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این  صعود  دالیل  سرمایه  بازار  کارشناس  یک 
بازار طی هفته گذشته را تشریح کرد و گفت: بازار 
سهام کف قبلی خود را نمی شکند و به همین دلیل 
تا تیر سال آینده فرصت خوبی برای خرید سهام 
است، چراکه بازدهی بازار سرمایه نسبت به سایر 

بازارها در افق شش ماهه بیشتر خواهد بود.
سرمایه  بازار  به صعود  اشاره  با  جعفری  سعید 
در هفته اخیر اظهار کرد: در ۱۰ روز اخیر شاهد 
این  به  باید  بودیم؛  دالر  قیمت  گرفتن  شتاب 
نکته توجه کرد که بازار سهام همیشه با نرخ ارز 
رابطه مستقیم داشته است و با افزایش قیمت ارز 
شرکت های صادراتی هم منتفع می شوند. هرچند 
ناچار  بورس  صادراتی  بزرگ  شرکت های  که 
هستند دالر خود را در سامانه نیما عرضه کنند که 
از نرخ بازار آزاد پایین تر است، زیرا  ارز کاالهای 
اساسی از سامانه نیما تامین می شود و دولت اجازه 
رشد ارز در سامانه نیما را نمی دهد. اما قیمت ارز 
در این سامانه هم دیر یا زود رشد می کند و باعث 
می شود سودآوری شرکت های صادراتی از محل 

نرخ ارز افزایش یابد.
وی با اشاره به افزایش قیمت های جهانی گفت: 
آخر  در  که  بود  این  بورس  صعود  دیگر  دلیل 
جهانی  قمیت های  افزایش  شاهد  گذشته،  هفته 

مخصوصا مس و روی بودیم. این موضوع باعث 
گروه  در  که  شرکت هایی  اخیر  روز  دو  در  شد 
فلزات هستند رشد قابل توجهی داشته باشند. از 
سوی دیگر در یک ماه اخیر بازار سهام به دلیل 

ریسک های سیاسی بیش از حد افت کرده بود که 
اکنون این افت را تا حدودی پس گرفته است.

که  سوال  این  به  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
داد:  پاسخ  دارد؟  ادامه  کجا  تا  بورس  صعود 

سهام  بازار  که  بود  مطمئن  نکته  این  از  می توان 
متحمل  اخیر  ماه  چند  طی  که  ریسک هایی  همه 
کرد.  تجربه  قیمت ها  افت  قالب  در  را  می شد 
خود  قبلی  کف  سهام  بازار  گفت  می توان  تقریبا 
را نمی شکند و به همین دلیل تا تیرماه سال آینده 
چراکه  است،  سهام  خرید  برای  خوبی  فرصت 
بازدهی بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها در افق 

شش ماهه بیشتر خواهد بود.
جعفری در مورد تاثیر مصوبه ۱۰ بندی سازمان 
اظهار  نیز  سرمایه  بازار  از  حمایت  برای  بورس 
کرد: این مصوبه سعی کرد بخش تقاضا را تقویت 
اثر  سرمایه  بازار  حوزه  از  خارج  عوامل  اما  کند 
بیشتری دارند. اگر رشد نرخ ارز اتفاق نمی افتاد 
باعث  اقدامات سازمان  کند.  بازار رشد  بود  بعید 

می شود بازار در حالت منفی نقدشونده باشد.
توسط  سهام  خرید  به  اشاره  با  همچنین  وی 
صندوق توسعه ملی گفت: این فرایند یک سیگنال 
مانند  مهمی  نهاد  یک  وقتی  چراکه  است،  مهم 
می دهد  مثبتی  سیگنال  می خرد،  سهم  صندوق 
که قیمت ها ارزنده هستند. فارغ از اینکه عدد آن 
چقدر است این سیگنال را به فعاالن بازار می دهد 
بازار سهام  که از دیدگاه این صندوق قیمت های 

حبابی نیستند و ارزنده هستند.

بورس
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سه شنبه 17 آبان  1401      شماره  6407      سال بیست و پنجم

زرشک هم بورسی می شود
برگی،  محمدرضا 
عرضه  درباره 
بورس  در  زرشک 
کاال گفت: بر اساس 
تازه ترین آمار ساالنه 
 ۲۲ کشورمان  در 
زرشک  تن  هزار 
می شود.  تولید 
لحاظ  از  زعفران  مانند  نیز  کشورمان  زرشک 
دارد  قرار  نخست  رتبه  در  دنیا  در  تولید  میزان 
تولید  را  آن  انحصاری  به صورت  عبارتی  به  و 
زرشک  درصد   ۹۰ حدود  همچنین  می کنیم. 
تولیدی کشور در خراسان جنوبی است. مشکل 
اصلی که در زمینه زرشک باید به آن توجه کرد، 
اینکه  مقوله قیمت گذاری این محصول است و 
چه  هر  و  ندارد  رسمی  بازاری  محصول  این 
وجود دارد به صورت سنتی و بعضًا داللی است.
خصوص  در  متأسفانه  کرد:  تصریح  برگی 
تا  کشاورز  از  قیمت  مابه التفاوت  زرشک 
قیمت  شکاف  است.  زیاد  نهایی  مصرف کننده 
بخش  در  مثال  طور  به  دارد؛  مختلفی  اثرات 
درآمد  که  چرا  است  کشور  زیان  به  صادراتی 
باشد  هم  اگر  و  حذف  زمینه  این  در  ارزی 
برای عده ای خاص است. در خصوص عرضه 
این  شروع  گفت  باید  کاال  بورس  در  زرشک 
عرضه می تواند اتفاقی مثبتی از چند جهت تلقی 
شود. نخست اینکه، یک بازار رسمی برای این 
محصول شکل می گیرد، قیمت ها شفاف و واقعی 
کشف می شود. برای پذیرش محصول، کشاورز 
مجبور است استانداردها را افرایش دهد. مورد 
را  محصولش  می تواند  کشاورز  این که  دیگر 

بدون واسطه عرضه کند.
این کارشناس بازارهای کاالیی گفت: انبارش 
ایجاد  محصول  یک  برای  را  امن  حاشیه  یک 
و  کاال  بورس  در  زرشک  عرضه  با  می کند. 
عالوه  کاال،  بورس  انبارهای  در  آن  نگهداری 
بر ایجاد حاشیه امن برای این محصول، ارتقای 
شفاف  آمارهای  و  می گیرد  صورت  نیز  کیفیت 
عرضه  البته  می یابد.  نشر  محصول  این  بازار  از 
نیازمند شرایطی  انبار در بورس کاال  و پذیرش 

است که آن الزامات باید رعایت شود.
پیش از این، جواد فالح، مدیر بازارهای مالی 
زودی  به  که  بود  داده  ایران خبر  کاالی  بورس 
دو محصول زرشک و عناب نیز در بورس کاال 

پذیرش و عرضه می شود.

عرضه ارز در سامانه نیما 
بیش از ۵ برابر تقاضا 

روز ۱۵ آبان از مجموع عرضه ارز معادل ۸۷۲ 
میلیون دالر در سامانه نیما فقط ۱۶۰ میلیون دالر 

مشتری داشت و معامله شد.
سامانه  در  ارز  عرضه  مجموع  اساس،  این  بر 
نیما )حواله( یکشنبه مورخ ۱۵/ ۸ / ۱۴۰۱ معادل 
۸۷۲ میلیون دالر و مجموع ارز معامله شده در 

این سامانه معادل ۱۶۰ میلیون دالر بوده است.
آبان  معامالت روز گذشته )شنبه ۱۴  مجموع 
ماه( در سامانه نیما معادل ۳۶۰ میلیون یورو بود.
)اسکناس(  ارزی  متشکل  بازار  در  همچنین 
با  دالر  میلیون   ۱۷.۵۶ آبان،   ۱۵ یکشنبه  روز 
میانگین نرخ ۳۴ هزار و ۱۶۹ تومان و ۹۶۰ هزار 
یورو با میانگین نرخ ۳۴ هزار و ۴۳۰ تومان به 

صورت توافقی معامله انجام شد.

بورس کاال جزئیات 
پذیرش تارا و پژو ۲۰۷ 

را اعالم کرد
 ۲ در  ایران  کاالی  بورس  پذیرش  مدیریت 
جداگانه  اطالعیه 
پذیرش  کرد:  اعالم 
پژو  خودرو سواری 
متعلق  تارا  و   ۲۰۷
خودرو  ایران  به 
بررسی  از  پس 
مستندات  و  مدارک 
چهل  و  یک صد  در 
اوراق  و چهارمین جلسه هیات پذیرش کاال و 
بهادار مبتنی بر کاال در بازار اصلی بورس کاالی 

ایران به تصویب رسید.
است:  آمده   ۲۰۷ پژو  خودروی  امیدنامه  در 
حداقل درصد عرضه در بورس کاال، ۱۰۰ درصد 
از  خارج  فروش  کسر  از  )پس  ساالنه  تولید 
بورس کاال، شامل طرح ویژه حمایت از خانواده 
و جوانی جمعیت و طرح جایگزینی خودروهای 
فرسوده( معادل ۵۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه تعیین 
شده است. تولید واقعی )برابر با ظرفیت اسمی( 
ساالنه پژو ۲۰۷ معادل ۱۰۵ هزار دستگاه است.

همچنین در امیدنامه خودروی تارا آمده است  
حداقل درصد عرضه در بورس کاال، ۱۰۰ درصد 
از  خارج  فروش  کسر  از  )پس  ساالنه  تولید 
بورس کاال  شامل طرح ویژه حمایت از خانواده 
و جوانی جمعیت و طرح جایگزینی خودروهای 
فرسوده( معادل ۳۳ هزار و ۵۰۰ دستگاه تعیین 
شده است. تولید واقعی )برابر با ظرفیت اسمی( 

ساالنه تارا معادل ۶۷ هزار دستگاه است.
طی هفته های گذشته چندین بار ورود این دو 
خودرو به بازار سرمایه تایید و تکذیب شد و در 
این دو  نهایت طبق گفته رئیس سازمان بورس 

خودرو به بورس کاال خواهند آمد.

اعالم  ضمن  خصوصی سازی  سازمان  رئیس 
اینکه بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس را 
به  تابلو در یک رقابت نفس گیر  برابر قیمت  سه 
مزایده  این  از  و  فروختیم  اهلیت  دارای  خریدار 
لطمه ای به بازار سرمایه وارد نشد، گفت: امسال 
سازمان خصوصی سازی با یک مزایده بلوکی بدون 
لطمه  به بازار سرمایه، درآمد سال ۱۳۹۹ بورس را 
تامین کرد و ساالنه حدود ۲۷ هزار  برای دولت 
میلیارد تومان دیگر نیز در چهار سال آینده از این 

مزایده، دولت کسب درآمد خواهد کرد.
مزایده  بزرگ ترین  درباره  قربانزاده،  حسین 
تاریخ ایران توضیح داد: این مزایده فقط از حیث 
ارزش معامله بی سابقه نبود، بلکه برای اولین بار 
بخشنامه  در  حتی  که  درصدی   ۱۲ بلوک  یک 
بورس و استاندارد بین المللی KPMG نیز یک 
برابر  سه  شود،  نمی  تلقی  مدیره  هیات  صندلی 
قیمت تابلو فروخته شد. تاکنون سابقه نداشته که 
۲۰۰ درصد اضافه ارزش بلوکی برای یک بلوک 
۱۲ درصدی درنظر گرفته شود. چهارشنبه هفته 
قبل از مزایده قیمت هر سهم ۶۱۱ تومان و روز 
شده  فروخته  سهم  نهایی  قیمت  مزایده  پایانی 

دولت ۱۸۵۱ تومان بود، یعنی بیش از سه برابر.
معاون وزیر اقتصاد افزود: در سال ۱۳۹۹ دولت 
با دعوت از مردم برای سرمایه گذاری در بورس، 
حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان تامین مالی کرد، اما 
نباید چنین  اینکه  بر  مبنی  دارند  اکنون همه گله 
دعوت عامی صورت می گرفت و راه های بهتری 
برای سرمایه گذاری مردم در بازار سرمایه وجود 
داشت. اما امسال سازمان خصوصی سازی با یک 
مزایده بلوکی بدون اینکه لطمه ای به بازار سرمایه 
برای  را   ۱۳۹۹ سال  درآمد  حدود  همان  بزند، 
دولت تامین کرد و ساالنه حدود ۲۷ هزار میلیارد 
تومان دیگر نیز در چهار سال آینده دولت از این 

مزایده، کسب درآمد خواهد کرد.
وی تصریح کرد: نکته دیگر اینکه در این مزایده 

تاریخی هرگز رقابت صوری نبود و اتفاقا بسیار 
تنگاتنگ و نفس گیر بود و از رهگذر این رقابت 
هزار   ۲۷ از  بیش  متوالی  روز  سه  در  عیار  تمام 
میلیارد تومان افزایش نسبت به قیمت پایه نصیب 
صندوق  به  وابسته  اهداف  شرکت  شد.  دولت 
بازنشستگی نفت و شرکت پاالیشگاه نفت تهران 
سر  پشت  روز  سه  در  را  نظیری  بی  رالی  یک 
این  برنده  اهداف  شرکت  نهایتا  که  گذاشتند 

رقابت بود.
بر  تاکید  با  سازی  خصوصی  سازمان  رئیس 
اینکه در خصوص شایستگی و اهلیت خریدار نیز 
داد:  توضیح  ندارد،  هیچ حرف و حدیثی وجود 
چون این شرکت خودش سهامدار هلدینگ خلیج 
تخصصش  و  تجربه  همه  اساسا  و  است  فارس 
در این صنعت بوده و پرتفو بسیار ارزنده ای در 
مرکب  اهلیت  پایش  کارگروه  دارد.  صنعت  این 
نظارتی  نهادهای  واگذاری،  هیات  نمایندگان  از 
تایید  را  اهلیت خریدار  نیز  دستگاه تخصصی  و 
کرده اند. این تامین مالی با مالحظه قیمت ارزنده، 
در  خریدار  صالحیت  و  سرمایه  بازار  وضعیت 
بسیار  فروش  این  به  دولت  که  شد  انجام  حالی 
نیاز داشت و این تامین مالی غیرتورمی باعث می 
شود که از استقراض از بانک مرکزی و افزایش 

پایه پولی جلوگیری شود.
توقف  درباره  نگرانی ها  درخصوص  قربانزاده 
وظایف  ایفای  و  شرکت  توسعه ای  طرح های 
حاکمیتی شرکت نیز گفت: از سال ۱۳۹۲ که این 
سودآوری  نسبت  همان  به  شده  واگذار  شرکت 
سیاست  است.  شده  بیشتر  شرکت  توسعه  و 
نقش  دولت  که  کند  می  ایجاب   ۴۴ اصل  های 
تنظیم گری داشته باشد و تصدی گری را رها کند. 
در این حوزه نیز دولت باید از طریق ابزار وضع 
قاعده و تنظیم گری بتواند وظایف حاکمیتی خود 
را ایفا کند؛ این موضوع در ستاد اقتصادی دولت 

نیز تصویب شده است.

فروش سهم دولت در هلیدنگ خلیج فارس
 ۳ برابر قیمت تابلو

مریم فکری
برخالف روز شنبه که قیمت دالر دو کانال باال 
رفت، اما روز یک شنبه بازار شاهد ریزش قیمت ها 
اندک و  بازار  در  قیمت دالر  اگرچه کاهش  بود. 
در حد ۳۳۰ تومان بود، اما همین رقم باعث شد 
که دالر یک کانال عقب برود و از کانال ۳۶ هزار 

تومان به کانال ۳۵ هزار تومان سقوط کند.
گزارش ها حاکی از آن است که دالر در آخرین 
معامالت بازار ۳۵ هزار و ۹۲۰ تومان قیمت پیدا 
کرد و این در حالی است که در روز شنبه ۳۶ هزار 

و ۲۵۰ تومان به فروش رفت.
اما  شنبه،  روز  در  دالر  قیمت  کاهش  وجود  با 
اول  روز  دو  در  که  می دهد  نشان  قیمت ها  روند 
هفته جاری هر دالر آمریکا یک هزار و ۷۰ تومان 
باال رفته است. از ابتدای آبان ماه نیز بالغ بر ۳ هزار 

و ۱۴۰ تومان گران شده است.
به عقیده بسیاری از کارشناسان ارزی، عواملی 
چون سیگنال های منفی از سوی طرف های مقابل 
مذاکرات هسته ای برجام، انتظارات تورمی ناشی 
و  بازار  فضای  در  موجود  نااطمینانی های  از 
تبدیل سپرده های بلندمدت به سپرده های جاری 
قیمت  افزایش  محرک های  عنوان  به  می توان  را 

دالر دانست.
چرا مردم دالر باالی قیمت می خرند؟

در این میان، در روزهای گذشته به دنبال نوسان 
تهیه  درصدد  مرکزی  بانک  ارز،  قیمت  شدید 
بسته های جدید برای کشیدن ترمز افزایش قیمت 
دالر برآمد که از جمله آنها این بود که خرید ارز 
به صورت غیرحضوری  از روز شنبه هفته جاری 
در  ارز  فروش  شرایط  نیز  و  شد  امکان پذیر  هم 

بانک ها فراهم شد.
ارزی  متشکل  بازار  سخنگوی  توکلی،  مسعود 
در این خصوص گفته است؛ هدف بانک مرکزی 
ارزی،  متشکل  بازار  برخط  سامانه  راه اندازی  از 
جلوگیری از اتالف وقت متقاضیان خرید ارز در 
مقابل برخی صرافی هاست؛ با این روش متقاضیان 
و  از سطح شهر  را  نیاز خود  مورد  ارز  می توانند 
صرافی های نزدیک محل سکونتشان دریافت کنند.
وی با تأکید بر این که اختالل های سامانه برخط 
بازار متشکل ارزی نسبت به روز گذشته برطرف 
رفع  نیز  باقی مانده  ایرادات  هفته  آخر  تا  و  شده 

و  سامانه  تغییرات  با  کرده؛  تصریح  شد،  خواهد 
به  مراجعه  زمان  تعیین  فرایند  اختالالت،  رفع 
صرافی ها برای خرید ارز از طریق سامانه سرعت 

خواهد گرفت.
برخط  سامانه  راه اندازی  کرده؛  تاکید  توکلی 
مردم  به  اطالع رسانی  و  ارز  فروش  و  خرید 
درباره خرید از این سامانه و تسری یافتن آن بین 
صرافی های  تمام  که  می شود  باعث  بازار  فعاالن 

مجاز وارد معامله شوند و این توزیع تقاضا بین 
صرافی ها بار روانی را کاهش می دهد و صف ها 

را از بین می برد.
از  همچنین  ارزی  متشکل  بازار  سخنگوی 
صرافی ها  روزانه  ارزی  سهمیه  افزایش  احتمال 
روزانه  سهمیه  حداکثر  االن  گفته؛  و  داده  خبر 
صرافی ها برای برداشت از بانک ۱۰۰ هزار دالر 
روزهای  در  رقم  این  افزایش  احتمال  ولی  است 
میزان  خصوص  در  البته  که  دارد  وجود  آینده 
خرید آنها از بازار متشکل هیچ محدودیتی نیست 
و می توانند تا سقف وضعیت خود نسبت به خرید 

خود از بازار اقدام نمایند.
اثرات  تخلیه  با  اینکه  به  اشاره  ضمن  توکلی 
روانی از بازار، قیمت ها به تعادل می رسد، عنوان 
کرده؛ صراف ها دالر را در کانال ۳۴ هزار تومان 
در بازار متشکل ارز می فروشند و اینکه مردم در 
این شرایط دالر را در کانال های باالتری خریداری 
از  توجهی  قابل  دارد! بخش  تامل  می کنند، جای 
فروشندگان ارز در بازار توافقی صرافی ها هستند، 

یعنی معامله بین صرافی ها در نرخ های پایین انجام 
می شود و صرافی ها حاضر هستند دالر خود را با 
پایین تر  تومان  از حدود ۲ هزار  قیمت های کمتر 
با  بازار آزاد بفروشند و تمایلی به خرید دالر  از 

نرخ های باال ندارند.
به گفته این مقام مسئول در بازار متشکل ارزی، 
صرافان به عنوان فعاالن حرفه ای بازار در نرخ های 
باال نه تنها خرید نمی کنند، بلکه فروشنده هستند 
بنابراین چگونه است که افراد در بازار غیررسمی 

دالر با قیمت باال خریداری می کنند؟
می توان جلوی گرانی دالر را گرفت؟

قیمت  پرنوسان  فضای  و  شرایط  این  در  اما 
که  است  مطرح  این سوال  در حال حاضر  دالر، 
را گرفت؟  قیمت دالر  آیا می شود جلوی گرانی 
راهکاری  به  این خصوص  در  کارشناسان  برخی 
همچون ترمز بر روی نرخ بهره بین بانکی و نرخ 
بانک  آنها،  باور  به  می کنند.  اشاره  بانکی  سود 
خصوص  این  در  سخت گیری  از  دست  مرکزی 
بانکی  بین  بهره  نرخ  افزایش  برای  بردارد و  باید 
یک  این  بگیرد.  تصمیم  بانکی  سودهای  نرخ  و 

تصمیم کوتاه مدت برای بازار ارز است.
در  دارند  اعتقاد  اقتصادی  تحلیلگران  البته 
نکند،  تغییر  که فضای سیاست خارجی  صورتی 
بازار              به  مثبتی  نگاه  بلندمدت  برای  نمی توان 

ارز داشت.
اقتصادی  کارشناسان  از  برخی  دیگر،  سوی  از 
یکسان سازی  سمت  به  حرکت  می کنند:  عنوان 
ارز  و  نیمایی  ارز  میان  فاصله  کاهش  و  ارز  نرخ 
بازار آزاد و بهبود شاخص های کالن مانند تورم، 
مهم ترین سیاست هایی هستند که در راستای ثبات 
دستور  در  کوتاه مدت  در  می توانند  ارز  بازار  در 

کار قرار گیرند.
اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  آرگون،  عباس 
و  ثبات  ماندن  باقی  دارد:  تاکید  تهران  بازرگانی 
امنیت چه در جامعه و چه در اقتصاد، اصلی ترین 
موضوعی هستند که باید به عنوان اولویت جذب 
سرمایه گذاری در دستور کار قرار گیرند. اینکه ما 
تصمیمات  که هیچکس  بگیریم  قرار  در شرایطی 
بلندمدت نگیرد و هرگونه حرکت جدید را به آینده 

موکول کند، قطعا به نفع اقتصاد ما نخواهد بود.

 چگونه می توان جلوی گران شدن دالر را گرفت؟

اخیر  وقت  چند  در   Dogecoin DOGE
شاهد یک جهش باورنکردنی بوده است و همه 
ماسک رسمًا  ایالن  که  زمانی شروع شد  از  چیز 
دو  معیارهای  گرفت.  دست  به  را  توییتر  کنترل 
که  می دهد  نشان  آمریکا  دالر  برابر  در  هفته ای 
را  درصدی   ۱۱۶.۳ خیره کننده  DOGE جهش 
تجربه کرده است و از سود ثبت شده توسط رهبران 
دارایی های رمزنگاری مانند BTC و ETH پیشی 
گرفته است. آمارهای ۳۰ روزه نشان می دهد که 
ارزش دوج ۹۸.۸٪ افزایش یافته است و در طول 
هفته گذشته، ارزش بازار این ارز دیجیتال ٪۵۲.۸ 
افزایش یافته است. اگرچه، علیرغم سودهای مگا 

درصد   ۵۱.۳ همچنان   DOGE گذشته،  ماه  در 
نسبت به سال گذشته عقب تر است و ۸۲.۵ درصد 
کمتر از باالترین قیمت ۰.۷۳ دالری تاریخ است. 
محدوده   DOGE در طول ۲۴ ساعت گذشته، 

قیمتی بین ۰.۱۲۲ تا ۰.۱۳۴ دالر داشته است.
دوج در حال حاضر هشتمین ارز دیجیتال بزرگ 
از نظر ارزش بازار است و حجم تجارت جهانی 
 ۳.۱۰ گذشته  ساعت   ۲۴ در  دیجیتال  ارز  این 
 DOGE بازار  ارزش  است.  بوده  دالر  میلیارد 
امروز با توجه به معیارهای امروزی ۱۷.۵ میلیارد 
دالر است و بیش از یکصد و سی و شش میلیارد 

DOGE در گردش وجود دارد.

جهش بیش از ۱۰۰درصدی این ارز دیجیتال در ۲ هفته


