
ب�ا ورود قوه قضائي�ه ب�ه ب�ازار س�رمايه و 
تهدي�د س�فته بازان و برخ�ي حقوقي ه�ا، ب�ه 
نظ�ر مي رس�د از هفت�ه ج�اري ش�اهد رون�د 
مثب�ت ب�ورس ته�ران باش�يم، موضوع�ي كه 
بيش�تر كارشناس�ان ب�ر آن اتف�اق نظ�ر دارند. 
همه چيز در بازار سرمايه به هم ريخته است. سهام ها 
با افت شديد ارزش مواجه شده اند و سهامداراني كه 
داغ مالي ديد ه ان��د، نگاهشان به آين��ده است. هفته 
گذشت��ه دستورالعملي از سوي رئي��س قوه قضائيه 
براي اي��ن تسريع در پرونده ه��اي بورسي صادر شد 
كه تأثير تقريباً مثبتي بر ب��ازار داشت و شاخص كل 
با افت كمتري نسبت ب��ه روزهاي قبلش همراه شد.  
شاخص كل ب��ورس در روز شنبه ب��ا ۳۸هزار و ۳۰۵ 
واحد كاهش، رق��م يك ميلي��ون و ۲۷۴ هزار واحد 
را ثبت كرد. در روز دوشنب��ه شاخص كل ۳۷ هزار و 
۴۷۰ واحد كاهش يافت و در رقم يك ميليون و ۳۳۶ 
هزار واحد ايست��اد. روز سه شنبه و چهارشنبه نيز به 
ترتيب با ۳۴هزار و ۸۴۸ واحد كاهش و ۱۳ هزار و ۸۳۵ 
واحد كاهش، در رقم هاي يك ميليون و ۳۰۱ هزار و 
يك ميليون و ۲۸۸ هزار واح��د ايستاد.  كارشناسان 
داليل مختلفي را براي سق��وط بورس برشمردند، از 
جمله تأثير شايعات افزايش نرخ سپرده هاي بانكي، 
قيمت گذاري دستوري در بورس كاال، انتخابات امريكا، 
رفتار هيجاني تازه واردها، از بين رفتن اعتماد مردم و... 
البته در حالي كه برخي هيچ پيش بيني درمورد اينكه 
كف سقوط شاخص كجاست، ندارند و برخي ديگر بر 
اين باورند كه بورس دوب��اره محلي براي جمع آوري 

سرمايه هاي سرگردان مي شود. 
  احياي بورس در راه است

در همين باره محمد ماهيدشتي، تحليلگر بازار سرمايه 
در گفت وگو با مهر در خصوص چشم انداز بازار سهام 
گفت: »شواه��د آشكارشده نش��ان مي دهد حتي با 
وجود سقوط اخي��ر در ۲/۵ سال گذشت��ه بازدهي 
بازار سهام از تمامي سرمايه گذاري هاي ديگر بيشتر 
بوده است. زماني كه قيمت دالر ۱۰هزار تومان بود، 
شاخص بورس تهران ۱۰۰هزار واحد بود و امروز كه 
قيمت دالر حدود ۳۰هزار تومان است، شاخص بايد 
۳۰۰ هزار واحد مي بود،  اين در حالي است كه با وجود 
ريزش هاي اخير، هنوز شاخص يك ميليون و ۳۰۰ 
هزار واحد است و بنابراين توانسته ۱۰مرتبه بيشتر 
بازدهي ايجاد كند.« ماهيدشتي ادامه داد: »اگر تحت 

سناريوي تقويت ريال، قيمت انتظاري دالر را ۲۰هزار 
تومان هم در نظر بگيريم، شاخص كل به زودي سقف 

تاريخي خود را پس خواهد گرفت.«
وي خاطرنشان كرد: »در مقطع فعلي چالش اصلي 
بازار سهام، تورم اس��ت؛ تورمي كه ب��ه نوعي نشانه 
رونق بود و حاشيه س��ود را افزايش م��ي داد اكنون 
آنقدر افزاي��ش داشته كه آسيب ه��اي اجتماعي در 
پي خواهد داشت. بدين ترتي��ب، در حالي كه بانك 
مركزي مي گويد سياست افزايش نرخ سود بانكي را 
دنبال نمي كند، اما به نظر مي رس��د اين بانك اجازه 

تسهيل پولي و افزايش سقف اعتبارات را هم نمي دهد، 
چراكه تورم مصرف كننده باالست و اين تورم باال، بازار 
بدهي را منقبض ك��رده و منجر به سقوط بازار سهام 

شده است.«
  تحليل نوسان گيرها

علي شهيدي، ديگر كارشناس بازار سرمايه در خصوص 
رفتار حقوقي ها در بازار نيز خاطرنشان كرد: »از زماني 
كه شاخص شروع به افت ك��رد تا به حال، حقوقي ها 
و سهامداران بزرگ دائم��اً خريد و فروش مي كنند و 
استراتژي كه در پيش گرفته اند، نوسان گيري است؛ 

يعني در قيمت ك��ف مي خرند و وقت��ي نرخ سهام 
خريداري شده كمي باالتر مي رود، سهم را مي فروشند 
و به اين اميد نمي آيند كه كامالً نگاه پرسود و بلندمدت 
به سهام خريداري شده داشته باشن��د.« وي اظهار 
داشت: »اينكه بزرگان بازار در كدام نقطه مي خواهند 
سهام را بخرند كه نگه دارند و نفروشند، طي ايام آتي 
مشخص خواهد شد؛ همانطور كه بعد از عبور شاخص 
از عدد ۲ميليون واحد به باال، حقوقي در يك حركت 
سنگين، سهام خود را فروختن��د؛ بنابراين اكنون و 
در كف قيمت��ي نيز تا زماني ك��ه خريدهاي جدي و 
پررنگي به صورت دسته جمعي وجود نداشته باشند، 

كف سازي اتفاق نخواهد افتاد.«
  عاقبت عجله

بهروز خدارحمي يكي ديگر از كارشناسان بورسي نيز 
به تسنيم گفت: »پيش واكنش��ي كه سهامداران در 
مقابل روند بازار دارند براي بازار سرمايه نگران كننده 
است. بسياري از سهم ها به ارزش ذاتي خود نزديك تر 
شدند، اما مردم نگران تعبيرهاي��ي، چون آب شدن 
سرمايه هايشان هستند به همين دليل با عجله تصميم 
مي گيرند.« خدارحمي ادامه داد: »سهامدار بايد بداند 
اگر سهامي پنج برابر ساير سهام ها سود مي كند، همين 
سهام ممكن است با سرعت بيشتري نسبت به ساير 

سهام ها ريزش داشته باشد.«
اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه ريسك 
پذيرترين افراد، حرفه اي ترين هستند، گفت: »افراد 
بايد متناسب با طاقت خود سهام را انتخاب كنند ضمن 
اينكه در زمان خريد به اي��ن نكته توجه كنند كه آيا 
طاقت افت سهام را دارند؟« خدارحمي افزود: »عده اي 
از افراد كه سرد و گرم بازار سرماي��ه را چشيده اند با 
پول هاي مازاد خود وارد بازار شدند و به همين دليل با 
افت هاي بازار ناراحت نمي شوند چون به اين امر واقف 
هستند كه نوسان ذات بازار سرمايه است.« وي افزود: 
»در بازار سرمايه افراد بايد بدانن��د كه اگر فروشنده 
نباشند و سهام را نگه دارند تا سهام را با قيمت مناسب 

بفروشد قيمت ها بي دليل پايين نمي آيد.«
اين كارشناس سرمايه با اشاره به اينكه سهامدار بايد به 
ارزندگي سهم باور داشته باشد، ادامه داد: »بزرگ ترين 
ويژگي بازار سرمايه نقدشوندگي است با وجود اينكه 
حقوقي ها نقش جدي ت��ري در بازار دارن��د، اما اگر 
حقيقي ها به اين نتيجه برسند كه زمان مناسبي براي 

فروش نيست، حقوقي ها نمي توانند دخالت كنند.«
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شايد احياي بورس از اين هفته
پيش بيني كارشناسان از پايان افت شاخص كل و بازگشت بورس

  گزارش  یک

دبير انجمن صنفي روغن نباتي ايران خبرداد:
توزيع 70 هزار تن  روغن نباتي در بازار 

دبي�ر انجم�ن صنفي روغ�ن نبات�ي ايران ب�ا بي�ان اينكه ب�ا توزيع 
۷۰هزارتن روغ�ن بين كارخانه ها از س�وي ش�ركت بازرگاني دولتي 
ايران از اي�ن هفته روغن نبات�ي در بازار توزيع مي ش�ود و آرامش به 
بازار باز مي گردد، اظهار كرد: قيمت روغن نباتي تغييري نخواهد كرد. 
اميرهوشنگ بيرشك در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه مشكالتي در گمرك 
و همچنين تخصيص و انتقال ارز باعث كاه��ش روند واردات روغن نباتي 
شده بود، اظهار كرد: در هفته هاي گذشته جلساتي برگزار كرديم و شركت 
بازرگاني دولتي حدود ۷۰ هزارتن روغن در بين كارخانه ها توزيع كرد كه از 

هفته آينده در بازار توزيع مي شود. 
دبيرانجمن صنفي روغن نباتي ايران با اشاره ب��ه اينكه مشكل خاصي در 
توليد روغن نباتي وج��ود ندارد، گفت: كارخانه ها ب��ه توليدات خود ادامه 
مي دهند و از هفته آينده بازار به آرامش قبلي خود بازمي گردد. البته ممكن 
است گاهي تولي��دات كارخانه ها بنا به داليلي چن��د روز متوقف شود، اما 
هيچ گاه توزيع متوقف نمي شود، زيرا بخشي از توليدات دپو و در مواقع الزم 

به بازار تزريق مي شوند. 
وي با بيان اينكه از اي��ن ۷۰ هزارتن روغن توزيع ش��ده ۵۰ هزارتن براي 
مصارف خانگ��ي و ۲۰ هزارتن براي صنف و صنعت اس��ت، گفت: اين ۷۰ 
هزارتن نياز بازار را كفاف مي دهد. البته توزيع نيز ادامه دار است؛ به طوري 
كه اگر احساس شود به روغن بيشتري در بازار نياز است، شركت بازرگاني 

دولتي آمادگي اين را دارد كه روغن بيشتري توزيع كند. 
بيرشك در پاسخ به اين سؤال كه آيا قيمت روغن در اين هفته تغيير خواهد 
كرد يا خير گفت: فعاًل در رابطه با افزايش قيمت چيزي نشنيده ايم و به نظر 
مي رسد افزايش قيمتي هم نداشته باشيم. البت��ه افزايش قيمت روغن 
به پارامترهايي همچون قيمت جهان��ي، ورق حلب، مواد بسته بندي و 
موادافزودني بستگي دارد كه اگ��ر قيمت آنها تغيير كند، قيمت روغن 

نيز به تبع آن باال مي رود.

واكنش بانك مركزي به يك خبر
ماجراي رسوب ۲00 هزار تن برنج 

بانك مركزي اعالم ك�رد علت اصلي رس�وب برنج ه�اي وارداتي در 
گمركات و بنادر كشور، ترخيص درصدي كاال از سوی »گمرك«، بدون 
داشتن تخصيص ارز و كد رهگيري براي ثبت  سفارش مرتبط با آنهاست. 
به گزارش تسنيم، بانك مركزي گفت��ه است در حال حاضر تمام كاالهاي 
برنج موجود در گمركات كشور كه واردكننده متقاضي ارز با »نرخ نيمايي« 
باشد، براساس فهرست اعالمي »وزارت صمت«، داراي تخصيص ارز از بانك 
مركزي هستند. بنابراين از ابتداي سال جاري تاكنون حدود ۵۰۰ ميليون 
دالر بابت واردات برنج به نرخ نيمايي تأمي��ن ارز شده است.  با اين وجود، 
برنج هاي رسوبي موضوع گزارش هاي چند روز اخير، مربوط به مواردي است 
كه واردكننده متقاضي ارز با نرخ ترجيح��ي )۴هزار و ۲۰۰ توماني( است. 
همان گونه كه در ابتدا نيز اشاره شد، در سال جاري هيچ محلي به منظور 
تأمين ارز كاالي برنج با نرخ ياد شده از سوي دولت به بانك مركزي اعالم 
نشده است.  در سفر اخير معاون اول رئيس جمهوري به بندرعباس، با در 
نظر گرفتن تمهيداتي خاص، مجوز تخصيص ارز با نرخ ترجيحي براي اين 
گروه از كاالها طي شرايطي ويژه ب��ه وزارت صمت و متعاقباً بانك مركزي 
داده شد. از اين رو، نياز است وزارت صمت با توجه به شرايط در نظر گرفته 
شده از يك سو و از سوي ديگر متناسب با مقدار و محل منابع اعالمي بانك 
مركزي براي واردات كاالهاي اساسي با نرخ ترجيحي در ماه جاري، پس از 
رايزني با واردكنندگان مربوطه، فهرست ثبت  سفارش هاي ياد شده منطبق 

با منابع اعالمي مذكور را در اختيار بانك مركزي قرار دهد. 

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى(نوبت 92)

 م الف: 422/ رئیس ثبت اراك اسماعیلى

بالي بورس براي ميلياردرهاي جهان
به دنبال سقوط شديد شاخص هاي بورسي در بيست و هشتم اكتبر، 
جف بزوس، بنيانگذار و مديرعامل آمازون و ثروتمندترين فرد جهان 
در مجموع 6/۷6 ميليارد دالر از ثروت خود را از دست داده است. 
به گ��زارش ايسنا، همزمان ب��ا ريزش شديد شاخص ه��اي بورسي در 
جهان، ثروتمندان جهان شاهد كاهش چشمگير ثروت خود بوده اند. 
اين كاهش ثروت تنها محدود به بزوس نبوده و بيل گيتس- بنيانگذار 
مايكروسافت نيز متحمل خسارت ۲/۳ ميليارد دالري شده است. ثروت 
ايالن ماسك- بنيانگ��ذار خودروسازي تسال و گ��روه فضايي اسپيس 
ايكس ۴/۲۴ ميليارد دالر و ثروت مارك زاكربرگ- بنيانگذار فيس بوك 

۵/۷۵ ميليارد دالر ريزش داشته است. 
تمامي افراد ديگر حاضر در فهرست ۱۰ ثروتمند نخست جهان يعني 
برنارد آرنو، موكاش آمباني، وارن بافت، استيو بالمر، لري پيج و سرگي 
برين نيز به دنبال سقوط سنگين شاخص هاي بورسي در روز پنج شنبه 
متحمل خسارت هاي ميليارد دالري شده اند. ريزش نمادهاي بورسي 

به ويژه در بين نمادهاي بزرگ قابل توجه بوده است. 
عالوه بر بورس امريك��ا، ديگر بورس هاي مهم جه��ان در اروپا، آسيا و 
اقيانوسيه نيز شاهد ريزش هاي سنگيني بودند و اين مسئله باعث شد 
ميلياردره��اي آسيايي و اروپايي نيز با كاهش قاب��ل توجه ثروت خود 

مواجه شوند. 
الزم به ذكر است شاخص شانگهاي كامپوزيت بورس چين تنها شاخص 

مهم صعودي جهان در روز پنج شنبه بود. 

كاهش 8 درصدي صادرات نفت روسيه
آمارهاي گمرك روس�يه نش�ان مي دهد صادرات نفت اين كشور 
8درصد كاهش داشته است، وزير نفت اين كشور با ترديد مي گويد تا 
سه سال آينده صادرات به سطح قبل از شيوع كرونا برخواهد گشت. 
به گزارش فارس، اكثر دوره هاي ماه آگوست، روسيه پايبند به تعهدات 
توافق اوپك پالس ب��راي كاهش عرضه نفت به ب��ازار بوده است. البته 
استثنائاتي هم وج��ود داشته مثاًل ماه مارس و اواي��ل ماه آوريل كامل 
متعهد به اين تعهدات نبوده و اين مربوط به زماني مي شود كه روسيه 
و عربستان در مورد چگونگي عرضه نفت در بازار اختالف نظر داشتند، 

چراكه تقاضا به واسطه شيوع بيماري كوويد۱9 كاهش يافته بود. 
كاهش عرضه نفت روسيه از ماه مي ۲۰۲۰ روند كاهشي داشته كه به نظر 
مي رسد بسيار كمتر از توافق اوپك شده بود. ميزان صادرات نفت خام 

روسيه از نظر ارزشي هم به دليل كاهش قيمت نفت افت كرده است. 
براساس آمارهاي گمرك روسي��ه، در فاصله ماه هاي ژانويه تا آگوست 
ارزش صادرات نفت روسيه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸/9 درصد 

افت كرد كه معادل ۴۸/۸ ميليارد دالر است. 

تكرار كاهش فروش براي بوئينگ 
ش�ركت هواپيماي�ي بوئين�گ امري�كا از كاه�ش ف�روش، 
درآم�د و ارزش س�هام اي�ن ش�ركت خب�ر داد و گفت: مجب�ور 
اس�ت ت�ا پاي�ان س�ال آين�ده 13۰ ه�زار ش�غل را ح�ذف كند. 
به گزارش راشاتودي، شركت هواپيماسازي بوئينگ امريكا اعالم كرد 
چهارمين سه ماهه كاهشي فروش را به دليل همه گيري ويروس كرونا و 

نيز زمين گير شدن هواپيماي مكس۷۳۷ اين شركت تجربه مي كند. 
شركت هواپيمايي بوئينگ امريكا گفته است خروجي نقدينگي از اين 
شركت به ۵/۰۸ ميليارد دالر رسيده كه در اوايل امسال اين رقم ۲/۸9 
ميليارد دالر بود. كل بدهي اين شركت نيز از رقم ۱9/۲ به ۶۱ ميليارد 
دالر افزايش يافته است. عالوه بر آن، اين شركت ۱/۳9 دالر ارزش هر 

سهم خود را از دست داده است. 
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