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نمای کلی بازار:

3

روند تغییرات شاخص و شاخص هم وزن:

تاثیرگذارترین نمادها بر شاخص بورس و فرابورس:

گزیده ای از کدال امروز:

برای مشاهده صفحه اصلی کدال کلیک کنید
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قیمت جهانی فلزات ،شکر  ،اوره ،ارز و سکه

بازگشایی و توقف نماد:
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گزارش بازار:
گزارش روزانه :هر چند که شاخص کل در بازار امروز هفته سوم زم ستان را ن سبتأ خوب آغاز کرد و
رنگ نماگر بازار سبز بود ولی رکود در عرصه معامالت همچنان مشهود است و بسیاری از سهامداران
خرد و بزرگ هنوز تماشاچی و نظاره بازار هستند .هر چند که پول و منابع خود را از بازار خارج نکرده
و تبدیل به انواع اوراق بدهی باالخص اوراق خزانه نموده اند .بطوریکه ر شد و بازدهی اوراق خزانه طی
 3ماه جاری بی نظیر ا ست و نرخ تنزیل این اوراق از  32در صد در  9مهر ماه به  20در صد تقلیل یافته
اس ت .به دیگر معنا ،قیمت این اوراق با ش یت تندی در حال افزایو و رکوردش کنی اس ت و طیف
وسیعی از مردم و سرمایه گذاران برای خرید و انباشت این اوراق بدون ریسک ،به صف آرایی و رقابت
نشسته اند!
و اما بازارهای جهانی روزهای آخر هفته گذش ته را با تالطم و کو و قوس فراوان س پری کردند .در
روزهای ابتدایی هفته انت شار آمار اقت صادی چین (به خ صوص شاخص  PMIتولید این ک شور) عامل
ف شار بر بازارهای جهانی بود و توییت ترامپ در رابطه با نزدیکتر شدن به توافقی جامع توان ست تا
حدودی از اثرات این آمار بکاهد.
ر شد بیو از  5در صدی قیمت نفت و پی شتازی پاالی شیها :در آخرین روزهای هفته نوبت شاخص
PMIامریکا بود تا بازارها را تحت فشار قرار دهد .شاخص مدیران خرید ایاالت متحده در بخو تولید
در ماه دسامبر به سطح  54.1رسیده که فاصله زیادی را نسبت به پیوبینی  57.7واحدی و همچنین
سطح  59.3واحدی ماه نوامبر ن شان میدهد .در همین حال فدرال رزرو از احتمال چ شمپو شی از
افزایو  3مرتبهای نرخ بهره در س ال  2019خبر داده اس ت و این مس اله بار دیگر توانس ت محر
بازارها با شد .در این میان ،نفت تحت تاثیر عوامل متعدد دیگری نیز قرار دا شت که از مهمترین آنها
میتوان به کاهو صادرات عرب ستان به چین و امریکا و کاهو تولیدات نفت لیبی ا شاره کرد .برآیند
تغییرات قیمت نفت در روزهای پایانی هفته رشد بیو از  5درصدی را به همراه داشت .این موضوع 3
رده نخ ست نمادهای اثرگذار بر شاخص بورس امروز را تحت سلطه نمادهای بزرگ پاالی شی درآورده
است .در این راستا و در بورس تهران ،سه نماد « شپنا» « ،شتران» و « شبندر» در معامالت امروز رشد
بیو از  3درصدی قیمت پایانی سهم را تجربه کردند .در  3نماد دیگر پاالیشگاهی « ،شاوان» پیشتاز
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رش د قیمت بود .این نماد معامالت اولیه امروز را در محدوده ص ف خرید آغاز کردا اما مش ابه روند
معامالت در دیگر نمادهای همگروه دامنه ر شد قیمت تا حدودی محدود شد .روند ر شد ن سبی قیمت
در دیگر نمادهای گروه فرآوردههای نفتی نیز کمابیو وجود دارد و شاخص این گروه در اولین جل سه
معامالتی هفته جاری رشد  2.6درصدی را تجربه کرد.
فش ار بر بزرگان فلزی :روند قیمتی فلزات پایه ،به خص وص م
نفت بود .انتشار آمار اقتصادی امریکا سبت عقتنشینی قیمت م

 ،در معامالت پایانی هفته متفاوت از
تا سطح  5727دالری به ازای هر

تن ش د .این در حالی بود که س طو  5900و  6هزار دالری برای این محص ول به س طو حمایتی
بلندمدت بدل شده بودند .اگر چه در آخرین معامالت شت گذ شته قیمت این مح صول نیز ر شد 2.7
در صدی را تجربه کرد و در سطح  5933دالری متوقف شد ،اما برآیند تغییرات قیمت این مح صول
کاهو یک درصدی را در پایان هفته نشان میدهد.
عالوه بر روند قیمتی این مح صول در بازارهای جهانی ،رکود بازار داخلی و معامالت بورس کاال در کنار
موانع صادراتی «فملی» سبت شده ا ست تا این نماد در معامالت امروز بیشترین اثر منفی بر تغییرات
شاخص را دا شته با شد .بعد از «فملی»« ،فوالد» بی شترین ف شار را بر تغییرات امروز شاخص کل وارد
کرده است .بنا به اطالعات منتشر شده در  ،قیمت شمو و اسلت فوالد صادراتی ایران همچنان روند
افت قیمت را ادامه میدهد .در سوی مقابل ،برطرف شدن برخی محدودیتها در خرید و فروشهای
این مح صول در بورس کاال و همچنین برطرف شدن برخی موانع صادراتی (به عنوان مثال صادرات
آهنا سفنجی) میتواند در سطو مقداری و نرخ فروش این شرکتها اثر مثبت دا شته با شد .در بین
نمادهای فوالدی همچنان «کاوه» بیش ترین میزان فش ار فروش را تجربه میکند و «ارفع» در روند
صعودی پیشتاز این گروه است .همزمان با افت قیمت بزرگان فوالدی ،نمادهای بزرگ سنگآهنی نیز
افت نسبی قیمت را پشت سر میگذارند .در برخی از برهههای بازار نمادهای «کگل» و «کچاد» نیز در
فهرست پراثرترین نمادها بر تغییرات شاخص قرار گرفتهاند.
ارز ندگی بر مدار ح باب دارایی ها؟  :در بازار امروز ،رو ند ی کدس ت م عامالت در گروه های بانکی و
خودرویی م شاهده نمی شد .اگر چه این  2گروه مجددا بی شترین ارزش معامالت را در سیطره خود
دارند ولی با این حال ،شاهد صعود تکنمادها در این گروهها و افت ن سبی قیمت در سایر نمادهای
همگروه هستیم.
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در گروه خودرو سازان ،نماد «خودرو» پی شتاز ر شد قیمتی بود و از ساعت آغازین بازار صف خرید را
تجربه میکرد و علیرغم عر ضه سنگین صورت گرفته ،صف خریدش پابرجا ماند .م شخ صه حرکت
جداگونه نمادهای ذکر شده و صعود قیمتی آنها ،به مصوبه هفته پیو مجل

باز میگردد که افزایو

سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها برای شرکتهایی که در  5سال گذ شته از این محل افزایو
سرمایه نداشتهاند را معاف از مالیات دانسته بود.
به نظر می ر سد این مو ضوع ،سنگینی معامالت را در کفه نمادهایی قرار داده ا ست که زیان انبا شته
سنگینتری را به ثبت برسانند ( و البته طی  5سال اخیر افزایو سرمایه از تجدید ارزیابی داراییها را
انجام نداده باشند
در گروه بانکی نیز فقط سه نماد «وبصادر»  ،وپاسار و «دی» بر مدار رشد قیمت قرار داشتند و سایر
نمادها افت بین یک تا  3.5درصد در قیمت پایانی را تجربه کردند.
با این وجود در صورتی که حتی فرض این شیوه قیمتگذاری و تعیین ارزندگی پذیرفته شود ،میتوان
انتظار دا شت که نمادهایی چون «قشرین»« ،تپکو»« ،چکارن»« ،خودرو» و  ...بتوانند بر ا ساس برآورد
ارزش داراییها و میزان زیان انبا شته ،تاثیر افزایو سرمایه از این محل را در خروج از شمولیت ماده
 141بررسی کنند .با این حال وضعیت برای نمادهای بانکی همچنان متفاوت است .جدا از زیان انباشته
ثبت شده در صورتهای مالی این بنگاهها ،باید توجه داشت که این گروه زیان پنهانی را در صورتهای
مالی آبستناند و تا عدم اصال کامل و قطعی ساختار این شرکتها نمیتوان تخمین درستی از میزان
این زیان ارائه کرد.
کارنامه امروز بازار :در پایان معامالت روز جاری ش اخص کل با بیش ترین تاثیر از رش د قیمتها در
نمادهایی چون  #شپنا # ،شبندر # ،شتران و #فارس با ر شد حدود  208واحدی مواجه شد و به ارتفاع
 161.107واحدی ر سید .ر شد قیمت نفت در بازار جهانی ،توجه به گروه فراورده های نفتی و  ...ر شد
شاخص کل را در پی دا شت  .این در حالی بود که ادامه افت در اکثر گروه های بازار ،کاهو حدود 30
واحدی شاخص هم وزن را رقم زد.
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اهم نمادهای تاثیر گذار در شاخص  :شپنا  129واحد مثبت /فملی  127واحد منفی /شبندر  119واحد
مثبت /جم  111واحد منفی /شتران  97واحد مثبت /فوالد  92واحد منفی /فارس  77واحد مثبت.
بی شترین حجم معامالت امروز :وپا سار  353.6میلیون سهم /وتجارت  179میلیون سهم /خ ساپا
 172.5میلیون سهم /وبصادر  163.6میلیون سهم /ذوب  116.2میلیون سهم.
اهم اخبار سیا سی و اقت صادی -1 :م صوبه امروز مجمع در مورد الیحه ا صال قانون «داخلی» مبارزه با
پولشویی بوده و بر خالف اعالم برخی رسانهها ،ربطی به الیحه الحاق به کنوانسیون بین المللی مبارزه
با تامین مالی تروریسم موسوم به  CFTنداشته است.
 -2محمدر ضا پورابراهیمی با ا شاره به اینکه در جریان برر سی الیحه بانک مرکزی ،حذف  4صفر از
پول ملی ت صویت شده به خانه ملت گفته :از روز نخ ست که بحث حذف یک صفر مطر

شده بود،

پیش نهاد ش د  4ص فر حذف ش ود چرا که با توجه به هزینههای س نگین حذف ص فرها این اقدام
منطقیتر ا ست .وی با بیان اینکه با حذف  4صفر از پول ملی نحوه محا سبه سادهتر می شود ،افزوده:
کمیسیون اقت صادی برر سی طر بانکداری ا سالمی را آغاز کرده که یکی از مواد این طر حذف صفر
ا ست و با این اقدام ،تمام محا سبههای بخو ح سابداری تغییر یافته و ا سناد و مدار

عوض می شود.

البته با حذف  4صفر از پول ملی ،هیچ تغییری در شرایط اقت صادی همانند شرایط تورمی ،رکودی و
قدرت خرید مردم ایجاد نمی شود و فقط ساده سازی عددها صورت میگیرد و تقریت عددها آ سانتر
می شود .براین ا ساس مجل
پ

با حذف  4صفر موافق بوده و در طر بانکداری به آن توجه کرده ا ست.

از تص ویت طر بانکداری در مجل

 ،بازه زمانی کوتاهی در نظر گرفته میش ود تا انتقال به پول

ملی جدید انجام شود .با انجام این طر یک دالر حدود  10تومان ارزش خواهد داشت و رابطه واحدی
ایجاد میکند *( .گفتنی است با برداشتن  4صفر از پول ملی ،هر دالر یک تومان میشود نه  10تومان).
 -3بر ا ساس بودجه سال  98کل ک شور ،زائران عتبات عالیات از پرداخت عوارض خروج از ک شور در
ایامی که پیادهروی اربعین در جریان است ،معاف خواهند بود.
 -4دولت در بند «الف» تبص ره  21الیحه بودجه  98پیش نهاد داده کس ری منابع ص ندوق های
بازن ش ستگی برای پرداخت م ستمری بازن ش ستگان و م ستمری بگیران ،از طریق بردا شت از صندوق
9

تو سعه ملی تامین شود .لذا بنظر می ر سد دولت بدون ذکر هیچ رقم خا صی در این بند ،درخوا ست
دریافت چک سفید برای جبران کسری حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران از محل صندوق توسعه
ملی کرده است.
 -5دولت درآمد حاصل از افزایو  20درصدی قیمت هر لیتر نفتگاز در سال  98را هزار و  78میلیارد
تومان پیوبینی کرده اس ت .در الیحه بودجه س ال  ،98در جدول ش ماره ( 5درآمدها ،واگذاری
داراییهای سرمایهای و واگذاری داراییهای مالی برح ست ق سمت ،بخو ،بند ،اجزا  )1398در ماده
واحده الیحه بودجه ،افزایو  20درصدی قیمت هر لیتر نفتگاز (گازوئیل) پیوبینی شده است.
 -6محمدرضا عارف گفته وزرایی که مدعی اصال طلبی هستند،هماهنگی مناسبی با فراکسیون امید
ندارند .گویا برخی یادش ان رفته چگونه بر س رکار آمدند .برخی رس انه های خارجی به دنبال القا
ناکارآمدی اصال طلبان هستند .در حالیکه حفظ نظام در گرو تاثیرگذاری گفتمان اصال طلبی است.
وی همچنین تو صیه کرده شهردار تهران به دنبال تغییرات مکرر مدیریتی نبا شد .عارف ابراز دا شته
اخبار نگران کننده ای از نحوه برخورد با فعاالن صنفی به گوش می رسد.
در گروه خودرویی :در بازار امروز نیمی از نمادهای خودرویی مورد توجه بازار بودند و رش د قیمتی
خوبی را تجربه کردند .حتی ایران خودرو صف خرید شد و صفو پابرجا نیز ماند .تعمیم برنامه افزایو
سرمایه شرکتها از محل تجدید ارزیابی داراییها و معافیت مالیاتی آنها از این محل ( حال چه م شمول
ماده  141قانون تجارت و ور شک ست با شند یا نبا شند ) ،اقبال بازار نمادهایی چون ایران خودرو را در
پی داشته و شاهد هجوم طیف وسیعی از سهامداران برای خرید این سهم زیانده هستیم.
و اما حمیدر ضا قندی با بیان اینکه از خرداد تا مهر سال جاری افزایو شدیدی در نرخ تمام کاالها و
اجناس داخلی و خارجی ایجاد ش د و خودرو نیز از آن بینص یت نماند گفته :طی دو ماه اخیر باثبات
ن سبی نرخ دالر شاهد کاهو و ثبات قیمت قابلتوجهی در برخی ا صناف ه ستیم .مثال مح صوالت
پالس تیکی و یک بار مص رف حدود  40تا  50درص د ،آلومینیوم  20تا  30درص د و همچنین کاغذ و
آهنآالت کاهو قیمت داش تند .وی با بیان اینکه خودروهای داخلی و خارجی در این ایام با کاهو
قابلتوجه قیمت مواجه شده ،افزوده :در دو ماه اخیر خرید و فروش خودروهای خارجی به دلیل کاهو
قدرت خرید مردم تا حدود  80در صد افت دا شته و بازار آن به شدت راکد ا ست .مثال خودرو آزرا که
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دو ماه قبل حدود یک میلیارد تومان بود ،در حال حاض ر  700میلیون تومان فروخته میش ود .وی با
اش اره به کاهو و تثبیت قیمت خودروهای ایرانی گفته :مثال خودرو دنا پالس با قیمت  112میلیون
تو مان ،اکنون  100تو مان م عام له می ش ود ،پ و  207از  116به  110میلیون تو مان رس یده ،پ و 207
صندوقدار اتومات که حدود  140میلیون تومان فروخته میشد ،اکنون  116میلیون تومان قیمتگذاری
شده است.
قندی با بیان اینکه کارخانههای خودرو سازی همچون گذ شته قادر به فروش اق ساطی نی ستند،ادامه
داده :شرکت سایپا تا  1.5سال قبل فروش اقساطی داشت اما اکنون چنین امکانی مهیا نیست بنابراین
بازار خودروی ایرانی و خارجی در رکود ا ست.در صورت تداوم نرخ دالر ،بازار خودرو با کاهو قیمت و
همچنین رکود بی شتر مواجه خواهد شد .او درباره تفاوت فاحو قیمت اعالم شده از سوی کارخانهها
با بازار گفته :شاید دالالن در خارج از کارخانههای خودروساز به دنبال خرید ارزان و فروش باال باشند
اما امکان اینکه کارخانهها خودرو را به صورت آزاد در بازار بفروشند ،وجود ندارد.متأسفانه سایپا هنوز
نتوانسته به تعهدات برای تحویل خودروهای ساندرو و استپ وی عمل کند.
از طرفی رئی

اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان دلیل دیگر رکود بازار خودرو را خریدهای بیرویه

مردم در نو سانات نرخ ارز برای ک ست سرمایه بی شتر اعالم کرده و گفته :در آن زمان سرمایه زیادی
برای خرید خودروهای خارجی از سوی مردم به بازار سرریز شد تا در وقت گرانی خودرو بفروشند.یکی
دیگر از دالیل کاهو نرخ خودرو و رکود فعلی بازار این اس ت که س ایپا معموال در اوایل بهمن ماه
محص والت جدید را عرض ه میکند و مردم منتظر این خودروها هس تند .قندی درباره قیمت فعلی
برخی از خودروهای ایرانی گفته :اکنون پراید ص فر حدود  35میلیون تومان ،پراید  111حدود 38
میلیون تو مان ،س م ند  60میلیون تو مان ،را نا بین  59تا  60میلیون تو مان ،ال 90پارس خودرو 86
میلیون تومان و پ و  206حدود  60میلیون تومان  ...قیمت گذاری ش ده اس ت .بازار خرید و فروش
خودروهای د ستدوم به دلیل ارزانتر بودن پررونقتر از بازار خودروهای صفرکیلومتر ا ست و خریدار
زیادی دارد اما متأسفانه خودروی دستدوم با کیفیت در بازار خیلی کم است.
در گروه بانکی :بازار گروه بانکی در معامالت امروز کس اد و بی رونق بود هر چند که س ه نماد بانک
صادرات ،دی و پا سارگاد با ا ستقبال ن سبی و توجه مثت فعاالن بازار روبرو بوده و ر شد قیمتی چند
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در صدی دا شتند .و اما سازمان برنامه و بودجه با ازریابی و ضعیت سی ستم بانکی پی شنهاداتی برای
ا صال نظام بانکی ارائه و تحقق اهداف برنامه ش شم تو سعه در این بخو پی شنهاد میکند  .در متن
گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده ا ست :و ضعیت بانکهای ک شور در زمینه شاخصهای عملکردی
شبکه بانکی نسبت به استانداردهای تعریف شده در این حوزه نامناستتر است .پایین بودن سرمایه
پایه بانک ها ،فقدان انگیزه در ص احبان س هام برای افزایو س رمایه ،عدم بازبینی مقررات کفایت
سرمایه همگام با تحوالت جهانی ،ضعف در افشاء اطالعات صورتهای مالی بانکها ،کاهو سودآوری
و افزایو زیان انباش ته ،کیفیت پایین ش یوههای افزایو س رمایه بانکها از جمله از محل تجدید
ارزیابی داراییها و حجم باالی داراییهای موهومی و با ضریت ری سک باال در ترازنامه شبکه بانکی از
دالیل اصلی نامناست بودن کفایت سرمایه بانکهای داخلی است.
بدین ترتیت الزم ا ست اقدامات ا صالحی و نظارتی الزم در خ صوص بانکهای دارای کفایت سرمایه
پایین تر از حد اس تاندارد انجام گیرد .برخی از بانک ها برای کاهو حجم مطالبات غیرجاری خود
ن سبت به امهال مطالبات در قالت ت سهیالت جدید اقدام میکنند لذا الزم ا ست تمهیدات الزم برای
واقعی شدن این نسبت اندیشیده شود .گفتنی است در بین  3طبقه مانده تسهیالت غیرجاری شامل
سرر سید گذ شته ،معوق و م شکو الو صول ،سهم مانده ت سهیالت م شکو الو صول در شبکه بانکی
کشور باال بوده و به بیو از  60درصد می رسدا بنابراین الزم است ترکیت مانده تسهیالت اعطایی در
 3طبقه مزبور نیز مورد ارزیابی و توجه مقام نظارتی قرار گیرد .پیگیری وص ول مطالبات غیرجاری از
طریق استقرار دادگاههای تخصصی و اصال قوانین و نسخ آییننامههایی که موجت افزایو مطالبات
غیرجاری شده ،در کاهو نسبت مطالبات غیر جاری مؤثر است.
بازار بین بانکی در سال  1396در مقای سه با سال  1395از ر شد قابل توجهی برخوردار بوده ،به نحوی
که تعداد معامالت با  21.3درصد افزایو و حجم معامالت با رشد بیو از  106درصد همراه بوده است.
سهم بازار بین بانکی در تأمین مالی کوتاه مدت بانکها نیز به  31درصد افزایو پیدا کرده است .روند
نرخ سود بازار بین بانکی نیز در سالهای  1395و  1396نسبت به سال  1394از کاهو برخوردار بوده
ا ست .الزم ا ست به منظور ا صال سازوکار ا شاعه سیا ست پولی ،تزریق منابع بانکی به بخو تولید و
جلوگیری از ف شارهای تورمی نا شی از افزایو نقدینگی ،در کنار سیا ست مداخله بانک مرکزی در
بازار بینبانکی به ا صال ساختار ترازنامهای بانکها و ارتقای سالمت مالی آنها نیز توجه شود .سابقه
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تجربیاتی از قبیل طر بنگاه های زودبازده و کارآفرین و پروژه های مس کن مهر مؤ ید این موض وع
است .تجربههای پیشین نشان میدهد هدفگذارهای سلیقهای و ناکارآمد در تخصیص منابع بانکی از
محل خطوط اعتباری بانک مرکزی به افزایو نسبت مطالبات غیرجاری منجر شده است.
در این میان عدم اعتبارسنجی دقیق متقاضیان تسهیالت ،عدم توجه به توجیه فنی ،اقتصادی و مالی
پروژه ها توس ط ش بکه بانکی ،بیانگیزگی بانک ها در وص ول برخی تس هیالت به دلیل تکالیف و
ضمانتهای دولت و اعطای خطوط اعتباری بانک مرکزی ،د ستیابی به اهداف را با چالو مواجه کرده
است.
در سالهای اخیر برر سی پدیده خلق پول درونزا که در ادبیات مر سوم پولی به عنوان نقو ضریت
فزاینده پولی در ر شد نقدینگی ن شان داده می شود ،به شدت پررنگ شده ا ست .افزایو ضریت
فزاینده پولی به  7.14در اس فند ماه  1396بدین مفهوم اس ت که ش بکه بانکی با س رعتی بیو از
گذ شته اقدام به خلق نقدینگی کرده ا ست .خلق فزاینده نقدینگی تو سط شبکه بانکی با و ضعیت
اقت صاد ک شور با م شخ صه بارز تنگنای مالی و محدودیت فزاینده در د ستر سی به اعتبارات بانکی
ناسازگار به نظر میرسد .میتوان گفت که رشد باالتر نقدینگی در عین رشد پایینتر پایه پولی معلول
باال بودن نرخ سود و خلق پول از محل پرداخت سود به سپردهها ست .در شرایطی که سود سپرده
پرداختی بانکها پیو از س ود واقعی نقدی دریافتی آنها روی تس هیالت بوده و همچنین نس بت و
حجم مطالبات غیرجاری نیز باال باشد ،اقتصاد به طور خالص از محل پرداخت سود خلق پول میکند.
باوجود برخورد بانک مرکزی با بازار غیرمت شکل پولی و تعیین تکلیف بخو بزرگی از سپردهگذاران
این بانک ها ،مش کالت اص لی نظام بانکی کش ور همچنان پابرجا مانده که باید برای حل آن تدابیر
وی های اندیشیده شود .درمان عمده مشکالت نظام بانکی کشور که خود را در قالت معضل داراییهای
موهوم ن شان داده ا ست ،تنها به وا سطه اجرای یک برنامه جامع ا صال

ساختار نظام بانکی ممکن

میش ود .پاالیو ترازنامه بانکها از داراییهای موهومی ،ش فافس ازی ص ورتهای مالی بانکها و
گزارشدهی بر اساس سیستم استاندارد گزارشدهی مالی بینالمللی ،اصلیترین اقدامی است که باید
از مسیر اجرای برنامه اصال نظام بانکی انجام گردد .در این میان طراحی یک استرات ی مناست برای
جذب زیان انبا شته بانکها به نحوی که کمترین آ سیت را به ساختار مالی ک شور وارد نماید ،تنها در
گرو همکاری دستگاههای ذی ربط با بانک مرکزی است.
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از دیگر راهکارهای مقابله با چالوهای نظام بانکی کشور میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
متنوعس ازی ابزارهای اعمال س یاس ت پولی بانک مرکزی از طریق ایجاد س ازوکارهای الزم برایاستفاده از عملیات بازار باز
تهیه و اجرای برنامه اصال نظام بانکی کشور که باید مشتمل بر بازبینی ترازنامه و سایر صورتهایمالی بانکها در چارچوب استاندارهای گزارشگری مالی بینالملل ) (IFRSباشد.
تفکیک بانکهای دارای نس بتهای ترازنامهای مناس ت از بانکهای دارای نس بتهای ترازنامهاینامناست و برخورد با بانکهای متخلف
راهاندازی نظام حل و فصل و فراهمسازی امکان انحالل ،توقف ،ورشکستگی و ادغام بانکهای داراینسبتهای ترازنامهای نامناست
الزام بانکها به واگذاری داراییها و اموال مازاد و س هام خود در ش رکتهایی که فعالیت غیربانکیانجام میدهند با توجه به افزایو قیمت در بازار داراییها
 اخذ مالیات از عایدی اموال مازاد ش بکه بانکی مطابق ماده  17قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر وارتقاء نظام مالی کشور
اس تقرار س یس تم اعتبارس نجی قوی که باعث می ش ود بانک در انتخاب مش تریان دچاراشتباه ک گزینی نشود.
تداوم اجرای برنامه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و مؤسسات اعتباری غیرمجازممنوعیت اعطای تسهیالت بانکی به پروژههای فاقد توجیه فنی ،اقتصادی و مالیتنوع ابزارهای مالی برای پوشو نیازهای مشتریانانت شار اوراق مالی ا سالمی تو سط بانکها بر روی داراییهای خود (اوراق بهادار سازی داراییها) وتبدیل به افزایو سرمایه
اجرایی کردن عملیات بازار باز توسط بانک مرکزیوامدهی امن بانک مرکزی به بانکها در قبال اخذ وثایقد ستهبندی بانکها و تعیین رفتار متمایز با هر د سته متنا ست با شاخصهای سالمت و تبعیت ازبانک مرکزی

14

پیو بینی بازار فردا:
پیو بینی بازار یک شنبه  16دی  : 97بورس تهران بیو از  3ماه ا ست که در ال

دفاعی و رکود فرو

رفته و معامالت دلچ ست و حجم باالیی ( ب سان قبل) ندارد .شاخص کل افت بیو از  35هزار واحدی
دا شته و از کانال مهم  195500واحدی در  8مهر ماه جاری ،تا کانال  161هزاری عقت ن شینی دا شته و
روزگار بدی را می گذراند .البته بازار ،بازار تک سهم ها و نو سانگیران و سفته بازها ا ست و بجز از این
سه طیف ،باقی فعاالن بازار اعم از خرد و کالن ،در رخوت و سستی و ضرر و زیان بسر می برند.
در خص وص علل ریزش ش اخص بورس در  3ماه اخیر میتوان گفت :در ش رایطی که با تحریم نفت
ایران جهانیان انتظار رشد قیمت نفت را میکشیدند و سقف تولید خود را افزایو داده بودند ،معافیت
ایران از تحریم به اندازه یک میلیون ب شکه بازار نفت را دچار مازاد عر ضه کرد و قیمت نفت  WTIاز
 76دالر به  45دالر رسید .انگار ترمز نفت بریده و نمیتوان کف قیمتی برای آن متصور شد.
از سوی دیگر جنگ تجاری بین ایاالت متحده و چین باعث چشمانداز تیره و تار بازارهای جهانی شد.
بر این ا ساس تحلیلگران اقت صادی منتظر رکود سال آینده ه ستند تا آنجا که فدرال رزرو برنامه ای
برای افزایو بیو از  2بار نرخ بهره ندارد .همچنین رکود اقتص ادی منجر به کاهو تقاض ای چین و
س ایر کش ورها و کاهو قیمت محص والت معدنی ،فلزات ،محص والت نفتی و پتروش یمی ش ده
است.متاسفانه سیاست و تهدید تحریم شرکتهای ایرانی ،جو ترسناکی علیه فعاالن بورس تهران راه
انداخته و این نگرانی در سهامداران باعث ریزش سنگین قیمت سهام این شرکت ها شده ا ست.
مجموع این شرایط منفی باعث شده شاخص از  195.5هزار تا حدود  155هزاردر بازه زمانی پاییز سال
جاری افت کند .البته بازار سهام ما به قیمت نفت ب سیار ح ساس ا ست ،چراکه کاهو قیمت نفت به
معنای کاهو قیمت مح صوالت شیمیایی و مح صوالت نفتی ا ست .همچنین با توجه به وزن باالی این
صنایع اثر آن را بر سایر صنایع هم دیده ایم .بر این ا ساس از ماه ژانویه که قرار ا ست عر ضه نفت
کاسته شود بعید است اتفاق عجیبی در روند قیمتی نفت رخ دهد.
البته بزودی و در ماه ژانویه ،عربس تان و روس یه س قف تولید نفت خود را کاهو خواهند داد و این
اتفاق می تواند باعث بازگش ت نفت به مدار ص عود ش ود.و اما یکی دیگر از خبرهای خوب برای بازار
سرمایه  ،راهاندازی ابزار وی ه مالی اروپا ا ست .گویا پول صادرات ایران در ح ساب  SPVثبت خواهد
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شد و از محل آن برای واردات استفاده میشود .این اتفاق باعث بهبود وضعیت شرکت های صادرکننده
بورسی خواهد شد.

حافظ عزیزی نقو
 15دیماه 1397
کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
(با ما در کانال  https://telegram.me/oitahlilتلگرام همراه باشید)
(اطالعات حساب خود را به راحتی در ربات کارگزاری به آدرس  @oibourse_botببینید)
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