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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

پرداخت 13 هزار میلیارد 
تومان تسهیالت از سوی 

بانک توسعه صادرات
مدیرعامــل بانــک توســعه صــادرات اعــام کرد که 
تســهیات اعطایــی ایــن بانــک در ســال ۹۹بــه حــدود 
۱۳هزار میلیارد تومان رســید که رشــدی ۵۲درصدی را 

نسبت به سال قبل از آن داشته است.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانک توســعه صــادرات، 
در  صالح آبــادی  علــی 
کــه  خبــری  نشســتی 
بــه مناســبت ســی امین 
ســالگرد تاســیس بانک 
بــه  صــادرات  توســعه 
برگــزار  وبینــار  صــورت 
شــد، گفــت: تســهیالت 
۸هــزار  از  مــا  اعطایــی 
تومــان  ۵۰۰میلیــارد  و 
در ســال ۹۸بــه حــدود ۱۳هــزار میلیــارد تومان در ســال 

۹۹رسید که رشدی ۵۲درصدی را نشان می دهد.
بانــک  ایــن  تســهیالت  اعطــای  اینکــه  بیــان  بــا  او 
بــه شــرکت های کوچــک و متوســط در ســال ۹۹رشــدی 
کــرد:  اعــالم  اســت،  ثبــت رســانده  بــه  را  ۱۰۷درصــدی 
بنگاه های کوچک و متوسط حجم اشتغال زایی بیشتری 
نســبت به بنگاه های بزرگ دارند لذا تســهیالت اعطایی 
بانک توســعه صادرات به این شــرکت ها از ۸۱۳میلیارد 
تومان در سال ۹۸به هزار و ۶۸۵میلیارد تومان در سال 

گذشته رسید.

رشد صدور ضمانتنامه 
بانکی در موسسه اعتباری 

ملل
صــدور ضمانــت نامــه بانکــی در ســه ماه نخســت 
ســال ۱۴۰۰در موسســه اعتبــاری ملل نســبت بــه دوره 

مشابه سال قبل رشد ۳۸درصدی داشته است.
بــه گــزارش روابط عمومــی موسســه اعتبــاری ملل، 
ایــن موسســه به منظور 
فعــاالن  بــه  کمــک 
تســریع  و  اقتصــادی 
و  معامــالت  انجــام  در 
صــدور  بــه  قراردادهــا 
ضمانت نامــه  انــواع 
بانکــی اقدام می کند که 
در ســه ماهــه نخســت 
بــه  ۱۴۰۰نســبت  ســال 
مــدت مشــابه ســال گذشــته شــاهد رشــد ۳۸درصــد در 

صدور انواع ضمانت نامه هستیم.
ایــن گــزارش می افزایــد کلیــه بنگاه هــا و فعــاالن 
اقتصــادی می توانند با دریافت ضمانت نامه از موسســه 
اعتباری ملل ســهولت بیشتری در چرخه امور اقتصادی 

و بازرگانی خود ایجاد کنند.
گســترش  راســتای  در  ملــل  اعتبــاری  موسســه 
خدمــات بانکــداری الکترونیــک و تســهیل ارائــه خدمات 
بــه مشــتریان، ســامانه اســتعالم ضمانت نامــه بانکی را 

راه اندازی کرده است.
مشــتریان محتــرم بــرای اصالــت ضمانت نامه هــای 
صادره می توانند از طریق کد سپام )سامانه پیام رسانی 

الکترونیکی مالی( به صورت آنالین استعالم کنند.

صدور آنالین بیمه های زندگی 
در شعبه مجازی باشگاه 
مشتریان بیمه کارآفرین

بیمــه کارآفریــن با تمرکــز بر ارائه زیرســاخت های 
مناســب بــه شــبکه فــروش، خدمات آناین، نــوآوری و 
بهــره وری را در کنــار خلق محصول در دســتور کار خود 

قرار داده است.
ایرانــی، علیرضــا حجتــی،  بانکــداری  گــزارش  بــه 
در  مدیرعامــل  معــاون 
و  بــازار  توســعه  امــور 
بیمــه  فــروش  شــبکه 
کارآفریــن بــا بیــان این 
فرآینــد  کــه  موضــوع 
صــدور بیمه نامــه کامالً 
به صــورت آنالین انجام 
کــرد:  عنــوان  می شــود 
ایــن فرآینــد نزدیــک به 
دو ســال زمــان بــرده اســت و در حــال حاضــر بازاریاب 
یا نماینده شــرکت می تواند با کد شناســایی مخصوص 
بــه خــود وارد باشــگاه مشــتریان شــود، بیمه نامــه را 
به صــورت آنالیــن در کمتــر از پنــج دقیقــه صــادر کنــد 
ایــن  باشــد  بــه پزشــک داشــته  نیــاز  اگــر بیمه گــزار  و 
بیمه نامــه ظــرف ۲۴ســاعت صــادر خواهــد شــد و حــق 
بیمــه بــا شناســه پرداخــت می شــود و بیمه نامــه بــا کد 
یکتــا و تائیــد بیمــه مرکــزی در اختیــار بیمه گــزار قــرار 
می گیــرد. در واقــع قید زمان و مکان از میان برداشــته 
 شــده و مفهــوم صــدور به کلــی تغییــر کــرده اســت و 
نماینــده یا کارگزار به ســرعت و دقــت می تواند بهترین 

خدمات را در اختیار مشــتریان قرار دهد.
حجتــی بــا تأکید بر این موضوع که فعالیت آنالین 
بــا قوانیــن،  شــبکه فــروش بیمــه کارآفریــن هم راســتا 
مقررات و سیاست های ابالغی بیمه مرکزی و همچنین 
شــبکه فــروش تهیه و طراحی شــده اســت، گفــت: بیمه 
مرکزی با تعیین مهلت یک ماهه از همه استارتاپ ها چه 
وابســته بــه کارگزاری ها و چه افــراد حقوقی که درزمینه 
فــروش بیمه نامــه به صــورت آنالیــن فعالیــت می کننــد 
خواسته بود که مجوزهای الزم را دریافت کنند که پس 
از ســپری شــدن مهلت تعیین شده با استارتاپ هایی که 
مجوزهــای الزم را دریافــت نکرده  بودند، برخورد قانونی 

به عمل آمد.

نحوه دریافت کارمزد ارسال 
پیامک برای مشتریان 

جدید بانک توسعه تعاون
بــرای  پیامــک  ارســال  کارمــزد  دریافــت  نحــوه 
مشتریان جدید حقیقی و حقوقی در سال ۱۴۰۰ اعام 

شد.
به گزارش روابط عمومی 
تعــاون،  توســعه  بانــک 
پیامــک  ارســال  کارمــزد 
برای مشــتریان حقیقی 
بــرای  ریــال و  ۱۲۰هــزار 
حقوقــی  مشــتریان 
تعییــن  ریــال  ۱۵۰هــزار 
ایــن  بــر  اســت.  شــده 

اســاس مشــتریان جدیــد کــه در ســامانه متمرکــز بانکی 
تعریف می شوند و افتتاح حساب می کنند و درخواست 
ارسال پیامک واریز یا برداشت را دارند، کارمزد آبونمان 
بــه ازای ماه هــای باقیمانــده ســال محاســبه و دریافــت 
می شــود. از ســوی دیگر از مشــتریانی که در زمان ثبت 
اســناد، ســپرده آنها فاقد موجودی باشــد یا درخواســت 

ارسال پیامک ندارند، کارمزدی کسر نمی شود.

 صدور مجوز افزایش سرمایه

بیمه تجارت نو از سوی 
سازمان بورس

گام دوم افزایــش ســرمایه بیمــه تجارت نــو از رقم 
۳۰۰به ۶۰۰میلیارد تومان با موافقت سازمان بورس و 

اوراق بهادار به مرحله اجرا درآمد.
بــه گــزارش روابط عمومی بیمه تجارت نــو، افزایش 

۳۰۰میلیــارد  ســرمایه 
تومانــی شــرکت ازمحــل 
بــه  انباشــته،  ســود 
اخیــر  تصمیــم  دنبــال 
تجارت نــو  هیات مدیــره 

صورت گرفته بود.
بــورس و  ســازمان 
اوراق بهادار در اطالعیه 
خــود، اعالم کرده که در 

اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اســالمی ایران، 
تقاضای افزایش ســرمایه و انتشــار ســهام جدید شرکت 
بیمــه تجارت نــو )ســهامی عــام( در ایــن ســازمان مــورد 
بررسی قرار گرفته و مواردی حاکی از مغایرت با قوانین 

و مقررات مربوط در انتشار سهام مالحظه نشد.

 تحقق اهداف طرح

»حمایت از فرشتگان سالمت« 
بانک آینده با پرداخت 
50هزار فقره تسهیالت 

اهــداف طــرح »حمایــت از فرشــتگان ســامت« 
بانــک آینــده کــه از اســفند ۱۳۹۹، بــا هــدف قدردانــی 

زحمــات  و  تاش هــا  از 
در  ســامت  مدافعــان 
همه گیــری  بــا  مبــارزه 
بیماری کرونا و در قالب 
اعطــای تســهیات خــرد 
با شــرایط آســان و نرخ 
ویژه بــرای کادر درمانی 
کشور اختصاص یافت، 

محقق شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک آینــده، ایــن بانک 
پراکندگــی  بــه  توجــه  بــا  ممکــن  زمــان  کوتاه تریــن  در 
بیمارســتان  ها در سطح کشور و در بازه زمانی سه ماهه 
مراجعــه  بــا  ممکــن،  فراینــد  ســاده ترین  بــا  و  امســال 
همــکاران بانــک بــه بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی در 
مجمــوع مبلــغ ۱۰)ده( هــزار میلیارد ریال بــه ۵۰)پنجاه( 
هزار نفر از کادر درمانی بیش از ۲۵۰بیمارستان دولتی 
را  ایــن تســهیالت  بیمــاری کرونــا،  و خصوصــی درگیــر 

پرداخت کرد.

امضای تفاهم نامه ساخت 
5۷ هزار واحد مسکونی بین 

بانک مسکن و ارتش
ارتــش  و  مســکن  بانــک  همــکاری  تفاهم نامــه 
جمهوری اســامی ایران به منظور تامین مالی ســاخت 

۵۷هزار واحد مسکونی سازمانی امضا شد.
بــه گــزارش هیبنــا، مراســم انعقــاد تفاهم نامــه اعطــای 

ســاخت  تســهیالت 
بانــک  بیــن  مســکن 
ارتــش  و  مســکن 
جمهوری اســالمی ایران 
مدیرعامــل  ســوی  از 
بانــک مســکن و معــاون 
ارتــش  هماهنگ کننــده 

به امضا رسید.
بــا  ایــن مراســم کــه  در 

حضــور مدیــران ارشــد دو ارگان برگــزار شــد، تفاهم نامه 
ســاخت ۵۷ هــزار واحــد مســکونی رســما اجرایــی شــد. 
مدیرعامل بانک مســکن با بیان اینکه طبق اساســنامه، 
تامین مالی مســکن اقشار میان درآمدی جامعه وظیفه 
ذاتی بانک مسکن است، گفت: از طرف خود و مدیران 
بانــک مســکن اعــالم می کنــم تــالش می کنیــم در حــد 
امــکان محدودیت هــا و موانــع در جهــت تســهیل اجرای 

تفاهم نامه برداشته شود.

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:

ســپید  »شــرکت  ســهام  اولیــه  عرضــه 
مــاکان« بــا نمــاد »ســپید« روز چهارشــنبه 
)۲۳ تیرماه( در بورس تهران انجام می شود.

بــه گــزارش ایرنا، بــر این اســاس، آگهی 
عرضــه اولیــه ســهام شــرکت ســپید مــاکان بــا 
نمــاد ســپید منتشــر شــد کــه مطابــق آن روز 

و  ۱۵۰میلیــون  تعــداد  تیــر(   ۲۳( چهارشــنبه 
۷۵۰هزار سهم معادل ۱۵درصد از سهام این 
شــرکت بــه عنــوان پانصــد و هفتــاد و دومیــن 
پذیرفتــه  شــرکت های  فهرســت  در  شــرکت 
در  تهــران  بهــادار  اوراق  بــورس  در  شــده 
بخــش »زراعــت و خدمــات وابســته« و طبقه 

»پــرورش طیــور« در فهرســت نرخ هــای بــازار 
دوم و بــه شــیوه ثبــت ســفارش بــرای کشــف 

قیمت عرضه خواهد شد.
در ایــن عرضه اولیه به هر کد معامالتی 
حداکثــر ۱۵۰ســهم در دامنــه قیمتی ۱۹هزار و 

۹۰۰ ریال تا ۲۱هزار ریال تعلق می گیرد.

بــه گفتــه رئیــس کمیتــه فقهی ســازمان 
قانــون  در  کــه  ۸ماهــه ای  مهلــت  بــورس، 
تجــارت برای پرداخت ســود ســهامداران بعد 
از برگــزاری مجامع وجــود دارد قطعاً به ضرر 
ســهامداران اســت، بــه همیــن دلیــل باید به 
طــور حتــم ایــن قانــون اصــاح و تغییراتی در 
قانون پرداخت سود سهامداران اعمال شود.
بیــان  بــا  مقــدم،  مصباحــی  غالمرضــا 
بــرای  تجــارت  قانــون  در  موجــود  ایــرادات 
پرداخــت ســود ســهامداران بــه پایــگاه خبــری 
بــازار ســرمایه )ســنا( گفت: در ایــن مورد باید 
دو موضــوع بــرای تغییر مد نظر قرار گیرد، در 
ابتــدا باید یا سیاســتی اعمال شــود که ارزش 
پول ملی با  سرعت فعلی کاهش پیدا نکند و 
ارزش آن ثبات داشته باشد در غیر اینصورت 
 بایــد ایــن قانــون هــر چــه زودتــر مــورد اصالح

 قرار بگیرد.
مصباحی مقــدم خاطرنشــان کــرد: هنــوز 
بــرای  تصمیمــی  چنیــن  منطــق  نمی دانیــم 
پرداخت ســود ســاالنه ســهامداران بعد از یک 
وقفــه طوالنــی چــه بــوده اســت کــه بــه مدت 
چهار ماه برای تشــخیص سود زمان گذاشتند 
و مــدت زمــان هشــت مــاه را هــم بــرای واریــز 

سود سهام در نظر گرفته اند.
بــورس  ســازمان  فقهــی  کمیتــه  رئیــس 
و اوراق بهــادار گفــت: تغییــر در ایــن قانــون 
و  تخصصــی  دیدگاه هــای  و  نــگاه  نیازمنــد 
کارشناســی اســت و بایــد حقوق دانــان بــرای 
بهبــود وضــع بــه نفــع ســهامداران نظراتــی را 

نسبت به تغییر این موضوع اعالم کنند.

دولت نباید در معامات 
بورس دخالت کند

او در ادامــه دربــاره اقداماتــی کــه بایــد 
دولــت ســیزدهم در حــوزه بــازار ســرمایه در 
کــرد:  عنــوان  دهــد،  قــرار  خــود  کار  دســتور 
بــرای  ســیزدهم  دولــت  در  تصمیــم  بهتریــن 
تداوم روند صعودی  معامالت بورس و کسب 
بــازار،  ایــن  از  ســهامداران  معقــول  بازدهــی 
دخالــت نکــردن دولــت جهــت تغییــر مســیر  

معامالت است.
بــازار  اینکــه  بیــان  بــا  مصباحی مقــدم 
ســرمایه یــک بــازار آزاد مبادالتــی اســت کــه 
گاهــی معامــالت کاالها در این بــازار از طریق 
بــورس کاال، مبــادالت انــرژی در بورس انرژی 
و گاهــی هــم معاملــه ســهام در بــورس اوراق 
بایــد  کــرد:  اظهــار  می شــود،  انجــام  بهــادار 
اقدامــی صــورت گیرد که معامــالت به صورت 
شــفاف انجــام شــود و جلــوی راه هــای تبانــی 
و  ورود  از  مثــالً  شــود  گرفتــه  معامــالت  در 
خروج هــای تاثیرگــذار در قیمت بازار از ســوی 
هیات مدیره شرکت ها جلوگیری شود تا مانع 

دالل کاری در این بازار شود.
او با بیان اینکه ســازمان بورس دســتگاه 
ناظر بر معامالت شــرکت های بورســی است، 
پــس بهتریــن تصمیم بــرای این بــازار مداخله 
گفــت:  اســت،  معامــالت  در  دولــت  نکــردن 
دولــت بهتــر اســت تــا آن زمان کــه می تواند و 
به شرط آنکه بازار در وضع آرامی قرار داشته 
باشد، سهام شرکت های دولتی را که در بازار 

مهم هستند و از اعتبار الزم برخوردارند را به 
مردم واگذار کند.

ریسک های تهدیدکننده 
معامات بورس

بــورس  ســازمان  فقهــی  کمیتــه  رئیــس 
و اوراق بهــادار بــه ریســک های تهدیدکننــده 
معامــالت بــورس تاکیــد کرد و افزود: ریســک 
فعلــی بــازار نــرخ تــورم، نــرخ ارز و برخــی از 
ریســک های سیاســی اســت که معامالت این 
بــازار را تحــت تاثیــر تغییــرات احتمالــی خــود 

مورد تهدید قرار داده است.
در  کــه  اتفاقــی  هــر  اینکــه  بیــان  بــا  او 
کشــور از نظــر سیاســی رخ دهــد و تاثیرگــذار 
بــر روی افــکار عمومی باشــد بالفاصله اثر آن 
در بــازار پدیــدار می شــود، اظهــار داشــت: در 
میان ریســک های فعلی بازار ریســک انتخاب 
تیــم اقتصــادی در دولــت ســیزدهم هم وجود 
دارد، این موضوع که تصمیمات تیم اقتصادی 
دولت سیزدهم قوی باشد یا خیر می تواند به 

شــدت بر روند و آینده بازار تاثیرگذار باشــد؛ 
بنابراین ریســک های موجود در بازار از جمله 
ریســک های متنوعی هســتند که بازار را مورد 

تهدید قرار می دهند.
مصباحی مقــدم با تاکید بر اینکه به هیچ 
عنوان رشــد پرشتاب در بازار مطلوب نیست و 
باید مانع از چنین اتفاقی در بازار شــد، گفت: 
روند صعودی بازار باید به صورت مالیم و بنا بر 
پیش بینی حوادث اقتصاد جهانی و ریسک های 
داخلــی رخ دهــد، چراکــه این مســایل بــر روند 
بازار و تصمیم ســهامداران برای انتخاب ســهام 

در بازار تاثیرگذار خواهد بود.
بــورس  ســازمان  فقهــی  کمیتــه  رئیــس 
دربــاره  پایانــی  بخــش  در  بهــادار  اوراق  و 
در  آن  مضــرات  و  دســتوری  قیمت گــذاری 
اقتصاد گفت: تصور این است که دستپاچگی 
باعث می شــود تــا برخی از مســئوالن تصمیم 
به قیمت گذاری دستوری در کشور بگیرند که 
ایــن موضوع به دنبال خود دخالت در بازارها 

را به همراه خواهد داشت.

با توجه به اینکه نرخ سود در بازار بین 
بانکی پس از گذشت ۹ ماه به زیر ۱۸ درصد 
رســیده اســت، یــک تحلیلگر اقتصــادی دلیل 
رونــد کاهشــی این نــرخ بهره را در برداشــت 
دولــت از تنخــواه و منابــع بانــک مرکزی برای 
تامین کســری بودجه می داند و معتقد است 
کــه ایــن امــر بــرای اقتصاد تهدیــدی در جهت 
بــه شــمار  پولــی و نقدینگــی  پایــه  افزایــش 
می رود که بانک مرکزی باید مانع آن شود. 

بــه گزارش ایســنا، نرخ بهــره بین بانکی 
بــه عنــوان یکــی از انــواع نرخ هــای بهــره در 
بــازار پــول بــه نرخ های ســود یا بهره در ســایر 
بازارهــا جهــت می دهــد که در واقــع این نرخ، 
قیمــت ذخایر بانک هاســت و زمانــی که آن ها 
در پایــان دوره مالــی کوتاه مدت اعم از روزانه 

یــا هفتگی، دچار کســری ذخایر می شــوند، از 
ســایر بانک هــا در بــازار بین بانکی یــا از بانک 

مرکزی استقراض می کنند.
کامــران نــدری، یــک کارشــناس اقتصادی 
درباره علل و تاثیر کاهش نرخ بهره بین بانکی 
گفــت: دلیــل اصلی کاهــش نرخ ســود در بازار 
بین بانکی برداشت دولت از تنخواه است، زیرا 
در پــی ایــن امر پایه پولی و ذخایر بانک مرکزی 
در بــازار بیــن بانکی زیاد می شــود که روند نرخ 

سود را در این بازار کاهشی می کند. 
او افــزود: بــا توجــه رونــد افزایشــی نــرخ 
تــورم در کشــور، دلیلــی وجــود ندارد تــا بانک 
مرکزی به این کاهش نرخ  سود در بازار بین 
بانکــی اجــازه دهد زیرا، این روند کاهشــی در 
بلندمــدت افزایــش قیمت هــا در تمــام بازارها 

را بــه ارمغان می آورد که افزایش قیمت ها در 
بازارهــای دارایــی و ســهام زودتــر رخ می دهــد 
و ســپس در بــازار کاال و خدمــات نیز افزایش 

قیمت خواهیم داشت. 
طبــق گفتــه نــدری، کاهــش نــرخ بهــره 
بیــن بانکــی در رکــود طبیعــی و مناســب بــود 
امــا اکنــون حاکی از آن اســت کــه دولت برای 
جبــران کســری بودجــه خــود بــه منابــع بانــک 

مرکزی دست درازی می کند. 
در ادامــه او بــا تاکیــد براینکه پاییــن آمدن نرخ 
بهــره بیــن بانکــی سیاســت انبســاطی اســت، 
گفــت: کاهــش فعلــی نــرخ بهــره در بــازار بین 
بانکی آنچنان قابل مالحظه نیست که بر بازار 
سرمایه و تشدید قیمت ها در آن تاثیر بگذارد. 
کــه  معتقدنــد  کارشناســان  حالــی  در 

عامــل اصلــی نــرخ ســود در بــازار بیــن بانکــی 
اســتقراض دولــت از بانــک مرکــزی در قالــب 
برداشــت از تنخــواه اســت کــه آخریــن آمارها 
از وضــع پایــه پولــی بــه عنوان متغیــری اصلی 
در تغییــرات نقدینگــی، بیانگــر ایــن اســت که 
پایه پولی در پایان اردیبهشت با شش درصد 
افزایش نسبت به فروردین، به حجم بالغ بر 
۴۸۹هــزار میلیــارد تومان رســید که این رشــد 
ماهانه در ۱۴ماه گذشته بی سابقه بود و رشد 
نقطه به نقطه این متغیر پولی در اردیبهشت 

حدود ۳۰.۶درصد است.
بانــک مرکــزی، افزایــش چشــمگیر پایــه 
پولی در اردیبهشت را ناشی از افزایش سقف 
حســاب تنخواه گردان خزانه بر اساس قانون 

بودجه سال ۱۴۰۰ اعالم کرده است.

یک کارشناس بازار سرمایه قیمت نفت 
در ایــن روزهــا را یکــی از بهتریــن قیمت هــا 

برای صنعت پاالیشگاهی عنوان کرد.
مجتبی بهرامی، با حضور در »اســتودیو 
بورســان« دربــاره رونــد شــاخص کل در طــی 
روزهــای اخیــر، گفــت: در ایــن روزها، شــاهد 
و  بــه دســت شــدن ســهام هســتیم  دســت 
پرتفوهــای  اصــالح  مشــغول  بــازار  فعــاالن 
خــود هســتند. بــه بیانی دیگــر، فعــاالن بازار 
ســرمایه بــه ســمت صنایعــی رفته اند تــا زیان 
گذشــته خود را جبران کنند یا ســرمایه گذاری 
مطمئن تــری داشــته باشــند و زیان هــای خود 
را بــا ســهم های بهتری پوشــش دهند. از این 
جهت، بازار سرمایه به شدت در وضع خوبی 

به سر می برد.
او با بیان اینکه دســت به دســت شــدن 
بــازار  پــول در  گــردش  ســهم ها و همچنیــن 
ســرمایه را بایــد مــد نظــر مجــدد قــرار داد، 
از  بــه نظــر می رســد هنــوز تعــدادی  افــزود: 

ســرمایه گذاران نســبت بــه آینــده بلندمــدت 
بــازار ناامیــد هســتند یــا آن را در هالــه ای از 
غبــار می بیننــد. البتــه بایــد بپذیریــم مــا در 
کشــوری زندگــی می کنیــم که دســتورات آنی 
در آن زیاد است و این موضوع را اهالی بازار 
به خوبی درک کرده اند، از این روی به سرعت 
از صنعتی خارج می شوند و به سمت صنعت 

دیگر می روند.
این کارشــناس بازار ســرمایه ادامه داد: 
بــرای نمونــه، دربــاره صنعت ســیمان که طی 
روزهای اخیر محل صحبت های بسیاری قرار 
گرفــت، بــاور کارشناســان بســیاری براین بود 
که در این صنعت یا صنعت فلزات اساســی، 
قطــع بــرق گســترده وجــود نخواهد داشــت و 
آنهــا مورد بی مهری دولت قرار نمی گیرند؛ به 
ویژه در اوضاع کنونی که شرکت های بورسی 
از عملکــرد مطلوبــی برخوردارنــد و گزارشــاتی 
کــه منتشــر می کننــد حکایت از فراینــد رو به 
رشــد آنهاســت. قطــع بــرق در ایــن صنایــع، 

آنقــدر جدی نبــود تا منجر به توقف تولید در 
آنهــا شــود و عمدتــا قطــع بــرق در بخش های 

تولیدی نبوده است.
بهرامــی، اســتراتژی معامالتی خود را به 
بلندمــدت عنوان کرد و ادامه داد: اســتراتژی 
من به گونه ای طراحی شــده اســت که سهام 
را بخــرم تــا نفروشــم؛ مگــر اینکــه دو اتفــاق 
رخ دهــد. نخســت اینکــه، بــازار دچــار خطای 
دسته جمعی شود، مشابه آن چیزی که بازار 
اینکــه،  کــرد. دوم  در ســال گذشــته تجربــه 
رونــد سودســازی یــا وضع ســهام شــرکتی که 
و  بگیــرد  قــرار  خطــر  در  می کنــم  خریــداری 
شــرکت عملکــرد رو بــه رشــد خود را نداشــته 

باشد.
او در خصوص این سناریو که »چنانچه 
دولت آینده برای مقابله با گرانی، نرخ گذاری 
گســترده ای را در پیــش گیــرد و شــرایطی بــه 
وجود آید که طی آن حاشــیه ســود شرکت ها 
کاهــش یابــد« گفــت: با مــروری بر ۱۵ ســال 

اخیــر بــازار ســرمایه، درمی یابیــم هیــچ وقــت 
دورانــی نداشــته ایم کــه نرخ گذاری دســتوری 
در بــازار وجــود نداشــته باشــد. در تمــام ایــن 
مدت، بازار با تمام پســتی و بلندی ها و همه 
فشــارهایی که دولت بر آن داشــته است، به 

حرکت خود ادامه داده است.
ادامــه  ســرمایه  بــازار  کارشــناس  ایــن 
داد: بــه هــر حــال ســرمایه گذاران ما بــا توجه 
بــه اوضــاع عمومــی کشــور و پذیــرش همــه 
ایــن مســایل و مشــکالت وارد بــازار ســرمایه 
شــده اند و ریســک صنایعــی کــه از اســتهالک 
برخوردارند را پذیرفته اند. اما الزم اســت این 
پاالیشــگاهی  در خصــوص صنعــت  را  نکتــه 
متذکــر شــد کــه بــا همه ایــن مســایل، قیمت 
نفــت در ایــن صنعــت بــه گونــه ای اســت کــه 
صنعت پاالیشــگاهی را از نظر سودســازی در 
وضع خوبی نگه داشــته اســت و قیمت نفت 
در ایــن روزهــا، یکی از بهترین قیمت ها برای 

صنعت پاالیشگاهی است.

عرضه اولیه سهام 
»شرکت سپید ماکان« 

چهارشنبه جاری

پیش بینی سودسازی »خوب« در صنعت پاالیشگاهی
به گفته یک کارشناس بازار سرمایه، بورس با تمام پستی و بلندی ها و همه فشارهایی که از قیمت گذاری دستوری 

منتج شده، برای سرمایه گذاری بلندمدت امن است.

ندری، کارشناس اقتصادی مطرح کرد: ردپای استقراض 
دولت در کاهش سود بین بانکی 

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس: مهلت پرداخت 
سود مجامع باید در قانون تجارت اصاح شود

به گفته مصباحی مقدم، انتخاب تیم اقتصادی در دولت سیزدهم یکی از ریسک های فعلی بازار است


