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سرمایه «فباهنر»  ۲برابر می شود

هیات مدیره شرکت صنایع مس شهید باهنر پیشنهاد افزایش سرمایه یک هزار و
 ۵۰۰میلیارد ریالی را به مجمع عمومی فوقالعاده این شرکت پیشنهاد داد.
به گزارش س��نا ،شرکت صنایع مس شهید باهنر عنوان کرده است برنامه افزایش
سرمایه از مبلغ یک هزار و  ۱۲۵میلیارد ریال به  ۲هزار و  ۶۲۵میلیارد ریال دارد.
بر اس��اس ای��ن گزارش ،افزایش س��رمایه «فباهنر» از محل مطالبات حال ش��ده
س��هامداران و آورده نقدی به منظور تامین بخش��ی از مناب��ع مورد نیاز در خصوص
اجرای طرحهای توس��عه که در تاریخ  ۲۲ش��هریور  ۱۳۹۹به تصویب هیئت مدیره
رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده ،خواهد بود.
بدیهی اس��ت انجام افزایش س��رمایه یاد ش��ده منوط به موافقت سازمان بورس و
اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است و در این خصوص اطالعرسانی
خواهد شد.

بازار مسیر خود را پیدا می کند

بازار سرمایه طی  ۴ماه نخست سال به واسطه ورود منابع نقدی افرادی که تا به حال
بورس را تجربه نکرده بودند ش��اهد رشد فزاینده بود .این حجم جریان نقدی ورودی
که به طور میانگین در ماه های تیر و مرداد به روزی هزار میلیارد تومان رسید ،باعث
ش��د طرف تقاضا نس��بت به طرف عرضه در بازار سرمایه متورم شود .بنابراین رشدی
که در ماه های گذشته تجربه شد ،آفت بازار سرمایه محسوب می شود و اتفاقا شرایط
بازار در حال حاضر غیرمنطقی و نگران کننده نیست.
علی اسالمی بیدگلی ،عضو هیات مدیره شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
در گفتگو با س��نا ،ضمن تحلیل حرکت روزهای گذشته شاخص چشم انداز آتی بازار
س��رمایه را ترس��یم کرد و گفت :آنچه که این روز ها و چند روز گذشته از بازار سرمایه
می بینیم نشان دهنده رفتار واقعی بازار سرمایه است و آنچه که چند ماه گذشته اتفاق
افتاد ،ناش��ی از یک رفتار هیجانی ،متعلق به س��رمایه گذارانی بود که به دلیل فقدان
فرهنگ سازی به طور مستقیم وارد بازار سرمایه شدند.
وی با بیان اینکه هرگونه نوسان غیر متعارف ناشی از هیجان ،از جمله نوسان های
صعودی به عنوان آفت بازار سرمایه محسوب می شود ،افزود :باید توجه کنیم که داد
و س��تد در بازار سرمایه فرآیند پیچیده و تخصصی است که به دانش ،آگاهی و تجربه
نیاز دارد و افراد بدون کس��ب تخصص و تجربه الزم در روزهای اصالح بازار هیجانی
عمل می کنند و باعث تشدید نوسان شاخص می شوند.
اس�لامی در پاس��خ به این س��وال که برای مدیریت فضای هیجانی ب��ازار باید چه
رویکردی داش��ت ،افزود :ما باید سرمایه گذاران خرد و عمده را که زمان معامله گری
آنها در بازار س��رمایه حداقل کمتر از یک س��ال است به س��مت سرمایه گذاری غیر
مستقیم ،شامل صندوق های سرمایه گذاری ،شرکت های مشاوره سرمایه گذاری و
سبد گردان ها هدایت کنیم.
وی افزود :البته باید نهادهای سرمایه گذاری غیر مستقیم هم بسترها و زیر ساخت
های الزم را برای پاس��خ به نیازهای س��رمایه گذاران داش��ته باشند .اگر شرایط الزم
مهیا نباشد سرمایه گذارها به ناچار به سمت سرمایه گذاری مستقیم در بازار سرمایه
هدایت می شوند.
علی اسالمی افزود :از این پس باید در سرمایه گذاری دقت کنیم .به صورت تاریخی
ارزش بازار س��رمایه ما نس��بت به تولید ناخالص داخلی حدود  ۰.۴تا  ۰.۵بوده ،اما در
مقطعی ارزش بازار نس��بت به تولید ناخالص داخلی از یک هم فراتر رفت و حتی به ۲
نزدیک ش��د .بنابراین بازار س��رمایه ما با یک ریسک جدید مواجه شد و افت شاخص
طی ماه گذشته اثر بخشی این ریسک جدید را کاهش داد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با اش��اره به اینکه بازار با ریس��ک نقد شوندگی هم
مواجه ش��د ،گفت :بس��یاری از سرمایه گذاران غیرحرفه ای که به صورت مستقیم به
بازار س��رمایه وارد ش��دند در مواجهه با صف فروش با هیج��ان و ترس رفتار کردند و
این امر عامل افزایش فرآیند اصالح بازار ش��د .البته خوشبختانه تدابیری که سازمان
بورس و مس��ئولین سازمان بورس در  3هفته گذشته اتخاذ کردند ،کمک بسیاری به
کاهش ریس��ک نقد ش��وندگی کرد .به ویژه بحث اوراق اختیار خرید و فروش و سهام
خزانه ش��رکت ها که از سوی سازمان پیگیری می شود به میزان قابل توجهی به نقد
شوندگی بازار کمک می کند.
عضو هیات مدیره ش��رکت مش��اوره س��رمایه گذاری آرمان آتی ادامه داد :با همه
اقدامات اثر گذار نهاد ناظر و مدیریت شرایط اما توصیه ما به سرمایه گذاران این است
که از طریق صندوق های سرمایه گذاری به بورس وارد شوند .در سرمایه گذاری غیر
مس��تقیم با ریسکی به عنوان ریس��ک نقدشوندگی هم مواجه نیستیم .در آنجا مدیر
صندوق موظف اس��ت ،وجوه سرمایه گذاران را در صورت ابطال یا فروش واحد های
سرمایه گذاری در موعد مقرر به آنها پرداخت کند.
اس�لامی افزود :بازار سرمایه در گذشته از ارکان از اقتصاد کشور نبود ،خوشبختانه
در  ۲س��ال گذشته رکنی از اقتصاد کشور شده اس��ت .اتفاق دیگری هم افتاده و ما با
 ۵۰میلیون نفر سرمایه گذار مواجه هستیم .بنابراین اهمیت بازار سرمایه برای دولت
و دولتمردان خیلی بیش��تر از گذشته شده و در موقع بروز بحران دولت و دولتمردان
از منابع و منافع مردم حمایت می کنند و تدابیری را خواهند اندیش��ید که برخی از
ریسک ها برای سرمایه گذار کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد :س��رمایه گذار بورس��ی بای��د به این موضوع توجه کند که س��رمایه
گذاری بازار س��رمایه بلند مدت اس��ت .تجربه نشان داده با در نظر گرفتن این متغیر،
در بورس بازده ای باالتر از س��ایر بازار ها ایجاد می ش��ود .عضو هیات مدیره ش��رکت
مش��اوره س��رمایه گذاری آرمان آتی تاکید کرد :بازار سرمایه دارای پیچیدگی است،
این پیچیدگی نیاز به افزایش س��واد مالی دارد .ما باید تالش کنیم سواد مالی مردم و
مدیران افزایش پیدا کند .چیزی که این روز ها خیلی مهم اس��ت ،سواد مالی مدیران
غیر متخصص و خارج از خانواده بازار س��رمایه اس��ت که در تصمیم گیری ها و برنامه
ریزی های بازار سرمایه کشور نقش دارند .بدون سواد مالی بعضا با تصمیم گیری ها و
سیاست گذاری هایی مواجه می شویم که متناسب با شرایط بازار سرمایه و نیاز های
مردم نیس��ت .همواره بازار به روند رو به رش��د و منطقی خود باز می گردد اما ما شاهد
افت و خیز ذاتی شاخص هم خواهیم بود .اسالمی افزود :به آن دسته از سرمایه گذاران
تازه وارد که با مفاهیم بورس��ی و رفتار مالی آش��نایی ندارند توصیه می کنم حتما به
ش��کل غیر مستقیم و از طریق مشاورین دارای مجوز ،سبد گردان ها و صندوق ها به
بازار س��رمایه ورود کنند و امیدوارم تصمیم گیران اقتصادی کشور که با بازار سرمایه
آشنا نیستند ،هیجانی اظهار نظر نکنند و به هیجان بازار دامن نزنند.

دولت در واگذاری معادن دخالت نکند
گروه معدن

در حالی که معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و
تجارت از فراهم شدن زمینههای ورود معادن به بورس خبر
داده اس��ت که فعاالن معدنی معتقدند برای پیشبرد اهداف
توسعهای ،دولت نباید در این زمینه مداخله داشته باشد.
مدتهاس��ت مسئوالن ،توس��عه معادن و صنایع معدنی
را با تاکید بر نقش��ه راه معدن ،س��اخت داخل ،فعالسازی
واحده��ای راک��د و غیرفعال ،تکمیل طرحه��ای نیمهتمام
ب��ا اولوی��ت طرحه��ای پیش��ران و نوآورانه ،فع��ال کردن
ظرفیتهای خالی واحدها و توسعه زیرساختهای صادراتی
از قبیل پایانههای صادراتی و بازارچههای مشترک مرزی در
دس��تورکار قرار دادهاند ،اما در کنار تمام این اهداف تعریف
ش��ده ،محدودیته��ای اعمالی از طرف دول��ت عرصه را بر
فعاالن این عرصه تنگ کرده است.
هرچند بیش��تر معادن کشور در اختیار بخش خصوصی
اس��ت ،اما صادرات و بهرهوری از آن همچنان با مش��کالت
زی��ادی روبهرو اس��ت .برنامههای زیادی برای توس��عه این
بخش از سوی دولتمردان اتخاذ شده ،اما هیچ یک عالوه بر
اینکه نتوانست نیاز صادراتی و حتی تامین داخل را برطرف
کند ،مشکالت این بخش را پیچیدهتر کرده است.
ب��ه گفته س��عید زرندی ،طبق تبصره  ۳م��اده  ۱۰قانون
معادن ،پروانه بهرهبرداری سندی رسمی ،الزماالجراء ،قابل
معامله ،تمدید و توثیق اس��ت ،لذا موضوع واگذاری و انجام
معام�لات حق امتیاز به ص��ورت یکجا و یا عرضه خرد قابل
انجا م است.
همچنین درباره بالتکلیفی ،تعطیلی یا س��لب صالحیت
ش��ده موضوع تش��کیل شرکت س��هامی عام پروژه با ورود
چندی��ن مع��دن یا عرض��ه یکجا و حراج هر ی��ک از معادن
در تابل��وی ب��ورس کاال نیز قابلیت اجرایی ش��دن دارد .به
اعتقاد معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
واگ��ذاری معادن در بورس میتواند عالوه بر ایجاد تحرک و
پویایی بخش معدن ،ش��فافیت و سرعت عمل در این حوزه

وزی��ر امور اقتصادی و دارای��ی گفت :نه فقط دولت
که حکومت و قوای دیگر هم از بازار س��رمایه حمایت
خواهند کرد .در این زمینه دولت ۲تصمیم مهم گرفته
است که در روزهای آینده اجرا خواهد شد.
به گزارش ایرنا ،فرهاد دژپس��ند در حاش��یه جلسه
هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به برنامههای
دولت برای بازار سرمایه ،گفت :یکی از تصمیمات مهم
این بود که به افزایش س��رمایه ش��رکتهای بورس��ی
کمک میکنیم.
وی اف��زود :دولت برای ش��رکتهایی ک��ه افزایش
س��رمایه میدهند ،اگر سلب سهام با سلب حق تقدم
باش��د  ۲۰درصد درآمد ،مش��مول مالیات با نرخ صفر
محاس��به میش��ود و این جایزه بزرگی برای افزایش
سرمایه شرکتهای بورسی در بورس است.
وزیر اقتصاد اظهارکرد :اقدام دیگری که انجام ش��د
این اس��ت که از س��ال  ۹۴در قانون رفع موانع تولید
حکمی داش��تیم که صندوق توسعه ملی باید سالیانه
یک درصد ورودی خود را به عنوان سپرده در صندوق
تثبیت س��رمایه ب��ورس قرار میداد و چ��ون تا کنون
اخت�لاف نظر بین بورس و صندوق توس��عه ملی بود،
این مهم انجام نشد.
وی اف��زود :پس از پیگیریه��ا در نهایت به اجماع
رس��یدیم که این کار انجام ش��ود و در آینده نزدیک

شفافیت ،رمز موفقیت طرح ورود معادن به بورس است .اگر قرار
باشد در این موضوع نیز پیچیدگیهای بوروکراسی ،رانت و مداخالت
دولت همچنان باقی بماند قطعا ً امیدی به سرانجام آن نیست
را نیز افزایش دهد و با توجه به وجود  ۵۵۰۰معدن ،درباره
روشهای واگ��ذاری این معادن بخش خصوصی به صورت
جزئی یا در قالب ش��رکت س��هامی عام پروژه میتوان اقدام
کرد و سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس کاال نیز آمادگی
خود را برای حمایت از این بخش اعالم کرده است.

 عوامل توسعه در بخش معادن

در همی��ن رابط��ه رضا شهرس��تانی ،عضو هی��ات مدیره
انجمن تولیدکنندگان فوالد در گفتوگو با اقتصاد  ۲۴گفت:
ورود معادن به بورس با اس��تقبال زیادی روبهرو خواهد شد
و موض��وع واگذاری مع��دن از طریق بورس میتواند عاملی
برای توسعه در این بخش باشد.
عضو هی��ات مدیره انجمن تولیدکنن��دگان فوالد گفت:

 ۲تصمیم مهم دولت برای حمایت از بازار سرمایه

تمام س��نوات گذشته (از س��ال  ۹۴تا  )۹۸یک درصد
ورودی محاسبه و جزو منابع صندوق تثبیت میشود.
دژپس��ند ادامه داد :همچنین مقرر شد حقوقیهای
دولت��ی وابس��ته به دول��ت خرید و فروش خ��ود را با
پایداری بورس هماهنگ کنند ،یعنی بورس باید روند
هماهنگی داشته باشد.
وی ب��ا بی��ان اینکه اهتمام کل کش��ور این اس��ت
ک��ه بازار س��رمایه پایدار باش��د ،گف��ت :در چهار ماه
گذش��ته تصمیماتی که دولت اتخ��اذ کرد یا تصمیات
شورایعالی بورس همچنین مصوبات مجلس شورای
اسالمی همچون طرح دو فوریتی افزایش سرمایه که با
برگزاری جلسات کمیسیون اقتصادی مصوب شد همه
بر پایداری بازار سرمایه اهتمام داشت.
وی اضاف��ه ک��رد :بنابراین بای��د دوره میان مدت و
بلندمدت توس��ط س��هامداران محاسبه ش��ود و تمام
افرادی که س��رمایه خود را آوردند ازآن صیانت کنند
و تصمیمات هیجانی گرفته نش��ود چرا که بورس نهاد
حرفهای است.
دژپسند اظهارکرد :من نمیگویم افراد سهام خود را
بفروشند یا نفروشند ،بخرند یا نخرند چون معتقدم هر
فردی که دارایی دارد صاحب دارایی خود است و حق
تصمی��م دارد ،اما خواه��ش میکنم تصمیم بر مبنای
محاسبات عقالنی باشد ،چون سرمایه حاصل از فروش

امکان اصالح دامنه نوسان با تقویت بازارگردانی
دومین جلس��ه هم اندیشی کارگروه اندیشه
ورزی مدیری��ت ب��ازار با موضوع بررس��ی ریز
ساختارهای بازار سرمایه برگزار شد.
ب��ه گزارش س��نا ،در این جلس��ه س��یاوش
وکیل��ی ،مدیر روابطعموم��ی و امور بینالملل
س��ازمان ب��ورس ،محس��ن خدابخ��ش ،مدیر
نظارت بر بورسهای س��ازمان ب��ورس و اوراق
به��ادار و محمود گودرزی مع��اون بازار بورس
اوراق به��ادار ته��ران حضور داش��تند ،فعاالن
بازار سرمایه پیشنهادهای خود را در خصوص
ریزس��اختارهای بازار سرمایه بیان کردند .پویا
ش��دن دامن��ه نوس��ان ،تغییرات زم��ان پیش
گش��ایش ،حفظ اعتماد در بازار و تالش برای
حذف ص��ف از فرآیند خرید و فروش از جمله
موارد مطرح ش��ده در این جلس��ه ب��ود .زانیار
احم��دی ،مدیر گ��روه آمار و تحلیل ریس��ک
س��ازمان بورس و اوراق به��ادار عنوان کرد :در
ح��وزه ریزس��اختارهای بازار س��رمایه به ویژه
حجم مبنا و دامنه نوسان مطالعات گستردهای
انجام ش��ده اس��ت و بر اس��اس این مطالعات،
دامنه نوسان در بس��یاری از کشورها اعمال و
از 4درصد تا  ۵۰درصد هم قابل مشاهده است.
بنابرای��ن ،مهمترین ویژگی دامنه نوس��ان در
کشورهایی با بورس پیشرفته نیز برخورداری از
دامنه نوسان پویا است .وی ادامه داد :باید توجه
کرد که در بورسهای پیشرفته با دامنه وسیع
تر نه��اد بازارگردانی نیز توس��عه قابل توجهی
داش��ته و هیجان در این بازاره��ا قابل کنترل
است .از طرف دیگر در بیشتر کشورها افراد به

ش��فافیت در عرض��ه یکی از مولفهه��ای اصلی برای حضور
در بورس اس��ت از این رو این اق��دام تا حد زیادی در ایجاد
شفافیت در معامالت معدنی تاثیرگذار خواهد بود.
شهرس��تانی ادامه داد :البته برای چنین اقدامی ضروری
است که دولت از هرگونه مداخله در امور جدا خودداری کند
چراک��ه اگر دولت برای واگ��ذاری معادن بخواهد به صورت
دس��توری و مداخلهای تعیین تکلیف کند آن وقت ماهیت
اصلی حضور در بورس معنی نخواهد داشت.
به گفته این فعال اقتصادی در بخش تولید فوالد ،بیشتر
مع��ادن در ایران خصوصی هس��تند و این ن��وع واگذاری از
طریق بورس خیلی بهتر از انجام کارها در پشتپرده است!
وی تصری��ح کرد :لذا بخش خصوص��ی قطعا قیمتهای

شکل غیرمستقیم به بازار سرمایه وارد میشوند
و حجم معامالت آنالین حدود ۲۰درصد است.
بنابر این پیش فرض اصالح دامنه نوس��ان در
مرحل��ه اول تقویت نه��اد بازارگردانی اس��ت.
احم��دی افزود :اص�لاح ریزس��اختارهای بازار
س��رمایه کش��ور در دس��تور کار قرار دارد اما
بای��د فرآیند آن با مطالعه و دقت انجام ش��ود.
محس��ن خدابخش ،مدیر نظارت بر بورسهای
س��ازمان بورس و اوراق بهادار نیز عنوان کرد:
مهمترین ویژگی بازار س��رمایه نقدش��وندگی
آن اس��ت .بنابراین اصالح ریزساختارهای بازار
س��رمایه نیز با این پیش فرض انجام میش��ود
و ب��ا رعایت وحفظ نقدش��وندگی میتوانیم در
خصوص این موضوعات به اجماع برس��یم .وی
با بیان اینکه س��ازمان ب��ورس به دنبال اصالح
ساختارها اس��ت ،افزود :اصالح دامنه نوسان از
سوی نهاد ناظر بازار سرمایه در دستور کار قرار
دارد ام��ا برای تحقق آن باید بحث بازارگردانی
تقویت شود.
خدابخ��ش اف��زود :افزای��ش دامنه نوس��ان
بدون ارتقای س��واد مال��ی و فراگیری فرهنگ
سرمایهگذاری از سوی عموم جامعه امکانپذیر
نیس��ت .در پای��ان نشس��ت کارگروه اندیش��ه
ورزی مدیری��ت ب��ازار ،س��یاوش وکیلی مدیر
روابطعمومی سازمان بورس و اوراق بهادار هم
ابرازکرد :سازمان بورس چنین نشستهایی را
به منظور تبادل نظرات و دیدگاههای دوطرفه
برگزار میکند و همیشه گوش شنوای فعاالن
بازار سرمایه خواهد بود.

سهام را کجا میخواهید ببرید؟ ایا آنجا پایدارتر است.
وی اضاف��ه کرد :در بورس ما دو بحث داریم ،س��ود
سهام داریم که سالیانه شرکت مجمع تشکیل میدهد
و س��ود تقسیم میشود و دیگری افزایش قیمت سهام
اس��ت و این دورههاست که تعیینکننده است ،اگر ما
بخواهیم زودگذر و هیجانی تصمیم بگیریم پش��یمان
خواهیم شد.
عض��و کابینه دولت دوازدهم تصری��ح کرد :اما روند
کنونی این اس��ت که کش��ور به پایداری بازار سرمایه
نیاز دارد و حتما برای حفظ پایداری آن برنامه دارد.
وی ب��ا بیان اینکه دولت به بورس نگاه ابزاری ندارد،
اضافه کرد :هم اکنون برای عرضه اولیه برنامه منسجم
داری��م و آم��اده عرضه هس��تیم .همچنی��ن در مورد
ش��ناورها ،برنامه منس��جم داریم .نگاه بلندمدت برای
اقتصاد داریم و برای اقتصاد نیازمند بورس هستیم.
وی تصریح کرد :جنس حمایت ما از بورس متفاوت
اس��ت .اینکه گفته میش��ود دول��ت از بورس حمایت
میکند به معنای تضمین نیس��ت بلکه حمایت ما این
اس��ت که عرضه و شناورها را افزایش میدهیم و برای
افزایش س��رمایه تس��هیالت ایجاد میکنیم تا بورس
روند پرمحتوایی داشته باشد و شرایط عالی رقم بزنیم.
دژپس��ند خاطرنش��ان کرد :نوس��ان در ذات بورس
اس��ت و فعاالن این بازار هم بهتر اس��ت نگاهی میان

واقع��ی را ارائ��ه میدهن��د و ح��ق دولت و م��ردم محفوظ
خواهند ماند و این میتواند از رانتهای رایج در این بخش
جلوگی��ری کند .هرچند این طرح ابتدا از معادن خصوصی
کلید میخورد ،اما انتظار میرود همین طرح نیز در معادن
دولتی نیز آغاز ش��ود .شهرستانی ادامه داد :واگذاری معادن
از طریق بورس بس��یاری از ابهاماتی که تاکنون این بخش
ب��ا آن درگی��ر بوده را از بین میبرد و این نقطه عطفی برای
توس��عه اکتش��افات و محصوالت معدن��ی خواهد بود .عضو
هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد افزود :ش��فافیت
و حف��ظ حقوق م��ردم و دولت از بخش معادن پارامترهایی
اس��ت که بارها بر آن تاکید ش��ده است ،اما متاسفانه برخی
ابهامات در این بخش باعث ش��ده چندان به موضوع توسعه
معادن پرداخته نشود ،از این رو صادرات این محصوالت نیز
با نگرانیهایی از س��وی تولیدکنندگان و دولت روبهرو شده
اس��ت ،هرچند عرضه س��ایر محصوالت و اقدامات دولت در
ب��ورس در مدتهای قبل نتایج مطلوبی بر جای نگذاش��ته
ام��ا امروز انتظار میرود ب��ا این طرح حداقل با حفظ منافع
و س��رمایههای کشور با ش��فافیت و بدون هیچ چشمپوشی
از هرگون��ه رانت ،واگذاری معادن و س��پرده ش��دن به اهل
آن صورت بگیرد .عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان
فوالد یادآور شد :شفافیت ،رمز موفقیت طرح ورود معادن به
بورس است .اگر قرار باشد در این موضوع نیز پیچیدگیهای
بوروکراس��ی ،رانت و مداخ�لات دولت همچنان باقی بماند
قطعاً امیدی به سرانجام آن نیست .وی تاکید کرد :این طرح
باعث میش��ود متقاضیان با دریافت اطالعات از اکتشافات
و ش��رایط تولید در معادن آم��اده ورود به بورس بتوانند در
انتخاب خود برای خرید ،بیش��ترین حساس��یت را داش��ته
باش��ند و در نهای��ت واگ��ذاری با بهترین روش اجرا ش��ود.
شهرس��تانی با تاکید بر اینکه نیاز امروز اقتصاد به ارزآوری
و توس��عه صادرات غیرنفتی است ،گفت :معادن با بیشترین
ظرفی��ت ریالی  -ارزی میتوانند در این راس��تا مش��ارکت
داشته باشند ،اما تمام این اهداف به دور از مداخله دولت و
ایجاد رانت قابل دسترسی است.

یا بلندمدت به آن داش��ته باش��ند.وی ب��ا بیان اینکه
انتظار میرود س��هامداران با تامل بیشتری در بورس
رفتار کنند ،تاکیدکرد :نگرانیها درس��ت است ،اما در
بازار س��رمایه باید حس��اب و کتاب مبنای کار باشد.
وی تصریحکرد :امروز یکی از ضروریات اجتنابناپذیر
اقتصاد ایران ،پایداری ،تقویت و ماندگاری بازار سرمایه
است؛ موضوعی که منحصر به این دولت نیست ،بلکه
هر دولتی به یک بازار س��رمایه ق��وی ،عمیق و فعال
نیاز دارد.وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشانکرد:
اگر بازار س��رمایه قوام یابد ،برای سرمایهها و سرمایه
در گردش بنگاهها تامین مالی میشود ،بر این اساس
اش��تغال و تولید افزایش مییاب��د؛ موضوعی که یک
تجربه جهانی است.وی ادامه داد :بانکها نیز موظفند
واحده��ای تملیکی خود را واگذار کنند ،به این معنی
ک��ه اگر بانکی ملکی را از ش��خصی به دلیل انباش��ت
بدهیاش به تملک خود در آورد ،نباید آن ملک راکد
بماند ،بلکه باید ابتدا آن را فعال کرده و سپس واگذار
کند .دژپسند گفت :به همین منظور سامانهای تعریف
و راهاندازی ش��ده که به صورت فصلی پایش و نتیجه
آن ب��ه رئیسجمهوری و کمیس��یونهای اقتصادی و
برنامهریزی مجلس منعکس میشود؛ این مهم اکنون
برای بانکهای دولتی با شدت و قوت پیگیری میشود
و برای سایر بانکها نیز برنامه داریم.

چرا برخی صفهای فروش بورس جمع نمیشود؟
حدود یک ماه اس��ت که بازار س��رمایه درحال اصالح بوده و
با وجود همه تصمیمات دولت و سازمان بورس برای مدیریت
بازار سرمایه و حتی حمایتهای مجلس از این بازار ،همچنان
ش��اهد این هس��تیم که حرکت بازار به س��مت صعود کجدار
و مری��ز ب��وده و بعضی روزها ،به جز چند س��هم بزرگ ،صف
فروش س��ایر سهمها ادامه دارد .اتفاقی که یک تحلیلگر بازار
س��رمایه ضمن بررس��ی آن ،اعالم کرد :س��همهایی در بازار
بهتر معامله میش��وند که از لحاظ بنیادی ارزندهتر از س��ایر
بازار هستند.
مهرزاد منتظری در گفتوگو با ایسنا ،با تاکید بر اینکه 2یا
3سال است که همه بازارهای سرمایهگذاری در کشور درحال
رشد هستند ،اظهار کرد :البته میزان رشد در چند ماه گذشته
هم در بازار ارز ،هم بازار سکه و هم بورس تشدید شده است.
در این راستا باید گفت بازاری که تا این اندازه رشد کرده است،
برای تداوم رشد نیاز به محرک دارد که برای بازارهای کشور،
این محرک باید انتظاارت تورمی باشد .یعنی سرمایهگذار باید
به این نتیجه برسد که رشد تورمی که سال  ۱۳۹۸ ،۱۳۹۷و
چند ماه  ۱۳۹۹اتفاق افتاد در ادامه هم تداوم خواهد داشت.
وی ب��ا اش��اره به انتخابات ریاس��تجمهوری امریکا ،گفت:
انتخابات امریکا در پیش است و نتیجه این انتخابات میتواند
روی قیمت دالر و انتظارات تورمی در ایران تاثیرگذار باش��د.
به همین دلیل به نظر من دیدگاه خرید دارایی که در دو تا سه
سال گذشته در همه بازارها وجود داشت ،تضعیف شده است.
درواق��ع برخی همچنان انتظارات تورمی دارند و در بازارها
خری��د میکنند اما برخی دیگر ترجی��ح میدهند با توجه به
ابهام��ی که انتخابات امریکا ایجاد میکند ،کم کم از داراییها
فاصله بگیرند و منتظر ش��وند تا ش��رایط برای سرمایهگذاری
روشن تر شود .این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد :برآیند این
دو گروه میشود اتفاقی که در تابلوی بورس میافتد .یعنی در

مقابل هر موج مثبتی که در این بازار ایجاد میشود ،یک سری
فروشنده پیدا و موج سرکوب میشود .به همین دلیل و شاهد
این هس��تیم که یا بازار بعد از  ۱۰روز رش��د خاصی نمیکند
یا فقط چند س��هم خاص رش��د میکند و فضای عمومی بازار
منفی اس��ت .به نظر من این روند تا زمانی که سیگنال قطعی
در بازار مشخص نشود که بتواند روند رشد را مستحکم کند یا
اصالح بیشتری را به بازار حکم کند ،ادامه دارد.

 هدف دولت مدیریت بازار است نه صعود آن

منتظری در ادامه با اشاره به جلساتی که در دولت یا سازمان
بورس درباره بازار س��رمایه برگزار میش��ود ،اظهار کرد :هدف
جلس��ات مذکور ،این نیس��ت که اقدامی انجام دهند که بازار
رشد کند بلکه سعی میکنند بازار را مدیریت کنند تا هیجان
وارد بازار نشود .منظورم هیجانی است که چند روزی شاهد آن
بودیم و کل بازار صف فروش بود و ترس عجیبی در بازار وجود
داش��ت .اگر این فضا در بازار غالب ش��ود ش��رایط خوبی برای
دولت ایجاد نخواهد شد .وی همچنین با اشاره به صحبتهای
رئیس کل بانک مرکزی گفت :در یک تا دو هفته گذش��ته در
صحبته��ای آقای همتی هم دیدی��م که اعالم کرد بازارهای
مختلف با یکدیگر در ارتباط هستند.
ب��ه نظر م��ن در دولت هم نگرانی وج��ود دارد که اگر بازار
بورس مدیریت نش��ود و ریزش ش��دید داش��ته باشد ،محرک
دالر و مس��کن ش��ود .این تحلیلگر بازار س��رمایه با تاکید بر
اینک��ه فعاالن بازار ترجیح میدهن��د در بازار دخالتی صورت
نگیرد ،گفت :فعال بازار ترجیح میدهد خیالش راحت باش��د
از اینکه کش��ف قیمتی که انجام میش��ود واقعی اس��ت .اما از
ط��رف دیگر چند میلیون س��هام دار جدید درگی��ر این بازار
ش��دهاند و اگر این ب��ازار از طرف دولت مدیریت نش��ود ،این
س��هام داران طوری از این بازار میترس��ند که عطای آن را به
لقایش میبخشند.

