
بـــــــــــازارها و خدمــــــــــات مالی
 . دوشنبه . 13 اردیبهشت 1400 . سال هجدهم . شماره 4661 .  

کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

قدردانی مسئوالن بیمارستان 
قلب شهید رجایی از طرح 

فرشتگان سالمت بانک آینده
بیمارســتان قلــب شــهید رجایــی از اقــدام بانــک 
آینده، در خصوص ارائه تســهیالت با شــرایط آســان و 
سریع به کادر درمان فعال در سراسر کشور، با عنوان 

طرح »حمایت از فرشتگان سالمت«، قدردانی کرد.
بــه گزارش روابط عمومی بانــک آینده، در این پیام 
اســت:  آمــده  قدردانــی 
فرشــتگان  طــرح  اجــرای 
آینــده،  بانــک  ســامت 
به ویژه در اوضاع حساس 
بــا  مقابلــه  بحرانــیِ  و 
موجــب  کرونــا  ویــروس 
درمــان  کادر  دلگرمــی 
ایــن  بی شــک،  و  گردیــد 
بانــک  ارزشــمند  اقــدام 
آینــده، به عنــوان نهــادی مســئولیت پذیر در خاطره کادر 

درمانی کشور، ماندگار خواهد بود.
طــرح حمایت از فرشــتگان ســامت بانــک آینده از 
اســفند 1399، بــا هــدف قدردانــی از تاش ها و زحمات 
مدافعــان ســامت در مبارزه بــا همه گیری بیماری کرونا 
و در قالب اعطای تسهیات خرد با شرایط آسان و نرخ 

ویژه برای کادر درمانی کشور، طراحی و عملیاتی شد.
طی این طرح، تسهیاتی به مبلغ 200میلیون ریال 
بــه ازای هــر فرد، با نرخ 15درصد و بازپرداخت 36ماهه 
)بــا اقســاط ماهیانــه(، به صــورت مســتقیم بــه حســاب 

متقاضیان واریز خواهد شد.

پیام مدیرعامل بانک سپه 
به مناسبت سالروز تأسیس 

این بانک
مدیرعامل بانک سپه با صدور پیامی ضمن آرزوی 
قبولــی طاعــات و عبادات برای هم وطنــان عزیز در ماه 
مبارک رمضان و لیالی عزیز قدر، سالروز تأسیس این 
بانــک را بــه مــردم شــریف ایــران، مشــتریان و کارکنان 

شاغل و بازنشسته بانک دیرپای سپه تبریک گفت.
به گزارش پایگاه اطاع رســانی بانک ســپه در پیام 
چقــازردی  محمدکاظــم 
ان شــاءهللا  اســت:  آمــده 
تقــارن ماه مبــارک رمضان 
و لیالــی پرفیــض قــدر بــا 
سالروز تأسیس نخستین 
موجــب  ایرانــی  بانــک 
ارتقاء خدمــت و اثرگذاری 
بیش ازپیش در توســعه و 
پیشــرفت اقتصــادی نظام 
مقدس جمهوری اسامی شود. او همچنین اظهار کرد: 
بانک ســپه در آســتانه یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین 
سال های فعالیت خود در عرصه بانکی و اقتصادی قرار 
دارد. مدیرعامــل بانــک ســپه افــزود: بــه نتیجه رســیدن 
مأموریــت ملــی و مهــم ادغام، بانک ســپه را در آســتانه 
انباشــت تجربــه و  بــا  تأســیس خــود  یــک صدســالگی 
افزایــش ظرفیت هــای انســانی جــوان، باانگیــزه و منابع 
ســپرده ای قابل توجــه قــرار داده و ایــن بانــک قدرتمندتر 
از گذشــته برای نقش آفرینی در عرصه اقتصادی و بازار 

پولی کشور مصمم است.

تمدید تاریخ انقضای 
کارت های بانک ملی

تاریخ انقضای کارت های بانک ملی تمدید شد.
پــی  در  ملــی،  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
و  کرونــا  بیمــاری  شــیوع 
مراجعــات  کاهــش  لــزوم 
حضــوری بــه شــعب بانک 
انقضــای  تاریــخ  ملــی، 
بانــک  ایــن  کارت هــای 
به صــورت خودکار تا پایان 
1401تمدیــد  ســال  بهمــن 
اســاس،  ایــن  بــر  شــد. 
کارت هــای  دارنــدگان 
بانکــی با تاریخ انقضــای تا 1399/11می توانند از فرصت 
تمدیــد یک ســاله و دارنــدگان کارت هــای بانکــی با تاریخ 
انقضــای تــا 1400/11 نیز می توانند از تاریخ تمدید شــده 

تا 1401/11 استفاده کنند.

 پرداخت خسارت

4 میلیاردی بیمه آتش سوزی 
از سوی بیمه حافظ

خســارت چهار میلیارد ریالی آتش ســوزی شــرکت 
صبا پیشرو کاال از سوی بیمه حافظ پرداخت شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه حافظ، فرزاد سلطانی رئیس 
شعبه اروند بیمه حافظ در 
ایــن خصوص گفت: در پی 
وقــوع آتش ســوزی کــه در 
کنجاله ســویا شــرکت صبا 
پیشرو کاال واقع در منطقه 
ویــژه اقتصــادی بنــدر امــام 
کنجالــه  داد،  رخ  خمینــی 
موجود در انبار این شرکت 
دچــار حریق و آتش ســوزی 
شــد و باتوجــه بــه اینکــه شــرکت نامبــرده دارای بیمه نامه 
آتش ســوزی بــود، پــس از ارزیابــی و بررســی های به عمــل 
آمــده کارشناســان، خســارت 4میلیارد ریالی این شــرکت 

در سریع ترین زمان پرداخت گردید.

پرداخت تسهیالت ساخت 
 اولویت بانک مسکن

در سال ۱4۰۰
معــاون مدیــر عامــل در امــور طــرح و برنامه بانک 
مسکن با تاکید بر اینکه اولویت بانک مسکن در سال 
جاری پرداخت تســهیالت به حوزه تولید مســکن است 
اعــالم کرد مشــکالت بخش مســکن و بــاال بردن قدرت 

افزایــش  بــا  تنهــا  خریــد 
ســقف وام خرید مســکن 

میسر نیست.
محمدحســن مرادی، 
در  مدیرعامــل  معــاون 
امــور طــرح و برنامــه بانک 
بــا  در گفت وگــو  مســکن، 
خبرنــگار هیبنــا در پاســخ 
به این ســوال کــه با توجه 

بــه نامگــذاری ســال 1400 بــا نــام تولید، پشــتیبانی ها و 
مانع زدایی هــا آیــا بانــک مســکن در کنــار توجــه به حوزه 
ســاخت و ســاز، به بخش وام خرید مسکن نیز در سال 
1400 توجــه خواهــد داشــت؟ گفــت: محصــوالت بانــک 
مســکن تعهــدی اســت و اگــر قرار باشــد برنامــه ای برای 
ســال جاری در حوزه پرداخت وام خرید مســکن داشــته 

باشیم باید به تایید بانک مرکزی برسد.
او بــا بیــان اینکه بانک مســکن طرح هایی در حوزه 
باال بردن قدرت خرید مسکن دارد اما باید قبل از اعام 
عمومــی بــه تایید بانک مرکزی برســد، افــزود: موضوعی 
که باید به آن تاکید کرد این اســت که مشــکات بخش 
مســکن و قــدرت خریــد تنها با پرداخــت وام خرید و باال 

بردن سقف وام خرید مرتفع نخواهد شد.
مــرادی ادامــه داد: بــه فــرض کــه تســهیات خریــد 
مســکن 100درصد افزایش یابد. ســوال این است که آیا 
باز هم این مقدار جبران کاهش قدرت خرید را خواهد 
کرد؟ آیا اصا می تواند تقاضای بالقوه را بالفعل کند؟ و 
آیا بازپرداخت اقساط آن از عهده متقاضیان برمی آید؟

معــاون مدیــر عامــل در امــور طــرح و برنامــه بانک 
مســکن با بیان اینکه بانک مســکن از ســال گذشــته با 
پرداخت تسهیات و افزایش سقف وام ساخت مسکن 
نشــان داد کــه بــه حــوزه تولیــد و پشــتیبانی از بخــش 
مســکن توجه ویژه ای داشــته اســت تاکید کرد: در کنار 
مســکن ســایر کاالها نیز گران شــده اند. به هر حال اگر 
بخواهیم سقف وام خرید مسکن را افزایش دهیم باید 
بــه ایــن موضوع نیز توجه کرد که بازپرداخت اقســاط از 
عهــده متقاضیان خــارج خواهد بود. پس بهترین گزینه 
در این اوضاع برای بخش مسکن توجه به حوزه ساخت 

و ساز و مدیریت هزینه های تولید است.
مرادی تصریح کرد: در وضع فعلی اولویت بر روی 
ســاخت و ســاز است. اما باید در کنار تسهیات ساخت 
مســکن، بــه کنتــرل ســایر نهاده هــای تولید مســکن نیز 

توجه شود.

تایید گواهینامه ایزو 9۰۰۱ 
بیمه آسیا

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بیمه آسیا بر 
مبنای ISO9001:2015 برای سومین سال متوالی برای 

سال 1400مورد تأیید قرار گرفت.
بــه گــزارش روابط عمومی بیمه آســیا، در پی انجام 

ممیــزی  موفقیت آمیــز 
مراقبتی ســالیانه سیستم 
مبتنــی  کیفیــت  مدیریــت 
بر اســتاندارد ایزو 9001در 
و  آســیا  بیمــه  شــرکت 
ایــن  الزامــات  انطبــاق 
گواهینامــه  اســتاندارد، 
مربوطــه برای این شــرکت 
تاییــد   1400 ســال  در 

و صــادر شــد. بنابرایــن گــزارش، گواهینامــه سیســتم 
مدیریــت کیفیــت بیمــه آســیا از ســوی موسســه بیــن 
المللــی BCI در کانــادا صــادر شــده اســت. ایــن شــرکت 
اســتاندارد سیســتم  گواهینامه هــای  صــدور  زمینــه  در 

مدیریتی ISO فعالیت می کند.
ایزو 9001 اســتانداردی بین المللی و شناخته شده 
بــرای ایجــاد، اجرا و حفظ سیســتم مدیریــت کیفیت در 
هر شــرکت اســت. این اســتاندارد بین المللــی به منظور 
افزایــش رضایت مشــتری، اســتفاده از رویکــرد فرآیندی 
را بــه هنــگام توســعه، اجرا و بهبود اثربخشــی سیســتم 

مدیریت کیفیت در نظر می گیرد.

افزایش 9۰درصدی 
 حق بیمه های تولیدی

بیمه کوثر
حق بیمه های تولیدی بیمه کوثر در یک ماه ابتدای 
ســال 1400، نــود درصــد نســبت به مدت مشــابه ســال 
قبــل افزایــش یافتــه و نســبت خســارت نیــز در همیــن 

مدت 20واحد کاهش یافته است.
به گزارش روابط عمومی و اعام معاون برنامه ریزی 

و نظــارت راهبــردی بیمــه 
کوثــر، طــی ایــن مــدت، از 
کل حق بیمه هــای تولیــدی 
و خســارت پرداختی ســهم 
غیرزندگــی  رشــته های 
و  92درصــد  ترتیــب  بــه 
82درصد، همچنین ســهم 
بیمه هــای زندگــی هشــت 

درصد و 18درصد است.
الله کریمی خاطرنشان کرد: در این دوره رشته های 
هواپیمــا، مهندســی و درمــان شــرکت بیشــترین درصــد 
رشــد فروش نســبت  به مدت مشابه سال گذشته را در 

میان سایر رشته ها داشتند.

نهادهــای  بــر  نظــارت  مدیــر  گفتــه  بــه 
بــورس، مشــکالت مختلفــی  مالــی ســازمان 
ســر راه برگــزاری مجامــع آنالین شــرکت های 
کــه  داشــت  وجــود  اســتانی  ســرمایه گذاری 
اکنــون برطــرف شــده اســت و »جــای نگرانی 

نیست«.
بــا  گفت وگــو  در  فدایی واحــد  میثــم  
بــازار ســرمایه )ســنا(، دربــاره  پایــگاه خبــری 
برگــزاری مجامــع چهــار اســتان گفت: شــرکت 
ســپرده گذاری مرکــزی اوراق بهــادار و تســویه 
وجــوه ســامانه دیمــا را راه انــدازی کــرد کــه بــا 
بــه  رای گیــری  قابلیــت  ســامانه،  ایــن  کمــک 

صورت الکترونیکی فراهم شده است.
تاییــد  دوم،  موضــوع  داد:  ادامــه  او 
صاحیــت حرفــه ای مدیران بود که در یک ماه 
گذشــته ایــن موضــوع بررســی و مقرر شــد بر 
اساس دســتورالعمل تایید صاحیت حرفه ای 
مدیــران مصــوب شــورای عالی بــورس و اوراق 
بهــادار انجــام شــود، بنابرایــن در ایــن زمینــه 

دیگر مشکلی وجود ندارد.
فدایی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه 
برگــزاری  از  چــرا ســهامداران ســهام عدالــت 
مجامع بی خبر هستند؟ گفت: مجمع عمومی 
عادی شــرکت ها چهار ماه پس از پایان ســال 
مالــی شــرکت ها برگــزار می شــود. امــا مجامع 
مقــرر  موعــد  در  ســرمایه گذاری  شــرکت های 

برگزار نشد، از همین رو شرکت ها باید مجمع 
عمومی به طور فوق العاده برگزار کنند که در 
دو نوبــت برگــزار می شــود. در نوبــت اول باید 
50+1 نفر از افرادی که حق رای دارند، حضور 
داشــته باشــند. البته ممکن است در برخی از 
استان ها، مجمع به حدنصاب الزم نرسد. اما 
در نوبت دوم که با یک فاصله زمانی از نوبت 
اول تشــکیل می شــود با هر تعداد ســهامدار، 

مجمع رسمیت پیدا می کند.
مدیــر نظــارت بر نهادهای مالی ســازمان 
توصیــه  کــرد:  اظهــار  بهــادار  اوراق  و  بــورس 
اکیــد بــه ســهامداران ســهام عدالــت، شــرکت 
در مجامع اســت، زیرا در مجامع شــرکت های 
اســتانی هیچ سهامدار عمده ای وجود ندارد و 
سهم همه سهامداران در تعیین هیات مدیره 

این شرکت ها موثر است.

فدایی واحد در خصوص نامه نگاری هایی 
مجامــع  انداختــن  تعویــق  بــه  بــر  مبنــی 
گفــت:  اســتانی  ســرمایه گذاری  شــرکت های 
ســازمان بازرســی کل کشــور چنیــن نامــه ای 
را ابــاغ کــرده بــود و جوابیــه ای در ایــن زمینه 
دریافت کردیم. بندهای متعددی در این نامه 
وجود داشته و مهمترین بند این نامه موضوع 
برگزاری مجامع به صورت الکترونیکی اســت. 
در برنامه توسعه ششم این اجازه به سازمان 
بــورس داده شــده اســت که شــرکت هایی که 
تحــت نظــارت ســازمان هســتند و بــه عنــوان 
ناشر یا نهاد مالی در سازمان ثبت می شوند، 
مجامــع خــود را به صــورت الکترونیکی برگزار 
کننــد. ســایر موارد عنوان شــده هم بررســی و 

پاسخگویی الزم شد.
 او در خصــوص ایرادات برگزاری مجامع 
و  کاندیداهــا  گســتره  موضــوع  کــرد:  بیــان 
داوطلبــان یکــی از چالش هــای مجامع بود که 
طــی یک مــاه گذشــته موضوع تاییــد صاحیت 
حرفه ای مدیران با باالترین کیفیت برگزار شد 
و بــا ســواالت پیچیــده در حوزه شــرکت داری، 
حقوقی و مالی، صاحیت عمومی و تخصصی 
در  همیــن رو،  از  شــد.  بررســی  متقاضیــان 
مجامعی که به حدنصاب برسد این داوطلبان 
ســهام داران  و  می شــوند  معرفــی  مــردم  بــه 

می توانند به گزینه خود رای دهند.

بــه گفتــه معــاون فناوری هــای نوین بانک 
اســتخراج  بــا مصوبــه جدیــد دولــت  مرکــزی، 
کنندگان رمزارز می توانند رمزارزهای تولیدشده 

خود را به صرافی های مجاز عرضه کنند.
بــا  گفت وگــو  در  محرمیــان  مهــران 
خبرگــزاری فــارس درباره نوســان زیاد قیمت 
رمــز ارز هــا، گفــت: افــرادی کــه قصــد دارند، 
را  نکتــه  ایــن  بایــد  شــوند  حــوزه  ایــن  وارد 
بداننــد و هرگــز نبایــد تمــام پولــی را کــه بــا 
زحمــت و رنــج و عــرق جبین به دســت آمده 
اســت را در ایــن بــازار وارد کننــد. به عاوه، 
ردیابــی  قابلیــت  رمزارزهــا  مبــادالت  غالــب 
کامــل ندارند و نهادهای قضائی در بســیاری 
و  بررســی  را  مــوارد نمی تواننــد تخلفــات  از 

کنند. پیگیری 

او در پاســخ بــه این ســوال کــه در حوزه 
کیســت؟  سیاســت گذاری  مرجــع  رمزارزهــا، 
افــزود: بــا توجه به اینکه قانون دســت باال را 
دارد و مجلــس نیــز بــه ایــن حــوزه ورود کرده 
مجلــس  برعهــده  مــوارد  از  بخشــی  اســت، 
اســت. بخشــی از موضوعــات نیــز بــر عهــده 
دولــت اســت و مصوباتــی نیز داشــته اســت. 
بــه طــور خــاص رمزارزهــا حوزه هــای مختلف 
دارند. مثا در زمینه اســتخراج رمزارز، دولت 
سیاســت گذاری می کنــد. در زمینــه خریــد و 
فــروش رمــزارز، بانــک مرکــزی سیاســت گذار 
کلیــدی اســت، امــا بایــد در چارچــوب قوانین 
و مصوبــات باالدســتی دولــت، شــورای عالــی 
مبارزه با پولشویی و مرکز ملی فضای مجازی 

اقدام کند.

یارانه کالن انرژی در ایران دلیل 
اصلی جذابیت استخراج رمزارز

معــاون فناوری هــای نویــن بانــک مرکزی 
درباره ارتباط استخراج رمزارز با یارانه فراوانی 
کــه بــرای انــرژی در ایران داده می شــود، بیان 
کرد: این یارانه مورد توجه اســتخراج کنندگان 
رمزارز قرار گرفته است، اما مشکل اینجاست 
کــه در ایــن زمینــه راهبــرد کشــور بــه صــورت 
شــفاف تعریف نشــده اســت. ثبت نــام اولیه 
بــرای ایجــاد مــزارع اســتخراج رمــز ارز انجــام 
نهایــی مجوزهــای  تعــداد  امــا  اســت،  گرفتــه 
صــادره در قالــب پروانه بهره بــرداری به تعداد 
انگشــتان دســت هــم نمی رســد. بــا توجــه بــه 
اقبالــی کــه هم اکنون به تســهیل این موضوع 

دیــده می شــود، امیدوار هســتیم بــه زودی در 
ایــن زمینــه شــاهد پشــتیبانی قانونــی و مانــع 

زدایی باشیم.
او تصریــح کــرد: بــا مصوبــه جدید دولت 
و معرفــی صرافی هــای مجــاز از ســوی بانــک 
مرکــزی، اســتخراج کنندگان رمــزارز می تواننــد 
بــه  را  خــود  استخراج شــده  رمزارزهــای 

صرافی های دارای مجوز عرضه کنند.
ایــن مقــام مســئول بانــک مرکــزی ادامه 
داد: همچنیــن براســاس دســتورالعملی که از 
مرکــز ملــی فضای مجــازی تهیه و اباغ شــده، 
بانــک مرکــزی موظــف شــده اســت، در یــک 
کارگــروه کارشناســی، حــوزه مبــادالت رمز ارز 
را مــورد رصــد هوشــمند قــرار دهــد کــه بانــک 

مرکزی نیز در حال انجام آن است.

به گفته مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
گــروه توســعه ملــی، وســواس بــر نــرخ بهــره، 
فصل مشــترک جامعه ســرمایه گذاران در تمام 

دنیاست. 
امیــر تقی خــان تجریشــی در گفت وگــو بــا 
ســنا بــا بیــان اینکــه نرخ بهــره، هزینه ای اســت 
کــه یــک شــخص برای اســتفاده از پول شــخص 
دیگــر می پــردازد؛ بنابراین باید مقرون به صرفه 
و بــه دور از ریســک باشــد افــزود: فراگیری این 
موضوع محصور به مرزهای ایران نیست، حتی 
زمانــی کــه کمیته بــازار آزاد فــدرال رزرو نیز نرخ 
بهــره 6ماهــه  آتــی آمریــکا را اعــام می کنــد، با 
اینکه نوســان نرخ بســیار کمتر از ایران اســت و 
بــه صــورت منطقی در یــک بازه زمانــی 12ماهه 
بــر بازارهــا تاثیــر واقعــی می گذارد، امــا واکنش 
رخ  ســریع  معمــوال  تغییــرات  ایــن  بــه  بــورس 

می دهد.
تقی خــان تجریشــی اضافــه کــرد: کارکــرد 
سیاست تغییرات نرخ بهره به صورت اصولی به 
منظور ایجاد محرک برای سمت عرضه یا تقاضا 
در اقتصــاد اســت. بنابرایــن زمانــی کــه اقتصــاد 
دچار رکود می شود، نرخ بهره باید کاهش پیدا 
کند تا تســهیات با ســرعت بیشــتری در دست 
صنایــع و ســرمایه گذاران قــرار بگیــرد کــه از این 
طریق ورود پول و افزایش تقاضا در بازار سهام 
نیز اتفاق می افتد، اما زمانی که تقاضا به اندازه 
کافی تحریک شــده و بیم باال رفتن تورم وجود 
داشــته باشــد، بــا افزایــش نــرخ بهــره بــه ایجاد 

تعادل کمک می شود.

بررسی نرخ بهره در ایران

او در ادامه بررسی آثار نرخ بهره در ایران 
را مستلزم بررسی فاکتورهای بیشتری دانست 
و گفــت: آنچــه ما با عنوان نــرخ بهره می توانیم 
بــه آن اســتناد کنیــم، نــرخ ســود بانکــی یــا در 
حالــت نزدیک تر به نرخ واقعی بهره، نرخ اوراق 
منتشرشــده از ســوی دولت است. طی ماه های 
اخیــر نــرخ بهــره کنترل شــده و نــرخ بهــره بیــن 
بانکی نیز به زیر 20درصد رسیده است. در این 
مــدت، اقداماتــی در جهت ممانعــت از پرداخت 
از  بــه ســپرده ها  از 16درصــد  بیــش  ســودهای 
ســوی بانک ها رخ داده اســت و طبعا از هرج و 
مرج روزهایی که نرخ ترجیحی، نرخ بهره را در 

ابهامی غیرقابل ردیابی می برد، دور شده ایم.
ایــن کارشــناس بازارســرمایه اضافــه کــرد: 
حــال اگــر در کنــار این نظم مالی، شــاهد توافق 
و گشــایش بین المللی در کشور باشیم، اتکای 
دولت برای تامین بودجه از طریق اوراق بدهی، 
به ســمت اســتفاده بیشــتر از درآمدهــای نفتی 
منتقل می شود. بنابراین می توان انتظار داشت 
کــه در آمــال گشــایش های سیاســی، تکیــه بــر 
انتشار اوراق از سوی دولت کمرنگ تر و در کنار 
کاهــش انتظــارات تورمی موجبــات کاهش نرخ 

بهره فراهم می شود.
 کاهش نرخ سود سپرده

در کنار دیگر عوامل نقدینگی را 
به سمت تولید می برد

تجریشی، تغییرات در نرخ سود سپرده را 
بــر بازارهــای مختلف اثرگذار دانســت و تصریح 
کــرد: کاهــش پلکانــی آن در کنــار اســتفاده از 

ســایر ابزارهــا و هدایــت نقدینگــی بــه ســمت 
تولیــد و بازار ســرمایه می توانــد کمک بزرگی به 
تولیــدات کشــور و کســب و کارهایــی کــه بر اثر 
کرونا دچار رکود شده اند، شود. این موضوع در 
کنــار بهبود تعامــات بین المللــی می تواند برای 
کلیت بازار مثبت باشــد با این حال نباید دچار 
اشــتباه محاسباتی شــده و به خبرهای منتشــره 
وزن بیش از اندازه داد و ســایر مســایل بنیادی 
بازار ســرمایه و اقتصاد کشور را فراموش کرد و 

فقط به فکر سود و زیان کوتاه مدت بود.

چرا بازار به نوسانات دالر 
حساسیت زیادی دارد

گــروه  مدیرعامــل شــرکت ســرمایه گذاری 
توســعه ملــی دربــاره نوســانات دالر و اثــر آن 
بــر بــازار ســرمایه اظهار کــرد: بازار به نوســانات 
نرخ حساســیت زیادی نشــان می دهد. پیگیری 
کــه  می دهــد  نشــان  حساســیت  ایــن  دالیــل 
انتظــارات تورمــی، دلیــل اصلــی ابرواکنش بازار 
ســهام ایــران به نوســانات ارزی اســت. اما نگاه 
جزئی تر گویای آن است که در شرکت هایی که 
نــرخ فــروش محصوالت آنها با نرخ دالر نیمایی 
صــورت می گیــرد و عمدتــا تولیدکننــده کاالهای 
ادامــه  در  ارز  نــرخ   اگــر  پایــه هســتند، حتــی 
ســال جاری شــاهد افت باشــد، با توجه به باال 
رفتــن نرخ جهانی کاالهای پایه در دنیا )شــامل 
محصــوالت فلزی، معدنی، نفت و پتروشــیمی( 
رشــد درآمدی و ســودآوری را در فصل های آتی 
خواهنــد داشــت. بنابرایــن ایــن افزایــش نــرخ 

محصوالت، افت احتمالی دالر را جبران خواهد 
کرد و سودآوری سال 1400 این شرکت ها باالتر 

از سال 1399 خواهد بود.
او خاطــر نشــان کرد: همچنیــن باید توجه 
داشــت کــه بســیاری از شــرکت های صادراتــی 
کــه بــه دلیــل وضــع تحریــم، مجبور بــه پذیرش 
هزینه هایــی اعــم از هزینــه بــاالی انتقــال پول، 
هزینــه حمــل محصوالت، فروش به واســطه ها 
و تخفیف قیمت و یا حتی ســوخت پول بودند، 
و  نداشــته  را  تحمیلــی  ایــن هزینه هــای  دیگــر 

حاشیه سود باالتری تجربه می کنند.
تجریشــی گفــت: در ســایر صنایــع نیز که 
قیمــت محصــوالت آنها مســتقیما متاثــر از نرخ 
ارز نبــوده و عمدتــا فروش داخلی داشــته نظیر 
شــوینده،  غذایــی،  دارویــی،  ســیمان،  صنایــع 
روانــکار، شیشــه، الســتیک، لــوازم خانگــی و... 
بــه دالر  فــروش محصــوالت نســبت  نرخ هــای 
کنونــی فاصلــه داشــته و انتظــار داریــم قیمــت 
مشــخصا   1400 ســال  در  محصــوالت  فــروش 
ایــن  لــذا در  باالتــر از ســال 1399قــرار گیــرد؛ 
صنایع نیز شاهد افت سودآوری در فصول آتی 

نخواهیم بود.
پایــان  در  بازارســرمایه  کارشــناس  ایــن 
تصریح کرد: می توان گفت مهمترین نگرانی که 
ایــن روزها بازار ســرمایه را تحت تاثیرات منفی 
قــرار می دهــد، فضــای روانــی ناشــی از کاهــش 
انتظــارات تورمــی و در نتیجــه کاهش ورود پول 
و  میل به خرید دارایی اســت؛ اما ســایر عوامل 
اقتصادی داللت بر رشد سودآوری عمده صنایع 
بازار در سال 1400 نسبت به سال 1399 دارد.

مدیرعامل گروه توسعه ملی: کاهش نرخ بهره و احتمال 
گشایش سیاسی، کاتالیزور رشد آتی بازار سرمایه است

معاون فناوری  بانک مرکزی: موانع قانونی استخراج 
رمزارز برای صادرات و واردات تسهیل می شود

سامانه دیما با قابلیت رای گیری الکترونیکی 
دربورس راه اندازی شد

در سایت روزنامه بخوانید:
در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
ادامه از صفحه اول

بانــک مرکــزی پیش از این پیرو بخشــنامه 
99/0۷/15نــرخ  مــورخ   22۷126/99 شــماره 
تســعیر اقام پولــی دارایی ها و بدهی های ارزی 
بانک هــا و موسســات اعتبــاری غیربانکــی بــرای 
گزارشگری مالی پایان سال مالی 1399 را برابر 
با نرخ تسعیر مقرر برای گزارشگری مالی میان 
دوره ای منتهی به شــهریور ســال 1399، معادل 
12هــزار و 900تومــان بــرای هــر یــورو )11هــزار 
تومان برای هر دالر آمریکا( تعیین کرده بود. بر 
این اســاس در مورد ســایر اســعار باید بر مبنای 

نــرخ برابــری آن بــه یورو در پایان اســفند ســال 
1399 تعیین شود.

اما شنبه شــب مصوبه جدیــد بانک مرکزی 
درباره تغییر نرخ تســعیر ارز منتشــر شد که در 
ایــن مصوبه تســعیر نرخ ارز بــرای دالر آمریکا و 

یورو افزایش یافت.
متن این بخشنامه به شرح زیر است:

شــماره  بخشــنامه  پیــرو  »احترامــا 
موضــوع   1399/12/25 مــورخ   41۷3۷4/99
و  دارایی هــا  پولــی  اقــام  تســعیر  نــرخ  اعــام 
بــرای  کشــور  بانکــی  شــبکه  ارزی  بدهی هــای 

گزارشــگری مالــی پایــان ســال مالــی 1399، بــه 
اســتحضار مــی رســاند، حســب مصوبــه جلســه 
مــورخ 1400/2/8 هیــات عامــل محتــرم بانــک 

مرکزی جمهوری اسامی ایران، مقرر گردید:
و  دارایی هــا  پولــی  اقــام  تســعیر  نــرخ 
بدهی هــای ارزی بانک هــا و موسســات اعتباری 
غیــر بانکــی بــرای گزارشــگری مالــی پایــان ســال 
مالــی 1399 بــه منظور اعمــال در دفاتر بانک ها 
و موسســات اعتبــاری غیر بانکــی و تهیه صورت 
مالــی، مبلــغ 190000ریال بــرای هر یورو ) مبلغ  
159000ریــال بــرای هــر دالر آمریــکا(  و ســایر 

اسعار بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان 
اسفند 99 تعیین شود.

ســایر  اینکــه  اعــام  ضمــن  پایــان  در 
شــماره450508/98مورخ  بخشــنامه  مفــاد 
1398/12/28 همچنــان معتبــر و قابــل اســتناد 
می باشــد. خواهشــمند اســت دســتور فرماینــد، 
مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه 
بــه   1396/5/16 مــورخ   149153/96 شــماره 
تمامــی واحدهــای ذیربــط آن بانــک و موسســه 
اعتباری غیر بانکی اباغ شــده و برحســن اجرای 

آن نظارت دقیق به عمل آید.«

روز خوش نمادهای بانکی بازار سرمایه با اعالم نرخ جدید تسعیر ارز


