
وزی��ر اقتصاد ای��ران در خالل س��فر ب��ه جمهوري 
آذربایجان، آمادگي كش��ورمان براي عضویت در بانك 
توسعه آسيایي را اعالم كرده است. ممكن است انگيزه 
چنين اقدامي تامين مالي پروژه اتصال راه آهن ایران در 
مرز آستارا به جمهوري آذربایجان باشد. این درخواست 
ایران براي عضویت در این بانك كه قرار است با حمایت 
جمهوري آذربایجان در نشس��ت آتي بانك طرح شود، 
پس از گذشت قریب به 50  سال از تاسيس آن صورت 
مي گيرد، در زماني كه آس��يا در شرف تاسيس دومين 
بانك خود موس��وم به »بانك آس��يایي سرمایه گذاري 

زیرساخت« قرار دارد.
ابتكار تاسيس بانك آسيایي سرمایه گذاري زیرساخت 
كه در اكتبر و نوامبر  س��ال 2014  از سوی چين مطرح 
ش��د،  تاكنون همراهي و پذیرش 22 كش��ور آسيایي 
را كس��ب كرده است و در واقع واكنش��ي است از سوي 
چين به كندي تغيير س��اختار حاكمي��ت جهاني در 
موسسات مالي بين المللي كه هنوز نتوانسته اند بازتعریف 
مناس��بي از جایگاه چين به عنوان دومين قدرت بزرگ 
اقتصادي جهان در خود صورت دهن��د. عالوه بر بانك 
جهاني و صندوق بين المللي پول كه با عنوان نهادهاي 
واشنگتني شناخته مي شوند و سيطره آمریكا و متحدان 
آن بر آنها كامال مشهود است، بانك توسعه آسيایي نيز 
 در س��يطره آمریكا و متحدان نزدیك آن )اروپا و ژاپن(

 قرار دارد و س��هام و راي عمده این بانك در اختيار آنان 
است. همچنان كه روساي بانك توسعه آسيایي از بدو 
تاسيس آن در  سال 1966 تاكنون همواره ژاپني بوده اند. 

نیازهای توسعه ای آسیا و مخالفت های غرب
به عالوه این نهادهاي مالي به جهت عدم جامع نگري 
و عدم انعطاف خود كه گاه در قالب پيش ش��رط هایي 
چون آزادسازي و خصوصي سازي در اعطاي منابع مالي 
منعكس شده اس��ت، همواره مورد انتقاد بوده اند. چرا 
كه این محدودیت ها تناسبي با نيازهاي رو به گسترش 
سرمایه گذاري كه ميزان آن در آس��يا براي دهه آینده 
توسط بانك توسعه آسيایي بالغ بر 800 ميليارد دالر در  
سال برآورد شده است، ندارد. این واقعيت ها مي تواند به 
خوبي توضيح دهنده اقبال گسترده كشورهاي آسيایي 
به ابتكار چين، باوجود مخالفت صریح آمریكا و بازداشتن 
متح��دان نزدیكش همچ��ون ژاپن، كره و اس��تراليا از 
پيوستن به این ابتكار باشد. اقدام به تاسيس یك بانك 
آس��يایي در پكن همچنين مي تواند مكمل منطقه اي 

تاسيس بانك كشورهاي بریكس )برزیل، روسيه، هند، 
چين و آفریقاي جنوبي( در شانگهاي تلقي شود.

تاكنون تم��ام 10 عضو اتحادیه كش��ورهاي جنوب 
 شرق  آسيا )آسه آن( )اندونزي، مالزي، سنگاپور، تایلند، 
ویتنام، برونئي دارالسالم، كامبوج، الئوس، ميانمار و نيز 
فيليپين كه مقر بانك توسعه آسيایي در آن قرار دارد(، به 
همراه 5 كشور جنوب  آسيا )هند، پاكستان، سریالنكا، 
بنگالدش و نپال( و نيز 3 كش��ور عربي )كویت، قطر و 
عمان ( و 2 كشور آسياي ميانه )قزاقستان و ازبكستان( به 
همراه مغولستان و چين، یادداشت تفاهم تاسيس بانك 
آسيایي سرمایه گذاري زیرس��اخت را به عنوان اعضاي 

موسس امضا كرده اند.
قرار اس��ت در طول  س��ال 2015 م��واد موافقتنامه 
تاسيس بانك آسيایي سرمایه گذاري زیرساخت تنظيم 
و نهایي و با تصویب آن توس��ط اعضا تا پایان  س��ال این 
بانك رسما تاسيس شود. تا آن زمان هر كشوري كه به 
این جمع بپيوندد به منزله عضو موس��س خواهد بود و 
مي تواند در مذاكرات تنظيم مواد موافقتنامه تا پيش از 
نهایي شدن آن مشاركت كند. پذیرش هر عضو جدید 

منوط به موافقت اعضاي پيشين است. 
از آن ج��ا ك��ه ه��ر اق��دام معط��وف ب��ه تضعي��ف 
یك جانبه گرای��ي در عرص��ه بين المللي با سياس��ت 
كشورمان مبني بر حمایت از تقویت چندجانبه گرایي 
در جهان همسویي دارد، ابتكار چين با ایجاد گزینه هاي 
متنوع تر براي تامين مالي جهاني و تاثيراتي مثبت در 
تعدیل و اصالح س��ازماني و كارك��ردي دیگر نهادهاي 
مالي بين المللي قطعا در راس��تاي منافع كش��ورمان 
 اس��ت. این ابتكار رقيب مستقيم بانك توسعه آسيایي

 محسوب مي شود. 
منافع ایران چگونه تامین می شود؟

بانك توس��عه آس��يایي 67 عضو دارد ك��ه عالوه بر 
كشورهاي آسيایي، آمریكا، كانادا، اتحادیه اروپا، تركيه 
و اس��تراليا نيز در آن عضویت دارن��د. اما ایران )همانند 
كشورهاي عربي( در آن حضور نداشته و ندارد. باتوجه 
به س��يطره كش��ورهاي غربي در بانك توسعه آسيایي 
احتمال عضویت و منافع عضویت ایران در بانك توسعه 

آسيایي ضعيف ارزیابي مي شود. در شرایطي كه اعضاي 
بانك مزبور از عضویت در بانك آسيایي سرمایه گذاري 
زیرساخت به نحو گسترده اي استقبال كرده اند، استقبال 
كشورمان كه عضو بانك رقيب نبوده است از این بانك 

قاعدتا   باید   بيشتر  باشد.
گفته مي ش��ود س��هام و وزن راي كش��ورهاي عضو 
در این بانك قرار است براس��اس ميزان توليد ناخالص 
داخلي )برحسب برابري قدرت خرید( تعيين شود كه 
مي تواند جایگاه مناسبي را براي كشورمان فراهم كند. 
چرا كه در ميان اعضاي كنوني بانك تنها س��ه كش��ور 
چين، هند و اندونزي از نظر توليد ناخالص داخلي جایگاه 
باالتري از ایران دارند. ایران در صورت عضویت جایگاه 
چهارم س��ازماني را در این بانك اح��راز خواهد كرد كه 
موقعيتي ممتاز براي كشورمان محسوب مي شود. تجربه 
كشورمان در بانك توسعه اسالمي گویاي دسترسي بهتر 
به منابع مالي در نهادهایي اس��ت كه كشورمان جایگاه 

مناسب تري در آنها دارد. 
كش��ورهاي تركيه، عربستان و اس��تراليا بر حسب 
شاخص مزبور وضعيتي نزدیك به ایران دارند كه البته 

هيچ یك هنوز به عضویت این بانك درنيامده اند. 
تركيب فعل��ي اعضا به جهت ع��دم حضور متحدان 
نزدیك آمریكا، همسویي باالیي با كش��ورمان دارد كه 
باید مغتنم شمرده شود. این تركيب مي تواند در آینده 
تغيير كند. ممكن اس��ت در آینده اعضایي كه احتمال 
مخالفتشان با عضویت كشورمان مي رود، به آن بپيوندند. 
به ویژه آنكه تجربه بانك توسعه آسيایي نشان مي دهد 
كه آسيایي بودن یك بانك مانع از عضویت قدرت هاي 

غيرآسيایي در آن نيست. 
سرمایه گذاری های مهم برای ایران 

درحال حاضر 10 كشور اسالمي نيز در بانك جدید 
حضور دارند ولي عربستان و امارات در ميان آنها نيستند. 
از آنجاكه پذی��رش هر عضو جدید من��وط به موافقت 
اعضاي پيشين است، عضویت قبل از ورود اعضایي كه 
احتمال مخالفتشان با عضویت كشورمان مي رود حایز 

اهميت است. 
اگرچه س��رمایه پيش��نهادي 100 ميليارد دالري 

بانك كمتر از سرمایه 160 ميليارد دالري بانك توسعه 
آس��يایي و 223 ميليارد دالري بانك جهاني است، اما 
تمركز منابع مالي بر سرمایه گذاري زیرساخت كه نياز 
عمده در آسيا و نيز منطقه ما به ویژه در زمينه حمل ونقل 
است، نقطه قوتي براي آن محسوب مي شود. موقعيت 
ویژه جغرافيایي كش��ورمان كه در مس��ير بسياري از 
 ابت��كارات فرامرزي آس��يایي همچون جاده ابریش��م 
قرار دارد، در این زمينه فرصت هاي مناسبي را در اختيار 
كشورمان قرار خواهد داد و ما را از صرفه هاي اقتصادي 

سرمایه گذاري ها برخوردار خواهد كرد.  
در حالي كه هن��وز مواد موافقتنامه بان��ك و ضوابط 
اعطاي وام آن معين نشده است، نگراني هایي درباره عدم 
رعایت دقيق رویه ها و استانداردهاي معمول در اعطاي 
وام ابراز ش��ده كه منعكس كننده دغدغه كش��ورهاي 
غربي در ایجاد دسترس��ي به منابع مالي است. اگرچه 
نمي توان پيش بيني دقيقي از استانداردهایي كه در این 
بانك معمول خواهد شد، ارایه كرد ولي قاعدتا با توجه به 
انتقاداتي كه به عملكرد نهادهاي مالي وابسته به غرب 
وارد است انتظار مي رود كه انعطاف هاي بيشتري در این 
بانك صورت گيرد كه مي تواند برایمان فرصت باشد  نه 

تهدید.
برخ��ي از طرف ه��اي غير عض��و احتم��ال تمركز 
منابع مالي این بانك بر پروژه ه��اي مورد نظر چين در 
كش��ورهاي آس��يایي را از دیگر نگراني هاي خود ذكر 
كرده اند. اما  با توجه به مناسبات وسيع كشورمان با چين 
قاعدتا این موضوع نمي تواند نگراني چنداني ایجاد كند. 
همچنين با توجه به اینكه بخشي از منابع ارزي ایران به 
دليل تحریم در كشورهاي عضو این بانك به خصوص 
چين بلوكه شده، مي توان از این منابع عالوه بر تامين 
مالي حق عضویت در بانك براي فرصت هاي معامالتي 
بهتر و انتقاالت راحت تر در شرایط تحریم استفاده كرد و 

از وام هاي توسعه اي آن نيز برخوردار شد.
بنابراین تسریع در امضاي یادداشت تفاهم مربوط 
به عضویت كشورمان در بانك آسيایي سرمایه گذاري 
زیرس��اخت، مي تواند هم در تعيين مقررات حاكم بر 
بانك به گونه اي كه س��ازگار با منافع كشورمان باشد 
و هم در پيش��گيری از مانع تراش��ي احتمالي بعدي 
اعضاي جدی��د، موثر باش��د. حضور ای��ران به عنوان 
عضو موس��س این بانك با جایگاه مناس��ب در نظام 
تصميم گيري آن بي تردید در راستاي منافع سياسي 
و اقتصادي كشورمان خواهد بود و انتظار مي رود اعالم 
آمادگي ایران براي عضویت در بانك توس��عه آسيایي 
به منزله اجتناب و غفلت از عضویت در بانك آسيایي 

سرمایه گذاري   زیرساخت  نباشد. 

ریشه های »بانك آسیایي سرمایه گذاري زیرساخت«  و منافع ایران بررسی شد

بانک آسیایی، فرصت تازه ایران 
برای ورود سرمایه های خارجی
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بازار  سکه و طال
نوع

سکه طرح قديم

سکه طرح جديد

نيم سکه

ربع سکه
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501000
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188000
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هر اونس طال
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16/48

61/48

64/50

تغييرقيمت )دالر(

تغییرنرخ برابري ارزها

يورو به دالر

پوند به دالر

دالر به درهم

1/0939

1/5286

3/6732

بازار  ارز
مبادالتینوع ارز تغييرتغييربازار آزاد

دالر آمريکا

يورو

پوند انگليس

درهم امارات

3319

3747

5121

911

2837

3112

4352

772

شهروند| هوای تاالر شيشه ای خيابان حافظ تقریبا از 
اولين روزهای  سال 94 مه آلود است. این بدان معناست 
كه سهامداران برای قدم برداشتن چندان نمی توانند به 
آنچه در افق می بينند تكيه كنند، چ��ون اصوال در افق 
پيش روی بازار چيزی نمی توان دید. بورس تهران  سال 
گذش��ته هم گرفتار موج تردیدها بود یعنی خبرهای 
غيراقتصادی سيگنال مش��خص و مطمئنی از آینده 
به س��هامداران می داد نه تصميم گيری های اقتصادی. 
این روندی است كه امسال هم تداوم یافت. نمونه های 
تداوم بالتكليفی بورس هم كم نيست، پاالیشگاه ها كه 
آخر  سال به بازار برگشتند، یك ماه نشده دوباره از گردونه 
معامالت خارج شدند، تكليف نرخ خوراک پتروشيمی ها 
هنوز مشخص نيست، با كاهش تنها 2 درصدی، اميدها 
برای كاهش قابل توجه نرخ س��ود بانكی هم فعال نقش 
برآب شده، خودرویی ها هنوز با تعيين قيمت ها دست 
به گریبان هستند، نتيجه مذاكرات در لوزان هم كه در 
حد بيانيه باقی ماند و معلوم نيست تا تيرماه به تفاهمنامه 
و حذف تحریم ها منجر می ش��ود یا نه. ب��ا این اوصاف 
عجيب نيست كه در یك ماه بهاری كه گذشت حال و 
روز بورس تهران چنگی به دل نزند، درخصوص روزهای 
پيش رو هم آن طور كه اهالی بورس و حرفه ای های بازار 

می گویند، تداوم بالتكليفی حرف اول را می زند.
همه گرفتار بال تکلیفی

»محمدابراهيم قربانی فرید« كارشناس ارش��د بازار 
سرمایه در این خصوص به »شهروند« گفت:  سال جدید 
آغاز ش��د، ولی هنوز بازار گرفتار تردی��د و بالتكليفی 
 است و انتظارها برای تصميم های قاطع هنوز به نتيجه 
نرسيده اس��ت. او افزود: یكی از اميدهای بازار سرمایه، 
كاهش نرخ سود بانكی در  سال جدید بود ولی واقعيت 
این اس��ت كه كاهش 2 درصدی  هيچ اهميتی ندارد و 
تاثي��ری هم بر بازار س��رمایه نخواهد داش��ت. به گفته 

قربانی فرید، كاهش دو  درصدی نرخ س��ود س��پرده و 
رسيدن آن به 20 درصد درحالی كه براساس اعالم بانك 
مركزی و مركز آمار نرخ تورم كمتر از 15 درصد اس��ت 
دردی را دوا نخواهد كرد چون اصوال هيچ سرمایه گذاری 
به خاطر دو  درصد كاه��ش زحمت تغيير بازار را بر خود 
هموار نمی كند و نقدینگ��ی خ��ود را از بانك ها خارج 
نخواهد كرد. قربانی فرید ادام��ه داد: البته بانك ها وعده 
كرده اند كه روند كاهش نرخ سود تداوم خواهد یافت و 
به صورت تدریجی خواهد بود اما به نظر می رسد چون 
مردم انتظار تحولی قطعی و اتفاقی قابل لمس را دارند 
بنابراین با چنين كاهش اندكی نمی توانيم چشم انتظار 

تاثيری روشن روی بازار سرمایه باشيم.
ای��ن فعال بازار س��هام اف��زود: موض��وع دیگری كه 
ماه هاست بازار را رنج می دهد اخبار مثبت و منفی است 
كه از مذاكرات هسته ای ایران و غرب می رسد. مذاكرات 
لوزان باالخره بعد از مدت ها انتظار به بيانيه ای ختم شد 
اما معلوم  نيست كه دس��ت آخر این بيانيه به تفاهمی 

قطعی تبدیل خواهد شد یا نه.
البته به گفته قربانی فرید؛ بالتكليف��ی در مذاكرات 
هسته ای و اخبار غيراقتصادی تنها مشكل بورس نيست. 
تصميم های خلق الساعه دولت و مجلس در  سال گذشته 
هنوز دامن بازار را گرفته، پاالیشگاه ها كه بعد از مدت ها 
مانور خبری در آخرین روزهای  سال گذشته باالخره به 
بورس بازگشتند، یك ماه نشده با گزارش های تازه ای از 
ميزان پيش بينی سود مواجه شدند و دوباره از گردونه 
معامالت خارج شدند. درحالی كه همين خبرهای بد را 
در همان روزهای بازگشایی نماد باید در اختيار بازار قرار 
می دادند تا بورس در كمتر از یك ماه با دو شوک از سود 

این صنعت مواجه نشود.
بانك ها حال خوبی دارند 

قربانی فرید افزود: در این هوای مه آلود البته بعضی از 

صنایع روزهای خوبی دارند به عنوان مثال، بانك ها كه 
سهامدارانشان اميدوار به دریافت سود مناسب هستند و 
سهامشان هم از سكه نمی افتد. نكته دیگر این كه ارزش 
معامالت روزانه هم فعال چندان بد نيس��ت و می توان 
نوسان ش��اخص را هم جزیی از ذات بازار توصيف كرد. 
وی گفت: ب��ا این وجود نوس��ان تصميم گيری دولت و 
مجلس در حوزه اقتصاد عمال بازار سرمایه را هم به عنوان 
بخش��ی از اقتصاد تحت فش��ار قرار داده است. ازجمله 
همين تصميم ها هم می توان به افزایش 400 درصدی 
نرخ خوراک پتروشيمی ها اشاره كرد، در چنين شرایطی 
بهترین راه حل می تواند ارایه برنامه ای مشترک از سوی 
دولت و مجلس به س��ازمان بورس باشد. این برنامه هم 
باید از سوی س��ازمان به بازار ارایه شود تا سهامداران و 
فعاالن ب��ورس به صورت دقيق بدانند كه در یك س��ال 
آینده باید منتظر چ��ه اتفاق ها و تصميم هایی در حوزه 

اقتصاد   باشند.
فضا   هیجانی نیست

»معراج موس��وی«  فع��ال بازار س��رمایه هم فضای 
بازار س��رمایه را در  س��ال جدید مه آلود توصيف كرد و 
به »ش��هروند« گفت: همه منتظر چراغ های قرمز، زرد 
و سبز هسته ای بودند كه ناش��ی از توافق یا عدم توافق 
است. موسوی درخصوص دالیل روند اكثرا نزولی بازار 
در روزهای بهاری كه س��پری شد، اظهار كرد: تصميم 
س��ازمان بورس برای عرضه اوليه را ه��م باید عجوالنه 
توصيف ك��رد عالوه بر ای��ن خبره��ای مبنی بر حمله 
عربستان به یمن و اظهارت برخی از مسئوالن در مورد 
تناقض های موجود در متن بيانيه هم باعث شد بورس 
پس از یك رشد موقت به تعادل برسد و فضای هيجانی 
رفع شود.  او در توضيح دالیل رشد موقت بازار سرمایه 
تأكيد كرد: بورس بعد از انتش��ار بيانيه سویيس 3 روز 
مثبت بود و بعد از آن متعادل شد. در همين شرایط در 

از تاالر چه خبر 

   کاهش س�ود پاداش ریس�ك حضور در 
بورس نیست| محس��ن عباسی، مدیرعامل یك 
شركت مشاور س��رمایه گذاری با اش��اره به این كه 
جایگاه تحليل اقتصاد سياسی در بازار سرمایه خالی 
است، گفت: كاهش 2 درصدی سود بانكی پاداش 
ریسكی نيس��ت كه موجب ش��ود پول از بانك ها 
به س��مت بورس س��رازیر ش��ود. وی درخصوص 
علت ریزش ه��ای پياپی ش��اخص و قيمت ها در 
بازار س��رمایه طی روزهای گذشته گفت: موضوع 
مذاكرات هسته ای ازجمله ریسك های حال حاضر 
بورس اس��ت كه در صورت نرسيدن به توافق، بازار 
سرمایه پاداش ریسك های موجود را به سهامداران 

نمی دهد.
  تقاضای میلیاردی برای یك ت�ازه وارد| 
سهام پتروشيمی مبين كه به عنوان سومين عرضه 
اوليه بازار سهام روز گذشته وارد بورس شد، به دليل 
كشف قيمت مناس��ب در اولين روز پس از عرضه 
با هج��وم خریداران مواجه ش��د و صف خرید یك 

ميلياردی را در اولين روز حضور در بازار تجربه كرد.
   قیم�ت اوراق تس�هیالت مس�کن در 
س�رازیری| درحالی برخی زمزمه ه��ا از افزایش 
ميزان وام خرید مسكن در  سال جاری حكایت دارد 
كه قيمت اوراق تسهيالت مس��كن از ابتدای  سال 
گرفتار سراشيبی ش��ده و همانند بازار مسكن در 
ركود فرو رفته است. درحال حاضر قيمت اوراق های 
مختلف »تسه« نسبت به هفته گذشته كاهش یك 
تا دو هزار تومانی را تجربه ك��رده و با كاهش تقاضا 
مواجه شده اس��ت به طوری كه »تسه« های دی، 
بهمن و اس��فند در محدوده 72 هزار تومان معامله 

می شوند .
   قطار شهری تبریز به ایستگاه فرابورس 
رسید| به دنبال پذیرش اوراق مشاركت طرح قطار 
شهری تبریز در 23 فروردین ماه امسال، معامالت 
ثانویه این اوراق در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس 
ایران انجام می ش��ود. س��ود این اوراق 22 درصد، 
موعد پرداخت آن به صورت سه ماه یك بار و عامل 
پرداخت سود شركت سپرده گذاری مركزی اوراق 

بهادار خواهد بود.

اتفاق روز

طیب نیا خبر داد: 

پذیرش استمهال خطوط اعتباری 
مسکن مهر

ش�هروند| علی طيب نيا وزیراقتصاد با اشاره به 
بررس��ی طرح هایی برای ایجاد تح��رک در بخش 
مسكن گفت: بانك مركزی اصل استمهال خطوط 
اعتباری مس��كن مهر را پذیرفته است، زیرا تأثيری 
بر رش��د نقدینگی ندارد و قدرت وام دهی مسكن را 
باال می برد.وی درباره بخش مس��كن به عنوان یكی 
از مهم تری��ن بخش ه��ای اقتصادی كش��ور گفت: 
این بخش ارتباط گسترده پيشين و پسين با سایر 
بخش های اقتصادی كشور داشته و همواره به عنوان 
بخش پيشران و محرک فعاليت های اقتصادی كشور 
مورد تأیيد همگان بوده اس��ت. وزیر امور اقتصادی 
و دارایی افزود: مس��كن به دليل ارتباط گس��ترده و 
به خصوص ارتباط پيش��ينی كه با سایر بخش های 
اقتص��ادی دارد به رونق اقتص��ادی كمك می كند 
چون چندین صنعت نيازهای بخش مسكن را تأمين 
می كند و این نقدینگ��ی را از بازارهای موازی طال و 
ارز خارج می كند. وی تصریح كرد: به منظور ایجاد 
تحرک در بخش مسكن، بانك مسكن پيشنهادهایی 
ارایه داده است كه درحال بررسی این طرح ها هستيم 
به طوری كه استمهال خطوط اعتباری مسكن مهر 
كه بانك مركزی اص��ل آن را پذیرفته چون تأثيری 
بر رشد نقدینگی نداش��ته و توان بانك مسكن را در 

پرداخت تسهيالت افزایش می دهد.

با رشد ۱۲۵ واحدی

روند منفی شاخص بورس قطع شد 

ش�هروند| در پایان معامالت آخرین روز هفته 
شاخص كل بورس اوراق بهادار گرچه روند صعودی 
گرف��ت و 125 واحد افزایش یافت، اما همچنان در 
كانال 65 ه��زار واحدی ماند و در نقط��ه 65 هزار و 
634 واحد ایستاد. ارزش روز بازار در روز چهارشنبه 
به 295 ه��زار  ميليارد توم��ان رس��يد. در این روز 
معامله گران بورسی تعداد 282 ميليون برگه بهادار 
در قالب 37 ه��زار و 542 نوبت معامل��ه و به ارزش 

72 ميليارد تومان دادوستد كردند. 

بازار سرمایه

شاخص ها
عنوان شاخص

كل

30 شركت بزرگ

آزاد شناور

بازار اول

بازار دوم

صنعت

65634.1

3025.2

75828.7

47893.3

132048.3

53733

125.9

0.1

46

)3.9(

859.3

111.3

0.19

0

0.06

)0.01(

0.66

0.21

درصدتغييرمقدار

نرخ نامه

  شرکت های ایرانی بعد لغو تحریم  صکوک 
می فروشند: شركت های ایرانی كه با كمبود 
منابع ارزی مواجه اند، قصد دارند به محض لغو 
تحریم ها، صكوک ارزشگذاری شده به دالر را 
بفروشند. به گفته آدام سزوبين، یكی از مقامات 
تحریم های  آمریكا،  خزانه داری  وزارت  ارشد 
نفتی از  سال 2012 تاكنون موجب از دست 
 رفتن 200 ميليارد دالر درآمد صادراتی ایران 

شده است. )بلومبرگ(
   یونان با وام دهندگان تا ۱0 روز دیگر به 
توافق می رسد: الكسی سيپراس، نخست وزیر 
یونان گفت: یونان با وام دهندگان بين المللی تا 
9 می ) 19 اردیبهشت( به توافق می رسد. یونان 
درحال مذاكراه با صندوق بين المللی پول و بانك 
مركزی اروپا با هدف دریافت آخرین كمك مالی 
خود به ارزش 7 ميليارد و 200 ميليون دالر است 
تا از كسری بدهی آتن و خروج احتمالی یونان از 

اتحادیه اروپا جلوگيری كند. )راشاتودی(
  کامرون کاهش رشد اقتصادی را انکار 
کرد: درحالی كه آمارها نش��ان می دهد رش��د 
اقتصادی انگلستان در  سال جدید ميالدی نصف 
شده است، نخست وزیر انگليس می گوید: اقتصاد 
ما درحال رش��د اس��ت، به ميزانی كه بسياری 
كش��ورهای اروپایی ب��ه صورت رک و پوس��ت 
كن��ده، دندان خ��ود را برای آن تي��ز كرده اند. او 
درباره كاهش رشد به شكل نمایشی هشدار داد. 

)گاردین(
   قطر می تواند نف�ت ۶0 دالری را تحمل 
کند: عبداهلل بن حمد، وزیر انرژی و صنعت سابق 
قطر گفت به لطف هزینه پایين توليد و تنوعی 
كه اقتصاد قطر از آن برخوردار است، این كشور 
می تواند قيم��ت 60 دالری نفت را تحمل كند. 

)پایگاه خبری منافن(
   نابودی اراضی طبیعی آمریکا با حفاری  
بی روی�ه: با هر بار توس��عه ميدان نفت و گاز در 
آمریكا، حدود 40 هزار و 470 مترمربع از پوشش 
گياهی در این كشور نابود می شود. تنها بين  سال 
2000 تا 2012 مي��الدی 7 ميليون مترمربع از 
اراضی این كش��ور برای استخراج نفت، كاربری 

خود را از دست دادند. )ژورنال ساینس(

اقتصاد جهان

رخداد

 انتقاد از کم فروشی بیمه 
خودروهای صفر

سيدمحمود نوابی رئيس س��ازمان حمایت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان گفت: با آنكه 
خودرو از زمان توليد بيمه می شود، ولی شخص 
خریدار خودرو صفر كيلومتر، بدون بهره مندی 
از مزای��ای این م��دت، هزین��ه آن را پرداخت 
می كند ك��ه این مورد از مصادیق كم فروش��ی 
و یا گرانفروش��ی ش��ركتهای مذكور محسوب 

می شود. 
وی اظهار داشت: با توجه به اینكه قوه قضائيه 
نرخ دیه را در ماه های غير حرام كمتر از ماه های 
حرام تعيين نم��وده و 4 ماه ح��رام رجب، ذی 
القع��ده، ذی الحجه و محرم اس��ت، در همين 
راستا ش��ركتهای بيمه، دیه 12 ماه حرام را در 

محاسبات بيمه شخص ثالث لحاظ می كنند. 
ب��ر این اس��اس مطابق ب��ا قواني��ن مربوطه 
بيمه گ��ذار باید براس��اس 12 ماه ح��رام بيمه 
پرداخت كند، در حالی كه اگر تصادف منجر به 
فوت یا نقص عضو در ماه غير حرام صورت گيرد، 

دیه ماه غيرحرام پرداخت می شود.

بازار سرمایه بحث شناسایی سود هم مطرح بود و برخی 
سهامداران اعم از حقيقی ها و حقوقی ها به هر دليلی از 
این فرصت استفاده كرده و دست به فروش زدند بنابراین 

بورس شاهد فشار عرضه در 3روز پس از توافق بود.
این فعال بازار سرمایه ادامه داد: البته اكثریت بازار از 
این رشد، هم خوشحال بوده اند و هم نگران، خوشحال 
از این جهت كه در عرض 3 روز سودی معادل یك سال 
بانك ها  به دست آورده اند و از طرفی نگران بودند چون 
بازار سرمایه دارای افت وخيز است و هر رشد سریعی با 

اصالحی سریع هم همراه می شود. 
راه دشوار بازگشت به دوره صعود

او افزود: دماس��نج بازار در عبور از كانال نزول، كاری 
دشوار پيش رو دارد. كانالی كه سقف آن محدوده 70هزار 
و 877  واحد  اس��ت  و همان طور كه پيش بينی می شد 
 هنوز نتوانس��ته از آن عبور كند و فعال در فاز اصالحی

 قرار گرفته ایم. اما قطعا فاز اصالحی زیاد طول نخواهد 
كشيد.موسوی درخصوص دالیل این پيش بينی تصریح 
كرد: تعداد فروشنده ها كه به دنبال شناسایی سود بودند 
به تدریج كاهش خواهد یافت و به زودی شاهد برگشت 
بازار خواهيم بود. از س��وی دیگر انگيزه شناسایی سود، 
هيجانات منفی بازار را بيش��تر كرده اس��ت. یعنی بازار 
به دليل احتم��ال عدم توافق منفی نش��ده چون هيچ 
معامله گری به طور كامل به مذاكرات بدبين نيست و اكثر 
فعاالن بازار منتظر توافق تا 10 تيرماه هستند، بنابراین 
قطعا مذاكرات هس��ته ای بس��تری برای ریزش مداوم 
نخواهد بود، نشان این واقعيت هم این كه اگر خبر خاصی 
وجود داشت، حقوقی های بازار زودتر از سایر سهامداران 

از بازار خارج می شدند.
هیچ کس   بدبین  نیست

او ادامه داد: این نش��ان می دهد كه چش��م انداز بازار 
روشن اس��ت و حقوقی ها از روزهای منفی حال حاضر 
استقبال می كنند و وارد فاز نوسان گيری هم شده اند تا 
مشخص شود 10 تيرماه چه اتفاقی خواهد افتاد. نكته 
دیگر این كه هيچ بازار خاصی درحال حاضر رقيب بورس 
نيست تا باعث كوچ س��رمایه از این بخش شود. حجم 
معامالت هم گویای همين مس��أله است. به طور مثال 
بازار پول درحال حاضر در حاشيه كم كردن نرخ سپرده 
اس��ت. در بازار مس��كن نيز ركود  پيش بينی می شود 
چون تقاضا برای خرید خانه كمتر از عرضه آن اس��ت. 
این فعال بازار تأكيد كرد: بازار درحال بررس��ی س��هام 
است. تحليلگران و س��هامداران پس از متعادل شدن 
بازار درح��ال غربال كردن پرتفوی خود هس��تند و به 
دنبال سهم هایی می روند كه هم از جهت بنيادی وضع 
مناسبی داشته باشند و هم در صورت توافق هسته ای به 
منافع خوبی دست یابند. او با اشاره به این كه آینده كلی 
بازار به سرنوشت مذاكرات هسته ای گره خورده است، 
افزود: بی ش��ك روزهای بهتری در  س��ال 94 در پيش 
داریم. یكی از همين اتفاق های مثبتی هم كه پيش رو 
خواهيم داشت، كاهش نرخ سود بانكی است، این واقعه 
باعث افزایش نسبت قيمت به درآمد بازار خواهد شد. 
پيش بينی هم می ش��ود این اتفاقات در نيمه دوم  سال 
براساس عدم توافق و در نيمه اول  سال براساس توافق 
عملی خواهد بود. موس��وی درخصوص س��ناریوهای 
پيش روی بازار برای ادامه  س��ال هم گفت: یكی از این 
س��ناریوها مربوط به فصل مجامع ش��ركت ها خواهد 
بود كه با افزایش سود آنها و همچنين نسبت قيمت به 
درآمد پایين شركت ها، خود به خود باعث رشد مقطعی 
قبل از مجامع خواهد شد. سناریوی دیگر به دست آمدن 
توافق بين ایران و غرب است كه به معنی سالم دوباره 
ایران به جهانيان و ایجاد فرصت سرمایه گذاری در ایران 

خواهد بود.

  قربانی فرید: بالتکلیفی معضل اصلی بورس است 
  موسوی: اگر افق روشن نبود حقوقی ها فروشنده می شدند 

فرزاد مرادپور
  پژوهشگر موسسه مطالعات
 و پژوهش های بازرگانی

-

اثر کاهش نرخ سود بانکی و تفاهم هسته ای بررسی شد؛

بورس مه آلود است
 با احتیاط حرکت کنید


