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خبر

«ابتکار» دالیل رشد در بازار بورس را بررسی میکند

ارائه بیمهنامه جامع
مسئولیت مدنی
تهای عزاداری
هیئ 

بیمه آسیا ،بیمهنامه جامع مسئولیت مدنی
هیئتهای عزاداری در قبال خدام و عزاداران
را برای ماههای محرم و صفر ارائه میکند.
روابطعمومی بیمه آسیا در اطالعیهای
ضمن تسلیت ایام شهادت سرور و ساالر
شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) اعالم
کرد :مدیریت بیمههای مسئولیت بیمه آسیا
در این بیمهنامه جامع ،به منظور تأمین
خاطر دستاندرکاران و خادمان هیئات
مذهبی ،مسئولیت مدیر یا هیئت امنای
هیئت عزاداری در قبال خسارات جانی
وارد به خدام ،عزاداران و عوامل اجرایی در
محدود مکانی هیئت را تحت پوشش قرار
داده است.
بنا بر این گزارش ،چنانچه در نتیجه قصور
و یا اشتباه بیمهگذار خسارتی به افراد تحت
پوشش وارد شود و بیمهگذار بر اساس رأی
مراجع ذیصالح قضایی یا کارشناس رسمی
بیمهگر ،مسئول جبران خسارت شناخته
شود ،بیمه آسیا پس از احراز مسئولیت
بیمهگذار خسارات وارد شده را پرداخت
میکند.
این گزارش میافزاید :این بیمهنامه در
سه طرح با تعهدات و شرایط متفاوت شامل
غرامت فوت و صدمات جسمانی و همچنین
پوشش هزینههای پزشکی ارائه میشود.

نوبت اول

بازاروسرمایه

بیاعتنایی بورس به تنشهای سیاسی
در اولین روز کاری بورس تهران در هفته جاری شاخص کل
بازده نقدی و قیمتی روند سعودی را طی کرد و درنهایت با رشد
 ۴۴۲۳واحدی تا رقم  ۲۹۴هزار و  ۶۰۱باال رفت .در این شرایط
نماگر اصلی بورس برای اولین بار توانست وارد کانال  ۱۹۴هزار
واحدی شود .در این میان بخش زیادی از فعاالن و کارشناسان
معتقدند بازار سهام در هفته پیشرو با وجود تعطیالت پیشرو
سیر صعودی خود را دنبال میکند .این دسته از کارشناسان
معتقدند ورود نقدینگی قابل توجه به بازار همچنان باعث
افزایش قیمتها بوده به خصوص آنکه عمده این نقدینگی از
سوی سهامداران حقیقی وارد بازار شده است .در این شرایط
بازار بورس نشان میدهد که علیرغم اخبار و تنشهای سیاسی
زمینه برای حرکت به سمت و سوی مثبت فراهم بوده است.
همایون دارابی ،کارشناس بازار سرمایه درخصوص دالیل رشد
بازار در روز شنبه به «ابتکار» گفت :بخش عمدهای از اتفاقات
به این برمیگردد که شب گذشته بازارهای جهانی شرایط خوبی
را به نمایش گذاشتند .به عبارتی دیگر قیمت فلزات ترقی کردند
و فضا در بازارهای جهانی بهتر شد و این مسئله فرصتی به
نمادهایی به خصوص در گروههای پاالیشی ،پتروشیمی و
معدنی داد .این نمادها به میان آمدند و عمال توانستند شاخص
را در روز شنبه رشد دهند.
این کارشناس بازار سرمایه در بخشی دیگر از سخنانش
به اتفاقات سیاسی و تاثیر آن بر بازار اشاره کرد و گفت:
مسئلهای که وجود دارد این است که اتفاقات سیاسی در
کشور رخ میدهد ،به عبارتی دیگر گام سوم اعالم شد اما از
طرف مقابل واکنش چندان شدیدی دیده نشد به همین خاطر
تاثیری که ممکن بود بر بازار بورس بگذارد کمرنگتر شد .از
طرفی دیگر ما همچنان در بازار بورس علیرغم مسائل سیاسی
ورود نقدینگی را با شتاب قابل توجهای شاهد هستیم این
در حالی است که در بازارهای موازی مانند امالک ،خودرو،
ارز و طال نوعی آرامش و یا رکود به چشم میخورد .نقدینگی
در حال حاضر به طرف بورس در جریان است و همین ورود
نقدینگی جدید در بازار این کمک را میکند که وضعیت بازار
روبه رشد باشد.
وی در ادامه افزود :روز شنبه چیزی حدود  175میلیارد تومان
پول جدید از طرف افراد حقیقی در بازار شاهد بودیم .از طرفی
دیگر حجم معامالت هرچند نسبت به روز چهارشنبه هفته
گذشته حدود  3درصد کاهش داشت اما  1940میلیارد تومان
معامالت بازار سرمایه در روز شنبه رقم قابل قبولی بود و نشان
میدهد که ورود نقدینگی به عنوان یک عامل پرقدرت میتواند
قیمتها را باال ببرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این روند در روزهای آتی
ادامه خواهد داشت یا خیر ،گفت :ادامه این روند در روزهای

کیمیانجفی

شاخص کل در بازار بورس روز شنبه چهار هزار و  ۴۲۳واحد رشد داشت که درنهایت این شاخص به رقم  ۲۹۴هزار و  ۶۰۱واحد
رسید .بر این اساس بیش از سه میلیارد و  ۸۰۳میلیون سهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش  ۱۶هزار و  ۶۳۹واحد در  ۴۲۲هزار
نوبت داد و ستد شد .همچنین شاخص کل (هم وزن) با یک هزار و  ۶۸۳واحد افزایش به  ۸۰هزار و  ۸۸۸واحد و شاخص قیمت
(هم وزن) با یک هزار و  ۱۲۷واحد رشد به  ۵۴هزار و  ۱۴۶واحد رسیدند .شاخص آزاد شناور نیز با پنج هزار و  ۳۰۲واحد افزایش به
رقم  ۳۳۵هزار و  ۳۷۹واحد رسید ،شاخص بازار اول سه هزار و  ۶۸۲واحد و شاخص بازار دوم  ۶هزار و  ۸۹۳واحد رشد داشتند.
بدین ترتیب فعاالن بازار سهام در اولین روز از هفته جاری شاهد ثبت رکورد جدید در این بازار بودند.

نقدینگیدر
حال حاضر به
طرف بورس در
جریان است
و همین ورود
نقدینگیجدید
در بازار این
کمک را میکند
که وضعیت بازار
روبه رشد باشد

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
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روی امالک شهرداری

۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۳۱۰۳۹/۴

۶ماه

۳
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حسین طال شهرداری اسالمشهر

آتی به عوامل متعددی بستگی دارد ،در ابتدا باید این جریان
نقدینگی حفظ شود و در همین حال وضعیت بازارهای جهانی
و تنشهایی که وجود دارد با حالت باثبات ادامه پیدا کند .از
سوی دیگر عملکرد شرکتها هم در این ماجرا بسیار مهم است.
در روزهای آتی گزارشهای  6ماهه شرکتها منتشر میشود و
این مسئله بسیار مهم است و میتواند به رشد بازار کمک کند.
باید زمینههایی وجود داشته باشد تا سرمایهها به سمت بورس
روانه شود
بهنام ملکی ،استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی با اشاره
به ثبت رکورد جدید در بازار بورس به «ابتکار» گفت :معامالت
بورس در وضعیت کنونی مثبت بوده و این مسئله بستگی به
عوامل متعددی دارد .اگر اینگونه رشدها واقعی باشد قطعا
نتیج ه خوبی به همراه خواهد داشت .مسئلهای که وجود دارد
این است که باید زمینههایی وجود داشته باشد تا سرمایهها به
سمت بورس روانه شود اما آن چیزی که سابقه نشان میدهد
در بورس یکسری مسائل وجود دارد که بسیار مهم است .به
عنوان نمونه برخی از سهمها را تنها یک عده خاص میتوانند
باال و پایین کنند .اگر این رشد خارج از زدوبندهای معمول باشد
میتوان گفت اینکه بورس رشد کند بسیار مثبت بوده و نشان
میدهد که ادغامی در جهت مثبت صورت گرفته است.
وی در ادامه افزود :اما واقعیت این است که نمیتوان یک
روز مثبت در بورس را مبنای اتفاقات خوب در روزهای آتی
در نظر گرفت .باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا این روند در
روزهای آینده ادامه پیدا میکند یا خیر؟
این کارشناس اقتصادی به افزایش قیمت در بازارهای موازی
بازار بورس اشاره کرد و گفت :یک واقعیت وجود دارد و
آنهم این است که تا جایی که بازارهای موازی افزایش قیمت
داشتهاند به نسبتی که پول هم کاهش ارزش داشته است تا
همان نسبت ،بازار بورس ظرفیت افزایش طبیعی را دارد .آن
سهمهایی که افزایش قیمت داشتهاند دیگر ظرفیتشان تکمیل
شده اما آنهایی که این افزایش قیمت را نداشتهاند انتظار میرود
رشد را تجربه کنند.
ملکی به راهکاری برای حرکت اقتصاد در مدارهای مولد اشاره
کرد و دراینباره گفت :مسئلهای که وجود دارد این است که
یک قاعد ه کلی وجود دارد و افرادی که در این بخش حرفهای
نبودند و در بازار فعالیت میکردند متضرر شدند و باید این خالء
پوشانده شود و افراد طعم شیرینی از بورس را بچشند .ما هم
باید همانند کشورهای مترقی  80درصد از سهام شرکتها را به
افراد بدهیم تا اگر افزایش قیمتی رخ داد نفع آن به همگان برسد
و اگر این روند حاکمیت پیدا کند میتوان امیدوار بود که اقتصاد
از مدارهای غیر مولد خارج شود و بر روی ثبات ،اشتغالآفرینی
و کارایی پیش برود.

