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زیرساخت 150هزارنفری
برای 3میلیونمعاملهگر!

افت شدید جایگاه ترکیه در
بین مقاصد صادراتی کشور
مقایسه آمار صادرات ایران در دو ماه ابتدایی
 99و  98حکایت از افت شدید جایگاه ترکیه
در بین پنج مقصد برتر صادراتی دارد .این در
حالی است که سهم چهار کشور دیگر بهبود
یافته و به طور مشخص چین از رتبه سوم به
رتبه اول رسیده است .در مجموع ،مشاهده
می شود که پنج کشور ،وارد کننده 78درصد
صادرات ایران هستند که تمرکز شدیدی را
در این حوزه نشان می دهد.

نبض قیمتها

حرارت بازار ارز همچنان باالست
بردبار  -بــازار ارز پایتخت همچنان قیمت های
باالی  17هزار تومان را تجربه می کند به طوری که
دیروز قیمت  17هزار و  350تومان را نیز در گیشه
صرافی های آزاد به خود دید .صبح دیروز قیمت هر
دالرآمریکادرگیشهصرافیهایآزادرقم 17هزارو
 200تومانرانشانمیدادکهاینرقمتابعدازظهربا
رشدحدود 150تومانیمواجهشد؛طوریکهحدود
ساعت 14بهرقم17هزارو 350تومانرسید.
این درحالی است که صرافی های بانکی ،هر دالر
آمریکا را به رقم 17هزار تومان خریداری می کردند
و 17هزارو 100تومانبهفروشمیرساندند.البته
دالر همزمان در بازار سیاه زیرزمینی یعنی توسط
دالالنارزکنارخیابانفردوسییاکوچههاوخیابان
های فرعی منتهی به آن باالی  17هزار و  500تا
 17هزارو 600تومانبهفروشمیرفت.هریورونیز
درگیشهصرافیهایآزادبهقیمت 18500تومان
خریداری میشد و  18600یا  18700تومان به
فروشمیرسید؛درحالیکهصرافیهایبانکینیز
یورو را تقریبا به همین قیمت یعنی  18500تومان
خریداریمیکردندو 18600تومانبهفروشمی
رساندند که این موضوع با نقش تنظیم کننده بازار
توسط این صرافی ها در تعارض بود و آن ها به نوعی
همرنگبازارآزادشدهبودند.

بازار سرمایه

عقبگرد بورس در ایستگاه
یک شنبه
بازار سرمایه کشور بعد از دو روز رشد ،دیروز مطابق
معمولیکشنبهها،باضعفخریدارانوغلبهفشار
فروش مواجه شد .طی ماه های اخیر ،معموال بازار
سرمایه در روزهــای شنبه هیجانی و مثبت بوده و
یک شنبه ها تضعیف شده است .تعطیلی بازارهای
جهانی در روزهای شنبه و یک شنبه و خأل اخبار و
تحوالتجدید،یکیازعللاینموضوعاست.
به گــزارش خراسان ،دیــروز هم بــورس مثل شنبه
بــا فشار خرید شــروع بــه کــار کــرد امــا خیلی زود
فروشندگانتقویتشدندوشاخصکلنهتنهارشد
 13هزارواحدی 15دقیقهاولمعامالتراازدست
دادبلکهدرنهایت 3هزارواحدهمافتکردوبهسطح
 970هزارواحدبازگشت.
در بــازار دیــروز برخی تک سهم ها مثل پاالیشگاه
اصفهان،سرمایهگذاریغدیر،تاپیکووایرانخودرو
مثبت ماندند و تاثیر مثبت بر شاخص گذاشتند
اما در سوی دیگر ،برخی نمادها مثل مخابرات،
مپنا و پتروشیمی فــارس تاثیر منفی بر شاخص
گذاشتند .برخی ابهامات در نحوه فــروش سهام
عدالت همچنان بــازار را تحت فشار قرار می دهد
اگرچه شدت آن کمتر از هفته قبل است .نکته مهم
دیگر نیز ،کندی هسته و قطعی سامانه های آنالین
معامالت کارگزاریهاست که فضای سختی را
برای معامله گران ایجاد کرده است .معموال کندی
هستهموجبمیشودافرادسفارشهایخودرادر
قیمتهایحدیثبتکنند،چراکهازقیمتواقعی
خبر ندارند و سامانه معامالت و حتی سایت شرکت
فناوری بورس ،اطالعات غلط و قدیمی را نمایش
میدهد!موضوعیکهدرروندهایاصالحیموجب
تشدید فشار فــروش می شــود .برخی گروههای
بورسی تحت تاثیر اخبار جدید قــرار گرفته اند.
پاالیشی ها به خاطر انتشار شفافسازی پاالیشگاه
تبریز مبنی بر رشد  13درصدی سود از محل رشد
نرخ تسعیر ارز ،متوقف شدند .برخی شرکت های
داروییوالستیکهمتحتتاثیرتغییرنرخارزواردات
از  4200به نیمایی هستند .ناظران معتقدند در
روزهایی که سرعت تحوالت باالست باید منتظر
آخرینتحوالتدربازارهایجهانی،نحوهواگذاری
سهامعدالتوتحوالتبخشیوکالناقتصادبودتا
سمتوسویآتیبورسمشخصشود.

حتیقیمتهاینمایشیدرسایت
رسمی بورس هم بسیاری اوقات
غلط و گمراه کننده است .توقف و
هنگ کردن هسته معامالت ،همه
مسئله نیست بلکه معضل جدید،
قطع شدن کلی سامانه معامالت
کارگزاریهاست که طی روزهای
اخیر بسیار مشاهده شــده است
به نحوی که اصال امکان ورود به
سامانه و درج ســفــارش خرید یا
فروشنیست.نکتهاسفناکاینکه
با گسترش حضور مردم و افزایش
شدید (حــدود  20برابری) ارزش
معامالت ،درآمــد کــارگــزاری ها و
شرکت هــای بــورس و فــرابــورس و
ســازمــان بــورس هــم جهش یافته
اســت (درآمـــد نهادها بــه صــورت
درصدی از ارزش معامالت است و
درجا از حساب معامله گران کسر
می شــود) اما عمال هیچ پیشرفت
موثری در زیرساخت های مرکزی
(هسته معامالت) و سامانه های
کارگزاریها دیده نمیشود .نکته
اسفناک تر این که مجموعه دولت،
مدام بر طبل تبلیغ بورس و دعوت

همتی :امکان تبدیل سهام عدالت و سهام بورسی به وثیقه
کارت اعتباری فراهم می شود

مردم به حضور در بورس می کوبد
و برنامه حضور حدود  50میلیون
نفر دیگر در بورس در قالب عرضه
سهام عدالت هم وجود دارد .اگر
حتی  5درصــد از این  50میلیون
نفرهمبهمشتریفعالبازارسرمایه
تبدیل شــونــد ،بــار وارد شــده بر
هسته معامالت و زیرساخت های
کارگزاری ها مجدد دوبرابر خواهد
شدوآنوقتمعلومنیستچهکسی
پاسخگوی کالفگی ،بالتکلیفی
و زیــان بــورس بــازان خواهد بود.
مدتهاست که مسئوالن وزارت
اقتصاد و ســازمــان بــورس دربــاره
اصــاح هسته معامالت و اجبار
کارگزاریهابهارتقایزیرساختها
صحبت می کنند .دیــروز هم وزیر
اقــتــصــاد در پــاســخ بــه ســــواالت و
انتقادات در ایــن خصوص گفت:
«اینمسئلهموردتوجهماستوبرای
توسعهکارگزاریهایبورسبرنامه
ویژهایداریم».بهگزارشمهر،وزیر
اقتصاد نه توضیح بیشتری داد و نه
زمانی را برای انجام این کار اعالم
کرد!

رئیس کل بانک مرکزی از امکان تبدیل شدن سهام بورسی و سهام عدالت
به وثیقه تسهیالت کارت اعتباری خبر داد و گفت :بانکها میتوانند سهام
بورسی ،بهویژه سهام عدالت را وثیقه ای برای صدور کارت اعتباری قرار دهند.
به گزارش فارس ،همتی به بانک ها توصیه کرد با توجه به ارزنده بودن بخش
عمده ای از سهمهای موجود در سبد سهام عدالت در قبال وثیقه گرفتن سهام
آزادشده ،معادل درصدی از ارزش آن را به دارندگان این سهام که نیاز به منابع
مالی دارند و در عین حال قصد فروش سهام خود را ندارند ،کارت اعتباری
خرید بدهند .وی افزود :به حوزه فناوری اطالعات بانک مرکزی تأکید کردهام
هرچه سریع تر برای سادهسازی فرایند صدور کارت اعتباری اقدام کند.
بهگزارشخراسان،اینکارتهادارایسقفاعتبارمشخصیهستندکهتوسط
بانک به دارنده اعطا می شود تا از مراکز فروش کاال خرید کند .بانک در بازه های
یک ماهه ،صورتحساب دارنده کارت اعتباری را صادر و به وی ارائه می کند و
دارنده بر اساس شرایط اعطای کارت اعتباری موظف می شود اعتبار مصرفی
را در بازه زمانی مشخصی تسویه کند یا به صورت اقساطی با نرخ سود معینی که
احتما ًال همان نرخ سود متعارف نظام بانکی است ،بازپرداخت کند .درخور ذکر
است بانک مرکزی در سال های  94و  ،95اقدام به اجرای طرح کارت اعتباری
کردهبودکهبهدالیلینظیرمشکالتنقدینگیوتامینمالیبانکهاوهمچنین
باالبودن نرخ سود ،با استقبال زیادی از سوی مردم مواجه نشد.
▪سهام عدالت را آنالین نمی توان معامله کرد

اما خبر مهم دیگر در روز گذشته در خصوص سهام عدالت ،مربوط به معامالت این
سهام است .سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت ،از امکان پذیر نبودن معامله
آنالین سهام عدالت خبر داد .به گزارش ایسنا ،فهیمی در خصوص فروش سهام
عدالت توضیح داد :کسانی که شیوه مستقیم را انتخاب کرده اند برای فروش ۳۰
درصد از سهامشان دو راه پیش رو دارند ،راه اول این که باید تا  ۱۳خرداد به بانک
مراجعه کنند که در این صورت بانک سهامشان را فروخته و وجه را به حسابشان
واریز میکند .این مقام مسئول درباره فروش  30درصد سهام عدالت از طریق
کارگزاری ها نیز گفت :در این روش ،سفارشگذاری از دو روز گذشته آغاز شده
است و بر این اساس افرادی که کد بورسی دارند ،برای فروش سهامشان باید به
کارگزاریخودشانمراجعهکنند.اینافراددرانتخابسهامبرایفروش،تاسقف
 30درصد مختارند .وی تاکید کرد :بنابراین سهام عدالت را به صورت آنالین
نمیتوان معامله کرد و تنها از طریق بانک یا کارگزاری قابل معامله و فروش است.
دیروز همچنین مرکز تماس سهامداران عدالت توسط شرکت سپرده گذاری
مرکزی افتتاح شد که بر این اساس ،همه دارندگان سهام عدالت میتوانند از
طریق شماره تلفن  ،۱۵۶۹در سراسر کشور سواالت خود را با کارشناسان
ایــن مرکز درمــیــان بگذارند .همزمان شماره تماس  ۸۳۳۳۸سازمان
خصوصیسازی نیز به سواالت سهامداران اختصاص یافته است.

باثبتنام 5میلیوننفربرایخرید 25هزارخودرودرفاصله 4روزماندهبهپایانمهلتثبتناممشخصشد:

هر 200نفریکخودرو!

یکمنبعآگاهدریکیازخودروسازیهاازثبتنام
بیشازپنجمیلیوننفردرطرحفروشفوقالعاده
دوخودروسازیبزرگخبردادکهنشانمیدهد
احتمال انتخاب شدن هر فرد با این آمار ،حدود
نیم درصــد اســت!در شرایطی که 14خــرداد،
(چهارشنبه) ثبتنامنخستینفروشفوقالعاده
خودروسازانبهپایانمیرسد،یکمنبعآگاهدر
گفت و گو با باشگاه خبرنگاران از ثبت نام بیش
از پنج میلیون نفر در این طرح خبر داد و اظهار
کرد حدود نیمی از این افراد یعنی  2.5میلیون
نفر ،متقاضی خرید پژو پــارس  TU5بــوده اند.
بدین ترتیب و با توجه به عرضه  25هزار خودرو
در این مرحله ،می توان محاسبه کرد که به طور

85/886

68/974

احیای کارت اعتباری با سهام عدالت

باوجوداینکهحضورمردم،حجممعامالتودرآمدشرکتهایبورسیوکارگزاریهارا
حدود 20برابرکرده امازیرساختهایفنیبهنحووحشتناکیضعیفوغیرپاسخگوست
بازار سرمایه کشور ،در روزهایی که
مورد توجه اقشار زیادی از مردم و
در آستانه ورود موج بزرگی از سهام
داران سهام عدالت اســت ،بسیار
بیشتر از قبل درگــیــر مشکالت
زیــرســاخــتــی اس ــت.ب ــه گـــزارش
خــراســان ،مشکالت زیرساختی
بورسمربوطبهامروزنیست.پیشتر
هم در روزهای پرمعامله و نوسانات
شدید قیمتی ،هسته معامالت
دچار تاخیر می شد اما این روزها
مشکالت بسیار فرسایشی ،خسته
کننده و کالفه کننده و موجب
اعتراضبسیاریازمردمشدهاست.
نکته مهم تر این جاست که تعداد
استفادهکنندگاناززیرساختهای
بورسی ،اکنون جهش یافته است.
مثال دو سال قبل (خرداد  )97که
مشکل هسته معامالت گاهی رخ
می نمود ،تعداد شرکت کنندگان
در عرضههای اولیه کمتر از 150
هزار نفر بود اما اکنون بیش از سه
میلیون نفر است! ارزش معامالت
هم در آن زمان به زحمت به 500
میلیاردتومانمیرسیدامااکنونبه
طورمعمول 10هزارمیلیاردتومان
است!دراینشرایطواضحاستکه
هسته معامالت و زیرساخت های
کارگزاریهاپاسخگونیست.بسیار
پیش می آید که سامانه معامالت
یک قیمتی را نمایش می دهد اما
قیمتواقعیمعامالتچیزدیگری
است!دراینشرایطبهراحتیافراد
دچار زیانهای سنگین می شوند.

نیم سکه

ربع سکه

20/000/۰۰۰ 37/200/۰۰۰

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

متوسطبرایهرخودرو،حدود 200نفرثبتنام
کردهاندکهاحتمالافزایشآندرروزهایآینده
نیزوجوددارد.ازسویدیگرآمارهاتادیروزنشان
میدهندکهاستقبالازمحصوالتایرانخودرو
بیشتر بوده است به طوری که مدیر عامل ایران
خودرو از ثبت نام حدود سه میلیون نفر در طرح
فروشاینشرکتخبرداد.استقبالازطرحاخیر
خودروسازاندرشرایطیاستکهمتقاضیانباید
توجه داشته باشند در صورتی که در قرعه کشی
انتخاب شوند و وجه مورد نیاز را تا  48ساعت
تامین نکنند ،تا دو سال از شرکت در فرایند ثبت
نام(فروشفوقالعاده)محروممیشود.اینمنبع
آگاه در خصوص ادامه طرحهای خودروسازان

اظهارکرد :از خــرداد امسال تا ایــام دهــه فجر
فروش فوقالعاده  ۲۵هزارتایی یا پیش فروش
 ۷۵هزارتایی خواهیم داشــت که یک مــاه در
میان برگزار میشود .در مجموع ۴فروش ویژه و
۴پیشفروشبرگزارخواهدشد.دراینخصوص
مدیر عامل ایران خودرو با اشاره به ادامه روند
پیش فروش خودروها گفت :پس از قرعه کشی
روند تحویل خــودرو به مردم آغاز میشود و در
هفته بعد از آن نیز پیش فروش 45هزار دستگاه
خودروشروعخواهدشدکهتنوعبیشترینسبت
به پیش فروش کنونی دارد .در آن مرحله نیز در
صورتاضافهتقاضابرایهرخودرو،قرعهکشی
انجامخواهدشد.

بازار خبر

بنزین در ونزوئال گران شد
ایسنا  -نیکالس مــادورو ،رئیس جمهور ونزوئال
اعالم کرد قیمت بنزین در این کشور از ابتدای ژوئن
افزایش خواهد یافت .در یک تغییر تاریخی پس از
چند دهه عرضه بنزین به قیمت تقریبا مجانی ،هر
لیتر بنزین از روز دوشنبه در جایگاه های سوخت
سراسر ونزوئال  ۵۰۰۰بولیوار معادل  ۲.۵سنت
آمریکا فروخته خواهد شد .در  ۲۰۰جایگاه هم
بنزین به قیمت گران تر یعنی  ۵۰سنت آمریکا در
هر لیتر فروخته می شود .سهمیه بنزین هر خودرو
به  ۱۲۰لیتر در هر ماه محدود خواهد شد.

خودروهای احتکاری کشف شده
چگونه به فروش میرسد؟
تسنیم -رئیس ســازمــان حمایت در خصوص
شیوه فــروش خودروهای احتکاری کشف شده
توضیحاتی ارائــه کــرد .عباس تابش اظهارکرد:
قرار بر این شده نخست خود مالک خودروها را با
قیمت مصوب به فروش برساند .اگر مالک از این
کار امتناع کرد ،طبق قانون این خودروها اموال
تملیکی محسوب می شود و توسط خودروساز
در قالب قرعه کشی و طرح های فروش با قیمت
مصوب به فروش خواهد رسید.

فردا ،پایان مهلت فروش یک جای
 ۳۰درصد سهام عدالت
ایبنا  -فروش یک جای  ۳۰درصد از سهام عدالت
از طریق شعب بانکها تا پایان وقت اداری روز سه
شنبه مورخ  ۱۳خــرداد  ۹۹ادامــه خواهد یافت.
سهام داران مشمول طرح سهام عدالت که روش
سهامداری مستقیم را انتخاب کرده اند ،از امروز
میتوانند با مراجعه به کارگزار منتخب خود برای
خرید و فروش سهام اقدام و با خرید سهام جدید
به دارایــیهــای خــود اضافه کنند یا در صورت
تصمیم به فروش تا  ۳۰درصد ارزش دارایی خود
در شرکتها را به فروش برسانند .همچنین فروش
یک جای  ۳۰درصد از سبد دارایی هر فرد در سهام
عدالت از طریق شعب بانکهای کشور تا پایان وقت
اداری روز سه شنبه مورخ  ۱۳خردادماه  ۹۹ادامه
خواهد داشت.

