چند نكته در خصوص گزارش٢٠١٨
يادداشت اختصاصي
آنوش رحام

تحلیلگر ارشد
گمرک و تجارت خارجی

بوكار در
هرگاه صحبت از موانع اصلی فضای كس 
كشورمانمیشود،پاسخهاییدرخصوصفرآیندها
وزیرساختمعیوبمیشنویماماهروقتجویاشدم
که دقیقا منظور از فرآیند و زیرساخت چیست؟ با
جوابهای پراكنده و كلیگویى مواجه شدم ،گویی
فرآیند معیوب و عدم زیرساخت واژههاى مناسبى
براى آدرسده��ی غلط و مفرى براى نپرداختن به
بوكار در كشور
تنگناهاى مدیریتی و موانع كس�� 

است كه با بیان فقدان این دو ،همه در پذیرش وضع
موجود به اتفاقنظر میرسند.
از دیگرسو گاهی ارتباط متناسبی بین شاخصهای
مختلف درخص��وص رتبه ای��ران در گزارشهای
بانكجهانى ،آنكتاد ،مجمع جهانی اقتصاد و ...دیده
نمیشود كه بخشى از آن متوجه كیفیت پاسخدهی
است و بخشی دیگرى كه تابهحال به آن پرداخته
نشده بهدلیل عدمانطباق ش��اخصهای آمارى و
مقادیر عددی ارائه شده با نتایج عینی و رویههای
بوكار اس��ت كه در هیچ
مس��تتر در فضای كس�� 
كجای دنیا بهش��كل ایران وجود ندارد .این عوامل
بوكار گذاشته
تاثیرات منفی زیادی بر فضای كس 
و عمدتا بهدلیل نبود كانونهاى ساختارش��ناس و
روششناس��ی در نهادها و دستگاههاى ایرانی ابدا
تحلیلی از آنها وجود ندارد.

بوكار هیچ گزارشی از
تیمهای متولی بررسی كس 
انطباق رویههای الكترونیك با عملیات فیزیكی و
رویههای اجرایی ندارند و صرفا گزارشات تكبعدى
فاوا به مدیران ارائه میشود.
آنچ��ه در ایران به مس��ئوالن ارائه میش��ود مانند
نقشهای اس��ت كه تصویرى از باال ارائه کرده اما از
یوبلندیهای مس��یر و مواصالت اطالعاتى
پست 
در آن چی��زی وجود ن��دارد ،این روی��ه تبدیل به
فرآیند برخط میشود اما هیچ تحلیل و گزارشی از
كانالهای متقاطع فیزیكی درفرآیندها نیست .در
دنیا معمول است که بهمحض استقرار سامانهها و
سیستمهاى نوین ،فرآیند process analysisو
تطبیق ساختار سیستمى با فرآیند فیزیكی شروع
ب��هكار كرده تا موان��ع متعدد شناس��ایی و احصاء
ش��ود ،امرى كه حلق��ه مفقوده می��ان اطالعات و
ش��اخصهای خروجی با مقادی��ر واقعی و اجرایی
بوده و حلقه ارتباط بین دوفضای موجود مجازى و
فیزیكی در جهان امروز است.

در م��ورد رتبهه��اى متناظر و بعض��ا متفاوت دو
بوكار  ٢٠١٨و شاخص
شاخص س��هولت كس�� 
رقابتپذیری  ٢٠١٨تفاوتهای��ی وجود دارد كه
دكتر پدرام سلطانی در یادداشتى به آن پرداختهاند.
موضوعی ک��ه او به آن اش��اره دارد ،بی توجهی به
پتانس��یلهاى كمنظیر ترانزیت در كش��ور كه با
خدمات بازرگانى و كیفیت قوانین و مقررات تجارت
خارجى درهم آمیخته است.
بوكار از آن جهت
توجه به گزارش سهولت كس�� 
اهمیت دارد كه تحلیل جامعی از س��یر شروع یك
بوكار تا سطح كیفیت ،سهولت و دسترسی به
كس 
خدمات تجارى ارائه میكند و از طریق اعتباردهی
به شاخصهاى همچون تجارت فرامرزی ،كیفیت
س��اختار حكمران��ى و تاثی��رات تورم مق��ررات و
بروكراسی ادارى را ارزیابی میكند.
از همینرو تحلیل ش��اخصهاى متعدد و مرتبط
بوكار و همچنین تطبیق
گزارش س��هولت كس�� 
توأمان موانع بهبود هر ش��اخص با فرآیند اداری و

اجرایی شاخصها ،تصویر ش��فافى از گلوگاههاى
بوكار در ایران ارائه میدهد ،در ش��رایطی
كس�� 
كه دولت دوازدهم برنامههاى ویژهاى درخصوص
استقرار نظام دولت الكترونیك در دست اجرا دارد.
بدیهى است ،تجزیه و تحلیل معیارهاى سهولت و
رقابتپذیرى موجب شناس��ایی و رفع موانع فعلی
میشود و كه دستیابی به نتایج دقیق و قابلاستناد
نیازمند بررسیهای میدانى و كارشناسی دقیق در
س��طوح مختلف اجرایی و پایش دقیق موانع ریز و
بوكارهاس��ت كه اصوال در دادههاى
مستتر كس 
سیستمی قابلاحصا نیستند.
باتوجه به توضیحات فوق ،س��عی ش��د با تاكید بر
تفاوتهای بررسی میدانى و مفهومی شاخصهاى
بینالمللی و نیاز مبرم به واكاوى مقوله فوق این مهم
عیانمیشودكهدرپستالشهاىكالنمدیریتها،
كاركرد معیوب و فقدان دانش بخش كارشناسى و
بدنهمیانىدستگاهها،چهتاثیراتنامطلوبىبرفرآیند
بوكار در كشور دارند.
و فضاى كس 
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خواب جدید بانک مرکزی برای دالر با افزایش قطرهچکانی نرخ مبادلهای

ماندگاریدرکانال 4000تومانی
مهناز اعتدالی
روزنامه نگار

بان��ک مرکزی نرخ مبادل��های دالر را به  34هزار
و  999ریال رس��اند .نرخی که تنه��ا یک ریال با
نیمه کانال س��ه هزار و  500تومانی فاصله دارد و
به نظر میرسد که قرار است با این نرخگذاریها
رکوردهای جدیدی را در بازار خود رقم بزند .این
افزایش نرخها ب��ار دیگر پ��ای تحلیلهایی را به
جمع کارشناسان اقتصادی باز کرده که نخستین
بار در دولت محم��ود احمدینژاد خیلی جدی از
سوی برخی کارشناسان اقتصادی مطرح شد و از
جبران کس��ری بودجه با افزایش نرخ رسمی ارز
حکایت میکرد.
حکایتی ک��ه بار دیگر راه خ��ود را به تحلیلهای
ارزی و دالیل نوسانات رو به رشد نرخ آن در بازار
مبادالت باز کرده و البته مخالفان جدی هم دارد؛
مخالفانی که دلیل نوس��انات ن��رخ دالر را اعم از
رس��می و غیررسمی ناش��ی از تحوالت جهانی و
نرخ برابریها میدانند.
گروهی دیگر هم معتقدند افزایشهای اخیر نرخ
ارز میتوان��د یکی از معدود دس��تاوردهای مهم
اقتصادی دولت یازدهم یعنی کاهش نرخ تورم را
تهدید کند و موجبات صعودی شدن مجدد نرخ
تورم را فراهم آورد .ولی برخی مشاوران اقتصادی
نزدیک ب��ه دولت در مقابل یادآور میش��وند که
سیاست تکنرخی شدن ارز هم میتواند موجب
افزایش نرخ تورم شود.
در ای��ن میان دالی��ل متعددی از س��وی فعاالن
اقتصادی و کارشناس��ان برای گران ش��دن دالر
تا  4000تومان مطرح شده ،از جمله اینکه شاید
طرح دولت برای تکنرخی ش��دن ارز پشتپرده
این گرانی باش��د ،این تحلیلگران ،برخی فعاالن
بازار ارز را هم پشت سر خود میبینند که معتقدند
شاید به همین علت است که دولت سعی دارد به
صورت قطرهچکانی ای��ن افزایش را انجام دهد و
مس��یر را برای تک نرخی ش��دن ارز آماده سازد.
برای تأیید این نظر ،فعاالن بازار به افزایش پلکانی
نرخ دالر مبادلهای و نزدیک شدن به نرخ سه هزار
و  500تومان��ی یاد میکنند ک��ه اختالفی 500
تومانی با دالر چهار ه��زار تومانی دارد و میتواند
نشانی باشد برای تک نرخی کردن دالر در کانال
چهار هزار تومان.
افزایش عامدانه نرخ ارز
برای جبران کسری بودجه

هر چند که دولتیها بیش از یک س��ال است که
خبر از تکنرخی شدن ارز میدهند و قصد داشتند
که پایان س��ال گذشته این هدف را محقق کنند؛
اما نوس��ان ناگهانی که به بازار آم��د این امکان را
از مس��ئوالن بانک مرکزی گرف��ت ،اما همچنان
حیدر مستخدمین حسینی ،معاون وزیر اقتصاد

پیشین در گفتوگو با ایسنا در واکنش به افزایش
قیمت ارز توسط دولت با اعالم اینکه این افزایش
قیمت عامدانه است ،میگوید« :ارز اهرمی است
ک��ه در دولتهای مختلف برای جبران کس��ری
بودجه مورد اس��تفاده قرار میگی��رد ».او یادآور
شده است« :دولتها با افزایش ارز کسری بودجه
خود را جب��ران کرده و منابع ت��ازهای برای خود
ایج��اد میکنند .ای��ن عامل در اختی��ار مجلس
نیس��ت و در اختیار خود دول��ت و بانک مرکزی
اس��ت .بانک مرکزی میتواند اراده کند و در یک
روز ارز م��ورد نیاز بازار را تأمی��ن نکند و بازار این
عالمت را میگیرد که دول��ت قصد دارد به اندازه
کافی ارز تزریق نکند و همراهی میکند تا قیمت
ارز ب��اال رود و ب��ه این ترتیب تقاضا ب��رای ارز باال
میرود و چون عرضه افزای��ش نیافته ،قیمت آن
باال میرود .این مکانیزمی است که تیم اقتصادی
دولتی تنظیم کرده و قیمت دالر را به این صورت
باال میبرد».
حیدر مستخدمین حس��ینی در ادامه با اشاره به
اینکه برای افزایش ارز توجیهاتی آورده میشود
مبنی بر اینکه میتواند صادرات را افزایش دهد،
اع�لام کرد« :به نظر من هرگز چنین نیس��ت و با
افزایش نرخ دالر صادرات ما چندان افزایش نیافته
است .نکته دیگر این است ،زمانی که ما در تحریم
س��یر میکردیم ،قیمت دالر در ح��دود ۱۰۰۰
تومان ب��ود .اکنون فروش نفت ما س��ه میلیون و
 ۸۰۰هزار بش��که اس��ت ،چرا باید ارز کمتری به
بازار عرضه کنی��م؟ نتیجه این اس��ت که قیمت
دالر آگاهان��ه افزای��ش مییابد و با ای��ن افزایش
قطع یقین آث��ار تخریبی ب��ه روی اقتصاد مردم
خواهد داشت و روی اقتصاد ملی نیز تأثیر مثبتی
نخواهد داشت».
حجم مبادالت بازار آزاد
بازیگردان اصلی نرخ ارز

ای��ن نظر ب��ا توجه ب��ه ت�لاش دولتیه��ا برای
تک نرخی کردن ارز که مدتهاست از برنامهریزی
برای رسیدن به آن خبر میدهند ،چندان درست
به نظر نمیرس��د .در این باره ،میثم رادپور ،فعال
بازار سرمایه با رد صحبتهای حیدر مستخدمین
حسینی در عامدانه بودن قصد دولت در افزایش
ن��رخ ارز برای کس��ری بودج��ه ،معتقد اس��ت:
اینکه دولت قیمت ارز مب��ادالت را باال میآورد؛
علیالخصوص در یک��ی ،دو ماه اخیر که روی آن
تس��ریع صورت گرفته اس��ت ،یک مسئله است
ک��ه جزء سیاس��تهای بانک مرکزی اس��ت؛ اما
اینکه افزای��ش قیمت ارز توس��ط بانک مرکزی
در جه��ت باال بردن درآمد دولت اس��ت ،موردی
مجزاس��ت که بای��د در جای خود م��ورد تحلیل
قرار گیرد.
او با اش��اره به اینکه بانک مرکزی زمانی به دنبال
تکنرخی ک��ردن ارز بود ،ادام��ه داد :تکنرخی

کردن ب��ه معنای آن اس��ت که نرخ با محاس��به
مبادالت باید باش��د؛ یعنی یک نرخ وجود داشته
باش��د و یا باید به اندازهای نرخ ارز رس��می و بازار
به هم نزدیک باش��ند که بت��وان به آن تکنرخی
گفت .برخ��ی اقدام��ات اخیر بان��ک مرکزی در
افزای��ش قیم��ت ارز را همراس��تا با ت��ک نرخی
ک��ردن دانس��تهاند ک��ه در این م��ورد نمیتوان
منکر درآم��د دولت از ای��ن اقدام ب��ود ،اما نکته
مهم این اس��ت که مگر چقدر ای��ن عدد میتواند
متغیر باشد؟
این فعال بازار س��رمایه اف��زود :در حال حاضر به
لحاظ میانگین ،عددی که در واقع دست دولت را
میگیرد ش��اید به عدد بازار آزاد خیلی نزدیکتر
باش��د تا عدد اتاق مبادالت ،زیرا حجم بزرگی از
مبادالت درآنجا انجام میش��ود و قطعاً آن حجم
از حجمی ک��ه در اتاق مبادالت انجام میش��ود
بزرگتر است .حجم بازار آزاد و مطالعات ارزی و
مطالعات بازار از حجم چیزی که در اتاق مبادالت
انجام میشود از نظر ما بزرگتر است و قصد دارم
بگویم این عدد به این صورت است که باید دید چه
حجمی از مبادالت پشت این موضوع وجود دارد؟
برای مثال اگ��ر در یکی از حالته��ا فرض کنید
 10درصد از کل مبادالت آزاد اس��ت و  20درصد
از اتاق مبادالت انجام شود معنایش این است که
به اندازه یک پنج��م از کل ارزی که دولت عرضه
میکند در اختیارش اس��ت و میتواند به واسطه
آن درآمده��ای ارزی را باال ببرد ،بقیه جای دیگر
اس��ت .در واقع عدد مهمتر با این فرض عدد بازار
آزاد است.
رادپور با اشاره به اینکه مهم حجم مبادالت پشت
آن است و اینکه هیچ اشکالی ندارد که دولت بازار
را کنترل میکند ،خاطر نشان کرد :حتی اگر دولت
با این منظور یعنی با فرض اینکه میتواند کنترل
کند بخواهد افزایش درآمد هم داشته باشد از نظر
من کار اش��تباهی نمیکند ،این عدد مدتهای
مدیدی است که افزایش جدی در قیمت بازار ارز
نداشته است ،بنابراین وقتی هزینههای دولت به
صورت ریالی تغییر میکند ،با توجه به تورم دولت
نیز هزینههایش تغییر میکن��د ،پس اگر درآمد
دولت تغییر نکند چطور میتواند پاسخگو باشد؟
او ادامه داد :اینکه بگویی��م افزایش نرخ ارز باعث
تورم است ،درست و مسلماً این اتفاق میافتد؛ زیرا
دالر و ارز نقش مهمی در اقتصاد ما بازی میکنند.
اما من معتقد نیس��تم که تنها دلیل تورم افزایش
نرخ ارز باش��د ،در واقع ما از ارز برای کنترل تورم
استفاده میکنیم و قس��متهایی که نمیتوانیم
کنترل کنیم ارز باعث جابهجایی تورم میش��ود.
میخوام بگویم زمانهایی وج��ود دارد که ارز ما
در بازار محاس��باتی داشته اس��ت و بر مبنای آن
تورم داشتهایم ،ولی این تورم را کل اقتصاد ایجاد
میکند و ن��رخ ارز تنها بازیگر آن نیس��ت .البته
زمانهایی هم وجود داش��ت که قیم��ت ارز را به

قدری پایین نگاه داشتهایم که تورم از چیزی که
باید میشد کمتر شده است.
رادپور یادآور ش��د :در حال حاضر سؤال مهم این
اس��ت که این افزایش قیمت تا چه اندازه نماینده
بازار ارز اس��ت؟ یک حج��م مبادالتی وجود دارد
که در اتاق مبادالت به حس��اب ب��ازار آزاد انجام
میشود .یعنی اگر حجم معامالت اتاق مبادالت
نس��بت به بازار آزاد کم باشد ،این عدد خیلی هم
نماینده نیس��ت .مث ً
ال اگر در یک��ی از حالتهای
خیل��ی خاص  5درصد از حجم مب��ادالت از اتاق
مبادالت انجام ش��ود ،این عدد تنه��ا یک حالت
نمادین پیدا میکند؛ به دلیل اینکه بیشتر اقتصاد
در بازار اقتصاد رقم میخورد ،بنابراین نمیتوانیم
بدون اینکه حجم را داشته باشیم ،قضاوت جدی
انج��ام دهیم .چی��زی که ما میدانیم این اس��ت
که بخش عمدهای از مب��ادالت به بازار آزاد آمده
است ،اما با اطمینان بسیار باال میدانیم که نقش
اتاق مبادالت در کل بازار ارز ایران چیزی کمتر از
 50درصد اس��ت .ح��ال اینکه  80ی��ا  90یا چه
میزان است دادههایی از این دست نداریم و بانک
مرکزی نیز دادههایی را منتش��ر نکرده تا بتوانیم
تخمین جدی بزنیم ،براین اصل تنها بانک مرکزی
میتواند جدیترین تخمینه��ا را در این زمینه
اعالم کند.
درآمدهای ارزی دولت از تورم عقب مانده

این فع��ال بازار س��رمایه تصریح ک��رد :بنابراین
اینکه این مسئله را بهعنوان اتهامی بر علیه دولت
بدانیم درست نیست ،ممکن است دولت بخواهد
قیم��ت ارز را افزایش دهد؛ اما بهتر اس��ت در این
زمینه مسائل اقتصاد سیاس��ی را آشکار کند که
در پ��س این اقدام چه مس��ائلی پی��ش میآید و
چقدر افزایش قیمت ارز میتواند جامعه را تحت
فش��ار قرار دهد .مدتهاس��ت ک��ه درآمدهای
ارزی دول��ت از تورم��ی که هزینهه��ای دولت را
باال برده عقب مانده اس��ت ،ش��ما فرض کنید که
ات��اق مبادالت در این  5س��ال  30ت��ا  40درصد
قیمت خ��ود را افزایش داده اس��ت و ما در این 5
س��ال  80تا  90درصد تورم انباشته داشتهایم که
این مسئله به حقوق کارگران و مخارج دولت نیز
معطوف میشود.
نکت��های ک��ه در اینجا وجود دارد این اس��ت که
عمده بودجه دولت رس��ما به آن تورم میخورد.
یعن��ی از 340هزار میلیارد توم��ان بودجه دولت
 302هزارمیلیون تومان بودجه جاری اس��ت که
تم��ام تورم در آن بودجه جاری قرار دارد و س��بد
متنوعی از مخارج است که به اندازه کافی میتوان
آنها را شبیه س��بد مصرفی خانوارها لحاظ کرد،
بنابراین تورم به بودجه تحمیل میشود؛ درحالی
که قسمت مهمی از درآمدهای دولت درآمدهای
ناشی از فروش گاز و میعانات گازی و محصوالت
پتروشیمی است.

رادپ��ور با اع�لام اینک��ه در ذهن دول��ت برنامه
مشخصی برای ارز وجود ندارد ادامه داد :سیاست
ارزی ما بهگونهای است که نمیتوان خیلی روشن
چیزی را گفت ،حرف من این اس��ت که داستان
گمانهزنی بازیگران بازار که به واسطه تجربه خود
تصور میکنند چنین چیزی محقق میشود غلط
اس��ت زیرا افزایش قیمتها با مکانیزم و سازوکار
خاص تعریف میشود .چیزی که ما میتوانیم روی
آن تکیه کنیم لزوماً این است که چه محرکهایی
برای افزایش قیمت یا کنت��رل آن وجود دارد؟ و
چه امکاناتی برای کنترل قیمت وجود دارد؟ زیرا
زمانی که محرکها جدی شوند ممکن است بازار
ارز از کنترل خارج شود.
او با بیان اینکه نظام ارزی ما نس��بتاً باثبات است
و تنها ش��اهد جهشهای مقطعی در آن هستیم
گف��ت« :در این نظ��ام ارزی بع��د از اینکه پس از
مدتها قیمتها را با شیب مالیم افزایش دادهاند
یا با شیب مالیم نگاه داشتهاند ،خودبهخود کنترل
پس از آن سختتر میشود .در اصل در بازار ایران
یکس��ری از محرکهای اقتصادی موجود اس��ت
و بدتر از آن محرکهای ناش��ی از سیاس��تهای
ایاالتمتحده در مورد ایران که تأثیر بس��زایی در
نظام پولی و بینالمللی ایجاد کرده است .بنابراین
بازار دالر از هر دوی این محرکها تأثیر میگیرد،
اما این به نس��بت ارق��ام ما هن��وز از رقم خاصی
ع��دول نکرده اس��ت ،ضمن اینک��ه از این طرف
سیاستهای آمریکا و مس��ائل تشدید مناقشات
ایران و تحریمها نیز وجود دارد .اما نکته مهم این
اس��ت که بازار ارز به گونهای نیست که هر عددی
را عالقه داشته باشید ،بتوانید اعالم کنید ،دولت
زمانی که زورش میرس��د ،ش��رایط آرام است و
همهچیز تحت کنترل به نظر میرس��د؛ اما نباید
جو روانی بازار را با پیشبینیهای غیرکارشناسی
متالطم کرد».
حضور بی هیجان خریداران در بازار

هرچند ب��ازار ارز این روزها پر هیجان اس��ت اما
تجربه ضرری که سرمایه داران خرد در سالهای
قبل در بازار داش��تند هیج��ان را از این بازار دور
کرده است.
خانزاده از فعالین ب��ازار ارز در گفتوگو با جامعه
فردا ،با اعالم اینکه این افزایش قیمت روز گذشته
در بازار رس��می و مبادلهای تأثیری در بازار آزاد
نداشته است ،مطرح کرد :واکنش بازار درخرید و
فروش بدون هیجان و حضور خریداران برای رفع
نیازهای اولیه در این زمینه بود.
او ب��ا اع�لام اینکه ب��ازار دیگ��ر در مقاب��ل این
افزای��ش قیمته��ا دچ��ار هیج��ان و ش��دت
تغیی��ر نمیش��ود ،اف��زود :از زمانی ک��ه دالر به
م��رز  4ه��زار توم��ان رس��ید و دوب��اره کاهش
پیدا کرد ،حضور خریداران بس��یار منطقی شده
اس��ت .با توجه به اینکه اطالعات م��ردم در این
زمینه باال رفته اس��ت و بس��یاری در س��الهای
گذش��ته در فراز و فرودهای قیم��ت دالر ضرر و
زیان زیادی را متقبل شدهاند ،دیگر نوسانات بازار
نمیتواند روی انتخاب آگاهانه مردم تأثیر زیادی
داشته باشد.
این فعال بازار ارز یادآور ش��د :تنها زمانی ش��اهد
تأثی��ر موقت در ب��ازار ارز خواهیم ب��ود که بانک
مرکزی ب��رای تنظیم بازار دخال��ت میکند و به
صرافیهایی که س��همیه دارن��د ارز میدهد که
این تأثی��ر نیز نمیتوان��د در نح��وه خرید مردم
مؤثر باشد.
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ش��اخص بورس اوراق بهادار ته��ران دیروز با
رشدی  23پلهای به  87868واحد دست یافت.
اگرچه شاخص در جریان معامالت اولین روز
هفته ،با س��رعت هفته پیش به سمت ورود به
کانال  88ه��زار واحدی در حرک��ت نبود؛ اما
همچنان روند صعودی را حفظ کرد .شاخص
فرابورس نیز اولین روز کاری هفته را با کاهشی
نیم واحدی به پایان رساند و در محدوده 974
واحدی آرام گرفت.
اما در بازار شنبه چه گذشت؟ پترو پاالیشیها
برخالف هفته گذشته ،دیروز در رشد شاخص
تأثیرگ��ذار نبودند و روندی نزول��ی را به ثبت
رساندند .اکثر نمادهای گروه پاالیشی در طول
بازار به رن��گ قرمز درآمدن��د و در درصدهای
منفی معامله ش��دند .پاالیش��گاه بندرعباس
نیز همچنان در مح��دوده قیمتی  620تومان
با مقاومت پیش��رو درگیر اس��ت و نتوانس��ت
پرقدرت ظاهر شود .پاالیشگاه اصفهان و تهران
نیز هرکدام با نمادهای شپنا و شتران در حال
اصالح قیمت��ی و در درصدهای منفی در حال
معامله بودند.
رون��د معامالت در گروه پتروش��یمی قدری با
پاالیش��یها تفاوت داشت و برخی از نمادهای
این گروه در صدر توجه��ات اهالی بازار بودند.
س��رمایهگذاری صنای��ع پتروش��یمی با نماد
«وپت��رو» با صف خرید مس��تحکمی در طول
بازار مواجه بود و همچن��ان تقاضا برای خرید
و پترو باالست .گس��ترش نفت و گاز پارسیان
با نم��اد پارس��ان در جری��ان معام�لات روز
گذشته با  10میلیون داد و ستد مواجه شد و با
درصدهای خنثی قیمتی همراه بود .با توجه به
ارسالگزارشات شش ماهه پتروشیمی زاگرس
و کربن ایران با نمادهای زاگرس و کربن امیدها
نسبت به افزایش روند سودآوری هر دو مجموعه
و اع�لام تعدیالت مثبت درگزارش��ات بعدی
بسیار باالست.
در گروه فلزات اساسی ،فوالد کاوه جنوب کیش
با نماد کاوه و آهن و فوالد ارفع با نماد ارفع مورد
توجه جدی اهالی بازار قرار گرفت .فوالد کاوه
جنوب کیش (کاوه) از پتانس��یل باالیی برای
رشد برخوردار است ،روند بهرهبرداری فازهای
جدید این مجموعه میتواند س��ودآوری را در
س��ال  97تا محدوده  500ریال برای هر سهم
افزایش دهد که با توجه به قیمتهای کنونی
نماد ،ارزندگی کاوه مورد توجه اس��ت .آهن و
فوالد ارفع نیز امروز همراه با ش��ایعات برطرف
ش��دن مش��کالت وام ارزی در تعامل با بانک
صنعت و مع��دن با صف خرید مس��تحکمی
همراه بود.
در گروه خودرویی نیز ت��رس از افزایش بهای
تمام ش��ده خودرو مانع از رش��د ادامه دار این
گروه شده اس��ت ،اما با توجه به اعمال افزایش
نرخ فروش در شرکتهای این گروه به احتمال
زیاد ،بحث بهای تمام شده روی روند سودآوری
خودروییها تأثیر چندانی نخواهد گذاش��ت.
س��ایپا و ایران خودرو دیزل با نمادهای خساپا
و خاور در گ��روه خودرویی در درصدها مثبت
معامله میشدند و ایران خودرو و پارس خودرو با
نمادهای خودرو و خپارس در درصدهای منفی
در جریان داد و ستد قرار گرفتند .در مجموع،
آمار تولیدی خودرو کش��ور در مهر ماه نش��ان
دهندهرشدی 19درصدینسبتبهدورهمشابه
سال گذشته است .روند تولیدی گروه خودرویی
در کنار انعقاد قراردادهای متعدد با ش��رکای
خارجی امیدها نس��بت به آینده این گروه در
ماههای آینده را افزایش داده است.
حفاری شمال با نماد حفاری از گروه تجهیزاتی
نیز با رسیدن خبر امضای تفاهمنامه و عقد قرار
داد همکاری با ش��رکای فرانسوی مورد توجه
اهالی ب��ازار قرار گرفت و با ص��ف خرید به کار
خود پایان داد.
توجه اهالی بازار در جریان معامالت روز گذشته
به گروه قند و ش��کر قابل مالحظه بوده است و
تقریبا همه ی نمادهای این گروه در درصدهای
باالی قیمتی س��بز پوش بودند .ش��اخص این
گ��روه اکنون در مح��دوده مقاومتی خود قرار
گرفته اس��ت و در صورت شکس��ت مقاومت
پیش��رو امیدواریها نسبت به افزایش تقاضا و
ورود جریان نقدینگی به نمادهای گروه وجود
دارد .ابطال معامالت قند ارومیه که با بازگشایی
و رش��د باالی هزار و س��یصد درصدی همراه
بود از دیگر اتفاقات مهم بازار در روز گذش��ته
بوده است.

