بازار سرمایه
صعود قدرتمند شاخصهای بورسی در اروپا و آمریکا

َ
بانک ِ  ،بیمه و بورس
جزئیات نامه نگاری شافعی با رئیس سازمان بورس

رئیس اتاق ایران در نامهای به رئیس ســازمان بورس نوشــت :نیت قانونگذار از مأموریت مرکز ملی رتبهبندی اتاق ایران ،رتبهبندی شرکتی بوده که با
درجهبندی اعتباری شــرکتهای موردنظر بورس تفاوت دارد.به گزارش اقتصادسرآمد ،غالمحسین شــافعی رئیس اتاق ایران با ارسال نامهای به شاپور
محمدی ،رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ،موادی از قوانین موجود کشور را یادآوری کرده است که ضمن تأکید بر لزوم رتبهبندی فعاالن اقتصادی
و شرکتها ،مرکز رتبهبندی اتاق ایران را بهعنوان متولی رتبهبندی شرکتها تائید کرده است.غالمحسین شافعی در این نامه اعالم کرده است که از نظر
مواد قانونی ذکر شده ،مرکز ملی رتبهبندی اتاق ایران ،یک مرکز رتبهبندی شرکتی ( )Corporate ratingاست و اطالق عنوان درجهبندی ()ranking
به آن برخالف نیست قانونگذار بوده که در صورت لزوم ،استعالم از معاونت قوانین مجلس شورای اسالمی میتواند این ابهام را برطرف کند.

«بانکتوسعهای»به سوی بانکداری اسالمی
گروه بانک و بیمــه -اولین بار خبر
تاسیس بانک توســعه ای در مرداد
ســال گذشــته با عنوان "طرح تاسیس بانک
توسعه جمهوری اســامی" در مجلس مطرح
شد .در ماده  1این طرح گفته شده است :بانک
توسعه جمهوری اسالمی ایران ،مؤسسه وابسته
به بانک مرکزی اســت و بهموجب این قانون،
برای تسهیل و تسریع در توسعه زیرساختها و
صنایع حیاتی کشور و ایجاد رونق در فعالیتهای
اقتصادی مولد و اشــتغالزا تأسیس میشود.
بانک توسعه جمهوری اسالمی ایران به عنوان
یک موسسه وابسته به بانک مرکزی پیشنهاد
شده است تا موتور محرکه توسعه در کشور باشد
و کلیات طرح تشکیل این بانک در کمیسیون
اقتصادی مجلس در حال بررسی است که امروز
اعضای این کمیســون این کلیــات را تصویب
کرده اند.
به گزارش اقتصادســرآمد ،نمایندگان مجلس
طرحی را بــا عنوان تاســیس بانک توســعه
جمهوری اســامی ایران ارایه کرده اند که در
بخشی از دالیل توجیهی آن آمده است« :یکی
از چالش های اصلی اقتصاد کشور این است که
به دلیل افزایش روزافــزون هزینه های جاری
دولت ،امکان تامین مالی ایجاد زیرساخت مورد
نیاز و صنایع زیربنایی ثروت آفرین و اشتغال زا از
طریق منابع عمومی دولت وجود ندارد .کمبود
یا فقدان منابع باعث شــده است که در تمهید
زیرســاخت های ضروری پیش نیاز توســعه
همچون توســعه خطوط ریلی و ایجاد صنایع
اساسی مولد ارزش افزوده و اشتغال ،از رقبای
خود عقب بمانیم.عالوه بر ایــن ،کیفیت نازل

و قیمت باالی برخــی از کاالهای تولید داخل،
معلول عوامل متعددی اســت که نظام تامین
مالی ناکارآمد در راس آنهاست .نظام ناکارآمد
تامین مالی باعث شــده که تسهیالت سرمایه
در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان به سختی
و با نرخ های ســود غیرمعقول در اختیار آنان
قرار گیرد.مروری بر تجربه کشــورهای موفق
همچون اقتصادهای نوظهور شرق آسیا نشان
می دهد که این کشورها نیز در مراحل آغازین
توسعه با مشــکل کمبود منابع مواجه بوده اند
اما با رویکردی عالمانه بــه مقوله پول و بانک،
از بحران کمبود منابع بــا موفقیت عبور کرده
اند.ایجاد نظام تامین مالی متناســب با اقتصاد
ایران مستلزم تمهید نهاد ویژه ای در نظام اداری
کشور است .بانک توســعه جمهوری اسالمی
ایران نهادی اســت که با الگوبرداری از تجربه
کشورهای موفق و بومی سازی آن ،برای نیل به
این هدف مهم یعنی هدایت اعتبارات بانکی به

افزایشمتقاضی
برای خرید ارزصادراتی در نیما
آمارســامانه نیمــا
حکایــت از آن دارد
که صادرکننــدگان از ابتدای
آذرماه تا دیروز  ۶۸۵ ،میلیون
یورو ارز به سامانه نیما فروخته
و در مقابــل ،واردکننــدگان
هــم  ۵۶۲میلیون یــورو ارز
خریدهاند.
به گــزارش اقتصادســرآمد،
ظــرف هفتههای گذشــته و
پس از اجرای سیاست افزایش
نرخ بنزین ،بازار ارز نیز دچار
برخی تالطمات شــده است.
بانــک مرکــزی میگوید که
همزمانی اجرای سیاست تغییر
قیمت این حامــل پرمصرف
سوخت با زمان تسویه حساب
شــرکتهای خارجی و در عین حال افزایش تقاضا برای سفرهای خارجی در ایام ژانویه،
از جمله عواملی است که در کنار جو روانی حاکم بر بازار ناشی از انتظارات تورمی افزایش
قیمت بنزین ،نرخ ارز را در بازار با نوساناتی مواجه کرده است.
عبدالناصر همتی ،رئیــس کل بانک مرکزی هم در ایــن مدت ،بارها و بارها با انتشــار
پستهایی در صفحه شــخصی خود در فضای مجازی ،بر این نکته تاکید کرده است که
نوسانات قیمت دالر مقطعی اســت و جای نگرانی در این رابطه وجود ندارد .او با تکیه بر
اینکه ذخایر اسکناس و نیز مجموع ذخیرههای ارزی کشور در نقاط مختلف دنیا و داخل،
از شرایط مطلوبی برخوردار است؛ بر این باور است که این نوسانات مقطعی است.
او البته چندی پیش به این نکته هم اشاره کرده بود که به دلیل افزایش قیمت ارز ،برخی
صادرکنندگان ،عرضه ارز در ســامانه نیما را با اندکی تعلل انجــام میدهند؛ در حالیکه
صادرکنندگان این موضوع را رد کردند و می گویند جهت تامین مواد اولیه و تولید نیازمند
نقدینگی هستند و نمیتوانند ارز خود را نفروشند.
در این میان ،بررسی آماری عملکرد صادرکنندگان و واردکنندگان در سامانه نیما حکایت
از آن دارد که متقاضیان برای خرید ارزهای صادراتی بیشتر شده و اکنون فاصله ارزهای
عرضه شده با میزان تقاضای ارزی کشــور ،کاهش یافته است .آنگونه که آمار سامانه نیما
نشان میدهد ،صادرکنندگان از ابتدای آذرماه تا امروز(شنبه ۱۶آذر) ۶۸۵ ،میلیون یورو
ارز به سامانه نیما فروخته و در مقابل ،واردکنندگان هم  ۵۶۲میلیون یورو ارز خریدهاند.
در این میان ،میانگین نرخ خرید دالر در بازار ثانویه  ۱۰هزار و  ۹۴۱تومان و میانگین نرخ
فروش آن نیز  ۱۰هزار و  ۶۷۳تومان بوده اســت .یعنی تفاوت  ۲۶۸تومانی میان این دو
وجود دارد.
از ســوی دیگر ،آمار ســامانه نیما حکایت از آن دارد که مجموع معامالت خرید ارز بابت
واردات  ۹میلیارد و  ۳۲۳میلیون یورو بوده که در مقابل صادرکنندگان  ۱۱میلیارد و ۴۵۲
میلیون یورو ارز به این سامانه عرضه کرده اند .پس همانطور که آمارها هم نشان میدهد،
سامانه نیما همچنان با مازاد عرضه ارز مواجه است و مشکلی در جهت تامین ارز واردات
وجود ندارد.

سمت طرح های توسعه ای و بخش های مولد
اقتصادی ،طراحی شده است».
در این خصــوص ،عضو شــورای فقهی بانک
مرکزی اظهار داشــت :در روش جدید در ابتدا
افراد و متقاضیان ارزیابی میشوند و کسانی که
از اعتبار الزم در شبکه بانکی برخوردار هستند،
رتبهبندی میشــوند و مطابق با آن رتبهای که
دارند برای آنها تامین مالی انجام میشود.
غالمرضا مصباحیمقدم با تشــریح ساز و کار
ابزار جدید مالی اسالمی -اوراق ودیعه -اظهار
داشت :پس از اجرای این ابزار ،افراد میتوانند
وجوه خود را نزد بانک مرکزی به ودیعه بگذارند
که حفظ این ودیعه همراه بــا حفظ ارزش آن
و قدرت خرید مردم خواهد بــود.وی افزود :در
این میان بانک مرکزی با توجه به ارزیابیهایی
میتواند اثر تورم را جبران کند .در اوراق ودیعه
بانک مرکزی نباید مجددا این ســپردهها را به
گردش دربیاورد بلکه باید این نقدینگی را بلوکه
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اخباربانک

کند و کاو «اقتصادسرآمد» از اما و اگرهای تاسیس یک بانک جدید

در معامالت بازارهای بورس در اروپا ،شاخصها عملکرد
مشابهی داشتند تا جایی که شــاخص "فوتسی "۱۰۰
بورس لندن با جهش ۱.۴۳درصدی تا  ۷۲۳۹.۶۲واحد
باال رفت ،شــاخص "کک  "۴۰بورس پاریس با صعود  ۱.۴۱درصدی
در سطح ۵۸۷۱.۹۱واحد بسته شــد و شاخص "دکس  "۳۰بورس
فرانکفورت در آلمان با جهش  ۰.۸۶درصدی و ایستادن در سطح ۱۳
هزار و ۱۶۶.۵۸واحدی به کار خود خاتمه داد .در مادرید شــاخص
"ایبکس  ۱.۵۱ "۳۵درصد باال رفت و به  ۹۳۸۲.۷۰واحد رسید.آمار
خوب بازار اشتغال امریکا باعث صعود گسترده شاخصهای بورسی در
اروپا و آمریکا شد.
به گزارش اقتصادســرآمد ،معامالت آخر هفته بازارهای سهام جهان
تحت تاثیر اخبار مربوط به اشــتغال زایی بسیار خوب آمریکا ،مساله
چگونگی خروج انگلیس از اتحادیــه اروپا و جنگ تجاری بین چین و
آمریکا قرار گرفت :وزارت کار آمریکا در گزارشی اعالم کرد که اقتصاد
این کشور در ماه گذشته  ۲۶۶هزار فرصت شغلی ایجاد کرد که بسیار
بیشتر از  ۱۸۴هزار فرصت شغلی پیشبینی شده قبلی بوده است.
در حوزه جنگ تجاری نیز اقدام چین در تعویق افزایش تعرفه وارداتی
بر روی برخی از محصوالت وارداتی از آمریکا نظیر سویا و گوشت خوک،
معاملهگران را نسبت به پیشرفت جدید در جنگ تجاری امیدوار کرده
اســت .گام مهم بعدی جنگ تجاری روز پانزدهم دسامبر خواهد بود
تا مشخص شــود آمریکا تعرفه وارداتی محصوالت چینی را افزایش
خواهد داد یا خیر.
جان هاوورث ،معامله گر بورس وال اســتریت گفت :آخر هفته با یک
خبر خوب به پایان رسید اما این بدان معنا نیست که همه ریسک ها
از سر راه برداشته شــده اند و انتظار ندارم به زودی شاهد امضای فاز
نخست توافق باشیم.
پس از هفده ماه اختالف بر سر مسائل تجاری ،دو اقتصاد بزرگ جهان
هنوز نتوانســتهاند به راهکاری برای حل این منازعات برسند .جنگ
تجاری آمریکا و چین که در ماه های اخیر به اصلی ترین مساله اثرگذار
روی تعیین مســیر بازارهای مالی جهانی تبدیل شــده است ،باعث
کاهش رشد اقتصادی و تمایل ســرمایه گذاران برای سرمایه گذاری
های جدید در سراسر جهان شده است .چین و آمریکا بیشترین حجم
روابط دوجانبه تجاری در جهان را با یکدیگر دارند.
شان اولیور ،مدیر بخش استراتژی ســرمایه گذاری در موسسه " ای
ام پی کپیتال" گفت :سناریو محتمل این اســت که طرفین به یک
چهارچوب توافقی برســند چرا که اقتصاد هر دو کشور در نتیجه این
منازعه آسیب دیده اســت .با این حال نباید انتظار حل و فصل تمام
جزئیات را در مدتی کوتاه داشته باشیم.
در وال استریت ،همه شــاخصها صعودی بودند تا جایی که شاخص
"داوجونز ایدانســتریال اوریج" با  ۱.۲۲درصد افزایش نسبت به روز
قبل و در سطح ۲۸هزار و  ۱۵.۰۶واحد بسته شد ،شاخص "اس اند پی
 "۵۰۰با  ۰.۹۱درصد افزایش تا سطح  ۳۱۴۵.۹۱واحدی باال رفت و
دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی " نزدک کامپوزیت" با صعود
 ۱.۰۱درصدی در سطح  ۸۶۵۶.۵۳واحدی بسته شد.
از سوی دیگر در معامالت بورسهای آسیا ،شاخص "نیک کی "۲۲۵
بورس توکیو ژاپن با افزایش  ۰.۲۳درصدی تا سطح  ۲۳هزار و ۳۵۴.۴۰
واحدی باال رفت ،شاخص " هانگ سنگ" بورس هنگ کنگ با افزایش
 ۱.۰۷درصدی به ۲۶هزار و  ۴۹۸.۳۷واحد رسید.
در چین شاخص " شانگهای کامپوزیت " با افزایش  ۰.۵۹درصدی
در سطح  ۳۹۰۲.۹۲واحد بسته شد .در استرالیا شاخص "اس اند پی
اس اند ایکس  "۲۰۰بورس سیدنی با  ۰.۳۶درصد افزایش و ایستادن
در ســطح  ۶۷۰۷.۰۲واحدی به کار خود خاتمــه داد .در بین دیگر
شاخصهای مهم آسیایی ،شاخص " تاپیکس" ژاپن صعودی بود.
در انگلیس رهبر حــزب لیبرال دموکرات به حزب کارگر پیشــنهاد
همکاری برای متوقف کردن برگزیت را داده است .از سوی دیگر حزب
حاکم محافظه کار به رهبری بوریس جانســون وعده داده است در
صورت پیروزی در انتخابات ،این کشور را سی و یکم ژانویه از اتحادیه
اروپا خارج خواهد ساخت.
مساله برگزیت که در دو سال اخیر به اصلی ترین عامل محرک بازارهای
بورس و ارز اروپا تبدیل شده است با وجود چندین مرتبه تمدید مهلت
خروج و توافقات اولیه به نتیجهای نرسیده است .نتایج نظرسنجی ها
نشــان می دهد محافظه کاران طرفدار خروج با توافق از حزب کارگر
طرفدار برگزاری رفراندوم مجدد با اختالف اندکی پیش هســتند هر
چند که احتماال رای کافی برای تشکیل دولت را نخواهند داشت.
در معامالت بازارهای بورس در اروپا ،شــاخصها عملکرد مشــابهی
داشتند تا جایی که شاخص "فوتســی  "۱۰۰بورس لندن با جهش
 ۱.۴۳درصدی تا  ۷۲۳۹.۶۲واحد باال رفت ،شاخص "کک  "۴۰بورس
پاریس با صعود  ۱.۴۱درصدی در ســطح  ۵۸۷۱.۹۱واحد بسته شد
و شــاخص "دکس  "۳۰بورس فرانکفورت در آلمان با جهش ۰.۸۶
درصدی و ایستادن در سطح  ۱۳هزار و  ۱۶۶.۵۸واحدی به کار خود
خاتمه داد .در مادرید شاخص "ایبکس  ۱.۵۱ "۳۵درصد باال رفت و
به  ۹۳۸۲.۷۰واحد رسید.
در بازار طالی سیاه ،هر بشکه نفت " وست تگزاس اینتر مدیت" با ۱.۳۲
درصد افزایش به  ۵۹.۲۰دالر رسید و نفت خام برنت دریای شمال با
افزایش  ۱.۵۸درصدی به ازای  ۶۴.۳۹دالر در هر بشکه مبادله شد.
همچنین در بازار فلزات گران بها ،بهای هــر اونس طال برای تحویل
فوری با کاهش  ۱.۰۷درصدی به  ۱۴۶۰.۱۷دالر رسید .هر اونس نقره
با کاهش  ۲.۷۱درصدی به ازای  ۱۶.۶۰دالر مبادله شد.
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کند که با اعمال سیاست انقباضی قادر خواهد
بود نقدینگی گستردهای را جمعآوری و آن را
مدیریت کند و شرایطی فراهم میشود که نرخ
نقدینگی مهار شود یا کاهش پیدا کند .مصباحی
مقدم افزود :مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی
درباره اســتمهال بدهیها باعث میشــود که
جلوی ربح مرکب «سود بر سود» در بدهیهای
بانکی گرفته شود .عضو شــورای فقهی بانک
مرکزی درباره اصالحات قوانین بانکی در طرح
جدید بانکداری اسالمی که قرار است تا پایان
سال در مجلس تصویب شود ،گفت :این طرح از
چهار بخش تشکیل شده است که یک بخش آن
بازنگری قانون بانک مرکزی است .بخش دوم به
بازنگری قانون پولی بانکی مصوب سال  51که
تا کنون اصالحات الزم درباره آن انجام نگرفته،
ارتباط دارد.مصباحیمقدم ادامه داد :بخش سوم
طرح بانکداری اسالمی ،اصالحات عملیات بانکی
بدون ربا است که با توجه به تجربه جهانی درباره
بانکداری بدون ربا در سایر کشورهای اسالمی و
اقدامات انجام شده در کشور خودمان اصالحاتی
در این زمینه صورت می گیرد.وی گفت :بخش
چهارم این طرح هم راه اندازی بانک توســعه
جمهوری اسالمی است.
عضو شــورای فقهی بانک مرکزی با اشــاره به
بانکداری بــدون ربا اظهار داشــت :اصالحات
بانکداری بدون ربا یکی مســائلی است که در
این طرح دیده شــده اســت با اجرای آن نرخ
سود بانکی بدون ربا خواهد شد .در حال حاضر
نرخ سود بانکی صوری است و نرخ سود واقعی
تحقق نمییابد اما با این مصوبه نرخ سود واقعی
میشود.

باالترین جذب سپرده های بلند مدت و قرض
الحسنه در نظام بانکی
با همراهی و اعتماد مشــتریان گرانقدر ،بانک ملی
ایران بیشترین سهم از سپرده های بلند مدت ،پس
انداز و مجموع سپرده های ریالی و ارزی را در میان
نظام بانکی کشور در هفت ماه ابتدای امسال به خود
اختصاص داد.به گزارش اقتصادسرآمد ،افزایش سهم
جذب ســپرده ها در بانک ها ،ارتباط مستقیمی با
افزایش سهم بخش های اقتصادی از تسهیالت آن
بانک دارد و از این رو اعتماد مشتریان گرانقدر در رشد
سپرده های بلند مدت و قرض الحسنه گام مهمی در
راستای تحقق سیاست های این بانک در حمایت از
رونق بخش های تولید و اشــتغال کشور است.این
بانک در مدت مذکور با سهم  32.48درصدی ،رتبه
اول سپرده های بلند مدت را در میان بانک های عضو
شورای هماهنگی بانک ها در اختیار دارد .مانده این
نوع سپرده ها نسبت به پایان سال  97به میزان 17
درصد افزایش داشته است.
ایجاد زمینه توسعه روابط اقتصادی با عمان
رییس کل بانک مرکزی گفت :روابط سیاسی خوب
ایران و عمان ،شرایط مناســبی برای توسعه روابط
ت.
اقتصادی وتجاریدو کشــورفراهم ســاخته اس 
به گزارش اقتصادســرآمد«،عبدالناصر همتی» روز
شنبه با انتشــار یادداشــتی در صفحه اینستاگرام
خود نوشــت :بهدنبالمذاکرات خوبی که به تازگی
با وزیر امورخارجه و رییــس بانک مرکزی عمان در
مسقط داشتم ،امروز نیز با وزیرصنایععمان درتهران
مذاکرات خود را پی میگیری م.روابط سیاسی خوب دو
کشور ،شرایط مناسبی برای توسعه روابط اقتصادی
ت.ماههای گذشته،
وتجاریدوکشور فراهم ساخته اس 
هیاتهای متعدد اقتصادی و سیاسی ایران و عمان در
بخشهای مختلف با یکدیگر دیدارو دربارهگسترش
همکاریها مذاکره کردهان د. «یوسف بنعلوی» وزیر
امور خارجه عمان نیز هفته گذشــته به تهران سفر
کرده و بامقام های ارشد کشورمان گفت وگوکرد.

