
رئی��س کل بان��ک مرکزی اع��الم کرد: تس��هیالت کمکی 
به مس��تأجرین تحت عنوان تس��هیالت مرابحه خرید کاال 
وخدمات به محض اعالم مشخصات اشخاص واجد شرایط 

از سوی وزارت راه وشهرسازی، آغاز خواهد شد.
عبدالناصر همتی با اعالم این خبر تاکید کرد: این وام بسته 
به طبقه بندی ش��هرها 15،30و50 میلیون  تومانی بوده و 

به دو روش قابل پرداخت خواهد بود.
گیرن��دگان وام )مس��تأجرین(هم می توانند یکس��اله این 
تسهیالت را بگیرند و صرفاً سود آن را ماهانه بپردازند و در 
پایان س��ال اصل آن را پرداخت کنند ی��ا می توانند وام را 
3س��اله دریافت و درمدت 36ماه اصل وفرع وام را به بانک 
بپردازن��د. رئیس کل بانک مرکزی تاکی��د کرد در این وام 
موجرین نقش��ی نخواهند داشت و کسی که وام را دریافت 

م��ی کند با بانک طرف خواهد بود و به تصمیم خود از وام 
دریافتی اس��تفاده خواهد کرد.قباًل هم گفتم این وام صرفاً 
کمکی اس��ت به مستأجرین برای ودیعه و لذا  به هیچوجه 

وام ودیعه نیست.
همت��ی تاکید ک��رد: اعتب��ار تخصیصی برای ای��ن وام نیز 
کاًل 20ه��زار میلی��ارد تومان هس��ت.طبق اع��الم محمود 
محمودزاده معاون وزیر راه و شهرس��ازی، قبل از 20 مرداد 
)دوشنبه هفته آینده( اسامی واجدان شرایط و مستأجران 
نیازمند حمایت های دولتی برای دریافت تس��هیالت ودیعه 
مس��کن به بانک های عامل معرفی می ش��وند. وی با بیان 
اینک��ه تا کن��ون 2.2 میلیون نفر ب��رای دریافت وام ودیعه 
مس��کن ثبت نام کرده اند، افزود: برای پرداخت وام ودیعه 
مس��کن 19 بانک و مؤسس��ه اعتباری توسط بانک مرکزی 

معرفی ش��دند که به زودی س��همیه هر بان��ک به تفکیک 
استان و شعبه مشخص می شود.

محمودزاده تأکید کرد: وزارت راه و شهرس��ازی افراد واجد 
ش��رایط را به بانک های معرفی شده از سوی بانک مرکزی 
معرفی می کند تا واجدان ش��رایط در کمترین زمان ممکن 

تسهیالت را دریافت کنند.
گفتنی است، دولت طی هفته های اخیر از  طرح تسهیالت 
50 میلی��ون تومانی برای مس��تأجران با اعتب��ار 20 هزار 
میلیارد تومانی رونمایی کرد که بر اس��اس آن تس��هیالت 
کمک ودیعه با نرخ سود 13 درصد در شهرهای بزرگ برای 
واحدهای زیر 70 متر و در شهرهای کوچک زیر 100 متر 
در نظر گرفته شده که به تسهیالت 30،15 و 50 میلیونی 

تبدیل می شود. تسنیم 

حمایت بانک آینده از شرکت های 
دانش بنیان؛ گامی در راستای »جهش 

تولید« و اشتغال
بان��ک آینده در راس��تای اولویت ه��ای خود، مبنی 
بر حمایت از اقتصاد دانش بنی��ان، افزایش تولید و 
اش��تغال، برنامه های هدف مندی را در جهت تأمین 
مالی ش��رکت های خرد و متوس��ط، در دست اقدام 

دارد.
دس��تاورد حاص��ل از ای��ن رویک��رد، پرداخت ۸۸ 
)هش��تاد و هشت( فقره تس��هیالت با رقمی بالغ بر 
7000میلیارد ریال طی سال 139۸ به شرکت های 
دانش بنیان بوده است. این بانک، هم چنین در طول 
همی��ن مدت، بیش از 40 )چهل( فقره ضمانت نامه 
با ارزشی بیش از یک هزار میلیارد ریال، با شرایطی 
مناسب برای شرکت های مذکور، صادر نموده است. 
بر اس��اس این مس��تندات، بانک آینده موفق ش��د 
به عنوان ش��ریک اس��تراتژیک صندوق شکوفایی و 
نوآوری، رتبه نخس��ت همکاری با این صندوق طی 

سال 139۸ را به خود اختصاص دهد.
بان��ک آین��ده همچنی��ن در س��ال 1399، مرحله 
س��وم پرداخ��ت تس��هیالت ب��ا ه��دف حمایت از 
کسب وکارهای آس��یب دیده از شیوع ویروس کرونا 
را آغ��از ک��رده اس��ت. پرداخت تس��هیالت مرحله 
س��وم با نرخ 9درصد و بازپرداخت 1۸ماهه و برای 

شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته شده است.

طرح »بخشودگی جرایم« بانک 
مسکن تمدید شد

به دنبال ش��یوع ویروس کرونا و با هدف مساعدت 
مشتریان بانک مسکن، زمان اجرای طرح »میثاق« 
که با هدف بخش��ودگی جرایم بانکی اجرا می شود، 

تا پایان مردادماه تمدید شد.
مال��ک آزادی��ان، ریی��س اداره کل پیگیری وصول 
مطالب��ات بان��ک مس��کن در گفت و گو ب��ا پایگاه 
خبری بانک مسکن - هیبنا، با اشاره به اینکه بانک 
مسکن نهایت مساعدت با مشتریان بدهکار را برای 
بخشودگی بدهی آنها بابت تاخیر در پرداخت بدهی 
دارد، گفت: طراحی طرح میثاق در سال گذشته با 
هدف حمایت از مش��تریانی که به هر دلیل در یک 
مقطع زمانی موفق به بازپرداخت به موقع اقساط یا 
اصل تس��هیالت خود نشده اند، صورت گرفت و این 

طرح از شهریور سال گذشته کلید خورد.
وی با بیان اینکه با توجه به ش��یوع کرونا و شرایط 
خاص حاکم بر ش��بکه بانکی، پی��ش از این اجرای 
ط��رح میثاق تا پایان تیرماه 99 تمدید ش��ده بود، 
گفت: با موافقت کمیس��یون عالی وصول مطالبات 
بانک مس��کن، طرح میثاق برای بخشودگی جرایم 
بدهکاران این بانک تا پایان مرداد 99 تمدید ش��ده 

است.

اطالعیه جدید بانک ملی ایران خطاب 
به فروشندگان سهام عدالت

بانک ملی ایران از فروش��ندگان س��هام عدالت که 
شماره ش��بای آنها در س��امانه های مربوطه تایید 

نشده است، خواست که آن را اصالح کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، کارگزاری 
این بانک خطاب به آن دس��ته از دارندگان س��هام 
عدالت ک��ه اقدام به ثبت س��فارش فروش کرده و 
سهام آنها به فروش رسیده است، اما شماره شبای 
تایید ش��ده ندارند اعالم شماره صحیح را خواستار 

شد.
مش��تریان مذکور پس از دریافت پیامک از شرکت 
کارگ��زاری بانک ملی ایران می توانند با مراجعه به 
نشانی  https://ed.bmibourse.com  نسبت 

به ثبت شماره صحیح اقدام کنند

کاهش سقف پرداخت وجه نقد در 
بانک رفاه به 15 میلیون تومان

س��قف پرداخت وجه نقد در بانک رفاه 15 میلیون 
تومان تعیین ش��د.به گ��زارش روابط عمومی بانک 
رفاه کارگران، بر اس��اس بخش��نامه اداره مبارزه با 
پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی ج.ا.ا، 
س��قف مقرر برای پرداخت وجه نقد ریالی به ارباب 
رجوع از س��وی بانک ها و موسس��ات اعتباری غیر 
بانکی در سال 1399 به مبلغ 150.000.000 ریال 

تعیین و اجرایی شد.

 تخمین های بنیادی از آینده 
بانک پاسارگاد

بانک پاس��ارگاد از نظر ارزش ب��ازار چهارمین بانک 
بزرگ پذیرفته ش��ده در بازار س��رمایه به شمار می 
رود ک��ه از ابتدای س��ال 315 درصد ب��ازده عاید 
س��هامداران خود کرده است.این بانک در سه ماهه 
منته��ی به خ��رداد ماه 727 میلیارد تومان  س��ود 
شناس��ایی کرده که این رقم نسبت به مدت مشابه 

سال قبل با رشد 71 درصدی همراه بوده است.
بانک پاس��ارگاد از نظر ارزش ب��ازار چهارمین بانک 
بزرگ پذیرفته ش��ده در بازار س��رمایه به شمار می 
رود ک��ه از ابتدای س��ال 315 درصد ب��ازده عاید 

سهامداران خود کرده است. 
ای��ن بان��ک در س��ه ماهه منته��ی به خ��رداد ماه 
727 میلیارد تومان س��ود شناس��ایی کرده که این 
رقم نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل با رشد 71 
درصدی همراه بوده اس��ت.به منظور بهبود نسبت 
کفایت سرمایه، در ماه های اخیر هیات مدیره بانک 
پیشنهاد افزایش سرمایه از 5040 میلیارد تومان به 
6552 میلی��ارد توم��ان را از محل اندوخته ها ارائه 

کرده که فرآیند آن در حال انجام است.

اخبار
سیاست روز 2 میلیونی شدن شاخص کل بورس را بررسی می کند؛

گزارش

روز گذش��ته  ش��اخص کل بورس برای نخس��تین بار وارد 
کانال 2میلیون واحدی ش��د؛ اتفاقی که چندان هم دور از 
ذهن نبود چراکه این روزها اقبال و استقبال نسبت به این 

بازار به مراتب بیش از سایر بازارهاست . 
این میزان نقدینگی وارد شده در کنار جذابیت های خاص 
آن چن��ان عنان را در دس��ت گرفت ک��ه در معامالت روز 
گذشته شاهد  صعود  43 هزار و 377 واحدی شاخص کل 
بورس  بودیم و همین رش��د س��بب شد  تا شاخص بورس 
تهران  به رقم دو میلیون و 4000 واحد برس��د . در مقابل 
ای��ن  اتفاق روز گذش��ته معامله گ��ران دو میلیون معامله 
ب��ه ارزش 206 ه��زار و 2۸0 میلیارد ری��ال انجام دادند و 
در این بین صنایع پتروش��یمی خلیج فارس، فوالد مبارکه 
اصفهان، پاالیش نفت اصفهان، س. نفت و گاز و پتروشیمی 
تامین، سرمایه گذاری غدیر، گروه مدیریت سرمایه گذاری 
امید و گس��ترش نفت و گاز پارسیان نسبت به سایر نمادها 
بیش��ترین تاثی��ر مثب��ت را روی بورس گذاش��تند. اگرچه 
تحلیلگ��ران در یک نگاه کلی ورود نقدینگی حجیم به بازار 
سرمایه همزمان با رکورد نس��بی درسایر بازارها  را عاملی 
در اس��تقبال از این بازار م یدانند اما نباید فراموش کرد که  
این اتفاق زمانی موثر بوده اس��ت که با  حمایت مس��ئوالن 

اقتصادی و حاکمیت از بازار سرمایه  همراه شده است.

دو دیدگاه برای یک بازار 
ب��ه طور کلی رونق  بازار س��رمایه و اس��تقبال م��ردم از آن 
کارشناس��ان و تحلیلگران این بازار را به دو دس��ته تقس��یم 
کرده اس��ت به این ترتیب که عدهای ب��ازار را  همالن بازار 
همیش��گی تصور ک��رده و معتقدند در پ��ی  افزایش حجم 
معامالت رش��د چند برابری ارزش معامالت رقم خورده و به 
رقم 20 هزار میلیارد تومان رس��یده است. درمقابل عده ای 
از بروز یک پارادایم جدید در بازار س��رمایه خبر می دهند و 
مدعی هس��تند به واسطه به وجود آمدن این تفکر جدید در 
بازار سرمایه ،بازار را باید بر مبنای آن مورد ارزیابی قرار داد.
با این تفاس��یر این سوال مطرح می شود که آیا  با رسیدن  
شاخص بورس به رقم   2 میلیون واحد  و با مبنا قرار دادن  
نوسانات سایر بازارها مانندبازار ارز و  ملک و خودرو آیا این 

بازار همچنان بازار جذابی برای سرمایه گذاری است؟
 کارشناس��ان و تحلیلگران اقتصادی در تشریح و پاسخگویی 
به این سوال  از نسبت  قیمت به درآمد  این بازار در مقایسه 

با س��ایر بازارهای موازی استفاده کرده  و می گویند؛ مقایسه 
نسبت قیمت به درآمد )P/E(بازار سرمایه به  P/E بازار سپرده 
بانکی  مقایسه ؛ عددی حدود 6.5 تا 7 درصد  حاصل می شود 

که  در مقایسه با P/E بازار سرمایه عدد باالیی است.
این گروه از تحلیلگران  در مقایسه این نسبت با  P/R بازار 
ملک )این نسبت در واقع نسبتی است که از حاصل تقسیم 
»ارزش متوس��ط هر متر مربع آپارتمان« )P( بر »متوس��ط 
اجاره ساالنه یک مترمربع آپارتمان« )R( حاصل می شود(   
رقمی حدوداً 30   را به دس��ت آورده و می گویند:» باتوجه 
به رشد بازار ملک در   ماههای اخیر این نکته حاصل میشود 
که P/E  حاصل از س��ود فصل  بازار س��رمایه بیش از 30 
درصد و نس��بت به P/E فوروارد )نس��بت قیمت به درآمد 
پیشرو ) نسخهای از نسبت قیمت به درآمد )P/E( است که 
از درآمدهای پیشبینیش��ده برای محاسبهی P/E استفاده 

میکند(نزدیک به 50 درصد با بازار ملک فاصله دارد.

 نقدینگی لجام گسیخته 
 تحلیلگران  گروه اول معتقدند آنچه  امروز بازار را با رونق 
مواجه کرده اس��ت نس��بت ارزش بازار ب��ه حجم نقدینگی 
کل کش��ور اس��ت که  بر مبنای آن  می ت��وان کلیت بازار 
را ارزیابی  کرد. این تحلیل ها در ش��رایطی اس��ت که بازار 
سرمایه ایران حدود 7  سال قبل و در در دی ماه 92  بعد 
از ی��ک بازه بلندمدت صعودی ، افت بلندمدتی را تا ابتدای 
س��ال 96 تجربه کرد و درآن زمان ؛شاخص ارزش بازار به 

حجم نقدینگی کشور0.9 بود.
مبن��ا ق��رار دادن نقدینگی موجود در جامع��ه  و ارزش بازار 
بورس رش��د بیش از 3  برابری  را در مقایس��ه با  س��ال 92 
تجربه  کرده اس��ت. گروه دوم تحلیلگرالنب ازار سرمایه برای 
  GDP محاسبه ارزندگی بازار سرمایه از نسبت ارزش بازار به
ایران اس��تفاده کرده و عدد حاصل را با سایر کشورهای دنیا 
مقایسه می کنند. به گفته این افراد در سال  91،نسبت ارزش 
بازار س��رمایه در مقایسه با GDP  کشور ،16 درصد بوده و 
این نسبت در س��ال 96 به 37 درصد رسیده است. براساس 
اطالعات ارایه شده از سوی برخی متولیان این نسبت در سال 
جاری به 100 درصد تولید ناخالص داخلی کش��ور رس��یده  
  GDP اس��ت   این گروه از تحلیلگران با مبنا قرار دادن دیگر
اعالمی از سوی بانک جهانی کشور450 که رقمی معادل 450 
میلیارد دالر است  و ارز محاسبه شده درآن همان دالر  4200 
تومانی بانک مرکزی است می گویند؛اگر با دالر 20 هزار تومان 
این محاس��به را مبنا قرار دهیم ارزش دالری بازار سرمایه در 
حدود 355 میلیارد دالر خواهد بود و با این وجود اگر نسبت 
ارزش بازار س��رمایه به GDP کش��ور را محاسبه شود،رقمی 

حدود 79 درصد حاصل میشود.
 به باور این افراد  اگر GDP کشور را ریالی در نظر گرفته 
شود  و ارزش  بورس نسبت به آن سنجیده شود این نکته 
حاصل می ش��ود که نسبت ارزش بازار بازار سرمایه نسبت 

به GDP کشور2 برابر شده است.
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سخنگوی صنعت برق خبر داد:
جبران خسارات مشترکین برق با بیمه 

سخنگوی صنعت برق گفت: هموطنان میتوانند از طریق 
سامانه بیمه مش��ترکان برق، نسبت به ثبت درخواستها 
و خس��ارتهای مالی، جانی و نقص عضو ناشی از حوادث 

شبکه برق اقدام کنند .
مصطفی رجبی مش��هدی، سخنگوی صنعت برق گفت: 
صنعت برق از س��ال 91 تاکن��ون در تالش برای جبران 
بخش��ی از خس��ارتهای وارده به مردم که در اثر اتفاقات 

شبکه رخ میدهد، بوده است.
وی ب��ا بیان این که بر اس��اس قانون رقمی معادل 100 
تومان در ماه از مش��ترکان ش��هری و 50 تومان در ماه 
از مش��ترکان روس��تایی دریافت میش��ود، ادامه داد: بر 
این اس��اس اگر حادثهای برای وسایل برقی رخ دهد یا 

خس��ارت جانی به افراد وارد شود، بیمه تا سقف تعیین 
شده در دستورالعملها، نسبت به جبران آن اقدام میکند. 
وی ادامه داد: بر اس��اس دس��تورالعملهای ابالغی برای 
خس��ارت تجهیزات حداکث��ر 121 میلیون و 2۸0 هزار 
ریال، آتش سوزی و انفجار حداکثر چهار میلیارد و 169 
میلی��ون ریال، غرامت فوت حداکث��ر 4 میلیارد و 54۸ 
میلی��ون ریال، غرامت نقص عض��و حداکثر 3 میلیارد و 
32 میلی��ون ریال و هزینه پزش��کی حداکثر 3 میلیارد 
و 221 میلی��ون و 500 ه��زار ریال به آس��یب دیدگان 

تعلق میگیرد.
رجبی مش��هدی با اش��اره به این که ش��رکت توانیر به 
نمایندگی از همه ش��رکتهای توزیع نیروی برق کش��ور 
نس��بت به انتخاب ش��رکت بیمهگر اقدام میکند، افزود: 
برگ��زاری مناقصه جهت انتخاب ش��رکت بیمهگر، پس 
از اب��الغ قانون بودج��ه و ترتیبات مناقصه ب��ا توجه به 
حساسیت موضوع که حقوق مردم را در بر میگیرد، پس 
از تهیه اس��ناد و جزئیات مناقصه، انجام میش��ود. وی با 
بیان اینکه این روند در صورتی که نیاز به تمدید نباشد، 
45 روز ب��ه ط��ول میانجامد، گفت: با توجه به ش��رایط 
مورد اشاره و زمانی که انتخاب شرکت بیمهگر نیاز دارد 
که گاه تا نیمه س��ال نیز به طول میانجامد، صنعت برق 
به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مش��ترکان، نسبت 
http:// به راه اندازی س��امانه بیمه مشترکان به آدرس

bime.tavanir.org.ir اقدام کرده است.  پاون 

معاون گمرک اعالم کرد
ترخیص فوری کاالهای اساسی و 

غیراساسی تولیدی
آنط��ور که معاون فنی گمرک ای��ران میگوید با اقدامات 
انجام ش��ده تمامی کاالهای اساس��ی به محض دریافت 
مج��وز و اعالمی��ه تأمین ارز به ص��ورت اعتباری امکان 
ترخی��ص ف��وری دارن��د. کااله��ای غیراساس��ی نیز به 

تشخیص وزارت صمت فورا ترخیص خواهند شد.
بع��د از رایزن��ی های ص��ورت گرفته در مورد تس��هیل 
ترخیص حدود شش میلیارد دالر کاالی رسوب کرده در 
گمرک و بنادر و موافقت رئیس جمهور با پیش��نهادهای 
گمرگ در ای��ن رابطه، امکان ترخی��ص فوری کاالهای 
اساسی و غیراساس��ی با اولویت کاالهای تولیدی فراهم 

شده است.

در همی��ن زمینه مهرداد جمال ارونق��ی  معاون فنی و 
امور گمرکی گمرک ای��ران در رابطه با آخرین وضعیت 
ترخی��ص کاال  توضیحات��ی به ایس��نا ارائه ک��رد که در 
مجموع نش��ان دهنده ترخیص فوری کاالهای اساس��ی 

و غیراساسی تولیدی است.
ارونقی با اشاره به شرایط ترخیص کاالهای اساسی گفت: 
ب��ا توجه به مصوبه س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت که 
به تأیید رئیس جمهور نیز رسیده است تمامی کاالهای 
اساس��ی به محض اینکه صاحبان آنها با مراجعه به بانک 
عام��ل بتوانند اعالمی��ه تأمین ارز به ص��ورت اعتباری 
دریافت کنن��د فوری ترخیص خواهند ش��د، بعد از آن 
نیز بانک ظرف سه ماه پیگیریها و رسیدگیهای بعدی را 
انجام می دهد و در این رابطه هیچ مشکلی وجود ندارد. 
اما ارونقی درباره کاالهای غیراساس��ی در گروه )2( نیز 
توضیحاتی ارائه کرد که طبق آن لیست کاالهایی که تا 
قبل از 20 تیرماه امسال به گمرک اظهار و دارای قبض 
انب��ار هس��تند در اختیار وزارت صمت ق��رار گرفته و از 
سوی دیگر لیست کاالهایی که تا این تاریخ اظهار نشده 
بودند از س��وی سازمان بنادر به وزارت صمت ارائه شده 
است، بر این اساس به تشخیص وزارت صمت، با اولویت 
کاالهای تولیدی و مواد اولیه تولید در رابطه با ترخیص 
آنها فوری اقدام خواهد کرد که این کاالها با ارز اشخاص 
یا سایر رویه ها و با صدور مجوز از بانک مرکزی ترخیص 

میشوند. ایسنا 

خ��ب��رخ��ب��ر

 محک بازار سرمایه  با معیار ) جی دی پی (

 صندوقهای سرمایه گذاری راهی مطمئن 
برای ثروت آفرینی 

مدیرعامل شرکت سبدگردان الگوریتم در تشریح چشم انداز بازار سرمایه در ماههای پیش رو گفت: دولت عالوه بر 
اعمال سیاستهای کنترلی نرخ ارز و تامین کسری بودجه از طریق عرضه اوراق درآمد ثابت، عزم خود را جزم کرده تا 
با الزام شرکتهای دولتی برای افزایش عرضه سهام شناور تا سقف ۲۵ درصد، تعادل را به بازار سرمایه باز گرداند. 
آرش آقاقلیزاده کارشناس بازار سرمایه در خصوص چشم انداز بازار سرمایه گفت: روی آوردن مردم به بازار 
بورس طی چند ماه اخیر بسیار چشمگیر بوده است و باعث رشد بی سابقه بازار بورس شده است به طوری که در 
مجموع از ابتدای سال تاکنون بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان سرمایه وارد این بازار شده در حالی که در کل سال 
۹۸ این عدد حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است.به گفته وی چشم انداز تورمی در اقتصاد، رشد قیمت ارز، 
حمایت معنوی دولت و تغییر رویکرد جامعه نسبت به بورس منجر به اعتماد و اقبال عمومی به بازار سرمایه شده و 
تمامی این عوامل زمینه افزایش ضریب قیمت به درآمد )p/e( آینده نگر، از حدود ۷ به اعداد حدود ۱۵ را فراهم 
کرده است. مدیرعامل شرکت سبدگردان الگوریتم با اشاره به تعداد قابل توجه شرکتهای کوچک در بازار که ضریب 
)p/e( خیلی باال و غیرقابل توجیه دارند گفت: به لحاظ ارزشی بخشی عمدهای از بازار همچنان در حدود ضریب ۱۵ 
و حتی کمتر معامله میشود که با این ضریب، قیمت سهام این شرکتها توجیه پیدا میکند اما اصالح قیمت سهام برخی 
شرکتهای کوچک نیز گریزناپذیر است. آقاقلیزاده به فاکتورهای تاثیرگذار در آینده بازار اشاره کرد و افزود: با توجه 
به تبعیت بازار سرمایه از تغییرات قیمت ارز، دولت عالوه بر اعمال سیاستهای کنترلی ارز در تالش است تا طرف 

عرضه را هم در اوراق درآمد ثابت و هم در بازار سهام افزایش دهد.
وی با بیان اینکه در چند هفته اخیر شاهد عرضه اوراق درآمد ثابت با نرخ بهره افزایشی بودهایم گفت: این مساله 
نشانگر عزم دولت در جذب منابع مالی از طریق بازار سرمایه است تا از این مسیر بخشی از کسری بودجه خود را به 

نحوی غیر تورمی جبران کند که پدیده بسیار مطلوبی برای بازار سرمایه و کل اقتصاد به شمار میرود.
آقاقلیزاده افزود: دولت در روزهای اخیر نسبت به ابالغ دستورالعملی مبنی بر افزایش سهام شناور شرکتهای تابعه 
خود تا ۲۵ درصد اقدام کرده تا از این طریق با پاسخ به تقاضای سرمایهگذاران تعادل قیمتی در بازار ایجاد کند.  
به گفته آقاقلیزاده سرمایهگذاران نباید رویکرد کوتاه مدت به بازار سرمایه داشته باشند و بهتر است به صورت 
مستقیم وارد بازار نشده و از خدمات صندوقها و شرکتهای سبدگردان و مشاور سرمایهگذاری استفاده کنند چرا که 
شرکتهای سبدگردان با بهرهگیری از تیمهای متخصص، میکوشند بازدهیهای باال را برای سرمایهگذاران ایجاد کنند. 
وی افزود: همچنین، این تیمهای تخصصی قادرند واکنشهای منطقیتری در شرایط نوسان بازار نشان داده و با کاهش 
حجم و دامنه رفتارهای تودهای ریسک سرمایهگذاری را کاهش دهند. آقاقلیزاده با اشاره به اینکه سرمایهگذاران 
در انتخاب صندوقها، برای تصمیم گیری نباید صرفا معیار بازدهی را مدنظر قرار دهند گفت: بی شک بازدهی باالتر 
توام با پذیرش ریسک باالتر در سرمایهگذاری حاصل میشود و معموال صندوقهایی که باالترین بازدهی را دارد، در 

شرایط اصالح بازار و کاهش قیمتها نیز زیان بیشتری را تجربه خواهند کرد.

  رئیس کل بانک مرکزی؛
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