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انکی

گزارش

بانک گردشگری درگیر چالش
مالی سود سپرده و زیان انباشته
در پنجمین گ ــزارش از سلسله گ ــزارش های
بررسی نظام بانکی به سراغ بانک گردشگری
رفته ایم .این بانک خصوصی که سهامداران آن
بخشی از اشخاص حقیقی و شرکت های فعال
درصنعتگردشگریهستند،هماینکباسرمایه
 600میلیارد تومانی فعالیت می کند .براساس
آخرین صورت مالی منتشر شده این بانک که
منتهی به انتهای پاییز امسال است ،مانده سپرده
های سرمایه گذاری این بانک  39هزار و 700
میلیارد تومان است .بانک گردشگری برای این
مبلغ سپرده ،پنج هزار و  160میلیارد تومان
سود پرداخت کــرده اســت ،در حالی که درآمد
مشاع این بانک ،فقط چهار هزار میلیارد تومان
بوده که کسری هزار و  160میلیارد تومانی را
نشان می دهد .به این ترتیب بانک گردشگری
بــرای پرداخت سود به سپرده گــذاران ،هــزار و
 160میلیارد تومان بیشتر از درآمدهای خود
هزینه کرده است .این مسئله خود را در زیان 58
میلیارد تومانی بانک نشان داده و موجب شده
است تا زیان انباشته این بانک به  350میلیارد
تومان برسد .این مسئله نشان می دهد که بانک
گردشگری به تغییر در نحوه عملکرد نیاز دارد.

لغو مراسم رونمایی از فروش
تعهدی بورس در پی شیوع کرونا
حسین بردبار -مراسم رونمایی از ابــزار فروش
تعهدیبورسبهدلیلپیشگیریازبیماریکرونالغو
شد.بهگزارشخراسان،پیشتردرخبرهااعالمشده
بود که ابزار فروش تعهدی در بورس اوراق بهادار
تهران با حضور رئیس سازمان بورس و مدیرعامل
شرکتبورستهرانروزیکشنبه ۴اسفندرونمایی
میشود.بااینحالهنگاممراجعهحضوریخبرنگار
خراسان به ساختمان شرکت بورس ،حراست این
ساختمان مانع از حضور مراجعه کنندگان شد و
اجازهورودخبرنگاربهداخلاینساختمانراندادند.
باپیگیریبیشترمشخصشدکهپیشگیریازشیوع
ویروس کرونا دلیل اصلی این مسئله و لغو مراسم
رونماییبودهاست.همچنینوزارتنیرو روزگذشته
یکیازبرنامههایخبریخودرالغوکرد.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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شاخص

روند صعودی بازار ارز در روزهای آینده تغییر خواهد کرد

آزمایشی روی هشت نماد (پنج نماد بورسی و
سه نماد فرابورسی) راه اندازی شد .در بازار
دیروزحتیهمیننمادهاهمدرمحدودهمثبت
معاملهشدندونمادهایبانکتجارتوسرمایه
گذاریسایپاصفخریدهمشدند.
گفتنیاستابزارفروشتعهدی،معادلفروش
استقراضی در بازارهای جهانی است که طبق
آن افراد می توانند از کاهش قیمت ها هم سود
کسب کنند .در مدل غربی ،افراد هنگامی که
قیمت یک سهم را باال می دانند( و معتقد به
کاهش قیمت آن در آینده هستند) ،آن سهم را
ازمرجعیقرضکردهومیفروشند.سپس،بعد
ازکاهشقیمت،سهمراخریداریوبدهیخود
را تسویه می کنند .البته اگر تحلیل فرد اشتباه
باشد و قیمت رشد کند ،فرد ضرر خواهد کرد.
چرا که باید در قیمت باالتر سهم را خریداری و
بدهی خود را تسویه کند .البته در بازار ایران،
مبنایکاراینابزار،وکالت(ونهقرضوبدهی)
استتاطبقعقودشرعیباشد.

محمداکبری-بودجهسال 99درحالیرویمیزهیئت
رئیسه قرار می گیرد که پیش بینی می شود حتی با
رسیدگیدرسهشیفتکاریصحن بررسیبرنامهمالی
سالآیندهکشورتاآخرینروزهایسالبهطولانجامد.
بهگزارشخراسان،سرانجام 78روزپسازتقدیمالیحه
بودجهتوسطرئیسجمهوربهمجلسبرنامهمالیسال
 99کشور که قرار بود از  30دی ماه در صحن مجلس
مورد بررسی قرار گیرد صبح امروز(دوشنبه) به صحن
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91/011
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همزمانباآغازفروشتعهدیوبارشد 17هزارواحدیشاخصکلرخداد

بورس تهران در ادامه مسیر پرشتاب صعودی
خود ،یک روز استثنایی دیگر را تجربه کرد و با
رشد  17هزار واحــدی (معادل  3.5درصد)
بــرای اولین بار به سطح  498هــزار و 904
واحد رسید تا حدود  1100واحد دیگر تا فتح
ابرکانال 500هزارواحدباقیبماند.
به گزارش خراسان ،در معامالت دیروز بیشتر
نمادهایبزرگوکوچکبازاربارشدقابلتوجه
قیمت مواجه و صف خرید شدند (وضعیتی که
تعداد زیــادی از خریداران در حداکثر قیمت
مجاز روزانه وجود دارد اما فروشنده ای وجود
ندارد) .رشد نرخ ارز در بازار ،مهم ترین دلیل
رشد بورس بیان شده است .اگرچه این روزها،
نقدینگیسرشارموجوددربازارسرمایه،بدون
دلیل هم قیمت نمادها را رشد می دهد .رشد
نرخ ارز در بازار آزاد ،همزمان به رشد نرخ ارز
درسامانهنیمامنجرشدهاستکهموجبرشد
سودآوریشرکتهایصادراتیمیشود.
به این ترتیب بازدهی بورس تهران (بر اساس
شاخص کل) ،در سال 98به رقم 180درصد
نــزدیــک شــد .شاخص کــل بــورس تــهــران در
ابتدای امسال کمتر از  180هزار واحد بود و
تا پایان معامالت دیروز حدودا  2.8برابر شده
است.این رشد کم سابقه در حالی رخ داد که
برخیانتظارداشتندبراثرشیوعویروسکروناو
همچنینشروعفروشتعهدیدربازارسرمایه،
بازارمتعادلیاحتیمنفیشود.
گفتنیاستدیروزبرایاولینباردرتاریخبازار
سرمایه کشور ابــزار فروش تعهدی به صورت

نیم سکه

ربع سکه

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

دالر در تازه ترین گزارش ها ،همچنان در کانال
 15هزار تومان باقی مانده و طال هم به گرمی
 600هزار تومان افزایش پیدا کرده است .این
روند،نگرانیهاازبازارارزوتاثیرآنبردیگرکاالها
را در پی داشته اســت .به طــوری که این روزها
سوال خیلی ها این است که دالر و طال چه می
شود .اظهارات کارشناسان در این زمینه تا حد
زیادی نشان می دهد که موضوع کرونا در چین
و همچنین بــار روانــی حاصل از تصمیم جدید
گــروه ویــژه اقــدام مالی ( )FATFبر این موضوع
اثرگذار بوده است و در آینده وضع بازار ارز تغییر
خواهد کرد  .به گزارش خراسان ،در وهله اول
و در خصوص نرخ طال باید به دو عامل افزایش
نرخ جهانی اونس و نیز افزایش قیمت ارز اشاره
کرد .اونس جهانی این روزها تحت تاثیر ویروس
کرونابراقتصادجهانی(افتکسبوکارهاوافت
گردش اقتصادی چین) قرار گرفته ،به طوری که
از حدود یک هفته قبل ،وارد کانال جدید1600
دالر شده و در یکی دو روز گذشته صعود آن شدت
یافتهاست .اونساکنوننرخ 1648دالررانشان
می دهد .در وهله بعد باید به افزایش نرخ ارز در
بــازار داخلی اشــاره کرد .موضوعی که شاید به
تصور برخی ،اساس ًا ناشی از موضوع اخیر ایران
و به ( )FATFمربوط باشد .اما گزارش فارس به
نقل از شاکری کارشناس بازار ارز ،حاکی از این
است که این قضیه عمدت ًااز منظر روانی بر نرخ ارز
اثرگذاشتهاست.مجیدشاکریدراینبارهبابیان
اینکهازمنظرفنی،رشدنرخارزبهکاهشسرعت
اقتصاد چین و در نتیجه کاهش ارتباط اقتصادی

مجلس رسید تا در دو شیفت کاری به صورت فشرده
موردبررسیوتصویبنمایندگانقرارگیرد.ازآنجایی
که قرار بود الیحه بودجه در ماه گذشته به صحن برسد
به دلیل اطاله بررسی آن در کمیسیون تلفیق و مشغله
انتخاباتینمایندگاندرحوزههایانتخابیهکاررسیدگی
آندرصحنعلنیپسازتاخیرنامتعارفازپنجماسفند
آغازشد.بهگفتهبهروزنعمتیعضوهیئترئیسهمجلس
درصورتنیازوباموافقتنمایندگان،احتمالسهشیفت

ایرانبااینکشوربرمیگردد،توضیحداد:بخش
مهمی از دسترسی ایرانیها به درهم و از درهم
به دالر از طریق یوان چین است .در این شرایط،
ویروس کرونا باعث شده سرعت گردش اقتصاد
چین به شدت افت کند .خیلی از شرکتهای
چینی بعد از تعطیالت سال نو چینی به سر کار
برنگشته و اعالم کردهاند تا اول مارس تعطیل
خواهند بود و این خودش را به صورت کند شدن
چرخهای اقتصاد چین و به صورت محدود شدن
کانالروزانهعرضهدرهماماراتنشاندادهاست.
▪قیمتارزچهمیشود؟

مجید شاکری در خصوص آینده بازار ارز گفت:
واقعیتایناست بهمحضاینکهدرچینگردش
مبادالت اقتصادی آغــاز شــود ایــن مشکل حل
خواهد شد و احتما ًال تا اول مارس ( 10اسفند)
تغییر زیــادی خواهیم دیــد .اما آیا تا اول مارس
افزایشنرخارزراخواهیمداشت؟منتصورماین
است که بین این دو عامل چون یکی روانی است
بانک مرکزی صبر میکند موج روانی مربوط به
 FATFآرام شود ،بعد روی آن سوار شود و قیمت را
پایین بیاورد.شاکری با بیان این که تاکنون بانک
مرکزیهیچنشانهایازتزریقارزازخودشنشان
نداده است ،افــزود :در این روزها بانک مرکزی
هیچ تالشی برای این که نرخ صرافیهای تهران
رابهبازارآزادبچسباندوشروعبهتزریقکندانجام
نداده است و به همین دلیل به نظر میرسد بانک
مرکزیصرفاًصبرمیکندتاعاملروانیآرامشی
پیداکند.

شدن صحن مجلس برای بررسی الیحه بودجه وجود
دارد .وی همچنین یادآورشد :همزمان با بررسی الیحه
بودجه،کمیسیونهایتخصصیتشکیلنخواهندشد.
نحوه افزایش حقوق کارمندان ،معافیت مالیاتی حقوق
بگیران ،برخی مصوبات مالیاتی جدید مثل مالیات بر
واحدهای مسکونی و خودروهای لوکس و پیشنهاد
تجمیع یارانه نقدی و یارانه بنزینی از جمله مهم ترین
مباحثبودجه 99است.

تولیدکداملوازمخانگیکمشد؟
بــازار لــوازم خانگی از تیرماه سال گذشته که
واردات این محصوالت به کشور ممنوع شد و
از سوی دیگر دو برند مشهور کره ای به تدریج و
تحت تاثیر تحریم های آمریکا حضور مستقیم
خود در بازار ایران را کم کردند ،خبرساز شده
است .با این شرایط ،آمار وزارت صمت از تولید
لوازم خانگی منتخب نشان می دهد که در 10
ماهه امسال ،ماشین لباس شویی و کولر آبی،
دومحصولیبودهاندکهنسبتبهسالقبلرشد
تولید بیش از  30و  23درصدی داشته اند .در
عینحال،رشدتولیدیخچالوفریزراندکبوده
وتولیدتلویزیونکمنیزشدهاست.

بازار خبر

از سرگیری صادرات کاال به عراق
از مرز چزابه
مهر-علیفرهودیمدیرپایانهتجاریچزابهگفت:
صادراتکاالهایغیرنفتیبهعراقازمرزبینالمللی
چزابهازروزیکشنبهازسرگرفتهشد.گفتنیاست؛
مرزبانی عــراق روز جمعه دوم اسفند مــرز چزابه
(شیب) را در یک اقدام احتیاطی باهدف پیشگیری
ازسرایتویروسکرونابهاینکشوربستهبود.

رصد ،پایش و گزارش هفتگی
وضعیت تحریم در وزارت صمت
فــارس -رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهشهای
بازرگانی وزارت صمت با اشاره به تدوین نقشه راه
تنظیم بازار کشور گفت :موسسه به صورت هفتگی
گــزارش رصد و پایش تاثیرات تحریم را در اختیار
مقاماتارشدکشورقرارمیدهد.

کرونا سامسونگ را تعطیل کرد
ایسنا -شیوع ویروس خطرناک کرونا موجب شد
سامسونگ کارخانه تولید گوشیهای هوشمند
جدید خود را در کره جنوبی تعطیل کند .بسیاری از
شرکتهایمختلففعالدرچیننیزازهمانابتدای
شیوع ویروس کرونا ،دفاتر و کارخانه های خود در
این کشور را تا اطالع ثانوی تعطیل اعالم کردند تا از
انتشاربیشترآنجلوگیریبهعملبیاورند.

