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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

تکذیب اظهارات نامزد 
ریاست جمهوری از سوی 

بانک صادرات
اظهــارات  بــه  پاســخ  در  صــادرات  بانــک  معــاون 
نــه  بانــک صــادرات  کــرد  قاضــی زاده هاشــمی عنــوان 
تنهــا هیــچ پولــی از بورس خارج نکــرده، بلکه ۱۸۰هزار 

میلیارد ریال برای رونق بورس پرداخته است.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک صــادرات، احمــد 
فاضلــی، معــاون مالــی ایــن بانک در پاســخ بــه اظهارات 
سیدامیرحســین قاضــی زاده هاشــمی نامــزد انتخابــات 
ی  ر ســت جمهو یا ر
اسالمی ایران در رسانه 
خــروج  بــر  مبنــی  ملــی 
۴۰۰میلیــارد  و  ۹هــزار 
تومان از بورس از سوی 
بانــک صــادرات، ضمــن 
مطلــب  ایــن  تکذیــب 
گفــت: موضــوع فــوق از 
و  اســت  کــذب  اســاس 
در ســال گذشــته تــا پایان اردیبهشــت ســال جاری بانک 
صادرات و شرکت های تابعه آن نه تنها هیچ پولی را از 
بازار سهام خارج نکرده اند بلکه در روند خرید و فروش 
و برای رونق بخشی به بازار سرمایه و همچنین کمک به 
تامیــن مالــی عمومــی به طور خالص بیــش از ۲۸۸هزار 
میلیارد ریال هم برای رونق بورس و بازارگردانی ســهام 
پرداخته انــد؛ بــه گونــه ای که ۱۰۸هــزار میلیــارد ریال آن 
مســتقیماً در بــازار ســرمایه و مابقــی آن شــامل ۶۰هزار 
میلیــارد ریــال نقــد و ۱۲۰هــزار میلیــارد ریــال از محــل 
مطالبات از دولت به خرید ســهام شــرکت های بورســی 

اختصاص یافته است.
فاضلــی اضافــه کرد: به راحتــی با مراجعه به اعداد 
و ارقــام موجــود در بــازار ســهام می تــوان ادعــای فــوق را 

راستی آزمایی کرد.
او ضمــن آرزوی موفقیــت برای این نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری از قاضی زاده  هاشمی خواست موضوع 
را دوباره با اهل فن بررسی کرده و اظهارات خویش در 

این باره را به نحو مناسب اصالح کند.

 رتبه اول بانک سینا

در شاخص های بانکداری 
الکترونیک

در ارزیابــی بانــک مرکــزی از عملکرد نظــام بانکی 
در شاخص های بانکداری الکترونیک، بانک سینا حائز 

رتبه برتر کشور شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ســینا، مدیر سیستم های 
نرم افزاری بانک سینا با 
بیان آن که بانک مرکزی 
دوره ای،  صــورت  بــه 
در  را  بانک هــا  عملکــرد 
حــوزه فنــاوری اطالعات 
مــورد  ۱۹شــاخص  بــا 
ارزیابــی قــرار می دهــد، 
در  کــرد:  خاطرنشــان 
ارزیابــی عملکرد ۲ماهه 
منتهــی بــه اســفند ۹۹بانک هــا از ســوی بانــک مرکــزی، 
در  را  اول  رتبــه  شــاخص ها،  مجمــوع  در  ســینا  بانــک 
رتبه بندی بانک ها اخذ کرده که نســبت به گزارش دوره 

قبل )دی ۹۹(، هفت رتبه ارتقا یافته است.
شــاهرخ دلگشــاد خاطرنشــان کــرد: از عمده تریــن 
سیاســت های  تمرکــز  موفقیــت،  ایــن  کســب  دالیــل 
بانــک ســینا بــر ارتقــای کیفی خدمــات از طریــق تقویت 
زیرســاخت های فنــاوری و بــه کارگیری ابزارهــای مدرن، 
پیشــرفته و بــه روز، توجــه بــه بهبــود دانــش و آمــوزش 
کارکنــان و رصــد و پایــش مســتمر و مــداوم فعالیت هــا 
بــوده اســت. دلگشــاد تصریح کــرد: بانک ســینا در حال 
حاضــر، متنوع تریــن خدمات بانکــداری الکترونیک را به 
مشــتریان ارائــه می کنــد کــه بــا توجــه بــه تــداوم شــیوع 
کرونا در کشور، استفاده از این خدمات می تواند کمک 

موثری در قطع زنجیره این ویروس باشد.

صدور نخستین بیمه نامه 
صندوق اجاره ای از سوی 

بیمه »ما«
بیمــه ما با همــکاری بانک ملت برای اولین بار در 

کشور، بیمه نامه صندوق اجاره ای را صادر کرد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بیمــه ما، این شــرکت با 
ملــت  بانــک  همــکاری 
بیمــه  از  مجــوز  اخــذ  و 
مرکــزی بــرای اولیــن بار 
بیمه نامــه  کشــور  در 
صنــدوق اجــاره ای را کــه 
نــام  بــه  ایــن  از  پیــش 
بانــک  امانــات  صنــدوق 
معرفی شــده بود صادر 
ایــن  اســاس  بــر  کــرد. 
گــزارش، مجید نظری مدیر بیمه های مهندســی بیمه ما 
بــا تاییــد ایــن خبــر گفت: ایــن طــرح بیمه ای بــا بیش از 
دو ســال مطالعه از ســوی کارشناســان و مدیران فنی و 
تحقیــق توســعه، تحقیــق میدانی و همچنیــن مطالعات 
تطبیقی در کشــورهای پیشتاز در این رشته پیاده سازی 
شــده اســت. او خاطرنشــان کــرد: بیمــه ما در نظــر دارد 
طــرح خــود را کــه دو ســال مجــوز آنرا در اختیــار دارد به 
بانک ها و ســایر نهادهای مالی و اعتباری کشــور تســری 
دهــد. طــی مذاکــرات انجام شــده بــا یکــی از بانک هــای 
بــزرگ کشــور، بــه زودی ایــن بیمه نامــه در آن بانــک نیز 
فعــاالن  و  بیمه گــزاران  افــزود:  او  صــادر خواهــد شــد. 
صنعت بیمه و بانک شاهد طرح های جدیدتری از بیمه 

ما در آینده ای نزدیک خواهند بود.

رشد ۶۰ درصدی پرتفوی 
بیمه پاسارگاد در استان های 

سمنان و گلستان 
پرتفوی به دست آمده در منطقه ۴بیمه پاسارگاد 
۲هــزار  بــر  بالــغ  گلســتان  و  ســمنان  اســتان های  در 
و۴۰میلیارد ریال در ســال ۱۳۹۹بوده اســت که نسبت 

آن  از  قبــل  ســال  بــه 
۶۰درصــدی  رشــد  از 

برخوردار بوده است.
گــزارش  بــه 
بیمــه  روابط عمومــی 
محمدرضــا  پاســارگاد، 
قوی پنجه، مدیر منطقه 
۴ بیان کرد: در راســتای 
تحقــق اهــداف شــرکت 

بــا تمرکــز بــر فروش بیمه هــای عمر و تأمیــن آتیه تعداد 
بیمه نامه هــای صــادره در ســال ۱۳۹۹در رشــته عمــر و 
تأمیــن آتیه تعداد ۸۷هزار و ۳۰فقره بیمه نامه بوده که 
در مقایســه با ســال گذشــته تعداد ۲۶هزار و ۱۶۸فقره 
بیمه نامــه عمــر و تأمیــن آتیــه بیشــتری در اســتان های 

سمنان و گلستان صادر شده است.
همچنیــن حــق بیمه های وصولــی بیمه های زندگی 
در ســال ۱۳۹۹هــزار و ســیصد و نود میلیــارد ریال بوده 
در مقایســه بــا ســال گذشــته بیــش از ۶۸درصــد رشــد 
داشــته اســت. باتوجه به توســعه فروش بیمه های عمر 
و تأمیــن آتیــه، ارائــه خدمــات ارزنده به بیمه گــزاران نیز 
همــواره از اولویــت باالیی در منطقه برخوردار اســت که 
عــالوه بــر آمــوزش همکاران شــعب جهــت کاهش زمان 
ارائه خدمات، شعبه تخصصی اشخاص گرگان در سال 
گذشــته به منظور برخورداری از فضای بیشــتر، سهولت 
دسترســی بیمه گزاران به محل ســاختمان فعلی منطقه 

۴ انتقال یافت.

شفاف سازی بانک ملی درباره 
سود قطعی اوراق مشارکت 

شرکت نفت و گاز پارس
بانــک ملــی دربــاره ســود قطعــی اوراق مشــارکت 

منتشره شرکت نفت و گاز پارس اطالع رسانی کرد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک ملــی، در اطالعیه 

این بانک آمده است: بر 
اســاس اعــالم موسســه 
فریــوران  حسابرســی 
اوراق  )امیــن  راهبــرد 
مشــاركت( ســود قطعی 
اوراق مشاركت منتشره 
در  ۱۳۸۹كــه  ســال  در 
۱۳۹۳سررســید  ســال 
شده است، از سودهای 

علی الحســاب پرداخت شــده كه با نرخ ۲۰درصد تعیین 
شده است، فراتر نبوده است.

ایــن بابــت بــه  ایــن اســاس، وجــه دیگــری از  بــر 
دارندگان اوراق قابل پرداخت نیست.

اوراق مشارکت مورد اشاره به منظور اجرای پروژه 
توسعه میادین گازی پارس جنوبی منتشر شده بود.

ارائه خدمات متفاوت 
هدف گذاری 14۰۰ در بانک 

ایران زمین
در همایش بررســی عملکرد مدیریت امور شــعب 
اســتان های خوزستان و لرستان بانک ایران زمین که با 
حضور مدیران امور سرمایه انسانی و آموزش و شعب 
استان ها و مدیران و کارکنان این مدیریت برگزار شد، 
عملکرد این مدیریت در شاخص های سودآوری، جذب 
منابــع، مدیریــت مصــارف و مطالبــات و بانکداری مورد 

بررسی قرار گرفت.
براســاس گــزارش روابط عمومــی بانــک ایران زمین، 

در این مراســم حسینی 
امــور  مدیــر  کنارویــی 
بــا  هــا  اســتان  شــعب 
کــه  نکتــه  ایــن  بیــان 
خورســتان  اســتان  نــام 
تحــرک و جنبــش را بــه 
دنبــال دارد، گفــت: چه 
از لحــاظ تاریخــی و چــه 
قومیت هــای  ازلحــاظ 

مختلفی که در این منطقه است همیشه شور و نشاط 
از کارکنان مورد انتظار مدیران بانک است.

حســینی کنارویــی در ادامــه بیــان کــرد: براســاس 
برنامه ریزی های انجام گرفته برای سال ۱۴۰۰یک برنامه 
عملیاتــی ویــژه بــرای تمامــی واحدها)مدیریــت، شــعب؛ 
ســتاد( تدویــن شــده کــه معتقــدم با اجــرای خــوب و به 
موقــع آن موفقیــت به همراه خواهد داشــت و امیدوارم 
صــدای تفــاوت عملکــردی همــکاران مــا در بانــک ایــران 

زمین در سال جاری طنین انداز شود.
خوزســتان  اســتان های  عملکــرد  آمــار  کنارویــی 
و  ضمانت نامــه  صــدور  مصــارف،  منابــع،   ( لرســتان  و 
گشــایش اعتبار اســنادی، منابع ارزان قیمــت، بانکداری 
مــدرن و مطالبــات( را بــه تفکیــک و با شــفافیت و علت 
موفقیت و ضعف در هر یک از موضوعات را بیان کرده 
و از همــکاران خواســت کــه در هــر زمینــه ای که ضعیف 
عمل کرده راهکار داشــته باشــند و تالش مضاعف کنند 

و استان را به هدف مورد نظر برسانند.
او در خصوص جایگاه اســتان خوزســتان و لرستان 
در آمــار گفــت: اســتان خوزســتان بایــد جــز ســه جایگاه 
ابتدای جدول باشد و غیر از این قابل قبول نیست زیرا 
که اســتان خوزســتان پتانسیل بسیار زیادی دارد و باید 
به اهداف خیلی باالتر از هدف تعیین شــده فکر کند و 

فراتر از هدف حرکت کند.

بــا توجــه بــه پیش بینی بانــک مرکزی از 
وضــع نقدینگــی در بــازار بین  بانکــی، موضع 
جــذب  ایــن هفتــه  در  بانــک  ایــن  عملیاتــی 
نقدینگــی بــود. از ایــن رو، بانــک مرکــزی بــه 
بــاز در قالــب توافــق  بــازار  اجــرای عملیــات 
هــزار   ۶۳.7 مبلــغ  بــه  معکــوس  بازخریــد 

میلیارد ریال مبادرت کرد.
مدیریــت  چارچــوب  در  مرکــزی  بانــک 
نقدینگــی مــورد نیــاز بــازار بین  بانکــی ریالی، 
عملیــات بــازار بــاز را به صــورت هفتگــی اجرا 
می کنــد. موضــع عملیاتی این بانــک )خرید یا 
فــروش از طریــق ابزارهای موجود( بر اســاس 
پیش بینــی وضع نقدینگی در بازار بین  بانکی 
و بــا هــدف کاهــش نوســانات نــرخ بــازار بین  
نــرخ هــدف، از طریــق انتشــار  بانکــی حــول 
اطالعیــه در ســامانه بــازار بیــن  بانکــی اعــالم 
می شــود. متعاقــب اطالعیــه مزبــور، بانک هــا 
و موسســات اعتبــاری غیربانکــی می توانند در 
راســتای مدیریــت نقدینگی خــود در بازار بین  
بانکی، نســبت به ارسال  سفارش ها تا مهلت 
تعیین شــده از طریق ســامانه بازار بین  بانکی 

اقدام کنند.
بــه گزارش روابط عمومــی بانک مرکزی، 

پیــرو اطالعیــه روز سه شــنبه ۱۱ خــرداد  ۱۴۰۰ 
مــدت دار  فــروش  حــراج  برگــزاری  بــر  مبنــی 
اوراق مالــی اســالمی دولتــی در عملیــات بازار 
بــاز، ســه بانــک ســفارش خریــد اوراق مالــی 
بازخریــد  توافــق  قالــب  در  دولتــی  اســالمی 
مهلــت  تــا  را  معکــوس(  )ریپــوی  معکــوس 

تعیین شــده )ســاعت ۱۲ روز چهارشنبه مورخ 
۱۴۰۰.۰۳.۱۲( و مجموعــاً بــه ارزش ۱۱۲هــزار 
میلیارد ریال از طریق سامانه بازار بین  بانکی 

به بانک مرکزی ارسال کردند.
بــا توجــه بــه پیش بینــی بانــک مرکــزی از 
وضــع نقدینگــی در بــازار بیــن  بانکــی، موضــع 

عملیاتــی بانــک مرکــزی در ایــن هفتــه جــذب 
نقدینگی بود. از این رو، بانک مرکزی به اجرای 
عملیــات بــازار بــاز در قالــب توافــق بازخریــد 
معکــوس بــه مبلــغ ۶۳.۷هــزار میلیــارد ریــال 
بــا سررســید ۷روزه بــا حداکثــر نــرخ ۱۸درصــد 
مبادرت کرد و معامالت مربوط به این عملیات 

در روز دو شنبه ۱۷خرداد انجام شد.
بــه  منتهــی  هفتــه  در  ایــن،  بــر  افــزون 
۱۷خرداد ســال جاری، به رغم امکان اســتفاده 
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی دارنده 
اعتبارگیــری  از  دولتــی  اســالمی  مالــی  اوراق 
قاعده منــد )دریافــت اعتبــار با وثیقــه از بانک 
مرکــزی( در قالب توافق بازخرید با نرخ ســود 
سقف داالن و در روزهای شنبه تا چهارشنبه 
هــر هفته، به دلیل کفایت نقدینگی موجود، 
هیــچ  یــک از بانک هــا و مؤسســات اعتبــاری 
غیربانکــی از اعتبارگیــری قاعده منــد )توافــق 

بازخرید( استفاده نکردند. 
بــه  منتهــی  هفتــه  در  دیگــر،  ســوی  از 
۱۷ خــرداد ۱.۱هــزار میلیــارد ریــال اوراق مالــی 
اســالمی دولتــی متعلــق بــه بانــک مرکــزی از 
بــازار ثانویــه  ســوی کارگــزاری ایــن بانــک در 

فروخته شد.

یــک تحلیلگــر بــازار ســرمایه بــا بیــان اینکــه 
معامــالت اوراق بدهی با نرخ ســود باالی ٢٠ 
درصد در بورس در حال انجام است، کاهش 

نرخ بهره بین بانکی را دســتوری دانست.
وجــود بــازار بیــن بانکی ســبب می شــود 
تــا بانک هــای بــرای تامین نقدینگی مــورد نیاز 
خــود به بانــک مرکزی مراجعه نکنند. مراجعه 
نکردن بانک ها به بانک مرکزی و تامین منابع 
مالــی در بــازار بیــن بانکــی؛ از انبســاط حجــم 
بیــن  بــازار  نقدینگــی جلوگیــری می کنــد. در 
بانکــی، نقدینگــی از موسســات مالــی دارای 
مازاد به موسســات مالی دارای کســری وجوه 

منتقل می شود.
فردیــن آقابزرگــی در گفت وگــو بــا مهــر 
دربــاره اثــرات کاهــش نــرخ ســود بیــن بانکی 
گفت: چنانچه نرخ اعالمی برای سود در بازار 
بیــن بانکــی صحیح باشــد، اتفــاق خوبی برای 
بازار ســرمایه به شــمار می رود؛ اما متأســفانه 
نه تنهــا ســابقه خوبــی بــرای آمــار اعالمــی از 
ســوی مراجــع تصمیم گیــر وجــود نــدارد؛ بلکه 

شــواهد در بــازار ســرمایه هــم ایــن کاهش را 
تأیید نمی کند.

بــر اســاس اعــالم بانــک مرکــزی کــه روز 
دوشــنبه منتشــر شــده بود: »نرخ ســود بازار 
بین بانکی در ســال ۱۴۰۰ روند نزولی داشــت 

و از کانال ۱۹درصد به ۱۸.۴۹درصد رسید.
آخریــن داده هــای آمــاری بانــک مرکــزی 
نشــان می دهــد کــه نــرخ بــازار بیــن بانکی در 
ابتــدای ســال ۱۹.۹درصــد بــود و نرخ ســود در 
این بازار روند نزولی داشــته اســت و در پایان 
فروردیــن مــاه بــه عــدد ۱۹.۸۲درصــد رســید. 
رونــد نزولــی نــرخ ســود بــازار بیــن بانکــی در 
اردیبهشــت ادامــه داشــت و در پایــان این ماه 

۱۹.۶درصد شد.
در خرداد که هیجان انتخابات باالگرفته 
بانکــی جهــش  بیــن  بــازار  نــرخ ســود  اســت 
جزئی ۰.۱۸درصدی داشــت )اردیبهشت ۱۴۰۰ 
برابــر  و در ۶ خــرداد  بــود  برابــر ۱۹.۶درصــد 
۱۹.۲۴درصــد شــد و پایــان هفته گذشــته )۱۳ 
خرداد( برابر اعالم بانک مرکزی این نرخ برابر 

۱۸.۴۹درصد شد.«
ایــن تحلیلگــر بــازار ســرمایه افــزود: در 
سال ۹۹ باز هم آمار نرخ سود کاهشی اعالم 
می شــد؛ اما در بانک ها به شــیوه دیگر، اتفاق 
دیگــری در حــال رقــم خوردن بود و نرخ ســود 

بانکی به شدت رو به افزایش بود.
او بــا بیــان اینکــه نــرخ بهره بیــن بانکی، 
یکی از مبداهایی است که می تواند نرخ بهره 
در کل اقتصــاد را بــا عرضــه و تقاضــا در بــازار 
ســرمایه، بــه ســمت بــاال و پایین ســوق دهد، 
تصریــح کرد: نــرخ اوراقی که اکنون در بورس 
معامله می شــود، اعداد اعالمــی بانک مرکزی 
را بــرای نــرخ ســود بین بانکی تأییــد نمی کند؛ 
بــه خصــوص اینکــه ایــن موضــوع، بخشــی از 
نکاتــی اســت که رئیس کل بانــک مرکزی هم 
آن را مطــرح می کنــد کــه بــا عملیات بــازار باز 
برای کاهش نرخ ســود اقدام می شــود. به هر 
حال در حال حاضر نرخ اوراق معامله شده در 
بــورس، نرخ ســود بین بانکــی اعالمی را تأیید 

نمی کند.

ســرمایه  بــازار  ارشــد  کارشــناس  ایــن 
ادامــه داد: نــرخ مؤثــر بازدهــی اوراق به دلیل 
فروختــن ارزش اســمی بــا کســر )زیــر قیمــت 
اسمی( باالی ۲۰درصد است که این موضوع، 
بــازار ســرمایه دارد و  بــر روی  اثــر مســتقیم 
اکنــون، نــرخ اوراق در حــال خریــد و فــروش، 

باالتر از اعداد اعالمی است.
آقابزرگــی معتقــد اســت کــه نــرخ ســود 
در بــازار بیــن بانکــی بــه صــورت دســتوری در 
حال کاهش اســت و غالب خرید و فروش ها 
از ســوی بانک هــا، بــا دســتور بانــک مرکــزی 
ارتبــاط دارنــد و معامــالت ثانویــه کــه با کســر 
از  بخشــی  اســت  فــروش  و  خریــد  حــال  در 
منابع نقدینگی بورس و بازار ســرمایه را قفل 
می کننــد؛ چراکــه این کار از ســوی بانک ها در 

حال انجام است.
او یــادآور شــد: تعــداد و وزن معامــالت 
در اوراق بــه صــورت دســتوری انجام می شــود 
و ایــن رکــن معامالت در بــازار بدهی و اوراق، 

حکایت از قیمت گذاری دستوری دارد.

آمارهای بانک مرکزی بیانگر این اســت 
کــه بدهــی بانک هــا بــه ایــن بانــک در ســال 

گذشته ۸.7 درصد افزایش یافته است.
گزیــده  بررســی  ایســنا،   گــزارش  بــه 
آمارهــای اقتصــادی مــاه پایانی ســال گذشــته 
دربــاره خالصــه دارایی هــا و بدهی هــای بانــک 
مرکزی بیانگر آن اســت که میزان دارایی های 
خارجــی بانــک مرکزی در پایان ســال گذشــته 
بــه ۴۴۲۷هــزار و ۴۰۰میلیــارد تومــان رســید 
که حاکی از رشــد ۲۷.۴درصدی در این ســال 

است.
همچنین خالــص مطالبات بانک مرکزی 
از بخــش دولتــی بــا ۲۴۰درصــد کاهــش بــه 
منفــی ۲۱هزار و ۹۰۰میلیارد تومان، مطالبات 
بانک مرکزی از بانک ها با ۸.۷ درصد رشد به 

۱۲۰هزار و ۳۰۰میلیارد تومان رسید.
 دارایی های بانک ها و 

موسسات اعتباری غیربانکی
عــالوه براین، میــزان دارایی های خارجی 
در این بخش با ۴۷.۹درصد رشــد نســبت به 
پایــان ســال قبل همراه بــوده و به ۹۱۹هزار و 
۲۰۰میلیارد تومان رســید که حجم اســکناس 
بــه  افــت  ۲۴.۹درصــد  بــا  نیــز  مســکوک  و 

۶۷۰۰میلیارد تومان رسید.

ســپرده بانک هــا و موسســات اعتبــاری 
غیربانکــی نــزد بانــک مرکــزی بــا ۳۲.۹درصــد 
افزایش نســبت به ســال ۱۳۹۸ به ۳۷۵هزار 

و ۶۰۰میلیارد تومان رسید.
همچنیــن بدهــی بانک هــا و موسســات 
اعتبــاری غیربانکــی بــه بانــک مرکــزی نیــز در 
پایان ســال گذشــته با ۸.۷ درصد افزایش به 

۱۲۰هزار و ۳۰۰میلیارد تومان رسیده است.
خالصه دارایی ها و بدهی های 

بانک های تجاری
بانک هــای  خارجــی  دارایی هــای  میــزان 
تجــاری کشــور در پایان ســال گذشــته معادل 
۱۳۵هزار و ۱۰۰میلیارد تومان است که نسبت 
به مدت مشابه سال قبلش ۷۵.۵درصد رشد 

نشان می دهد.
بانــک  نــزد  تجــاری  بانک هــای  ســپرده 
مرکزی نیز ۶۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده 

که ۲۴.۵ درصد افزایش یافته است.
جمــع کل دارایی هــای بانک هــای تجــاری 
 ۷۰۰ و  هــزار   ۱۱۸۶ بررســی،  مــورد  دوره  در 
میلیارد تومان بوده که به نســبت پایان ســال 
۱۳۹۸ دارای ۴۸.۱ درصد رشــد اســت و میزان 
بدهــی بانک هــای تجــاری به بانــک مرکزی در 
پایان سال گذشته به ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد 

تومان رسیده که ۱۴۱.۹ درصد نسبت به سال 
قبل افزایش داشته است.

دارایی ها و بدهی های 
بانک های تخصصی

طبــق ایــن گــزارش، میــزان دارایی هــای 
خارجــی بانک هــای تخصصــی در پایــان ســال 
میلیــارد  و ۴۰۰  هــزار  معــادل ۲۲۵  گذشــته 
قبلــش  بــه ســال  نســبت  کــه  اســت  تومــان 

۲۲.۶درصد رشد یافته است.
جمع کل دارایی های بانک های تخصصی 
در ایــن دوره رقــم ۱۰۰۷هــزار و ۸۰۰میلیــارد 
تومــان اســت کــه ۲۲.۴درصــد رشــد دارد کــه 
میــزان بدهــی ایــن بانک هــا بــه بانــک مرکزی 
کــه  اســت  تومــان  میلیــارد   ۳۰۰ و  ۴۴هــزار 
معــادل ۵.۷ درصــد نســبت بــه پایــان ســال 

۱۳۹۸ کاهش داشته است. 

افزایش بدهی های خارجی ایران 
اســفند  در  ایــران  خارجــی  بدهــی  همچنیــن 
پارســال بــا افزایــش نســبت به ســال ۱۳۹۸،  به 
رقم ۹ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دالر رسیده است.
تعهــدات  مجموعــه  خارجــی  بدهــی 
ایجادشــده در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی 
تســهیالت دریافتــی از بانــک جهانــی و ســایر 

ســازمان ها و نهادهــای بین المللــی همچنیــن 
تامیــن مالــی پروژه هــای از طریــق فاینانــس، 
پیــش فــروش نفــت و اوراق قرضه بین المللی 

را در بر می گیرد.
گزیــده  از  مرکــزی  بانــک  جدیــد  گــزارش 
آمارهای اقتصادی در پایان سال گذشته نشان 
می دهــد کــه میــزان بدهی هــای خارجی کشــور 
در پایان اســفند پارســال نســبت به ماه مشابه 
ســال قبــل با افزایــش همراه شــده و به رقم ۹ 

میلیارد و ۱۴۲ میلیون دالر رسیده است.
کشــور  کوتاه مــدت  بدهی هــای  میــزان 
حدود ۱.۹ میلیارد دالر و بدهی های بلندمدت 

ایران نیز ۷.۱میلیارد دالر اعالم شده است.
از ســوی دیگــر، معــادل یورویــی بدهــی 
خارجــی ایــران حــدود ۷.۶میلیــارد یورو اســت 
کــه شــش میلیــارد یــورو از این میــزان، حجم 
بدهی های میان مدت و بلندمدت بوده و یک 
میلیــارد و ۶۰۰ میلیــون یورو حجم بدهی های 

کوتاه مدت است.
ایــن در حالــی اســت کــه میــزان بدهــی 
 ۱۳۹۸ اســفند  پایــان  در  کشــور  خارجــی 
معــادل۹ میلیــارد و ۳۱میلیــون دالر بــوده و 
میزان بدهی های کوتاه مدت کشور حدود ۱.۵ 
میلیــارد دالر و بدهی های بلندمدت ایران نیز 

۷.۴ میلیارد دالر اعالم شده است. 

بــه گفتــه یک کارشــناس بــازار ســرمایه، 
رونــد کلــی بــازار نســبت بــه ماه هــای گذشــته 
تغییــر خاصــی نکــرده اســت و تنهــا رنج هــای 

سینوسی بازار تغییر کرده اند.
بــازار  بــا  گفت وگــو  در  احمــدی  مهــدی 
گفت: مســئله دیگر این اســت کــه بازار منتظر 
تــورم و انتظــار تورمــی اســت و از طــرف دیگــر، 
ســهامداران دســت بــه عصــا حرکــت می کننــد 
ســرمایه  بــازار  وارد  درشــت  پول هــای  چراکــه 
نشــده اند و ســهامداران قبلــی در حــال جابه جا 
کردن ســهام خود هســتند تــا بتوانند ضررهای 
قبلــی خــود را پوشــش دهنــد و هنــوز حرکــت 

اساسی در بازار صورت نگرفته است.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه 

دو روز گذشته خودرویی ها پیشتاز بازار بودند، 
گفــت: حجــم و ارزش معامــالت نســبت به یک 
مــاه گذشــته نزدیک بــه ۲.۵برابــر افزایش پیدا 
کرده اســت، اما این میزان نســبت به میانگین 
۶ ماهه فاصله زیادی گرفته است و این روزها 

تنها یک جابجایی اندک داشته است.
احمــدی دربــاره ارزندگی ســهم ها در بازار 
تصریــح کــرد: قیمت هــا در بــازار ســهام از یــک 
جهــت بــه کــف رســیده اســت و همــه از ایــن 
جریــان مطلــع هســتند و از طرف دیگر ریســک 
باالیی دارد و سهامداران بین دوراهی مانده اند 
که اگر در کف سهامی را خریداری کند، ممکن 
اســت مــدت زیــادی در کــف باقی بمانــد چراکه 
هنــوز هیــچ پول بزرگی وارد بازار نشــده اســت 

و بــه نظــر می رســد اگــر بانک ها به جــای بلوکه 
کردن پول ها در شرکت های خود، آن ها را وارد 
بازار سهام کنند، روند بازار تغییر خواهد کرد.
او بیــان کــرد: تنهــا راه تغییر روند در بازار 
کاهــش نــرخ ســود بانکــی و بیــن بانکی اســت 
چراکه بانک ها با سودهایی که خودشان دارند 
و خلق نقدینگی دســت خودشــان اســت، هیچ 
اقدامــی بــرای بازار ســرمایه انجــام نمی دهند و 
به کارانه و صورت مالی خود اهمیت می دهند.
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه بــا تأکیــد 
بــر اینکــه وضع بــازار ســرمایه تا زمــان برگزاری 
انتخابات ریاســت جمهوری با همین روال جلو 
خواهــد رفــت، اظهــار کــرد: زمانــی کــه رویکــرد 
دولــت بعــد در قبــال بــازار ســرمایه مشــخص 

شــود، هــم انتظــارات تورمــی شــفاف تر خواهد 
شــد و هــم تکلیــف مذاکرات برجامی مشــخص 
می شــود و طرف مقابل مذاکرات منتظر دولت 

بعد است تا مذاکرات را ادامه دهد.
احمــدی در پایــان خاطرنشــان کــرد: بــا 
توجــه بــه اینکــه عمــده نمادهــا و گروه هــای 
فعــال در بــازار در کــف قیمتــی خود هســتند، 
کســانی کــه قصد دارنــد پول جدیــد وارد بازار 
ســرمایه کنند، بهتر است شرکت های بنیادی 
را بــرای ســرمایه گذاری انتخــاب کننــد و بــازه 
زمانــی شــش مــاه به باال بــه بازار نــگاه کند و 
کســانی کــه نــگاه بلندمــدت بیش از یکســاله 
دارنــد، در حال حاضــر بهترین فرصت را برای 

خریداری سهام دارند.

بازخرید معکوس بانک مرکزی در عملیات 
بازار باز هفته گذشته 
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