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سقوطکیفیت خدمات کارگزاران
بورس با وجود جهش درآمدها

وضعیت اسفناک خدمات کارگزاری بورسی و هسته معامالت با وجود
درآمد  7200میلیارد تومانی ارکان بازار سرمایه ادامه دارد

روند نزولی تورم ساخت مسکن
تورم نهاده های ساختمانی که در سال  94به
پایین ترین و در سال  97به باالترین رقم خود
از سال  91رسیده بود ،هم اینک شیب نزولی
قابل توجهی به خود گرفته است .بدین ترتیب
پیش بینی می شود با ادامه این روند ،تب هزینه
تمام شده ساخت و به دنبال آن تورم مسکن در
سال جاری آرامتر شود  .

نبض بازار

افزایش 20تا 30درصدیقیمت
لوازمخانگی
بردبار -برخی از انتقادهای تولیدکنندگان طی
هفته های گذشته باعث شد تا قیمت لوازم خانگی
با مجوز سازمان حمایت  20تا  30درصد افزایش
پیداکند.البتهآنطورکهتسنیمگزارشدادهاست،
قرار شد تولیدکنندگان فهرست محصوالت خود
را در سایت  124درج کنند تا مصرف کنندگان
دربارهقیمتهااطالعاتالزمراپیداکنندوبهنوعی
قیمتهادربازارلوازمخانگیساماندهیشود.اما
متأسفانه مشکالت و کمبودها باعث شد تا برخی
تولیدکنندگانقیمتمحصوالتشانراتا 20درصد
باالتر از قیمت بازار در سایت  124درج کنند .به
عنواننمونهیکماشینلباسشوییایرانیدرسایت
 124حدود 11میلیون تومان قیمت گذاری شده،
درحالیکههمینمحصولدربازارحدود 9میلیون
تومانبهفروشمیرسد.درهرحالقیمتبرخیاز
انواعلوازمخانگیدراینسایتبهشرحذیلاست:
تلویزیون  LEDساخت داخــل  ۴۳اینچ؛قیمت
حداقل ۳۵ :میلیون ریال و قیمت حداکثر ۷۰ :
میلیونریال
تلویزیون  LEDساخت داخــل  ۵۵اینچ؛قیمت
حداقل  ۵۵ :میلیون ریال وقیمت حداکثر ۱۱۰ :
میلیونریال
اجاقگاز ۵شعلهاستیلفردارتولیدداخل؛قیمت
حداقل  ۴۰ :میلیون ریال و قیمت حداکثر ۶۶ :
میلیونریال
یخچال ۱۷فوت تولید داخل؛قیمت حداقل۵۵ :
میلیونریالوقیمتحداکثر ۱۰۰:میلیونریال
لباس شویی 7کیلوییسفیدتولیدداخل؛قیمت
حــداقــل 4۵ :میلیون ری ــال و قیمت حداکثر:
105میلیونریال
لــبــاس شــویــی  ۶کیلویی نــقــره ای ساخت
داخل؛قیمت حداقل  ۵۵ :میلیون ریال و قیمت
حداکثر ۷۰:میلیونریال

در حالی که حجم نقدینگی واردشــده به بورس
و افزایش قابل توجه افراد حاضر در بازار سرمایه
یک وضعیت بی بدیل را در بازار سرمایه و زندگی
اقتصادیمردمایجادکردهاست،خدماتعرضه
شــده در ایــن خصوص به مــردم هر روز نازلتر
میشود.این در حالی است که تاکید و تشویق
به حضور مــردم در بــورس و درآمــد ارکــان بــازار
سرمایه هر روز در حال افزایش و جهش است اما
سامانههای معامالتی و هسته معامالت هر روز
گرفتاریجدیدیبرایمردمایجادمیکند.
بهگزارشخراسان،بهتازگی وهمزمانبابازدهی
قابل توجه بــازار سرمایه تاکید و تشویق رئیس
جمهور ،وزیر اقتصاد و مسئوالن سازمان بورس
بر حضور مردم در بازار سرمایه ،انجام شده است.
همزمانوعدههایینیزبرایبهبودزیرساختها
دادهشدهامادرعملهمهچیزروبهتضعیفاست.
▪مشکالت جدید هم اضافه شد

به نحوی که به تازگی عالوه بر مشکل قدیمی
هسته معامالت ،بسیاری از کــارگــزاری ها نیز
دچار اختالالت گسترده در ارائه خدمات شدند.
عالوه بر آن بسیاری از مشتریان برای مشاهده و
معاملهصندوقدولتیدارایکمکهاردیبهشتماه
خریدهبودندهمدچارمشکالتیشدندوبسیاری
هم اکنون نیز بعد از یک هفته از شروع معامالت
ایــن دارای ــی ،امکان مشاهده و معامله دارایــی
خود را ندارند .اختالل روزانــه هسته معامالت
هم همچنان منجر به ارســال اطالعات اشتباه
و واردآمـــدن زیــان به معامله گــران کوتاه مدت
میشود.باتوجهبهتداومحضورسهامعدالتیهاو
عرضهصندوقهایبعدیدولتی،اگرفکرینشود
احتماالدامنهمشکالتبیشترنیزخواهدشد.
▪جهش درآمــدهــای کــارگــزاری ها و دیگر
ارکان بازار سرمایه

بازارسرمایهچندرکندارد؛کارگزاریها،سازمان

بــورس و شرکت های سپرده گــذاری ،مدیریت
فناوری و بورس و فرابورس .هرکدام از این ارکان
همسهمیازکارمزدمعامالتروزانهدارند.هرچه
حجم معامالت بیشتر شود درآمد ارکان بازار هم
رشد میکند .سال قبل حجم معامالت روزانه به
زحمتبههزارمیلیاردتومانمیرسیداماامسال
این عدد باالتر از  10هزار میلیارد تومان است و
بعضااز20هزارمیلیاردتومانهمفراترمیرود.در
اینخصوصخبرگزاریفارسباانجاممحاسبات
مربوطه ،ارزش مبادالت بورس در سه ماه اول
امسالرا 492هزارمیلیاردتوماناعالم وتصریح
کرده است که درآمد ارکان بازار در این مدت به
 7200میلیارد تومان میرسد .بر این اساس،
سهم کــارگــزاری ها حــدود  53درصــد مجموع
کارمزد دریافتی یعنی معادل  3800میلیارد
تومانمیشود.سهمسازمانبورسبیشاز320
میلیارد تومان ،سهم حق نظارت سازمان حدود
 300میلیاردتومان،سهمشرکتسپردهگذاری
حدود  150میلیارد تومان ،سهم فناوری 125
میلیارد تومان و سهم مالیات هم 2500میلیارد
تومانبودهاست.
گفتنیاستروزچهارشنبهباحضور 4.5میلیون
نفر در عرضه اولیه سیمان تامین یک رکــورد
خارقالعاده در این خصوص به ثبت رسید که
حدود  50درصد بیشتر از رکــورد قبلی بود .به
گزارش دنیای بورس ،در کل ،روز چهارشنبه پنج
میلیون و  ۲۰۰هزار نفر در مبادالت بازار سهام
مشارکت کردند .رقمی که در تاریخ فعالیت بازار
ی سابقه است.لذا اقبال به بورس
سرمایه ایران ب 
همچنان ادامه دارد اما مسئله انحصار کارگزاری
ها،کیفیتپایینخدمات،اختاللهستهمعامالت
و مشکالت عجیب و غریب دیگر همچنان ادامه
دارد.البتهوزارتاقتصاد بهتازگیازرفعانحصار
کارگزاری ها و صدور مجوز جدید خبر داده که
متاسفانهمثلوعدههادرخصوصهستهمعامالت
درعملباکندیدنبالمیشود.

در پاسخ به نگرانی
برخی کارشناسان

همتی:
نقدینگی
اضافهشده
موجبتورم
نمیشود

 3طرحاقتصادیمهم
رویمیزمجلس

طرح هایی درباره عدالت بنزینی ،یارانه کاالهای اساسی و مهار
مالیاتی سوداگران آماده طرح در صحن علنی مجلس است

نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی
به طــرح هایی بــرای کاهش  50درصــدی
تخصیص ارز  4200تومانی به واردات و
توزیع کارت الکترونیکی ،تخصیص سهمیه
بنزین به هر خانوار به جای خودرو و مالیات بر
عایدی سرمایه در حوزه های مسکن ،زمین،
طال وارز هستند.
بنا بر گزارش خبرگزاری فارس ،نمایندگان
مــجــلــس در طــرحــی بــا مــوضــوع کاهش
تخصیص ارز  4200تومانی به واردات
کاالهای اساسی که اعالم وصول هم شده،
به دنبال هدفمند کردن یارانه ارزی واردات
کــاالهــای اساسی و کاهش  50درصــدی
تخصیص آن هستند .ایــن در حالی است
کــه محاسبات نــشــان مــی دهــد بــه دلیل
کاهش درآمــدهــای نفتی ،برنامه دولــت
برای تخصیص  10.5میلیارد دالر ارز برای
واردات کاالهای اساسی طی امسال ،تمام ًا
از مسیر درآمدهای نفتی محقق نخواهد شد
و دولت مجبور است حدود چهار میلیارد دالر
آن را با هزینه ای معادل  50هزار میلیارد
تومان ،از بازار نیما خریداری کند و در اختیار
واردکنندگان کاالهای اساسی قرار دهد.
تازه پس از آن ،این کاالها در فرایند ناکارایی
قرار خواهند گرفت که طبق تجربه ماه های
گذشته ،به هدف خود یعنی کاهش تورم
کاالهای اساسی نخواهند رسید.
جزئیات طرح نمایندگان حاکی از آن است
که دولت مجاز است تا سقف منابع ارزی خود
(حاصل از سهم دولت از صادرات نفت و گاز) و
حداکثر معادل پنج میلیارد دالر برای واردات
کاالهای اساسی با نرخ ترجیحی اختصاص
دهد .این کاالها با اولویت عبارتند از :ذرت،
دانههایروغنی(سویا)،روغنخوراکی،نیمه
جامد و مایع ،جو ،دارو و تجهیزات پزشکی.
▪کارت خرید کاالی اساسی در راه است

از سوی دیگر این طرح ،سازمان برنامه را
مکلف می کند تا با همکاری وزارت صمت
و جهاد کشاورزی ،از محل سرجمع بودجه
عمومی ،یارانه نقدی -کاالیی در قالب یک
کارت الکترونیک به سرپرست خانوارهای
مشمول بــرای کاالهای اساسی و دارو ،از
طریق بیمه ها پرداخت کند .اعتبار موجود
در ک ــارت ،بــرای خرید کــاالی اســاســی از
مراکز توزیع دارای کد اقتصادی و دستگاه
کارتخوان ثبت شده خواهد بود و پس از
شش مــاه ،قابلیت نقد شوندگی از طریق
دستگاههای خودپرداز متصل به شتاب را
دارد .بانک مرکزی در این طرح ،مکلف شده

همتیرئیسکلبانکمرکزی،دریادداشتیبهشبههایکهبه
تازگیدرخصوصنقدینگیوتورمزاییباالیآنمطرحشده،
پرداخت.عبدالناصرهمتیبااشارهبهاظهاراتکارشناسان
اقتصادیکهرشدنقدینگیسال 98وسهماهاول 99رابسیار
زیاد می دانند ،گفت :رشد پایه پولی سال گذشته بیش از
متوسط ۵۰سالاقتصادبودهاست.امابهرغمکسریبودجه
قابلتوجهدولت،فاصلهچندانیبامتوسطآننداشتهورشد
 8.8درصدی آن در سه ماه اول سال ٩٩نیز ،چندان فاصله
معناداریبارشدهایفصلیسالهایقبلندارد.ویحجم

تا اطالعات مورد درخواست وزارت تعاون را
به منظور آزمون وسع درآمدی خانوارها در
اختیار این وزارتخانه قرار دهد.
▪تغییر سهمیه بنزین از خودرو به خانوار

طرح دیگری که در مجلس آمــاده شده و در
مرحله اعالم وصول است ،مربوط به تغییر
الگوی سهمیه بندی بنزین از خودروها به
خانوارهاست .به گ ــزارش تسنیم ،مالک
شریعتی عضو کمیسیون انــرژی مجلس در
این باره گفت :هم اکنون ،سهمیه بنزین به
خودروها تعلق می گیرد در حالی که 50
درصدخانوادههافاقدخودروهستندوسهمیه
یارانه بنزین ندارند .به گفته وی ،در صورتی
که طــرح پیشنهادی کنونی مصوب شود،
سهمیهبندی تغییر و سهمیه بنزین به جای
خودرو به خانوادهها تخصیص پیدا میکند.
به این شکل که به هر فرد ایرانی از یارانه انرژی
سهمی تعلق خواهد گرفت .در ابتدا این
سهمیه بنزین به کــارت سرپرست خانواده
واریــز می شود .اگر این فرد از سهمیه خود
استفاده نکرد ،سهمیه در انتهای ماه به دولت
باز می گردد و دولت از محل درآمد صادراتی
بنزینکارتبانکیسرپرستانخانوادهراشارژ
میکند تا آنها کاالی ایرانی بخرند.
▪مالیا ت علیه سوداگری در دستورکار

از سوی دیگر ،طرح دیگری با نام مالیات بر
عایدی سرمایه توسط نمایندگان مجلس در
دست پیگیری است که بر اساس آن ،عایدی
(اختالف ارزش) حاصل از واگذاری اموالی
نظیرمسکن،سکهوارز(نسبتبهارزشخرید)
مشمول مالیات خواهند شد .این مالیات که
کاهشسوداگریدربازارهاراپیگیریمیکند
در جزئیات خــود ،مالیات بر عایدی سهام،
سهم الشرکه ،حق تقدم و سایر اوراق بهادار
را نیز دارد ،موضوعی که انتشار جزئیات آن،
واکنشبرانگیزشد.بااینحال،دیروزطغیانی،
سخنگویکمیسیوناقتصادیبابیاناینکه
مالیاتبرعایدیسهامقطع ًادراولویتنیست،
ازاصالحاینطرحدراینراستاخبرداد.دیروز
همچنینمحمدسعیداحدیاندستیارسیاسی
و رسانهای رئیس مجلس نیز با بیان این که
مدتی است عدهای با هدف تخریب مجلس
یازدهم،پروژهایراشروعکردندکهمجلسرا
مقابلبازارسرمایهوبورسقراردهند،تصریح
کرد :موضوع مالیات بر سود سهام از اساس
منتفی اســت .قب ً
ال هم مطرح شده و رئیس
کمیسیون اقتصادی هم به صراحت آن را
منتفیدانستهاست.

نقدینگیموجودورشدآنراموجبتورمباالییکهپیشبینی
شده اســت ،ندانست .چرا که بخشی از همین نقدینگی
موجود ،در قالب فروش دارایی و انتشار اوراق دولت ،برای
تامین کسری بودجه استفاده خواهد شد .وی اطمینان داد
کهکسریبودجهدولتقطع ًا،بهترازسالهایقبل،مدیریت
می شود و مسیر اعمال سیاست پولی نیز به سمت نرخ سود
هدف گذاری شده در بازار بین بانکی پیش خواهد رفت .در
اینحال،بانکمرکزیازتغییرمجددکفداالننرخسوددر
بازاربینبانکیاز 12به 13درصدخبرداد.

بازار خبر

تسالازتویوتاسبقتگرفتو
گرانترینخودروسازجهانشد
فارس  -افزایش تقاضا برای خودروهای الکتریکی
باعث شده است که شرکت خودروسازی تسالی
آمریکاباپشتسرگذاشتنتویوتابهگرانقیمتترین
شرکت خودروسازی جهان تبدیل شود .به گزارش
اسپوتنیک تا پیش از ایــن شرکت تویوتای ژاپن
گرانترین خــودروســاز جهان بــود .در معامالت
روزهایگذشتهارزشهرسهمتسالبه 1134دالر
رسیده و کل ارزش این شرکت خودروسازی هم
اکنون 209.47میلیارددالراستکه چهارمیلیارد
دالرازتویوتابیشتراست.

حباب ۷۴۰هزارتومانیسکه
ایسنا  -به گفته مسعود یزدانی ،نایب رئیس اول
اتحادیهطالوجواهرتهران،بهرغمنوساناتمحدود
نرخ اونس جهانی ،عمده التهابات اخیر بازار سکه
به دلیل سفتهبازیهایی بــوده است که به دنبال
محدودیتهای اعمال شده از سوی بانک مرکزی
برایمعامالتارز،سرمایهافرادرابهسمتبازارسکه
کشانده و منجر به حباب  ۷۴۰هزار تومانی قیمت
سکهشدهاست.

طرحسایپابرای تولیدال 90ایرانی
مدیر عامل گــروه خــودروســازی سایپا با بیان این
که پلتفرم طراحی شده در پژوهشکده خودروی
دانشگاه علم و صنعت بر مبنای پلتفرم پایه N90
بوده ،از بررسی و پیگیری تولید داخلی خودروی
ال  90با استفاده از این پلتفرم و همکاری سازمان
گسترشودانشگاهعلموصنعتخبرداد.بهگزارش
ایسنا ،سلیمانی افزود :قرار بود خودروی طراحی
شده دانشگاه علم و صنعت در سال ۹۵تولید شود.
امــا هنوز وضعیت موتور و گیربکس آن مشخص
نیست.ویدلیلاینموضوعراعدمهماهنگیالزم
بین دانشگاه ها برای پیشبرد پروژه خودروی ملی
اعالمواظهارکرد:دانشگاهعلموصنعتبرایپروژه
خودروی ملی از نظر نرم افزاری فعالیت سنگینی
انجامدادهکهقابلتقدیراست.تمامهدفوسعیما
ایناستکهخودرویطراحیشدهازسویدانشگاه
علم و صنعت اجرایی شود و زمان برای اجرای آن از
دست نرود؛ پروژه ای را که به خوبی پیش رفته است
نبایدمسکوتگذاشت.

محدودیت نوسان  10درصدی
برای دارایکم
به دنبال اقبال گسترده و عجیب بورس بازان برای
خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق دارایکم،
شرکت بــورس دامنه نوسان این نماد را از 100
درصدبه 10درصدکاهشداد.بهگزارشخراسان،
پذیره نویسی صندوق قابل معامله دولتی دارایکم
اردیبهشتامسالباقیمتهرواحد 10هزارتومان
انجام شد که تا زمــان بازگشایی در ابتدای هفته
گذشتهبهحدود 23هزارتومانرسید.اماطیهفته
گذشتهمعامالتوسفارشاتعجیبیدرایننمادبه
ثبترسیدکهباعثشدروزچهارشنبهسفارشخرید
در قیمت 37هزار تومان برای هر واحد این صندوق
درج شود .البته ناظر بازار این سفارشات را تایید
نکرد و معامله ای هم انجام نشد .به نظر می رسد در
روزهاییکهاکثرنمادهایبازارسرمایهبامحدودیت
نوسان  5درصد صف خرید هستند ،سرمایه های
سرگردان به سمت این صندوق و صندوق های
مشابه که دامنه نوسان بزرگ تری دارند هجوم برده
و قیمت صندوق ها را از ارزش ذاتی آن ها به شدت
فاصلهدادهاند.

