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خبر
واکاوی دالیل رشد منفی  ۷.۹درصدی
بخشصنعت

دولت پای خود را از صنعت خودرو
بیرون بکشد

یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است
اصلیترین دلیل رشد منفی  ۷.۹درصدی
بخش صنعت در  ۹ماه ابتدایی سال ۹۷
ضربههایی بوده که به صنعت خودرو وارد
شده است.
به گزارش ایسنا ،محمدرضا نجفیمنش
اظهار کرد :همانطور که بررسی آمار سالهای
قبل نشان میدهد ،خودرو اصلیترین عامل
در تعیین شرایط رشد صنعت کشور است و
این حوزه هرگاه توانسته به کار خود با قدرت
ادامه دهد صنعت نیز رشد کرده و هرگاه
صنعت خودرو زمین خورده ،رشد صنعتی
کشور نیز منفی شده است.
به گفته وی در ماههای گذشته میزان
تولیدات خودروی کشور حدود  ۴۰درصد
کاهش یافته و همین مسئله تأثیر خود را در
رشد منفی بخش صنعت و همچنین صنایعی
همچون فوالد و پتروشیمی نشان داده است.
این عضو اتاق بازرگانی تهران درباره دالیل
کاهش تولید و افت صنعت خودرو در سال
 ۹۷توضیح داد :متأسفانه امروز بازار خودرو
با مشکالتی جدی روبهرو است .از یک سو
قیمتها به جایی رسیده که برای بسیاری از
مردم امکان خرید در این بازار را از بین برده
است و از سوی دیگر خودروسازان نیز معتقدند
که با شرایط فعلی متضرر خواهند شد.
نجفیمنش ادامه داد :اصلیترین عامل
این اتفاق حضور دولت در این بازار و
قیمتگذاریهای دستوری است که اتفاق
افتاده؛ وقتی دولت به خودروسازان دستور
میدهد که کاالی خود را با قیمت خاصی
عرضه کنند ،هر دو طرف این بازار با مشکل
عدم رضایت مواجه خواهند شد.
وی با بیان اینکه خارج شدن کامل دولت از
بازار خودرو بهترین اتفاقی است که میتواند
برای این بخش رخ دهد ،درباره چگونگی تعامل
بازار با این اتفاق توضیح داد :با خروج دولت
بازار خود نرخ نهایی را تعیین میکند .برای
مثال اگر در حال حاضر قیمت یک خودرو در
بازار به صد میلیون تومان رسیده پیشنهاد ما
این است که قیمت ابتدایی  ۵درصد زیر قیمت
بازار یعنی  ۹۵میلیون تومان تعیین شود.
این عضو اتاق بازرگانی تهران در ادامه از
رصد شدن بازار خبر داد و گفت :پس از این
اتفاق شرایط بازار رصد میشود .اگر دیدیم
که همچنان کشش کافی برای قیمتها وجود
ندارد ،باز هم قیمت پایین آمده و در نهایت به
نقطه تعادل میرسد.
وی در پایان با اشاره به اقدام مصرفکنندگان
در شرایط واقعی قیمتها گفت :به همین
ترتیب هم خودروسازان تکلیف خود را با بازار
میدانند و هم مردم براساس شرایط واقعی
قیمتها نسبت به خرید محصوالت مورد
نظرشان اقدام میکنند .در غیر این صورت
نمیتوان انتظار داشت که صنعت خودرو به
روزهای خوب خود بازگردد.
بر اساس این گزارش ،براساس جدیدترین
آمارهای ارائه شده رشد اقتصادی کشور در
 ۹ماه ابتدایی سال  ۹۷به منفی  ۳.۸درصد
رسیده است .در این میان بخش صنعت به
عنوان یکی از اصلیترین عوامل تأثیرگذار در
رشد اقتصادی کشور در  ۹ماه ابتدایی سال
گذشته رشد منفی  ۷.۹درصد را به ثبت رسانده
است.

بازاروسرمایه
خبر

معاونتوانیر:

قیمت اوراق نسبت به هفتههای گذشته
فرقی نکرده است

برق ارزان ،تولیدکنندگان ارز مجازی را به ایران کشاند
محمودرضا حقیفام افزود :با توجه به فعالیت
تولیدکنندگان ارز مجازی بینالمللی از جمله
تولیدکنندگان چینی در کشور ،دنبال تعیین تعرفه
مجزا برای آنان هستیم.
به گزارش ایرنا ،وی با اشاره به یارانهدار بودن برق
در کشور که عامل افزایش فعالیت این تولیدکنندگان
ارز مجازی شده است ،گفت :اکنون نگرانی ما حضور
بیشتر تولیدکنندگان ارز مجازی بینالمللی با توجه
به نرخ پایین برق و استفاده بیش از حد از برق
است.
حقیفام خاطرنشان کرد :تعیین تعرفه صنعتی
و یا صادراتی دو راهکار پیشنهادی است تا بتوان
مصرف این مشتریان را مدیریت کرد.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت :با
توجه به اینکه نرخ برق در سایر نقاط جهان واقعی
است ،تولیدکنندگان ارز مجازی تمایل دارند در
کشورهایی فعالیت کنند که نرخ برق کمتری داشته
د بنابراین
باشد تا تولید برای آنها مقرونبهصرفه باش 
با توجه به یارانهدار بودن برق در کشورمان ،احتمال
میرود تعداد این تولیدکنندگان افزایش یافته و فشار
بیشتری به شبکه برق وارد کنند .حقیفام ادامه داد:
مخالف فعالیت این تولیدکنندگان در کشور نیستیم
اما معتقدیم باید نرخ تعرفه برای آنها بیشتر باشد و
پول برق مصرفی را هم بدهند.
وی در پاسخ به این سوال که شرکت توانیر برای
حذف قبضهای کاغذی و استفاده از روشهای
الکترونیک چه برنامهای دارد ،گفت :حذف قبضهای
کاغذی به عنوان یکی از تکالیف امسال از سوی
شرکت توانیر به ستاد اقتصاد مقاومتی ارسال شده
است و براین اساس به جد دنبال اجرایی کردن آن
خواهیم بود .معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر
افزود :اجرای این طرح به صورت آزمایشی در استان
سیستان و بلوچستان انجام شده است و تالش
میشود بهزودی به سراسر کشور تسری داده شود.
حقیفام در عین حال سراسری شدن این موضوع
را نیازمند اخذ مجوزهایی دانست و گفت :این
مجوزها هم درحال دریافت هستند تا زودتر اجرایی
شود و نیز قبض کاغذی برای مشترکان همچنان
صادر میشود.
توانیر تاکید بر اخذ به موقع مطالبات خود در
مناطق سیلزده ندارد
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با بیان
اینکه این شرکت همواره و در مواقع بروز بحرانهای
طبیعی ،بخشودگیهایی برای مشترکان لحاظ کرده
است گفت :با توجه به بروز سیل در برخی مناطق
کشور ،این شرکت به دنبال وارد آوردن فشار بیشتر
بر مردم نیست و تاکیدی هم بر دریافت به موقع
مطالبات تا فراهم شدن شرایط عادی ندارد.
وی از متوقف شدن روند قرائت کنتورها در برخی

وزیر صنعت خبر داد

آخرین نرخ خرید وام مسکن

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر به فعالیت تولیدکنندگان بینالمللی ارزهای مجازی در کشور اشاره کرد و گفت :پایین بودن تعرفه برق در ایران
موجب استقبال این تولیدکنندگان شده است.

حقیفام:اکنون
شرایطبحرانی
در برق نداریم
امامراقبتهای
الزم در زمینه
پایداریشبکه
هم در حال
انجام است تا
مشکل سازهای
ایجاد نشود
مناطق سیلزده خبرداد و افزود :تا عادی شدن
شرایط این مناطق تاکیدی بر قرائت کنتورها نخواهیم
داشت.
تعرفههای جدید کمتر از نرخ تورم است
حقیفام به تعیین تعرفههای جدید برق اشاره کرد
و میزان آنها را کمتر از نرخ تورم کشور دانست.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت:
افزایش تعرفههای جدید برای همه مشترکان هفت
درصد تعیین شده و برای مشترکان پر مصرف و با
هدف تشویق آنان به مصرف بهینه 16 ،درصد تعیین
شده است؛ درنتیجه تعرفه هفت درصدی خیلی در
شاخصهای اقتصاد کشور اثر گذار نخواهد بود.
وی به وجود نظام پلهای در تعیین تعرفههای برق
اشاره کرد و افزود :براساس این نظام تعیین تعرفهها
براساس مصرف انجام میشود و مشترکانی که
ف کنند باید
بیشتر از حد الگوی طراحی شده مصر 
16درصد اضافه بر آن تعرفه پلهای پرداخت کنند.
حقیفام تاکید کرد :اگر مشترکان بیشتر از الگوی
طراحی شده مصرف کنند ،تعرفه  16درصدی برای
تشویق آنان به برگشت به الگوی مصرف اعمال
خواهد شد.
مشکلی در تامین برق در خوزستان نداریم
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر افزود:

به دلیل آنکه هنوز آب در بسیاری از بخشهای
خوزستان راکد است ،پایههای شبکههای فوق توزیع
و انتقال برق در آب فرو رفتهاند و احتمال ایجاد
مشکل برای آنها وجود دارد؛ اکنون در مجموع برای
تامین برق مشترکان هیچ مشکلی ندارد.
وی خاطرنشان کرد :در مناطقی که خاموشی
اعمال شده ،آن منطقه یا خالی از سکنه بوده و یا با
هدف حفظ ایمنی مشترکان انجام شده است.
حقیفام نگرانی فعلی توانیر را پایداری مکانیکی
پایههای باقی مانده در آب برشمرد و گفت:
تالش میشود با فروکش کردن آب نسبت به
ایمنسازیهای الزم اقدام شود.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر از آغاز
پایدارسازی شبکههای توزیع در استان گلستان
خبرداد و تاکید کرد :در استان خوزستان هم با
ن کار آغاز
فروکش کردن آب و تثبیت وضعیت ای 
خواهد شد .وی گفت :اکنون شرایط بحرانی در برق
نداریم اما مراقبتهای الزم در زمینه پایداری شبکه
هم در حال انجام است تا مشکل سازهای ایجاد
نشود.
خسارت  652میلیارد تومانی صنعت برق از سیل
حقیفام با بیان اینکه برآورد میزان خسارتها در
طول زمان در حال تغییر است ،افزود :عددی که

آخرین برآوردها نشان میدهد  652میلیارد تومان
است که امکان افزایش هم خواهد داشت.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر از تشکیل
کمیتهای خبر داد که به محض فروکش کردن آب در
هر منطقه ،در آن نقطه حضور یافته و برای برآورد
میزان خسارتها اقدام میکند .این کمیته علل بروز
حادثه را بررسی میکند.
افزایش توان تولید برق در نیروگاههای برقآبی
وی درباره توان تولید برق توسط نیروگاههای
برقآبی ،خاطرنشان ساخت :در زمان اوج مصرف
پارسال ،چهار هزار و  500تا پنج هزار مگاوات برق در
نیروگاههای برقآبی تولید میشد؛ این در حالی است
که قدرت نصب شده آنها بیش از  11هزار مگاوات
است و به دلیل کمبود آب ،از این ظرفیتها استفاده
نمیشود.
حقیفام افزود :امسال به دلیل افزایش بارندگیها
ت بنابراین
تراز آب سدها به حد زیاد رسیده اس 
بیشترین توان تولید از این نیروگاهها دریافت خواهد
شد.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت:
امسال نیروگاههای برق آبی  9هزار تا  10هزار مگاوات
برق توان تولید خواهند داشت و به این ترتیب پنج
هزار مگاوات به قدرت تولید اضافه خواهند کرد.

تحقق تجارت یک میلیارد دالری ایران و بنگالدش

وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :با فعالسازی ظرفیتهای
موجود ،ایران و بنگالدش میتوانند به هدف تجارت یک میلیارد
دالری در سال دست یابند.
به گزارش مهر ،رضا رحمانی با بیان اینکه با فعالسازی ظرفیتهای
موجود ،ایران و بنگالدش میتوانند به هدف تجارت یک میلیارد دالر
در سال دست پیدا کنند ،گفت :امیدواریم در سال جدید ششمین
دور اجالس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور
برگزار شود .هویت ،قدرت و رفاه ،سه مفهوم بنیادی و اساسی در
سیاست است .استقالل کشورها با مفهوم هویت گره خورده است،

اما بدون رفاه و قدرت نه فایده الزم را دارد و نه میتواند پایدار باشد.
برای همین هر دو ملت ایران و بنگالدش بهعنوان دو ملت دوست
و مستقل برای افزایش قدرت و رفاه خود ،نیازمند توسعه همه جانبه
و به ویژه توسعه ساختمانها و تأسیسات زیربنایی هستند و این
میتواند یک زمینه همکاری بلندمدت و گسترده را فراهم سازد.
فعالسازی ظرفیت موجود میتواند به راحتی هدف تجارت یک
میلیارد دالر در سال بین دو کشور را محقق کند که امیدواریم در
سال جدید ،ششمین دور اجالس کمیسیون مشترک همکاریهای
اقتصادی دو کشور برگزار شود و بتوانیم در این نشست به توافقات
مهم در توسعه روابط دو کشور ایران و بنگالدش دست پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه ایران ظرفیتهای مهمی در زمینه تولید انواع
مصالح و تجهیزات ساختمانی دارد ،گفت :ایران یکی از بزرگترین
تولیدکنندگان و صادرکنندگان در این عرصه است .عالوه بر این
ظرفیتهای همکاری برای دو کشور در زمینههای دیگر نظیر
کشاورزی و مواد غذایی ،ورزشی ،دانشگاهی و سایر زمینهها وجود
دارد و فعالسازی ظرفیت موجود در چند مورد از این زمینهها
به راحتی هدف تجارت یک میلیارد دالر در سال بین دو کشور را
تحققپذیرمیکند.
رحمانی ایران را کشوری با پتانسیلهای اقتصادی فراوان دانست

و افزود :فعاالن اقتصادی و همین طور مسئوالن سیاسی کشورها
نمیتوانند از بازار و اقتصاد ایران صرف نظر کنند .ایران در سال ۲۰۱۸
میالدی به رقم تولید ناخالص داخلی  ۴۳۹میلیارد دالر به ارزش جاری
دالر دست پیدا کرد؛ در حالی که رکورد  ۵۹۸میلیارد دالر را نیز در
سال  ۲۰۱۲کسب کرده است .ظرفیت نصب شده در صنایع ایران و
تالشهایی که برای روزآمدسازی فناوری خطوط تولید انجام میشود،
حصول مجدد این رکورد را امکانپذیر میکند .رکوردهای موجود برای
اقتصاد ایران همگی از توانمندی باال و تابآوری بسیار پرقدرت اقتصاد
ایران در مقابل تنشها و فشارهای خارجی حکایت دارد .برای دومین
سال متوالی قرار گرفتن بین  ۱۰کشور با رشد اقتصادی باال ،تجربه
نرخ رشد اقتصادی باالی  ۶برای تقریبا ً  ۱۵سال متوالی ،رسیدن به
حجم تجارت حدود  ۱۰۰میلیارد دالر در سال ،جمعیت باال با حدود
 ۱۶۳میلیون نفر ،باعث شده است تا بنگالدش به عنوان کشوری
جذاب برای بسیاری سرمایه گذاران ،تجار و دولتها مطرح شود.
شرکتها و سازمانهای مسئول ایرانی هم این روندها ،برنامههای
ساالنه و بلندمدت را به دقت رصد میکنند و عالقهمندی خود را برای
همکاری با شرکتها و مؤسسات بنگالدش ابراز میکنند بنابراین بر
ما مسئوالن دولتی واجب است تا تدابیر الزم را برای تسهیل و توسعه
این فعالیتها فراهم کنیم.

قمیت اوراق تسهیالت مسکن در این هفته
نسبت به هفتههای گذشته چندان فرقی نکرده
است؛ بهطوری که هر ورق از اوراق تسهیالت
مسکن حدود  ۵۰هزار تومان معامله شد.
به گزارش ایسنا ،دیروز نیز قیمت هر ورق از
اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در حدود
 ۵۰هزار تومان معامله شد که تفاوت چندانی
نسبت به روزهای گذشته نداشت .قیمت
امتیاز تسهیالت مسکن اردیبهشت ،۱۳۹۶
کمی بیش از  ۵۰هزار تومان و اوراق خرداد ،۹۶
 ۴۹هزار تومان معامله شد .همچنین قیمت
هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن آبان ۱۳۹۷
دیروز حدود  ۵۰هزار تومان داد و ستد شد
و اوراق اسفند پارسال ۵۱ ،هزار تومان است.
اوراق دی ماه سال گذشته نیز حدود  ۵۱هزار
تومان بود .با توجه به اینکه قیمت هر ورق از
اوراق تسهیالت مسکن عمدتا ً در محدوده ۵۴
هزار تومان میچرخد ،هزینه وام اقشار مختلف
جامعه را در این گزارش با این نرخ محاسبه
میکنیم .زوجهای تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰
میلیون تومانی مسکن باید  ۲۰۰برگه تسهیالت
مسکن خریداری کنند .آنها باید  ۱۰میلیون
تومان صرف خرید این  ۲۰۰برگ کنند .به این
مبلغ با احتساب  ۲۰میلیون تومان وام جعاله
که بابت آن باید  ۴۰برگ تسه خریداری شود،
دو میلیون تومان اضافه میشود .در نتیجه
در مجموع باید برای دریافت وام  ۱۲۰میلیون
تومانی مسکن حدود  ۱۲میلیون تومان صرف
شود .همچنین زوجهای غیر تهرانی که در
شهرهایی با جمعیت بیشتر از  ۲۰۰هزار نفر
جمعیت زندگی میکنند ،میتوانند تا سقف ۸۰
میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این
مبلغ باید  ۱۶۰ورق بهادار خریداری کنند که
با این حساب باید هشت میلیون تومان بابت
خرید این اوراق بپردازند که با احتساب دو
میلیون تومان برای خرید اوراق وام جعاله در
مجموع برای دریافت وام  ۱۰۰میلیون تومانی
باید  ۱۰میلیون تومان پرداخت کنند .مجردهای
تهرانی نیز میتوانند تا سقف  ۶۰میلیون تومان
و غیر زوجهایی که در مراکز استانهای باالی
 ۲۰۰هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰
میلیون تومان و در نهایت غیر زوجهای ساکن
در سایر مناطق تا سقف  ۴۰میلیون تومان
وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید
 ۱۰۰ ،۱۲۰و  ۸۰برگ بهادار اوراق تسهیالت
مسکن را از فرا بورس ایران خریداری کنند .با
این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید
این اوراق ،شش میلیون تومان ،افراد ساکن
در مراکز استان باالی  ۲۰۰هزار نفر جمعیت
مبلغ پنج میلیون تومان و افراد گروه سوم
مبلغ چهار میلیون تومان پرداخت کنند .البته
در صورت تمایل برای دریافت وام  ۲۰میلیون
تومانی جعاله باید مبلغ دو میلیون تومان دیگر
هم بپردازند .اوراق تسهیالت مسکن قابلیت
معامله در فرا بورس ایران را دارد و ارزش اسمی
هر برگ پنج میلیون ریال است.
این اوراق با توجه به اینکه چقدر تا زمان
اعتبارش باقی مانده ،دارای قیمت متفاوتی
است .در صورتی که مدت اعتبار این اوراق
به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیالت
آن استفاده نکند ،نماد معامالتی آن متوقف
خواهد شد.

دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی فرصتی مناسب برای حمایت از تولید خواهد بود

معاون اجرایی سرمایهگذاری تامین سرمایه سپهر تصریح کرد

با توجه به شرایط ویژه و خاص حاکم بر کشور و بهویژه دورنمای اقتصادی در سال  1398میتوان گفت دوازدهمین نمایشگاه
بینالمللی بورس ،بانک و بیمه فرصتی مناسب برای هماهنگی اضالع اساسی و پایههای اقتصاد کشور در راستای حمایت از تولید
و تحقق شعار «رونق تولید» در سال جدید خواهد بود.
بر این اساس جهتگیری این رویداد مهم اقتصادی در حوزه بورس ،بانک و بیمه با شعار «مشارکت بیشتر ،اقتصاد
بهتر» به سوی رونق تولید و اقتصاد کشور با استفاده از پتانسیلهای موجود در بازار سرمایه ،بازار پول و بازار بیمه میتواند
زمینهساز تحول مورد انتظار در بخش اقتصادی کشور باشد .حضور پر تعداد ارکان ،شرکتها و هلدینگهای کشور از بازار
سرمایه ،صنعت بانک و بیمه در این نمایشگاه بینالمللی گواه این نکته خواهد بود که فرصت مناسب و ارزشمندی در انتظار
کشور خواهد بود.
برگزاری این رویداد کمک میکند که اهالی صنعت و تولید ،اهالی بازار پول و سرمایه ،صاحبان علم و دانش و مدیران و تصمیمگیران اقتصادی در کنار
یکدیگر حضور یافته و این رویداد یک فضای تبادل برای آنها باشد و در نهایت کمک کند که ما از حوزه اقتصاد مبتنیبر نفت و خامفروشی فاصله بگیریم و
به سمت تکمیل زنجیره تولید داخلی و ارزشآفرینی حرکت کنیم.
نقش و جایگاه ویژه بازار سرمایه در شرایطی که سیستم بانکی به اصالحات نیاز دارد ،بر کسی پوشیده نیست .از اینرو معرفی دستاوردهای مهم بازار
سرمایه در حوزههای مختلف ،انجام هماهنگیهای الزم در بین مدیران ارشد این سه حوزه شریانی کشور ،معرفی ابزارهای مالی جدید و مناسب با سالیق
مختلف در کنار اقدامات مهم در زمینه فرهنگسازی و آموزش سرمایهگذاری در بازار سرمایه به عموم مردم در جهت کنترل نقدینگی ،میتواند در این
نمایشگاه سرمنشاء توفیقات بزرگی باشد.
بدون تردید ،یکی از عمدهترین و اصلیترین نارساییهای فعلی کشور به حوزه اقتصادی و مشکالت تولید باز میگردد .با توجه به وابستگی شدید اقتصاد
کشور به فروش نفت و سیستم بانکی ،تالش برای اعمال اصالحات الزم در حوزه بانکی ،ترغیب و تشویق آحاد مردم به حضور در بازار سرمایه و توجه جدی
به صنعت بیمه ،تسهیلکننده تحقق اهداف اقتصادی کشور به عنوان نقشه راه جامع اقتصادی این مرز و بوم خواهد بود.

سید علی خسروشاهی در بررسی روند بازار سرمایه گفت :در کوتاهمدت و میانمدت و با توجه به عملکرد شرکتهای بزرگ انتظار
میرو د تا فصل مجامع روند بازار صعودی و با شیب مالیم باشد ،هرچند که این مسیر همراه با نوسانهای روزانه خواهد بود .در
بلندمدت اما باید به عوامل بنیادی توجه بیشتری کرد .این فعال بازارسرمایه با بیان این مطلب به سنا گفت :نرخ ارز ،قیمت نفت،
نرخهای جهانی کاالها و اثرات تحریم بر شرکتها از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر بازار سرمایه هستند .در این بین مهمترین عامل
تاثیرگذار بر سود (اسمی) و ارزش بازار شرکتها ،تغییرات نرخ ارز است .وی یکی از مهمترین عوامل موثر در افزایش نرخ ارز را
بسته بودن مبادی ورودی دالر دانست و افزود :هم اکنون تنشهای سیاسی میان ایران و آمریکا به باالترین حد خود از زمان روی
کار آمدن ترامپ رسیده است و نمیتوان تحلیل دقیقی از آینده این تنشها داشت اما میتوان برآورد کرد افزایش تنشها موجب
افزایش نرخ دالر و درنهایت افزایش ارزش بازار شرکتهای صادرات محور بورس ،همچون شرکتهای پتروشیمی ،فلزی و معدنی و...
خواهد شد .معاون اجرایی سرمایهگذاری تامین سرمایه سپهر تصریح کرد :در بحث نفت ،با توجه به اینکه طی سالهای اخیر ،نقش ایران در اثرگذاری
بر روی قیمت نفت تا حدود زیادی کمرنگ شده است ،اما موقعیت ژئوپولیتیکی ایران میتواند بر قیمت نفت تاثیرگذار باشد .افزایش سطح ناآرامیها در
منطقه از یک طرف موجب افزایش قیمت نفت خواهد شد و با درنظر گرفتن ثبات سایر عوامل اتفاقی مثبت برای اقتصاد نفت محور ایران تلقی میشود،
اما از طرفی دیگر ،افزایش تنشها باعث باال رفتن ریسک سیاسی کشور خواهد شد که امری منفی است .وی ادامه داد :در نهایت اثرات تحریمها بر تولید
و فروش شرکتها ،وضعیت سودسازی شرکتها را مشخص خواهد کرد .گزارشهای فصل زمستان سال  ۱۳۹۷شرکتها نشان داد که عملکرد شرکتها
در تولید و فروش قابل قبول و بهتر از حد انتظار فعاالن بازار سرمایه بوده است .هرچند که انتظار میرود سال  ۱۳۹۸سالی سختتر برای شرکتها از
لحاظ مقادیر فروش محصوالت باشد .این کارشناس بازار سرمایه درخصوص دوازدهمین نمایشگاه بورس ،بانک و بیمه و تاثیر چنین رویدادهایی را بر
رونق اقتصادی و معرفی پتانسیلهای بازار سرمایه مثبت ارزیابی کرد و توضیح داد :برگزاری نمایشگاه (فاینکس  )۲۰۱۹میتواند به افزایش اعتماد و اقبال به
ابزارهای موجود در این بازار منجر شود .همچنین در این نمایشگاه میتوان ابزارهای نوین مانند صندوق طال ،صندوقهای کاالیی ،گواهی کاالیی زعفران و
آتی سهام را به سرمایهگذاران معرفی کرد و سبب جذب گسترده سرمایههای بازارهای مشابه و ابزارهای فیزیکی شد.
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