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الیحه بودج ه از نگاهی دیگر

رئی��س جمه��وری درتاری��خ
 17آذر س��ال ج��اری ،الیحه
بودجه س��ال آین��ده را برای
بررس��ی و تصویب ،به مجلس
عباس وفادار
شورای اسالمی تقدیم کرد .از
آنجاییکه چنین الیحههایی معموالً در مجلس
دس��تخوش تغیی��رات و تعدیالتی میش��وند،
بنابراین ،درمقطع زمانی حاضر میتوان اینگونه
بی��ان کرد که اینالیحه ،تصویر ذهنی دولت را
درمورد درآمدها و مخارج س��ال آینده کش��ور
ترس��یم میکند .مولفههای اصلی اقتصاد ایران
درشرایط فعلی را میتوان درکاهش چشمگیر
درآمده��ای نفت��ی ،کاه��ش رش��د اقتصادی،
حاکمیت رکود تورمی (با تورم نس��بتاً شدید)
و کوچکترشدن اقتصاد خالصهکرد.
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استمرار رشد بازار
نیازمند محرکهای جدید

ش��اخص بورس تهران پس از
رکورد شکنیهای متعدد طی
س��ال جاری این بار در کانال
 400هزار واحدی قرار گرفته
و همس��و با رش��د ش��اخص سیاوش وکیلی
ش��اهد رکورد ش��کنی ارزش معامالت خرد به
ارق��ام بی��ش از  5000میلیارد توم��ان بودیم.
رکوردهای مذکور در شرایطی به وقوع پیوسته
که با فضای ابهام ،احتیاط ش��کل گرفته و پس
از گزارشه��ای پایی��زی ش��رکتها ،به نوعی
خواس��تهها و برآوردهای حداقلی تحلیلگران و
کارشناسان نیز در آنها برآورده نشد.
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اخبار هفته

لزوم حذف ارز  4200تومانی

ارز دولت��ی نبای��د ب��ه واردات کاالها اختصاص
بیاب��د .ب��رای دارو و خ��وراک دام ارز  4هزار و
 200تومانی میدهند که این باعث فساد شده
و قیمتها را کاهش نمیدهد.
مسعود خوانساری ،رئیس اتاق بازرگانی تهران
با بیان اینکه ارز  4هزار و  200تومانی فسادآور
اس��ت ،گفت :این نوع ارز باید حذف ش��ود که
هزینههای آن را در بخش دارو از طریق بیمه و در محصوالتی مانند مرغ و
تخممرغ میتوان از طریق پرداخت یارانه جبران کرد .همچنین با توجه به
چالشهای پیش آمده  ،حذف ارز  4200تومانی به عنوان یک ضرورت
به شمار می آید .رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه قیمتگذاری به
صنعت لبنیات لطمه میزند ،بازار باید خودتنظیم باش��د و عرضه و تقاضا
قیمت را تعیین کند که بس��یار احتمال دارد در چنین ش��رایطی قیمت
کاهش��ی شود گفت :تغییر یکشبه تعرفهها به ضرر اقتصاد است و باعث
کاهش ش��دید صادرات میش��ود .البته بازارهای خارجی به س��ادگی به
دست نمیآیند و تعرفههای یکشبه ،بازارها را به هم میریزد.

سرمقاله

عرضه شرکتها ی مادرتخصصی در بازار

بخ��ش قابل توجهی از واگذاریهای دولت طی
سالهای گذش��ته از طریق بازار سرمایه صورت
گرفته که این موضوع نش��ان میدهد س��ازمان
خصوصیسازی و عرضههای دولتی ،سهم زیادی
در توسعه این بازار داشته است.
علیرضا صالح ،رئیس کل سازمان خصوصیسازی
گفت :در چند ماه گذش��ته واگذاریهای صورت
گرفته توس��ط س��ازمان خصوصی س��ازی در سالهای گذش��ته را آسیب
شناسی کردیم تا بر این اساس بتوانیم با رفع مشکالت و موانع موجود ،روند
خصوصیسازی را با شتاب بیشتر و در مسیر درستتری دنبال کنیم.
صالح افزود:بررسی راهکارهایی زنجیره تولید نشان میدهد که با واگذاریهای
صورت گرفته این زنجیره از میان رفته است.البته به دنبال آن هستیم که به
جای فروش یکی از ش��رکتها ،ش��رکت مادر تخصصی آن را در بازار سرمایه
پذیرش و واگذار کنیم .همچنین با عرضه اولیه  ۵درصد سهام یک شرکت مادر
تخصصی با حجم زیادی از داراییها ،هم کشف قیمت صورت میگیرد و هم این
که مردم را در مدیریت و ترکیب سهامداری این شرکت سهیم می کنیم.

الیحه بودج ه از نگاهی دیگر

رئی��س جمه��وری درتاریخ  17آذر س��ال جاری ،الیحه بودجه س��ال آینده را برای بررس��ی و
عباس وفادار
تصویب ،به مجلس ش��ورای اس�لامی تقدیم ک��رد .از آنجاییکه چنی��ن الیحههایی معموالً در
حسابدار رسمی
س دس��تخوش تغیی��رات و تعدیالتی میش��وند ،بنابراین ،درمقطع زمان��ی حاضر میتوان
مجل 
فردین صادقی اینگون��ه بیان ک��رد که اینالیحه ،تصویرذهنی دولت را درمورد درآمدها و مخارج س��ال آینده
کارشناس اقتصادی کشور ترسیم میکند.
مولفهه��ای اصل��ی اقتصاد ایران درش��رایط فعلی را میتوان درکاهش چش��مگیر درآمدهای نفتی ،کاهش رش��د
اقتصادی ،حاکمیت رکود تورمی (با تورم نسبتاً شدید) و کوچکترشدن اقتصاد خالصهکرد .درچنین شرایطی انتظار
بر اینبود که دولت ،الیحه بودجه سال بعد را براساس موازین واقعبینانه ،کارشناسانه ،عملیاتی و متناسب با وضعیت
شاخصهای اقتصادی و اجتماعی حاکم بر فضایکشور تهیه و تنظیم کند.
با نگاهیگذرا به اعداد و ارقا م اصلی الیحهبودجه س��ال  1399میتوانیم اینگونه نتیجه بگیریمکه الیحه یادشده
به هیچوجه از توانایی و کیفیت الزم برای برونرفت از ش��رایط دش��وار جاری کش��ور برخوردار نیست .اولین تصویر
برجس��تهایکه از بررس��ی مقدماتی اینالیحه درذهن نقش میبندد ،این است که درآمدهای پیشبینی شده دولت
درالیحه ،واقعی و قابل تحقق نیست.
منابع عمومی الیحه بودجه ،1399مبلغ  484هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است که 15درصد بیشاز منابع
عمومی بودجه نهایی سال  1398است .نکته اساسی این است که منابع این بودجه از چه محلی تأمین خواهندشد.
یکی از منابع مهم بودجه کش��ور ،فروش نفت اس��ت .دولت در الیحه بودجه  ،1399فروش یک میلیون بش��که نفت
در روز با قیمت هربشکه  50دالر را برآوردکردهاست .درحالحاضر ،برآورد دقیق میزان فروش نفت کشور امکانپذیر
نیست ،اما چند سازمان و مرجع معتبر بینالمللی (مانند بلومبرگ و تانکرترکرز) فروش نفت ایران را ظرف چند ماه
اخیر بین  200تا  600هزار بش��که در روز برآورد کردهاند .با توجه به عدم امکان صادرات روزانه یک میلیون بش��که
نفت و نیز وضعیتکنونی بازار جهانی نفت که کشورهای صادرکننده نفت برای جلوگیری از سقوط قیمتها ،باردیگر
کاهش تولید را تصویبکردهاند ،پیشبینی درآمد حاصل از فروش یکمیلیون بشکه نفت در روز ،بهنظرمیرسد عملی
و واقعی نباشد .منبع دیگر درآمدی در الیحه بودجه ،مالیات است .دولت در الیحه خود مبلغ 178هزارمیلیارد تومان
درآمد مالیاتی پیشبینی کردهاس��ت که  26درصد افزایش درآمدهایمالیاتی دولت را نس��بتبه مبلغ مصوب س��ال
 1398نشان میدهد( .بدون احتساب درآمدهایگمرکی) .در شرایطیکه کشور دو سال پیاپی با رشد اقتصادی منفی
مواج ه بوده و رکود اقتصادی عمیقی برتولید و کس��بوکار حاکم اس��ت ،پیشبینی میش��ود که ظرف دوسال اخیر،
ادامه صفحه 4
تولیدناخالصداخلی  15درصد کاهش یافتهباشد.

مجوز کارگزاری جدید صادر نشده است

 108مجوز کارگزاری در کشور صادر شده و فعال
هس��تند وغیر از این موارد ،برای هیچ دستگاهی
حتی وزارتخانههای نفت ،نیرو و کش��اورزی مجوز
کارگزاری صادر نشده است.
شاپور محمدی ،رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
اظهار داشت ۱۰۸ :مجوز کارگزاری صادر شده که
برخی در حال تبدیل به سهامی عام هستند .غیر از
این موارد ،مجوز کارگزاری صادر نشده است.البته کیفی سازی کارگزاران
مد نظر اس��ت .رئیس س��ازمان بورس به تأمین مالی از طریق بازار سرمایه
اشاره کرد و افزود :طی سه سال اخیر بین  ۱۲۰تا  ۱۳۰هزار میلیارد تومان
اوراق منتشر شده است ،در حالی که این عدد قب ً
ال  ۱۰هزار میلیارد تومان
بود .معاون وزیر اقتصاد با اش��اره به برخی انتقادات مبنی بر زمان بر بودن
پذیرشها  ،اظهار داشت  :فرآیند پذیرشها در دنیا بین  ۳تا  ۴ماه است در
حالی که در کشور ما روند پذیرش مشکلی ندارد .همچنین در حسابرسی،
ثبت ،امضای مدیرعامل و… مسائلی هست که موجب طوالنی شدن زمان
پذیرش میشود.

بهبود  ۲۰رتبهای با الیحه حمایت از سهامداران خرد

الیح��ه حمایت از س��هامداران خرد از س��وی
وزارت اقتصاد تقدیم مجلس ش��ورای اسالمی
شده است.
فرهاد دژپسند ،وزیر اموراقتصادی و دارایی گفت:
مدت زمان ثبت ش��رکتهای تجاری در تهران
تا اردیبهش��ت ماه سال آینده به سه روز کاهش
مییابد .فرهاد دژپس��ند اضافه کرد :برای حذف
هر مجوز کس��ب و کار و یا کاهش زمان صدور آن زنجیره ای از بررس��یها
و اقدامات کارشناسی توس��ط تیمهای حرفه ای و با همکاری دستگاههای
اجرایی انجام می شود تا بهبود محیط کسب و کار را شاهد باشیم.وزیرامور
اقتصادی اضافه کرد :الیحه حمایت از سهامداران خرد از سوی وزارت اقتصاد
تقدیم مجلس شورای اسالمی شده که تصویب آن می تواند تاثیر زیادی در
سهولت کسب و کار و بهبود  ۲۰رتبه ای جایگاه ایران در شاخص زیر گروه
مربوط داشته باشد .او اضافه کرد :افزایش درآمدهای مالیاتی به معنای فشار
به مودیان خوش حساب و قدیمی نیست ،همچنین پایههای مالیاتی جدید
تعریف شده  ،از فرار مالیاتی جلوگیری می کند.

جا ماندهها به حرکت درآمدند

حسام بصیری بازار اول هفته گذشته را با رشد بیش از
کارشناس بازار سرمایه  5هزار واحدی آغاز کرد .گروه خودرویی
تح��ت تاثیر اخب��ار تجدی��د ارزیابی و همچنی��ن گروههای
نیروگاهی و مس��کن صنایع پیش روی اولین روز بازار بودند.
با این حال  ،صنایع پاالیش��ی ،پتروش��یمی ،معدنی و فلزی
ب��ه دلیل کاه��ش قیمتهای جهانی در آخ��ر هفته به دلیل
شیوع ویروس کرونا معامالت ضعیفی داشتند .اقبال بازار به
س��همهای جامانده بوده به نحوی که حفاری  ،رمپنا ،وسپه ،
پکرمان  ،ثاخت و فجر با صف خرید به کار خود پایان دادند.

نمادهای تاثیرگذار
در روز یکشنبه نیز ش��اخص افزایش یافت و ابتدا رشد 5
هزار واحدی داش��ت اما عرضهها در میانه بازار تشدید شد و
ش��اخص پایین آمد و در نهایت با افزایش ۱,۳۱۰واحدی به
۴۱۸,۳۱۲واحد رس��ید و ارزش معام�لات بورس و فرابورس
به رقم ۷۲,۷۸۹میلیارد ریال رس��ید .بیش��ترین تاثیر مثبت
بر ش��اخص بورس را نمادهای «اخابر»« ،شیران» و «مبین»
و بیش��ترین تاثیر منف��ی را نمادهای «ف��ارس»« ،فوالد» و
«شبندر» داشتند.
اخبار قابل توجه
در ای��ن روز  ،وزی��ر اقتصاد خبر از ارس��ال الیحه حمایت
از س��هامداران خرد ب��ه مجلس داد .موضوع��ی که با چالش
و نگرانیهای قابل توجهی از س��وی ش��رکتهای فعال بازار
سرمایه روبه رو است .همچنین رئیس اداره نظارت بر انتشار
و ثبت اوراق بهادار س��رمایه ای س��ازمان بورس ،نیز در مورد

ش��رایط استفاده از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از تجدید
ارزیابی دارایی بیان کرد که تجدید ارزیابی برای همه طبقات
داراییهای ثابت از جمله سرمایهگذاریهای بلندمدت مطابق
با استانداردهای حسابداری بالمانع است و استفاده از مزایای
معافی��ت مالیاتی برای هر طبقه فقط یک بار در هر  ۵س��ال
اس��ت .این خبر با اقبال س��هامداران در گروه تجدید ارزیابی
روبه رو شد.

نوسان نمادهای مختلف
اما دوشنبه شروع بورس تهران با کاهش سه هزار واحدی
همراه بود و ش��اخص به  415هزار واحد رس��ید ،اما در میانه
بازار ورق برگش��ت و شاخص با رش��د  2هزار واحدی به کار
خود پایان داد تا هفته ای  % 2.3با متوس��ط  6هزار میلیارد
تومان معامله روزانه را ش��اهد باشیم .شروع بازارهای جهانی
نزولی بود ،نفت با کاهش  2.5درصد و مس از آستانه 6300
دالر قبل از شیوع ویروس کرونا به حدود  5900رسید.
همچنی��ن افزایش تقاضا در نمادهای خ��ودرو و بانکی را
ش��اهد بودیم .بانک تجارت تا آستانه صف خرید پیش رفت و
بانک شهر از صف فروش به صف خرید رسید.
حکشتی با صف خرید سنگین ،از موثرترین نمادها بر رشد
ش��اخص بود .در این روز ش��اهد بلوک در نمادهای وپاسار ،
بجهرم وهای وب بودیم.
در اطالعیهه��ای کدال  ،ذوب آه��ن اصفهان پیرو اطالعیه
توقیف س��هام موسس��ه صندوق به می��زان  12،978میلیارد
ری��ال بابت اص��ل مطالبات و جرایم و عدم اقدام آن موسس��ه

در پرداخت ،نسبت به توقیف سهام به میزان فوق اقدام نموده
است .همچنین در نماد غشهد ش��اهد انتشار پیشنهاد هیات
مدیره برای تجدید ارزیابی  309درصد بوده اس��ت .همچنین
شرکت آپ از رونمایی محصول کارت به کارت دو بعدی (QR
 )Codeو سرویس کارت به کارت با مبدا بانک ملی خبر داده
است ،که امکان پرداخت قبوض دولتی را فراهم می سازد.

شفاف سازی حباب"وآوا"
همچنین در نماد بموتو ش��اهد افزای��ش  8درصدی نرخ
ف��روش محصوالت بودیم .دعبید نیز خبر از خرید یک قطعه
زمین به مساحت  45هزار متر مربع واقع در شهرک صنعتی
دارویی برکت به قیمت  543میلیارد ریال داده اس��ت .غویتا
خبر از خرید ماشین آالت جدید داده و وآوا در شفاف سازی
خود صراحتا از حباب بودن سهام خود گفته است .همچنین
س��ود قهکمت در پاییز امسال سه برابر دوره مشابه سال قبل
ش��ده است.شاخص کل به مرز  430هزار واحدی ای معروف
که ای��ن روزها نقل محافل اس��ت ،نزدیک ش��د .قیمتهای
جهانی ،افت زیادی را تجرب��ه کرد .هجوم کد اولیها ،عرضه
اولیههای پشت سر هم ،همگی می توانند ،ریسک بازار را در
شرایط فعلی باال ببرند .در شرایط فعلی ،قطعا خرید سنگین
در نمادهایی که رشد زیادی داشتند ،عواقب خوشی ندارند.
بهتر اس��ت ،وزن پرتفوی خود را در برخی س��همها س��بک
کنیم .شاید بد نباش��د قدری نقد باشیم برای روزهای منفی
و س��هم هایی که به نقاط خوب برای خرید می رسند .همه
تخم مرغها را در یک سبد نگذاریم.

اقتصاد
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اخبار هفته

منتفی شدن مالیات سود سپرده و سهام

«فملی» در آستانه رکورد  20هزار میلیارد تومانی

سکاندار جدید درصندوق بازنشستگی کشوری

بینصیبی ناشران از ارزش بازار  ۴.۵برابری

اخذ مالیات از س��ود سپردهها و سهام ،در الیحه
اصالح قانون مالیاتهای مس��تقیم منتفی شد .با
اینکه پیشتر پیشنویس��ی از این الیحه در آبان
ماه منتشر ش��ده بود که نشان میداد سود سهام
و س��پرده بهعن��وان دو جزء درآم��دی افراد دیده
شده است.
محمدعل��ی دهقان دهنوی ،مع��اون وزیر اقتصاد
خبر داد :در الیحهای که وزارت اقتصاد تنظیم و به هیات دولت ارسال کرده،
از این دو جزء درآمدی مالیات اخذ نمیشود .در الیحهای که وزارت اقتصاد
ت دولت در مورد اصالح قانون مالیاتهای مستقیم ارائه کرده ،مالیات
به هیا 
بر سود سپرده و مالیات بر سهام ،وجود ندارد .دهنوی گفت :در اصالح قانون
مالیاتهای مس��تقیم ،مالیات بر مجموع درآمد افراد دیده شده و در صورت
طی مراحل قانونی از کمیسیون اقتصادی دولت تا مجلس  ،از زمان اجرا تا
دریافت مالیات ۲ ،تا  ۳سال زمان خواهد برد تا موجب تشویش جامعه نشود.
همچنین در الیحه اصالح قانون مالیاتهای مستقیم ،مالیات بر سود سپرده
و سهام دیده نشده است و از این منابع ،مالیاتی اخذ نمیشود.

رش��د  163درصدی فروش شرکت ملی مس در
 10ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال
قبل محقق شد.
اردشیر س��عدمحمدی ،مدیرعامل شرکت ملی
صنایع مس از رشد  6برابری فروش شرکت مس
در دیماه  98نس��بت به مدت مشابه سال قبل
خبر داد و گفت :ش��رکت ملی صنایع مس ایران
در دی م��اه موف��ق به فروش  2722میلیارد تومانی ش��د که با این میزان
فروش از ابتدای س��ال جاری ت��ا کنون فروش بی��ش از  18هزار میلیارد
تومانی را به ثبت رس��اند .همچنین تداوم تالش برای رسیدن به هدف 20
هزار میلیارد تومانی مدنظر خواهد بود .س��عدمحمدی با تأکید بر اینکه در
سال جاری برای اولینبار در تاریخ صنعت مس ،شاهد پیشی گرفتن فروش
محصوالت از تولید هس��تیم ،گفت :ثبت این میزان فروش در شرایطی که
از یک سو شاهد شدت یافتن تحریمها و از سوی دیگر شاهد کاهش 400
دالری قیمت جهانی مس نس��بت به مدت مشابه سال گذشته بودیم کار
دشواری بود.

با حکم وزی��ر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی« ،اکبر
افتخ��اری» به عن��وان مدیرعامل جدید صندوق
بازنشستگی کشوری منصوب شد.
محمد ش��ریعتمداری ،در بخش��ی از این حکم
انتص��اب آورده اس��ت :این صن��دوق متعلق به
کارکنان و بازنشستگان کشوری ،عصاره و خزانه
فضائ��ل و تجارب دولتها و از گروههای مؤثر در
ساختار سرمایه اجتماعی در شرایط خطیر کشور نیازمند سکانداری امین،
عالم و شایسته است .شریعتمداری اشاره داشته خروج صندوق بازنشستگی
کشوری از فعالیتهای بنگاهدارانه با فروش شرکتها و سهمهای مدیریتی
صندوق و تبدیل آن به مجموعه ای چابک برای اداره پرتفوی مناس��بی از
سهام غیر مدیریتی مهم ترین خواست اینجانب ،دولت و قانون برنامه ششم
توس��عه از شماس��ت .اکبر افتخاری ،متولد سال  1353در اصفهان و دارای
مدرک دکترای مدیریت مالی است .وی تا پیش از این ،مسئولیتهایی نظیر
معاون اقتصادی دبیرخانه ش��ورایعالی مناطق آزاد و قبل از آن نیز عضویت
هیأت مدیره شرکت بیمه ایران را برعهده داشته است.

اگرچه افزایش س��رمایه به قیمت اسمی نقص
در قان��ون تجارت بوده  ،اما انتش��ار س��هام به
قیمت باالتر از قیمت اس��می یا افزایش سرمایه
از طریق صرف س��هام ،این نقیص��ه را برطرف
خواهد کرد.
ولی ن��ادی قم��ی ،مدیرعامل تأمین س��رمایه
نوین ،افزود :در قوانین مدرن راهبری ش��رکت،
شرکتهای پذیرفته ش��ده در بورس در انتشار سهام جدید فارغ از اینکه
اولویت را به سهامداران موجود بدهند یا ندهند ،سهام جدید را به قیمت
بازار عرضه میکنند؛ بنابراین بخش��ی از عواید رش��د قیمت سهام نصیب
شرکتها میشود و میتوانند آن را صرف طرحهای توسعهای جدید کنند.
نادی قمی گفت :از س��ال  ۱۳۹۷تاکن��ون ارزش بازار نزدیک به  ۴.۵برابر
ش��ده است اما تقریبا میتوان گفت که هیچ شرکت تولیدی و خدماتی از
این ش��رایط در قالب افزایش سرمایه به قیمت بازار بهرهمند نشده است.
وی افزود :این نقیصه میتواند با ماده واحده ای بنا به پیش��نهاد س��ازمان
بورس مورد اصالح قانونگذار قرار گیرد.

توسعه موانع با توسعه قوانین

قانونزدایی بازار سهام جامه عمل میپوشد؟

هفتهنام�ه ب�ورس :چن��دی پیش پیش��نهاد تش��کیل
کمیتهای متش��کل از مدی��ران صندوقهای س��رمایهگذاری و
معاون بازار بورس تهران برای بررسی مشکالت این صندوقها،
مقرراتزدایی و تس��هیل فرآیندهای اعطای مجوز از سوی علی
صحرائی مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران مطرح شد.
در شرایطی که بازار س��رمایه از رونق خوبی برخوردار است
و س��یل نقدینگی به سمت این بازار سرازیر شده ،الزم است که
رون��ق این بازار تحت تاثیر قوانین ریز و درش��تی که هر روز به
طریقی فعاالن آن را متاثر میکند ،قرار نگیرد .پتانس��یل باالی
بازار سرمایه در کش��ور در حالی که اقتصاد ما در بنبستهای
جهانی به سر میبرد و رکود بر ارکان مختلف آن چنگ انداخته
است ،نباید فدای نظارتهای دستوری و مقررات دست وپاگیری
شود که هر روز بر گوشهای از بازار سرمایه وضع میشود.
مانع فعلی حدنصاب و سقف صندوقها
احمد کوچک��ی ،مدیر س��رمایهگذاری
تأمین س��رمایه تمدن در ارتباط با قوانینی
که فعاالن بازار را با مشکالتی مواجه ساخته
گف��ت :دس��تورالعملها و اساس��نامههای
مختلفی در ارتباط با حدنصاب و سقفهای
تعیین ش��ده برای ان��دازه صندوقه��ا و غیره وج��ود دارد که
میتواند برای صندوقهای س��رمایهگذاری و دیگر شرکتهای
فعال در بازار س��رمایه به عنوان موانع عمل کند اما پرداختن به
ای��ن موضوع که کدام یک از قوانین و مقررات در بازار س��رمایه
باید در حیطه قانونزدایی قرار گیرد،موضوعی اس��ت که نیاز به
بررسی بسیار دارد تا متخصصان این امر بتوانند چنین مقرراتی

را شناس��ایی و آنه��ا را در حیط��ه مقرراتزدایی ق��رار دهند.
کوچکی در پاسخ به این سوال که در شرایط کنونی که بازار از
رشد مطلوبی برخوردار اس��ت کدام قوانین سد راه فعاالن بازار
شده ،گفت :در حال حاضر مشکلی که ما با آن روبهرو هستیم،
اندازه صندوقها و محدودیت سقف نهادهای مالی است .در حال
حاضر س��قفی که برای بر هر صندوق درآمد ثابت تعیین شده
این اس��ت که این سقف نباید بیش��تر از 10هزار میلیارد تومان
باشد.هر نهاد مالی نیز نمیتواند بیشتر از 15هزار میلیارد تومان
منابع تحت مدیریت در قالب درآمد ثابت مختلف داش��ته باشد
که این قوانین میتواند مانعی برای جذب منابع محسوب شود.
این موضوع از س��ال گذشته باعث ش��ده برخالف اینکه حجم
نقدینگی و اندازه بازارها افزایش بس��یار داش��ته اما سقفهای
موجود تغییری نداشته است .محدودیت سقف صندوقها مانعی
برای جذب و توسعه بازار محسوب میشود.
مدیر سرمایهگذاری تأمین سرمایه تمدن موضوع دیگری که
مانعی برای فعاالن بازار شده است را حدنصابهای سرمایهگذاری
دانس��ت و گفت :این حدنصاب هر بار با قانون جدیدی محدودتر
شده و ش��رایط را برای صندوقها سختتر میکند.در سالهای
گذشته تا  90درصد منابع میتوانست به شکل درآمد ثابت باشد
و سپردهها محدودیتی نداشت ولی در حال حاضر محدودیتهای
بسیاری در این زمینه ایجاد شده است.

سقف صندوق برای همه شرکتها مساوی است!
س��عید تولیت ،رئیس هیأت مدیره مش��اور س��رمایهگذاری
تأمین س��رمایه نوین نیز در خصوص قانون سقف محدود برای
نهادهای مالی مختلف گفت :در تأمین سرمایهها صندوقهایی

ضرورت بررسیهای آگاهانه و ارزیابی دقیق

داری��م که ب��رای این صندوقه��ا قوانین و
مقررات گس��تردهای تعیین ش��ده اس��ت.
موضوع��ی که به نظرمیرس��د مش��کالتی
را برای این صندوقها ایجاد کرده .س��قف
صندوقها برای ه��ر نهادهای مالی تعیین
شده است .به طور مثال نهاد مالی که ما در آن فعالیت میکنیم
که هزار میلیارد تومان س��رمایه دارد و 4هزار میلیارد تومان نیز
ارزش بازار آن اس��ت با شرکت مشاوری که حتی در بورس نیز
وجود ندارد و سرمایهاش بسیار اندک است ،سقف برابر با شرکت
ما دارد .این موضوع یکی از قوانینی اس��ت که عالوه بر ریسک
باالیی که دارد ،به هیچ وجهارزش و رتبهبندی شرکتها درآن
دیده نشده است و الزم است به نحوی اصالح شود.
تسریعفرآیندهایطوالنی
س��ید جالل صادقی شریف ،عضو هیات
مدی��ره کار گزاری امید س��هم در ارتباط با
قوانین دس��ت و پاگیر در بازار سرمایه نظر
متفاوت��ی دارد ،ب��ه عقیده ایش��ان ،قوانین
موجود مانعی برای کار آنها نیست .صادقی
شریف توضیح داد :مقرراتی که بورس تعیین میکند به منظور
کنترل بازار اس��ت و الزم اس��ت که این مقررات وجود داش��ته
باشند .وی افزود :این قوانین برای نظامبندی بازار الزم است .اما
در بعضی مواقع قوانین باعث طوالنی شدن فرآیندها میشود که
الزم است برای کاهش این زمان برنامهریزی صورت گیرد و در
جهت تس��ریع فرآیندهای مربوطه تالش شود که بی شک این
موضوعنتیجه بهتری را در پی خواهد داشت.

یادداشت

در ارتباط با قوانین دست وپا گیری که در تمامی سطوح بازار سرمایه وضع شده ،مشکلی که همواره
وجود داش��ته و به خصوص در بازارهای صعودی بس��یار دیده میش��ود این است که قوانین مربوط
به عرضه س��هام اولیه بازار را زمینگیر کرده اس��ت .این موضوع را بارها در جلس��ات هم اندیش��ی با
هم��کاران در س��ازمان بورس مطرح کردهایم .البته س��ازمان بورس نگرانیهای��ی دارد که از افزایش
س��رمایه یا عرضه سهام اولیه در بازار سوءاستفاده نشود ،بنابراین در این موضوعات سختگیریهایی
مهدی افنانی را اعمال میکند که این س��ختگیریها باعث میش��ود بازار صعودی و پررونق از بینبرود.به همین
کارشناس ارشد عل��ت در ش��رایطی که ب��ازار در مرحلهای که در روند صعودی ق��رار دارد ،از رونق میافتد و به علت
بازار سرمایه
آن که در آن ش��رایط نمیتوان از آن کس��ب پول کرد و پولی در بازار نیس��ت تا بتوان به آن عرضه
کرد ،نیاز به حمایت خواهد داش��ت .در این مواقع اس��ت که چنین س��هامهایی به علت قوانین مربوط به عرضه س��هام
مسئلهساز میشوند.
همچنین در ش��رایطی که این روزها ش��کار س��هم کار س��ختی شده اس��ت ،اگر س��همهای خوب وارد بازار شوند و
بحثهای مربوط به خصوصیسازی انجام شود یا بحثهای مربوط به سهامهای دولتی که قرار بود در قالب صندوقهای
 ETFمطرح ش��ود ،س��ازمان بورس بای��د بتواند در ای��ن حوزهها ورود کند و ب��ه نوعی بتواند نگرانیهای��ش را رفع کند
ک��ه ای��ن موضوع میتوان��د نقطه عطف��ی در این زمینه محس��وب ش��ود و باید به ای��ن موضوع نگاه بس��یار جدیتری
داشته باشد.
س��ازمان بورس خود را مس��ئول حمایت از عامه مردم میداند و بنابراین اجازه نمیدهد که هر س��همی وارد بازار شود
اما اگر این موضوع منجر به فرصت سوزی شود ،اشتباه است.در این مورد این مقررات نیست که مانع میشود و دست و
پای فعاالن بازار را میبندد بلکه الزم اس��ت با اراده جمعی این موضوعها مورد بررس��ی قرار گیرد و موانع موجود برطرف
ش��ود.برای رفع مشکالت موجود الزم است که بررس��یهای آگاهانه و ارزیابی دقیقی در این زمینه صورت گیرد ،تا بتوان
در مواقعی که پول در بازار است این سهام بتوانند به بازار عرضه شوند.این موضوع دغدغهای حیاتی برای سرمایهگذارانی
است که دغدغه بازار را دارند .البته در این روند دغدغه بازار در شرایط کنونی این است که پول به بازار آمده اما عرضهای
در بازاری با چنین ظرفیت انجام نمیشود.نداشتن محصول برای عرضه در بازار باعث سلب اعتماد از آن میشود.
در مجمع مقررات زدایی از میان برداش��تن و یا کاهش مقررات اس��ت و به منظور افزایش بهره وری انجام میشود.در
شرایط فعلی که بازار رو به رشد است ،دستورالعملها و آییننامههای متعددی در بخشهای مختلف به ویژه در خصوص
حدنصاب و س��قفهای تعیین ش��ده برای اندازه صندوقها وجود دارد که به مشکلی اساسی پیش روی آنها تبدیل شده
است .الزم است که هرچه سریعتر برای کاهش این مقررات اقدامی شود.
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5،340,6




5،351,1

فر ابورس

5،323,1



8،326

14،610



9،967



ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ

ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ

ﺷﻨﺒﻪ

ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮﺍﺑﻮﺭﺱ

یادداشت

5،355
5،350
5،345
5،340
5،335
5،330
5،325
5،320
5،315
5،310
5،305

ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ) ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ(

استمرار رشد بازار ،نیازمند محرکهای جدید
420،668

417،002

418،312

421،000
50،000
شاخص بورس تهران پس از رکورد شکنیهای متعدد طی سال جاری این بار در کانال  400هزار
واحدی قرار گرفته و همس��و با رشد شاخص ش��اهد رکورد شکنی ارزش معامالت خرد به ارقام
420،000
40،000
بیش از  5000میلیارد تومان بودیم .
رکوردهای مذکور در شرایطی به وقوع پیوسته که با فضای ابهام  ،احتیاط شکل گرفته و پس از
419،000
30،000
گزارشهای پاییزی شرکتها  ،به نوعی خواستهها و برآوردهای حداقلی تحلیلگران و کارشناسان
نیز در آنها برآورده نش��د .بر این اس��اس معامالت پر حجم و در آستانه منفی را در روز سه شنبه
418،000
سیاوش وکیلی
یکم بهمن ماه (دی ماه) شاهد بودیم که تقابل بین ریسک گریزان و نقدینگی سرکش حاضر در
20،000
مدیر عامل سرمايه
گذاري بورس این مهم را محقق ساخت.
417،000
توسعه گوهران اميد
بررسی موشکافانه تر گزارشهای میان دوره پاییز بیانگر این واقعیت است که رشد نرخ ارز و تورم
416،000
10،000آن اصلی ترین محرک رشد بورس بوده و با تثبیت و نزول نسبی نرخ ارز در فصل پاییز ،عقب نشینی محسوس
ناشی از
عملیاتی شرکتها را شاهد بودیم .با توجه به توضیحات مذکور و روند کنترل شده نرخ تورم که بر اساس اطالعات منتشره
415،000
مرکز 0
آمار در دی ماه نیز روند نزولی آن ادامه یافته ،تثبیت بورس در س��طوح فعلی و اس��تمرار رش��د بازار سهام نیازمند
جمله نسبت  p/eگذشته نگر
از
بنیادی
های
ه
مولف
حیث
از
فعلی
مقطع
در
اس��ت.
ناظر
نهاد
س��وی
از
جدید
های
محرک
ﺷﻨﺒﻪ
ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ
ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ
سقف ادوار گذشته و در رقم 2.2
از
فراتر
که
p/s
نسبت
و
دارد
قرار
واحد
9
تقریبی
عدد
در
ماهه
نه
های
ش
گزار
طبق
که
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ) ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ(
ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ ﺑﻮﺭﺱ
اس��ت ،جذابیت خاصی را برای بورس جهت س��رمایهگذاری کوتاه مدت نمی توان متصور بود  .بر این اساس تداوم حفظ
نقدینگی در این بازار که به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر در برهه حساس کنونی اقتصاد کشور محسوب میشود در
گرو اتخاذ تدابیر جدید است .البته در این خصوص  ،ترویج و اشاعه سرمایهگذاری غیر مستقیم جهت کاهش رفتارهای
هیجانی س��هامداران جدید الورود از جمله تصمیمات قابل اتخاذ اس��ت که به عنوان یک رویکرد آزموده ش��ده در سایر
بورسهای دنیا محس��وب میشود .پیشنهاد میشود که به منظور افزایش جذابیت صندوقهای سرمایهگذاری مشترک،
عرضههای اولیه تماما» به نسبت دارایی تحت تملک به این صندوقها تخصیص یابد.
همچنین ترویج ابزارهای نوین معامالتی همسو با بازارهای مالی تکامل یافته نیز از دیگر راهکارهای موثر پیشنهادی است
که خال آن علی الخصوص در زمینه فروش تعهدی طی چند س��ال اخیر وجود داش��ته است .طبق اطالعات ارائه شده از
سوی مسئولین سازمان بورس و اوراق بهادار ،دستورالعمل فروش تعهدی اوراق بهادار پس از جلسات کارشناسی متعدد
نهایی ش��ده و پیشبینی میش��ود از اواخر بهمن ماه وارد فاز عملیاتی شود .به نظر میآید با اجرایی شدن روش مذکور،
رویکرد منطقی تر و به دور از هیجانات کاذب را علی الخصوص در سهام کوچک و کم شناور شاهد باشیم.
به عنوان جمع بندی کلی تحوالت سیاست داخلی و خارجی نیز از دیگر عوامل مهم تاثیرگذار بر روند شاخص هستند.
واضح و مبرهن است با فرض ثبات عوامل داخلی و بین الملل ،به جهت روند فزاینده نقدینگی و عدم جذابیت بازارهای
موازی ،شاهد رکورد شکنیهای شاخص در کانال  400هزار واحد و روند صعودی آن خواهیم بود.
30،698

44،692

30،319

الیحه بودج ه از نگاهی دیگر

ادامه از صفحه 2

همچنین ،برای س��ال آینده نیز چشمانداز تغییر اساسی در تولید و تحرکاقتصادی مشاهده نمیشود ،مشخص
نیس��ت تحقق این  26درصد افزایش درآمدهای مالیاتی تا چه میزان واقعی و عملی باش��د .عالوه براینها ،یکیاز
ویژگیهای حالحاضر اقتصاد ایران ایناس��ت که بخش بسیار مهمی از فعاالن و نهادهای اقتصادی درکشور ،مالیات
نمیپردازند .آیا در چنین شرایطی امکان و توانایی دریافت مالیات از این بخش از فعاالن و نهادهای اقتصادی کشور
وجود دارد؟ به نظر میرسد پاسخ این سئوال با درنظرگرفتن جمیع جوانب ،منفی باشد و بعید به نظر میرسد که
دولت بتواند در این بخش به اهداف درآمدی بودجه دست یابد.
یکی دیگر از منابع درآمدی در الیحه بودجه  ،1399فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت به مبلغ  49هزارمیلیارد
تومان اس��ت .این رقم معادل  11برابر مبلغ پیشبینیشده بودجه  1398است .بخش مهمی از این درآمد پیشبینی
شده ،یعنی مبلغ  40هزارمیلیارد تومان ،در بخش سوم بند «د» تبصره  12الیحه بودجه مطرح شده است .این رقم 44
برابر مبلغ تصویبشده مورد مشابه سال  1398است .درواقع ،دولت به دنبال آناستکه بخشعمدهای از اموالخود را
بفروشد .آیا درشرایط رکود اقتصادی و کوچکترشدن اقتصاد ،فروش این حجم از اموال دولت امکانپذیر است؟ تحقق
این امر جای تردید بس��یاری دارد .عالوهبر منابع درآمدی یادشده ،دولت درالیحه بودجه  1399پیشبینیکرده است
که ازمحل فروش اوراقمالی ،مبلغ  80هزارمیلیارد تومان و از فروش ش��رکتهای دولتی ،رقم  11هزار میلیاردتومان
درآمد کس��بکند .مجدداً ،این حجم از فروش اموال دولتی و اوراقمالی درش��رایطکنونی اقتصاد ایران ،فشار زیادیرا
برمنابع موجود در اقتصاد وارد خواهدکرد .اگر دولت بخواهد اینحجم از درآمدها را تأمینکند ،مجبوربه فش��ارآوردن
بر سیس��تم بانکی برای افزایش میزان وامها یا اس��تقراض از بانکمرکزی خواهدشد که به نوبه خود ،فشار زیادی را بر
سیستم بانکی نسبتاً فلج کشور و نرخ تورم وارد خواهد کرد.
باتوجه به موارد و نکات یادش��ده ،به نظرمیرس��د که تحقق درآمدهای پیشبینیشده دولت در الیحه بودجه 1399
کشور ،عملی نباشد و دولت نتواند دراینحوزه به اهداف خود دستیابد .این ارقام براساس مبانیکارشناسانه و واقعگرایانه
محاسبه و منظورنشدهاند .شاید اگربگوییمکه اینارقام و پیشبینیها ،تخیلی و کام ً
ال خوشبینانه هستند ،چندان پربیراه
نگفته باشیم .موفقیت دولت در تحقق این درآمدها ،بسیار بعید است .بر این اساس ،ایجاد کسری شدید بودجه برای سال
 ،1399کام ً
ال قابل پیشبینی است .با انجام محاسبات سر انگشتی ،وجود کسری در منابع بودجه به میزان  20درصد و به
مبلغ صد هزار میلیارد تومان دور از ذهن نیست .در صورت تصویب این الیحه از سوی مجلس ،دولت برای تأمینکسری
بودجه شدید خود ،دو گزینه «استقراض از بانک مرکزی» و افزایش چشمگیر نرخ ارزپیش رو دارد.
اتخاذ هریک از این سیاس��تها یا ترکیبی از آنها ،درنهایت باعث بروز معضالت و دش��واریهای بنیادی دیگری در
عرصه اقتصادی و اجتماعی کشور و آثار منفی آن بر معیشت مردم خواهدشد .با ارایه چنین بودجهای از سوی دولت،
کار مجلس شورای اسالمی بسیار دشوار خواهد بود .از مجلس شورای اسالمی انتظار میرود تا با بررسی کارشناسانه،
حذف هزینههای غیر ضروری ،واقعی کردن منابع بودجه ،حذف معافیتهای غیر ضروری ،تعیین کسری واقعی و تدبیر
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ،ﭼﺎپ ﻭ ﺗﻜﺜﻴﺮ 9,73
بودجه واقعی ،اقدام به تصویب بودجهای واقع بینانه برای سال  1399کشور کند.
اندیشی برای چکونگی تأمین کسر
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻗﻲ 9,64
طبعا بهره گیری از نظریات اقتصاد دانان و نیز نهادهای مرتبط همچون اتاق های بازرگانی ،کانون بانک های خصوصی،
ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﺎﺩﻥ 8,25
کانون نهادهای س��رمایهگذاری و نیز سازمان بورس و اوراق بهادار میتواند منجر به
جامعه حس��ابداران رسمی ایران،
ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮﻕ ،ﮔﺎﺯ ،ﺑﺨﺎﺭ ﻭ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ 8,25
کارکرد هر چه بهتر مجلس شورای اسالمی در تصویب بودجهای واقعی و قابل اجرا شود.
7,8

ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭﻯ

ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ،ﺩﺍﻣﭙﺮﻭﺭﻯ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ

7,32

ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎﺯ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﻨﺒﻲ

7,31

ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ

6,85

ﻻﺳﺘﻴﻚ ﻭ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ

6,64

ﺑﻴﻤﻪ ﻭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ

5,51
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صنایع پر نوسان  -فرابورس

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﺍﺩﺍﺭﻱ ،ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ
ﺳﻴﻤﺎﻥ ،ﺁﻫﻚ ﻭ ﮔﭻ

12,33
9,36

ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ

9,32

ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺫﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ

6,07

ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭﻯ

روز

شاخص فرابورس

مقدار تغییر

درصد تغییر

ارزش بازار (هزار میلیارد ریال)

ارزش معامالت (میلیارد ریال)

شنبه

5,351.08

63.32

1.20

3,080.9

9,967

يكشنبه

5,340.55

()10.53

()0.20

3,074.8

14,610

دوشنبه

5,323.09

()17.46

()0.33

3,064.8

8,326

بورس

شاخص میتازد یا میبازد؟

 150میلیارد دالری
جهش افسارگسیخته شاخص تا کی ادامه مییابد

گلشن بابادی در حال��ی که اقتص��اد کش��ور روزهای
خبرنگار
خوشی را پشت س��ر نمیگذارد ،جهش
س آبی بر آت��ش ناکامیهای
افسارگس��یخته ش��اخص بور 
اقتص��اد بیمار این روزهاس��ت.بورس ای��ن روزها همچون
آهنربا نقدینگی س��رگردانی که دیگر نه راه به بازار س��که
دارد و نه س��ر از بازار دالر درمیآورد رااز هرس��و به سمت
خود میکش��اند.دیگر خبری از سلطان سکه و دالر نیست،
این روزها ،روزهای خوش ش��اخص اس��ت .هرروز بر تعداد
نوسهامداران افزوده میشود و سهمهای ریز و درشت از هر
س��و خریده میشود ،اما نکته قابل تامل اینجاست که فتح
قلهه��ای چند صد هزار تایی ش��اخص تا کجا ادامه خواهد
داش��ت؟آیا ش��اخص در ماههای پایانی س��ال همچنان بر
مسیر صعودیاش میتازد؟آیا ش��اخص بورس سال آینده
را نیز با چنین هیجانی آغاز خواهد کرد یا به واس��طه رشد
بیسابقهاش دچار اصالح شدیدی میشود؟

ش��اخص بورس در تاریخ 28دی م��اه از کانال 400هزار
واحد گذش��ت و رکوردهای جدیدی را به ثبت رساند.پس از
آن شاخص از پا ننشسته و همچنان به رشد در مسیر400هزار
تایی خود ادامه میدهد.شاخص بورس درست یک روز پس
از شکس��تن رکورد 400هزار واح��دی از مرز410هزار واحد
هم گذش��ت و در دوم بهمن م��اه از411هزار واحد نیز عبور
کرد.ش��روع بهمن ماه را میتوان ش��روع تازیدن شاخص بر
مدار400هزار تایی دانس��ت ت��ا جاییکه در هفت بهمن ماه
شاخص عدد 420هزار واحد را هم پشت سرگذاشت.
در هفت��های هم که گذش��ت ارزش ب��ازار از 1530هزار
میلیارد تومان گذش��ت که س��قف جدیدی در تاریخ بازار
سرمایه و بورس تهران محسوب می شود و ارزش بازارهای
فرابورس هم به  568هزار میلیارد تومان رسیده است.
سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازار سرمایه در ماههای
پایانی سال باعث ش��ده ارزش کل بازار سهام کشور از مرز

150میلی��ارد دالر بگذرد .با درنظر گرفتن میزان نقدینگی
کل کش��ور که تا پایان شهریور ماه س��ال جاری به حدود
 2000هزار میلیارد تومان رس��یده ،ارزش بازار سهام ایران
به این رقم نزدیک و نزدیکتر میشود.
ام��ا نکته قابل تامل اینجاس��ت که با وجود وارد ش��دن
چنین حج��م س��نگینی از نقدینگی به بازار س��هام هنوز
افزایش قیم��ت در بازارهای رقیب وجود دارد و با توجه به
رشد بسیار زیاد نقدینگی در یک سال گذشته ،ارزش بازار
سهام تقریبا معادل 75درصد نقدینگی کشور شده است ،اما
منشای نقدینگی وارد شده به بازار سهام کجاست؟ به نظر
میرسد منشای نقدینگی سرازیر شده کم شدن نقدینگی
در بازاره��ای رقیب نباش��د .همچنین برخی کارشناس��ان
معتقدند که دولت با چاپ بیرویه پول و سرازیر کردن آن
در جامع��ه نه تنها افزایش ت��ورم را رقم زده بلکه موجبات
ورود این حجم عظیم را به بازار سهام فراهم کرده است.

توانایی رشد بازار در حد بازدهیاش است

کاهش قدرت مانور شاخص

ابوالفضل ش��هرآبادی ،عضو هیات مدیره سبدگردان داریک
پارس درخصوص اصالح ش��اخص بورس گفت :شاخص تمایل
دارد که همچنان به رکوردشکنی ادامه دهد.علت رکوردشکنی
بی س��ابقه ش��اخص بورس را میتوان رکود در بازارهای رقیب
دانس��ت که باعث گسیل شدن مقادیر زیاد نقدینگی به سمت
این بازار ش��ده اس��ت که این موضوع فعال ادامه دارد .در حال
حاض��ر نقدینگی مقصد دیگری جز بورس ندارد.با این ح��ال بازار در حد بازدهیاش
توانایی رش��د دارد.اگر بازار قصد رشد کردن بیش از بازدهی را داشته باشدیا توانایی
رشد خود را از دست میدهد یا رشد آن حبابی میشود.معموال زمانی که بازار تا حد
قابل توجهی رشد میکند پس از آن باید انتظار یک سری اصالحات را داشته باشیم
که این موضوع طبیعی است.
پیشبینی ش��هرآبادی از روند رشد ش��اخص این است که بازار میتوان د با یک سری
اصالحات موردی مس��یر رش��دی را تا حدود 5تا 6ماه آینده ادامه دهد .به این معنا که
اگر ش��اخص چند صباحی دچار یک اصالح کوچکش��ود و س��پس به رشد خود ادامه
دهد،ممکن است به فاز اصالح خیلی شدید وارد نشود .این فعال بازار سرمایه در پاسخ به
این س��وال که اقدام الزم در شرایطی که مردم تمایل زیادی به سرمایهگذاری در بورس
دارند ،برای جلوگیری از ضررهای احتمالی به سهامداران چیست ،گفت :در شرایط فعلی
باید سهامداران غیرحرفهای و نوسهامدارانی را که این روزها به سمت بورس تمایل دارند
به س��رمایهگذاری غیرمستقیم تشویق کرد ،که با این طریق خطر احتمالی که به علت
ورود به فاز اصالحی وجود دارد،کمتر میش��ود .به طور طبیعی بازار وقتی رشد میکند
اصالح نیز به همراه خواهد داشت.زمانی که افراد غیرحرفهای به طور مستقیم به خرید
س��هم اقدام میکنند ،با اولین نش��انههای اصالح بازار پا به فرار میگذارند! خارج شدن
س��هامداران غیرحرفهای در مقطع ریزش بازار باعث به وجود آمدن بهمنی میشود که
شدت ریزش را چندین برابر افزایش میدهد .به همین دلیل بهتر است سرمایهگذاران
جدید و غیرحرفهای را به س��رمایهگذاری در صندوقها تش��ویق کرد که با این حساب
سهامداران به شکل مدیریت شده فعالیت میکنند.

قاسم محسنی ،مدیرعامل شرکت رتبهبندی اعتباری برهان
در ارتب��اط با وضعیت ش��رکتهای بورس��ی و غیربورس��ی در
شرایط رکوردشکنی شاخص اظهار داشت  :در حال حاضر بازار
س��هام به تعادل رسیده است .برخی شرکتها به دلیل افزایش
س��رمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها ،افزایش قیمت سهم
داش��تند که این موضوع برای ش��رکتهای تولیدی منطقی به
نظر نمیرس��د مگر آن که افزایش س��رمایه ،ظرفیت وامگیری آنها را نیز دچار یک
تغییر اساسی کرده باشد .همچنین در ارتباط با بانکها نیز باید گفت تجدید ارزیابی
داراییه��ا و افزایش س��رمایه از محل آن ،منجر به افزای��ش ظرفیت وامدهی بانکها
میشود و بالطبع سودآوری آنها را نیز افزایش خواهد داد .از طرفی افزایش نرخ ارز
منج��ر به افزایش قدرت رقابت تولیدکنندگان داخل��ی در مقابل محصوالت خارجی
ش��ده ،که این موضوع درآمد فروش ش��رکتها را نیز افزایش داده اس��ت ،در حالی
که هزینههای حقوق و دس��تمزد به این نس��بت افزایش نداش��ته اس��ت .با گذشت
زمان ،ش��رکتها راههایی برای دور زدن تحریمها پیدا میکنند و تمامی این عوامل
زمینهساز رشد شاخص شده است.
عضو س��ابق ش��ورای عالی بورس با اعالم این موضوع که وضعیت اقتصادی سال
آینده مناس��ب پیشبینی نمیش��ود ،گفت :در ش��رایط فعلی،وضعی��ت آینده خیلی
مطلوب به نظر نمیرس��د مگر آن که گشایش��ی در زمینه رفع تحریمها بهوجود آید.
پیشبینی میش��ود دولت در س��ال آینده با کسری بودجه مواجه شده و برای تأمین
آن متوسل به انتشار اوراق بهادار شود.
البته عرضه زیاد اوراق دولتی منجر به افزایش نرخ بهره خواهد شد و بانکمرکزی
ب��رای کنترل آن ،اقدام ب��ه خرید اوراق دولتی میکند.این بان��ک اوراق دولتی را به
عن��وان ذخیره قانونی بانکها میپذیرد که هر دوی این سیاس��تها به افزایش پایه
پولی میانجامد و در نتیجه افزایش تورم و نرخ ارز را به همراه خواهد داشت .بنابراین
س��ال آینده رکود تورمی ادامه مییابد ،که با این حس��اب به نظر میرسد تا حدی از
قدرت مانور شاخص نیز کاسته شود.

افزایش
رشدشاخص
به صورت مشروط
ركورد شكنیهای شاخص تابع عواملی مانند نياز شركتها
به تجديد ارزيابی و تالش س��رمايهگذاران به ارزيابی مجدد
ی شركتها است .مطلب مذکور بخشی از دیدگاه یکی از
داراي 
مدیران و تحلیلگران مجرب بازار سهام است  .فرصتی فراهم
شد در خصوص برخی تحوالت پیرامون بازار در گفتوگویی
کوتاه نظرات داریوش روزبهانه رئيس هیأت مديره كارگزاری
بانك خاورميانه را جویا شویم.
علت رکوردش�کنیهای اخیر شاخص را
چگونه ارزیابی میکنید؟

گزارشها نش��ان میدهد در  ٩ماه��ه اخير در صنايع
ليدر بازار تا حدودی رش��د وجود داشته و افزايش نسبی
قیم��ت دالر در بخش نيمايی نیز از علل رش��د ش��اخص
محسوب میشود.
از ط��رف ديگر به دلي��ل جا ماندن برخ��ی از صنايع
استراتژيك از متوسط رشد قيمتهای بازار مانند بانكیها
و به عالوه بیشتر شدن حجم افزايش سرمايه خودرويیها
اين فش��ار در روزهای اخير بيشتر شده و رکوردشکنی را
رقم زده است.

اقدامات الزم برای جلوگیری از ضرر احتمالی
سهامداران در صورت ریزش بازار چیست؟
ب��راي جلوگيري از ضرر س��هامداران ،هم��واره توصيه
كرده ايم كه سياست حفظ سود با سياست افزايش بازده
بايد به صورت تركيبی به كار گرفته شود و سرمايهگذاری
در آن دس��ته از صندوقها كه با شاخص بيشتر ايندكس
شدهاند ،توصيه میشود.

آیا احتمال ریزش بازار وجود دارد؟
به نظر میرس��د روند رشد شاخص با احتياط بيشتری
ادامه پیدا کند .نكته مهم اين اس��ت ك��ه هم تحليلگران
تكنيكال و هم فاندامنتاليستها در صورت اصالح شاخص
به دلي��ل تثبيت دالر در حد ارزش كلی  ٩٠ميليارد دالر
ب��رای ارزش ب��ازار و ٣٧٠هزار واحد برای ش��اخص كل،

درخصوص روند رش�د ش�اخص چ�ه نظری
دارید؟
به نظر ميرس��د در ماههای آینده جري��ان ورود پول به
بازار از بخش مسكن و ارز ادامه دار باشد .در صورت كاهش
ريس��كهای سياس��ی و تنها در اين صورت است که رشد
شاخص شدت خواهد گرفت.

احتمال ريزش بيشتر را به درستی متصور نمیشوند.

 10سهم پر نوسان درفرابورس  -منفی

 10سهم پر نوسان در فرابورس  -مثبت
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شاخـص

نوسان

ارزش بازار

ارزش معامالت

درصد

میلیون ریال

میلیون ریال

تغییرات نسبت به
هفته قبل

نماد

مادیرا

12.33

80,550,400

1,306,773

12.33

آسپ

-7.94

زنگان

10.25

4,093,400

85,899

15.76

فوالی

-7.63

2,460,106

کپرور

10.25

10,898,820

224,764

15.72

افرا

-7.59

12,381,250

86,626

توریل

9.91

42,544,000

257,988

14.55

ارفع

-6.11

56,736,000

364,070

نماد

نوسان

ارزش بازار

ارزش معامالت

درصد

میلیون ریال

میلیون ریال

تغییرات نسبت به
هفته قبل

3,371,400

169,413

-5.52

250,939

-4.26
-6.2
-1.62

5,38

غگلستا

9.62

11,367,600

145,899

6.5

هرمز

-5.92

130,750,000

176,128

-2.86

5,33

وآوا

9.59

8,910,000

927,466

9.59

درهآور

-5.2

8,615,400

255,990

-2.78

ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎﺕ

4,91

سبزوا

9.36

5,232,985

310,472

14.82

گکوثر

-4.93

5,012,040

208,759

-0.72

ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ

4,62

باالس

9.32

4,101,750

88,423

14.38

وگستر

-4.74

2,330,800

308,363

-3.94

4,23-

ثتران

3,82

غشهداب

ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻛﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻓﻠﺰﻱ

ﻫﺘﻞ ﻭ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ
ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ

9.21
9.18

4,896,000
11,692,030

315,171
1,001,370

14.64
8.85

قاسم
داوه

-4.51
-4.26

31,323,600
13,035,840

427,550
498,039

-3.94
-1.57

8،326

14،610

9،967



ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ

ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ

ﺷﻨﺒﻪ

ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮﺍﺑﻮﺭﺱ

5

شنبه

417,001.86

5,790.38

111,288.53

يكشنبه

418,312.46

1,310.60

111,638.30

349.77

دوشنبه

420,668.13

2,355.67

112,266.97

628.67

شاخص کل
(هم وزن)

90,421.24

2,462.19

15,163.9

30,319

137,333.22

1,791.51

91,616.38

1,195.14

15,211.7

44,692

138,234.95

901.73

92,217.93

601.55

15,297.5

30,698

تغییر

3,691.34 135,541.71 1,545.31

40،000
30،000

417،000
30،698

هرآنچه که در بازار سرمایه مورد معامله قرار میگیرد بهصورت شفاف در قانون باید اعالم شود که از پرداخت مالیات معاف هستند

روحاهلل میرصانعی ،دبیر کل کانون کارگزاران بورس
و اوراق به��ادار در م��ورد دریافت مالیات از خدمات
بازارس��رمایه با اش��اره ب��ه قانون قبل��ی -خدمات
معامالت و تسویه اوراق بهادار کاال در بورس و خارج
از بورس -درباره قان��ون جدید گفت :در این قانون
تمام خدمات بازارسرمایه به تشخیص شورای عالی
بورس معاف اعالم شدند .البته این بند عبارتی کلی است و مشخص نیست
چه خدماتی معاف هس��تند ،تشخیص این موضوع به شورای عالی بورس
محول شده و سپس توسط شورا با معافیت موافقت میشود.
میرصانعی با بیان این موضوع که این مصوبه راه جدیدی را باز میکند،
ادامه داد :در قانون قبلی بهدلیل کلی گویی ،شورای عالی بورس جزئیات
را مشخص کرد و رئیس سازمان بورس در نامهای به سازمان امور مالیاتی
موارد را ارسال کرد .اما رئیس سازمان امور مالیاتی تمکین نکرد- .اگر چه
رئیس شورای عالی بورس وزیر اقتصاد بود.
دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در مورد چالش��ی که
وجود داشت ،اضافه کرد :در جلسات مشترکی که بین ارکان بازارسرمایه
و س��ازمان امور مالیاتی برگزار ش��د ،با معافیت چند مورد ارس��ال شده
موافقت به عمل آمد و به صورت بخشنامه ابالغ شد .اما مواردی همچنان
وجود دارد که اخذ مالیات از آنها مشکالتی را برای بازارسرمایه به وجود
آورده اس��ت .به نظر میآید با اصالحاتی که انجام ش��ده ش��ورای عالی
ب��ورس بتواند موارد باقی مان��ده را نیز تصویب کن��د و ابهامات موجود
درم��ورد مالیات بر ارزش افزوده برخی از خدمات در بازار س��رمایه رفع
ش��ود .این مقام مس��ئول با تاکید بر این نکته که تمام خدمات بانکی و
بیمهای از پرداخت مالیات معاف هستند ،افزود :تمام بازارهای مالی باید
از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف باشند .بنابراین بازارسرمایه نباید
در برخ��ی از موارد مش��مول
پرداخت مالیات باشد .به نظر
خدمات ب�ازار ش�امل معامالت
میرسد با اصالح قانون دست
و تس�ویه اوراق به�ادار و کاال در
ش��ورای عال��ی ب��ورس برای
بورسها و بازارهای خارج از بورس
موارد باقی مانده باز اس��ت و
به تشخیص شورای عالی بورس و
ب��ا معافیت آنه��ا هزینه برای
اوراق بهادار معافیت مالیاتی دارد
فع��االن بازارس��رمایه کاهش
خواهد یافت.

علی اسالمی بیدگلی ،رئیس هیات مدیره مشاور سرمایهگذاری آرمان آتی
در م��ورد موافقت نمایندگان مجلس با معافیت برخی کاالها و خدمات از
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده گفت :یکی از این مصوبات مربوط به ابزار
نوین مالی بازار س��رمایه به نام صندوق پروژه است .با تصویب این الیحه
ش��اهد تس��هیل در فرآیند معامالت و توس��عه ابزارها و نهادهای مالی در
کشور خواهیم بود.
اسالمی بیدگلی با اشاره به اینکه مقررات مربوط به صندوقهای پروژه در سالهای  94و 95
تدوین شد ،ادامه داد :اولین صندوق پروژه کشور در سال  96تاسیس شد ،اما بعد از آن این ابزار
نتوانس��ت مجدد تکرار و مورد اس��تفاده قرار گیرد و به عنوان بازوی تأمین مالی از محل سرمایه
کمک کننده به طرحهای نیمه تمام و توسعه طرحهای جدید در کشور شود.
رئیس هیات مدیره مشاور سرمایهگذاری آرمان آتی ضمن بیان این نکته که بخش عمده ای
از عوامل��ی که منجر به عدم تکرار پذیری و توس��عه این ابزار ش��د مربوط ب��ه مباحث مالیاتی
بود ،بیان کرد :دو موضوع مالیاتی برای
این ابزار وجود داش��ت؛ یکی مربوط به
هرگونه انتق�ال دارایی ب�ه /از صندوقهای
داراییهای��ی بود که از ش��رکت بانی به
س�رمایهگذاری پروژه موضوع قانون توس�عه
صندوق پروژه یا ش��رکت پروژه ای که
ابزاره�ا و نهاده�ایمال�ی جدی�د ب�ه منظور
صندوق پروژه مالک صددرصدی آن بود
تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و
مربوط میش��د که با تصویب این الیحه
چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ /۰۹ /۲۵یا
از ای��ن پس برای انتقال ای��ن داراییها
شرکتهای فرعی صندوقهای سرمایهگذاری
نیاز ب��ه پرداخت مالی��ات ارزش افزوده
پ�روژه،به عن�وان آورده غیر نقد ش�رکاء در
نیست .مشکل دوم که چالشی جدی تر
همان صندوقهای سرمایهگذاری پروژه.
به حس��اب میآمد مالیات نقل و انتقال
تبصره -در صورتی ک�ه مالکیت و مدیریت
بود که به نقل و انتقال س��هام صندوق
شرکتهای فرعی صندوقهای سرمایهگذاری
پروژه از ش��رکت بانی به صندوق پروژه
پ�روژه متعلق به صندوقهای س�رمایهگذاری
ارتباط پیدا میکرد.
پ�روژه موض�وع قان�ون توس�عه ابزاره�ا و
بر
تاکید
ضمن
سرمایه
این فعال بازار
نهادهایمالی جدید به منظور تسهیل اجرای
به
تواند
ی
م
موانع
این
رف��ع
این نکته که
سیاس�تهای کلی اصل چهل و چهارم قانون
گفت:
کند،
کمک
ابزار
این
پذیری
تکرار
اساس�ی باش�د ،هرگونه انتقال دارای�ی به /از
تأمین
نظام
بهب��ود
به
ابزار
این
فعالی��ت
شرکتهای فرعی صندوقهای سرمایهگذاری
مالی کش��ور به ویژه در مورد پروژههایی
پروژه ک�ه صرف ًا در راس�تای اج�رای پروژه و
با ابعاد بزرگ و مگا پروژهها و پروژههای
مرتبط ب�ا وظایف صندوقهای مذکور باش�د،
بخش
نیمه تمام بخش خصوصی و حتی
مشمول مالیات نیست
دولتی کشور منجر میشود.

ابهاماتیکه باید شفاف شود
شاهین چراغی ،عضو شورای عالی بورس ،به ابزارهای مالی که به بازار
سرمایه اضافه شدند اش��اره کرد و گفت :در بعضی موارد سازمان امور
مالیاتی در مورد ابزارهای جدیدی که وارد بازار س��رمایه شدند با ابهام
مواج��ه بود .یکی از این ابهامات در مورد مالی��ات بر ارزش افزوده بود
که آیا به این ابزارها مالیات تعلق میگیرد یا خیر .دولت در این زمینه
تمام مواردی که منتج از بازار سرمایه باشد در بحث نقل و انتقال سهام
و اوراق مش��تقه با ابهام رو به رو بود .همچنین ابزارهای جدیدی که وارد بازار میش��ود برای
ممیزین مالیاتی ،به دلیل جدید بودن ابزارها ناشناخته بود.
این مقام مسئول به انگیزه دولت در معاف کردن تمام قسمتهای بازار سرمایه با هدف
آس��ودگی خیال سهامداران برای س��رمایهگذاری در بورس اشاره کرد و افزود :در جلسات

مختلفی که بین کارگزاران ،ش��رکتهای س��رمایهگذاری و حت��ی نهادهای مالی با رئیس
س��ازمان بورس و همچنین رئیس س��ازمان مالیاتی انجام ش��د ،این قول داده شده بود که
تمام ابزارها و هر آنچه در بازار سرمایه مورد معامله قرار میگیرد به صورت شفاف در قانون
باید اعالم ش��ود که از پرداخت مالیات معاف هس��تند .همچنین عالوه بر ابزارها ،خدمات
بازار س��رمایه مانند خدمات کارگزاریها (که در گذش��ته هم معاف بودند) نیز از پرداخت
مالیات معاف باشند.
عض��و ش��ورای عال��ی ب��ورس ب��ا اش��اره به
انتش�ار و نق�ل و انتق�ال اوراق
مزیتهای اینگونه معافیتها  ،اظهار داشت :این
مبتنی بر دارایی توس�ط اشخاص
معافیتها به توسعه فعالیت شرکتها ،اشخاص
دارای مج�وز فعالی�ت از ش�ورای
حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه منجر میشود.
عالی ب�ورس یا س�ازمان بورس و
همچنین با ش��فافیت که ش��عار بازار س��رمایه
اوراق بهادار معاف از مالیات است
بوده هم راستاست.
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درصد

میلیون ریال

میلیون ریال

تغییرات نسبت به
هفته قبل

نماد

بسویچ

21.25

44,745,000

28,717

21.92

خفنر

-9.35

دامین

16.01

19,410,300

314,646

19.45

شپارس

-7.3

6,617,235

دلقما

12.91

8,458,425

34,199

18.55

دفرا

-6.87

11,618,600

بکام

12.32

17,433,600

413,816

12.32

خشرق

-6.7

4,634,910

415،000

ﺷﻨﺒﻪ
ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ) ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ(

دیدگاه

چالش داللی در انتظار سرمایهگذاران بورس

اگرچه در ادامه بررسی الیحه بودجه ،نمایندگان مجلس برخی معافیتها را تصویب کردند ،اما
در مقابل برای دریافت مالیات از بعضی خدمات در نهایت به نتیجه نرسیدند که تصمیمگیری
به کمیس��یون اقتصادی مجلس واگذار ش��د .یکی از این موارد در خصوص دریافت مالیات از
صدور و ابطال همچنین نقل و انتقال س��هام در صندوقهای س��رمایهگذاری بود که تا کنون
دریاف��ت نمیش��د( .جزء  ۱۲بند ب -ص��دور و ابطال ،نقل و انتقال واحدهایس��رمایهگذاری
صندوقهای س��رمایهگذاری دارای مجوز از بورس اوراق بهادار) به این نکته باید توجه داش��ت
رسول رحیمنیا که بیش از  90درصد حجم صندوقهای س��رمایهگذاری متعلق به صندوقهای با درآمد ثابت
مدیر صندوق
تأمین است که ابزاری مشابه با سپرده بانکی و قابلیت رقابت به حساب میآید.
سرمایه بانک ملت
تفاوت سپرده بانکی با سرمایهگذاری در صندوقها عالوه بر راحتی ،پرداخت سود ترجیحی
به سرمایهگذار ،نداشتن نرخ شکست ،امکان صدور و ابطال اینترنتی و ...است .کمیسیون اقتصادی مجلس اگربا اخذ
مالیات بر صدور ابطال یا نقل و انتقال س��هام در صندوقهای س��رمایهگذاری موافقت کند ،صندوقها مزیت رقابتی
خود را از دست میدهند و عامل تهدیدی خواهد شد برای منابع در اختیار صندوقها که سرمایهگذاران از این طریق
جذب خود کرده اند .به این نکته نیز باید دقت داشت که حداقل  5درصد از این صندوقهای با درآمد ثابت نقدینگی
خود را در بازار س��رمایه سرمایهگذاری کرده اند و زمانی که این قانون اخذ شود سرمایهگذار ترجیح میدهد سرمایه
خود را از صندوقها خارج و در س��پردههای بانکی و س��ایر ابزارهایی که مالیات بر آن تعلق نمیگیرد سرمایهگذاری
کند و به دنبال آن سرمایه از بورس خارج میشود.
اخذ اینگونه مالیات در فاز اول ،بازار بدهی را دچار مش��کل میکند به این صورت که مدیر صندوق باید بخش��ی
از منابع در اختیار را که در س��پرده بانکی اس��ت ،باطل و به س��رمایهگذار پرداخت کند .در فاز دیگر وارد بازار بدهی
میش��ود یعنی اوراق در بازار س��رمایه دستخوش تغییر میشود .در فاز سوم نیز مجبور به فروش سهامی که در بازار
دارد میشود ،به این ترتیب بازار سرمایه هم دچار مشکل خواهد شد و به صورت دومینو وار کل بازار سرمایه را دچار
اختالل خواهد کرد.با این روند در واقع س��رمایهگذار را به داللی تش��ویق میکنیم .به نظر میرسد نباید این موضوع
تصویب شود اما در صورت تحقق ضررش مرحله به مرحله به بازار سرمایه وارد خواهد شد.

صنــدوقها

«سهام بزرگ کاردان» صدرنشین بازدهی

در هفتهای که گذشت شاهد تثبیت شاخص کل باالی  400هزار واحد بودیم .رشد شاخص به روال هفتههای
قب��ل ادام��ه پیدا کرد به طوری که از  409هزار به  411هزار رس��ید .ورود حجم نقدینگی به بازار همچنان ادامه
و انتظار رش��د بیشتر شاخص کل بورس وجود دارد .صندوقهای س��رمایهگذاری ،به ویژه صندوقهای سهامی و
مختلط ،در این هفته با تاثیر گرفتن از روند کلی بازار توانستند خوش بدرخشند.
«سهام بزرگ کاردان»« ،مشترک یکم سامان» و «سهم آشنا» به ترتیب با کسب  6.05 ، 6.34و  6.00درصد
آن خود کردند .در هفته گذش��ته ( اول بهمن ماه )
بازدهی ،عنوان پربازدهترین صندوقهای هفته گذش��ته را از ِ
خال��ص ورود وجه نقد به کل صندوقهای س��رمایهگذاری  11.7هزار میلی��ارد ریال بود که صندوقهای با درآمد
ثابت با  6.8هزار میلیارد ریال بیشترین ورود وجه نقد را داشتند.
البته در هفته گذشته  ،صندوقهای سهامی ورود  3.1هزار میلیار ریال و صندوقهای مختلط ورود  1.9هزار
میلیارد ریال را تجربه کردند .نماگر خالص ارزش داراییهای صندوقها در انتهای هفته بر روی عدد  1هزار 954
هزار میلیارد ریال ایستاد.
صندوقها به طور کلی  50درصد از داراییها را در وجه نقد و سپرده بانکی 34 ،درصد اوراق بدهی و  15درصد
در سهام مستعد سرمایهگذاری کردهاند.
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ارزش معامالت

44،692

ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ
ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ ﺑﻮﺭﺱ

416،000

30،319

رونمایی از معافیتهای جدید بورس

زمینهای برای احیای صندوق پروژه

419،000

20،000

0

معافیت برای تمام خدمات بازار

420،000

418،000

10،000

زهره فدوی نمایندگان مجلس ش��ورای
خبرنگار
اس�لامی در بررس��ی الیحه
مالیات بر ارزش افزوده با تصویب ماده  ۹الیحه
مذکور که درب��اره معافیت کاالها و خدمات از
پرداخت مالیات ب��ر ارزش افزوده بود ،موافقت
کردند .برخی از بندهای این مصوبه شامل حال
بازار سرمایه میشود که گویی مغفول مانده و
در هیاهوی اخبار گم شد و مورد بررسی بیشتر
قرار نگرفت .بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه
بر ای��ن عقیدهاند که باید تم��ام خدمات بازار
سرمایه همانند بانکها و بیمهها مورد معافیت
از پرداخت هر گونه مالیات باش��ند .موضوعی
ک��ه تاکنون محقق نش��ده اس��ت .در واکاوی
بنده��ای مصوبات اخیر مالیات��ی در گفتوگو
با کارشناس��ان؛ اهمیت ،اثرات ومزیتهای این
مهم مدنظر قرار گرفت.

421،000
417،002

روز

شاخص کل بورس

تغییر

تغییر

شاخص قیمت
(هم وزن)

تغییر

ارزش بازار
(هزار میلیارد ریال)

ارزش معامالت
( میلیارد ریال)

420،668

50،000

شورای عالی بورس هم وارد عمل شد

نماد

ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ) ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ(

418،312

بورس

شاخص قیمت
(وزنی -ارزشی)

نوسان

اوراق بهادار
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بـــــــــورس
شاخـص

ارزش بازار

5،315
5،310
5،305
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تعداد شرکتها بر اساس تغییر هفتگی ارزش بازار

نوسان

ارزش بازار

ارزش معامالت

درصد

میلیون ریال

میلیون ریال

تغییرات نسبت به
هفته قبل

5,316,200

151,377

-5.8

119,246

-5.78

118,108

-2.6

191,286

-5.36

136

186
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ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ،ﭼﺎپ ﻭ ﺗﻜﺜﻴﺮ

9,73

ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻗﻲ

9,64

ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﺎﺩﻥ

8,25

ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮﻕ ،ﮔﺎﺯ ،ﺑﺨﺎﺭ ﻭ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

8,25

بکاب

10.25

1,557,487

8,083

10.25

کپارس

-6.52

4,562,661

143,900

-1.96

کسرام

10.25

4,708,320

69,630

15.76

سخوز

-6.51

11,793,600

146,779

-6.37

ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ،ﺩﺍﻣﭙﺮﻭﺭﻯ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ

7,32

سهرمز

10.25

13,145,668

61,928

15.43

چکاوه

-6.35

5,774,000

227,879

-2.59

ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎﺯ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﻨﺒﻲ

7,31

تایرا

10.24

35,158,400

151,090

14.9

سفانو

-5.93

13,773,000

110,889

-3.72

ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ

6,85

کسعدی

10.24

4,931,500

24,098

15.76

کاال

-5.73

49,591,320

803,091

-2.23

ﻻﺳﺘﻴﻚ ﻭ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ

6,64

پاسا

10.24

8,006,400

21,549

15.74

وآذر

-5.68

3,812,000

38,784

-5.68

ﺑﻴﻤﻪ ﻭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ

5,51

7,8

ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭﻯ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﺍﺩﺍﺭﻱ ،ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ
ﺳﻴﻤﺎﻥ ،ﺁﻫﻚ ﻭ ﮔﭻ

12,33
9,36

ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ

9,32

ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺫﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ

6,07

ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭﻯ

5,38

بورسکاال
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براب�� یرارزه�� یاجهان��ی

شاخـصنفت و ارز
شنبه

نفت برنت

60.62

یکشنبه

دوشنبه

59.89

58.36

0.905

نفتWTI

54.20

54.20

52.81

دالر به پوند

0.779

نفت اوپک

63.26

63.26

62.52

دالر به درهم

3.672

دالر

133,500

134,000

134,080

دالر به روبل

64.255

یورو

148,530

149,000

149,080

دالر به لیر

5.895

پوند

177,900

178,290

179,410

درهم

37,260

37,350

37,600

دالر به یورو

شاخـصطال

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

هر گرم طالی  18عیار

5,037,000

5,056,000

5,102,000

سکه تمام طرح جدید

49,260,000

49,550,000

50,220,000

سکه تمام طرح قدیم

49,200,000

49,350,000

49,900,000

نیم سکه

24,900,000

25,000,000

25,400,000

ربع سکه

14,800,000

15,000,000

15,400,000

یک گرمی

9,300,000

9,330,000

9,300,000

اونس جهانی (دالر)

1,571.45

1,571.45

1,582.27
ارقام به تومان

ارقام به تومان

گـزارش2

ورود «فروی» به فرابورس

پس از گذشت دو ماه از آخرین عرضه اولیه که در آبان ماه انجام شد،عرضه اولیه  ۱۰درصد سهام شرکت ذوب
روی اصفهان انجام شد .عرضه اولیه «فروی» در هشتم بهمن ماه در بازار دوم معامالت فرابورس انجام شد..
در عرضه اولیه فروی ۶۰ ،میلیون س��هم با دامنه قیمت  ۱۳۷۰تا  ۱۴۰۰تومانی هرس��هم و سهمیه حداکثر ۱۰۰
س��همی هر س��هامدار حقیقی و حقوقی از طریق کارگزاری تأمین س��رمایه نوین عرضه اولیه شد .همچنین در این
عرضه متعهد خرید گروه صنعتی و معدنی امیر و س��قف تعهد خرید  ۵۰درصد س��هام قابل عرضه در روز واگذاری
تعیین شده است .سهامدار  ۹۹.۶درصدی این شرکت نیز شرکت بورسی «باما» است که دارای  ۱۷۴نیروی انسانی
و سرمایه اسمی  ۶۰میلیارد تومانی است.
بهنام حس��ینزاده ،عضو هیات مدیره گروه صنعتی باما که س��هامدار عمده ش��رکت ذوب روی اصفهان است در
نشس��ت خبری یک دیدار ،یک عرضه فروی که به منظور عرضه اولیه این س��هام انجام ش��د ،گفت :این شرکت در
س��ال  ۷۷در مجاورت ش��رکت باما تاسیس شد که بعد از آخرین افزایش س��رمایه در اواخر سال  ۹۷سرمایه ذوب
روی اصفهان به  ۶۰۰میلیارد ریال رس��یده و ظرفیت ساالنه این شرکت  ۱۰هزار تن است .عضو هیات مدیره گروه
صنعتی باما اظهار داشت :شرکت ذوب روی اصفهان دارنده  ۲.۱۳درصد از سهام شرکت باماست و شرکت باما نیز
مالک  ۹۹.۷درصدی شرکت ذوب روی اصفهان است.
او ادامه داد :صنعت روی کشور چین با  ۵۰میلیون تن ،بزرگترین تولیدکننده روی در جهان است و در ایران در
حال حاضر ظرفیت تولید شمش روی ساالنه بیش از  ۴۰۰هزار تن و ظرفیت عملی حدود  ۱۸۰هزار تن است.
حس��ینزاده در خصوص پتانسیلهای شرکت ذوب روی اصفهان نیز اعالم کرد :راهاندازی واحد کنسانتره سرب
به ظرفیت  ۲۰۰۰تن کنس��انتره س��رب  ۷۰درصد از خروجی واحد لیچ  ،افزایش دسترسی به خاک پرعیار با توجه
به راه اندازی معدن مهدی آباد از سال آتی ،امکانسنجی و برنامهریزی برای استحصال سایر مواد معدنی از جمله
نیکل،کبالت و کادمیوم از کیکهای لیچ از پتانسیلهای این شرکت است.عضو هیات مدیره گروه صنعتی باما گفت:
بعد از آخرین افزایش س��رمایه در اواخر س��ال گذش��ته سرمایه ش��رکت ذوب و روی اصفهان به  ۶۰۰میلیارد ریال
رسیده و ظرفیت ساالنه این شرکت  ۱۰هزار تن است.
طی سال جاری سهام شرکتهای سرمایه گذاری صدر تأمین ،کشت و صنعت شریف آباد ،ژالتین کپسول ،پلی
پروپیلن جم ،سیمرغ ،دارویی ره آورد تأمین ،پتروشیمی نوری ،پخش هجرت ،غلتک سازان سپاهان ،جنرال مکانیک،
نیلی صنعت کرمان ،توس��عه مولد نیروگاهی جهرم ،فوالد سپید فراب کویر ،توزیع داروپخش و سرمایهگذاری آوای
نوین عرضه اولیه شده و ذوب روی اصفهان شانزدهمین شرکت جدید به شمار میرود.

ویـــژه

تولید دو فرآورده پاالیشی و بینیازی از واردات

هفته نامه بورس :س��ید علی حسینی ،مدیرعامل بورس انرژی
ایران گفت :با آغاز عرضه دو محصول پروپیلن و کاالی نرمال هگزان
پاالی��ش نفت امام خمینی(ره) ش��ازند ،نیاز کش��ور از طریق منابع
داخل��ی برطرف خواهد ش��د .دو محصول پروپیل��ن و کاالی نرمال
هگزان ،تولید ش��ده از س��وی پاالیش نفت امام خمینی(ره) شازند
با مش��اوره پذیرش ش��رکت کارگزاری بانک رفاه کارگران در جلسه
کمیته عرضه بورس انرژی ایران مورد پذیرش قرارگرفته و امید نامه
آنها بر روی سایت بورس انرژی ایران منتشر شد.
حس��ینی گفت :حج��م تعهد عرض��ه کاالهای نرم��ال هگزان و
پروپیلن در بورس انرژی برابر با  ۸۰درصد تولید س��االنه و به ترتیب به میزان  ۴۰۰۰۰تن و  ۶۰۰۰۰تن در س��ال
بوده که با تناوب عرضه ماهانه در تابلوی س��ایر حاملهای انرژی بازار فیزیکی در کنار کاالی هگزان پاالیش نفت
کرمانش��اه و پتروش��یمی بندر امام و کاالی پروپیلن پاالیش نفت آبادان اضافه میش��وند .این مقام مسئول با بیان
اینکه محصول نرمال هگزان در حال حاضر وارداتی اس��ت ،یاد آور شد :با توجه به تالش مجموعه مدیریتی شرکت
پاالیش نفت امام خمینی(ره) شازند جهت ارائه محصول مذکور در بورس ،نیاز کشور از طریق منابع داخلی برطرف
خواهد ش��د .س��خنگوی بورس انرژی ایران تصریح کرد :کاالی نرمال هگزان در صنعت پتروشیمی و صنایع روغن
کشی از دانههای روغنی به عنوان نوعی حالل مورد استفاده قرار میگیرد و کاالی پروپیلن عموما به عنوان خوراک
مجتمعهای پتروشیمی مصرف میشود.

روی رینگ

«ذوب» ماهانه  ۱۰هزار تن تقاضا برای تولید ریل دارد

هفت�ه نامه ب�ورس :مدیرعامل ذوب آهن از توان تولید ری��ل  ۷۲متری و میزان تقاضای
خرید این محصول توسط بخش دولتی و خصوصی خبر داد.
منص��ور ی��زدی زاده در کنفرانس حمل و نقل ریلی فرصته��ا ،ظرفیتها و رونق تولید گفت:
تغییر در فرایند واردات ریل کار س��ختی بود ام��ا این باور ایجاد و ریل مورد نیاز در ذوب آهن
تولید ش��د .اکنون ریل  ۱۸متری تولید ش��ده و میتوان با کمک دانش��گاه ریل  ۷۲متری نیز
تولی��د ک��رد که نی��از به تغییرات در خط دارد و  6ماهه قابل انجام اس��ت .وی افزود :ب��ا ظرفیت کنونی به راحتی
میت��وان نیاز داخلی را تامین کرد و حتی طرحهای توس��عه ریل را پوش��ش داد .زمانی ف��والد مورد نیاز ریل وارد
میش��د اما در حال حاضر فوالد ریل با پروژه  vdتولید و س��نگ آهن تبدیل به ریل میش��ود .متناس��ب با نیاز و
تقاض��ا ماهان��ه  ۱۰هزار تن ریل تولید و تا  ۲۲بهمن تمام انواع ریل مورد نیاز معدن در ذوب آهن تولید میش��ود.
یزدیزاده ادامه داد :ریل ذوب آهن تا سرعت  ۳۵۰کیلومتر را پوشش میدهد برای سرعتهای باالتر هم در صورت
نیاز تولید میشود.
بخش خصوصی  ۹هزار تن ریل از ذوب آهن خریداری کرده که این نشان دهنده رقابتی بودن قیمتها با نمونههای
خارجی اس��ت .بخش دولتی نی��ز تقاضاهای  ۱۵هزار و  ۱۳.۵هزار تنی داش��ته و تقاضاهای دیگری از جمله برای
محور چابهار در راه است .

افزایش قیمت پایه محصوالت پتروشیمی ادامه دار شد

قیمت پایه محصوالت پتروش��یمی از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی با افزایش  ۱۷۰۳ریالی به دالر
 ۱۲۰۳۰۵ریالی اعالم شد.
قیمت پایه محصوالت پلیمری و ش��یمیایی از س��وی دفتر توس��عه صنایع تکمیلی پتروش��یمی بر اساس نرخ دالر
۱۲۰۳۰۵ریالی اعالم شد.هفته پیش قیمت پایه محصوالت پلیمری و شیمیایی بر اساس نرخ دالر  ۱۱۸۶۰۲ریالی
اعالم شده بود.

هلدینگ سیمان تأمین دست به شفا فسازی زد

سوددهی سیمانیهای تأمین از  24تا 900درصد

عملکرد 9ماهه شرکتهای
تابعه سیمان تأمین حکایت از تحقق
اهداف بودجهای و افزایش سود دهی
شرکتهای سیمانی فراتر از پیشبینیها داشت
هفتهنامه بورس :شرکتهای سیمانی باوجود
تم�ام مش�کالت پی�شرو از جمل�ه محدودیت
بازارداخل�ی ،رک�ود ص�ادرات ،ف�روش و غیره،
س�عی برآن داش�ته بتوانند ش�رایط مطلوبی را
برای تأمین منافع سهامداران خود فراهم کنند.
بر این اس�اس ش�رکتهای تابعه سرمایهگذاری
س�یمان تأمی�ن شس�تا توانس�تند رکوردهای
خوبی از خود بهجا بگذارند .این مسائل در حالی
مطرح است که بررس�ی عملکرد 9ماهه منتهی
به پایان آذرماه  ،98ش�رکتهای تابعه س�یمان
تأمین شستا با هدف شفافسازی وضعیت سود،
ت با
زیان و بررس�ی روشهای مدیریتی  31شرک 
حضور رضا جمارانیان ،مدیرعامل سیمان تأمین،
حمیدرضا هوشیاری ،مدیرعامل سیمان فارس و
خوزستان و مدیران ارشد شرکتهای مذکور در
نیم�ه دوم دی ماه جاری (ب�ه مدت  10روزکاری)
آغاز و به کار خود پایان داد .همچنین در رویداد
مذکور ،برنامههای پیش روی شرکتها در قالب
بودجهریزی سال  99نیز بررسی شد .با توجه به
اهمیت مس�ئله مذکور ،بررس�ی عملکرد برخی
شرکتهای سیمان تأمین مدنظر قرار میگیرد.
75درصد ارتقای شاخص «سفارس»
رش��د 26درصدی درآمد فروش در
مقایس��ه با بودج��ه مص��وب و افزایش
50درص��دی ب��ه نس��بت دوره قبل در
سیمان فارس محقق شد.
علیرضا بستانیان ،مدیرعامل سیمان
فارس ب��ه رش��د عملکرد ف��روش 9ماهه ش��رکت وتحقق
پیشبینیهای بودجه اشاره کرد و افزود :سود خالص سیمان
س هم نش��ان میدهد ،این ش��رکت در مقایسه با بودجه
فار 
پیشبینی ش��ده 9ماهه51 ،درصد افزایش و در مقایس��ه با
دوره مش��ابه در سال قبل رش��د 75درصدی سود خالص را
ثبت کرده است.
«سنیر» همراه با افزایش 38درصدی
ش��اخص فروش در مقایس��ه با دوره
قبل افزایش 20درصدی داشت.
داوود اکب��ری ،مدیرعامل س��یمان
سفید نیریز خبر از رشد عملکرد فروش
9ماهه ش��رکت مع��ادل بودجه مصوب
داد .اکبری با اش��اره به اینکه سود خالص سیمان نیریز هم
رش��د را ثبت کرده ،افزود :این ش��رکت در مقایسه با بودجه
پیشبینی ش��ده  9ماهه27 ،درصد افزایش و در مقایس��ه با
دوره مش��ابه در سال قبل رش��د 38درصدی سود خالص را
به ثبت رساند.
رشد 112درصدی «سبجنو»
درآم��د ف��روش 9ماه��ه س��یمان
بجنورد نسبت به بودجهپیشبینیشده،
30درصد و درآمد فروش در مقایس��ه با
دوره مشابه سال 97به میزان 63درصد
رشد داشت.
سید حس��ن معصومی ،مدیرعامل سیمان بجنورد گفت:
بررس��ی سود خالص سیمان بجنورد در در مقایسه با بودجه
پیشبینی ش��ده  9ماهه70 ،درصد رشد ودر مقایسه با دوره
مشابه سال قبل با رشد 112درصدی همراه شد.
تحقق  104درصدی در «سصوفی»
درآمد فروش 9ماهه سیمان صوفیان
به نس��بت بودج��ه 32درص��د و درآمد
فروش در مقایس��ه با دوره مش��ابه سال
97به میزان 60درصد رشد داشت.
ولی ال��ه اخالق��ی ف��رد ،مدیرعامل
س��یمان صوفیان گفت :بررس��ی س��ود خالص ش��رکت در
مقایسه با بودجه پیشبینی شده  9ماهه82 ،درصد رشد ودر
مقایس��ه با دوره مشابه س��ال قبل هم از رشد 104درصدی
برخوردار شد.
«سخاش» و ارتقای 67درصدی
درآمد فروش 9ماهه سیمان خاش نسبت به بودجه مصوب،

10درصد و درآمد فروش در مقایس��ه با
دوره مش��ابه سال 97به میزان 31درصد
رشد داشت.
داوود بختی��اری ،مدیرعامل س��یمان
خاش گفت :بررس��ی س��ود خالص این
ش��رکت هم در مقایس��ه با بودجه پیشبینی ش��ده  9ماهه،
82درصد رشد ودر مقایسه با دوره مشابه سال قبل هم خبر از
رشد 67درصدی میدهد .همچنین در بخشی از این نشست،
موضوع رسیدگی به سیلزدگان استان سیستان و بلوچستان و
اقدامات سیمان خاش در منطقه نیز مورد بررسی قرار گرفت و
دستورات الزم صادر شد.
افزایش 69درصدی فروش «سخوز»
درآم��د ف��روش 9ماه��ه س��یمان
خوزس��تان به نس��بت بودجه  44ماهه
7درص��د و درآمد فروش در مقایس��ه با
دوره مشابه سال 97به میزان 69درصد
رشد داشته است.
محمد حاجنایب ،مدیر عامل س��یمان خوزس��تان گفت:
بررس��ی س��ود خالص این ش��رکت در مقایس��ه ب��ا بودجه
پیشبینی ش��ده  9ماهه87 ،درصد رشد ودر مقایسه با دوره
مشابه سال قبل هم خبر از رشد 35درصدی میدهد.
«سخزر» و رشد 129درصدی
درآمد فروش 9ماهه سیمان خزر به
نسبت بودجه  9ماهه 26درصد و درآمد
فروش در مقایسه با دوره مشابه سال97
به میزان81درصد رشد داشته است.
سید هوشنگ خلقفوندی ،مدیرعامل
س��یمان خزر گفت :بررسی سود خالص شرکت در مقایسه با
بودجه پیشبینی شده  9ماهه78 ،درصد رشد ودر مقایسه با
دوره مشابه سال قبل هم خبر از رشد  129درصدی میدهد.
رکورد 900درصد ی «سابیک»
درآمد فروش سیمان آبیک در مقایسه
بودجه پیشبینی شده 42درصد رشد را
ثبت کرد که نس��بت به دوره سال قبل
 79درصد افزایش را نشان میدهد.
گرشاس��بی ،مدیرعام��ل س��یمان
آبیک،با اش��اره به بهبود عملکرد ش��رکت ،خبر از رشد ویژه
و  900درصدی س��ود خالص "سابیک" داد و افزود :بررسی
س��ود خالص س��یمان آبیک در مقایسه با بودجه پیشبینی
ش��ده  9ماهه881،درصد رش��د و در مقایسه با دوره مشابه
سال قبل نیز رشد  900درصدی داشته است.
روند صعودی فروش و سود دهی «ساوه»
درآمد فروش 9ماهه س��یمان سفید
س��اوه به نس��بت بودج��ه 24درصد و
درآمد فروش در مقایسه با دوره مشابه
س��ال 97به می��زان 37درص��د بهبود
داشته است.
کمال صدیقی ،مدیرعامل س��یمان س��اوه گفت :عملکرد
درآمد فروش س��یمان خاکستری ساوه هم به نسبت بودجه
 32و نسبت به دوره سال قبل  70درصد رشد کرد .صدیقی
بیان داش��ت :بررسی س��ود خالص شرکت در سیمان سفید
و در مقایس��ه با بودجه پیشبینی ش��ده  9ماهه25 ،درصد
رش��د و در مقایس��ه با دوره مش��ابه س��ال قبل هم خبر از
رش��د27درصدی میدهد .مدیرعامل س��یمان سفید ساوه
افزود :همچنین س��ودخالص س��یمان خاکس��تری ساوه به
نس��بت بودجه پیشبینی ش��ده  79درصد و نسبت به دوره
9ماهه97هم 92درصد افزایش داشته است.
«سقائن» و افزایش 102درصدی
رش��د عملکرد فروش 9ماهه سیمان
قائن بر اس��اس بودج��ه اختصاص داده
شده همراه با رش��د 10درصدی درآمد
فروش در مقایس��ه ب��ا بودجه مصوبه با
افزایش 45درصدی به نسبت دوره قبل
محقق شد.
علیرضا اکبری مطلق ،مدیرعامل سیمان قائن گفت:سود

خالص "سقائن" در مقایسه با بودجه پیشبینی شده  9ماهه،
 52درصد افزایش و در مقایس��ه با دوره مشابه در سال قبل
رشد102درصدی سود خالص را نشان میدهد.
س و رشد 105درصد ی
گچماشینی فار 
رش��د عملک��رد ف��روش 9ماه��ه
س بر اس��اس بودجه
گچماش��ینی ف��ار 
اختصاص داده شده ،و رشد 11درصدی
درآمد ف��روش در مقایس��ه ب��ا بودجه
مصوبه و افزایش 105درصدی به نسبت
دوره قبل جامه عمل پوشید.
محمدتقی معین ،مدیرعامل گچ ماش��ینی فارس گفت:
س��ود خالص شرکت هم نش��ان داد ،این شرکت در مقایسه
با بودجه پیشبینی ش��ده  9ماه��ه15 ،درصد افزایش و در
مقایس��ه با دوره مشابه در س��ال قبل رشد30درصدی سود
خالص را ثبت کرده است.
«سفانو» و افزایش 55درصدی
رشد عملکرد فروش 9ماهه سیمان
فارس نو بر اساس بودجه همراه با رشد
 17درصدی درآمد فروش در مقایسه با
بودجه مصوبه با افزایش  55درصدی به
نسبت دوره قبل عملیاتی شد.
احمد ش��ریفی ،مدیرعامل س��یمان فارسنو گفت :سود
خالص"سفانو" نش��ان داد ،این شرکت در مقایسه با بودجه
پیشبینی ش��ده  9ماهه35 ،درصد افزایش و در مقایس��ه با
دوره مش��ابه در سال قبل رش��د24درصدی سود خالص را
ثبت کرده است.
«سغرب» و تحقق 22درصدی
با پیگی��ری مدیریتی ،عملکرد فروش
9ماهه سیمان غرب در مقایسه با بودجه
مصوب 11درصد رشد داشته و در مقایسه
با دوره قبل هم 33درصد افزایش یافت.
سید محمد میرش��فیعی ،مدیرعامل
سیمان غرب گفت :سود خالص هم رشد محسوسی را تجربه
و این شرکت در مقایس��ه با بودجه پیشبینی شده  9ماهه
21درصد رشد و در مقایسه با دوره مشابه در سال قبل رشد
22درصدی سود خالص را به ثبت رساند.
سیمان زنجان در مسیر رشد
در بررس��ی اقدام��ات انجام ش��ده و
پیگی��ری مدیریتی ،عملک��رد فروش و
سود 9ماهه ش��رکت در مقایسه با دوره
قبل افزایش محسوس داشته است.
مس��عود عباس��ی ن��ژاد ،مدیرعامل
سیمان زنجان گفت :برای تداوم روند افزایش تولید ،فروش و
سود دهی شرکت ،برنامههای متنوعی مد نظر قرار دارد.
«سرود» و صعود  141درصدی
عملک��رد ف��روش 9ماه��ه س��یمان
ش��اهرود در مقایس��ه با بودجه مصوب
33درصد رشد و در مقایسه با دوره قبل
هم 62درصد افزایش یافته است.
محمد رضا بازوی ،مدیرعامل سیمان
شاهرود گفت :س��ود خالص "سرود" هم رشد محسوسی را
تجربه و این ش��رکت در مقایسه با بودجه پیشبینی شده 9
ماهه 97درصد رشد و در مقایسه با دوره مشابه در سال قبل
رشد 141درصدی سود خالص را ثبت کرده است.
«ساروم» و ثبت 83درصدی
عملکرد فروش 9ماهه سیمان ارومیه
در مقایس��ه با بودجه مصوب  13درصد
رشد و در مقایس��ه با دوره قبل هم 34
درصد افزایش یافته است.
مجید نیکن��ام ،مدیرعامل س��یمان
ارومیه با اش��اره به اینکه سود خالص هم رشد محسوسی را
تجربه کرد ،افزود :این شاخص در مقایسه با بودجه پیشبینی
ش��ده  9ماهه  96درصد و در مقایسه با دوره مشابه در سال
قبل رشد  83درصدی را ثبت کرده است.
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باید به الزامات بازار احترام گذاشته شود

انتظار داریم که بودجه پیشبینیپذیری فضای
اقتصادی را بیشتر کند و متغیرهای اقتصادی
با ثباتتر شوند.
مجید زمانی ،مدیرعامل مدیریت سرمایه کیان
در گفتوگ��و با صدای بورس گف��ت :باید به
الزامات و روشهایی که در بازار سرمایه وجود
دارد ،احترام گذاشته شود .زمانی بیان داشت:
این رویهها حتما در آینده میتواند برای دولت موثر و کمککننده باشد.
بنابراین انتظار داریم این س��اختارها حفظ ش��ود و به حوزه بازار سرمایه
تعدی نش��ود .وی اف��زود :مهم ترین انتقاد مربوط ب��ه الزام صندوقها به
اختص��اص  ۵۰درصد دارایی خود به اوراق دولتی بود که در کمیس��یون
تلفیق رای نیاورد و این خبر مثبتی است .زمانی گفت :مسائل دیگری که
راجع به چگونگی اس��تفاده از بازار سرمایه است ،جزئیاتی است که توقع
داریم شفافتر شود .بر اساس این گزارش ،درالیحه بودجه ،پیشبینیهایی
برای بازار س��رمایه در نظر گرفته شده که بسیاری کارشناسان معتقدند
باید در تصویب این موارد ،از نظرات فعاالن بازار استفاده شود.

عرضههای اولیه تاپایان سال

در ح��ال حاضر ش��رکتهای زی��ادی در حال طی
فرآیند عرضه اولیه هستند و تا پایان سال یک یا دو
عرضه اولیه در بورس خواهیم داشت.
علی صحرایی ،مدیرعامل بورس تهران در گفتوگو
با ص��دای بورس گفت :ش��رکتها باید برای عرضه
اولیه آماده باش��ند .وقتی ش��رکت انگی��زه الزم را
نداش��ته باش��ند یا در درون آنها اقدام��ات الزم در
راس��تای شفافیت انجام نشده باش��د ،کاری از بورس ساخته نیست .آنها باید
قانع شوند که از امتیاز حضور در بازار سرمایه بهرهمند شوند.
صحرایی افزود :شرکتهای با مالکیت بخش خصوصی تالش خود را میکنند
اما موانعی مانند مباحث مالیات��ی ،مالکیت دارایی و ...دارند .بورس در چنین
ش��رایطی به آنه��ا کمک میکند .وی بیان داش��ت :مجموعهه��ای نهادهای
عمومی ،وابسته به دولت انگیزه الزم را ندارند .بورس این ریسک را نمیپذیرد
که ش��رکت غیرشفاف را وارد فرآیند عرضه اولیه کند ،چرا که اعتماد عمومی
به بازار س��رمایه خدشهدار میشود.البته بورس آمادگی کمک به شرکتها را
برای حصول شفافیت و رفع ابهامات اساسی دارد.

آغاز قراردادهای اختیار خرید و فروش گروه مپنا

دوره معامالتی قراردادهای اختیار معامله خرید و
فروش سهام شرکت گروه مپنا سهامی عام در بازار
مشتقه بورس آغاز شد.
به گ��زارش صدای بورس ،مدیریت ابزارهای نوین
معاونت بازار در ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران
از آغ��از دوره معامالتی قراردادهای اختیار معامله
خرید و فروش س��هام شرکت گروه مپنا با ماهیت
سهامی عام و در نماد «رمپنا» برای سررسید خرداد  1399در بازار مشتقه
بورس اوراق بهادار تهران خبر داد .این گزارش افزاید :معامالت مربوط به این
قراردادها تنها به ص��ورت برخط بوده و صرفا از طریق کارگزارانی که مجوز
معامالت برخط در این بازار را دارا باش��ند ،قابل انجام اس��ت که میتواند بر
عم��ق بازار بیافزاید .در این خصوص ،با توجه به راهاندازی س��امانه مدیریت
ریسک امکان محاسبات وجوه تضمین بر اساس ضوابط وجه تضمین قرارداد
اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ،اتخاذ موقعیت
بازفروش در قراردادهای اختیار معامله به ش��رط کفایت وجوه تضمین برای
فعاالن بازار سرمایه امکان پذیر شده است.

نیم نگاهی به عظیم ترین پروژه هلدینگ میدکو

از افزایشظرفیت تولید فوالد کشور تا تقویتصنعت زغال سنگ

هفتهنامه بورس :ش��رکت مادر تخصصی توسعه معادن
و صنایع معدنی خاورمیانه با سرمایه  ۳۵هزار و  ۵۰۰میلیارد
ریال در حوزه مع��ادن و فلزات فعالیت میکند .این مجموعه
دارای  17ش��رکت فعال زیرمجموعه چون فوالد زرند ایرانیان
و در تکاپ��و برای اجرا و بهره برداری از طرحهای توس��عه ای
زیرمجموعههای خود میباشد.
پروژه فوالد سازی زرند یکی از مهم ترین طرحهای توسعه
ای در حال اجرای هلدینگ میدکو به ش��مار میرود و توسط
یکی از شرکت های زیر مجموعه آن یعنی شرکت فوالد زرند
ایرانیان به روش کوره بلند در حال احداث میباشد .حدود 75
درص��د از فوالد تولیدی در دنیا ب��ه روش کوره بلند و با ماده
اولیه زغال س��نگ تولید میش��ود اما در کشور ما با توجه به
وج��ود ذخایر گازی فراوان ،تولید فوالد عمدتاً به روش احیای
مستقیم با ماده اولیه گاز طبیعی تولید میگردد.
در این گزارش سعی شده است تا نیم نگاهی به روند اجرای
این پروژه و اثرات مثب��ت آن از جنبههای مختلف اقتصادی،
عملیاتی و زیس��ت محیطی بر ش��رکت فوالد زرند ایرانیان و
مجموعه هلدینگ میدکو داشته باشیم.
مزیت تولید فوالد به روش کوره بلند
احداث و بهره برداری از یک زنجیره کامل به طور همزمان
یک��ی از مزیته��ای اصلی تولی��د فوالد ب��ه روش کوره بلند
میباشد .کارخانه فوالد زرند نیز که به همین روش در حال راه
اندازی است ،شامل پنج بخش اصلی همچون واحد انباشت و
برداشت مواد خام ،کارخانه سینتر سازی ،کارخانه کوره بلند،
کارخانه فوالد سازی و در نهایت کارخانه اکسیژن سازی است.
این پنج کارخانه در مقایسه با سایر واحدها همچون پنج واحد
تولیدی اس��ت که همزمان به بهره برداری رسیده است و یک
زنجیره ارزش کامل را به هلدینگ میدکو اضافه خواهد کرد.

پایان انتظار در نیمه اول سال آینده
این پروژه در نزدیکی شهرس��تان زرند در اس��تان کرمان
احداث ش��ده است و بیش از  280هزار مترمکعب بتن ریزی
انجام شده و بیش از  ۱۲۰هزار تن تجهیزات و اسکلت ساخته،
تأمین و نصب ش��ده است .پیشرفت فیزیکی این طرح حدود
 92/6میباشد و پیشبینی میشود تا در نیمه اول سال آینده
به مرحله بهره برداری برسد.
افزایش هفت درصدی ظرفیت تولید فوالد کشور
هدف از اجرای این پروژه تولید ش��مش فوالدی از س��نگ
آهن به روش کوره بلند با ظرفیت تولید س��االنه  1/7میلیون
تن اس��ت .تکمی��ل و راه اندازی پروژه فوالد س��ازی زرند که
پس از فوالدسازی شرکت ذوب آهن اصفهان ،دومین کارخانه
فوالدس��ازی به روش کوره بلند در کشور است ،از یک سو بر
تولید فوالد به عنوان محصول نهایی اثرگذار میباشد و از سوی
دیگ��ر اثرات مثبتی روی صنعت زغال س��نگ به عنوان ماده
اولیه خواهد داشت.
در ح��ال حاضر س��االنه بی��ش از دو میلیون تن ش��مش
ف��والدی ب��ه روش کوره بلند در ش��رکت ذوب آهن اصفهان
تولید میش��ود و با اجرای این ط��رح حدود  1/7میلیون تن
شمش فوالدی به همین روش در شرکت فوالد زرند ایرانیان
تولید خواهد ش��د .با بهره برداری از پروژه فوالد زرند و تولید
ساالنه  1/7میلیون تن فوالد ،حدود  5درصد به ظرفیت کل
تولید فوالد کشور ( 34میلیون تن در پایان سال  )98در این
مجموعه محقق میگردد.
فوالد زرند ،موتور محرک صنعت زغال سنگ
با توجه به دسترس��ی کافی و آس��ان به منابع طبیعی گاز
به عنوان عامل احیاء در تولید فوالد به روش احیاء مس��تقیم،
علی رغم برخورداری از منایع طبیعی کافی زغال س��نگ در
کشور ،توسعه صنعت زغال سنگ در بخش های مختلف معدن
صنایع وابسته به آن به دلیل عدم وجود تقاضا و تمایل فراوان
برای استفاده از گاز طبیعی ،رشد قابل توجهی را تجربه نکرده
است .لذا به باور مدیران ارشد هلدینگ میدکو احداث کارخانه
فوالدسازی زرند از مهم ترین موتورهای محرک صنعت زغال
سنگ در کشور به شمار رفته و میتواند این بخش را تحریک

حضورفعال فوالد هرمزگان
درصادرات
هفتهنامه بورس :با مطالعات صورت گرفته درراستای
حفظ وتوسعه بازارها،در قالب سناریوهایی سعی کرده ایم
تا آثار تحریمها را به حداقل برسانیم.
مهدی شکریزاده ،مدیرفروش فوالد هرمزگان گفت :از
این روس��ت که فوالد هرمزگان با ایفای نقش راهبردی در
توسعه صنعتی در منطقه جنوب کشور ،همواره برآن بوده با

7

صدای بورس

تخلفات بازارهای مالی به سمت صفر میرود

معامالت الگوریتمی دروازه ورود هوش مصنوعی
به معامالت بازار سرمایه است.
یاس��ر فالح ،مدیرعامل ش��رکت اطال ع رس��انی
و خدم��ات بورس گف��ت :به زبانی س��اده ،ثبت
س��فارش خرید یا فروش اوراق بهادار و س��هام
که تا کنون توس��ط عمل مکانیکی توسط افراد
انجام میشد اکنون از طریق الگوریتمها و رایانه
با سرعت و دقت باالتری ثبت میشود و در هر ثانیه شاهد ثبت حداقل سه
سفارش خواهیم بود .فالح افزود :عالوه بر افزایش سرعت و دقت ،معامالت
الگوریتمی خطی بر پایان پدیده صفنش��ینی اس��ت؛ همچنین با توسعه
معامالت الگوریتمی در بازار سرمایه میزان تخلفات بازارهای مالی به سمت
صفر میل میکند و به این ترتیب بازار« ،تحلیل محور» میشود .البته این
روش به عنوان ابزار اتوماتیک خلق ثروت در بازار س��رمایه ،نقش شایعات
را کمرنگ میکند و سدی در مقابل اغوای قیمتی است .وی گفت :در این
معام�لات الگوریتمها و هوش مصنوعی به کم��ک معاملهگران میآیند تا
بتوانند بازدهی بهتری در بازار سرمایه کسب کنند.

گـزارش

مالکیت 6 0درصدی «فخوز» در فوالد اکسین

هفتهنامه بورس :با تالش و پیگیری مدیرعامل ،هیأت مدیره و سایر مسئوالن ۶۰ ،درصد
مالکیت فوالد اکسین از آن فوالد خوزستان شد.
علی محمدی مدیرعامل فوالد خوزس��تان با اعالم این خبر افزود :به دنبال سیاس��تگذاری
فوالد خوزستان در تکمیل زنجیره ارزش فوالد از معدن تا نورد ،خرید سهام سنگ آهن در باال
دس��ت و ش��رکتهای نوردی در پایین دست در دستور کار قرار گرفت .وی گفت :خرید عمده
س��هام شرکت صنعتی و معدنی توس��عه فراگیر سناباد اسفندماه سال  ۹۶انجام شد .همچنین
مالکیت  ۶۰درصدی فوالد اکسین تا پایان سال به فوالد خوزستان منتقل میشود .با این اقدام زنجیره تأمین از معدن
تا نورد تکمیل خواهد شد.
محمدی اش��اره ای هم به شکس��ته ش��دن پی در پی رکوردهای تولید در ماه جاری داش��ت و افزود :کارکنان فوالد
خوزستان ثابت کردند ،در شرایط مختلف به تولید مستمر ادامه میدهند .بر این اساس در ماه جاری در کمتر از دو هفته
رکورد تولید فوالد شکسته شد و این یعنی بی اثر شدن تحریم؛ همچنین تا پایان سال به برنامه تولید سه و میلیون و
ن چنین بیان کرد:
 ۸۰۰هزار تُن دست پیدا میکنیم .مدیرعامل فوالد خوزستان بخش دیگری از افتخارات شرکت را ای 
برنامه صادرات دو میلیون تنی با اولویت تأمین داخل ،نش��ان از تس��خیر بازارهای جهانی و کسب اعتبار در میان تولید
کنندگان جهانی فوالد است.

 ۱۴درصد بازدهی مثبت برای سهامداران «فخوز»

و تقویت کند.
در همین راستا شرکت فوالد زرند ایرانیان در حال توسعه
معادن ،واحدهای زغال شویی و واحدهای کک سازی است و
به نظر میرس��د این امر میتواند شاخه مهمی از تولید انرژی
در کش��ور را فعال نماید و با توجه به ظرفیت کک س��ازی که
این مجموعه در اختیار دارد 34 ،درصد از مصارف زغال سنگ
کش��ور به این مجموعه اختصاص خواهد یافت و موجب فعال
سازی کامل بخش زغال سنگ خواهد شد.
نزدیک شدن به هدف تولید  4/2میلیون تن
شمش فوالدی
اجرای ای��ن طرح از لحاظ س��ودآوری ب��رای «میدکو» و
زیرمجموعه آن از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت و تأثیر قابل
توجهی بر این مجموعه خواهد داشت.
شرکت هلدینگ میدکو تولید  4/2میلیون تن فوالد را در
برنامههای خود پیشبینی کرده اس��ت که یک میلیون تن از
آن در شرکت فوالد سیرجان ایرانیان و در کارخانه تولید فوالد
بردس��یر از دیگر زیرمجموعههای میدکو محقق ش��ده و 1/7
میلیون تن نیز بواسطه اجرای پروژه فوالد زرند تولید میشود.
بر این اساس ،بهره برداری از این پروژه ظرفیت تولید هلدینگ
را از ی��ک میلیون تن به  2/7میلیون ت��ن افزایش میدهد و
این امر موجبات تکمیل زنجی��ره ارزش و عدم نیاز به فروش
محصوالت میانی را فراهم میسازد.
عبور پرقدرت از سد تحریمها
بخش عم��ده ای از هزینه س��رمایهگذاری در پروژه فوالد
زرند در حالی از طریق فاینانس خارجی تأمین ش��ده اس��ت
که مدیران ارش��د این مجموعه معتقدند میدکو در ش��رایط
اعمال تحریمها با مش��کل جدی مواجه نش��ده است .آنچنان
که ،تأمین تس��هیالت خارجی پروژه انجام شده و دستگاهها و
تجهیزات مورد نیاز نیز بدون مش��کل با اهمیتی از کشورهای
خارجی وارد شده است .به عبارت بهتر این هلدینگ توانسته
با موانع و مش��کالت ناش��ی از اعمال تحریمها مقابله کرده و
راهکارهایی اصولی جهت رفع این موانع بکار گیرد .همچنین
به نظر میرس��د با توجه به انجام بازپرداخت بدهی تسهیالت
خارجی از محل درآمد حاصل از صادرات محصوالت تولیدی،
این ش��رکت در خصوص تس��ویه فاینانس نیز با موانع جدی
مواجه نباش��د و در صورت نوسانات نرخ ارز قیمت محصوالت
صادراتی نیز به همان نسبت افزایش مییابد.
حضور پررنگ در بازارهای جهانی
اگرچه طی سالهای اخیر تحریمهای بین المللی به دفعات
بر صنعت فوالد اعمال شده است اما محصوالت تولیدی شرکت
با توجه به کیفیت و قیمت مناس��ب آن به دلیل کاهش بهای
تمام شده تولید ناشی از دسترسی آسان به معادن و  ...قابلیت
رقابت با محصوالت مشابه خارجی را دارد .عالوه بر این ،تولید
فوالد در کشور بیش از تقاضای داخلی است که این امر موجب
حضور بیش��تر فوالد سازان در بازارهای جهانی میشود.از این
رو پیشبینی میشود تا بخش عمده شمش فوالد تولیدی در
استراتژیهای توسعه بازار ،در راستای جلب نظر
مشتریان و ارائه محصوالت مطابق استانداردهای
روز دنیا،اهداف و برنامههای خود را تهیه و تدوین
کند .ش��کریزاده افزود :با توجه به شدت رقابت،
محدودی��ت بازار تقاض��ا ،محدودیتهای تجاری
در بازاره��ای بی��ن الملل��ی و افزای��ش تولید در
کشورهای مطرح صادر کننده ،حضور مستمر در
بازارهای صادراتی مستلزم حمایتهای وسیع دولت است
 .بر این اس��اس انتظار داریم که دولت با ایجاد مشوقهای
صادراتی شامل جوایز صادراتی ،تسهیالت ویژه ،تخصیص

شرکت فوالد س��ازی زرند در بازارهای هدف صادراتی عرضه
شود .هر چند که باید به این نکته نیز توجه داشت که مکانیزم
صادرات محصوالت نیز تابع قوانین و نیاز داخلی است و نمی
توان به طور قطع در این خصوص صحبت به میان آورد.
اشتغالزایی بیش از چهار هزار نفر نیروی انسانی
حدود  4،500نفر نیروی انسانی در جریان اجرای این پروژه
از سوی شرکت بطور مس��تقیم به خدمت گرفته خواهد شد
و با توجه به واقع ش��دن کارخان��ه در منطقه محروم ،گردش
مالی قابل توجه این مجموعه موجب تحوالت اجتماعی زیادی
در منطقه میگردد .ضمن اینکه پتانس��یل صنایع وابسته در
منطقه همچون زغال س��نگ را تحریک میکند .الزم به ذکر
اس��ت که این پروژه عظیم میدکو میتواند تا بیش از  ۱۰برابر
اشتغالزایی مستقیم ،اشتغالزایی غیر مستقیم ایجاد نماید و این
بسیار حائز اهمیت میباشد.
مسایل زیست محیطی
ش��رکت فوالد زرند ایرانیان به منظور تأمین آب کارخانه،
س��رمایهگذاری قابل توجهی در حوزه توسعه فاضالب زرند و
کرمان کرده اس��ت که در پی آن از یک س��و معضل زیس��ت
محیط��ی منطق��ه در خصوص دفع فاضالب حل میش��ود و
پس از تصفیه پس��اب ش��هری ،به عنوان آب ورودی کارخانه
اس��تفاد میش��ود و در نهایت اتکاء به مناب��ع آب زیرزمینی
برای ش��رکت از میان برداش��ته میشود .از س��وی دیگر ،این
کارخانه با بکارگیری از مدرن ترین تکنولوژی روز دنیا و نصب
سیستمهای ویژه ،تلفات انرژی را به حداقل رسانیده و نسبت
به سایر کارخانههای کشور از لحاظ مصرف انرژی از بهره وری
باالتری برخوردار میباشد .پیشرفته ترین دستگاههای کنترل
زیس��ت محیطی برای اولین بار در کشور توسط این مجموعه
بکار گرفته شده است .به طور مثال در واحد کک سازی واحد
 )CDQ) Coke Dry Quenchingک��ه س��امانه خنک
س��ازی کک به روش خشک اس��ت ،بیش از  ۳۰میلیون یورو
س��رمایهگذاری شده اس��ت و در آن کک گداخته شده بدون
استفاده از آب ،با گازهای خنثی خنک میگردد ،بدین وسیله
از انرژی آن برق تولید ش��ده و هی��چ گاز آالینده ای نیز وارد
اتمسفر نمی گردد.
نتیجه گیری
براس��اس بررس��یهای انجام ش��ده هلدینگ میدکو و زیر
مجموع��ه آن در جری��ان طراحی و اجرای ای��ن پروژه عظیم
ب��ا در نظر گرفتن دقیق م��واردی همچون جانمایی ،افزایش
بهره وری و کاهش بهای تمام ش��ده ،زیر س��اختهای مورد
استفاده و مسایل زیست محیطی ،موجب شدند تا پروژه فوالد
سازی زرند در شرایط بحران اقتصادی و سیاسی برگ زرینی
در کارنامه عملکرد هلدینگ میدکو و کشور قرار گیرد.
بدین ترتیب ،ادعای مدیران ارشد هلدینگ میدکو که این
پروژه را یک��ی از بزرگترین طرحهای عمرانی کش��ور پس از
انقالب اسالمی برمی شمارند ،چندان دور از ذهن نیست و در
جرگه پروژههای عظیم کشور قرار دارد.
یاران��ه تولید،تس��هیل در قوانین و مقررات
گمرکی،کاهش یا حذف هزینههای مترتب
ب��ر محص��والت صادرات��ی در مناطق ویژه
مانن��د حق��وق و عوارض بن��دری و هزینه
ص��دور گواهی تولید،تأمین زیرس��اختهای
مناسب از طریق توسعه ناوگان حمل و نقل
و ایجاد اس��کله اختصاصی،برطرف نمودن
محدودیته��ای مربوط به ناوگان کش��تیرانی وتس��هیل
نم��ودن روابط و مبادالت بانکی بین المللی ،ش��رکتهای
صادرات محور را در امر صادرات یاری کند.

فوالد خوزستان در دوره عملکرد یک ماهه منتهی به  ۳۰دی ماه امسال حدود  ۱۴هزار و ۱۶۱
میلیارد ریال درآمد فروش محقق ساخت که این رقم در مقایسه با درآمد فروش آن در دوره
مشابه سال مالی گذشته با رشد  ۲۹درصدی همراه شد.

 ۱۴هزار میلیارد ریال درآمدزایی یک ماهه
بر اساس این گزارش ،این مجموعه فعال در گروه فلزات اساسی در دوره عملکرد یک ماهه
منتهی به  ۳۰دی ماه امس��ال حدود  ۵۶۴هزار تن انواع محصول تولید کرده اس��ت و بالغ بر
 ۱۴هزار و  ۱۶۱میلیارد ریال درآمد از محل فروش  ۳۷۴هزار و  ۸۵۲تن از تولیداتش بدس��ت آورد .این در حالی اس��ت
که درآمد فروش "فخوز" در دوره مشابه سال مالی گذشته مبلغ  ۱۰هزار و  ۹۶۸میلیارد ریال محاسبه میشود .بر این
اس��اس میتوان گفت درآمد فروش ش��رکت فوالد خوزستان در دی ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال مالی گذشته
حدود  ۲۹درصد رشد داشته است.
دوره یک ماهه منتهی به ۹۸.۱۰.۳۰
مقدار فروش
(تن)
۳۷۴.۸۵۲

مقدار تولید
(تن)
۵۶۴.۰۷۲

دوره یک ماهه منتهی به ۹۷.۱۰.۳۰

مبلغ فروش
(میلیون ریال)
۱۴.۱۶۱.۹۴۵

مقدار تولید
(تن)
۸۸۹.۵۴۳

مقدار فروش
(تن)
۳۴۴.۴۲۵

مبلغ فروش
(میلیون ریال)
۱۰.۹۶۸.۳۲۲

باالترین مبلغ و نرخ فروش محصوالت
در ماهی که گذشت ،بیشترین درآمد فروش شرکت فوالد خوزستان بالغ بر پنج هزار و  ۵۷۷میلیارد ریال اعالم شد که
این رقم از محل عرضه  ۱۳۵هزار و  ۲۹۳تن از محصول بلوم و بیلت صادراتی حاصل ش��ده اس��ت .همچنین بیش��ترین
نرخ فروش محصوالت مبلغ  ۵۴میلیون و  ۳۳۵هزار ریال به ازای هر تن محاسبه میشود و این قیمت به محصول ورق
تعلق دارد.
نام محصول
بلوم و بیلت صادراتی
ورق

دوره یک ماهه منتهی به ۹۸.۱۰.۳۰
نرخ فروش (ریال)
مقدار فروش (تن)
مقدار تولید (تن)
۴۱.۲۲۶.۴۲۰
۱۳۵.۲۹۳
۰
۵۴.۳۳۵.۸۳۴
۷.۳۳۱
۰

مبلغ فروش (میلیون ریال)
۵.۵۷۷.۶۴۶
۳۹۸.۳۳۴

تولید ودر آمد 9ماه
این مجموعه  ۱۹هزار میلیارد ریالی در دوره عملکرد از ابتدای سال مالی جاری تا پایان دی ماه حدود هشت میلیون تن
انواع محصول تولید کرده و با عرضه سه میلیون و  ۴۱۲هزار تن از تولیداتش درآمدی بالغ بر  ۱۲۷هزار و  ۴۴۰میلیارد
ریال شناسایی کرده است.
مقدار تولید (تن)

مقدار فروش (تن)

مبلغ فروش (میلیون ریال)

۸.۰۸۹.۸۰۲

۳.۴۱۲.۰۹۹

۱۲۷.۴۴۰.۶۲۳

باالترین مبلغ و نرخ فروش محصوالت
در این دوره عملکرد نیز همچون ماه گذشته بیشترین درآمد فروش شرکت به محصول بلوم بیلت صادراتی تعلق دارد و
محصول ورق به باالترین نرخ به فروش رسیده است.
بر اس��اس اطالعات جدول زیر ،از ابتدای س��ال مالی جاری تا پایان دی ماه یک میلیون و  ۲۲۶هزار تن محصول بلوم و
بیلت صادراتی تولید شده توسط فوالد خوزستان در بازارهای هدف صادراتی فروخته شد .همچنین در نهایت مبلغ ۴۹
هزار و  ۸۲۶میلیارد ریال درآمد برای این مجموعه محقق ساخت .البته در کنار آن ،حدود  ۳۴هزار و  ۵۹۹تن محصول
ورق به قیمت  ۵۵میلیون و  ۵۱۰هزار ریال به ازای هر تن به متقاضیان تحویل داده شده است.
نام محصول
بلوم و بیلت صادراتی
ورق

دوره عملکرد از ابتدای سال مالی جاری تا تاریخ ۹۸.۱۰.۳۰
مقدار فروش (تن) نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال)
مقدار تولید (تن)
۴۹.۸۲۶.۱۸۱
۴۰.۶۱۷.۹۰۰
۱.۲۲۶.۷۰۵
۰
۱.۹۲۰.۶۰۹
۵۵.۵۱۰.۵۳۵
۳۴.۵۹۹
۰

رشد بازدهی ،ارزش بازار و معامالت
گزارش میافزاید ،فوالد خوزس��تان در دی ماه امس��ال حدود  ۱۴درصد بازدهی مثبت به سهامدارانش اعطا کرد .قیمت
س��هام این مجموعه در دوره عملکرد مذکور از  ۹هزار و  ۹۷۸ریال به  ۱۱هزار و  ۴۲۲ریال رس��یده است و همراه با آن،
ارزش بازار سهام شرکت از حدود  ۱۹۰هزار میلیارد ریال به  ۲۱۷هزار و  ۵۷۴میلیارد ریال افزایش یافته است.
شایان ذکر است ،ارزش معامالت سهام فوالد خوزستان در اولین روز معامالتی بازار سرمایه طی دی ماه امسال بواسطه
حجم معامالت هش��ت میلیون و  ۶۳۱هزار س��هم مبلغ  ۸۶میلیارد و  ۱۲۵میلیون ریال محاسبه میشود و آخرین روز
معامالتی "فخوز" با داد و ستد حدود پنج میلیون سهم به ارزش  ۵۸میلیارد و  ۵۵۰میلیون ریال خاتمه یافته است.
شرح

معامالت ۹۸.۱۰.۰۱

معامالت ۹۸.۱۰.۳۰

قیمت هر سهم (ریال)

۹.۹۷۸

۱۱.۴۲۲

ارزش بازار (ریال)

۱۹۰.۰۶۷.۸۹۹.۶۶۶.۰۰۰

۲۱۷.۵۷۴.۲۱۷.۱۳۴.۰۰۰

حجم معامالت (سهم)

۸.۶۳۱.۳۵۲

۵.۱۲۶.۰۷۶

ارزش معامالت (ریال)

۸۶.۱۲۵.۰۹۹.۴۴۵

۵۸.۵۵۰.۰۴۰.۰۷۲

برگ آخر
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تختهسیـــاه
کارگزاری بانک سامان

گروه مالی و مدیریت سرمایهگذاری شریف
نام دوره

زمان برگزاری

کاربرد نرم افزار  COMFAR IIIدر ارزیابی
اقتصادی طرحهای سرمایهگذاری

 14تا  16بهمن

دوره جامع ورود به دنیای رمزارزها
و تکنولوژی بالکچین

 15و  16بهمن

دوره جامع بازاریابی دیجیتال
()Digital Marketing

از  27بهمن

برنامه نویسی به زبان پایتون

از  28بهمن

نام دوره

آکادمی هوش مالی
زمان برگزاری

تابلوخوانی در سایت TSETMC
(کدششم)

 13بهمن

نام دوره

زمان برگزاری

نام دوره

زمان برگزاری

نام دوره

مفهوم و اهمیت سواد مالی

 17بهمن

قراردادهای اختیار معامله

 12بهمن

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی (نوبت چهارم)

 16بهمن

مدل آموزشی سواد مالی
دوره عملیاتی تحلیل تکنیکال

مشکلی با نام «هوآوی»

هی��چ ش��رکتی بهتر از ه��وآوی اس��تداللهای
پیرام��ون یک فناوری را نش��ان نمیده��د .هوآوی
ب��ه عنوان یک ش��رکت چینی وارد کننده وس��ایل
ارتباطات از راه دور -یکی از بزرگترین وارد کنندگان
فناوریهایهایتک -ب��ه خصوص در زمینه تجهیز
شبکههای تلفن همراه به نسل پنجم اینترنت همراه
( )5Gش��ناخته میش��ود .این مطلب را در یکی از
جدیدترین گزارشهای ش��ماره «د اکونومیس��ت»
میخوانیم .این نکته قابل توجه اس��ت که ش��هرت
و قدرت ه��وآوی از طریق همی��ن واردات به چین
پررنگتر ش��د اما آنچه که این شرکت را به حاشیه
برد ط��رح جریان جاسوس��ی فناوریهای چینی به
رهبری هوآوی و ایجاد اختالل س��ایبری بود .طرح
مسئلهای که موجب شد تا آمریکا تمام فعالیتهای
این شرکت را زیر ذرهبین قرار دهد؛ ماجرایی که در
نهایت منجر به دستگیری یکی از مدیران ارشد این
ش��رکت با نام منگ ونجو مدیر ارش��د مالی هوآوی
(دختر بنیانگذار این ش��رکت) در کانادا شد .یکی
از اتهامات وارد ش��ده به وی ب��ی توجهی به اعمال
تحریمهایی بوده که از س��وی آمریکا اعمال ش��ده
بود .از ای��ن رو البیگری آمریکا با کش��ورهایی که
همکاریهایی با هوآوی داشتهاند آغاز شد ،آمریکا از
متحدان خود خواسته است هرگونه همکاری با این
شرکت را قطع کنند ،اگرچه این درخواست تاکنون
عملی نشده اما آمریکا تالش دارد از این طریق این
شرکت را تحت فشار بگذارد.

حرکت جهانی ویروس کشنده

س��ال جدید در چین زمانی است برای مسافرت
چینیه��ا ب��ه اقصی نقاط کش��ور و حت��ی خارج از
چین؛ بر اس��اس آمار ،در بازه زمانی تعطیالت سال
نو نزدیک به  ۴۵۰میلیون س��فر در سراس��ر کشور
برای همراهی با خانوادهها در ش��ب س��ال نو اتفاق
میافتد .این مطلب را در شماره جدید مجله«تایم»
میخوانیم .نخستین عالئم بروز ویروس کرونا در ماه
دسامبر در ووهان شهری در مرکز چین آشکار شد.
مقامات بهداشت این کشور بالفاصله مطالعات الزم
و مرتبط را آغاز کردند .اما این نخس��تین بار نیست
که چین درگیر وقوع چنین ویروس��ی ش��ده است.
مش��ابه این جریان در سال  ۲۰۰۲با شیوع ویروس
تنفسی سارس در جنوب چین رخ داد که در نهایت
منجر به مرگ  ۸۰۰نفر شد ،وحشت از شیوع بیشتر
این ویروس در آن زمان ش��هرهای شلوغ قاره آسیا
را تبدیل به ش��هر ارواح ک��رد .ویروس جدید از ۲۲
ژانوی��ه تاکنون بیش از  ۵۰۰را نف��ر درگیر و دهها
نفر را قربانی کرده اس��ت .همچنی��ن گزارشهایی
از ش��یوع این ویروس در ژاپن ،تایلند ،کره جنوبی،
تایوان و هنگ کنگ منتش��ر ش��ده است .نخستین
م��ورد ابتال ب��ه ویروس کرونا در ای��االت متحده در
رابطه با ش��هروندی بود که از سفر به چین بازگشته
بود؛ در ش��هر ووهان معدود افرادی که همچنان در
خیابانها تردد دارند صورتهای خود را با ماس��ک
جراح��ی پوش��اندهاند تا خطر ابت�لا را تا حد امکان
کاهش دهند؛ حقیقت این اس��ت ک��ه ترس از ابتال
یک ترس واقعی است.

سرفصلهای آموزش سواد مالی

www.samanbourse.com

www.irfinance.ir

کیوسک خارجی

 26بهمن

مرکز آموزش کارگزاری بانک صنعت و معدن

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
زمان برگزاری

 17بهمن

آشنایی با معاملهگری در بورسکاالی ایران
(آمادگی آزمون معاملهگری)

 17بهمن

آشنایی با انواع اعتبارات اسنادی ()LC
در بازرگانی و تجارت

www.evnd.co

88773214

 13بهمن

بهمنماه

www.smbroker.ir

رویداد
هفته

 17بهمن

تحلیل تکنیکال مقدماتی (نوبت دهم)

آشنایی با سرمایهگذاری در بورس نوبت سیزدهم
88880992-3

 21بهمن

sts.seba.ir

کیوسک خارجی
نبرد استیضاح بر سر شاهد

نوبلیستی که به چندین رئیسجمهور
مشاوره و مساعدت علمی داد

اقتصاددانی با دغدغه
پیشگیری از جنگهای هستهای

اکرم شعبانی توم��اس کرامبی ش��لینگ متول��د  ۱۴آوری��ل  ۱۹۲۱اقتصاددان
روزنامه نگار آمریکایی و استاد دروس سیاست خارجی ،امنیت ملی و استراتژی
هستهای دانشکده سیاس��ت عمومی دانشگاه مریلند بود .وی همچنین در موسسه
نیوانگلند کامپلکس سیس��تم عضو هیات علمی بود .ش��لینگ را بیش از هر چیز به
دلیل دریافت جایزه یادبود نوبل در علوم اقتصادی در س��ال  ۲۰۰۵میشناسند .او
این جایزه را در همکاری با رابرت اومان برای طرح نظریه «بس��ط و توس��عه درک
تقابلها و همکاریها از طریق تحلیلهای نظریه بازیها» برنده شد .شلینگ در ۱۳
دسامبر  ۲۰۱۶در سن  ۹۵سالگی درگذشت.

پویایی نژادی و تئوری عمومی
سهم شلینگ بیشتر در توسعه شهود کاربردی نظریه بازیها بوده است تا توسعه
مفاهی��م ریاضی برای مدل کردن و بررس��ی دقیقتر بازیها .ش��لینگ هم مفاهیم
نظریه بازیها را به عرصه تحلیلهای سیاست خارجی و مسئله بینالملل وارد کرد.
رویکرد شلینگ بیشتر به سمت تمرکز بر روی یک مسئله خاص و بیان ابعاد آن از
طریق به کارگیری مفاهیم نظریه بازیها بوده اس��ت .از قول ش��لینگ نقل ميشود
ک��ه خودش را یک کاربر و مصرف کنن��ده نظریه بازیها ميداند ،حال آن که بقیه
متخصصان این حوزه را افراد توسعه دهنده ميداند.
اس��تراتژی تضاد هم از جمله نظریههای ش��لینگ بود که بس��یار مورد توجه قرار
گرفت ،وی در س��ال  ۱۹۶۰کتابی درباره آن منتش��ر کرد به عنوان پیشگام مطالعه
معامله و رفتار اس��تراتژیک ک��ه از آن به عنوان «رفتار متضاد» یاد میکند .نش��ریه
مکمل تایمز در حوزه ادبیات در سال  ۱۹۹۵این کتاب را به عنوان یکی از صد کتاب
تاثیرگذار در  ۵۰سال اخیر یعنی از سال  ۱۹۴۵معرفی کرد .نظریههای «نقطه کانونی
یا نقطه ش��لینگ» و «تعهد معتبر» از جمله نظریههایی بود که رند در این کتاب به
معرفی آنها پرداخته است .در سالهای  ۱۹۶۹و  ۱۹۷۱شلینگ مقاالتی منتشر کرد
که به صورت گستردهای مورد توجه و استناد دیگر محققان قرار گرفت .موضوع این
مقاالت پویایی نژادی و تئوری عمومی بود .در این مقاالت وی نش��ان داد که در یک
محیط همس��ایگان ترجیح میدهند همس��ایهآنها از همان رنگ پوس��ت و یا حتی
ترکیبی باشد که «تا اندازه مشخصی» میتواند منجر به تفکیک کامل آنها شود .نظریه
پویایی شلینگ به عنوان روشی برای توضیح تغییرات در آنچه که تفاوتهای معنیدار
وجود دارد مورد توجه قرار گرفته است به این مفهوم که جنسیت ،سن ،نژاد ،قومیت،
زبان و مذهب به عنوان عوامل پویایی مورد توجه قرار گرفته و هنگامی که چرخهای
از چنین تغییراتی آغاز شود ممکن است به یک حرکت پایدار بینجامد.

ح هستهای
تمرکز بر خلع سال 
توماس ش��لینگ پس از فارغ التحصیلی از دبیرس��تان وارد دانشگاه برکلی شد و
در س��ال  ۱۹۴۴مدرک لیس��انس خود را در رش��ته اقتصاد از این دانشگاه دریافت
کرد ،وی همچنین دکترای خود را در رش��ته اقتصاد سال  ۱۹۵۱از دانشگاههاروارد
گرفت .فعالیت دانش��گاهی او از س��ال  ۱۹۵۳با پیوستن به دانشگاه ییل آغاز شد و
در س��ال  ۱۹۵۸در دانش��گاههاروارد به استاد تمامی رس��ید .در همان سال «مرکز
امور بینالملل» را تاس��یس کرد که بعدها به مرکز امور بینالمللی وایتهد تغییر نام
داد .در س��ال  ۱۹۵۶به عنوان نیروی کمکی به مخزن فکری معروف رند RAND
 Corporationپیوس��ت و یک س��ال پس از ترک دانش��گاه یی��ل تبدیل به یک
محقق تمام وقت شد و تا سال  ۲۰۰۲بار دیگر به وضعیت کمکی بازگشت .در رند
او به کار نظری خود ادامه داد و با یک گروه نمایندگی کوچک برای آماده س��ازی
کنوانس��یون آینده نگر ژنو برای حفاظت در برابر حمالت غافلگیرانه به واش��نگتن
رفت .اگرچه ش��لینگ به ژنو س��فر نکرد اما در این زمین��ه ،دو مقاله در موضوعات
حمالت غافلگیرانه و خلع سالح و سالحهای هستهای نوشت.
ش��لینگ عالوه بر دوره  ۳۰س��اله تدریس در دانش��کده اقتصادهاروارد به مدت
 ۲۱س��ال هم در مدرسه سیاست کندیهاروارد به آموزش اشتغال داشت .در سال
پیشگام تعامل علم اقتصاد و سایر حوزههای علوم انسانی
۱۹۹۰هاروارد را ترک کرد و به دانشکده سیاست عمومی و گروه اقتصادی دانشگاه
ش��لینگ از س��ال  ۱۹۸۰درگیر بحث و گفتوگو درب��اره گرمایش جهانی بود .به
مریلند پیوس��ت .در سال  ۱۹۹۱توماس ریاست انجمن اقتصادی آمریکا را پذیرفت اعتق��اد وی تغییرات آب و هوایی تهدیدی جدی برای کش��ورهای در حال توس��عه
سازمانی که او به عنوان عضو برجسته و ممتاز در آن فعالیت داشت .در سال  ۱۹۹۵محس��وب میشود اما در عین حال بر این باور بود که این تهدید برای ایاالت متحده
ریاست انجمن اقتصادی شرق را نیز پذیرفت.
بیشتر شبیه یک اغراق است .او در این باره مینویسد« :امروزه اندکی از تولید ناخالص
او در س��ال  ۱۹۷۷جای��زه فرانک س��یدمان را ب��ه عنوان چهره برجس��ته علوم داخلی ما در خارج از کش��ور تولید میش��ود و بنابراین به می��زان کمی تاثیرپذیر از
اقتصاد سیاس��ی دریافت کرد .همچنین در سال  ۱۹۹۳از آکادمی ملی علوم جایزه ش��رایط آب و هوایی است .کش��اورزی و جنگلداری کمتر از  ۳درصد از کل تولید را
تحقیقات رفتاری مرتبط با پیشگیری از جنگ هستهای را از آن خود کرد .شلینگ به خود اختصاص دادهاند ».وی با تکیه بر تجربه خود از برنامه مارشال پس از جنگ
در س��ال  ۲۰۰۳دکترای افتخاری از دانش��گاه آراس��موس روتردا ُم ،در سال  ۲۰۰۹جهانی دوم تصریح کرد که پرداختن به گرمایش زمین یک معامله است :اگر دنیا قادر
دانش��گاه ییل و از دانش��کده تجزی��ه و تحلیل عمومی
به کاهش تولید گازهای گلخانهای بود ،کش��ورهای فقیر
در مقط��ع تحصیالت تکمیلی دانش��گاه رند و در نهایت
بیشترین مزایا را دریافت میکردند اما کشورهای ثروتمند
نظری��ه پویایی ش��لینگ به عنوان
در س��ال  ۲۰۱۰از دانشگاه منچس��تر دکترای افتخاری
متحمل پرداخت بیشترین هزینهها میشدند .شلینگ را
روشی برای توضیح تغییرات در آنچه
دریافت کرد.
باید جزو پیش��گامان تعامل علم اقتصاد و سایر حوزههای
ک��ه تفاوتهای معن��یدار وجود دارد
علوم انسانی دانس��ت .همانند گری بکر و جیمز بوخانان
م��ورد توج��ه ق��رار گرفته اس��ت به
«آینده نامهای برای جهتگیری نظریه بازیها»
که با توس��عه متدولوژی علم اقتصاد به مباحث اجتماعی
این مفهوم که جنس��یت ،س��ن ،نژاد،
در
و
شلینگ در س��ال «۱۹۵۶مقالهای در چانهزنی»
و سیاس��ی باعث ش��کل گیری حوزههایی مثل حقوق و
قومی��ت ،زب��ان و مذه��ب ب��ه عنوان
محدود»
سال  ۱۹۵۷مقاله «چانهزنی ،ارتباطات و جنگ
اقتصاد و انتخاب عمومی شدند شلینگ هم مفاهیم نظریه
عوام��ل پویای��ی م��ورد توج��ه ق��رار
پیش
مقاالت
را منتش��ر کرد .جالب آنکه ه��ر دوی این
بازی را به عرصه تحلیلهای سیاس��ت خارجی و مسایل
گرفته و هنگامی که چرخهای از چنین
رس��یده
تکمیل
از ش��ناخت کامل او با نظریه بازیها به
بینالمل��ل وارد کرد .عالوه بر آن بس��یاری معتقدند که
تغییراتی آغاز ش��ود ممکن اس��ت به
اس��ت
کاربردی
بود .نظریه بازیها حوزهای از ریاضیات
نوش��تههای ش��لینگ  -از جمله کتاب معروف رفتارهای
یک حرکت پایدار بینجامد
که در بس��تر علم اقتصاد توسعه یافته و به مطالعه رفتار
خرد و رفتارهای کالن -بخشی از نخستین تالشها برای
اس��تراتژیک بی��ن عوام��ل «عقالنی» میپ��ردازد .رفتار
ایج��اد یک چارچوب وحدت بخش برای علوم انس��انی از
اس��تراتژیک زمانی بروز میکند که مطلوبیت هر عامل نه فقط به استراتژی انتخاب طریق فراهم آوردن پایههای خرد برای رفتار اس��تراتژیک به شمار میآید .در نهایت
ش��ده توس��ط خود وی ،بلکه به استراتژی انتخاب شده توس��ط بازیگران دیگر هم توماس ش��لینگ را باید جزو معدود نوبلیس��تها و اقتصاددانانی قرار داد که در طول
بستگی داشته باشد.
حدود  60س��ال فعالیت علمی به چندین رئیسجمهوری مشاوره و مساعدت علمی
در س��ال  ۱۹۵۷او با مطالعه کت��اب «بازیها و تصمیمها» نوش��تههاروارد ریفا داد ،کمک بسزایی به علم اقتصاد و نظریه بازیها کرد ،محققی که بر یکی از بزرگترین
و دانکن لوس برای نخس��تین بار با جزییات بیش��تری از نظریه بازی آش��نایی پیدا کارگردانان تاریخ سینمای جهان تا جایی تاثیر گذاشت که استنلی کوبریک فیلمی را
کرد .در س��فری که یک سال پس از آن به لندن داشت کتاب «آینده نامهای برای با الهام از تحقیقات و مقاله وی ساخت ،اقتصاددانی که در دوران فعالیت خود از خلع
جهتگیری نظریه بازیها» نوش��ت اما چندان مورد توجه عالقمندان به این نظریه س�لاح هس��تهای تا تالش برای بازدارندگی از گرمایش زمین و حتی تبعیض نژادی
قرار نگرفت .اما در نهایت او توانست در این نظریه تاثیرگذار عمل کند.
مقاله نوشت و تاثیرگذار عمل کرد.

هفت��ه نام��ه «د وی��ک» در گزارش��ی در م��ورد
جنجالهای ایجاد ش��ده بر س��ر موضوع اس��تیضاح
ترامپ و شاهدان دادگاه استیضاح با نگاهی به نوشتار
پولتیکو در این باره نوش��ت :از آنجایی که س��ومین
دادگاه اس��تیضاح در تاری��خ آمریکا در حال برگزاری
اس��ت جمهوری خواه��ان تالش کردهاند ت��ا مانع از
ش��هادت ش��اهدانی ش��وند که اع�لام آمادگی برای
گواهی دادن کردهاند ،در همین راس��تا دموکرات ها
آنها را متهم به الپوش��انی در این باره کردهاند .چاک
ش��ومر رهبر اقلیت تاکنون  ۱۱مرتب��ه اصالحاتی را
در اس��ناد احضاریه از س��وی دولت و شاهدانی مانند
جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا و میک
موالن ِوی رئیس کارکنان کاخ سفید درخواست کرده
اس��ت .شومر جمهوری خواهان را محاصره کنندگان
ش��اهدان جدید خوانده اس��ت« .ننگ ملی» عنوانی
اس��ت که سناتور میچ مک کانل رهبر حزب اکثریت
ب��ه این اق��دام داده اس��ت .کمی پی��ش از برگزاری
دادرس��ی دیوان عالی کش��ور جان رابرتز سوگند یاد
کرد که س��ناتورها برای اجرای یک عدالت بیطرفانه
تالش خود را به کار خواهند بس��ت .به نظر میرسد
اجرای استیضاح ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا
اگرچه از سوی تعدادی از سناتورهای جمهوریخواه
مورد اس��تقبال قرار گرفته اما در عین حال بخشی از
جمهوریخواهان به دلیل حمایتهای حزبی مخالفت
خ��ود را با آن اع�لام کردهاند .تصمیمه��ای ناگهانی
ترام��پ در عرصههای داخلی ،نظامی و بینالمللی از
مهمترین مشوقهایی است که مسیر را پیشتر از اینها
برای استیضاح گشوده بود.

معجزهاقتصادآفریقایی

هم��ه چیز عال��ی به نظ��ر میرس��د .ام��ا فیلم،
فناوریهایهایتک و فروش��گاههای زنجیرهای برای
پوش��ش س��ه فصل یک میلیارد نفر جمعیت کافی
نیس��ت .این مطلب را در ش��ماره جدید «نیوزویک»
میخوانیم .درست مانند آنچه که در رابطه با اقتصاد
آمریکا و گوگل عنوان میشود :اگرچه گوگل موفقیت
بزرگی بود اما چنین نمیتوان ادعا کرد که به تنهایی
بتواند اقتصاد آمریکا را متحول کند .دگرگونی نیاز به
پروردن صنایع اصلی مانند نفت ،تولید و کش��اورزی
برای رقابتی و کارآمدتر ش��دن فض��ا دارد .به همین
دلیل است که در اقتصاد آفریقا کشوری مثل نیجریه
ش��رکت ملی نفت نیجریه را در اختیار دارد .نیجریه
در عین حال به یک س�لاح پنهان نیز مجهز اس��ت:
دموکراس��ی .دارون عاصم اوغلو و جیمز رابینس��ون
نویس��ندگان کتاب دالیل شکست ملتها در بخشی
از کتاب خود عنوان میکنند که کشورهای اقتدارگرا
ک��ه اقتصاد خود را آزاد میکنند تنها ش��انس تجربه
کوتاه مدت رش��د اقتصادی دارند؛ اما نکته اینجاست
که این رش��د تداوم نخواهد یاف��ت چرا که موفقیت
پایدار به س��رمایهداری فراگیر و دموکراسی نیاز دارد
و این همان چیزی اس��ت که اکن��ون در چین اتفاق
میافتد .در این کش��ور موجی از رهبران استبدادی
بر سر کار آمدهاند که پس از پایان دنگ شیائوپینگ
نتوانستند در مقابل کنترل مجدد اقتصاد و معکوس
کردن بسیاری از اصالحات وی مقاومت کنند.
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یادداشت

مدیرمالی پلیپروپیلن جم بر استراتژی صادرات محصوالت تأکید کرد

ضرورت جلوگیری از هیجانات بازار

«جم پيلن» رکورد  10ساله را میشکند

براساس برنامهریزی مالی ،برای سال فعلی و آینده انتظار داریم تا سود بیش از  1000میلیارد تومان تحقق یابد
فرحناز سپهری پلی پروپیلن جم ( ،)JPPCس�ال 1387
خبرنگار
در منطقه آزاد انرژی پارس در عس�لویه
آغازبه فعالیت کرد .این شرکت قادر به تولید بیش از120
نوع از گریدهای پلی پروپیلن شامل هموپلیمر ،کوپلیمر
تصادفی ،کوپلیمر ضربه پذیر(هتروفاز) و ترپلیمر با هدف
پوش�ش تمامی کاربردهای پلی پروپیلن در بازار ایران و
جهان اس�ت .از س�وی دیگر پلی پروپیلن جم در خرداد
م�اه  98با نماد «جم پيلن» وارد بازارس�رمایه ش�د و در
بازار دوم بورس جای گرفت .همچنین ش�فافیت بیشتر
و س�هیم شدن سایر افراد در منافع «جم پيلن» از جمله
اهداف ورود به بازار سهام بوده است.موارد مذکور بخشی
از اظه�ارات یکی از مدیران پلی پروپیلن جم به ش�مار
میآی�د .فرصتی پیش آمد تا ب�رای آگاهی از عملکرد و
برنامههای پیشروی شرکت مذکور ،با حمیدرضا رمضانی،
مدیرمالی پلی پروپیلن جم گفتوگویی انجام دهیم.
***
روند تاسیس و فعالیت پلی پروپیلن جم چگونه بوده و
چند درصد تجهیزا ت بومی و یا خارجی است؟
شرکت س��ال  87درمنطقه عسلویه شروع به فعالیت کرد .در آغاز
به کار و راه اندازی اولیه کارخانه از شرکتهای خارجی کمک گرفته
ش��د .اما اکنون با وجود بخش کمیته بومی س��ازی که وجود دارد در
بخش نگهداری قطعات بیشتر فعالیت به صورت داخلی انجام میشود.
از جمله این نمونهها میتوان به بومی س��ازی تیغه اکس��ترودر اشاره
داش��ت .با توجه به اهمیت کاربری ،قطعه مذکور توس��ط متخصصان
شرکتهای تولیدی کشور ساخته و تست شده که در مرحله آزمایش
کارخانه قرار دارد.
چه مسائلی باعث شد که در بازار سرمایه حضور یابید؟
یکی از سهامداران اصلی شرکت صندوق بازنشستگی کشوری است،
ازطرف این صندوق با توجه به سیاستی که ابالغ شد از سال  96پیگیر
موضوع ورود به بازار س��رمایه بوده ایم .همچنین از دالیلی که تصمیم
گرفته ش��د تا شرکت وارد بازار سرمایه شود میتوان به شفاف سازی و
توجه به جامعه اشاره کرد .به طوری که به افراد دیگر وسهامداران جزء

هم امکان داده شود در مزایای این شرکت سهیم باشند .به نظر میرسد
صندوق بازنشس��تگی با هدف ش��فافیت بیشتر وس��هیم کردن مردم
درمنافع ش��رکت این تصمیم را گرفت .البته از طرفی با بررس��یهایی
که انجام شد ،پلی پروپیلن جم تا دو سه سال رقیب چندانی را نخواهد
داش��ت؛ در عین حال که اولی��ن و بزرگترین تولید کننده پرو پیلن در
ایران هستیم و میتوانیم این پیشتازی را طی چند سال آتی نیز حفظ
و حراست کنیم.
با توجه به گزارش مالی ارائه ش�ده در س�امانه کدال،
میزان سود منتهی به آذر  98نسبت به مدت مشابه سال
گذشته افزایش داشت ،علت را چه میدانید؟
بخشی از افزایش سود به دلیل شرایط کلی اقتصاد شامل تورم موجود،

براس�اس عملکرد  10ماهه در حدود  805میلیارد
تومان سود کسب شد که باالی  400تومان برای هر
س�هم س�ود به همراه آورد پیشبینی ک�رده ایم تا
پایان س�ال این میزان به حداقل  500تومان به ازای
هر سهم برای سهامداران محقق شود

افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش قیمتها بوده است .علت دیگر ،ایجاد
ترکیب بهینه ای از فروش محصوالت بود که از اول س��ال رقم خورد؛ در
ای��ن خصوص کارگروهی به نام کارگروه تولید اقتصاد وبازار در ش��رکت
فعال اس��ت که براساس قیمت تمام شده ای که برای هر گرید محصول
محاسبه میشود برای نوع محصوالتی که سودآوری بیشتری دارند ،واحد
تولید کارخانه به تولید این گروه از محصوالت که برای ش��رکت حاشیه
سود بیشتری دارد متمرکز میشود .از این رو با متمرکز شدن واحد تولید
کارخانه روی همان گرید با حاش��یه سود باالتر ،سودآوری بیشتری رقم
خورد .همچنین باید اش��اره کنم از امس��ال که وارد بورس شدیم و از27
خرداد  98عرضه س��هام کلید خورد همزمان کارگروه یاد ش��ده تشکیل
شد درحالی که در سالهای قبل تر این کمیته فعالیت چندانی نداشت.
یکی دیگر ار علل ،بحث افزایش قیمت محصوالت در بازار داخل بوده که
به دلیل افزایش نرخ ارز و افزایش تقاضا روی داد .به طوری که میانگین
فروش هر کیلو گرم محصوالت شرکت در سال گذشته حدود هشت هزار
تومان بود درحالی که امسال با بررسی که صورت گرفت میانگین فروش
گریدهای محصوالت مان به  12500تومان افزایش یافت.
در بخش صادرات محصوالت استراتژی چگونه است؟
برای ص��ادرات محصوالت ،خ��ط قرمزی را تعری��ف کردیم .به این
صورت که براساس شرایط مزایده و انجام آن ،قیمتها را دریافت کرده
و ب��ا قیمتهای داخل مقایس��ه میکنیم.اگر قیم��ت صادراتی کمتر از
قیمت داخل بود ،اولویت مان ،عرضه به بازار داخل اس��ت .چراکه برای
محصوالت مان درداخل همیش��ه مش��تری است و امسال هم این خط
قرمز را رعایت کردیم و توانس��تیم س��ودآوری درا ین بخش را تقویت
کنی��م .همچنین عالوه بر فروش داخل ،صادرات هم داش��ته ایم و ارز
حاصله را به سامانه نیما تزریق کرد ه ایم .به طوری که با در نظر گرقتن
خط قرمز ش��رکت ،طی  9ماه ،حدود  42درصد از ارز فروش صادراتی
را هم به س��امانه نیما وارد کرده و به صرافیهای مجاز فروختهایم .باید
اش��اره کنم ،در س��ال جاری تاکنون از ح��دود  11میلیون دالر میزان
فروش صادرات که داش��ته ای��م  5میلیون دالر درس��امانه نیما عرضه
و 6میلی��ون دالر باقیمانده صرف قطعات و مواد اولیه ش��رکت ش��د و
انتظارداریم این روند در سال آینده هم ادامه یابد.
ادامه در صفحه 10

یکی از عوامل موثر بر بازار سرمایه ،به طو ر یقین ریسکهای سیاسی
و به طور خاص تر ریسک وقوع جنگ است که نه تنها در ایران بلکه
در تمامی کشورها موجب نوسان در این بازار خواهد شد.
در خص��وص ریزش ش��اخص در هفتههای گذش��ته به همراه اثر
احتمال وقوع جنگ و درگیری سیاس��ی با ایاالت متحده آمریکا،
اعظم هنردوست هیجان حاک��م بر بازار در روند صعودی و نزولی موجب تش��دید
رئیس اداره بازارسرمایه ریزش بازار ش��د که با حمایت هوش��مندانه و مناسب سهامداران
هلدینگ خلیجفارس حقوقی به ویژه در سهمهای بزرگ بازار ،از شدت آن کاسته شد؛
البته پس از افزایش احتمال رفع ریسک مزبور از یکی دو هفته اخیر با رشد قابل مالحظه
بازار مواجه بودیم .در ش��رایط فعلی با توجه به اینکه در بازارهای موازی نوسان چندانی
که قابل قیاس با بورس بوده وجود نداشته و بعضاً در برخی بازارها از جمله مسکن شاهد
رکود موجود در آن هس��تیم لذا از مقایس��ه آنها با بازار سهام پی به جذابیت چشمگیر
این بازار برده که این جذابیت س��بب جذب هر چه بیش��تر نقدینگی افراد و به تبع آن
رشد بورس شده است.
از س��وی دیگ��ر ،حمایتهای مادی و معنوی دولت در تزری��ق نقدینگی به بازار در
ش��رایط بحرانی و تش��ویق مردم به س��رمایهگذاری در آن و بیان حمایت جدی که در
مصاحبهها و س��خنرانیهای مس��ئوالن نمایان اس��ت؛ خود گواه بر اراده دولت بر حفظ
جذابیت این بازار است.
از جمله دالیل حمایت دولت نیز میتوان این نکته را در نظر داش��ت که در صورت
عدم وجود فرصتهای سرمایهگذاری مناسب در کشور ،شاهد خروج سرمایههای کالن
و هدایت آن به س��مت سایر کشورها خواهیم بود .در شرایطی که از جذب سرمایههای
خارجی محروم هس��تیم ،نباید زمینه را برای خروج س��رمایههای داخلی نیز رقم بزنیم.
همچنین علت دیگر رش��د بازار س��هام ،هدایت نقدینگی به سوی کم خطرترین بخش
اقتصاد اس��ت .در حال حاضر با توجه به وضعیت ش��کننده سیستم بانکی امکان جذب
حداکثری نقدینگی که تنها با افزایش نرخ سود سپردهها میسر است وجود نداشته و ال
جرم نقدینگی س��رگردان به دنبال بازارهای جایگزین است که حضور آن در هر بازاری
منجر به تشدید تورم خواهد شد.
در این میان تنها بازاری که رش��د آن کم خطر تر بوده و حتی به عنوان نقطه قوت
اقتصاد هر کش��وری بیان میشود بازار سرمایه اس��ت .در نهایت پیشبینی میشود که
ب��ا روند فعلی حفظ و جذب نقدینگی به بازار ،تا پایان س��ال روند اصلی ش��اخص کل
صعودی باشد.
البت��ه باید ب��ه این نکته نیز بپردازی��م که روندهای صع��ودی و نزولی هیجانی در
بازار قابل توجیه نبوده و چنانچه در مس��یر صعود نیز ش��اهد هیجانهای بیش از حد
باشیم بی شک دوران رونق آن را کوتاه کرده ایم.همچنین در پی اصالحهای مقطعی
ش��اخص ممکن اس��ت با هیجانات منفی زمینه ریزش ادامه دار آن فراهم ش��ود .در
مجموع با این حجم از نقدینگی جذب ش��ده و حضور س��رمایهگذاران تازه وارد که با
نیت س��رمایهگذاری مقطعی به این بازار مینگرند؛ دیگر حمایتهای حقوقی قادر به
حفظ تعادل بازار نخواهد بود.

صنایع و شرکتها
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خبر ویژه

رمزهای پویا توسعه خواهد یافت

هفتهنامه بورس :موضوع امنیت یکی از شاخصهای مهم اعتماد مشتریان به بانک ایران
زمین است ،و تالشهای بانک مرکزی و بانکها در راستای معرفی رمزهای پویا هم ،در همین
راستا تعریف شده است.
عبدالمجید پورسعید ،مدیرعامل بانک ایران زمین در خصوص نگرانیهای ایجاد شده جامعه
در مورد امنیت تراکنشهای بانکی اظهار داشت :یکی از روشهای جدیدی که بانکهای کشور
در حال حاضر به مش��تریان خود عرضه کرده اند ،اس��تفاده از رمزهای پویا است ،که مشتریان
میتوانند با مراجعه به ش��عب بانکها و یا با اس��تفاده از روشهایی که توسط بانکها معرفی شده از این امکان استفاده
کنند .مدیر عامل بانک ایران زمین ،شتاب رشد در ابزارها و اپلیکیشنهای دیجیتال را از چالشهای امنیتی عنوان کرد
و افزود :امروز ترکیبی از برنامههای پرداخت از طریق بانکها ،فین تکها و استارتاپها در اختیار مشتریان قرار دارد که
در مواردی مشتری بدون در نظر گرفتن مباحث امنیتی اقدام به نصب این برنامهها از منابع غیر قابل اعتماد میکند و
این امر ریسک سرقت اطالعات را افزایش میدهد ،وموجب دسترسی سارقین به اطالعات مهم بانکی مشتریان میشود.
پورس��عید افزود :برای مقابله با این تهدیدهای دائم ،بانکها و موسس��ات مالی همواره الگوهای جدیدی را برای امنیت
مشتریان خود ارائه میکنند .همچنین به طور یقین رمزهای پویا در آینده با توجه به نیازهای شبکه بانکی و مشتریان
و تهدیدهای جدید توسعه خواهد یافت.

ارمغان سود مناسب برای سهامداران «جم پيلن»
ادامه از صفحه 9

مقاصد صادراتی کدام کشورها هستند؟
از عمده ترین مقاصد صادراتی ،کش��ور ترکیه اس��ت .در کشورهای مش��ترک المنافع نظیر گرجستان ،ازبکستان و
آذربایجان هم،مواردی را شناسایی کردهایم.
فروش محصوالت از چه طریق انجام میشود؟
فروش داخلی صد در صد محصوالت از طریق بورس کاال انجام میشود .در داخل ،خریداران محصوالت توسط بورس
کاال شناسایی ،تایید و به آنها ،محصول فروخته میشود .فروش صادراتی فقط از طریق مزایده وبه صورت شفاف انجام
میشود به گونهای که قیمتها به صورت محرمانه دریافت و به بخش حراست شرکت ارسال میشود .سپس ایمیلها در
روز مشخصی در کمیته فروش باز و برنده انتخاب میشود .البته باید تاکید کنم این انتخاب براساس همان خط قرمزی
است که به آن اشاره شد ،یعنی قیمت صادرات محصوالت شرکت نباید از قیمت داخل کمتر باشد.
شرایط بدهی و مطالبات چگونه است؟
در سه سال اخیر تمام گزارشات حسابرسی بدون بند ،بدون ابهام و مطلوب بوده است .از طرفی باید اشاره کنم براساس
قانونی که تصویب شد مبنی براینکه شرکتهایی که پروانه بهره برداری شان قبل از سال  91است و درمنطقه محروم
هستند میتوانند از معافیت مالیاتی  10ساله استفاده کنند ،از این رو شرکت ماهم عالوه بر  10سال معافیت اولیه10 ،
سال معافیت مالیاتی دیگر را نیز خواهد داشت .باید اشاره کنم شرط استفاده ازا ین قانون ،رعایت کردن تمام چارچوب
مالیاتی است که ماهم در این راستا اقدامات الزم را انجام داده ایم و توانستهایم از معافیت مالیاتی استفاده کنیم .به همین
ترتیب در تمام حسابهای شرکت همچون حسابهای مالیات بر ارزش افزوده ،مالیات عملکرد ،مالیات تکلیفی و حتی
مالیات حقوق و سایر ،شفافیت داریم .براین اساس عالوه بر نداشتن بدهی مالیاتی ،هیچ گونه بدهی به سازمانی مثل تأمین
اجتماعی ویا سیستم بانکی نداریم .یادآور شوم که شرکت از هیچ گونه تسهیالت بانکی در سه سال اخیر استفاده نکرده
و موارد قبلی را هم تسویه حساب کرده است.نتیجه عملکرد شرکت روشن و شفاف است .همچنین با توجه به تهمیداتی
که داشته ایم تمام تعهدات به سهامداران و تمام سازمانها و ارگانهای نظارتی را نیز انجام دادهایم.
براس�اس آخرین مجمع ،چه سودی بین سهامداران تقسیم و افزایش سود سال آینده چه میزان بر
آورد میشود؟
براساس مجمعی که دوم تیرماه  98برگزار شد طبق وعده ای که به سهامداران دادیم از  10تیر تا  10مرداد ،سود
س��هام  10درصد از س��هامداران شرکت در بازار سرمایه ر ا به سهامداران پرداخت کردیم .سود سهامداران عمده هم تا
پایان ش��هریور پرداخت شد .برای سال آینده هم سیاست شرکت براین است تا سود سهامداران کامال تقسیم شود که
خبر خوش��ی برای آنهاست .عالوه براین براس��اس عملکرد  10ماهه در حدود  805میلیارد تومان سود کسب شد؛ که
باالی  400تومان برای هر سهم سود به همراه آورد .پیشبینی کرده ایم تا پایان سال این میزان به حداقل  500تومان
به ازای هر س��هم برای س��هامداران محقق شود .همینطور برنامه ریزی مالی نشان میدهد که برای سال فعلی و آینده
انتظار داریم تا سود بیش از  1000میلیارد تومان تحقق یابد.

چه برنامههای توسعه ای در دستور کار قرار دارد؟
یک��ی از برنامه توس��عه ای،تولید کامپاند اس��ت .درنظر داریم از خام فروش��ی مطلق جلوگیری کنیم و بخش��ی از
محصوالتمان را با ارزش افزوده و برای صنایع پایین دستی تولید کنیم تا در عین حال سود بیشتری به سهامدار برسد.
در این خصوص به شرکتهایی مواد اولیه میدهیم ،درحالی که در مرحله اول فرآیند تولید ،نظارت و مشارکت برعهده
ماس��ت و محصول مورد نیاز صنایع پایین دس��تی تولید و با برند ش��رکت پلی پروپیلن جم و ارزش افزوده بیشتر وارد
بازار میشود .برنامه دیگر گرید لوله است .در بررسیهای انجام شده با توجه به کارایی که در دستگاه اکسترودر فعلی
شرکت دیده شده است؛ در نظر داریم تا با همین اکسترودر ،گرید لوله را تولید کنیم ،چراکه تولید گرید لوله در بازار
نیاز است .همچنین در راستای سیاست توسعه ای در صدد هستیم تا در این زمینه اقدام موثر و قطعی را انجام دهیم.
برنامههای مسئولیت اجتماعی چه جایگاهی در شرکت دارد؟
به عنوان نمونه در راستای مسئولیتهای اجتماعی ،در سیل لرستان همکاران شرکت به صورت شخصی و با کسر
از حقوق شان مبلغ  160میلیون تومان کمک کردند .همینطور در سیل اخیر سیستان و بلوچستان هم نزدیک به 212
میلیون تومان از حقوق کارمندان در این راستا با رضایت شخصی آنها ،کمک شد .هیأت مدیره شرکت هم معادل این
مبلغ را برای هموطنان آسیب دیده از سیل سیستان تصویب و پرداخت کرد.

درآمدتسهیالت
بانک صادرات ایران در جریان عملکرد اولین ماه از فصل زمستان از محل اعطای تسهیالت
به مش��تریانش بالغ بر  ۱۲هزار و  ۲۵۷میلیارد ریال درآمد کس��ب کرد .این رقم برای دوره
عملکرد  ۹ماهه اول امسال بالغ بر  ۹۹هزار و  ۷۱۹میلیارد ریال و برای دوره عملکرد از ابتدای
سال مالی جاری تا پایان دی ماه حدود  ۱۱۱هزار و  ۹۷۷میلیارد ریال محاسبه میشود.
درآمد تسهیالت از ابتدای سال درآمد تسهیالت اعطایی طی دوره جمع درآمد تسهیالت اعطایی از ابتدای
مالی تا پایان تاریخ  ۹۸.۰۹.۳۰یک ماهه منتهی به  ۹۸.۱۰.۳۰سال مالی تا پایان تاریخ ۹۸.۱۰.۳۰
۱۱۱.۹۷۷.۱۳۵
۱۲.۲۵۷.۵۱۷
۹۹.۷۱۹.۶۱۸
ارقام به میلیون ریال است

صاحبخانههای جدید از تسهیالت مسکن

هفتهنامه بورس :بانک مسکن سهم صندوق پسانداز
مس��کن یکم از کل تس��هیالت پرداخت��ی در بخش خرید
واحدهای مسکونی را اعالم کرد.
بر اس��اس این گزارش ،در  9ماهه اول سال  98مجموعا
حدود  27هزار فقره تسهیالت خرید مسکن از محل صندوق
پس انداز مسکن یکم پرداخت شده است .ارزش ریالی اصل
و سود تسهیالت پرداخت شده از این محل برابر با بیش از  3هزار میلیارد تومان برآورد
میش��ود.این در حالی اس��ت که ارزش ریالی اصل این تسهیالت بدون محاسبه سود
رقم��ی در حدود  2هزار و  300میلیارد تومان اس��ت .در حالی که این ارقام عملکرد
صندوق پس انداز مسکن یکم در پرداخت تسهیالت خرید مسکن را منعکس میکند،
اطالعات ارائه ش��ده همچنین نش��ان دهنده پرداخت  3هزار و  77فقره تسهیالت از
این محل به متقاضیان در آذرماه سال جاری است.به این معنا که در  30روز منتهی
به پایان آذرماه س��ال جاری مجموعا  3هزار و  77متقاضی خرید مس��کن با استفاده
از تس��هیالت صندوق پس انداز مس��کن یکم اقدام به خرید واحد مسکونی کرده اند.
همچنین در آذرماه امسال اصل و سود تسهیالت اعطا شده از محل صندوق پس انداز
مس��کن یکم رقمی در حدود  410میلیارد تومان بود .البته این رقم بدون محاس��به
سود تسهیالت پرداخت شده (رقم اصل تسهیالت پرداخت شده) معادل حدود 270
میلیارد تومان گزارش شده است .در مجموع حدود  27درصد از حجم کل تسهیالت
پرداخت ش��ده در حوزه خرید مسکن در  9ماهه ابتدایی سال جاری از محل صندوق
پس انداز مسکن یکم به متقاضیان خرید مسکن اختصاص یافت.

SEDAYE BOURSE

برای تأمین مالی و افزایش سرمایه چه برنامه ای دارید؟
شرکت از نقدینگی خوبی برخوردار است و در سال  96که برای ورود بورس اقدام کردیم ،سرمایه شرکت  50میلیارد
تومان بود که  150میلیارد تومان افزایش سرمایه هم برای پروژههای شرکت لحاظ و از آن محل  4پروژه تعریف شد ؛
از این  4پروژه یک پروژه ساخت انبار در عسلویه بود که با همکاری شرکت پیمانکاری صبا آرمه ( از گروه شرکتهای
صندوق بازنشس��تگی کش��وری) تکمیل ،س��اخته و تحویل ش��د .از این رو برای پروژهها نیازی به تأمین مالی شرکت
نداشته ایم .پیشبینی این است که برای سال آینده هم نیازی به تأمین مالی نخواهیم داشت .همچنین درحال حاضر
برنامهای برای افزایش سرمایه نداریم.

مانده تسهیالت اعطایی
پایان دوره
۱.۲۷۲.۳۵۰.۷۸۰
ارقام به میلیون ریال است

021- 41674000

چه میزان افزایش تولید را پیشبینی میکنید؟
با توجه به تصمیم هیأت مدیره که به تازگی اتخاذ ش��د ،و با توجه به اینکه باالترین میزان تولید  262هزار تن در
سال  96بود پیشبینی این است که تا آخر سال به باالترین رکورد تولید تاریخ  10ساله شرکت برسیم که رقمی فراتر
از  262هزار تن ودر حدود  270هزار تن خواهد بود

مانده اول ماه
تسهیالت
۱.۲۴۵.۵۶۷.۳۰۹

تسهیالت اعطایی
طی دوره
۱۶۴.۶۰۵.۴۳۳

تسهیالت وصولی
طی دوره
۱۳۷.۸۲۱.۹۶۲

021-41674103

تأمین خوراک چگونه بوده ودر این خصوص با چه مسائلی روبهرو هستید؟
از جمله شرکتها برای تأمین خوراک پتروشیمی جم است که نزدیک محل کارخانه بوده و همینطور از سهامداران
اصلی نیز محسوب میشو د .باید اشاره کنم حدود  60درصد سهام شرکت متعلق به پتروشیمی جم است .عالوه براین
با پتروش��یمی جم طبق قراردادی که داریم ،خوراک تحویل گرفته میش��ود .البته منبع دیگر پاالیشگاه شازند است به
طوری که سال گذشته  6هزار تن و امسال تاکنون بیش از  23هزار تن از شازند دریافت کردیم .در این خصوص مشکلی
نداشتیم و پیشبینی میشود که در سال آینده از سایر منابع به جز پتروشیمی جم و پاالیشگاه شازند ،خوراک بیشتری
نیز تأمین و دریافت کنیم.

هفته نامه بورس :بانک صادرات ایران در حالی گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به ۳۰
دی ماه امسال را منتشر کرد که طی آن جذب مبلغ بیش از سه هزار و  ۵۳۶میلیون میلیون
ریال سپرده در این دوره عملکرد را به اطالع اهالی بازار سرمایه و سهامداران رسانده است.
ماندهتسهیالت
این بانک بورسی با سرمایه بیش از  ۱۷۵هزار میلیارد ریال در دی ماه امسال بالغ بر ۱۶۴
هزار و  ۶۰۵میلیارد ریال تس��هیالت به متقاضی��ان پرداخت کرد .در عین حال وصول بیش
از  ۱۳۷هزار و  ۸۲۱میلیارد ریال تسهیالت را برای این دوره عملکرد به ثبت رساند .بر این
اساس ،مانده تسهیالت بانک در ماه گذشته از رقم یک هزار و  ۲۴۵میلیون میلیون ریال به
یک هزار و  ۲۷۲میلیون میلیون ریال رسید.

ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻮﺭﺱ

تحریمها ،چه تاثیری روی فعالیت و عملکرد شرکت داشته است؟
اگر تحریم را دو قس��مت کنیم بخش��ی مرب��وط به خرید قطعات و مواد اولیه بود که تا کن��ون در  10ماه جاری و
از ابتدای س��ال گذش��ته مشکلی نداش��تیم .البته تولید کنندگانی اصلی بودند که قطعات یا مواد اولیه را درا ختیار ما
ن نگذاش��تند اما توانس��تیم از طریق شرکتهای واس��طه مواد وقطعات را تهیه کنیم .به طوری که توسط شرکتهای
و اس��ط که در اروپا نیز هس��تند ،توانستیم کار مان را
پیش ببریم .از ای��ن رو تحریم در بخش خرید قطعات
شرکت از هیچ گونه تسهیالت بانکی در
هیچ گونه مش��کلی برایمان به وجود نیاورد .همچنین
سه سال اخیر استفاده نکرده و موارد قبلی
در ارتب��اط با فروش صادراتی با اس��تفاده از صرافیها و
را هم تسویه حساب کرده است همچنین
حسابهای واسطه ای در ترکیه ودوبی موفق به دریافت
کلیه وجوه ارزی حاصل از صادراتمان شدیم و مشکلی
ب�ا توجه به تهمیداتی که داش�تهایم تمام
برنخوردیم .در این بخش به طور قاطع میتوانم بگویم
تعهدات به سهامداران و تمام سازمانها و
هیچ مش��کلی نداش��ته ایم و تمام نقدینگی به صورت
ارگانهای نظارتی را نیز انجام دادهایم
ش��فاف به حسابهای د اخل منتقل ش��د .باید اشاره
کنم در خصوص فروش داخلی و صادراتی سیاستی که
تاکنون داشته ایم این است تا زمانی که کل پول به حساب شرکت واریز نشده ،حواله انبار را صادر نمی کنیم .به طور ی
که شرط تحویل کاال به هر خریدار (داخلی و خارجی) و صدور حواله انبار ،دریافت وجه نقد از جانب آنها بوده است.

 ۱۲هزار و  ۲۵۷میلیارد ریال جذب درآمد «وبصادر»
روند صعودی مانده سپرده
مانده س��پرده بانک صادرات ایران طی ماه گذش��ته از مبلغ
دو ه��زار میلیون میلیون ریال به دو هزار و  ۴۹میلیون میلیون
ریال رسید .این روند از جذب سپرده به مبلغ بیش از سه هزار
و  ۵۳۶میلیون میلیون ریال و تسویه سپرده بالغ بر سه هزار و
 ۴۸۸میلیون میلیون ریال رقم خورده است.
مانده اول ماه سپردههای سپردههای دریافتی طی
دوره
سرمایهگذاری
۳.۵۳۶.۹۹۹.۸۷۶
۲.۰۰۰.۳۴۶.۲۷۲

مانده سپردههای
سپردههای تسویه شده
سرمایهگذاری پایان دوره
طی دوره
۲.۰۴۹.۱۹۴.۱۴۸
۳.۴۸۸.۱۵۲.۰۰۰
ارقام به میلیون ریال است

سود سپردههای سرمایهگذاری شده
این گزارش میافزاید :بانک صادرات ایران در دوره عملکرد دی ماه امس��ال بیش از ۱۴
هزار و  ۸۹۲میلیارد ریال س��ود سپرده به س��پردهگذارانش پرداخت کرده است .همچنین
س��ود سپردههای س��رمایهگذاری ش��ده «وبصادر» برای دوره عملکرد  ۹ماهه اول امسال
حدود  ۱۱۵هزار و  ۹۳۱میلیارد ریال و در دوره عملکرد  ۱۰ماهه ابتدای سال مالی جاری
حدود  ۱۳۰هزار و  ۸۲۴میلیارد ریال محاسبه میشود.
سود سپردههای سرمایهگذاری
تا پایان تاریخ ۹۸.۰۹.۳۰
۱۱۵.۹۳۱.۲۴۷

سود سپردههای سرمایهگذاری
طی دوره یک ماهه
منتهی به ۹۸.۱۰.۳۰
۱۴.۸۹۲.۷۶۸

جمع سود سپردههای سرمایهگذاری
از ابتدای سال تا پایان تاریخ
۹۸.۱۰.۳۰
۱۳۰.۸۲۴.۰۱۵
ارقام به میلیون ریال است

جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت برای بانک دی

هفتهنامه بورس :تقدیرنامه یک ستاره چهارمین دوره
جایزه مس��ئولیتهای اجتماعی مدیریت ب��ه برات کریمی،
مدیرعامل بانک دی اعطا شد.
ب��ر اس��اس ای��ن گ��زارش در چهارمی��ن دوره جای��زه
مس��ئولیتهای اجتماعی که به همت انجمن مدیریت ایران
و با همکاری دانش��گاه خاتم برگزار شد از بانک دی به پاس
تقدیر ش��د .این گزارش میافزاید :در

اهتمام مس��تمر در حوزه مس��ئولیت اجتماعی
چهارمین دوره جایزه مسئولیتهای اجتماعی مدیریت که با حضور جمعی از مدیران
ارشد سازمانهای دولتی و خصوصی ،استادان دانشگاه و دانشپژوهان حوزه مدیریت
برگزار ش��د از بانک دی به پاس اهتمام به هدفگذاری ،برنامهریزی و پیاده س��ازی
رویکردهای منسجم در انجام مسئولیتهای اجتماعی با اعطای تقدیرنامه یک ستاره
تقدیر شد .بر اساس این گزارش ،بانک دی که برای نخستین بار در این جایزه شرکت
کرده است طی سه سال گذشته با تدوین سند استراتژیک مسئولیت اجتماعی بر اساس
مدل کارول ،اقدام به ساخت سه باب مدرسه در مناطق زلزلهزده استان کرمانشاه ،سه
باب مدرسه در مناطق سیلزده استان لرستان و گلستان ،اهدای کانکس و کمکهای
نقدی و غیرنقدی به زلزله زدگان کرمانش��اه ،توسعه سامانه خدمات بانکی روشندالن
در هشت شعبه ،جمع آوری کمکهای مالی هموطنان و همکاران برای سیل زدگان
استان سیستان و بلوچستان ،اهداي بستههاي كمك آموزشي به دانش آموزان مدارس
مناطق محروم کشور ،طراحی دی کارت کاالی اسنوا ،فیروزه کارت و ارائه تسهیالت EDAYE
خرید نیروگاههای خورشیدی شرکت سوالر کرده است.
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کنسرسیوم برای ورود جدی به بانکداری دیجیتال تشکیل شد

تسریع گردش داراییها توسط بانک پارسیان

هفته نامه بورس :هدف از راه اندازی کانال الکترونیک
مشترک با شرکت سمات در سامانه جامع اطالعات مشتریان
(سجام) دسترسی آسان مردم و مشتریان به خدمات مختلف
با حداقل هزینه و سرعت بیشتر است.
کوروش پرویزیان ،در مراس��م بهرهب��رداری ارتباطهای
الکترونیک سپرده مرکزی تسویه وجوه و اوراق بهادار و بانک
پارسیان در سامانه جامع اطالعات مشتریان (سجام) اظهار
داشت :دسترسی ساده و شناسایی هویت یکی از موضوعات
ت چرا که مقدمه شفافس��ازی
مهم در نهادهای مالی اس�� 
احراز هویت است که باید به درستی انجام شود.

امکان تطبیق و به روز رسانی با دنیا را دارد.

احراز هویت صحیح در اولویت
مدیرعامل بانک پارس��یان گفت :این خدمات با توجه به
فرهنگ عمومی جامعه و متناسب با استانداردهای روز دنیا
طراحی شده است؛چراکه بحث شناسایی و احراز هویت یکی
از موضوعات مهم در نهادهای مالی و سرمایهگذاری است .به
این دلیل که نخستین گام در اجرای شفافیت ،بحث KYC
و احراز هویت صحیح اس��ت .پرویزیان اجرای استانداردهای
 KYCرا س��بب بازتر ش��دن فضای فعالیت سرمایهگذاران
ارزیابی کرد و خاطرنش��ان ک��رد :چنانچه تحریمها برطرف
ش��ود ،فضای اقتصادی و مالی کشور به س��بب اجرای این
اس��تانداردها در ش��رایط کنونی ،در کمتری��ن زمان ممکن

نهادهای مالی بسیار شفاف
مدیر عامل بانک پارس��یان ب��ا اعالم این که در
ایران همیش��ه نهادهای مالی جزو نهادهای بسیار
ش��فاف و با استانداردهای مدرن هستند که حتی
بر خالف برخی کش��ورها ،مش��تریان بدوننام در سیس��تم
بانکی نداریم ،اظهار داش��ت :اس��تانداردهای فعلی ایران به
اس��تانداردهای کش��ورهایی همانند روس��یه و چین خیلی
نزدیک اس��ت و این نشان میدهد که تطبیق استانداردهای
ایران با دنیا خیلی پیچی��ده نخواهد بود .وی افزود :موضوع
بس��یار مهم این اس��ت که باید حس اعتماد و اطمینانی که
بین بانک و مشتریان بانک ایجاد شده را ارتقا بدهیم.
پکیج کامل برای مشتریان
پرویزیان تصریح کرد :س��جام مقدمه سرویسهای عامی
است که به مشتریان ارائه میکنیم تا بتوانیم یک پکیج کامل
را برای مشتریان شکل بدهیم .البته در حال حاضر خدمات
کی��ف پول الکترونیک ،آی گپ ،ت��اپ ،خدمات کارگزاری و
لوتوس پارسیان در حوزه صندوقهای سرمایهگذاریها نیز
از جمله سرویسهایی است که از سوی بانک پارسیان ارائه
میشود .وی اعالم کرد :با مشارکت  ۴بانک (پارسیان ،ملی،

حضور در رینگ صادراتی
مصطفی ضرغامی ،معاون طرح و توس��عه بانک پارسیان
نیزاز «ورود به معامالت آتی بورس کاال» به عنوان یکی دیگر
از اهداف بانک پارس��یان خبر داد و خاطرنشان کرد :تالش
بر این اس��ت که در رینگ صادراتی بورس کاال وارد ش��ویم
و تعامالت مالی فعالیتهای تج��اری بین تولیدکنندگان و
صادرکنندگان ایرانی و همچنین واردکنندگان از کشورهای
عراق ،سوریه و افغانستان را سامان دهیم.
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هفته نامه بورس :بررسی گزارش فعالیت
یک ماهه منتهی به  ۳۰دی ماه امسال شرکت
البراتوارهای دارویی س��ینا نش��ان میدهد که
درآمد فروش این مجموعه در دو دوره عملکرد
روند افزایش��ی را پشت س��ر گذاشته است .به
طوریک��ه درآمد فروش این مجموعه فعال در گروه دارو در دوره عملکرد یک ماهه
منتهی به  ۳۰دی ماه  ۹۸نسبت به دوره مشابه سال  ۹۷حدود  ۱۱درصد رشد داشت
و در کنارآن ،رشد درآمد فروش شرکت به میزان  ۲۷درصد در دوره عملکرد از ابتدای
س��ال مالی جاری تا پایان دی ماه در مقایس��ه با دوره مشابه سال مالی گذشته ثبت
شده است.
روند رو به رشد درآمد یک ماهه
بر اس��اس این گ��زارش ،البراتوارهای س��ینا دارو که محصوالت��ی همچون قطره،
پماد ،آمپول ،اس��پری استنش��اقی و قطره چش��می یکبار مصرف تولید میکند ،در
دوره عملک��رد یک ماه��ه منتهی به  ۳۰دی س��ال مالی منتهی به  ۲۹اس��فند ماه
 ۹۸تع��داد  ۱۳ه��زار و ( ۵۴۸هزار ع��دد) انواع محصول تولید ک��رده و با عرضه ۱۱
ه��زار و ( ۴۵۵هزار ع��دد) از تولیداتش درآمدی بالغ بر  ۲۸۱میلیارد ریال بدس��ت
آورده است.
بر اس��اس اطالعات جدول زیر ،درآمد ف��روش این مجموعه  ۸۰۰میلیارد ریالی در
دوره عملکرد یک ماهه منتهی به  ۳۰دی ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال مالی
گذش��ته با رشد  ۱۱درصدی مواجه ش��ده است و از رقم  ۲۵۲میلیارد و  ۹۲۱میلیون
ریال به  ۲۸۱میلیارد ریال افزایش یافته است.
دوره یک ماهه منتهی به ۹۸.۱۰.۳۰
مقدار تولید
(هزار عدد)

دوره یک ماهه منتهی به ۹۷.۱۰.۳۰

مقدار فروش مبلغ فروش
(هزار عدد) (میلیون ریال)
۱۱.۴۵۵

۱۳.۵۴۸

مقدار تولید
(هزار عدد)
۱۴.۶۷۹

۲۸۱.۰۰۰

پارس سويچ

ملت و پاس��ارگاد) و بخش خصوصی فضایی را
ایجاد کردهایم که تا به حوزه بانکداری دیجیتال
ورود متفاوتتری داشته باشیم.
مدیرعامل بانک پارس��یان افزود :با مجوز از
سازمان بورس و اوراق بهادار در نظر داریم تا با
پشتوانه داراییها ،سهام و غیره ،بانک پارسیان
و  3بانک دیگر قابلیت نقد و قابل گردش داراییها را تسریع
کنیم و بر همین اس��اس در حال حاضر پروژهها را با یونیت
طال شروع کردهایم و منتظر مجوز نهادهای مرتبط هستیم.
البته در همین حال دولت مجوز ارز دیجیتال را صادر کرده
اما باید س��ایر نهادهای تصمیم گیر نیز مجوزهای مورد نیاز
را صادر کنند تا با استفاده از این گونه ابزارهای مالی اقتصاد
ایران یکگردش و چرخش مناسب را تجربه کند.

ارتقای فروش و درآمدزایی در «دسینا «تداوم دارد

مقدار فروش مبلغ فروش
(هزار عدد) (میلیون ریال)
۱۲.۷۸۹

۲۵۲.۹۲۱

بیشترین درآمد و نرخ فروش محصوالت
دو محصول قطره و اس��پری استنش��اقی در هر دو دوره عملکرد یک ماهه منتهی
به  ۳۰دی ماه امس��ال و نیز  ۱۰ماهه اول سال جاری به ترتیب عنوان پردرآمدترین
و گ��ران ترین محصول این مجموعه را به خود اختصاص داده اند .گفتنی اس��ت ،در
ماهی که گذش��ت تعداد هفت ه��زار و ( ۸۶۱هزار عدد) محصول قطره در ش��رکت
البراتوارهای دارویی سینا تولید شده و از محل فروش حدود هشت هزار (هزار عدد)
از آن مبلغ  ۱۷۲میلیارد و  ۶۵۱میلیون ریال درآمد توسط این شرکت شناسایی شده
اس��ت .عالوه بر این ،تعداد ( ۴۶۹هزار عدد) از محصول تولیدی اس��پری استنشاقی
ب��ه قیمت  ۱۴۵میلی��ون و  ۶۱۱هزار ریال به ازای هر (هزار ع��دد) در بازار فروخته
شده است.
دوره منتهی به ۹۸.۱۰.۳۰

شاخصهای عملکرد یک ماهه
بر اساس این گزارش ،شرکت بیمه آسیا در رشتههای بیمهای
همچون درمان ،ثالث-اجباری ،ثالث-مازاد و دیه ،حوادث سرنشین ،بدنه خودرو ،آتش
سوزی ،باربری ،مسئولیت ،مهندسی ،کشتی و ...فعالیت میکند .این مجموعه با سرمایه
دو هزار و  ۳۰۰میلیارد ریال در جریان فعالیتش در اولین ماه از فصل زمس��تان بیش
از چهار هزار و  ۶۴۰میلیارد ریال حق بیمه صادر کرده و در مقابل بالغ بر چهار هزار و
 ۱۸۷میلیارد ریال خسارت به بیمه گزاران پرداخت کرده است .بر این اساس میتوان
گفت تراز «آسیا» در دی ماه امسال مثبت محاسبه میشود.
حق بیمه صادره
مبلغ (میلیون ریال)

سهم (درصد)

مبلغ (میلیون ریال)

سهم (درصد)

۴.۶۴۰.۸۸۰

۱۰۰

۴.۱۸۷.۷۵۴

۱۰۰

بر اساس اطالعات موجود ،از میان رشتههای بیمهای در حال فعالیت شرکت بیمه
آسیا طی ماه گذشته ،رشته بیمه ثالث  -اجباری بیشترین سهم را در صدور حق بیمه
و خسارت پرداختی در اختیار دارد .به طوریکه ،بالغ بر یک هزار و  ۹۴۲میلیارد ریال
حق بیمه در این رش��ته بیمه ای صادر ش��ده است و این رقم معادل  ۴۲درصد از کل
مبلغ حق بیمه صادر شده توسط این مجموعه به شمار میرود .همچنین مبلغ دو هزار
و  ۱۱۶میلیارد ریال خس��ارت معادل  ۵۱درصد از کل مبلغ خسارت پرداختی در این
رشته بیمه ای پرداخت شده است.
دوره یک ماهه منتهی به ۹۸.۱۰.۳۰
حق بیمه صادره

رشته بیمه ثالث-اجباری

۴۲

۱.۹۴۲.۰۰۰

۲.۱۱۶.۵۲۶

از ابتدای امسال تا تاریخ ۹۸.۰۹.۳۰
خسارت پرداختی

حق بیمه صادره

حق بیمه صادره

اسپری استنشاقی

دوره از ابتدای امسال تا تاریخ ۹۸.۱۰.۳۰
نام محصول

مقدار تولید
(هزار عدد)

مقدار فروش
(هزار عدد)

قطره

۶۶.۲۴۵

۶۶.۸۹۹

۲۳.۶۸۳.۲۸۴

۱.۵۸۴.۳۸۸

اسپری استنشاقی

۴.۲۲۸

۴.۷۳۱

۱۴۲.۶۳۰.۹۴۵

۶۷۴.۷۸۷

ﺟﻤﻊ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺭﻱ

ﺟﻤﻊ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ

3،500،000

2،000،000
1،500،000
1،000،000
500،000
1397

1396

1394

1395

ﺟﻤﻊ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺭﻱ

1393

1392

ﺳﻮﺩ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ

ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
ﺳﻮﺩﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
ﺳﻮﺩ

2،000،000
2،000،000
1،500،000
1،500،000
1،000،000
1،000،000
500،000
500،000

ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
ﺳﻮﺩ
ﺳﻮﺩ ﺧﺎﻟﺺ
ﺧﺎﻟﺺ
ﺳﻮﺩ
ﻓﺮﻭﺵ ﺧﺎﻟﺺ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ

ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺭﻓﺘﻪﻭ ﻭﺩﺭﺁﻣﺪ
ﺧﺎﻟﺺ
ﻓﺮﻭﺵ
ﺍﺭﺍﻳﻪﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ
ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﻓﺮﻭﺵ
ﺑﻬﺎﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻛﺎﻻﻱ
ﺑﻬﺎﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻛﺎﻻﻱ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ

0
0

500،000500،0001،000،0001،000،0001397
1397

1396
1396

شرح
رشته بیمه ثالث-اجباری

۱۷.۴۲۱.۲۶۸

1395
1395

۳۶

۱۱.۸۴۲.۰۴۰

۴۲

روند معامالت رو به رشد
این گزارش میافزاید ،معامالت س��هام شرکت بیمه آسیا در دی ماه امسال با ثبت
رش��د ارزش سهام آن به میزان  ۱۰درصد پایان یافت .همچنین در ماهی که گذشت،
قیمت س��هام «آسیا» از محدوده قیمتی هفت هزار و  ۷۷۸ریال به هشت هزار و ۵۴۷
ریال افزایش یافت .البته در کنار آن ،ارزش بازار س��هام آن از  ۱۷هزار و  ۸۸۹میلیارد
ریال به  ۱۹هزار و  ۶۵۸میلیارد ریال رس��ید .گفتنی اس��ت ،ارزش معامالت سهام این
مجموعه در اولین روز معامالتی بازار سرمایه طی دی ماه امسال بواسطه حجم معامالت
هش��ت میلیون و  ۸۲۱هزار سهم آن مبلغ  ۶۸میلیارد و  ۶۱۲میلیون ریال ثبت شده
است .همچنین حدود شش میلیون و  ۶۵۸هزار سهم «آسیا» در آخرین روز معامالتی
بورس طی ماه گذش��ته میان معامله گران و سهامداران معامله شده است که این رقم
ارزشی بالغ بر  ۵۳میلیارد و  ۹۷۶میلیون ریال را در بازار سرمایه رقم زده است.
شرح

معامالت ۹۸.۱۰.۰۱

معامالت ۹۸.۱۰.۳۰

قیمت هر سهم (ریال)

۷.۷۷۸

۸.۵۴۷

ارزش بازار (ریال)

۱۷.۸۸۹.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۹.۶۵۸.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰

حجم معامالت (سهم)

۸.۸۲۱.۰۸۸

۶.۳۱۵.۱۵۲

ارزش معامالت (ریال)

۶۸.۶۱۲.۷۰۳.۴۴۲

۵۳.۹۷۶.۷۶۸.۰۳۷

1394
1394

1392
1392

1393
1393

1،500،0001،500،000-

وضعیت جریان وجه نقد شرکت

خسارت پرداختی

مبلغ (میلیون ریال) سهم (درصد) مبلغ (میلیون ریال) سهم (درصد)

0

ﺟﻤﻊ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ

عملکرد مالی شرکت

دوره عملکرد از ابتدای امسال تا تاریخ ۹۸.۱۰.۳۰
حق بیمه صادره

0

2،500،000

خسارت پرداختی

۵۵۱

نرخ فروش
(ریال)

1393

سهم
مبلغ
سهم
مبلغ
سهم
مبلغ
سهم
مبلغ
(میلیون ریال) (درصد) (میلیون ریال) (درصد) (میلیون ریال) (درصد) (میلیون ریال) (درصد)

۴۶۹

مبلغ فروش
(میلیون ریال)

1394

1392

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻣﺎﻟﻲ

از ابتدای امسال تا تاریخ ۹۸.۱۰.۳۰

۱۴۵.۶۱۱.۹۴۰

بیشترین درآمد و نرخ فروش محصوالت
این گزارش میافزاید :درآمد فروش «دسینا» در دوره عملکرد از ابتدای سال مالی
ج��اری تا پایان دی م��اه از محل تولید  ۶۶هزار و ( ۲۴۵ه��زار عدد) محصول قطره و
عرضه  ۶۶هزار و ( ۸۹۹هزار عدد) از آن بالغ بر یک هزار و  ۵۸۴میلیارد ریال محاسبه
میش��ود .در کنار آن ،در ای��ن دوره تعداد چهار هزار و ( ۷۳۱ه��زار عدد) از تولیدات
محصول اس��پری استنش��اقی به نرخ  ۱۴۲میلیون و  ۶۳۰هزار ریال به ازای هر (هزار
عدد) به فروش رسیده است.

ﺟﻤﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ

بیش از  27هزار میلیارد پرداخت خسارت
مبلغ حق بیمه صادر شده از سوی شرکت بیمه آسیا در دوره عملکرد از ابتدای سال
مال��ی ج��اری تا پایان دی ماه بیش از  ۴۷هزار و  ۹۶۳میلیارد ریال اعالم ش��ده اس��ت و
خسارت پرداختی در این دوره نیز بالغ بر  ۲۷هزار و  ۹۲۲میلیارد ریال محاسبه میشود.

۶۸.۲۹۲

۱۱۶.۹۹۳

1397

1396

1395

۵۱

قطره

۱۲۱.۱۶۰

500،000

خسارت پرداختی

۷.۸۶۱

۲.۹۱۷.۸۵۵

3،000،000

مبلغ (میلیون ریال) سهم (درصد) مبلغ (میلیون ریال) سهم (درصد)

۸.۰۹۳

۱۳۹.۳۳۰

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ

3،500،000

دوره یک ماهه منتهی به ۹۸.۱۰.۳۰

۲۱.۳۳۳.۳۷۵

۱۳۸.۱۲۱

وضعیت مالی شرکت

خسارت پرداختی

۱۷۲.۶۵۱

۲.۲۹۶.۷۵۱

موضوع موضوع فرعی:
فعالیت  .1انجام کلیه عملیات بازرگانی و مالی و معامالت
اموال غیر منقول مربوط به موضوع شرکت.
 .2انجام هر گونه سرمایهگذاری درشرکتهایی
که موضوع فعالیت آنها مرتبط با فعالیتهای این
شرکت باشد.
 .3تاسیس و مدیریت ایجاد شهرکهای صنعتی
 .4انجام فعالیتهای آزمایشگاهی.

3،000،000

بیمه ثالث-اجباری در جایگاه برتر
طبق اطالعات جدول زیر ،رش��ته بیمه ثالث-اجباری در دوره مورد اش��اره همچون
دی ماه امس��ال بخش موثری از مبالغ صدور حق بیمه و خس��ارت پرداختی را از آن
خود ساخته است .فعالیت شرکت بیمه آسیا در رشته بیمه ای ثالث-اجباری در دوره
عملکرد از ابتدای س��ال مالی جاری تا پایان دی ماه س��بب شده تا حدود  ۳۶درصد از
کل مبلغ صدور حق بیمه و نیز  ۴۲درصد از خس��ارت پرداختی این مجموعه محقق
شود .بر اساس اطالعات موجود ،حق بیمه صادر شده در رشته بیمه ای ثالث-اجباری
شرکت بیمه آسیا در دوره مورد بررسی بیش از  ۱۷هزار و  ۴۲۱میلیارد ریال و خسارت
پرداختی حدود  ۱۱هزار و  ۸۴۲میلیارد ریال اعالم شده است.

مقدار تولید
(هزار عدد)

محل ثبت اولیه

تهران

موضوع اصلی:
 .1س��اخت ،مونتاژ ،فروش پس��ت و لوازم برق
فش��ار قوی ،متوسط،ضعیف و س��ایر محصوالت
وابسته.

1،000،000

نام محصول

دوره از ابتدای امسال تا تاریخ ۹۸.۱۰.۳۰

شماره ثبت اولیه

25549

هفت�ه نامه بورس :بررس��ی گزارش فعالیت شرکت بیمه
آس��یا در دوره عملکرد یک ماهه منتهی به  ۳۰دی ماه امسال
حاکی از تراز مثبت این شرکت بیمه ای است.

مقدار تولید
(هزار عدد)

مقدار فروش مبلغ فروش
(هزار عدد) (میلیون ریال)

نماد

بسويچ

تاریخ ثبت اولیه 1355/04/09

1،500،000

مقدار فروش
(هزار عدد)

مقدار تولید
(هزار عدد)

گروه

ساخت توزيع كنندهها و كنترل كنندههاي برق

سال مالی

12/29

تراز مثبت بیمه آسیا در دی ماه امسال

۱۰۰ ۲۷.۹۲۲.۸۷۳ ۱۰۰ ۴۷.۹۶۳.۷۹۲ ۱۰۰ ۲۳.۷۳۵.۱۱۹ ۱۰۰ ۴۳.۳۲۲.۹۱۲

دوره از ابتدای امسال تا تاریخ ۹۷.۱۰.۳۰

ماشين آالت و دستگاههاي برقي

تاریخ اولین عرضه

1382/03/10

تاریخ آغاز فعالیت
 1355/04/09صنعت
(بهره برداری)

2،000،000

نرخ فروش
(ریال)

مقدار فروش مبلغ فروش
(هزار عدد) (میلیون ریال)

تاریخ تاسیس

1355/04/09

تابلو

فهرست اوليه بازار دوم

تاریخ پذیرش شرکت نزد
سازمان بورس و اواق بهادار

1380/12/14

2،500،000

مبلغ فروش
(میلیون ریال)

شاخصهای عملکردی  10ماهه
بر اساس اطالعات در دسترس ،شرکت در دوره عملکرد از ابتدای سال مالی جاری
ت��ا پای��ان دی ماه بیش از دو هزار و  ۹۱۷میلیارد ریال درآمد محقق س��اخت که این
رق��م از محل تولید حدود  ۱۱۷هزار (هزار عدد) ان��واع محصول و فروش  ۱۲۱هزار و
( ۱۶۰هزار عدد) از تولیداتش رقم خورده اس��ت .همچنین با توجه به اطالعات جدول
زیر ،افزایش درآمد فروش «دسینا» به میزان  ۲۷درصد در دوره عملکرد  ۱۰ماهه اول
امس��ال در مقایسه با دوره مشابه سال مالی گذشته به چشم میخورد .چراکه ،در این
دوره عملکرد درآمد فروش ش��رکت از مبلغ دو هزار و  ۲۹۶میلیارد ریال در  ۱۰ماهه
اول سال مالی  ۹۷به بیش از دو هزار و  ۹۱۷میلیارد ریال در  ۱۰ماهه اول سال مالی
 ۹۸ارتقا یافت.

نام شرکت

پارس سويچ

بازار

بورس اوراق بهادار تهران

شماره ثبت شرکت نزد
سازمان بورس و اواق بهادار

10334

ارزش وقیمت سهام بیمه آسیا روندی صعودی داشت

شرح

11

ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ
ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭﺟﻪ
ﺟﺮﻳﺎﻥ
ﻧﻘﺪ

ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻣﺎﻟﻲ  -ﻗﺪﻳﻢ
ﻣﺎﻟﻲ  -ﻗﺪﻳﻢ

800،000
800،000
600،000
600،000

ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ
ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭﺟﻪ
ﺟﺮﻳﺎﻥ
ﻧﻘﺪ
ﻢ
ﻗﺪﻳ
ﮔﺬﺍﺭﻱ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ  -ﻗﺪﻳﻢ

400،000
400،000
200،000
200،000

ﻧﻘﺪ ﺑﺎﺯﺩﻩ
ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ
ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭﺟﻪ
ﺟﺮﻳﺎﻥ
ﺑﺎﺯﺩﻩ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻳﻬﺎ ﻭ

0

ﺳﻮﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ ﺑﺎﺑﺖ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ
ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪ

200،000-

ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ

ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ

400،000-

1397

1396

1395

1394

1393

1392

600،000-

مریم شهریاری -کارشناس ارشد شرکت پردازش اطالعات مالی نوآوران امین

صنایع و شرکتها

12
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ک��ی کج��ا رف��ت؟

قیمت سهام سرمایهگذاری دارویی تأمین  13درصد رشد داشت

 140میلیارد ریال سوددهی برای «تیپیکو»

رفت و آمدهای مدیریتی در ناشران
هر هفته برآن هس�تیم تا براس�اس جدیدترین اطالعیه در س�امانه کدال ،تغییراتی که در اعضای
هیأت مدیره ش�رکتها به وجود میآید را در این س�تون به آگاهی س�هامداران برسانیم .باشد که
انتشار این اطالعات مفید واقع شود.
* شرکت صنايع آذرآب :شرکت فني ومهندسي جنوب تاسيسات  -شرکت کيش اويل  -خدمات پشتيباني مهر ۷۸
و توسعه و عمران اراضي کشاورزي که پیشتر دارای نمایندگان به ترتیب عبدالعزيز هدايت  -علي قوام پور -احمدقلعه
باني و احمد گودرزي بودند بر این اساس نماینده ای ندارند .همچنین از نوين مهر نود و دو علي شيخ زاده جای خود
را به سيد جواد حسيني داد .همچنین سيد عيسي ميرمحمودي به عنوان مدیرعامل انتخاب شد .پیشتر حسن رضا
حیدری مدیرعامل بود.
* شيش�ه س�ازي مينا :از شرکت گس��ترش پايا صنعت س��ينا ولي اله محمدي جای خود رابه محمد انصافي داد
.همچنین نماینده ش��رکت مادر تخصصي مالي و سرمايهگذاري سينا از محمد باقر رحماني به جعفر امجديان تغییر
کرد .سایر اعضا ابقا شدند.
*عايقهاي الکتريکي پارس :نماینده شرکت ايران ترانسفو ري از کريم ميرعليخاني به مهرشاد اسالم پناه با مدرک
کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني تغییر کرد .سایر اعضا در ترکیب هیأت مدیره باقی ماندند.
*داروسازي کاسپين تأمين :نماینده پارس دارو مجيد صديقي جای خود را به مرتضي سبحاني نيا با مدر ک فوق
لیسانس داد .سایر اعضا هم ابقا شدند.
*پش�م شيش�ه ايران :شرکت معدني امالح ايران که پیش از این فاقد نماینده بود براین اساس حسين عزيزنژاد با
مدرک فوق لیسانس نماینده شرکت مذکور شد .از شرکت خدمات گستر صبا انرژي مهدي خسروي جای خود را به
محمد پورطالبي با مدرک فوق لیسانس داد .سایر اعضا در ترکیب هیأت مدیره باقی ماندند.
*بين المللي س�اروج بوش�هر :نمایندگان شرکت سرمايهگذاري غدير  -ش��رکت توسعه سرمايه و صنعت غدير
 ش��رکت س��يمان مازندران و شرکت سرمايهگذاري و توسعه صنايع سيمان که دارای نمایندگان به ترتیب سعيدخان��ي پور  -ميالد ياوري فارمد -امي��ن جعفرزاده اندليبي ومهدي تابش بودند ،براین اس��اس نماینده ای ندارند.
همچنین از شرکت سهامي عام گروه صنايع سيمان کرمان(شرکت سيمان کرمان ) عباس طالبي جای خود را به
يوسف رحمتيپور داد.
*س�رمايهگذاري س�اختماني نظام مهندس�ي ايران :فريبرز زراعت طلب با مدرک کارشناس��ي مهندس��ي
الکترونيک به جای رامين زاديوس��في به عنوان نماینده ش��رکت مطالعات اقتصادي ارتباط گس��تر دانیال انتخاب
شد .سایر اعضا ابقا شدند.
*کارخانههاي صنعتي آزمايش :شرکت نما الکترونيک پيام که پیش از این فاقد نماینده بود اکنون مجيد رضايي
را به عنوان نماینده خود ش��ناخت .وی همچنین به عنوان رئیس هیأت مدیره هم انتخاب ش��د .در ترکیب سایراعضا
تغییری روی نداد.
*گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران :ش��رکت س��رمايهگذاري سمند مهدي وهاب پور رودسري جای خود را به
سعيد رضاپناه با مدرک فوق ليسانس مديريت مالي داد وی به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره هم انتخاب شد .نماینده
خدمات بيمه ايران خودرو از مهدي آهنکي به علي ميرنژاد با مدرک فوق ليسانس برق تغییر کرد.
*پارس خودرو :شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا) فاقد نماینده بود براین اساس عليرضا مصدقي با مدرک فوق
ليسانس مديريت اجرايي به عنوان نماینده انتخاب شد .سایر اعضا ابقا شدند.
*توليدي قند شيروان ،قوچان و بجنورد :از شرکت مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا سيد کريم سپهري
جای خود را به محسن طيبي با مدرک فوق لیسانس داد.

گزارش

صعود  ۲۵درصدی ارزش سهام «مارون»

هفتهنامه بورس :پتروشیمی مارون در جریان معامالت بازار سرمایه طی دی ماه امسال به موجب رشد ارزش سهام
آن در این بازار حدود  ۲۵درصد بازدهی مثبت برای سهامدارانش به ارمغان آورد.
ارتقای معامالت سهام
بر اس��اس این گزارش ،ارزش س��هام پتروشیمی مارون در بازار س��رمایه طی ماه گذشته با ثبت رشد  ۲۵درصدی از
محدوده قیمتی  ۴۴هزار ریال به حدود  ۵۵هزار ریال افزایش یافت  .همچنین در کنار آن ،ارزش بازار سهام این مجموعه
نی��ز با پیگیری روند صعودی از  ۳۵۲ه��زار و  ۷۷۶میلیارد ریال به  ۴۴۰هزار و  ۱۶۰میلیارد ریال ارتقا یافت .همچنین
در اولین روز معامالت سهام شرکت در بازار سرمایه طی دوره مورد بررسی تعداد  ۸۱هزار و  ۷۸۲سهم "مارون" معامله
ش��د که این حجم معامالت ارزش��ی به مبلغ بیش از س��ه میلیارد و  ۶۰۶میلیون ریال را در بازار سرمایه رقم زده است.
آخرین روز معامالت سهام شرکت نیز با جا به جایی حدود  ۳۰۶هزار سهم آن به ارزش  ۱۶میلیارد و  ۸۳۶میلیون ریال
سپری شده است.
معامالت ۹۸.۱۰.۳۰

شرح

معامالت ۹۸.۱۰.۰۱

قیمت هر سهم (ریال)

۴۴.۰۹۷

۵۵.۰۲۰

ارزش بازار (ریال)

۳۵۲.۷۷۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۴۴۰.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

حجم معامالت (سهم)

۸۱.۷۸۲

۳۰۶.۰۱۴

ارزش معامالت (ریال)

۳.۶۰۶.۳۳۱.۳۰۷

۱۶.۸۳۶.۷۶۱.۱۸۴

مقدار تولید (تن)

مقدار فروش (تن)

مقدار تولید (تن)

مقدار فروش (تن)

مبلغ فروش (میلیون ریال)

۳.۷۰۸.۷۹۳

۱.۴۵۲.۱۲۳

۹۵.۵۳۶.۹۱۳

خالصهسرمایهگذاریها
بر اساس این گزارش ،هزینه سرمایهگذاریهای سرمایهگذاری
دارویی تأمین در پایان دی سال مالی منتهی به  ۳۱اردیبهشت
م��اه  ۹۹در حالی ب��ا ثب��ت  ۶۷میلی��ارد و  ۵۳۳میلیون ریال
افزایش ،بیش از ش��ش هزار و  ۶۲۶میلیارد ریال اعالم ش��د که
این رقم به واسطه سرمایهگذاری "تیپیکو" در سهام  ۳۴شرکت
فعال در ش��ش صنعت بوده که بخش عمده آن در صنعت مواد
و محصوالت دارویی اس��ت و س��ایر صنایع ک��ه بخش کوچکی
از س��رمایهگذاریهای تیپیکو را دربرمیگیرد ش��امل مواد و محصوالت شیمیایی ،رایانه و
فعالیتهای وابس��ته به آن ،فعالیتهای کمک به نهادهای مالی واس��ط ،واسطه گریهای
مالی و پولی ،بیمه و صندوق بازنشستگی است.
جمع سرمایهگذاری -ارقام به میلیون ریال
ابتدای دوره

انتهای دوره

تغییرات

تعداد شرکت

بهای تمام شده

بهای تمام شده

تعداد شرکت

بهای تمام شده

۳۴

۶.۵۵۸.۵۹۵

۶۷.۵۳۳

۳۳

۶.۶۲۶.۱۲۸

			
افزایش ارزش بازار
همچنین بخش��ی از س��هام  ۲۲ش��رکت بورس��ی از جمله هلدینگ داروپخش ،پارس
دارو ،داروس��ازی ش��هید قاضی ،تولید مواد اولیه داروپخش ،کاس��پین تأمین ،توزیع دارو
پخش ،ش��یرین دارو ،داروسازی اکسیر و غیره سبد بورس��ی سرمایهگذاری دارویی تأمین
را تش��کیل میدهد  .ارزش بازار این س��بد در پایان دی ماه امس��ال با تجربه رشد بیش از
هف��ت هزار میلی��ارد ریال مبلغ  ۱۱۲ه��زار و  ۵۸۴میلیارد ریال ثبت ش��د .این در حالی
اس��ت که بهای تمام شده پرتفوی بورسی "تیپیکو" در ماه گذشته حدود  ۶۷میلیارد ریال
افزای��ش یاف��ت و از مبلغ چهار هزار و  ۸۰۳میلیارد ریال به رقم چهار هزار و  ۸۷۰میلیارد
ریال رسید.
ارقام به میلیون ریال
ابتدای دوره

انتهای دوره

تغییرات

بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده ارزش بازار
۱۰۴.۹۷۸.۶۸۰ ۴.۸۰۳.۲۵۸

۶۷.۵۳۳

۷.۶۰۵.۶۴۸

افزایش
(کاهش)

۱۰۷.۷۱۳.۵۳۷ ۱۱۲.۵۸۴.۳۲۸ ۴.۸۷۰.۷۹۱

پرتفوی غیر بورسی
بر اس��اس اطالعات در دس��ترس ۱۲ ،مجموعه همچ��ون آنتي بيوتيک س��ازي ايران،
تحقيقاتي مهندس��ي توفيق دارو ،داروس��ازي دانا ،کلر پارس ،اوزان ،هما پیوند تأمین و...

صورت ریز معامال ت سهام تحصیل شده
بر اس��اس این گزارش ،بخشی از سهام  10شرکت بورسی
همچون هلدینگ داروپخش ،داروس��ازی اکس��یر ،داروسازی
فارابی ،پارس دارو ،شیمی دارویی داروپخش ،تولید مواد اولیه
داروپخش ،داروس��ازی زهراوی ،داروس��ازی کاس��پین تأمین
و داروس��ازی قاضی در ماه گذش��ته به سبد س��رمایهگذاری
"تیپیک��و" رفت که در پی آن هزین��ه ای بالغ بر  ۷۸میلیارد و
 ۸۰۳میلیون ریال جهت خرید س��هام مجموعههای مذکور از
سوی این مجموعه پرداخت شد.
صورت ریز معامالت سهام واگذار شده
در مقابل اما ،س��رمایهگذاری دارویی تأمین بخشی از سهام دو شرکت همچون دارویی
ره آورد تأمی��ن و توزی��ع داروپخش را به مبلغ  ۱۵۱میلی��ارد و  ۸۵۲میلیون ریال در بازار
سرمایه عرضه کرد که "تیپیکو" از این محل حدود  ۱۴۰میلیارد و  ۵۸۲میلیون ریال سود
شناسایی کرد.
ارقام به میلیون ریال
کل مبلغ بهای تمام شده

کل مبلغ واگذاری

سود (زیان) واگذاری

۱۱.۲۷۰

۱۵۱.۸۵۲

۱۴۰.۵۸۲

روند مطلوب و رو به رشد معامالت
این گزارش میافزاید :قیمت سهام سرمایهگذاری دارویی تأمین در بازار سرمایه طی یک
ماه گذش��ته  13درصد رش��د داشت .همچنین ارزش س��هام "تیپیکو" در بازار سرمایه طی
معامالت دی ماه امسال از محدوده قیمتی  ۲۳هزار و  ۹۷۴ریال به  ۲۷هزار ریال رسید و در
کنار آن ،ارزش بازار سهام شرکت از حدود  ۶۹هزار و  ۵۲۴میلیارد ریال به بیش از  ۷۸هزار
و  ۴۳۰میلیارد ریال افزایش یافت.
گفتنی اس��ت ،حجم معامالت سهام این مجموعه س��رمایهگذاری در اولین روز معامالتی
بورسی طی دی ماه امسال تعداد یک میلیون و  ۱۴۰هزار سهم به ارزش  ۲۷میلیارد و ۳۴۶
میلیون ریال اعالم ش��د و آخرین روز معامالتی آن در ماه مذکور با داد و س��تد  ۸۴۲هزار و
 ۳۰۴سهم به ارزش  ۲۲میلیارد و  ۷۷۹میلیون ریال سپری شده است.
شرح

معامالت ۹۸.۱۰.۰۱

معامالت ۹۸.۱۰.۳۰

قیمت هر سهم (ریال)

۲۳.۹۷۴

۲۷.۰۴۵

ارزش بازار (ریال)

۶۹.۵۲۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۷۸.۴۳۰.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

حجم معامالت (سهم)

۱.۱۴۰.۶۷۷

۸۴۲.۳۰۴

ارزش معامالت (ریال)

۲۷.۳۴۶.۸۳۵.۶۰۰

۲۲.۷۷۹.۸۳۳.۲۸۵

سیستم پایش آنالین
در ایرانـول

هفتهنامه بورس :سیس��تم پایش لحظه ای گازهای
خروجی واحد عملیات پاالیش��گاه ایرانول راه اندازی شد.
این سیس��تم مقادیر گازهای آالینده خروجی از دودکش
را اندازه گیری میکند که با این دستاورد میتوان احتراق
دودکش را براس��اس میزان گازهای خروجی تنظیم کرد
که آالینده نباشد.
سیس��تم پایش آنالین واحد عملیات پاالیشگاه ایرانول
همزمان با هفته هوای پاک افتتاح ش��د .این سیس��تم که
به منظور حفاظت از محیط زیس��ت مورد بهرهبرداری قرار
گرفته اس��ت ،با حض��ور محمد تقی زاده مع��اون عمرانی

استانداری تهران ،حسین توکلی معاون استاندار و فرماندار
ویژه شهرستان ری ،رستگاری معاون نظارت و پایش محیط
زیس��ت اس��تان تهران ،خانم عبادتی رئیس اداره حفاظت
محیط زیس��ت شهرس��تان ری و هیأت همراه افتتاح شد.
در این مراس��م ،تقی زاده معاون عمرانی اس��تاندار تهران
ضم��ن تقدیر از راه اندازی این سیس��تم در ش��رکت نفت
ایرانول ،گفت :تمام��ی واحدهای بزرگ تولیدی و صنعتی

به منظورکاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست
موظف اند نسبت به نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی و
تخریب زیست محیطی خود اقدام کنند.
رزاقی سرپرس��ت ش��رکت نف��ت ایرانول نی��ز در این
مراسم با اش��اره به فعالیتهای صورت گرفته در راستای
حفاظت از محیط زیس��ت در ایرانول ،گفت :این ش��رکت
نسبت به تجهیز سه کوره واحد علمیات به آناالیزر پایش
آنالین اقدام کرده و در همین راس��تا دو دستگاه دیگر نیز
خریداری و نصب ش��ده اس��ت که با افتتاح این پروژه 5
عدد از کورههای واحدهای عملیاتی با سه دستگاه پایش
لحظهای کنترل میشود.
سرپرست شرکت نفت ایرانول تصریح کرد :با راه اندازی
این سیس��تم مقادیر گازهای آالینده خروجی از دودکش
اندازهگی��ری و میتوان احتراق دودکش را براس��اس این
گازهای خروجی تنظیم کرد که آالینده نباشد.

جزییات یک تجدید ارزیابی شفا ف شد

فروش یک ماهه بیش از  ۹هزار میلیارد
بر اساس اطالعات موجود ،در ماهی که گذشت تعداد  ۳۷۶هزار و  ۵۳۱تن انواع محصول در شرکت پتروشیمی مارون
تولید ش��ده که عرضه  ۱۵۱هزار و  ۶۴۸تن از آن س��بب تحقق درآمد فروش به مبلغ  ۹هزار و  ۹۴۹میلیارد ریال برای
این مجموعه پتروشیمی شده است.
مبلغ فروش (میلیون ریال)

هفتهنام�ه بورس :س��رمایهگذاری داروی��ی تأمین در ماه
گذش��ته با واگذاری بخشی از س��هام دو زیرمجموعه موجود در
سبد س��رمایهگذاری خود همچون شرکتهای ،دارویی ره آورد
تأمین و توزیع داروپخش سود بدست آورد.

در پرتفوی غیر بورسی این مجموعه سرمایهگذاری جای دارد
که بهای تمام ش��ده آن بیش از یک هزار و  ۷۵۵میلیارد ریال
است.

افزایش سرمایه  600تا  700درصدی «شهداب»

هفتهنامه بورس :کشت و صنعت شهداب ناب خراسان ،اطالعیه ای را روانه سامانه
کدال کرد که نش��ان دهنده قصد این شرکت برای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید
ارزیابی داراییهاست.

 98است و در حال حاضر شرکت مالکیت  93/9درصد «غبهار» را در اختیار دارد.

ظرفیتهایافزایشسرمایه
۹.۹۴۹.۸۹۹
۱۵۱.۶۴۸
۳۷۶.۵۳۱
طبق این اطالعیه ،افزایش س��رمایه از محل زمین و س��رمایهگذاریهای بلند مدتﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ش��رکت خواهد بود .اصلی ترین س��رمایهگذاری بلند مدت ش��رکت نیز مربوط به سهام
بیشترین درآمد فروش
شرکت کشت و صنعت بهاران گلبهار است که در حال حاضر در بازار پایه فرابورس با نمادﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺎﺱ ،ﺑﺎ ﻛﺴﺮ ﺑﻬﺎﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻏﺒﻬﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ ﺭﻭﺯ ﺁﻥ ،ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺩﺭ
تولید و فروش محصول پلی پروپیلن در دی ماه سال جاری،بیشترین درآمد فروش را برای شرکت پتروشیمی مارون
محقق س��اخت .آنچنان که" ،مارون" از محل تولید  ۱۷هزار و  ۶۲۵تن از این محصول و فروش  ۲۵هزار و  ۴۷۱تن از
«غبهار» مورد معامله قرار میگیرد .نماد این شرکت برای اولین بار در تاریخ  13شهریورﺣﺪﻭﺩ  640ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻣﻲ ﺭﺳﻴﻢ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻏﺸﻬﺪﺍﺏ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
پیشبینیهایافزایشسرمایه
 98با قیمت  1000تومان به ازای هر سهم در بازار پایه فرابورس بازگشایی شد و پس از
تولیداتش به درآمدی بالغ بر دو هزار و  ۷۹۱میلیارد ریال دست یافت.
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
همینﻫﺎﻱ
ﺑﻴﻨﻲ
ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺩﺭبهﻧﻈﺮ
ش��دهﮔﻴﺮﺩ.
تمامﻗﺮﺍﺭ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﻣﻮﺭﺩ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ
ﺗﺠﺪﻳﺪ
رش��د در ماههای اخیر ،در آخرین روز معامالتی هفته گذش��ته ،هر سهم با قیمت 1900ﻣﺎﺯﺍﺩ
مبلغی در
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦروزﺑﺎ آن،
«غبه��ار» از ارزش
کس��ر بهای
اس��اس ،با
ﭘﻴﺶبر
عملکرد یک ماهه منتهی به ۹۸.۱۰.۳۰
خرید"و فروش قرار گرفت .بر همین اساس ارزش بازار «غبهار» در حال حاضر حدود  640میلیارد تومان میرسیم که از طرف غشهداب میتواند به عنوان مازاد تجدید
ﻏﺒﻬﺎﺭ
ﺭﻭﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
" مورد
تومان
ﻣﺎﺯﺍﺩ
ﻣﺤﻞ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﻏﺸﻬﺪﺍﺏ،
ﺗﻮﻣﺎﻧﻲ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ
ارزیابی133
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
تومانیﺩﺭ
ﻣﺒﻠﻐﻲ
ﺁﻥ ،ﺍﺯﺑﻪ
ﺍﺭﺯﺵ
ﻏﺒﻬﺎﺭ ﺍﺯ
ﺑﻬﺎﻱ ﺗﻤﺎﻡ
ﺍﺳﺎﺱ ،ﺑﺎ
ﺑﺮ
مقدار تولید (تن) مقدار فروش (تن) نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال)
نام محصول
میلیارد
سرمایهﺭﻭﺯ133
گرفتن
ﺷﺪﻩدر نظر
همچنین با
ﻛﺴﺮگیرد.
استفاده قرار
ﻫﻤﻴﻦمورد
در حدود  730میلیارد تومان است.
بلند
های
ی
گذار
ه
سرمای
ارزیابی
تجدید
مازاد
محل
از
س��رمایه
افزایش
میزان
غش��هداب،
۲.۷۹۱.۵۳۴
۱۰۹.۵۹۶.۵۶۱
۲۵.۴۷۱
۱۷.۶۲۵
پروپیلن
پلی
ﺗﺨﻤﻴﻦ
ﻃﺮﻑﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ
ﻛﻪ ﺍﺯﻣﺪﺕ
ﺭﺳﻴﻢﺑﻠﻨﺪ
ﻣﻲﻫﺎﻱ
ﮔﺬﺍﺭﻱ
ﺗﺠﺪﻳﺪ
ﺩﺭﺻﺪﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
 600ﺗﻮﺍﻧﺪ
ﻏﺸﻬﺪﺍﺏ ﻣﻲ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺗﻮﻣﺎﻥ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ
ﺣﺪﻭﺩ 640
مدت در حدود  600درصد تخمین زده میش��ود .ش��کل زیر به خوبی تفاوت ارقام ذکر
روند معامالت «غبهار»
ﻧﻤﺎﻳﺎﻥﺩﺭﻣﻲﻧﻈﺮﺳﺎﺯﺩ.
ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ
ﺧﻮﺑﻲ
سازد .ﺑﻪ
ﺯﻳﺮ
ﺷﻜﻞ
شده راﺷﻮﺩ.
ﺯﺩﻩ ﻣﻲ
ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ
ﺍﺭﻗﺎﻡﮔﻴﺮﺩ.
ﺗﻔﺎﻭﺕﻗﺮﺍﺭ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﻣﻮﺭﺩ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ
ﺗﺠﺪﻳﺪ
ﻣﺎﺯﺍﺩ
نمایان می
بیش از  95هزار میلیارد در آمد زایی
تولید
محصول
انواع
تن
هزار
۷۰۸
و
میلیون
پتروشیمی مارون از ابتدای سال مالی جاری تا پایان دی ماه بیش از سه
738ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻧﻲ ﻏﺸﻬﺪﺍﺏ ،ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺯ 800
ﻣﺤﻞ ﻣﺎﺯﺍﺩ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 133
ک��رده اس��ت و درآمد آن از مح��ل عرضه یک میلیون و  ۴۵۲هزار تن از تولیداتش مبل��غ  ۹۵هزار و  ۵۳۶میلیارد ریال
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ  600ﺩﺭﺻﺪ 700ﺗﺨﻤﻴﻦ
محاسبه میشود.
600

738

عملکرد از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۹۸.۱۰.۳۰

نام محصول

مقدار تولید (تن)

مقدار فروش (تن)

اتیلن

۹۰۱.۹۹۷

۴۴۴.۷۷۴

۶۴.۸۴۳.۸۹۸

300
700

133

ﺍﺭﺯﺵ ﻓﻌﻠﻲ ﻏﺒﻬﺎﺭ

نکته جالب توجه در گزارشهای حسابرس��ی شرکت ش��هداب ،بهای تمام شده هر

ﺑﻬﺎﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ
ﺷﺮﻛﺖ
ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺭ
ﺷﻬﺪﺍﺏ،شده هر
شها ،بهای تمام
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲبه این گزار
ﻫﺎﻱ اس��ت .با توجه
ﮔﺰﺍﺭﺵش��رکت
«غبهار» برای این
ﺟﺎﻟﺐ س��هم

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻌﻠﻲ ﻏﺸﻬﺪﺍﺏ

133

56
ﺑﻬﺎﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻏﺒﻬﺎﺭ ﺑﺮﺍﻱ
ﻏﺸﻬﺪﺍﺏ

200
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100
500

0
400
300

ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ

باالترین مبلغ فروش محصوالت
طبق اطالعات جدول زیر ،در دوره عملکرد مورد اش��اره محصول اتیلن س��هم بیشتری در تحقق درآمد فروش حدود
 ۹۵هزار میلیارد ریالی "مارون" بر جای گذاشت .چراکه ،از ابتدای سال مالی جاری تا پایان دی ماه حدود  ۹۰۲هزار تن
محصول اتیلن تولید و تعداد  ۴۴۴هزار و  ۷۷۴تن از آن به قیمت  ۶۴میلیون و  ۸۴۳هزار ریال به ازای هر تن در بازار به
فروش رسید .بر این اساس ،درآمد فروش اتیلن مبلغ  ۲۸هزار و  ۸۴۰میلیارد ریال محاسبه میشود و این مبلغ نسبت
به درآمد سایر محصوالت تولیدی شرکت بیشترین رقم محاسبه میشود.
ﻧﻜﺘﻪ
نرخ فروش (ریال)

400
800

ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ

ﺳﺎﺯﺩ.
ﺯﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﺷﻜﻞ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﻣﻲ
500

200

نکته دوم که در اطالعیه ش��رکت به آن اشاره ش��ده است56 ،
قصد شرکت 100
برای تجدید
س��هم «غبهار» ،تنها  150تومان اس��ت .به عبارت س��اده تر ،شرکت شهداب ،هر سهم
ﺗﻤﺎﻡ
ﻫﺎ ،ﺑﻬﺎﻱ
ﮔﺰﺍﺭﺵ
مالکیتﺑﻪخودﺍﻳﻦ
توم��ان بهﺗﻮﺟﻪ
ﺍﺳﺖ .ﺑﺎ
ﺷﺮﻛﺖ
بهارانﺍﻳﻦ
ش��رکتﺑﺮﺍﻱ
مبلغ فروش (میلیون ریال)ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﻏﺒﻬﺎﺭ
میزان افزایش
محل زمین اس��ت .که این موضوع نیز میتواند موج��ب بهبود
ارزیاب��ی از
0
مجموع
درآورد که در
قیمت 150
گلبهار را به
ﺑﺮﺍﻱ
ﻏﺒﻬﺎﺭ
ﺷﺪﻩ
ﺗﻤﺎﻡ
ﺑﻬﺎﻱ
ﻏﺸﻬﺪﺍﺏ
ﻓﻌﻠﻲ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻏﺒﻬﺎﺭ
ﻓﻌﻠﻲ
ﺍﺭﺯﺵ
مبلغ��ی ح��دود  56میلیارد تومان بر آورد میش��ود  .این موض��وع در تصویر زیر قابل س��رمایه شود .لذا در مجموع و بسته به نظر کارشناس��ان رسمی میتوان میزان افزایش
۲۸.۸۴۰.۸۸۰
ﻏﺸﻬﺪﺍﺏ
ﺳﺎﺩﻩ
ﻋﺒﺎﺭﺕ
ﺗﻮﻣﺎﻥزیرﺍﺳﺖ.
150
ﻏﺒﻬﺎﺭ،
ﺷﺪﻩ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ
ﺷﻬﺪﺍﺏ،حدود  600تا  700درصد برای شهداب تخمین زد.
ﺷﺮﻛﺖ سرمایه را در
ﺗﺮ،شهریور
انتهای
حسابرسی
ﺑﻪگزارش
مربوط به
است تصویر
ﺗﻨﻬﺎبه ذکر
است .الزم
مشاهده

ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﺎﺭﺍﻥ ﮔﻠﺒﻬﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ  150ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮﺩ
ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ،ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺣﺪﻭﺩ  56ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺮ ﺁﻭﺭﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ  .ﺍﻳﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺯﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺯﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮﻁ

صنایع و شرکتها
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مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات خبر داد

ب و روی توسط «ومعادن»
احداث بزرگترین مجتمع سر 

هفتهنامه بورس :بزرگترین مجتمع تولید کنسانتره
سرب و روی در کشور در آیندهای نزدیک احداث میشود.
این مجتمع عظیم در فازهای مختلفی تولید روی و س��رب
را در دستور کار دارد .مجتمع تولید روی و سرب زرین صبا
با مشارکت هلدینگهای بزرگ معدنی کشور چون توسعه
معادن و فلزات و شرکت صنعتی و معدنی زرین در کرمان
احداث خواهد شد.
ش��رکتهای دانشبنیان و اساتید دانشگاهی در این پروژه
با هلدینگه��ای معدنی کش��ور هم��کاری دارند.نیمی از
س��رمایهگذاران این مجتمع را شرکتهای بورسی و نیمی
دیگر را شرکتهای غیربورسی تشکیل داده است.
نشس��ت خبری س��اخت بزرگترین مجتم��ع تولید روی و
سرب کش��ور با حضور مدیرعامل شرکت س��رمایهگذاری
توسعه معادن و فلزات ،مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی
زرین و مدیرعامل شرکت صبانور برگزار شد.
تنوع بیشتری در پرتفوی ایجاد میکنیم
در ای��ن جلس��ه عزیزاهلل عص��اری ،مدیرعامل ش��رکت
س��رمایهگذاری توس��عه معادن و فلزات با اش��اره به رشد
قابل توجه ش��اخص بورس و رونق کمنظیر در بازار سرمایه
گفت :به سهامداران قول داده شده بود که پرتفوی شرکت
س��رمایهگذاری متن��وع ش��ود بنابراین در م��س  5درصد
س��رمایهگذاری کردیم ،اما انتظار س��هامداران بیش از این
اس��ت و ما تالش میکنیم که تنوع بیشتری را در پرتفوی
شرکت ایجاد کنیم.
عص��اری با تاکید بر اینکه س��هم قابل توجهی از ذخایر
جهانی س��رب و روی در کش��ورمان قرار دارد،ادامه داد9 :
درصد از ذخایر سرب و روی جهان را دارا هستیم و با توجه
به تجربه و تخصص باالی شرکت زرین و صبانور در زمینه
س��رب و روی توانستیم برای همکاری با آنها اقدام کنیم.
عصاری با اش��اره به اعتبار قابل توجه��ی که "ومعادن" در

ب��ورس دارد توضیح داد :ومعادن از اعتبار خوبی در بورس
برخوردار اس��ت ،که این موضوع میتواند زمینه مناس��بی
ب��رای ورود به حوزه س��رب و روی به صورت کالن باش��د.
به دنبال این هس��تیم که ذخایر س��رب و روی کش��ور را
با اس��تفاده از مش��ارکت این دو مجموعه به انجام برسانیم
احتمال دارد که درآینده از مش��ارکت دیگر مجموعهها نیز
استفاده شود.
دو هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری
همچنین ابراهیم جمیلی مدیرعامل ش��رکت صنعتی و
معدن��ی زرین با بیان ای��ن موضوع که با ق��رار گرفتن در
کنار ش��رکت توسعه معادن و فلزات و صبانور قصد طراحی
یکی از بزرگترین مجتمعهای سرب و روی را داریم ،گفت:
دو هزار میلیارد تومان س��رمایهگذاری در این زمینه انجام
میش��ود که با وجود همکاری ش��رکت صبانور و توس��عه
معادن و فلزات قرار اس��ت یک��ی از بزرگترین مجتمعهای
س��رب و روی را در ی��ک منطقه محروم احداث کنیم و در
این زمینه از اس��اتید دانشگاهی و شرکتهای دانشبنیان
نیز استفاده خواهیم کرد.

«سشرق» از زیان به سود رسید

هفتهنامه بورس :سیمان شرق در دوره  ۹ماهه منتهی
به  ۳۰آذر ماه  ،۱۳۹۸به ازای هر س��هم خود  ۵۸ریال کنار
گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که زیان هر
سهم  ۵۸ریال اعالم شده بود ،از افزایش برخوردار است.
این ش��رکت در دوره یاد ش��ده ،مبل��غ  ۱۵۳میلیارد و ۸۴۸
میلیون ریال سود خالص کسب کرد.
"سشرق" در دوره  ۳ماهه سال مالی منتهی به شهریور  ،۹۸به صورت حسابرسی شده،
مبلغ  ۱۱میلیارد و  ۸۹۶میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بدین ترتیب مبلغ ۴
ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرده بود.

جمیلی با بیان اینکه ماش��ینآالت موردنیاز در کشور با
استفاده از مهندسی معکوس ،بومیسازی شده است توضیح
داد :ماشینآالت مورد نیاز را در اختیار داریم و قصد داریم
با بهرهگیری از بومیهای منطقه اشتغالزایی برای هزار نفر
را در ای��ن مجتمع ایجاد کنیم.با وجود بهرهگیری از دانش
داخلی و بومی سازی تجهیزات از خروج میلیونها دالر ارز
از کشور جلوگیری کردهایم.جمیلی ادامه داد :مجتمع تولید
کنسانتره سرب و روی قرار است تا  18ماه آینده در مرحله
بهرهبرداری از فاز اول قرار گیرد .این مجتمع ظرفیت 300
هزار تنی تولید کنس��انتره س��رب و روی خواهد داشت که
در سه فاز به این عدد خواهد رسید .فاز اول تولید  50هزار
تنی کنس��انتره س��رب و روی وفازهای دو و س��ه هر کدام
 100هزار و  150هزار تن را ش��امل میش��ود .مدیرعامل
ش��رکت صنعتی و معدنی زرین با اش��اره به تولید 30هزار
تنی ش��مش روی در این مجتمع گفت :تولید شمش روی
طبق پیشبینی  30هزار تن اس��ت که در فاز اول به تولید
 10هزار تن و در فاز دوم  20هزار تن تولید خواهیم رسید
البته در صورتی که ش��رایط مناس��ب باشد امکان دارد که
این میزان افزایش یابد.
جمیلی تولید  50هزار تن شمش سرب را نیز پیشبینی
ک��رد و گفت :هم��راه با تولید ش��مش روی کارخانه تولید
شمش س��رب نیز در این مجتمع وجود دارد که در دو فاز
ابتدا تولید10هزار تن و س��پس 5هزار تن ش��مش س��رب
را در دس��تور کار دارد .پیشبین��ی م��ا تولید50هزارتنی
کنسانتره سرب است.
بهره برداری ظرف  2سال آینده
محم��د کالنت��ری ،مدیرعامل ش��رکت توس��عه معدنی
ت
صنعت��ی صبانور نیز در این جلس��ه اعالم ک��رد :با حمای 
هلدینگ معادن و فلزات و همچنین شرکت زرین امیدواریم
این پروژه ظرف  2سال آینده به نتیجه برسد.

صدور مجوز زیست محیطی «فوالد خراسان»

هفتهنامه بورس :اداره کل محیط زیست خراسان رضوی،
در اجرای مصوبه کارگروه «س��تاد تسهیل و رفع موانع تولید»،
مجوز زیست محیطی بهره برداری کارخانه گندله سازی مجتمع
فوالد خراسان را در کوتاه ترین بازه زمانی ممکن صادر کرد.
کسری غفوری ،مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان گفت :همچنین
در این روند اجرای کمربند سبز ،تعامل و مسئولیت پذیری باال در
پایشهای دوره ای و غیردوره ای ،تاکید ارکان مدیریتی مجتمع بر کاهش مصارف انرژی ،آب
و نیز کاهش آالیندهها باعث تعاملی سازنده و در راستای «منافع عمومی» میان بزرگ ترین
جبهه صنعتی استان با اداره کل محیط زیست ،عملیاتی شده است.

چکی�ده تحلی�ل بنی�ادی «کوی�ر»
معرفی شرکت

علی اسکینی

smbroker

شرکت تولیدی فوالد سپید فراب کویر در سال  1379تاسیس شد و در سال  1392از اصفهان به شهرستان آران و بیدگل
انتقال یافته و در حال حاضر مرکز اصلی ش��رکت اصفهان و کارخانه در آران و بیدگل اس��ت .ش��رکت در حال حاضر ظرفیت
تولید  900هزار تن انواع میلگرد و کالف و سرمایهای بالغ بر  240میلیارد تومان را دارد .آقای احمد خوروش از سال 1397
مدیر عامل شرکت میباشند و با در اختیار داشتن  43%از سهام سهامدار عمده شرکت نیز هستند.

کارشناس ارشد تحلیل

21.91
 P/Eتابلو
کویر
نماد
سال مالی  95سود تحقق یافته  102میلیارد تومان سود تقسیمی
سال مالی  96سود تحقق یافته  82میلیارد تومان سود تقسیمی
سال مالی  97سود تحقق یافته  386میلیارد تومان سود تقسیمی
 1،295ریال
سود نه ماهه 98

مفروضات تحلیل
سود 98

6.5
 P/Eصنعت
مالحظات
مالحظات
 223ریال 65 ،درصد
مالحظات
 965ریال 60 ،درصد
سود کارشناسی شده سال 98

 26،247ریال
قیمت تابلو
 870هزار تن فروش ،بیلت جهانی  359دالر و دالر  35،331ریال
 604هزار تن فروش ،بیلت جهانی  467دالر و دالر  41،829ریال
 622هزار تن فروش ،بیلت جهانی  445دالر و دالر  74،620ریال
 1،902ریال

مقدار تولید و
فروش

باتوجه به تولیدات فصلی شرکت و باالتر بودن تولید شرکتهای فوالدی در فصل آخر سال تولید کل سال  900هزار تن محاسبه شده
و برای فروش نیز باتوجه به نگهداشت موجودی کاال تقریبا برابر با فروش و  900هزار تن برآورد شده است.

مبلغ فروش

شرکت محصوالت خود را به سه شکل به فروش میرساند :صادرات ،بورس کاال و خارج از بورس کاال .محاسبه نرخهای فروش بدین صورت است
که نرخهای صادراتی وابسته به نرخ میلگرد جهانی و همچنین بیلت جهانی است ،نرخهای بورس کاال با اسپرد  8درصدی نسبت به نرخ فروش فخوز
در بورس کاال و و نرخ فروش داخلی خارج از بورس کاال نیز با اسپرد  27درصدی نسبت به نرخ فروش فخوز محاسبه شده است که میانگین نرخ
فروش شرکت برابر با  5،129تومان/کیلو محاسبه میشود و بر همین اساس باتوجه به تعداد و نرخ فروش میلغ برآوردی برابر با  4،196میلیارد
تومان است.

بهای تمام شده

بهای تمام شده فروش نیز باتوجه به ضرب مصرف 100درصد شمش
و همچنین نرخ ریالی شمش  4،500تومان بر کیلو مبلغ  3،593میلیارد تومان برآورد شده است.

تسهیالت

تسهیالت دریافتی پیشبینی شده در ادامه سال  483 ،98میلیارد تومان با نرخ  18درصد است.

سودآوری سال
99

سود  243تومانی به ازای هر سهم در سال  99منوط به تولید و فروش  930هزار تنی محصول با نرخ بیلت  390دالر و دالر  12،800تومان (میانگین نرخ فروش
 5،683ریال/کیلو) و همچنین 30درصد صادرات شرکت است .برای سال  99با مفروضات ذکر شده  5،285میلیارد تومان فروش با بهای تمام شده  4،480میلیارد
تومان محاسبه شده است .سایر هزینهها نیز با نرخ تورم 30درصد ،افزایش حقوق 25درصد و مالیات 22.5درصد و همچنین با در نظر گرفتن افزایش حجم تولید و
فروش نسبت به سال گذشته محاسبه شدهاند.

طرح توسعه

شرکت طرح توسعه تبدیل آهن اسفنجی به شمش فوالد جهت تولید مواد اولیه مصرفی و کاهش بهای تمام شده را دارد که ظرفیت این طرح  800هزار تن شمش با
هزینه برآوردی  110میلیون یورو است که در نیمه سال  1401به بهرهبرداری خواهد رسید .تولید شمش موجب کاهش قابل توجه بهای تمام شده و باالرفتن حاشیه
سود تا بیش از دو برابر میشود.

درصد تغییر سود هر سهم با
تغییر یک درصد از متغییرهای
اساسی
مروری
برریسیها
و
فرصتهای
شرکت

تغییرهمزماننرخ
فروش و خرید

1.3درصد

نرخ دالر

2.4درصد

ظرفیت عملیاتی

2.1درصد

بیلت CIS

2.2درصد

موجودی پایان دوره

 -1درصد

فرصتها

همبستگی نرخهای فروش به دالر ،داشتن طرح توسعه و مدیریت شرکت از جمله پتانسیل و فرصتهای پیشروی شرکت هستند.

ریسکها

از جمله ریسکهای شرکت میتوان به حاشیه سود پایین محصول تولیدی،احتمال کاهش قیمتهای جهانی ،رشد اخیر قیمت سهم،
وضعیت رکودی کشور و پایین بودن نرخهای صادراتی شرکت شرکت اشاره کرد.

نظر کارشناسی

برای ارزشیابی شرکت از روش نسبی  -تنزیلی استفاده شده است .میانگین نسبت قیمت به درآمد صنعت فلزات اساسی در سالهای اخیر
 6تا  6.5مرتبه است .از طرفی ماهیت شرکت با شرکتهای فوالدی همچون فوالد مبارکه ،فوالد خوزستان ،فوالد خراسان و  ...قابل مقایسه نیست.
به همین دلیل از میانگین نسبت قیمت به درآمد نمادهای فجر ،فسپا ،فنورد و فوالی که ماهیت حقلالعملکاری دارند استفاده شده است .با در
نظر گرفتن کاهش نرخ بهره در دو سال گذشته ،اندازه شرکت و نوع فعالیت ،نسبت قیمت به درآمد کارشناسی برای شرکت  7.5واحد پیشبینی
میشود .نرخ بازده بدون ریسک معادل  18درصد (نرخ بهره موثر  19.5درصد) منظور شده است .همچینن بازده بازار بر اساس رویه میانگین
تاریخی بازدهی سالهای گذشته ،سطح نقدینگی کشور ،نرخ جهانی نفت ،نرخ دالر و تورم در سالهای آتی برابر  32درصد لحاظ شده است .با
توجه به ساختار سرمایه شرکت و در نظر گرفتن بتای  36ماهه شرکتهای حقالعمل کار مشابه ،بتای کویر برابر  0.9در نظر گرفته شده است .با
این مفروضات نرخ تنزیل برای فوالد فراب کویر  30.75درصد محاسبه میشود .با فرض سود  10.426تومانی در سال  1402و درصد تقسیم
سود  60درصدی در مجامع پیشرو ،ارزش شرکت در حدود  3.495تومان برآورد میگردد.
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ارتقای ارزش بازار «سفارس»
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ارزش بازار سیمان فارس و خوزستان در دوره یک ماهه منتهی به  ۳۰دی ماه  ،۱۳۹۸با افزایش  ۱۰هزار و  ۳۰۸میلیارد
و  ۵۱۳میلیون ریال به  ۵۶هزار و  ۹۶۹میلیارد و  ۷۹۰میلیون ریال رسید.
سیمان فارس و خوزستان با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به  ۳۰دی سال جاری اعالم کرد در ابتدای دوره یک ماهه
یاد شده ،تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده  ۵هزار و  ۲۹میلیارد و  ۹۲۸میلیون ریال و ارزش بازار
معادل  ۴۶هزار و  ۶۶۱میلیارد و  ۲۷۷میلیون ریال در س��بد س��هام خود داشت".سفارس" تعدادی از سهام چند شرکت
بورسی را با بهای تمام شده معادل  ۳۶۳میلیارد و  ۹۲میلیون ریال به مبلغ  ۴۳۲میلیارد و  ۸۶میلیون ریال واگذار کرد
و از این بابت  ۶۸میلیارد و  ۹۹۴میلیون ریال سود کسب کرد.

روند افزایشی سوددهی «اپرداز»

شرکت آتیه داده پرداز در دوره  ۹ماهه منتهی به  ۳۰آذر ماه  ،۱۳۹۸به ازای هر سهم خود  ۴۳۱ریال کنار گذاشت که
نس��بت به دوره مشابه در سال گذشته که س��ود هر سهم  ۲۷۳ریال اعالم شده بود ،از افزایش  ۵۸درصدی برخوردار است.
همچنین شرکت در دوره یاد شده ،مبلغ  ۴۳۱میلیارد و  ۴۱۲میلیون ریال سود خالص کسب کرد.
شرکت آتیه داده پرداز با سرمایه یک هزار میلیارد ریال ،صورتهای مالی  ۹ماهه دوره مالی منتهی به  ۲۹اسفند ۱۳۹۸
را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد".اپرداز" در دوره  ۹ماهه سال مالی منتهی به اسفند  ،۹۷به صورت حسابرسی شده،
مبلغ  ۲۷۲میلیارد و  ۶۱۰میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ  ۲۷۳ریال سود به ازای هر سهم خود
اختصاص داده بود.

 ۱۲۴۴ریال سود هر سهم «شصدف»

ش��رکت صنعت��ی دوده ف��ام در دوره  ۳ماه��ه منتهی ب��ه  ۳۱خرداد ماه  ،۱۳۹۸به ازای هر س��هم خ��ود یک هزار و
 ۲۴۴ریال کنار گذاش��ت که نس��بت به دوره مش��ابه در س��ال گذشته که س��ود هر س��هم  ۸۳۰ریال اعالم شده بود ،از
افزایش  ۵۰درصدی برخوردار اس��ت ش��رکت در دوره یاد ش��ده ،مبلغ  ۲۴۸میلیارد و  ۸۱۶میلیون ریال س��ود خالص
کسب کرد.
شرکت صنعتی دوده فام با سرمایه  ۲۰۰میلیارد ریال ،صورتهای مالی  ۳ماهه دوره مالی منتهی به  ۲۹اسفند  ۱۳۹۸را
به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد".شصدف" در دوره  ۳ماهه سال مالی منتهی به اسفند  ،۹۷به صورت حسابرسی شده،
مبلغ  ۱۴۰میلیارد و  ۹۹۹میلیون ریال سود خالص کسب کرد .

سود  ۳هزار میلیاردی برای «تاصیکو»

شرکت سرمایهگذاری صدر تأمین در دوره یک ماهه منتهی به  ۳۰دی ماه  ،۱۳۹۸خریدار و فروشنده سهام چند شرکت
بورسی بود و از واگذاریهای خود مبلغ  ۳هزار و  ۴۸۱میلیارد و  ۲۱۰میلیون ریال سود کسب کرد.
"تاصیکو"با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به  ۳۰دی سال جاری اعالم کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده ،تعدادی
از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده  ۲۳هزار و  ۵۱۹میلیارد و  ۹۸۲میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۱۱۷
هزار و  ۴۸۵میلیارد و  ۸۳۷میلیون ریال در س��بد س��هام خود داشت.بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این
م��دت ب��ا کاهش  ۷۰۳میلیارد و  ۷۹۸میلی��ون ریال به  ۲۲هزار و  ۸۱۶میلیارد و  ۱۸۴میلیون ریال رس��ید .ارزش بازار
شرکت سرمایهگذاری صدر تأمین با افزایش  ۵هزار و  ۷۱۵میلیارد و  ۳۸۵میلیون ریال معادل  ۱۲۳هزار و  ۲۰۱میلیارد
و  ۲۲۲میلیون ریال محاسبه شد.

تداوم سوددهی «نوری»

شرکت پتروشیمی نوری در اطالعات و صورتهای مالی  ۹ماهه به ازای هرسهم  ۹هزار و  ۳۸ریال سود پوشش داده است.
پتروش��یمی نوری در آخرین اطالعات منتش��ر شده خود در سامانه کدال؛ به تعمیرات اضطراری خود اشاره و اعالم کرد
باوجود دو مرحله توقف تولید به منظور انجام تعمیرات اضطراری در  ۶ماهه ابتدای س��ال  ،۱۳۹۸ش��رکت موفق ش��ده با
۹۲درصد ظرفیت اس��می ۱۰۳درصد از برنامه تولید را تاکنون پوش��ش دهد .از سوی دیگر در این گزارش «نوری» به سود
عملیاتی  ۲۲هزار و  ۳۱۳میلیارد ریال ،به سود خالص  ۲۷هزار و  ۱۱۳میلیارد ریال و به سود انباشته  ۴۲هزار و  ۱۳۷میلیارد
ریال اشاره کرد.

«دپارس»  ۲۴۱۰ریال سود ساخت

شرکت پارس دارو در دوره  ۹ماهه منتهی به  ۳۰آذر ماه  ،۱۳۹۸به ازای هر سهم خود  ۲هزار و  ۴۱۰ریال کنار گذاشت
که نس��بت به دوره مش��ابه در سال گذشته که سود هر س��هم یک هزار و  ۶۳۳ریال اعالم شده بود ،از افزایش  ۴۸درصدی
برخوردار است.
پارس دارو در دوره یاد شده ،مبلغ یک هزار و  ۲۶۵میلیارد و  ۵۰۴میلیون ریال سود خالص کسب کرد ".دپارس" در دوره
 ۹ماهه سال مالی منتهی به اسفند  ،۹۷به صورت حسابرسی شده ،مبلغ  ۳۴۳میلیارد و  ۲۱میلیون ریال سود خالص کسب
کرد و بدین ترتیب مبلغ یک هزار و  ۶۳۳ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

سود هر سهم «سهرمز» کاهشی بود
سیمان هرمزگان در دوره  ۱۲ماهه منتهی به  ۳۰آبان ماه  ،۱۳۹۸به ازای هر سهم خود  ۶۵۳ریال کنار گذاشت که نسبت
به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم یک هزار و  ۲۲۸ریال اعالم شده بود ،از کاهش  ۴۷درصدی برخوردار است.
این شرکت در دوره یاد شده ،مبلغ  ۷۰۸میلیارد و  ۲۶۸میلیون ریال سود خالص کسب کرد.
س��یمان هرمزگان سود انباش��ته پایان دوره را با افزایش  ۲۰درصدی نس��بت به دوره مشابه در سال گذشته ،مبلغ ۹۸۶
میلیارد و  ۹۶۰میلیون ریال اعالم کرد .همچنین در صورتهای مالی حسابرس��ی نش��ده در دوره مذکور ،سود هر سهم ۶۴۶
ریال اعالم ش��ده بود .البته "س��هرمز" در دوره  ۱۲ماهه سال مالی منتهی به آبان  ،۹۷به صورت حسابرسی شده ،مبلغ ۶۶۵
میلیارد و  ۳۵۲میلیون ریال س��ود خالص کس��ب کرد و بدین ترتیب مبلغ یک هزار و  ۲۲۸ریال سود به ازای هر سهم خود
اختصاص داده بود.

رشد ۱۵۰میلیاردی پرتفوی بورسی «وآوا»

شرکت سرمایهگذاری آوا نوین برای دوره ۶ماهه ،پرتفوی بورسی خود را با رشد ۱۵۰میلیارد و ۹۳۳میلیون ریالی منتشر
کرده است.
این ش��رکت در گزارش منتشر شده سود محقق شده هرسهم را ۱۶۹ریال اعالم کرد .همچنین سود عملیاتی «وآوا» به
۱۱۶میلیارد ریال ،سود خالص آن به ۱۰۱میلیارد ریال و سود انباشته پایان دوره به ۱۰۸میلیارد و ۶۹۷میلیارد ریال رسید.
همچنین با توجه به صورتهای مالی ۶ماهه منتشر شده این شرکت ،صورت وضعیت پرتفوی شرکتهای پذیرفته شده در
بورس با افزایش ۱۵۰میلیارد و ۹۳۳میلیون ریالی همراه شد .در این صورت وضعیت ،بهای تمام شده پرتفوی بورسی «وآوا»
با رشد ۲۰۶میلیارد و ۱۶میلیون ریالی به مبلغ ۶۹۷میلیارد و ۳۸۹میلیون ریال بالغ شد .بر اساس این گزارش ،ارزش بازار این
شرکت با افزایش ۳۵۷میلیارد و ۱۷۱میلیون ریالی به ۸۴۸میلیارد و ۳۲۲میلیون ریال رسید.این شرکت در دوره ۶ماهه مالی
توانسته به ارزش ۵۰۰میلیارد و۳۰۳میلیون ریال سهم واگذار کند و سود حاصل از این واگذاری  ۵۰میلیارد و ۶۴۲میلیون
ریال اعالم شده است.

رشد شاخصهای سوددهی «پاکشو»

ش��رکت گروه صنعتی پاکش��و در صورتهای مالی میان دوره ای  ۹ماهه اعالم کرد سود هرسهم این شرکت به  ۳هزار و
 ۲۵۸ریال رسیده است.
"پاکشو" در  ۹ماه فعالیت منتهی به  ۳۰آذر  ۱۳۹۸توانسته سود هرسهم را با رشد  ۵۷درصدی نسبت به دوره  ۶ماهه به
 ۳هزار و  ۲۵۸ریال برساند.این شرکت سود عملیاتی دوره مورد گزارش را با رشد  ۹۵درصدی نسبت به مدت مشابه به رقم
 ۴هزار و  ۲۲۶میلیارد ریال رسانده است .سود خالص را با افزایش  ۹۹درصدی مبلغ  ۳هزار و  ۲۵۷میلیارد ریال اعالم کرده
است .همچنین سود انباشته نیز با رشد  ۶درصدی به  ۴هزار و  ۶۷۷میلیارد ریال رسید«.پاکشو» با توجه به فروش  ۹ماهه
 ۱۵۲هزار و  ۴۲۷تنی محصوالت خود به ارزش  ۱۳هزار و  ۷۰۷میلیارد ریالی ،س��ود ناخالص  ۵هزار و  ۵۶میلیارد ریالی
شناسایی کرده است.

سودسازی «فایرا» افزایشی بود
شرکت آلومینیوم ایران در دوره  ۹ماهه منتهی به  ۳۰آذر ماه  ،۱۳۹۸به ازای هر سهم خود  ۷۹۵ریال کنار گذاشت که
نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم  ۶۰۴ریال اعالم شده بود ،از افزایش  ۳۲درصدی برخوردار است .این
شرکت در دوره یاد شده ،مبلغ  ۴هزار و  ۱۳۴میلیارد و  ۷۶۸میلیون ریال سود خالص کسب کرد.
"فایرا" با س��رمایه  ۵هزار و  ۱۹۷میلیارد و  ۸۳۱میلیون ریال ،صورتهای مالی  ۹ماهه دوره مالی منتهی به  ۲۹اس��فند
 ۱۳۹۸را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد".فایرا" در دوره  ۹ماهه سال مالی منتهی به اسفند  ،۹۷به صورت حسابرسی
شده ،مبلغ  ۳هزار و  ۱۳۷میلیارد و  ۸۱۹میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ  ۶۰۴ریال سود به ازای
هر سهم خود اختصاص داده بود.

رو در رو
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مدیرعامل تأمین سرمایه سپهر خبر داد:

انتشار اوراق بدهی ارزی را به سرانجام میرسانیم
در شرایط فعلی خریداران خرد اوراق بدهی ،بازدهی مناسبتری نسبت به سپرده بانکی متناظر دریافت میکنند

در حال حاضر چه صندوقهایی دارید و شرایط
آنها چگونه است؟
تأمین س��رمایه س��پهر پنج صندوق فعال دارد .در میان
آنه��ا صندوقهای «اندوخته پایدار س��پهر» و «پارند پایدار
سپهر» از جمله صندوقهای بادرآمد ثابت هستند که منابع
س��رمایهگذاری شده در آنها بالغ بر  10هزار میلیارد تومان
اس��ت« .اندوخته پایدار سپهر» که طی چند سال گذشته از
طریق ش��عب بانک صادرات ایران و در حال حاضر از طریق
بسترهای الکترونیکی عرضه میش��ود ،در میان عموم مردم
به جایگاه خوبی دس��ت یافته است« .پارند پایدار سپهر» هم
به عنوان یک  ETFبورس��ی بطور ویژه مورد استقبال اهالی
بازار س��رمایه اس��ت و به عنوان یک��ی از المانهای پرتفوی
سرمایهگذاری مورد استفاده قرار میگیرد.
صندوقهای سرمایهگذاری «همیان سپهر» و «سپهر آتی»
نیز از جمله صندوقهای سهامی و مختلط هستند و عملکرد
خوبی در حوزه س��هام از خود بر جای گذاش��تهاند .صندوق
بازارگردانی س��پهر نیز که در حال حاضر بازارگردانی س��هام
بانک ص��ادرات ایران و س��رمایهگذاری خوارزمی را بر عهده
دارد ،محملی جهت عملیات بازارگردانی سهام شرکتهاست.
در نظر داریم که با اصالح ساختار صندوق و تبدیل کردن آن
به صندوق  Multi NAVبه تدریج بازارگردانی سهام سایر
شرکتها را نیز برعهده بگیریم و خدمات بازارگردانی سهام را
بهصورت حرفهای در اختیار ناشران قرار دهیم.
چرا بیشتر مشتریانی که اوراق را در بازارسرمایه
خریداری میکنند ،حقوقیها هستند؟
مکانی��زم ف��روش اوراق بادرآمد ثابت در بازار و سیاس��ت
پایبندی به نرخ اس��می پایین که در ش��رایط فعلی متفاوت
از ن��رخ واقعی اس��ت ،روی هم رفته وضع��ی را فراهم آورده
اس��ت که خری��داران خرد اوراق بدهی ام��کان بهرهمندی از
بازده اقتصادی مناسب را ندارند و این خریداران عمده اوراق
بدهی هستند که امکان عقد قراردادهای تکمیلی را دارند .به
عبارت دیگر باید چنین گفت که بازار اوراق بدهی ،بازار اعداد
بزرگ اس��ت و اشخاص با مبالغ کم نمیتوانند طرف ناشران
برای انتش��ار اوراق بدهی باشند .به همین جهت قراردادهای
تکمیلی که نرخ بهره را به میزان الزم نس��بت به نرخ اسمی
افزایش میدهد ،با خریداران عمده منعقد میشود .این را نیز
در نظر داشته باشید که در شرایط فعلی خریداران خرد اوراق
بدهی نیز بازدهی مناسبتری نسبت به سپرده بانکی متناظر
دریافت میکنند.
اعمال فش�ار بر مدیر صن�دوق برای خرید
ی�ک دارایی خاص ،ب�ا همه اص�ول نظارتی و
چارچوب تئوریک صندوق که از قضا سازمان
ب�ورس ه�م فوقالع�اده ب�ه آن اص�رار دارد
در تناقض است
چالشهای تأمین مالی در بازارسرمایه چیست
و چ�ه راهکاری را برای رفع این گونه مش�کالت
پیشنهادمیدهید؟
ب��ازار تأمی��ن مالی،به دو قس��م ابزارهای س��رمایهای و
ابزارهای بدهی تقس��یم میش��ود .اما عمدتا وقتی از تأمین
مالی صحبت به میان میآید ،مباحث ناظر بر حوزه ابزارهای
بدهی مورد توجه است .در زمینه ابزارهای بدهی ،مهمترین
نیاز از نظر بنده ،ضرورت تسهیل شرایط انتشار حداقل برای
ناش��ران برتر بورسی است .البته زمانی مقرر بود که ظرفیت
بازار بدهی به ش��رکتهای ش��فاف بورسی اختصاص یابد و
ظرفیت تسهیالتدهی بانکها برای شرکتهای با شفافیت
پایینتر و نیز س��رمایه در گردش (کوتاه مدت) بکار گرفته
ش��ود اما وضع مجموع��های از آییننامهه��ا و قوانین برای
ش��رکتها در کنار سهولت انتشار اوراق ناظر بر تأمین مالی
دولت ،در نهایت نتیجه کار را به صورتی درآورده اس��ت که
ظرفیت بازار بدهی ناش��ی از تجمیع منابع در صندوقهای
س��رمایهگذاری ،نصیب دولت ش��ده اس��ت و ش��رکتهای
بورسی و غیربورسی سهم قابل ذکری از این منابع را بدست
نیاوردهاند .باید این پرسش را مطرح کرد که وضعیت مذکور
از کجا ناشی شده است؟ اوال سهولت دولت در اخذ مجوزها
و ثانیا عالقه ش��رکتها به تعامل با بانکها از عوامل مسئله
مذکور به شمار میآیند.
اگرچه دولت برای اخذ مجوزهای خود با توجه به تضامین
بودجهای و پیگیری مقامات ارشد دولتی در نهایت با سرعت

چ�ه برنامههایی ب�رای مدیری�ت صندوقهای
تأمین سرمایه سپهر دارید؟
در حال حاضر حجم داراییهای تحت مدیریت س��پهر به
وی��ژه در دو صندوق «اندوخته» و «پارند» رش��د معناداری
را تجرب��ه کرده و ضرورت ارتقای روشهای مش��تریمدارانه
برای ما بیش از پیش مهم ش��ده اس��ت .در همین مسیر به
لحاظ سازمانی ،مدیریت مستقلی برای «بازاریابی و خدمات
مشتریان» راهاندازی کردهایم و در زمینه ابزارهای تحت وب و
حتی گسترش جغرافیایی نیز برنامههایی داریم که به مرور به
مورد اجرا خواهیم گذاشت .البته ماحصل این اقدامات ،حفظ
مشتریمدارانه س��رمایهگذاران فعلی ،افزایش تعداد و میزان
سرمایهگذاری آنان خواهد بود.

مژده ابراهیمی از نگرانیهای یکی دو
خبرنگار
ماه گذش�ته مدیران و
تصمیمگی�ران در ش�رکتهای تأمین
س�رمایه ،یکی همین موضوع الزام به
خرید اوراق دولتی است .هم اصل قصه
محل اشکال است و هم مجازاتی که در
صورت عدم خرید تدارک دیده شده،
قابل تامل است .بحث مجازات مدیران
و درگی�ر کردن صندوقه�ا با مقامات
مالیات�ی به تنهای�ی انگی�زه مدیران
صندوقه�ا برای حفظ یا توس�عه را از
میان خواهد ب�رد و این یعنی کوچک
ش�دن دای�ره داراییهایی ک�ه تحت
مجوزهای مقام بازار س�رمایه به پیش
برده میشوند .موارد مذکور بخشی از
دیدگاههای محمد وطنپور ،مدیر عامل
تأمین س�رمایه سپهر به شمار میآید.
فرصتی فراهم شد تا پیرامون بررسی
روند فعالیتهای تأمین سرمایه سپهر
و برخی مسائل بازار سهام ،نظرات قابل
تامل مدیر این ش�رکت تأمین سرمایه
را جویا شویم.
به خواسته خود دست مییابد ،اما در سمت مقابل شرکتها
نی��ز کمتر با تن دادن به نظم و انضباطی که انتش��ار اوراق و
عرضه به عموم ایجاب میکند ،موافقت دارند .البته ترتیبات
اداری دریاف��ت مجوز انتش��ار اوراق نیز مزید بر علت اس��ت.
در این مقطع زمانی ،پیش��نهاد میشود تا مشوقهایی برای
استفاده از بازار بدهی به شرکتهای برتر بورسی /فرابورسی و
سهامداران عمده آنها داده شود .سادهترین نوع این مشوقها،
تسهیل در اعطای مجوزهای انتشار اوراق بدهی است.
یعنی دستورالعملها مشکل اصلی دشوار شدن
روند تأمین مالی هستند؟
اگر ش��ما ب��ا دس��تاندرکاران ن��گارش دس��تورالعملها
گفتوگو داشته باشید ،متوجه میشوید که آنان نیز برای این
س��ختگیریها به طیفی از دالیل اش��اره میکنند که ریشه
در مس��ائل تئوریک انتش��ار و یا تجارب قبلی (نظیر نکولها
و یا بیتوجهیها) دارد .از این روس��ت که نمیتوان خواستار
تسهیل کلی فرآیندها شد .شاید روش بهینه این باشد که یک
سیاس��ت پویا و دینامیک پیگیری شود و در مواقعی – شبیه
وضعیت فعلی ،-اعطای مجوزها به دستهای خاص از ناشران
که اعتبار روشنی دارند با سهولت بیشتری انجام شود.
به نظر میآید بیش�تر تأمین س�رمایهها نقش
اپراتوری در تأمین مالی دارند ،نظرشما چیست؟
همانط��ور که میدانید انتش��ار دو بخش دارد ،یک بخش
نگارش گزارش��ات مورد نیاز تا اخذ مجوز است که اصطالحا
با عنوان «مش��اوره عرضه» شناخته میش��ود .بخش دوم از
زمان اخذ مجوز انتش��ار تا سررس��ید اوراق را شامل میشود.
اگر منظ��ور از «نقش اپراتوری» این باش��د که بخش اول را
فیالمث��ل در اوراق دولتی انجام نمیده��د ،باید عرض کنم
که در این دس��ته از اوراق ناش��ر زمانی به شرکتهای تأمین
س��رمایه مراجعه میکند که مجوزهایش را اخذ کرده است و
نی��ازی به خدمات بخش اول ندارد .در این وضعیت نمیتوان
ن نی��ازی ندارد ،مجبور
ناش��ر را به دریافت خدماتی که به آ 
کرد .اما این توان کاری و کارشناس��ی ،برای س��ایر مراجعان
فعال اس��ت ،که س��پهر و عموم ش��رکتهای تأمین سرمایه
پروندههایی به این شکل را در دست اقدام دارند.
در الیح�ه بودجه  99اختصاص  50درصد منابع
صندوقها به اوراق دولتی مطرح شده ،در صورت
تصویب چه آثاری به همراه خواهد داشت؟
به نکته مهمی اش��اره فرمودید .از نگرانیهای یکی دو ماه
گذشته مدیران و تصمیمگیران در شرکتهای تأمین سرمایه،
یک��ی همین موض��وع الزام به خرید اوراق دولتی اس��ت .هم
اصل قصه محل اش��کال اس��ت و هم مجازاتی که در صورت
عدم خرید تدارک دیده شده ،قابل تامل است .بحث مجازات
مدی��ران و درگی��ر ک��ردن صندوقها با مقام��ات مالیاتی به
تنهایی انگیزه مدیران صندوقها برای حفظ یا توس��عه را از

چه برنامه ای برای ورود به بورس دارید؟
این بحث سال گذشته در مجمع عمومی ساالنه مطرح که
در نهایت با نظر مثبت روبهرو نش��د .بدیهی اس��ت که هیأت
مدیره و همکاران ش��رکت ،تابع نظرات سهامداران هستند و
مطابق نظر آنان عمل خواهیم کرد.

میان خواهد برد و این یعنی کوچک شدن دایره داراییهایی
که تحت مجوزهای مقام بازار سرمایه به پیش برده میشوند.
این موضوع آثاری دارد .هم برای ش��رکتهای تأمین سرمایه
به عنوان مدیران این صندوقها که با خون دل این صندوقها
را توسعه دادهاند و هم برای بازار سهام (ناشی از فروش سهام
موجود در این صندوقها و .)...روش��ن اس��ت که عاقبت این
روند چقدر برای همهمان تلخ اس��ت .اصل قصه هم درس��ت
نیس��ت .اعمال فشار بر مدیر صندوق برای خرید یک دارایی
خاص ،ب��ا همه اصول نظارتی و چارچ��وب تئوریک صندوق
که از قضا س��ازمان بورس هم فوقالعاده ب��ه آن اصرار دارد،
در تناقض است.
پیش�نهاد میش�ود ت�ا مش�وقهایی برای
اس�تفاده از ب�ازار بدهی به ش�رکتهای برتر
بورسی /فرابورسی و سهامداران عمده آنها
داده ش�ود .س�ادهترین ن�وع این مش�وقها،
تس�هیل در اعطای مجوزهای انتش�ار اوراق
بدهی است
روند و برنامههای تأمین سرمایه سپهررا چگونه
ارزیابی میکنید؟
سپهر در آذرماه امسال به نهمین سال خود پا گذاشت .در
پس این سالها و با زحمات جمعی اکنون به جایی رسیدهایم
که ضمن حفظ خوشنامی و اعتبار حرفهای ،داراییهای تحت
مدیریتمان از  11هزار میلیارد تومان عبور کرده اس��ت .در
خری��د و فروش هم��ه طبقات دارایی حض��ور داریم و دانش
مرتبط با آن را در مجموعهمان توسعه دادهایم .شرکای کاری
خ��ود را در دولت ،بخش خصوصی و ش��هرداریها یافتهایم.
مس��ئله اصلی ما و ش��اید سایر ش��رکتهای تأمین سرمایه،
ل بانک مرکزی برای
ممنوعیتی است که ناشی از دستورالعم 
ش��رکتهایی که س��هامدار بانکی دارند ،ایجاد شده است .از
جمله اهداف مان نیز این اس��ت که در حوزه بینالملل فعال
شویم و در گام نخست انتشار اوراق بدهی ارزی را به سرانجام
برس��انیم .ولی روزگار فعال یار نیس��ت .البت��ه به نظر میآید
روزی نه چندان دور ،بستر این فعالیت نیز برای شرکتهای
تأمین سرمایه مهیا شود .عملکرد سپهر در چند سال گذشته
به لحاظ اع��داد و ارقام مندرج در صورتهای مالی ،بس��یار
مطلوب و دائما رو به رش��د بوده است .همه مدیران عامل در
امت��داد همدیگر ،تالش کرده اند که س��پهر بیش از پیش به
سمت درآمدهای پایدار با رعایت مالحظات مدیریت ریسک
حرک��ت کند .ب��زرگان گفتهاند که برای تعالی و س��رآمدی،
انتهایی متصور نیست ،بر این اساس سال آینده ضمن تالش
سیستماتیک برای حفظ دستاوردهای گذشته ،تالش خواهیم
ک��رد تا با حفظ آرامش و ب��ه دور از هیاهو ،نیمنگاهی نیز به
توسعه کمی و کیفی خود داشته باشیم.

صندوقه�ای تأمین س�رمایه س�پهر در جذب
نقدینگی چه میزان موفق بودند؟
بهترین ش��اخص برای پاس��خ ب��ه این پرس��ش ،نگاه به
وضعیت «صندوق اندوخته پایدار س��پهر» و «صندوق پارند
پایدار س��پهر» اس��ت .در یک سال گذش��ته« ،اندوخته» با
رعایت تمامی مالحظات قانونی و از جمله خرید س��هام ،از
محدوده  4هزار میلیارد تومان به جایی رسیده که اکنون از
مرز  7هزار میلیارد تومان عبور کرده است و توانسته مقبول
طیف گس��تردهای از س��رمایهگذاران حقیقی و حقوقی قرار
گی��رد« .پارند» که اصطالحا  ETFو در ب��ازار و روی تابلو
معامله میشود نیز میان اهالی بازار سرمایه مشهور و زبانزد
است و اکنون در حدود  3هزار میلیارد تومان دارایی در آن
مدیریت میشود.
در چه حوزههایی فعالیت بیشتری دارید؟
تقریبا در تمامی حوزههایی که امکان فعالیت وجود دارد،
کار میکنیم .برخی از حوزهها را محل کسب سود و درآمد
میدانیم و برخی دیگر را نیز با نگاه دانشافزایی و یادگیری
پیگی��ری میکنیم .اعتقاد داریم که تمرکز بر این حوزههای
کاری نیز درنهایت س��بب کسب بازده برای سهامدارانمان
خواهد ش��د .همچنین در زمینه انتش��ار انواع اوراق بدهی،
به دولت ،ش��هرداریها و بخ��ش خصوصی خدمت کردهایم
و از ابتدای س��ال جاری بیش از  3500میلیارد تومان انواع
اوراق بده��ی منتش��ر کردهایم و تا پایان س��ال نیز بیش از
 1200میلیارد تومان اوراق در دست انتشار داریم .پیرامون
صندوقه��ای س��رمایهگذاری نیز فعالیتها تش��ریح ش��د.
که دس��تاورد مهمی برای تأمین س��رمایه س��پهر محسوب
میشوند .در بازارهای طال ،زعفران ،زیره وابزارهای مشتقه
نیز فعال هستیم و در حد مقدور و مجوزهایی که میتوانیم
اخ��ذ کنیم فعالیته��ای مثبت��ی داش��تهایم .در برخی از
حوزههای دیگر از جمله سرمایهگذاری جسورانه ( )VCنیز
به صورت غیر مستقیم و از طریق صندوق جسورانه دانشگاه
تهران فعال بوده و در اتمس��فر هس��تیم که در صورت رفع
منع قانونی به ش��کل نهادی نیز وارد خواهیم شد .میتوان
گفت که با آرامش و بررس��ی همهجانبه در تمامی حوزهها
حضور داریم.
استراتژی تأمین سرمایه سپهر بیشتر بر انتشار اوراق
بدهی بوده ،باز هم همین استراتژی را در پیش دارید؟
حتما همین طور خواهد بود« .انتش��ار اوراق بدهی» در
کن��ار «حفظ و توس��عه میزان دارایی تح��ت مدیریت» ،دو
گام مهم و اساسی هس��تند که مجموعههایی شبیه ما باید
بهصورت توامان به آن بپردازند .در طی این س��الها طرف
هم��کاری ناش��ران مختلفی بودهایم و در آین��ده نیز به کار
ب��ا آنها ادامه خواهیم داد و متناس��ب با میزان داراییهای
تحت مدیری��ت و س��ایر ظرفیتهایمان به انتش��ار اوراق
خواهیم پرداخت.
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وضعیت کاری تأمین سرمایهها در سال آینده را
چگونه پیشبینی میکنید؟
شرکتهای تأمین سرمایه ساختارهای چابک و هوشمند
دارند و متناس��ب با ظرفیتهایی که در اقتصاد کشور ایجاد
میش��ود ،اقداماتی را در دستور کار قرار میدهند .به واسطه
می��زان مراجعه دولت به بازار بدهی ،س��ال پر کاری خواهیم
داش��ت .اگر توس��عه صندوقها در دس��تور کار باشد ،بحث
س��رمایهگذاری در بازار س��هام نیز متاثر از توس��عه یا حفظ
صندوقها برای ما مهم اس��ت و بازار کارمان را گرم میکند.
اینها از آن جنس پرکاریهاست که برایما خوشایند خواهد
بود .اگر بحث کوچک کردن صندوقها نیز مطرح شود ،همه
درگیر پیادهسازی این هدف خواهیم بود که در شکل فروش
سهام ،اوراق و ابطال س��پردههای صندوقها جلوهگر خواهد
ش��د .این موضوع نیز نوعی پرکاری ایجاد خواهد کرد اما در
واقع مطلوب هیچکسی نخواهد بود.
در خص�وص معاملات الگوریتم�ی چه نظری
دارید؟
بطور کلی مکانیزاس��یون اتفاق مثبت و مبارکی است .در
حوزه معامالت و بازار س��هام مکانیزه کردن از طریق مفهوم
معامالت الگوریتمی مطرح میشود .بنابراین بهصورت تئوریک
بعید است که کسی مخالف باشد اما در عمل ،رواج یک پدیده
متاثر از میزان تس��هیل در امور و حل مسئله است .باید دید
که معامالت الگوریتمی و ارائهکنندگان این خدمت ،در عمل
چ��ه میزان میتوانند به کاربران خود س��هولت اجرایی هدیه
کنند و از دغدغههای آنان بکاهند .البته در نظر داریم تا سال
ق بازارگردانی سپهر
 1399بخشی از امور کاریمان در صندو 
را ازطری��ق معامالت الگوریتمی پی��ش ببریم .به نظر میآید
تجربه خوبی حاصل شود.
از ابتدای س�ال جاری بیش از  3500میلیارد
تومان انواع اوراق بدهی منتش�ر کردهایم و تا
پایان س�ال نیز بی�ش از  1200میلیارد تومان
اوراق در دست انتشار داریم
ب�رای فرهن�گ س�ازی و ارتقای دان�ش افراد
غیرحرفه ای و نوس�هامداران چ�ه اقداماتی باید
انجام دهیم؟
هر کس��ی در این بازار به فراخور جایگاه خودش میتواند
به فرهنگس��ازی کمک کند .در س��پهر تالش میکنیم که
جامعه مش��تریان خود را با ابزارهای مالی آش��نا و برای آنان
افقی برای ورود به ابزارهای دیگر فرآهم آوریم .در این مسیر،
راهاندازی «س��امانه جامع سرمایهگذاری س��پهر» به آدرس
 www.sifund.irرا در دست اقدام داریم که امکان انتخاب
گزینههای دیگر سرمایهگذاری را به مشتریانمان خواهد داد.
این مسیر هر چند که آهسته آهسته خواهد بود ،اما با دانش،
اطالع و انتخاب ایش��ان خواهد بود و ما نیز دائما نس��بت به
ارتقای دانش س��رمایهگذاری ،مشتریان خود اهتمام خواهیم
داشت .اعتقاد داریم که تشکیل کنسرسیومی از صندوقهای
سرمایهگذاری خوشنام و فعال برای مدیریت تولید محتوای
آموزش��ی در سطحی فراگیر میتواند جهش قابل توجهی در
این فرهنگ سازی ایجاد کند.
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صندوق پیشنهادی شرکت سبدگردان کاریزما

میانمدت
بلندمدت

گروه مپنا

15.000 12.977

افزایش نرخ حاملهای انرژی و ارزش جایگزینی

15

صنعتی بهشهر

17.000 10.001

رشد سودآوری

20

بفجر

20.000 14.341

رشد سودآوری

15

سودآوری مناسب و نسبت مناسب P/NAV

20

سرمایهگذاری غدیر 3.954

5.000

10.000 8.333

صندوق سرمایهگذاری
پیشگامان سرمایه
نوآفرین

1000000

بازدهی
مناسب
ماهانه

وضعیت مطلوب سرمایهگذاری

20

گروه صنعتی سدید

7000

6500

رشد سودآوری و پروژهها
و قرادادهای جدید و  navجذاب

20

40000 30000

سپرد ه بانکی برابری میکند و نسبت به عملکرد بسیاری
از صندوقهای بادرآمد ثابت دیگر ،چندان جذاب نیست.

صندوق آتیه ملت
نخستینتجربۀ صندوقداری تأمین سرمایۀ بانک ملت
با صندوق بادرآمدثابت آتیه ملت بود .این صندوق با تحقق
بازدهی  22درصدی در  365روز گذشته ،بهترین عملکرد
را در بین س��ه صندوق بادرآمد ثابت این شرکت داشته و
اثب��ات کرده در رقابت با س��ایر صندوقهای بادرآمدثابت
بازار و سپردهگذاری در بانک ،حرفهایی برای گفتن دارد؛
خالص ارزش داراییهایش ،اما در یکسال گذشته با افتی
 32درص��دی مواجه بوده که با توج��ه به عملکرد خوب
صندوق چندان قابل انتظار نبوده است.

صندوقهای شرکت تأمین سرمایه بانک ملت

نوع صندوق

نام صندوق

عمر صندوق (روز)

صندوق اندوخته ملت
اندکی بعد ،دومین صندوق این شرکت با نام اندوخته
ملت و باز هم در گروه صندوقهای بادرآمدثابت ،فعالیت
خودش را آغاز کرد .خالص ارزش داراییهای این صندوق
در یکس��ال گذشته با افتی  45درصدی ،در مرز 4.000
میلیارد ریال نوس��ان دارد .گرو ه «فلزات اساسی» همواره
مورد اعتمادترین صنعت بورسی نزد مدیران این صندوق
ب��ود ه ،اما ماهی��ت احتیاطی صندوقه��ای بادرآمد ثابت
س��بب ش��ده تا کمتر از  6درصد دارایی صندوق ،به این
صنعت و س��ایر صنایع بورس��ی اختصاص یاب��د و الباقی
در قالب س��پرده بانکی و اوراق بدهی مس��تعد با بازدهی
مناس��ب و با مالحظات مدیریت ریسکی ،سرمایهگذاری
شود .این صندوق در یکس��ال اخیر حدود  18/5درصد
بازدهی عملیاتی س��اخته که این نرخ تقریبا با نرخ س��ود

بادرآمدثابت

آتیه ملت

3084

5/6

5/30

63

0

9/607

22

8-

6-

-130

بادرآمدثابت

اندوختهملت

2886

5/5

13

5/80

1

5/133- 5/9- 5/11- 5/18 4.009

بادرآمدثابت

اوج ملت

بازارگردانی

اختصاصی بازارگردانی ملت 1417

94

5

0

1

145 11.265

115

117

قابلمعامله
سهامی

606

89

10

0

1

129

99

101

23-

افق ملت

زمانی که سر و کله طلبکاران پیدا میشود باید فرار کرد! اما رو به جلو.
اگر آنها بدانند که در چه شرایط سختی هستیم و صادقانه برای حل
مشکل و ادامه پرداختهایمان تالش میکنیم ،با ما راه میآیند.
• بودجهبن�دی :ب��رای تعیی��ن اینک��ه قادرید چه می��زان به
طلبکارانتان پرداخت کنید الزم اس��ت بودجهبندی دقیقی از میزان
عاطفه جالدتی درآمد و هزینههای خود داشته باشید .تمام هزینههای یک ماه شامل
کارشناس آکادمی هزینههای ضروری (اجاره ،خوراک ،پرداخت قبوض و  )...و همچنین
هوش مالی
هزینههای اختیاری مانند س��رگرمی یا خرید لباس را برآورد کنید.
این مبلغ را از درآمد خالص خود کم کنید .هرچه باقی میماند مبلغی است که میتوانید
در ه��ر ماه به پرداخت بدهیهایتان اختص��اص دهید .تا جایی که امکان دارد هزینههای
اختیاری را کاهش دهید تا مقدار بیشتری از بدهیهایتان را پرداخت کنید.
• س�ازماندهی بدهیه�ا :تم��ام اطالع��ات بدهیهایت��ان مانن��د اصل ق��رارداد،
پرداختهایی که تا االن انجام دادهاید و هشدارهای دیرکرد را جمعآوری کنید .سپس
بدهیهایتان را با توجه به پیامدهای احتمالی آنها سازماندهی کنید .برخی از بدهیها

5

توضیح

میانمدت

شایعه افزایش سرمایه از محل آورده

10
10
10
10
20

بلند مدت

15
20

بلندمدت

مالکیت  27درصدی پتروشیمی گچساران و بهره
برداری از این طرح جذاب در انتهای 99
ارزنده بودن سهم با توجه به رشد سودآوری
پتروشیمیران و فروش زمین بلوار فردوس
با توجه به وضعیت بازار سرمایهگذاری
بخشی از دارایی در اوراق با درآمد ثابت منطقی
به نظر میرسد.

10

6/625

مهمتر هس��تند .برای نمونه بدهی وثیقهدار مهمتر است چون عدمپرداخت آن مساوی
است با از دست دادن آن وثیقه (مسکن یا خودرو) .مذاکره برای بازپرداخت این بدهیها
را در اولویت قرار دهید.
• تعیین روش پرداخت :ش��ما میتوانید بدهیهایتان را به صورت یکجا ،اقس��اط یا
ترکیب��ی از این دو پرداخت کنید .اگر مایل باش��ید آنها را در طول زمان پرداخت کنید
طلبکاران بر دریافت کامل پولشان پافشاری میکنند؛ اما خیلی از آنها به ویژه در شرایط
بد اقتصادی حاضرند بخشی از پول خود را نادیده بگیرند در عوض به صورت یکجا و نقد
آن را دریافت کنند .اگر ش��ما هم مایل هس��تید بدهی خود را یکجا پرداخت کنید ،بهتر
است قبل از ارائه این پیشنهاد پول نقد مورد نیاز آن را فراهم کنید .اما اگر توانایی پرداخت
این میزان پول نقد را ندارید باید گفت وگوهای خود را برای کاهش هزینه مالی ،کاهش
اقساط یا تعویق پرداختها تا مدتی معین انجام دهید.
• آگاهی از حق و حقوق خود :قبل از هرگونه تماس��ی برای مذاکره با حقوق خود
آش��نا ش��وید .گاهی اوقات طلبکاران رفتارهای درس��تی نخواهند داشت مانند خشونت،
تماسه��ای تلفنی مک��رر ،تهدید به افزایش مبلغ بدهی .حمای��ت از بدهکاران در مقابل
چنین اقدامهایی در قانون پیشبینی شده است .بهتر است قبل از هر چیز از آنها آگاهی
داشته باشید.
در این مطلب به نکاتی اش��اره کردیم که قبل از مذاکره باید رعایت شوند و در مطلب
بعدی به نکاتی که در حین مذاکره باید رعایت شوند میپردازیم.

سبــده یا سهام پیشنها ید هفتـه

6

سبد پیشنهادی شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن

عملکرد مناسب عملیاتی

15

پارس خودرو
(خپارس)

2,210

3,000

تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه

15

توكا رنگ فوالد سپاهان 40.000 34.444

موجودی ماده اولیه مناسب شرکت ،انحصار
در فروش ،افزایش نرخهای فروش

15

سرمایهگذاری رنا
(ورنا)

2,590

3,500

ارزش باالی سرمایهگذاریها

20

ن
معادن منگنز ايرا 

51.000 42.866

افزایش نرخ شمش فخوز
ریالی بودن قسمت باالیی از سرفصلهای
بهای تمام شده ،اکتشاف در معدن جدید

20

صنایع پتروشیمی
کرمانشاه (کرماشا)

16,500 11,900

پایداری درآمدها -افزایش نرخها و سودآوری

15

شير و گوشت
زاگرس شهرکرد

65.000 53.599

چشم انداز مناسب گزارشهای پیشرو
به دلیل فروشهای مناسب ،داشتن طرح توسعه

20

توسعه معادن
روی ایران (کروی)

درهآور

55.000 43.008

موجودی مناسب کاالی ساخته شده
دریافت ارز  ،4.200داشتن طرح توسعه

10

شرکت

معدنی امالح ایران

قیمت روز

هدف
قیمتی

سبد پیشنهادی شرکت مشاورسرمایهگذاری سهمآشنا
توضیح

توضیح

فروشهای عالی شرکت ،حاشیه سود مناسب شرکت
و کمترین نسبت قیمت به درآمد
61.000 55.065
در شرکتهای دارویی
ثبات فروش مقداری ،همبستگی نرخهای فروش
به دالر نیمایی و ریالی بودن سرفصلهای
52.000 44.330
بهای تمام شده ،داشتن طرح توسعه

درصد از
پرتفوی

افق
زمانی

https://t.me/economicforum

درصد از
پرتفوی

داروسازی اکسیر
میانمدت

شایعه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابیها،
رشد سودآوری ،انعقاد قرارداد با شرکتهای جدید
بهبود نرخ فروش ،تقسیم باالی سود در مجمع تیر ماه
و همچنین پتانسیل سودسازی مطلوب در سال 99
ارزنده بودن سهم
با توجه به وضعیت مطلوب بنیادی شرکت
مالکیت  22درصدی پتروشیمی گچساران و بهره
برداری از این طرح جذاب در انتهای 99

درصد از
پرتفوی

2752

5

5/43

51

2/20 57.089 5/0

8/9-

توجه بیحد و حصر بازار نفت به چین

بازارهای نفت حساسیت ویژهای به تقاضای چین برای
نفت دارن��د .تقاضای چین برای نفت یکی از عوامل موثر
بر قیمتها در سال  ۲۰۱۹بود .شاید از نظر مصرف نفت
چین با مصرف  ۱۳.۵میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۸
بس��یار پایینتر از آمریکا با مصرف  ۲۰.۵میلیون بش��که
در روز ق��رار میگیرد اما چرا چی��ن خیلی اهمیت دارد؟
در توضیح این موضوع باید خاطرنش��ان کرد رشد تقاضا
برای نفت اس��ت که روی قیمتها تاثیر میگذارد و رشد
تقاضای چین برای نفت بس��یار بیشتر از آمریکا است .در
واقع نرخ رشد س��االنه تقاضا برای نفت چین  ۵.۵درصد
و در مقابل ،آمریکا  ۰.۵درصد بوده اس��ت .و عمده نفتی
که چین مصرف میکند وارداتی است که به اهمیت این
کش��ور در بازار نفت میافزاید .حت��ی اوپک و موفقیتش
در اج��رای پیمان محدودیت عرض��ه هم نمیتواند اخبار
منفی که پیرامون کندی رشد تقاضای چین وجود دارد را
تحتالشعاع قرار دهد.
از همه تهدیداتی که برای صنعت نفت در سال ۲۰۲۰
پیشبینی شده بود هیچ کس انتظار نداشت شیوع سریع
یک وی��روس در چین بی��ش از هر اتف��اق دیگری روی
تقاضای این کش��ور برای نفت تاثیر منفی بگذارد .تمامی
جوانب اقتصاد روی بازار نفت اثر میگذارد اما آنچه در این
میان قابل توجه اس��ت ،تاثیر این ویروس روی سفر است
که به نوبه خود روی س��فرهای هوایی و مصرف سوخت
جت و بنزین تاثیر دارد .با استمرار عرضه باال در بازار ،افت
تقاضا زمانی بدتر از این نمیتوانست اتفاق بیفتد .آن هم
زمانی که بازار نفت امیدوار بود تقاضا در آستانه تعطیالت
سال نوی چینی که زمان افزایش سفر و هدیه دادن است،
افزایش پیدا کند .در برابر چنین رویدادی از دست اوپک
حتی با وجود از فلج ش��دن تولید لیبی و کاهش باالتر از
میزان توافق ش��ده تولید عربستان سعودی ،کار چندانی
ساخته نیست.

8/131- 8/77-

قبل از مذاکره با طلبکاران
به چه نکاتی توجه کنیم؟

افق
زمانی

هنوز یک ماه از سال نگذشته که بازار نفت بزرگترین
دشمن امسال خود یعنی همان ویروس کرونای جدیدی
که در چین شایع شده را پیدا کرده است که هنوز عالجی
برای آن وجود ندارد.
ویروس جدید ممکن است تاثیر مشابه شیوع بیماری
س��ارس داش��ته باش��د ک��ه در س��ال  ۲۰۰۲باعث افت
۲۰درصدی قیمت نفت شد.
تحلیلگران گلدمن س��اکس هفته گذشته پیشبینی
کردند با توجه به تاثیر بیماری س��ارس ،ش��یوع ویروس
جدید ممکن اس��ت به قیمت کاه��ش تقاضا برای نفت
به میزان  ۲۵۰هزار بش��که در روز در سال  ۲۰۲۰تمام
ش��ود که ش��امل  ۱۷۰هزار بش��که در روز تقاضا برای
سوخت جت خواهد بود .بانک آمریکایی گلدمن ساکس
پیشبینی کرد تقاضای چین برای نفت ممکن اس��ت به
دلیل ش��یوع ویروس کرونای جدی��د ،افت کند و باعث
ش��ود قیمت نفت حدود س��ه دالر در هر بشکه کاهش
پیدا کن��د اما قیمته��ای نفت طی چند روز گذش��ته
بیش از چهار دالر و  ۵۰سنت در هر بشکه کاهش پیدا
کرده و قیمت نفت برنت اکنون باالی  ۶۰دالر اس��ت و
اختالل تولید نفت در لیبی را کامال نادیده گرفته است.
بر اس��اس گزارش اویل پرایس ،سوال این نیست که آیا
ای��ن ویروس باعث افت تقاضا برای نفت خواهد ش��د یا
خیر بلکه س��وال این اس��ت که این ویروس تقاضا برای
نفت را چه میزان کاهش خواهد داد .برآورد دقیق تاثیر
بیماری جدید راحت نیس��ت زیرا چین درباره پیشرفت
این ویروس شفافیت به خرج نمیدهد.

صندوق افق ملت
خردادماه سال گذش��ته پنجمین صندوق این شرکت،
اینب��ار در گروه صندوقهای س��هامی قابلمعامله پای به
میدان رقابت گذاش��ت .خالص ارزش داراییهای صندوق
افق ملت در یکس��ال گذشته با رش��د  191درصدی ،به
 625میلیارد ریال رسیده است .سهم بازار سهام از پرتفوی
صندوق حدود  89درصد اس��ت ک��ه در این بین ،صندوق
بیشترین س��رمایهگذاری را در گروه «بانکها و موسسات
اعتباری»« ،فلزات اساس��ی» و «محصوالت ش��یمیایی»
داش��ته اس��ت .افق ملت با تحقق بازده��ی  129درصدی
در یکس��ال اخیر ،عملکرد بسیار خوبی داشته و توانسته
رضایت س��رمایهگذارانش را کس��ب کن��د .در جدول زیر
مشروح عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری تحت مدیریت
شرکت تأمین سرمایه بانک ملت را مشاهده میکنید.

صندوق اختصاصی بازارگردانی ملت
اس��فندماه  1394چهارمین صندوق این ش��رکت در
گروه صندوقهای بازارگردانی فعالیت خودش را آغاز کرد.
خالص ارزش داراییهای این صندوق در یکسال گذشته

رشد سودآوری

کرونا تهدیدی واقعی
برای بازار نفت

با رش��د خیرهکننده  272درصدی ب��ه  11.265میلیارد
ری��ال افزایش یافته اس��ت .این صندوق موفق با کس��ب
بازدهی  145درصدی در یکس��ال اخیر توانسته پابهپای
بازار س��هام ش��گفتی خلق کند و در جم��ع پربازدهترین
صندوقهای بازارگردانی بازار قرار گیرد.

صندوق اوج ملت
مدی��ران تأمین س��رمایه بان��ک ملت تمرک��ز ویژهای
بر جذب مش��تریان محتاط و ریس��کگریز داش��تهاند و
از همینرو ،س��ومین صندوق این ش��رکت باز هم از نوع
بادرآمد ثابت بود؛ برخالف دو صندوق قبلی که دچار افت
خالص ارزش داراییها در یکسال گذشته بودهاند ،خالص
ارزش داراییهای این صندوق با رش��د  101درصدی ،به
بیش از  57.000میلیارد ریال رس��یده است .در پرتفوی
این صندوق نس��بت ب��ه دو صن��دوق بادرآمدثابت دیگر،
توازن بیش��تری بین سهم بانک و بازار بدهی برقرار است
و حاصل این استراتژی هم کسب بازدهی  20/2درصدی
در یکسال گذشته بوده است.
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کانال برتــر

درصد دارایی در سهام

توضیح و یادآورـی

نرخ بازده % 21

افزایش سود شرکتهای زیرمجموعه
و  p/eتحلیلی مناسب

وپترو

دارویی رازک

15

وضعیت نموداری

9900

درصد دارایی در سپرده
بانکی و وجه نقد

صندوق با درآمد
ثابت  ETFتصمیم

گروه مديريت
سرمايهگذاري اميد

5.500

20

14000

درصد دارایی
در اوراق با درآمد ثابت

سرمایهگذاری سبحان

4,000

5,000

4.163

15

وضعیت تکنیکی و نموداری و اخبار

15

شرکتهای زیر مجموعه

درصد دارایی
در داراییهای دیگر

پتروشیمی ممسنی

3,538

10,000

س .نفت و گاز
و پتروشيمي تأمين

وضعیت بنیادی مناسب و رشد سودآوری
حاصل از فعالیت شرکت ستاره خلیج فارس

توضیحات

درصد از
پرتفوی

15

خالص ارزش
دارایی (میلیارد ریال)

بانک تجارت

511

600

سایپا

3.246

3.500

وضعیت بنیادی مناسب

10

فلوله

بازده یکسال
گذشته (درصد)

پتروشیمی کازرون

4,020

4,850

3.761

5.500

وضعیت بنیادی مناسب
افزایش نرخ فروش

10

20
15

شرکت
کنترل خوردگی تکین کو
(رتکو)

میانمدت

نفت ایرانول

14,350

17,000

البرز دارو

20.000 17.492

وضعیت بنیادی مناسب

10

بیمه دی

بلندمدت

پتروشیمی جم

14,200

17,500

30.000 25.047

10

6.114

7.800

17500 15000

مقایسه با بازده
بازار سکه (درصد)

فجر انرژی خلیج فارس 13,659

صنایع ماشینهای
اداری ایران

افزایش فروش
به بهره برداری رسیدن طرحهای توسعه

فوالد مبارکه

سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان تصمیمنگار ارزشآفرینان

16,500

وضعیت بنیادی مناسب

10

شرکت تأمین س��رمایه بانک ملت
پس از اخذ مجوزه��ای الزم ،اواخر
س��ال  1389فعالی��ت خ��ودش را
بهصورت رس��می در بازارس��رمایه
ای��ران آغاز ک��رد .در ح��ال حاضر
سجاد یزدانی
پنج صندوق سرمایهگذاری در این
کارشناس
مجموعه مشغولبه فعالیت هستند
سامانه رسام
(اطالعات مالی پارت) ک��ه در ادام��ه ضمن معرف��ی این
صندوقها ،مروری بر عملکرد آنها خواهیم داشت.

سواد مالی

کتاب الفبای سرمایهگذاری به
تالیف محبوب صادقی و توسط
نشر چالش منتشر شد.
بس��یار س��ؤال میش��ود
ک��ه پول خ��ود را در مس��کن
س��رمایهگذاری کنم یا طال ؟
ارز س��ودآورتر است یا سپرده
بانک��ی ؟ بورس چگونه اس��ت
ریسک آن چطور است و اینکه اصال در چه شرایطی
به س��مت بورس برویم ؟ همه اینها س��ؤاالتی است
ک��ه به ذهن برخی س��رمایهگذاران خط��ور میکند.
در این کتاب قص��د داریم مهارتهای موردنیاز برای
مدیریت هوش��مندانه زندگی مالی و تبدیل شدن به
یک س��رمایهگذار موفق و افزایش درآمد ناشی از آن
را بیان کنیم .بهطوریکه قابلیت اس��تفاده در دنیای
واقعی را داشته باشد و بتوانید سرمایهگذاری خوب و
کسب درآمد بهتری داشته باشید.

افق
زمانی

ایران ترانسفو

15.000 13.563

افزایش سودآوری شرکتهای زیرمجموعه

10

فجر کاشان

درخشش صندوق بازارگردانی در خانواده ملت

الفبای سرمایهگذاری

شرکت

بانک پاسارگاد

2.837

3.300

بهبود تراز مالی

10

30000 22500

مقایسه با بازده
بازار دالر (درصد)

معرفی کتاب

قیمت روز

توضیحات

نام شرکت

مقایسه با بازده
بازار سهام (درصد)

یقینا نقش آگاهی و دانش نه در بازار سرمایه بلکه
در هر کسب و کاری بسیار مهم است .اما موفقیت در
هر تجارتی بیش��تر روانی است تا وابسته به فراگیری
مهارت و دانش آن این حقیقت در بازارهای مالی نیز
وجود دارد اما با یک تفاوت اساسی!
یک معاملهگر میتواند با سطح دانشی متوسط از
تحلیل تکنیکال یا بنیادی بازار ،در صورتی که کنترل
احساس��ات خود را از دست ندهد ،در بازار سود کند.
البت��ه عکس مطلب فوق نیز صادق اس��ت .حتی اگر
پیشرفتهترین ابزار معاملهگری را هم در اختیار داشته
باش��ید اما بر خودتان کنترل نداشته باشید مطمئنا
به نتیجه دلخواه خود نخواهید رس��ید .نکته بس��یار
مهم در بازارهای مالی این اس��ت که امکان دارد یک
معاملهگر قبل از اینکه به یک معامله سودده ،براساس
برنامه و اس��تراتژی خود برسد ممکن است چندین
معامله زیانده پشت سر هم نیز انجام دهد!
این اتفاق به مراتب در بازار اتفاق میافتد .اما این
تعداد چندین معامله زیان ده پشت سر هم با رعایت
تکنیکه��ای مدیری��ت دارایی و رعای��ت حدضرر،
حساب را از خطر ریسک بیشتر روی سرمایه ،حفظ
میکند.وقت و انرژی که ش��ما برای کسب موفقیت
در کسب و کار میگذارید احتماال رابطه مستقیمی
در پیش��رفت مالی شماس��ت .یک معاملهگر ممکن
است ساعتها بازار را تحلیل کند و روزها به معامله
بپردازد اما میزان پیش��رفت مال��ی که پیدا میکند
منفی باش��د !!..به عبارت دیگ��ر معاملهگری نیاز به
صبر و حوصله زیادی دارد چرا که زمانهای زیادی
در بازار پیش میآید که ش��ما صرف گذاشتن وقت
و تحلیل بازار و انجام معامالت ،ممکن است نتیجه
مثبتی نداشته باشید.
پس ی��ک معاملهگ��ر موفق علی رغ��م معامالت
ض��ررده اعتماد به نفس خود را حفظ میکند تا بازار
با اس��تراتژی معامله او همسو ش��ده و ضمن جبران
ضررهای اندک حاصل از معامالت قبل ،حساب را به
برایند مثبت برساند.
@Culture_Promotion

هدف
قیمتی

نام شرکت

قیمت
روز

هدف
قیمتی

قیمت
روز

هدف
قیمتی

معرفی صندوقهای تأمین سرمایه بانک ملت

نکتـه
تحلیلسرلوحهقرارگیرد

4

میانمدت

بانک ملت

7.028

9.000

سود تسعیر ارز ،افزایش سرمایه و رشد سود عملیاتی

15

بلند مدت

بانک پاسارگاد

2.844

3500

رشد ارزش سرمایهگذاریها و سود عملیاتی

15

سبد پیشنهادی شرکت مشاور سرمایهگذاری ارزش پرداز آریان
درصد از
پرتفوی

افق
زمانی

میانمدت

توضیحات

2

3

بلندمدت

قیمت
روز

هدف
قیمتی

نام شرکت

درصد از
پرتفوی

افق
زمانی

سبــده یا سهام پیشنها ید هفتـه

سبد پیشنهادی شرکت مشاوره سرمایهگذاری فاینتک

سرمایهگذاری خوارزمی
(وخارزم)

قیمت روز

هدف
قیمتی

32,000 24,000

13,800 9,800

سودآوری سرمایهگذاریها

15

4,100

سودآوری سرمایهگذاریها

20

2,910

خوانندگان محترم واقف باش��ند س��بد پیش��نهادی ارائه ش��ده صرفا منعکس کننده نظر کارشناسان است و هیچ گونه توصیه یا سفارشی نسبت به خرید و فروش س��هام نمیکند .بنابراین هرگونه خرید یا فروش براساس اطالعات فوق برعهده خود افراد بوده و شركتهای مشاور سرمایهگذاری و هفتهنامه بورس هرگونه مسئولیتی
نسبت به خسران یا سودآوری احتمالی را از خود سلب میکنند .همچنین به سهامداران توصیه میشود ،افق دید سرمایهگذاری خود را بلندمدت قرار دهند.

