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شاخص کل بورس تهران در هفته گذشته نزدیک به 9 
درصد رشد کرد اما شــاخص کل هم وزن با رشد 2.6 
درصدی به نسبت بسیار پایین تر از شاخص کل بورس 
تهران تقویت شد، تا گمانه زنی ها از احتمال قرمز پوشی 

شاخص کل بورس در هفته جاری به گوش برسد.
بــه گزارش جهان اقتصــاد، در آخرین روز کاری هفته 
گذشــته بورس تهران، شــاخص کل در حدود 4 دهم 
درصد رشد کرد اما شاخص کل هم وزن حدود 9 دهم 
درصد ریزش کرد، که این یعنی نمادهای کوچک بازار 

سرمایه بر خالف نماد های بزرگ با ریزش به کار خود 
در هفته گذشته به کار خود پایان دادند و از طرف دیگر 
احتماال هفته جاری شــاخص کل بــورس قرمز پوش 
خواهد شد، اگر هم شاخص سبز پوش شود، این رشد 
شاخص فقط در نماد های بزرگ بازار سرمایه همچون 
پاالیشی ها خواهد بود همچنین با توجه به این که نماد 
شستا در هفته جاری بازگشایی خواهد شد، تنها این نماد 
بورسی شاخص کل را حدود 5 درصد تقویت خواهد 
کرد. اما نماد های کوچک همچنان قرمز پوش خواهند 
بود. الزم به ذکر اســت با توجه به این که بازار سرمایه 
در فصل مجامع قرار گرفته است، درحال حاضر بسیاری 
نمادهای بسیاری ممنوع المعامله هستند. که این موضوع 
موجب شده است تا اندکی از تالطم بازار کاهسته شود.  

حسین سالح ورزی گفت: بورس کاال طی سال های 
گذشته به صورت مرتب سبد محصوالت و ابزارهای 
مالی خود را گســترش داده و بر همین اساس کمک 
بسیار جدی به بحث شــفافیت و تنظیم منطقی بازار 
کاال داشته است؛ در همین زمینه دیدگاه شورای عالی 
بورس، توسعه ابزارهای مالی بورس کاال و حمایت از 

نوآوری ها در این حوزه است.
به گزارش بورس کاال، این عضو شورای عالی بورس 
به لزوم توســعه ابزارهای مالی بــه ویژه در دوره های 
رکود جهت حمایت از صنایع و تولیدکنندگان اشــاره 
کرد و اظهار داشــت: در دوره هــای رکود، خریدار در 
تامین ســرمایه در گردش موردنیاز بــرای خرید مواد 
اولیه مصرفی در تولیداتش دچار مشــکالتی می شود. 
فروشنده مواد اولیه نیز غالبا برای تولیدات خود مشتری 
چندانی پیدا نمی کند و افزایش موجودی انبارها نگرانی 
از کاهش حجم تولید را دربر دارد. این موارد البته بارها 
در اقتصادهای جهان تجربه شده است و برای استفاده 
از این موقعیت ها ابزارهای مالی خاصی طرح ریزی شده 
که به نظر می رســد زمان استفاده و توسعه این ابزارها 

فرارسیده است.  
حســین ســالح ورزی به ظرفیت های موجود برای 
اســتفاده از ابزارهای مالی متنوع در بازار سرمایه و به 
ویژه بورس کاال اشــاره کرد و گفــت: در بورس کاال 
تجربه موفقی برای استفاده از ابزارهای مالی نوین وجود 
دارد و دیدگاه شــورای عالی بورس، توسعه ابزارهای 
مالی بورس کاال و حمایت از نوآوری ها در این حوزه 

است.
توسعه ابزار گواهی سپرده کاالیی

این عضو شــورای عالی بورس به ضرورت اســتفاده 
از ابزارهای مالی بــرای حمایت از صنایع مختلف در 
دوره رکود اشــاره کرد و گفت: سال هاست که استفاده 
از ابزارهــای مالی در بورس کاال آغاز شــده و فراز و 
نشــیب های بســیاری داشــته اما هم اکنون تجربیات 
ذی قیمتــی در این خصوص وجــود دارد و امیدواریم 
رفته رفته استفاده از ظرفیت ابزارهای مالی در حمایت 

از تولید در بورس های کاالیی رونق بیشــتری بگیرد. 
چراکه روزهای سخت فعلی، زمانی برای حمایت های 
همه جانبه از صنایع تولیدی در کشــور است و در این 
بین ابزارهای مالی ظرفیتی بعضا ناشــناخته به شــمار 

می رود که نیاز به توسعه بیشتر دارد.
به گفته وی، گواهی ســپرده کاالیی از جمله ابزارهایی 
اســت که به مرور و در شرایط فعلی جذابیت باالتری 
به خود اختصاص می دهد که توسعه آن پتانسیل ایجاد 
صندوق های سپرده )سرمایه گذاری( کاالیی را نیز در بر 
دارد. صندوق های کاالیی سال هاست که در بازارهای 
معتبر جهانی مورد استفاده قرار می گیرد و جای خالی 

آنها در نوسان نرخ به وضوح قابل رهگیری است.  
ای عضو شــورای عالی بورس اظهارکرد: تجربه نشان 
داده کــه وقفه یا کاهش عرضه مــواد اولیه، تکانه های 
قیمتــی بزرگی را در بازار به همراه دارد که یک تهدید 
جدی به شمار رفته و همچنین اشتغال را تهدید خواهد 
کرد. در چنین شرایطی به کمک ابزارهای مالی می توان 
روند عرضه امن مواد اولیه را در کشــور تضمین کرد 
که خروجی آن رشد جدی اشتغال در صنایع مختلف 
است، اگرچه باید نگاه به بازارهای صادراتی را نیز در 

دستور کار قرار دهیم.
ایفای نقش موثر بورس در تنظیم گری عرضه و 

تقاضا
وی بــه نقش تنظیم گری بورس ها نیز اشــاره کرد و 
گفت: همانطور که در کشورهای مختلف بورس کاال به 
عنوان یک بازار شفاف فعال است، در ایران نیز فعالیت 
این بورس طی ســال های گذشته آثار بسیار مثبتی در 
تنظیم رابطه بین بخش عرضه و تقاضا و به تبع آن در 

زمینه قیمت کاالهای مختلف داشته است.
سالح ورزی با اشاره به روند رو به توسعه بورس کاال 
گفت: بورس کاال طی ســال های گذشته به صورت 
مرتب ســبد محصــوالت و ابزارهای مالــی خود را 
گسترش داده و بر همین اساس کمک بسیار جدی به 
بحث شــفافیت و تنظیم منطقی بازار کاال داشته است؛ 
در همین زمینه دیدگاه شــورای عالی بورس، توسعه 

ابزارهای مالی بورس کاال و حمایت از نوآوری ها در 
این حوزه است.  

وی افزود: به ویژه، در شرایطی که کشور با تحریم های 
ظالمانه جدی مواجه شده و فرآیند تجارت خارجی آن 
با دیگر کشــورها نیز مختل شده است، اختالالتی هم 
در حوزه عرضه و تقاضا پدیدار شــده که نیاز به تدبیر 
و تدبر بیشــتر در مواجه با این بازار دارد. به طوری که 
در حــال حاضر مهم ترین چالش هایی که پیش روی 
این بازار هست، از یک سمت کاهش عرضه و از طرف 
دیگر، نوســان تقاضا در برخی حوزه ها اســت که در 
نتیجه آن شــاهد بروز التهاباتی در معامالت این کاالها 

هستیم.
کاهش مداخالت دولت و وزارت صمت در بورس

این عضو شــورای عالی بــورس تاکید کرد: توصیه و 
پیشــنهاد بنده این اســت که دولت و وزارت صمت 
مداخالت خود را در مکانیســم های معامالتی بورس 
به حداقل رسانده و بیشتر نقش تنظیم گری را برعهده 
داشته باشد. چراکه مداخله در قیمت گذاری کاالهای 
مختلف می تواند موجب بروز رانت و فساد می شود؛ 
این در حالی اســت که بهترین کار برای رفع التهابات 
بازارها تقویت بخش عرضه است و باید در نظر داشت 
که بــا وجود بورس کاال به عنوان بازاری شــفاف در 
کشور، نیازی به قیمت گذاری دستوری نیست و قیمت 
ها در بورس کاال و در مقابل دیدگان مسووالن می تواند 

نظارت و تنظیم شود.  
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران به آســیب های قیمت 
گذاری دســتوری در اقتصاد کشور تاکید کرد و افزود: 
نظام قیمت گذاری دستوری و دخالت دولت در تعیین 
قیمت از ســابقه طوالنی در کشور و دنیا به خصوص 
طی 4٠ سال اخیر برخوردار است، در اغلب مواقع این 
اقدام به عنوان یک سیاست شکست خورده تلقی شده 
و هیچگاه در کشور با نتیجه و جواب مثبتی همراه نبوده 

است.
سالح ورزی با تاکید بر اینکه قیمت گذاری دستوری 
زمینه ایجاد رشد، توسعه و افزایش کیفیت کاال در بازار 

را از بین خواهد برد، افزود: قیمت گذاری دســتوری 
علیرغم آســیب هایی که در بازار ایجاد می کند زمینه 
ایجاد رانت، فســاد در بازار را هم فراهم خواهد کرد و 
می توان گفت که چنین قیمت گذاری منجر به سرکوب 
قیمتی در بازار و کاهش انگیزه تولیدکنندگان می شود.

سالح ورزی در خاتمه گفت: بورس کاال، بازار شفاف 
و قابل رصدی را در اختیار همگان از جمله مسووالن 
قرار داده اســت که از این رو می توان قیمت کاالها را 
براساس عرضه و تقاضا به صورت واقعی کشف کرد و 
با توجه به شفافیت این بورس در راستای تنظیم بازار و 
تعادل قیمت ها از طریق شیوه های بازاری اقدام کرد؛ از 
این رو نیازی به قیمت گذاری اجباری بر کاالها نیست 
و تقویت بورس کاال به خصوص در شــرایط بحرانی 

فعلی به اقتصاد کشور کمک شایانی می کند.

سالح ورزی اعالم کرد

حمایت شورای عالی بورس از توسعه ابزارهای مالی بورس کاال

نمادهاي کوچك در مسیر ریزش قرار دارند 

آغاز گمانه زني ها درباره قرمزپوش شدن بورس
فیتیله آتش گرفته بازار بورس پس از هفته ها روشن بودن و 
پیشروی کردن حاال به چاشنی باروت نزدیک میشود و این 

یعنی احتمال انفجار بازار!  
ولی هنوز هم نمی توان به قطعیت مدعی شد که عمل احتراق 
صورت می گیرد یا نه! چــون احتمال زیادی وجود دارد که 
باروت یا خیس باشد و یا محل فیتیله و باروت به هم وصل 
نباشند! پس تا آخر وقت روز شنبه )امروز( باید منتظربود و 
دید که چاشنی انفجار، شما بخوانید "ریزش" عمل می کند 

یا نه!؟
ماجرا از این قراراست وقتی شاخص کل درحال رشد باشد 
و شاخص هم وزن درحال ریزش، یعنی ماهیت بازار نزولی 
است و به احتمال فراوان روز شنبه )امروز( شاهد اصالح و 
استراحت بازار بورس خواهیم بود، چون شاخص کل توسط 
سهم های شاخص ساز )با صف های میلیونی خرید( نگه داشته 
شــده و به مجردی که ریزش سهم های شاخص ساز آغاز 
شــود صف های خرید تبدیل به صف های فروش شــده و 

شاخص کل ریزش میکند.
اما همانگونه که همه میدانید شاخص هم وزن مرتبط با تک 
تک سهم های بازار است و اصالح آن، یعنی بیشتر سهم ها 

درحال اصالح هستند!
شاخص کل روز چهارشنبه مثبت بود ولی شاخص هم وزن 
منفی و نزولی که این امر به لحاظ تکنیکال نشــان از اصالح 
بازار دارد. اصالحی که بارها به آن اشــاره کردیم نمی تواند 
خیلی بلند مدت و عمیق باشد چرا که میزان نقدینگی و عطش 
خرید این روزها باالست و فرصت اصالح عمیق را نخواهد 
داد. آنچه خوانید روی تاریک بازار بورس در هفته جاری بود 
اما همانطور که در ابتدا گفتیم ممکن اســت انفجار یا همان 

ریزش و اصالح به دالیل مختلف صورت نگیرد.
 سناریو اول این اســت که از امروز نقدینگی از سهام های 
بزرگ وارد ســهام های کوچک شود چراکه طی چند وقت 
اخیر به دلیل رونق سهام های تاثیرگذار در شاخص، قیمت 
ســهام کوچک تا حدودی پایین آمده و همین امر باعث می 

شود  سهامداران میل خرید برای سهام های کف قیمت پیدا 
کنند که همین امر اگر چه ممکن اســت شاخص کل را از 
رشد شارپی بازدارد ولی همچنان بازار بورس را پر سود نگه 

می دارد.
امــا ســناریوی دوم، از زمان ورود شــاخص کل به کانال 
۱5٠٠٠٠٠ واحدی بســیاری از سهامداران به دلیل ترس از 
اصالح و ریزش، سهام های ارزنده خود را واگذار و نقدینگی 
خــود را از بازار خارج کردنــد و در هر پله از صعود منتظر 
ریزش بودند درحالی که هیچگاه این اتفاق رخ ندارد و حاال 
که شاخص در مرز ۱۸٠٠٠٠٠ واحد قرار دارد ممکن است 
در یک جهش غافلگیر کننده شاخص به سرعت خود را به 
کانال 2 میلیون واحد برساند که البته همین امر باعث خواهد 
شد پولهای منجمد شده بار دیگر به چرخه بازار تزریق شود 
و تاالر بورس امروز هیچ اصالحی را نبیند یا همانطور که در 
ابتدا به آن اشاره شد چاشنی انفجار عمل نکند و هیچ ریزشی 

در کار نباشد.
 آنچه مســلم است روزشــنبه )امروز( نوع حرکت و بازی 
ســهامداران با دارایی خود نشان می دهد که بافت ذهنی و 
اندیشه سهامداران چگونه است، پول های هوشمند در حال 
انتقال از سهام های بزرگ به سهام های کوچک ارزان قیمت 
است یا هنوز نبض بازار در دستان سهام های بزرگ شاخص 
ساز اســت. در پایان معامالت امروز مشخص می شود که 
پول های منجمد شــده سهامداران محتاط به بازار بازخواهد 
گشت یا ترســوها منتظر اصالح هستند تا بعد از ریزش به 

بازار برگردند.

بازار بورس در انتظار انفجار بزرگ
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عضــو هیات عامــل و معاون شــرکت ها و قیمت گذاری بنگاه های ســازمان 
خصوصی سازی از اختصاص دو مجموعه ورزشی به استقالل و دو مجموعه 
ورزشــی به پرســپولیس خبر داد و افزود: این دو باشــگاه شهریور امسال در 

فرابورس پذیرش خواهند شد.
ابوالقاســم شمســی جامخانه در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر اینکه استقالل 
و پرســپولیس شرایط ویژه ای برای واگذاری داشتند، توضیح داد: ساختار مالی 
آن ها از لحاظ ســود و زیان انباشــته نامناسب و همچنین تعیین تکلیف و رفع 
بندهای حســابرس و بازرس قانونی این دو شرکت و بحث مستندسازی اسناد 

مالکیتی مجموعه های ورزشی که داده شد زمانبر بود.
هر باشگاه صاحب دو مجموعه ورزشی می شود

وی با بیان اینکه در مصوبه سال ۱۳9۱هیات وزیران ذکر شده بود دو مجموعه 
ورزشی درفشی فر و مرغوبکار به دو شرکت پرسپولیس و استقالل داده شود، 
اظهــار کرد: از آن تاریخ تا چند هفته پیش به دلیل مشــکالت ثبتی و حقوقی 
و بعضا داشــتن معارض، اخذ سند مالکیت و ســپس انتقال آنها به دو باشگاه 
غیرممکــن بود اما با پیگیری های صورت گرفته در چند ماهه گذشــته تا ۱٠ 
روز آینده هم سند مالکیت درفشی فر و هم شهید مرغوب کار اخذ می شود تا 
امکان عملیاتی کردن بحث افزایش سرمایه این دو شرکت وجود داشته باشد.

شمســی از اختصاص دو مجموعه دیگر به باشگاه های استقالل و پرسپولیس 
خبر داد و افزود: تصمیم دیگری گرفته شــد مبنی بر اینکه به باشگاه استقالل 
عالوه بر مجموعه ورزشی مرغوب کار، کمپ مرحوم حجازی و به پرسپولیس 
عالوه بر ورزشــگاه درفشی فر، مجموعه ورزشی شهدای گمنام هم تخصیص 
داده شــود. درواقع به هر دو باشــگاه دو مجموعه ورزشی داده شد. البته این 
دو مجموعه آخر، نیازمند این اســت که مجوز آن ها به استناد ماده ۱۱۷ قانون 
محاسبات عمومی از هیات وزیران اخذ شود که دراین خصوص وزیر  ورزش 
به دولت پیشنهاد داده و هم اکنون در کمیسیون لوایح در دست رسیدگی است 

و مصوبه دولت به زودی  ابالغ خواهد شد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه  در اســناد مالکیت آنها مشــکلی وجود ندارد، 
امیدواریم گزارش توجیهی افزایش ســرمایه در هفته آینده تهیه و پس از اخذ 

گزارش حســابرس و بازرس قانونی،  مجمع عمومی فــوق العاده با موضوع 
تصویب افزایش ســرمایه و اصالح اساســنامه برگزار شود و با توجه به اینکه 
ســایر الزامات پذیرش نیــز به موازات پیش رفته اســت امیدواریم  بتوانیم تا 
آخر مرداد درخواســت به هیات پذیرش داده شــود تا دو باشگاه در بازار دوم 

فرابورس پذیرش شوند.
وضعیت مالیاتی و درآمدزایی سرخابی ها

معاون شــرکت ها و قیمت گذاری بنگاه های سازمان خصوصی سازی در ادامه 
درمورد اختالف حساب هایی که دو باشگاه با اسپانسرها داشتند، توضیح داد: 
جلسات در این راســتا برگزار و کار گروه هایی تشکیل شده است و در حال 

تعیین تکلیف هستند.
شمســی با اشاره به بحث درآمدزایی باشگاه های استقالل وپرسپولیس، اظهار 
کرد: پرســپولیس سال گذشته قراردادی را با اسپانسر منعقد کرده بود.  پس از 
تغییرات مدیریتی طی  الحاقیه ای به این قرارداد،  مشــخص شد کف درآمدی 
باشــگاه پرسپولیس از محل اسپانسری ۱۱٠ میلیارد تومان طی سال است و می 
تواند بیشــتر هم باشد. کف درامدی باشــگاه استقالل هم طبق قراردادی که با 

اسپانسر امضا کرده، ساالنه تقریبا 5٠ میلیارد تومان است.
وی با اشــاره به تسهیالت  مالیاتی شرکت هایی که می خواهند بورسی شوند، 
اظهار کرد: این دو شــرکت می توانند از ظرفیت های مصوبه اخیر ســران سه 
قوه که به تایید مقام معظم رهبری نیز رســیده است استفاده کنند؛ البته به شرط 
اینکه در بازار سرمایه پذیرش شوند و حداقل 25 درصد سهام شرکت در سال 

۱۳99 در بازار سرمایه واگذار شود.
معاون شــرکت ها و قیمت گذاری بنگاه های ســازمان خصوصی ســازی در 
پایــان تاکید کرد: بــا توجه به عزمی کــه در وزارت ورزش وجود دارد و در 
جلســات هفتگی که به ریاست وزیر ورزش  برگزار و موضوعات پیگیری می 
شــود و همچنین پیگیری های مســتمر وزیر اقتصاد و همکاری بسیار خوب 
ســازمان بورس و شرکت فرابورس ایران، دو شــرکت استقالل و پرسپولیس 
در شــهریورماه در بازار دوم فرابورس پذیرش و عرضه اولیه صورت خواهد 

گرفت.
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