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بانک و بیمه و بورس

بانک

تقدیر معاون رئیس جمهور و رئیس
بنیاد شهید از مدیریت بانک دی

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور
ایثارگران از خدمات مدیرعامل بانک دی در جهت بهبود
روند فعالیت و کاهش مشکالت عدیده این بانک تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک دی و به نقل از «ایثار»،
سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی در نشستی که با حضور
معاونان و مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران در سالن
جلسات ستاد مرکز برگزار شد ،ضمن تشکر از اقدامات
صورت گرفته در بانک دی ،گفت :پیش از این بانک دی با
مشکالت عدیدهای مواجه بود که نارضایتی سهامداران را به
دنبال داشت ،اما امروز توانسته تا حدودی این مشکالت را
مرتفع کند که اقدام بسیار مهمی است.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به این که
بانک دی توانست با مدیریت قوی ترتیباتی اتخاذ کند تا دو
مجمع معوق این بانک برگزار شود ،اظهار کرد :شرکتهای
زیرمجموعه این بانک نیز نظم خوبی پیدا کرده و حرکت
مثبتی شروع شده که گزارش آن ارائه شد و پیرو این
گزارش الزم است به جهت این عملکرد خوب از مسئوالن
بانک دی تقدیر شود تا سایر بخشها نیز تشویق شوند.
علیرضا قیطاسی مدیرعامل بانک دی نیز در این
نشست گفت :هیئت مدیره و مدیران بانک دی از ابتدای
سال جاری به صورت شبانهروزی در پی عملیاتی کردن
استراتژیها و برنامههای مدون بودهاند و خوشبختانه در
فاصله کمتر از  50روز مجامع سالهای  1399و 1400
برگزار شد تا نماد بانک دی پس از حدود  9ماه بازگشایی
شود که این خواسته مهم سهامداران بود.
مدیرعامل بانک دی ادامه داد :در کنار این اقدامات،
هشت کارگروه برای ساماندهی وضعیت و تحول بانک
تشکیل شد که در موضوع فروش اموال مازاد ،وصول
مطالبات و مسائل حقوقی به صورت تمام وقت مشغول به
کار هستند تا بتوانیم در ماههای آینده کارنامه درخشانتری
را ارائه دهیم.
وی با بیان اینکه ارائه خدمات به خانواده ایثارگران
وظیفه بانک دی است ،افزود :برای توسعه خدماترسانی
به جامعه ایثارگری ،در نظر است باجههایی در مراکز بنیاد
شهید و امور ایثارگران در سطح کشور ایجاد شود که این
موضوع جهت اخذ مجوزهای الزم به بانک مرکزی منعکس
شده است و امیدواریم با این اقدام ،شاهد وضعیت مطلوبی
در خدماترسانی به ایثارگران معزز باشیم.

صندوق امالک و مستغالت چه
مزیتهایی برای سرمایهگذاران دارد؟

احسان بیگی گفت :معافیت مالیاتی ،نقدشوندگی،
تنوع پرتفوی سرمایهگذاری در امالک با کاربریهای
مختلف و اطمینان خاطر از ریسک قیمتگذاری ،از
مهمترین مزیتهای صندوقهای تازه تاسیس امالک و
مستغالت هستند.
احسان بیگی کارشناس بازار سرمایه ،در خصوص
مزایای صندوقهای امالک و مستغالت بیان کرد :مهمترین
مزیت صندوقهای امالک و مستغالت ،بحث معافیت مالیاتی
است .سود تقسیمی این صندوق ها (سودی که به دارندگان
یونیتها پرداخت خواهد شد) معاف از مالیات خواهد بود.
دومین مزیت ،نقدشوندگی این صندوقهاست که برای
عالقمندان به سرمایهگذاری در حوزه امالک ،مزیت مهمی
محسوب میشود .تنوع پرتفوی و امکان سرمایهگذاری در
امالک با کاربریهای مختلف اعم از تجاری ،اداری ،ورزشی
و ...نیز مزیت دیگری برای این صندوقها خواهد بود.
وی اضافه کرد :با توجه به آنکه هدف از تاسیس
صندوقهای امالک و مستغالت ،جذب منابع خرد بوده و
نقدشوندگی این صندوقها نیز باید حفظ شود ،معتقدم اگر
این صندوق ها از نوع  ETFباشند ،جذابیت بیشتری داشته
و نسبت به صندوق های صدور و ابطالی ،سرمایهگذاران
بیشتری را جذب خواهند کرد .مزیت صندوق های ETF
سهولت سرمایهگذاری و نقدشوندگی باالتر نسبت به
صندوق های صدور و ابطالی است.
بیگی در پاسخ به این سوال که «آیا راهاندازی صندوق
های امالک و مستغالت ،می تواند به واگذاری امالک مازاد
بانکها نیز کمک کند یا نه» گفت :واگذاری امالک مازاد
بانکها نیازمند نقدینگی زیادی است و با توجه به اینکه
صندوقهای امالک و مستغالت توان جذب منابع خرد
مردم و جمع آوری نقدینگی در حجم باال را دارد ،میتوانند
اقدام به خرید امالک مازاد بانک ها کنند تا هم بانکها و
هم سرمایهگذاران (دارندگان یونیت این صندوق ها) منتفع
شوند .این کارشناس بازار سرمایه در خاتمه در مورد برخی
نگرانیها بابت ریسک قیمتگذاری پرتفوی این صندوقها
اظهار کرد :می توان از تجربه کارشناسان دادگستری بهره
گرفت و عرضه امالک را مشروط به ارائه گزارش کارشناس
رسمی دادگستری کرد و این ریسک را پوشش داد.

جزئیات عرضه خودروهای گروه بهمن
در بورس کاال

حدود یک ماه پس از نخستین عرضه خودروهای گروه
بهمن ،چهارشنبه  ۳۰شهریور برای دومین مرتبه پای این
خودروها به بورس کاال باز شده و هر کد ملی میتواند
نسبت به خرید یک دستگاه از خودروهایی که عرضه
میشوند اقدام کند.
چهارشنبه  30شهریور ماه ٣٨ ،خودروی دیگنیتی
سفید (تریم مشکی) ٣٨ ،خودروی دیگنیتی سفید (تریم
قرمز) ٣٨ ،خودروی دیگنیتی مشکی (تریم مشکی)،
دیگنیتی مشکی (تریم قرمز) هر یک با قیمت پایه ٨٢١
میلیون و  ۵٠٠هزار تومان روی تابلوی بورس کاال میرود.
برای خرید خودرو دیگنیتی مهلت ثبت سفارش ساعت
 ۱۷روز سه شنبه  ۲۹شهریور بوده و میزان پیش دریافت
خرید این خودرو به میزان  ۳۰درصد است .اشخاصی که
پیشتر در عرضههای قبلی موفق به خرید خودرو سواری
شدهاند امکان ثبت سفارش نخواهند داشت .عالوه بر این
هر کد بورسی صرفا امکان ثبت سفارش بر روی یک کد
عرضه از مجموع عرضه های روز انجام معامله را دارد.
همچنین تاالر خودروی بورس کاال دوم مهرماه میزبان
عرضه  ١٧۵دستگاه کارای تک کابین گروه بهمن با قیمت
پایه  ٢٩١میلیون و  ٣٠٠هزار تومان و  ۱۲۱دستگاه کارای
دو کابین با قیمت پایه  ۳۰۱میلیون و  ۵۰۰هزار تومان
خواهد بود .برای خرید وانت کارا مهلت ثبت سفارش ساعت
 ۸:۳۰روز شنبه  ۲مهر بوده و میزان پیش دریافت خرید
محصول  ۱۰درصد است .همچنین محدودیت تعدادی
خرید و ثبت سفارش برای هر کد بورسی وجود ندارد و
اشخاصی که قبال در عرضههای قبلی موفق به خرید خودرو
شده اند نیز امکان ثبت سفارش دارند .عالوه بر این خرید
برای مشتریان حقوقی بالمانع است.

بانک مرکزی اعالم کرد:

حجم نقدینگی از  ۵۴۰۱هزار میلیارد تومان گذشت

در گزارش تحلیل تحوالت اقتصاد کالن
و اقدامات بانک مرکزی در مرداد ماه امسال
آمده است :حجم نقدینگی در پایان مردادماه
سال ( ۱۴۰۱معادل  ۵۴۰۱۷.۹هزار میلیارد
ریال) نسبت به پایان سال  ۱۴۰۰معادل
 ۱۱.۸درصد افزایش یافته که در مقایسه با
رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل
( ۱۲.۸درصد) به میزان  ۱.۰واحد درصد
کاهش نشان میدهد.
به نقل از بانک مرکزی ،بانک مرکزی
گزارش «تحلیل تحوالت اقتصاد کالن و
اقدامات این بانک در مرداد ماه  »۱۴۰۱را
منتشر کرد.
در این گزارش آمده است :ارائه اطالعات
درست و بههنگام ،یکی از روشهایی است که
این بانک از آن بهعنوان ابزاری برای همسو
شدن انتظارات تورمی در راستای حفظ
ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی
استفاده میکند.
بر این اساس در سالهای اخیر ارائه
منظم روند ماهانه تحوالت اقتصادی و
اقدامات سیاستی بانک مرکزی در دستورکار
قرار گرفته است که در ادامه خالصهای از
مجموعه تحوالت اقتصاد کالن و اقدامات
بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و
ماموریتهای یاد شده در مردادماه  ۱۴۰۱به
شرح ذیل ارائه میشود.
بررسی وضعیت تورم در مرداد ماه
بررسی تحوالت تورم ماهانه شاخص
کل کاالها و خدمات مصرفی در سال جاری
نشان میدهد در شرایطی که تورم ماهانه
شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی
در اردیبهشت و خردادماه سال جاری عمدتاً
متاثر از حذف تخصیص ارز ترجیحی و نیز
افزایش قیمت عمده کاالها در بازارهای
جهانی با روند افزایشی مواجه شده بود؛
لیکن با توجه به تخلیه بخش قابل توجهی
از آثار تورمی اجرای طرح مذکور در دو ماه
ابتدایی اجرای طرح (اردیبهشت و خرداد)،
نرخ تورم ماهانه در تیر و مرداد ماه سال
جاری با کاهش محسوسی همراه شد .به
طوریکه تورم ماهانه شاخص کل مصرف
کننده از  ۱۰.۶درصد در خرداماه به ترتیب
به  ۴.۳و  ۲.۴درصد در تیر و مرداد ماه سال
جاری رسید.
تورمهای نقطه به نقطه و دوازدهماهه
شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی
در مرداد ماه سال جاری نیز بهترتیب معادل
 ۴۵.۸و  ۴۰.۱درصد بوده است که نسبت به
تیر ماه سال جاری به ترتیب معادل  ۰.۶و
 ۰.۴درصد کاهش یافته است .همچنین ،تورم
ماهانه شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی
به تفکیک گروههای اختصاصی «کاال»
و «خدمت» در مردادماه نسبت به ماه
گذشته کاهش یافته است .در همین ارتباط،
تورم ماهانه گروه اختصاصی «خدمت» در
مردادماه سال جاری با  ۰.۴واحد درصد
کاهش نسبت به ماه گذشته به  ۴.۲درصد
رسید؛ تورم ماهانه گروه اختصاصی «کاال»
نیز با  ۲.۸واحد درصد کاهش نسبت به ماه
گذشته به رقم  ۱.۴درصد رسید .بررسی

تحوالت تورم ماهانه گروه کاال به تفکیک
«خوراکی ها» و «غیرخوراکی ها» نیز موید
کاهش تورم ماهانه اقالم خوراکی در مرداد
 ۱۴۰۱نسبت به ماه قبل از آن است.
به طوری که شاخص بهای خوراکی ها و
آشامیدنی ها (با ضریب اهمیت  ۲۵.۵درصد)
با  ۴.۲واحد درصد کاهش نسبت به تیر و
ثبت تورم ماهانه  ۰.۸درصدی ،سهمی معادل
 ۰.۳واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص
کل ( ۲.۴درصد) در مرداد ماه سال جاری
به خود اختصاص داده است .بررسی تحوالت
تورم ماهانه گروه خدمت بیانگر آن است که
گروه «مسکن و خدمات ساختمانی» با ۳
واحد درصد بیشترین سهم را در تورم ماهانه
گروه خدمت ( ۴.۲درصد) داشته و پس از آن
گروه های «بهداشت و درمان» و «حمل و
نقل» به ترتیب با سهمی معادل  ۰.۷و ۰.۵
واحد درصد بیشترین تاثیر را در افزایش تورم
ماهانه گروه خدمت داشته است .بر اساس
روند تحوالت «شاخص بهای تولیدکننده»
به عنوان پیشنگر «شاخص بهای کاالها و
خدمات مصرفی» ،انتظار میرود تورم ماهانه
 ۰.۲درصدی این شاخص در مردادماه سال
جاری ،نتایج مثبت خود را در کاهش تورم
ماههای آتی نشان دهد.
در حوزه تجارت خارجی با توجه به
اطالعات منتشره از سوی گمرک ج.ا.ایران،
طی پنجماهه نخست سال  ۱۴۰۱ارزش
صادرات گمرکی برابر با  ۲۰.۹میلیارد دالر
بود که موید افزایش حدودا ً  ۲۱.۳درصدی
آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰
است .ارزش واردات گمرکی نیز در این مقطع
معادل  ۲۱.۷میلیارد دالر گزارش شده است
که حاکی از افزایش حدودا ً  ۱۹.۶درصدی آن
نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
نرخ فروش دالر در مرداد ماه
مطابق با اطالعات مندرج در سامانه
معامالت الکترونیکی ،تحوالت بازار ارز در
مردادماه حاکی از آن است که در این ماه
متوسط نرخ فروش دالر در بازار حواله حدود
 ۲۶۵.۶هزار ریال بود که نسبت به تیرماه
 ۲.۴درصد افزایش نشان میدهد .در بخش
اسکناس نیز متوسط نرخ فروش دالر در این
ماه حدود  ۲۸۵.۹هزار ریال بود که حاکی از
افزایش  ۲.۴درصدی در مقایسه با ماه قبل
از آن است .همچنین در بازار غیررسمی،

متوسط نرخ دالر طی این ماه نسبت به
تیرماه ،تغییرات اندکی را (افزایش حدودا ً
 ۰.۲درصدی) تجربه نمود و در مجموع ،ثبات
نسبی در این بازار حاکم بود.
در بازار مسکن و بر اساس اطالعات
اخذ شده از سامانه ثبت معامالت امالک
و مستغالت کشور ،متوسط قیمت خرید و
فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی
معامله شده در شهر تهران طی مرداد ۱۴۰۱
نسبت به ماه قبل  ۲.۵درصد و نسبت به ماه
مشابه سال قبل نیز  ۳۸.۰درصد افزایش را
تجربه نمود .در بازار سهام نیز شاخص کل
بورس اوراق بهادار در روز پایانی مردادماه
 ۳.۲درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل
کاهش یافت .الزم به ذکر است سیاستگذار
پولی با رصد مستمر تحوالت قیمت دارایی
ها و توجه به داللت های آن بر تغییر سطح
انتظارات تورمی ،عنداللزوم اقدامات سیاستی
مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
در خصوص تحوالت بازار بینبانکی در
مردادماه ،علیرغم تداوم حراجهای دولتی و
کاهش وجوه در دسترس بانکها از این محل،
نرخ بازار بین بانکی کنترل گردید و از کانال
 ۲۱درصد در تیرماه به محدوده  ۲۰درصد در
مردادماه وارد شد .افزایش متناسب و مالیم
حجم عملیات بازار باز توسط سیاستگذار
پولی یکی از عوامل کاهش نرخ بازار بین
بانکی در این ماه بوده است.
در مرداد ماه سال  ،۱۴۰۱متوسط
ماهانه نرخ بازده اوراق مالی اسالمی دولتی
با سررسید یک ساله نسبت به ماه قبل تقریباً
ثابت ( ۰۶/۰واحد درصد کاهش) و برابر با
 ۲۱.۶۱درصد بوده است .لیکن متوسط
بازدهی اسناد مذکور با سررسیدهای دو و
سهساله نسبت به ماه قبل به ترتیب با ۰.۲۳
و  ۰.۲۴واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل
به  ۲۲.۹۵و  ۲۳.۱۷درصد رسیده است.
وضعیت منحنی بازده در مردادماه نسبت
به تیرماه (نمودار زیر) به گونهای است که
نرخ های بازده تا سررسید بلندمدت (باالتر از
یک سال) در سطحی باالتر قرار گرفت ه است.
در مجموع در مردادماه دامنه میانگین نرخ
بازده تا سررسید اوراق در دورههای زمانی
مختلف (اشاره شده بر روی نمودار زیر) ،در
فاصله ( ۲۱.۷تا  ۲۳.۱درصد) قرار داشته که
نسبت به تیرماه (دامنه  ۲۱.۷تا  ۲۲.۹درصد)

تغییر چندانی نداشته است.
حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال
( ۱۴۰۱معادل  ۵۴۰۱۷.۹هزار میلیارد
ریال) نسبت به پایان سال  ۱۴۰۰معادل
 ۱۱.۸درصد افزایش یافته که در مقایسه با
رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل
( ۱۲.۸درصد) به میزان  ۱.۰واحد درصد
کاهش نشان میدهد .همچنین ،نرخ رشد
دوازدهماهه نقدینگی در مردادماه ۱۴۰۱
معادل  ۳۷.۸درصد بوده است.
الزم به توضیح است که در حدود ۲.۵
واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازدهماهه
منتهی به پایان مردادماه سال  ۱۴۰۱مربوط
به اضافه شدن اطالعات خالصه دفترکل
داراییها و بدهیهای بانک مهر اقتصاد
به اطالعات خالصه دفترکل داراییها و
بدهیهای بانک سپه (بهواسطه ادغام
بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک
سپه) است و فاقد آثار پولی است .به عبارت
دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری
مذکور ،رشد نقدینگی در پایان مردادماه
سال ۱۴۰۱نسبت به پایان مردادماه سال
 ۱۴۰۰معادل  ۳۵.۳درصد خواهد بود.
رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به
مردادماه سال  ۱۴۰۱به  ۳۰.۳درصد رسید.
الزم به ذکر است پایه پولی در پایان مردادماه
سال ( ۱۴۰۱معادل  ۶۷۲۴.۴هزار میلیارد
ریال) نسبت به پایان سال  ،۱۴۰۰رشدی
معادل  ۱۱.۳درصد داشته که در مقایسه با
رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل
( ۱۲.۴درصد) به میزان  ۱.۱واحد درصد
کاهش یافته است.
اقدامات بانک مرکزی در مرداد ماه
اما در مردادماه  ۱۴۰۱با هدف مدیریت
نقدینگی بازار بینبانکی ریالی ،بانک مرکزی
در تعامل با بانکها اقدامات اعتباری زیر را
انجام داد:
انجام عملیات بازار باز با موضع توافقبازخرید طی پنج مرتبه حراج بهترتیب به
ارزش  ۷۰۰.۰ ،۶۹۹.۸ ،۶۵۰.۱ ،۵۹۹.۰و
 ۶۸۵.۰هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش
معامالتی  ۳۳۳۳.۹هزار میلیارد ریال در قالب
توافق بازخرید با سررسیدهای  ۷ ،۵و  ۹روزه
(مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار
باز در پایان مرداد ماه معادل  ۶۸۵.۰هزار
میلیارد ریال بوده است).
 استفاده بانکها از اعتبارگیریقاعدهمند در نرخ سقف برای رفع نیازهای
نقدینگی طی  ۲۱روز کاری جمعاً به ارزش
معامالتی  ۹۱۷.۰هزار میلیارد ریال (مانده
اعتبارگیری قاعدهمند در پایان مردادماه ۴.۵
هزار میلیارد ریال بوده است).
 در مردادماه سال جاری ،طی برگزاریچهار مرحله حراج اوراق مالی اسالمی
دولتی ،مبلغ  ۴۰.۸هزار میلیارد ریال اوراق
مالی اسالمی دولتی توسط بانکها (۵۴.۷
درصد) و  ۳۳.۸هزار میلیارد ریال توسط سایر
سرمایهگذاران ( ۴۵.۳درصد) خریداری شد.
لذا در مجموع در این ماه  ۷۴.۶هزار میلیارد
ریال اوراق مالی اسالمی دولتی از طریق
کارگزاری بانک مرکزی فروخته شد.

صبر سهامداران به دلیل افزایش ریسک سیستماتیک،
بورس را راکد کرده

پایان دوره معامالتی
قراردادهای اختیار معامله دارا یکم

بهروز صنوبری با بیان اینکه مجموعهای از اخبار مثبت و منفی راجع به برجام باعث
شده تا سرمایهگذاران نسبت به ورود به بازار دچار تردید شوند ،گفت :زمانی که چنین
عاملی اهمیت خود را بر سایر متغیرهای اقتصادی کشور میگذارد ،ریسک سیستماتیمک
بازار را افزایش داده و افراد برای خرید سهم صبر میکنند.
یک کارشناس بازار سرمایه و مدیر دارایی در پاسخ به این پرسش که آیا مشکل بازار
سرمایه نبود نقدینگی است و یا مربوط به مسائل دیگری است ،به بورسان گفت :مهمترین
عاملی که اخیرا فعاالن بازار را نگران کرده ،پایین بودن ارزش معامالت و خروج قابل توجه
سرمایه از بازار بوده است که بخشی از ان به عاملی چون برجام برمیگردد.
بهروز صنوبری با بیان اینکه مجموعهای از اخبار مثبت و منفی راجع به برجام باعث
شده تا سرمایهگذاران نسبت به ورود به بازار دچار تردید شوند ،گفت :زمانی که چنین
عاملی اهمیت خود را بر سایر متغیرهای اقتصادی کشور میگذارد ،ریسک سیستماتیمک
بازار را افزایش داده و افراد برای خرید سهم صبر میکنند .وی عنوان کرد :فاکتورهای
دیگری به غیر از برجام بر روند معامالت بازار سرمایه دخیل هستند تا فضای منفی و پایین
بودن حجم معامالت را در بازار رقم بزنند .به گفته این مدیر دارایی؛ اگر برجام به نیجه
نرسد ،احتمال باال رفتن نرخ بهره در بازار وجود دارد و دولت هم با کسری بودجه بسیار
مواجه خواهد شد .صنوبری ادامه داد :یکی از مهمترین عاملهایی که بازار را تحت تاثیر
خود قرار داده چشم انداز منفی نسبت به بازارهای جهانی است به طوری که در کشور چین
بحث کرونا به یک موضوع جدی تبدیل شده و چشم انداز مثبتی نسبت به رشد اقتصادی
چین از سوی خود آنها نیست .بنابراین ،تقاضا در بازارهای جهانی را کاهش داده است.
این کارشناس تصریح کرد :برخی اتفاقات در حوزه کشورهای آمریکا و اروپا و اجماع
جهانی برای کنترل تورم فضای بازارها را ملتهب کرده است اما مهمترین و اصلیترین عامل
برای این موضوع سایه سنگین برجام است و اگر این عامل تعدیل شود ،فاکتورهای دیگری
ایفای نقش کرده و بازار را به سمت و سوی مثبت سوق خواهند داد.
وی خاطرنشان کرد :برخی سیاستگذاریها در زمینه نرخگذاری دستوری ،مالیاتها
و غیره که از سوی سیاستگذاران تحمیل شده ،فضای بازار را برای سهامداران بی اعتماد
کرده است .صنوبری ابراز امیدواری کرد :در صورت اصالح قوانین ،اقدامات خوبی در فضای
بنیادی شرکتها انجام خواهد شد و گزارشهای فصلی و ماهانه شرکتها هم ارزندگی
سهمها را برای بلندمدت نشان میدهد.

دوره معامالتی قراردادهای اختیار معامله دارا یکم در سررسید شهریور ماه به پایان رسیده
است .روز دوشنبه  ۲۸شهریور ،دوره معامالتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش واحدهای
سرمایهگذاری صندوق واسطهگری مالی یکم (دارا یکم) در سررسید شهریور ماه ۱۴۰۱به پایان رسید.
بر اساس اطالعیه شرکت بورس اوراق بهادار تهران ،نکات مهم درخصوص اعمال قراردادهای
این نماد پایان دوره معامالتی دارا یکم در سررسید شهریور  ۱۴۰۱مطابق «دستورالعمل معامالت
قرارداد اختیارمعامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ،مصوب  ۲۶/۰۲/۱۳۹۷هیئت
مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار» به شرح زیر است:
 -۱دارندگان موقعیت باز خریدی که مایل به تسویه فیزیکی قراردادهای خود می باشند،
باید پس از دریافت پیغام از سامانه برخط مبنی بر امکان ارسال درخواستهای اعمال ،نسبت به
ارسال درخواستهای تسویه فیزیکی خود از طریق سامانه برخط اقدام کنند .همچنین در زمان
تسویه فیزیکی ،دارندگان موقعیت باز فروش به طور پیش فرض ،متعهد به تسویه فیزیکی همه
موقعیت های باز خود می باشند .از آنجایی که اعمال قراردادها به صورت غیرخودکار است،
مسئولیت عدم اعالم درخواست اعمال ،بر عهده مشتری است.
 - ۲آن دسته از دارندگان موقعیت باز خرید که در سررسید نقدی ،امکان تسویه نقدی
برای شان وجود نداشته است ،در صورت تمایل می توانند مجددا ً در زمان تسویه فیزیکی و در
مهلت زمانی تعیین شده ،درخواست تسویه فیزیکی خود را از طریق سامانه برخط ارسال کنند.
 - ۳در تسویه فیزیکی ،امکان اعمال قرارداد اختیار معامله به میزان کسری از اندازه قرارداد
وجود ندارد -۴.از آنجایی که اعمال به روش تسویه فیزیکی برای همه قراردادها اعم از «در سود»،
«بی تفاوت» و «در زیان» قابل انجام میباشد ،لذا دارندگان موقعیت باز خرید باید در سامانه
اعمال ،موافقت خود را با تسویه فیزیکی این قراردادها اعالم کنند.
 -۵به منظور سهولت در اجرای فرآیند ارسال درخواست اعمال برای کارگزار و مشتری ،در تسویه
فیزیکی ،گزینهای با عنوان «موافقت با اعمال حداکثری» تعبیه شده است .مشتری با انتخاب این گزینه
اعالم می کند که در زمان تسویه فیزیکی ،موافق اعمال همه موقعیتهای باز خود است.
 - ۶بر اساس مواد  ۴۲و  ۴۴دستورالعمل مذکور ،به مقدار موجودی دارایی پایه در کد معامالتی
فروشندهاختیارخریدتسویهبهصورتفیزیکیانجامشدهومابقیموقعیتهایتخصیصیافتهبراساس
آخرین قیمت مبنای دارایی پایه در سررسید فیزیکی ،تسویه نقدی می شود.
 - ۷در صورت نکول دارندگان موقعیت باز فروش ،قرارداد اختیار معامله ،تسویه نقدی شده و
مشمول جریمه خواهد شد .جریمه نکول برابر با یک درصد ارزش قرارداد بر حسب قیمت اعمال است.

توضیحات بانکی که پیامکها را گران کرد

بانک پاسارگاد که در روزهای اخیر
هزینه پیامکهای اطالع رسانی را افزایش داد،
توضیحاتی در این باره ارائه کرد و آن را به نفع
مشتریان دانست.
روز دوشنبه خبر افزایش هزینه ارسال
پیامک به مشتریان منتشر شد این در حالی
بود که بانک مرکزی اعالم کرد هیچ گونه
بخشنامهای در این خصوص ابالغ نکرده و
آخرین بخشنامه درباره افزایش پیامک مشتریان
آذر سال  ۱۳۹۹منتشر شده و همچنان معتبر
و الزم االجراست.
بانک پاسارگاد در اطالعیهای در ارتباط با

نحوه اعمال هزینه پیامکهای سازمانی توضیح
داد :با توجه به افزایش بیش از صد درصدی
هزینه پیامکهای سازمانی توسط اپراتورهای
تلفن همراه در سال جاری ،و با عنایت به
جدول کارمزدهای خدمات الکترونیکی هفتم
آبان ماه  ۱۳۹۹بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران ،عادالنه نمودن هزینه کارمزد دریافتی
از مشتریان گرامی در دستور کار بانک قرار
گرفته است .از آنجا که طبق بررسیها ،بیش از
۷۰درصد مشتریان بانک پاسارگاد تراکنشهای
محدودی در حسابهای خود داشتهاند روش
محاسبه کارمزد ضرورتاً باید از آبونمان سالیانه

به هزینه هر تراکنش اصالح میشد .بنابراین
روش عادالنه محاسبه هزینههای مشتریان اقتضا
میکرد عملکرد هر مشتری جداگانه مبنای
محاسبه و اعمال کارمزد قرار گیرد .به طور مثال
یک مشتری که در هر هفته  ۲تراکنش بانکی
انجام میدهد ،در سال حدود  ۱۰۰تراکنش
داشته و با روش قبلی یعنی آبونمان ثابت باید
 ۵۰هزار تومان در سال پرداخت میکرد ،اما با
روش جدید این میزان تراکنش در سال ،فقط ۹
هزار تومان کارمزد برای مشتری هزینه دارد .با
همین روش محاسبه هزینه تراکنشهای اغلب
مشتریان که تا حدود  ۵۰۰تراکنش در سال

دارند رقم کمتری نسبت به روش آبونمان ساالنه
خواهند پرداخت.
براین اساس پیش بینی میشود محاسبات
هزینه بیش از  ۷۰درصد مشتریان کاهش یابد
و در واقع حرکت جدی در خصوص عادالنه
نمودن کارمزد پیامک توسط بانک پاسارگاد در
چارچوب بخشنامه بانک مرکزی انجام پذیرفته
است .تأکید میشود بانک مرکزی بخشنامه
جدیدی برای افزایش کارمزد بانکی صادر نکرده،
بلکه آنچه در بانک پاسارگاد مورد اصالح و اعمال
واقع شده همان بخشنامه آبان سال  ۱۳۹۹بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران است.
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اخبار کوتاه
میثم فدایی در خصوص ورود استارتاپها به فرابورس
مطرح کرد:

تسهیل قوانین عرضه دانشبنیانها
در بازار سرمایه

مدیرعامل فرابورس با اشاره به عرضه شرکتهای
دانش بنیان و استارت آپی در تابلوی معامالت بازار سرمایه
اظهار داشت :بعد از تپسی شاهد عرضه کافه بازار خواهیم
بود و پس از آن نیز فیلیمو به بازار می آید.
میثم فدایی با اشاره به اینکه در سال جاری قوانین
عرضه دانشبنیانها تسهیلسازی و همچنین امکانات
و اختیاراتی به شرکتهای فناورانه برای حضور در بازار
سرمایه ارائه شده است ادامه داد :چند سکو در این زمینه
تنها به استارتآپها اختصاص یافته به طوری که هم
اکنون بیش از  ۳۰شرکت فناورانه نوآور در حال بررسی و
عرضه در بازار هستند.
مدیرعامل فرابورس احتمال عرضه چندین شرکت
دیگر از حوزه اقتصاد دیجیتال در فرابورس را تا پایان سال
جاری محتمل ارزیابی کرد و گفت :ابتدای هر کاری سخت
به شمار می رود؛ اما این فرآیند با معرفی راههای تامین
مالی جمعی ،تسهیل قوانین ،شفاف سازی شرکتی و...
سرعت گرفته است.
او گفت :فرابورس در آبان ماه سال جاری در همایشی با
عنوان «رشد شرکتهای دانش بنیان از مسیر بازار سرمایه»
از آخرین دستاوردهای بازار سرمایه برای تامین مالی این
شرکت ها و راهکارهای موجود برای توسعه استارت آپها
رونمایی خواهد کرد.
کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد:

عدم پایبندی به حاکمیت شرکتی ،دلیل
تعویق واگذاری سهام خودروسازان

فرآیند واگذاری بلوک خودروسازان در بازار سرمایه از
ابتدای سال  ۱۴۰۱مرتبا به تعویق میافتد و این موضوع ابهام
در صنعت خودرو را که یکی از صنایع پیشتاز بازار سرمایه
است ،افزایش داده است.
مهدی محمودی گفت :اگر موضوع واگذاری بلوک
خودروسازان را در بستر حاکمیت شرکتی تحلیل کنیم ،یکی
از الزامات واگذاری «شفافیت» است و شفافیت به معنای
افشای درست و کامل اطالعات است که به تصمیمگیری
سرمایهگذاران کمک کند.
وی افزود :این موضوع در ماده  ۲مکرر دستورالعمل اجرایی
افشای اطالعات که سازمان بورس آن را الزم االجرا کرده است،
بدین صورت تصریح شده که اطالعات افشا شده نباید نادرست،
خالف واقع ،گمراه کننده ،بی اساس ،اغراق آمیز و ناقص باشد و
نباید در خصوص وضعیت موجود ناشر تصویر اشتباهی در ذهن
سرمایهگذاران ایجاد نماید؛ همچنین در این ماده تصریح شده
که ارائه اطالعات نادرست ،خالف واقع ،اغراقآمیز ،بی اساس،
ناقص و گمراهکننده در افشای اطالعات تخلف بوده و مسئولیت
تهیه و انتشار این گونه اطالعات بر عهده مدیرعامل و هیئت
مدیره ناشر است ،بنابراین هیات مدیره شرکت ،نقش اساسی
در شفافیت اطالعاتی شرکت دارند.
محمودی تصریح کرد :بنابراین یکی از مهمترین ابعاد
حاکمیت شرکتی برای بازار سرمایه ما بحث شفافیت اطالعاتی
است و باید توجه داشته باشیم که هیات مدیره شرکتها
نقش بسیار مهمی در ایجاد شفافیت اطالعاتی شرکت دارند
و اطالعات افشا شده از سوی ناشر باید قابل اتکا ،به موقع،
صریح ،دقیق ،قابل فهم ،کافی و به دور از جانبداری باشد و تا
کمی ارائه شوند.
حد امکان بصورت ّ
این کارشناس بازار سرمایه بیان داشت :در ابتدای سال
جاری بحث واگذاری بلوک خودروسازان مطرح شد و دولت
تصمیم گرفت تا سهام خودروسازان را به بخش خصوصی
واگذار کند ،اگر الزامات حاکمیت شرکتی در پروسه واگذاری
خودروسازان به طور کامل رعایت میشد ،میبایست در گام
اول که دولت وزارت صمت را مکلف به واگذاری نمود ،وزارت
صمت نیز هیئت مدیره این دو شرکت را مکلف میکرد تا
پروسه و ابعاد واگذاری را به طور کامل مورد بررسی قرار دهند
و تمام ابعاد واگذاری به عنوان نمونه اینکه چه میزان از سهام
عرضه خواهد شد ،آیا سهام در حال حاضر آزاد است یا وثیقه
است ،اگر در وثیقه است فرآیند آزادسازی آن به چه صورت
خواهد بود ،مدت زمان برآوردی برای انجام این فرآیند چند ماه
است ،پروسه واگذاری چه الزامات قانونی دارد و ...به دقت مورد
بررسی قرار میگرفت ،به عبارتی تمام زوایای واگذاری باید در
جلسات هیئت مدیره شرکتها مورد بررسی قرار میگرفت و
پس از تصمیم گیری نهایی ،صورت جلسه هیئت مدیره که
حاوی اطالعات مرتبط با واگذاری سهام بود ،در سامانه کدال
اطالع رسانی میشد تا تمام سهام داران و سرمایه گذاران از
تمام جزئیات فرآیند سهام خودروسازان آگاه میشدند.
محمودی گفت:در دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات
دیده شده که اطالعات با اهمیت قبل از انتشار رسمی محرمانه
تلقی شده و مسئولیت جلوگیری از افشای غیر رسمی این
نوع اطالعات ،بر عهده دارندگان اطالعات نهانی موضوع تبصره
 ۱ماده  ۴۶قانون بازار اوراق بهادار است ،بنابراین اطالعات
مرتبط با واگذاری خودروسازان باید تا قبل از بررسی کامل
به صورت محرمانه طبقه بندی میشد و بعد از مشخص شدن
جزییات واگذاری سهام و تصمیم گیری نهایی در این خصوص،
اطالعات مرتبط در سامانه کدال اطالع رسانی عمومی میشد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت :انتظار این است که
تصمیمات مهم که بازار سرمایه را تحت الشعاع قرار خواهد
داد ،ابتدا به دقت مورد بررسی قرار گیرد و پس از ان که هیات
مدیره و مدیران ارشد اجرایی نسبت به پیاده سازی تصمیم
اطمینان خاطر پیدا کردند ،بالفاصله موضوع از طریق سامانه
کدال افشاء عمومی شود ،متاسفانه در بازار همچنان پروسه
اجرایی واگذاری سهام خودرو سازان نهایی نشده است و اگر
نهایی شده است اطالعات مرتبط به طور کامل و شفاف اطالع
رسانی نشده است.
محمودی اظهار داشت :بنابراین چنانچه در روند اجرایی و
اطالع رسانی واگذاری بلوک خودروسازان الزامات دستورالعمل
اجرایی افشاء اطالعات و حاکمیت شرکتی به طور کامل
رعایت میشد ،سهامداران میدانستند که پروسه واگذاری
خودروسازان دقیقا به چه صورت خواهد بود و ابعاد مالی و
غیرمالی آن که طبیعتا برای سهامداران و فعاالن بازار سرمایه
مهم است ،نیز دقیقا شفاف میشد.
مهدی محمودی در پایان تاکید کرد :فعاالن بازار سرمایه
انتظار دارند که اطالعرسانی در خصوص مسایل مهم که کل
بازار سرمایه را مورد تاثیر قرار میدهد به صورت کامل صورت
پذیرد ،زیرا وقتی اطالعرسانی ناقص باشد ،هر کس از ظن
خودش مسائل را تحلیل میکند و این موضوع موجب عدم
تقارن اطالعاتی خواهد شد و یک عده از سهام داران بر مبنای
اطالعات ناقصی که در اختیارشان است ،تصمیمهای نادرستی
را نیز اتخاذ میکنند و در نهایت با ایجاد عدم اطمینان نسبت به
بازار سرمایه مسیر خروج سرمایگذاران از بازار سرمایه هموارتر
خواهد شد.

