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اخبار هفته
واگذاری سهام 18 شرکت بزرگ دولتی در ETFها

در الیحه بودجه س��ال آینده،  ۴۹ هزار میلیارد 
توم��ان فروش اموال دولتی در دس��تور کار قرار 

گرفته است. 
علیرضا صالح، رئیس کل سازمان خصوصی سازی 
کشور در ارتباط با برنامه  واگذاری سهام دولت 
در قال��ب صندوق ه��ای قابل معامله بورس��ی 
گف��ت: کارهایی انجام ش��ده و ابهاماتی درباره 
قان��ون وجود دارد که در الیحه بودجه ۹۹ ذکر ش��ده و از ابتدای س��ال 
آینده اگر در قانون بودجه ۹۹ تصویب ش��ود، سهام دولت در شرکت های 
بزرگ دولتی مانند پاالیش��گاهی، پتروش��یمی، بانکی و بیمه ای از طریق 
صندق های قابل معامله بورسی موسوم به ETF به مردم واگذار می شود. 
رئیس کل س��ازمان خصوصی س��ازی با بیان اینکه سهام دولت عمدتاً در 
18 شرکت بزرگ دولتی مانند پاالیشگاه ها، بیمه ها و بانک ها و فوالدی ها 
اس��ت افزود: این سهام از طریق صندوق های قابل معامله به مردم واگذار 
می ش��ود.ارزش کل این ش��رکت ها بستگی به کش��ش بازار و قیمت در 

بورس و فرابورس دارد.

تأمین سرمایه بانک ملت بورسی شد  
شرکت »تأمین سرمایه بانک ملت« با نماد »تملت« 
در فهرس��ت نرخ های تابلوی بازار دوم بورس اوراق 

بهادار تهران درج شد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی ب��ورس ب��ه نقل از  

مدیریت پذیرش اوراق به��ادار، با توجه به مصوبه 
مورخ 13۹8/10/1۴ هی��أت پذیرش بورس اوراق 
بهادار تهران، ش��رکت تأمین س��رمایه بانک ملت 
در ب��ازار بورس اوراق بهادار پذیرفته ش��ده اس��ت. باتوجه به نتیجه اقدامات 
ص��ورت گرفته و ارائه تعهدات الزم در خصوص موارد ذکر ش��ده در مصوبه 
مذکور، نام ش��رکت از تاریخ هفتم اس��فند ماه س��ال 13۹8 به عنوان پانصد 
و س��ی و ششمین شرکت پذیرفته ش��ده در بورس در بخش »فعالیت  های 
جنبی واس��طه  گری های مالی«، گروه »فعالیت های جنبی واسطه گری های 
مالی به جز تأمین وجوه بیمه و بازنشس��تگی« و طبقه »فعالیت های جنبی 
 واسطه گری های مالی  طبقه بندی نشده در جای دیگر« با کد»671۹« و نماد 
»تملت - TEMELLAT«  در فهرس��ت نرخ های ب��ازار دوم بورس اوراق 

بهادار تهران درج شده  است.

رشد ۲.۳ درصدی صنعت در دی ماه 
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت با اش��اره به این  

موضوع که  راهکار و راه حل معضالت اساس��ی 
کش��ور از جمله بیکاری جوانان، وابستگی ارزی، 
ت��ورم و تنظیم ب��ازار، رونق تولید اس��ت، گفت: 
حمای��ت از تولید داخل باید محور سیاس��ت ها 
قرار بگیرد. مابقی سیاست ها باید با این سیاست 

هماهنگ و تنظیم شود.
رضا رحمانی ادامه داد: امسال رشد تولید نیز بهبود داشت، پارسال رشد در 
گ��روه صنعت طبق آمار بانک مرکزی منفی 1۲.۵ درصد بوده ولی در دی 
ماه امسال به مثبت ۲.3 درصد رسیده است. او افزود: یکی از دالیل عمده 
مثبت ش��دن رشد گروه صنعت، توجه به رونق تولید و ساخت داخل بوده 
که این روند باید در آینده نیز جدی گرفته ش��ود. تصمیمات و سیاست ها 
در این حوزه باید با جدیت پیگیری و عملیاتی شود. وزیر صمت گفت: سال 
گذش��ته کاهش 31 درصدی را در حوزه اقالم مصرفی داشته ایم و امسال 
نیز در حوزه قطعاتی که قبال واردات می شد و ساخت داخل شده است، از 

مرز ۲ میلیارد دالر عبور کرده ایم.

 

رکوردزنی شاخص ادامه دارد

عبور از نیم میلیون

 ثبات بانک مرکزی در برابر هیجانات ارز
با توجه به نوس��انات نرخ ارز و افزایش هیجانی 
آن طی روزهای اخیر، رئیس کل بانک مرکزی 
با بیان اینکه با هیجانات بازار، هیجانی برخورد 
نمی کنی��م، گفت: ای��ن بانک، تحمیل ش��وک 
ب��ه ب��ازار ارز را با رویکرد اصولی و اس��تفاده از 
امکان��ات و روش ه��ای تجرب��ه ش��ده خود در 
 طول ماه های گذش��ته و با صبر و تدبیر، خنثی 

و ثبات الزم را به بازار برمی گرداند.
عبدالناصر همت��ی افزود: قبال هم تاکید کردم که گروهی در تالش بوده 
و هستند تا با ایجاد فضای روانی، بی ثباتی و نیز اعالم نرخ های بی پایه و 
غیرمعامالتی در فضای مجازی در چارچوب فش��ار حداکثری آمریکا این 
تصمیمات را تکمیل کرده و ثبات بازارها از جمله بازار ارز را دوباره به هم 
بزنند. رویکرد اصولی و استفاده از امکانات و روش های تجربه شده بانک 
مرکزی در ماه های گذشته و با رهیافت صبر و تدبیر، تالش ها برای سفته 
بازی از طریق تحمیل ش��وک به بازار ارز را با تقویت اقدامات در دس��ت 

اجرا، خنثی و ثبات الزم را به بازار اعاده خواهد کرد.

شاخص کل به راحتی از نیم میلیون واحد 
عبور کرد تا بازده از س��قف قبلی در سال 
13۹۲ ب��ه ۴88 درص��د برس��د، رقمی که فرات��ر از بازده همه 
بازارهای موازی اس��ت. این در شرایطی است که بازده شاخص 

هم وزن بیشتر بوده است. 
این هفته تحت تاثیر مسائل مربوط به FATF و شیوع ویروس 
کرونا ش��روع ش��د، اما شاخص تنها چند س��اعتی منفی بود و 
برخالف انتظارات حتی در پایان اولین روز معامالت با سبزپوشی 
ب��ه کار خود پایان داد. س��پس در میانه هفته از مرز ۵00 هزار 
واحد عبور و پس از عبور از س��طح ۵۲0 هزار واحد در آخرین 
روز کاری هفته، ش��اهد افزایش عرضه بود. در این میان نگرانی 
از کرونا سبب کاهش سطح فعالیت شعب برخی از کارگزاری ها 

شد. 
ای��ن هفته اونس جهانی به 168۵ دالر رس��ید و پس از فروش 
شدید به سطح 16۴0 دالر رسید. قیمت سکه در بازار داخلی از 
مرز روانی 6 میلیون تومان عبور کرد. این هفته رشد در سراسر 
گروه ه��ای بازار تحت تاثیر افزایش قیمت دالر ادامه یافت. بازده 
3 ماهه دالر از ۲۵ درصد فراتر رفت و موتور رشد قیمت ها را در 
بورس کاال روش��ن کرد. در عین حال، تقاضای فصلی آهن آالت 
و محصوالت پتروش��یمی در بورس کاال سبب رقابت و افزایش 
بیش��تر نرخ ها شد. این موضوع درحالی رخ داده که قیمت های 
جهانی فلزات صنعتی و محصوالت پتروشیمی به دلیل تعطیالت 
چین و ویروس کرونا نزولی بوده است. روی به سطح ۲000 دالر 
و س��رب به زیر 1۹00 دالر رسیده و مس در سطح ۵700 دالر 
قرار گرفته است. شیوع ویروس کرونا سبب کاهش فعالیت های 
اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی چین و به تبع آن کاهش تقاضا 
در آن کشور شده است. کاهش شدیدی در تقاضای خودرو در 

این کشور رخ داده است. 
در اولی��ن روز هفت��ه پس از ریزش حدود 1۲ ه��زار واحدی، با 

هجوم خریداران ش��اخص برگش��ت 1۵ هزار واحدی داشت و 
ب��ا مثبت 3 هزار واحد به کار خود پایان داد. در روز یکش��نبه، 
شاخص جهش 17 هزار واحدی داشت و در پایان بازار در عمده 
نمادها شاهد صف خرید و انتقال قابل توجه سهام به خریداران 
حقیقی بودیم. ش��اخص کل در روز دوشنبه از سطح ۵00 هزار 
واحد عبور کرد و روز سه شنبه با بازگشایی هلدینگ خلیج فارس 
پس از افزایش سرمایه از محل انباشته، به سطح ۵18 هزار واحد 
رس��ید. در آخرین روز کاری با وجود رش��د ابتدایی بیش از 11 
هزار واحد، در میانه بازار عرضه ها تشدید شد و شاخص به رشد 
۵700 واحدی اکتفا کرد تا در سطح ۵۲۴ هزار واحد به کار خود 
پایان دهد. در تمام هفته شاهد انتقال سهام از حقوقی به حقیقی 
و ورود نقدینگ��ی جدید به بازار بودیم. این هفته برخالف روند 
هفته های قبل بدون عرضه اولیه سپری شد. اما صف های خرید 
در نمادهای عرضه های اولیه بهمن ماه شامل فروی، کلر، ومهان 

و قرن با وجود عرضه توسط سهامداران عمده پابرجا ماند. 
در بورس کاال، شمش فوالد با وجود عرضه های متوالی به دلیل 
رقابت و افزایش قیمت معامله نگردید. در حالی که در ماه های 
گذش��ته به قیمت های ارزان ت��ا 30 درصد کمتر از قیمت های 
جهانی مورد دادوس��تد ق��رار می گرفت. در ای��ن بین اعتراض 
خریداران سبب شد تا کارگروه تنظیم بازار وزارت صمت بدون 
توجه به مالکیت گس��ترده اشخاص حقیقی و حقوقی و سهام 
عدالت و صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، با مصوباتی 

شبیه مصوبات نیمه نخست سال 13۹7، در صادرات محصوالت 
ف��والدی محدودیت و ممانعت ایجاد کن��د و قیمت گذاری این 
محصوالت را به صورت دس��توری براس��اس 83 درصد قیمت 
صادراتی تعیین کند. در این بین شایعاتی در خصوص افزایش 
قیمت کنس��انتره و گندله مطرح شد که س��بب اقبال بازار به 
شرکت هایی مانند کگهر و کگل و کچاد گردید. از نماد ۴ بورس 
کشور، نماد دو بورس به دلیل رشد ۵0 درصد و ابهام با اهمیت 
در اطالعات تعلیق ش��د. در روی��دادی جالب، اطالعات یکی از 
ارکان ب��ازار یعنی بورس ان��رژی از نظر فراب��ورس دارای ابهام 
تشخیص داده شد. دو نماد باز شامل بورس کاال و بورس تهران 
نیز با صف خرید روبه رو بودند. ارزش سهام شرکت بورس تهران 
به یک میلیارد دالر بالغ می ش��ود و فرابورس به حدود هفتصد 
میلیون دالر رسیده است. تجمیع نمادها فرصتی برای افزایش 

عرضه و رفع مشکل سهام شناور پایین در این نمادهاست.
بان��ک تجارت عرضه دارایی ها و س��هام خود در نیروگاه تجارت 
ف��ارس، رت��اپ، فوالد و بجهرم را شفاف س��ازی ک��رد و پس از 
بازگش��ایی با اقبال و صف خرید بازار روبه رو شد. سایر بانک ها 
مانند بانک پارسیان، بانک سینا و گردشگری نیز اطالعیه های 
متع��ددی در خصوص واگذاری و عدم حضور خریدار منتش��ر 
کردند. همچنین مبین و بفجر خبر از نهایی شدن تخفیف ۵0 

درصد گاز به دلیل تبدیل شدن به نیروگاه دادند. 
همچنین این هفته ش��اهد انتشار گزارش��ات ماهانه بهمن در 
س��امانه کدال بودیم. پتروش��یمی های گازی عسلویه و زاگرس 
ش��اهد کاهش تولید به یک س��وم بودند. هر چند در ماهشهر 
وضعیت اندکی بهتر بوده است. صادرات پتروشیمی های متانولی 
و اوره ای هم به لحاظ حجمی و هم به لحاظ تناژی نسبت به ماه 
قبل بهبود داشته است. فروش فوالدی ها در گزارش های ماهانه 
رشد 1۵ تا ۲0 درصد را نسبت به متوسط ماه نشان می دهد. این 

اثر به سنگ آهنی ها نیز منتقل شده است.

یادداشت
تناقض کلیات بودجه 99 با واقعیت های اقتصاد

کلیات بودجه س��ال 13۹۹ در جلسه مجلس شورای اسالمی رد شد در حالی که دالیل واضح و 
مش��خصی در این خصوص ارائه نش��د. در خبرها داشتیم که کلیات بودجه توسط نمایندگان به 
دلیل ترس از شیوع بیشتر بیماری کرونا رد شده است، اما به نظر می رسد دلیل اصلی رد شدن 
بودجه، مفروضات کلی و انحراف معنادار آن نس��بت به واقعیت های اقتصاد کالن کشور در سال 

آتی بوده است.ابتدا باید نگاهی به بودجه دولت در بخش درآمدهای شرکتی و درآمدهای ارزی داشت. 
دولت در بخش درآمدهای شرکتی برای سال 13۹۹ پیش بینی افزایش ۹ درصد درآمدها را داشته است درصورتی که 
افزایش سطح حقوق و دستمزد با 1۵ درصد و افزایش سطح هزینه های عمومی دولت در سطح 18 درصد لحاظ شده 
است. رقم درآمدهای دولتی در سال 13۹8 معادل 1.۲3 میلیون میلیارد تومان بوده است که پیش بینی شده است تا 
در س��ال 13۹۹ این رقم به س��طح 1.38 میلیون میلیارد تومان افزایش یابد. در طرف مقابل پیش بینی دولت صادرات 
متوس��ط ۵00 هزار بش��که نفت با بهای ۵0 دالر بوده اس��ت که جمع درآمد های نفتی دولت را به۹.1۲۵ میلیارد دالر 
می رساند. این درحالی است که صادرات نفتی کشور در ماه های اخیر در سطح 300 الی ۴00 هزار بشکه بوده است و 
به نظر نمی رسد دولت توان صادرات بیش از 700 الی 800 هزار بشکه نفت را داشته باشد. بنابراین در بهترین حالت، 
کل درآمدهای نفتی دولت در سطح 18 تا۲0 میلیارد دالر و جمع درآمدهای نفتی و غیرنفتی دولت در سطح ۴0 الی 
۴۵ میلیارد دالر خواهد بود. با درنظر گرفتن نرخ دالر 10 الی 11 هزار تومانی در بودجه دولت برای اقالم غیراساسی، 
جم��ع درآمدهای ارزی دولت برای س��ال 13۹۹ معادل 10037۵ میلی��ارد تومان خواهد بود که فاصله قابل توجهی تا 

سطح هزینه های عمومی دولت دارد و انحراف معناداری تا واقعیت های اقتصاد کالن در سال 13۹۹ دارد.
عالوه بر این دولت پیش بینی درآمد حدود 80 هزار میلیارد تومانی از محل انتش��ار اس��ناد مالی و درآمد 160 هزار 
میلیارد تومانی از محل درآمد مالیات را داش��ته اس��ت که به نظر می رسد برای تحقق 160 هزار میلیارد تومان درآمد 
مالیات��ی نی��از به اصالح جدی نظام مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی اس��ت و این عدد اندکی دور از دس��ترس 
می نماید.در شرایط بودجه ای موجود، عمده فشار دولت بر انتشار اسناد مالی و افزایش نرخ ارز و حذف یارانه های پنهان 
و یارانه حامل های انرژی اس��ت که در همه این روش ها، فش��ار بودجه دولت منجر به ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید 
جامعه اس��ت. از سوی دیگر شکاف ایجاد ش��ده بین درآمدهای دولت، هزینه های عمومی و افزایش بدهی های دولتی 
موجب می ش��ود تا کس��ری بودجه در سال 13۹۹ به رقمی در سطح ۲00 هزار میلیارد تومان و حتی بیشتر برسد که 
در س��نوات اخیر بی س��ابقه بوده اس��ت. بنابراین با جمع بندی مطالب فوق به نظر می رسد عمده ترین دلیل رد کلیات 
الیحه بودجه سال 13۹۹، پیش بینی افزایش هزینه های دولت در کنار محدود شدن درآمدهای دولت است که منجر 

به افزایش شدید کسری بودجه دولت خواهد شد.
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   FATF رفع موانع سر راه لوایح مرتبط با
دولت در بیانیه ای در خصوص تصمیم کارگروه 
اقدام مالی )FATF( در مورد ایران اعالم کرد: 
باید موانع موجود بر س��ر راه تصویب دو الیحه 
مرتبط با FATF رفع ش��ود و بهانه از دس��ت 
بدخواهان ایران گرفته شود. الیحه مهم دیگر، 
یعنی الیحه الحاق به معاهده مبارزه با پولشویی 
نیز که با رفع ایرادات ش��ورای نگهبان از سوی 
مجلس شورای اس��المی، عمال نهایی شده بود، بدون وجود اختالف بین 
مجلس و ش��ورای نگهبان، در دستور کار مجمع قرار گرفت و این الیحه 

هم، با گذشت یک سال بدون تصمیم گیری، مسکوت ماند.
دول��ت، قویاً بر این باور اس��ت که باید موانع موجود بر س��ر راه تصویب 
این دو الیحه رفع ش��ود و بهانه از دست بدخواهان ایران گرفته شود. در 
ای��ن بیانیه آمده که دولت اقدامات��ش را در این زمینه دنبال خواهد کرد 
و تمام توان خود را برای حل موضوع، بهبود شرایط و پیشگیری از ورود 
خسارت بیشتر به منافع ملی و تشدید هزینه های تحریم بر زندگی مردم 

به کار خواهد بست.

مذاکره برای عرضه اموال مازاد بانک ها  
واگذاری اموال مازاد بانک ها موضوعی است که 
طی س��ال های اخیر بانک مرکزی بر آن تاکید 
داش��ته است. در سال ۹۳، مجلس همه بانک ها 
و مؤسسات اعتباری را موظف کرد که در مدت 
س��ه س��ال، اموال منقول و غیرمنق��ول مازاد و 
س��هام تحت تملک خ��ود را در بنگاه هایی که 

فعالیت غیربانکی دارند، واگذار کنند.
رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار آخرین وضعی��ت مذاکره با وزارت 
اقتص��اد برای عرضه اموال م��ازاد بانک ها در بورس را اعالم کرد. ش��اپور 
محمدی در مورد عرضه اموال مازاد بانک ها در بورس توضیح داد: معاونت 
بانک و بیمه وزارت اقتصاد با س��ازمان بورس در مورد عرضه اموال مازاد 
بانک ها، زمین و امالک و مستغالت در بورس کاال مذاکره کرده اند. بانک ها 
می توانند س��هام خ��ود را در بورس عرضه کنند و منع��ی برای آن وجود 
ندارد. س��ازوکار آن از قبل وجود داش��ته و به س��ازوکار جدید نیاز ندارد. 
موضوع مورد مذاکره با معاونت بانک و بیمه عرضه امالک و مس��تغالت و 

زمین در بورس کاال بود که در تابلو هم مشخص است.

بازگشت 22 میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات   
می��زان بازگش��ت ارز حاص��ل از ص��ادرات از 
 ابتدای س��ال جاری تاکن��ون ۲۲ میلیارد دالر 

بوده است. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این موضوع 
افزود: ضمن اینکه در س��ال گذش��ته مشکالتی 
در بازگش��ت ارز حاصل از صادرات وجود داشته 
که تا حدود زیادی حذف ش��ده اس��ت؛ بنابراین 
دولت تصمیم گرفت تا اس��ترداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات را موکول 
به بازگشت ارز حاصل از صادرات کند. فرهاد دژپسند یکی از اقدامات رونق 
تولید را حمایت از افرادی دانست که مالیات معوق دارند و گفت: مقرر شده 
ت��ا افرادی که مالی��ات معوق دارند اگر تا تاری��خ ۳۰ مهر اصل مالیات خود 
را بپردازند ۱۰۰ درصد جرایم تأخیر آنها بخش��وده ش��ود. اگر کسی بعد از 
این تاریخ اقدام به پرداخت مالیات کند، مشمول تخفیف جرایم می شود اما 
درصدی از آن بخشودگی کاهش می یابد که این سیاست باعث شد ۱۰ هزار 
میلی��ارد تومان درآمد ما در زمینه مالی��ات افزایش یابد و همچنین دغدغه 

تولیدکنندگان و مؤدیان مالیاتی حل شد.

 هفته نامه بورس: به نظر می رسد حاشیه های بودجه پر 
فراز و نشیب ۹۹ تمامی ندارد. الیحه بودجه ۹۹ از ابتدای ارائه 
به مجلس تا هفته گذش��ته که دست رد مجلس بر سینه اش 
حک ش��د، با انتقادهای فراوانی همراه بوده اس��ت. در حالی 
کلی��ات الیحه بودجه  با ۶۷ رأی موافق، ۱۱۴ رأی مخالف و 
س��ه رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده رد شد که بسیاری 
معتقدند، رد شدن بودجه به شکل سازمان یافته انجام گرفته 
ت��ا دخل و خرج دولت را به مجلس یازدهم بکش��انند! گفته 
می شود که مخالفت ها با بودجه بیشتر به علت سازگار نبودن 
آن با برنامه شش��م و غیرواقعی بودن آن اس��ت، تا جایی که 
برخی آن را جابه جا کردن ارقام بودجه های گذشته می دانند. 
خوش��بینانه بودن درآمدهای نفت��ی در حالی که دولت ادعا 
دارد بودجه ۹۹ کمترین وابس��تگی را ب��ه نفت دارد از موارد 
مورد انتقاد اس��ت. بررسی بندهای مختلف بودجه ۹۹ نشان 
می ده��د که این بودجه در ظاهر نفت زدایی ش��ده ولی عمال 
ماهیت آن تفاوتی با س��ال های گذش��ته ن��دارد. تکیه دولت 
ب��ر درآمدهای مالیاتی که به نظر می رس��د تحقق آن دور از 
انتظار است، باعث شده نمایندگان تعریف مالیات های متعدد 
را فش��ار بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه بدانند. بیش از دو 
هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی در الیحه بودجه س��ال ۹۹ 
در نظر گرفته شده که منابع تأمین آن مبهم است. در بودجه 
س��ال آینده مبلغ ۴۹ هزار میلیارد توم��ان درآمد حاصل از 
فروش اموال دولتی پیش بینی شده اما به گفته نمایندگان با 
توجه به فروش تنه��ا ۳۲۰ میلیارد تومان اموال مازاد دولتی 
در سال جاری، برآورد این فروش ممکن نیست. مجلس آینده 
در مرداد ماه سال ۹۹ شکل خواهد گرفت و گمانه زنی ها برای 
ارائه الیحه بودجه یک دوازدهمی و تشکیل دوباره کمیسیون 
تلفیق باعث می شود که در عمل تا ۹ ماه آینده بودجه تصویب 

نشود و دخل و خرج کشور بالتکلیف بماند.  

واقع گرایانه نسیت
مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در جلس��ه علنی 
هفته گذشته مجلس که به رد الیحه بودجه منجر شد، گفت: 
الیح��ه بودجه واقع گرایانه نیس��ت و با جابه جا کردن برخی 
ارقام ش��کل گرفته است. قرار نیس��ت وضعیت مطلوبی در 
زندگی مردم ایجاد کند، اگر بخواهیم واقعیت های اقتصادی 
را در نظر بگیریم بودجه ای غیر از این باید ارائه شود. بعد از 
برجام بهترین وضعیت را در زمینه اشتغال، اقتصاد، بیکاری، 
رشد نقدینگی و ثبات قیمت ارز داشتیم، اما االن به شرایطی 
رس��یده ایم که مجبور به تصمیم گیری های جدید هستیم، 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به جای نگاه واقع گرایانه بعد 
از یک سال تعلل لوایح FATF را تصویب نکرد و امروز جزو 
کشورهای غیرعضو محسوب می شویم؛ کسانی که کشور را 
به این شرایط رس��انده اند بودجه را نیز مصوب کنند، نباید 

این بودجه به پای مجلس نوشته شود.

مخالف شرایط جنگ اقتصادی
ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس ش��ورای 
اسالمی نیز به مخالفت با الیحه بودجه ۹۹ پرداخت و گفت: 
بودج��ه کنون��ی به هیچ عنوان متناس��ب با ش��رایط جنگ 
اقتصادی نیس��ت. در بودجه سال ۹۹ مبلغ ۴۹ هزار میلیارد 
تومان درآمد حاصل از فروش اموال دولتی پیش بینی ش��ده 
است در شرایطی که امسال تنها ۳۲۰ میلیارد تومان اموال 
مازاد دولت��ی به فروش رفت؛ چطور می توان در س��ال ۹۹ 

مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان از این طریق کسب کرد. دولت 
مبلغ ۲۳۰ هزار میلی��ارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار 
اس��ت؛ اغلب کارگران تحصیلکرده یا فاقد شغل هستند و یا 
با حقوق کمتر از دو میلیون تومان فعالیت می کنند که این 
امر در مقایس��ه با پرداخت حقوق های نجومی آنها را دچار 
سرخوردگی اجتماعی کرده است؛ قرار بر این بود پاالیشگاه 
س��تاره خلیج فارس به تأمین اجتماعی واگذار شود که این 

امر نیز محقق نشد.

مشخص نبودن منابع درآمدی
مه��دی تقوی اقتصاددان، در ارتباط با رد ش��دن کلیات 
الیح��ه بودج��ه ۹۹ توضی��ح داد: الیحه بودجه امس��ال با 
نقدهای بسیاری مواجه بود. مشخص نبودن منابع درآمدی 

تأمین بودجه از مواردی اس��ت که بس��یاری ب��ه آن خرده 
گرفتند. امس��ال منابع تأمی��ن درآمدی بودجه وابس��تگی 
حداقل��ی به درآمدهای نفتی دارد. تا قبل از روی کار آمدن 
دولت ترامپ و اعمال مج��دد تحریم های اقتصادی، فروش 
نف��ت ایران به طور تقریبی بی��ش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار 
بش��که نفت در روز بود، این در حالی اس��ت که در شرایط 
کنون��ی این میزان به کمتر از یک میلیون بش��که رس��یده 
اس��ت. بنابراین ارز کمتری از درآمدهای نفتی وارد کش��ور 
می ش��ود و ب��ه همین علت اس��ت که خزانه دول��ت فقیرتر 
ش��ده و با کمبود مواجه اس��ت. الزم بود که امسال بودجه 
به نحوی تنظیم ش��ود که مخارج دولت را به حداقل ممکن 
برس��اند و تا جای��ی که می توان��د درآمده��ای غیرنفتی را 
افزایش دهد. اما از همان ابتدا انتقادهایی به بودجه امس��ال 
 وارد ش��د و در حال حاضر نیز این الیحه از س��مت مجلس 

رد شده است.

بازگشت به کمیسیون تلفیق
حس��ن مرادی نماینده پیش��ین مجلس نیز با اعالم این 
خب��ر که الیحه بودجه برای بررس��ی مجدد به کمیس��یون 
تلفیق بازمی گردد، گفت: کلیات الیحه بودجه ۹۹ رد ش��ده 
اس��ت اما در یک جلسه غیرعلنی مجددا تصمیم گرفته شد 
که الیحه بودجه به کمیسیون تلفیق بازگردد. پیشنهاد شده 
بود که بودجه چند دوازدهمی برای سال آینده تصویب شود 
که ب��ا این اقدام امکان آن را فراه��م می کند که تا تصویب 

نهای��ی کلیات بودج��ه، دولت به کار خ��ودش ادامه دهد و 
هزینه هایش را تأمین کند. با این حال در جلس��ه غیرعلنی 
تصمیم گرفته ش��د که الیحه دوباره به کمیس��یون تلفیق 
بازگردد و مورد بررسی بیش��تری قرار گیرد. این امیدواری 
وج��ود دارد که بودجه ۹۹ طی روزهای آتی در کمیس��یون 
تلفیق مورد بررس��ی ق��رار گیرد که تا قبل از پایان س��ال، 

تصویب شود.
این اس��تاد دانشگاه با اش��اره به این موضوع که رد شدن 
کلیات بودجه در گذش��ته نیز اتفاق افتاده،  به علل تصویب 
نش��دن بودجه پرداخت و گفت: نمایندگان با کلیات بودجه 
۹۹ موافق نیس��تند و در خصوص جزیی��ات آن مالحظاتی 
داش��ته اند. در کل تاریخ بودجه ریزی کش��ور، بودجه امسال 
کمترین وابس��تگی را به درآمدهای نفتی داش��ته است. در 
الیح��ه بودجه ۹۹ درآمدهای نفتی ب��ه کمتر از ۲۰ درصد 
رس��یده اس��ت. با این حال در این ارتباط نی��ز نمایندگان 
مالحظات��ی داش��تند. اگ��ر الیح��ه بودجه تصویب نش��ود، 
بودجه ه��ای چند دوازدهمی به نس��بت ی��ک دوازدهم، دو 
دوازدم و ی��ا س��ه دوازدهم تصویب خواهد ش��د و دولت در 
فرصت یک تا س��ه ماه مورد نظر، باید هزینه هایش را از این 

طریق تأمین کرده و دخل و خرجش را متناسب کند.
او ادام��ه داد: ع��دم تطابق محاس��بات دول��ت و مجلس 
ب��رای تحقق مناب��ع و درآمدهای بودج��ه موضوع اصلی رد 
بودجه اس��ت. دولت در محاس��باتی که داشته، درآمدهایی 
را پیش بینی کرده اس��ت که نمایندگان در محقق شدن آن 
ش��ک دارند. به عنوان مثال نمایندگان تحقق این حجم باال 
از درآمدهای مالیات��ی را امکان پذیر نمی دانند. یکی از مواد 
بودجه که نمایندگان تحقق آن را ممکن نمی دانند،  فروش 
محصوالت پتروش��یمی و میعانات گازی با نرخ تعیین شده 

از سوی دولت است.

حاشیه های تمام نشدنی الیحه بودجه 99

دست رد مجلس به سینه بودجه

رفع فساد با الکترونیکی شدن خدمات اداری 
یک��ی از مهم تری��ن اقدام��ات دول��ت در زمینه 
مبارزه با فساد و شفاف سازی در ارائه خدمات به 
ش��هروندان، مکلف کردن سازمان ها و ارگان های 

دولتی به الکترونیکی کردن خدماتشان است. 
طب��ق گفته وزی��ر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی، 
الکترونیکی ش��دن خدم��ات اداری می تواند راه 
نفود فس��اد را مسدود کند. شریعتمداری در این 
خصوص توضیح داد: امروز الکترونیکی سازی خدمات اداری منافذ بروز فساد 
را از بین می برد. او تاکید کرد: قطع ارتباط حضوری از اولویت های مهم در 
این وزارتخانه به حس��اب می آید. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح 
داد: حوزه تأمین اجتماعی گس��تره وسیعی از اقشار مردم را در برمی گیرد 
که در این مورد الزم اس��ت بس��یاری از روابط اداری به شیوه الکترونیکی 
تعریف شود. فساد در دو سطح کالن و خرد صورت می گیرد که در سطح 
خرد بروز این مس��ئله می تواند اقشار مختلف مردم را درگیرکند. به گفته 
شریعتمداری، ارتباط بین وزارت تعاون و دیگر سازمان ها در تبادل داده ها 

مسئله مهم دیگری است که باید پیگیری شود.



4
فر ابورس

تعداد شرکت ها بر اساس تغییر هفتگی ارزش بازار

صنایع پر نوسان - فرابورس 
نماد

تغییرات نسبت به ارزش معامالتارزش بازار نوسان
هفته قبل میلیون ریالمیلیون ریالدرصد

26.349,946,800344,20626.4ثتران

24.1716,105,920720,77528.18داوه

23.17,670,000353,92727.4ثعمرا

22.7432,198,400797,25719.88شغدیر

21.5521,208,2002,199,57027.62فروی

21.4996,110,0001,862,13627.55ومهان

21.4918,206,380373,26421.49کلر

21.4313,093,700449,48827.48حریل

21.3720,311,950225,31424.05پخش

21.045,302,079235,98321.1نطرین

10 سهم پر نوسان در فرابورس - مثبت

نماد
تغییرات نسبت به ارزش معامالتارزش بازار نوسان

هفته قبل میلیون ریالمیلیون ریالدرصد

6.01-3.095,822,400346,172-باالس

0.26-2.859,064,600644,083-درهآور

4.21-1.2611,838,000643,353-زفکا

0.25-1.267,662,40083,778-زگلدشت

0.987,623,200610,1041.88-وسبحان

3.41-0.8934,019,5172,784,513-چکاپا

0.35-0.85,891,850370,772-شتوکا

08,870,10089,6974.04زکشت

4.56-0.3615,850,000257,225افرا

3.69-0.4315,509,766297,784بکهنوج

10 سهم پر نوسان درفرابورس - منفی

شاخـص

اوراق بهادار
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ارزش معامالت )میلیارد ریال(ارزش بازار )هزار میلیارد ریال(درصد تغییرمقدار تغییرشاخص فرابورسروز

0.113,657.812,346 6.65 6,213.32شنبه

4.013,804.511,968 249.15 6,462.47یکشنبه

1.393,857.515,116 89.95 6,552.42دوشنبه

2.133,939.515,011 139.29 6,691.71سه شنبه

0.793,970.519,172 52.73 6,744.44چهارشنبه

شاخص به رویدادها واکسینه شد

سودهای 
افسانه ای

بازار سرمایه روزهای خوش خود را پشت 
س��ر می گذارد و در مقایس��ه با بازارهای 
موازی، بیش��ترین بازدهی را به س��رمایه گذاران خود داده 
است. شاخص کل ابتدای سال را با رقم 179194 شروع به 
کار کرد و در پایان بهمن ماه به 481798 رس��ید؛ بازدهی 
حدود 169 درصدی در یازده ماه. این بازدهی متاثر از رشد 
قیمت سهام شرکت های فعال در این بازار است که برخی از 
آنها بیش از هزار درصد رشد را در همین یازده ماه گذشته 
برای سرمایه گذاران خود به ارمغان آورده اند. در بازار سهام 
از ابتدای سال تا پایان دی ماه سهام شرکت نوش مازندران 
بیش از دو هزار واحد رش��د کرده و بیشترین بازدهی را به 
خود اختصاص داده اس��ت. بعد از نوش مازندران رتبه دوم 
به ش��رکت س��یمان فارس با  بیش از هزار درصد بازدهی 
می رسد. ش��رکت لیزینگ ایران نیز با بیش از 957 درصد 
بازدهی جایگاه سوم را دارد. شرکت پارس سویچ و سیمان 
اصفهان با بیش از 800 درصد بازدهی رتبه چهارم و پنجم 

را به خود اختصاص داده اند.
بورس

درصد بازدهی98/01/0598/10/30نمادردیف
3331771612223غنوش1
7572970561187سفار2
97810192957ولیز3
548536112889بسویچ4
658361866882سصفها5
792823732538نکاال6
260335772728ختور7
633259591257سدشت8
533854796247غسالم9

614638794676کحافظ10

در بازار فرابورس هم سهام شرکت های دارویی  ره آورد  
تأمین و ش��یر پاس��توریزه پگاه گلس��تان از ابتدای سال 
ت��ا پایان دی م��اه بیش از هزار درص��د بازدهی را نصیب 
س��هامداران خود کرده اند. سهام ش��رکت فرابورس ایران 
نی��ز در همین بازه زمانی بیش از 900 درصد و ش��رکت 
س. توس��عه و عمران اس��تان کرمان و شرکت داروسازی 
آوه سینا بیش از 800 درصد بازدهی داشته و رتبه چهارم 

و پنجم گروه را به خود اختصاص داده اند.

فرابورس

درصد 98/01/0598/10/30نمادردیف
بازدهی

3150درهآور1
437501289)4/4 عرضه اولیه( 

7293871971132غگلستا2
429029412903فرابورس3
555354133894کرمان4
294227869888داوه5
456538654776غمینو6
166813756774سدبیر7
313516679693کوثر8
354726326654کی بی سی9

162911555640حآسا10

در بازار پایه نیز همانند دو بازار دیگر سهام شرکت های 

فع��ال در آن بازدهی های قابل توجهی داش��ته اند به این 
صورت که س��هام شرکت س��ر. فنی و مهندسی مشانیر با 
بیش از س��ه هزار درصد بازدهی پرچمدار بازدهی در هر 
سه بازار اس��ت. بعد از آن شرکت های شیمیایی رنگین و 
س��یمان ممتازان کرمان بی��ش از 700 درصد بازدهی در 
رتبه دوم و س��وم قرار دارند و ش��رکت های گروه صنعتی 
سدید و آینده سازان بهشت پارس با بیش از 600 درصد 

بازدهی در جایگاه چهارم و پنجم هستند.

بازار پایه
درصد بازدهی98/01/0598/10/30نمادردیف

561ومشان1
)19/1(301083186

1087898632798شرنگی2

393630870710سمتاز3

9707373660وسدید4

143110005616آینده5

488135204605ثنظام6

13319148604سباقر7

294617017601لپیام8

5884050590وحکمت9

173411846585کصدف10

بازدهی بهمن
ش��اخص کل در ابتدای بهمن ماه 406008 واحد بود و 
در پایان ماه با 17 درصد رشد به کار خود پایان داد. این در 
حالی اس��ت که در همین یک ماه گذش��ته شاهد رشدهای 
چشمگیری در برخی از سهام شرکت ها بودیم. در بازار سهام 
نماد کبورس در بهمن ماه 182 درصد رشد کرده و رتبه اول 
بازدهی را به خود اختصاص داده اس��ت. تکاال با 127 درصد 
و کلون��د و بورس هر کدام ب��ا 122 درصد بازدهی مقام دوم 
تا چهارم را دارند. »بس��ویچ« نی��ز در بهمن ماه 118 درصد 

بازدهی را نصیب سهامداران خود کرده است.
بورس

درصد بازدهی98/11/198/11/30نمادردیف
2500052951182کبورس1
2483645600127تکاال2
1145924442122کلوند3
2625055584122بورس4
3623478677118بسویچ5

در بازار فرابورس هم در یک ماه گذشته ثپردیس با 163 
درصد رشد بیشترین بازدهی این بازار را دارد. فرابورس 111 

درصد بازدهی در بهمن ماه داشته و رتبه دوم را کسب کرده 
است. ثتران با 103 درصد، شرکت عرضه اولیه ای فروی که 
در تاریخ 8 بهمن ماه وارد بازار شد تا پایان بهمن ماه با 98 
درص��د بازدهی در رتبه چهارم قرار دارد. رتبه پنجم هم به 

باالس با 89 درصد بازدهی تعلق دارد.
فرابورس

درصد بازدهی98/11/198/11/30نمادردیف
601415878163ثپردیس1
3088261967111فرابورس2
33906558103ثتران3
140002769798فروی4
229114129889باالس5

ب��ازار پایه ه��م از قافله عق��ب نمان��ده و بازدهی های 
خوبی را برای س��رمایه گذاران خ��ود در بهمن ماه همراه 
داش��ته اس��ت. آینده با 98 درصد بازدهی در جایگاه اول 
 آبین و جهرم با 92 درصد بازدهی در مرتبه دوم و س��وم 
قرار دارن��د. تپکو و بایکا هم هر کدام به ترتیب 89 و 87 

درصد بازدهی را در بهمن ماه داشته اند.

بازار پایه
بازدهی98/11/198/11/30نمادردیف

103051987198آینده1
167273114392آبین2
1497278792جهرم3
2076380789تپکو4
142952600187بایکا5

خیزش طال و ارز در اسفند
در بازارهای موازی بازار س��رمایه از پنجم فروردین 98 تا 
ابتدای بهمن ماه، طال 16 درصد بازدهی داشته، این در حالی 
اس��ت که در ب��ازه زمانی بهمن ماه ب��ا بازدهی 11 درصدی 
روبه رو ش��ده اس��ت. س��که امامی هم یازده ماه با 5 درصد 
بازدهی همراه بوده که در بهمن ماه این بازدهی به 10 درصد 
رس��یده اس��ت. در بازار ارز، دالر در یازده ماه 4 درصد رشد 
داش��ته و در بازه زمانی بهمن م��اه به 7 درصد بازدهی ارتقا 
یافته است، یورو نیز در بهمن ماه 5 درصد بازدهی داشته و 
از ابتدای س��ال تا پایان دی ماه با نوسان چشمگیری مواجه 

نبوده و کمتر از نیم درصد بازدهی داده است. 

بازدهی 98/1/598/11/1شرح
بازدهی یک 1198/11/30 ماهه

ماهه بهمن
طال

11%16548.499%426.900494.480 18 عیار

سکه 
10%55.375.000%4.629.0004.870.000امامی 

7%414.470%12.95213.470دالر
5%0.315.750%14.94615.000یورو

در هفته اول اسفند به دالیل مختلف ازجمله انتخابات مجلس 
شورای اسالمی بازارهای موازی بازار سرمایه با نوساناتی همراه 
شده اند، به این صورت که طال در این یک هفته گذشته 14 
درصد، سکه امامی 13 درصد، دالر 9 درصد و یورو 10 درصد 
رشد قیمت داشتند. این درحالی است که بازدهی ارز و طال 

در یک هفته بیشتر از ماه گذشته بوده است.

زهره فدوی
خبرنگار

با ثبت بازدهی 350درصدی  و کسب رتبه اول در گزارش های 4 مقطع زمانی؛

ارزش کاوان آینده، حاال برتر از همیشه 
 هفته نامه بورس: بخش��ی از بازدهی مناس��ب، ب��ه رونق قابل 
مالحظه بازار س��رمایه و بازدهی ساالنه تقریباً 200درصدی شاخص 
برمی گ��ردد ولی اس��تراتژی های موفق تیم مدیران س��رمایه گذاری 
صندوق ش��رکت سبدگردان آسال، باعث شده است که این صندوق 

بتواند بازدهی تقریباً 350درصدی را رقم بزند.
رمضانعلی س��لمانی نژاد، مدیرعامل شرکت س��بدگردان آسال 
ضمن بیان این مطلب گفت: ش��رکت س��بدگردان آسال، از اواخر 
مردادماه س��ال جاری، جایگاه خود را در بین برترین صندوق های 
س��هامی در مقاطع مختلف تثبیت کرد و از اوایل بهمن ماه تا پایان 
بهمن ماه توانسته در هر 4 مقطع زمانی ماهانه، سه ماهه، شش ماهه 

و یک س��اله رتبه اول صندوق ها را از آن خود کند. این کارش��ناس بازار س��رمایه با تاکید بر 
اینکه به دلیل محاس��به روزانه بازدهی ها و رقابت حرفه ای موجود در بین انواع صندوق های 
سرمایه گذاری، ممکن است در مقاطعی صندوق های فعال دیگر نیز به کسب رتبه اول موفق 
شوند، گفت: اما آنچه بدیهی است اینکه صندوق ارزش کاوان آینده توانسته است جایگاه خود 

را در بین برترین صندوق های بازار سرمایه در خالل چندین ماه گذشته تثبیت کند.
وی ادامه داد: باید به این نکته اش��اره کنم که رسالت صندوق های سرمایه گذاری کاهش 
ریس��ک س��رمایه گذاران و افزایش بازدهی آنهاست و بر این اساس تحلیلگران و تیم مدیران 

س��رمایه گذاری صندوق، استراتژی خود را تحلیل های بنیادی مبتنی بر اطالعات منتشره از 
طریق س��امانه کدال و س��ایر منابع خبری رس��می قرار دادند و خوشبختانه بخش عمده ای 
از پیش بینی های مبتنی بر تحلیل های مذکور، به وقوع پیوس��تند که منجر به کس��ب رتبه 
اول صندوق های س��هامی از لحاظ بازدهی ش��د. وی گفت:  29 میلیارد تومان خالص ارزش 
دارایی ه��ای کل صندوق  بود و از منظ��ر بازدهی در رتبه 43 قرار 
داش��ت، درحالی که هم اکنون این میزان ب��ه 529 میلیارد تومان 
افزای��ش یافته که این رش��د قابل توجه در بازه زمانی اردیبهش��ت 
تا بهمن ماه، ناش��ی از بازدهی چش��مگیر صندوق از طریق رش��د 
قابل مالحظه ارزش سهام موجود در پرتفوی و به دنبال آن تزریق 

نقدینگی از سوی افراد مختلف بوده است. 
س��لمانی نژاد تصری��ح کرد: قیمت ه��ر واحد س��رمایه گذاری 
صن��دوق از 14242908 ریال ب��ه 43626603 ریال در این بازه 
زمانی افزایش یافته و تعداد واحدهای س��رمایه گذاری )یونیت( با 
افزای��ش بیش از 6 برابری، از 20279 واح��د به 121255 واحد 
رسیده است. این فعال بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که چشم انداز بازار را در سال 
آینده چگونه می بینید،گفت: برای تحلیل آینده بازار باید به دو نکته توجه کرد؛ یکی وضع 
محرک ه��ای بازار )عوامل صعود یا نزول بازار( و دیگ��ری تحلیل دقیق بازارهای موازی. با 
این نگاه چه از نظر محرک های بازار و چه از منظر تحلیل بازارهای موازی )در صورت ثابت 
ماندن پیش فرض های تحلیلی امروز(، در چشم انداز یک ساله انتظار افت شدیدی نداریم و 
به س��رمایه گذاران توصیه می کنم برای س��ال آینده بازار سرمایه را از دست ندهند هرچند 

ممکن است رشد چشمگیری مانند امسال وجود نداشته باشد.

گزارشصندوقها

»پشتوانه طالی لوتوس« برترین صندوق  سرمایه گذاری هفته
این هفته نیز بازار سهام همچنان بر مدار صعود بود و با وجود اخبار منفی ورود ایران به لیست سیاه FATF و پاگشای 
کرونا در ایران، شاخص کل توانست پرقدرت از مرز 500 هزار واحد هم عبور کند و نیم میلیونی شود. در آخرین روز 
معامالت��ی نیز مق��داری رنگ و بوی اصالحی به خودش گرفت و در نهایت در عدد 524 هزار واحد آرام گرفت. طال و 
سکه هم این روزها عجیب کورس گذاشته اند و باال می روند. صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر طال این هفته پس 
از مدت ها اس��تراحت، حس��ابی بر س��ر زبان ها افتاده اند و جایگاه پربازده ترین صندوق های بازار را در این هفته از آن 
خود کرده اند. صندوق های »پش��توانه طالی لوتوس«، »سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی کیان« و 
»سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی مفید« به ترتیب با کسب 11/7 ، 11/5 و 11/3 درصد بازدهی، 

پربازده ترین صندوق های هفته بوده اند. 

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

٪
٪

یادداشت
روز واقعه نزدیک است

قیمت سکه طال در ایران به دو پارامتر قیمت طالی جهانی و قیمت دالر بازار آزاد رابطه مستقیم دارد. 
در حال حاضر دلیل اصلی رش��د شدید اونس طال ویروس کروناست. معامله گران به دلیل مشکالتی 
که برای دومین اقتصاد جهان)چین( به وجود آمده و باعث کاهش رش��د اقتصادی این کش��ور شده 
گارد خود را بسته اند. یادمان باشد روزی می رسد که این ویروس کنترل شده و طالی جهانی دیگر 

چنین محرکی ندارد و مطمئن باشید روز واقعه نزدیک است.
وقتی مواردی مانند کاهش فروش نفت، افزایش هزینه  ها در کنار کاهش درآمدهای ارزی دولت، 
چالش های عمیق سیاس��ی کشور و ... را کنار هم می بینم، احتمال باالیی می دهم که دولت کسری 
بودجه بیاورد و با مطالعه الیحه بودجه پیشنهادی 99 این احتمال به  یقین تبدیل می شود. در این شرایط برای جبران 
کسری بودجه ساده ترین و شدنی ترین راه، چاپ پول است که باعث افزایش نرخ ارز می شود. در این حین رشد فزاینده 
نقدینگی در کش��ور )که حدود 2200 هزار میلیارد تومان اس��ت(، پرداخت روزانه بیش از 1000 میلیارد تومان سود به 
سپرده های بانکی، افزایش 27 درصدی پایه پولی، رشد اقتصادی منفی 9 درصد و انتظارات شدید تورمی عموم جامعه 
را که کنار هم قرار می دهم، نتیجه اش رش��د نرخ ارز در میان مدت و بلند مدت می ش��ود، ولی دلیل رش��د باالی دالر در 
روزهای گذش��ته تایید نش��دن FATF بود که منجر به باال رفتن انتظارات تورمی افراد جامعه شد؛ البته باید قبول کرد 
که قرار گرفتن ایران در لیست سیاه در کوتاه مدت و میان مدت تفاوتی در اقتصاد ایران ایجاد نمی کند. زیرا قبل از اینکه 
وارد لیست سیاه FATF شویم هم نمی توانستیم پول صادرات گاز را از کشور عراق بگیریم یا حتی نمی توانستیم حقوق 
 FATF مربیان خارجی باشگاه های کشور را به حسابشان واریز کنیم و ... . نتیجه می گیریم قرارگرفتن در لیست سیاه
روی کش��وری تاثیرگذار است که مراوده های بین المللی داشته باشد، نه کشوری که از کشورهای دوست و همسایه هم 
نمی تواند پول خود را بگیرد. به صورت منطقی قرار گرفتن ایران در لیست سیاه نباید این چنین انتظارات تورمی جامعه 

را تحت  تأثیر قرار می داد که خروجی آن رشد آنی و باالی دالر شود.
با توجه به رشد باالی نقدینگی در کشور و انتظارات تورمی بسیار باالی اهالی جامعه باید احتمال زیادی دهیم که افراد 
جامعه سرمایه خود را از بانک به بازارهای ارز، طال، خودرو، مسکن و بورس ببرند و وقتی این حجم از پول وارد این بازارها 
شود تورم وحشتناکی ایجاد می کند که کشور را به چالش می کشاند که هیچ کس راضی به این اتفاق نیست. تنها بازاری 
که در صورت ورود پول به آن، کشور را دچار چالش جدی نمی کند بورس است، ولی شرکت های بورسی به دلیل رشد 
باالیی که کرده اند، از نظر بسیاری از تحلیلگران دچار حباب شده است )p/e باال( و دیگر منطقی نیست که افراد جامعه 
در این ش��رکت ها س��رمایه گذاری کنند. یادمان باش��د با دالر 14000 تومان خیلی از شرکت ها از دید سودآوری حبابی 
هس��تند ولی با دالر 18000 تومان کمتر ش��رکتی حباب دارد و در این صورت بورس به راحتی می تواند مقصد پول های 

هوشمند و غیرهوشمند جامعه باشد که دولت نشان داده است از این تفکر حمایت می کند.
با توجه به شرایط فعلی اقتصادی در کشور، با وجود همین سطح از فشار سیاسی و اقتصادی بدون تصمیمات اشتباه 
قانون گذاران دالر 18000 تا 19000 تومانی منطقی است و همین دالر می تواند سکه را به 7.000.000 تا 7.500.00 
تومان برساند که اگر این سطح از فشار افزایش یابد و یا تصمیمات نابجایی گرفته شود، حتماً نرخ دالر افزایش  یافته و 
رشد سکه را به دنبال خواهد داشت. بالعکس همت جهادی وجود دارد که نقدینگی به سمت بازار سرمایه هدایت شود تا 
غول نقدینگی بازارهای دیگر )ارز، طال، خودرو و مسکن( را نابود نکند. برای این کار باید بازارهای دیگر در مقابل بورس 
جذابیت خود را از دست بدهند؛ به همین دلیل باید نرخ دالر رشد کند و نوسان باالیی داشته باشد تا قیمت سهام جذاب 

شود تا کمتر کسی جرات سرمایه گذاری در بازارهای دیگر را کند.

سجاد بوربور
 مدیر میداس سرمایه 

و معامله گر طال
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18,85ساخت راديو و تلويزيون     

18,46الستيك و پالستيك     

16محصوالت چوبى     

15,91فعاليت هاي جنبي مرتبط با واسطه گري مالي     

14,89انبوه سازى امالك و مستغالت     

14,73رايانه و فعاليتهاى وابسته به آن     

14,5مواد و محصوالت دارويى     

14,4ساير محصوالت كاني غير فلزي     

13,75استخراج كانه هاى فلزى     

13,59محصوالت كاغذى     

21,04منسوجات     

20,81سيمان، آهك و گچ     

17,85ساير محصوالت كاني غير فلزي     

17,67هتل و رستوران     

15,76فعاليت هاي جنبي مرتبط با واسطه گري مالي     

14,09توليد ماشين آالت اداري، حسابداري و محاسباتي     

13,82سرمايه گذاريها     

13,57مواد و محصوالت دارويى     

13,16استخراج كانه هاى فلزى     

12,81خودرو و ساخت قطعات     



اوراق بهادار

5
بورس

نماد
تغییرات نسبت به ارزش معامالتارزش بازار نوسان

هفته قبل میلیون ریالمیلیون ریالدرصد

16,039,4101,073,44920.47 21.93 حفارس

141,880,000309,91527.63 21.55 بورس

113,668,320298,98127.62 21.55 کاال

7,848,400120,09727.47 21.54 پسهند

9,743,275197,95623.97 21.54 خرینگ

21,211,263830,83727.53 21.52 کحافظ

2,952,972150,86925.21 21.51 تکنو

9,100,80094,52926.72 21.51 ثفارس

13,935,600336,59324.25 21.49 سپاها

4,801,560135,20225.56 21.47 فالمی

10 سهم پر نوسان در بورس - مثبت

نماد
تغییرات نسبت به ارزش معامالتارزش بازار نوسان

هفته قبل میلیون ریالمیلیون ریالدرصد

11.68-7.054,494,7001,177,740-تکشا

5.782,995,800867,7083.52-غاذر

3.46-4.6134,873,492125,775-وسپه

3.16-4.356,724,800324,852-حپترو

1.46-3.9522,018,26884,408-وملی

3.94,903,000131,4610.4-سنیر

1.76-3.453,980,293722,877-ثامان

0.69-2.9417,876,900131,625-وتوصا

2.617,855,48842,5381.81-فنورد

4.06-1.878,992,600155,043-سبهان

تعداد شرکت ها بر اساس تغییر هفتگی ارزش بازار10 سهم پر نوسان در بورس - منفی

صنایع پر نوسان - بورس 
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شاخص قیمتتغییرشاخص کل بورس روز
 شاخص کل تغییر)وزنی- ارزشی(

 شاخص قیمت تغییر)هم وزن(
 ارزش بازارتغییر)هم وزن(

)هزار میلیارد ریال(
 ارزش معامالت
) میلیارد ریال(

17,542.234,775 994.21 1,569.50104,752.32 823.76157,254.56 3,113.98128,544.94 481,869.64شنبه

18,157.432,983 4,041.88 6,067.68108,794.20 4,544.26163,322.24 17,034.85133,089.20 498,904.49یکشنبه

18,329.441,315 1,916.69 2,911.32110,710.89 1,233.33166,233.56 4,831.35134,322.53 503,735.84دوشنبه

18,867.046,400 3,092.48 4,710.57113,803.37 3,910.34170,944.13 14,776.97138,232.87 518,512.81سه شنبه

19,061.150,090 1,997.56 3,000.55115,800.93 1,568.11173,944.68 5,882.00139,800.98 524,394.81چهارشنبه

در بورس های جهان��ی، یک ابزار یا روش 
س��رمایه گذاری تح��ت عن��وان ف��روش 
اس��تقراضی )Short Selling( وج��ود دارد. در ف��روش 
اس��تقراضی می توان از نزول قیمت س��هام س��ود کرد. به 
این ص��ورت که فردی پیش بینی می کند که قیمت س��هام 
ش��رکتی بی��ش از اندازه رش��د کرده و در آین��ده احتماال 
نزولی خواهد ش��د. در این حالت س��رمایه گذار بدون آنکه 
س��هام آن شرکت را از قبل خریداری کرده باشد، می تواند 
س��هام را از مالک آن قرض کند و پس از سپری شدن یک 
بازه زمانی همان تعداد س��هم به عالوه بهره آن را به مالک 

پرداخت کند. میزان بهره نیز از قبل مش��خص می شود. در 
این صورت متقاضی از مابه التفاوت فروش س��هم در قیمت 
باالتر و خرید مجدد آن در ارقام پایین سود می کند. در این 
حالت بر اس��اس قرارداد قرض مالکیت به فروشنده منتقل 
می ش��ود. این مهم نیز مانند طرح های دیگر مطرح ش��ده 
در بازار س��رمایه موافقان و مخالفان��ی دارد. موافقان طرح 
مذکور، ضمن اش��اره به تحلیل محور ش��دن بازار سرمایه 
با اجرایی ش��دن این طرح، اس��تفاده و گرفتن سود از بازار 
منفی را یکی از مهم ترین مزایای این ابزار می دانند. از سوی 
دیگر مخالفان طرح مذکور با اشاره به افزایش فشار فروشی 

که اجرایی ش��دن این مهم بر شاخص می آورد، تسهیل در 
اتفاق افتادن فاز اصالحی شاخص را دلیل عمده خود برای 
مخالفت می دانند. با این حال نکته مهم این است که چنین 
طرح هایی چه خصوصیاتی دارند که در خارج از ایران موفق 
بوده اما وقتی در بازار س��رمایه ما ایرانیزه می شوند، چندان 
مورد اقبال اهالی ب��ازار قرار نمی گیرند. اتفاقی که پیش از 
این برای بسیاری از ابزارهای طراحی شده در بورس ایران 
از جمل��ه آتی س��هام، صکوک وکال��ت و منفعت، صندوق 
زمین وس��اختمان و...  افتاده است. دیدگاه چند کارشناس 

بازار را در این باره می خوانیم.

به بهانه رونمایی از سازوکار فروش تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران مطرح شد

تیغ دولبه فروش تعهدی

دستورالعمل فروش استقراضی قابل تغییر است
با توجه به حاش�یه ها و نظرات متفاوتی که در خصوص اجرایی شدن 
فروش استقراضی مطرح می شود، با نگار نظری مدیر ابزارهای نوین 
ش�رکت بورس تهران گفت وگویی داشته ایم که در ادامه مشروح آن 

را می خوانید. 
***

  هدف بورس تهران از راه اندازی فروش تعهدی چه بود؟
فروش تعهدی اوراق بهادار زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که سرمایه گذاران انتظار 
دارند قیمت اوراق بهادار در آینده با کاهش همراه شود. از این رو با هدف کسب سود از این 

کاهش قیمت، به فروش اوراق تحت مالکیت شخص دیگری )که در دستورالعمل 
مالک عنوان شده است( اقدام کرده و با کاهش قیمت و بازخرید آن، مابه التفاوت 
قیمت فروش و بازخرید را به عنوان سود خود شناسایی می کنند. فروش تعهدی 
به س��هامدار عمده ای که نمی خواهد سهم را از دست بدهد و عالوه بر اینکه از 
EPS آن استفاده می کند، می خواهد یک بازده اضافه ای هم داشته باشد، عمال 
این امکان را خواهد داد، البته ریسک از دست دادن سهم را هم دارد اما ریسک 

کمی اس��ت .البته باید تاکید کنم که با راه اندازی این سازوکار در بورس عماًل می توان با 
افزایش نقدشوندگی شاهد افزایش کارایی بازار نیز بود.

 چه امکاناتی برای مالکان اوراق بهادار برای استفاده از وجه حاصل از 

فروش تعهدی وجود دارد؟
مالک اوراق بهادار نیز در مدت زمان بین فروش و بازخرید اوراق بهادار تحت مالکیت 
خ��ود، وجوه حاص��ل از فروش تعهدی را در قالب صندوق های س��رمایه گذاری بادرآمد 
ثابت قابل معامله یا سپرده های بانکی، سرمایه گذاری کرده و از سود آن بهره مند خواهد 
ش��د. البته اگر جلوتر برویم و نیاز باش��د که این مصارف متنوع ش��ود، حتی به صورت 

سرمایه گذاری در سهم، دستورالعمل قابل تغییر است. 

 برخی از کارشناسان و فعاالن بازار سرمایه نگرانی هایی بابت افزایش 
فش�ار فروش و وجود سیگنال منفی با این ابزار در بازار سرمایه دارند؛ 

شما برای کنترل این مهم چه تمهیداتی اندیشیده اید؟
 در همه جای دنیا هم چارچوبی در نظر گرفته می شود که Short sell باعث منفی 
شدن بازار نشود یا به منفی شدن آن شتاب ندهد. در واقع برای جلوگیری از 
این مهم محدودیت هایی در نظر گرفته می ش��ود. برای مثال، ش��ما در تمامی 
شرایط بازار نمی توانید Short sell را انجام دهید یا درصدهایی برای شاخص 
 Short  یا س��هام در نظر گرفته می ش��ود که اگر به آن سطح رس��ید، امکان
sell وجود نداشته باشد. از سوی دیگر محدودیت ها در سطح نماد، هم از نظر 
قیمت��ی و هم از نظر حجمی امکان اجرایی دارد؛ کمااینکه در همه این موارد 
دس��ت خود بورس هم برای دخالت باز است و اگر شرایط بازار به گونه ای دچار چالش 
ش��ود، امکان به یکباره بسته ش��دن Short sell وجود دارد. قابل ذکر است که تمامی 
موارد و محدودیت ها در دس��تورالعمل منتشر ش��ده اواخر خرداد ماه به تصویب هیأت 

مدیره سازمان بورس و وراق بهادار رسیده است.

گالره کحالی
خبرنگار

افزایش فشار با اجرایی شدن فروش استقراضی
محمد کفاش پنجه ش��اهی در مورد تاثیر اجرایی شدن بازار 
دوطرفه در بازار سرمایه گفت: بدون شک فروش تعهدی در 
ابتدای اجرایی شدن با افزایش فشار فروش بر بازار تاثیر منفی 
گذاش��ته و بازار را به فاز اصالحی می برد اما با توجه به اینکه 
سهم فروخته شده باید دوباره خریداری شود، می توان گفت 

این اصالحات هم در مدت زمانی دوباره جبران می شود. 
مدیرعامل کارگزاری خبرگان س��هام با اشاره به ریزش شدید شاخص بورس در 
دی ماه 92 ادامه داد: همواره ترسی از تکرار شدن اتفاقات سال 92 در ذهن فعاالن 
بازار وجود دارد، با توجه به حباب بس��یار زیادی که اکنون در برخی از س��هم های 
بازار دیده می شود، همچنین رشد شاخص به میزان باال، می توان گفت اگر اصالحی 
وجود داشته باشد، بزرگتر و شدیدتر از سال 92 است، چراکه با رشد شاخص، فشار 
فروش ها هم بیش��تر می شود. البته با توجه به انتظار برای رشد نرخ دالر و تورم در 

اقتصاد، می توان گفت دالیل کافی برای شروع چنین ریزشی هنوز وجود ندارد.

Short sell  ترمز رشد بازار را می کشد
علیرضا کدیور، مدیرعامل ش��رکت سرمایه گذاری ایرانیان در 
خصوص تاثیر فروش اس��تقراضی در بازار سرمایه گفت: اگر 
این ابزار تنها برای س��هم های بزرگ و بنیادی انجام شود که 
عمال هیچ کارکردی برای بازار سرمایه ندارد، چرا که مشکل 
ب��ازار حباب قیمتی اس��ت که در س��هم های کوچک اتفاق 
می افتد. وی افزود: با این حال اگر این ابزار بدون محدودیت 

برای همه بازار قابل اجرا باشد، مکانیزمی است که تا حدودی می تواند بازار را اصالح 
کرده و ترمز رشدی بازار را بکشد. 

این کارش��ناس اقتصادی با اش��اره به آمارهای مربوط به رشد شاخص در سال 
جاری بیان کرد: ش��اخص بورس در س��ال جاری 139 درصد و شاخص هم وزن در 
همین بازه زمانی 325 درصد یعنی حدود 2.5 برابر رش��د داشته است که نشان از 
رشد باال و حباب گونه سهم های کوچک دارد. از این رو، روند نزولی شاخص می تواند 
برای سهم های بزرگ روند اصالحی و برای سهم های کوچک سقوط قیمتی باشد.

خبـــر
رونمایی مجازی از ابزار فروش تعهدی

رونمایی از س��از و کار فروش تعهدی در ۴ اس��فندماه س��ال جاری به صورت مجازی با حضور علی صحرایی، مدیرعامل 
ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران، حس��ن امیری، معاون نظارت بر بورس ها و ناش��ران س��ازمان بورس و امیر هامونی، 

مدیرعامل فرابورس برگزار شد.

راه اندازی ابزار جدید
صحرایی با اشاره به لغو مراسم حضوری به دلیل شرایط موجود و حفظ رعایت سالمت و بهداشت شهروندان و اجرای 
مراسم به صورت نمادین در فضای مجازی گفت: ساز وکار فروش تعهدی در راستای سلسله ابزار های نوین بازارسرمایه 
که بورس تهران هم در آن مشارکت داشته شروع شده است، چنانچه در سال گذشته ابزار آتی سبد سهام و کارکرد آتی 
شاخص را داشتیم و در سال قبل از آن اختیار معامالت راه اندازی شد و امسال هم ابزار فروش تعهدی را به بازار سرمایه 
اضافه می کنیم که با اضافه شدن این ابزار جعبه ابزار های کالسیک بازار سرمایه کامل خواهد شد. وی در ادامه بیان کرد: 
سازوکار فروش تعهدی که در دنیا به نام فروش استقراضی یا Short Selling شناخته شده و در اغلب بورس های دنیا 
به جز منطقه ما مورد استفاده قرار می گیرد، معامالت آن در بورس هایی مانند بورس شنزن که ۸۰۰ نماد از 2۰۰۰ نماد 
آن از عملیات فروش استقراضی استفاده کرده و در سال 2۰1۸ بنا بر آمار های ارائه شده 1۶ درصد معامالت بورس شنزن 
از طریق سازوکار فروش استقراضی انجام شده است، همچنین در بورس های تایلند و بخصوص ژاپن که در سال 2۰2۰ 
پنج درصد معامالت از طریق همین ساز و کار انجام شده است. وی گفت: عمده تفاوت موجود این ابزار با دیگر ابزار های 
مالی در این است که تاکنون در بازارسرمایه ایران از محل افزایش قیمت دارایی های مالی سرمایه گذاران منتفع می شدند 
و حال با سازوکار فروش تعهدی عالوه بر پوشش ریسک، امکان انتقاع و سودآوری از محل ریزش قیمت سهام و دارایی 

مالی موردنظر نیز که تحت این سازوکار است، وجود دارد. 

بهبود نقدشوندگی
حسن امیری، معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس در مراسم رونمایی از ابزار فروش تعهدی با اشاره به 
این که از مهم ترین اهداف راه اندازی ابزار فروش تعهدی، بهبود وضعیت نقدش��وندگی س��هام در بازارسرمایه کشور است، 
گفت: در حال حاضر موقعیت بسیار مناسبی در بازار سهام تشکیل شده و شرکت ها باید از این فرصت در جهت دستیابی 
به سودآوری بیشتر استفاده کنند. وی افزود: در این میان، یکی از مهم ترین موارد این است که شرکت هایی که در گذشته 
عرضه اولیه سهام داشتند، مجدد اقدام به عرضه اولیه سهام خود کنند. به این ترتیب نقدشوندگی سهم افزایش خواهد 
یافت و هم کرسی هیأت مدیره در شرکت حفظ می شود. امیری گفت: در حال حاضر شاهد ورود نقدینگی جدید و مناسبی 
به بازار هستیم. نکته مهم در این میان این است که شرکت ها و سهامداران عمده از فرصت ایجاد شده استفاده کنند و 
شرکت ها را توانمند کنند. وی در ادامه عنوان کرد: با توجه به نقدینگی موجود در بازار، افزایش  سرمایه شرکت ها صورت 
می گیرد و ش��اهد تداوم س��ودآوری شرکت ها خواهیم بود. به عبارت دیگر بحث افزایش سرمایه امکان خوبی برای تداوم 
سودآوری و افزایش سودآوری شرکت ها به دنبال دارد. امیری ادامه داد: در این راستا افزایش  سرمایه از طریق سلب حق 
تقدم و صرف سهام یکی از مهم ترین موارد خواهد بود. برای عملیاتی شدن این موضوع در یک ماه گذشته جلساتی برگزار 
شد و برخی شرکت ها اعالم آمادگی برای استفاده از این نوع افزایش  سرمایه دارند. این امر سبب می شود تا منابع به طور 

مستقیم به شرکت ها تزریق شود و به طبع منابع خوبی و به سرعت وارد شرکت ها خواهد شد.

 سفته بازان سهم را به سوی
منفی شدن هدایت می کنند

ابوالفض��ل ش��هرآبادی، عضو هیأت 
مدیره شرکت س��بدگردانی داریک 
پارس در خصوص فروش استقراضی 
گفت: این نوع از خرید، حالتی است 
ک��ه افراد اق��دام به فروش س��هامی 
می کنند که موجودی آن نزدش��ان 

صفر اس��ت. وی اف��زود: این ابزار در بازاره��ای مالی دیگر 
کش��ورها مرسوم اس��ت و این امکان را به فرد می دهد که 
اگر دانش و تحلیل دارد اما سرمایه ندارد، می تواند از دانش 
خ��ود پول دربی��اورد. در واقع اگر با تحلی��ل به این نتیجه 
رسید که قیمت س��هم نزولی خواهد شد، از طریق فروش 
اس��تقراضی اقدام به فروش سهمی می کند که در پرتفوی 

خود ندارد.

 این کارش��ناس بازار سرمایه تاکید کرد: هرکس قدرت 
تحلیل داش��ته باش��د، می تواند از این آپشن استفاده کند، 
البته عامه سهامداران نیز بر اساس جو بازار دست به فروش 

استقراضی می زنند. 
عضو هیأت مدیره ش��رکت س��بدگردانی داریک پارس 
هش��دار داد: با این اوصاف اگر نهاد ناظر، نظارت درس��تی 
نداشته باشد، این امکان به سفته بازان داده می شود که یک 

سهم را به سمت منفی شدن سوق دهند.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر، فعاالن بازار با این ذهنیت 
ک��ه پس از هر صع��ودی، فاز اصالحی اتف��اق می افتد، در 
انتهای فاز صعودی شاخص، شروع به Short sell می کنند 
و این اقدام به شروع و تسهیل فاز اصالحی شتاب می دهد. 
یعنی افراد نه تنها سهم هایی را که دارند، می فروشند بلکه 
س��هم هایی که ندارند را هم می فروشند و این فشار فروش 

در بازار را بیشتر می کند.
این تحلیلگر بازار س��رمایه، راه ان��دازی ابزارهای ناقص 
ی��ا نابجا را یک��ی از ایرادهای فعلی بازار دانس��ت و افزود: 

برخ��ی از ابزارهایی که در بازار ایران راه اندازی می ش��وند، 
ج��زو پرکاربردترین ابزاره��ای مال��ی در بازارهای جهانی 
هستند، اما مورد استقبال قرار نمی گیرند، چرا که در زمان 
یا فرمت نامناس��ب و به صورت ناقص راه اندازی ش��ده اند. 
برای مثال آتی س��هام، صکوک وکالت و منفعت، صندوق 
زمین وس��اختمان و... ابزارهای پرکاربردی هس��تند اما در 
ایران موفق نیستند، چرا که یا ناقص اجرایی شدند یا زمان 
مناس��بی برای راه اندازی آنها انتخاب نشده است. از سوی 
دیگر ابزارهایی که خوب عمل می کنند مانند آتی س��که را 
یک ش��به متوقف می کنند؛ همه اینها مواردی است که به 
نهاد ناظر برمی گردد، چراک��ه ابزارها را به صورت تئوریک 
طراحی می کنند و به برخی جنبه های عملی آن توجه الزم 
نش��ده است، در حقیقت ابزارها آزمون و خطای خود را در 

بازار پس می دهند.
ش��هرآبادی تاکید کرد: سازمان باید امکان آزمون برای 
ابزارهای نوین خود داشته باشد چراکه بازار سرمایه محلی 

برای آزمون و خطای ابزارهای طراحی شده نیست. 

کاوشـکر

میزان مالکیت سهام در اختیار سهامدار عمده نماد شرکت
19.3 میلیارد سهم

310.9 میلیون سهم
21.4 میلیون سهم

وتجارت
ملت

فباهنر
شرکت سرمایه گذاري صباتامین-سهامي عام

9.2 میلیارد سهم فوالد شرکت توسعه سرمایه رفاه-سهامي خاص

8.2 میلیارد سهم فخوز شرکت گروه توسعه اقتصادي پایندگان-سهامي خاص

8 میلیارد سهم رانفور شرکت ملي انفورماتیك-سهامي خاص

7.5 میلیارد سهم کچاد شرکت سرمایه گذاري توسعه معادن وفلزات-سهامي عام

1.6 میلیارد سهم ومعادن صندوق سرمایه گذاري گنجینه زرین شهر

3.7 میلیارد سهم فملی شرکت صبامیهن-سهامي خاص

2.3 میلیارد سهم وغدیر شرکت بیمه کوثر-سهامي عام

1.4 میلیارد سهم وبملت شرکت تعاوني معین آتیه خواهان
1.3 میلیارد سهم

174.5 میلیون سهم
وپارس
خگستر شرکت سرمایه گذاري سمند-سهامي خاص

1.2 میلیارد سهم کحافظ شرکت سرمایه گسترآریا-سهامي خاص
1.2 میلیارد سهم

625.7 میلیون سهم
وغدیر
والبر شرکت سرمایه گذاري ملي ایران-سهامي عام

892 میلیون سهم قرن شرکت پدیده شیمي پایدار-سهامي خاص

864 میلیون سهم ونوین شرکت سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهرایران

689.7 میلیون سهم کاوه شرکت مادرتخصصي مالي وسرمایه گذاري سینا-سهامي خ

729 میلیون سهم میدکو شرکت سامان تجارت تدبیرایرانیان-سهامي خاص

697.5 میلیون سهم کاوه شرکت مادرتخصصي مالي وسرمایه گذاري سینا-سهامي خ

462.2 میلیون سهم کاما شرکت گروه صنعتي ومعدني امیر-سهامي عام

358.7 میلیون سهم فخوز شرکت سرمایه گذاري سامان مجد-سهامي خاص

384.6 میلیون سهم آسیا شرکت سرمایه گذاري اي.اف.جي.اچ کیش-بامسئولیت م

228.5 میلیون سهم برکت شرکت سرمایه گذاري پویا-سهامي عام

84.4 میلیون سهم والبر شرکت سرمایه گذاري تدبیر-سهامي خاص
المیرا ناجي امیرنژاد - کارشناس معامالت کارگزاري تامین سرمایه نوین

مهم ترین معامالت سهامداران عمده در هفته ای که گذشت )98/11/29 - 98/12/06(

 

 

18,85ساخت راديو و تلويزيون     

18,46الستيك و پالستيك     

16محصوالت چوبى     

15,91فعاليت هاي جنبي مرتبط با واسطه گري مالي     

14,89انبوه سازى امالك و مستغالت     

14,73رايانه و فعاليتهاى وابسته به آن     

14,5مواد و محصوالت دارويى     

14,4ساير محصوالت كاني غير فلزي     

13,75استخراج كانه هاى فلزى     

13,59محصوالت كاغذى     

21,04منسوجات     

20,81سيمان، آهك و گچ     

17,85ساير محصوالت كاني غير فلزي     

17,67هتل و رستوران     

15,76فعاليت هاي جنبي مرتبط با واسطه گري مالي     

14,09توليد ماشين آالت اداري، حسابداري و محاسباتي     

13,82سرمايه گذاريها     

13,57مواد و محصوالت دارويى     

13,16استخراج كانه هاى فلزى     

12,81خودرو و ساخت قطعات     
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ارقام به تومان

شاخـص طال

ارقام به تومان

شاخـص نفت و ارز
برابــری ارزهــای جهانــی

0.905دالر به یورو

0.779دالر به پوند

3.672دالر به درهم

64.255دالر به روبل

5.895دالر به لیر

یادداشت
کاهشقابلتوجهقیمتهادرآتیکاال

هفته گذش��ته تمامی سررس��یدهای آتی کاال با کاهش چش��مگیری مواجه گردید. در قراردادهای 
پسته و زعفران حمایت های مهمی شکسته شد و در نهایت قیمت ها در سررسید اردیبهشت به زیر 
10 هزار تومان س��قوط کرد. این ریزش س��نگین اما به آتی زعفران ختم نشد و پسته فندقی نیز که 
در س��ال جاری وارد بورس کاال ش��د، حمایت 92 هزار تومانی را از دس��ت داد و وارد کانال 80 هزار 

تومانی شد.
دلی��ل اصل��ی این ریزش را می ت��وان در صادرات کاالهای کش��اورزی همچون پس��ته و زعفران 
جس��ت وجو کرد. در س��ال جاری و به خصوص در چند ماه گذش��ته صادرات زعفران با مش��کالت 
بس��یاری مواجه گردیده و همین امر س��بب نزول قیمت ها در بازار شده است. قیمت زعفران نسبت 
به س��ال گذشته با وجود افزایش چند برابری هزینه های کشاورزان، رشد قابل قبولی نداشته است. پسته فندقی نیز که 
توانسته بود با ورود به قراردادهای آتی حتی به باالی 25 هزار تومان نیز صعود کند، در چند ماه گذشته روند نزولی به 

خود گرفته و به خصوص در هفته قبل همراه با کاهش قیمت زعفران به زیر کف های حمایتی رسید. 
برخی از فعاالن بازار دلیل کاهش ناگهانی این دو محصول در هفته گذشته در بازار نقدی را ویروس کرونا و تحت تاثیر 
قرار گرفتن میزان صادرات محصوالت کشاورزی می دانند. همچنین در کاهش قیمت می توان به عوامل بنیادی همچون 
افزایش کاشت زعفران، شرایط جوی و بارندگی های مطلوب در سال گذشته، افزایش تحریم ها و کاهش صادرات، کمبود 
نقدینگی در بازار اش��اره کرد. در این میان اما بازار مش��تقه همچنان از ضعف قوانین رنج می برد. چرا که باال بودن میزان 
وج��ه تضمین، فاصله کم سررس��یدها با یکدیگر، عدم وجود بازارگردان ق��وی، کم بودن میزان جریمه نکول و عمق کم 
معامالت سبب شده است که آتی کاال همچنان از کارایی چندانی برخوردار نباشد. نیاز است بورس کاال تمامی موارد فوق 

را بررسی و برای ورود نقدینگی به این بازار و افزایش حجم معامالت چاره ای بیندیشد. 
در هفته منتهی به 6 اسفند تعداد 319،331 قرارداد به ارزش 3،950،775 میلیون ریال در بازار آتی مورد معامله قرار 
گرفت. در این بین دو سررس��ید زعفران نگین اس��فند و اردیبهشت بیشترین حجم معامالت را به خود اختصاص دادند. 
اما آتی زیره همچنان کمترین حجم معامالت را دارد. در هفته قبل تنها 112 قرارداد زیره سبز به ارزشی برابر با 3،545 

میلیون ریال در آتی کاال مورد معامله قرار گرفت.

 هفته نامه بورس: حامد س��لطانی نژاد، مدیرعامل بورس کاالی ایران در ابتدای س��ال 
جاری، توس��عه دارایی های پایه روی ابزارهای فعلی، توس��عه ابزارهای مالی اوراق مبتنی بر 
کاال، گس��ترش و توس��عه اندازه و عمق بازار و توسعه مشارکت با سایر نهادها و نیز تقویت و 
مدیریت برند شرکت را از مهم ترین طرح های کالن بورس کاالی ایران در سال 98 اعالم کرد. 
همچنین توسعه معامالت بین الملل، توسعه سیستم های اطالعات مدیریت، بهبود روش ها و 
فرآیندهای ش��رکت، بهبود ارتقا و یکپارچه سازی سیستم ها و سامانه ها و پشتیبانی و بهبود 
کیفیت خدمات ارائه ش��ده به ذی نفعان از دیگر طرح های مدنظر این مدیر جوان برای سال 
جاری بود که در راس��تای اجرایی س��ازی این طرح ها حدود 98 پروژه و اقدام بهبود و 250 
اقدام جاری تعریف شده بود. اکنون که 11 ماه از سال جاری گذشته، سوال اصلی این است 

که بورس کاال در رسیدن به اهداف خود تا چه حد موفق بوده است؟

کاهش 62 درصدی تعداد قراردادهای ابزارهای مالی بورس کاال
بر اساس اطالعات جدول زیر که آمار بورس کاال از ابتدای سال 98 تا انتهای هفته نخست 
اسفند ماه را با مدت زمان مشابه در سال گذشته می سنجد، می توان گفت که حجم معامالت 
در بازار فیزیکی در سال گذشته 22 میلیون و 467 هزار و 671 تن بوده که در سال جاری به 
23 میلیون و 856 هزار و 866 تن رسیده است، این در حالی است که ارزش بازار فیزیکی با 
ثبت رشد 59 درصدی توانسته نگاه تحلیلگران را مثبت کند. با این حال حجم پایین معامالت 
در کنار ارزش باالی آن نش��ان از افزایش نرخ محصوالت در این مدت دارد. در بازار فیزیکی 
طال با رش��د 329 درصدی در حجم و 579 درصدی در ارزش نس��بت به مدت مشابه سال 
گذشته، بیشترین تغییر مثبت را در این بازار به ثبت رسانده است. از سوی دیگر محصوالت 
کش��اورزی با کاهش 100 درصدی در حجم و ارزش معامالت نس��بت به س��ال گذشته، در 

آنسوی طیف تغییرات پرچمدار است. 
براساس آمارهای منتشر ش��ده، قراردادهای آتی که در گروه بازار مشتقه بورس کاال قرار 
می گیرند نیز با کاهش 7 درصدی در حجم و 72 درصدی در ارزش قراردادها مواجه شده اند، 
این در حالی اس��ت که مس��ئوالن بورس کاال ادعای زیادی در این حوزه دارند. قراردادهای 
اختیار معامله اما توانس��ته انتظار فعاالن بازار را تأمین کند و با رشد 213 درصدی در تعداد 
قرارداده��ا، ارزش ای��ن قراردادها را به حدود یک میلی��ارد و 170 میلیون و 624 هزار ریال 
رس��انده است. ازس��وی دیگر بازار ابزارهای مالی مانند سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده 
کاالیی و صندوق های س��رمایه گذاری نیز به ترتیب با 85، 39 و 62 درصد کاهش نسبت به 
مدت مشابه در سال گذشته، نشان از عملکرد ضعیف بورس کاال در سال جاری نسبت به سال 
گذشته دارد. درحقیقت، در کل حجم معامله شده در بازار مشتقه حرکت 6 درصدی منفی 
را شاهد بودیم و در بازار ابزارهای مالی این تفاوت به منفی 62 درصد در قراردادها می رسد و 
به ترتیب کاهش 72 و 20 درصدی در ارزش این بازارها را می بینیم. با این حال سوال اصلی 
اینجاس��ت که گرچه بر اساس آمارهای عملکرد، بورس کاال روند رو به رشدی نداشته است، 
اما چرا این بازار توانسته معامالت با ارزش باالیی را به ثبت برساند؟ مهم ترین علت این اتفاق 

را می توان افزایش نرخ دالر و ترس از احتکار در بین تولیدکنندگان دانست. 

کاهش چشمگیر محصوالت کشاورزی از سبد بورس کاال
نمودارهایی که در ادامه آمده، نشان دهنده سهم محصوالت در حجم و ارزش معامالت بورس 
کاال از ابتدای سال جاری در مقایسه با همین زمان در سال گذشته است که مهم ترین نکته آن 

را می توان کاهش چشمگیر محصوالت کشاورزی در سبد محصوالت کاالیی دانست. 

رشد بورس کاال زیر سایه نرخ دالر
با توجه به آمارهای منتش��ر ش��ده می توان گفت، حجم معامالت کاال در این مدت نسبت 
به مدت مش��ابه نه تنها رشد قابل توجهی نداشته بلکه در برخی موارد با کاهش چشمگیری 
مواجه ش��ده اس��ت، بنابراین با توجه به اینکه محصوالت کاالیی در س��ال گذشته با نرخ ارز 
نیمایی 4200 تومانی معامله می ش��دند و امس��ال این نرخ به حدود 10500 تومان رسیده 
اس��ت، می توان گفت روند صعودی بورس کاال به دلیل تفاوت قیمت ارز در س��ال گذش��ته 
و جاری اس��ت. بنابراین توس��عه ابزارهای مال��ی اوراق مبتنی بر کاال که در س��ال جاری بر 
محصوالتی مانند زعفران، زیره و... اجرایی ش��د، نتوانس��ته تاثی��ر چندانی بر روند معامالتی 

بورس کاال داشته باشد. 

تاثیر منفی کرونا بر بازارهای کاالیی
از سوی دیگر، به گفته امیر صباغ مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو با توجه 
به اینکه چین بزرگترین مصرف کننده مس و فوالد در جهان با مصرف حدود 51 درصد فوالد 
دنیاس��ت، وضعیت این حوزه در سطح بین المللی از شرایط چین تاثیر می پذیرد. برای مثال 
جنگ تجاری بین آمریکا و چین بر س��رعت رشد اقتصادی چین تاثیرگذار بود، یعنی هرچه 
تعرفه های آمریکا باال می رفت، س��رعت رشد تجاری چین کاهش پیدا می کرد. نمونه روشن 
دیگر اینکه پیش از جنگ تجاری این دو کش��ور قیمت مس حدود 6500 دالر بود، پس از 
آغاز جنگ تجاری نرخ این محصول به حدود 5800 دالر کاهش یافت و پس از توافق قیمت 
مس به 6300 دالر برگشت. با این اوصاف انتظار داشتیم در سال پیش رو نرخ مس تا 6700 

دالر هم برود اما با توجه به شیوع ویروس کرونا دوباره این چشم انداز منفی شد.
بنابراین می توان گفت که ش��رایط اقتصادی چین بر بازارهای کاالیی تاثیر مستقیم دارد. 
از این رو ش��یوع ویروس کرونا در چین توانس��ت با تاثیرگذاری منف��ی بر بورس چین، نرخ 
محصوالت کاالیی را با کاهش روبه رو کند. در این حال اخبار ش��نیده شده از وجود و شیوع 
این ویروس در ایران نیز نگرانی ها را افزایش داده و چش��م انداز بازارهای کاالیی را برای نیم 

سال اول سال 2020 میالدی تیره کرده است. 

FATF انتظار تورم با قرار گرفتن ایران در لیست سیاه
همچنی��ن قرار گرفتن ایران در لیس��ت س��یاه FATF هم بر بازار س��رمایه به خصوص 
بازارهای کاالیی تاثیرگذار خواهد بود. از یک سو این مهم با شکل گیری انتظارات تورمی برای 
س��ال آینده، فضایی را به وجود آورده که تولیدکنندگان با نگرانی از رش��د قیمت محصوالت 
در ماه های آینده، ترجیح می دهند که مواد مورد نیاز خود را پیش از موعد خریداری و انبار 
کنند که در ماه های آینده مجبور به خرید همین محصوالت با نرخ باالتری نباشند و همین 
امر زمینه رشد تقاضا در بورس کاال را فراهم کرده است و از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان 
انتظار برای وجود مش��کالت بیش��تر در صادرات محصوالت، با توجه به قرار گرفتن ایران در 
لیست سیاه FATF، انتظار افزایش هزینه کرد شرکت های تولیدی در سال های آینده را باال 
برده که این نیز بر باال رفتن بهای تمام ش��ده و در پی آن افزایش نرخ محصوالت در س��ال 

آینده دامن خواهد زد.

چهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه 
6,284,000 6,289,000 5,972,0005,986,0006,286,000هر گرم طالی 18 عیار
61,260,000 61,410,000 57,260,00056,710,00060,990,000سکه تمام طرح جدید
60,550,000 57,500,00056,500,00060,300,00061,000,000سکه تمام طرح قدیم

30,800,000 30,900,000 30,500,00030,350,00031,100,000نیم سکه
18,600,000 18,650,000 19,000,000 18,600,000 18,500,000 ربع سکه
9,490,000 9,500,000 9,560,000 9,500,000 9,600,000 یک گرمی

1,643,49 1,658,05 1,643,46 1,643,46 1,643,46 اونس جهانی )دالر(

چهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه 
53,45 54,12 55,77 57,94 58,45  نفت برنت 
 WTI49,32 49,88 51,44 53,44 53,44  نفت
56,11 56,11 58,17 58,94 58,94  نفت اوپک 

156,010 148,010 145,290147,550146,990دالر
155,790157,990158,030159,020169,070 یورو 
198,300199,880202,470204,220202,990 پوند 
41,86041,92042,85042,94042,930 درهم 

حسن میثمی
مسئول معامالت مشتقه 

 شرکت کارگزاری 
بورس بیمه ایران

تحلیل بازار
خوشبینیبهآیندهطال

در هفته ای که گذش��ت، اگرچه روند قیمتی طال در بازارهای جهانی با نوس��اناتي هیجاني همراه بود، ولی به طور 
کلي روندی کاماًل صعودی داش��ت. الزم به ذکر اس��ت قیمت طال در هفته گذش��ته از میانگین 1580.550 دالر 
ب��ه ازاء ه��ر اون��س در تاریخ 17 ماه فوریه س��ال 2020 میالدي، به میانگین قیم��ت 1638.500 دالر به ازای هر 
 اونس در تاریخ 21 ماه فوریه س��ال میالدي جاری رس��ید که بیش��ترین میزان قیمتی این فلز ارزشمند در 7 سال 

اخیر است. 
در هفته اخیر در بازارهاي جهاني، بهای فلز گرانقیمت طال تحت تاثیر اتفاقات مهمی به شرح ذیل قرار گرفت:

در هفته معامالتی گذش��ته به گزارش خبرگزاری رویترز، با ش��یوع ویروس کرونا به کش��ورهای دیگر همچون 
کره جنوبی، ایتالیا و ایران این عامل موجب گردید تا چش��م انداز ترس از افت اقتصادی جهان در بین کارشناس��ان 
اقتص��ادی به وجود آید. این در حالی اس��ت که ش��رکت apple آمریکا در هفته قب��ل اعالم کرد که ویروس کرونا 
زنجی��ره تأمی��ن جهان��ی را تحت تاثیر قرار داده اس��ت و برای کاهش میزان فروش این ش��رکت هش��دار داد. در 
همین حال ش��اخص PMI که ش��اخص خری��د مدیران آمریکاس��ت از 51.9 واحد در ماه ژانوی��ه به 50.8 واحد 
در م��اه فوری��ه اف��ت کرد. همچنین ب��ه دلیل تاثیرات وی��روس کرونا بر اقتص��اد آمریکا، ش��اخص بورس صنعتی 
DowJones ای��ن کش��ور ب��ا 0.64 کاهش به 29031.99  واحد رس��ید. این عوامل موجب ش��د ت��ا ارزش نرخ 
براب��ری دالر آمریکا در قبال یورو در بازارهای جهانی تضعیف ش��ود. به دنبال اف��ت ارزش دالر آمریکا و با افزایش 
رویک��رد معامله گران و س��رمایه گذاران جهانی ب��ه خرید طال به عنوان پناهگاهی مطمئن برای س��رمایه گذاری در 
 ش��رایط ب��ی ثباتی اوضاع اقتصادی، بهای این فلز ارزش��مند در هفته قبل در بازاره��ای جهانی با روندی صعودی 
همراه ش��د. عالوه بر این در هفته گذش��ته به گزارش س��ایت Kitco،  طالي فیوچر تحویل ماه فوریه س��ال 2020 
میالدی با 0.1 درصد افزایش قیمت نس��بت به هفته قبل، به رقم 1571.50 دالر به ازاء هر اونس در روز جمعه، در 
بازار بورس فلزات نیویورک رس��ید. در همین حال در هفته اخیر، به گزارش گروه تحقیقات س��ایت Kitco، از بین 
نظرسنجی انجام شده در بین تحلیلگران حرفه ای 15 نفر در نظرسنجی ها شرکت کردند، که از بین این افراد 14 نفر 
پیش بینی رش��د قیمت برای طال، یک نفر پیش بینی کاهش قیمت و صفر نفر نظری بی تفاوت، نسبت به روندقیمت 

طال در هفته آتی داشته اند.
این اتفاقات در حالی است که با احتمال زیادي مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت طال در هفته هاي آتي، داده هاي 
آماري منتشر شده از اقتصاد کشورها، تغییرات نرخ بهره بانکي آمریکا توسط بانک فدرال رزرو این کشور، سیاست بانک 
مرکزي اروپا در تغییر یا ثبات نرخ بهره بانکي این منطقه، مس��ئله برگزیت در انگلیس، همچنین برنامه هاي تس��هیل 
مالي بانک هاي مرکزي سایر کشورها، داده هاي اقتصادي کشور چین، همزمانی با فستیوال هاي دو کشور چین و هند، 
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مشروح کامل این تحلیل را در سایت sedayebourse.ir بخوانید.
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%9-_1,519,303,592,161-1,661,944,060,281-شركت بورس كاالي ايرانجمع كل معامالت 

.آمار مربوط به ابزارهاي مالي اخذ شده از سايت شركت بورس كاالي ايران مي باشد** 
كيلوگرم: واحد طال * 
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| اسفند 98  هفته دوم  سال هفتم  شماره 345 |

صدای بورس
برنامه انتقال آب خلیج فارس به شرکت های معدنی

رئیس هیأت عامل ایمیدرو از برنامه انتقال 130 
میلی��ون متر مکع��ب آب به اس��تان های یزد و 

کرمان خبر داد.
 خداداد غریب پور در نشست »بررسی اقدامات و 
برنامه های طرح انتقال آب خلیج فارس به طرح های 
توسعه صنایع معدنی« گفت: عملیات انتقال آب به 
ش��رکت های گل گهر، مس سرچشمه و چادرملو 
به ترتیب در خرداد، ش��هریور و آذر سال آینده انجام می شود. وی با اشاره به 
اهداف تعیین شده در اجرای این پروژه ملی، اظهار کرد: تأمین آب معادن مس، 
سنگ آهن و صنایع فوالدسازی و جایگزینی با منابع آب زیرزمینی و سطحی 
در کارخانه ها و طرح های اس��تان های کرمان، یزد و هرمزگان از جمله اهداف 
اجرای این طرح است. رئیس هیأت عامل ایمیدرو ادامه داد: هدف کلی طرح 
شیرین سازی و انتقال آب به میزان 650 میلیون متر مکعب در سال است. فاز 
نخست شیرین سازی، حدود 180 میلیون متر مکعب در سال است که ساالنه 
130 میلیون متر مکعب آن به اس��تان های کرمان و یزد انتقال می یابد. 50 

میلیون متر مکعب در سال برای شرب استان هرمزگان خواهد بود.

برنامه های توسعه ای هلدینگ خلیج فارس
امسال کارهای عملیاتی سه پروژه بزرگ پاالیشگاه 
گاز بیدبلن��د، پ��روژه الفین ایالم و ش��رکت اوره و 
آمونیاک لردگان تمام می شود و وارد فاز عملیاتی و 
تولید محصول تجاری می شوند و در طول سال ۹۹  

به تولید تجاری خود ادامه خواهند داد. 
جعفر ربیعی، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس 
گفت: فارس یک ش��رکت توسعه ای است؛ بنابراین 
برنامه های زیادی در دست اجرا دارد که در سال های مختلف باید به بهره برداری 
برس��د. س��ایر پروژه ها را به تدریج در س��ال های آینده در قالب جهش دوم و 
سوم صنعت پتروشیمی به بهره برداری خواهیم رساند. در حال حاضر ظرفیت 
تولید شرکت های موجود هلدینگ حدود ۲۴ میلیون تن است. در سال آینده 
ش��ش میلیون تن و س��ال 1۴00 حدود دو میلیون تن به این ظرفیت اضافه 
می شود که جهشی در افزایش ظرفیت هلدینگ خواهد بود. درخصوص ورود 
زیرمجموعه ها به بورس آمادگی داریم در همین یک ماه باقیمانده شرکت های 
آریا ساس��ول، ارومیه و تندگویان را وارد بورس کنیم. شرکت های اروند، بندر 

امام و بوعلی در صف قرار می گیرند تا در سال آینده عرضه شوند.

اصالحات ساختاری در شستا
رئیس هیأت مدیره شس��تا با اشاره به اصالح 
س��اختاری این مجموع��ه گفت: لیس��تی از 
ش��رکت های زیان ده شس��تا در قدیم منتشر 
ش��ده بود، امروز خوشحالم اعالم کنم در حال 

حاضر ما فقط ۷ شرکت زیان ده داریم.
اکب��ر ترکان اع��الم کرد: با اصالح س��اختار 
ش��رکت های زیان ده از زیان دهی خارج شدند، 
برخی ش��رکت ها ادغام و چند شرکت منحل ش��دند. اصالح ساختاری که 
به همت مدیرعامل شستا انجام شده، یک اصالح ساختار اساسی است. وی 
افزود: بخش دیگری از اصالحاتی که مدیرعامل شستا انجام داده است، دفع 
هزینه های زائد است. بیش از ۴0 شرکت که در تهران و شهرهای بزرگ دفتر 
مرکزی داشتند، دفاتر شان تعطیل و به محل کارخانه منتقل شده اند. امروز با 
وسایل ارتباطی جدید نیازی نیست در تهران دفتری با جمعی از حقوق بگیران 
داشته باشند که موجب هزینه زائد شود. یکی دیگر از کارهای خوب محمد 
 رضوانی فر مدیرعامل شستا این است که از تاسیس شرکت های جدید پرهیز 

کرده و طرح های توسعه ای درون بنگاه های موجود انجام می شود.

 هفته نامه بورس: مجمع عمومی صاحبان 
س��هام شرکت س��رمایه گذاری س��په با حضور 
مدیرعامل و بیش از 80 درصد س��هامداران در 

مجموعه فرهنگی ورزشی تالش برگزار شد.
س��ید ابراهیم عنایت، مدیرعامل شرکت در 
رابطه با گزارش س��ال مالی منتهی به 30 آذر 
۹8 گفت: در س���ال م�الی م�ورد گ�زارش در 
جه�ت اص�الح و ک��اهش ریس��ک پرتف��وي 
و اس����تفاده بهین����ه از موقعی��ت هاي بازار 
سرمایه، اق��دامات اساسی ب��ه عم��ل آورده و 

برنامه ریزی هاي خود را بر اساس رضایتمندي و حفظ و ارتقاء منافع کلیه ذی نفعان بنا نهاده 
است. وی ادامه داد: در تاریخ 13۹8/0۹/30 سرمایه گذاري هاي بورسی شرکت در 13 صنعت 
بوده است که در میان صنایع مذکور شاهد حضور صنایع بزرگ، صادرات محور و با پتانسیل 
همچون کانه ه�اي فل�زي، پتروش��یمی و فلزات اساسی هس��تیم و هم شاهد حضور صنایع 
کم ریس��ک و با بازده نق�دي ب�اال همچ�ون ص�نایع داروی��ی، غذایی و مخابراتی بوده ایم.وی 
در راس��تاي سیاست افزایش سهم سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها و افزایش گ�ردش 
پرتفوي ش��رکت نیز افزود: مبلغ خری��د و فروش هاي صورت گرفته با افزایش 10۴ درصدي 
نسبت به سال م�الی گذش�ته، به بیش از 510 میلیارد تومان رسیده، همچنین سود حاصل از 
فروش سرمایه گذاری ها نیز با رش�د ۴33 درصدي به مبلغ 160 میلیارد تومان رسیده است.

عنایت در رابطه با تفکیک س��رمایه های شرکت نیز گفت: به واسطه موضوع فعالیت شرکت، 
در حدود 85 درص�د دارای�ی ه�اي ش�رکت را سرفص�ل س�رمایه گذاری ها تشکیل می دهد که 

به تفکیک بدین شرح است.)جدول یک(
بهای تمام شده سرمایه گذاری های شرکت به تفکیک افق سرمایه گذاری نیز بدین ترتیب 

است. )نمودار یک(
نایب رئیس هیأت مدیره در ادامه با اش��اره به نمای��ه زیر روند تغییرات ارزش روز خ�الص 
دارایی ه�اي ش���رکت در س���ال م�الی م�ورد نظر ب�ه تفکی�ک هر ماه را توضیح داد و تاکید 
کرد: در محاس�بات مربوط�ه، ارزش روز پرتف�وي غیربورس�ی ش�رکت و بهاي جاري زمین ها 

و امالک شرکت، معادل ارزش دفتري آنها در نظر گرفته شده است؛
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سپه در رابطه با سود حاصل از سرمایه گذاری طی سالیان 
متمادی این چنین ادامه داد: از جمله اهداف مدیریت ش��رکت شناسایی سود با کیفیت و با 
ثبات از محل س��رمایه گذاری های صورت گرفته بوده است. این مهم در سال مورد گزارش با 
تحقق مبلغ 3،1۷6،56۷ میلیون ریال س��ود سرمایه گذاری حاصل شده است که ۹۷ درصد 
آن متعلق به سهام شرکت ها و اوراق بورسی پرتفوی است. عنایت در رابطه با اقدامات انجام 

شده در سال مالی مورد گزارش به موارد زیر اشاره کرد:
 خ��روج تدریجی از صنای��ع کم بازده و اس��تفاده از فرصت هاي ب�ازار س���رمایه به ویژه 

عرض�ه ه�اي اولی�ه و ورود به صنایع پربازده و داراي ریسک متناسب؛
 تهیه، تدوین و ارائه بودجه شرکت در مقاطع سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و ساالنه.

پیگیري وصول مطالبات از ش��رکت هاي س��رمایه پذیر، شناسایی مشوق ها و معافیت هاي 
مالیاتی و راهکارهاي بهره گیري از آن، پیگیري رفع مشکالت سرمایه گذاري در زمین لواسان، 
تهیه صورت تطبیق مانده تعداد سهام هر یک از سهامداران با شرکت سپرده گذاری مرکزی 

از جمله اقدامات انجام شده در سال مالی مورد گزارش است.

طبق اعالم مدیرعامل شرکت، برنامه های آینده 
ش��رکت در راس��تای اه��داف کالن بدین صورت 

است: 
 پیگی��ري ج��دي وصول مطالب��ات معوقه از 
طریق اشخاص حقیق�ی و حق�وقی و ب�ا اس�تفاده 
از حمای���ت اداره حقوق��ی بان��ک س��په از گذر 

راهکارهاي قانونی و اجرایی؛
اقدام��ات جدي جه��ت تعیی��ن تکلیف زمین 
لواس��ان و برنامه ری��زي جهت ف��روش تعدادي از 
قطعات و تقویت بدنه کارشناسی شرکت و استفاده 
هر چه بیشتر از سیستم هاي سخت افزاري و نرم افزاری. در پایان، مجمع سهامداران با تقسیم 
500 ریال س��ود نقدی به ازای هر س��هم موافقت کردند و مدیرعامل »وسپه« این نوید را به 
سهامداران داد که تا پایان سال پرداخت سود سهامداران انجام شود. روزنامه اطالعات به عنوان 
روزنامه رسمی و موسسه حسابرسی کوشا منش به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی 

هادی حساب تهران به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

 هفته نامه بورس: ش��رکت معدن��ی و صنعتی چادر ملو در جری��ان معامالت بازار 
س��رمایه طی بهمن ماه امسال به مدد رشد ارزش سهام آن به میزان ۲۴ درصد بازدهی 

مطلوبی را به سهامدارانش هدیه داده است.
روند معامالت

ارزش سهام این مجموعه فعال در گروه استخراج کانه های فلزی در بورس طی معامالت 
ماه گذشته حدود ۲۴ درصد افزایش یافت و از محدوده قیمتی شش هزار و ۲60 ریال به 
هفت هزار و ۷۹6 ریال رسید. در این مدت ارزش بازار سهام شرکت نیز با همین میزان 

رشد از ۲۷5 هزار و ۴۴0 میلیارد ریال به حدود 3۴3 هزار میلیارد ریال صعود کرد.
همچنین اولین روز معامالت س��هام این مجموعه در بازار سرمایه طی بهمن ماه امسال 
با حجم معامالت بیش از ۲۲ میلیون و ۲۹۷ هزار س��هم به ارزش 13۹ میلیارد و 58۴ 
میلیون ریال سپری شد و آخرین روز معامالتی آن در ماه مذکور نیز با معامله ۲۷ میلیون 

و 83۲ هزار سهم »کچاد« به ارزش ۲16 میلیارد و ۹۹۲ میلیون ریال انجام شد.

معامالت ۹۸.۱۱.۲۸معامالت ۹۸.۱۱.۰۱شرح
۶.۲۶۰۷.۷۹۶قیمت هر سهم )ریال(

۲۷۵.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۳۴۳.۰۲۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ارزش بازار )ریال(
۲۲.۲۹۷.۴۳۳۲۷.۸۳۲.۶۳۳حجم معامالت )سهم(

۱۳۹.۵۸۴.۸۷۲.۷۹۹۲۱۶.۹۹۲.۹۹۳.۸۳۴ارزش معامالت )ریال(

عملکرد یک ماهه منتهی به 98.۱۱.3۰
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از لحاظ عملیاتی نیز در دوره عملکرد یک ماهه منتهی 
به بهمن ماه امسال عملکرد قابل قبولی را از خود به نمایش گذاشته است. چراکه، در این 
دوره »کچاد« با تولید بیش از یک میلیون و ۴6۷ هزار تن انواع محصول و عرضه حدود 
یک میلیون و ۲3۲ هزار تن از تولیداتش، درآمدی به مبلغ 10 هزار و 1۷۴ میلیارد ریال 
محقق س��اخته است. به عبارت دیگر، ش��رکت در دوره مورد بررسی حدود ۲6 درصد از 

سرمایه ۴۴ هزار میلیارد ریالی خود درآمد به دست آورده است.
شایان ذکر است، »کچاد« در شرایط فعلی در حال انجام مراحل الزم جهت اجرای برنامه 
افزایش سرمایه ۲6 درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی است تا سرمایه آن به مبلغ 

55 هزار و 500 میلیارد ریال ارتقا یابد. 

مبلغ فروش )میلیون ریال(مقدار فروش )تن(مقدار تولید )تن(
۱.۴۶۷.۴۱۱۱.۲۳۲.۱۳۹۱۰.۱۷۴.۸۵۷

دوره یک ماهه منتهی به ۹۸.۱۱.۳۰

باالترین مبلغ و  نرخ فروش محصوالت
بررس��ی نرخ و درآمد فروش محص��والت تولیدی »کچ��اد« در دوره عملکرد یک ماهه 
منتهی به بهمن ماه امسال حاکی از آن است که همچون ماه های گذشته بیشترین درآمد 
فروش به واس��طه تولید و فروش محصول فوالد محقق شده است و باالترین نرخ فروش 
محصوالت نیز به این محصول اختصاص دارد. آنچنان که، در ماه گذشته حدود ۹1 هزار 
و 55۲ تن محصول فوالد تولید شده که 1۲۴ هزار و ۴00  تن از تولیدات به قیمت ۴۴ 
میلیون و ۹۴3 هزار ریال به ازای هر تن در بازار فروش عرضه شده است تا بدین ترتیب 
تحقق مبلغ پنج هزار و 5۹0 میلیارد ریال درآمد از این محل برای »کچاد« ثبت شود. 

مقدار تولید نام محصول
)تن(

مقدار فروش 
)تن(

نرخ فروش 
)ریال(

مبلغ فروش 
)میلیون ریال(

۹۱.۵۵۲۱۲۴.۴۰۰۴۴.۹۴۳.۲۵۶۵.۵۹۰.۹۴۱فوالد

دوره یک ماهه منتهی به ۹۸.۱۱.۳۰

عملکرد از ابتدای سال جاری تا تاریخ 98.۱۱.3۰ 
پایان فعالیت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در دوره عملکرد از ابتدای سال مالی جاری تا 
پای��ان بهمن ماه با ثبت درآمد فروش به مبلغ 88 هزار و ۹11 میلیارد ریال از محل تولید 1۴ 
میلیون و 31۴ هزار تن انواع محصول و عرضه 1۲ میلیون و ۹36 هزار تن از تولیدات اعالم شده 
است.گفتنی است، در این دوره عملکرد بیش از دو میلیون و ۴6۹ هزار کیلو وات برق تولیدی 

نیروگاه عرضه شده است که درآمد آن بالغ بر یک هزار و ۲15 میلیارد ریال محاسبه می شود.

مبلغ فروش )میلیون ریال(مقدار فروش )تن(مقدار تولید )تن(
۱۴.۳۱۴.۸۳۲۱۲.۹۳۶.۹۷۷۸۸.۹۱۱.۷۸۱

از ابتدای سال مالی جاری تا تاریخ ۹۸.۱۱.۳۰

باالترین مبلغ و  نرخ فروش محصوالت
از ابتدای امس��ال تا پایان بهمن ماه حدود ۹3۲ هزار و 5۷6 تن محصول فوالد تولید شده 
که درآمد فروش آن از محل عرضه ۹۲5 هزار و 1۹۴ تن از تولیدات به قیمت 38 میلیون و 
۹۹3 هزار ریال به ازای هر تن بالغ بر 36 هزار میلیارد ریال محاسبه می شود. بر این اساس 
می توان گفت، محصول فوالد از میان سایر محصوالت تولیدی شرکت عنوان پر درآمدترین 

و گران ترین محصول »کچاد« را در این دوره عملکرد از آن خود ساخته است.

مقدار تولید نام محصول
)تن(

مقدار فروش 
)تن(

نرخ فروش 
)ریال(

مبلغ فروش 
)میلیون ریال(

۹۳۲.۵۷۶۹۲۵.۱۹۴۳۸.۹۹۳.۳۶۸۳۶.۰۷۶.۴۳۰فوالد

از ابتدای سال مالی جاری تا تاریخ ۹۸.۱۱.۳۰

۲۴ درصد رشد ارزش سهام »کچاد« در بهمن امسال

در مجمع عمومی سرمایه گذاری سپه صورت گرفت؛

تعیین سود 500 ریالی برای هر سهم »وسپه«
تحلیل

اصالح نحوه انجام معامالت عمده در فرابورس
بهنام محس��نی، مع��اون بازارهای خ��ارج از بورس 
شرکت فرابورس طبق جلسه ۷ بهمن هیأت مدیره 
س��ازمان ب��ورس، اصالحات مصوب دس��تورالعمل 
اجرایی نحوه انجام معامالت اوراق بهادار در فرابورس 

را به شرح زیر اعالم کرد:
تبص��ره ۴: در صورت��ی که در معام��الت عمده، 
فروش��نده از نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای 
دولتی باش��د، با پیش��نهاد س��ازمان بورس و تایید وزیر اقتصاد، ارائه و ثبت 
درخواس��ت عرضه این معامالت می تواند به ۹ روز کاری قبل از تاریخ عرضه 
کاهش یابد. فرابورس موظف اس��ت در خصوص رعایت صرفه و صالح از نهاد 
یا شرکت مربوطه عهدنامه دریافت کند.تبصره ۲: در صورتی که در معامالت 
عمده کنترلی و مدیریتی غیرکنترلی، فروشنده از نهادهای عمومی غیردولتی 
و نهادهای دولتی باش��د، با پیشنهاد سازمان بورس و تایید وزیر اقتصاد، ارائه 
و ثبت درخواس��ت عرضه این معامالت می تواند به ۹ روز کاری قبل از تاریخ 
عرضه کاهش یابد. فرابورس موظف است در خصوص رعایت صرفه و صالح از 

نهاد شرکت مربوطه تعهدنامه دریافت کند.

عملکرد ماه گذشته شرکت نشان داد ؛

افزایش ۳۳ هزار میلیارد ریالی ارزش پرتفوی »تیپیکو« 
 هفته نامه بورس: ارزش بازار پرتفوی بورس��ی ش��رکت سرمایه گذاری دارویی تأمین طی فعالیت یک ماهه منتهی 
به 30 بهمن ماه امسال با احتساب ارزش بازار شرکت کلر پارس که در 16 بهمن ماه عرضه اولیه شد، حدود 33 هزار و 

۷۲۷ میلیارد ریال افزایش یافت و به رقم 1۴6 هزار و 63۷ میلیارد ریال رسید.

خالصه سرمایه گذاری ها
این مجموعه س��رمایه گذاری با سرمایه دو هزار و ۹00 میلیارد ریال طی عملکرد ماه گذشته در سهام 33 شرکت 
فعال در هش��ت صنعت که عمدتا صنعت مواد و محصوالت دارویی اس��ت و س��ایر صنایع همچ��ون بیمه و صندوق 
بازنشس��تگی به جز تأمین اجتماعی، محصوالت ش��یمیایی، مواد و محصوالت شیمیایی، رایانه و فعالیت های وابسته 
به آن، فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واس��ط، واس��طه گری های مالی و پولی و نیز س��ایر صنایع سرمایه گذاری 

کرده است.
در ماهی که گذشت، هزینه سرمایه گذاری های »تیپیکو« با ثبت بالغ بر 6۲6 میلیارد و 581 میلیون ریال رشد، از 

مبلغ شش هزار و 6۲6 میلیارد ریال به بیش از هفت هزار و ۲5۲ میلیارد ریال افزایش یافت. 

انتهای دورهتغییراتابتدای دوره
بهای تمام شدهتعداد شرکتبهای تمام شدهبهای تمام شدهتعداد شرکت

۳۳۶.۶۲۶.۱۲۸۶۲۶.۵۸۱۳۲۷.۲۵۲.۷۰۹

جمع سرمایه گذاری                                                                        ارقام به میلیون ریال

پرتفوی بورسی
بر اساس اطالعات موجود، بخشی از سهام ۲۲ شرکت بورسی همچون پارس دارو، داروسازی قاضی، پخش هجرت، 
تولید مواد اولیه داروپخش، هلدینگ دارو پخش، البراتوارهای دارویی رازک، داروس��ازی فارابی، داروسازی اکسیر و... 
پرتفوی بورس��ی شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین را شامل می ش��ود که همانطور که پیشتر نیز به آن اشاره شد، 
ارزش بازار این س��بد طی ماه گذش��ته با رش��د بیش از 33 هزار میلیارد ریالی به رقم 1۴6 هزار و 63۷ میلیارد ریال 

دست یافته است.
از س��وی دیگر، بهای تمام ش��ده تش��کیل پرتفوی بورس��ی »تیپیکو« در دوره مذکور حدود 6۲6 میلیارد و 581 

میلیون ریال رشد داشته است و در پایان ماه به مبلغ پنج هزار و 8۲۲ میلیارد ریال رسیده است.

انتهای دورهتغییراتابتدای دوره
افزایش )کاهش(ارزش بازاربهای تمام شدهارزش بازاربهای تمام شدهارزش بازاربهای تمام شده
۵.۱۹۶.۰۸۳۱۱۲.۹۰۹.۶۲۰۶۲۶.۵۸۱۳۳.۷۲۷.۴۴۴۵.۸۲۲.۶۶۴۱۴۶.۶۳۷.۰۶۴۱۴۰.۸۱۴.۴۰۰

پرتفوی بورسی                                                                        ارقام به میلیون ریال

 پرتفوی غیربورسی
پرتفوی غیربورسی شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین در ماه گذشته را 1۲ مجموعه همچون آنتی بیوتیک سازی 
ایران، تحقیقاتی مهندس��ی توفیق دارو، اوزان، صنایع س��یما شیمی، دارویی آترا و... تشکیل می دهد که بهای آن حدود 

یک هزار و ۴30 میلیارد ریال اعالم شده است.

صورت ریز معامالت سهام تحصیل شده
در ماهی که گذشت، »تیپیکو« بخشی از سهام سه شرکت بورسی همچون داروسازی اکسیر، پارس دارو و داروسازی کاسپین 

تأمین را به تملک خود در آورد و جهت انجام این امر بالغ بر 6۷8 میلیارد و 866 میلیون ریال هزینه پرداخت کرد.

صورت ریز معامالت سهام واگذار شده
این در حالی است که، شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین بخشی از سهام شرکت کلر پارس را به ارزش بیش از یک 

هزار و ۴۷8 میلیارد ریال به فروش رساند و از این بابت مبلغ یک هزار و ۴1۲ میلیارد ریال سود به دست آورد.

سود )زیان( واگذاریکل مبلغ واگذاریکل مبلغ بهای تمام شده
۵۲.۲۸۵۱,۴۶۴,۴۱۳۱.۴۱۲.۱۲۸

سهام واگذار شده                                                                        ارقام به میلیون ریال

روند معامالت
»تیپیکو« در جریان معامالت ماه گذش��ته بازار سرمایه حدود ۲۹ درصد بازدهی مثبت محقق ساخت. آنچنان که 
قیمت هر سهم آن از محدوده قیمتی ۲6 هزار و ۲۴0 ریال به 33 هزار و ۷6۲ ریال رسید و در کنار آن، ارزش بازار 

سهام شرکت از حدود ۷6 هزار میلیارد ریال به بیش از ۹۷ هزار و ۹0۹ میلیارد ریال ارتقا یافت.
گفتنی اس��ت، در اولین روز معامالتی بازار س��رمایه طی بهمن ماه امسال بیش از هفت میلیون و ۷۴۴ هزار سهم 
»تیپیکو« به ارزش ۲03 میلیارد و ۲۲6 میلیون ریال میان معامله گران داد و س��تد ش��د و همچنین ارزش معامالت 
آخرین روز معامالتی س��هام ش��رکت در ماه گذشته حدود 1۲۷ میلیارد ریال ناش��ی از معامله بیش از سه میلیون و 

۷63 هزار سهم »تیپیکو« محاسبه می شود.

معامالت ۹۸.۱۱.۳۰معامالت ۹۸.۱۱.۰۱شرح
۲۶.۲۴۰۳۳.۷۶۲قیمت هر سهم )ریال(

۷۶.۰۹۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۹۷.۹۰۹.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ارزش بازار )ریال(
۷.۷۴۴.۷۸۶۳.۷۶۳.۲۷۷حجم معامالت )سهم(

۲۰۳.۲۲۶.۰۴۹.۲۵۴۱۲۷.۰۵۷.۴۷۸.۰۹۴ارزش معامالت )ریال(

روند معامالت                                                                        ارقام به میلیون ریال

 نمودار یک

۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ بهای تمام شده سرمایه گذاری ها

۹.۰۴۶.۰۷۷ ۱۰.۸۰۱.۸۲۵ سرمایه گذاری در سهام و اوراق بورسی

۴۸۸.۴۹۷ ۱۳۴.۴۹۹ سرمایه گذاری های غیر بورسی

۴.۲۳۸ ۴.۲۳۸ سایر دارایی های غیر بورسی

۹.۵۳۸.۸۱۲ ۱۰.۹۴۰.۵۶۲ جمع

جدول یک                                                                                                          مبلغ به میلیون ریال

خب��ر  وی��ژه 

تأمین مالی ۲0 هزار میلیارد ریالی با مشارکت سه شرکت تأمین سرمایه 
 هفته نامه بورس: با مش��ارکت سه شرکت تأمین سرمایه، 
۲0 هزار میلیارد ریال اوراق اجاره شرکت گروه پتروشیمی تابان 
فردا، در راستای افزایش صادرات نفت و گسترش زیرساخت های 

بنادر تخصصی نفتی منتشر شد. 
به گزارش روابط عمومی تأمین س��رمایه س��پهر، به منظور 
انتش��ار این حجم از اوراق، کنسرسیومی متشکل از سه شرکت 
تأمین س��رمایه سپهر، تمدن و لوتوس پارسیان تشکیل شده تا 
منابع الزم جهت اجرای طرح توسعه ترمینال و بندر فراسکو در 
شرکت فرعی فراسکو عسلویه تأمین شود. براساس این گزارش، 

بندر فراس��کو در عس��لویه به عنوان اولین بندر تخصصی فرآورده های نفتی با سرمایه گذاری بخش غیردولتی ایران 
و بدون استفاده از هرگونه تسهیالت بانکی، احداث شده است. نرخ اوراق اجاره شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا 
18 درصد و مبلغ اسمی هر ورقه یک میلیون ریال است. این اوراق روز سه شنبه 6 اسفندماه با نمادهای تابان01، 

تابان0۲ و تابان03 در فرابورس ایران عرضه شد.
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نام دوره

آمادگی آزمون اصول بازارسرمایه

دوره جامع مهارت آموزی سرمایه گذار موفق

زمان برگزاری نام دوره 

 آشنایی با سرمایه گذاری در بورس
12 اسفند )کد یازده(

نام دوره

آشنایی با صورت های مالی

آشنایی با کدال

زمان برگزاری نام دوره 

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس )رایگان (
حضوری و آنالین

زمستان 98

تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته حضوری و آنالین
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زمانی برای همبستگی
کرونای  ویروس  شیوع 
جدید در ووهان از اواخر 
ماه دسامبر شروع شد. 
از آن زمان تاکنون این 
ویروس به چند کش��ور 
نیز سرایت کرده  دیگر 
که فیلیپین از نخستین 
کش��ورهایی اس��ت که 
مبتالیان  لیس��ت  ب��ه 

پیوس��ت. این مطلب را در ش��ماره جدید »بیجینگ 
ریوی��و« می خوانیم. س��ازمان بهداش��ت جهانی این 
مسئله را یک معضل جهانی قلمداد کرد و به خصوص 
به کش��ورهایی که سیستم بهداشت عمومی ضعیفی 
دارند، در این خصوص هشدار داد و این همان زمانی 
است که جامعه جهانی باید تالش متحد به کار گیرند 
چرا که این ویروس دشمن مشترک همه ملت هاست، 
درست مانند آنفلوآنزای همه گیر که در آوریل ۲۰۰۹ 
در مکزیک و جنوب آمریکا شیوع پیدا کرد. همچنین 
شیوع ویروس زیکا در سال ۲۰۱۵ در برزیل وضعیت 
مش��ابهی ایجاد ک��رد. در چین اما باالترین س��طح 
پاس��خگویی با دولت مرکزی و همچنین دولت های 
محلی اس��ت که موظفند وضعیت اضطرار بهداش��ت 

عمومی را در باالترین میزان به کار گیرند.

»مک فادن« و نظریه انتخاب
دنی��ل لیتل مک فادن متولد ۲۹ جوالی ۱۹۳۷ اقتصاددان آمریکایی اس��ت که در 
س��ال ۲۰۰۰ جایزه یادبود نوبل را در علوم اقتصادی به همراه جیمز هکمن دریافت 
ک��رد. این جایزه به پاس توس��عه نظری��ه و روش تحلیل موضوعات انتخابی ب��ه وی تعلق گرفت. وی 

ریاست اساتید اقتصاد بهداشت را در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی بر عهده دارد. 
وی دوره ابتدای��ی و راهنمایی را در مدارس دولتی س��پری کرد. در دبیرس��تان به کمک مادرش 
جبر و ریاضیات را در حد عالی فرا گرفت. در ۱۶ سالگی وارد دانشگاه مینه سوتا شد تا علوم طبیعی 
را بیاموزد. در ۱۹ س��الگی با نمره عالی از رش��ته فیزیک فارغ التحصیل ش��د. در همان دوران جوانی 
یک تلس��کوپ اشعه ایکس طراحی کرد و خودش آن را س��اخت. او همچنین رایانه ای ترانزیستوری 
ب��رای پردازش داده ها و اندازه گیری فاصله اش��یا س��اخته بود. مک فادن دوران دانش��گاه خود را در 
رش��ته فیزیک دانشگاه مینه س��وتا گذراند. وی مدرک فوق لیس��انس خود را با تغییر رشته به علوم 
 انس��انی و به طور خاص علوم اجتماعی گرفت و در نهایت در دوره دکترا به مطالعه مدل های ریاضی 

روی آورد. 
کار م��ک فادن ترکیبی از نظریه اقتصاد، روش ه��ای آماری و کاربردهای تجربی برای حل و فصل 
مشکالت اجتماعی بود. در سال ۱۹۷۴ وی به پیشبرد تجزیه و تحلیل های کمی مشروط اقدام کرد؛ 
روشی که متمایز کننده نحوه انتخاب افراد از میان گزینه های محدود در جهت افزایش میزان فایده 
و مطلوبیت بود. تحقیق مک فادن از طریق تحلیل گزینه های ناپیوسته )یعنی گزینه های انتخاب شده 
از میان مجموعه محدودی از گزینه ها( به پیش بینی نرخ های استفاده از سیستم های حمل ونقل کمک 
کرد و روش های آماری در مطالعات مربوط به میزان مش��ارکت نیروی کار، مراقبت های بهداش��تی، 

خانه سازی، مسکن و به خصوص برای محیط و سالمندان به کار گرفته شد. 
از جمله کتاب های مهم او می توان به  تقاضای س��فر ش��هری: تحلیل رفتاری، سال ۱۹۷۶؛ اقتصاد 
تولید: برخورد دوگانه با تئوری و برنامه های کاربردی، سال ۱۹۷۸؛ تحلیل ساختاری گسسته داده ها 

با نرم افزار اقتصادسنجی، ۱۹۸۱ و نیز هندبوک اقتصادسنجی در سال ۱۹۹۴ اشاره کرد. 

سرمایه گذاری دو تریلیون دالری
در س��ال ۲۰۱۸ کلم��ه 
جدیدی به دایره واژگان 
»س��یلیکون ولی« وارد 
شد: »تک-لش« که به 
معنای واکنش شدیدی 
اس��ت که ش��رکت های 
بزرگ فناوری در نتیجه 
نگرانی در مورد قدرت، 
به حریم شخصی کاربران 

نشان می دهند که در واقع خطر شورش مصرف کننده و 
نهاده��ای نظارتی را در برابر فناوری ها در پی دارد، این 
مطلب را در سرمقاله ش��ماره جدید »د اکونومیست« 
می خوانیم. این تهدید امروز توخالی به نظر می رس��د. 
حتی در ش��رایطی که قوانین جدید تنظیم شده و به 
تصویب رس��یده اند، فعاالن در رابطه با حریم شخصی 
کاربران ابراز نگرانی می کنند. در همین راستا هم سهام 
پنج ش��رکت بزرگ فن��اوری آمریکای��ی در طول یک 
سال گذشته نزولی شد. ارزش هر کدام از شرکت های 
آلفابت، آمازون، اپل و ماکروسافت بیش از یک تریلیون 
دالر اس��ت. در این میان فیس بوک تنها ۶۲۰ میلیارد 
دالر ارزش دارد. کارشناسان بر این باورند شرکت های 
فناوری به اندازه ای از محبوبیت رسیده اند که ثروت های 

غیرقابل باوری برای صاحبان شان رقم زده اند.

کیوسک خارجی کیوسک خارجی

اکرم شعبانی
خبرنگار



| اسفند 98  هفته دوم  سال هفتم  شماره 345 |

زهره فدوی
خبرنگار

صنعت قند و ش�کر، با توجه به استراتژیک بودن 
و منبع ارزان تأمین انرژی نس�بت به س�ایر مواد 
غذای�ی، همواره م�ورد توجه و حمای�ت دولت بوده اس�ت. بخش 
کش�اورزی به عنوان مهم تری�ن بخش و تأمین کننده م�واد اولیه، 
بخ�ش نفت به عنوان تأمین کنن�ده انرژی و بخش صنعت و حمل و 
نقل، بخش های مرتبط و تاثیرگذار در این صنعت هستند. بیشترین 
مصرف کننده قند و ش�کر در درجه اول خانوارها و س�پس صنایع 
غذایی و لبنی هستند. در حال حاضر، بیش از ۱3۰ کشور در جهان، 
نیشکر یا چغندر قند تولید می کنند. کشورهای در حال توسعه ۶۷ 
درصد مصرف جهانی ش�کر را به خود اختص�اص داده اند و انتظار 
می رود منبع اصلی رش�د آتی در تقاضای شکر باشند، به ویژه در 
آسیا. میانگین رشد مصرف شکر در یک دهه گذشته ۱.93 درصد 
بوده، رشدی که ناش�ی از افزایش درآمدها، رشد جمعیت و تغییر 
الگوهای تغذیه بوده اس�ت. ۱۰ کش�ور اصلی مصرف کننده ش�کر 
عبارتن�د از: هند، اتحادی�ه اروپا، چین، برزی�ل، آمریکا، اندونزی، 
روس�یه، پاکس�تان، مکزیک و مصر. برای بررسی بیشتر وضعیت 
صنعت قند و ش�کر به وی�ژه در ایران با علیرض�ا محمودی، مدیر 

عامل قند نیشابور به گفت وگو پرداختیم.
***

 ب�ا توجه به ش�رایط ج�وی و طبیعی در کش�ورهای مختلف 
چشم انداز قیمت جهانی شکر را چگونه ارزیابی می کنید؟

در مقایس��ه با سایر کاالهای اساسی کشاورزی، قیمت بین المللی فعلی شکر 
به نس��بت باالس��ت اما طبق پیش بینی ها انتظار می رود قیمت شکر برای چند 
س��ال آتی کاهش یابد. بر اس��اس پیش بینی های oecd  و fao، در آغاز دوره 
چشم انداز 2017 تا 2026 قیمت های بین المللی شکر در سطح باالیی خواهند 
بود، با این حال پیش بینی می شود پس از آن مقداری افت داشته باشد. انتظار 
می رود تا سال 2026 قیمت شکر از متوسط اسمی دو دهه گذشته ثبت شود، 
اما به لحاظ حقیقی انتظار می رود قیمت اصلی ش��کر در سال 2026 در سطح 
پایین تری نس��بت به متوس��ط دو دهه پیش قرار گیرد. در سال 2017 قیمت 
اسمی شکر خام و شکر سفید به ترتیب 403 و 488 دالر بر هر تن برآورد شده 
و انتظار می رود تا سال 2026 قیمت اسمی شکر خام به 367 دالر بر هر تن و 

قیمت اسمی شکر سفید به 453 دالر بر هر تن برسد.

 در سال جدید شاهد افزایش دوباره قیمت شکر هستیم؟
در سال جدید با توجه به واردات به موقع شکرخام از خارج و مناسب بودن 
ش��رایط آب و هوایی در کنار ایجاد شرایط تش��ویقی برای کشاورزان به جهت 

تولید حداکثری و عرضه چغندر به کارخانجات که باعث می ش��ود میزان تولید 
قند و ش��کر افزایش یابد، پیش بینی می شود دیگر شاهد افزایش قیمت در این 
محصول نباش��یم. همچنین حذف ارز دولتی از ش��کر برای کارخانجات و حتی 
اقتصاد اتفاق خوبی به ش��مار می رود و بس��یاری از فعاالن بر این عقیده اند که 
تعادل و تنظیم بازار در صورتی امکان پذیر است که قیمت گذاری این محصول 
آزاد باش��د و عرضه و تقاضا، مبن��ای قیمت گذاری قرار گی��رد. بنابراین انتظار 
می رود در 10 سال آینده با حذف سیاست های حمایتی شکر در برخی بازارها 

نوسان قیمت این محصول نیز کاهش یابد.

  دلیل کاهش کشت چغندر چیست؟ 
عوامل متعددی از جمله پرداخت نامنظم پول به کش��اورزان توسط کارخانه ها 
و همچنین بانک ها، باال بودن هزینه تولید، مناس��ب نبودن قیمت تضمینی اعالم 
شده، طوالنی بودن دوره بهره برداری و پایین بودن توان مالی چغندرکاران موجب 
شد کشاورزان به کشت چغندر تمایلی نداشته باشند و یا محصول خود را به خارج 
از اس��تان بفروش��ند. عالوه بر این، آب بر بودن گیاه چغندر و سیاست های وزارت 
جهاد در این زمینه کشت این محصول را محدودتر کرد و تمام این عوامل در کنار 

هم موجب شد کارخانه ها با کمبود چغندر و به طبع کاهش تولید رو به رو شوند.

 وضعیت تأمین چغندر در منطقه خراسان چگونه است؟
دولت در ابتدای سال 98 که چغندرکاران قراردادهای کاری منعقد می کنند، 
قیمت تضمینی نسبت به سال گذشته را اعالم نکرد و کشاورزان اقدام به کشت 
محصوالت��ی غیر از چغندر کردند تا اینک��ه در 28 تیر ماه دولت نرخ تضمینی 
س��ال آینده را اعالم کرد. همچنین با توجه به کم آبی که در کشور به ویژه در 

منطقه خراسان حاکم است، کشت چغندر از شرایط مطلوبی برخوردار نبود.

 دلیل رشد واردات شکر خام در سال 98 چیست؟
ب��ا توجه به کاهش کش��ت چغندر و به تبع آن، کاه��ش تولید کارخانجات، 
دول��ت به ناچار ب��رای کنترل قیمت در بازار و همچنی��ن تنظیم بازار از لحاظ 

عرضه و تقاضا مجبور به واردات این محصول از دیگر کشورها شد.

 قیمت تفاله و مالس چند است و کاربردشان چیست؟
در سال گذشته در یک بازه زمانی قیمت تفاله و مالس باال رفت که توانستیم 
از این فرصت نیز س��ود ببریم. این محصوالت امسال هم نسبت به سال گذشته 
رش��دی حدود 40 درصد داشته اما برای سال جدید پیش بینی می شود دیگر با 
رش��د چشمگیری مواجه نشویم. در روز 1500 تن چغندر وارد کارخانه می شود 
که حدود 14 درصد شکر، 8 درصد تفاله و 5 درصد مالس از آن تولید می شود. 
از تفال��ه ب��رای خوراک دام و از م��الس عالوه بر خ��وراک دام در صنعت فوالد، 

الکل سازی و خمیر مایه استفاده می شود.

 چرا قند و شکر در بورس کاال عرضه نمی شود؟
عرض��ه ش��کر در بورس کاال نی��ز ممنوع اس��ت و اگر ای��ن ممنوعیت رفع 
ش��ود و بتوانیم در این بازار عرضه داش��ته باش��یم، اتفاق بس��یار خوبی خواهد 
افت��اد چون در بس��تر ب��ورس کاال عالوه بر ش��فافیتی که وج��ود دارد، رقابت 
 نی��ز اتف��اق می افتد که به موجب آن کش��اورز نی��ز به تولید و عرضه بیش��تر 

ترغیب می شود.

 تولید شرکت قند نیشابور در دهه گذشته چگونه بوده است؟
استراتژی شرکت قند نیشابور هر ساله بر افزایش کشت چغندر در منطقه با 
افزایش رضایتمندی پیمانکاران از طریق پرداخت به موقع و مناسب مطالبات، 
برنامه ریزی در توزیع نهاده ها، ارائه خدمات رفاهی، برگزاری دوره های آموزشی 
ب��رای بازرس��ان چغندرکار و افزایش س��طح علمی آنها بوده که موجب ش��ده 

بتوانیم هر سال نسبت به سال گذشته تولید بیشتری داشته باشیم.

 برنامه های آتی قنیشا چیست؟
تمام تالش خود را می کنیم تا با احیای کشت چغندر در منطقه نیشابور که با 
توجه به سیاست های نادرست از 450 به 5 هزار تن در منطقه کاهش یافته است، 
به جایگاه قبلی خود بازگردیم و امیدواریم بتوانیم در این زمینه خودکفا شویم و 

دیگر به واردات احتیاج نداشته باشیم.

 وضعیت وصول مطالبات از بابت یارانه شکر چگونه است؟
ش��رکت قند نیش��ابور مطالبه ای 9 میلی��ارد تومانی از دولت داش��ت که با 

مابه التفاوت شکر وارد شده از هند توانستیم آن را تهاتر کنیم.

مدیرعامل قند نیشابور از طرح های توسعه ای خبر داد:

تهاتر مطالبات 9 میلیارد تومانی »قنیشا«
یادداشت
وضعیت صنعت قند و شکر در سال جاری

صنع��ت قند و ش��کر، یک��ی از صنایع اس��تراتژیک 
محس��وب می ش��ود که با در اختیار داشتن و منبع 
ارزان تأمی��ن انرژی نس��بت به س��ایر م��واد غذایی، 
پتانسیل رشد خوبی خواهد داشت. بخش کشاورزی 
به عنوان مهم ترین بخش و تأمین کننده مواد اولیه، 
در این صنعت اس��ت. با این تفاسیر، حمایت دولت و 
توجه به پتانس��یل های داخلی جهت تولید  همواره 
حائز اهمیت اس��ت. گروه قن��دی، روزهای مهم و پر 

تنشی را در سال جاری گذراند. مهم ترین اتفاقی که به تازگی در این صنعت 
رخ داده، حذف ارز دولتی 4200 تومانی است. این مقوله در چند بعد قابل 

بررسی و دارای پیامدهای مختلفی است.
از جمله پیامدهای این سیاس��ت آن است که واردات با قیمت ارزان تر 
ص��ورت می گیرد. عمده واردات ما از کش��ور هند ص��ورت می گیرد که با 
اتفاق مذکور، سهل الوصول تر از گذشته شد. اما در نقطه مقابل، این حذف 
ارز دولتی، تولید داخل��ی را دچار چالش های جدی می کند. تولید داخل 
عمدتا با ارز آزاد انجام می شود که بهای تمام شده محصول را باال برده و 
منتج به  قیمت باالتر ش��کر می ش��ود که فشار زیادی به مصرف کنندگان 
وارد می کند. نکته قابل توجه آن اس��ت که هزینه تولید داخلی همگام با 
نرخ رش��د تورم، افزایش می یابد. با افزایش نوسانات بهای دالر در ماه های 
پایانی س��ال، کاهش ارزش پول تشدید ش��ده و تولید داخل توان رقابت 
با محصول وارداتی را نخواهد داش��ت. از س��وی دیگر، کشت نیشکر سال 
گذش��ته، با توجه به خشکس��الی، با مشکل مواجه ش��د و برداشت آن تا 
ح��دود 50 درصد نیز کاهش یافت. بنابرای��ن نمی توان از اهمیت واردات 
نیز غافل ش��د. پیامد مثبت این اتفاق می تواند، رش��د تولید چغندر قند و 
توس��عه کارخانه های فرآوری ش��کر باشد. در واقع بخش��ی از تولیدات از 

نیشکر که حذف شود با چغندر جبران شود.
گرچه این سیاس��ت ش��وک بزرگی به تولیدات داخلی وارد می کند اما 
می تواند به واقعی ش��دن نرخ ش��کر کمک کند. واقعی ش��دن نرخ ش��کر، 
می تواند بخش زیادی از مشکالت شرکت های گروه قند را حل کند. فاصله 
گرفتن از زیان های پیاپی و نیل به س��وددهی می تواند ارمغان این سیاست 

پرحاشیه باشد.
نکت��ه دیگری ک��ه پس از حذف ارز دولتی مطرح اس��ت، تعیین قیمت 
تضمینی منصفانه چغندر قند است. با توجه به عدم تحقق طرح خودکفایی 
ش��کر و خروج منابع ارزی کشور، باید در زمینه کشت چغندرقند تدابیری 
اندیش��یده شود که رضایت کش��اورزان را نیز جلب کند. پیشنهاد رشد 20 
درصدی نرخ خرید این محصول با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی مطرح 

شده که می تواند بخشی از چالش های پیش رو را مرتفع سازد.

شهال حیدری
کارشناس معاونت 
اقتصادی وزارت کار
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 هفته نام�ه بورس: بانک صادرات ای��ران برای حمایت 
از داخلی س��ازی تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی با 
انجمن س��ازندگان تجهیزات صنایع نف��ت ایران تفاهم نامه 

 دوجانبه ای امضا کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ص��ادرات ایران، حجت اله 
صیدی در مراسم امضای این تفاهم نامه گفت: امکان تجدید 
دو تا پن��ج مرتبه ای رقم تخصیص یافت��ه ۲۵ هزار میلیارد 
ریال��ی حمایت از انجمن س��ازندگان تجهیزات صنایع نفت 
ایران در س��ال آینده وجود دارد که یکی از دستاوردهای آن 

توسعه و اشتغال است. 
مدیرعام��ل بانک ص��ادرات ایران اف��زود: رقم تخصیص 
یافت��ه ۲۵ هزار میلیارد ریال در س��ال ۹۹، دو یا چند بار 
قاب��ل تجدید اس��ت و در صورت اس��تفاده ش��دن، همین 
س��قف اعتباری تمدید خواهد شد و حتی در صورت وجود 
ظرفیت، امکان تمدید چه��ار تا پنج بار آن نیز وجود دارد 
و چه بس��ا در هر فصل بتوان این ۲۵ هزار میلیارد ریال را 
جذب کرد که این اتفاق می تواند منجر به اشتغال و توسعه 
بیشتر ش��ود. البته برای گردش مالی در بانک نیز مطلوب 

خواهد بود. 
وی با اشاره به اینکه کار بزرگی در کشور در حال شکل 
گرفتن اس��ت و همه فعاالن صنعت نفت، گاز و پتروشیمی 
ب��ه زودی از میوه نهالی ک��ه کاش��ته ایم بهره مند خواهند 
ش��د، خاطرنش��ان کرد: یکی از زحمتکش ترین قش��رهای 
جامعه ایران و اثرگذار بر اقتصاد، صنعتگران و س��ازندگان 
تجهیزات در کش��ور هستند که سابقه دیرینه و درخشانی 

دارند. دس��تاوردهای آنها در اغلب صنایع فوالدی، غذایی، 
سیمانی، پتروشیمی، کاشی و سرامیک قابل مشاهده است 
و ه��ر کجا کارخانه و واح��د تولیدی فعالیت دارد، می توان 
روی تجهیزات آنها لوگوی یک ش��رکت س��ازنده ایرانی را 

مشاهده کرد.
صیدی افزود: س��ازندگان تجهیزات صنعتی در کش��ور 
در ش��رایط کنون��ی خوش درخش��یده و کاره��ای بزرگی 
انجام داده ان��د. در عین حال ظرفیت های ب��ازار منطقه از 
جمله عراق و افغانس��تان هنوز عملیاتی نشده و در صورت 
عملیاتی شدن، فرصت مناسبی برای صنعتگران ما خواهد 
بود. ظرفیت های بزرگی در این زمینه در کشور وجود دارد 
و بان��ک صادرات ایران افتخار دارد که در این مس��یر قدم 

جدی دیگری بردارد. 
مدیرعامل بانک ص��ادرات ایران تاکید کرد: این حرکت 

از ابتدای سال گذشته ش��روع شده و از ابتدای امسال نیز 
با طرح »طراوت« ب��ا قدرت ادامه پیدا کرد. امروز با انعقاد 
این تفاهم نامه با انجمن س��ازندگان تجهیزات صنایع نفت، 
قدم دیگری برای حمایت از تولید داخلی و اشتغال جوانان 
برومند، بادانش و با انگیزه ایرانی برخواهیم داش��ت و این 
اتفاق برای ما افتخار بزرگی محسوب می شود. وی با تاکید 
بر این نکته که برای عملیاتی ش��دن ای��ن تفاهم نامه یک 
کارگروه در بانک صادرات ایران تشکیل خواهد شد، اظهار 
امیدواری کرد که تا قبل از پایان سال جاری مراحل تشکیل 
پرونده های اعتباری آن نهایی ش��ود و توانمندی های بانک 
در سال آینده با تمام ظرفیت در خدمت انجمن سازندگان 

تجهیزات صنایع نفت قرار گیرد.
در همین حال، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
ش��رکت بانک صادرات ایران )س��هامی عام( جهت انتخاب 
اعض��ای اصلی و علی الب��دل هیأت مدیره روز دوش��نبه ۵ 
اس��فندماه 13۹8 در محل مجموع��ه فرهنگی _ تفریحی 
بانک با حضور دارندگان اکثریت س��هام شرکت به ریاست 
عباس مرادپور، به عنوان نماینده دولت و س��ایر نمایندگان 
قانونی، برگزار و بر اساس تصمیمات متخذه توسط اعضای 
مجم��ع، حجت ال��ه صیدی، رض��ا صدیق، حمی��د تاجیک 
باغخواص، امیر یوسفیان و ایرج نیک اختر به عنوان اعضای 
اصلی هیأت مدیره بانک انتخاب و معرفی شدند. همچنین 
در این مجمع مصطفی رحیمی شهواری و مجتبی دهقاندار 
نی��ز به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره بانک صادرات 

ایران برگزیده شدند.

حمایت بانک صادرات از سازندگان تجهیزات صنایع نفتی

در نخستین هفته اسفند ماه 98

شروع به کار هفدهمین شعبه کارگزاری بورس بیمه ایران در گرگان
 هفته نام�ه بورس: کارگزاری بورس بیم��ه ایران در هفته 
نخست اس��فند ماه ۹8 در راستای تحقق اهداف اصلی خود در 
زمینه سیاست توسعه جغرافیایی شعب و گسترش فعالیت های 
این کارگزاری در سراس��ر کشور و به منظور ارتقای سطح کمی 
و کیفی خدمات رسانی بیشتر به مشتریان شمال کشور اقدام به 

افتتاح هفدهمین شعبه در گرگان کرد.
به گزارش روابط عمومی کارگزاری بورس بیمه ایران، هفدهمین شعبه کارگزاری بورس بیمه ایران این بار در 
شمال کشور در شهر گرگان فعالیت خود را از سر گرفت. گرگان با حضور بیش از نیم میلیون نفر ساکن، می  تواند 
بس��تر مناسبی برای ورود هر چه بیش��تر به فعالیت های بازار سرمایه باشد تا جایی که ترغیب به سرمایه گذاری 
در بازار س��رمایه باید در حدی باش��د که متقاضیان و فعاالن اقتصادی سرمایه های خود را به این بازار سوق داده 
و این بخش اقتصادی نس��بت به دیگر حوزه های اقتصادی از لحاظ سرمایه گذاری در اولویت قرار گیرد. پذیرش 
مشتریان در کارگزاری بورس بیمه ایران و پیرو آن ارائه خدمات آموزشی و معرفی این بازار به این افراد می تواند 
جذابیت بیش��تری ایجاد کرده و مدیریت دارایی س��رمایه گذاران را در بر داشته باشد. افرادی که تمایل دارند در 
لیس��ت مشتریان کارگزاری بورس بیمه ایران در شعبه گرگان قرار گیرند، باید به نشانی گرگان خیابان ولیعصر 

)ناهارخوران( بین عدالت 60 و 60/1، جنب بانک کارآفرین مراجعه نمایند. تلفن تماس 017-3۲۵۲011۲-3

تعطیلی نوبت عصر همه بانک ها
شورای هماهنگی بانک ها در جلسه فوق العاده مصوب کرد از شنبه به مدت یک هفته، باجه عصر کل بانک ها تعطیل 

و ساعت کاری روزانه استان های درگیر بابیماری کرونا نیز بامصوبات استانداری هماهنگ شود.
براین اساس، مدیران عامل عضو شورا در این جلسه ابتدا با ارائه گزارشی از وضعیت شعب و بیان دغدغه های کارکنان 
مبنی بر لزوم بکارگیری حداکثر امکانات برای جلوگیری از ش��یوع این بیماری تأکید کردند. محمدرضاحس��ین زاده 
رئیس شواری هماهنگی بانک ها نیز با بیان اینکه کارکنان بانک ها در معرض انواع آسیب ها هستند، گفت: اکنون 
ش��عب بانک ها محل مراجعه عموم مردم اس��ت از این رو باید حداکثر همکاری برای ضدعفونی کردن و جلوگیری 
از ش��یوع بیماری در ش��عب انجام شود. وی از عموم مردم درخواس��ت کرد در روزهایی که بیماری کرونا شایع شده 
ت��ا حد امکان از حضور در ش��عب خودداری ک��رده و از ابزارهای بانکداری الکترونیک��ی و بانکداری دیجیتال امور را 

مدیریت کنند.

ابالغ دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران 
پیرو بخش��نامه شماره 3۵۹070  ۹8 مورخ ۹8/10/17 موضوع ابالغ »قانون تسهیل تسویه 
بدهی بدهکاران ش��بکه بانکی کش��ور« و به منظور اجرای تکلیف مقرر در قانون مورد اش��اره 
دایر بر تدوین دس��تورالعمل اجرایی قانون یادشده، مش��تمل بر تشخیص تسهیالت تولیدی 
از غیرتولیدی توس��ط این بانک، »دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران 
ش��بکه بانکی کش��ور« مصوب جلس��ه مورخ ۹8/11/۲8 هیأت عامل بانک مرکزی، به شبکه 

بانکی ابالغ شد.
براساس ماده )۲( دستورالعمل مورد اشاره مطالبات ناشی از تسهیالت اعطایی ریالی که قرارداد مالک محاسبه آن در 
سامانه سمات صرفاً در بخش های اقتصادی، کشاورزی، شکار و جنگلداری؛ شیالت؛ استخراج معادن؛ صنعت؛ ساختمان 
و تأمین برق،آب و گاز با هدف ایجاد، توسعه، تأمین سرمایه در گردش و تعمیرات طبقه بندی شده باشد، مشمول مفاد 
این دس��تورالعمل اس��ت. در پایان تأکید می شود، اخذ و ثبت درخواست متقاضیان در مهلت قانونی تعیین شده )پایان 

سال جاری( الزامی است و هیچ دلیل و توجیهی نباید مانع از پذیرش درخواست متقاضیان شود.

افزایش ریسک شرکت های بیمه ای با بیمه نامه سایبری 
مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو درخصوص وجود بیمه نامه های سایبری در کشورگفت: 
هم س��مت عرضه پوش��ش )شرکت های بیمه( و هم س��مت تقاضای آن) شرکت های بزرگ( 

دانشی در این زمینه نداشته و بنابراین ضرورتی برای عرضه و خرید آن وجود ندارد.
نیما نورالهی افزود: یکی از مهم ترین و جذاب ترین پوشش های این بیمه نامه عدم نفع ناشی 
از س��رقت اطالعات است بیمه گزاران بزرگ کش��ور )به عنوان مثال تمامی بیمه گزاران بخش 
انرژی( در مقابل خرید پوشش عدم النفع برای اموال خود مقاومت می کنند، این موضوع چند 

مرحله پس از آن اس��ت. مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو بیان کرد:اگر فیلترینگ رامشکل زیرساختی ندانیم، مشکل 
حس��اس  بودن اطالعات ش��رکت ها  بوده که در اختیار ش��رکت های بیمه ای  قرار نمی دهند. وی ادامه داد: بیمه نامه 
سایبری یک  بیمه نامه خاص است، مونیخ ری دو سال است که الین اختصاصی برای آن دارد و در آمریکا بیشتر از اروپا 
و آسیا رایج بوده و آمار فروش پایینی هم در دنیا دارد که به طور معمول کاربران خانگی هم مشتری آن نیستند. وی 
تصریح کرد: ش��رکت های بیمه ای در ابتدا باید به  طرح های س��اده تر اولویت دهند مانند، بیمه نامه س��پرده یا نقل و 
انتقال مالی و بعد با استفاده از دانش آن وارد این حوزه شوند، درضمن در شرایط کنونی وعدم انتقال دانش فنی کار و 

نبود بیمه گر ظرفیت اتکایی، این بیمه نامه ریسک شرکت های بیمه ای را مضاعف می کند.

اقبال به خرید اوراق مسکن افزایش یافت
مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس با اشاره به اهمیت میزان تقابل قدرت خرید متقاضیان 
مسکن و سطح قیمت مسکن، اظهار کرد: در حال حاضر این تقابل بسیار جدی است؛ به این 
معنا که فاصله و گپ بین قیمت مس��کن و قدرت خرید متقاضیان بس��یار زیاد است. در این 
شرایط شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم 
اس��تفاده از تسهیالت بانک مسکن که با نماد »تسه« در فرابورس قابل مبادله است، موافقت 

کرده تا بخشی از قدرت خرید از دست رفته متقاضیان مسکن را ترمیم کند.
ندا بشیری با یادآوری رشد نسبی حجم معامالت مسکن در آذر و دی ماه، اظهار کرد: آنچه زمینه ساز این رشد شد، 
طمع دوباره بخش��ی از س��فته بازهای غیرحرفه ای بود که تصور می کردند ممکن است به دنبال تغییر قیمت ارز مسکن 
با جهش قیمتی دوباره روبه رو ش��ود. این ماجرا پای آنها را دوباره به بازار باز کرد و یک رش��د معامالت و قیمت را رقم 
زد.مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس در ادامه با تأکید بر اینکه افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن از محل اوراق نیز 
در افزایش معامالت دی ماه اثر داش��ته و احتماال ردیابی اثر آن در بهمن نیز ممکن خواهد بود، افزود: با افزایش س��قف 
تسهیالت، قیمت اوراق نیز رشد جزیی را در هفته های گذشته تجربه کرد، اما همچنان با سطوح قیمتی سال گذشته 
فاصله زیادی دارد. به گفته بش��یری، میانگین قیمت خرید اوراق تس��ه از ابتدای امسال تا اوایل بهمن، ۴۴ هزار و 600 
تومان بوده که این میزان نسبت به میانگین قیمت سال گذشته ۲7 درصد افت داشته است. بشیری خاطرنشان کرد: به 
این ترتیب در س��ال جاری تا اواس��ط زمستان، ارزش کل مبادله اوراق انجام شده در فرابورس، شش هزار و ۵1 میلیارد 

تومان بوده است.

بانک ملت تراز عملیاتی مثبت ۸.۸ هزار میلیارد تومانی ثبت کرد
بانک ملت که با س��رمایه ۵ هزار میلیارد تومانی در بازار اول معامالت بورس حاضر اس��ت، 
گ��زارش فعالیت یازدهمین ماه دوره مالی منتهی به اس��فند ۹8 را منتش��ر کرد و در جریان 

معامالت بازار سهام با رشد 3.۴ درصدی قیمت روبه رو شد.
براین اساس، »وبملت« در این مدت ۲.03 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیالت 
اعطایی شناس��ایی و 1.۲ هزار میلیارد تومان سود س��پرده گذاری پرداخت کرده که با این 
حساب در یازدهمین ماه سال ۹8 تراز عملیاتی مثبت 7۹6.3 میلیارد تومانی را ثبت کرده 

اس��ت. این بانک طی 11 ماهه س��ال جاری نیز با کسب ۲۲.۲ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیالت اعطایی 
و پرداخت 13.3 هزار میلیارد تومان س��ود سپرده گذاری، قادر به ثبت تراز عملیاتی مثبت 8.8 هزار میلیارد تومانی 
ش��ده اس��ت که نس��بت به دوره مش��ابه قبل 1۵ درصد افزایش و 10 درصد کاهش داش��ته اند. همچنین »وبملت« 
درخصوص اطالعات تجمعی از ابتدای س��ال توضیح داد: اطالعات مانده تس��هیالت مندرج در جدول قبل از کس��ر 

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول است.

کاهش 16 درصدی سود اتکای
بیمه اتکایی ایرانیان در دوره 1۲ ماهه منتهی به 30 آذر ماه 13۹8، به ازای هر سهم خود 
366 ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۴3۴ ریال 

اعالم شده بود، از کاهش 16 درصدی برخوردار است.
بیمه اتکایی ایرانیان شناس��ایی 10۹ میلیارد ریال خالص س��ایر هزینه های غیربیمه ای 
را از جمله دالیل افزایش س��ود هر س��هم نسبت به دوره مشابه در سال گذشته اعالم کرده 
اس��ت. این ش��رکت فرابورسی، سود انباش��ته پایان دوره را مبلغ یک هزار و 373 میلیارد و 

333 میلیون ریال اعالم کرده اس��ت. »اتکای« در دوره 1۲ ماهه س��ال مالی منتهی به آذر ۹7، به صورت حسابرسی 
شده، مبلغ یک هزار و ۴0۹ میلیارد و 1۲۹ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۴3۴ ریال سود 
به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود. همچنین براساس این گزارش، بیمه اتکایی ایرانیان دالیل تغییرات واقعی 
دوره منتهی به 30 آذر 13۹8 )حسابرس��ی نش��ده( نسبت به اطالعیه قبلی را به شرح زیر عنوان کرد: مبلغ۴۵ هزار 
میلیارد ریال از س��ایر درآمدها و هزینه های غیر بیمه ای مربوط به تخفیف مالیاتی ش��رکت در سال مالی منتهی به 
30 آذر 13۹7 است که طبق تبصره 7 ماده 10۵ قانون مالیات های مستقیم به شرکت تعلق گرفت که در سال مالی 

جاری به سود شرکت اضافه شد.

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک سرمایه برگزار شد
مجم��ع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم بانک س��رمایه، در روز ش��نبه مورخ 3 
اس��فند ماه 13۹8 با حضور بیش از ۴7 درصد صاحبان سهام، نماینده سازمان بورس و اوراق 
بهادار، نماینده بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، حسابرس و بازرس قانونی،  اعضای هیأت 
مدیره بانک و به ریاست مهندس امیر انبار دار، معاون امور شرکت های موسسه صندوق ذخیره 
فرهنگیان)به عنوان رئیس مجمع( برگزار و سهامداران صورت های مالی منتهی به پایان اسفند 

13۹7 را تصویب کردند.
در ابتدای گزارش اهم فعالیت های شاخص بانک سرمایه در سال ۹7 به تصویر کشیده شد و همچنین افق ها و چشم 
اندازهای بانک در آینده، به اطالع و نظر اعضای مجمع و سهامداران رسید. در پایان این مجمع پس از استماع گزارش 
حس��ابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه 13۹7، صورت های مالی منتهی به 

این سال مورد تصویب حاضرین در مجمع قرار گرفت.

کرونا زیر چتر بیمه عمر سامان
ش��رکت  بورس:  هفته نام�ه   
بیم��ه س��امان در راس��تای حفظ 
حق��وق بیم��ه گ��ذاران، پوش��ش 
 کرون��ا را ب��ه بیمه ه��ای عمر خود 

اضافه کرد.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بیمه 

س��امان، بیم��ه س��امان که پی��ش از ای��ن اق��دام کرونا را 
در بیمه ه��ای درم��ان و بیمه ه��ای مس��افرتی را پوش��ش 
ق��رار داده بود، اع��الم کرد از این پ��س هزینه های درمانی 
بیماری کرونا در بیمه نامه های عمر و تش��کیل سرمایه نیز 
قاب��ل پرداخت خواهد ب��ود. این پوش��ش در قالب امراض 
خاص و در طرح های آس��ایش، ممتاز و معمولی تا س��قف 
30 میلی��ون توم��ان از هزینه ه��ای درمانی بیمه ش��دگان 
را تأمی��ن خواه��د کرد. الزم ب��ه ذکر اس��ت، بیمه گذاران 
 ب��رای دریافت این پوش��ش جدی��د، حق بیم��ه اضافه ای 

پرداخت نمی کنند.
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صنایعوشرکتها

| اسفند 98  هفته دوم  سال هفتم  شماره 345 |

ذرهبیــن
پرداخت الکترونيک سامان کيش

نام شرکت 
پرداخت 
 الکترونيک

 سامان کيش
شماره ثبت شرکت نزد بورس اوراق بهادار تهرانبازار

11541سازمان بورس و اواق بهادار

تاریخ پذیرش شرکت نزد فهرست اوليه بازار دومتابلو1382/04/05تاریخ تاسيس
1396/04/03سازمان بورس و اواق بهادار

تاریخ آغاز فعاليت 
1397/03/13تاریخ اولين عرضهرایانه و فعاليتهاي وابسته به آنصنعت1382/04/05)بهره برداری(

09/30سال مالیمشاوره، عرضه و تامين نرم افزارگروه1382/04/05تاریخ ثبت اوليه

سپنماد 1666شماره ثبت اوليه

موضوع هرمزگانمحل ثبت اوليه
فعاليت

1. ارائه خدمات پرداخت الکترونيک.
2. اراوه راه ح��ل و اج��رای کلي��ه خدم��ات نرم 
اف��زاری و س��خت اف��زاری مرب��وط ب��ه کارت 
الکترونيک��ی در ش��بکه خدم��ات  پرداخ��ت  و 

فروشگاهی و بانکی.
3. توسعه بستر فنی رایانه ای و مخابراتی  برای 
گس��ترش خدمات پذی��رش ان��واع کارت مانند 

کارت پول، کارت نقدی و کارت اعتباری.
4. اجرای عمليات رایانه ای و مخابراتی دریافت 
تراکنش ه��ای مالی مربوط به ان��واع کارت های 

فروشگاهی وبانکی.
5. اج��رای کليه عمليات مربوط به ش��بکه تبادل 
و  بانک��ی  اطالع��ات  الکترونيک��ی  و  ای  رایان��ه 

فروشگاهی.
6. ایجاد بستر فنی الزم برای ارائه سرویس های 

تجارت الکترونيکی.

وضعیت مالی شرکت

مریم شهریاری- کارشناس ارشد شرکت پردازش اطالعات مالی نوآوران امین

از محل واگذاری سهام هشت شرکت در ماه گذشته محقق شد

۴۸ میلیارد ریال سود برای »گوهران«

عملکرد مالی شرکت

وضعیت جریان وجه نقد شرکت

 هفته نامه بورس: ش��رکت س��رمایه گذاری توس��عه 
گوه��ران امید در گزارش فعالی��ت یک ماهه منتهی به ۳۰ 
بهمن ماه امس��ال خود از محل واگذاری بخش��ی از سهام 
هش��ت ش��رکت موجود در پرتفوی س��رمایه گذاری خود 
همچون ایران ترانسفو، ایران خودرو، پاالیش نفت اصفهان، 

آذر آب، تولید قطعات اتومبیل ایران، صنایع خاک چینی ایران، پتروش��یمی نوری و سیمان 
فارس و خوزستان بالغ بر ۴۸ میلیارد و ۳۱۵ میلیون ریال سود شناسایی کرده است.

خالصه سرمایه گذاری ها
شرکت س��رمایه گذاری توس��عه گوهران امید که س��رمایه آن دو هزار میلیارد ریال است 
)افزایش سرمایه ۴۰۰ میلیارد ریالی شرکت ثبت نشده است(، در بهمن سال مالی منتهی 
به ۳۰ آذر ماه ۹۹ هزینه ای بالغ بر س��ه هزار و ۹۵۱ میلیارد ریال جهت سرمایه گذاری در 
سهام ۷۳ شرکت بورسی و غیربورسی فعال در ۳۰ صنعت پرداخت کرده است که صنایعی 
همچون اس��تخراج کانه های فلزی، محصوالت کاغذی، فرآورده های نفتی، کک و س��وخت 
هس��ته ای، شرکت های چند رشته ای صنعتی، واس��طه گری های مالی، رایانه و فعالیت های 
وابس��ته به آن، اوراق مشارکت و سپرده های بانکی، مخابرات، بیمه و صندوق بازنشستگی 
به جز تأمین اجتماعی، مخابرات، بانک ها و... از جمله این صنایع هستند.بر این اساس، در 
ماهی که گذشت، هزینه سرمایه گذاری های »گوهران« با ۵۷ میلیارد و ۱۱۴ میلیون ریال 

افزایش، بالغ بر سه هزار و ۹۵۱ میلیارد ریال اعالم شده است.

انتهای دورهتغييراتابتدای دوره

بهای تمام شدهتعداد شرکتبهای تمام شدهبهای تمام شدهتعداد شرکت

733.894.21657.114713.951.330

جمع سرمایه گذاری - ارقام به ميليون ریال

پرتفوی بورسی
بر اس��اس اطالعات موجود، بخش��ی از س��هام ۶۵ ش��رکت فعال در بازار سرمایه همچون 
هلدین��گ صنایع پتروش��یمي خلیج ف��ارس، مدیریت انرژی امید تابان هور، س��نگ آهن 
گه��ر زمین، مدیریت س��رمایه گذاری امید، س��نگ آهن گل گهر، هلدین��گ غدیر، فوالد 
مبارکه اصفهان، گس��ترش نفت و گاز پارسیان، پتروشیمی مبین، ملی صنایع مس ایران، 
پتروش��یمی جم، س��رمایه گذاری دارویی تأمین و... پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری 
توسعه گوهران امید را تشکیل می دهد که طی ماه گذشته ارزش بازار این سبد با ثبت یک 
هزار و ۴۲۹ میلیارد ریال افزایش، بیش از ۱۰ هزار و ۲۴۱ میلیارد ریال محاسبه می شود. 
همچنین بهای تمام ش��ده پرتفوی بورسی »گوهران« در پایان بهمن ماه امسال مبلغ سه 

 هزار و ۷۳۷ میلیارد ریال اعالم شده است.

انتهای دورهتغييراتابتدای دوره  

افزایش ارزش بازاربهای تمام شدهارزش بازاربهای تمام شدهارزش بازاربهای تمام شده
)کاهش(

3.680.1438.811.83657.1141.429.8033.737.25710.241.6396.504.382

 ارقام به ميليون ریال

پرتفوی غیربورسی
پرتفوی غیربورسی شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید در دومین ماه از فصل زمستان 

همچون ماه قبل از آن شامل بخشی از سهام هشت مجموعه 
غیربورسی همچون شرکت های توسعه فناوری تحلیلگران 
امی��د، مولد برق کاس��پین منطق��ه آزاد انزل��ی، خدمات 
مس��افرتی و گردشگری گشت مهر پیشه، حق تقدم مولد 
برق کاسپین منطقه آزاد انزلی، توسعه تجارت بین المللی 
زرین پرشیای امید، پترو امید آسیا، سایر شرکت های خارج از بورس و سایر اوراق مشارکت 
 خارج از بورس است که بهای تمام شده این سبد مبلغ ۲۱۴ میلیارد و ۷۳ میلیون ریال ثبت 

شده است.

صورت ریز معامالت سهام تحصیل شده
ش��رکت سرمایه گذاری توس��عه گوهران امید طی ماه گذشته بخشی از سهام پنج شرکت 
فعال در بازار س��رمایه همچون اوراق مش��ارکت پذیرفته شده در بورس، معدنی و صنعتی 
چادرملو و مدیریت انرژی امید تابان هور را خریداری کرد و جهت انجام این امر هزینه ای 

بالغ بر ۱۳۷ میلیارد و ۳۸۶ میلیون ریال پرداخت کرده است.

صورت ریز معامالت سهام واگذار شده
همانطور که پیش��تر نیز به آن اش��اره شد، »گوهران« بخش��ی از سهام هشت شرکت بورسی 
همچون ایران ترانس��فو، ایران خودرو، پاالیش نف��ت اصفهان، آذر آب، تولید قطعات اتومبیل 
ایران، صنایع خاک چینی ایران، پتروشیمی نوری و سیمان فارس و خوزستان به ارزش ۱۲۸ 
میلیارد و ۵۸۷ میلیون ریال و بهای تمام ش��ده ۸۰ میلیارد و ۲۷۲ میلیون ریال را از س��بد 
س��رمایه گذاری خود خارج کرد که ماحصل آن تحقق س��ود واگذاری به مبلغ ۴۸ میلیارد و 

۳۱۵ میلیون ریال اعالم شده است.

 ارقام به ميليون ریال

سود )زیان( واگذاریکل مبلغ واگذاریکل مبلغ بهای تمام شده

80.272128.58748.315

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
در پایان ش��ایان ذکر است، شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید طی ماه گذشته در 
مجموع مبلغ هفت میلیون ریال س��ود س��هام محقق ش��ده به دست آورده است که شش 
میلیون ریال از این مبلغ به تقس��یم سود س��هام در جریان برگزاری مجمع عمومی عادی 
س��االنه س��هامداران شرکت مرجان کار مربوط می ش��ود و حدود یک میلیون ریال آن نیز 
به واس��طه تقسیم س��ود نقدی در مجمع عمومی عادی ساالنه سهامداران شرکت سیمان 
هرمزگان رقم خورده اس��ت. بر این اساس، درآمد سود سهام محقق شده برای »گوهران« 
 از ابت��دای س��ال مالی ج��اری تا پایان بهمن م��اه مبلغ ۵۰ میلی��ارد و ۷۲۰ میلیون ریال

محاسبه می شود.

درآمد هر سهم تعداد سهامنام شرکت
)ریال(

 درآمد نقدی 
هر سهم )ریال(

درآمد حاصل از سود سهام
 مجمع برگزار شده )ميليون ریال(

17.5003593506مرجان کار

سيمان 
20001.0125001هرمزگان

19.5001.0128507جمع
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هر هفته برآن هس�تیم تا براس�اس جدیدترین اطالعیه در س�امانه کدال، تغییراتی که در اعضای 
هیأت مدیره ش�رکت ها به وجود می آید را در این س�تون به آگاهی س�هامداران برسانیم. باشد که 

انتشار این اطالعات مفید واقع شود.

ک��ی کج��ا رف��ت؟
رفت و آمد های مدیریتی در ناشران

12
صنایعوشرکتها

| اسفند 98  هفته دوم  سال هفتم  شماره 345 |

*پدیده شیمي قرن: شرکت گروه صنعتي گلرنگ فاقد نماینده بود، بر این اساس سيد محمد باقر فاضليان را به 
عنوان رئيس هيأت مدیره و نماینده خود شناخت. شرکت پدیده شيمي نيلي که فاقد نماینده بود، کيانوش حسني 
نژاد به عنوان نایب رئيس هيأت مدیره و نماینده این ش��رکت انتخاب ش��د. ش��رکت پخش پدیده پایدار، ش��رکت 
س��رمایه گذاري توسعه صنایع پایدار و شرکت پدیده ش��يمي پایدارکه پيشتر فاقد نماینده بودند، به ترتيب محسن 
صادق بيان، سجاد پورآرین و سيد عبدالرضا مظفري چنيجاني را به عنوان نمایندگان خود شناختند. همچنين سيد 

عبدالرضا مظفري چنيجاني به عنوان مدیرعامل معرفی شد.
*ایران ترانسفو: از شرکت آرتا معدن ساواالن نيما فاتح جای خود را به یاسر مومني طاهري داد.

*فرآورده هاي سیمان شرق: نماینده شرکت سيمان شرق از سيف اله گرجي به مجتبي رستمي نوروزآباد تغيير 
کرد. نماینده شرکت معادن زغال سنگ شرق از محمد حق شناس به محمد به علي رمضاني تغيير کرد. همچنين 
وی به عنوان نایب رئيس هيأت مدیره جدید انتخاب شد. از شرکت آهک صنعتي سيمان شرق مجتبي غيور جای 
خود را به حسين نوري اصفهاني داد. وی همچنين به عنوان رئيس جدید هيأت مدیره هم آغاز به کار کرد. نماینده 
ش��رکت س��يمان سفيد شرق از مزدک رحماني به قيصر فکري برآغوش تغيير کرد. همچنين نماینده شرکت حمل 
و نقل س��پهر سيمان مشهد از محمد قاس��مي فرد به مجتبي غيور تغيير یافت. مجتبي غيور سمت مدیرعامل این 

شرکت را برعهده دارد.
*لیزینگ خودرو غدیر: نماینده شرکت تاپ سرویس از نادره رضایي به عليرضا پور آقاباالئي تغيير کرد.

*توسعه مولد نیروگاهي جهرم: نماینده بانک سپه از بهزاد سلطاني به علي اسماعيل زاده مقري تغيير یافت. 
*س�رمایه گذاري گروه توسعه ملي )س�رمایه گذاري بانک ملي ایران(: نماینده شرکت سرمایه گذاري توسعه 

ملي از بيژن نصرتي برندق به امير تقي خان تجریشي تغييرکرد.

*فوالد افزا س�پاهان: محمد فتحي را به عنوان مدیرعامل خود ش��ناخت در حالی که پيشتر فضل اله شجاعي در 
این جایگاه بود.

*کارخانجات پالس�کوکار سایپا: نماینده شرکت سایپا از منوچهر مرادي به محمد ميوه چي تغيير کرد. شرکت 
س��ازه گستر س��ایپا از ابراهيم قلي پور به محمد عظيمي تغيير یافت. وی به عنوان نایب رئيس جدید هيأت مدیره 

هم انتخاب شد.

*گسترش صنایع انرژي آذرآب: نماینده شرکت صنایع آذرآب از هاشم مهریار به امير عابدي تغيير کرد. وی به 
عنوان نایب رئيس هيأت مدیره آغاز به کار کرد. همچنين نماینده شرکت تبدیل انرژي سامان از ابوالفضل جوادي 

به جواد جليلي پالندي تغيير یافت.
*س�رمایه گذاري توس�عه صنعت و تجارت: محمدمهدي زردوغي با مدرک کارشناس��ي ارشد مدیریت مالي به 

عنوان سرپرست انتخاب شد.
*قند تربت حیدریه: نمایندگان آستان قدس رضوي، موسسه اقتصادي رضوي، شرکت خمير مایه رضوي، شرکت 
نان قدس رضوي و ش��رکت قند چناران که پيشتر به ترتيب کاظم معتمدي فر، محمود انتظاري سرکاریزي، خليل 

بهزاد، علي اکبر جعفري خطایلو و علي برین بودند، بر این اساس نماینده ای برای شرکت های مذکور انتخاب نشد.
*گروه فن آوا: ش��رکت مدیریت صنایع نوین تامين )س��هامي خاص( محمد دولت آبادي انتخاب شد. پيشتر این 
شرکت در هيأت مدیره نماینده ای نداشت. همچنين نماینده شرکت فناوران طلوع شبکه از حميدرضا نائيني به سيد 
ضياء ایماني تغيير کرد. وی به عنوان رئيس هيأت مدیره جدید هم انتخاب ش��د. ش��رکت سرمایه گذاري صدرآرین 
که پيشتر فاقد نماینده بود، محمد باقر فقيه را به عنوان نماینده جدید و نایب رئيس هيأت مدیره جدید شناخت. 
شرکت رشد پایدار ایرانيان که پيش از این نماینده ای در هيأت مدیره نداشت، حميدرضا نائيني را به عنوان نماینده 

جدید خود شناخت. وی به عنوان مدیرعامل هم معرفی شد.

 هفته نامه بورس: جلس��ه مجمع عادی ساالنه شرکت 
سرمایه گذاری صنایع شيميایی ایران با هدف ارائه گزارش 
فعالي��ت و عملکرد س��ال مال��ی منتهی ب��ه 30 آذر 98 با 
حض��ور بيش از 80 درصد س��هامداران در هتل پارس��يان 

آزادی برگزار شد. 
این شرکت با بازدهی باالی ۶00 درصد در قيمت روی 
تابلو برای مدت یک س��ال و دستيابی به بالغ بر ۱00 هزار 
ميليارد ریال س��ود خالص، افزایش ح��دود ۲00 درصدی 
فروش و افزای��ش حدود ۶00 درصدی درآمد غيرعملياتی 
را در معرض دید سهامداران، فعاالن و ناظرین بازار سرمایه 
قرار داد.طبق اعالم مدیرعامل ش��رکت، عملکرد عملياتی 
 NP LAB این شرکت حاکی از افزایش فروش محصوالت
و HAB در ب��ازار داخلی و همچنين افزایش ۲0 درصدی 

صادرات محصوالت مذکور است. 
به گفته امير رحيمی، »شيران« در سال مالی منتهی به 
آذر ۱398 بال��غ بر 80 ميليون دالر از محل صادرات برای 
کشور در شرایط تحریمی ارزآوری کرده است که نسبت به 

مدت مشابه سال قبل ۲9 درصد افزایش نشان می دهد.
فروش کل ش��رکت در بازار س��رمایه با یک جهش 9۲ 
درص��دی همراه ب��وده و از فروش 9 ه��زار و ۶00 ميليارد 
ریال در سال مالی گذشته به ۱8 هزار و 400 ميليارد ریال 
دست یافته است و طبق برآوردها برای سال آتی دستيابی 
به رقم ۲۲ هزار ميليارد ریالی را در نظر دارد.این ش��رکت 
در بخ��ش درآم��د غيرعملياتی حدود ۶00 درصد رش��د 
داش��ته و توانس��ته رقم 4 هزار و 87۶ ميليارد ریال درآمد 
غيرعملياتی در س��ال مالی مورد گزارش به ثبت برس��اند. 
در حالی که در س��ال قبل این رقم تنها 7۲۵ ميليارد ریال 

بوده است. 

طب��ق اعالم رحيمی، این ش��رکت ب��ا یک جهش ۱97 
درصدی در س��ود خالص توانسته ۱0 هزار و ۱0۵ ميليارد 
ریال برای س��ود خالص در سال ۱398ثبت کند. در حالی 
که در س��ال قبل این رق��م 3 ه��زار و 398 ميليارد ریال 

بوده است. 
در ادام��ه مدیرعام��ل ش��رکت س��رمایه گذاری صنایع 
ش��يميایی ایران در رابط��ه با خبر ع��وارض ارزش افزوده 
خوراک نفت س��فيد این چنين ادام��ه داد: عوارض ارزش 
افزوده خوراک نفت سفيد که پيش تر نيز چند روزی باعث 
بسته شدن نماد »شيران« شده بود، در مجمع ابعاد 3 هزار 
و ۶00 ميليارد ریالی آن تش��ریح و اعالم ش��د، در صورت 
اخذ کامل سایر آرای مربوط به دوره های مالياتی سال های 
۱390 تا ۱398 یک س��ود رویایی در انتظار س��هامداران 
»ش��يران« در دوره های آتی فق��ط از محل همين موضوع 

خواهد بود.
نایب رئيس هيأت مدیره با پيش بينی س��ال مالی پربار 
برای ش��رکت سرمایه گذاری صنایع ش��يميایی ایران ادامه 

داد: خبر خوش دیگر »ش��يران«، ف��روش 4 هزار ميليارد 
ریالی ماه های دی و بهمن سال مالی جدید )منتهی به آذر 
۱399( بود که نش��انگر سالی پربار است و منجر به تحقق 
EPS ب��االی 3۵0 ریال برای هر س��هم در ماه های مذکور 
ش��ده اس��ت. همچنين پيگيری وص��ول مطالبات خارجی 
که روندهای جدیدی برای پيگيری آن آغاز ش��ده اس��ت، 

روزهای خوبی برای آینده »شيران« ترسيم می کند.
رحيم��ی در رابطه با چالش ها و نگرانی های »ش��يران« 
که در ميزان توليد ش��رکت داشته بيان کرد: طرح توسعه 
دو مجتم��ع توليد lab ،کمبود خوراک بنزین، مواد اوليه و 
کاتاليست های مورد نياز و انباشت محصول نرمال پارافين 
و تحریم های ظالمانه از نگرانی های پيش روی شرکت است. 
وی در ادام��ه اعالم کرد: ما به دنبال توليد کاتاليس��ت در 
داخل بوده و پروژه احيای کاتاليست مصرفی را دست داریم 
و اميد است که بتوانيم نياز خود به این محصول را برای 4 
س��ال برطرف کنيم. مدیرعامل شرکت با اشاره به وضعيت 
جغرافيایی کشور گفت: در سال گذشته ما صادراتی به کشور 
ترکيه نداشتيم اما خوش��بختانه به دليل موضع سياسی و 
به لحاظ جغرافيایی کشور، امسال »شيران« همراه شرکت 
بيس��تون توانس��ت حجم زیادی از بازار ترکيه را در دست 
 بگيرد که قطعا این اقبال به دليل کيفيت باالی محصوالت 

شرکت است.
در انته��ای مجم��ع نيز با حض��ور بي��ش از 80 درصد 
س��هامداران، طبق موافقت اعضای هيأت مدیره تصميم بر 
آن ش��د تا 7۵ درصد سود تقسيم شود و در ازای هر سهم 
93 توم��ان به افراد تعلق بگيرد. طبق گفته مدیرعامل این 
شرکت، تالش می شود سود »شيران« تا پایان سال 98 به 

سهامداران پرداخت شود.

در مجمع صنایع شیمیایی ایران با تقسیم 7 هزار و پانصد میلیارد ریال اعالم شد 

احیای پروژه کاتالیست مصرفی »شیران«

مدیرعامل پتروشیمی غدیر در نشست تجلیل از مشتریان این شرکت اعالم کرد:

تولید PVC بیش از ظرفیت اسمی
 هفته نامه بورس: مدیرعامل ش��رکت پتروشيمی غدیر در نشست 
تجليل از مشتریان پتروش��يمی غدیر گفت: از دیدار شما که قهرمانان 
عرصه  توليد ملی در حوزه PVC هس��تيد خوش��حاليم و باعث افتخار 

ماست که ميزبان شما عزیزان هستيم. 
به گزارش شس��تا رسانه، وحيد نام نيک افزود: اميدوارم با برگزاری این 
نشس��ت های مش��ترک، بيش از گذش��ته به یک تعامل خوب با صنایع 
پایين دس��ت در حوزه PVC برس��يم. مدیرعامل ش��رکت پتروشيمی 
غدیر اذعان کرد: با توجه به تحریم ها و عدم حضور الیسنسور برای راه 

اندازی، با همت متخصصان جوان پتروشيمی غدیر، کل سيستم را راه اندازی کردیم. در 
حال حاضر نيز با ظرفيت بيش��تر از ظرفيت طراحی و اسمی در واحد pvc در سرویس 

هس��تيم و اگر مشکالتی مثل مشکالت خوراک و مباحثی از این دست 
نباش��د، می توانيم بيش��تر از ظرفيت اس��می، توليد کنيم.همچنين در 
جلس��ه ای که اخيرا فعاالن حوزه پتروشيمی با رئيس جمهوری داشتند، 
ایش��ان از مدیران و متخصصان صنعت پتروش��يمی به عنوان س��ربازان 
جنگ اقتصادی نام برده و اذعان کردند، پتروشيمی ها با تحریم هایی که 

داشتند خوب عمل کردند.
 نام نيک در این نشس��ت گفت: ش��ما هم به عنوان صنایع پایين دستی، 
دس��ت به کار بزرگی زده ای��د، زیرا هم در بخش تولي��د و هم صادرات 
محصوالت، خوب عمل کرده اید.در ادامه این نشست، مشتریان غدیر، نقطه نظرات خود 

را در خصوص مباحث مرتبط با توليد و فروش مطرح کردند.

 موضوع مزایده: واگذاری عرصه و اعیان قطعه vc-203 )موس��وم به مهمانس��رای نخلس��تان( باکاربری مس��کونی و واگذاری 9 قطعه زمین با کاربری خدماتی و مسکونی و واگذاری یک واحد مسکونی در مجموعه 
دهکده ساحلی کیش، شهرک دیدنی ها و چهل دستگاه کرانه واقع در جزیره زیبای کیش

 مبلغ برآورد اولیه و تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار و شرایط پرداخت هر قطعه/واحد مطابق جدول به شرح ذیل:

اره 98/1/007
 شم

آگهيمزایدهعمومییکمرحلهای
گزار:شرکتسرمایهگذاریوتوسعهکیش مزایده

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
دبیرخانه کمیسیون معامالت

 تاریخ فروش اسناد مزایده: 
از تاری��خ درج آگه��ی در س��ایت ش��رکت )idctender.kish.ir( تا س��اعت 16 مورخ 

1398/12/14 ) حتی ایام تعطیل(

 آخرین مهلت زمان تحویل اسناد مزایده: 
 از تاری��خ درج آگه��ی فروش اس��ناد ت��ا س��اعت 16 م��ورخ 1398/12/17 )حتی 

ایام تعطیل(

 محل های فروش اسناد مزایده و تحویل پاکات: 
• دفتر مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع پارس- بلوک1  

دبیرخانه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش- تلفن 20- 076-44425018 
• دفتر تهران: بزرگراه آفریقا - باالتر از چهارراه شهید حقانی )جهان کودک(- نبش 
خیاب��ان کیش - س��اختمان منطقه آزاد کیش - ش��ماره 45 -  طبق��ه همکف تلفن: 

021-28429- 88771903 -88880260
• س��ایت ش��رکت س��رمایه گذاری وتوس��عه کی��ش IDC.KISH.IR )مناقصه ها و 

مزایده ها() idctender.kish.ir( )صرفاً فروش(

 مبلغ خرید اسناد مزایده:
2.000.000 ریال وجه نقد که می بایست به حساب شماره 101154750 نزد بانک 
تجارت شعبه مرکزی جزیره کیش به نام شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش واریز 

گردد و مبلغ خرید اسناد در سایت شرکت 1.500.000ریال می باشد.

 نوع سپرده شرکت در مزایده:
که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود: 

  • واریز نقدی به شماره حساب مندرج در آگهی و ارائه فیش بانکی مربوطه
   • ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قید و شرط به نام مزایده گزار مطابق ضوابط

   مندرج در اسناد مزایده
  • چک بانکی تضمینی در وجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

 شرایط مزایده:
 هزینه درج هر نوبت آگهی وکارشناس��ی به نسبت مساحت قطعه / غرفه به عهده 

برنده مزایده می باشد.
 در صورت درخواست بیش از یک قطعه/واحد الزم است به ازای هر قطعه/واحد 
بصورت مجزا اس��ناد مزایده خریداری گردد. لذا بدیهی است هر پیشنهاد برای هر 
یک از ردیف های موضوع مزایده می بایست در پاکات خریداری شده بصورت مجزا 

تکمیل و ارائه گردد.
 شرکت کلیه اشخاص حقیقي و حقوقی در مزایده آزاد است.

ک��ه  پیش��نهادهایی  و  مخ��دوش  مش��روط،  امض��اء،  فاق��د  پیش��نهادهای  ب��ه   
بع��د از انقض��ای م��دت مق��رر در آگه��ی واص��ل ش��ود، مطلق��اً ترتیب اث��ر داده 

 

نخواهد شد. 
 به پیش��نهادهای فاقد سپرده، س��پرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک 

شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 حداقل تعداد پیشنهاددهندگان جهت بازگشایی پاکات "الف"و "ب" سه پیشنهاد 
و پاک��ت  "ج" دو پیش��نهاد م��ی باش��د و پاکات مذک��ور، در س��اعت 11 صبح روز 
دوش��نبه مورخ 1398/12/19 در جلسه کمیسیون معامالت در مرکزهمایش های 

بین المللی کیش بازگشایی خواهند ش��د. حضور متقاضیان یا نماینده تام االختیار 
 پیش��نهاد دهندگان در جلس��ه بازگش��ایی در ص��ورت ارائ��ه معرفی نام��ه کتب��ی، 

مجاز می باشد.
 مزایده گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مخیر خواهد بود و ارائه اسناد 

مزایده هیچگونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نخواهد کرد.
 سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گردیده است. 

 جه��ت کس��ب اطالعات بیش��تر ب��ا ش��ماره تلف��ن 44425017-076دبیرخانه 
کمیسیون معامالت تماس یا به سایت idc.kish.ir مراجعه فرمایید.

مساحتکاربریموقعیتشماره قطعهردیف
)مترمربع(

مبلغ پایه مزایده  
)ریال(

مبلغ سپرده 
شرکت در مزایده )ریال(

شرایط پرداخت
پیش پرداخت 

) درصد (
اقساط
) ماه ( 

کارمزد
) درصد (

1203-Vc مهمانسرای نخلستان
1771.86327.794.100.0008.355.882.000501218مسکونی)روبه روی هتل مارینا(

مساحت  کاربریموقعیتشماره قطعهردیف
مترمربع

 نرخ پایه 
هر متر مربع 

 جمع کل
)ریال(

مبلغ سپرده شرکت 
در مزایده ریال

شرایط پرداخت

 پیش پرداخت 
) درصد (

 اقساط
) ماه ( 

 کارمزد
) درصد (

1MED-11خدماتی محدوده دکتر حسابی 
36060.000.00021.600.000.0001.080.000.00050180)صرفاً داروخانه(

2RF-52437/73120.000.00052.527.600.0002.626.380.00050240رستورانپشت خانه گستر

3TS-1123.71096.000.000356.160.000.0008.923.200.00035360خدماتیاراضی شرقی -163 هکتاری

4TS-1137.504/6784.000.000630.394.800.00014.103.940.00035360خدماتیاراضی شرقی -163 هکتاری

5TS-1144.50796.000.000432.672.000.00010.453.440.00035360خدماتیاراضی شرقی -163 هکتاری

6TS-1154.93096.000.000473.280.000.00011.265.600.00035360خدماتیاراضی شرقی -163 هکتاری

7TS-79600120.000.00072.000.000.00032.400.000.00050240خدماتیپشت خانه گستر

8C1-14159295.000.000151.240.000.0004.824.800.00050120مسکونیفاز یک صدف

صددرصد نقدی40098.000.00039.200.000.0001.960.000.000مسکونیفاز پنج شهرک صدف9158

 شماره ردیف
مساحت عرصه کاربریموقعیتبلوکطبقهواحد

)مترمربع(
مساحت اعیان 

 مبلغ سپرده  شرکت مبلغ پایه مزایده )ریال()مترمربع(
در مزایده )ریال(

شرایط پرداخت

 پیش پرداخت
)درصد(

 اقساط
)ماه(

 کارمزد
)درصد(

 همزمان با
 انتقال سند

)درصد(
1B121/9010.362.000.000518.100.00095005-مسکونیمجموعه دهکده ساحلی کیشیاسهمکف

300197/9046.800.000.0002.340.000.0005012185مسکونیشهرک دیدنی ها--226

179121/2819.200.000.000960.000.0005012185مسکونیچهل دستگاه کرانه--3826/1
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با سهم ۶4 درصدی محصول شمش داخلی؛

»ارفع« یک ماهه چهار هزار میلیارد ریال درآمد محقق کرد
 هفته نامه بورس: شرکت آهن و فوالد ارفع در حالی طی عملکرد یک ماهه منتهی به 
۳۰ بهمن ماه امس��ال بالغ بر چهار هزار و ۱۱۴ میلیارد ریال درآمد به دس��ت آورد که حدود 
دو هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال از این مبلغ معادل ۶۴ درصد از آن به واس��طه فروش محصول 

شمش داخلی محقق شده است.

عملکرد یک ماهه منتهی به 98.۱۱.3۰
ای��ن مجموعه در ماهی که گذش��ت حدود ۱۴۹ ه��زار و ۸۱۲ تن انواع محصول همچون 
آهن اس��فنجی، شمش فوالد، شمش داخلی و خارجی تولید کرده است و در پی عرضه ۸۸ 
هزار و ۱۱۶ تن از تولیداتش به درآمد فروش به مبلغ چهار هزار و ۱۱۴ میلیارد ریال دست 

یافته است.

مبلغ فروش )میلیون ریال(مقدار فروش )تن(مقدار تولید )تن(

۱۴۹.۸۱۲۸۸.۱۱۶۴.۱۱۴.۹۰۹

دوره یک ماهه منتهی به ۹۸.۱۱.۳۰

باالترین مبلغ و نرخ فروش محصوالت
شرکت آهن و فوالد ارفع حدود ۶۴ درصد از درآمد فروش چهار هزار میلیارد ریالی خود 
در ماه گذش��ته را با عرضه ۵۷ هزار و ۷۵۳ تن محصول ش��مش داخلی به قیمت فروش ۴۵ 
میلیون و ۸۹۱ هزار ریال به ازای هر تن به دست آورده است. بر این اساس، محصول شمش 
داخل��ی ب��ا ثبت درآمد فروش به مبلغ دو هزار و ۶۵۰ میلی��ارد ریال به عنوان پردرآمدترین 
محصول تولیدی "ارفع" در این دوره شناخته شده است. همچنین محصول شمش صادراتی 
که قیمت فروش آن حدود ۴۸ میلیون و ۲۳۳ هزار ریال به ازای هر تن اعالم ش��ده اس��ت، 

گران ترین محصول تولیدی شرکت به شمار می رود.

 مقدار تولیدنام محصول
 )تن(

 مقدار فروش
 )تن(

 نرخ فروش 
)ریال(

مبلغ فروش 
)میلیون ریال(

۰۵۷.۷۵۳۴۵.۸۹۱.۹۱۹۲.۶۵۰.۳۹۶شمش داخلی

۰۳۰.۳۶۳۴۸.۲۳۳.۴۷۵۱.۴۶۴.۵۱۳شمش صادراتی

دوره یک ماهه منتهی به ۹۸.۱۱.۳۰

عملکرد از ابتدای سال جاری تا تاریخ 98.۱۱.3۰ 
پایان فعالیت شرکت آهن و فوالد ارفع در دوره عملکرد از ابتدای سال مالی جاری تا پایان 
بهمن ماه با تولید حدود یک میلیون و ۵۱۵ هزار تن انواع محصول و عرضه ۷۷۴ هزار و ۴۷۲ 
تن از تولیداتش اعالم شده است و درآمد حاصل از فروش محصوالت تولیدی آن در این دوره 

بالغ بر ۳۰ هزار و ۳۳۵ میلیارد ریال محاسبه می شود. 

مبلغ فروش )میلیون ریال(مقدار فروش )تن(مقدار تولید )تن(

۱.۵۱۵.۲۹۶۷۷۴.۴۷۲۳۰.۳۳۵.۱۷۲

دوره عملکرد از ابتدای سال مال جاری تا تاریخ ۹۸.۱۱.۳۰

باالترین مبلغ و نرخ فروش محصوالت
بر اساس اطالعات موجود، دو محصول شمش داخلی و شمش خارجی به ترتیب به عنوان 
پردرآمدتری��ن و گران ترین محصول تولیدی "ارفع" در این دوره عملکرد مطرح ش��ده اند. بر 
این اس��اس، عرضه ۵۴۵ هزار و ۲۰۴ تن محصول ش��مش داخلی به نرخ ۳۷ میلیون و ۷۸۱ 
هزار ریال به ازای هر تن به تحقق درآمد فروش به مبلغ ۲۰ هزار و ۵۹۸ میلیارد ریال برای 
شرکت منتهی شده است. همچنین حدود ۲۲۹ هزار و ۲۶۸ تن محصول شمش صادراتی به 
نرخ ۴۲ میلیون و ۴۶۶ هزار ریال به ازای هر تن در بازارهای صادراتی فروخته شده است که 

درآمد فروش آن بالغ بر ۹ هزار و ۷۳۶ میلیارد ریال محاسبه می شود.

 مقدار تولید نام محصول
)تن(

 مقدار فروش 
)تن(

 نرخ فروش 
)ریال(

مبلغ فروش 
)میلیون ریال(

۰۵۴۵.۲۰۴۳۷.۷۸۱.۹۵۵۲۰.۵۹۸.۸۷۳شمش داخلی

۰۲۲۹.۲۶۸۴۲.۴۶۶.۸۹۰۹.۷۳۶.۲۹۹شمش صادراتی

 دوره عملکرد از ابتدای سال مال جاری تا تاریخ ۹۸.۱۱.۳۰

 
روند معامالت

بازدهی حدود ۳۰ درصدی ارمغان شرکت آهن و فوالد ارفع برای سهامدارانش در ماه گذشته 
به شمار می رود. چراکه، قیمت هر سهم شرکت در این دوره از شش هزار و ۱۰۴ ریال به هفت 
هزار و ۹۶۸ ریال افزایش یافته است و در کنار آن، ارزش بازار سهام "ارفع" از ۵۴ هزار و ۹۳۶ 
میلیارد ریال به ۷۱ هزار و ۷۱۲ میلیارد ریال رسیده است.ارزش معامالت سهام شرکت در یکم 
بهمن ماه امسال در پی داد و ستد سه میلیون و ۸۴۹ هزار سهم آن بیش از ۲۳ میلیارد و ۴۹۷ 
میلیون ریال ثبت ش��ده است و آخرین روز معامالتی آن در ماه گذشته با حجم معامالت ۱۸ 

میلیون سهم به ارزش ۱۴۳ میلیارد و ۴۵۷ میلیون ریال سپری شده است.

معامالت ۹۸.۱۱.۳۰معامالت ۹۸.۱۱.۰۱شرح

۶.۱۰۴۷.۹۶۸قیمت هر سهم )ریال(

۵۴.۹۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۷۱.۷۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ارزش بازار )ریال(

۳.۸۴۹.۸۶۲۱۸.۰۰۴.۰۳۸حجم معامالت )سهم(

۲۳.۴۹۷.۷۱۴.۰۵۴۱۴۳.۴۵۷.۳۹۷.۷۲۳ارزش معامالت )ریال(

کدال 360
مروری بر پرتفوی بهمن ماه »اعتال« 

شرکت سرمایه گذاری اعتال البرز با سرمایه ثبت شده ۶۰۰ میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در 
دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۹۸ را حسابرسی نشده منتشر کرد. 

این شرکت با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن سال جاری اعالم کرد؛ در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، 
تعدادی از س��هام چند ش��رکت بورسی را با بهای تمام ش��ده یک هزار و ۶۳۴ میلیارد و ۴۷۶ میلیون ریال و ارزش بازار 
معادل ۳ هزار و ۹۷۹ میلیارد و ۷۹ میلیون ریال در س��بد س��هام خود داشت. بهای تمام شده سهام بورسی شرکت طی 
ای��ن م��دت با افزایش ۲۴۶ میلیارد و ۲۷۸ میلیون ریال به یک هزار و ۸۸۰ میلیارد و ۷۵۴ میلیون ریال رس��ید. ارزش 
بازار ش��رکت س��رمایه گذاری اعتال البرز نیز با افزایش ۶۲۰ میلیارد و ۲۱ میلیون ریال معادل ۴ هزار و ۵۹۹ میلیارد و 
۱۰۰ میلیون ریال محاسبه شد.» اعتال « تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۲۴۳ میلیارد 
و ۸۷۴ میلی��ون ریال به مبل��غ ۴۷۰ میلیارد و ۴۹۲ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۲۲۶ میلیارد و ۶۱۸ میلیون 
ریال سود کسب کرد و طی دوره یک ماهه منتهی به بهمن ماه خریدار سهام چند شرکت بورسی به مبلغ ۴۹۰ میلیارد 

و ۱۵۲ میلیون ریال بود.

»تاصیکو« بر سکوی سوددهی
شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸، خریدار و فروشنده سهام چند 

شرکت بورسی بود و از واگذاری های خود ۴۲۱ میلیارد و ۲۱۷ میلیون ریال سود کسب کرد. 
این ش��رکت با انتش��ار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن س��الجاری اعالم کرد، در ابتدای دوره یک ماهه یاد 
شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۲۲ هزار و ۹۹۶ میلیارد و ۱۸۵ میلیون ریال و ارزش 
بازار معادل ۱۳۰ هزار و ۵۰۴ میلیارد و ۶۱۹ میلیون ریال در س��بد س��هام خود داشت. بهای تمام شده سهام بورسی 
این ش��رکت طی این مدت با افزایش ۹۴ میلیارد و ۳۷۱ میلیون ریال به ۲۳ هزار و ۹۰ میلیارد و ۵۵۶ میلیون ریال 
رسید. ارزش بازار شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین نیز با افزایش ۲۳ هزار و ۹۸۹ میلیارد و ۳۶ میلیون ریال معادل 
۱۵۴ هزار و ۴۹۳ میلیارد و ۶۵۵ میلیون ریال محاس��به ش��د. شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین طی دوره یک ماهه 
منتهی به بهمن ماه تعدادی از س��هام چند ش��رکت بورس��ی را با بهای تمام ش��ده ۱۳۰ میلیارد و ۶۸۶ میلیون ریال 

خریداری کرد.

ارزش بازار »والبر« به ۴۶ هزار میلیارد ریال رسید
ارزش بازار گروه دارویی البرز )گروه سرمایه گذاری البرز( در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸، با افزایش 

۸ هزار و ۲۲۸ میلیارد و ۷۴۵ میلیون ریال به ۴۶ هزار و ۹۵۰ میلیارد و ۳۰ میلیون ریال رسید. 
گروه سرمایه گذاری البرز با سرمایه ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها 
در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۹۸ را حسابرسی نشده منتشر کرد. این شرکت با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی 
به ۳۰ بهمن س��ال جاری اعالم کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد ش��ده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای 
تمام ش��ده ۵ هزار و ۹۶ میلیارد و ۳۷۹ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۳۸ هزار و ۷۲۱ میلیارد و ۲۸۵ میلیون ریال 
در س��بد سهام خود داش��ت. » والبر « تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۵۰۳ میلیارد و 
۷۴۱ میلیون ریال به مبلغ ۶۲۰ میلیارد و ۸۹۵ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۱۱۷ میلیارد و ۱۵۴ میلیون ریال 
س��ود کس��ب کرد و طی دوره یک ماهه منتهی به بهمن ماه خریدار س��هام چند شرکت بورسی به مبلغ ۶۹۴ میلیارد و 

۶۷ میلیون ریال بود.

»وبشهر« تنها فروشنده بود
شرکت توسعه صنایع بهشهر با سرمایه ۸ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در دوره 

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۹۸ را حسابرسی نشده منتشر کرد. 
شرکت توسعه صنایع بهشهر با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن سال جاری اعالم کرد، در ابتدای دوره 
یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۸ هزار و ۳۹۶ میلیارد و ۵۸ میلیون ریال و 
ارزش بازار معادل ۳۹ هزار و ۱۳۵ میلیارد و ۸۲۱ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمام شده سهام بورسی 
این شرکت طی این مدت با کاهش ۶ میلیارد و ۳۹۹ میلیون ریال به ۸ هزار و ۳۸۹ میلیارد و ۶۵۹ میلیون ریال رسید. 
در حالی که ارزش بازار ش��رکت توس��عه صنایع بهش��هر با افزایش ۶ هزار و ۸۳۸ میلیارد و ۸۳ میلیون ریال معادل ۴۵ 
هزار و ۹۷۳ میلیارد و ۸۷۴ میلیون ریال محاس��به شد.»وبش��هر« تعدادی از س��هام چند شرکت بورسی را با بهای تمام 
شده معادل ۶ میلیارد و ۳۹۹ میلیون ریال به مبلغ ۴۳ میلیارد و ۸۹ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۳۶ میلیارد 

و ۶۹۰ میلیون ریال سود کسب کرد.

سود ۵۶ میلیاردی »وبوعلی« از واگذاری ها
ش��رکت س��رمایه گذاری بوعلی با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن سال جاری اعالم کرد در ابتدای دوره 
یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۲ هزار و ۶۵۲ میلیارد و ۵۴۶ میلیون ریال 

و ارزش بازار معادل ۶ هزار و ۳۲۹ میلیارد و ۴۴۶ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.
بهای تمام ش��ده س��هام بورسی این ش��رکت طی این مدت با افزایش ۷ میلیارد و ۳۳ میلیون ریال به ۲ هزار و ۶۵۹ 
میلیارد و ۵۷۹ میلیون ریال رس��ید. ارزش بازار شرکت سرمایه گذاری بوعلی نیز با افزایش ۹۳۳ میلیارد و ۶۳۶ میلیون 
ریال معادل ۷ هزار و ۲۶۳ میلیارد و ۸۲ میلیون ریال محاس��به ش��د.»بوعلی« تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با 
بهای تمام شده معادل ۴۲ میلیارد و ۹۹۴ میلیون ریال به مبلغ ۹۹ میلیارد و ۳۹۱ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت 

۵۶ میلیارد و ۳۹۷ میلیون ریال سود کسب کرد.

ارزش بازار »وتوصا« افزایشی بود
گروه س��رمایه گذاری توس��عه صنعتی ایران با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن سال جاری اعالم کرد در 
ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۴ هزار و ۹۹۷ میلیارد و ۶۷۸ 

میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۱۰ هزار و ۵۰۳ میلیارد و ۶۹۵ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.
بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با کاهش ۲۶۹ میلیارد و ۳۳۴ میلیون ریال به ۴ هزار و ۷۲۸ 
میلیارد و ۳۴۴ میلیون ریال رسید. در حالی که ارزش بازار گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با افزایش یک هزار 
و ۴۰۰ میلیارد و ۴۹۹ میلیون ریال معادل ۱۱ هزار و ۹۰۴ میلیارد و ۱۹۴ میلیون ریال محاسبه شد.»وتوصا« تعدادی 
از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۲۷۰ میلیارد و ۷۹۷ میلیون ریال به مبلغ ۳۵۱ میلیارد و ۹۵۸ 

میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۸۱ میلیارد و ۱۶۱ میلیون ریال سود کسب کرد.

سود ۲۵۰ ریالی هر سهم »ولصنم«
مجمع عمومی عادی س��االنه ش��رکت لیزینگ صنعت و معدن برای س��ال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸ در روز 

دوشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۸ برگزار شد.
براس��اس این گزارش، طبق تصویب این مجمع، س��ود نقدی به ازای هر س��هم به مبلغ ۲۵۰ ریال و س��ود خالص به 
ازای هر س��هم ۳۳۶ ریال اتخاذ ش��د. همچنین سود خالص ۶۷۲ میلیارد و ۳۸۵ میلیون ریال و سود انباشته پایان دوره 
با لحاظ کردن مصوبات مجمع، یک هزار و ۲۱۳ میلیارد و ۴۳۴ میلیون ریال اعالم ش��د. در انتها، س��ازمان حسابرس به 
 عنوان بازرس قانونی و حس��ابرس و همچنین به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند ، روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان 

روزنامه های کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

اقدامات پتروشیمی شهید تندگویان برای پیشگیری از شیوع کرونا
پتروش��یمی ش��هید تندگویان اقدامات خودرا برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا اعالم کرد. ازهمان ابتدای شیوع 
ویروس کرونا در س��طح جهان ، اداره بهداش��ت شرکت ،اقدامات آموزشی و پیش��گیرانه خود را جهت آموزش کارکنان 

وخانواده ها آغاز کرد.
 اداره HSEپتروش��یمی ش��هید تندگویان ضمن تهیه پمفلت ، پوس��تر و بنرهای آموزش��ی مقابله با عفونت های 
تنفسی شایع و نصب آنها درمکان های مختلف مجتمع، دوره های آموزشی مختلف برای کلیه نظافتچی ها درخصوص 
استفاده کامل از تجهیزات حفاظت فردی از جمله ماسک ، دستکش ، چکمه و.. برگزار ودراین دوره ها نحوه صحیح 
گندزدایی و نظافت روتین ومداوم تس��هیالت بهداش��تی ونظافت دس��تگیره ها ، دربها و پله ها را به آنها آموزش داد. 
از طرف دیگر،با توجه به اینکه بهداش��ت فردی و اجتماعی برای مقابله و پیش��گیری از ش��یوع این ویروس از اولویت 
باالیی برخوردار بوده اس��ت، این مجتمع عالوه بر دوره های آموزش��ی ذکر ش��ده و همچنین تهیه لباس ایزوله برای 
مقابل��ه ب��ا بیماران مبتال به کرونا ویروس ،اقدامات گس��ترده دیگ��ری هم تاکنون انجام داده اس��ت که از جمله آنها 
م��ی ت��وان ، تهیه و تحویل محلول ضد عفونی کننده تک نفره و ماس��ک FFP۳ به کلیه کارکنان ، تهیه تب س��نج 
لیزری وماس��ک پزش��کی برای اس��تفاده پزش��کان اورژانس، نصب پوستر های شستش��وی صحیح دست ها در کلیه 
تس��هیالت بهداشتی، تهیه ونصب بطری های محتوی محلول های ضدعفونی کننده دست به همراه نگهدارنده آن ها 
درمکانهای عمومی ش��رکت ، تهیه و نصب ۷۰ عدد ژل ضدعفونی کننده جهت اس��تفاده در واحد اورژانس مجتمع، 
 تهی��ه عین��ک Safety eyewear برای کلیه پرس��نل اورژانس ، واقداماتی بهداش��تی ونظارتی ویژه بر س��رو غذای 

کارکنان را نام برد.

»خپارس« در مسیر کاهش زیان
 هفته نامه بورس: ش��رکت پارس خودرو در ۱۱ماه 
نخست سال مالی ۱۳۹۸ موفق به کسب درآمد عملیاتی 
۸ هزار و ۳۲۲ میلیارد ریال ش��د. پس از تحقق ۸ هزار 
و ۹۵۶ میلی��ارد ریالی زیان در ۹ ماهه نخس��ت س��ال 
مالی ۱۳۹۸ و ثبت زیان انباشته ۳۸ هزار و ۳۶ میلیارد 
ریالی شرکت پارس خودرو در روز های اخیر، حاال شاهد 
 رش��د و اتکای این ش��رکت به تولید کوییک در دو ماه 

اخیر هستیم.

با این وجود، کاهش چشمگیر درآمد های ناشی از افت 
ی��ا توقف فروش رنو برلیان��س در ماه های اخیر، از جمله 

مهم ترین دغدغه های سرمایه گذاران به شمار می رود.
بر پایه آمارهای موجود، در مهرماه امسال نرخ فروش 
ش��رکت پارس خودرو با رشد قیمتی کمی در گروه رنو و 
با تثبیت نرخ ها در گروه کوییک همراه بود و تعداد فروش 
گروه رنو که از مهم ترین تولیدات ش��رکت است، با رشد 

نزدیک به ۲۴۰ عددی به بیش از ۴۸۴ عدد رسید.
با این حال فروش بیش از ۲۶۸۵ دستگاه خودرو گروه  
Q۲۰۰ در بهم��ن ماه پس از ف��روش قابل توجه ۲۴۲۳ 

عددی این محصول در دی ماه منجر به شناسایی حدود 
۳ هزار و ۲۹ میلیارد ریال درآمد های ناشی از فروش این 
محصول در دو ماه گذشته شده که این نکته از مهم ترین 
نکات گزارش ماهانه منتش��ر ش��ده این شرکت محسوب 
می شود. در نهایت شرکت پارس خودرو در ۱۱ماه نخست 
س��ال مالی ۱۳۹۸ موفق به کسب درآمد عملیاتی ۸ هزار 
و ۳۲۲ میلیارد ریال ش��د که از این مبلغ ۲ هزار و ۵۹۵ 
میلیارد ریال مربوط ب��ه فروش خانواده پراید بوده که به 
دلی��ل حق الزحمه ای ب��ودن تولید این خ��ودرو عمال از 

حاشیه سود پایینی برخوردار است.

چکی�ده تحلی�ل بنی�ادی »ومه�ان«

s m b r o k e r . i r

ش��رکت در س��ال ۱۳۷۴ با نام س��رمایه گذاری آینده نگر به شکل سهامی عام و با سرمایه ۹۰ میلیون تومان تاسیس شده 
اس��ت. در س��ال ۱۳۹۱ نام شرکت به گروه توس��عه مالی مهر آیندگان تغییر یافته است.آخرین سرمایه ثبت شده  شرکت 
۱.۰۰۰ میلیارد تومان می باشد. سرمایه گذاری اهداف مالک ۱۰۰ درصدی سهام شرکت بوده که در سال ۹۸، ۵ درصد از 
س��هام شرکت را در بازار فرابورس عرضه کرده است. سرمایه گذاری اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی نفت است. 

آقای مالمیر رئیس هیأت مدیره و آقای سنایی فرد مدیر عامل شرکت هستند. ت 
رک

 ش
فی

عر
م

s m b r o k e r

علی اسکینی
کارشناس ارشد تحلیل

قیمت تابلو در تاریخ P/E ۱۰.۸۱ صنعتP/E ۹.۵۲ تابلوومهاننماد
۷,۱۷۷ تحلیل )۱۱/۲۹/ ۹۸(

 ۲۵۰ میلیارد تومانسود تقسیمی۲۳۴ میلیارد تومانسود تحقق یافتهسال مالی ۹۵
 ۲۳۱ میلیارد تومان درآمد سود سهاممالحظات درآمد شرکت۱۰۷ درصد

 ۳۸ میلیارد تومان زیان فروش سرمایه گذاری ها

 ۱۵۰ میلیارد تومانسود تقسیمی۳۴۵ میلیارد تومانسود تحقق یافتهسال مالی ۹۶
 ۲۳۹ میلیارد تومان درآمد سود سهاممالحظات درآمد شرکت۴۳ درصد

 ۱۰۵ میلیارد تومان سود فروش سرمایه گذاری ها

 ۴۵۰ میلیارد تومانسود تقسیمی۸۷۴ میلیارد تومانسود تحقق یافتهسال مالی ۹۷
 ۳۴۰ میلیارد تومان درآمد سود سهاممالحظات درآمد شرکت۵۱ درصد

۴۷۷ میلیارد تومان سود فروش سرمایه گذاری ها
۱,۶۴۳ کارشناسی ۶۴۸۹۸ ۹ ماهه ۵۴۹۹۸ شش ماهه ۹۸

تحلیل سودآوری 

ترکیب درآمدی شرکت
به طور میانگین ۶۳ درصد از درآمد شرکت از محل درآمد سود سهام و ۳۹ درصد از محل فروش سرمایه گذاری می باشد. شرکت در سرمایه گذاری خود بر 
صنعت خاصی متمرکز نیست، اما سود شرکت های سرمایه پذیر آن عمدتا وابسته به نرخ های جهانی و دالر است. از موثرترین نمادهای پرتفوی بورسی شرکت بر 

سود می توان به کگل، وغدیر، کچاد اشاره کرد. همچنین تأمین سرمایه سپهر نیز در بین شرکت های غیر بورسی تاثیر بسزایی بر سود شرکت دارد.

مفروضات پیش بینی 
سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های بورسی و غیربورسی بر اساس پیش بینی تقسیم سود درمجامع عمومی عادی سالیانه شرکت ها و رویه تاریخی 
طی سال های گذشته به نسبت تعداد مالکیت سهام محاسبه و در اطالعات پیش بینی لحاظ شده است. الزم به ذکر است سود خالص شرکت های سرمایه پذیر 
متناسب با میانگین نرخ دالر نیمای ۱۴.۵۰۰ تومان، نرخ دالر شرکت های معدنی ۱۴.۹۰۰ تومان، نفت ۵۵ دالر، نرخ شمش فخوز ۵.۱۰۰ تومان برای هر کیلو 

و نرخ جهانی مس ۵.۹۰۰ دالر به ازای هر تن برآورد گردیده است. اطالعات مورد استفاده به شرح جدول زیر است.

سودآوری 
ت 

 جزئیا
ت های تاثیر گذار

شرک

پرتفوی بورسی

 سود هر سهم سود هر سهم سال ۹۷نماد
درصد تقسیم سودسود کارشناسی ۹۸در نیمه سال مالی ۹۸

۹۱۲۷۵۴۱.۳۰۷۸۸کگل
۲۸۰۱۷۰۶۱۰۹۰وغدیر*

۶۳۳۷۷۶۱۰۸۰۹۵کچاد
پرتفوی غیر بورسی

درصد تقسیم سودسود کارشناسی شده سال ۹۸نام شرکت
۳۷۱۹۰ میلیارد تومانتأمین سرمایه سپهر*

سال مالی شرکت ۳۰ آذر است.
 در یک سناریوی معمولی مطابق با مفروضات مذکور سود شرکت اصلی در سال ۹۸، ۱۶۴ تومان به ازای هر سهم برآورد می شود.سود کارشناسی شده

 برآورد خالص
ارزش دارایی ها

پرتفو بورسی 

 سهام شرکت های کگل)۲۰ درصد(، وغدیر)۱۴ درصد(، وبملت )۱۰ درصد(، فملی )۸ درصد(، شپنا)۴ درصد(، کچاد)۴ درصد(، سفارس)۴ درصد(، پترول
)۴ درصد(، البرز)۴ درصد( بیشترین اثر را بر مازاد ارزش پرتفوی بورسی شرکت داشته اند. مازاد ارزش پرتفوی بورسی ومهان بر اساس محاسبات سود 
کارشناسی شده سهام شرکت های سرمایه پذیر، اجماع نظر کارشناسان و نسبت قیمت به درآمد برآوردی محاسبه شده است. الزم به ذکر است، درصد مالکیت 
شرکت، در برآورد مازاد ارزش لحاظ شده است. بر همین اساس مازاد ارزش کگل)۱.۶۶۹ میلیارد تومان(، وغدیر)۱.۲۰۸ میلیارد تومان(، وبملت)۸۵۵ 
میلیارد تومان(، فملی)۶۶۹ میلیارد تومان(، شپنا)۳۷۳ میلیارد تومان(، کچاد)۳۷۰ میلیارد تومان(، سفارس)۳۳۳ میلیارد تومان(، پترول)۳۲۸ میلیارد تومان( 

و البرز)۳۱۴ میلیارد تومان برآورد شده است.

پرتفوی غیربورسی
در بخش غیر بورسی شرکت نیز تأمین سرمایه سپهر )۴۶ درصد( و کارگزاری خبرگان سهام )۱۴ درصد( بیشترین اثر را بر مازاد ارزش دارند. ارزشگذاری 
تأمین سرمایه سپهر به روش نسبی و با توجه به سود کارشناسی ۹۸ و ارزش بازار شرکت های مشابه بازار سرمایه انجام شده و مبلغ ۳.۲۰۰ میلیارد تومان را 

نشان می دهد. ارزش گذاری شرکت کارگزاری خبرگان سهام نیز به روش NAV انجام شده و ۱۸۵ میلیارد تومان برآورد شده است.

NAV کارشناسی
با توجه به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به آذر ۹۸، جمع حقوق صاحبان سهام بر این اساس در محاسبه ارزش خالص دارایی های شرکت مبلغ 
با توجه به محاسبات مازاد ارزش پرتفوی بورسی ) ۸.۳۵۵ میلیاردی( و غیربورسی ) ۱.۰۴۲ میلیاردی( شرکت و  ۲.۳۱۳ میلیارد تومان لحاظ شده است. 

همچنین لحاظ شدن سود ۸۸ میلیاردی فروش سرمایه گذاری ارزش خالص دارایی های هر سهم شرکت ۱.۱۸۰ تومان برآورد می شود.

نظر کارشناسی

شرکت در سرمایه گذاری های خود بر صنعت خاصی متمرکز نیست و از طرفی درآمد عملیاتی شرکت ترکیبی از سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های بورسی و غیربورسی و سود 
فروش سرمایه گذاری ها است. از نمادهای مشابه این شرکت می توان به ونیکی، وصنا، وتوسم، وسکاب، وبوعلی، وتوصا، وبهمن و پردیس اشاره کرد. نسبت قیمت به خالص دارایی های 
شرکت های مذکور، به طور میانگین ۷۲ درصد می باشد که در شرایط رونق بازار حداکثر می توان این نسبت را ۸۰ درصد در نظر گرفت. با توجه به خالص ارزش روز برآوردی، می توان 
ارزش ۹۰۰ تا ۱.۰۰۰ تومان را برای سهم متصور بود. از طرفی نسبت قیمت بر درآمد صنعت به طور میانگین در سال های گذشته بر ۶.۲۸ واحد استوار بوده که با لحاظ کردن این 

نسبت و سود برآوردی کارشناسی، ارزشی در حدود ۱.۰۰۰ تومان را برای شرکت متصور هستیم.
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رو در رو

14
گفتوگو

نبضبازارسرمایهباانتخاباتتندترمیزند
انتخاب�ات و ب�ازار س�رمایه، دو 
گزینه ای که شاید بسیار کمتر از 
لغات معمول با هم همخوانی داشته یا تکرار شوند. 
اما نکته مهم این اس�ت ک�ه هر اتفاقی که بتواند 
ش�اخص های اجتماعی را تحت تاثیر قرار دهد، 
می تواند به راحتی ش�اخص های اقتصادی را نیز 
جابه جا کند. بازار سرمایه یکی از پرجاذبه ترین و 
در عین حال حساس ترین شاخص های اقتصادی 
اس�ت. بورس دماس�نج اقتصاد و نگاه اقتصاد به 
آینده را نشان می دهد. نشان می دهد که ترسیم 

و ذهنیت سرمایه ها از اقتصاد چیست و به احتمال زیاد در کدام بخش اقتصاد ممکن است رونق بگیرد 
و کدام بخش از نظر دور مانده اس�ت. اقتصاد، بازده و عملکرد فعالیت های اقتصادی نیاز به بسترسازی 
دارد، این اتفاق تنها در سایه سیاست گذاری کالن دولت رخ می دهد. سیاست گذاری کالن دولت اهرم 
یا شاخصه ای است که با برنامه های دولت و دیدگاه بلندمدت شکل می گیرد. دیدگاه توسعه ای دولت ها و 
باورهای اقتصادی جاری می تواند تعیین کننده روند فعالیت های اقتصادی باشد اما نکته مهم اینجاست 

که برنامه مدون دولت ها برای اجرای این سیاست ها چیست و چطور عمل می کنند؟
اینجاس�ت که س�ابقه سیاس�ی ، اقتصادی و اجتماعی افراد و احزاب و نوع رفتارهای آنها اهمیت پیدا 
می کند و نش�ان می دهد آینده صنایع، ش�اخص های اقتصادی و به طور کل�ی فعالیت های اقتصادی به 
کجا می رسد و این پیش بینی ها چه آینده ای را ترسیم می کند. سوابق انتخاباتی چه در داخل و چه در 
خارج نشان می دهد که شاخص ها و محاسبات اقتصادی برای پیش بینی ها یکی از مستدل ترین و قابل 
اعتناترین فاکتورها  هس�تند. البته در بسیاری از کش�ورها که روندهای طبیعی و شفاف برای اتفاقات 
سیاسی و اقتصادی وجود دارد، فعالیت احزاب آزاد بوده و منابع حمایت مالی از فعالیت های سیاسی و 
اجتماعی شفاف و قابل پیگیری است، تاثیرپذیری بازارهای مالی و بورس هم شدت بیشتری دارد و هم 
قابل ردیابی و ثبت اس�ت.  حال موضوع انتخابات در ایران و تاثیرش بر اقتصاد و به خصوص بازارهای 
مالی مطرح اس�ت. اتفاقی که سال ها رخ داده اما کمتر قابل ارزیابی یا پیگیری بوده است. عدم فعالیت 
احزاب، شفاف نبودن منابع مالی برای تبلیغات انتخاباتی مهم ترین دالیلی هستند که اجازه نداده تاثیر 
انتخابات بر بازارهای مالی و بالعکس مشخص شود. اما هیچ کسی منکر تاثیر این دو موضوع بر یکدیگر 
نیست. آنچه می خوانید گفت وگو با امیر شفیعی کارشناس بازار سرمایه در مورد تاثیر انتخابات بر بازار 
سرمایه است. این گفت وگو بر اساس یک تحقیق مفصل در این باره است که فقط بخش کمی از آن قابل 

انتشار بوده است.
***

 آیا برگزاری انتخابات بر بازار سرمایه تاثیرگذار است؟
رویدادهای سیاسی مانند برگزاری انتخابات  به دلیل انتظاراتی که از تغییر در سیاست های سیاسی و اقتصادی حاکم 
ایجاد می کنند، بر روند کوتاه مدت بازارهای مالی اثرگذار هس��تند. اما آنچه تعیین کننده رفتار بلندمدت بازارهاس��ت، 
سیاس��ت های اجرایی در عمل و روند متغیرهای اقتصادی مهمی چون نرخ تورم، نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ ارز 
اس��ت. البته به دلیل نبود تحزب در کش��ور، عموم مردم و به طور خاص س��رمایه گذاران بازار سرمایه تصویر شفافی از 
رویکردها و برنامه های نامزدهای انتخابات ندارند و تنها بر اساس پیشینه سیاسی و شعارهای انتخاباتی آنان به ارزیابی 
نتایج حاصل از قدرت گرفتن ایشان می پردازند. حال آنکه ضمانتی برای تحقق شعارها پس از قرار گرفتن افراد در راس 
قدرت سیاسی وجود ندارد و حتی در بسیاری از موارد امکان پیگیری وعده های فراوان انتخاباتی در دوره ریاست ایشان 
در ساختار سیاسی کشور وجود ندارد. بنابراین بازار سرمایه به رویداد انتخابات واکنش نشان می دهد ولی تاکنون این 
واکنش همیشه درست و به میزان کفایت نبوده است. همان طور که عنوان شد آنچه روند اصلی بازار سرمایه را هدایت 
می کند، واقعیت های اقتصادی کش��ور اس��ت. عملکرد اقتصادی دولت ها در کشورهای نفت خیزی مانند ایران نیز تحت 
تاثیر نحوه هزینه کرد درآمدهای نفتی است که بیشتر به سرکوب مالی در دوره وفور درآمدهای نفتی و رکود تورمی در 
دوره اعسار کشور منجر شده است. متناسب با این الگوی رفتاری دولت ها، بازار سرمایه در زمان اجرای سیاست سرکوب 

و تثبیت قیمت ها دچار رکود و در زمان جهش نرخ تورم با رونق مواجه است.
اگر به روند بازده بازار س��رمایه کش��ور از ابتدای دهه 80 تاکنون نگاهی داش��ته باشیم، مشاهده می کنیم که بازده 
دوره دوم ریاست جمهوری هر یک از روسای جمهور از بازده دوره نخست ایشان باالتر بوده است. اما آیا این موضوع را 
می توان به برگزاری انتخابات یا تغییر دولت ها نسبت داد؟ به طور طبیعی خیر؛ زیرا آنچه در این دوره ها رخ داده است 
افزایش نرخ ارز و انطباق همه بازارها با نرخ های جدید ارز بوده است. اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز در سال 81 
و اعمال تحریم های بین المللی در سال های 90 و 97 را می توان از دالیل رشد نرخ ارز در دو دهه اخیر عنوان کرد که 
البته افزایش لجام گسیخته نرخ ارز در این سال ها خود معلول اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز در سال های پیش از آنها 
بوده است. با علم به اینکه عوامل بسیاری بر بازار سرمایه تاثیرگذار هستند، شاید بتوان سال های 84 و 92 را به عنوان 
سال هایی که برگزاری انتخابات در آن سال ها بیشترین نقش را در ثبت بازده بازار سرمایه داشته است، عنوان کرد. در 
این دو سال انتظارات زیادی برای تغییر اساسی در سیاست های کالن سیاسی و اقتصادی وجود داشت. در سال 84 بازار 
س��رمایه، بازده منفی 13 درصد و در س��ال 92 بازده مثبت 42 درصدی داشت. البته همانطور که عنوان شد، نوسانات 
بازار س��رمایه را نمی توان به یک عامل نس��بت داد و تاثیر عوامل دیگر را نادیده گرفت. برای مثال در سال 92 متوسط 
س��ود س��هم در بازار به عدد 784 ریال رسید که نسبت به پایان سال 91 رشد حدود 30 درصدی داشت. بنابراین رشد 
سودآوری اسمی بنگاه های اقتصادی به دلیل تورم 40 درصدی در کنار امید به بهبود شرایط سیاست خارجی منجر به 

کسب بازده مناسب برای سهامداران در یک بازه زمانی 14 ماهه از مهرماه 91 تا آذرماه 92 شد.

 آیا بازار سرمایه در مقایسه با سایر بازارها واکنش متفاوتی دارد؟
بازار سرمایه در واکنش به رویدادهای سیاسی به طور معمول پر نوسان تر از سایر بازارها بوده است. برای مثال وقتی 
تحریم های بین المللی علیه کشور اعمال شد، نرخ ارز با شتاب زیادی شروع به رشد کرد و در مسیر رشد هیچ تردیدی 
ب��ه خود راه نداد. بازار مس��کن نیز مطاب��ق آثار و انتظارات بیماری هلندی واکنش نش��ان می دهد و پس از دوره رکود 
چندین س��اله به یکباره با جهش ش��دید، خود را با سطح تورم عمومی کشور متناسب می کند. اما فعاالن بازار سرمایه 
در خصوص میزان اثرگذاری تحریم ها بر س��ودآوری بنگاه ها، س��ودمند بودن مس��یرهای دور زدن تحریم ها و ش��رایط 
شرکت های صادرات محور در دوران تحریم تردیدهای فراوانی داشتند. بازار در واکنش به این موضوع ابتدا افت شدید 
و سپس رشد شدیدی را تجربه کرد. در خصوص واکنش بازار به انتخابات نیز وضعیت به طور تقریبی مشابه بوده است. 
پس از تغییر دولت در س��ال های 84 و 92 فعاالن بازار س��رمایه واکنش ش��دیدی به موضوع نشان دادند و پس از طی 
زمان اندکی دوباره دغدغه اصلی آنان سودآوری بنگاه ها بود. بنابراین می توان گفت نوسانات منفی و مثبت بازار سرمایه 
به دلیل تعدد بازیگران و عوامل اثرگذار بر آن همواره بیش از بازارهای رقیب بوده است. به نظر می رسد در زمان هایی 
که برگزاری انتخابات با انتظار تغییر اساسی در سیاست ها همراه باشد بازار سرمایه در کوتاه مدت واکنش شدید نشان 
می دهد و پس از استقرار دولت جدید، دوباره به محاسبات مربوط به ارزش گذاری بنگاه ها که از برآورد جریانات نقدی 

آتی بنگاه ها و نرخ تنزیل مناسب بهره می برد، روی می آورد.

 تاثیر انتخابات بر بازار سرمایه در چه بازه زمانی قبل یا بعد از آن آغاز می شود؟
به طور معمول در بررسی تاثیر یک رخداد بر بازار سرمایه، دوره زمانی کمتر از 90 روزه در قبل و بعد از آن رخداد 
در نظر گرفته می شود. در مطالعه ای که در سال 96 انجام شد، به بررسی تاثیر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 
ایران در دوره 60 روز قبل و 60 روز پس از برگزاری انتخابات پرداختیم. متوس��ط بازده 60 روزه بازار پس از برگزاری 
انتخابات ریاس��ت جمهوری در س��ال 1384 ب��ا 0/16- درصد، کمترین میزان ب��ازده و دوره 60 روزه پس از انتخابات 
ریاست جمهوری سال 1392 با 0/44 درصد بازده روزانه بیشترین میزان بازدهی در دوره های پس از انتخابات در پنج 
دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری اخیر کش��ور بوده اند. البته بازده بازار سرمایه در دوره 60 روز پس از  انتخابات ریاست 
جمهوری سال 1388 که شرایط اجتماعی کشور بسیار ملتهب بود نیز قابل توجه بوده و فاصله بسیار کمی با دوره پس 
از انتخابات سال 1392 دارد. اگر فقط از نگاه نظریه دوره های انتخاباتی به بازار سرمایه کشور نگاه کنیم، در دوره های 
اخیر ریاس��ت جمهوری، س��ال سوم دوره دوم هر رئیس جمهور بهترین سال برای بازار سرمایه بوده و در مجموع دوره 

دوم ریاست جمهوری برای فعاالن بازار سرمایه سال های بهتری را رقم زده است.

 چه صنایعی از رویداد برگزاری انتخابات بیشتر تاثیر می پذیرند؟
بیم ه��ا و امیدهای ایجاد ش��ده از تصور تغییرات سیاس��ی، ماهیتی فراگیر دارند. بنابراین کل ب��ازار را تحت تاثیر قرار 
می دهن��د و نمی ت��وان رابطه معنی داری بین برگزاری انتخابات و بازده صنایع مختلف به صورت مجزا از کلیت بازار یافت. 
رفتار توده وار بازار در زمان خوش بینی یا بدبینی مفرط به تغییر ریل سیاست گذاری کشور موجب می شود، شاخص صنایع 
بزرگ و کوچک بازار همزمان با یکدیگر دچار رشد یا نزول شوند. شاید یکی از دالیل این موضوع باال بودن سطح ریسک 
سیس��تماتیک و نوسانات شدید آن در کشور اس��ت که دورنمای کاهش یا افزایش آن پس از برگزاری انتخابات منجر به 
نوس��انات ش��دید عمومی در سطح کل بازار سرمایه می شود. به طور کلی می توان این گونه عنوان کرد که بازار در واکنش 
به رویدادهای سیاسی مانند برگزاری انتخابات در کوتاه مدت فراواکنشی دارد و این واکنش به کل صنایع بازار تسری پیدا 
می کند. اما در واقعیت تغییر در سیاست های کالن کشور و به نتیجه مطلوب رسیدن آنها به کندی و با مالحظات بسیار 
رخ می دهد و چه بسا انتظارات شکل  گرفته در جامعه با آنچه در عمل رخ می دهد، تفاوت های زیادی داشته باشد. با این 
وجود، فعاالن بازار سرمایه با شعار »در بازار سرمایه آینده را معامله می کنیم«، با خوش بینی یا بدبینی افراطی به اثر برگزاری 
انتخابات می نگرند و در نهایت مجبور به اصالح واکنش اولیه خود متناسب با واقعیات سیاسی و اقتصادی کشور می شوند.

 عمده ترین چالش های صنع�ت کارگزاری چه 
مواردی هستند؟

صنعت کارگزاری ماهیتا و به دلیل حساس��یت هایی که 
در این صنعت وجود دارد، باید هم پاسخگوی سهامداران و 
مش��تریان و هم مقامات ناظر مختلف باشد و از این رو این 
حرفه از جایگاه حس��اس و وی��ژه ای در بین نهادهای مالی 
برخوردار اس��ت. از طرفی یکی از چالش های موجود، تعدد 
و حجم باالی قوانین برای ش��رکت های کارگزاری است. در 
عین حال که عالوه بر این مس��ئله، بخشنامه ها بعضا سریع 
تغیی��ر می کنند؛ برای نمون��ه می توان به مس��ئله تخفیف 
مش��تریان از س��وی کارگزاری ها اش��اره کرد ک��ه هر چند 
وقت یکبار با مالحظاتی دس��تخوش تغییراتی می شود که 
این امر مش��کالتی را در رابطه با نحوه و میزان ارائه خدمت 
به مش��تریان شرکت ها ایجاد می کند. برای مثال، بر مبنای 
رویه ه��ای جاری قراردادهایی با مش��تریان مان در خصوص 
تخفیف یا برگش��ت کارمزد منعقد شده است، در حالی که 
قوانین و دستورالعمل ها بعضا میانه سال تغییر می کنند! در 
این حالت کارگزار به درستی نمی داند چه اقدامی بکند؟ از 
یک طرف باید پاسخگوی توافق با مشتریان شرکت باشد و 
درعین حال باید مالحظات و دستورالعمل های تغییر یافته 

را هم رعایت کند! 
ب��ه نظرم باید زمان تغییرات مش��خص باش��د؛ منظورم 
تغییراتی اس��ت که گاه در وسط سال اتفاق می افتد. از این 
رو باید در این مبحث بازنگری ش��ود.از طرفی یکپارچگی و 
ثبات بخشنامه ها و دستورالعمل ها از جمله موارد مهم است 
تا مدام کارگزاران در حال به روزرس��انی اطالعات و مطابقت 
مستمر در رابطه با این قوانین نظارتی نباشند. یکی از موارد 
دیگر که می توان به آن اش��اره کرد، قوانین بازار سرمایه در 
س��طح کالن است. برای مثال قوانین باالدستی، مثل قانون 
بازار س��رمایه نیاز به به روزرس��انی دارند؛ چراکه این قوانین 
اوایل دهه 80 نگارش و در س��ال 84 تصویب ش��ده است و 
تاکنون بیش از یک دهه از عمر آن گذشته است و از طرفی 
با رشد بازار و تغییرات در ارکان آن، قوانین بازار سرمایه نیاز 
به بازبینی و اصالحاتی دارد که باید مورد توجه شورای عالی 

و سازمان بورس قرار گیرد.
یک��ی دیگر از چالش ها این اس��ت که ما انتطار داریم در 
ارکان مختلف دولت به بازار س��رمایه بیش��تر بها داده شود. 
گاه تصمیماتی در دولت و مجلس گرفته می ش��ود که روی 
بازار س��رمایه تاثیر دارد ب��دون اینکه تاثیرات و عوارض این 
تصمیمات به درس��تی سنجیده شود. از این رو نیاز است تا 
نمایندگانی از س��ازمان، کانون کارگزاران یا کانون نهادهای 
سرمایه گذاری یا سایر سازمان های مردم نهاد در کارگروه ها 
و جلسات کارشناسی مجلس یا دولت حضور داشته باشند تا 

تصمیمات به شکل سنجیده تری اتخاذ شود.

 به نظر شما روند افزایش معامالت بازار سرمایه 
چه تاثیری روی اقتصاد دارد؟

 با توجه به افزایش حجم معامالت روزانه بازار سرمایه که 
در ح��ال حاضر به طور متوس��ط روزانه 5 تا 6 هزار میلیارد 
تومان است و حتی از این حجم هم فراتر می رود، باید گفت 
ک��ه اوال آثار غیرتورمی دارد و اثرات مخرب س��ایر بازارهای 
م��وازی خنثی را می کند؛ دوم اینک��ه، از لحاظ تأمین مالی 
برای شرکت های بزرگ و دولت می تواند تاثیر مثبتی داشته 
باشد؛ و س��وم اینکه ش��رکت ها می توانند از طریق افزایش 
س��رمایه طرح های خ��ود را اجرایی کرده و توس��عه دهند. 
افزایش حجم معامالت بازار س��رمایه همچنین باعث شده 
نقدینگی س��رگردان هم جذب بازار س��رمایه ش��ود که در 
صورتی که به سمت افزایش سرمایه ها از محل آورده نقدی 
و پذیرش شرکت های جدید در بورس منتهی شود، می تواند 

به شکوفایی اقتصادی بینجامد. 
در این ب��اره گذری بزنیم به س��ال های 90 و 91 که به 
دلیل تش��دید تحریم ها، کاال کمیاب شده بود و پول به هر 
سمت و بازار جذب می ش��د. هم اکنون با افزایش نهادهای 
مالی و ارتقای بازار س��رمایه، این موضوع می تواند در جذب 
نقدینگی و سرمایه اتفاق مثبتی باشد تا پول های سرگردان 
جذب این بازار شده و به سمت طرح های توسعه و تولیدی 

روانه شود.

 به جذب نقدینگی س�رگردان اش�اره کردید؛ 
اما همچنان ش�اهد این نقدینگی سرگردان در 
کشور هستیم. چگونه می توان این روند را بهبود 

بخشید؟
س��وال خوبی پرسیدید؛ باید اش��اره کنم متاسفانه برای 
دوران رون��ق و رکود ب��ازار برنامه کامل و تدوین ش��ده ای 
نداریم. برای این مسئله یکی از راه ها این است که عمق بازار 
را زی��اد کنیم؛ این موضوع می تواند از طریق افزایش س��هم 
شناور آزاد شرکت ها، همچنین از طریق پذیرش شرکت های 
بزرگ و سودآور امکان پذیر شود. از سویی باید اجازه بدهیم 
بانک ها وشرکت های دولتی وارد بازار سرمایه شوند. در کنار 
این موارد باید فرهنگ نگرش جدید به بازار سرمایه هم نزد 

مردم و هم مسئوالن گسترش یابد؛ چراکه به نظر بنده هنوز 
مس��ئوالن کشور با کارکردهای منحصر به فرد بازار سرمایه 
آن طور که باید آش��نایی ندارند و نیاز اس��ت در حوزه های 
مختلف اقتصاد، کارکردهای بازار س��رمایه لحاظ ش��ود که 
یک��ی از این موارد حاکمیت ش��رکتی اس��ت، به طوری که 
در بورس های س��ایر اقتصادهای پیشرفته نقش دولت روی 
تدوین سیاس��ت گذاری ها و نظارت عادالنه متمرکز است و 
اقتصاد عموما به بخش خصوصی واگذار ش��ده است. ما هم 
باید این مس��یر را در پیش بگیریم و البته با عمق بخش��ی 
به بازار و قوانین تس��هیل کننده و تش��ویقی که باعث ورود 

شرکت ها و سرمایه گذاران بیشتر به بازار شود. 
ب��رای اینکه بازار س��رمایه بزرگ ش��ود و عمق داش��ته 
باش��د، باید روند ورود شرکت های جدید را تسهیل کنیم تا 
ماندگاری منابع س��رمایه سرازیر شده به این بازار را تعمیق 
کند. همچنین مکانیسم بازار در مقوله صف نشینی را تغییر 
دهیم چراکه بعضا این صف ها براساس حرف ها و شایعات یا 
سیگنال های تعدادی از کانال های فضای مجازی رخ می دهد. 
در اینجا توصیه می کنم که افراد اگر دانش یا وقت ندارند از 
طریق صندوق های سرمایه گذاری یا سبدگردانان یا مشاوران 
سرمایه گذاری برای ورود به این بازار بهره ببرند. خوشبختانه 
در حال حاضر برای تمام سلیقه های سرمایه گذاران، ابزارها 
و نهادهای مختلف وجود دارد. از آنجایی که من سه دهه در 
این بازار بوده ام، این مس��ئله قابل مقایسه با دهه های قبل و 

حتی دهه 80 نیست.
 در عین حال باید اش��اره کنم، همانگونه که امکان دارد 
س��هم 10 درصد رش��د کند، احتمال ن��زول 10 درصدی 
آن س��هم هم وجود دارد. نوسانات همیش��ه در بازار وجود 
دارد اما بر اس��اس ش��ایعات ی��ا صف نش��ینی نمی توان به 
اهداف س��رمایه گذاری بنیادی در این بازار رس��ید و باید به 

ریسک های این بازار کامال آگاهی داشت.

 ب�رای اینک�ه اف�راد درگی�ر س�فته بازی در 
بازار س�رمایه نش�وند، چه راهکاری پیش�نهاد 

می دهید؟
 از آنجا که در ذات بازار س��رمایه سفته بازی وجود دارد، 
باید سطح آگاهی عمومی افرادی که وارد این بازار می شوند، 
افزایش یابد. این مهم می تواند از طریق کارگزاران که نقطه 
ارتباطی با مش��تریان و نوس��هامداران هستند، فراهم شود. 
خوش��بختانه در حال حاضر این موضوع توس��ط ش��رکت 
بورس، کارگزاری ها و نهادهای مختلف در این حوزه توسعه 
یافته اس��ت و همه ارکان بازار سرمایه در تالشند تا مردم را 
نسبت به این بازار آگاه ترکنند. البته به نظر بنده صدا و سیما 
می تواند در زمینه آگاهی بخشی نقش موثری داشته باشد و 
برنامه های مفیدی را ارائه دهد و مردم را با فرآیند و کارکرد 

بازار سرمایه و مختصات سرمایه گذاری در آن آشنا کند.

 از نظر ش�ما معامالت الگوریتم�ی چه تاثیری 
روی بازار سرمایه دارد؟

ب��ه نظر بنده باید به س��مت فن��اوری در این حوزه رفت 
چراکه کار را سریع تر و دقیق تر می کند؛ به ویژه برای کسانی 
که وقت ندارن��د، می توانند از این طری��ق فرمولی دهند تا 
یک سهم را در محدوده نوسان قیمت برای خرید یا فروش 
بگذارند و این روند کار را تسهیل می کند. فناوری جدید در 
بحث بازارگردانی هم نقش موثری دارد. چراکه هر ش��رکت 
در دنیا چندین بازارگردان دارد که باعث می ش��وند س��هام 
این ش��رکت صعود و نزول زیادی را نداشته باشد. این یکی 
از مس��ایل مهم در بازار سرمایه اس��ت که خوشبختانه این 
مسئله در حال گسترش است. همچنین از بعد حفظ اسرار 
مشتریان بزرگ و کپی برداری از نحوه و میزان معامالت شان 

جلوگیری می شود.

 با توجه ب�ه ادغام بانک های نظام�ی در بانک 
س�په، برای واگذاری کارگزاری ه�ای بانک های 

مربوط، چه تصمیمی اتخاذ شده است؟
در این خصوص کارگزاری سپه کارگروه تخصصی تشکیل 
داده است، به طوری که قرار است شرکت ها به نحوی واگذار 
یا شاید ادغام شوند که در حال انجام مطالعات اولیه هستیم 

اما هنوز تصمیم قطعی در این خصوص گرفته نشده است.

 بودجه 99، چه اثری در بازار سرمایه دارد؟
ب��ا توجه ب��ه اینکه کس��ری بودجه در س��ال آینده هم 
خواهی��م داش��ت، از ای��ن رو دولت در نظر دارد بخش��ی از 
کسری بودجه را از طریق تأمین مالی از بازار سرمایه جبران 
کند. برای نمونه، قرار ش��د 50 درص��د صندوق ها به اوراق 
دولتی اختصاص یابد. از طرفی مس��ئوالن دولت باید به این 
باور برس��ند که بازار س��رمایه منبعی انحصاری برای تأمین 
بدهی دولت نیست بلکه بازار سرمایه باید مکانی باشد برای 
تأمین مالی بخش خصوصی در کنار پروژه های بزرگ و ملی 
که از جمله کارکردهای موثر، ش��فاف و عامل عمق بخشی 
به آن اس��ت. در عین حال نباید بار س��نگینی برای ارکان و 

نهادهای بازار سرمایه ایجاد شود به طوری که دست مدیران 
صندوق ها را در حفظ منافع سرمایه گذاران ببندد. 

 بس�یاری معتقدند ک�ه هزینه ه�ای زیادی بر 
کارگ�زاران تحمیل می ش�ود؛ نظر ش�ما در این 
خص�وص چیس�ت؟ این م�وارد چه هس�تند و 
برای کاهش هزینه ها چه راهکاری را پیش�نهاد 

می کنید؟
 فعالی��ت کارگزاری ها در فضای رقابت��ی انجام می گیرد 
و ش��امل نهاده��ای کامال خصوصی، نیم��ه دولتی و دولتی 
هس��تند. در همین راس��تا باید گفت ک��ه دولتی ها با توجه 
به ساختار محافظه کارانه ای که دارند، در این رقابت ها غالبا 
عق��ب می افتند اما بخش خصوصی، دستش��ان بازتر بوده و 

تخفیفات کارمزدها را بیشتر و آسان تر انجام می دهند.
در بح��ث اعتباری ه��م، دادن اعتبار توس��ط بانک های 
دولتی به زیرمجموعه ها ممنوع ش��ده اس��ت و برای این که 
اعتبار بگیریم، عالوه بر تنظیم مستندات زیاد، باید تضامین 
کاف��ی هم بگذاریم به نوعی که ف��رد حقیقی هیأت مدیره، 

دارایی هایش به عنوان ضامن تحت خطر قرار می گیرد!
همچنین به نظر بنده برای شرکت های کارگزاری بانکی 
باید امکانات افزایش سرمایه مهیا شود. با توجه به اینکه طبق 
قوانین موجود، اجازه بزرگ شدن به بانک ها داده نمی شود، 
زیرمجموعه ه��ای بانک ها هم همین محدودیت را دارند. در 
حالی که با توجه به نیازهایشان باید افزایش سرمایه بدهند و 
صندوق و سبدگردان داشته باشند تا بتوانند با ایجاد زنجیره 
ارزش، ب��ه گروه خدمات مالی تبدیل ش��وند چراکه در غیر 
این صورت کارگزاری بانک های دولتی از توسعه باز مانده و 

کوچک باقی می مانند.

 مالیات بر نقل و انتقال س�هام چه آثاری را به 
همراه خواهد داشت؟

 در ح��ال حاضر این می��زان به صورت قانونی نیم درصد 
بعد از فروش سهام است. از طرفی چون بازار شفاف است، از 
ای��ن رو فرار مالیاتی را هم در این بازار نداریم. در عین حال 
اگر بخواهیم بیش از این فشار بیاوریم به ضرر افرادی است 
که مالیات می دهن��د و به هیچ وجه فرار مالیاتی ندارند که 
در واقع به ضرر نهادهای فعال شفاف است. در حالی که در 
سایر مش��اغل به وفور فرار مالیاتی داریم که باید با طراحی 

سازوکارهایی از فرار مالیاتی آنها جلوگیری شود.

 در مورد عملکرد و برنامه های کارگزاری بانک 
سپه توضیح دهید.

یکی از برنامه ها جذب مشتریان خرد است. در حال حاضر 
میزان افزایش مشتریان ما نسبت به سال گذشته بیش از 50 
درصد است. از طرفی معامالت آنالین نسبت به سال گذشته 
57 درصد افزایش یافته است و سودآوری شرکت نیز بیش 
از 130 درصد رش��د کرده است. در رتبه بندی کیفی، اولین 
کارگزاری در بین 100 ش��رکت در بخش عرضه و پذیرش 
بوده ایم. همچنین در شعب منتخب و پرپتانسیل بانک سپه 
برای جذب مشتری اقداماتی صورت گرفته است. همینطور 
مجوز آموزشی گرفته ایم تا کارگزاری بتواند دوره های مختلف 
آموزشی را برگزار کند. در عین حال برگزاری همایش هایی 
در تهران و شهرس��تان ها جهت آشنایی افراد با بازار سرمایه 
از دیگر برنامه های ما بوده اس��ت. همچنین میزان س��رمایه 
از 10 به 20 میلیارد تومان رس��یده است و قرار است سال 
آینده طی دو مرحله با افزایش سرمایه، این میزان از 20 به 

50 میلیارد تومان افزایش یابد.
 همچنین در صدد راه اندازی باش��گاه مشتریان هستیم 
چراکه یکی از اهداف مهم ما جذب مش��تریان خرد اس��ت 
و در زمین��ه معامالت الگوریتمی برنام��ه داریم تا این روند 
را توس��عه دهیم. در تعامل با بانک سپه در تالش هستیم تا 
بتوانیم س��هام کارگزاری را با کسب مجوزهای الزم در بازار 
س��رمایه عرضه کنیم. همچنین در بخش عرضه و پذیرش 
ش��رکت های جدید هم فعالیت های چش��مگیری داشته و 

خواهیم داشت.

 پیش بینی شما از آینده بورس چیست؟
به نظرم تا زمانی که سایر بازارهای رقیب توانایی و قدرت 
جذب نقدینگی های موجود را نداش��ته باشند، این بازار در 
میان مدت می تواند به نقش بی بدیل خود در این زمینه ادامه 
دهد و سرمایه گذاران بیشتری را متقاعد کند که در این بازار 
س��رمایه گذاری کنند. از جمله ش��رایط تداوم جذابیت های 
بازار س��رمایه، افزایش میزان پذیرش ش��رکت های بزرگ و 
جدید، افزایش سهم شناور آزاد سهام، کمک به تأمین مالی 
پروژه های ش��رکت های بزرگ و آموزش به س��رمایه گذاران 
جدید جهت شناخت کارکردهای این بازار است. آمار و ارقام 
دهه های گذش��ته به وضوح نشان می دهد که در بلندمدت 
بازار سرمایه بهترین محل سرمایه گذاری است که امیدواریم 
مس��ئوالن ضمن آش��نایی با کارکردهای این بازار، زمینه را 

برای رشد و بالندگی آن فراهم آورند.

یکی از باسابقه ترین کارگزاری هایی که از نخستین روزهای فعالیت بازار 
سرمایه پا به این عرصه گذاشته، کارگزاری بانک سپه است. این کارگزاری 
که از س�ال 1372 به طور رسمی فعالیت رسمی اش را آغاز کرده، اکنون در اندیشه توسعه 
و گسترش بخش های مختلف از جمله عرضه و پذیرش شرکت ها، آموزش نیروی انسانی و 
مش�تریان، افزایش معامالت الگوریتمی و جذب مشتریان خصوصا مشتریان برخط است. 
این درحالی اس�ت که به گفته مدیرعامل کارگزاری بانک س�په امسال در مقایسه با سال 
گذش�ته در معامالت آنالین افزایش 60 درصدی و در سودآوری رشد بیش از 130 درصدی 

رقم خورده است.
از سوی دیگر مدیر باسابقه این کارگزاری با بیان این که چالش ها و مشکالتی در این صنعت 
وجود دارد، به دستورالعمل هایی اشاره کرد که سریعا تغییر می کند، به طوری که گاه عمر 
برخی دس�تورالعمل ها به شش ماه هم نمی رسد و این مسئله به چالش مهمی تبدیل شده 
اس�ت. در عین حال وی بر فرهنگ س�ازی این بازار نزد مردم و اینکه افراد ناآشنا از طریق 
صندوق ها و مشاوران سرمایه گذاری حرفه ای جهت سرمایه گذاری در این بازار بهره ببرند، 

تاکید دارد. 
 در همی�ن راس�تا برای آگاه�ی از چالش های صنع�ت کارگزاری و راهکاره�ا، پای صحبت 

عظیم ثابت، مدیرعامل کارگزاری بانک سپه نشستیم تا از دیدگاه های وی جویا شویم.

مدیرعامل کارگزاری بانک سپه در گفت وگو با اطالعات بورس مطرح کرد:

چالش بزرگ؛ تعدد و تغییر سریع قوانین
فرحناز سپهری

خبرنگار

شیرین سعیدی
خبرنگار
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نگاه کارشناسان به آینده بورس و صنایع پیشرو

آینده ای روشن در انتظار بازار سهام

این روزها بازار سهام با عنایت به ارزش جایگزینی شرکت ها 
و اخب��ار تجدید ارزیابی در بس��یاری از نمادها و صنایع به 
صورت رشدی  است، اما این بدان معنا نیست که گزارش 
عملکرد ش��رکت ها جذاب نبوده است. گزارش عملکرد 9 
ماهه شرکت ها، وضعیت بنیادی اغلب شرکت ها را مناسب 
نشان می دهد؛ این مهم ناشی از افزایش مبلغ فروش ناشی 

از افزایش نرخ ها به دلیل تورم عمومی است.
به عبارتی چه شرکت های صادراتی و چه شرکت هایی که فروش داخلی دارند، 
به طور عمده به دلیل متورم ش��دن نرخ ه��ای فروش، با افزایش ریالی مبلغ فروش 
مواجه هس��تند. بنابراین رش��د بازار، تورمی و نه ناشی از افزایش تولید است؛ البته  
در تعدادی از ش��رکت های صادراتی به خصوص در فوالدی ها و معدنی ها ش��اهد 
اجرای طرح های توس��عه ای مهمی هستیم. شرکت های غذایی، دارویی، خدماتی و 
به طور کلی این مدل شرکت ها که فروش داخلی دارند نیز از شرایط بسیار مناسبی 
برخوردار هستند. خصوصا این که برخی از این صنایع پتانسیل حذف قریب الوقوع 
ارز دولتی و افزایش نرخ های دیگری را نیز در خود دارند؛ البته رشد این شرکت ها 
نیز کم نبوده اس��ت. تنها خودروسازان هس��تند که با وجود فروش باالی آنها، اما 
هزینه های مالی کمرشکن، باعث افزایش زیان دهی آنها شده است. در حال حاضر 
نیز ش��اخص کل از لحاظ نموداری به نقاط مقاومتی حساسی رسیده است که به 

دلیل افزایش نرخ ارز آزاد، پتانسیل شکست این نقاط وجود دارد.

گزارش��ات 9 ماهه شرکت ها در بخش شرکت های دالری 
)شرکت های وابسته به نرخ ارز و قیمت های جهانی( مطابق 
انتظارات چنگی به دل نمی زد. زیرا در فصل پاییز با توجه 
ب��ه افت نرخ های جهانی به دلیل تنش های تجاری و بعضا 
افت فصلی نرخ برخ��ی محصوالت کامودیتی و همچنین 
ثبات در نرخ ارز که توس��ط دولت و بانک  مرکزی به طور 
مس��تمر پایش و کنترل می شد، ش��اهد افت نرخ و مقدار 

فروش شرکت ها بودیم.
 عالوه بر این، افت بهای نفت و فرآورده های نفتی در فصل پاییز موجب کاهش 
کرک اس��پرد پاالیش��گاه ها ش��د که همین امر در کلیه گروه های مرتبط با دالر و 
قیمت های جهانی، منجر به افت محس��وس س��ود فروش و به تبع آن کاهش سود 
خالص شرکت ها نسبت به شش ماهه نخس��ت سال جاری شد، اما در سایر صنایع 
وضعیت اندکی متفاوت بود. گزارش��ات شرکت های فعال در صنعت بانک وضعیت 
نسبتا مناسبی داش��ت که دلیل آن کنترل سود سپرده پرداختی به سپرده گذاران 
و در مقابل افزایش بهره دریافتی بابت تسهیالت اعطایی بود که موجب بهبود تراز 
عملیاتی اکثر بانک ها و همچنین افزایش سود حاصل از سرمایه گذاری ها و درآمدهای 
غیرمش��اع بود. همین امر موجب توجه بیشتر بازار به ارزش سهام این شرکت ها و 
رش��د آنها شد که به نظر می رسد، باتوجه به رش��د نرخ ارز و امکان شناسایی سود 
ناشی از تسعیر ارز در گزارشات ۱۲ ماهه این شرکت ها، اقبال به این صنعت کماکان 
ادامه داش��ته باشد.از سوی دیگر گزارش��ات و عملکرد شرکت های سرمایه گذاری و 
هلدینگ ها نیز در میان گزارشات سایر صنایع به چشم می آید. این شرکت ها با توجه 
به روند رو به رشد نرخ ارز و رشد قیمت سهام شرکت ها در بازار سرمایه، می توانند از 

گزینه های کم ریسک و مناسب سرمایه گذاری تا فصل مجامع باشند.

شکست سطح مقاومتی شاخص

صنعت بانکی ؛ همچنان پیشتاز

احسان خاتونی
کارشناس تحلیل شرکت 

مشاورسرمایه گذاری 
هدف حافظ

سینا سلیمانی
مدیر سرمایه گذاری شرکت 

مشاورسرمایه گذاری 
تأمین سرمایه نوین 

سال 98 برای بازارس�رمایه؛ سالی رویایی بود و 
ورود نقدینگی به صورت پیوس�ته انجام شد. در 
س�ال جاری عموم مردم با این بازار آش�نا شدند و شاهد هستیم 
ک�ه ارزش معامالت خرد، کف 6 هزار میلی�ارد تومانی را رد کرده 
است.  یکی از دالیلی که منجر به رشد بازار در این شرایط تحریم 
ش�ده اس�ت؛ بحث ش�یرین تجدید ارزیابی دارایی هاست و مجوز 
افزایش س�رمایه هایی ک�ه از محل تجدید ارزیابی در س�ال جاری 

وجود داشت؛ عاملی برای رونق بازار شد.
از نظ�ر کارشناس�ان ب�ازار، مهم ترین نکته در مورد صنایع پیش�رو 
 بر مبنای ش�اخص های بنیادی اس�ت که از طریق بررس�ی نس�بت

 p/e تحلیلی فراهم می ش�ود. هرچند نس�بت p/e  کل بازارسرمایه 
به نس�بت های باالی 9 و نزدیک به سقف قبلی خود رسیده است، با 
این وجود پیش بینی می ش�ود، با توجه به تورم انتظاری و همین طور 
رشد دالر نیمایی که شاهد آن بودیم این نسبت به ویژه در صنایعی 
مانند فلزات اساس�ی و کانه ه�ای فلزی تعدیل ش�ود؛ از طرفی هم 
برخی تحلیلگران معتقدند دورنمای سودسازی صنایع تولیدی که با 
نرخ های جهانی و نرخ دالر رابطه مستقیم دارند، هلدینگ های مرتبط 
با این صنایع، شرکت هایی که فروش آنها با تورم رابطه مستقیم دارد 
و همچنین ش�رکت های فعال در سایر صنایع که از افزایش نرخ دالر 

منفعت می برند،  کامال در سال آینده مثبت خواهد بود.

در گزارشات 9 ماهه عملکرد برخی صنایع بزرگ در فصل پاییز به دالیل گوناگون ضعیف تر از فصل تابستان بود که به نظر 
می رسد با رشد نرخ ارز در زمستان و گرم شدن معامالت بورس کاال، ضعف عملکرد در فصل زمستان بهبود یابد. به عنوان 
مثال در صنعت فلزات اساس��ی، نرخ فروش ش��مش فوالد خوزستان در آخرین معامله رشد 40 درصدی نسبت به متوسط 

نرخ فروش فصل پاییز داشت که اثرات آن در فصل جاری و سال آینده مشهود خواهد بود.
در ماه های گذش��ته انتظارات تورمی فعاالن اقتصادی و ورود نقدینگی جدید توس��ط افراد حقیقی به بورس باعث رشد 

حجم معامالت و به تبع آن رشد بورس شده است. 
آمارهای بانک مرکزی از رشد نقدینگی در آذرماه موید این مطلب هست که سال آینده تورم عمومی در کشور بین 30 

تا 40 درصد خواهد بود این موضوع در کنار عدم جذابیت سایر بازارها و یا فرض کنترل شدن سایر بازارهای موازی توسط سیاست گذار همچنان 
انتظار رشد حجم معامالت روزانه و به دنبال آن رشد ارزش بازار را نوید می دهد.

 از طرفی با توجه به ش��رایط کش��ور، انتظارات از قیمت ارز برای س��ال 99 همچنان افزایش��ی اس��ت و با نظر گرفتن کاال محور بودن بازار و 
تاثیرپذیری قیمت ها از رشد نرخ ارز، رشد ارزش بازار منطقی به نظر می رسد؛ البته این موضوع در صورتی اتفاق می افتد که میزان فروش شرکت ها 
و به طور خاص فروش با افت قابل توجهی روبه رو نشود.به نظر می رسد بازار در ماه های پیش رو با توجه به چهار موضوع احتمال افزایش نرخ ارز، 
افزای��ش ن��رخ تورم، مباحث مرتبط با تجدید ارزیابی دارایی ها و مهم تر از همه ورود نقدینگی جدید توس��ط افراد به دلیل کنترل و جذابیت کمتر 
س��ایر بازارها با رش��د روبه رو باشد؛ البته سایه ریسک های سیاسی و اقتصادی همچنان بر بازار سرمایه وجود خواهد داشت و هرگونه تغییر شرایط 

اثرات خود را بر بازار خواهد داشت.

تداوم سایه ریسک ها بر بازار

آینده از آن صنایع وابسته به دالر

اقبال بازار به سه صنعت مهم

بررس��ی روند عملکرد ش��رکت های بورسی نشان می دهد ما در سال ۱398 شاهد 3 فصل کامال متفاوت بوده ایم. در فصل 
بهار، به دلیل در اوج بودن دالر و قیمت های جهانی، شرکت ها فروش و به تبع آن سود باالیی داشتند. 

در فصل تابستان افت نرخ دالر و در کنار آن افت قیمت های جهانی، باعث کاهش نرخ های فروش شد، اما در کنار آن، افزایش 
مقدار فروش شرکت ها باعث شد که سودسازی شرکت ها تحت تاثیر قرار نگیرد و تغییر محسوسی نداشته باشد، اما در فصل پاییز، 
شاهد کاهش در مقدار و نرخ فروش ها و به تبع آن کاهش سودآوری اکثریت شرکت های تولیدی بوده ایم،  اما شرایط از اواخر 
پاییز رو به تغییر گذاشت. اتفاقات پی در پی و متوالی در کشور و در اقتصاد شروع به رخ دادن کرد. افزایش روز افزون نقدینگی 
و دورنمای تورم 30 تا 40 درصدی برای سال آینده، افزایش نرخ دالر در بازار آزاد و افزایش نرخ دالر سامانه نیما و نزدیکی آن 

به نرخ های بازار آزاد، افزایش تقاضا برای محصوالت در بورس کاال، افزایش نرخ های جهانی نسبت به فصل تابستان، امضای توافق نامه تجاری بین چین و 
آمریکا، همه و همه دالیلی خواهد بود که ما انتظار گزارشات خوبی از شرکت ها در فصل زمستان خواهیم داشت؛ به گونه ای که شرکت ها عقب افتادگی 
خود را در 3 ماهه سوم سال جبران خواهند کرد.با توجه به موارد ذکر شده، به نظر می رسد دورنمای سودسازی صنایع تولیدی که با نرخ های جهانی و نرخ 
دالر رابطه مستقیم دارند، هلدینگ های مرتبط با این صنایع، شرکت هایی که فروش آنها با تورم رابطه مستقیم دارد و همچنین شرکت های فعال در سایر 

صنایع که از افزایش نرخ دالر منفعت می برند، کامال در سال آینده مثبت خواهد بود و فعاالن بازار را نسبت به رشد بازار امیدوار کرده است.

مجموع س��ود خالص محقق ش��ده صنایع بازارسرمایه در پاییز 98 با افت ۲6 درصدی نسبت به فصل قبل، به رقمی معادل 
۲3 هزار میلیارد تومان رسید. هرچند شرکت های مرتبط با کامودیتی در اثر وضعیت نه چندان مساعد قیمت ها )به ویژه در 
الفین و پلیمرسازان( و روند نزولی حاشیه سود )به خصوص در پاالیشگاه ها(، دچار افت سود خالص شدند، ولی برخی صنایع 

خدمات محور و ریالی از جمله تأمین سرمایه، رایانه، الستیک، بانک ها و... در مجموع شرایط بهتری را تجربه کردند.
با این حال رشد مجدد قیمت دالر نیمایی نسبت به فصول قبل باعث شده تا اقبال بازار نسبت به صنایع بزرگ از جمله 
پتروشیمی، فوالد، سنگ آهن و فلزات رنگی، معطوف شود و اثر افت قیمت کامودیتی در هفته های گذشته را کمرنگ کند. 
شاید اولین نشانه ها را باید در بهبود وضعیت معامالت بورس کاال جستجو کرد. کل حجم تقاضا و نرخ شمش فوالد در بهمن ماه 

نس��بت به 3 ماه قبل )آبان 98(، به ترتیب رش��د ۱۱0 درصد و 35 درصد را نشان می دهد. در دوره مذکور محصوالت پلیمری ۲0 درصد، محصوالت 
فوالدی )ورق و همچنین مقاطع طویل( ۲5 درصد و آلومینیوم ۱5 درصد رشد نرخ را تجربه کرده اند.صنایع پتروشیمی، فوالدسازی و سنگ آهن )با 
اندکی تاخیر( را می توان موثرترین گروه ها برای بهبود محسوس گزارشات ماهانه پیش رو دانست. رشد بهای تمام شده محصوالت در اثر افزایش دالر 
نیمایی، افزایش قیمت در حاشیه بازار و متورم شدن هزینه های ریالی در صنایع مشمول نرخ گذاری )از جمله روان کار، شوینده، الستیک، قند و شکر، 
زراعت و...( نیز انتظار بازنگری در قیمت     های مصوب را طی ماه های آتی تقویت خواهد کرد. به عالوه برآورد می ش��ود، اثر رش��د دالر در تسعیر خالص 

دارایی های ارزی بانک ها نیز در ماه های آینده مورد توجه بازار قرار گیرد.

پتروشیمی ها حباب قیمتی 
نخواهند داشت

از ابتدای س��ال 96 تا ب��ه امروز تورم نقطه به 
نقطه 88 درصد رش��د داشته است و شاخص 
کل ب��ورس با ح��دود 490 درصد بازدهی در 
مقایس��ه با سایر بازارهای موازی بهترین رتبه 
را کس��ب کرده اس��ت؛ البته ط��ی این مدت 
شاخص هم وزن نیز رش��د حدودا دو برابری 
نس��بت به شاخص کل داش��ته است. بخشی 

از رش��د ش��اخص به دلیل عوامل بنی��ادی نظیر افزایش س��ودآوری 
ناش��ی از افزایش نرخ دالر و تورم و... بخش��ی از آن به دالیل رفتاری 
نظیر افزایش اشتهای ریسک س��رمایه گذاران، به دلیل بازدهی واقعی 

سپرده های منفی و چشم انداز تورمی پیش رو بوده است. 
در ش��رایط کنونی پیش بینی چش��م انداز صنایع پیش از هر زمانی 
دش��وار شده اس��ت؛ بی ش��ک مهم ترین نکته در مورد انتخاب صنایع 
پیش رو بر مبنای شاخص های بنیادی است که از طریق  بررسی نسبت 
p/e تحلیلی فراهم می ش��ود. هرچند نس��بت p/e  کل بازارسرمایه به 
نس��بت های باالی 9 و نزدیک به سقف قبلی خود رسیده است؛ با این 
وجود پیش بینی می ش��ود، باتوجه به تورم انتظاری و همین طور رشد 
دالر نیمایی که شاهد آن بودیم این نسبت، به ویژه در صنایعی مانند 

فلزات اساسی و کانه های فلزی تعدیل شود.
بررسی p/e های تحلیلی در برخی از شرکت های بزرگ شاخص ساز، 
نظیر فوالد مبارکه، پتروش��یمی جم، پتروش��یمی مبین، پتروشیمی 
پردی��س، فوالد خوزس��تان و... حتی با لحاظ رش��د قیمتی که اتفاق 
افتاده نیز همچنان مناس��ب اس��ت و این شرکت ها در بین گزینه های 
کم ریس��ک بازار قرار گرفته اند و حباب قیمتی ندارند؛ هرچند اهمیت 
رصد گزارش های ماهانه این شرکت ها به خصوص با لحاظ گزارش های 
ضعی��ف دی ماه که در خصوص ش��رکت های فلزی احتم��اال ادامه دار 
نخواهد بود، مهم اس��ت. همچنان می توان به برخی از تک س��هم های 
صنای��ع داخلی که به دلیل اثرات بیش��تر تورم انتظ��اری در نرخ این 
ش��رکت ها و افزایش س��هم بازار داخلی به دلیل خالی ش��دن بازار از 

رقبای خارجی نیز امیدوار بود.

در جا زدن شرکت های 
SME ؛ به زودی

گزارش��ات 9ماهه در صنایع ب��زرگ، بازار را 
ناامید کردند. در پاالیشی ها شاهد بودیم که 
در اثر ممنوعیت مصرف نفت کوره پرسولفور 
در کش��تیرانی، از اواس��ط پایی��ز قیمت آن 
کاهش زیادی یافت و در نتیجه حاشیه سود 

پاالیش��گاه ها بس��یار کاهش یافت. بنابراین عملکرد س��ه ماهه سوم 
پاالیشی ها بسیار ضعیف شد و باعث شد از کاروان بازار عقب بمانند. 
س��ایر شرکت های کامودیتی بزرگ نیز در پاییز با رکود نسبی فروش 
محصوالت در داخل مواجه شدند و در نتیجه نرخ و مقدار فروش آنها 
در س��ه ماهه سوم کاهش یافت؛ این امر باعث شد سودآوری آنها نیز 

در گزارش های 9ماهه درخشان نباشد.
در هفته های گذش��ته تمام موارد فوق اصالح ش��ده اند. از یک سو 
ب��ازار نفت خود را با مق��ررات جدید تطبیق داد و تقاضای نفت کوره 
پرسولفور افزایش یافت؛ این امر باعث افزایش کرک اسپرد نفت کوره 
و در نتیجه افزایش حاش��یه س��ود پاالیشی ها شد. باید به یاد داشت 
که تکنولوژی نسبتا قدیمی پاالیشگاه های ایرانی باعث می شود نفت 
کوره زی��ادی تولید کنند. در بورس کاال نیز ش��اهد افزایش تقاضای 
س��فته بازانه از س��وی تجار بودیم که حتی به سهمیه بندی تقاضا نیز 

منجر شده است. 
بنابراین وضعیت فروش س��ایر ش��رکت های بزرگ کامودیتی نیز 
بهبود یافته اس��ت.از این رو انتظار می رود که گزارش های زمس��تانه 
ش��رکت های بزرگ جذاب باشند. این اتفاق باعث می شود که قیمت 
س��هام آنه��ا نیز رش��د خوبی را تجربه کن��د. در مقابل، بس��یاری از 
ش��رکت های کوچک و متوسطی که رشدهای شتابانی را در ماه های 
گذش��ته شاهد بودند، اکنون در سطوحی معامله می شوند که فعاالن 
ب��ازار نمی توانند این س��طوح قیمتی را با س��ودآوری ح��ال و آینده 

نزدیک شرکت ها توجیه کنند.
بنابراین انتظار می رود که به زودی شاهد در جا زدن این شرکت ها 
باش��یم که خود به خود باعث مهاجرت س��رمایه فعاالن بازار از این 

نمادها به سوی نمادهای بزرگ خواهد شد.

محمدیوسف امین داور
مدیر سرمایه گذاری شرکت 
پردازش اطالعات مالی پارت

امیر وفایی
  قائم مقام 

 مدیرعامل  شرکت
سبدگردان الگوریتم

سمیرا منصوری
 مدیرکل سرمایه گذاری 
صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان، روستاییان و 

عشایر

محمد خبری زاد
مدیر سرمایه گذاری شرکت 

کارگزاری آرمون بورس

قاسم آزاد
تحلیلگر و سبدگردان 

کارگزاری آگاه

 تجدید ارزیابی
عامل مهم رونق بازار

بازارسرمایه در سال 98، سالی رویایی را تجربه 
کرد و ورود نقدینگی به صورت پیوس��ته انجام 
ش��د. به نظرم در این س��ال عموم مردم با این 
بازار آش��نا ش��ده اند به گونه ای ک��ه این روزها 

شاهد این هستیم که ارزش معامالت خرد، کف 6 هزار میلیارد تومانی 
را نیز رد کرده اس��ت. روزی تحقق این عدد، برای ما رویایی بود و هیچ 
وقت فکر نمی کردیم که بتوانیم به این زودی به این اعداد دست یابیم. 
اگر بازارس��رمایه را با بازارهای دیگر مقایسه کنیم، متوجه خواهیم شد 
که رش��د شگفت انگیز بورس در س��ال جاری به طور چشمگیری انجام 
شد و نشان دهنده این است که فرهنگ سازی درخصوص بازارسرمایه به 
درستی انجام شده است. یکی از دالیلی که می توان گفت منجر به رشد 
بازار آن هم در این شرایط سخت تحریمی و اقتصادی شده است، بحث 
شیرین تجدید ارزیابی دارایی هاست و مجوز افزایش سرمایه هایی که از 
محل تجدید ارزیابی در سال جاری وجود داشت، عاملی برای رونق بازار 
شد. گزارشات همیشه عامل مهمی برای تصمیم گیری سهامداران بوده 
اس��ت، اما باید دقت کرد در اس��فندماه سالی قرار گرفته ایم که بازدهی 
بازار قابل توجه بوده و ش��اید بتوان گفت نزدیک به 70 درصد بازار که 
به طور عمده هم شرکت های با بنیه هستند، گزارشاتی را ارائه داده اند که 
عمال در قیمت آنها لحاظ ش��ده است. بنابراین چون عاملی که در چند 
ماه اخیر باعث رشد قابل توجه بازار شده بحث تجدید ارزیابی بوده است 
از این پس توجه و دقت در گزارشات بسیار بیشتر خواهد بود و به دلیل 
احتیاطی که س��هامداران انجام خواهند داد، تفسیر و تحلیل گزارشات 

رونق بیشتری خواهد گرفت.
در حال حاضر، p/e بازار به بیش از 9 رسیده است و  نقدینگی کشور 
نیز بیشتر از ۲ هزار و ۲00 هزار میلیارد تومان شده است و با رشد قابل 
توجهی که در ارزش معامالت دیده می ش��ود، به نظر عدد مناسبی در 
بازار جذب شده است که البته نسبت به عدد رشد نقدینگی هنوز مقدار 
آن بسیار کوچک است و جای رشد و افزایش نیز دارد و به همین دلیل 
به نظرم بازارس��رمایه می تواند چش��م انداز مثبت و ادامه داری را داشته 
باش��د. از س��وی دیگر در حال حاضر نزدیک 60 درصد بازار، به صورت 

مستقیم و غیرمستقیم دالری هستند. 
بنابراین همچنان در بسیاری از صنایع با صبر بیشتر و انتخاب درست 
می توان بازدهی های بسیار خوبی داشت که صنایع پتروشیمی، فوالدی 

و معدنی و دارویی همچنان جای کار و بررسی بیشتر دارند. 
ولی باید توجه کرد رش��د ن��رخ دالر، تا یک عددی می تواند منطقی 
باشد و رشد بیش از حد آن، باعث می شود کلیت اقتصاد دچار مشکالت 
عدیده ش��ود و کاهش ارزش پول کش��ور می تواند مشکالت بسیاری را 

برای مردم ایران به وجود بیاورد.

معصومه ترکمان  احمدی
 کارشناس ارشد بازار 

مژده ابراهیمی
خبرنگار
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خوانندگان محترم واقف باش��ند س��بد پیش��نهادی ارائه ش��ده صرفا منعکس كننده نظر كارشناسان است و هیچ گونه توصیه یا سفارشی نسبت به خرید و فروش س��هام نمی كند. بنابراین هرگونه خرید یا فروش براساس اطالعات فوق برعهده خود افراد بوده و شركت های مشاور سرمایه گذاری و هفته نامه بورس هرگونه مسئولیتی توضیح و یادآورـی
نسبت به خسران یا سودآوری احتمالی را از خود سلب می كنند. همچنین به سهامداران توصیه می شود، افق دید سرمایه گذاری خود را بلندمدت قرار دهند.

سبــدهای سهام پیشنهادی هفتـه

افق 
 قیمتنام شركتزمانی

 روز
هدف 
درصد از توضیحاتقیمتی

پرتفوی

ت
مد

ن  
میا

15رشد 109.701150.000epsپتروشیمی فناوران

 حركت به سمت ظرفیت كامل19.08624.000پتروشیمی شیراز
25و رشد سودآوری

"NAV در حال حاضر حدود 63 درصد 8.53410.000گسترش نفت و گاز پارسیان 
30قیمت سهم است و رشد سرمایه گذاری ها

p/e30  پایین4.7746.700فوالد مباركه اصفهان

سبد پیشنهادی شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد 2
افق 
 قیمتنام شركتزمانی

 روز
هدف 
درصد از توضیحاتقیمتی

پرتفوی

ت
مد

ن  
میا

نوسازی و ساختمان 
20وضعیت تکنیکالی و بنیادی مناسب628015000تهران

 كارت اعتباری
20وضعیت تکنیکالی و بنیادی مناسب760010000 ایران كیش

20وضعیت بنیادی مناسب2000028000حمل ونقل توكا

ت
مد

د  
بلن

20وضعیت بنیادی مناسب1480021000ایران ارقام

20رشد سودآوری و پروژه های جدید1000015000گروه صنعتی سدید 

افق 
 قیمتنام شركتزمانی

 روز
هدف 
درصد از توضیحاتقیمتی

پرتفوی

ت
مد

ن  
میا

15رشد ارزش سرمایه گذاری ها و سود عملیاتی3.2405.000بانک پاسارگاد

15سود تسعیر ارز، افزایش سرمایه و رشد سود عملیاتی7.99911.000بانک ملت

15رشد سود آوری15.47020.000صنعتی بهشهر

ت
مد

د  
بلن

20افزایش نرخ حامل های انرژی و ارزش جایگزینی14.40021.000گروه مپنا

فجر انرژی 
15رشد سودآوری14.50020.000خلیج فارس

20سودآوری مناسب و  نسبت مناسب 5.2718.000P/NAVسرمایه گذاری غدیر

سبد پیشنهادی شرکت مشاور سرمایه گذاری اماکو 3

سبــدهای سهام پیشنهادی هفتـه

افق 
هدف قیمت روزشركت زمانی

درصد از توضیحقیمتی
پرتفوی

ت
مد

ن  
میا

 سرمایه گذاری
 موجودی كاالی ساخته شده مناسب شركت15.20918.000 صنایع شیمیایی ایران

%20افزایش نرخ دالر نیما

52.24560.000معدنی امالح ایران
ثبات فروش مقداری، همبستگی نرخ های فروش 

به دالر نیمایی و ریالی بودن سرفصل های بهای تمام 
شده، داشتن طرح توسعه

15%

تولیدات پتروشیمي 
 وابستگی نرخ های فروش به دالر39.60155.000قائد بصیر

%15ثبات مقدار فروش

ت
مد

د  
بلن

 فروش های مناسب شركت، اهرم نرخ دالر14.65719.500پتروشیمی كرمانشاه
%15تقسیم سود مناسب

 شیر و گوشت
چشم انداز مناسب گزارش های پیشرو به دلیل 55.56965.000 زاگرس شهركرد

%25فروش های مناسب، داشتن طرح توسعه

موجودی مناسب كاالی ساخته شده، دریافت ارز 47.08155.000دارویي ره آورد تامین
%4.20010، داشتن طرح توسعه

افق 
هدف قیمت روزشركت زمانی

درصد از توضیحقیمتی
پرتفوی

ت
مد

ن  
میا

شایعه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی ها، 14,44918,000فجر انرژی خلیج فارس
10رشد سودآوری ، انعقاد قرارداد با شركت های جدید

10نسبت قیمت به درآمد مناسب  و  سودآوری مناسب8,58011,000 نفت و گاز پارسیان

بهبود نرخ فروش و ارزنده بودن سهم با توجه به 17,34322,000نفت ایرانول
10وضعیت مطلوب بنیادی شركت

سرمایه گذاری توسعه 
فروش شركت نیرو كلر و وضعیت مناسب دارایی 4,7476,000صنعت و تجارت

10سکه و صندوق طالی شركت و  سودآوری مناسب

وضعیت سودآوری مناسب در وضعیت عملیاتی 4,5275,750سامان
10شركت و همچنین رشد سبد سهام

سرمایه گذاری پارس 
نسبت قیمت به درآمد مناسب شركت و همچنین 3,4214,300آریان

10وضعیت سودآوری مناسب
معدنی و صنعتی 

 بهبود نرخ فروش، رشد سودآوری 1,0511,200گل گهر
10و تقسیم باالی سود 

ت
مد

د 
بلن

مالکیت 27 درصدی پتروشیمی گچساران و بهره 6,02810,000پتروشیمی ممسنی
10برداری از این طرح جذاب در انتهای 99

10پوشش ریسک سیاسی و پیش بینی رشد نرخ دالر -6,066,000سکه طالی تمام بهار
صندوق با درآمد 
با توجه به وضعیت  بازار سرمایه گذاری بخشی از دارایی نرخ بازده 21 %ثابت ETF تصمیم

10در اوراق با درآمد ثابت منطقی به نظر می رسد.

سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان   4

سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان کاریزما 1

سبد پیشنهادی شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن 5

معرفی کتاب
 تصميم گيري در مسائل مالي 
)با رويكرد خلق ارزش در سازمان ها(

کت��اب تصميم گي��ري در 
رويكرد  مالي)ب��ا  مس��ائل 
خلق ارزش در سازمان ها( 
تاليف محمد اسماعيل  به 
فدايی ن��ژاد و س��يد جالل 
صادقی شريف، منتشر شد.

کتاب حاضر، به تش��ريح 
مس��ائل مال��ي از ديدگاه 
مديريتي پرداخته و سعي 
پيچي��ده  مطال��ب  دارد 

مديريت مالي را به زباني ساده براي مديران بيان کند تا 
به موفقيت آنها در تصميم گيري هاي مالي، کمک کند. 
کتاب تصميم گيري در مسائل مالي براي مديران اجرايي 

داراي ويژگي هاي برجسته اي به شرح زير است: 
*راجع ب��ه اصولي بحث مي ش��ود ک��ه در مجموع به 

افزايش ثروت سهامداران منتهي خواهد شد. 
*ش��كاف بين »اصول حس��ابداري و اص��ول مديريت 

مالي« را براي مديران غيرمالي پر مي کند. 
کتاب حاضر بر اساس اصول مدرن مديريت مالي طراحي 
شده است. گرچه با تجزيه و تحليل وقايع مالي، کار دنبال 
مي ش��ود، ولي س��عي بر اين بوده تا از ارائه فرمول هاي 
رياضي پيچيده که مستقيما در تصميم گيري ها تأثيري 
ندارن��د، خودداري ش��ود. در بخش هايي که فرمول هاي 
خاصي مورد نياز بوده است، به دانش و بينش الزم براي 

استفاده از آنها اشاره کافي شده است.

شفافیت

تأمين  سرمايه نوين به عنوان اولين 
و بزرگترين تأمين سرمايه کشور از 
س��ال 1387 نس��بت به تاسيس 
سرمايه گذاری  صندوق های  انواع 
اقدام کرد. اين تأمين سرمايه هم اکنون مديريت 8 صندوق 
سرمايه گذاری در انواع مختلف با حجمی درحدود 130 

هزار ميليارد ريال را برعهده دارد. 
صندوق ه��ای س��رمايه گذاری آتي��ه نوي��ن، يكم 
ايراني��ان و فراز انديش نوين ب��ه عنوان قديمی ترين 
صندوق های اين تأمين س��رمايه  هستند که بيش از 
ي��ک دهه از آغاز فعاليت اين صندوق ها می گذرد. در 
حال حاضر صندوق آتيه نوين با خالص دارايی ها در 
ح��دود 100 هزار ميليارد ري��ال به عنوان چهارمين 

صندوق سرمايه گذاری بزرگ کشور است. 
بي��ش از يک دهه تجربه موف��ق در مديريت انواع 
صندوق س��رمايه گذاری و مديريت��ی کارا و حرفه ای 
در انتخاب س��بد س��رمايه گذاری صندوق های تحت 
مديريت، از جمله مزايای سرمايه گذاری در صندوق های 
تأمين س��رمايه نوي��ن اس��ت. اين تأمين س��رمايه در 
جهت ايجاد س��هولت برای ص��دور و ابطال واحدهای 
صندوق های تحت مديريت خود، مرکز سرمايه گذاری 
آنالي��ن نوي��ن ب��ه آدرس nibmarket.com را از 
مردادماه س��ال 1397 ايجاد کرده اس��ت. اين سامانه 
دارای مجوز از مرکز امنيت بازارسرمايه بوده و محلی 
امن جهت صدور و ابطال صندوق های سرمايه گذاری 

تأمين سرمايه نوين است.

بيش از يک دهه تجربه در 
صندوق های تأمين سرمايه نوين

 معرفی صندوق های تأمین سرمایه نوین

گروه تأمين س��رمايه نوين، در سال 
1387 مج��وز فعالي��ت خ��ود را از 
سازمان بورس و اوراق بهادار دريافت 
کرد و در آبان ماه سال 1397 با نماد 
»تنوين« وارد بورس ش��د. در حال 
حاضر هشت صندوق سرمايه گذاری 
در اين مجموعه مشغول  به فعاليت 
هس��تند که در ادامه ضمن معرفی 

اين صندوق ها، مروری بر عملكرد آن ها خواهيم داشت.

تمرکز ویژه بر جذب سرمایه گذاران ریسک گریز
تأمين س��رمايه نوي��ن تمرک��ز وي��ژه ای ب��ر ج��ذب 
س��رمايه گذاران محتاط داشته و از اين رو 5 صندوق از 8 
صندوق فعالش از نوع صندوق های بادرآمدثابت هستند. 
نخستين تجربه صندوق داری اين شرکت به سال 1387 و 
تاسيس صندوق مشترک يكم ايرانيان برمی گردد. خالص 
ارزش دارايی های اين صندوق در يک سال گذشته با اندک 
رشد 16 درصدی از مرز 20.000 ميلياردريال عبور کرده 
اس��ت. اين صندوق در يک س��ال اخير حدود 20 درصد 
بازدهی عملياتی س��اخته که اين نرخ در مقايس��ه با نرخ 
سود سپرده  بانكی و همچنين عملكرد ساير صندوق های 

بادرآمد ثابت، چندان جذاب نيست.
صندوق مش��ترک فرازانديش نوي��ن به عنوان دومين 
صندوق بادرآمدثابت تأمين سرمايه نوين عملكرد بهتری 
داش��ت و توانس��ت در 365 روز گذشته حدود 22 درصد 
بازدهی کس��ب کند که اين اتفاق شايد مرهون اختصاص 
س��هم 70 درصدی از پرتفو به ب��ازار بدهی و خريد اوراق 
بدهی مطمئن باش��د. صندوق مشترک آتيه نوين گرچه 
با ثبت رکورد 97.402 ميليارد ريالی، بيش��ترين خالص 
ارزش دارايی را در ميان صندوق های اين شرکت داراست، 
ام��ا همچون صندوق مش��ترک يكم ايرانيان در کس��ب 
بازدهی چندان موفق ظاهر نشده و در 365 روز گذشته، 
کم ترين بازدهی را در ميان اين صندوق ها محقق ساخته 
است. صندوق نهال س��رمايه ايرانيان، به عنوان چهارمين 
صندوق بادرآمدثابت اين شرکت همچون صندوق مشترک 
فرازانديش س��همی 71 درصدی از پورتفويش را به بازار 
بدهی اختصاص داد و در نهايت همان 22 درصد بازدهی را 

محقق ساخت. وجه تمايز اين صندوق با صندوق های قبلی 
در سرعت رشد 131 درصدی خالص ارزش دارايی هايش 
اس��ت. بازدهی پنجمين و آخرين صن��دوق بادرآمدثابت 
نوينی ه��ا، مطابق با آخرين داده های س��امانه »رس��ام«، 
29 درص��د بوده که اين رقم صن��دوق ارمغان ايرانيان را 
 در جايگاه پربازده ترين صندوق بادرآمدثابت اين ش��رکت 

قرار داده است.

پربازده ترین صندوق قابل معامله مختلط بازار
خال��ص ارزش دارايی های تنها صن��دوق مختلط اين 
ش��رکت در يک س��ال گذشته با رش��دی 90 درصدی به 
بي��ش از 610 ميلياردريال رس��يده اس��ت. 57 درصد از 
پرتف��وی اين صندوق به بازار س��هام و در صدر آن، گروه 
»محصوالت ش��يميايی« و »فلزات اساس��ی« اختصاص 
دارد. صندوق س��پهر انديش��ه نوين با کس��ب 90 درصد 
بازدهی در يک س��ال اخير، عملكرد بسيار خوبی داشته و 
در جايگاه پربازده ترين صندوق  قابل معامله مختلط بازار 

قرار گرفته است.

پربازده ترین صندوق نوین 
خال��ص ارزش دارايی ه��ای صندوق مش��ترک ميعاد 
ايرانيان در يک س��ال گذشته با رش��د 223 درصدی، به 
مرز 194 ميليارد ريال رس��يده است. سهم بازار سهام از 
پرتفوی صندوق حدود 88 درصد اس��ت که در اين بين، 
صندوق بيش��ترين سرمايه گذاری را در گروه »محصوالت 
ش��يميايی«، »فلزات اساس��ی« و »اس��تخراج کانه های 
فلزی« داش��ته اس��ت. کس��ب بازدهی 131 درصدی در 
يک س��ال اخير حاص��ل اتخاذ اين اس��تراتژی بوده و کام 

سرمايه گذارانش را حسابی شيرين کرده است. 
جوان تري��ن صن��دوق تأمين س��رمايه نوي��ن صندوق 
بازارگردان��ی نوي��ن پيش��رو اس��ت ک��ه خال��ص ارزش 
دارايی هايش طی يک س��ال گذش��ته افت��ی 18درصدی 
داشته است. مطابق سامانه »رسام« اين صندوق با کسب 
بازدهی 31 درصدی در يک س��ال اخير، عملكرد چندان 

جذاب و مطلوبی نداشته است. 
عملكرد صندوق ه��ای س��رمايه گذاری تحت مديريت 

شرکت تأمين سرمايه نوين در زير آمده است.

رکورد بیشترین و کمترین در اختیار یک صندوق

»بازارگردانی نوین پیشرو« جوانترین صندوق

سجاد یزدانی
کارشناس سامانه رسام
 )اطالعات مالی پارت(

کانال برتــر

افق 
هدف قیمت روزشركت زمانی

درصد از توضیحقیمتی
پرتفوی

ت
مد

ن  
میا

15عملکرد مناسب عملیاتی و افزایش درآمدها13,40018,000نفت سپاهان

15سودآوری سرمایه گذاری ها3,600 2,750سرمایه گذاري  سایپا 

15افزایش نرخ فروش محصوالت و سودآوری15,14020,000صنعتی آما 

20بهبود وضعیت درآمدها و كاهش هزینه ها11,64015,500صنایع شیمیایی فارس 

ت
مد

د  
بلن

20افزایش درآمدها و سودآوری17,36025,000نفت ایرانول 

صندوق سرمایه گذاری 
امین آشنا ایرانیان

 صندوق 
با درآمد ثابت

اولین صندوق 5 ستاره خصوصی- میانگین بازدهی 
15باالی 24درصد - تقسیم سود ماهانه

سبد پیشنهادی شرکت مشاورسرمایه گذاری سهم آشنا  6

سحر فرهمندی
رئیس اداره صندوق های 

سرمایه گذاری 
تأمین سرمایه نوین

سواد مالی
تجربه کشور هلند در آموزش سواد مالی

از س��ال 2010 در هلند برنامه ای با نام »هفته ملی پول« ايجاد شد 
که طی آن به دانش آموزان چهار تا دوازده س��اله مس��ائل مربوط به 
پول آموزش داده می شود. طی اين هفته صدها سازمان با همكاری 
يكديگر و به کمک ابزارهای آموزش��ی و رويدادهای رس��انه ای برای 
ايج��اد توانمندی های مالی در کودکان ت��الش می کنند. اين برنامه 
ش��امل يک تيم اصلی و يک تيم پروژه اس��ت. تيم اصلی بر اهداف 
پروژه و توس��عه برنامه ها نظارت دارد و تيم پروژه، مسئوليت توسعه 
تمامی منابع مورد استفاده به منظور سازماندهی رويدادهای کليدی 
و حماي��ت و مش��اوره همكاران پ��روژه را بر عهده دارد. تيم اصلی پروژه نيز در هر س��ال 
برای بهبود کيفيت فعاليت ها و مواد آموزشی ارائه شده و همچنين تقويت همكاری بين 
س��ازمان های شرکت کننده با فراهم کردن برنامه های جامع تر تالش می کند. ويژگی های 

مشترک فعاليت هايی که در اين هفته انجام می شوند عبارتند از:
• اين فعاليت ها بايد به دانش آموزان مهارت مديريت پول را ياد بدهند و آن را به موضوعی 

برای بحث تبديل کنند.
• اين فعاليت ها بايد برای دانش آموزان 4 تا 12 ساله طراحی شده باشند.

• فعاليت ها هدف تجاری نداشته باشند.
• تمام طرف های شرکت کننده بر اساس دستورالعمل اجرايی فعاليت کنند.

• اين فعاليت بايد متناس��ب با اهداف يادگيری ش��رح داده ش��ده در چشم انداز آموزش 
مالی باشد.

• بدون هزينه باشند.
• قابليت اجرا در سطح بين المللی را داشته باشند.

بر اساس آمارهای گزارش شده از اين طرح:
• 90 درصد از مدارس ابتدايی کشور هلند با اين برنامه آشنا هستند.

"• 10 درص��د از دولت ه��ای محل��ی، م��دارس را تش��ويق کرده ان��د تا در هفت��ه ملی پول 
شرکت کنند.

• 80 درص��د از م��دارس ابتداي��ی ش��رکت کننده در هفته ملی پ��ول و ديگر بخش های 
شرکت کننده به اين برنامه از 10 نمره 7 داده اند.

• 50 درصد مدارس هلند در آخرين هفته ملی پول شرکت کرده اند.

تحريم ها مانع رشد اقتصاد
عوامل مؤثر در رشد اقتصاد ايران پيش از هر چيز به 
درآمد نفت وابس��ته اس��ت. بعد از آن شدت و حدت 
تحريم های اقتصادی، مالی و تجاری، مس��ائل مربوط 
به مديريت نظام اقتص��ادی و بانكداری، نقش بخش 
خصوصی و به��ره وری کار، ارتباطات اقتصادی ايران 
با کش��ورهای همجوار و يكسری معاهده های تجاری 
که ايران می تواند با س��اير کشورها داشته باشد. همه 
اين ها دست به دست هم داده و در نهايت تعيين کننده 

کيفيت رشد اقتصادی ايران خواهد بود. 
اي��ران به طور بالق��وه، از ش��رايط اقتصادی خوبی 
برخوردار اس��ت، زيرا اقتصاد به نس��بت جوانی دارد، 
س��ن تعداد بيش��تر افراد اجتماع ايران زير 30 سال 
است و مثل ژاپن و ايتاليا  نيست که جمعيت فرسوده 
و س��ن بااليی دارند. در نتيجه کش��ور در اين زمينه 
می توان��د از نيروی جوان ماهر، به خصوص خانم هايی 
که دانشگاه ديده و تحصيلكرده  هستند، استفاده کند.                                                                                                                         
البت��ه همه اينها به اين بس��تگی دارد که مديريت و 
شرايط اقتصادی به گونه ای باشد که بتوان از نيروهای 
انس��انی و طبيعی کشور، به خصوص نيروی انسانی با 
مهارت و مس��لط بر ابزارهای نوين، به خوبی استفاده 
ک��رد و اجازه داد که نيروهای ج��وان بهتر بتوانند با 

جهان ارتباط داشته باشند و بيشتر آموزش ببينند. 
مطمئن هس��تم که اقتصاد اي��ران می تواند حتی 
رش��د 7 درصدی را هم تجربه کن��د، ولی هم اکنون 
به واس��طه تحريم های اقتصادی و مالی، مسائل ارزی 
و بانكی، مش��كل کمبود آب و مسائل محيط زيستی، 
دسترسی به اين رشد باال عملی به نظر نمی رسد. البته 
توسعه اقتصادی به رش��د اقتصادی محدود نيست و 
بايد به مسائل اجتماعی، فقر و محيط زيست نيز توجه 

خاص شود.
@eghtesadiyoun
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180/7-14/7-20/7-4036163350/50/522,10520/3مشترک یکم ایرانیانبا درآمد ثابت

179-13-19-36939177044,06922مشترک فرازاندیش نوینبا درآمد ثابت

180/8-14/8-20/8-3628144639197,40220/2مشترک آتیه نوینبا درآمد ثابت

179-13-19-30556187151,42522نهال سرمایه ایرانیانبا درآمد ثابت

172-6-12-3054114940020829ارمغان ایرانیانبا درآمد ثابت

قابل معامله 
111-22185721184610/9904955سپهر اندیشه نوینمختلط

70-19918811011941319096مشترک میعاد ایرانیانسهامی

170-4-10-197099100136/531نوین پیشروبازارگردانی

صندوق های شركت تأمین سرمایه نوین

عاطفه جالدتی
کارشناس آکادمی 

هوش مالی

تكميل زنجيـره مالى
w w w . j o u y e s h . c o m
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