ﻧﻘــﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺑــﻮرس در ﺣــﺎل
ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ
][ad_1

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی درﺑﺎره ﻣﺎهﺷﻤﺎر ﺷﺪن ﺳﻮد ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه
ﻣﺪت ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻣﺎهﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﻞ
ﻣﮑﺎن ﮐﻨﺪ.
ﺑـﻪ ﮔـﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﮔـﺮوه
آﻗﺎﺑﺰرﮔﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ درﺑﺎره روﻧﺪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﻬﻢﻫﺎی ﮔﺮوه
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﮔﺮ ﺑﻪ روﻧﺪ دو ﻣﺎﻫﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ.

ﺗﺠـﺎری ﻗﻘﻨـﻮس  ،ﻓﺮدﯾـﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی
ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری
ﺳﻬﻢﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ
ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ در ﮐﻞ در ﺣﺎل

وی اداﻣﻪ داد :ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻬﻢﻫﺎی ﺗﺠﺎرت ،ﻣﻠﺖ و ﺻﺎدرات
ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺻﻒ ﻓﺮوش داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺎه

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی رﺳﯿﺪهاﻧﺪ.
او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺻﻒﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش در ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﯽ در ﭘﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺑﺎزار ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم از ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ
ﺻﻨﻌﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن از اﺗﻔﺎق ﺧﺎص و
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری در ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﺎص ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺸﺎن از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺮر ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﻣﻘﺮرات در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ در ﺑﺎزار
ﭘﻮل ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺑﺎزار ﭘﻮل
ﺑﻪ ﺷﺪت روی ﺳﻮدآوری ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺳﻮد ﻣﺎه ﺷﻤﺎر
ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﺬارد ﭼﺮا
ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﮐﻮﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ ،ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر در ۲۰
آذرﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد ﺳﭙﺮدهﻫﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻋﺎدی از روزﺷﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﺎهﺷﻤﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ؛
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎب در ﻣﺎه ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻮد ﺳﭙﺮدهﻫﺎی
ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﻣﺼﻮﺑﻪ و
ﺗﻤﻬﯿﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎت و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻃﯽ آن ﻣﻘﻄﻊ
زﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺮاﺗﺐ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﻏﯿﺮﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا
درآﯾﺪ .ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﻏﯿﺮﺑﺎﻧﮑﯽ را
ﻣﻮﻇﻒ ﮐﺮده ﮐﻪ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻻزم را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران ﺧﻮد
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
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