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شاخص کل بورس تهران دیروز 

برای دومین روز متوالی و بعد از بورس
اجرای بسته 10بندی حمایت از 
بورس افزایش یافت اما با وجود رشد شاخص کل 
که عمدتا ناشــی از حمایت از سهام شرکت های 
بزرگ بوده است، شاخص کل هم وزن، که به زعم 
تحلیلگران نمای واقعی تری از بازار ارائه می کند با 
افت سنگین مواجه شده و روند خروج نقدینگی از 

بورس نیز رکورد های تازه ای ثبت کرده است.
به گزارش همشــهری، روند نزولی بازار سهام در 
هفته گذشته که به افت 335هزار میلیارد تومانی 
بازارسهام منجر شد سازمان بورس را بر آن داشت 
تا در روز پنجشنبه با تشکیل یک جلسه اضطراری 
بسته تازه ای را برای حمایت از بورس تصویب و از 
روز شنبه اجرا کند که شــامل تزریق نقدینگی و 
انتشار اوراق تبعی یا طرح بیمه سهام است. اجرای 
این طرح در طول روزهای شــنبه و یکشنبه به 
رشد شاخص کل بورس جمعا به میزان 13هزارو 
392واحد معادل یک درصد منجر شد. با وجود 
رشد شاخص کل، شــاخص هم وزن که به زعم 
تحلیلگران نمای واقعی تری از بازار نشان می دهد 
5118واحد یعنی 1.4درصد افت کرد. این موضوع 
موجب شده تا تحلیلگران و فعاالن بازار سرمایه 
روند رو به رشد شــاخص بورس را صوری بدانند 
و از آن با نام رشد شــاخص دولت و افت شاخص 
ملت در شــبکه های اجتماعی یاد کنند. اما چرا 

اینگونه است؟

رشد واقعی یا صوری
شــاخص کل بورس تهران براســاس فرمولی 
محاسبه می شــود که در آن میزان رشد قیمت 
سهام شرکت ها و سود تقسیمی آنها تعیین کننده 

است. به این معنا که 2مولفه اصلی برای محاسبه 
شاخص بورس میزان رشد یا کاهش روزانه قیمت 
سهام شرکت ها و میزان ســود ساالنه است که 
آنها تقسیم می کنند. نکته اصلی اما این جاست 
که در فرمول محاسبه شاخص کل بورس تهران 
وزن یا اثر شرکت های بزرگ بر نوسان های این 
شاخص بیشــتر از ســایر شرکت هاست و تأثیر 
شرکت های کوچک در محاســبه این شاخص 
در مقایسه با تأثیر شرکت های بزرگ این بازار با 
یکدیگر برابر نیست. به این معنا که چون ارزش 
بازار شرکت های بزرگ بیشتر از شرکت های دیگر 
است هر نوع نوسان قیمت سهام این شرکت ها 
می تواند به افت یا رشد قابل توجه شاخص کل 
بورس منجر شــود. اما در مقابل نحوه محاسبه 
شــاخص کل هم وزن اینگونه نیســت. در این 
شــاخص همه شــرکت های بورس وزن یا اثر 
یکســانی بر شــاخص بورس دارند و به همین 
دلیل تحلیلگران اعتقاد دارند این شاخص نمای 
واقعی تری از بازار سهام نشان می دهد و در واقع 
نشان می دهد ســهام چه تعداد از شرکت های 
بورس با رشد یا کاهش مواجه شده اند. به دلیل 
این تفاوت در نحوه محاسبه شاخص کل بورس 
و شاخص هم وزن در گذشته و در برخی دوره ها 
برخی مدیران وقت ســازمان بورس برای اینکه 
نمای بهتری از وضعیت بازار سرمایه به نمایش 
بگذارند از طریق حمایت از ســهام شرکت های 
بزرگ تــاش کرده انــد که قیمت ســهام این 
شرکت ها رشد کند تا از طریق رشد قیمت سهام 
شرکت های بزرگ شاخص کل بورس تهران نیز 
با رشد مواجه شود. این همان موضوعی است که 
موجب شده برخی سهامداران خرد شاخص کل 
بورس تهران را شاخص دولت و شاخص کل هم 

وزن را شاخص ملت بنامند. به این معنا که هرگاه 
مسئوالن ســازمان بورس در تاشند عملکرد 
بهتری از خود در مقابل دیدگان دولت به نمایش 
بگذارند از طریق حمایت از ســهام شرکت هاي 
بزرگ زمینه رشد شــاخص کل بورس تهران را 
فراهم می کنند و اغلب برای آنها رشــد شاخص 

هم وزن مهم نیست.

آمارها چه می گویند؟
مروری بر آمار های 2روز گذشته نیز نشان می دهد 
در مبادالت روز شنبه با وجود رشد شاخص بورس 
قیمت ســهام بیش از 75درصد از شــرکت های 
بورس افت کرده است. در روز شنبه جمعا قیمت 
سهام 455شــرکت افت کرد و فقط قیمت سهام 

142شرکت با رشد مواجه شد.
در مبادالت دیروز نیــز در بهترین حالت قیمت 
سهام نیمی از شــرکت های بورس رشد و نیمی 
دیگر کاهش یافت اما شــاخص بورس با رشــد 
نزدیک به 10هزار واحدی مواجه شد. این اما همه 
ماجرا نیســت. اطاعات دقیق تر نشان می دهد 
که روند خــروج نقدینگی از بازار ســهام در روز 
شــنبه رکورد تازه ای ثبت کرده اســت، زیرا در 
این روز بیــش از 914میلیــارد تومان نقدینگی 
سهامداران حقیقی از بازار ســهام خارج شد و با 
خروج این میزان پول از سوی سهامداران حقیقی 
نسبت خروج پول ســهامداران حقیقی به ارزش 
معامات خرد به رقم 34.6درصد رسید که رقم 
کم سابقه ای در بورس تلقی می شود. این نسبت 
در مبادالت دیروز نیز 21.5درصد بود که یکی از 

باالترین رقم ها در سال جاری محسوب می شود.
این ارقام نشــان می دهد ســهامداران در طول 
روز های شــنبه و یکشــنبه با وجود رشــد یک 

درصدی شاخص بورس جمعا هزارو 413میلیارد 
تومان پول از بازار سهام خارج کرده اند و نه فقط 
وضعیت بازارسهام بهبود نیافته بلکه روند خروج 
پول از بورس نســبت به هفته قبل که بازار سهام 
با افت سنگین 7میلیارد دالری مواجه شده بود، 

شتاب بیشتری گرفته است.
طبق آمارهای موجود با افزایش شــتاب خروج 
پول از بازار سهام از ابتدای هفته جاری جمع کل 
نقدینگی که از بازار سهام از ابتدای امسال تاکنون 
خارج شده اســت به رقم 30هزار میلیارد تومان 

رسیده است.
این روند خــروج نقدینگی از بــورس در حالی 
شــتاب بیشــتری گرفته که روند نزولی بورس 
25ماه است که ادامه دارد و اعداد نشان می دهد 
از 20مرداد مــاه 1399که این روند آغاز شــده، 
ســهامداران 160هزار میلیارد تومان نقدینگی 
از بورس خارج کرده اند. اهمیت این ارقام زمانی 
نمایان می شود که بدانیم کل پول های تازه ای که 
از ابتدای سال 1398وارد بورس شد و رشدهای 
اعجاب آوری را تا مرداد سال 1399برای بورس به 
ارمغان آورد و به خلق رکورد 2میلیون و 100هزار 
واحدی برای شاخص بورس در آن سال منجر شد، 

رقمی بالغ بر 110هزار میلیارد تومان بوده است.
برخی تحلیلگران هشدار می دهند سیاست های 
فعلی بــرای نجــات بــازار از طریــق ارائه یک 
بســته 10بندی صرفا یک راهکار موقت اســت 
و برای بهبود واقعی شــاخص های بــورس باید 
سیاســتگذاری های اقتصــادی در ابعــاد کان 
ترمیم شــود، که ازجمله آنها می توان به حذف 
قیمت گذاری دستوری، کاهش نرخ بهره، بهبود 
شــاخص های تولید، کاهش عوارض صادراتی و 

شفاف شدن نرخ خوراک صنایع اشاره کرد.

رشد صوری شاخص بورس
درحالی که شاخص بورس تهران دیروز برای دومین روز متوالی با رشد مواجه شد، شتاب خروج نقدینگی از بورس شتاب 

بیشتری گرفته و شاخص کل هم وزن که نمای واقعی بازار را نشان می دهد، همچنان نزولی است

قاچاق موبایل سخت تر شد
براساس قانون جدید، پرداخت حقوق ورودی موبایل همراه مسافر تنها با استفاده از کارت بانکی به نام مسافر امکان پذیر است 

مهدی دادفر 
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو:

ماشــین های  آیین نامــه،  مطابــق   
شاســی بلند، بنــز و تویوتــا را نخواهیم 
داشــت. 7شــرکتی کــه می خواهنــد 
بــه واردات اقــدام کننــد هم اکنــون 
خودروهــای چینــی را مونتــاژ می کننــد 
و بعیــد به نظــر می رســد کــه بتواننــد 
خودروهــای تولیــدی در برندهــای اول 

جهان را وارد کنند.

احمد زراعتکار 
رئیس امور انرژی سازمان برنامه و 

بودجه:
 پروژه هایی کــه در پارس جنوبی فعال 
هســتند وضــع خوبــی دارنــد و فــاز ۱۴ 
پارس جنوبــی و یکــی از ســکوهای 
یایــی فــاز ۱۱ تــا پایــان زمســتان  در
وارد مــدار تولیــد می شــوند. مجتمــع 
پارس جنوبی ظرفیــت باالیی در تولید 

انرژی دارد.

مهران محرمیان
 معاون فناوری های نوین بانک مرکزی 

2بانک بزرگ ملی و ملت برای معامالت 
آزمایشــی رمــز ریــال انتخاب شــده اند و 
هم اکنون در حال بررســی خروجی های 
معامالت رمز ریال هستیم تا بازخوردها 
را دریافــت و مشــکالت آن را برطــرف 

کنیم. 

قیمت جدید گوشت گوسفندی
قیمت گوشت گرم گوسفندی در میادین مهرماه هم افزایشی 
بود. نرخ نامه میادین میوه و تره بار شهرداری تهران در آخرین 
تغییرات، قیمت گوشت گوساله را نســبت به مهرماه بدون 
تغییر و گوشت گوسفندی را با حدود 4درصد افزایش نشان 
می دهد. گوشت گوسفندی شهریورماه نیز به همین میزان 
گران شــد درحالی که قیمت گوشت گوســاله در مهرماه 

کاهشی بود.

قیمت در آبانقیمت در شهریور

کیلوگرم/ تومان

قیمت کالباس و سوسیس 
ثابت ماند

سوسیس و کالباس 2ماه گذشته را بدون تغییر 
قیمت پشت سر گذاشــت. مقایسه قیمت انواع 
فرآورده های پروتئینی نشــان می دهد با وجود 
افزایش قیمت مرغ و گوشــت در شــهریور و 
مهر، قیمت سوسیس و کالباس تولیدی بیشتر 
شرکت ها در این دو ماه تغییری نداشته است.  

میادین

چهره ها

سوپرمارکت

قیمت ها به تومان
 کالباس قارچ و مرغ
- 500گرمی 60 

208.000میناسیان

 ژامبون تنوری
- 350گرمی 90 

138.000هایزم

فرانکفورتر 70 
نایلونی- یک کیلویی

204.000کیمبال

سوسیس گوشت 
- 300گرمی 90

132.000سولیکو کاله

کوکتل مخصوص 
- یک کیلویی 70

202205.000

 ژامبون گوشت
- 350گرمی 95 

130.000میکائیلیان

 کالباس مرغ و قارچ
 60 - 350گرمی

176.000بوفالو

کوکتل دودی 55
- 500گرمی

70.000کامپوره

راسته 
گوسفندی 

247.000
259.700

سردست 
گوسفندی
164.800
174.500

راسته با 
استخوان 
173.500
189.200

کف دست 
گوسفندی
183.900
199.000

ماهیچه 
گوساله

227.000
221.500

ران 
گوساله

229.000
224.500

سردست 
گوساله

227.000
221.500

راسته   
گوساله

238.000
233.000

تاالر شیشه ای

فروش حقوقی

فروش حقیقی

۴89

988

۱832

۱333

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقام به میلیارد تومان
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روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته
ارقام به هزار واحد

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 9هزارو 
837واحد، معادل 0.79درصد رشد کرد و به یک میلیون 
و 25۴هزارو ۴6۴واحد رسید اما شاخص کل هم وزن با 

۱898واحد افت به 356هزار و 2۴۱واحد رسید.

در مبادالت دیروز بازارسرمایه، قیمت سهام 
3۱7شرکت رشد و 290شرکت کاهش یافت. قیمت 

سهام ۱6شرکت هم تغییر نکرد.

ارقام به درصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت دیروز بازارسهام، سهامداران حقیقی هزارو 
333میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم 

فروش سهامداران حقیقی به هزارو 832میلیارد تومان 
رسید.۴99میلیارد تومان از سهامی را که دیروز سهامداران 

حقیقی فروختند، سهامداران حقوقی خریدند.

ارزش بازار سهام

ارزش کل ســهام شــرکت های حاضــر در بــورس و فرابــورس 
درمبــادالت دیــروز 37هزارمیلیاردتومــان رشــد کــرد و بــه 
5589هــزار میلیــارد تومان رســید. ایــن به معنای آن اســت 
که ارزش دالری کل بازار ســهام ایران »بــورس و فرابورس« 
بــا توجــه بــه اینکــه هــردالر آمریــکا دیــروز در بــازار آزاد در 
محدوده 33هزار تومان دادوستد شد، درحال حاضر معادل 

۱69میلیارد و 620میلیون دالر است.
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ارقام به هزارمیلیاردتومان

ارزش معامالت بازار سرمایه

ورود و خروج نقدینگی با بازار سهام

در مبادالت دیــروز ۱2هــزارو 695میلیارد تومــان اوراق 
بهادار دربازار ســرمایه دادوســتد شــد که از این میزان 
2هــزارو 32۱میلیــارد تومــان بــه معامــالت خرد ســهام 
و بقیــه بــه اوراق بدهــی و معامــالت عمــده اختصــاص 
یافت. این ارقام نشان می دهدکه ارزش کل معامالت 
خــرد در دادو ســتد های دیــروز 32۴میلیــارد تومــان 
معادل ۱2.2درصــد در مقایســه بــا روز معامالتی قبل 

نزول کرده است.

ارقام به درصد  کل معامالت  معامالت خرد

صعود
نزول

بدون تغییر
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ســهامداران حقیقی دیــروز ۴99میلیارد تومــان نقدینگی از 
بازار ســهام خارج کردنــد و با خروج ایــن میــزان نقدینگی از 
بورس، نســبت خروج پول حقیقی بــه ارزش معامالت خرد 
به 2۱.5درصد رسید که نشان می دهد شتاب خروج پول از 

بازار سهام همچنان باالست.
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ارقام به میلیاردتومان

قوانین واردات گوشی موبایل با استفاده از رویه مسافری 

با تغییراتی مواجه شده که می تواند میزان قاچاق گوشی بازار
از این مسیر را کاهش دهد. به گزارش همشهری، با اباغ 
بخشنامه دفتر واردات گمرک، شرایط رجیستری تلفن همراه مسافر از 
ابتدای آبان  ماه تغییر کرده اســت. طبق این بخشنامه پرداخت حقوق 
ورودی تلفن همراه از این پس صرفا با کارت بانکی به نام مسافر و حداکثر 
تا یک ماه امکان پذیر است. پرداخت حقوق ورودی از طریق درگاه  های 
بانکی به رمز دوم نیاز دارد و درصورت نداشتن کارت بانکی به نام مسافر 

به خصوص برای کودکان امکان رجیستری وجود نخواهد داشت.

قاچاق مسافری کم می شود
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل این اقدام را گامی مثبت در جهت 
کاهش قاچاق گوشی با استفاده از رویه مســافری ارزیابی کرد و در این  
زمینه به همشهری گفت: ما در سال های اخیر با چالشی جدی در بحث 
رجیستری تلفن همراه از رویه مسافری مواجه بوده ایم و این تصمیم با این 
هدف اتخاذ شده که از سوءاستفاده از اطاعات سفر مسافران جلوگیری 
شــود. محمدرضا عالیان افزود: قانونگذار در سال های اخیر بارها تاش 
کرده مسیر مســافری را برای کســانی که به صورت خیلی هوشمند و 
سازماندهی شده گوشــی های قاچاق را رجیستر می کردند، به مسیری 
سخت تبدیل کند و هربار نیز اصاحاتی در این مسیر صورت گرفته است. 
به عنوان مثال، یک سال و نیم پیش اصاحی صورت گرفت مبنی بر اینکه 
گوشی باید حتما در گمرکات توسط مسافر اظهار شود. به اعتقاد او، این 
تصمیم جدید برای محدودسازی یا مسدودســازی استفاده تجاری از 
گوشی های وارداتی از رویه مسافری اتخاذ شده و در مجموع اقدام مثبتی 
است اما ممکن است اجرای آن در ابتدای امر با مشکاتی مواجه باشد. 
عالیان در این زمینه گفت: طبیعتا این تصمیم کار بعضی از مسافران را 
سخت می کند. به عنوان مثال، افرادی که بعد از سال های طوالنی به ایران 
سفر می کنند، کارت و حساب بانکی در ایران ندارند یا حساب بانکی  آنها 
مسدود شده، با این تصمیم جدید که به گمرک های اجرایی نیز اباغ شده 

است، برای فعال ســازی تلفن همراه با مشکل مواجه می شوند. او افزود: 
ممکن است برای حل این مشکل، به این  افراد مهلتی داده شود که در یک 
بازه زمانی چند روزه افتتاح حساب داشته باشند و بتوانند با کارت بانکی 
خودشان، حقوق و عوارض گمرکی موبایلی را که با اطاعات سفر خود در 
گمرک اظهار کرده اند، بپردازند. عالیان اضافه کرد: این کار علی القاعده به 
کاهش قاچاق گوشی از رویه مسافری کمک می کند اما روش های دیگر 
مثل ایجاد محدودیت زمانی استفاده از گوشی های مسافری نیز کمک 
می کند که این حلقه کوچک و کوچک تر شود تا حداقل سوءاستفاده از 

رویه مسافری صورت گیرد.

واردات آیفون 14کماکان ممنوع است
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل درباره آخرین وضعیت واردات 
تجاری آیفون 14 نیز گفت: هنوز مجوزی بــرای واردات تجاری صادر 
نشده و این باتکلیفی و امتناع از تصمیم گیری در زمینه گشایش واردات 
آیفون 14، نه تنها در کوتاه مدت به شرکت هایی که کسب وکارشان در این 
حوزه است آسیب می زند، بلکه مصرف کننده را نیز دچار خسارت می کند؛ 
چنان که همین االن تعداد زیادی مصرف کننده گوشی هایی را خریده اند 
که ممکن است رجیستر نشود  یا با تأخیر زیادی این رجیستری انجام شود 

و این موضوع برای خریداری که چند ده میلیون پول برای این گوشــی 
پرداخت کرده، نگران کننده اســت. به اعتقاد این فعال صنفی، زنجیره 
تامین و توزیع تلفن همراه نسبت به باتکلیفی هایی از این نوع آسیب پذیر 
است و بهتر است هرچه ســریع تر در این زمینه تصمیم منفی یا مثبتی 
گرفته شــود. در بیش از یک  ماهی که از رونمایی از آیفون 14 گذشته، 
تعداد زیادی از این مدل گوشی با استفاده از رویه مسافری به کشور وارد 
و اظهار شده و برخی فروشندگان گوشی های فعال شده را تحت عنوان 
رجیسترشده با قیمتی بسیار باالتر به فروش رسانده اند. سامانه همتا روز 
شنبه هفته جاری با هشدار نسبت به خرید و فروش این گوشی ها اعام 
کرد: تمام آیفون های 14 موجود در بازار قاچاق هســتند و هنوز امکان 
رجیستری آنها وجود ندارد. بر  اســاس این اطاعیه، تاکنون هیچ یک از 
مدل های آیفون 14 در هیچ رویه ای )مسافری یا تجاری( رجیستر نشده 
و گوشی های موجود در بازار، قاچاق هستند. گفته می شود گوشی های 
برخی از مسافران که تا به حال فعال بوده بعد از گذشت فرصت یک ماهه 

رجیستری، غیرفعال شده است.

روند واردات موبایل با مشکلی مواجه نیست
عالیان، رویه واردات تجاری گوشی های پرچمدار )باالی 600دالری( را 
کماکان بر پایه ارز حاصل از صــادرات خود عنوان کرد و در زمینه روند 
واردات دیگر گوشی  ها که در ماه های قبل با مشکاتی به لحاظ تامین 
ارز مواجه بودند، گفــت: هنوز در تامین ارز اختال داریم اما شــرایط 
بسیار بهتر شده و هم اکنون روند واردات با مشــکلی مواجه نیست. از 
اردیبهشت امسال ثبت سفارش واردات گوشی های باالتر از 600دالر 
با تمرکز بر برند آیفون، براساس قانونی نانوشته، ممنوع شد و از مهرماه 
با آزاد شدن مسیر ثبت ســفارش این گوشی ها، تامین ارز واردات به ارز 
حاصل از صادرات خود شــرکت های واردکننده محدود و منحصر شد. 
به گفته سخنگوی بانک مرکزی، ارز تأمین شده برای گوشی های آیفون 
در سال جاری نسبت به 7 ماه  ابتدای سال 1400  معادل 250میلیون 

دالر کاهش داشته است.
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