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آمار ها نشان می  دهد قیمت ارز در 2ماه گذشته به یک 
ثبات نسبی رســیده و در یک کانال مشخص درحال 
حرکت است. به نظر می رسد این موضوع ناشی از بهبود 
درآمد هــای ارزی و آغاز معامالت توافقی ارز اســت. 
رئیس کل بانک مرکزی نیز با تأکید بر همین 2عامل، 
گفت: معامالت توافقی ارز باعث آرامش بازار ارز شده 
است. ضمن اینکه در پایان تیرماه بیش از ۱۴ میلیارد 
دالر ارز در سامانه نیما تامین شــده  که این میزان در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشــته ۸۰ درصد رشد 

داشته است.
به گزارش همشــهری، درحالی که بازار ارز از اواسط 
اسفند پارســال تا اواســط خرداد ماه امسال با نوسان 
زیادی مواجه شد و قیمت هر دالر آمریکا با 3۰درصد 
رشــد از 25هزارو 6۰۰تومان در ۱5اسفند پارسال به 
33هزارو ۱۰۰تومان در  23خرداد ماه امســال رسید، 
آمار ها نشان می دهد که بعد از طی این دوره نوسان های 
بازار ارز محدود شــده و قیمت هر دالر آمریکا عمدتا 
در کانال 3۰ تا 3۱هزار تومان در حال حرکت اســت. 
این نوسان محدود بیانگر آن است که قیمت هر دالر 
آمریکا در 2ماه گذشته با یک ثبات مواجه شده و حتی 
نزدیک به 6درصد افت کرده است. هم اکنون قیمت هر 
دالر آمریکا در محدوده 3۱هزارو 2۰۰تومان است و با 
نقطه اوج خود در خرداد ماه 2هزار تومان فاصله دارد 

اما پرسش این است که عامل این ثبات ارزی چیست؟

عوامل ثبات ارزی
به طور کلی عوامل زیــادی در تعیین قیمت ارز نقش 
دارند، امــا از ســال۱397 تاکنون بخــش زیادی از 
نوســان های ارزی ناشــی از محدودیت های ورود ارز 
به کشور بوده اســت. در واقع کاهش درآمد های ارزی 
ناشــی از صادرات نفت یکی از دالیل مهم نوسان های 

ارزی در طول چند ســال گذشــته بوده است. ضمن 
اینکه نرخ تورم نیز در این موضوع نقش داشته است. 
در چنین شرایطی با وجود آنکه آمار دقیقی از میزان 
صادرات نفتی وجود ندارد، اما برخی اطالعات رسمی 
نشان می  دهد درآمد های نفتی بهبود یافته و این رویداد 
به افزایــش درآمد های ارزی منجر شــده؛ موضوعی 
که رئیس کل بانــک مرکزی هــم آن را تأیید و اعالم 
کرد: ســرمایه گذاری های خوبی در چند ســال اخیر 
در حوزه نفت و گاز و پتروشــیمی انجام شــده و این 
ســرمایه گذاری ها ارزآوری خوبی برای کشور داشته 

است.
او افزود: خوشبختانه با وجود محدودیت ها و در زمان 
تحریم همیشه توانستیم ارز کشــور را تامین کنیم و 
امروز به مراتب شرایط بهتر از قبل است، اما  جهت  گیری 
باید به سمتی باشد که دولت بتواند درآمدهای دیگری 
را جایگزین درآمدهای نفتی کند و خوشبختانه مسیر و 
جهت گیری هم اکنون درست است. صالح آبادی با اشاره 
به مزیت نسبی کشور در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، 

گفت: وقتی چنین ظرفیتی داریم اگر درآمدهایی را که 
از این بخش حاصل می شود، صرف سرمایه گذاری در 
همین حوزه کنیم حجم صادرات افزایش پیدا می کند.

 رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: براساس آمارها 
در پایان تیرماه بیش از ۱۴ میلیارد دالر ارز در سامانه 
نیما تامین شده  که این میزان در مقایسه با مدت مشابه 

سال گذشته ۸۰ درصد رشد داشته است.
او تأکید کرد: شــرایط ارزی خوبی داریــم و در بازار 
حواله نیز حجم عرضه ها و معامالت روزانه به بیش از 
2۰۰میلیون دالر می رســد و عرضه همیشه بیش از 

تقاضاست.

آغاز مبادالت توافقی ارز
نکته دیگری که به نظر می رسد در ایجاد ثبات در بازار 
ارز نقش داشته، آغاز معامالت توافقی ارز از اواخر خرداد 

ماه یعنی دقیقا از زمان آغاز ثبات ارزی است.
هفته آخر خردادماه بود که بانک مرکزی در تعامل با 
کانون صرافان، صرافی های معتبــر و صادرکنندگان 

تصمیم گرفت که بازار توافقی دالر را ایجاد کند. بر این 
اساس بانک مرکزی اجازه داد تا دالر های صادراتی با نرخ 
توافقی به صرافی های معتبر فروخته شود و صرافی ها 
نیز خود ارز ها را به متقاضیان بفروشند. بعد از این اقدام 
همچنین، هرگونه فروش ارز توســط افراد حقیقی و 
حقوقی به صرافی  ها با نرخ توافقی مجاز اعالم شد. آنطور 
که کارشناســان می  گویند این رویداد موجب شد تا 
جریان عرضه و تقاضای ارز در بازار آزاد به تعادل برسد. 
کامران سلطانی زاده، دبیرکل کانون صرافان اندکی بعد 
از اجرای این طرح درباره اثــرات آن گفت: با توجه به 
ابالغیه  های بانک مرکزی به صرافی ها، شاهد تداوم روند 
عرضه ارز صادرکنندگان و تامین نیاز ارزی متقاضیان 
هستیم به گونه ای که نرخ دالر توافقی در کانال 3۰ هزار 
تومان در نوسان است و خبری از جهش قیمت نیست. 
به گفتــه او، این طرح فضای معامالت غیررســمی را 
نسبت به گذشــته محدودتر و امکان ایجاد نوسان از 
ســوی دالالن را از آنها گرفت. سلطانی زاده همچنین 
تأکید کرد: روزانه چندین میلیون دالر در بازار توافقی 
معامله می  شود و این در حالی است که روند بازار نشان 
از تمایل صادرکنندگان برای فروش و عرضه بیشتر به 
صرافی ها دارد. بر همین اساس روز گذشته رئیس  کل 
بانک مرکزی نیز یکی از دالیل مهم ایجاد ثبات در بازار 
ارز را راه اندازی معامالت توافقی ارز دانست و گفت: ارز 
توافقی یکی از اتفاقات خوبی بود که انجام شد به نحوی 
که در 2ماه گذشــته این امکان را فراهم کردیم که در 
شبکه صرافی کشور ارزهای مختلف اعم از دالر، یورو و 
روبل به صورت توافقی و با قیمتی براساس عرضه و تقاضا 
مبادله شود. صالح آبادی ادامه داد: خوشبختانه حجم 
معامالت در این بخش به میزان قابل توجهی افزایش 
یافت و نشان داد که  عمق بازار در حال افزایش است؛ 

ضمن اینکه بر بازار ارز هم اثرگذار است.
او تأکید کرد: به واقع معامالت توافقی ارز باعث آرامش 
بازار ارز شده  و بانک مرکزی به توسعه این بازار کمک  
خواهد کرد و به عنوان هدایتگر این بازارها، آرامش حوزه 
ارزی کشور را به عنوان اولویت اصلی خود دنبال می کند. 

ثبت رکورد ثبات 2ماهه در بازار ارز
 تأمین ارز در سامانه نیما ۸۰درصد افزایش یافته و معامالت توافقی به عاملی برای آرامش بازار تبدیل شده است

مقاومت قیمت خرما در برابر تورم
    رئیس انجمن خرما در گفت وگو با همشهری: بازار خرما کمترین تأثیر را از تورم گرفت

  قیمت بیشتر ارقام خرما در یک سال اخیر بین 3۰تا 5۰درصد و ارقام صادراتی تا ۱۰۰درصد رشد داشته است
خرمــا از پرمصرف تریــن تنقالت و از ســالم ترین 

بازار
شــیرینی جاتی اســت که به همراه چای در ایران 
مصرف می شود اما قیمت باالی بعضی ارقام خرمای 
مرغوب عمال این ارقام را از دسترس بخش زیادی از مصرف کنندگان 
دور کرده اســت. نگاهــی به قیمت فــروش بســته های خرما در 
فروشگاه ها نشان می دهد برای هر بســته ۴۰۰تا 5۰۰گرمی خرما 
حدود 3۰هزار تومان باید هزینه کرد، قیمت بعضی از انواع خرما مثل 
کبکاب که از پرتقاضاترین ارقام محسوب می شود از کیلویی 5۰هزار 
تومان باالتر رفته و انواع درجه یک آن تا کیلویی ۸۰هزارتومان هم به 
فروش می رسد. کمترین قیمت خرمای پیارم که مرغوب ترین رقم 
تولیدی کشور و خرمای خشــکباری و مجلسی محسوب می شود 
کیلویی ۱6۰هزار تومان است که این قیمت استفاده از این نوع خرما 
را برای بسیاری از مصرف کنندگان داخلی دشوار کرده است. نگاهی 
به تغییرات قیمت انواع خرما در یک سال گذشته حاکی از افزایش 
3۰تــا 5۰درصدی قیمت بیشــتر ارقــام پرمصرف و البته رشــد 

۱۰۰درصدی قیمت در انواع صادراتی است.

شیب رشد قیمت خرما مالیم بود
رئیس انجمن ملی خرمای ایران در گفت وگو با همشــهری درباره 
قیمت باالی بعضی ارقام خرما گفت: از میان ارقام متنوع خرما فقط 
پیارم دارای قیمت باالیی اســت که این نوع خرما هم رقم مصرفی 
غالب در کشور نیست و جنبه صادراتی دارد. محسن رشید فرخی، 
با اشاره به ارزش ارزآوری صادرات این رقم برای کشور، دلیل قیمت 
بــاالی آن را محدودیت تولید اعــالم کرد و افــزود: پیارم خرمای 
خشکباری و فاقد رطوبت است و به همین دلیل بار آن روی درخت 
یک سوم بار ارقام دیگر خرما که آب دارترند وزن دارد، از سوی دیگر 
این رقم تولید گسترده در استان های خرماخیز کشور ندارد و فقط 
در بخش محدودی از جنوب هرمزگان تولید می شود، قیمت آن نیز 
به دلیل همین محدودیت تولید، باالتر است. به گفته رئیس انجمن 
خرما، ۸۰درصد خرمای پیارم صادراتی اســت و 2۰درصد مصرف 

داخلی دارد درحالی که دیگر انواع خرما تقاضای باالتری دارد و دلیل 
آن هم تنها قیمت نیست بلکه ذائقه مردم به گونه ای است که انواع 
دیگر خرما ازجمله کبکاب یا مضافتی و دو سه نمونه دیگر تقاضای 
باالتری دارند و این ارقام قیمت مناســبی در بــازار دارند. فرخی، 
افزایش قیمت دیگر ارقام خرما را ناشی از تورم دانست و اضافه کرد: 
وقتی تورم به گفته دولت باالی ۴۰درصد اســت و قیمت نهاده های 
کشــاورزی در بازه زمانی کوتاه دو ســاله 3تا ۴برابر شده قطعا این 
عوامل بر قیمت تمامی محصوالت ازجمله خرما هم تأثیرگذار است 
اما با صراحت اعالم می کنم خرما از محصوالتی اســت که کمترین 
تأثیر را از تورم گرفته و مقایســه قیمت 5ســال اخیر خرما نشان 
می دهد شیب نمودار رشد قیمت این محصول به هیچ عنوان با شیب 

نمودار تورم شباهت ندارد و رشدی بسیار مالیم داشته است.

ساز وکار قیمت گذاری خرما
رئیس انجمن خرمــای ایران درباره ســازوکار تعیین قیمت خرما 
گفت: به طور معمول ستاد تنظیم بازار قیمت گذاری خرما را انجام 

می دهد اما گاهی فرمانداران و دیگر مسئوالن دولتی در استان ها نیز 
اظهارنظرهایی درخصوص قیمت خرمــا انجام می دهند که نه تنها 
هیچ گاه تحقق پیدا نمی کند بلکه باعث لطمه به بازار نیز می شــود. 
فرخی، تعیین کننده نهایی قیمت در بازار را توازن میان عرضه و تقاضا 
دانست و افزود: تجربه نشان داده با وجود اینگونه دخالت ها در بازار در 
نهایت عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می کند. در دو تا سه  سال قبل 
ستاد تنظیم بازار به شدت در زمینه تعیین قیمت خرما ورود می کرد و 
قیمت هایی تعیین می کرد که بسیار باال یا بسیار پایین بود و هیچ گاه 

نیز عملیاتی نمی شد.

بارندگی و خسارت به خرما
متوسط برداشت خرما در کشور بین ۱.3تا ۱.5میلیون تن است که 
به طور متوسط بین 25تا 3۰درصد این میزان صادر می شود. سال 
گذشته میزان برداشت خرما در کشور یک میلیون و 3۰۰هزار تن 
بود و امسال گرچه بخشی از محصول خرما با بارش های سیل آسای 
مردادماه دچار آسیب شد اما پیش بینی می شود با رشد 2۰درصدی 
تولید، یک میلیون و 5۰۰هزار تن خرما در ســطح کشور برداشت 
شود. مقداد تکلوزاده، دبیر انجمن خرما بعد از موج اول بارندگی ها 
از وارد شــدن خسارت به بخشــی از محصول خرما در استان های 
سیســتان و بلوچستان، بوشــهر، خوزســتان و کرمان خبرداد و 
بیشترین میان آسیب را نیز در رقم مضافتی عنوان کرد. با این حال 
تاکنون برآورد دقیقی از میزان خسارت از سوی انجمن خرما اعالم 
نشده و مشخص نیست که حجم خســارت تا چه حد بر قیمت ها 
تأثیرگذار خواهد بــود. از کل خرمای تولیدی ایران، ســاالنه یک 
میلیون تن در داخل کشــور به مصرف می رسد و این حجم تقاضا، 
سرانه مصرف کشور را به طور متوسط روی عدد 7.5کیلوگرم نگه 
داشته است. البته به گفته رئیس انجمن خرمای کشور سرانه مصرف 
در اســتان های مختلف به صورت مجزا بســیار متفاوت و بین 3تا 
3۰کیلوگرم متغیر است که به طور طبیعی استان های تولیدکننده 

خرما مصرف باالتری نیز دارند. 

 قیمت بعضی انواع خرما
110.000خاصویی درجه یک

65.000کبکاب

75.000آلویی

110.000ربی صادراتی

70.000مضافتی درجه یک

80.000زاهدی درجه یک

160.000پیارم درجه یک

250.000پیارم صادراتی

بهزاد رنجبرگزارش
روزنامه نگار

تاالر شیشه ای

میوه روند کاهش قیمت را حفظ کرد
در مقایســه با نرخ نامه نخســتین هفته مرداد، بسیاری از 
انواع میوه های عرضه شده در میادین میوه  و تره بار کاهش 
قیمت داشته اند. در میان میوه های فصل، انواع انگور، انواع 
آلو، هلو، شــلیل و شــبرنگ، انواع طالبی، خربزه و هندوانه 
و از میــان میوه های وارداتی موز در هفته گذشــته کاهش 
قیمت داشته اند. بیشترین کاهش قیمت در زردآلو، شلیل 
و شبرنگ با ۴هزار تومان و انواع انگور با 3هزارتومان کاهش 
مشاهده می شود. قیمت بسیاری از میوه ها در سطح شهر 3۰ 

تا ۱۰۰درصد باالتر از میادین است.

قیمت جدید انواع خامه
با شــتاب گرفتن تغییرات قیمت انواع لبنیات از 
اردیبهشــت امســال، قیمت خامه نیز افزایشی 
جهشی یافت و از میانگین کیلویی 75هزار تومان 
به ۱25هزار تومان رســید. مشــاهده تغییرات 
قیمت خامه نشــان می دهد در 6ماه گذشته این 
محصول رشــد قیمتی بیش از 6۰درصد داشته 
است. خامه ازجمله محصوالت غیرحمایتی است 
که نرخ مصوب ندارد و تعیین قیمت آن از دولت به 

شرکت های تولیدی واگذار شده است.

میادین

بازارها

سوپرمارکت

قیمت ها به تومان
200گرمی

نیم چرب
24.000کاله

 200گرمی
خامه ترش

26.000کاله

100گرمی
کاکائویی

10.000شکلی

 200گرمی
فرادما

24.000پگاه

200گرمی
نیم چرب

25.000میماس

 200گرمی
کم  چرب

25.000میهن

100گرمی
نیم چرب 30درصد

13.000رامک

100گرمی
عسلی

13.000پاک

200گرمی
عسلی

25.000رامک

100گرمی
شکالتی

11.000پاکبان

زردآلو

21.000
4.000

شبرنگ
انجیری
24.000
1.000

هلو
انجیری
22.000
3.000

انگور
عسگری

20.000
3.000

شلیلو
شبرنگ
25.000
4.000

انگور
کندری

22.000
3.000

خربزه

8.500
1.000

میزانکاهشقیمتقیمتدرمیادین

کیلوگرم/ تومان

آلوزرد
قطرهطال

25.000
2.000

   کاهش قیمت برنج خارجی در راه است
دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: بنابر آمار از ابتدای 
سال 5۰۰هزار تن برنج وارد شده که با رفع دوره ممنوعیت 
تا پایان ســال ماهانه ۱5۰ تا 2۰۰هزار تن برنج باید وارد 
کشور شود. مسیح کشــاورز افزود: قیمت کنونی هر کیلو 
برنج پاکســتانی و هندی در مبادی 35 تا ۴۰هزار تومان 
اســت که از یک ماه آینده همزمان با فصل برداشت برنج 
خارجی، قیمت ۱5 تا 2۰درصد کاهش می یابد. به گفته او، 
با توجه به اختالف معنــادار قیمت برنج خارجی و ایرانی، 
ناچار به تامین کسری نیاز کشور از طریق واردات هستیم 

و تنها کاهش قیمت برنج ایرانی بر واردات اثر گذار است.

   ثبات قیمت دام 
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: با توجه به شرایط 
عرضه، قیمت دام نسبت به ایام قبل از محرم تغییری ندارد 
و هر کیلو شقه گوسفندی حداکثر ۱۸۰هزار تومان است. 
علی اصغر ملکی گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی 
بدون دنبه با نرخ ۱6۰ تا ۱65هزار تومــان به مغازه دار و 
با احتساب حداکثر ۱۰درصد ســود ۱۸۰هزار تومان به 
مصرف کننده عرضه می شــود . به گفته او، با پایان یافتن 
گرمای هوا پیش بینی می شــود که مصرف افزایش یابد، 

اما بازهم این موضوع به قدرت خرید مردم بستگی دارد.

   فروش میوه 50درصد کاهش یافت
رئیس اتحادیه بارفروشان گفت: تقاضای خرید و مصرف 
میوه و صیفی 5۰ تا 6۰درصد کاهش یافته است. مصطفی 
دارایی نژاد افزود: امســال تولید محصوالت کشاورزی ما 
۱.5برابر نسبت به ســال قبل بیشتر شده ولی از آن طرف 
تقاضای خریــد و مصرف میوه و صیفــی 5۰ تا 6۰درصد 
کاهش یافته است و همین موضوع نیز باعث شده با افت 
قیمت مواجه شــویم. او علت کاهش تقاضــای خرید را 
کاهش قدرت خرید مردم، گرمای هوا و کاهش تقاضا در 

ماه محرم دانست.

ریزش قیمت ها در بازار سکه و طال
همگام با ایجاد ثبات در بازار ارز، نوسان های قیمت طال و سکه هم محدود شده و قیمت ها در این 
بازار حتی روند نزولی داشته اســت. علت این موضوع اثر پذیری قیمت طال و سکه از نوسان های 
قیمت ارز است.  نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران در این باره گفت: در بازار سکه و طال برخالف 
افزایش قیمت های جهانی، هفته قبل شاهد کاهش نرخ طال و سکه بودیم و این به دلیل آن بود که 
تحت تأثیر تحوالت سیاسی و اقتصادی قیمت ارز به طور میانگین بین 800 تا 100تومان کاهش  یافت 
و در کانال 30هزار تومان قرار گرفت. به گفته محمد کشتی آرای، درحالی که قیمت دالر اوایل هفته 
قبل در محدوده 32 هزار تومان دادوستد می شد، در پایان هفته به محدوده 31 هزار تومان رسید. 
او اضافه کرد: کاهش قیمت ارز به کاهش قیمت ها در بازار ســکه و طال منجر شد. از سوی دیگر، با 
توجه به کاهش دادوستدها و تقاضاها که به سبب تعطیلی یک هفته اخیر بازار ایجاد شد، حباب 
سکه نیز کاهش یافت. او با بیان اینکه حباب سکه به طور متوسط در هفته  گذشته 220 هزار تومان 
کاهش یافت، اضافه کرد: در آخرین معامالت هفته قبل، قیمت سکه طرح قدیم 14 میلیون و 100 هزار 
تومان بود که به طور متوسط 50 هزار تومان کاهش قیمت داشت. سکه طرح جدید نیز با 250 هزار 
تومان کاهش به نسبت ابتدای هفته قبل، در پایان هفته 14 میلیون و ۷00 هزار تومان مبادله شد و در 
حقیقت حباب آن کاهش پیدا کرد. نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران افزود: قیمت هر مثقال 
طالی آب شده به طور متوسط 60 هزار تومان کاهش یافته و به 5میلیون و 8۹0 هزار تومان رسیده 
است. هر گرم طالی 18 عیار هم با 12 هزار و 500 تومان کاهش در آخرین معامالت روز گذشته یک 

میلیون و 360 هزار تومان به ازای هر گرم دادوستد شده است.

مکث

 نخستین هفته مثبت بورس
 پس از 2ماه

  بعد از مدت ها هفته قبل منحنی شاخص بورس
 با رشد مواجه شد

بعد از مدت ها نزول باالخره شاخص کل بورس تهران هفته قبل را 
با رشد سپری کرد و شــاخص کل بازار سهام نزدیک به یک درصد 

افزایش یافت.
به گزارش همشهری، آنطور که آمار ها نشان می دهد شاخص کل 
بورس تهران، باالخره بعد از مدت ها نزول هفته قبل رشد کرد و این 
امیدواری را ایجاد کرد تا روند معامالت و شاخص های بورس بهبود 
یابند. داده های موجود نشان می دهد در شرایطی که هفته هاست 
شاخص کل بورس تهران در حال نزول است و از ابتدای خرداد ماه 
تاکنون بیش از ۱6۰هزار واحد افت کرده است هفته قبل شاخص 
کل بورس تهران با ۱۱هزارو ۱۰3واحد رشد نزدیک به یک درصد 
رشد کرده است. نکته دیگر آنکه در دادو ستد های هفته قبل ارزش 
معامالت بازار دوم بورس تهران نیز بیش از 5۸درصد افزایش یافت 
و موجب شد ارزش کل معامالت نیز رشــد کند. هفته قبل جمعا 
۱7هزارو 5۸3میلیارد تومان مبادله در بورس تهران انجام شد که این 
رقم ۱۰درصد باالتر از هفته قبل است. با وجود این رشد ارزش روزانه 
معامالت خرد همچنان فاصله زیادی حتی با بهارامســال داردکه 
روزانه به ۸هزارمیلیارد تومان رسیده بود درحالی که درحال حاضر 
سطح ارزش روزانه مبادالت بورس به 2هزار میلیارد تومان و حتی 
در برخی روز ها به کمتر از این میزان رسیده است. به زعم تحلیلگران 
اقتصادی یکی از مهم ترین نماگرهای بورس، ارزش معامالت خرد 
است که افزایش آن به معنای افزایش جریان ورود نقدینگی به بازار 
سهام است. با این حال تحلیلگر ان بر این باورند تا ابهام های موجود 
در بازار سهام رفع نشود جریان ورود نقدینگی به بازار سهام افزایش 
نخواهد یافت اما این امیدواری وجود دارد که با جذاب شدن قیمت ها 

به دلیل نزول زیاد جریان ورود نقدینگی به بورس بار دیگر آغازشود.

ابهام های بازار سرمایه 
تحلیلگران می گویند عواملی چون کاهش قیمت جهانی کاالهای 
پایه، افزایش نرخ بهره و نامشخص بودن آینده برخی تصمیم های 
سیاســی ازجمله ابهام هایی که بازار با آن مواجه است و مانع ورود 
نقدینگی به بازار سهام شده اســت به زعم تحلیلگران تازمانی که 

ابهام های بازار رفع نشود نقدینگی وارد بازارسهام نمی شود.
ســجاد مرادی کارشــناس بازارســرمایه در این بــاره می گوید: 
مهم ترین علت نزول بازار بی اعتمادی ســرمایه گذاران نسبت به 
سیاستگذاری هایی است که اثر زیادی بر عملکرد شرکت ها و درنهایت 
روی قیمت سهام دارد.او افزود: همچنین افزایش نرخ بهره بین بانکی 
طی هفته های گذشته نیز وزن زیادی در رکود بازار و خروج نقدینگی 
داشته است هرچند در روزهای گذشته رئیس بانک مرکزی اعالم 
کرد به دنبال کاهش این نرخ اســت، اما باتوجه به شرایط تورمی، 
به نظر می رســد بانک مرکزی همچنان به سیاست پولی انقباضی 

خود پایبند باشد.
او تأکیدکرد: موضوع دیگری که می توانیم به آن اشاره کنیم کاهش 
قیمت کاالهای پایه در بازار جهانی اســت.در روزهای گذشــته 
گزارش هاي فصلی شرکت ها منتشر شد که نشان می دهد درآمد 
عملیاتی اکثرگروه ها با رشد مواجه شده اســت اما باتوجه به افت 
قیمت ها در بازار های جهانی، بازار این انتظار را ندارد که شرکت ها 
قادر به تکرار این عملکرد در فصل های بعدی باشــند؛ در کنار این 
موضوع کاهش سیاست تقسیم سود شرکت ها یکی دیگر از عواملی 
بودکه به نگرانی های بازار اضافه کرده است. او با بیان اینکه شرایط 
فعلی به گونه  ای نیســت که شــاهد چرخش نقدینگی به سمت 
بازارسرمایه باشــیم ادامه داد: روند مذاکرات هسته  ای را هم نباید 
بدون تأثیر دانست. حمیدرضا جیهانی کارشناس دیگر بازار سرمایه 
دراین باره گفت: مهم ترین دلیل افت شاخص بورس کاهش استقبال 
ســرمایه گذاران است. ورود ســرمایه ها به بازارسرمایه تحت تأثیر 
ریســک های موجود ازجمله نرخ بهره، کاهش بازده شــرکت ها و 
قیمت گذاری دستوری کاهش یافته و سرمایه گذاران برای تزریق 
نقدینگی به بورس رغبت چندانی نشان ندادند. او با اشاره به نرخ بهره 
گفت:نرخ بازده بازار ســرمایه به نسبت ریسک های موجود تفاوت 
معناداری با بازده بازار بدون ریسک مانند بازار پولی و سپرده دارد. در 
کشور های دیگر نرخ سپرده عمدتا بین ۱.5 و حداکثر 2 درصد بوده 
و در برخی کشور ها نیز منفی است، در عوض بازده بازار سهام در این 
کشورها ۸.۴ درصد است. اما در ایران در شرایطی که سال قبل نرخ 
سود سپرده حدود 2۰ درصد بود بازده بورس منفی بود. این موضوع 
با توجه به ریســک ها و ابهام های فعلی بازار سهام منجر به کاهش 

جذابیت سرمایه گذاری در بورس شده است.

آینده بازار سهام 
با وجود ابهام های موجود در بازار، برخی تحلیلگران بر این باورند به 
 دلیل کاهش سطح عمومی قیمت ها و کاهش نسبت قیمت به درآمد 
بازار سهام، فضا برای سرمایه گذاری در بورس مهیا شده و این امکان 
وجود دارد که به دلیل افزایش جذابیت قیمت سهام شرکت ها، روند 
نزولی بازار سهام به زودی به اتمام برسد. محمد مهدی بحرالعلوم 
کارشناس بازار سرمایه درباره اینکه روند نزولی بازارسهام چه زمانی 
به پایان می رســد، گفت: هر دارایی ای زمانی ارزنده می شود که به 
سطح ارزنده ای رسیده باشد.او با بیان اینکه فنر بازارکم کم در حال 
جمع شدن است، توضیح داد: با توجه به وضعیت بازار که در فصل بهار 
با آن مواجه بودیم، شرکت ها وضعیت سودآوری را بهبود بخشیدند و 
ناگزیر مولفه زمان و خلق سود در دل شرکت ها منجر به این خواهد 
شد که تقاضا به سمت بازار بیاید و من معتقدم که بازار نمی تواند تا 
ابد این وضعیت را ادامه دهد و به زودی شاهد تحرک در بازار خواهیم 
بود.او اضافه کرد: اما اینکه بازار سهام روند صعودی قابل مالحظه ای را 
در پیش بگیرد همه منوط به بررسی لحظه ای عوامل مؤثر بر شرایط 
کالن بازار یعنی برجام، نرخ بهره، نرخ ارز و شــرایط جهانی است.

بحرالعلوم درباره آثار احتمالی لغو تحریم ها گفت: وقتی مذاکرات 
هسته ای به ســرانجام برســد دولت می تواند از محل فروش نفت 
کسری بودجه خود را تامین کند و دیگر به جیب شرکت ها دسترسی 
نداشته باشد و با این شرایط ریسک دولت کاهش خواهد یافت.اشکان 
چهره نگار کارشناس دیگر بازار سرمایه نیز در این باره گفت: در شرایط 
فعلی ریسک های بازار سرمایه کم نیست، اما با افق بلندمدت و با دید 
حداقل یک ساله، سرمایه گذاری در بازار سرمایه نسبت به بازار های 
موازی بهترین گزینه است. او با بیان اینکه نرخ دالر یکی از عواملی 
است که در آینده بازار سهام نقش دارد توضیح داد:با توجه به اینکه 
بخش زیادی از شرکت های بورس صادرات محور هستند و نرخ دالر 
بر درآمد آنها خیلی تأثیر دارد، این موضوع می تواند نقش زیادی در 
آینده بازار داشته باشد.او ادامه داد: نکته دیگر نرخ تورم است. اگرتورم 
انتظاری را باتوجه به داده های موجود درنظر بگیریم، تورم نیز یکی از 

نکاتی است که می تواند به رشد بازار سهام منجر شود.


