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عقبگرد  ۲۰۶۲واحدی
شاخص کل بورس

معاملهگ��ران بورس تهران ی��ک روز پس
از آغ��از معامالت ب��ازار ثانویه ارز بر اس��اس
سیاس��تهای جدید ارزی بان��ک مرکزی ،در
ت س��هام گروههای
حالی ش��اهد ریزش قیم 
پیش��رو در روندی متعادل از معامالت بودند
ک��ه اغل��ب حقوقیه��ا از این فرص��ت برای
جمعآوری سهام اس��تفاده کردند .به گزارش
ب��ورس ،ش��اخص کل قیمت و ب��ازده نقدی
بورس تهران در پایان معامالت دیروز با کاهش
 ۲۰۶۲واحدی به رقم  ۱۳۱هزار و  ۵۲۱واحد
رس��ید .شاخص کل هموزن نیز با کاهش ۳۶
واحدی عدد  ۱۸ه��زار و  ۹۱۳واحد را تجربه
کرد .شاخص س��هام آزاد شناور نیز با کاهش
 ۱۶۲۴واحدی به عدد  ۱۴۰هزار و  ۳۷۰واحد
دس��ت یافت .شاخص بازار اول هم در حالی با
کاهش  ۱۳۳۵واحدی به رقم  ۹۵هزار و ۷۷۰
واحد رس��ید که ش��اخص بازار دوم با ۴۹۸۵
واحد کاهش روی رقم  ۲۶۷هزار و  ۳۰۱واحد
ایستاد .شاخص کل فرابورس نیز با کاهش ۳۲
واحدی عدد یکهزار و  ۴۹۹واحد را تجربه کرد.
دیروز معامالت س��هام در نم��اد معامالتی 3
شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس با ۴۳۹
واحد ،فوالد مبارکه با  ۲۲۱واحد و پتروشیمی
پ��ارس با  ۲۰۸واحد کاهش بیش��ترین تأثیر
منفی را بر محاسبه شاخص بورس به نام خود
ثبت کردند .در مقابل معامالت سهام در نماد
معامالتی  3شرکت پتروشیمی پردیس با ۹۰
واحد ،بانک ملت با  ۵۹واحد و ارتباطات سیار
ایران با  ۴۵واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت
را بر محاسبه این نماگر به دوش کشیدند .بنا به
این گزارش ،ارزش کل معامالت دیروز بورس
تهران به بیش از  ۶۵۸میلیارد تومان بالغ شد
که ناشی از دست به دست شدن  ۲میلیارد و
 ۲۲۶میلیون س��هم و اوراق مالی قابل معامله
در ۱۲۴هزار و  ۳۸۷نوبت دادوستد بود .گفتنی
اس��ت ،دیروز بازار س��هام یک روز پس از آغاز
معامالت بازار توافقی یا به اصطالح بازار ثانویه
ارز همزمان با اجرای سیاستهای ارزی بانک
مرکزی بهانهای برای اصالح قیمت س��هام در
گروههای پیشرو پیدا کرد که معاملهگران اغلب
حقوق��ی بازار از این فرص��ت برای جمعآوری
سهام و حمایت از قیمتها استفاده کردند .این
فرآیند با تداوم معامالت متعادل در گروههای
پیش��رو در حالی ادامه یافت که صف فروش
پایداری در گروههای پیشرو دیده نشد .به نظر
میرسد در روزهای آینده بازار سهام فرصتی
دوباره با پیشرو شدن گروه پتروشیمیها و سایر
صنایع ارزمحور بیابد.
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واکنش مثبت کارشناسان به بسته جدید ارزی دولت با شرط اجرای صحیح

سرنوشت ارز و سکه با سیاستهای جدید چه میشود؟
گ�روه اقتصادی :عض��و هیأت نماین��دگان اتاق
بازرگانی ایران با حمایت از سیاس��تهای جدید
ارزی اعالم کرد اگر این سیاستها بدرستی اجرا
شود ،دیگر با شوک قیمتی مواجه نخواهیم شد.
یحیی آلاسحاق درباره سیاستهای ارزی دولت
اظهار داش��ت :آثار بسته جدید ارزی دولت روی
کاهش قیمت ارز و س��که مش��اهده ش��د و این
نش��ان میدهد سیاست دولت ،سیاست درستی
بوده اس��ت .عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
ایران با اش��اره به سیاست دولت در بسته جدید
ارزی و اختص��اص ارز به قیمت  4200تومان به
کاالهای اساسی گفت :دولت رسما اعالم کرد ارز
به قیمت  4200تومان به صورت قطعی تا پایان
فروردین  98به واردات کاالهای اساسی و ضروری
اختصاص مییابد و این موضوع هم از تصمیمات
خوب دولت بود .وی با اش��اره به دستور روحانی
برای تعیین کاالهای اساس��ی و نظارت بر توزیع
آن گفت :این مطلب هم یکی دیگر از تصمیمات
خوب در ش��رایط فعلی بود .آلاس��حاق به بازار
ثانوی��ه اش��اره کرد و گفت :هم��ان طور که قبال
هم گفته ش��ده بود باید ظرفیت در این بازار باال
میرفت تا عرضه ارز به گونهای باشد که جوابگوی
تقاض��ا در این بازار باش��د .ب��ا ورود فوالدیها و
پتروش��یمیها به بازار ثانویه نرخ ارز در این بازار
کاهش یافته و حتما پایینتر
ه��م میآید .ضم��ن اینکه
ورود ارز حاص��ل از صادرات
ای��ن گروهه��ا در بازارهای
دیگر هم اثر گذاشته است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و
عراق اظهار داشت :درست همان روزی که ترامپ
دستور عملیاتی شدن تحریمها علیه ایران را صادر
کرد و انتظارها این بود که دالر به  20هزار تومان
برسد ،سیاستهای جدید و درست دولت بازار ارز
را کنترل ک��رد و در همان روز قیمت ارز کاهش
یاف��ت و در کن��ار آن قیمت س��که و خودرو هم
کاهش یافت .وی با بیان اینکه این اتفاق عنایت
الهی اس��ت ،گفت :اگر سیاس��تها درست باشد
قطعا اهداف دش��من شکست میخورد و دیدیم
که سیاستهای درس��ت نتیجه داد .آلاسحاق
اظهار داش��ت :بررسی  10س��اله نیازهای ارزی
نش��ان میده��د در بخش کاالهای اساس��ی در
نهای��ت  12میلیارد دالر برای واردات نیاز اس��ت
و اگر یکسری کاالهای ضروری هم برای واردات
نیاز باشد در نهایت در این بخش  20میلیارد دالر
برای واردات نیاز اس��ت که تامین این رقم برای
دولت امکانپذیر است و هیچ مشکلی ندارد .وی
افزود :همچنین در بازار ثانویه هم در نهایت  40تا
 50میلیارد دالر ارز مورد نیاز است و در مجموع
برای واردات کاالهای مورد نیاز  70میلیارد دالر
نیاز داریم که برای تامین این مبلغ هم مش��کلی
وج��ود ندارد .آلاس��حاق گفت :قطع��ا صادرات
غیرنفتی تا پایان سال به  40میلیارد دالر میرسد
و حتی با وجود تحریمها قطعا صادرات نفتی ما در
حداقل میزان ممکن تا پایان امسال  50میلیارد
دالر خواهد بود؛ ضمن اینکه نهادهای بینالمللی
پولی و بانکی جهانی اعالم میکنند 120میلیارد
دالر پ��ول داریم اما در نقل و انتقال آن مش��کل
وجود دارد .بنابراین حدود  200میلیارد دالر بالقوه
امکان ارزی و حدود  70میلیارد دالر هزینه بالقوه
ارزی داریم و اگر با تدبیر در کش��ور برنامهریزی
شود ،هیچ مشکلی درباره تامین ارز برای واردات

نخواهی��م داش��ت .وی ب��ا تاکید ب��ر همدلی و
هماهنگی اظهار داشت :با توجه به سیاست ارزی
دولت در تامین کاالهای اساسی مشکلی نیست و
بازار آرامش خواهد داشت.
■■ابهامات بخشنامه آغاز به کار صرافیها

بخشنامه «آغاز به کار صرافیها» دارای نکات
مثبت فراوان اما در پارهای از بندها ،دچار ابهاماتی
است که برای کارکرد بهتر این مقررات در بازار آزاد
و بر بستر سامانه نیما ،باید به این موارد توجه کرد.
جواد ذاکریدانا ،کارشناس بازار ارز در گفتوگو با
مهر با اشاره به بخشنامه «آغاز به کار صرافیها»
که توسط بانک مرکزی به صرافیهای مجاز کشور
ابالغ شده است ،اظهار کرد :این بخشنامه دارای
نکات مثبت فراوانی است اما در پارهای از بندها،
ابهاماتی دارد که به منظور کارکرد هرچه بهتر این
مقررات در بازار آزاد و بر بس��تر سامانه نیما ،نیاز
اس��ت به این موارد توجه ش��ود .وی اظهار کرد:
در بن��د یک این ابالغیه ،برای تقاضای حوالجات
ش��خصی و در ح��د جزئی (تا مع��ادل  ۱۰هزار
یورو) هیچگونه تدبیری اندیش��یده نشده است.
یعنی اگر خانوادهای بخواهد به فرزندش مبلغی را
ارسال کند ،میزان و نحوه حوالهکرد آن همچنان
نامشخص است و حتی اینکه آیا صرافیها مجاز
به انجام چنین حوالهای هستند یا خیر ،در هالهای
از ابهام قرار دارد .او ادامه داد:
هر صرافی میتواند ارز خود
را در سامانه نیما یا مستقیماً
از خود صادرکننده بخرد یا از
صرافی دیگ��ر خریداری یا از
سایر بانکها تامین کند .اما
نکتهای که وجود دارد این است که صرافی فقط
 ۳روز کاری فرصت دارد ارزهای خریداری ش��ده
خود را بفروشد ،بنابراین اگر قیمت دالر در فاصله
خرید تا فروش کاهشی شد ،آیا باید ارز خود را با
ضرر بفروشد؟ باید توجه داشت «قیمت» در بسته
جدید ارزی آزاد است و وابسته به عوامل تکنیکال
و بویژه فاندمنتال ،هر لحظه تغییرات و نوسانات
قابل مالحظهای را تجربه میکند .ذاکری گفت:
از س��وی دیگر ،نرخ فروش ارز صادراتی توس��ط
صراف��ان فقط میتواند یک درص��د باالتر از نرخ
خرید مندرج در س��امانه سنا و نیما باشد! ارجح
است روشن شود نرخ خرید در کدام لحظه مورد
نظر است؟ اگر به فاصله خرید تا فروش ،نرخ دالر
بیش از یک درصد کاهش یافت ،صراف باید چه
کن��د؟ اگر هم منظور از ن��رخ خرید ،همان نرخ
خریداری ش��ده توس��ط صراف است بهتر است
که دقیقتر روش��ن شود .این کارشناس بازار ارز
ادامه داد :بنابراین مساله این است که برای سود
صرافی ،محدودیت یک درصدی تعیین ش��ده و
ب��رای فروش ارزی که خری��داری کرده ،فرصت
 3روزه داده شده است ،پس موازنهای بین ریسک
حد ضرر و سود «خرید و فروش» صرافی برقرار
نشده اس��ت .وی گفت :این محدودیت میتواند
بر مکانیزم فعالیت صرافیها در سامانه نیما تاثیر
مس��تقیم بگذارد .اگر قرار است یک صرافی ،هر
ارزی را که خریده بر حس��ب نرخ خریدش یک
درصد س��ود کند (مانند سیس��تم قبلی نیما)،
میتواند منطقی باش��د در صورتی که بازار هم
دارای ثبات قیمت باش��د ،در غی��ر اینصورت
صرافی ریسک کاهشی شدن بازار را به طور کامل
قبول کرده و این هزینه کارکرد فعاالنه صرافی در
نیما را تحتالشعاع قرار میدهد.

ایجاد سقف برای نوشتن مبالغ چک ،متناسب با توان مالی شخص

کحاملحذفمیشود
چ 

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس
از تالش ب��رای تصویب نهایی طرح اصالح قانون
چک ب��ا هدف س��اماندهی اقتصادی خب��ر داد.
ابوالفض��ل ابوترابی با انتق��اد از افزایش روزافزون
چکهای برگشتی در کشور،
گفت :متاسفانه در ماه حدود
 1/5میلیون و در سال بالغ بر
 ۱۷میلیون چک برگش��تی
داری��م .وی با بی��ان اینکه با
توجه ب��ه مش��کالت فعلی
اقتصادی روند چکهای برگش��تی رو به افزایش
اس��ت ،افزود :دومی��ن عامل تع��دد پروندهها در
محاکم دادگستری موضوع چک بوده و نخستین
عامل زندانیان غیرعمد هم به این موضوع مربوط
اس��ت .ابوترابی ب��ا تاکید بر اینکه پنجمین مانع
بزرگ کس��ب و کار در ای��ران و چهارمین عامل
نقدینگی در کش��ور چکهای برگشتی هستند،
تصریح کرد :در ح��ال حاضر  ۴۲درصد مبادالت
پولی ما در کش��ور به واسطه چک انجام میشود،
از این رو اصالح رویه فعلی اهمیت بسیاری دارد.
وی با بیان اینکه مسائل غیراقتصادی نیز به چک
گره خورده اس��ت ،افزود :طرح مورد بررس��ی در
مجلس در خص��وص اصالح قانون چک به مدت
 ۶س��ال مورد کار مطالعاتی قرار گرفت ه است .وی
با تاکید بر اینکه  ۷م��اده از  ۲۲ماده قانون چک
در ط��رح جدید مورد بازنگری جدی واقع ش��ده
اس��ت ،تصریح کرد :پیشبینی این است که بازار
آش��فته چکهای برگشتی تا  ۹۰درصد با اجرای

قانون جدید ساماندهی شود .وی ادامه داد :طرح
جدید دارای سه ویژگی بوده که اعتبارسنجی یکی
از آنهاس��ت و بر اس��اس این اصل ،اعتبارات افراد
مبنای ارائه دسته چکهای متفاوتی به آنها خواهد
بود .ابوترابی افزود :افراد طبق
توانمن��دی مال��ی خود حق
نوش��تن مبال��غ مختلف در
چک را دارند ،از این رو مبالغ
س��قفبندی شده و تا سقف
اعالمی فرد مجاز به نوشتن
مبلغ خواهد ب��ود .ابوترابی با بیان اینکه دومین
ویژگی طرح مذکور حذف فرآیند دادگستری به
عل��ت زمانبر بودن آن اس��ت ،گفت :در این طرح
فرآیند مراجعه به دادگستری از جلوی پای گیرنده
چک حذف شده و به محض اینکه چک در بانک
برگش��ت خورد ،گیرنده چک میتوان��د آن را در
اجرای احکام دادگستری به اجرا گذاشته و بانکها
هم مکلف هستند معادل مبلغ چک ،در هر بانک
دیگر ایران که آن شخص منابع مالی داشته باشد،
برداش��ته و چک را پاس کنند .این نماینده مردم
در مجلس دهم با اشاره به حذف چکهای حامل
در طرح مذکور ،افزود :سامانه الکترونیکی در این
طرح دیده ش��ده که اگر چک به س��رقت رفته یا
مفقود ش��ده یا مش��کلی برای آن پیش آمد ،در
س��امانه الکترونیکی این موضوع درج شود .عضو
کمیسیون ش��وراها و امور داخلی مجلس یادآور
ش��د :حذف چکهای حامل در راس��تای حذف
فرآیند پولشویی انجام شده است.

خودرو

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران خبر داد

احتمالتعویقاجرایاستانداردهایجدیدخودرویی
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اعالم کرد
با توجه به شرایط پیش روی صنعت خودروسازی،
در صورت حصول اطمینان از رعایت استانداردهای
هشتادوپنجگانه خودرویی توسط خودروساز ،این
امکان وجود دارد که درباره برخی استانداردها که
رعایت ایمنی آنها ساده نیست ،به مدت یکسال
فرصت زمانی داده شود .نیره پیروزبخت در پاسخ
ب��ه اینکه با ش��رایط خاصی
که صنعت خودرو طی سال
ج��اری با آن روبهرو ش��ده و
پیشبینیهایی ک��ه درباره
صنع��ت خودروس��ازی ب��ا
توجه به تحریمهای پیشرو
میش��ود ،آیا از س��ازمان اس��تاندارد درخواستی
به منظ��ور مدارا ب��ا خودروس��ازان جهت رعایت
استانداردهای هشتادوپنجگانه خودرویی شده است
یا خیر؟ بیان کرد :هنوز چنین مس��الهای از سوی
هیچ بخش��ی به ما اعالم نش��ده است اما سازمان
استاندارد نیز جزئی از مجموعه دستگاههای کشور
اس��ت و میدانیم که تحریم قطعات خودرو جزو
تحریمهای اولیه اس��ت و به تبع آن برای صنعت
خودروسازی کشور مش��کالتی را ایجاد میکند.
وی ادامه داد :موضوعی که بر آن تاکید داریم این
اس��ت که بهرغم وجود مسائل و مشکالت پیش
رو ،صنعت خودروس��ازی نباید کیفیت خودرو را
کاهش دهد و صحبتی نیز با س��ازمان استاندارد
مبنی بر اینکه از مواضع خود کوتاه بیاید ،نش��ده

اس��ت .رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان
اینکه این سازمان نیز خود را با شرایط روز کشور
منطبق میکند ،گفت :به شرطی که خودروسازان
تمام تالش خود را انجام دهند و به سمت رعایت
استانداردهای هشتادوپنجگانه خودرو گام بردارند،
درباره رعایت برخی استانداردها که رعایت ایمنی
آنها س��اده نیس��ت میتوانیم تا یک سال به آنها
فرص��ت دهی��م .پیروزبخت
ب��ا بیان اینک��ه از تاریخ یکم
دی م��اه س��ال ج��اری،
س��ازمان مل��ی اس��تاندارد
فعالی��ت خود را ب��ه منظور
بازرس��ی اس��تانداردهای
هشتادوپنجگانه خودرویی آغاز میکند ،اظهار کرد:
ممکن است بازرسی برخی استانداردها تا ابتدای
دی ماه س��ال  ۱۳۹۸نیز ب��ه طول بینجامد و اگر
مطمئن ش��ویم خودرویی میتواند در طول مدت
زمانی بیشتری استانداردهای مربوط را رعایت کند،
قطعا این فرصت در اختیار آنها قرار میگیرد .رئیس
سازمان ملی استاندارد ایران به ایسنا گفت :درباره
رعایت استانداردهای شصتوسهگانه خودرویی که
از ابتدای تیرماه س��ال جاری نیز اجرایی شد ،یک
مورد بود که اعالم ش��د میتواند تا ابتدای دی ماه
سال جاری اس��تانداردهای مربوط را رعایت کند
و این مس��اله ب��ا اخذ تعهد مورد قبول س��ازمان
استاندارد واقع شد و در زمان مقتضی قطعا کنترل
الزم در ارتباط با آن انجام میشود.

ین ژاپن

842

38

ریالعربستان

2641

244

یوآن چین

1372

65

لیرترکیه

1883

171

دینار کویت

30599

990

دینار عراق

717

0/4

دالر کانادا

7164

303

روبل روسیه

156

15

روپیه هند

136

6

قیمت(تومان)

تغییر

سکه
طرح قدیم

3106000

130000

طرح جدید

3426000

360000

نیم سکه

1616000

30000

ربع سکه

852000

30000

سکه گرمي

471000

-

هر مثقال طال

1173000

47000

یک گرم طالی  18عیار

271500

12010

یک گرم طالی  24عیار

361990

16000

هر اونس طال

(1211/51دالر)

1/37

هر اونس نقره

(15/37دالر)

0/01

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

69/28

0/19

برنت درياي شمال

74/73

0/17

اوپک

72/27

-

نفت

بورس
مقدار

تغییر(درصد)

شاخص بورس

131521/6

-1/54

بورس تهران
شاخص  30شركتبرتر

6607/3

-1/45

شاخص  50شركتبرتر

5756/9

-1/70

شاخص بازار اول

95770/1

-1/38

شاخص بازار دوم

267301/7

-1/83

شاخصصنعت

120664/1

-1/78

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
ح .بهپرداخت ملت

6039

9/38

بانك تجارت

588

5

پتروشيميپرديس

12432

5

لولهو ماشينسازيايران

4397

4/99

لنتترمزايران

3346

4/99

3241

4/99

توليد محور خودرو
فوالد كاوه جنوب كيش
ايرانارقام
ي مگسال
ي و دامپرور 
كشاورز 

بيشترينكاهش

4085

4/99

2950

4/98

2319

4/98

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

ع آذرآب
صناي 

1769

-41/85

ن فارس
سيما 

4008

-28/7

كارخانجاتداروپخش

5682

-11/76

ن تراكتورسازي
ح .موتورسازا 

1321

-9/71

ي خاور
ح .فنرساز 

1092

-9/23

گرو ه صنعتيسپاهان

2227

-6/31

31

-6/06

ح .سيمان كردستان
ينسوزايران
فرآوردهها 
نفتسپاهان

تاالربینالملل

7034

-5

19460

-4/99

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

25629

-29

نیکی ژاپن

22644

-18

بورسشانگهای

2744

-35

بورساسترالیا

6354/9

14/1

