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چهره روز

بورس

نوشداروی سیل

صعود33هزار میلیارد تومانی
بورس

بعد از بازدیدی که رئیسجمهور از مناطق
سیلزده داشت ،دولت در جلسهای شیوه
معمول رســیدگی به خســارات ناشی از
سیل را تغییر داد؛ پیشازاین ،از مکانیسم
تخصیص بودجههای الزم بــرای مدیریت بحــران یا جبران
خسارت سیل و زلزله استفاده میشد اما وزارت اقتصاد گزارشی
به هیأت دولت ارائه کرده تا برای جبران خسارات ناشی از سیل و
زلزله ،از ظرفیت صنعت بیمه که در بسیاری از کشورها بهعنوان
شیوهای کارآمد استفاده میشــود و در احکام قانونی هم درج
شده ،استفاده شود.
بر همین اساس اســت که سیداحســان خاندوزی ،وزیر امور
اقتصادی و دارایی میگوید :هیأت دولت مصوب کرده اســت
که 2.5هزار میلیارد تومان برای ســال ۱۴۰۰به صندوق بیمه
حوادث طبیعی ســاختمان اختصاص یابد تا از طریق قرارداد
با ســایر شــرکتهای بیمه ،بتوان در کوتاهترین زمان ممکن
خسارتهای ناشی از سیل و زلزله را جبران کرد .البته صندوق
بیمه همگانی ساختمان در کشور از ســال گذشته فعال شده
اما چون بودجههای الزم در اختیار نگرفته بود ،تاکنون آنگونه
که باید فعال نبوده اســت و با مصوبه دیروز هیأت دولت برای
اختصاص 2.5هزار میلیــارد تومان برای ســال ۱۴۰۰به این
صندوق ،یکی از الزامات فعال شدن آن فراهم خواهد شد.
نکته اینجاست که صندوق بیمه ،باید قبل از رخداد خسارت ،حق
بیمه را دریافت کرده و آن را به سرمایهگذاریهای موردنظر خود
اختصاص داده باشد تا در زمان بروز خسارت ،بتواند آن را طبق
عملکرد یک صندوق بیمه جبران کند؛ در غیراین صورت ،اگر
قرار باشد خسارتی به مردم وارد شده و در زمان جبران خسارت
منابع حق بیمه به صندوق اختصاص یابد ،دیگر نیاز به صندوق
نیست و میتواند از همان مکانیسم تخصیص بودجه از خزانه،
خسارتها را جبران کرد .از سوی دیگر ماجرا ،طبق آییننامه
اجرایی قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی،
وزارت نیرو مکلف است حق بیمه سهم بیمهگذار را روی قبض
برق مشــترکان محاســبه و دریافت کرده و وجوه دریافتی را
بهترتیب مقرر در این آییننامه به خزانهداری کل کشــور واریز
کند .بر این اساس ،کار اصولی آن است که حق بیمه صندوق در
همان زمان وصول به صندوق اختصاص یابد.

نقدخبر

دوسر باخت
خبر :رســتم قاســمی ،وزیر راه و شهرســازی
نرخ جدید عوارض آزادراههای مشــارکتی(بخش
خصوصی) را برای ســال ۱۴۰۱ابالغ کرد .در این
ابالغیه ،نرخ عوارض عبور وسایل نقلیه از آزادراههای
مشارکتی(بخش خصوصی) نسبت به سال قبل16.7
تا 101درصد رشد کرده و رکورد بیشترین افزایش
به آزادراه کاشان – اصفهان تعلق داشته است .طبق
قانون ،درصورتیکه خودروهای عبوری تا ۷روز پس
از تردد از آزادراههای مجهز به پرداخت الکترونیک
نرخ عــوارض را پرداخت نکنند مشــمول عوارض
پلکانی خواهند شد.
نقد :از دیروز که ابالغیه مــورخ 8مرداد وزارت
راه و شهرسازی برای تغییر نرخ عوارض آزادراههای
مشارکتی رسانهای شد ،بســیاری برای رقم باالی
عوارض در مسیر آزادراه تهران شمال تمرکز کردند
که رقــم آن در روزهای عادی بــه ۹۴هزار تومان و
روزهای آخــر هفته و تعطیل بــه ۱۳۴هزار تومان
میرســد .یعنی یک رفتوبرگشــت از این مسیر
حداقل 188هزارتومان و حداکثر 268هزار تومان
فقط هزینه عوارض دارد ،با توجــه به توانایی مالی
جامعه(بهجز ثروتمندانی که به هــر بهانهای عازم
ویالی شمال هستند) این نرخها پذیرفتنی نیست؛
اما اگر از منظر آن سرمایهگذاری به ماجرا نگاه شود
که در طرحهای زیربنایی حاضر شده و باید هزینه
نگهداری و تعمیر راهها را بــا نرخهای آزاد بپردازد،
معادله کامال معکوس میشود .نکته اینجاست که
افزایش نرخ عوارض آزادراهی ،با قدرت خرید مردم
تناسبی ندارد و به همین دلیل آنها را وادار میکند
از مســیرهای فرعی و جادههای قدیم تردد کنند.
مســیرهایی که عمدتا کامیون رو بــوده و کیفیت
بسیار پایینتری نســبت به آزادراه دارند؛ خطرات
جانی و استهالک خودروی سواری در آنها باالست.
در این معادله ،نه سرمایهگذاری به انتفاع موردنظر
خود میرسد و نه مردم رضایت دارند؛ ازاینرو بهتر
اســت تا زمانی که درآمدهای مردم واقعیسازی و
بهروزرسانی نشده ،دولت راهکارهایی برای جبران
هزینه ســرمایهگذاران ارائه کند و از خیر باال بردن
شدید نرخ عوارض آزادراهی بپرهیزد.

انتظار میرود از سرگیری مذاکرات هستهای در وین به
محرکی برای رشد بورس در روزهای آینده تبدیل شود

همشهری طرح نمایندگان را کالبدشکافی کرد

آغاز اصالح مقررات در نظام بانکداری
نمایندگان مجلــس از هفته آینده
رسیدگی به شور دوم طرح بانکداری
بانک
ناظر بر مسئولیت ،اهداف ،ساختار و
وظایف این نهاد سیاستگذار و ناظر بازار پول و ارز را
آغاز میکنند .همزمان بازوی تحقیقاتی مجلس در
یک گزارش پژوهشی به کالبدشکافی 5تغییر مهم
پرداخته و مزایا و معایب آن را با وکالی مردم در میان
گذاشته اســت .علی صالحآبادی ،رئیسکل بانک
مرکزی از روند بررســی طرح مجلس راضی است و
میگوید :با تصویب طرح قانون بانک مرکزی اصالح
خوبی در رابطه بانک مرکزی و بانکها و بانک مرکزی
با دولت رخ خواهد داد ،اما برای اصالح رابطه بانکها
و مشــتریان ،باید طرح قانون بانکــداری که بعد از
تصویب طــرح قانون بانک مرکزی در دســتور کار
مجلس قرار میگیرد ،به تصویب برسد.
مرکز پژوهشهای مجلس میگوید مقایســه بین
2متن شــور اول و دوم طرح مجلس نشان میدهد
تغییراتی در ارکان بانک مرکــزی ،ترکیب اعضای
هیأت عالی و نحوه نصب و عزل آنها ،ترکیب و وظایف
هیأت نظارت بانک مرکزی و همچنین رسیدگی به
اختالفها و جرایم ایجاد شده است .این گزارش با
اشاره به اضافه شــدن مجمع عمومی شورای فقهی
بهعنوان 2رکن جدید ارکان بانک مرکزی در گزارش
شور دوم تقدیم شــده به صحن علنی مجلس برای

تصمیمگیری نهایی ،میافزاید :اضافه شدن مجمع
عمومی به یکــی از ارکان بانک مرکزی این تصور را
ایجاد میکند که بانک مرکزی یک شرکت دولتی
اســت؛ درحالیکه در طرح اصلی بر مستقل بودن
بانک مرکزی تأکید شده است .این نهاد تحقیقاتی
با اشــاره به جایگزینی هیأت عالــی بانک مرکزی
به جای شــورای پول و اعتبــار میافزاید :ترکیب
اعضای شــورایعالی بهنحوی تغییر کرده که عمال
تصمیمهای این هیأت وابسته به نمایندگان دولت
یا اشخاص منصوب است؛ تاجایی که اقتصاددانان و
متخصصان عضو این هیأت با حکم رئیسجمهور عزل
و نصب میشوند و با حذف معاونان رئیسکل و یک
اقتصاددان و یک متخصص بانکداری ،وزیر اقتصاد
و رئیس سازمان برنامه و بودجه در این هیأت مهم
پولی حضور خواهند داشت و تصمیمگیری میکنند.
مرکز پژوهشهای مجلس با اشــاره بــه تغییر در
نحوه نصب و عزل اعضــای غیراجرایی هیأت عالی
بانک مرکزی و رئیسکل آن در گزارش شــور دوم
مجلس فاش میسازد که عزل و نصب این اعضا در
گزارش جدید مجلس بهطور کامل در اختیار دولت
قرار گرفته و بهطور خاص نصــب و عزل رئیسکل
بانک مرکزی کامال براساس مصوبه سال 93مجمع
تشخیص مصلحت انجام میشود و اعضای غیراجرایی
هیأت عالی بانــک مرکزی هم بهطور مســتقیم از

ســوی رئیسجمهور نصب یا عزل میشــوند؛ این
درحالی است که در گزارش شــور اول طرح ،عزل
اعضای غیراجرایی منوط به اجماع سران 3قوه شده
و رئیسجمهور در شرایطی میتوانست رئیسکل
بانک مرکزی را برکنار کند که گزارش مستند مبنی
بر قصور یا تقصیر در انجام وظایف و گزارشدهی به
مجلس و عموم وجود داشته باشد.
تغییر مناسب در هیأت انتظامی

بازوی تحقیقاتی مجلس با اشاره به تغییر در ترکیب
هیأت انتظامی بانــک مرکزی در گــزارش نهایی
مجلس میگوید :تعداد قضات در هیأتهای انتظامی
بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی کاهش پیدا کرده
و تصمیم نهایی برعهده تنهــا قاضی قرار گرفته که
منجر به افزایش وزن کارشناسان در هیأت رسیدگی
به تخلفات بانکها شــده که این تغییــرات از نظر
کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس مناسب است.
این گزارش میافزاید تغییر در ترکیب هیأت نظارت
بانک مرکزی و حــذف اقتصاددانان و 3متخصص
پولی زمینه نظارت دقیق و کارشناســی را تضعیف
میکند؛ افزون بــر اینکه نحوه انتخــاب و انتصاب
اعضای این هیأت مهم هم تغییر کــرده و به جای
انتخاب اعضا توسط سران قوا ،قرار است هر 5عضو
این نهاد به پیشــنهاد وزیر اقتصــاد و تأیید مجمع

عمومی بانک مرکزی انتخاب شــوند .کارشناسان
مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به آخرین ویرایش
طرح مجلس در ارتباط با نحوه اداره بانک مرکزی به
تغییرات درخصوص رسیدگی به اختالفها و جرایم
اشاره و تأکید میکنند :براساس این ویرایش بانک
مرکزی و قوه قضاییه موظف شــدهاند هیأتهای
رســیدگی به اختالفات بانکــی را در مراکز تمامی
استانهای کشــور و شــهرهای پرجمعیت دایر و
اختالفات اشخاص تحت نظارت با یکدیگر و با سایر
ذینفعان را رسیدگی کنند .از نظر بازوی تحقیقاتی
مجلس ،این تغییر ارتباط مستقیمی با وظایف بانک
مرکزی ندارد و از سوی دیگر شائبه انحراف از عدالت
و بیطرفی را به همراه دارد و باعث تداخل وظایف بین
هیأت انتظامی بانکها و بانک مرکزی میشود .این
نهاد پژوهشی میگوید :برخی تغییرات صورت گرفته
در طرح نهایی مجلس میتواند باعث کاهش درجه
استقالل بانک مرکزی از دولت و بهطور خاص کاهش
استقالل عملکردی و نهادی بانک مرکزی از دولت
شود؛ هرچند که طرح مجلس در نهایت پاسخگویی و
شفافیت در بانک مرکزی را افزایش میدهد و قدرت
نظارتی آن را تا اندازهای بهبود میبخشد و بهتر است
در تصمیمگیری نهایی اصالحــات الزم در زمینه
اصالح رابطه بانک مرکزی با دولت در هنگام بررسی
طرح در صحن علنی مورد توجه قرار گیرد.

پــس از مدتها نــزول ،دیروز شــاخص کل بــورس تهران
7هزارو340رشد کرد و بیش از 33هزار میلیارد تومان به ارزش
بازار سهام اضافه شــد با این حال ارزش روزانه معامالت خرد
همچنان در سطح 2هزار میلیارد تومان باقی ماند انتظار میرود
از سرگیری مذاکرات هســتهای در وین به محرکی برای رشد
بورس در روزهای آینده تبدیل شود.
به گزارش همشهری ،بورس تهران از ابتدای خرداد ماه تاکنون
12درصد افت کرده و این نزول به خــروج دهها هزار میلیارد
تومان نقدینگی از بازار ســهام منجر شده اســت.همزمان با
این نزول ارزش روزانه معامالت خــرد به پایینترین حد خود
از سال 1399تاکنون رسیده که این نشــان میدهد اشتیاق
ســرمایهگذاران برای ســرمایهگذاری در بورس کاهش یافته
است .تحتتأثیر این نزول شاخص کل بورس تهران به محدوده
یکمیلیونو400هزار واحد رســیده است موضوعی که کمتر
کارشناسی پیش از این آن را پیشبینی میکرد.
این نزول در حالی اتفاق افتاده اســت که در ماههای فروردین
و اردیبهشت امســال شــاخص کل بورس تهران تا محدوده
یکمیلیونو600هزار واحد پیشروی و این امید را ایجاد کرده
بود که شاخص کل بورس تهران بتواند از سقف قله قبلی خود
که در مرداد ماه 1399در محدوده 2میلیونو100هزار واحد
ثبت شده بود عبور کند اما این رشــد تداوم نیافت و از خرداد
ماه امســال تاکنون بیش از 150هزار واحد نزول کرده است.
تحلیلگران تکنیکی براین باورندکه درصورت تداوم روند نزولی
شاخص این احتمال وجوددارد ،که شاخص بورس تا محدوده
یک میلیون و 200هزار واحد و حتی یک میلیون واحد هم نزول
کند اما در مبادالت روزگذشته شرایط بازار دچار تغییراتی شد
و این امیدواری را ایجاد کرد که شــاخص کل بورس تهران در
محدوده فعلی حفظ و یا حتی با رشد مواجه شود.
رشد 33هزار میلیارد تومان

در مبــادالت روز گذشــته شــاخص کل بــورس تهــران
7هزارو340واحــد رشــد کــرد و بــه یــک میلیــون و
437هزارو360واحــد رســید .تحتتأثیر این رشــد بیش از
33هزارمیلیارد تومان به ارزش بازار ســهام اضافه شد و جمع
کل ارزش ســهام شــرکتهای حاضر در بورس و فرابورس به
6522هزار میلیارد تومان معادل 207میلیارد دالر رسید .نکته
قابل توجه در مبادالت روز گذشــته این بود که بعداز مدتها
ارزش سهام تعداد زیادی از شــرکتهای بورس با رشد مواجه
شد .آمارها نشان میدهد در دادو ستدهای دیروز قیمت سهام
432شــرکت معادل 73درصد از شــرکتهای بورس با رشد
مواجه شدند که این موضوع یک اتفاق کم سابقه از خرداد ماه
تاکنون محسوب میشود .هنوز مشــخص نیست آیا رشد روز
گذشته بورس بهمعنای توقف یک روند نزولی چند ماه است ،یا
اینکه ظرف روزهای آینده دوباره شاخص بورس با نزول مواجه
خواهد شد؟

واردات برنج در انتظار دستور معاون اول

تغییر قوانین ثبت سفارش کاال در سامانه جامع تجارت ،واردات برنج را متوقف کرده و باعث کندی در روند واردات نهادههای دامی شده است
واردات برنج بار دیگر متوقف شده و این بار نه قانون منع
واردات فصلی بلکه تغییر یکباره ضوابط ثبت سفارش و
بازار
ناهماهنگی بین وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی
عامل این توقف است .به گزارش همشهری ،تصمیم دولت درخصوص لغو
ممنوعیت واردات برنج برای امسال که بهمنظور تنظیم بازار این محصول
اتخاذ شد ،استقبال فعاالن بازار را بهدنبال داشت و این امید را ایجاد کرد
که تداوم واردات در کنار افزایش 25درصدی تولید داخلی ،کاهش قیمت
برنج را در بازار بهدنبال داشته باشــد ،اما بهنظر میرسد با همه تالش و
همکاری دولت مشکالت واردات قرار نیست تمامی داشته باشد.
ثبت سفارشها بازگشت میخورد

دبیر انجمــن واردکنندگان برنج درباره مشــکل جدیــدی که برای
واردکنندگان ایجاد شده ،به همشــهری گفت :با وجود سیاست خوبی
که دولت با توجه به تجربه گرانی سال گذشته در پیش گرفت و توانست
ممنوعیت واردات را لغو کند ،از ابتدای مرداد در سیستم جامع تجارت،
میانگین واردات دوساله شرکت یا فرد واردکننده مبنای ثبت سفارش
قرار گرفتــه و به این ترتیب عمــا جلوی واردات گرفته شــده و ثبت
سفارشها ریجکت میشود.
مسیح کشاورز توضیح داد :پیش از این ،شرکتهای سفارشدهنده در
ســامانه جامع تجارت ،رتبهبندی و اعتبارسنجی میشدند و براساس
رتبه و اعتبار شرکتها امکان ثبت سفارش فراهم شده بود ،اما به محض
لغو دوره ممنوعیت واردات ،با این مشکل مواجه شدیم که شروع و حتی
ویرایش ثبت سفارش واردات ،از سوی سیســتم ،بازگشت میخورد.
بهگفته وی ،پیگیری این مشکل از سوی انجمن واردکنندگان نشان داد
وزارت صمت بدون هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی سیستم را تغییر
داده و میانگین ارزش واردات 2سال اخیر یک واردکننده را مالک مجاز

یا غیرمجاز بودن ثبت سفارش قرار داده است .دبیر انجمن واردکنندگان
برنج کشور با اشاره به اینکه اطالعات استفاده شده در سامانه ناقص است،
اضافه کرد :این شرایط برای دیگر کاالها نیز مشکالتی را ایجاد کرده ،اما
درباره برنج ،بهگونهای است که هیچ یک از واردکنندگان ،چه بزرگ و
چه کوچک ،امکان ثبت سفارش در این سامانه را ندارند .از ابتدای امسال
تاکنون 500هزار تن برنج از ســوی بخش خصوصی وارد کشور شده و
سامانه جامع تجارت بر این اساس ،سقف واردات را برای امسال پر شده
اعالم میکند.
واردات عمال متوقف شده است

کشاورز ،ضوابط جدید سامانه تجارت را غلط دانست و افزود :در 2سال
گذشته با توجه به شرایط کرونا و کاهش مصرف ،واردات برنج از سوی
بخش خصوصی کاهش بسیاری یافت و از سوی دیگر برخی از شرکتها
به تازگی و از امسال اقدام به ثبت سفارش کردهاند و سابقه واردات قبلی
ندارند ،اما فاکتوری که مبنای پذیرش سفارشات قرار گرفته باعث شده
امکان واردات از کلیه واردکنندگان و اعضای انجمن ســلب و واردات
عمال متوقف شــود .دبیر انجمن واردکنندگان با اشــاره به پیامدهای
ناخوشایند توقف واردات و تکرار اجتنابناپذیر گرانیهای سال گذشته
افزود :هماکنون شرایط بهگونهای است که گویی عینا دوره ممنوعیت
برقرار شده و واردکنندگان بخش خصوصی به این نتیجه رسیدهاند که
اگر این مشکل به سرعت حل نشود با تحمل ضرر و زیان ،قراردادهای
قبلی خرید را نیز متوقف کنند .بهگفته کشاورز ،وزارت جهاد کشاورزی
در این زمینه با محمد مخبر ،معاون اول رئیسجمهور مکاتباتی داشته
و نامهنگاریهایی نیز از ســوی انجمن واردکننــدگان با وزارت صمت
انجام شــده که این وزارتخانه همهچیز را منوط به دستور معاون اول
رئیسجمهور و رئیس ستاد تنظیم بازار کشور اعالم کرده است.

کندی واردات نهادههای دامی

تغییر قوانین و ضوابط ثبت سفارش کاال در ســامانه جامع تجارت نه
فقط برای برنج بلکه برای واردات نهادههای دامی نیز مشکل ایجاد کرده
است .روز گذشته بازرس اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور،
از توقف ثبت سفارش نهادههای دامی خبر داد و افزود :سازمان توسعه
تجارت بنا به مصوبه دولت و ستاد تنظیم بازار ،میانگین ثبت سفارش
2سال گذشته شرکتها را مبنای واردات قرار داده است؛ به این معنا که
اگر شرکتی در 2سال گذشته 60هزار تن بار وارد کرده بود ،امسال نیز
همان میزان را میتواند وارد کند و امکان ثبت سفارش مجدد برای آن
شرکت وجود ندارد.
کسری لشگری ،دلیل این تصمیم دولت را باال بودن حجم ثبت سفارش
کاالهای اساسی بهویژه شکر و روغن دانست و اضافه کرد :سال گذشته
8میلیون دالر شــکر ثبت سفارش شــد؛ اما این رقم در سالجاری به
100میلیون دالر رسید؛ به همین دلیل ممنوعیتهایی در این زمینه
وضع شد که همه شــرکتهای واردکننده کاالهای اساسی نتوانند در
حجم باال اقدام به ثبت سفارش کنند.
چالش ناخواسته

برنج با توجه به گرانیهای بیحد و حصر یکسال اخیر و نهادههای دام و
طیور با توجه به نقش بسیار مهمی که در تولید کاالهای اساسی گوشت،
مرغ و تخم مرغ دارد ،رابطه مستقیمی با سفره خانوارها دارند و هرگونه
مشــکل در تامین بازار این کاالها بهطور مســتقیم بر قیمت کاالهای
اساسی تأثیرگذار هستند .بهنظر میرسد اگر گره ایجاد شده در مسیر
واردات محصوالت کشاورزی بهویژه این دو کاالی استراتژیک به سرعت
و با تدبیر دولت باز نشود ،بازار کاالهای اساسی کشور ناخواسته و متاثر
از یک ناهماهنگی کوچک ،دستخوش چالشهای بزرگی خواهد شد.

آینده بازار سهام
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همشهری را در شبکههای اجتماعی
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تحلیلگران بر ایــن باورندکه تداوم روند صعــودی بورس در
روزهای آینده بستگی زیادی به کاهش ریسکهای سیاسی،
افزایش نرخ بهره بین بانکی و رشد قیمت جهانی کاالهای پایه
دارد چرا که بهزعم آنها عامل اصلی نزول شــاخص این عوامل
است .آمارها نیز نشان میدهد که ارزش روزانه معامالت خرد
در بورس به پایینترین حد خود در 2ســال گذشته رسیده و
حتی در مبادالت روز گذشته نیز که شــاخص بورس با رشد
مواجه شد ارزش معامالت خرد از سطح 2هزار میلیارد تومان
فراتر نرفت .در سال 1399ارزش روزانه معامالت خرد به سطح
25هزار میلیارد تومان رسیده بود و حتی در ابتدای سالجاری
روزانه بهطور متوســط 8هزار میلیارد تومان سهام و حق تقدم
بهصورت خرد در بازار سهام دادوستد میشد .مقایسه این آمار
نشان میدهد که حجم معامالت با کاهش زیادی قابل توجهی
شده اســت و این کاهش شــدید ارزش روزانه معامالت خرد
طبق ادبیات مالی ناشی از نگرانی سهامداران و کاهش اشتیاق
برای سرمایهگذاری در بورس است و چون یکی از عوامل رشد
شاخص ورود نقدینگی به بورس است تا زمانی که ارزش روزانه
معامالت خرد به شکل محسوسی افزایش نیابد خیلی نمیتواند
به رشد شاخصهای بورس امیدار بود.
نیما میرزایی ،کارشــناس بازار ســرمایه در اینباره میگوید:
درصورت حفظ قیمت جهانی کاالهای پایه میتوان امیدوار بود
که افت شدیدتر از این برای سهام شرکتها رخ ندهد ،اما باید
توجه کرد که تا زمان ورود نقدینگی و کاهش جذابیت بازارهای
موازی رشد بورس دشوار خواهد بود؛ بنابراین باتوجه به موارد
مذکور قویترین ســناریوی پیش رو برای هفته آینده تداوم
رکود و ادامه وضعیت نوسانی است.
بهگفته او عدمرعایت سقف ۲۰درصدی نرخ بهره بین بانکی و
افت به نسبت شدید قیمتهاي جهانی کاالهای پایه ازجمله
دالیل نگرانی سهامداران و طوالنی شــدن دوره نزول و رکود
در بورس است .با این حال بهنظر میرسد مخابره برخی اخبار
سیاسی که میتواند منجر به کاهش ریسکها و ابهامهای بازار
سرمایه شود در روزهای آینده محرکی برای رشد شاخصهای
بورس باشد دیروز انریکو مورا ،معاون رئیس سیاست خارجی
اتحادیه اروپــا در پیامی توییتری از آغاز دوبــاره مذاکرات در
وین خبر دادو نوشت :با تشــکر فراوان از مقامات اتریش در راه
بازگشت دوباره به وین برای برای بحث در مورد برجام و بازگشت
به اجرای کامل آن براساس متن پیشنهادی ۲۰جوالی جوزف
بورل هماهنگکننده سیاســت خارجه اتحادیه اروپا هستیم.
انتظار میرود این موضوع ظرف روزهای آینده بازار ســهام را
تحتتأثیر قرار دهد.

