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بررسی اخبار و اقتصاد بینالمللی
گذری بر بازارهای جهانی
( طال – کامودیتی – نفت )

اقتصاد و بازار ایران
گذری بر بازار بورس اوراق بهادار
نگاهی به مطالب اقتصادی
مطالب آموزشی
نگاهی به صندوقهای سرمایهگذاری
نگاهی به گزارشات  -فوالد

•

•

نفت

بازارهای جهانی در هفته جاری بیشتر نوساناتی مثبت داشت .قیمت نفت نیز در محدوده  62تا  63دالر نیز در
نوسان بود.

•

بزرگترین رشد اقتصادی جهان به «گویان» رسید!

 کشور گویان ،به لطف کشف نفت سال آینده ،بزرگترین رشد اقتصادی جهان را تجربه خواهد کرد.
 انتظار میرود اقتصاد این کشور که در کُنج شمال شرقی آمریکای جنوبی واقع شده در سال  ،2۰2۰حدود
۸6درصد رشد را تجربه کند.
•

اتحادیه اروپا از گام هستهای تازه ایران ابراز نگرانی کرد

سخنگوی اتحادیه اروپا از تصمیم ایران برای برداشتن گام تازهای در جهت کاهش تعهد به توافق هستهای ابراز
نگرانی کرد.
•

نماینده کنگره آمریکا طرحی برای لغو کامل برجام معرفی میکند

یک نماینده جمهوریخواه در مجلس نمایندگان آمریکا گفته به زودی طرحی که خواستار لغو کامل
توافق هستهای برجام است معرفی خواهد کرد.
•

آمریکا رسما فرایند خروج از توافق پاریس را آغاز کرد

وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد دولت آمریکا به سازمان ملل اطالع داده که فرایند خروج از توافق اقلیمی
پاریس را آغاز کرده است و این فرایند یک سال به طول میانجامد.

ایران مشغول باجگیری هستهای از اروپا است

رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا با اشتباه خواندن راهاندازی سانتریفیوژ های پیشرفته توسط ایران ،مدعی
شد این تصمیم در راستای «باجگیری هستهای» از اروپا است.
•

تورم سوییس منفی شد

نرخ تورم در سوییس برای نخستین بار در سه سال اخیر منفی شد.

•

هشدار کنگره آمریکا درباره گسترش «بیتکوین»

کنگره آمریکا هشدار داد که بیت کوین و سایر ارزهای مجازی میتوانند سلطه دالر آمریکا را بر سیستم مالی جهان را
تهدید کنند.

•

احتمال توافق تجاری بزودی

بر اساس اخبار منتشر شده ،احتمال توافق تجاری آمریکا و چین بسیار باالست .این خبر سبب استقبال از بازارهای

جهانی و همچنین کاهش طال شد.

•

منبع اصلی درآمد شرکتهای تکنولوژی بزرگ جهان از کجاست؟

بررسیهای انجام شده حاکی از آن است که منبع اصلی درآمد شرکتهای بزرگی همچون آلفابت و فیسبوک بیشتر از
طریق تبلیغات ،و شرکت اپل ،از طریق فروش سختافزار است.

•

با اروپا سر اینستکس به تفاهم رسیدهایم

نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران میگوید واشنگتن چندی پیش با کشورهای اروپایی بر سر اینکه مبادالت از
کانال اینستکس نباید مشمول کاالهای تحت تحریم آمریکا شود و صرفا ساز و کاری برای تسهیل مبادالت غذا ،دارو،
دستگاههای پزشکی یا محصوالت کشاورزی است به تفاهم دست یافته است.

مس و گاز طبیعی
گاز طبیعی

 در هفته جاری ،بازارهای جهانی شاهد نوساناتی خوب و مثبت بود اما طال افتی شدید داشت.
 مس موفق شد وارد کانال  6،۰۰۰واحدی نیز شود هر چند که در ادامه افت کرد ولی در مجموع با  %1افزایش نسبت به هفته

2.873

2.86

گذشته به کار خود پایان داد.

2.84

2.833

 گاز طبیعی نیز در یک سال گذشته کاهش زیادی داشت تا ماه گذشته در محدوده  2.3دالری بود ولی دو هفته ایست که راه
صعود را در پیش گرفته و در محدوده  2.۸مورد داد و ستد قرار میگیرد.

2.88

2.82
2.79

2.82
2.8

2.795

2.78
2.76

 نظر کارشناسی

 شنیده شدن زمزمههای توافق تجاری و ارائه گزارشات اقتصادی خوب از سوی چین سبب بهتر شدن بازارهای جهانی و کاهش

2.74
1398/08/17

1398/08/16

طال گردید.

1398/08/15

مس

 روی هر چند در هفته جاری کاهشی بود اما در محدوده  2،5۰۰دالری در نوسان است.

5,999

 آلومینیوم نیز با افزایشی  1۸دالری در قیمت  1،۸۰7دالر به کار خود پایان داده است.

 قیمت بیلت  373دالر است.
 اوره و متانول هم نوسان کمی داشتند .اوره  269دالر و متانول نیز  225دالر است.

1398/08/14

1398/08/13

5,945
5,922
5,885

 هر گالن بنزین کماکان در محدوده  1.6دالری در نوسان است.

5,883

 نقره با افتی بیش از  %7بیشترین افت را در هفته جاری داشت.
1398/08/17

1398/08/16

1398/08/15

1398/08/14

1398/08/13

6,020
6,000
5,980
5,960
5,940
5,920
5,900
5,880
5,860
5,840
5,820

ادامه گذری بر بازارهای جهانی
نفت

طال

 نفت در هفته جاری نیز با افزایشی  1.۰9دالری هفته خوبی را پشت سر گذاشت.

 اونس در هفته جاری افت زیادی داشت و به زیر  1،46۰دالر رسید

 این افزایش معادل  %1.۸بوده است.

 اونس در هفته جاری کاهشی  53دالری معادل  %3.5داشت.

 نظر کارشناسی

 اخبار خوب توافق تجاری در کنار گزارشات مناسب اقتصادی چین (گزارشات قبلی کمی ناامید
کننده بود) ،سبب واکنشی مثبت در بازارهای کاالیی بودیم.

 نظر کارشناسی

 بازار طال نیز همچون سایر بازارهای جهانی در تب و تاب توافق تجاری و گزارشات اقتصادی است و
با شنیده شدن زمزمههای توافق ،کاهش مییابد.

طال

نفت برنت
62.97
62.61
62.12

62.06
61.86

1398/08/17

1398/08/16

1398/08/15

1398/08/14

1398/08/13

63.2
63
62.8
62.6
62.4
62.2
62
61.8
61.6
61.4
61.2

1,520
1,508

1,510
1,500

1,491

1,490

1,484

1,480
1,470

1,469

1,460

1,459

1,450
1,440

1,430
1398/08/17

1398/08/16

1398/08/15

1398/08/14

1398/08/13

•

•
بازار ارز

بازار ارز در هفته جاری نوسانات کمی داشت و در محدوده  11،4۰۰تومان در نوسان بود.
•

افزایش  3درصدی واردات به کشور

رئیس کل گمرکات کشور:

 طی  7ماهه امسال بیش از 1۰۰میلیون تن کاال از گمرکات کشور ترخیص شد که از این میزان  ۸۰میلیون تن
مربوط به صادرات است
 در این مدت همچنین 2۰میلیون تن کاال وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد 3درصدی دارد.
•

خط فقر در ایران از  8میلیون تومان گذشت!

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی کار ایران:

 سبد معاش در شهریور ماه از مرز هشت میلیون تومان گذشته و به هشت میلیون و  74هزار تومان رسیده است؛ به
عبارت سادهتر ،یک خانوار  3.3نفره اگر بخواهد همه مولفههای زندگی را در حد نسبتاً قابل قبولی فراهم آورد ،در
شهریورماه  9۸نیاز به هشت میلیون و  74هزار تومان درآمد دارد.
•

ایران درسهولت محیط کسب وکار بانک جهانی چه نمره ای گرفت؟

 بانک جهانی در گزارش سهولت کسب و کار در سال  2۰19به مساعدترین خاک برای کارآفرینان و فعاالن اقتصادی

در  11شاخص میان  19۰کشور پرداخته است که در این ارزیابی شاهد بهبود نمره ایران و اقداماتی از قبیل سهولت
پرداخت مالیاتها و ارتقای سیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی هستیم.
 ایران با نمرهی  56.9۸و رتبهی  12۸در میان  19۰کشور قرار گرفته است.

درآمد نفتی  60میلیارد دالری ایران در سال میالدی گذشته

 سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) در جدیدترین گزارش خود از چشم انداز بازار جهانی
نفت میزان درآمدهای نفتی ایران در سال  2۰1۸میالدی را 6۰.2میلیارد دالر برآورد کرده است.
 در سال گذشته میالدی درآمد نفتی %14.4 ،درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل داده
است.

 همچنین سهم نفت از کل درآمدهای صادراتی اقتصاد ایران در سال  2۰1۸میالدی %55درصد
تخمین زده شده است.
•

بیمه شخص ثالث راننده محور از ابتدای سال آینده اجرایی میشود

رئیس کل بیمه مرکزی:
 مقدمات طرح راننده محور شدن بیمه شخص ثالث در حال انجام است و از ابتدای سال آینده اجرایی

میشود.
 بر اساس این طرح مقدار حق بیمه شخص ثالث بر اساس سابقه افراد در نوع رانندگی و رعایت قوانین
تعیین میشود.
 در این زمینه اطالعات شخصی ،شغلی ،سابقه و سن افراد را با همکاری دستگاههایی مانند نیروی
انتظامی استعالم میکنیم.

•

کاهش  3۵درصدی تولید خودرو در  7ماهه اول امسال

طبق اعالم وزارت صنعت تولید انواع خودرو در کشور طی  7ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال
قبل  34.9درصد کاهش یافت.

•

زلزله در آذربایجان

•

کاهش چراغخاموش نرخ سود سپرده در برخی بانکها

متاسفانه بالیای طبیعی در این هفته در قالب زلزله در استان آذربایجان رخ داده که سبب فوت چند نفر از

برخی از بانکهای دولتی و خصوصی درحالی نسبت به کاهش نرخ سود سپرده بانکی اقدام کردهاند که پیش از

هموطنانمان و سبب وارد شدن خساراتی در این استان شده است.

این سود  2۰درصدی به سپردهگذاران خود می پرداختند؛ نرخ سود سپرده در بانکهای دولتی از  1۸به 15

•

سناریوهای تغییر قیمت بنزین از زبان سخنگوی دولت

درصد کاهش یافته است.

سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه " هنوز تصمیم نهایی درباره انتخاب یکی از سناریوهای بنزینی اتخاذ نشده است"،

•

گفت :بنابر نظر رئیس جمهور هر گونه تغییر قیمت با هدف توزیع عادالنه منابع عمومی و در جهت کاهش فاصله

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل

طبقاتی به کار گرفته خواهد شد.

تابستان ( 139۸تورم ساالنه) به  3۰.1درصد رسید.

•

الیحه مالیات بر ارزش افزوده هفته آینده به صحن علنی میآید

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:
 این کمیسیون در نشستهای اخیر خود ،مواد ارجاعی الیحه مالیات بر ارزش افزوده را مورد بررسی قرار داده و
پیشبینی میشود الیحه مذکور هفته آینده در صحن علنی بررسی شود
•

افزایش  116درصدی واردات برنج و  ٢07درصدی واردات روغن خام

میزان واردات برنج و روغن خام توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران در  5ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه
سال گذشته به ترتیب  116و  2۰7درصد به لحاظ وزنی افزایش یافت.
•

آمریکا تحریمهای جدیدی علیه ایران اعمال کرد

وزارت خزانهداری آمریکا امروز دوشنبه از اعمال تحریمهای جدید علیه ایران خبر داد.
در این سری برخی از افراد وابسته به بیت مقام معظم رهبری و برخی شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران انقالب
اسالمی حضور داشتند

•

تورم تولیدکننده بخش خدمات  30درصد شد

آغاز پرداختهای بانکی بدون کارت

یک مقام مسئول در نظام بانکی از آغاز پرداختهای بانکی بدون کارت خبر داد و گفت :در این روش با
استفاده از QRکد می توان بدون وجود کارت بانکی مبلغ خرید را پرداخت کرد.
•

علت موج جدید تغییر مدیران بانکی چیست؟

از ابتدای امسال تاکنون چندین مدیر بانکی تغییر کردهاند که درباره چرایی این جابجاییها به موارد
مختلف از جمله جوانگرایی و بازنشستگی مدیران اشاره میشود ،اما سوال اصلی این است که برای اصالح
و پویایی نظام بانکی کشور ،تغییر مدیران کافی است یا ساختارها و قوانین را باید اصالح کرد/ .ایرنا
•

بانکها به بخشهای اقتصادی چقدر وام دادند؟

تسهیالت پرداختی بانکها طی  6ماهه سال  139۸به بخشهای اقتصادی مبلغ  3۸21.4هزار میلیارد
ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ معادل  26.۰درصد افزایش داشته است.

 در حالی در هفته جاری شاهد کاهش  4،32۸واحدی شاخص کل بودیم که بازار همچنان در حال رکود است .بیشترین و کمترین

شاخص کل

مقدار شاخص در هفته جاری برابر با  3۰9،522و  3۰4،۰91واحد بود که به ترتیب در روزهای یکشنبه و سه شنبه شاهد آن بودیم.
308,960

شاخص بورس هماکنون  3۰5،333واحد است.

308,730

 در فرابورس نیز در حالی شاهد کاهش  43واحدی شاخص بودیم که این کاهش معادل  %1.۰9بود .شاخص فرابورس هماکنون 3،۸۸4
واحد میباشد.

305,333

304,676

 شاخص هموزن اما در هفته جاری  1،12۸واحد معادل  %1.33افزایش داشت و در ارتفاع  ۸5،6۸9واحد به کار خود پایان داد.
1398/08/14

 نظر کارشناسی

1398/08/13

1398/08/12

1398/08/11

شاخص فرابورس

 در حالی در اول هفته شاهد رشدی در بازار بودیم که در ادامه هفته گذشته بود ،اما از روز یکشنبه ،شاخص مجددا به روند نزولی خود
ادامه داد.

3,914

3,916

 بازارهای جهانی با وضعیت مناسبی به کار خود پایان دادند هر چند که در آخرین روز کاری هفته افتی داشتند اما در مجموع رشدی

مناسب داشتند ،مس حتی موفق به ورود به کانال  6،۰۰۰واحدی نیز شد و نفت نیز در کانال  62دالری است.
 در هفته گذشته بازار به دلیل تعطیالت ،روندی رو به رشد داشت و این روند در ابتدای هفته جاری نیز پا بر جا بود اما باز این

3,884

3,883

فروشندگان بودند که برتری قدرت داشتند.
 بسیاری از سهام به قیمتهای جذاب رسیده اما بازار هنوز ترس دارد ،ترس از برخی شایعات خصوصا شایعات حول بودجه .پس با کمی
احتیاط به روند خود ادامه میدهد.

1398/08/14

1398/08/13

1398/08/12

1398/08/11

خودرو

کانه های فلزی

بانک
44,000

43,726
43,391

1,620

43,500

43,252

1,595
1,564

42,500

1,560
1,540

42,000
41,460

1,520
1,505

1,501

1398/08/14

1398/08/13

1398/08/12

74,881

1,500

41,000

1,480

40,500

1,460

40,000
1398/08/11

75,646

1,580

43,000

41,500

1,600

75,763

74,651

1,440
1398/08/14

1398/08/13

1398/08/12

1398/08/11

1398/08/14

1398/08/13

1398/08/12

76,000
75,800
75,600
75,400
75,200
75,000
74,800
74,600
74,400
74,200
74,000

1398/08/11

 در هفته جاری در حالی شاخص کل کاهشی  4،32۸واحدی داشت که شاخصها نیز (همان گونه که مشاهده میشود) روندی نزولی داشتند.

 بازار در شک و تردید

انبوه سازی

 قوانین جدید هم به رکود بیشتر بازار دامن میزند

2,000
1,997

1,990

 نظر کارشناسی

 بازار پس از اصالح ،کمی در حال بازی است و نقدینگی بصورت چرخشی شده و در صنایع مختلف گردش دارد.

1,995
1,987

1,985
1,980

1,980

1,975

 بازار بیشتر در شک و تردید است خصوص از بودجا میترسد .کسری بودجه در سال جاری و سال احتمال فراوان در سال بعد ،سبب برخی

1,972

1,965

شایعات از جمله کاهش حاشیه سودها توسط دولت شده است لذا بازار با شک و تردیدی نسبت به این موضوع ،محتاطانه برخورد میکند.
 ممنوعیت افزایش سرمایه بانکها از محل سرمایهگذاریها نیز مورد مهمی بود که در هفته جاری بر بازار تاثیر داشت و سبب افت بازار گردید.
دلیل این مورد نیز واضح است ،سرمایهگذاری بانکها جزو سرمایهگذاریهای مشاع است.

1,970

1,960
1,955
1398/08/14

1398/08/13

1398/08/12

1398/08/11

بیشترین افزایش قیمت

پرمعامله ترین سهام

بیشترین کاهش قیمت

بیشترین ارزش معامله

ردیف

نماد

آخرین قیمت

درصد تغییر

ردیف

نماد

آخرین قیمت

درصد تغییر

ردیف

نماد

1

سفار

28,730

35.33%

1

وپارس

2,694

-12.65%

آخرین
قیمت

تعداد دفعه

ردیف

نماد

آخرین
قیمت

حجم معامالت (م.ر)

1

کویر

11,192

179,067

1

فباهنر

18,944

1,948,162

2

قثابت

26,022

18.19%

2

وسینا

2,056

-12.59%

2

وتجارت

454

52,036

2

خودرو

7,747

1,709,982

3

پدرخش

29,884

15.76%

3

غالبر

9,938

-11.68%

3

خساپا

2,080

35,798

3

خساپا

2,080

1,552,267

4

حتوکا

11,582

15.75%

4

سبهان

19,015

-11.11%

4

ونوین

2,898

28,654

4

وبملت

5,407

1,467,223

5

شسینا

71,454

15.75%

5

بالبر

9,654

10.89%

5

وبصادر

526

28,491

5

کویر

11,192

1,238,316

 هفته جاری بازار شاهد کاهش  4،32۸واحدی شاخص بود.
بیشترین سهام معامله شده
ردیف

نماد

آخرین قیمت تعداد سهام معامله شده

1

وتجارت

454

1,540,085,595

2

وبصادر

526

784,612,134

3

خساپا

2,080

762,585,340

4

خپارس

1,425

425,340,442

5

ونیرو

2,101

350,088,185

 همانگونه که در قسمت قبل نیز دیدیم ،در بیشتر صنایع شاهد افتی نسبی بودیم ولی تعادل بازار بیشتر بوده و صفوف هیجانی
بسیار کمتر بود.
 اخباری در خصوص احتمال افزایش نرخ برق داشتیم که در آخر هفته سبب استقبال از این گروه شد.
 بازار بنظر میرسد کمی سو سو میکند تا روزنه امیدی پیدا کرده و شاهد رشدی دیگر باشیم ولی فعال ترس در بازار مشاهده
میشود ،ترس از ریسک قوانین و این خود سبب عقب نشینی بسیاری از خریداران شده است.
 اخبار جدید بانکها در خصوص عدم توانایی افزایش سرمایه از محل سرمایهگذاریها از جمله خبرهای تاثیرگذار بر بازار در

هفته جاری بود .خبری که سبب افزایش عرضه در نمادهای بانکی شد.
 پس از افزایش عمق بازار (البته به قول دوستان) ،بازار هنوز جانی دوباره نگرفته است.

ارزش و تعداد معامالت

ادامه بررسی بازار بورس

ارزش معامالت
13,500

 در حالی در هفته جاری مجموع ارزش معامالت بورس به  5۰هزار میلیارد ریال رسید که افزایشی ۸۰

13,000
12,500

درصدی نسبت به هفته گذشته داشت .البته در هفته گذشته  3روز کاری داشتیم و در این هفته  4تا

13,301

 متاسفانه فرابورس مدتی است با تغییر ساختار صفحه اینترنتی ،برخی آمارها را حذف کرده است.

13,263

12,358

11,500
11,553

 ارزش روزانه معامالت بیش از  1۰۰۰میلیارد تومان آن هم فقط در بورس

11,000
10,500

1398/08/14

1398/08/12

1398/08/13
ارزش معامالت فرابورس

 نظر کارشناسی

1398/08/11

ارزش معامالت بورس

حجم معامالت

 متوسط ارزش معامالت روزانه نسبت به دو هفته گذشته بهتر شده است.

4,000,000,000
3,500,000,000

 بازار پس از اصالح هنوز نتوانسته به شرایط عادی خود برگرد .جناب وزیر هم دستور دادند تا عمق بازار زیاد
شود ،اثرات این افزایش عمق را هم دیدیم ،غرق شدن بسیاری از سهامداران
 ریسک قوانین جدید تا بدینجا ،باالترین ریسک در بازار بوده است .اگر این ریسک برطرف شود ،نقدینگی

3,430,858,296
2,883,093,983

3,000,000,000

2,836,983,627

2,500,000,000
2,000,000,000

2,229,734,876

1,500,000,000
1,000,000,000

دوباره در بازار جریان پیدا خواهد کرد چراکه هنوز نقدینگی از بازار کوچ نکرده بلکه منتظر فرصتی است
جهت سرمایهگذاری با ریسکی متعادل

12,000

500,000,000
0
1398/08/14

1398/08/13

1398/08/12

1398/08/11

سهشنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

دالر

سکه بهار آزادی
40,000,000

39,650,000

39,600,000

39,550,000
39,390,000

1398/08/16

1398/08/14

1398/08/13

1398/08/12

40,100,000
40,000,000
39,900,000
39,800,000
39,700,000
39,600,000
39,500,000
39,400,000
39,300,000
39,200,000
39,100,000
39,000,000

1398/08/11

113,600
113,400

113,380

113,200
113,030

113,000

112,900

112,800
112,520

112,600

112,440

112,400
112,200
112,000
111,800

1398/08/16

1398/08/14

1398/08/13

1398/08/12

1398/08/11

قیمت ارز و سکه
یورو

درهم
126,600

126,480

31,600

126,400
126,200
125,980

126,000

1398/08/14

1398/08/13

31,490

31,500

31,480

31,400

31,400

126,000

31,310

125,800

31,300

125,600
125,480

125,480

1398/08/12

1398/08/11

31,160

125,400

31,100

125,200

31,000

125,000

30,900

124,800
1398/08/16

31,200

1398/08/16

1398/08/14

1398/08/13

1398/08/12

1398/08/11

قوانین مالیاتی در بازار سرمایه تغییر نمیکند
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ،زمزمههای مطرح شده در فضای مجازی در

خصوص وضع مالیات جدید بر سود سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی را تکذیب
کرد.
شاپور محمدی اظهار داشت:
 بنا بر مذاکرات صورت گرفته با وزیر امور اقتصادی و دارایی ،هیچ گونه تغییری
در مالیات سود سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی صورت نخواهد گرفت؛ در

صورتی هم که مقررات مالیاتی جدیدی وضع شود ،بنا به اعالم وزیر ،این مالیات
باید در راستای حمایت از شرکتهای بورسی کاهش یابد تا شفافیت مورد
تشویق قرار گرفته و تولید و صادرات کشور تقویت شود.
 همان گونه که در مصاحبههای قبلی هم اعالم شده بود ،مخالفت سازمان بورس
با وضع چنین مالیاتی بر بازار سرمایه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعالم شد

و وزیر محترم نیز بر عدم وضع چنین مالیاتی تاکید داشتهاند.
 جای هیچ گونه نگرانی درخصوص تغییر مقررات مالیاتی مرتبط با بازار سرمایه
نیست و در صورت تغییر ،به گونهای خواهد بود که بازار سرمایه بیش از پیش
مورد حمایت قرار گیرد.

جزییات محدودیتهای بانکها برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی
فرهاد حنیفی ،معاون نظارتی بانک مرکزی درباره افزایش سرمایه بانک ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها گفت:
 نکته اول این است که از سوی بانک ها ،دارایی که باید فروخته شود ،نمی تواند به عنوان منابع بلند مدت طبقه بندی شده و بانک از آن
محل افزایش سرمایه داشته باشد.

 نکته دوم این که این دارایی ها و سهم ها عمدتا به پشتوانه پول سپرده گذار خریداری شده است ،با توجه به این که به طور متوسط فقط
 5درصد منابع بانک ها از محل وجوه صاحبان سرمایه تامین شده ،ثبت اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها که متعلق به عمئتا
سپرده گذاران است در سرمایه بانک ها منطقی نیست .در واقع این دارایی ،به طور مشاع بین سپرده گذار و سهامدار است.
 نکته سوم این است که دارایی که بانک بابت مطالبات تملیک نموده نیز قابل تجدید ارزیابی و بردن به حساب سرمایه نیست چرا که این
دارایی با پرداخت دیون شخص بدهکار شاید با تغییراتی مواجه شود.

 آنچه که در سمت راست ترازنامه بانک ها مانند شعب و ساختمان و حتی شعب خارجی وجود دارد ،توسط بانک ها می تواند مورد تجدید
ارزیابی دارایی قرار گرفته و به حساب سرمایه برود.
 بانک مرکزی تا پایان سال  9۸به همه بانک ها مهلت داده که طبق ماده  16و  17قانون رفع موانع تولید سرمایه گذاری ها و دارایی های
مازاد و غیر مرتبط خود را واگذار کنند و در غیر این صورت مشمول مجازات های در نظر گرفته شده در مواد قانونی مزبور خواهند شد.
 دارایی های قابل فروش هر بانک کامال مشخص است ،به طور مثال اگر بانکی در معدن یا سهام غیر بانکی سرمایه گذاری نموده نمی تواند

از این محل افزایش سرمایه بدهد و اساسا برای عدم فروش آن باید پاسخگو باشد.
 بانک ها از محل های دیگر از جمله مطالبات ،سود انباشته و آورده نقدی و تسعیر ارز می توانند افزایش سرمایه بدهند و البته افزایش
سرمایه از همه محل های قانونی امکان پذیر است.

فیلترنویسی چیست؟
همانطور که میدانیم ،تعداد نمادهای پذیرفته شده در بورس فراوان است و با گذشت زمان نیز به تعداد آنها نیز افزوده میشود .لذا مشاهده و بررسی همه نمادها در حالیکه اطالعات مالی و معامالتی آن-
ها به صورت لحظهای بهروز میشود ،وقتگیر و سردرگمکننده است .استفاده از تکنولوژی و برنامهنویسی باعث سهولت انتخاب و شناسایی سهمهای با پتانسیل رشد باال شده است .فیلترنویسی یکی از
مواردی است که در این راه به ما کمک میک ند.
در این مقاله قصد داریم تا شما را با یکی از این ابزارهای کارآمد تحلیلی و معامالتی ،به نام فیلترنویسی آشنا کنیم.
منظور از فیلتر چیست؟
به طور کلی کلمه فیلتر صرفنظر از نوع آن ،به معنای پاالیش ،صاف کردن و جداکردن بخشهایی از یک مجموعه است .با در نظر گرفتن این مفهوم“ ،فیلتر “در بورس به معنای جدا کردن تعدادی از نمادها
به منظور هدف خاصی است.
فیلترنویسی در بازار سرمایه
فرض کنید شخصی برای سرمایه گذاری ،به دنبال سهام مناسبی است تا در شرایط مناسب اقدام به خرید آن نماید .پیدا کردن چنین نمادهایی از میان تمام نمادهای بازار کار سختی خواهد بود؛ اما میتوان
با فیلترنویسی این کار را به آسانی انجام داد .امکان فیلترنویسی در سایت (شرکت مدیریت فناوری بورس تهران) به سهامداران کمک میکند دیده بان خود را به گونهای که سلیقه،ترجیح و تحلیلشان است،
مشاهده کنند و از کل نمادهای موجود در بازار ،نمادهای منطبق بر فیلتر نوشتهشده را انتخاب کنند.
جهت مطالعه ادامه مطلب فوق و مطالب آموزشی بیشتر به سایت «کارگزاری ملل پویا» مراجعه فرمایید.
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