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معاون وزیر نیرو تاکید کرد:

 بررسی امکان بازگشایی آب سد زاینده رود
در 15 آذر ماه

معاون وزیر نیرو با اشاره به اضافه شدن نمایندگان صنف کشاورزی در 
کارگروه سازگاری با کم آبی اصفهان، گفت: در سفر به اصفهان مقرر شد 
رهاسازی آب از سد زاینده رود ۱۵ آذر ماه با حضور نماینده صنف کشاورزان 

بررسی و نسبت به وضعیت مخزن سد تصمیم گیری شود.
به گزارش ایسناو به نقل از وزارت نیرو، عباس سروش با اشاره به سفر اخیر خود به 
استان اصفهان و برپایی نشستی برای رسیدگی به وضعیت حقابه و معیشت کشاورزان 
این استان، گفت: این جلسه پنج ساعته با حضور نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
و مدیران سازمان ها و نهادهای مرتبط از جمله آب، کشاورزی، نیروی انتظامی و 

دادستانی در محل استانداری اصفهان برگزار شد.
وی افزود: در این نشست مقرر شد که افزایش خروجی سد زاینده رود و رهاسازی 
آب در تاریخ پانزدهم آذرماه با حضور نمایندگان صنفی کشاوزان بررسی شود و در 
صورت امکان بازگشایی در آن تاریخ، این موضوع به شورای هماهنگی حوضه آبریز 
زاینده رود اعالم و در صورت نبود آب کافی پشت سد، زمان جدید بازگشایی این 

رودخانه نهایی شود.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا ادامه داد: همچنین در این نشست مقرر شد که 
خسارات کشاورزان از سوی کارگروه برآورد در کمیته سازگاری با کم آبی محاسبه 
شود و این مبلغ از سوی صنایع پر آب بر استان تامین شود و در اختیار کشاورزان 

قرار گیرد.
سروش، افزوده شدن نمایندگان صنف کشاورزی در کارگروه سازگاری با کم آبی 
استان اصفهان را از دیگر مصوبات این جلسه برشمرد و گفت: در این نشست حاضران 
مصوب کردند که اعضای کارگروه سازگاری با کم آبی با دبیری شرکت آب منطقه ای 
و دادستانی اصفهان به عنوان عضو جدید این کارگروه پیگیر اجرای مصوبات 9 ماده ای 

احیای حوضه آبریز زاینده رود شوند.
وی ادامه داد: در مصوبه دیگر این جلسه تاکید شد که گزارش تکمیلی طرح 
جمع آوری و استفاده از پساب تصفیه خانه های شمال و جنوب و شرق اصفهان در 
کشاورزی شرق اصفهان تهیه و به کمیته تخصصی ملی سازگاری با کم آبی ارسال 

شود.
از  جلوگیری  برای  گزارش  تهیه  نشست  این  در  کرد:  تاکید  نیرو  وزیر  معاون 
برداشت های غیرقانونی، سدها و بندهای باالدست زاینده رود در مدت سه روز نیز 

به تصویب رسید.

افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف به عقب افتاد
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو، گفت : علی رغم این که قرار بود 
در اول آذرماه تعرفه مشترکان پرمصرف در دو حوزه آب و برق افزایش پیدا 

کند، اما این مساله هم چنان در هیات دولت منتظر تصویب است.
محسن بختیار در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که هنوز مراحل پیگیری این 
پیشنهاد در دولت سپری می شود، اظهار کرد: پیشنهاد ما بر این بود که از اول آذرماه 

این طرح اجرایی شود، اما هنوز دستور کار آن در دولت است.
وی ادامه  داد:  وزارت نیرو قصد داشت تا این مساله هرچه  سریع تر اتفاق بیفتد، 

چراکه ما معتقدیم یکی از راه های  کنترل مصرف مشترکان، همین مساله است.
بختیار با تاکید بر این که به محض تصمیم این طرح در هیات دولت این موضوع را 
اطالع رسانی خواهیم کرد، گفت : به اعتقاد ما این موضوع می تواند تاثیرات بسیاری در 

میزان مصرف مشترکان داشته باشد.
چندی پیش نیز محمودرضا حقی فام - سخنگوی صنعت برق کشور - ضمن 
اساس  بر  بود:  گفته  پرمصرف،  مشترکان  برق  تعرفه  افزایش  جزئیات  تشریح 
برنامه ریزی صورت گرفته قرار شده برای مشترکانی که زیر الگو مصرف دارند، 
طرح های تشویقی در نظر گرفته شود و برای مشترکانی که باالتر از الگو مصرف برق 
دارند، میزان تعرفه دو برابر و برای مشترکانی که بیش از این میزان افزایش میزان 

دارند ۱۰۰ درصد افزایش یابد.
بنا بر اعالم، افزایش تعرفه بسته به مناطق مختلف در رده بندی های مختلف تعیین 
شده است و برای این مساله نیز مصوبه هایی در نظر گرفته  شده است. به گونه ای که 
اگر مشترکان دو برابر الگو مصرف داشته باشند، میزان تعرفه ۵۰ درصد برای آن ها 
افزایش می یابد. اگر برای مصرف مشترکان تا دو برابر الگوی مصرف باشد، ضریب 
۱.۵ و باالتر از آن با ضریب دو محاسبه می شود، اما این مساله نیز بسته به مناطق 

و تعداد متفاوت است.
برای مشترکانی که زیر الگو مصرف می کنند نه تنها تعرفه افزایش نمی یابد،   بلکه 
پیشنهاد طرح های تشویقی نیز برای آن ها در نظر گرفته خواهد شد؛ هدف از این 

طرح این است که با اصالح رفتار به مصرف، نحوه مصرف مشترکان تغییر یابد.

پروازهای ایرالین قطری به ایران زیاد می شود
قطر ایرویز اعالم کرده است که قصد دارد از آغاز سال آینده میالدی تعداد 

پروازهای هفتگی  خود را به مقصد ایران افزایش دهد.
به گزارش ایسنا، اکبر الباکر، مدیر ارشد اجرایی شرکت هواپیمایی قطرایرویز با 
انتشار بیانیه ای روز دوشنبه اعالم کرد که این ایرالین قصد دارد تعداد پروازهای 
هفتگی خود به شهرهای مختلف ایران نظیر تهران، شیراز و اصفهان را افزایش دهد.
وی در ادامه این پیام خاطرنشان کرده است که این تصمیم هواپیمایی قطری 
از ژانویه سال آینده میالدی قصد دارد به مسیر میان تهران  دوحه ۲ پرواز هفتگی  

اضافه کند.
وی همچنین با توجه به توریستی بودن دو شهر شیراز و اصفهان، عنوان کرده 
است که در ماه نخست سال ۲۰۱9 میالدی قرار است به مسیر دوحه  شیراز سه 
پرواز هفتگی و در ماه فوریه نیز به مسیر دوحه  اصفهان دو پرواز در هفته افزوده 

خواهد شد.
رویترز نوشت : این اقدام از سوی شرکت هواپیمایی قطرایرویز در حالی صورت 
می گیرد که چند ماه پیش بعد از اعالم بازگشت تحریم های ظالمانه ایاالت متحده 
آمریکا علیه ایران، برخی از ایرالین های اروپایی نظیر بریتیش ایرویز و ایرفرانس و 
همچنین برخی از ایرالین های فعال در حاشیه خلیج فارس نظیر اتحاد ایرویز اعالم 

کردند که پروازهایشان را به مقصد تهران قطع خواهند کرد.
مدیر ارشد اجرایی قطر ایرویز همچنین در ادامه پیام خود خاطرنشان کرد که 
این اقدام نشان دهنده پایبندی و ارتباط نزدیک ما با ایران است که قصد داریم به 

گسترش هر چه بیشتر این تعامل نیز در آینده بپردازیم.

با نزدیک شدن زمان ارسال الیحه بودجه به مجلس بررسی شداخبار

پیشنهاد کارشناسان برای قیمت نفت در بودجه ۹۸
حدود ۱۰ روز دیگر الیحه بودجه سال ۱۳۹۸ از سوی دولت 
به مجلس تقدیم می شود و قیمت نفت به دلیل تحوالت بازار 
جهانی و اعمال تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران امسال 
از اهمیت بیش تری نسبت به گذشته برخوردار است. در 
اکثر کارشناسان درباره قیمت هر  راستا پیش بینی  این 
بشکه نفت در سال آینده حداقل ۵۵ و حداکثر ۷۰ دالر 

است.
رئیس  از سوی  بودجه سال ۱۳9۸  ایسنا، الیحه  به گزارش 
جمهوری در ۱۴ آذرماه و در زمان قانونی به مجلس تقدیم می 
شود. بررسی روند تدوین الیحه از این حکایت دارد که از نیمه 
تیرماه کارهای ابتدایی آن در دستور کار سازمان برنامه و بودجه 
سیاست ها،  و  مشی ها  تعیین خط  از جمله  است؛  گرفته  قرار 
تشکیل کارگروه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و تهیه گزارش های 
اقتصادی الزم برای تدوین الیحه بودجه ۱۳9۸ قرار است تا ۱۲ 
آذرماه چاپ شده و روحانی در ۱۴ آذرماه الیحه را به مجلس 

ارائه کند.
بر این اساس، بودجه سال آینده با توجه به تحریم های احتمالی 
نفتی در شرایط خاصی تدوین می شود. همانطور که چندی پیش  
نوبخت  - رئیس سازمان برنامه و بودجه - آن را مورد اشاره قرار داد 
و گفت که بودجه سال بعد بر اساس شرایط سخت آماده می شود.
به گفته وی، بودجه سال ۱۳9۸ با توجه به شرایط پیش رو و 
تحریم های احتمالی برای شرایط سخت از لحاظ درآمدهای نفتی 
و سایر درآمدها تدوین می شود تا بتواند پاسخگوی هزینه ها به ویژه 
هزینه های اجتناب ناپذیر بوده و آن را مدیریت کند؛ در عین حال 

که شرایط مناسب و خوش بینانه را هم مد نظر دارد.
تصمیم دولت چیست؟

نوبخت هم چنین هفته گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت 
در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره پیش بینی دولت برای قیمت 
نفت در بودجه سال 9۸، خاطرنشان کرده بود: قطعا در این باره 
پیشنهاداتی مطرح شده و منابعی در قانون پیش بینی شده است 
اما همه دستگاه هایی که قیمت نفت را پیش بینی می کنند، برای 
سال ۱۳9۸ یا ۲۰۱9 میالدی، حداقل نرخ ۷۰ دالر را پیش بینی 
آینده  سال  بودجه  برای  دالر  از ۷۰  کمتر  خیلی  اما  کرده اند 
پیش بینی کرده ایم تا اگر با منابعی بیش از آن مواجه شویم، برای 

سایر مخارج از آن استفاده کنیم.
نگاهی به تحوالت بازار نفت

این درحالی است که بازار نفت طی شش ماه گذشته و با خروج 
آمریکا از برجام دستخوش تغییرات بسیاری شده است. رییس 
جمهور آمریکا اعالم کرد که قصد دارد میزان صادرات نفت ایران 
را به صفر برساند و همین موضوع باعث نگرانی بازار جهانی شد؛ 
به طوری که قیمت جهانی نفت به یک باره افزایش یافت و همین 
موضوع باعث شد زودتر از همه صدای اعتراض آمریکا بلند شود؛ 
زیرا این افزایش قیمت بیش از همه برای آمریکا و متحدانش 

سهمگین بود.
ترامپ برای حل این التهاب از دیگر تولیدکنندگان اوپک از 
جمله عربستان درخواست کرد که تولید خود را افزایش دهند. از 
سوی دیگر به ذخایر استراتژیک خود دست برد تا خالء احتمالی 
نفت ایران را در بازار جبران کند. با این حال با این که آمار ماهانه 

اوپک همواره از افزایش تولید اعضا حکایت می کرد، قیمت نفت 
هم چنان در صدر و در محدوده ۸۵ دالر می تاخت.

درنهایت رییس جمهور آمریکا که به باور بسیاری از کارشناسان 
با بازار نفت ناآشنا بود، اعالم کرد که صادرات نفت ایران را به 
صفر می رساند. ولی وی چند روز قبل از آغاز تحریم های نفتی، به 
هشت مشتری نفت ایران معافیت داد. البته به این شرط که این 
هشت کشور طی شش ماه واردات نفت از ایران را به صفر برسانند. 
البته باز هم بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ترامپ ناچار 
به تمدید معافیت ها بعد از شش ماه خواهد شد، زیرا بسیاری از 

کشورها نمی توانند کمبود نفت ایران را جبران کنند.
اتفاقی که بعد از معافیت آمریکا رخ داد، این بود که تنش های 
سیاسی در بازار کاهش یافت و بازار حس کرد با مازاد عرضه 
روبه روست. این موضوع قیمت نفت را تا ۷۰ دالر کاهش داد. 
کاهش قیمتی که تیشه به ریشه تولیدکنندگان بزرگ نفت از 
جمله عربستان می زند. به همین دلیل درحال حاضر زمزمه کاهش 

تولید از سوی اعضا به گوش می رسد.
حال ایران در این شرایط آشفته بازار باید درباره قیمت نفت 
تصمیم بگیرد تا بودجه سال آینده را بر اساس آن پایه ریزی کند. 
در این راستا ایسنا، با چند تن از کارشناسان بازار نفت به گفت وگو 
نشست تا پیش بینی آن ها از قیمت جهانی نفت در سال آینده 

در جویا شود.
بازار در پیش بینی قیمت نفت گیج شده است

در این راستا، سید مهدی حسینی - کارشناس ارشد حوزه 
بازار و سخت  باعث گیج شدن  انرژی - تحوالت پیش آمده را 

شدن پیش بینی قیمت نفت دانست و گفت: به نظر من اگر به 
درستی عمل کنیم، تحوالت مثبتی در بازار جهانی رخ خواهد داد 
و تحوالت مثبت به این معنی است که قیمت نفت متعادل باشد. 
در حال حاضر اختالفاتی بین عربستان و آمریکا درباره قیمت و 
عرضه نفت پیش آمده است، روسیه حداکثر عرضه را دارد و این 
مسائل باعث ایجاد نوسانات در بازار می شود و بازار گیج می شود 

که تحوالت آینده را چگونه پیش بینی کند.
افزایش و  یا  این که عرضه کاهش پیدا کرد  ادامه داد:  وی 
این که عرضه ایران چقدر خواهد شد، مسائلی است که بازار 
نمی تواند پیش بینی کند. عربستان به دلیل مساله خاشقچی 
با آمریکا بازی می کند و اعالم کرده است که تولید خود را کم 
می کند، اما به نظر من این کار را نمی کند، زیرا همراهی آمریکا 
علیه ایران برای عربستان از اهمیت بیش تری برخوردار است. 
بازار  روی  زیادی  اثر  یمن صلح شود،  در  اگر  دیگر  از سوی 
نفت دارد، زیرا یمن تولیدکننده نفت و یکی از مسائل پیچیده 

خاورمیانه است.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی قیمت ۶۰ دالر را برای بودجه 
سال ۱۳9۸ منطقی دانست و افزود: تصور من این است نرخ ۶۰ 
دالر ممکن است منطقی باشد. البته درحال حاضر قیمت نفت 
کم تر از ۶۰ دالر است و عده ای پیش بینی کرده اند به زیر ۴۰ 
دالر هم خواهد رسید اما به نظر من این قیمت تندروی است، 
درحالی که تحوالت بازار به این میزان تند نیست. به طور کلی 
رقمی بین ۵۵ تا ۶۰ دالر منطقی است، مگر این که دولت بخواهد 

محافظه کارانه عمل کند.

حرکت قیمت نفت روی قیمت ۷۰ تا ۷۵ دالر
دیگر  حسنتاش،  سیدغالم حسین  که  است  درحالی  این 
کارشناس ارشد حوزه انرژی بر این باور است که قیمت نفت در 

سال آینده در محدوده ۷۰ تا ۷۵ دالر در نوسان خواهد بود.
وی به ایسنا توضیح داد: پیش بینی من درباره قیمت نفت ۷۰ 
تا ۷۵ دالر است. البته فکر می کنم قیمت نفت برای بودجه ایران 
حدود ۷۰ دالر منطقی است. ضمنا متوسط پیش بینی حدود ۲۰ 
مرجع معتبر شامل بانک ها و موسسات معتبر بین المللی هم قیمت 

۷۵ دالر برای نفت برنت است.
قیمت مناسب نفت برای بودجه ۹۸، ۵۵ تا ۶۰ دالر است

از سوی دیگر دیگر کارشناس این حوزه، قیمت ۸۰ دالر را برای 
نفت در سال آینده دور از ذهن دانست و توضیح داد: فکر نمی کنم 
قیمت نفت در محدوده ۸۰ دالری که طی ماه های قبل به آن 
رسیده بود، باقی بماند. با توجه به این که برای سال آینده مازاد 
عرضه در بازارهای جهانی پیش بینی می شود فکر می کنم قیمت 

نفت برای بودجه بین ۵۵ تا ۶۰ دالر قیمت منطقی خواهد بود.
مرتضی بهروزی فر ادامه داد: اگر بودجه برروی قیمت باالی نفت 
بسته شود و قیمت جهانی نفت کاهش یابد، کشور با کسری بودجه 
مواجه خواهد شد اما اگر بودجه با قیمت پایین بسته شود و قیمت 
جهانی نفت باال رود، می توان درباره مازاد آن تصمیم گیری کرد. 
برای سال آینده با دو مشکل مواجهیم؛ در سال های گذشته فقط 
موضوع پیش بینی قیمت نفت بود اما امسال عالوه بر پیش بینی 
قیمت، موضوع پیش بینی حجم صادرات با توجه به تحریم های 

آمریکا نیز مطرح است.

لزوم دریافت »پروانه هوشمند« برای ثبت نام کارت سوخت تاکسی
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی از لزوم دریافت پروانه هوشمند برای رانندگان تاکسی در ثبت نام کارت سوخت خبرداد. علیرضا قنادان در گفت وگو با ایسنا،  با اشاره به آغاز ثبت نام کارت سوخت، اظهار کرد: از آنجایی که  احتماال به مانند دوره قبل،  در موضوع 

سهمیه بندی  سوخت، سهمیه خاصی به تاکسی ها داده می شود، لذا  پیشنهاد می شود هرچه سریع تر رانندگان تاکسی فاقد پروانه هوشمند نسبت به دریافت پروانه اقدام کنند. وی با بیان این که رانندگان تاکسی که پروانه هوشمند آنها در حال انقضاء است نیز می بایست 
هرچه سریع تر نسبت به تمدید آن اقدام کنند، گفت: سازمان تاکسیرانی تنها تاکسی هایی را به رسمیت می شناسد که دارای پرونده هوشمند باشند، لذا الزم است هرچه سریع تر رانندگان تاکسی با حضور در دفاتر امور اداری نسبت به تمدید پروانه خود اقدام کنند. چهارشنبه / ۷ آذر ۱۳۹۷ / شماره 2۸۸

قیمت نفت روز سه شنبه تحت تاثیر افزایش بی سابقه تولید عربستان 
سعودی با وجود برنامه ریزی اوپک برای تصویب کاهش تولید، عقب گرد 

پیدا کرد.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت آتی نفت برنت ۱۵ سنت یا ۰.۳ درصد نسبت به 
روز دوشنبه کاهش پیدا کرد و به ۶۰.۳۳ دالر در هر بشکه رسید. درحالی که اوایل 
معامالت برای مدت کوتاهی به پایین ۶۰ دالر سقوط کرده بود. بهای معامالت آتی 
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۳۰ سنت یا ۰.۶ درصد کاهش یافت و به ۵۱.۳۳ دالر 
در هر بشکه رسید. منابع آگاه اعالم کردند: تولید نفت عربستان سعودی در نوامبر از 
مرز ۱۱ میلیون بشکه در روز عبور کرده و به باالترین رکورد همه زمان ها رسیده است. 
قیمت نفت تحت تاثیر دورنمای فرا رفتن عرضه از میزان تقاضا و ضعف بازارهای مالی، 

حدود یک سوم از ارزش خود را از اوایل اکتبر از دست داده است.
بانک سرمایه  گذاری آمریکایی جفریز در یادداشتی اعالم کرد: تصحیح قیمت نفت 
به یک ریزش تاریخی تبدیل شده است. واکنش منفی نفت به شدت بحران مالی 

۲۰۰۸ و پس از نشست نوامبر ۲۰۱۵ اوپک بوده است که طی آن، این گروه تصمیم 
گرفت در مواجه با عرضه بیش از حد به بازار اقدامی نکند.

بر اساس گزارش رویترز، معامله گران منتظر نتیجه نشست گروه جی ۲۰ در 
بوینس آیرس و همچنین دیدار رسمی اوپک هستند. رهبران کشورهای گروه ۲۰ 
که بزرگترین اقتصادهای جهان را تشکیل می دهند روزهای ۳۰ نوامبر و اول دسامبر 
دیدار خواهند کرد و جنگ تجاری میان واشنگتن و پکن در راس برنامه آنها قرار 
دارد، اما با توجه به حضور روسیه، آمریکا و عربستان سعودی به عنوان بزرگترین 

تولید کنندگان نفت جهان، انتظار می رود سیاست نفتی نیز مورد بحث قرار گیرد.
پس از دیدار گروه جی ۲۰، نشست ساالنه اوپک در مقر این گروه در وین در 
ششم دسامبر برگزار می شود و این گروه درباره سیاست تولید خود با برخی از تولید 

کنندگان غیراوپک گفت وگو خواهد کرد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، عربستان سعودی که متحد سیاسی این کشور 

و بزرگترین عضو اوپک است را برای عدم کاهش تولید تحت فشار قرار داده است.

 یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این که سهام برخی 
شرکت های بورسی به محدوده جذاب قیمت برای خرید 
بورس  کاهش شدید شاخص  گفت:  است،  نزدیک شده 
بورس  شاخص  برگشت  شاهد  زودی  به  و  بوده  موقتی 

خواهیم بود.
به گزارش ایرنا، بورس این روزها، حال خوبی ندارد و ثبت کاهش 
چهار هزار یا پنج هزار واحدی برای معامالت روزانه، نگرانی هایی را 

بین فعاالن بازار سرمایه ایجاد کرده است.
در  نفت  قیمت  کاهش  و  داخل  در  ارز  بهای  افت  همزمانی 
بازارهای جهانی به این نگرانی ها دامن زده است؛ به طوری که 
فشار فروش زیادی در میان برخی صنایع بورسی وجود داشته 
است که البته این کاهش در میان شرکت های مرتبط با ارز مانند 

پاالیشی، پتروشیمی، معدن و فلزات بیشتر است.
بازار بورس ایران با نرخ ارز و بهای نفت ارتباط مستقیم دارد؛ به 
طوری که رشد قیمت ارز و نفت در بازارهای جهانی شرکت های 
مرتبط با آنها را که سهم زیادی از بازار سرمایه کشورمان دارند 

تحت تاثیر قرار داده و شاخص بورس را افزایش می دهد.
روند کاهشی بهای ارز و همچنین افت شدید قیمت نفت در 
روزهای اخیر باعث ایجاد تردید در تداوم سودآوری شرکت های 
ارزمحور بازار سرمایه مانند شرکت های پاالیشی، پتروشیمی، 

معدنی و فلزی شده است.
شاخص بورس دیروز )دوشنبه( تحت تاثیر فشار شدید فروش، 
با افت چهار هزار و ۷۸9 پله ای به رقم ۱۶۶ هزار و ۴۶۳ واحدی 
سقوط کرد که سهم عمده در این افت به سهام شرکت های ارز 

محور تعلق داشته است.
عوامل تاثیرگذار در افت شاخص بورس

گو  و  گفت  در  سرمایه  بازار  کارشناس  مقدسیان«  »ایمان 
با خبرنگار اقتصادی ایرنا در باره وضعیت بازار سرمایه و عوامل 
تاثیرگذار در افت شاخص بورس، گفت: از مهم ترین عوامل رشد 
بورس در ماه های گذشته رشد بهای ارز بوده است؛ ارز به عنوان 
محرک قدرتمند برای بورس به شمار می رود که رشد آن همواره 

بازار را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی ادامه داد: البته باید توجه داشت که مبنای محاسبه نرخ ارز 
برای شرکت های بورسی، نرخ اعالم شده در سامانه نیماست اما 
برخی از اهالی بازار سرمایه به اشتباه نرخ ارز در بازار آزاد را مالک 

قرار می دهد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: در هفته های اخیر با کاهش 
نرخ ارز در بازار و نزدیک شدن آن به نرخ سامانه نیما، نگرانی هایی 
در میان فعاالن بازار سرمایه شکل گرفت که ناشی از تحلیل اشتباه 

در محاسبه مبنای ارز بوده است.
مقدسیان تصریح کرد: نرخ ارز در بازار آزاد ارتباطی به درآمد 
شرکت های بورسی ندارد، زیرا آنها باید درآمد ارزی خود را در 

سامانه نیما به فروش می رساندند.
وی گفت: عامل دیگری که در افت شاخص بورس سهم داشته 
کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی در روزهای اخیر بوده است.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه قیمت سهام و بهای 
نفت، همواره همبستگی داشته اند، افزود: افت شدید قیمت نفت 
به محدوده بشکه ای ۶۰ دالر برای سرمایه گذاران غیر قابل پیش 

بینی بود و آنها انتظار این حجم از افت قیمت را نداشتند.
مقدسیان ادامه داد: عامل موثر دیگر در کاهش شاخص بورس، 
ابهام در میزان فروش و درآمدزایی شرکت ها پس از تحریم ها 
بوده به طوری که اکنون این سوال ایجاد شده است که آیا این 
شرکت ها موفق به فروش محصوالت خود به میزان پیش بینی 

شده خواهند شد؟
وی خاطرنشان کرد: این نگرانی از یک سو مربوط به افزایش 
هزینه های مربوط به حمل و نقل و حق بیمه بوده و از سوی دیگر 

ناشی از ناتوانی در فروش و صادرات محصوالت شرکت هاست.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: کاهش قیمت نفت از یک سو 
بر کل اقتصاد کشور تاثیر می گذارد و از سوی دیگر می تواند به 
طور ویژه شرکت های مرتبط با صنعت نفت مانند پاالیشگاه ها و 

پتروشیمی ها را تحت تاثیر قرار دهد.
مقدسیان با بیان اینکه به نظر می رسد این کاهش قیمت ها 
موقتی بوده و به زودی شاهد برگشت شاخص بورس خواهیم بود، 
گفت: بسیاری از شرکتها در محدوده جذاب قیمتی قرار دارند که 

نشان می دهد افت شاخص پایدار نخواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: همچنین برخی شرکت 
ها نیز در روزهای اخیر گزارش های خوبی درباره عملکرد ماهانه 
خود ارائه کردند که باعث افزایش خوشبینی نسبت به بهبود بازار 

شده است.
وی درباره چشم انداز بازار سرمایه و انتشار گزارش های 9 ماهه 
شرکت ها نیز گفت: شرکت های بزرگ بر مبنای گزارش ماهانه 
و فصلی حرکت می کنند که بخش عمده آنها از نوسانات نرخ ارز 
تاثیر می گیرند، اما بقیه شرکت ها، تاثیر چندانی از نوسان نرخ 
ارز نمی پذیرند. این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: بسیاری 
از شرکت ها محصول خود را در داخل به فروش می رسانند اما 
مبنای ارزش گذاری آنها بر اساس نرخ ارز است، بنابراین این 

تحریم بر آنها تاثیر منفی ندارد.
انتشار  از کارشناسان منتظر  وی اضافه کرد: اگرچه شماری 
گزارش های 9 ماهه شرکت ها هستند، اما به نظر می رسد برخی 
شرکت ها اکنون به نقطه جذاب خرید رسیده اند و نیازی به منتظر 

ماندن برای گزارش های جدید وجود ندارد.
مقدسیان درباره بازدهی بورس نسبت به بازارهای موازی مانند 
ارز و طال نیز گفت: در ماه های گذشته بازدهی بورس نسبت به 
بازارهای موازی رقیب کمتر بوده، بنابراین می توان انتظار داشت 

که روند بازدهی شرکت های بورسی تداوم داشته و بهبود بیابد.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: بورس هنوز نسبت به 
بازارهای موازی از ظرفیت رشد بیشتری برخوردار است و هنوز 

فرصت برای کسب بازدهی باالتر وجود دارد.

 ورود سهام شرکت های بورسی به محدوده جذاب قیمتی


