ۱7۲هزار و ۳8۲واحد افزایش، معادل ۱۲.6۱ درصد رشد کرده 
است و به رقم یک میلیون و 5۳۹هزار و 6۳۲واحد رسید. شاخص 
کل هموزن نیز در این مدت با 75هزار و ۱8۹واحد افزایش، معادل 
۲۱.5۹درصد رش��د کرد و در پایان س��ه ماه نخس��ت امسال رقم 
4۲۳هزار و 457واحد را به نمایش گذاش��ته اس��ت. شاخص بازار 
اول ه��م ب��ا ۱۰۳ه��زار و ۳45واحد افزای��ش در این مدت به رقم 

یک میلیون و ۱67هزار و 456واحد و شاخص بازار دوم با 4۱7هزار 
و ۹۹4واحد رشد به عدد ۲میلیون و ۹77هزار و 4۲۳واحد رسیدند 
که به این ترتیب شاخص بازار اول با ۹.7۱درصد رشد و شاخص 

بازار دوم با ۱6.۳۲درصد افزایش همراه شدند. 
 از س��وی دیگر معامله گران بازارس��هام دیروز در حالی با چربش 
خریداران نسبت به فروشندگان سهام روبرو بود که روند بازار هنوز با 
تثبیت شرایط و شاداب خود فاصله بسیاری دارد. دیروز بازار سهام اگر 
چه نسبت به ابتدای هفته حال و هوایی بهتر و حتی از حجم و ارزش 
معامالت باالتری برخوردار بود اما همچنان با کمبود نقدینگی در 
گردش و بی اعتمادی کاماًل مشهود نسبت به ابهام ها و ریسک های 
سیستماتیک به سر می برد. در بازار دیروز چربش خریداران اغلب 
حقوقی نسبت به فروشندگان حقیقی حاضر در سهم های شاخص 
ساز که در کف کانال یک میلیون و پانصد هزار واحدی شاخص کل 
به صیانت از شرایط فعلی به خط شده اند، در حالی است که زورآزمایی 
حقوقی ها و صندوق های حامی بازار در بازار امروز به خوبی لمس 
می شد. هرچند اخبار پیرامون برجام دوباره در کانون توجه فعاالن 
ابزار قرار گرفته اما ابهام ناشی از سیاست های دولت و بانک مرکزی 

برای تغییر احتمالی نرخ بهره بانکی اصلی ترین پرسش این روزهای 
بازار است که حتی با برچیده شدن تحریم ها نیز می تواند همچنان 
پاشنه آشیل معامله گران بازار باشد. دیروز سه شنبه 7 تیر ماه ۱4۰۱ 
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران با افزایش ۱۰ هزار 
و ۳6۰ واحدی به یک میلیون و 5۱4 هزار واحد رسید. شاخص کل 
هم وزن اما با ۳.7۹7 واحدی عدد 4۲۱ هزار و ۹۲ واحد را به نمایش 
گذاشت. شاخص بازار اول اما در حالی با 7 هزار و 4۳6 واحد افزایش 
به رقم یک میلیون و ۱45 هزار واحد دست یافت که شاخص بازار 
دوم ب��ا ۲۱ ه��زار و ۳۳8 واح��د افزایش، به عدد ۲میلیون و ۹۱۲۹۳8 
هزار واحد رضایت داد. در بورس تهران دیروز 6 میلیارد و ۱4 میلیون 
سهم و اوراق مالی قابل معامله در ۳75 هزار و 747 نوبت داد و ستد 
شد که ارزشی بالغ بر 4 هزار و 6۹۰ میلیارد تومان را در برداشت. در 
فرابورس نیز ش��اخص کل این بازار با 87 واحد افزایش به رقم ۲۰ 
هزار و 4۳8 واحد دست یافت. در این بازار، طی روز جاری ۲ میلیارد و 
۹6۱ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله به ارزش بیش از 5 هزار 
و ۹۰6 میلیارد تومان معامله شد. اصلی ترین نمادهای تأثیر گذار بر 
رشد امروز شاخص کل بورس تهران به ترتیب نمادهای "نوری" با 

85۹ واحد، "شپنا" با 8۱7 واحد و "شبندر" با 646 واحد افزایش بودند 
در مقابل اما نمادهای معامالتی "پارس" با ۱56 واحد، "همراه" با 
8۳ واحد و "رمپنا" با 6۰ واحد کاهش، باالترین تأثیر منفی بر روی 

شاخص کل بورس تهران را به خود اختصاص دادند.

تحلیل کارشناسان � 
آن طور که کارشناس��ان می گویند، در بازار بس��یاری از صنایع 
به کف های حمایتی خود رس��یده اند و کفس��ازی خوبی در بازار 
انجام ش��ده اس��ت. هم اکنون ارزش معامالت خوبی در بازار را 
شاهد هستیم. تنها نکته نگران کننده بازار دست اندازی دولت و 
تصمیمات شبانه و قبیله ای است که بسیاری از مدیران وقت در 
این بازار انجام می دهند. بازار سرمایه در سال ۱4۰۰ دارای یک 
حباب منفی بود و واقعا وقتی به سهام نگاه می کردیم ارزنده بودند. 
اما در ابتدای سال ۱4۰۱ بازار یک جهش خوبی را تجربه کرد و 
عمده این مسئله به دو خبر باز می گشت که یک خبر مربوط به 
خودرویی ها بود و خبر بعدی انتظارات تورمی مردم. مردم دیگر 
احساس می کردند که قیمت سهام به یک جایی رسیده است که 
دیگر بازار توانایی دیدن این اعداد را ندارد و قرار است قیمت های 
باالتری را بازار به خود ببیند. همچنین بحث تورم جهانی و احتمال 
تداوم آن نیز تاثیر خودش را بر قیمت کامودیتی ها نشان داده و، 
چون در بازار ما بسیاری از نماد های اصلی بر پایه کامودیتی هستند 
از تورم جهانی و رش��د قیمت های جهانی منتفع خواهند ش��د. به 
عالوه با توجه به اینکه پیش بینی می شود نرخ دالر از قیمت های 
فعل��ی پایین ت��ر ن��رود، این هم به نوبه خود بر قیمت کامودیتی ها 
تاثیرگذار اس��ت؛ بنابراین قیمت های جهانی مناس��ب، نرخ دالر، 
رشد قیمت محصوالت برخی شرکت ها، تورم، حذف ارز 4۲۰۰، 
… با توجه به عقب ماندن بورس از سایر بازارها، حکایت از این 
دارند که بازار ما در سال جاری مستعد رشد می باشد و بهبود آن 
به مراتب بهتر از دو سال اخیر خواهد بود. هرچند شاید این رشد 
س��ریع و عجول نباش��د، اما روند حرکتی منطقی ای را با توجه به 
شواهد می تواند در برگیرد. با تمام بی اعتمادی های اخیر، بهبود 
این روز های بازار، حاکی از این اس��ت که نقدینگی های در بازار 
سرمایه، دور خودش را در بازار های دیگر زده و اکنون تمرکزش را 
بر ارزندگی بازار سرمایه قرار داده، ولی باز هم با وجود بهبود حجم 
معامالت معتقدم پول های پارک شده ای در بیرون از بازار هست 

که منتظر شرایط بهتر جهت ورود به بازار می باشند. 

»تجارت« روند رو به رشد بورس در بهار را بررسی کرد

بازگشت خوشبینی  به بازار سرمایه

سرمقاله

تورم جهانی تا ۲سال ادامه دارد
 گروه اقتصاد کالن: دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی بیان کرد که ممکن است سال ها 
طول بکشد تا قیمت ها دوباره کنترل شود. به گزارش ایسنا و به نقل از اکونومیک، مالپاس 
معتقد است به دلیل این که ایاالت متحده و سایر اقتصادها با نرخ تورمی روبرو هستند که در 
دهه های گذشته مشاهده نشده است تورم جهانی ادامه دارد. وی گفت: »ماه ها و شاید دو 
سال طول بکشد تا نرخ تورم به پایین برگردد«. رئیس گروه بانک جهانی اظهار کرد: تورم 
بی سابقه و کمبود کاالهای کلیدی مانند روغن، کود و گندم به این معنی است که برای 
برخی کشورها اجتناب از رکود بسیار سخت خواهد بود. وی افزود: بسیاری از نقاط جهان 
به دلیل کمبود کود در حال تعطیل شدن هستند و این کمبود محصوالت برای چندین سال 
ادامه خواهد داشت. دیوید مالپاس هشدار داد که کمبود مواد غذایی ممکن است منجر به 

بی ثباتی در کشورهای فقیرتر شود. از سوی دیگر خبرگزاری دویچه آلمان به سه دلیلی که 
باعث افزایش تورم در همه کشورها شده اشاره کرد.  به گزارش خبرگزاری دویچه آلمان، 
افزایش تورم در همه کشورها از توسعه یافته تا فقیر وجود دارد که در این میان سه عامل 
نقش عمده ای دارد.  »جولیا هاهن« کارشناس اقتصادی که در برنامه تلویزیونی دویچه 
آلمان صحبت می  کرد، گفت: اختالل زنجیره عرضه در تمام کشورها وجود دارد و باعث 
شده موادغذایی و نهاده ها به درستی حمل نشود، شیوع بیماری کووید-۱۹ و نیز جنگ بین 
روسیه و اوکراین هم این مساله را تشدید کردند.  او ادامه داد: بیماری کووید-۱۹ کشورها 
را به قرنطینه برد و بر اقتصاد آنها تاثیر منفی داشت و رکود اقتصادی شدیدی بر دنیا حاکم 
شده به طوری که امروز بانک جهانی پیش بینی خود از رشد اقتصاد جهان را به یک سوم 

کاهش داد. بانک جهانی اعالم کرد: با ادامه این وضع رشد اقتصاد جهانی می تواند در سال 
۲۰۲۲ به ۱/ ۲ درصد و در سال ۲۰۲۳ به 5/ ۱ درصد کاهش یابد. این کارشناس اقتصادی 
تصریح کرد که نرخ تورم در کشوری مثل آلمان به بیشترین میزان از زمان اتحاد دوباره 
دو کشور رسیده است. »هاهن« درباره افزایش نرخ تورم در ترکیه هم گفت: سیاست های 
نادرس��ت اردوغان عامل رش��د نرخ تورم به بیش از 7۰ درصد در این کش��ور ش��ده  است. او 
گفت: در حالی که در شرایط تورم سیاست های بانکی باید در جهت افزایش نرخ بهره باشد، 
اما اردوغان رئیس جمهور این کشور با افزایش نرخ بهره مخالف است. اگرچه اردوغان ابراز 
امیدواری کرده که نرخ تورم را به زودی در این کشور به ۱۹ درصد برساند، اما بسیاری از 

کارشناسان و اقتصاددانان به این مساله خوش بین نیستند. 

مهلت برای نهایی کردن الیحه نهاد تنظیم گر برق تجربه شکست خورده در پرداخت ارز ترجیحی
  یک استاد دانشگاه گفت: در سال ۱4۰۰ در حالی حدود ۳۱۲ هزار میلیارد تومان 
بابت ارز ترجیحی تخصیص داده شده که سیاست های حذف این ارز می بایست مورد 
پژوهش موشکافانه قرار گیرد. احسان قمری در گفتگو با مهر با اشاره به بررسی های 
مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس پیرامون تخصیص ارز ترجیحی، گفت: تخصیص ارز 
ترجیحی 4۲۰۰ تومانی برای کاالهای اساسی از سال ۹7 به بعد هزینه های بسیاری 
را برای کشور در بر داشته است. وی افزود: در مقابل اما نرخ ارز سنا و نیما که برای 
فعاالن تجارت خارجی بیشتر شناخته شده است در این مدت نسبت به ارز ترجیحی 

با رشد چند برابری روبرو است. بطوریکه نرخ ارز سنا و نیما نسبت به ارز 4۲۰۰ تومانی با افزایش 5 تا 6 برابری مواجه 
و در نهایت باعث می شود اشخاصی که به ارز ترجیحی دسترسی دارند به تبع این اختالف فاحش به سودهای کالنی 
دست پیدا کنند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه طی دوره زمانی مذکور درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات 
نفت و میعانات گازی همسو با تداوم فشارهای تحریمی از حجم ارز ترجیحی تخصیص یافته به کاالهای اساسی 
نیز کمتر بوده است، یادآور شد: نتیجه این فرایند باعث می شود تا در نهایت وقتی برای واردات نیاز به تخصیص ارز 
ترجیحی دارید و نیاز به تأمین این ارز از محل درآمدهای ناشی از صادرات نفت و گاز وجود دارد با کسری ارز مورد 

نیاز برای تجار و وارد کنندگان کاالهای اساسی مواجه شوید. 

 قائم مقام دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، از تصمیم اعضای این شورا 
برای اعطای مهلت ۱5 روزه به وزارت نیرو به منظور نهایی کردن الیحه نهاد مستقل 
تنظیم گر صنعت برق خبر داد. قائم مقام دبیر ش��ورای گفت وگو با اش��اره به برگزاری 
صدودهمین نشست شورای گفت وگو از تاکید اعضا بر لزوم تصویب و اجرای الیحه نهاد 
مستقل تنظیم گر صنعت برق سخن گفت و تاکید کرد: با توجه به اهمیت وجود نهادی 
مستقل برای تنظیم گری صنعت برق در کشور، اعضا تصمیم گرفتند تا به وزارت نیرو 
به عنوان متولی موضوع، ۱5 روز مهلت دهند تا اطالحات مورد نظر خود را بر الیحه 

مذکرو اعمال کرده و مراحل تصویب و اجرای این الیحه با قید فوریت دنبال شود. حسین سالح ورزی، قائم مقام دبیر شورای 
گفت وگو و نایب رئیس اتاق ایران در حاشیه برگزاری نشست اخیر شورای گفت وگو به تشریح مصوبات این نشست پرداخت 
و گفت: عالوه بر اینکه به وزارت نیرو ۱5 روز مهلت داده شد تا الیحه موردنظر را نهایی کند، اعضا تصمیم گرفتند که در 
صورت نهایی نشدن این الیحه در مدت زمان تعیین شده، وزارت اقتصاد وارد عمل شده و پس از اعمال اصالحات روند 
تصویب الیحه را دنبال کند. او با توجه به این مسئله که مابه ازای تاخیر در تامین برق واحدهای تولیدی در اقتصاد هزینه ای 
پرداخت می شود که از جیب بخش خصوصی می رود، گفت: در این رابطه نیز اعضای شورا تصمیم گرفتند اجرایی شدن 

ماده ۲5 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و در واقع جبران خسارت واحدها ناشی از قطعی برق را دنبال کنند.

 گروه اقتصاد کالن: بیت کوین در هفته گذش��ته ش��اهد ۱5.۳ 
میلیون دالر ورودی در میان بازار نزولی ارزهای دیجیتال بود 
و بر اساس گزارش کوین شرز )CoinShares(، جریان های 
خروجی برای وجوه ویژه بیت کوین بالغ بر 45۳ میلیون دالر 
بوده که تمام جریان های ورودی شش ماه گذشته را از بین 
برده اس��ت. به گزارش ایس��نا و به نقل از کریپتوکارنس��ی، 
وجوه اندازه گیری شده، محصوالت سرمایه گذاری هستند که 
سرمایه گذاران سنتی را در معرض کریپتو قرار می دهند، بدون 
اینکه مجبور باشند خودشان از رمزارز مزبور نیز نگهداری کنند. 
هنگامی که سرمایه گذاران یک صندوق مبتنی بر رمزنگاری 
را خریداری می کنند، به آن جریان ورودی می گویند و معموال 
یک عالمت صعودی است. فرآیند مخالف، زمانی است که 
سرمایه گذاران از صندوق های مذکور خارج می شوند و جریان 
خروجی نامیده می شود و اغلب نزولی است. از نظر دارایی های 
تحت مدیریت )AUM(، خروجی های هفته گذشته سومین 
رکورد بزرگ بود که ۱.۲ درصد از کل AUM کل وجوهی که 

کوین شرز دنبال می کند را تشکیل 
می ده��د. بدترین جریان خروجی 
۱.6 درصدی بود که در بازار نزولی 
۲۰۱8 ثبت شد. با این حال، جریان 
خروجی هفته گذشته از نظر ارزش 
دالر بزرگترین مورد است. به غیر 
از بیت کوی��ن، دارایی ه��ای دیگر 
ازجمل��ه اتری��وم )۱۰.۹ میلی��ون 

دالر(، کاردانو )۰.8 میلیون دالر(، ترون )۰.۱ میلیون دالر(، 
پولکادوت )۰.۲ میلیون دالر( و سایر دارایی ها )۲.۹ میلیون 
دالر( مجموع��ا ۳۰ میلی��ون دالر ورودی گزارش کردند که 
منج��ر ب��ه خروج خالص خروجی بال��غ بر 4۲۳ میلیون دالر 

شد.

چه چیزی باعث خروج بیت کوین می شود؟ � 
 اخیرا، بانک های مرکزی ازجمله فدرال رزرو ایاالت متحده 

و بان��ک کانادا افزایش نرخ بهره 
را به عنوان اقدامی برای مبارزه با 
ت��ورم فزاینده اجرا کرده اند. بانک 
مرک��زی کانادا اوایل این ماه نرخ 
بهره را از یک درصد  به ۱.5 درصد 
و ف��درال رزرو ب��ه نرخ بهره یک 
درصد ۰.75 درصد افزود و آن را به 
۱.75 درصد افزایش داد. افزایش 
ن��رخ اغل��ب منجر به بازده اوراق قرضه باالتر می ش��ود که 
ممکن اس��ت برای بس��یاری از س��رمایه گذاران جذاب تر از 
صندوق ه��ای ارز دیجیت��ال به نظر برس��د. این افزایش ها 
بیشترین ضربه را به تمام بازارها ازجمله ارزهای دیجیتال 
وارد کرده اس��ت اما این س��رمایه گذاران کانادایی بودند که 
به نظر می رس��د بیت کوین را به طور انبوه کنار گذاش��ته اند. 
طبق گزارش کوین ش��رز، محصوالت رمزنگاری ش��رکت 
پرپس اینوستمنت )Purpose Investments( مستقر در 

تورنتو با خروجی عظیم 4۹۰.7 میلیون دالری مواجه شدند. 
در مورد ایاالت متحده، این گزارش حاکی از آن اس��ت که 
محصوالت در داخل کشور مجموعا 4۱ میلیون دالر ورودی 
داشته اند. مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در 
حال حاضر ۹۲4.54 میلیارد دالر برآورد می شود که این رقم 

نسبت به روز قبل ۲.7۳ درصد کمتر شده است. 
در ح��ال حاض��ر 4۲.54 درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی 
در اختی��ار بیت کوی��ن ب��وده ک��ه در ی��ک روز ۰.۱۰ درصد 
افزایش داش��ته اس��ت. حجم کل ب��ازار ارزهای دیجیتال 
در ۲4 س��اعت گذش��ته 55.75 میلیارد دالر است که ۲.۳8 
درصد کاهش داش��ته اس��ت. حجم کل در امور مالی غیر 
متمرکز در حال حاضر 5.85 میلیارد دالر است که ۱۰.5۰ 
درصد از کل حجم ۲4 ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. 
حج��م تمام س��که های پایدار اکن��ون 4۹.8۹ میلیارد دالر 
است که 8۹.5۰ درصد از کل حجم ۲4 ساعته بازار ارزهای 

دیجیتال است.

هفته گذشته بيت كوین چقدر سود كرد؟

یادداشت

گزارش کوین شرز نشان داد

طرح حمایت مالی از افشاگران فساد در دستور کار قرار گیرد
 گروه اقتصاد کالن: یک عضو هیات رییس��ه کمیس��یون شوراها 
مجلس با انتقاد از دستور کار قرار نگرفتن طرح حمایت مالی از 
افش��اگران فس��اد گفت که این طرح بیش از یک سال است که 
در دستور کمیسیون قضایی است اما هنوز به سرانجام نرسیده 
اس��ت. به گزارش ایس��نا، روح اهلل نجابت در جلسه علنی دیروز 
)س��ه ش��نبه( در تذکری با اس��تناد به ماده ۱4۱ آیین نامه داخلی 

گفت: طبق ماده ۱4۱ ایین نامه، مهلت کمیسیون اصلی برای 
رسیدگی به کلیات و جزئیات طرح ها و لوایح یک فوریتی حداقل 
یک ماه و نیم پس از تاریخ ارجاع بوده و این فرصت تا دو برابر 
قابل تمدید اس��ت و در پایان مهلت های تعیین ش��ده چنانچه 
گزارش کمیس��یون اصلی ارائه نش��ود، هیأت رئیس��ه مجلس 
موظف اس��ت طرح یا الیحه را در دس��تور قرار دهد. وی یادآور 

ش��د: مجلس در مهرماه ۹۹ به یک فوریت طرح حمایت مالی 
از افشاگران فساد رای داده و بیش از یک سال گذشته که این 
موضوع دس��تور در کمیس��یون قضایی است اما هنوز در دستور 
صحن علنی قرار نگرفته است. وی خطاب به محمدباقر قالیباف 
گفت: ش��ما در جلس��ه گذشته گفتید مبارزه با فساد باید مردمی 
س��ازی ش��ود که ما مهر ماه ۹۹ این کار را ش��روع کردیم اما در 

دس��تور قرار نمی گیرد. قالیباف رییس مجلس در پاس��خ به این 
تذکر گفت: در جریان رس��یدگی به این موضوع در کمیس��یون 
قضایی هس��تم؛ یکی از موضوعات مطرح ش��ده در نشست قوه 
قضائیه نیز همین بود که معروف به س��وت زنی اس��ت. باور و 
اعتقاد همه ما در مجلس چنین چیزی است اما کمیسیون باید 

کار خود را تمام کند و به صحن بدهد.  


