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اندازه تقوایی که دارند دوست بدار.
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سیل ایالم برای مردم این شهر بسیار دردآور
و خس��ارتبار بود .از دولت تقاضای کمکهای
همهجانبهداریم.
رحمانوند

با آنکه مشکالت کش��اورزی بسیار زیاد است
اما ما همچنان روس��تایمان را ترک نکردهایم
و هنوز هم به این ش��غل شریف مشغولیم ولی
اکنون بعد از یک سال انتظار و بعد از مدتها که
محصولمان را برداشت کردهایم ،کسی نیست
که پول نقد بدهد و باید با چک معامله کنی و تا
نقد کردن چک خون دل بخوری .لطفا مسؤوالن
برای اینکه روس��تاها خالیتر از این و بازار پر از
میوههای وارداتی نشود که منجر به خروج ارز و
ضعیفتر از این شدن اقتصادمان میشود ،فکری
بکنند .چرا پولی که باید در کشاورزی و صنعت
و تولید کشور س��رمایهگذاری شود ،به خارج از
کش��ور برود و هزین��ه ورود کااله��ای لوکس،
اتومبیلهای گرانقیمت و رژلب(!) شود ،بعد پول
کشاورزی پرزحمت را ندهند؟!
یک هموطن کشاورز

به ج��ای فروش نفت و خوش��حالی از اینکه
ممکن است بتوانیم بیشتر از این نفت بفروشیم،
بیایند زیرس��اختهای اقتصاد را درست کنند.
بیایند به فکر صادرات محصوالت نفتی باش��ند
نه خامفروشی نفت .بیایند صنایع دستی مانند
فرشهای دس��تباف شهرهای مختلف کشور و
محصوالت هنری اصفهان را صادر کنند.
مردانیپور

پیامهای تبلیغاتی که برخی اپراتورهای تلفن
همراه برای مردم میفرستند ،واقعا دیگر اعصاب
هم��ه را خرد کرده .دیگر حت��ی موارد اخالقی
را ه��م رعایت نمیکنن��د و از م��رگ افراد هم
میخواهن��د پول درآورند .باید ع�لاوه بر تعداد
باالی ش��مارههایی که با آنها ب��دون اجازه برای
مشترکان پیامک میفرستند ،شمارههایی را هم
اعالم کنند تا کسانی که میخواهند پیامکهای
تبلیغی اپراتورها نیاید ،با ارس��ال آن ش��مارهها
خواستهشان عملی شود.
بهادری

پیامک خوانندگان
10002231
دريچه انعكاسپيامهايشما ازسراسركشور
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همدان

ارز

واگ�ذاري امتي�از كش�تيراني در كارون ب�ه
انگليس�يها در زم�ان ناصرالدين ش�اه قاجار
 1267شتصويب قانون سربازگيري در مجلس شوراي
ملي در جريان جنگ اول جهاني  1294 -ش
تصوي�ب انق�راض حكومت قاجاريه توس�ط
مجلس و آغاز ديكتات�وري «رضاخان پهلوي»
  1304شپيروزي سپاهيان نادرشاه در جنگ با عثماني
  1148قدرگذش�ت اديب و عارف نامي «عبدالرحمن
جامي» خاتم شعراي بزرگ ايران  898 -ق
برگزاري اولين مس�ابقه فوتب�ال در جهان -
1901م
آزماي�ش اولي�ن بم�ب هيدروژن�ي آمريكا
 1952محمله انگلستان و فرانسه به مصر پس از اعالم
ملي شدن كانال سوئز 1956 -م
درگذش�ت «لويي ماس�ينيون» خاورشناس
معروف فرانسوي 1962 -م
ت�رور خانم «اينديرا گاندي» سياس�تمدار و
نخستوزير پيشين هند 1984 -م
كنارهگي�ري داوطلبانه «ماهاتي�ر محمد» از
نخستوزيري مالزي 2003 -م
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بازار پولی

گزارش

انتشار گزارش  6ماهه شرکتهای بورسی

تعداد خریداران بورس نصف شد!
گروه اقتصادی :بورس تهران در اولین هفته آبانماه
برخ�لاف هفته پایانی مهرماه روند نزولی در پیش
گرفت و ب��ه دلیل انتش��ار گزارشه��ای ضعیف
ش��رکتها با افت متغیرهای خود روبهرو ش��د و
نیمی از خریداران خود را از دس��ت داد .به گزارش
ایسنا ،با پایان یافتن مهرماه انتظار سهامداران برای
انتش��ار گزارش  6ماهه ش��رکتها به س��ر رسید
و در هفت��ه ابتدای��ی آبان موج��ی از گزارشهای
 6ماهه منتش��ر شد که انتش��ار آنها وضعیت بازار
س��رمایه را تغییر داد .به ای��ن ترتیب فعاالن تاالر
شیش��های به دلیل نزدیک ش��دن به زمان انتشار
گزارشهای  6ماهه ش��رکتها ،ب��ه اخبار مثبت
سیاس��ی و اقتصادی بیتوجه شدند و تمام توجه
خود را به س��مت ای��ن گزارشها جل��ب کردند.
ی  6ماهه نیز
البته گزارشها 
چنگی به دل نزد و همانطور
که پیشبینی شده بود تعدیل
منف��ی ش��رکتهای مطرح
زمینه افت شاخص و قیمتها
را فراهم کرد و موجب تسری
جو منفی به کل بازار سرمایه شد .البته این جو در
روزهای پایانی هفته اندکی کاهش یافت و بورس
تهران بعد از اتمام ش��وک ناشی از گزارشها ،روند
متعادلتری در پیش گرفت اما انتشار گزارش 6ماهه
شرکتها این واقعیت را نشان داد که صنایع بورسی
با مش��کالت جدی در زمینه افت قیمت و کاهش
می��زان فروش مواجه هس��تند و با رکودی عمیق
دست و پنجه نرم میکنند .با این حال همانطور
که انتظار میرفت بازگشایی نماد شرکتها بعد از
تعدیلهای منفی موجب منفی شدن جو بازار شد
به طوری که عملکرد ضعیف ش��رکتها در نیمه
نخس��ت س��ال بورس را به مدار نزولی برگرداند و
موجب ریزش  251واحدی شاخص و برگشت آن
از کانال  63هزار واحدی شد .به این ترتیب با افت
 0/4درصدی شاخص کل ،سودآوری بازار سرمایه
افت کرد و به 0/6درصد رسید .در این هفته همچنین
ارزش و حجم معامالت هم ریزشهای شدید بیش
از  60درصد را تجربه کرد به طوری که در مجموع
 920میلی��ون س��هم ب��ه ارزش ه��زار و
 714میلی��ارد ری��ال دادوس��تد ش��د و ارزش
و حج��م معام�لات ب��ه ترتی��ب اف��ت  66و
 68درص��دی را تجربه ک��رد و به دلیل جو منفی
ناش��ی از گزارشهای  6م��اه دفعات معامالت 56
درصد اف��ت کرد و تع��داد خریداران نی��ز با افت
 53درص��دی ب��ه  28ه��زار و  669نف��ر کاهش
یاف��ت .ب��ه این ترتی��ب ب��ا انتش��ار گزارشهای
 6ماهه ش��رکتها ،ریس��ک ناش��ی از انتشار این
گزارشها کاهش یافت و چشم سهامداران به اجرای
بسته اقتصادی دولت در نیمه دوم آبانماه دوخته
شد .بستهای که در نحوه اجرا ابهامهای زیادی دارد
اما به اعتقاد کارشناسان به عنوان مسکن میتواند
جلوی عمیقتر شدن رکود اقتصادی را بگیرد.
■■گزارشهای  6ماهه از رکود شدید خبر میدهد

یک کارشناس بازار سرمایه گفت :گزارشهای
 6ماهه شرکتها حکایت از ضعف عملکرد آنها
دارد که بر ش��اخص و معامالت ب��ورس اثرگذار
ب��وده و بیانگ��ر رک��ود فراگیر در بی��ن صنایع
بورسی و مشکالت ش��رکتها در زمینه فروش
محصوالت اس��ت .علی احمدی در گفتوگو با
تسنیم با اش��اره به اینکه لغو تحریمها میتواند
محرک خوبی برای رش��د معامالت بازار سرمایه
باش��د ،گفت :بازگش��ایی نماد معامالتی برخی

ش��رکتهای مهم در بورس پس از تعدیلهای
منفی اعالم ش��ده ،موجب کاهش رشد شاخص
بورس در هفته گذشته شد .این کارشناس بازار
س��رمایه افزود :یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر
اقتصاد کشور و در پی آن بازار سهام در ماههای
گذشته افت جهانی قیمت برخی کاالهاست که
میت��وان امیدوار بود با بهب��ود وضعیت جهانی
ای��ن کاالها ،ش��اهد بازگش��ت رونق ب��ه بورس
باش��یم .وی اضافه کرد :گزارشهای منتشرشده
 6ماهه شرکتها حکایت از ضعف عملکرد آنها
دارد که این موضوع بر شاخص و معامالت بورس
اثرگذار بوده و محتوای این گزارشها بیانگر رکود
فراگیر بین صنایع بورس��ی و مش��کالت جدی
در زمین��ه فروش محص��والت و نیز افت قیمت
کاالهاس��ت .این کارشناس
بازار س��رمایه درب��اره تاثیر
بس��ته خروج از رکود دولت
ب��ر اقتصاد کش��ور و در پی
آن بازار سهام گفت :اقتصاد
و بورس کشور برای بازگشت
به رونق ،نیاز به تحول در صنایع مختلف دارد و
باید دید دولتیها چه تدبیری برای خروج اقتصاد
از رکود با اجرایی شدن این بسته اندیشیدهاند.

■■بخت با سهامداران یار نیست

اتفاقات چند س��ال اخی��ر در صنعت خودرو
اکنون زنگ خطر این صنعت را برای خودروسازها
و س��هامداران آن به صدا در آورده و باید تدبیری
اساس��ی به حال این صنعت اندیش��یده ش��ود.
س��هام خودروس��ازها که روزی در ب��ورس جزو
پرطرفدارترینه��ا به ش��مار میآم��د ،طی چند
سال گذش��ته با کاهش بیسابقه قیمت مواجه
ش��ده است بهطوری که شرکتهای این صنعت
به س��بب مطالبات معوق و افزایش هزینهها به
قیمت اسمی نزدیک و سهامداران خود را متضرر
کردهاند به گونهای که روزهای بیاقبالیش��ان به
تاالر شیش��های و افت قابل توجه شاخصها نیز
کشیده شده است .بررسی عملکرد شرکتهای
خودرویی نش��ان میدهد گروه خودرو و ساخت
قطعات در بورس از حدود  31ش��رکت تشکیل
شده و نسبت قیمت به درآمد این صنعت کاهش
یافته و به این ترتیب با وجود افت قیمت س��هام
این گروه ،هنوز تناس��ب الزم بین قیمت سهم و
سود ش��رکتها وجود ندارد .بررسی روند قیمت
سهام شرکتهای مطرح خودروسازی نیز نشان
میدهد شرکتهای خودرویی زامیاد ،سایپا ایران
و ایرانخ��ودرو دیزل ب��ه دلیل تعدیل منفی 20
درصد در س��ود خود که در گزارش  6ماهه آنها
اعمال شده بود (که البته به سود پیشبینی شده
خود نرسید) منجر به توقف نمادشان شد .به طور
کلی میتوان گفت ،در کنار رکود شاخص بورس
و بیاقبالی بازار به گروه پتروشیمی و پاالیشگاهی،
سهام خودروس��ازان در بورس نیز مغفول مانده
بهطوری که این روزها حال و روز خوش��ی ندارد
و ح��ال با به پایان رس��یدن فصل مجمع به نظر
میرسد شرکتهای مطرح خودرو سازی در بازار
سرمایه سودی برای تقسیم بین سهامداران خود
ندارند .براس��اس این گزارش ،این وضعیت باعث
نگرانی بازار و ریزش قیمتها شده ،چراکه بیانگر
وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور است به طوری
که طی  3س��ال گذش��ته موض��وع افزایش نرخ
فروش محصوالت و دالر همچنین کاهش فروش
سبب سیر نزولی شاخص این صنعت شده است.

آلاسحاق پیشبینی کرد

خطرسرازیرشدنسپردههابهمؤسساتمالیغیرمجاز
عضو هیأت نماین��دگان اتاق ته��ران بیان
ک��رد :احتمال دارد با کاهش نرخ س��ود بانکی
س��پردههای مردم به س��مت مؤسسات مالی
و اعتب��اری غیرمج��از برود .یحیی آلاس��حاق
در گفتوگ��و ب��ا باش��گاه
خبرنگاران جوان ،با یادآوری
اینکه همزمان با در دستور
کار ق��رار گرفتن تغییر نرخ
سود بانکی در شورای پول
و اعتبار مس��ائل متعددی
مطرح ش��ده است ،اظهار داش��ت :واقعیت این
اس��ت که با توجه به ش��رایط کنون��ی اقتصاد
هزینههای مالی نرخ سود بانکی کنونی در تولید
بسیار باال است و با شرایط فعلی اقتصاد کشور
همخوانی ندارد .وی با اشاره به اینکه هزینههای
مالی باالیی به تولیدکنندگان تحمیل میشود،
گفت :به عنوان مثال اگر بازگشت سرمایه تولید
را از  10ت��ا  12درصد یا در حالت خوشبینانه
 15درص��د در نظ��ر بگیریم هزین��ه مالی نرخ
سود بانکی که به تولیدکننده تحمیل میشود
حدود  30درصد است .آلاسحاق افزود :مفهوم
ای��ن هزینه مالی آن اس��ت که م��ردم به جای
سرمایهگذاری در بخش تولید پولهای خود را
در بانکها س��پردهگذاری و سود آن را دریافت
میکنند .یکی از تبعات منفی این کار حرکت
نقدینگی به سمت عملیات بانکداری و معامالت
ی اس��ت و نه معامالت تولید .درحال حاضر
پول 

نیز بخش اعظم نقدینگی کش��ور ی��ا در روابط
بینبانک��ی خرید و ف��روش پول ی��ا معامالت
پولی میچرخد .وی تاکید کرد :با این تفاس��یر
باید نرخ س��ود بانکی کاهش یاب��د اما در این
صورت با توجه به مش��کل
س��اختاری نظ��ام پول��ی و
بانک��ی کش��ور و ظرفیت
بازارهای غیرمتشکل پول و
مؤسس��ات مالی و اعتباری
غیرمجاز و البته بیانضباط
با پارادوکسهایی مواج��ه خواهیم بود که این
موضوع باعث میش��ود س��پردههای مردم در
صورت کاهش نرخ سود بهسمت موسسات مالی
غیرمجاز روانه شود .عضو هیأت نمایندگان اتاق
تهران در عین حال با اش��اره به اینکه به دلیل
نظارت بانک مرکزی و شورایعالی نظارت نظام
بانکی کش��ور تا حدودی منضبط ش��ده است،
بی��ان کرد :البت��ه هنوز نظامات غیرمتش��کله
مؤسس��ات مالی و اعتباری غیرمجاز به صورت
کام ً
ال بیانضباط و خارج از نظام بانکی کش��ور
فعالیت میکنند .این مؤسسات منابع مالی در
اختیار دارند و به س��پردهگذاران خود نیز سود
 25درصدی پرداخت میکنند .آلاسحاق ادامه
داد :حال اگر نرخ س��ود بانکی در بازار رس��می
کاهش یابد تمام ذخایر بانکها یعنی سپردههای
مردم��ی ج��ذب مؤسس��ات مال��ی و اعتباری
غیرمجاز میشود.

نفت و طال

تداوم سراشیبی قیمت طالی سیاه و فلز زرد در بازارهای جهانی

قیمت نفت و طال کاهش یافت

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال در
معامالت دیروز  9سنت کاهش یافت و به عدد
 48دالر و  71سنت رسید ،همچنین هر اونس
طال نیز دیروز با کاهش  0/3درصدی قیمت در
برابر  1148دالر معامله شد .به گزارش تسنیم
به نق��ل از رویت��رز ،پس از
انتشار گزارش��ی از کاهش
شدید رشد اقتصادی آمریکا
و افزای��ش نگرانیها درباره
کاهش تقاضا ب��رای نفت،
قیمت نفت خ��ام دیروز در
معامالت آس��یایی کاهش یافت .این در حالی
است که قیمت طال نیز در بازارهای جهانی سیر
نزولی را در پیش گرفت .آمارها نشان داد رشد
اقتصادی آمریکا در  3ماهه س��وم سال بشدت
کاهش یافته است .تجار و تحلیلگران میگویند
هر دو شاخص نفتی در مسیر ثبت اولین رشد
هفتگی در  3هفته گذشته هستند اما با توجه به
اینکه حجم ذخایر نفتی در حال افزایش است،
احتماال نوس��انات قیمت نف��ت در هفته آینده
محدود خواهد بود .براساس این گزارش ،قیمت
هر بش��که نفت خام آمریکا پس از افزایش 12
سنتی در جلسه قبل ،دیروز  17سنت کاهش
یافت و به  45دالر و  89س��نت رس��ید .قیمت
هر بش��که نفت برنت پس از کاهش  20سنتی
در روز پنجشنبه دیروز  9سنت کاهش یافت و
به  48دالر و  71سنت رسید و در مسیر افزایش

 1/5درصدی هفته جاری قرار گرفت .آمارهای
ضعیف از رش��د اقتصادی آمریکا و ارقام پایین
فروش مس��کن در این کش��ور ،واکنش مثبت
ب��ازار به آمارهای دولت��ی در اوایل هفته جاری
را تضعیف کرده اس��ت .آماره��ا در اوایل هفته
نشان داد حجم ذخایر نفت
آمریکا در هفته گذشته 3/4
میلیون بشکه افزایش یافته
ک��ه کمت��ر از برآورده��ای
انجام شده توسط یک گروه
صنعتی بود .ای��ن موضوع
سبب شد قیمت نفت افزایش قابل توجهی پیدا
کن��د و قیمت نفت خام آمریکا ح��دود  3دالر
در هر بش��که افزایش یابد .با نزدیک شدن به
آخر هفته و در آس��تانه انتشار آمارهای مربوط
به شاخص مدیران خرید چین در هفته آینده،
حجم معامالت در بازار احتماال کم خواهد بود.
در بازار طال قیمتها در نزدیکی پایینترین رقم
 3هفته اخیر بود و به دلیل گمانهزنیها درباره
افزایش نرخ بهره در سال جاری ،در مسیر ثبت
بدترین هفته در حدود  2ماه گذشته قرار داشت.
تحلیلگران گفتند با توجه به احتمال افزایش نرخ
بهره و همچنین همزمان با تضعیف تصویر فنی،
احتمال افزایش بیش��تر قیمت طال وجود دارد.
براس��اس این گزارش ،قیمت هر اونس طال در
بازاره��ای جهانی دیروز با  0/3درصد کاهش به
 1148دالر و  50سنت رسید.

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا

3389

-

یورو

3865

-

پوند

5340

-

درهم امارات

954

-

ین ژاپن

29

-

ریالعربستان

935

-

یوآن چین

559

-

لیرترکیه

1230

-

دینار کویت

11550

-

دینار عراق

2/8

-

دالر کانادا

2670

-

روبل روسیه

57

-

روپیه هند

55

-

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

941000

-

طرح جدید

942000

-

نیم سکه

474000

-

ربع سکه

252000

-

سکه

سکه گرمي

168000

-

هر مثقال طال

415700

-

یک گرم طالی  18عیار

95740

-

یک گرم طالی  24عیار

127801

-

هر اونس طال

(1143/32دالر)

-2/06

هر اونس نقره

( 15/59دالر)

-0/04

نفت

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

45/79

0/02

برنت درياي شمال

48/83

0/25

42/4

-

اوپک

بورس
مقدار

تغییر(درصد)

بورس تهران
شاخص بورس

62923/7

-

شاخص  30شركتبرتر

2714/8

-

آزاد شناور

2575/8

-

شاخص بازار اول

43870/4

-

شاخص بازار دوم

138572/9

-

شاخصصنعت

51870

-

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
ح .مهركامپارس

210

5/53

ي روزدارو
داروساز 

5530

4/99

پلياكريل

1962

4/98

نقائن
سيما 

15796

4/95

كشاورزي

ع و خدمات
ش صناي 
گستر 

2279

4/93

توليد مواد اوليهو اليافمصنوعي

3883

4/92

1240

4/91

7644

4/86

1171

4/74

ي ايران
ي سربو رو 
مل 
نماس هريختهگري
تأمي 
بيمهالبرز

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينكاهش
ح .سرمايهگذاريبوعلي

172

-9/47

ن داراب
سيما 

1233

-8/8

ن خراسان
قند شيري 

14193

-4/99

ي لقمان
داروي 

2704

-4/52

ايرانخودرو

1845

-4/35

ح .معدني و صنعتي گلگهر

815

نيرومحركه

-4/34

1348

-4/26

7523

-4/12

1210

-4/04

نفتسپاهان
قندنيشابور

شاخص کل

تغییر

تاالربینالملل

17744

-12

بورس لندن

3489/5

-10/36

بورساسترالیا

5288/6

-21/6

نیکی ژاپن

19083

147

بورس داوجونز

