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اخبار هفته

نامه رئیس به وزیر

رئیس ســازمان بــورس در نامهای بــه وزیر اقتصاد
خواستار بررسی مجدد موضوع قیمتگذاری دستوری
صنعت خودرو در شورای رقابت شد.
در نامه محمدعلی دهقان دهنوی آمده است :با عنایت
به جایگاه صنعت خودرو و ســاخت قطعات به عنوان
هفتمین صنعت بزرگ بازار ســرمایه (از منظر ارزش
بازار) و حضور ســرمایهگذاران و فعاالن بیشــمار در
صنعت مذکور ،سیاستهای قیمتگذاری اعمال شده توسط شورای رقابت در
ســنوات گذشته ،زیان و عدم نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت
تحمیل کرده اســت ،به طوری که الزام ســتاد تنظیم بازار و شورای رقابت به
شرکتهای خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو ،در مقاطعی سبب پیش فروش
خودرو با قیمتهای قطعی و غیرمنطقی شد و این امر در کنار تأخیر در اعطای
مجوز افزایش نرخ محصوالت ،سبب زیان شرکتهای خودروساز شده است .در
این راستا با توجه به عدم شمولیت قیمتگذاری نهادههای تولیدی صنعت خودرو
توسط شورای رقابت پیشنهاد میشود محصوالت خودرویی همانند محصوالت
صنایع فوالد و پتروشیمی از شمول قیمتگذاری شورای رقابت خارج شود.

سرمقاله

وعده مهم وزیر صمت

وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :تا پایان سال جاری
تمام موانع صادراتی رفع خواهد شــد و ســال ۱۴۰۱
صادرکنندگان هیچ مشکلی برای ارسال کاالهای خود
به کشورهای هدف نخواهند داشت.
رضا فاطمی امین در حاشــیه آیین بازگشایی مجازی
پاویــون ایران در اکســپو  ۲۰۲۰دوبــی که با حضور
روســای اتاقهای بازرگانی و جمعی از صادرکنندگان
برگزار شــد ،افزود :رفع موانع صادراتی در قالب  ۱۷پروژه از سوی دولت در حال
پیگیری اســت که از جمله آنها ایجاد مســیرهای تجاری با کشورهای هدف و
طراحی و اجرای سازوکارهای مالیات بر ارزش افزوده است .وی با اشاره به تاکید
رئیس جمهوری نسبت به دیپلماسی اقتصادی و همکاری اقتصادی با کشورهای
همسایه تاکید کرد :تا پایان سال جاری فرآیندهای تجاری روان میشود تا عالوه
بر هدفگذاری آماری ،شاخصهایی مانند تنوع مقاصد و اشتغالزایی داشته باشیم.
وزیر صمت تصریح کرد :در سال  ۹۷مشکالتی برای کشور به وجود آمد که وارد
دوران اضطرار ارزی شدیم به همین دلیل قوانین تعهد ارزی برای مدیریت موانع
اقتصادی ایجاد شد.

الزام تغییر در نگرش دولت

غالمرضا حیدری کردزنگنه از جمله موانع ســاختاری خصوصیسازی استقالل و پرسپولیس ،ترس از این است این
رئیس اسبق سازمان خصوصیسازی دو باشــگاه که هواداران بسیار زیادی دارند به دســت بخش خصوصی بیفتند و بعد از
خصوصیســازی مشکالتی برای دولت و سیستم درست کنند .به همین دلیل سعی میکنند بسیار احتیاط کنند و
متأسفانه این احتیاط بیش از حد باعث شده است خصوصیسازی سرخابیها به تأخیر افتد وگرنه که این دو باشگاه
دارایی چندانی ندارند و فقط یک برند دارند.
اواخر زمانی که در ســازمان خصوصیسازی حضور داشــتم جلساتی برگزار و تصمیم بر این شد 51درصد آنها وارد
بورس و به هواداران عرضه شــود و 49درصد نیز به شــکل تعاونی به مالکانی که قصد خریداری دارند کنترل آنها
داده شــود که بتوانند روی این موضوع مدیریت کنند و زمانی که از خصوصیســازی خارج شدیم این قضیه ناتمام
باقی ماند ،در حال حاضر نیز میتوان در ســه تا چهار ماه با سیســتم موجود این واگذاری را انجام داد و مشــکل
خاصی وجود ندارد .اما متأســفانه مسئوالن دولتی اعتقادی به خصوصیسازی ندارند و بیشتر به سمت دولتیسازی
تمایل دارند و حتی به بهانههای مختلف می خواهند شــرکتهایی که خصوصی شــدند را از بخش خصوصی پس
بگیرند ،بنابراین چنین نگرش بدی در کشــور وجود دارد یعنی نگرش به خصوصیســازی و بخش خصوصی نیست
و یکی از مشکالت بزرگ نگرش این است که هنوز دولتمردان نسبت به بخش خصوصی چنین دیدگاهی ندارند و
این قضیه یکی از مشــکالت بزرگ خصوصیسازی است .درمجموع ساختار دولت بزرگترین مشکل خصوصیسازی
در ایران اســت و تا زمانی که ســاختار دولت اصالح نشود ،نگرش دولتمردان اصالح نشود و نقش دولت تغییر نکند
خصوصیســازی صورت نخواهد گرفت .با کم کردن ســهم دولت نقش دولت تغییر پیدا نمیکند و دولت دست از
مدیریتها برنمیدارد حتی مالکیتهایی که واگذار شده مثال 49میلیون نفر سهامدار سهام عدالت هستند اما دولت
همچنان مدیریت و نظارت خود را دارد ،نمونه دیگر این است که بانک صادرات ،ملت ،تجارت و  ...واگذار شده است
اما همچنان شــاهد هســتیم که وزیر دارایی مدیرعامل هیأت مدیرهها را تعیین میکند ،چنین روندی در بیمهها،
فوالدها ،نفت و  ...وجود دارد ،بنابراین نقش مدیریت دولت کمرنگ نشــده اســت و باید ساختار دولت اصالح شود
یعنی تنها راه نجات اقتصاد کشــور این اســت که ساختار دولت تغییر کند ،کوچکسازی دولت انجام شود و دولت
قبول کند که دولتی ناظر ،سیاستگذار و حاکم است و تصدیگریها را رها و به مردم بدهد.

یادداشت

آموزش عامل رشد صندوقها

در حال حاضر حدود  92صندوق درآمد ثابت در بازار سرمایه فعال هستند که ارزش کل آنها
حدود  380هزار میلیارد تومان میشــود .از این  92صندوق  27صندوق قابل معامله هستند
و  65صندوق نیز صدور و ابطالی هســتند .از نظر مبلغ نیز  15درصد منابع در صندوقهای
قابل معامله است و  85درصد در صندوقهای صدور و ابطالی است که حدود  85درصد منابع
آن در دســت  20صندوق زیرمجموعه بانکهاست و عمده پولها نیز در صندوقهای بزرگ
مهدی باغبان مانند صندوق شــهر و صندوق لوتوس پارســیان است و بهنظر میرسد برجام تأثیر زیادی بر
قائم مقام کارگزاری روی این صندوقها ندارد ،بلکه آنها متأثر از نقدینگی جامعه هستند و به هر میزان نقدینگی
بانک خاورمیانه
افزایش پیدا میکند ،طبیعتا ســرمایهگذاران صندوقهای صدور و ابطالی که بانکی هستند،
از شــبکه بانکی میآیند و وقتی نقدینگی در بانکها زیاد شــود بخشی از منابع به این سمت سوق داده میشود
و اندازه صندوقها باال میرود ،به این دلیل که عمال صندوق بازاریابی نمیکند و شــعب بانکها هســتند که برای
صندوقها بازاریابی میکنند .صندوقها نســبت به ســپردههای بانکی نرخ بهتر و شرایط بهتری دارند چون سود
ســپردههای بانکی ماهشمار است اما سود صندوقها ماهشمار نیست و در هر روزی باشد ،میتوان سود را دریافت
کرد .مثال برخی صندوقها میگویند تا  15روز سود تعلق نمیگیرد .صندوقهای صدور و ابطالی عمدتا از بانکها
هســتند و بنابراین برجام تأثیر زیادی بر آنها نخواهد داشــت .قطعا صندوقها از جذب منابع بانکی عقب هستند
زیرا در شــبکه بانکی فروش صندوقها انجام میشــود و بانک نیز همه منابع را به سمت صندوقها نمیفرستند و
رؤســای شعب نیز تمایل ندارند منابع وارد صندوقها شوند جز در شرایطی که مدیرصندوقها جوایز خاصی برای
شــعبهها در نظر بگیرند .البته این موضوع با استراتژی بانک سازگار نیست زیرا اگر منابع بانک وارد صندوق شود
نهایتا نیمدرصد کارمزد مدیریت دارد اما اگر این پول در بانک باشد بیشتر از نیمدرصد میتواند کارمزدسازی کند،
بنابراین نقدینگی باال میرود و شــعب بانک بخشــی از منابعی که جذب بانک میشــود را تبدیل به صندوقهای
صدور و ابطالی میکنند.
صندوقهای قابل معامله متأثر از شــرایط بازار هســتند .مثال در شرایط فعلی که بازار وضعیت مطلوبی ندارد،
اشــخاصی که فعال بازار هستند برای اینکه سریعا ســهام را خرید و فروش کنند ،سرمایه خود را در صندوقهای
قابل معامله پارک کردند که حدود  54هزار میلیارد تومان اســت و با بررســی اینها متوجه خواهیم شد که از این
 54هزار میلیارد تومان  90درصد در  10صندوق قابل معاملهای وجود دارد که عملکرد خوبی در بازارگردانی این
صندوقها دارند ،بنابراین در این صندوقها نیز برجام تأثیری نخواهد داشــت .نکتهای که وجود دارد این است که
صندوقها میتوانند نرخ جذاب بدهند و کسی مانع آنها نیست اما عمده صندوقهای درآمد ثابت تمایل ندارند که
نوســان نرخ بازدهیشان زیاد باشد مثال صندوقدار سهام را خریداری میکند اگر نوسانات سهام آزاد باشد ممکن
اســت در دورهای صندوق ســود دهد و در یک دوره با زیان همراه باشــد ،بنابراین صندوقها خود تصمیمگیرنده
هستند که دستورالعملهای سازمان را اجرا کنند یا خیر.
یکی از دســتورالعملهای ســازمان این است که افزایش قیمت ســهام را میتوان وارد حساب ذخیره و ماهانه
دو درصد را تقســیم کرد که عمده صندوقها این کار را انجام میدهند و برخی صندوقها نیز این کار را رعایت
نمیکنند اما در یک دوره سودده و در دوره دیگر زیانده میشوند و در حال حاضر بازارگردانی عمده صندوقهای
قابل معامله حدود  18تا 20درصد است چون عددی است که در طول سال بازدهی معقولی میدهد برای افرادی
که ریســکگریز هستند نه اینکه صندوقها بخواهند سود زیادی بدهند .صندوقها دوست دارند سوددهی زیادی
داشــته باشــند اما اگر چنین باشد باید در دورههای نزولی بازار زیان را شناسایی کنند که با اولین شناسایی زیان
یا اولین کاهش سود عمده منابع از صندوقها خارج میشود و در بلندمدت به نفع صندوق و بازار سرمایه نیست،
بنابراین محدودیتی وجود ندارد و قانون جلوی این موضوع را نگرفته است که محدودیتی برای پرداخت سود وجود
داشته باشد و صندوقها هستند که تصمیم میگیرند سقف پرداخت سودی داشته باشند یا درآمدهای مازادی که
دارند را وارد حساب ذخیره کنند.
باتوجه به اینکه عمده پول از سمت بانک وارد صندوقها میشود ،بنابراین آموزش باید در سطح ملی و کشوری
باشد و نهاد خاصی مسئول نیست اما چون یکی از مشکالت این است که بانکها تمایل زیادی ندارند که با خروج
ســرمایه مواجه شوند و اگر تمام این پولها وارد صندوق شود در بدترین حالت باید  50درصد به اوراق مشارکت،
سهام و ...تبدیل شود و این باعث میشود سرمایه از شبکه بانکی خارج شود و برای کنترل تورم بسیار خوب است
اما نقدینگی بانکها با چالش زیادی مواجه میشــود ،بنابراین به هر میزان مســئله آموزش مطرح باشــد بانکها
تمایل به این موضوع نخواهند داشــت .با مشاهده صندوقهای  ETFمتوجه خواهیم شد که به دلیل آموزشی که
وجود داشته و افراد با بورس آشنا شدند ،بنابراین سرمایهگذاران حجم را بسیار باال بردند و در حال حاضر  54هزار
میلیارد تومان در صندوقها وجود دارد .دو ســال گذشــته در این صندوقها حدود  10هزار میلیارد تومان وجود
نداشــت در شــرایطی که در آن زمان ارزش کل صندوقها حدود  200هزار میلیارد بوده است و در شرایط فعلی
ارزش صندوقها دوبرابر شــده است یعنی حدود افزایش نقدینگی کشــور اما صندوقهای  ETFپنج برابر شدند
و دلیل این اســت که افراد آموزش دیده و از شــرایط صندوقها مطلع شدهاند ،بنابراین در  ETFها سرمایهگذاری
کردند.

ترمز قیمتها کشیده میشود

وزیر اقتصاد گفت :در ماههای آینده ترمز افزایش
قیمتها کشیده خواهد شد.
احسان خاندوزی افزود :متاســفانه آمار افزایش
بیش از  ۳درصدی متوسط قیمتها در اقالم مصرفی
خانوار در شــهریور خبر بسیار ناخوشایندی است و
این نرخ باید حتماً در ماههای آینده کنترل شــود.
وی درباره دالیل این تورم گفت :بخشی از این تورم
مربوط به افزایش قیمت ارز و همچنین فشار کسری بودجه در ماههای ابتدایی
سال است که موجب برداشــت بیش از اندازه از بانک مرکزی شد .سیاست
اقتصادی با تاخیر تاثیر خود را خواهد گذاشت و اگر دولت با  ۵۰هزار میلیارد
تومان کسری بودجه در چهار ماهه نخست امسال از بانک مرکزی استقراض
کرد ،این موضوع خود را در ماههای ششــم و هفتم نشان میدهد .وی گفت:
دولت سیزدهم برای کنترل افزایش قیمتها اقداماتی در دستور کار دارد ،از
جمله کنترل نوسانات نرخ ارز از طریق افزایش فروش نفت و میعانات که در
دستور کار قرار گرفته است .همچنین برای تسهیل دسترسی به ارزهای بلوکه
شده در سایر کشورها تدابیری در روزهای اخیر اتخاذ شده است.

حمایت از صنعت لوازم خانگی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :حمایت از
صنعت لوازم خانگی مشروط به حضور در بازارهای
خارجی و مشارکت با تولیدکنندگان خارجی جهت
به دست آوردن بازارهای منطقهای است.
محمدرضــا پورابراهیمی دربــاره توانایی تأمین
لوازم خانگی بازار کشــور توســط تولیدکنندگان
داخلی گفــت :با توجه به تصمیمهایی که در حوزه
حمایت از تولید در سالهای اخیر انجام شده به ویژه مصوبهای که در سال
 ۹۷درباره عدم واردات حدود  ۱۴۳۰قلم کاالی وارداتی که امکان ساخت در
داخل کشور داشت ،ما این ظرفیت را در حوزه لوازم خانگی در کشور شاهد
بودیم که هم بتواند ظرفیت تولید را افزایش دهد و هم عمق ساخت داخل
را به شکلی ارتقاء ببخشــد .بر اساس گزارشها ،حدود  ۲۵درصد توانستند
ظرفیت ســاخت را در داخل کشور افزایش دهند .وی گفت :ما در بعضی از
اقالم نیازمندیم که تصمیمگیری بهتری داشته باشیم .در بعضی از اقالم صد
درصد ظرفیت تولید پاسخگوی نیاز کشور است و ظرفیت صادراتی هم ایجاد
شده است و اآلن میانگین صادرات ما ساالنه حدود  ۳۰۰میلیون دالر است.

رشد  54هزار واحدی شاخص محقق شد

بازار در محاصره ریسکها

بازار در هفته منتهــی به  11مهرماه
ندا کریمی
کارشناس بازار سرمایه پرعرضه و کم حجم معامله شــد؛ اما
در ابتدای هفته با اقبال روی سهامهای دالری و به خصوص
پاالیشی و پتروشیمی همراه بود.
برخی سهمها با رشد شــاخص رشد نکرده و در اصالح
اخیر نیز دچار اصالح شــدند و به کفهــای حمایتی خود
رســیدند ولی بازار همچنان بی توجــه و بی اعتماد معامله
میشود .برخی ریسک افزایش نرخ بهره را عامل این اصالح
و رکود میدانند و برخی ریسکهایی همچون قیمتگذاری
دستوری و کاهش نرخ کامودیتیها را مهم میشمارند .این
روزها بازار روند مبهمی داشته است .قیمت دالر رکوردهای
جدیــدی میزند و به باالی  28هزار تومــان در بازار آزاد و
بیش از  27تومان در صرافی ملی و محدوده  23هزار تومان
در نیما رســیده اســت .قیمتهای جهانی در سمت اوره و
متانول رکوردشــکنی میکند ،متانــول در محدوده  350تا
 400دالر قرار گرفته است و قیمتهای فروش شرکتها از
جمله پتروشیمی زاگرس ،خارک و فناوران در ماه شهریور در
همین محدوده قرار گرفته است .در اوره قیمتهای جهانی
به باالی  500دالر رسیده است ،قیمتهای فروش صادراتی
شــرکتها هم در محدوده  350تا  400دالر بوده است .در
این گروه عالوه بر شرکتهای اصلی «پارسان» و «وغدیر» به
عنوان هلدینگهای اصلی اوره و متانول در کشور مورد اقبال
قرار گرفتهاند« .پارسان» در حال عبور از سقف قیمتی خود
است و در ابتدای هفته معامالت قوی داشت.

نیم نگاهی به روند بازار در طول هفته
بازار در اولین روز هفته (ســوم مهر) با اســتقبال گروه
پاالیشی همراه شــد .شاخص کل با رســیدن به محدوده
حمایتی خــود و همینطور پایان یافتن تســویه اعتبارات
کارگزاریها و لغو عرضههای اولیه به مدت دو هفته توانست
روز خوبی را رقم بزند .شاخص کل با رشد  35هزار واحدی
به کانال یک میلیون و  422هزار واحد بازگشــت .بیشترین
تاثیر مثبت را نمادهای «فوالد» و «فملی» داشتند« .شپنا»
و «شتران» بیشترین ورود نقدینگی حقیقی و «فسبزوار» و
«فجهان» بیشترین خروج نقدینگی حقیقی را داشتند .بازار
در ابتدا با تقاضا در گروههای پاالیشــی به دلیل شــایعاتی
از افزایــش تخفیف نرخ خوراک مواجه بــود ولی در ادامه
عرضههــا افزایش یافتند و نهایتا گروههــای خودرویی نیز
مورد توجه قرار گرفتند و بازار متعادل و روبه باال را شــاهد
بودیم .یکی از ریسکهای بازار افزایش نرخ بهره بین بانکی
برای جذب کردن اوراق جدید توسط دولت است که بازار را
با ابهام روبهرو کرده است.
بازار کمرمق
روز یکشــنبه ( 4مهر) بازاری بیرمق و پرعرضه را شاهد
بودیم .شاخص کل با رشــد اندک  2600واحدی در کانال
یک میلیون و  424واحد قرار گرفت ولی شاخص هم وزن با
 1988واحد افت همراه بود .گروههای پاالیشی و پتروشیمی
با تقاضــا همراه بودند ولی ســهمهای کوچــک همچنان
پرعرضــه و منفی معامله شــدند .در این میان هنگ کردن
سیســتمهای معامالتی نیز باعث کند و کم حجم شــدن
معامالت شد« .پارسان» و «فملی» بیشترین تاثیر مثبت بر
بازار را داشتند .ارزش معامالت خرد محدوده  5100میلیارد
تومان بوده است.
در ســومین روز کاری هفته (سهشنبه  6مهر) شاخص

کل بــا افزایش اندک  732واحدی در کانال یک میلیون و
 425هزار واحد ایستاد .ارزش معامالت خرد حدود 5000
میلیــارد تومان و بیشــترین حجم معامــات در نمادهای
«دی»« ،شــبندر» و «خســاپا» بود .بازار شروعی مثبت و
متعادل داشــت ولی به تدریج در گــروه خودرویی و بانکی
با عرضه همراه شــد .نمادهای «پارســان» و «شــبندر» و
«وغدیر» بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در آخرین روز هفته ( 7مهر) شاخص کل با رشد 11500
واحدی توانســت به ســطح یک میلیون و  437هزار واحد
برســد .ارزش معامالت خرد  6786میلیارد تومان بود .بازار
شــروعی کمرمق داشت ولی به تدریج شاهد افزایش حجم
معامــات بودیم و نمادهای گروههــای اورهای و متانول به
دلیــل افزایش قیمتهای جهانی بــا تقاضا همراه بودند و
بیشترین تاثیر مثبت را بر بازار داشتند.
آغاز قدرتمند
در شــنبه هفته گذشــته اما کلیت بــازار مثبت و گروه
پاالیشی لیدر بود .شاخص کل بیش از  36هزار واحد رشد
کرد .در این روز اخباری در خصوص فرمول جدید خوراک
و محصوالت پاالیشــی و میعانات منتشر شد که مبنا را از
نرخ صادراتــی ایران به فرمول بر اســاس مجالت با لحاظ
تخفیف عددی تغییر داد و قیمتهای خرید را نیز بر اساس
مجالت تعیین کرد .در روز یکشنبه نگرانی از فرمول جدید
سبب منفی شــدن گروه پاالیشی شد ،در مقابل «خودرو»
و« خساپا» صف خرید شدند و گروه بانکی مورد اقبال بود.
شاخص تنها  3200واحد رشد کرد و به رقم  1.76میلیون
واحد رســید« .فارس» و «تاپیکو» بیشترین اثرات مثبت را
داشــتند ،اما «فملی» منفی بود .در این روز قیمت دالر نیز
اندکی کاهش یافت و به زیر  28هزار تومان رسید.
عرضههای اولیه در دو مســیر جداگانه حرکت میکنند.
«شــکام» همچنان صف خرید سنگین دارد .در آمار فروش
ماهانه نیز شــاهد رشد نرخهای فروش و مقدار فروش بوده
اســت« .فجهان» و «فســبزوار» منفی معامله میشوند و
«کیمیاتک» نوسانی است« .حآفرین» نیز در محدوده 460
تومان نوسانهای اندکی دارد.
تحوالت مهم
از اخبار مهم این هفته میتوان افزایش نرخ فروش اشاره
کرد .فروش و تولید در «آریا» با رشــد روبهرو شده است .با
توجه به رشــد شدید قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی
انتظار مــیرود در گروه الفین نیز شــاهد تحرکات مثبتی
باشــیم .اوره صادراتی زیرمجموعههای «پارســان» به مرز

سوتزنی از اعالم جرم تا پاداش

در نیمه نخست امسال از میان گزارشهای ارسالی سوتزنها ،حدود  ۱۰پرونده به گزارش تخلف یا اعالم جرم
منتهی شــد و در بررسی بیش از  ۳۰گزارش ،در راستای ارتقای شفافیت ،ناشر ملزم به ارائه گزارش شفافسازی
در سامانه کدال شد و اقدامات پیشگیرانه نظارتی صورت پذیرفت.
رئیس اداره دیدهبان ســامت بازار ســرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به نقش این اداره در راستای
ارتقای شــفافیت در بازار و پیشگیری از بروز تخلفات گفت :رسیدگی به گزارشهای حرفهای مستند درخصوص
ناهنجاریهای عمده منجر به جرم و تخلف در بازار ســرمایه از جمله وظایف اساســی اداره دیدهبان سالمت بازار
ســرمایه است.مهدی زمانی ســبزی ادامه داد :در صورت ارسال گزارش از ســوی فعاالن بازار به این اداره ،حتی
اگر گزارش دربرگیرنده ناهنجاری منجر به تخلف یا ارتکاب جرم نباشــد ،بهمنظور شفافسازی ،اقدامات تکمیلی
روی آن انجام میشــود .اگر چنانچه گزارش بیانگر تخلف باشد ،پس از تهیه و تکمیل پرونده تخلفاتی ،به مراجع
رســیدگیکننده ارجاع داده میشــود.رئیس اداره دیدهبان سالمت بازار سرمایه خاطرنشــان کرد :برخی از این
گزارشهــا که احتمال انجام تحریکهای آســیبزا به روند عادی معامالت در آن میرفــت ،مکاتبه با همکاران
نظارتی در شــرکتهای بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را در پی داشــت .پس از آن نیز رفتارهای این
دسته از افراد به دقت تحت نظر و بررسی قرار گرفت.
زمانی ســبزی افزود :تمامی گزارشها بر حسب حوزه مربوطه ،توسط کارشناسان این اداره بهصورت تخصصی
بررســی میشــوند .درصورتی که گزارش حائز شــرایط مندرج در مواد  ۲و  ۳دســتورالعمل «حمایت و تشویق
گزارشگران ناهنجاری در بازار سرمایه» باشد ،به گزارشگر «پاداش» پرداخت میشود.
وی یادآور شــد :وظیفه اصلی اداره دیدهبان سالمت بازار سرمایه ،رسیدگی به گزارش سوتزنها در ارتباط با
بروز ناهنجاریهای عمده بازار سرمایه و کشف تخلف و جرم با استفاده از توان نظارت مردمی است.

 530دالر رســیده است .قیمت گاز در اروپا حتی به آستانه
یک دالر بر متر مکعب رسید .کمبود عرضه و خشکسالی و
کاهش وزش باد ســبب کاهش تولید برق تجدیدپذیر شده
و تقاضا برای زغال ســنگ و گاز را افزایش داده اســت .در
صورت سرمای شدید شــاهد احتمال رکوردهای عجیب و
غریب در قیمت گاز خواهیم بود.
قیمــت روی جهانی باالی  3هــزار دالر در حال تثبیت
است .آمار منتشر شده بانکها همچنان حکایت از تراز مثبت
بانکها دارد و عملکرد بانکها نسبت به سال گذشته بهبود
قابل مالحظهای داشــته است و بانک ملت بیش از  12هزار
میلیارد تومان تراز مثبت داشت .در این گروه بانک پارسیان
ضعیفتر از مدت مشابه سال گذشته عمل کرده و تراز منفی
نیز داشــته اســت .بازار در انتظار ابالغ نرخ ارز برای تسعیر
صورتهای مالی حسابرسی شده  6ماهه توسط بانک مرکزی
اســت .عددی که میتواند به شناســایی قابل توجه سود و
اقبال در گروههای بانکی از جمله «وبملت» منجر شود.گروه
فوالدی تحت تاثیر کاهش قیمتها در بازار جهانی و سردی
معامالت در بورس کاال با روند نزولی همراه بوده است.
در گروه یوتیلیتی خبر از تغییر فرمولهای پتروشــیمی
فجر و مبین در شورای رقابت منتشر شده که هفته گذشته
در دســتور کار این شــورا قرار گرفته است .هنوز اطالعات
دقیقی منتشر نشده است اما تحرکات بازار و توجه عدهای از
سهامداران حاکی از تغییر فرمول به نفع این شرکتهاست.
در نیروگاهها در شــرایطی که سالهاســت تعدیل نرخی
نداشتیم ،شاهد کاهش فروش به دلیل گذار از پیک مصرف
بودیم .ســیمان با شــدت بیشــتری در بورس کاال عرضه
میشود و قیمتها به سطح قیمت پایه رسیده است.
«کیمیاتک» و «فجهان» پس از فشار فروشهای سنگین
در آخر هفته مثبت معامله شدند .در گروههای عرضه اولیه
«توســن» با عرضه ســهام با حجم باال در روز سهشــنبه
همچنــان صف خرید ماند« ،شــکام» امــا همچنان صف
خرید مســتحکم خود را حفظ کرده است« .فسبزوار» بعد
از حدود  20درصد بازدهی با عرضه همراه شد و با حمایت
حقوقی به تعادل رســید.از نکات مهم این هفته میتوان به
تغییر مدیرعامل فوالد مبارکه ،حواشی منتشره در خصوص
استخراج بیتکوین و ماینینگ در بورس تهران اشاره کرد.
دولت تــورم را به عنوان خط قرمز معرفی و اعالم کرده که
از هر اقدامی جهت افزایش تورم خودداری شود .البته عامل
تورم ،کسری بودجه دولت اســت و ارتباطی به تصمیمات
قیمتگذاریهــا نــدارد .در گزارش شــرکتها میتوان به
«شپاکسا» اشــاره کرد که در شهریور با رشد  50درصدی
فروش مواجه شد که عمدتا ناشی از رشد مقداری است.
گروه ســیمانی عملکرد خوبی داشــتند« .ســپاها» در
شهریور بیش از دو برابر تیر ماه فروخت« .شپترو» در گروه
پتروشیمی در نیمه اول امســال  5برابر سال قبل فروخته
است .شــهریور این شرکت نیز جهش شــدیدی در تولید
داشته و بیش از  30درصد فروش کل نیمه اول سال در این
ماه بوده اســت« .فاسمین» بر مدار فروش قرار گرفته و این
ماه  2.2هزار تن فروخته است و نرخ فروش آن نیز با قیمت
جهانی منطبق بوده اســت« .کنور» بــه دلیل نبود خریدار
گندله در بورس کاال ،فروش شهریور ضعیفی داشت.
* الزم به ذکر است ،به دلیل محدودیت چاپ ناشی از تعطیلی چند
روزه و تعویق زمان چاپ ،گزارش بازار از روز ســوم تا  11مهرماه را
پوشش داده است.

حمایت کنید نه دخالت

عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس گفت:
در دولــت جدید باید نقاط ضعــف موجود در بازار
به طور کامل رفع شود .ایجاد بستههای حمایتی از
ســوی دولت و اجرای آن در بازار سرمایه ،میتواند
اعتماد مردم و ســرمایهگذاران به بــازار را بیش از
پیش افزایش دهد.
محســن زنگنه در ادامه بیان کــرد :اعتماد فوق
میتواند از طریق تقویت صندوق تثبیت یا ثبات در
قوانین بورس باشد .نماینده مردم تربت حیدریه ،زاوه
و مه والت با اشاره به این مطلب که تغییر مکرر برخی
قوانین در بورس میتواند موجب بیاعتمادی نسبت
به این بازار شــود ،خاطرنشان کرد :عرضههای اولیه
بسیار خوب توسط دولت میتواند برای قانون بودجه
موثر باشد .عضو کمیسیون اقتصادی با تاکید بر اینکه
بایــد بازار را کنترل کرد ،افزود :در دولت جدید نباید
دخالتــی در بورس و خلق نقدینگی به نیت حمایت
از ســهامداران صورت گیرد ،چون در هیچ جای دنیا
چنین موضوعی انجام نمیشود.

اقتصاد
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بازدید وزیر نفت از پتروشیمی گچساران

وزیر نفت با اشــاره بــه تأثیر مثبت پتروشــیمی
گچســاران در رشد و پیشرفت منطقه ،از راهاندازی
ایــن طرح باســرمایهگذاریانجام شــده تا پایان
شهریور  ۱۴۰۱خبر داد.
ی که به همراه سید ابراهیم رئیسی به استان
جواد اوج 
کهگیلویهو بویراحمد سفر کرده بود ،از طرح در حال
اجرای پتروشیمی گچساران بازدید کرد و با توضیحات
مدیرعامل این شرکت،در جریانآخرین وضعیت پروژه قرار گرفت.وزیر نفت
گفت :تولیدکنندگان داخلی با بهبود کیفیت کاالهای تولیدی خود به رقابتپذیر
شدنمحصوالت ملی کمک کنند چرا که تولید کاالهای مطابق با استاندارد،
معیاری مهم برای بازاریابی و تبلیغات است.وی تصریح کرد :ساخت پتروشیمی
گچساران بیش از  ۸۵درصد پیشرفت داشته و یکی ازامتیازهایآن این است
که بالغ بر ۷۰درصد آن ساخت داخل است و امید میرود تا شهریور سال آینده
بهبهرهبرداریبرســد.یکی از برنامههای اصلی وزارت نفت تکمیل پروژههای
ســنوات گذشته استکهبرخی از آنها از سال  ۹۰آغاز و هنوز تکمیل نشده و
شاید برخی از آنها صرفه اقتصادی و ضرورت نداشته باشند.

فهیمی در سمات ماندنی شد

حســین فهیمی در سمت مدیرعامل سپردهگذاری
مرکزی ابقا شد.
بر اساس اعالم «سمات» ،در جلسه اخیر هیات مدیره
شرکت ســپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه
وجوه که در محل این شــرکت برگزار شد ،فهیمی
به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت
برای مدت دو سال دیگر انتخاب شد .همچنین در این
نشست ،سجاد سیاهکارزاده به نمایندگی از بورس اوراق بهادار تهران به عنوان
رئیس و مســعود طالبیان به نمایندگی از شرکت توسعه مدیریت و آموزش
بورس به عنوان نایب رئیس هیات مدیره «سمات» برگزیده شدند .در همین
حال بر اساس رای هیات مدیره «سمات» ،علی بیگ زاده میالنی به نمایندگی
از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و افسانه اروجی به نمایندگی از بانک
ملی ایران ،از دیگر اعضای هیات مدیره شرکت سپردهگذاری مرکزی خواهند
بود .به گزارش روابط عمومی «ســمات» ،حسین فهیمی آذر ماه سال ۱۳۹۶
به عنوان چهارمین مدیرعامل شرکت سپردهگذاری مرکزی انتخاب شد و در
جلسه اخیر هیات مدیره این شرکت برای سومین بار در این سمت ابقا شد.

ساخت  40شهرک جدید

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت :احداث  ۱۳۲هزار
و  ۲۰۰واحد مســکونی در  ۴۰شهرک جدید را در
برنامه خود قرار دادهایم که میتواند تعادل مناسبی
در بازار مسکن ایجاد کند.
حبیباهلل طاهرخانی اظهار کرد :در راستای سیاست
تامین مســکن توســط دولت ســیزدهم ،ظرفیت
ساخت  ۴۰شــهرک را ایجاد کردیم .یکی از موارد
مهم در احداث واحدهای مسکونی ،موضوع تامین زمین است که شهرکها
میتواند کمک خوبی به این مسئله کند .وی افزود :تعداد واحدهای مسکونی
در  ۴۰شهرک  ۱۳۲هزار و  ۲۰۰واحد خواهد بود .از این تعداد  ۱۰شهرک
در اســتان مازندران ،هفت شهرک در گلســتان ،شش مورد در فارس ،سه
مورد در یزد ،ســه شــهرک در تهران ،دو مورد در آذربایجان شــرقی و دو
شهرک در هرمزگان است و در استانهای البرز ،اصفهان ،کردستان ،کرمان،
اردبیل ،سمنان و خراسان جنوبی هر کدام یک شهرک ساخته میشود .وی
همچنین گفت :شهر گرگان با توجه به افزایش قیمت مسکن نیاز به مسکن
دارد و باید تدبیری در این خصوص اندیشیده شود.

ابزارهای تشویقی دولت

«ماینینگگیت»

ارمغان جوادنیا زمانی که هنوز پای رمزارزها به کشــور باز نشــده بــود ،نه ماینری بود
خبرنگار
و نه صندوقچه اســراری .اما از چند ســال پیش که سروکله ماینرها و
مزارع غیرقانونی بیتکوین پیدا شــده ،جنجالها و دردسرهای آن نیز ابعاد تازهای به خود
گرفته اســت .دردسرهایی که این بار با ســروصدای زیادی همراه شده اما نه از خانهها و
اماکن تجاری و دامداریها که از زیرزمین یک شــرکت دولتی در غرب تهران سربرآورده
و در یکی از روزهای پاییزی اســرار آن فاش شده است .شرکتی به نام بورس تهران که تا
یک هفته گذشــته با نام «علی صحرایی» شناخته میشد .فردی که  8مهر  97بر صندلی
مدیرعاملی آن تکیه زد و  7مهر  1400با فاش شــدن استخراج زیرزمینی بیتکوین برای
همیشه با ساختمان شیشهای شــرکت بورس خداحافظی کرد .خداحافظی که با ابهامات
زیادی روبهرو است و مشخص نیست که استعفا یا برکناری بوده است.
با این وجود ،تا لحظه تنظیم این گزارش ،هرچند اعضای هیات مدیره شــرکت بورس در
اطالعیهای پنجبندی ،سعی در شفافسازی داشتند اما نه آنها و نه مدیرعامل شرکت بورس
زیر بار ماینرهای بورسی نرفتند و هر کدام توپ را به زمین دیگری انداختند.
اعضای هیات مدیره تاکید دارند که مصوبهای در این باره صادر نشــده اســت و تجهیزات
خریداری شده بر اساس مصوبات کمیته ساختمان باعنوان «سرورهای پردازشگر مورد نیاز
مرکز داده» بوده است.
اعضای هیات مدیره قبلی هم از وجود چنین مصوبهای اظهار بیاطالعی میکنند .در مقابل
اما مدیرعامل شــرکت بورس که گفته میشد ماینرها برای او بوده است ،با رسانهای شدن
خبر کشف ماینرها هر چند در ابتدا چنین موضوعی را رد و طرح آن را اشتباه خواند ،بعد
از استعفایش اما در مصاحبهای صراحتا اعالم کرد که استفاده از ماینرهای کشف شده در
زیرزمین بورس تهران به صورت محدود و با تائید هیات مدیره بوده است.
با این حال ،خبرنگار هفتهنامه اطالعات بورس ســعی کرد برای روشــن شــدن ماجرا ،با
اعضای هیات مدیره فعلی و قبلی و حتی مدیرعامل شرکت مصاحبهای داشته باشد اما این
مصاحبه چندان به مذاق آنها خوش نیامد و در این باره سکوت اختیار کردند.
دراین میان ،یــک منبع آگاه با بیاناینکه تعداد ماینرهای موجود در شــرکت بورس 82
دســتگاه بوده اســت ،اعالم کرد :مصوبه ماینرها مربوط به هیات مدیره قبل بوده است اما
یکی دیگر از اعضای ســابق هیات مدیره که نخواست نامش فاش شود ،چنین اظهاراتی را
رد کرد .با این تفاسیر باید دید داستان ماینرهای بورسی که هنوز با ابهاماتی روبهرو است،
چند قربانی دیگر خواهد گرفت و شــرکت بورس چگونه قرار است خود را از شر اتهامات و
ابهامات وارده نجات دهد؟
داستان از کجا شروع شد؟
هفته گذشــته خبری با عنوان « کشف چند دستگاه ماینر در زیرزمین ساختمان شرکت
بورس» بر خروجی رسانهها قرار گرفت .خبری که اولین بار از سوی حراست شرکت مطرح
و در آن عنوان شد که این دستگاهها متعلق به فرد خاصی در این شرکت است .همزمان با
رســانهای شدن خبر ،هر چند مدیرعامل و روابط عمومی شرکت بورس تهران این موضوع
را تکذیب کردند اما ســازمان بورس و اوراق بهــادار به عنوان نهاد ناظر بورسها ،بالفاصله
با انتشــار اطالعیهای از بررســی این موضوع در کمیته تخلفات ســازمان بورس خبر داد.
مصطفی بهشتی سرشت ،معاون اجرایی ســازمان بورس نیز هر چند اطالعرسانی در این
باره را برعهده شرکت بورس تهران دانست اما تاکید کرد :این دستگاهها شخصی نبودهاند.
در همین حال ،روابط عمومــی بورس تهران با صدور اطالعیهای اعالم کرد :هیچ فعالیتی
در زمینه استخراج رمزارز در شرکت بورس تهران وجود ندارد و موضوع پنهانی که عدهای
مدعی کشف آن شدهاند ،اساساً تکذیب میشود .در کش و قوس این تکذیبها اما سازمان
بورس در اطالعیه دیگری با این عنوان که در رسیدگیهای نظارتی سازمان بورس و اوراق
بهادار ،تعدادی ماینر در ســاختمان شرکت بورس کشف شده ،اعالم کرد :در این نظارتها
مشــخص شــد فعالیت مزبور در گزارشها و حسابهای شرکت به طور کامل ثبت و افشا
نشــده و با توجه به اینکه چنین امری با اساســنامه و رسالت شرکت بورس نیز همخوانی
نداشته ،موضوع به معاونت حقوقی این سازمان ارسال شده است .همچنین عنوان شد که
این موضوع بهطور فوقالعاده در دســتور کار کمیته رســیدگی به تخلفات سازمان بورس
قرار گرفته و برای بررســی کم و کیف و ابعاد تخلفــات این موضوع ،مدیران بورس تهران
فراخوانده شدهاند.
در همین حال ،شــرکت بورس تهران در اطالعیهای در ســایت کــدال اعالم کرد :هیات
مدیره شــرکت بعد از ارائه گزارش کمیته حسابرســی داخلی ،در خصوص کیفیت رعایت
کنترلهای داخلی و دســتورالعمل حاکمیت شــرکتی در شرکت بورس و پیگیری مجدد
مصوبات اجرا نشده پیشین و پس از شــنیدن گزارش مدیرعامل درخصوص موارد مطرح
شــده ،علی صحرایی را از سمت مدیرعاملی برکنار و محمود گودرزی را با حفظ سمت به
عنوان سرپرست این شرکت منصوب کرد.
شفافسازی شرکت بورس
پس از اینکه ماینرهای بورس حاشیهساز شد ،شرکت بورس اوراق بهادار تهران در اطالعی ه
پنچ بندی در این باره شفافســازی کــرد .در این اطالعیه آمده اســت :در هیات مدیره
وقت و هیات مدیره حاضر هیچگونه دستورجلســه یا مصوبهای مبنی بر فعالیت در حوزه
رمزارزها اعم از اســتخراج یا معامالت وجود نداشــته و تجهیزات خریداری شده بر اساس
مصوبات کمیته ســاختمان باعنوان «سرورهای پردازشگر مورد نیاز مرکز داده» بوده است
کــه کاربرد چندگانه تجهیزات مذکور موجبات سوءاســتفاده از این ابهام و نهایتا قصور یا
تقصیر مجریان را فراهم کرده اســت .از سویی ،حسین بوستانی ،عضو هیات مدیره شرکت
بورس نیز گفت :هیچ مصوبهای مبنی بر اســتخراج رمزارز در شــرکت بورس نه در هیات
مدیره فعلی و نه در هیات مدیره قبلی وجود ندارد .او با بیاناینکه این دســتگاهها شخصا
برای آقای صحرایی نیستند ،توضیح داد :در کمیته ساختمان هیات مدیره قبل ،مصوبهای

انجام میشود مبنی بر اینکه تعدادی دستگاه پردازنده برای مرکز داده یا همان دیتا سنتر
شــرکت بورس خریداری شود .این مصوبه هیچ اشــارهای به اینکه این دستگاه قرار است
برای ماینینگ استفاده شود ،نداشته است و مشخصا در آن ذکر شده که دستگاه پردازشگر
برای مرکز داده است.
یک منبع آگاه نیز با بیاناینکه بیش از دو ماه اســت این موضوع در دســت بررسی است،
گفت :هم خرید ماینرها و هم بهکارگیری آن در شــش ماهه ابتدای ســال  99و در زمان
هیات مدیره قبلی تنفیذ و انجام شــده است .او از ماموریت کمیته حسابرسی برای بررسی
ابعاد ایــن موضوع خبرداد و اضافه کرد :حتی مقرر شــده متخصص امر بیتکوین درباره
زمانهای فعالیت ماینرها و تعداد بیتکوین استخراج شده بررسیهای الزم را انجام دهد.
در همین حال،شــرکت توزیع برق تهران نیز با تائید تعداد این ماینرها اعالم کرده است:
بر اســاس گزارش ماموران بازرســی از محل ،تعداد  82دستگاه ماینر که در لحظه بازدید
این شــرکت در مدار قرار نداشتند ،کشف و ضبط شــده است .در اطالعیه منتشر شده از
سوی شرکت توزیع برق تهران بزرگ در خصوص کشف تعدادی دستگاه غیرمجاز استخراج
رمزارز در ســاختمان بورس آمده است :به اطالع هموطنان گرامی میرساند ،صنعت برق
با این مورد نیز بر اســاس قوانین موجود ،برخورد جدی به عمل خواهد آورد .بر اســاس
گزارش ماموران بازرسی از محل ،تعداد  ۸۲دستگاه ماینر که
در لحظه بازدید این شــرکت در مدار قرار نداشــتند ،کشف
و ضبط شده اســت .گفتنی اســت مصارف محل موردنظر
تحت بررسی است.شرکت توزیع برق تهران تاکید میکند،
نگهداری یا اتصال دســتگاههای استخراج رمزارز فاقد مجوز
بــه هر نحو و در هر محل ،غیرقانونی بوده و مســئولیت آن
در موارد ســازمانی بر عهده باالترین مقام سازمان و در سایر
موارد بر عهده شخص دارنده انشعاب برق است .بر این اساس
به مسئوالن دســتگاههای اجرایی و سایر متذکر میشود با
دقــت در رعایت موارد فوق از سوءاســتفاده افراد ســودجو
که شــرایط آســیب به منافع عمومی و شبکه برق کشور را
فراهم میآورند ،جلوگیری به عمل آورند.شرکت توزیع برق
تهران همچنین از همه هموطنان خواســته است ،در صورت
مشــاهده مواردی از این دست و اســتفاده غیرمجاز از برق،
نســبت به انعکاس آن به این شــرکت اقدام و از پاداش در
نظرگرفته شده بهرهمند شوند.
الزم به ذکر است ،شــرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
امسال حدود  ۸هزار ماینر غیرمجاز را کشف و تحویل مراجع
انتظامی داده است.
کمیتهای برای پاسخگویی
حســین بوستانی ،عضو هیات مدیره شــرکت بورس با بیان
اینکه مواضع رســمی هیات مدیره شــرکت بورس به زودی
اعالم میشــود ،گفت :در جلســهای که در ســازمان بورس
برگزارشــد ،مقرر شــد کمیتهای مشترک تشــکیل شود تا
پاسخگوی اصحاب رسانه باشد .او اما در پاسخ به این پرسش
که این کمیته متشــکل از چه کسانی اســت ،پاسخی نداد
و تنها به این بســنده کرد :هنــوز در این باره به جمعبندی
نرسیدهایم و به محض نهایی شدن ،اعالم خواهد شد.
در این میان موارد ضروری برای اعمال حاکمیت شــرکتی
در بــورس تهران پس از اتفاقاتــی که در خصوص ماینینگ
رخ داد ،وجود دارد از جمله افشــایی که هیات مدیره بورس
تهران منتشر کرد و جایگاه رکن حسابرسی داخلی در افشای
این موضوع و به طور کلی جلوگیری یا افشــای اطالعاتی از
این قبیل.
موضوع کشف دســتگاههای استخراج بیتکوین از زیرزمین
شــرکت بورس تهران همچنان یکی از اخبار داغ رســانهها
اســت و گزارشها و شــایعات متعددی درباره آن منتشــر
میشــود .اما و اگرها در زمینه ماینرهای کشــف شــده در
شــرکت بورس که وظیفهاش سرو سامان دادن به معامالت
بازار سهام در کشور و شفافیت این بازار است ،درحالی است
که همچنان با دو ابهام در این باره روبهرو هستیم؛ اول اینکه
سرورهای پردازشگر مورد نیاز مرکز داده هم برای استخراج
بیتکوین و هم برداشتن بار از دوش هسته معامالت به کار
میرود .ضمن اینکه از این دستگاهها میتوان برای معامالت
الگوریتمــی هم بهره برد .دوم اینکــه ،ادعاها مبنی بر اینکه
بیتکوین اســتخراج شــده از این دســتگاهها کمتر از سه
میلیارد تومان بوده مطرح میشود.
حال با فرض درســت بودن این ادعا که نیازمند اســناد و
مدارک اســت ،پرسشی که مطرح میشود این است که این
پولها کجا رفته و در اختیار چه کســی است؟ با این وجود،
تا زمانی که اطالعات دقیق و رســمی و همه جانبه از سوی
مسئوالن سازمان و شرکت بورس ارائه نشود ،گمانهزنیها و
شایعات در این باره همچنان ادامه خواهد یافت.

اخبار هفته

مدیرکل عملیــات و تعهــدات ارزی بانک مرکزی
گفت :اگر دولت فعلی برای صادرکنندگان ابزارهای
تشویقی اعمال کند ،برگشت ارز تقویت خواهد شد.
شــیوا راوشــی افزود ٩.۵ :میلیــارد دالر ارز برای
کاالهای اساســی اعم از نهادههــای دامی ،دارو و
تجهیزات پزشکی در شش ماهه اول امسال تامین
شــده که این میزان برابر کل ارز تامین شده برای
همین اقالم در ســال  ٩٩اســت .مدیرکل عملیــات و تعهدات ارزی بانک
مرکزی در تشــریح دالیل نوســان قیمت ارز و این مسئله که آیا تقاضای
مازادی در بازار وجود دارد که بانک مرکزی آن را پاســخ نداده است ،اظهار
کرد :تقاضاهای وارداتی کشور کامال مشخص و شفاف است و به تشخیص و
قید قانون بودجه در ســال جاری  ٨میلیارد دالر برای تامین کاالی اساسی
نهادههای دامی ،دارو و تجهیزات پزشکی تکلیف شده بود که این میزان در
شش ماهه اول به طور کامل تامین ارز شد .وی درباره برنامه بانک مرکزی
برای ثبات در بازار ارز نیز توضیح داد :بازار ارز و نیاز ارزی کشــور باید ابتدا
از نظر واقعی بودن شناسایی شود.

گوهری به نام اعتماد

اسرار زیرزمین شیشهای چه بود؟
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یادداشت

بازار ســرمایه پس از کش و قوسهای عجیب و غریب و ریزش اساســی در سال آخر دولت تدبیر و
امید که شاید مرورش جزیی از تلخترین خاطرات فعاالن بورس باشد ،سرانجام همزمان با رقابتهای
انتخاباتی ریاست جمهوری و تایید و عدم تایید صالحیتهایی که بدون حاشیه پررنگ پذیرفته شد،
رفته رفته ریســکهای نهان خود را که عمدتاً زاده ذهن محافظهکار ما فعاالن است ،از دست داد و
تبدیل به فانوس امیدی شد که در طول مسیر مناظرهها و شنیدن وعدههای بورسی کاندیداها مسیر
رشد را روشنتر نمود و سبب شد تا قدرت خریدار بر فروشنده که عمدتاً با ضررهای هنگفت عطای
محمد شفیعپور
بورس را به لقایش بخشیده بود ،غالب شود.
فعال بازار سرمایه
ســرانجام با اعالم نتایج انتخابات روند مجدد رو به رشــد ،شکل تازهای به خود گرفت و کم کم
بیاعتمادیها فراموش شد .این شروع از شرکتهای بزرگ و شاخصساز آغاز و به شرکتهای کوچکتر سرایت کرد
و ســقفهایی که با قدرت در مسیر راه قیمت سهمها بود ،شکسته شــد .این مسیر سبز زمانی که ورود پول مشهود
بود و فروشــندهها نیز دیگر عالقه زیادی به فروش نشــان نمیدادند ،هموارتر شد .خیلی از سهمهایی که  70الی 75
درصد هم ریزش داشــتند در فاصلهای نزدیک به ســه ماه از کف قیمتی  30الی  40درصد باال آمدند ،اما تا اینجای
کار هرچه گفتیم مروری بود بر خاطرات  6ماه اخیر بورس اوراق بهادار تهران که چگونه اعتمادی زخمی و به شــدت
مجروح را از کمایی چندماهه که صفهای فروش میلیاردی خریداری نداشــت مجددا التیام بخشید تا شاید این غول
شیشهای اقتصاد کشور دوباره قد علم کند و به هزار و یک دلیل عدهای ترمز بورس را همزمان کشیدند ،خواه بپذیرند
خواه نه ،واقعیت تغییر نمیکند.
مخلص کالم ،اعتماد گوهر ارزشــمندی است که از سرمایههای نامشهود بازار سرمایه به حساب میآید و اگر آن را به هر
دلیلی مخدوش کنیم ،به راحتی نمیتوان زخمش را درمان کرد .فرصتی که در دولت قبل به ســادهترین شــکل ممکن
سوخت و جامعه چندمیلیونی که میشد با مدیریت صحیح در این بازار ماندگار شوند و به توسعه شرکتها سرعت بخشند
و اشتغال ایجاد کنند و به سودهایی کمی باالتر از بازده بانکی قانع بودند ،قربانی سیاستهای غلط شدند.
باز هم خواه بپذیریم خواه صورت مسئله را ماهرانه پاک کنیم ،ما مسئولیم .همه ما که آنها را به این مهمانی دعوت کردیم
اما اگر قرار باشد با تغییر سیاستهای کالن مدیریت کشور این جامعه دل شکسته دوباره اعتمادش مثل دو هفته پایانی
شهریور به سرابی تبدیل شود که به صورت محسوس و همزمان هیچ خریداری دست به خرید نزند باید حق داد که هرچه
میخواهد در مورد مسئوالن بازار فکر کند و یا اگر رسانهای داشته باشد ،فکرش را بیان کند .نهاد ناظر اگر گوش متخلفی
را به دلیل تخلف عظیم میپیچاند ،باید شفافتر اعالم کند .اگر گشایشی یا توقفی صورت میگیرد در موارد مشابه با عدالت
و یکسان برخورد شود و اگر باز هم الزم بود با بیان رسمی حقیقت به شایعات پایان دهد.

اوراق بهادار
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خصوصیسازی سرخابیها اتفاق خواهد افتاد؟

ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت) ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل(

دولتکنار برود

ســخنان وزیر ورزش و جوانان درمورد خصوصیسازی استقالل و پرســپولیس سابقه دور و درازی
دارد و چند مرتبه چنین صحبتهایی پیرامون این موضوع مطرح شده است .برای دولت و مجموعه
حاکمیت حساســیتهایی نسبت به این دو باشگاه وجود داشــته است اما بهنظر نمیرسد بهغیر از
صحبتها و وعدهها فعال قرار باشد اتفاق عملیاتی رخ دهد .قرار بر این بود که این دو باشگاه از طریق
بورس عرضه اولیه شوند ،قیمتهایی نیز برای کلیت باشگاهها اعالم شد .باتوجه به اینکه استقالل و
پیام الیاسکردی پرسپولیس باشگاههایی هستند که داراییهای فیزیکی و مشهودی مانند استادیوم ندارند اما نسبت به
کارشناس بازار سرمایه قیمتی که در نظر گرفته شده است بیشتر داراییهای غیرمشهود یا داراییهایی که برند آنها هستند،
مطرح است زیرا دو باشگاه پرطرفدار هستند و باشگاههای بزرگ دنیا به دنبال جذب هوادار حتی در کشورهای دیگرند
یعنی هوادار برای آنها بسیار مهم است.
بهدلیل مســائل مالی ،فروش پیراهن ،کارتهای هواداری و مسائل حاشــیهای چون از همین حواشی درآمد کسب
میکنند .همچنین مســائل تبلیغاتی نیز وجود دارد ،بنابراین ،این دو باشگاه که طرفداران بسیار زیاد و متعصبی دارند،
میتوانند برندی ارزشمند باشند .درمورد عرضه اولیه این دو باشگاه در بورس که فعال خبری به گوش نمیرسد اما باتوجه
به شرایط بازار اگر این کار انجام شود قطعا خریدار بسیار زیادی خواهند داشت .نکته مهم این است که دو باشگاه استقالل
و پرسپولیس همیشه برای دولت هزینه داشتند و عایدی نداشتند یعنی هر سال دولت مبلغی را برای پول مربیان ،باشگاه،
تدارکات و ...هزینه کرده است و اگر عرضه این دو باشگاه در بورس به این قصد باشد که دولت بخواهد پول بهدست آمده
را خود خرج کند ،مخالف ورود این دو باشــگاه به بورس هســتم اما اگر خرج باشگاه شود و زمانی که این پول در عرضه
اولیه انجام شــد دولت که میخواهد بهتدریج این دو باشگاه را به سمت خصوصیشدن هدایت کند با مبلغ حاصل شده
برای آنها استادیوم ،مرکز درمانی ،بدنسازی و سایر مراکز موردنیاز را درست کند و بعد از این عرضه ،سهام را زیاد کنند
تا آنجا که مدیریت آن به مردمی که طرفدار استقالل و پرسپولیس هستند ،برسد و فرقی نمیکند از طریق تابلوی سهام
باشد یا بلوکی ،بنابراین اگر این کار انجام شود ،بسیار اقدام خوب و مطلوبی خواهد بود .یعنی ابتدا تصمیم بر عرضه اولیه
باشد ،در مرحله بعدی به سراغ زیرساختها بروند و بعد از آن بهتدریج و با برنامه مشخص هر دو ماه  10درصد این دو
باشگاه بین سهامداران عرضه شود و دولت سهم کمتری داشته باشد.
یکی از مشکالت این است که حساسیتهای سیاسی بسیاری بر روی این دو باشگاه وجود دارد و دولت نباید از عشق
و عالقه هواداران سوءاستفاده کند و ضرورت دارد شخصی مانند وزیر ورزش و جوانان که توانایی و ابزار الزم را در دست
دارد ،مذاکره کند و حق پخش و تبلیغات را بگیرد و بعد از آن این دو باشــگاه را کامال به بخش خصوصی واگذار و هر
شخصی که توانایی داشت بتواند خریداری کند .باید وزیر ورزش در همین دوران ابتدایی وزارت خود هدف نهایی و برنامه
چهارساله را مشخص کند بدون اینکه تغییری در تصمیم در این چهار سال ایجاد شود و بگوید که هزینه و درآمد این دو
باشگاه چقدر است و در این چهار سال قصد دارند چه میزان سهام آنها را در بورس عرضه کنند.
همچنین باید توجه داشت که راه پیشرفت یک باشگاه فوتبالی فقط این نیست که وارد بورس شود اما در حال حاضر
برای استقالل و پرسپولیس راهی به جز اینکه بخش خصوصی بهصورت کامل این کار را انجام دهد ،وجود ندارد بهشرطی
که حق پخش درســت شــود و دولت اجازه دهد مالکیت و مدیریت در اختیار مردم و هواداران قرار گیرد زیرا اگر مدیر
فوتبالی مالکیت باشگاه را در دست بگیرد ،به دنبال هزینهزایی خواهد بود.

نماگر عدالت

رشد  4درصدی پرتفوی سهام عدالت
ردیف

رؤیای ناتمام

نماد

تعداد

قیمت پایانی

ارزش کل

ردیف

نماد

تعداد

قیمت پایانی

ارزش کل

1

دانا

16

5,730

91,680

23

وبملت

299

3,737

1,117,363

2

اخابر

239

8,620

2,060,180

24

دانا ح

27

4,900

132,300

3

بنيرو

3

2,359

7,077

25

حكشتي

78

14,960

1,166,880

4

شبریزح

24

3,738

89,712

26

ورنا

3

4,773

14,319

5

لكما

22

1,458

32,076

27

شگويا

47

11,937

561,039

6

فخوز

114

16,990

1,936,860

28

رمپنا

137

18,270

2,502,990

7

وايرا

12

6,699

80,388

29

حپترو

1

31,010

31,010

8

شپنا

203

13,620

2,764,860

30

فملي

575

13,000

7,475,000

9

فوالژ

43

16,320

701,760

31

فملیح

172

1,645

282,940

10

بفجر

48

31,350

1,504,800

32

فوالد

1,260

10,860

13,683,600

11

فارس

1,146

12,400

14,210,400

33

كگل

104

22,670

2,357,680

12

ساراب

8

17,840

142,720

34

کچادح

47

19,810

931,070

13

وتجارت

1,788

2,157

3,856,716

35

فايرا

31

18,110

561,410

14

جم

41

52,110

2,136,510

36

شاوان

4

135,282

541,128

15

بسويچ

9

20,630

185,670

37

مارون

47

185,600

8,723,200

16

خودرو

47

1,878

88,266

38

شبندر

114

6,980

795,720

ورود استقالل و پرسپولیس به بورس همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد
ملیکا حمزهئی سالهاست که موضوع خصوصیسازی دو
خبرنگار
تیم اســتقالل و پرسپولیس ،نقل محافل
ورزشــی و اقتصادی است .مدیران و وزیران ورزش دولتها با
هر رفت و آمد ،وعده شیرین خصوصیسازی میدهند که تا
همین امروز هم عملی نشــده است و صرفا یک وعده رویایی
باقی مانده است .وزیر ورزش دولت سیزدهم نیز در ابتدای کار
خود به این موضوع اشاره کرد که این دو باشگاه پرطرفدار تا دو
ماه آینده خصوصی خواهند شد .همچنین یکی از صحبتهای

منتظرنباشید!

مهدی حاجیوند ،نویسنده کتاب خصوصیسازی فوتبال درمورد
خصوصیســازی استقالل و پرسپولیس و مســائل پیرامون آن
گفت :خصوصیســازی فرآیندی اســت که باید در آن اصالح
ســاختار صورت بگیرد ،مشترییابی و بازاریابی اتفاق افتد و بعد
از آن فرآینــد قیمتگذاری و واگذاری به همراه توانمندســازی
بخش خصوصی انجام شــود و مرحله ســوم نظارت بر واگذاری
است؛ یعنی باید بررسی کرد که در مراحل مختلف واگذاری به ویژه پس از واگذاری
چه اتفاقاتی رخ داده است .باشگاههای استقالل و پرسپولیس هردو زیانده و مشمول
ماده  141قانون تجارت هســتند و باید منحل شوند؛ مگر اینکه بهنحوی صورتهای
مالی آنها از زیان خارج شود .بههمین دلیل هم هست که در سالهای گذشته تالش
شده است تا چند ورزشگاه و استادیوم را به قباله استقالل و پرسپولیس اضافه کنند
بلکه صورتهای مالی شفاف شود و از همه مهمتر اینکه این زیانها را پوشش دهند
تا بتوانند این دو باشگاه را واگذار کنند.
وی افزود :تمام اتفاقاتی که در این مدت رخ داده اســت حتی اگر اتفاقات خوب و
درستی باشد ،اصالح ساختار است؛ بنابراین هنوز شرایط برای واگذاری این دو باشگاه
فراهم نشده است .نکته دیگر اینکه درست است تأکید دولت و مجلس بر این است که
اســتقالل و پرسپولیس از بستر بازار سرمایه واگذار شوند اما این بازار خود مشکالتی
دارد ،از جمله مشکالت زیرساختی سیستمهای معامالتی ،موضوعات مرتبط به حجم
مبنا و دامنه نوسان و...؛ بههمین دلیل شاید در چند عرضه اولیه اخیر روش ترکیبی
را اجرا کردند تا بدین ترتیب بخشی از این اختالالت و فشارها بر هسته و سامانههای
معامالتی کاســته شود .از سوی دیگر هر شــخصی که قصد خرید سهام استقالل و
پرســپولیس را دارد قاعدتا این دو باشــگاه را دوســت دارد و این سهام را بهفروش
نمیرساند که بعد از آن مسئله شناوری سهام این دو باشگاه مطرح شود که چه اتفاقی
برای آن خواهد افتاد .همچنین تغییرات مدیریتی این دو باشگاه و در پی آن مشکالتی
که بهوجود میآید ،ممکن است بر روی سهام آنها اثرگذار باشد؛ بنابراین باید درمورد
چنین موضوعاتی در بازار سرمایه تفکر کنند.
حاجیوند درباره اینکه چرا برخی مخالف خصوصیسازی دو باشگاه هستند ،گفت :به
چند دلیل مخالفت میکنند .نکته اول اینکه متأسفانه سواد خصوصیسازی باشگاهها
در کشــور ما وجود ندارد و افراد مطلع در این زمینه کم هستند .نکته دوم این است
که به نظرات و تحلیل اشخاصی که در این زمینه اطالعات دارند هم مراجعه نمیشود.
مشکل دیگر اینکه ورزشیهای ما با مفهوم خصوصیسازی و واگذاریهای دولت آشنا
نیستند و از طرف دیگر کسانی که متولی خصوصیسازی هستند از اقتصاد ورزش و
ورزش اطالعات کافی ندارند .موضوع بعدی این است که باید شجاعت به خرج داد و
عزم و اراده کافی برای این واگذاری وجود داشــته باشد که در حال حاضر شاهد آن
نیســتیم ،زیرا اشخاص تصمیمگیرنده و مجری این امر ،عمدتا کارمند هستند یعنی
فکر میکنند کاری وارد کارتابل آنها شده و موظف هستند که انجام دهند و اگر بدانند
کاری که انجام میدهند به صالح اقتصاد ،باشگاهها ،هواداران و اشتغال است با دقت
و انگیزه بیشــتری کار را انجام میدهند؛ بهنظر میرسد حل این چند عامل در کنار
یکدیگر سرگذشت خوبی را برای واگذاریها رقم خواهد زد.

17

شبريز

15

42,270

634,050

39

وبصادر

1,400

2,136

2,990,400

18

وپست

16

22,340

357,440

40

کگلح

57

21,880

1,247,160

عزمی برای واگذاری نیست

19

شيراز

4

90,230

360,920

41

سدشت

8

44,410

355,280

20

شتران

615

11,490

7,066,350

42

کچاد

181

28,310

5,124,110

21

فوالژح

3

16,455

49,365

22

خساپا

39

1,773

69,147

علیرضــا تاجبــر ،کارشــناس بازار
ســرمایه در مورد خصوصیســازی
اســتقالل و پرســپولیس گفــت:
خصوصیسازی این دو باشگاه از دهه
 80مطرح شد اما تاکنون عزمی برای
واگذاری این دو باشگاه وجود نداشته
است .همچنین بورسی شــدن این دو باشگاه و اداره آنها

ارزش سهام در
 31شهریور 1400

جمع ارزش کل

ارزش سهام در
 11مهر 1400

85,499,888

89,021,546

89,021,546

درصد تغییر

4.1

عجیب وزیر جدید این اســت که میزان بدهیهای باشــگاه
استقالل و پرسپولیس محرمانه است ،این باشگاهها مشکالت
مالی ندارند و صورت حسابها به ما گزارش میشود .سؤالی
که پیش میآید این اســت که چرا وقتی این دو باشگاه قرار
است سهامی عام شوند ،چگونه بدون انتشار صورتهای مالی
در بورس عرضه میشــوند .ظاهرا قرار است نشستی بین دو
وزارتخانه اقتصاد و ورزش درمورد این مسئله برگزار شود که
بعد از این نشست ،موضع سازمان خصوصیسازی نیز مشخص

سهامدار عمده مشخص شود

اســماعیل غالمی ،معاون اســبق ســازمان خصوصیسازی در
پاســخ به این پرسش که به چه علت تا به امروز خصوصیسازی
استقالل و پرسپولیس عملیاتی نشده است ،گفت :سال گذشته
قبل از عید اقداماتی بــرای انجام عرضه اولیه صورت گرفت که
کارشناسی نیز شده بود.
وی افــزود :در جلســهای که قبل از عید بــا کاظم اولیایی،
مدیرعامل اســبق باشگاه استقالل و حمیدرضا گرشاســبی ،مدیرعامل سابق باشگاه
پرســپولیس داشتم ،گفتم که نمیشود فقط  5تا 10درصد سهام را فقط به هواداران
بدهند چون مانند باشــگاه راهآهن خواهد شــد ،بنابراین باید تکلیف سهامدار عمده
مشخص شود و عرضه تا  5درصد نمیشود اسم خصوصیسازی بر روی آن گذاشت.
غالمی درمورد موانع خصوصیســازی استقالل و پرسپولیس نیز گفت :مسئلهای
که در این خصوص وجود دارد ،این اســت که زیرســاختهای باشــگاههای ورزشی
آماده نیســت .عالوه بر مسائل سیاسی که این دو باشــگاه دارند عمدهترین مشکل
زیرســاختهای آن است .مثال مشخص نشده است که حق پخش تلویزیونی چگونه
خواهد بود ،تجربه گذشــته درمورد بعضی باشگاهها نشــان میدهد که خرج کردن
بخش خصوصی نیز حدی دارد ،بنابراین مانع عمده زیرساختها هستند .با مشاهده
باشگاههای بزرگ دنیا متوجه خواهیم شد که بیشترین درآمد از حق پخش تلویزیونی،
کپی رایت و بلیت فروشی است.
وی ادامه داد :موضوع بعدی این اســت که باید ســهامدار عمده را مشخص کنند.
باید این دو باشــگاه و منابع درآمد آنها متولی و صاحب داشته باشد و از پیشکسوتان
سرمایهدار باشگاهها کسانی که اهلیت دارند ،ضرورت دارد شرکت و سازمانی درست
کنند و برای ســرمایهگذاری با یکدیگر متحد شوند .یعنی این دو را به افرادی واگذار
کنند که اهلیت داشته باشند و تضمینهای الزم نیز از این افراد گرفته شود که بعدا
بهانههایی وجود نداشته باشد که از افرادی که صالحیت نداشتند ،استفاده شده است.
در کنار این موضوع حتما باید زیرســاختها اصالح شود زیرا اگر برای زیرساختها
تعیین تکلیف نشود ،متمولترین پیشکسوت نیز حاضر نیست سرمایهگذاری کند زیرا
ســودی برایش ندارد عالوه بر مسائل سیاســی و ورزشی که برای آن سرمایهگذاری
میکند ،انتظار سود را نیز دارد.
معاون اســبق ســازمان خصوصیســازی افزود :بنابراین دو مســئله اساسی در
خصوصیسازی سرخابیها مطرح است؛ زیرساختها و تعیین تکلیف سهامدار عمده
و تا زمانی که این دو موضوع حل نشود ،مخصوصا مورد اول ،این اتفاق عملی نخواهد
شد ،بنابراین حتما باید تعیین تکلیف زیرساختها مشخص شود و همچنین نمیشود
بدون صاحب باشند و سهامشان بهصورت خرد بین مردم تقسیم شود زیرا به سرنوشتی
مانند باشگاههای پاس و راهآهن دچار خواهند شد .همچنین الزم است منابع درآمدی
باشــگاهداری در ایران و قراردادها نیز مشخص باشد و مسائل فسادی که در آن وجود
دارد ،رفع شــود زیرا بازیکن حرفهای هیچگاه به باشگاه خیانت نمیکند .عالوه بر این
موارد حتما باید کانون هواداران تشکیل شود و طرفداران هر باشگاه سهام مخصوص
باشگاه خود را دریافت کنند ،مثال سهامدار عمده  5تا 10درصد سهام را بین هواداران
با کدهای مخصوص خود تخصیص دهند.

توسط بخش خصوصی در آن زمان چندان مطرح نبود اما
اکنون این مباحث بیش از گذشته مطرح است.
تاجبر با بیاناینکه ظاهرا دولت تصمیمی برای از دست
دادن این دو باشگاه ندارد ،توضیح داد :از دست دادن این
دو باشگاه به زیان دولت است و تا زمانی که این دو باشگاه
در اختیار دولت باشد ،در اوج ناکارآمدی اداره میشود.
این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه عزم جدی
برای واگذاری این دو باشگاه و دیگر باشگاههای پرطرفدار
وجود ندارد ،گفت :این دو باشــگاه مانند باقی کشورهای
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تعداد شرکتها بر اساس تغییر هفتگی ارزش بازار

درصد

میلیون ریال

میلیون ریال

تغییرات نسبت به
هفته قبل

نماد

ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻓﻠﺰي

12.72-

توسن

15.75

23,723,160

596,169

21.53

کتوکا

-13

ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت

9.95-

کاسپین

14.75

19,012,700

96,364

20.04

ریشمک

-12.9

3
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دنیا باید بورســی شــوند .این درحالی اســت که یکی از
روشهای ارزشگذاری باشگاهها ،طرفداران آن است.
ن اینکه پذیــرش در بورسها مســتلزم
وی بــا بیــا 
صورتهــای مالی شــفاف و ســودآور اســت ،گفت :بر
اســاس دســتورالعمل پذیرش بورس و فرابورس ،صورت
مالی شــرکتها باید حداقل یک سال سودآور باشد .این
درحالی است که هیچکدام از باشگاهها از چنین شرایطی
برخوردار نیســتند ،بنابراین در دستورالعمل پذیرش نیز
باید تغییراتی ایجاد شود.

 10سهم پر نوسان درفرابورس  -منفی

ارزش معامالت

نماد

نوسان

ارزش بازار

خواهد شد اما باتوجه به اینکه هنوز زمان دقیق برگزاری این
نشســت مشخص نیست و همچنین زیرساختهای الزم نیز
برای این اتفاق وجود ندارد مانند اینکه هنوز حسابرس بررسی
صورتهای مالی این دو باشگاه مشخص نیست ،بنابراین بهنظر
میرسد نهتنها تا ماههای آتی بلکه تا پایان امسال نیز این امر
محقق نخواهد شد .در شرایط فعلی باید دید خصوصیسازی
استقالل و پرسپولیس در چه مرحلهای است که در این مورد
فرابورس همکاری الزم را نداشت.

نوسان

ارزش بازار

ارزش معامالت

درصد

میلیون ریال

میلیون ریال

تغییرات نسبت به
هفته قبل

13,754,510

356,706

-14.74

12,925,500

440,227

-13.74

ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎرى ﺻﻨﻌﺘﻰ

8.07

سدبیر

13.97

9,340,500

79,215

13.96

کمرجان

-11.99

5,325,110

380,709

-9

راﻳﺎﻧﻪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎى واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن

5.48

تاپکیش

13.93

22,158,000

1,170,327

19.34

ساینا

-11.36

13,028,200

279,954

-14.98

5.23-

آسپ

13.22

11,212,000

244,395

17.28

ثالوند

-11.08

8,036,500

199,887

-8.93

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﻨﺒﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﮔﺮي ﻣﺎﻟﻲ

4.81-

شکام

11.93

22,278,600

53,408

16.13

دسانکو

-10.68

19,830,186

535,085

-6.82

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ

4.53

شگویا

10.73

292,451,229

1,329,341

16.2

کی بی سی

-10.45

6,761,060

124,679

-14.86

4.36-

قشیر

9.85

6,814,500

156,846

9.16

فزرین

-10.11

17,794,080

390,781

-12.89

4.06

غفارس

9.82

12,668,549

354,983

6.02

نطرین

-9.95

5,230,475

142,508

-11.5

4.04-

زاگرس

9.66

665,608,800

1,018,703

14.88

وهامون

-9.89

9,945,000

596,916

-12.49

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺒﺎردارى

ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ
ﻣﺨﺎﺑﺮات
ﻣﻮاد و ﻣﺤﺼﻮﻻت داروﻳﻰ

اﻧﺘﺸﺎر ،ﭼﺎپ و ﺗﮑﺜﻴﺮ
ﺑﻴﻤﻪ و ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ
اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﺎدن

4.624.364.13
3.57-

روز ﮐﺎري ﻗﺒﻞ

روز

ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﻮرس

ﺗﻐﯿﯿﺮ

ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ)وزﻧﯽ -ارزﺷﯽ(

ﺗﻐﯿﯿﺮ

ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ) ﻫﻢ وزن(

ﺗﻐﯿﯿﺮ

ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ) ﻫﻢ وزن(

ﺗﻐ

ﺷﻨﺒﻪ

1,422,118.50

35,667.50

355,051.00

8,905.00

422,943.00

7,444.00

266,877.00

7.00

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

1,424,732.27

2,613.77

355,703.87

652.87

420,959.89

)(1,983.11

265,626.05

)0.95

دوﺷﻨﺒﻪ

1,424,732.27

0.00

355,703.87

0.00

420,959.89

0.00

265,626.05

0

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

1,425,447.40

715.13

355,882.00

178.13

419,549.00

)(1,410.89

264,736.00

).05

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

1,437,021.57

1,249.98

265,524.51
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420,798.98
هفته سوم2,890.07
358,772.07
شماره | 416
سال نهم
 | 11,574.17مهر 1400

1,386,451.00

415,499.00

346,146.00

262,180.00

۵۰٬۰۰۰

۱٬۴۴۰٬۰۰۰

۴۵٬۰۰۰

۱٬۴۲۵٬۴۴۷

۱٬۴۲۴٬۷۳۲

۲۵٬۰۰۰
۲۰٬۰۰۰
۱۵٬۰۰۰
۴۵٬۵۲۹

۳۵٬۳۶۷

۰

۳۵٬۷۷۷

۴۴٬۳۲۹

۱۰٬۰۰۰

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

دوﺷﻨﺒﻪ

ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ

ﺷﻨﺒﻪ

۰

ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﻮرس

است که نسبت به بانکها سود بیشتری پرداخت کردهاند.
براســاس آمارهای دریافتی از شرکت پردازش اطالعات
مالی پارت ،در شش ماهه ابتدای امسال ،مجموع نقدینگی
وارد شده به صندوقهای با درآمد ثابت 244 ،همت و مجموع
نقدینگی که از آن خارج شده بیش از  191همت بوده است.
همچنین مجموع نقدینگی وارد شده به صندوقهای سهامی
بیش از  5.88همت و مجموع نقدینگی که از آن خارج شده
بیش از  6.16همت بوده اســت .این آمار نشان میدهد که
تمایل نقدینگی به ورود به صندوقهای با درآمد ثابت بیش
از صندوقهای سهامی بوده است.

جذابیت با شیوه جدید عرضه اولیه

حمید مرتضی کوشکی ،مدیر تحلیل گروه مالی اقتصاد بیدار با
بیان اینکه بازار ســرمایه و ابزارهای موجود در آن ،پیش از این
برای مردم ناشــناخته بود اما از یکی دو ســال قبل اقبال مردم
به این بازار و ابزارهای موجود در آن افزایش یافته است ،گفت:
هر چند در ابتدا مردم بیشــتر با مفهوم سهام آشنا شدهاند اما
در ادامه با فرهنگسازیها و اطالعرسانیهای گسترده متوجه
شدند که برای پوشــش ریسک ســرمایهگذاری خود میتوانند از ابزارهای دیگری
نیز در بازار ســرمایه بهره ببرند که یکی از این ابزارها ،صندوقهای ســرمایهگذاری
هســتند .او روش جدید عرضه اولیه را مســیری برای جذابیت بیشتر صندوقهای
ســرمایهگذاری عنوان کرد و افزود :در روش جدید عرضه اولیه ،کشف قیمت توسط
صندوقها صورت میگیرد ،این مســئله باعث میشــود در صورت رسیدن سهم به
ارزش ذاتی (ارزش برآوردی توسط ارزشیاب) صندوقها بازدهی قابل توجهی کسب
کنند ،بنابراین مردم بیش از پیش به ســرمایهگذاری در این صندوقها گرایش پیدا
خواهند کرد.
کوشــکی صندوقهای با درآمد ثابت (فیکساینکام) ،مختلط و سهامی را از جمله
صندوقهای ســرمایهگذاری ذکر کرد و در توضیح مربوط بــه صندوقهای با درآمد
ثابت گفــت :باال بودن بازدهی این صندوقها و ســهولت در خریــد و فروش آنها از
دالیلی اســت که مردم را در انتخاب بین ســود سپرده بانکی و این نوع صندوقها ،به
سمت صندوقهای با درآمد ثابت سوق میدهد .او تاکید کرد :حتی اگر سود پرداختی
صندوقهای با درآمد ثابت و سود سپردههای بانکی برابر باشد ،مردم به دلیل راحتی و
سهولت در معامالت صندوقها به سمت آنها سوق پیدا میکنند .اما این بحث (ریسک
و بازده) در مورد صندوقهای مختلط و سهامی متفاوت است.

بهترین محفل برای سرمایهگذاری
محمــد علــی احمــدزاد
اصــل ،مدیرعامــل شــرکت
سرمایهگذاری اهتمام ایرانیان،
درخصوص ظرفیتهای کنونی
سرمایهگذاری و علل گرایش این
روزهای مــردم به صندوقهای
بورسی ،نکات قابل تأملی را بیان میکند:
***
علل روی آوردن مــردم به صندوقهای
سرمایهگذاری چیست؟
سهامداران «هایریسک» و آنهایی که در بازار سهام
فعالانــد از یک ســو به دلیل بیثباتیهــای موجود در
اقتصاد ،سردرگمی دولت جدید در سیاستها و گفتارها،
آشــنا نبودن با رویکرد مدیران تازه وارد و آینده نامعلوم
بازارها ترجیح میدهند خودشــان را عقب بکشند .برای
همیــن هم بهترین محفــل برای این گــروه حضور در
صندوقهای سرمایهگذاری به ویژه صندوقهای مختلط
و ســهامی اســت .البته صندوقهای با درآمدثابت نیز
طرفداران خود را دارند.
یعنی در شرایط فعلی سرمایهگذاری در
صندوقها بهتر از سیستم بانکی است؟
قطعا صندوقها شــرایط بهتر و مطلوبتری نســبت
به سیســتم بانکی دارند .ضمناینکه به دلیل نرخ پایین
سودبانکی ،سرمایهگذاران به ویژه ریسکپذیرها ترجیح
میدهنــد ســرمایههای خود را به ســمت صندوقهای

همچنین آمارهای اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی
بانک مرکزی از ترکیب سپردهها در سه ماهه ابتدای امسال
نشــان میدهد که نرخ سود بانکی قادر به جذب سپرده در
بانکها نبوده و با توجه به تورم  40درصدی مردم بیشتر به
صندوقها گرایش پیدا کردهاند.
با ایــن وجود ،با توجه به اینکه هنــوز ثبات به اقتصاد
کشور بازنگشــته و سیاســتهای دولت آنگونه که باید و
شاید مشخص نشده است ،باید دید بخت با این صندوقها
همچنان یــار خواهد بود و در آینده هــم این روند ادامه
خواهد داشت؟

ظرفیتهایایدهآل

سجاد امیری ،مشاور صندوق خاورمیانه و موسس دماسنج سیاست
بانکها در جذب مشــتریان برای سرمایهگذاری در صندوقهای با
درآمد ثابت را از دالیل اقبال مردم برشــمرد و گفت :سپردهگذاری
و خرید اوراق با درآمد ثابت از نظر سیستماتیک کار بانک را راحت
میکند .او نگرانی از وضعیت تورمی کشــور را علت جذب مردم به
ســرمایهگذاری در صندوقهای سهامی برشمرد و توضیح داد :این
موضوع موجب شده سپردهگذاران ســرمایههای خود را در صندوقها به جای سیستم
بانکی سرمایهگذاری کنند.
امیری اضافه کرد :صندوقهای ســرمایهگذاری در کشــور تا پیش از این بر مبنای
استراتژی مشــخص اقدام به فروش واحد نمیکردند اما از یک سال گذشته بسیاری از
صندوقها با بازدهی و ریسک مشخص امکان سرمایهگذاری را برای مردم فراهم کردند.
او طرح بازاریابی برای جذب و فروش واحدهای سرمایهگذاری را اقدام دیگر صندوقها
برشمرد و گفت :طرحهای بازاریابی رقابت بین سپرده بانکی و صندوقهای سرمایهگذاری
را افزایش داده اســت .این درحالی اســت که پیش از این صندوقها به دلیل نوسانات
شاخص با ریســک باالیی همراه بودند اما اکنون ریسک صندوقها برای سرمایهگذاران
کم و نرخ بازدهی متعادل شده است .همین عوامل موجب شده مردم به سرمایهگذاری
در صندوقها ســوق پیدا کنند .امیری ،تنوع استراتژی ،مدیریت بهتر مدیران ،بازدهی
بیشــتر و ریســک کمتر صندوقها ،تبلیغات و ترس از تورم را شش عامل اقبال مردم
به صندوقهای ســرمایهگذاری ذکر کرد و افزود :صندوقها با تبلیغات بیشتر میتوانند
سرمایهگذاران بیشــتری جذب کنند اما مسئلهای که وجود دارد این است که سازمان
بورس سرفصل مشــخصی برای این موضوع در نظر نگرفته است .برای همین نیز مدیر
صندوق اجازه ندارد درباره هزینهها و قرارداد بازاریابی تصمیمگیری کند.

بــا درآمدثابت ســوق دهند .همین عامــل اقبال مردم
بــه صندوقهــا را بیشــتر کرده اســت .عــاوه براین،
صندوقهــا در مقابل بــازار پول ظرفیــت بزرگی برای
بازار ســرمایه محسوب میشــوند ضمناینکه هر زمان
میتوانند تبدیل به ســهام شوند و ظرفیت بازار را بهبود
بخشــند .به بیانی دیگر رونق بازار در گرو ســیر پول از
صندوقهای با درآمد ثابت اســت .حتی حرفهایها هم
ترجیح میدهند سرمایههای خود را در کوتاهمدت وارد
صندوقها کنند.

بهنظر شما ،سرمایهگذاری در صندوقها
بهترین گزینه برای سرمایهگذاری است؟
قطعا در شــرایطی که رفتارهای پوپولیســتی از بازار
رخــت برنبســته و رفتارهــای حمایتی از بازار شــکل
نگرفتــه و سیاســتهای اقتصــادی دولــت نیــز هنوز
مشخص نشده اســت ،بهترین گزینه در کوتاهمدت برای
سرمایهگذاران با هر درجهای از ریسک ،سرمایهگذاری در
صندوقهاست.

پس با این توضیحات فعال نمیتوان انتظار
داشت که مردم ســرمایههای خود را وارد
بورس و بازارهای دیگر کنند؟
با پروپاگاندایی که شــروع شده است عمال دولت باید
خــودش را ثابت کند تا اعتماد مردم بــه بازار بازگردد.
عالوه بــر این ،برجام هنوز تعیین تکلیف نشــده و دالر
بازار ســرمایه نصف قیمت دالر عرضه آزاد است .اتفاقی
نیز در بــازار ارز همچون دالر رخ نداده اســت بنابراین
ســرمایهگذاران عاقل ترجیح میدهند با متحمل شدن
ریسک کمتر ،سرمایههای خود را حفظ کنند.

در ایــن صورت صندوقهــا رقیب بازار
سرمایه نخواهند بود؟
اینها نه رقیب یکدیگر که ظرفیت بزرگ بازار ســرمایه
هستند .در واقع با ابتکارات مدیران صندوقها ،پول از بازار
ســهام خارج و به صندوقهای با درآمد ثابت و ســهامی
وارد شده است .صندوقهای مختلف میتوانند محل خوبی
برای سرمایهگذاری باشند .در هر صورت این صندوقها از
هر طیفی باشند نشــان از ظرفیت بازار در جذب و حفظ
منابع اســت ،بنابراین باید به اقبال ســهامداران به چشم
مثبت نگاه کرد.

نماد
پارسان

درصد

میلیون ریال

میلیون ریال

تغییرات نسبت به
هفته قبل

نوسان
13.69

1,392,795,000

ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت) ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل(

یادداشت

رصد صندوقها

«زمرد آگاه» صدرنشین شد

در هفتهای که گذشت شاخص کل بورس روند صعودی در پیش گرفت .شاخص کل بورس در این هفته از 1,422
هزار واحد ،با  14هزار واحد کاهش ،به  1,436هزار واحد رسید .در هفته منتهی به  9مهرماه صندوقهای سهامی
ق « زمرد آگاه» « ،مشترک سینا» و « آهنگ سهام کیان» به ترتیب
در راس صندوقهای پربازده قرار گرفتند .صندو 
آن خود کردند.
از
را
هفته
این
های
ق
صندو
ترین
ه
پربازد
عنوان
با کسب  6.81 ،7.4و  6.72درصد بازدهی،
ِ
ارزش داراﯾﯽ

ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

ﺑﻪﺻﻨﺪوقﻫﺎیﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

ﻫﺰارﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

5,053

 ١٠ﺻﻨﺪوق ﭘﺮﺑﺎزده در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ

٪

زﻣﺮد آﮔﺎه

۷.۴

ﻣﺸﺘﺮک ﺳﯿﻨﺎ

۶.۸۱

آﻫﻨﮓ ﺳﻬﺎم ﮐﯿﺎن

۶.۷۲۹

آوای ﺳﻬﺎم ﮐﯿﺎن

۶.۵۵

ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ

۵.۹۴

ﭘﺎﻻﯾﺸﯽ ﯾﮑﻢ

۵.۹۱
۵.۷۸۳

ﻣﺸﺘﺮک ﻋﻘﯿﻖ

۵.۷۶

ﺳﻬﺎم ﺑﺰرگ ﮐﺎردان

۵.۶۵۲

ﻫﻤﯿﺎن ﺳﭙﻬﺮ

۵.۶۵

ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری /ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ

ﺳﻬﺎم

1,958

1,460

77,080

ﻋﻤﻠـﮑﺮد ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

ﻣﺸﺘﺮک ﭘﯿﺸﺘﺎز

ﺗﺮﮐﯿﺐ داراﯾﯽ

ﺧﺎﻟﺺ ورود ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ

ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ و وﺟﻪ ﻧﻘﺪ

ﺳﺎﯾﺮ

103

1,507

ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﺳﺒﺪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ

 ١٠ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ در ﻫﻔﺘﻪﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری را در آنﻫﺎ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

٪

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

۳۱

ﻓﻠﺰات اﺳﺎﺳﯽ

۱۴

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪای ﺻﻨﻌﺘﯽ

۱۰

ﺳﺎﯾﺮ داراﯾﯽﻫﺎ

۸

ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻓﻠﺰي

12.72-

ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت
ﻓﺮاوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ،ﮐﮏ و ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺴﺘﻪای

9.95۶-

اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﻠﺰی

ﻣﻮاد و ﻣﺤﺼﻮﻻت داروﯾﯽ

۷
۴

ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎرى ﺻﻨﻌﺘﻰ

ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮق ،ﮔﺎز ،ﺑﺨﺎر و آب ﮔﺮم

۳

8.07

راﻳﺎﻧﻪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎى واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن 5.48۳
ﺳﯿﻤﺎن ،ﮔﭻ و آﻫﮏ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ

ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ

۳

5.23-

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺒﺎردارى

۱۰

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﻨﺒﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﮔﺮي ﻣﺎﻟﻲ

4.81-

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ

4.53

ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ

4.36-

ﻣﺨﺎﺑﺮات

 10سهم پر نوسان در بورس  -منفی
نماد

۱٬۴۱۰٬۰۰۰

گفته میشود بالغ بر  370هزار میلیارد تومان از مجموع  530هزار میلیارد تومانی که جذب صندوقهای
سرمایهگذاری شده مربوط به صندوقهای درآمد ثابت بازار سرمایه است .براین اساس میتوان گفت 70
درصد از  370هزار میلیارد تومان منابع جذب شده این صندوقها متعلق به صندوقهای با درآمد ثابت و
مابقی مربوط به صندوقهای سهامی و مختلط بوده است .اما نکته مهمی که در این میان وجود دارد ،این
است که  370هزار میلیارد تومان منابعی که جذب صندوقها شده است درمقابل مجموع سپردههایی که
احمد اشتیاقی نزد سیستم بانکی است ،تقریبا  3200همت است .این عدد چندان چشمگیر نیست چرا که این صندوقها
کارشناسبازارسرمایه تقریبا  12درصد از مجموع سپردههای مدتدار بانکی را جذب کردهاند ،بنابراین اگر این  12درصد به 20
درصد افزایش یابد آن زمان میتوان گفت توفیقی در این باره حاصل شــده است .به بیانی دیگر این صندوقها ظرفیت دارند
تا  700میلیارد تومان هم جذب منابع داشــته باشند .بنابراین اگر زمینه معرفی این صندوقها به خوبی فراهم شود ،همزمان
با افزایش حجم نقدینگی ،در بازدهی یک سال و نیم تا دو ساله میتوانند عملکرد قابل توجهی در جذب منابع داشته باشند.
اما اگر در یکسال اخیر که حجم نقدینگی  40درصد افزایش یافته است و حجم صندوقهای سرمایهگذاری نیز بیش
از  40درصد رشد کرده باشد ،یعنی به نوعی این صندوقها توانستهاند بیش از سپرده بانکی جذب منابع داشته باشند .در
این صورت میتوان چنین اتفاقی را به فال نیک گرفت ،بنابراین برفرض درست بودن این مطلب ،سئوالی که مطرح میشود
این است که چرا صندوقها با اقبال بیشتری روبهرو شدهاند و چه دالیلی موجب شده تا مردم سپرده بانکیشان را به سمت
صندوقهای با درآمد ثابت سوق دهند؟
یکی از دالیلی که میتواند باعث جذابیت ورود پول به این صندوقها شود ،باال بودن نرخ باالی صندوقها نسبت به سپرده
بانکی است .طی یک سال گذشته نرخ سود سپردههای بانکی  18درصد بوده در حالی که نرخ سود صندوقها نزدیک 20
ق شکست ندارد اما سپردههای بانکی مشمول شکست میشوند .به عنوان
درصد بوده است .دلیل دیگر این است که صندو 
ق ســرمایهگذاری میکند بعد از گذشت سه روز از دریافت هزینه کارمزد معامالتی هر زمان که
مثال ،فردی که در صندو 
اقدام کند میتواند پول را با همان نرخ و بدون شکست دریافت کند در حالی که در سپردههای بانکی دریافت پول زودتر از
موعد مشمول شکست میشود .دلیل سوم این است که صندوقهای سرمایهگذاری میتوانند از ظرفیتهای بازار سرمایه
استفاده کنند .به عبارت دیگر ،صندوقها براساس الزامی که دارند میتوانند تا  20درصد از وجوه را به سهام تخصیص دهند
و همچنین از فرصتهای خوب بازار اوراق بهرهمند شــوند ،بنابراین به واســطه ظرفیتی که صندوقها در ورود به سهام و
خرید اوراق بدهی دارند ،به نظر میرسد همواره بازدهیشان باالتر از سیستم بانکی خواهد بود .در مجموع میتوان اقبال به
صندوقها را نتیجه دو عامل دانست؛ بازدهی باال و عدم شکست در صورت برداشت وجه ،بنابراین در صورتی که صندوقها
به خوبی به مردم معرفی شوند ،قاعدتا اقبال بیشتری از این صندوقها خواهد شد .صندوقهای سرمایهگذاری در مقطعی
به واسطه همکاری سیستم بانکی رشد قابل توجهی داشتند اما پس از آن به دلیل استفاده نکردن سیستم بانکی از ظرفیت
صندوقها رشد قبلی متوقف شد .اما برای رشد مستمر باید صندوقها مستقل از سیستم بانکی به مردم معرفی شوند .مسئله
دیگر این است که به طورسنتی ایران کشوری بانک محور است و اعتماد به صندوقها نیاز به آموزش ،تبلیغات و بازاریابی
دارد .ضمن اینکه صندوقها باید مستقل از سیستم بانکی به مردم معرفی شوند .در این صورت میتوان شاهد جذب بیشتر
منابع به این صندوقها بود .اما جدای از مواردی که گفته شد ،تهدیدی هم متوجه صندوقهاست؛ هماکنون سیستم بانکی
 50درصد از  370هزار میلیارد تومان را از طریق صندوقها جذب کرده اســت بنابراین هر زمان که اقدام کند ،میتواند با
ترغیب یونیتداران صندوق آنها را ابطال و به سمت سپرده بانکی سوق دهد که این به نوبه خود تهدیدی است که وجود
دارد .حال برای اینکه از چنین تهدیدی رها شویم در وهله اول باید فرصتهایی را برای معرفی این صندوقها به طور مستقل
ایجاد کنیم تا از این طریق منابع بیشتری جذب کنند .در نهایت به دلیل ریسکگریزی افراد و بیاعتمادی به بازار سرمایه
مردم ترجیح میدهند در سیستم بانکی سرمایهگذاری کنند در صورتیکه اگر به آنها آموزش داده شود که با سرمایهگذاری
در صندوقها تنها  20درصد از وجوهشان وارد سهام و  80درصد آن وارد اوراق بدهی و سپرده بانکی میشود و صندوقها
هیچ مخاطرهای برایشان ندارند و سرمایهشان حفظ میشود و بازدهی باالتر از سیستم بانکی کسب خواهند کرد ،در این
صورت میتوانند منابع بیشتری جذب کنند.

صندوقهای ســرمایهگذاری میتوانند
امنیت سرمایهگذاران را تامین کنند؟
ی خود ،ظرفیت
صندوقها با مدیریت خــوب و حرفها 
الزم را برای پارک منابــع ایجاد کردهاند ،بنابراین امنیت
سرمایهگذاری تا حد قابل قبولی برقرار خواهد شد .ضمن
اینکه به نظر میرســد در آینده نقدینگی در زمان رونق
بازار ،رونق و ثبات و ارزش بازار سرمایه را تضمین کند.

ارزش معامالت

۱٬۴۱۵٬۰۰۰

ت و تهدید
دوئل فرص 

معتقدیــد پولهایی که اکنــون وارد
صندوقها شده باالخره راهی بازار سرمایه
خواهد شد؟
در حــال حاضر به دلیل اینکه ثباتی در بازارهای مالی
همچون دالر وجود ندارد و امکان سرمایهگذاری مستقیم
در بازارهــای دیگر نیز وجود ندارد و سیســتم بانکی هم
جذابیت خود را از دست داده است ،مردم ترجیح میدهند
که نقدینگی خود را به سمت صندوقهای سرمایهگذاری
ببرند و در صورتی که شــرایط اقتصادی باثبات و شفاف
شود ،سرمایهها بار دیگر وارد بازار خواهد شد.

 10سهم پر نوسان در بورس  -مثبت
ارزش بازار

۱٬۴۲۵٬۰۰۰
۱٬۴۲۰٬۰۰۰

۵٬۰۰۰

هفتهنامــه بورس :در شــرایطی که بازارهــای مالی
جذابیتشــان را برای ســرمایهگذاری از دســت دادهاند و
سیســتم بانکی نیز به واسطه نرخ سود پایین رونق گذشته
را ندارد ،صندوقهای بورســی اما حــال و روز بهتری پیدا
کردهاند و با پیشی گرفتن از برخی بانکها ،اقبالشان بلندتر
شده است.
ن صندوقها بنا به گفت ه میثم فدایی ،مدیر نظارت بر
ایــ 
نهادهای مالی ســازمان بورس ،تاکنــون بیش از  ۵۳۰هزار
میلیارد تومان جذب سرمایه داشتهاند که بالغ بر  370هزار
میلیارد تومان آن مربوط به صندوقهای با درآمد ثابت بوده

۱٬۴۳۰٬۰۰۰

۱٬۴۲۲٬۱۱۹

۳۰٬۰۰۰

۱٬۴۲۴٬۷۳۲

۳۵٬۰۰۰

صندوقها جان گرفتند

۱٬۴۳۵٬۰۰۰

۱٬۴۳۷٬۰۲۲

۴۰٬۰۰۰

جاماندن بازار پول

5

4.06

تعداد شرکتها بر اساس تغییر هفتگی ارزش بازار

نوسان

ارزش بازار

ارزش معامالت

درصد

میلیون ریال

میلیون ریال

تغییرات نسبت به
هفته قبل

ﻣﻮاد و ﻣﺤﺼﻮﻻت داروﻳﻰ

203

4.04-

صنایع پر نوسان  -بورس

2,985,582

19.37

کپشیر

-13.39

8,700,000

188,246

-15.45

اﻧﺘﺸﺎر ،ﭼﺎپ و ﺗﮑﺜﻴﺮ

4.62-

پالسک

12.66

6,589,497

206,876

17.81

دلقما

-13.01

22,524,750

265,156

-11.91

ﺑﻴﻤﻪ و ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ

4.36-

ولپارس

12.09

10,552,000

297,378

غشصفا

11.02

26,854,915

8.34

کدما

-12.4

32,827,500

5,233,563

-16.78

45,322

13.29

سیالم

-11.89

9,960,000

194,211

-15.82

شیراز

10.40

453,492,000

1,149,647

15.92

غاذر

-11.23

3,857,340

114,696

-8.04

وغدیر

10.14

1,149,120,000

2,276,137

15.65

زمگسا

-10.52

6,660,000

115,076

-9.24

کساوه

9.31

32,948,601

506,453

13.73

غالبر

-10.15

5,520,900

220,665

-14.15

شپدیس

8.36

1,056,540,000

2,535,191

13.77

سنیر

-9.27

11,163,000

593,533

-7.64

چکاوه

8.33

10,738,000

190,869

8.87

حفارس

-9.03

9,870,989

215,349

-9.26

غگرجی

8.17

9,714,391

139,087

13.24

حتوکا

-8.72

5,494,500

161,615

-8.92

33

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ

4.13

اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﺎدن

3.57-

ﺳﺎﺧﺖ رادﻳﻮ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن

3.44

ﻣﺨﺎﺑﺮات

2.79-

ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻓﻠﺰي

2.79-

ﺷﺮﮐﺘﻬﺎى ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ اى ﺻﻨﻌﺘﻰ

2.71

ﻓﺮآورده ﻫﺎى ﻧﻔﺘﻲ

2.47

ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ

2.42
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برابر ی ارزها ی جهانی

شاخـصنفت و ارز
نفت برنت

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

78.05

77.23

77.23

78.61

77.80

0.905

نفتWTI

73.98

73.98

73.98

75.41

74.86

دالر به پوند

0.779

نفت اوپک

73.68

73.68

76.21

76.21

77.73

دالر به درهم

3.672

دالر

275,610

276,810

276,810

276,810

282,510

دالر به روبل

64.255

دالر به لیر

5.895

دالر به یورو

یورو

322,910

324,320

324,320

324,320

329,570

پوند

379,270

380,920

380,920

380,920

384,060

درهم

75,020

75,350

75,350

75,350

76,900

شاخـصطال
هر گرم طالی  18عیار

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

11,419,000

11,460,000

11,460,000

11,460,000

11,613,000

سکه تمام طرح جدید 118,660,000 118,640,000 118,640,000 118,640,000 118,640,000
سکه تمام طرح قدیم 113,980,000 113,490,000 113,490,000 113,490,000 113,010,000
نیم سکه

59,050,000

59,500,000

59,500,000

59,500,000

60,000,000

ربع سکه

35,000,000

35,090,000

35,090,000

35,090,000

35,500,000

یک گرمی

21,700,000

21,890,000

21,890,000

21,890,000

21,910,000

اونس جهانی (دالر)

1,750.36

1,750.36

1,750.36

1,749.99

1,742.29
ارقام به تومان

ارقام به تومان

یادداشت

بازی دو سر برد

عرضه تمامی محصوالت در بورس کاال اقدام درســت و مثبتی اســت زیرا مکانیسم مشخص خود
را دارد و از شــفافیت الزم برخوردار اســت که چه شــخصی عرضه و چه شخصی خرید میکند،
بنابرایــن میتــوان در آن کمبودها را احســاس کرد و قیمتگذاری نیز براســاس عرضه و تقاضا
مشخص میشود .همانطور که شاهد هستیم منطقیترین و شفافترین نوسانها و افزایش قیمتها
در دوره افزایــش نرخ ارز در فوالدیهــا و محصوالت پتروشــیمیایی و تمامی محصوالت عرضه
علی بخشنده شــده در بورس وجود داشته اســت ،در حالی که در محصوالت غیربورســی در این جهش ارزی
مدیر کاال و انرژی چون بازاری رســمی نداشتند ،مشــخص نبود که میزان افزایش قیمت بر چه اساسی است و اگر
کارگزاری
بتوان بازار رســمی را برای تمامی محصوالت اولیه مخصوصا بازار کشــاورزی تشکیل داد ،اقدامی
تدبیرگران فردا بسیار مطلوب است.
همچنین در حوزه محصوالت کشاورزی امید است در دولت جدید روندی که در سال  98اجرا و تمامی محصوالت
از بورس خارج شــد ،تکرار نشــود و این محصوالت به بورس بازگردند و ضرورت دارد مانند سایر کشورها مواد غذایی
و کشــاورزی را از طریق بورس و همچنین از طریق قراردادهای نقدی ،ســپرده کاالیی و یا ســلف موازی به فروش
رساند و قطعا حضور محصوالت در بورس میتواند اتفاق خوشایندی برای عرضهکنندگان و مصرفکنندگان باشد زیرا
رانت قیمتی برای افراد واســطه از بین میرود و ســود مصرفکننده و تولیدکننده افزایش پیدا میکند ،بنابراین بازی
دو سر برد است.
عرضه تمامی محصوالت اعم از برنج و ...در بورس چندین نکته مثبت دارد مانند ایجاد شــفافیت که از این طریق
میتوان اتفاقاتی که در بازار و در قیمت محصول در حال وقوع اســت را مشــاهده کرد که آیا عرضه کم شده یا اینکه
قیمت پایه افزایش پیدا کرده است ،بنابراین برای اهالی آن صنعت قابل بررسی میشود .نکته دیگر برقراری معامالت
بهصورت امن اســت زیرا عرضهکننده متعهد میشــود محصول را تحویل دهد و درمقابل خریدار نیز متعهد میشود
محصول را خریداری کند .قطعا با عرضه محصوالت کشــاورزی در بورس استقبال سهامداران بسیار خوب خواهد بود،
قبال نیز این روش اجرا شــد و باتوجه به آمارهای ســال  97خواهیم دید که گندم ،جو ،ذرت ،کنجاله ،سویا و شکر در
بورس عرضه میشــد و شرکت بازرگانی دولتی و شرکت توسعه نیشکر داشــتند این کار را انجام میدادند و به بهانه
اینکه قیمت پایه در بورس باال رفته بود دستور خروج این محصوالت از بورس داده شد.
باید شفافســازی شــود که بهجز عرضه در بورس چه سازوکار شفافی وجود دارد که در آن رانت نباشد .باتوجه به
اینکه در کشــور ما صنایع مختلفی وجود دارد ،برای الکترونیکی کــردن و رانت زدایی قطعا معامالت بورس میتواند
جذاب باشــد و کارگزاریها نیز بهراحتی در خدمت صنایع هستند .همچنین در بورس کاال تمامی ابزارهای آن آماده
است و همه فعاالن آن منتظر دستور فروش از سمت دولت هستند.
در ســالهای اخیر دولت قبل از عرضه در بورس قیمت توافقی اعالم میکرد مثال برای گندم ،کشــاورز محصول را
به تعاونی روستایی تحویل میداد و شش ماه بعد پول آن را دریافت میکرد اما هنگامی که وارد بورس شدند در سال
 97گفته شد گندم با قیمت  9800تومان وارد بورس شود و اگر رقابت شکل گرفت پول سریعا به کشاورز تحویل داده
شود و اگر پایینتر از قیمت معامله شد دولت آن را تضمین میکرد .بعد از مدتی به بهانههایی مانند تحریمها و ...این
محصوالت وارد سیستم بازرگانی دولتی شد بنابراین قطعا فعاالن بورس کاال از بازگشت محصوالت کشاورزی استقبال
خواهند کرد ،همچنین که ســازوکارهای آن از قبل موجود اســت یعنی مشتریان از قبل کدگیری شدند و فعاالن نیز
هستند و در حال حاضر فقط باید مجدد جریان پیدا کند.

سناریوی کاهش قیمت خودرو به فرجام نرسید

ی در تاریکی
تیر 

محبوبه قرمزچشمه در چند وقت اخیر خودرو شاه بیت مباحث اقتصادی کشور بود .با طرح
خبرنگار
آزادسازی خودروی وارداتی ،قیمت انواع محصوالت خودرویی سیر نزولی
پیدا کرد اما به موازاتی که شــورای نگهبان به دالیل مختلف این طرح را به مجلس بازگرداند،
قیمت خودرو دوباره به جایگاه پیشــین خود بازگشــت .حال وزیر صمت از اشباع بودن بازار
خودروی کشور تا پایان سال خبر داده و ظاهرا واردات خودرو به سال آینده موکول شده است.
علی خسروی ،کارشناس بازار خودرو درباره سخنان وزیر صمت نظر مثبتی داشت و گفت:
اظهارنظر اخیر وزیر صمت خبر خوبی است .در حال حاضر ماه هفتم هستیم و به نظر میرسد
آقای فاطمی امین در این سخنان موافقت ضمنی خود را با واردات اعالم و اجرایی شدن آن
را به سال آینده موکول کرده است .وی با بیان اینکه وزیر نیز از جهت خودروسازان داخلی در
فشار است ،گفت :قیمت خودرو در طول شش ماه آینده افزایش نخواهد یافت و حباب قیمتی
خودروهای خارجی همچون بنز ،سانتافه و هیوندا کاهشی خواهد بود.
همچنین بابک صدرایی ،کارشــناس بازار خودرو با اشــاره به سخنان وزیر صمت گفت:
ســخن از اشــباع بودن بازار خودرو توســط وزیر صمت ،این بازار را از حالت انتظاری خارج
کرد و به احتمال شــاهد افزایش اندکی در قیمتها خواهیم بــود .وی افزود :ادامهدار بودن
ممنوعیت واردات خودرو نشان میدهد که این دولت نیز برنامهای برای واردات ندارد و فعال
زور تولیدکنندگان خودروی داخلی میچربد .صدرایی گفت :جنبه روانی این موضوع نشــان
میدهد که قرار نیســت به این زودیها اتفاق خاصی در این صنعت رخ دهد و اگر قرار باشد
آزادســازی واردات خودرو انجام شــود ،برای عوام نیست و تنها برای خواص است که سود و
عوارض برای دولت خواهد داشت .تمام این موضوعات نشان
میدهــد در زمینه خودرو و تصمیمگیــری آن هنوز به بلوغ
نرسیدهایم و تا زمانی که دروازهها را باز نکنیم ،صنعت خودرو
به شکوفایی نخواهد رسید.
واردات به شرط توازن ارزی
فاطمــی امین درباره دیدگاه تخصصــی وزارت صمت در
رابطه با واردات خودروهای خارجی گفت :من قبال هم اشاره
کردهام ،در شــرایط معمولی زمانی که تــراز تجاری و ارزی
کشور متعادل است ،واردات خودروی خارجی میتواند مفید
باشد و به نوعی فضای رقابتی ایجاد میکند اما در حال حاضر
و حداقل تا پایان سال جاری و تا زمانی که ما به یک توازن در
تراز خارجی برسیم ،فکر میکنم واردات خودرو اشتباه است
چون حجم زیادی از منابع ارزی را درگیر و قیمت ارز افزایش

پیدا میکند و تورم ایجاد میشــود که این به ضرر همه جامعه است .وی افزود :ما به دنبال
این هســتیم که به یک توازن ارزی برســیم و به نظر من پس از آن واردات خودرو میتواند
انجام شود .چنین به نظر میرسد که سیاستهای وزیر صمت ادامه همان سیاستهای دولت
پیشین در قیمتگذاری دستوری و سرکوب قیمتی است.
طرحی خام برای استفاده عدهای خاص
مهدی پورقاضی ،کارشناس اقتصادی در ارتباط با تاثیر خبر تصویب و لغو واردات خودرو
اظهار کرد :وقتی خبر آزادسازی واردات خودرو رسانهای شد ،با همین خبر و مصوبه نیم بند،
قیمت خودرو از جمله پراید سیر نزولی پیدا کرد اما بعد از آنکه این طرح در شورای نگهبان
تایید نشد ،سر و صدای زیادی ایجاد شد .مشکل اصلی طرح واردات خودرو این است که یک
طرح ناپخته و خام است و بیشتر به منظور استفادههای خاص مطرح شد.
ایجادمنفعتطلبی
عضو سابق اتاق بازرگانی ایران گفت :سالها گفته میشد که واردات باعث سرکوب تولید
داخل و تضعیف آن میشــود و بر این اساس وزارت صمت واردات  ۲۵۰۰قلم کاال را ممنوع
کرد .تصمیم ناگهانی برای آزادســازی واردات خودرو در مجلس یک تصمیم نسنجیده است.
اگر قرار اســت خودرو آزاد شود ،چرا بســیاری از  ۲هزار و  ۵۰۰قلم کاال آزاد نمیشود؟ چرا
لوازم خانگی آزاد نمیشــود؟ مصوبات پیشین مجلس به این دلیل بوده که یک عده خودرو
پشت درهای گمرک داشتند و در مجلس یک مصوبه میگذراندند تا خودروهای خود را وارد
کننــد و دوباره بعد از مدتی مصوبــه را لغو یا رد میکردند .در حقیقت این مصوبات موردی،
عامل و بستر رانت بوده است.
مصوباترانتآمیز
این کارشناس اقتصادی در ارتباط با پیشنهاد آزادسازی شش ماهه واردات خودرو به تجربه
کشــورهای موفق در زمینه مدیریت خودرو اشاره و بیان کرد :واردات کاالهای عمومی برای
همه در کشــورهای موفق اقتصادی آزاد اســت و اگر بخواهند حضور کاالهای خارجی را در
کشــور کم کنند ،هزینه حقوق و عوارض گمرکی را افزایش میدهند .این عوارض نیز بیشتر
برای حمایت از بخش کشاورزی اســت .وی افزود :مصوبه واردات خودرو مجلس ،مصوبهای
کارشناسی نشده است و دلیلی که شورای نگهبان آن را رد کرده مربوط به این است که این
طرح ،میزان واردات خودرو را محدود میکند و این واردات را تنها برای بنگاههای خصوصی و
آنهایی که زودتر مجوز میگیرند ،در قالب امتیاز آزاد میکند و باعث میشود تنها گروه خاص
سود سرشاری کسب کنند .باید جلوی این مصوبات رانتآمیز گرفته شود.

کریپـــتو

صعود از جنس جهش

حبیب علیزاده در ماه ژوئن ،قیمت بیتکوین تحت تاثیر سیاستهای
روزنامهنگار
چین و اظهارات ایالن ماســک تا سطح  34هزار دالر
ســقوط کرد .در آن زمان ،برخی معاملهگران از احتمال ادامه روند نزولی
قیمت مهمترین رمزارز جهان خبر دادنــد .هر چند برخی هواداران این
رمزارز همچنان معتقد بودند که پادشــاه کریپتوهــا به زودی این روزها
را پشت ســر خواهد گذاشــت و روند صعودی آن آغاز خواهد شد.یکی
از پیشبینیهــا که بر مبنای ( S2Fنســبت ذخیره به ورودی بیتکوین
جدید که نشان میدهد ،چند سال طول میکشد تا ذخیره موجود تولید
شود) در ماه ژوئن منتشر شده بود ،میانگین قیمت بیتکوین در ماههای
آگوست و سپتامبر را به ترتیب  47هزار و  43هزار دالر برآورد کرده بود.
این پیشبینی محقق شــد .حال بر همین مبنا پیشبنی جدیدی منتشر
شده که از جهش قیمت بیتکوین تا پایان سال  2021خبر میدهد.
آنگونــه که در نمودار مشــخص اســت ،در پایان ســال  2021قیمت

بیتکوین با عبور از مرز  100هزار دالر به  135هزار دالر خواهد رسید.
البتــه این پیشبینی از جانب برخی تحلیلگران اغراقآمیز اعالم شــده
اســت .مخالفان این پیشبینی معتقدند کــه در حال حاضر هیچ دلیل
بنیادی برای چنین جهشــی وجود ندارد و با توجه به عرضه رمزارزهای
جدید که بخشــی از سهم بیتکوین را به خود اختصاص دادهاند ،امکان
چنین جهش قیمتی عمال وجود ندارد .در مقابل ،موافقان جهش قیمت
بیتکوین میگویند ،ما در هفتههای اخیر شــاهد رشد دو ،سه و چهار
رقمی قیمت برخی رمزارزها بودهایم ،بنابراین جهش قیمت بیتکوین و
ثبت رکوردهای جدید چندان دور از ذهن نیست .به ویژه آن که چنین
جهشهایــی پیش از این نیز رخ داده و قیمت این رمزارز از محدوده 8
هزار دالر تا  60هزار دالر هم رشد داشته است.
در حال حاضر قیمت بیتکوین در محدوده  48هزار دالر نوسان میکند.
تعــداد رمزارزهای موجود بیش از  12هــزار و  250کریپتو و ارزش بازار
جهانــی رمزارزها بیــش از  2هزار و  120میلیارد دالر اســت .میانگین
معامالت روزانه رمزارزها نیز نزدیک به  100میلیارد دالر است.
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فوالدیها لب پرتگاه

تداوم رشد تولید چادرملو

مدیر مجتمع معدنی چادرملو گفت :در نیمه اول
ســال  ۱۴۰۰معادل  ۶میلیون و  ۳۰۶هزار و ۹۶۵
تن کنسانتره تولید شد.
حمید جهانی ،مدیر مجتمــع معدنی چادرملو با
اعــام این خبر گفت :با تولید یک میلیون و ۱۷۸
هزار و  ۲۸۶تن کنسانتره در یک ماهه شهریور ماه
امسال ،مجموع تولید  ۶ماهه سال جاری کنسانتره
از مــرز  ۶میلیون و  ۳۰۶هزار و  ۹۶۵تن عبور کرد که نزدیک به  ۳۰درصد
بیش از برنامه پیشبینی شــده بوده است .جهانی همچنین میزان بارگیری
کنسانتره و حمل به مجموعههای فوالدسازی کشور از محل تولید و دپوی
موجود طی  ۶ماه اول ســال جاری را که تاکنون بی ســابقه بوده است۶ ،
میلیــون و  ۴۲۲هزار و  ۷۱۱تن اعالم کرد و افزود :حجم تولید کنســانتره
نسبت به مدت مشابه سال قبل سیزده و شش دهم درصد ( )۱۳،۶و میزان
بارگیری ســی و دو و هشتاد و یک صدم درصد ( )۳۲،۸۱رشد داشته است
و عالوه بر آن در مصرف آب نیز ســیزده و چهل و دو صدم درصد ()۱۳،۴۲
کاهش مصرف داشتهایم.

رئیس انجمن فــوالد گفت :هرگونه خلل در تامین
انــرژی حیاتی گاز ،حیات فوالدیهــا را با چالش
مواجه میکند.
بهرام ســبحانی ،رئیس انجمن فوالد در ارتباط
با بحران انــرژی در صنایع گفت :صد درصد تولید
فوالد به انرژی گاز نیازمند است ضمن آنکه بخشی
از نیــاز فوالدیها و معدنیها ،مربوط به نیاز به گاز
در فرآیند تولید است که به نوعی خوراک تولیدات محسوب میشود .تولید
فوالد با روش احیاء مســتقیم با گاز انجام میشود بنابراین هرگونه خلل در
تامین گاز برای صنایع ،حیات فوالدیها را با چالش مواجه میکند .تابستان
امســال برای فوالدیها سال سختی بود .بخشــی از تیر ،مرداد و نیمه اول
شــهریور تنها  ۱۰درصد از دیماند برق مورد نیاز فوالدیها تامین شــد که
تنها در حد روشن شدن چراغ کارخانجات بود .تولیدات صنایع فوالدی بر اثر
نبود برق با چالش جدی مواجه شد .پیشبینی افزایش بیش از  ۱۵درصدی
مصرف گاز در فصل سرما و احتمال قطعی برق صنایع ،شوک دومی است که
در یک سال بر صنایع وارد میشود.

ضرورت رونق بازار بدهی

در سالهای اخیر روش تامین منابع و رفع کسری
بودجه دولت ،بازار بدهی بوده که سال  94استفاده
دولت از این بازار پررنگتر شد.
محمد مهدی مومنزاده ،مدیر عامل شــرکت
ســرمایهگذاری ســامان مجد در این باره گفت:
دولت با انتشــار اسناد خزانه اسالمی برای تامین
مالی پیمانکاران از بازار بدهی استفاده پررنگتری
کرد .همچنین در ســال  99با انتشار اوراق مرابحه برای هزینههای جاری
باز هم از فضای بازار بدهی اســتفاده کرد .انتشار اوراق بدهی میتواند در
سیاســتهای پولی دولت نقش پررنگتری داشته باشد و به تامین منابع
بودجه و رفع کســری و استفاده بهینه از بازار بدهی کمک کند اما در سال
گذشته و سال جاری کمی از مسیر خود دور شده است که برای بازار بدهی
کمی ریسک ایجاد میکند .امید است که دولت با برنامهریزی مناسب هم
به منظور تعیین نرخ و هم به منظور زمانبندی مناسب برای انتشار اوراق
بدهی اعالم کند که در این صورت بازار بدهی منظم خواهد شد که این امر
برای تامین منابع دولت هم بهتر است.

طرح رفاه دانا ،حامی بازنشستگان

خرید پوششهای بیمهای است.
دکتــر کاردگر نایب رئیس هیــات مدیره و مدیرعامل بیمه
دانــا در این باره میگوید :بر اســاس این طــرح ،دارندگان
خودروهای ســبک برای خرید بیمهنامه شخص ثالث ،بدنه
خودرو و آتشســوزی منازل مسکونی خود تا سقف معینی
میتوانند از تسهیالت قرضالحسنه بانک رفاه با اقساط 12
ماهــه ،بدون ضامــن ،وام دریافت کرده و اقســاط آن را به
صورت کسر از حقوق بازپرداخت کنند.
ویژگیها و اهداف طرح
مدیرعامل بیمــه دانا مهمترین ویژگیها و اهداف این طرح
را بهبود نسبت نقدینگی ،افزایش فروش بیمهنامههای خرد
که منتج به کاهش ریســک بیمهگری میشود ،بهرهمندی
از ظرفیت تســهیالت اعتباری بانکی در توانمندسازی آحاد

پیشبینی روند مثبت برای «تجلی»

جامعــه برای خرید انواع بیمهنامــه و تعامل و اعتماد نظام
بانکی به صنعت بیمه میداند و در ادامه تاکید میکند :هم
افزایی و تعامالت دو سویه اقتصادی و اجتماعی دو مجموعه
اصلی حوزه مالی «بیمه و بانک» به عنوان دو نهاد تاثیرگذار
در اقتصاد کشــور ،رشــد ضریب نفوذ بیمه ناشی از توسعه
بیمهنامههای مربوط به رشــتههایی که با وجود اهمیت آن
در سبد خانوار ،ســهم اندکی را به خود اختصاص دادهاند،
را تقویت میکند .همچنین حمایت از اقشــار متوسط و کم
درآمد از طریق پوشش ریسکهایی که به طور قابل توجهی
اقتصاد کم توان این بخش از جامعه را دچار مشکل میکند،
از سایر ویژگیهای این طرح به شمار میرود.
مردمی کردن اقتصــاد از طریق طراحی و تدوین روشهای
فراگیــر بیمهای برای آحاد جامعه ،افزایش ســطح فرهنگ
عمومی بیمهای به عنوان یک شاخص مهم رفاه اقتصادی-
اجتماعی و افزایش میزان رضایتمندی بیمهگزاران ناشی از
ایفای تعهدات نیز از ســایر اهداف و ویژگیهای مهم طرح
رفاه دانا محسوب میشود.
مدیرعامل بیمه دانا ،در پایان ســخنان خود ایجاد ثبات در
جامعه و کاهش اضطراب بازنشستگان و مستمری بگیران از
طریق جبران خسارتها را رسالت اصلی طرح رفاه دانا اعالم
کرد و افزود :ارتقاء و پیشرفت صنعت بیمه ارتباط مستقیمی
با رشــد و توسعه اقتصادی دارد و میتواند با افزایش ضریب
نفوذ بیمه از طریق گسترش فرهنگ بیمه و تنوع بخشی به
بستههای بیمهای ،تقویت و توسعه شاخصهای اقتصادی را
به دنبال داشته باشد.

جهشچندبرابری درآمد «غپاذر»

مقایسه فروش  6ماه نخست سال

شرح

 6ماه اول سال 1400

 6ماه اول سال 99

درصد تغییر

مقدار فروش

۲۹,۷۴۵

۲۷,۵۵۳

8

مبلغ فروش

۵,۵۷۱,۸۰۳

۲,۷۴۳,۶۷۷

103

اگرچه مقدار فروش شــرکت طی  6ماه نخســت سال جاری مبلغ  ۲۹,۷۴۵تن بوده که
ارزش پرتفوی سرمایهگذاری گروه مالی سپهر صادرات
رشد کرد

ماهی پرسود
برای «وسپهر»

هفتهنامه بورس :شرکت ســرمایهگذاری گروه مالی
ســپهر صادرات ،مرداد ماه شــلوغی را پشت سر گذاشت
و عملکرد خوب این شــرکت باعث شــد که ارزش بازاری
پرتفوی آن ،حدود هزار و  ۴۱۰میلیارد تومان افزایش یابد.
بــه این ترتیب ارزش بازاری پرتفوی «وســپهر» در پایان
مرداد ماه به بیش از  ۱۵هزار میلیارد تومان رسید.
به گــزارش روابط عمومــی گروه مالی ســپهر صادرات،
بیشــترین افزایــش در ارزش بازاری پرتفــوی مربوط به
نمادهای گــروه بانکی بود که بیش از  ۴۶۵میلیارد تومان
رشد ارزش داشتند.
بعد از آن گروه سرمایهگذاریها با رشد  ۱۶۰میلیاردی و
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن با رشد  ۱۱۰میلیاردی در

نســبت به مدت مشابه  8درصد بیشتر شده اســت اما رشد دوبرابری درآمد شرکت در
 6ماه نخســت سال نسبت به مدت مشابه ناشی از افزایش قیمت محصوالت بوده است.
«غپاذر» در  6ماه نخســت سال مبلغ  ۵,۵۷۱,۸۰۳میلیون ریال درآمد داشته در حالی
که در مدت مشابه  ۲,۷۴۳,۶۷۷میلیون ریال درآمد داشته است.
شرح

تیر

مقایسه عملکرد ماهانه
مرداد

شهریور

درصد تغییر

مقدار فروش

۴,۲۲۹

۴,۶۰۲

۶,۳۵۲

38

مبلغ فروش

۵۴۸,۴۷۹

۵۰۷,۱۹۵

۱,۸۹۰,۳۶۰

272

شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی طی شهریور ماه  6352تن انواع محصوالت
لبنی فروخته و مبلغ  ۱,۸۹۰,۳۶۰میلیون ریال درآمد کســب کرده است .از نظر مقدار
 38درصد رشد داشته و از نظر مبلغ فروش  272درصد افزایش داشته است.
نرخ انواع شــیر پاســتوریزه طی سه ماه تابســتان روند صعودی داشته به طوری که از
 ۷۶,۸۲۴,۹۶۵ریال در تیرماه به  ۱۱۱,۹۵۵,۰۶۱ریال در شهریور ماه رسیده است .انواع
محصوالت پودری هم با رشد نرخ همراه شده است.
اما قیمتگذاری این محصول تابع عرضه و تقاضاست .نرخ این محصول در شهریور ماه
مبلغ  ۵۷۲,۲۷۱,۶۴۷ریال بوده در حالی که در تیرماه  ۳۱۴,۶۳۴,۸۸۴ریال بوده است.

ردههای بعدی قرار گرفتند.
از طرفــی ارزش بازاری پرتفوی تعدادی از صنایع شــامل
بیمهایها ،فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط ،هتل
و رستوران ،ماشین آالت و دستگاههای برقی ،محصوالت
غذایی و سایر محصوالت کانی غیرفلزی با افت مواجه شد.
با وجود این تغییرات ،گــروه بانکی همچنان با اختصاص
دادن  ۱۶.۵درصد از پرتفوی «وســپهر» در این زمینه در
بین باقی صنایع پیشتاز است.
«وســپهر» در مرداد سهام هفت شــرکت بورسی و حق
تقدم «وخارزم» را به ارزش  ۳۵۰میلیارد تومان خریداری
کرد .نمادهای «ومعادن»« ،کچاد»« ،شاراک»« ،شرانل»،
«شــراز»« ،فجر» و «پکرمان» لیســت خریــد مرداد ماه
شرکت سرمایهگذاری گروه مالی سپهر صادرات را تشکیل
دادند .عالوه بر این «وســپهر» حدود  ۴۹۰میلیارد تومان
سهام شــرکت آرمان توسعه مهر خوارزمی ،از شرکتهای
خارج از بورس را خریداری کرد.
از سوی دیگر «وسپهر» بخشی از سهام خود در شرکتهای

متعددی را فروخــت و از این طریق
سودی  ۲۲۰میلیارد تومانی به دست
آورد« .فخوز»« ،شــپنا»« ،فارس»،
«وتجارت»« ،وبصــادر» و «آریا» از
نمادهایی بودند که سها م آنها توسط
«وسپهر» به فروش رسید.
از نکات قابل توجه گزارش ماهانه گروه مالی سپهر صادرات
میتوان به درآمد  ۳۷میلیارد تومانی این شــرکت از محل
ســود سهام مجامع در مرداد ماه اشاره کرد .به این ترتیب
مجموع درآمد حاصل از سود سهام «وسپهر» در سال مالی
منتهی به  ،۱۴۰۰.۰۵.۳۱به  ۲۰۰میلیارد تومان رسید.
ســهام بانک صادرات با تخصیص  ۲۹.۲درصد از پرتفوی
«وســپهر» به خود در مرداد ماه ،در این زمینه بین نمادها
پیشتاز اســت .پس از آن سرمایهگذاری خوارزمی با هفت
درصد ،بورس انرژی ایران با  ۳.۹درصد ،توســعه فناوری
اطالعات خوارزمی با  ۳.۸درصد و سرمایهگذاری مسکن با
 ۲.۶درصد در ردههای بعدی قرار میگیرند.

روند صعودی درآمد و بازدهی «وخارزم»
هفتهنامه بورس :درآمدهای عملیاتی شرکت سرمایهگذاری خوارزمی در صورتهای مالی
تلفیقی  ۳۱خرداد  ،۱۴۰۰نسبت به سال گذشته  ۱۲۶درصد رشد داشته است.
بر این اساس ،درآمدهای عملیاتی شرکت سرمایهگذاری خوارزمی از مبلغ  ۲۰,۰۹۵میلیارد
ریال در ســال مالی  ،۱۳۹۹/۰۳/۳۱با رشد  ۱۲۶درصد در سال مالی  ،۱۴۰۰/۰۳/۳۱به حدود
 ۴۵,۳۶۵میلیارد ریال افزایشیافته اســت .این در حالی است که درآمدهای عملیاتی شرکت
اصلی در ســال مالی  ۱۴۰۰/۰۳/۳۱با افزایش  ۲۴۸درصدی نسبت به سال مالی قبل به حدود
 ۲۳,۳۹۶میلیارد ریال رسیده است.بررســی صورتهای مالی شرکت سرمایهگذاری خوارزمی
در ســال مالی منتهی به  ،۱۴۰۰/۰۳/۳۱رشد شــاخصهای مهم عملکردی را نشان میدهد؛
بهطوریکه بازده حقوق صاحبان سهام ( )ROEبر اساس صورتهای مالی تلفیقی از  ۲۵درصد

سیاســت پولی دولت سیزدهم باید هرچه زودتر
روشــن و نوع نگــرش آن به نرخ بهــره تعیین
تکلیف شود.
مهــدی رباطی ،مدیر عامــل کارگزاری بورس
بیمه ایران گفت :چند شاخص مهم و اثرگذار برای
پیشبینی روند بازار قابل اشاره است .سیاست پولی
دولت جدید باید مشخص شود تا نرخ بهره ،میزان
چاپ پول و نرخ اوراق روشــن شود .این موضوع تا وقتی رئیس جدید بانک
مرکزی اعالم نشود ،قابل پیشبینی نیست .برای پیشبینی روند بازار با چند
ابهام روبهرو هستیم .نرخ ارز و پیشبینی تورم آتی در بازار ابهام ایجاد میکند.
موضوع نرخ ارز از فروش نفت و درآمدهای ارزی دولت و توافق هستهای تاثیر
میگیرد .در نتیجه عوامل موثر بر بازار هم از منظر سیاست پولی و نرخ ارز با
ابهام مواجه است و باعث نوسانی بودن بازار در کوتاهمدت میشود .از سمت
تورم و قیمتهای جهانی از این دو منظر بازار تقویت میشــود و نرخ تورم
تولیدکننده که برای اقتصاد پیشنگر اســت ،فزاینده خواهد بود و به همین
دلیل احتماال نرخ تورم رو به باال را همچنان داریم.

سهغول معدنی حامی هستند

شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی پیشتاز شد
هفتهنامه بورس :شــیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی در دوره یک ماه منتهی به
پایان تابســتان مبلغ ۱,۸۹۰,۳۶۰میلیون ریال درآمد کسب کرده که نسبت به مردادماه
با جهش بیش از  3برابری همراه شــده اســت .این شرکت در مردادماه مبلغ ۵۴۸,۹۶۸
میلیون ریال درآمد حاصل از فروش محصوالت داشت.
البته شــرکت توضیــح داده دلیل این تغییر کاهــش و افزایش مقــدار تولید در گروه
محصوالت انواع شیر پاستوریزه و استریل و گروه انواع محصوالت پودری به دلیل اشتباه
ثبتی دورههای ماهانه قبلی بوده اســت .با اینحال شــاهد افزایش مقدار فروش و حتی
رشد نرخ محصوالت لبنی بودهایم.
مجمــوع درآمد شــرکت از فروش محصوالت طی  6ماه نخســت ســال جــاری مبلغ
 ۵,۵۷۱,۸۰۳میلیون ریال رســیده که نســبت به مدت مشــابه ســال قبــل که مبلغ
 ۲,۷۴۳,۶۷۷میلیون ریال بوده ،رشد  103درصدی را ثبت کرده است.

اخبــــار

اخبـــار

مدیرعامل بیمه دانا تاکیدکرد:

هفتهنامه بورس :شــرکت سهامی بیمه دانا در راستای
رســالت خود در حوزه فعالیت بیمهگــری ،با ارائه خدمات
متمایز بیمهای ،پس از اجرای طــرح موفق مهردانا ،مدتی
است که طرح رفاه دانا را به مرحله اجرا درآورده است.
طرح رفاه دانا با بهرهگیری از سرمایه و استعدادهای انسانی
توانمند ،میکوشــد از طریق اطمینان بخشــی برای تامین
امنیت خاطر مشــتریان و برآورده شدن انتظارات ذینفعان
شرکت اقدام کند.
به گــزارش روابط عمومی بیمه دانا ،این شــرکت در ادامه
فعالیــت حرفهای خــود با رعایت مــواردی همچون حفظ
شأن و کرامت انســانی ،رعایت صداقت ،شفافیت در اجرای
امور ،مشتری مداری و حمایت از مشتریان در تمام مراحل،
رعایــت اخالق حرفهای در بازار بیمه ،نوآوری و خلق ارزش
پایدار ،میکوشد ضمن افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور،
پاسخگوی نیازها و مطالبات بیمهای جامعه مخاطب باشد.
یکی از گامهای بلند شرکت بیمه دانا طی دو سال گذشته،
طرح مهرداناســت که برای اولین بار در کشــور بر اساس
پیوند بیمه و بانکداری اســامی و با هدف توســعه ضریب
نفوذ بیمه و حمایت از اقشــار مختلــف جامعه طراحی و
اجرا شده است.
اینک در گام دوم این تحــول همکارانه بیمه و بانک ،طرح
رفاه دانا به عنوان محصول مشــترک بیمه دانا و بانک رفاه
در سراســر کشور در حال اجراســت و هدف عمده آن ارائه
خدمات بیمهای به بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان
تامین اجتماعی در قالب تامین مالی از طریق تسهیالت برای
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در ســال  ،۱۳۹۹به حدود  ۶۳درصد افزایش یافته اســت .همچنین بازده دارایی ( )ROAاین
شــرکت نیز از  ۹درصد در ســال  ،۱۳۹۹به حدود  ۴۲درصد رسیده است .شایانذکر است که
نسبتهای بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی برای شرکت اصلی در سال مالی منتهی به
 ،۱۴۰۰/۰۳/۳۱به ترتیب معادل  ۴۹و  ۴۶درصد هســتند.با وجود مشکالت حاصل از گسترش
اپیدمی کرونا و فضای ســخت اقتصادی در ســال مالی منتهی به  ۳۱خرداد  ،۱۴۰۰شــرکت
سرمایهگذاری خوارزمی توانست با برنامهریزی دقیق و با هدف افزایش سوددهی ،تسهیالت مالی
گروه را  ۳۱درصد نســبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش دهد .این مهم باعث کاهش ۴۲
درصدی هزینههای مالی گروه سرمایهگذاری خوارزمی در صورت سود و زیان تلفیقی شده است،
ضمن اینکه تأثیر بسزایی در عملکرد گروه سرمایهگذاری خوارزمی داشته است.

هفتهنامــه بورس :مدیرعامل شــرکت معدنی و صنعتی
گلگهــر گفت :شــرکت معدنی و صنعتــی گلگهر طرحهای
توسعهای بسیاری دارد.
ایمــان عتیقی افــزود :به واســطه این برنامهها و بــا توجه به
چشــمانداز  ۱۰ســالهای که در تمام ابعاد تولیدی ،پشتیبانی
و زیرســاختی این شرکت تعریف شــده ،بازار سرمایه استقبال
خوبی از سهام «کگل» داشــته است و پیشبینی ما این است
که با توجه به چشمانداز خوب اقتصادی و تیم حرفهای گلگهر
ایــن روند مثبت (اگر اتفاق غیرمترقبــهای رخ ندهد) در آینده
ادامهدار باشد.مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر تاکید کرد ۱۷ :درصد سهام شرکت تجلی توسعه معادن
و فلزات از آن گلگهر است .یکی از مزیتهای شرکت تجلی نسبت به شرکتهای بورسی و فرابورسی این است که
ســهامداران اصلی آن صنایع خوش نام و پربنیههای صنعت هســتند و این موضوع به تبع تاثیر مستقیم بر شرکت
تجلی توســعه معادن و فلزات میگذارد و عالوه بر آن تشــکیالت و گروه شــرکت تجلی افرادی هستند که الفبای
بورس ،صنعت و فوالد کشــور را میدانند.عتیقی ادامه داد :پیشبینــی میکنم این علم ،آگاهی و تجربهای که در
ســهامداران اصلی شرکت و تیم مدیریتی شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات وجود دارد ،تجلی را تبدیل به یکی
از شرکتهای موفق در بورس کند.
شــرکت تجلی به عنوان یک شرکت نوپا ،از تجربه سه شــرکت در حوزه معدن و صنایع معدنی استفاده میکند و
زنجیره تولید فوالد از جمله کنســانتره و آهن اسفنجی را در محصوالت خود دیده است .همچنین زیرساختهایی
چون ریل و جاده را در برنامههای خود دارد .این برنامهها نشــاندهنده این اســت که این شرکت با یک علم کامل
نسبت به فوالد ،معدن و زیرساختها قدم برمیدارد .مدیران «تجلی» به شکل جدی به دنبال اکتشافات نیز هستند
که جزو اتفاقات و دستاوردهای خوب شرکت تجلی خواهد بود.
وی تاکید کرد :کســب ســود از بازار سرمایه  ۲۰درصد از انگیزه خرید ســهام بورسی است و  ۸۰درصد مرتبط با
رشــد سهام اســت ،بنابراین اگر امروز گلگهر از تجلی حمایت میکند به این دلیل است که هرچقدر قیمت سهام
تجلی رشــد کند ،تاثیر آن بر قیمت اموال گلگهر بیشتر میشود و به طور کلی پیشبینی روند مثبتی برای تجلی
وجود دارد .در واقع «ومعادن»« ،کگل» و «کچاد» نماد سه شرکت عظیم بورسی هستند که پشت هر شرکتی قرار
بگیرند ،آن شــرکت را به جلو میبرند ،هماکنون نیز این چرخهای قوی هستند که خودروی تجلی را جلو میبرند.
تکمیل زنجیره فوالد از جمله برنامههای تجلی اســت که چکیده تجربه سه شرکت (ومعادن ،کگل ،کچاد) در این
شرکت جمع میشود.

رکورد فروش «نوین» شکست

هفتهنامه بورس :شــرکت بیمه نوین موفق شــد تا با اجرای اســتراتژی ارتقای توانمندیهای شبکه فروش،
بهینهســازی پرتفوی و مدیریت ریســک ،برای نخستین بار در مدت شش ماه ،بیش از هزار میلیارد تومان پرتفوی
کسب کند.
به گزارش روابط عمومی و بینالملل بیمه نوین ،این شــرکت گزارش عملکرد ماهانه منتهی به شــهریور ماه سال
جاری را در ســامانه کدال منتشر و بر اساس آن طی شــش ماه نخست سال  ۱۰,۵۳۸,۹۹۸میلیون ریال پرتفوی
کســب کرده اســت .بر همین اساس ،بیمه نوین در این بازه زمانی نســبت به مدت مشابه سال گذشته  ٤٠درصد
رشــد حق بیمه را نیز تجربه کرده اســت .بر اساس این گزارش ،طی شش ماه نخست سال جاری ،رشته بیمههای
آتشســوزی با  ١٩٥درصد و رشــته بیمههای باربری با  ١٢٩درصد رشد در حق بیمه نسبت به مدت مشابه سال
گذشــته ،ســهم قابل توجهی از رکورد فروش بیمه نوین را به خود اختصاص دادهاند .همچنین ،نســبت خسارت
شــرکت بیمه نوین در شش ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه گذشته ،از کاهش سه واحدی برخوردار
بوده است.

انتصاب مدیرعاملگروه خدمات بازارسرمایه الگوریتم

هفتهنامـه بورس :براسـاس مصوبه هیات مدیره گـروه خدمات بازار سـرمایه الگوریتم ،دکتـر رضا غالمعلیپور
به عنوان مدیرعامل این شـرکت منصوب شـد.
بـر اسـاس اعلام روابط عمومی شـرکت سـرمایهگذاری خوارزمـی ،غالمعلی پور فارغ التحصیل رشـته حسـابداری
در مقطـع دکتـرا از دانشـگاه عالمـه طباطبایی اسـت که پیـش از این در ردههای مختلف شـغلی در بازار سـرمایه
از کارشـناس تـا معـاون مشـغول بـه کار بـوده اسـت.معاون پذیـرش و توسـعه بـازار فرابـورس ،مدیـر نظـارت بـر
ناشـران فرابـورس ،قائـم مقـام مدیرعامـل شـرکت تامین سـرمایه امین و ریاسـت هیـات مدیره شـرکت مدیریت
دارایـی مرکـزی بـازار سـرمایه از جمله سـوابق مدیریتی غالمعلی پور به شـمار مـیرود.وی همچنیـن در ردههای
کارشناسـی نظـارت بـر بـازار اولیـه و نظـارت بر ناشـران سـازمان بـورس و اوراق نیز فعالیت داشـته ،ضمـن اینکه
تدریـس در دانشـگاههای الزهـرا ،عالمـه طباطبایـی ،خوارزمـی و ولیعصر(عـج) رفسـنجان نیز از دیگر سـوابق وی
محسـوب میشود.
گـروه خدمـات بـازار سـرمایه الگوریتـم از جملـه شـرکتهای گـروه سـرمایهگذاری خوارزمی اسـت کـه خدمات
متنـوع و مختلفـی از جملـه تامیـن مالـی و سـرمایهگذاری در تمـام بازارهـای مالـی اعـم از ثانویـه و اولیـه ارائـه
میکنـد ،ضمـن اینکـه گـروه خدمات بـازار سـرمایه الگوریتم با ایجـاد بسـترهای عملیاتی الزم از طریق تاسـیس
شـرکت سـبدگردان الگوریتـم و کارگـزاری آینـده نگـر خوارزمی ،همه خدمـات قابل ارائـه در حوزه بازار سـرمایه
نظیـر تامیـن مالـی ،مدیریت دارایی ،مشـاوره سـرمایهگذاری ،خدمات کارگـزاری و ...را به صـورت کامال تخصصی
بـه هموطنان عزیـز ارائـه میکند.
شرکت تامین سرمایه دماوند اعالم کرد:

سرانجام نتایج حق تقدمهای استفاده نشده «تماوند»

هفتهنامه بورس :ســهامداران محترم حقیقی و حقوقی شــرکت تامین سرمایه دماوند از روز  29شهریور ماه
میتوانند برای دریافت وجوه حاصل از حراج حق تقدمهای اســتفاده نشــده اقدام کنند.به گزارش روابط عمومی
شــرکت تامین ســرمایه دماوند ،با توجه به پایان حراج حق تقدمهای استفاده نشده ،ســهامداران میتوانند برای
دریافت وجوه حاصل از فروش حق تقدمهای استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه مصوب  ۱۴۰۰/۰۲/۰۵شرکت
تامین سرمایه دماوند از تاریخ  ۱۴۰۰/۰۶/۲۹اقدام کنند:
_۱ســهامداران حقیقــی مراجعــه بــه بخــش پرتــال ســهامداران در ســایت اینترنتــی شــرکت بــه آدرس
 /http://portal.damavand-ib.irو ارسال مشخصات بانکی.
_۲ســهامداران حقوقی با ارســال درخواست کتبی و اعالم شماره حساب و شــماره شبای بانکی به همراه آخرین
روزنامه تغییرات.
همچنیـن شـماره فکـس امـور سـهام  ۰۲۱_۷۹۶۳۷۹۶۳و پسـت الکترونیـک امـور سـهام بـه نشـانی
 share@damavand-ib.irبه منظور دریافت اطالعات حساب سهامداران اعالم میشود.
لینــک اطالعیــه مربــوط به اعــام نتایج حاصــل از حق تقدم در ســایت کــدال بــه آدرس https://b2n.ir/s39515
موجود است.
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سخن هفته
پیشبینیهــا بــه میــزان زیــادی دربــاره
پیشبینیکننــده بــه شــما اطالعــات خواهــد
داد؛ امــا دربــاره آینــده چیــزی نخواهــد گفــت.
«وارن بافت»
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آشنایی با فینتک
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خشم فرانسوی
اتحــاد جدیــدی بین
کشــورهای آمریــکا،
بریتانیا و استرالیا شکل
گرفتــه کــه بــه دلیل
ماهیت آن ،خشم پاریس
را برانگیخته است .نشریه
«د ویــک» در شــماره
جدید خود به بررسی این
موضوع پرداخته و نوشته
اســت :بریتانیا ،آمریکا و اســترالیا معاهدهای امنیتی
امضا کردند تا بر اســاس آن ،فناوریهای نظامیشان
را به اشتراک بگذارند .بر پایه این معاهده ،استرالیا به
هفتمین کشور دارنده زیردریایی اتمی تبدیل خواهد
شد .قرار است استرالیا هشت فروند از این زیردریاییها
را که یا ســاخت بریتانیاست یا آمریکا ،تحویل بگیرد.
نخســت وزیر اســترالیا از این معاهده استقبال کرده
اما فرانســه از آن خشمگین است چون به معنای لغو
قــرارداد چندمیلیارد دالری فــروش زیردریاییهای
فرانسوی به استرالیاست .پاریس این اقدام سه کشور
مذکور را «خنجری بر پشــت» خود توصیف کرده و
ســفیران خود را از آمریکا و استرالیا فراخوانده است.
چین نیز واکنش منفی به آن نشان داده است.

نام دوره
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برنامه آموزشی کارگزاری سرمایهگذاری ملی ایران
زمان برگزاری
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زمان برگزاری
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«تیم وورستال»
حامی بازار آزاد

علی دانیال موسســه آدام اســمیت ،یکــی از مهمتریــن
روزنامه نگار اندیشکدهها و پژوهشکدههای جهان است که به
نام آدام اسمیت ،فیلسوف و اقتصاددان اسکاتلندی ،نامگذاری شده
است .مقر این موسسه مستقل که از نئولیبرالیسم و بازار آزاد حمایت
میکند ،در انگلستان است .این موسسه ،ایده حمایت از بازار آزاد را
از طریق پژوهش ،انتشار مقاله و کتاب ،تحلیل و تفسیر رسانهای و
برنامههای آموزشی دنبال میکند .تیم وورستال یکی از اعضای ارشد
موسسه آدام اسمیت است.
سرآغاز
تیم وورستال متولد  27مارس  1963در انگلستان ،نویسنده و وبالگنویس انگلیسی
است که در حوزههای مختلف اقتصادی مطالب مختلفی منتشر کرده است .محیط زیست،
مالیات شــرکتی ،فناوری ،بازار فلزات و ...برخی از حوزههای مورد عالقه وی به شــمار
میروند .در ســال  2010مجله  Total Politicsوبالگ وورستال را به عنوان یکی از 100
وبالگ سیاسی برتر بریتانیا معرفی کرد .تیم وورستال تحصیالت خود را در مدرسه اقتصاد
لندن به پایان رساند .او سپس در اتحاد جماهیر شوروی (سابق) شروع به کار کرد و به یکی
از معاملهگران فلزات کمیاب همچون اسکاندیوم و زیرکونیوم تبدیل شد.
فعالیتها
وورستال عالوه بر وبالگ خود ،با روزنامهها و مجالت متعددی همکاری مداوم دارد.
روزنامه آنالین  CapXیکی از نشــریاتی اســت که مطالب وی را به طور مرتب منتشر

 19مهر

ww.smbroker.ir

میکند .وورســتال همچنین در روزنامه گاردین ،روزنامه نیویورک
تایمز ،روزنامه وال استریت ژورنال ،وبســایت  ،PandoDailyمجله
فوربس ،دیلی تلگراف و چندین نشریه دیگر مطالب مختلفی منتشر
میکند.تیم وورســتال یکی از حامیان حزب راستگرای «استقالل
بریتانیا» اســت که به شکاکیت نســبت به اتحاد یورو شهرت دارد.
وورســتال در انتخابات پارلمان اروپا در سال  2009به عنوان نامزد
حضور یافت و در عین حال ،مدیریت بخش رســانهای این حزب را
در جریان انتخابات به عهده داشــت .نوشتههای وورستال در زمینه
مســائل اقتصادی و محیط زیســت با واکنشهای مختلفی روبهرو
میشــود؛ برخی آنها را میستانید و برخی دیگر مخالفت میکنند.
به عنوان مثال ،مت ریدلی روزنامهنگار ،کتاب «شکار رنگین کمان»
را «بیپروا ،جدید و جدلی» توصیف کرده اســت در حالی که مقاله وورســتال درباره
اندیشکده  Compassاز نگاه کالین هاینس نوشتهای افتراآمیز اعالم شده است.
یکی از مســائل مورد توجه وورستال مالیات شرکتی است .او همچنین از منتقدان
گروه  Uncutبه شــمار میرود .این گروه بریتانیایی که در اکتبر  2010شــکل گرفته
و بســیاری آن را یــک گروه چپگرا میدانند ،مخالف کاهــش خدمات عمومی در این
کشور است .تیم وورستال در سال  2018اقدام به راهاندازی یک وبسایت خبری به نام
 Continental Telegraphکرد .این وبسایت به انتشار گزارشهای جاری میپردازد.
کتابها
تیم وورستال نخستین کتاب خود را با عنوان «ارسال خبر از وبالگ» در سال 2005
منتشــر کرد« .شــکار رنگین کمان» کتاب دیگری است که او در سال  2010به چاپ
رساند .وورستال کتاب « 20اشتباه اقتصادی» را در سال  2014روانه بازار کرد .در همان
ســال از طریق موسسه آدام اسمیت کتاب « 23واقعیت درباره سرمایهداری» را منتشر
کرد .همچنین در سال  2015او دو کتاب دیگر نیز منتشر کرد.

برنامه آموزشی کارگزاری بانک سامان
نام دوره

زمان برگزاری

آشنایی با سرمایه گذاری در بورس
(کد پنجم)
تابلو خوانی در سایت TSETMC
(کد سوم)

 19مهر
 24مهر

آشنایی با معامالت گواهی سپرده کاالیی
 25مهر
(سکه طال) (کد چهارم)
شنبه ها و دوشنبه ها
حسابداری صندوق های سرمایه گذاری
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(کد اول)
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کیوسک خارجی
واقعیت جدید
کارزار رئیــس جمهــور
زی جینپینگ برای رام
کردن سرمایهداری ،آینده
چین را تعییــن خواهد
کرد .امــا در این میان،
تکلیف ســرمایهگذاران
بــا تحــوالت سیاســی
اخیر چه خواهد شــد؟
مجله «اکونومیست» در
تازهترین شــماره خود با اشاره به موضوع فوق ،نوشته
اســت :زی جینپینگ وارد کارزاری شــده تا اقتصاد
چین را از بار اضافی سرمایهداری خالص کند .از نظر
رئیس جمهور چین ،افزایش بدهیهای دولتی ،میوه
سمی سوداگری مالی است و میلیاردرها مارکسیسم
را به ســخره میگیرند .همچنین شــرکتها باید به
رهنمودهای دولت توجه کنند .حزب کمونیست هم
باید در تمامی شئون زندگی مردم وارد شود و دخالت
کند .خواه رئیس جمهور چیــن موفق به اجرای این
برنامهها شــود یا خیر ،این واقعیت جدید آینده چین
را رقم خواهد زد .برنامههای آقای زی با جلوگیری از
عرضه اولیه سهام شــرکت «انت گروپ» وارد مرحله
اجرایی شد.
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دیـــدگاه

ضرورت دست برداشتن دولت از سر اقتصاد

کنترل قیمتها؛ نیات خیر ،نتایج شر

شیره جان بازار کشیده شد

در اقتصادی که قیمت دارایی منبع تولید ارزش میشود ،نرخ تورم به راحتی کاهش پیدا نمیکند
هدیه عظیمی بازار ســرمایه در سال گذشــته تجربه تلخی را از
خبرنگار
سرگذراند؛ تجربهای که هنوز طعم گس آن زیر دندان
سهامدارانش است .این اتفاق از نگاه محمدرضا فرهادیپور اقتصاددان،
نه تنها موجب شد تا شیره جان این بازار از سوی دولت روحانی کشیده
شود بلکه ترس و لرز را به جان عموم انداخت .فرهادیپور درگفتوگو
با هفتهنامه اطالعات بورس میگوید« :بازار ســرمایه در شرایط فعلی
رمقی ندارد تا بتواند تامین مالی دولت را عهدهدار شود ».عالوه بر این،
ســیگنالهای بازار ارز و تحریمها نیز بر این بازار سایه افکنده است،
بنابراین در چنین شرایطی نباید انتظار داشت نقدینگی وارد این بازار
شود .او در ای 
ن گفتوگو به واکاوی ریشههای نرخ تورم و ارز و چشمانداز
آن تا پایان ســال پرداخت و از اقدامات دولت برای مهار تورم رونمایی
کرد .مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید.

***
دالیل رشد تورم در اقتصاد ایران را چه میدانید؟
ریشه مهم تورم در ایران ،کســری بودجه است .کسری بودجهای که به
نقدینگی تبدیل میشود .به بیانی دیگر کسری بودجه به بانک مرکزی فشار
وارد کرده و از رهگذر فشارهای سیاسی متعدد تبدیل به نقدینگی میشود.
از این رو ،در اقتصادی که تولید در آن جایگاهی ندارد و دادههای مربوط به
تولید ناخالص داخلی از ابتدای سال  90رشد اقتصادی صفر را تائید میکند،
نقدینگی فقط موجب رشد قیمتها میشود ،بنابراین دولت باید بداند که با
تعیین قیمت کاالی «الف» یا «ب» نمیتواند قیمتها را کنترل کند .نشانه
چنین تجربههای شکست خوردهای را میتوان در بخش اجاره بهای مسکن
مشــاهده کرد .قرار بود این نرخ  25درصد افزایش یابد در حالی که دیتاها
نشان میدهد قیمت آن افزایش بیشتری داشت ،بنابراین ریشه تورم ،سیستم
بانکی و کسری بودجه است که باید از سوی دولت مورد توجه قرار گیرد.
عنوان کردید که کســری بودجه یکی از ریشههای اصلی
تورم است .دولت برای رفع این مشکل چه سیاستهایی را
باید مد نظر قرار دهد؟
کســری بودجه مســیرهای مشخصی دارد .بخشــی مربوط به پرداخت
یارانههاســت که کامال غیرهدفمند است .بخش دیگر مربوط به هزینههای
اداری و عمرانی دولت است .هرچند هزینههای عمرانی کاهش یافته است اما
بار هزینههای امور جاری بر دوش دولت سنگینی میکند و با توجه به کوتاه

بودن عمر دولتها کسی زیر بار این هزینهها نمیرود .عالوه بر این ،بخشی
از بودجه دولت صرف حوزههایی همچون آموزش و پرورش و نظامی میشود
و کاهش این هزینهها نیز کار ســادهای نیست ،بنابراین دولت مسیر سختی
پیشرو دارد اما این به معنی این نیســت که نتواند نرخ تورم را کنترل کند.
البته کنترل آن راههایی دارد ،بنابراین دولت باید درباره دو بخش یارانهها و
هزینههای جاری به درستی تصمیمگیری کند.
افزایش نرخ بهره یکی از ابزارهای کنترل نرخ تورم است،
آیا دولت با توسل به این ابزار میتواند تورم را مهار کند؟
تجربه سالهای  93 ، 92و  94دولت روحانی نشان میدهد که با افزایش
نرخ بهره ،اقتصاد وارد رکود میشــود .به بیانی دیگر بــا افزایش نرخ بهره،
نقدینگی از تمام بخشهای اقتصادی خارج و وارد سیســتم بانکی میشود.
بنابراین اگر این سیســتم عالقمند نباشد نقدینگی را وارد بخشهای مولد
کند ،اقتصاد باید بهگونهای حرکت کند تا وام گیرندهها جذب سیستم بانکی
شــوند .به همین علت در کوتاهمدت نمیتوان امیدوار بود که تورم در سال
پیشرو کنترل شود.
با توجه به تجربه تلخ بازار سرمایه در سال گذشته ،دولت
میتواند به این بازار چشم بدوزد؟
برای پاسخ به این ســئوال باید به وضعیت بازار سرمایه در سال گذشته

اشاره کرد .مرداد ماه پارسال شاخص بورس حدود دو میلیون و دویست بود
و اکنون به کمتر از یک میلیون و  500رســیده اســت .یعنی در این فاصله
زمانی ،هر فردی که وارد بازار سرمایه شد ،نزدیک  30درصد ضرر کرد .این
در حالی است که در این بازه تورم نیز حدود  50درصد افزایش یافت .دولت
گذشــته نیز شیره جان بازار سهام را کشید .از این رو ،حداقل یکی دو سال
زمان الزم است تا بازار سرمایه جانی دوباره بگیرد ،بنابراین اکنون قابلیت این
وجود ندارد که دولت بتواند از بازار ســرمایه تامین مالی کند .عالوه بر این،
اعتماد به بازار ســرمایه به دلیل فروپاشی بورس در سال  99و ریزش  50تا
 60درصدی بازار ســهام از بین رفته است .در بازارهای سهام دنیا دستکاری
قیمتی «بــه معنی تنظیمات خاص» صورت نمیگیــرد و روزانه افت روی
عدد خاصی بیشتر نیست و ریزشهای بزرگ یک شبه اتفاق میافتد و تمام
میشود در حالیکه در ایران عکس این موضوع صادق است .زمانی که بازار
ســهام در شش ماه سال منفی اســت و ریزش دارد ،فرد با ترس و لرز وارد
این بازار میشــود ،ضمناینکه سیگنالهای بازار ارز و تحریمها نیز بر بورس
تاثیرگذار است ،بنابراین در چنین شرایطی نباید انتظار داشت نقدینگی وارد
این بازار شود.
چه عواملی موجب میشــود وعده مهار تورمی دولت در
سال جاری محقق نشود؟
هماکنون شــاخص تورم تولیدکننده ( )PPIکه اطالعات آن منتشر شده
اســت ،حدود  50تا  60درصد اســت .این تورم پیشران تورم مصرفکننده
( )CPIاســت ،بنابراین با افزایش تــورم تولیدکننده ،تورم مصرفکننده نیز
افزایــش مییابد .از طرف دیگر ،اطالعات مربوط به فروش نفت نیز حاکی از
پایین بودن میزان تحقق فروش نفت حتی در نیمه دوم ســال جاری است.
بنابراین بعید است وعدههای کاهش نرخ تورم از سوی دولت در سال جاری
محقق شود .عالوه بر این ،تاکنون اقدام خاصی از سوی دولت رئیسی صورت
نگرفته است .حداقل باید برنامهاش بر روی کاغذ نوشته شود .مسئله دیگری
که اهمیت زیادی هم دارد ،انتخاب رئیس بانک مرکزی است .چرا که رئیس
این نهاد پولی باید فردی باشــد که بر در چاپخانه قفل و به درخواستهای
رئیس دولت دســت رد بزند .از همه مهمتر اینکه رئیس بانک مرکزی ،وزیر
اقتصاد و رئیس ســازمان برنامه باید با یکدیگر هماهنگ باشــند تا بتوانند
تصمیمات درستی برای اقتصاد کشور بگیرند.
ادامه در صفحه 10

بنابر تعریف ســازمان تجارت جهانــی (،)WTO
انحــراف قیمتها بــه حالتی گفته میشــود که
تولیدات و خدمات در یک اقتصاد در سطوح قیمتی
باالتر یــا پایینتری از مقدار مشــابه در بازارهای
رقابتی قرار میگیرند .یکی از ریشههای اصلی این
انحراف که پیشــینه آن به دوران انقالب فرانســه
علی محسنی بازمیگردد ،اجرای سیاســتهای کنترل قیمت از
مدیر تحلیل
شرکت سبدگردان طرف دولتها با عناوین و بهانههای مختلف است.
سرمایه و دانش
البته این سیاست در قرن بیستم بسیار شایع بود و
در دوران جنگ جهانی دوم در چند کشور غربی و در ادامه در کشورهای
کمونیستی مانند لهستان اجرا شد .اوج اجرای سیاست تثبیت قیمت در
دهه  1970رخ داد که قیمتها در آمریکا و انگلستان به صورت گسترده
کنترل میشــد .به نظر میرســد تورم باال یکی از دالیل اجرای چنین
سیاســتهایی بود ،چراکه در دهه  1980و با کاهش تورم از شدت آن
کاســته شــد و دولتها کمکم به دنبال مقرراتزدایی از اقتصاد و ایجاد
مکانیسم عرضه و تقاضا برای تعیین عادالنه قیمتها رفتند .با این حال،
سیاست کنترل قیمت در مورد برخی کاالها و خدمات از جمله اجارهبها
و قیمت داروها تا به امروز ادامه دارد.
کنترل قیمت بــه طرق مختلفی نظیر تعیین ســقف یا کف قیمتی
برای کاالها و خدمات انجام میشــود .اعالم ســقف بــرای قیمت مواد
غذایــی و دیگر کاالهای کلیدی وارداتــی و صادراتی از جمله مهمترین
نمونههای چنین اقداماتی از ســوی دولتها به منظور حمایت از اقشار
کمتربرخــوردار اســت .البته باید در نظر داشــت که بــه صورت کلی،
مدیریت قیمتها میتواند معلولی از دیگر سیاســتهای مداخلهای در
اقتصاد باشد .به عنوان مثال ،تخصیص ارز ترجیحی برای برخی کاالها یا
ایجاد موانع غیرتعرفهای میتواند قیمتهای این کاالها را از قیمتهای
بازارهای رقابتی دور کند .این اقدامات در بازارهای نوظهور و اقتصادهای
درحالتوسعه بسیار شایع بوده و اغلب با اهداف اجتماعی و اقتصادی (و
بعضاً خیرخواهانه) اجرا میشوند .حمایت از مصرفکنندگان آسیبپذیر،
اجرای سیاستهای تنظیمی در مواقع شکست بازار و تخصیص یارانه به
کاالهای اساسی از این دست اقدامات هستند .تداوم بخشیدن به درآمد
تولیدکنندگان تحت عنوان برنامههــای حمایتی (تعیین کف قیمت) و
هموارســازی قیمتها ،به ویژه برای کاالهای اساسی که نوسانات زیادی
در بازارهای جهانی دارند ،از دیگر اهداف این برنامهها هســتند .ذهنیت
سیاســتگذار این است که پیشــبرد اینگونه سیاســتها میتواند تا
حدودی نااطمینانیهای مرتبط با درآمــد واقعی خانوارها و هزینههای
تولیدی شرکتها را کاهش دهد.
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اخبـــار

خدمت جدید بانک رفاه کارگران

بانــک رفاه کارگران به منظور تســهیل در عملیات چکهای صیادی مشــتریان حقوقی ،خدمت
جدیدی ارائه کرد.
بنابر اعالم روابط عمومی بانک رفاه کارگران ،مشتریان حقوقی این بانک میتوانند از طریق مراجعه
مستقیم به شعب بانک ،سامانه اینترنت بانک حقوقی و سامانه معین (سامانه اختصاصی مشتریان
بزرگ) نســبت به معرفی نمایندگان حقیقی مد نظر به منظور صــدور مجوز برای انجام عملیات
چکهای صیادی اقدام کنند .قابلیت ارســال پیامک ذینفع هنگام صدور چک صیادی و امکان استعالم وضعیت چک
توسط ذینفع (مشتریان بانک رفاه کارگران) در این خدمت جدید فراهم شده است .همچنین ،امکان ارائه سرویس به
صورت  APIجهت بهرهمندی مشــتریان حقوقی فراهم شده است .مشتریان حقوقی میتوانند از طریق  APIبدون نیاز
به محیط و اپلیکیشنهای بانک و از طریق سامانههای عملیاتی خود مستقیماً به سرویسهای یادشده دسترسی داشته
باشند .در آینده سرویسهای فوقالذکر از طریق موبایل بانک و وب اپلیکیشن  PWAامکانپذیر خواهد شد.

کدام بانکها وام ودیعه مسکن میدهند؟

در ســال  ۹۹تقریبا  ۲۲۳هزار نفر یا کمتر از  ۳درصد مســتاجران کل کشور موفق به دریافت وام
ودیعه مسکن شدند .حدود  ۸میلیون خانوار یا  ۲۸میلیون نفر در کشور مستاجر هستند.
دولت قبل از ســال گذشته با هدف حمایت از مســتأجران و کنترل التهاب بازار مسکن اقدام به
پرداخت تسهیالتی به نام «ودیعه مسکن» کرد و در دولت فعلی هم اجرای این وعده ادامه یافت؛
وامی که دریافت آن به آرزوی دست نیافتنی اغلب متقاضیان تبدیل شده است .بررسیهای میدانی
ل حاضر نام آنها در سامانه وزارت راه وجود دارد ،نشان میدهد که بانک سامان و سپه به هیچوجه
از  ۷بانکی که در حا 
قصد پرداخت وام ندارند .بانکهای پاسارگاد و آینده نیز شرایط سختی برای وام دادن تعیین کردهاند .همچنین سقف
وامدهی بانک تجارت ،موسسه کوثر و ملل نیز پر شده و فرد جدیدی را ثبتنام نمیکنند .بانک گردشگری نیز تنها به
مشتریان باسابقه خود وام میدهد.

عملکرد مطلوب «وپاسار»

بانک پاسارگاد در سال  ۱۳۹۰در فهرست شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت.
بر اســاس آمارها ،بانک پاسارگاد توانسته است در میان بانکهای خصوصی ایران بهترین عملکرد
درآمدی و سودآوری را از خود نشان دهد .درآمد تسهیالت اعطایی بانک پاسارگاد در مردادماه سال
 ۱۴۰۰مبلغ  ۱۴.۶۸۹.۰۷۱میلیون ریال بوده که نســبت به دوره مشــابه در سال  ۱۳۹۹بهمیزان
 ۸درصد رشد داشته است .در مجموع در  ۵ماه نخست امسال کل درآمد تسهیالت اعطایی بانک
به  ۱۲۱.۶۸۳.۳۴۱میلیون ریال رســیده و نسبت به درآمد  ۵ماه اول سال  ۱۳۹۹از رشدی  ۶۳درصدی برخوردار بوده
است .همچنین سود سپردههای سرمایهگذاری نیز رشد قابل توجهی داشته و در مرداد سال  ۱۴۰۰نسبت به دوره مشابه
سال قبل با  70درصد رشد به  ۲۱،۲۸۴،۴۱۱میلیارد ریال رسیده است .بر اساس پیشبینی ،تا پایان سال  ۱۴۰۰درآمد
تسهیالت اعطایی بانک به  ۳۴۲.۲۰۰.۰۳۳میلیون ریال و درآمد سود سپردهگذاریها نیز به ۱۳.۸۶۴.۴۷۷میلیون ریال
خواهد رسید .در همین راستا «وپاسار» سود خالص  ۱۰۲.۸۹۹.۸۵۰میلیونریالی را برای خود پیشبینی کرده است و
به ازای هر سهم سودی معادل  ۱۵۷۱ریال خواهد ساخت.
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شیره جان بازارکشیده شد

پس با این گفتهها وعده تک رقمی شدن تورم نیز به محاق میرود؟
دولــت حتما میتواند تورم را تک رقمی کند اما امکان دارد تورم چنــد میلیون درصد افزایش یابد .مصداق این
موضوع را میتوان در کشــورهای زیمباوه و ونزوئال یافت .کشور زیمباوه طی  8سال پیش ،ساالنه  10تا  12صفر از
اســکناسهایش را حذفکرد ،بنابراین دولت میتواند هم نرخ تورم را کاهش و هم افزایش دهد .اما شــواهد نشان
میدهد که اقتصاد بیمار ایران به سمت ونزوئالیی شدن خواهد رفت.
با این توضیحات وعده تورم تک رقمی برای سال آینده نیز محقق نخواهد شد؟
با توجه به شرایط فعلی و کسری بودجه دولت ،احتماال وعده تورم تک رقمی برای سال بعد هم محقق نخواهد شد.
به نظر شما چه زمانی میتوان نسبت به تورم تک رقمی اقدام کرد؟
تورم تکرقمی زمانی خوب است که رکود اقتصادی نداشته باشیم.

فوریترین اقدام دولت برای کنترل نرخ تورم از نگاه شما چیست؟
اولین اقدام این است که دولت آن بخشی از کسری بودجه را که در اختیار دارد ،به پول نقد تبدیل نکند .دومین
کار این است که بخشی از یارانههای ثروتمندان را حذف کند .هماکنون همه دهکها به جز عده محدودی از یارانه
قیمتی برخوردارند .حتی فردی که از بنزین استفاده نمیکند به اندازه فردی که  500لیتر بنزین میزند ،برابر است.
راه سوم این است که قیمت حاملهای انرژی به مقدار اندکی تغییرکند.
یکی دیگر از وعدههای دولت ،مدیریت بازار ارز است .فکر میکنید در این حوزه موفق خواهد شد؟
نرخ ارز یکی از لنگرهای ذهنی تورم است .توجه کنی د که برای قیمتگذاری ملک یا اجاره بها بخشی از افزایش
قیمت از بازار ارز تامین میشود ،بنابراین وضعیت بازار ارز بستگی به مذاکرات و تعیین تکلیف برجام دارد .حال اگر
دولت مذاکره را پیش ببرد احتمال افت نرخ ارز نیز وجود دارد .البته ناگفته نماند که با ارزپاشــی نیز مشــکل حل
نخواهد شد.
معتقدید در اقتصادی که قیمت دارایی مالک میشود ،نمیتوان راه به جایی برد؟
وقتی نرخ تورم افزایش پیدا میکند ،ارزش پول ملی کاهش مییابد و اقتصاد به ســمت دالریزه شــدن میرود.
در چنین شــرایطی مردم اعتمادشان به پول ملی را از دست میدهند و به سراغ پول جایگزین همچون یورو و دالر
میروند ،بنابراین وقتی نرخ دالر افزایش مییابد ،تقاضا برای خرید دالر نیز افزایش پیدا میکند .در حالی که در دنیا
وقتی قیمت کاالیی رشــد میکند ،تقاضا برای آن کاهش مییابد اما در ایران عکس این موضوع صادق است و پول
وسیله نجات تورم است .در چنین اقتصادی که قیمت دارایی منبع تولید ارزش میشود به راحتی نرخ تورم کاهش
پیدا نمیکند .به بیانی دیگر در ایران لنگر ذهنی تورم نرخ ارز است .بر همین اساس ،هر زمان که نرخ ارز افزایش پیدا
میکند ،نرخ تورم هم باال میرود .علت این مسئله نیز دالریزه شدن است .اتفاقی که در ونزوئال و زیمباوه هم رخ داد.
در این میان دولت چه اولویتهایی را باید مد نظر قرار دهد؟
دولت تا جایی که میتواند باید دست از سر اقتصاد بردارد .اجازه فعالیت به کسب و کار خصوصی بدهد .از مداخله
در اقتصاد دست بردارد و در جاهایی که الزم است ورود کند .دولت فقط باید کمککننده و تنظیمگر باشد و در گفتار
دقت کند و از بیان وعدههای آرمانی همچون ساخت ساالنه یک میلیون مسکن پرهیز کند.
پیشبینی شما از نرخ تورم تا پایان سال جاری چیست؟
گرایش فعلی تورم در اقتصاد ایران افزایشــی اســت .هماکنون قیمتها به صورت هفتگی در حال افزایش و نرخ
تورم حدود  55درصد است .در این میان ،سیگنالهایی که به بازار داده میشود نیز اهمیت زیادی دارد ،بنابراین در
کوتاهمدت بعید است نرخ تورم کاهش یابد .ضمناینکه اگر دولت اقدامات الزم را انجام ندهد تا پایان سال نرخ تورم
به  70تا  80درصد افزایش خواهد یافت.
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پرداخت الکترونيک سامان کيش پوشش 95درصدی داشت

کنترل قیمتها؛ نیات خیر ،نتایج شر

اقدامات کنترلی غالباً ابزاری در عرصه سیاســت اجتماعی برای افزایش محبوبیت دولتمردان هســتند .اما نتایج
مطالعات در کشــورهای مختلف نشان میدهد که برهم زدن مکانیسم عرضه و تقاضا و واگذار نکردن تعیین قیمت
به بازار آزاد میتواند به مختل شدن روند سرمایهگذاری ،تضعیف رشد اقتصادی و در نهایت تشدید فقر منجر شود.
تحمیل بار مالی سنگین به دولتها و پیچیدهتر شدن اجرای موثر سیاستهای پولی از دیگر عواقبی است که اجرای
برنامههای اصالح اقتصادی را دشوارتر از پیش میکنند.
ایجاد شبکههای حمایتی گسترده نظیر نظام تامین اجتماعی کارا در کنار فراهم کردن محیط قانونی بهتر و تشویق
رقابت سالم در جامعه جایگزینهای بهتری برای این سیاست هستند .این ساختارها هم از طبقات فرودست جامعه
حمایت میکنند و هم میتوانند مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور را هموارتر سازند .هرچند باید توجه داشت که
اصالحات اینچنینی نیازمند مطالعه ،قانونگذاری و اجرای دقیق هستند تا هم از طرف سیاستگذار فعلی و آتی و
هم از طرف اجتماع مورد پذیرش قرار گیرند .بدین ترتیب ،احتمال اجرای برنامههای عوامفریبانه ،غیرکارشناســی و
خلقالساعه در اقتصاد و هدررفت منابع کاهش مییابد و سرمایههای کشور به نحو مطلوب و کاراتری هدایت میشوند.
در برخی موارد نیز که رژیمهای کنترل قیمتی اجرا میشوند ،باید ایجاد شفافیت حداکثری مد نظر سیاستگذار قرار
گیرد تا این سیاست کارایی مطلوب (و ناگزیر حداقلی) خود را داشته و با سرمایه اجتماعی مناسب پشتیبانی شود.

ساماندهی درآمدزایی «سپ»

هفتهنامه بورس :شــرکت پرداخت الکترونيک سامان کيش در آخرین ماه تابستان سال
جاری مبلغ  ۲,۷۹۲,۵۴۶میلیون ریال درآمد محقق شده داشت که تقریبا مشابه ماه قبل است.
این شرکت در مردادماه  ۲,۷۲۵,۳۳میلیون ریال درآمد داشت .درآمد کسب شده «سپ»
تا پایان شهریور ماه مبلغ  ۲۲,۹۳۶,۸۴۷میلیون ریال ثبت شده که نسبت به مدت مشابه 29
درصد افزایش داشته است.
مقایسه درآمد 9ماه نخست از سال مالی منتهی به پایان آذر 1400

شــرکت پرداخت الکترونيک سامان کيش تابســتان را با رشد درآمدی در تیرماه به مبلغ
 ۲,۹۶۶,۸۱۱میلیون ریال آغاز کرد اما در مردادماه با کاهش  8درصدی در درآمد شناســایی
شــده همراه شد .این شــرکت در مردادماه مبلغ  ۲,۷۲۵,۳۳۰میلیون ریال درآمد شناسایی
کرده است .در شهریور ماه نیز  ۲,۷۹۲,۵۴۶میلیون ریال درآمد کسب کرده است.
جزییات درآمد خدمات در «سپ»
واحد ( میلیون ریال)

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

واحد (میلیون ریال)

9ماه نخست
سال مالی1400

9ماه نخست
سال مالی99

درصد تغییر

کل درآمد
سال مالی 99

درآمد حاصل از pos

۳۱,۰۱۹

۲۴,۰۵۹

۳۱,۸۹۱

۱۵,۸۷۱

درآمد شناسایی شده

۲۲,۹۳۶,۸۴۷

۱۷,۲۶۲,۴۷۳

29

۲۳,۸۵۰,۴۹۱

فعالیت اینترنتی

۳۵,۸۱۸

۴۶,۹۰۱

۳۷,۹۵۸

۴۶,۸۲۴

کارتخوان

۹۱۸,۹۰۱

۱,۰۱۹,۴۰۲

۹۹۳,۴۳۷

۱,۰۱۴,۱۰۲

کیوسک

۳۱۵

۳۲۰

۳۲۰

331

فروش کارت

۸۲۷

۱۶۵

۱,۰۱۹

-

سایر درآمدها

0

۴۰۰

۲۰۰

۳۶۴

قبوض

۴,۶۰۰

۳,۷۶۵

۴,۳۳۷

۴,۳۹۷

درآمد پین و اعتبار فروخته شدهها

۱,۴۹۲,۸۷۴

۱,۸۷۱,۷۹۹

۱,۶۵۶,۱۶۸

۱,۷۱۰,۴۰۹

درآمد شناســایی شده «سپ» از ابتدای دی ماه  99تا پایان شهریور ماه سال  1400بالغ
بر  ۲۲,۹۳۶,۸۴۷میلیون ریال شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل  29درصد رشد
داشــته است .این شــرکت در  9ماه نخست از ســال مالی  99مبلغ  ۱۷,۲۶۲,۴۷۳میلیون
ریال درآمد شناسایی کرده بود .کل درآمد محقق شده «سپ» در پایان سال مالی  99مبلغ
 ۲۳,۸۵۰,۴۹۱میلیون ریال بوده که این شــرکت طی  9ماه نخســت از سال مالی منتهی به
پایان آذر ماه  1400توانسته  95درصد آن را پوشش دهد.
مقایسه ماهانه درآمد ارائه خدمات
واحد ( میلیون ریال)

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

درصد تغییر

درآمد شناسایی شده

۲,۴۸۴,۳۵۴

۲,۹۶۶,۸۱۱

۲,۷۲۵,۳۳۰

۲,۷۹۲,۵۴۶

2

عمده درآمد شــرکت از محل درآمد پین و اعتبار فروخته شــده و درآمد حاصل از ارائه
خدمات کارت خوان است که هر دو در شهریور ماه نسبت به مردادماه کاهش داشته است.

اجرای ایدههای بینالملل جدید
در «وبصادر»
هفتهنامه بورس :حجتاله صیدی ،مدیرعامل بانک
صادرات ایران طی حکمی افشین خانی را به عنوان معاون
بینالملل این بانک منصوب کرد.
در متن این حکم آمده اســت :نظر به شایستگی و سوابق
جنابعالــی به موجب این حکم به عنوان معاون بینالملل
بانک صادرات ایران منصوب میشــوید تا با بهرهمندی از
دانش و تجربه خود ،این بانک را در دســتیابی به اهداف
تنظیمشــده یاری کنید .مزید توفیقــات جنابعالی را در
مسئولیت خطیری که بر عهده دارید از محضر قادر متعال
خواستارم.
افشین خانی پیش از این ،رئیس اداره کل ارز بانک صادرات
ایران بود .وی عالوه بر تدریس مفاهیم تجارت خارجی و
بانکداری بینالمللی از سال  ١٣٩٠در بانکها و موسسات
آموزش عالی کشــور ،هماکنون در اتــاق بازرگانی ایران،

کارشــناس و مشاور کمیســیون بانکی اتاق است .خانی
در ســال  ١٣٧٩به عنوان متصدی امور ارزی به استخدام
بانک صادرات ایران درآمد و پس از طی درجات شغلی در
پســتهای مختلف و با توجه به تجارب و توانمندیهای
مختلف علمی ،از سوی مدیرعامل بانک صادرات ایران به
عنوان معاون بینالملل این بانک منصوب شد.

اهم دستاوردهای «وبملت»

هفتهنامه بورس :مدیرعامل بانک ملت با تشــریح عملکرد ایــن بانک در زمینه
تســهیالت فرابانک گفت 45 :درصد مشــتریان متقاضی تا روز  26شهریورماه امسال
موفق به اخذ تســهیالت شدهاند و درخواست  21درصد مشتریان در
جریان بررسی و اعطا قرار دارد.
محمد بیگدلی با اشــاره به این نکته که از اردیبهشت ماه سال 1399
خدمت متمایز ثبت و رســیدگی به درخواســت تســهیالت خرد به
صورت غیرحضوری( )7×24تحت عنوان «ســامانه هوشمند فرابانک
ملــت» مورد بهرهبرداری قــرار گرفت ،تاکید کرد :بــا راهاندازی این
سامانه ،ضمن تسهیل و تسریع در ارائه خدمات اعتباری ،امکانات الزم
برای کمک به فاصلهگذاری اجتماعی در شــرایط همهگیری بیماری
کووید 19نیز فراهم آمد.
مدیرعامــل بانک ملت یکــی از مهمترین ویژگیهای این ســامانه را حذف قضاوتها و
اعمال احتمالی سالیق شخصی در اعتبارسنجی و اعطای تسهیالت عنوان کرد و گفت :با

کوتاه از بانکها

جشنواره قرضالحسنه بانک سینا

در تحولی دیگــر ،بانک صادرات ایران (ســهامی عام) از
سهامداران داوطلب واجد شرایط عضویت در هیاتمدیره
این بانک دعوت کرد برای تصدی سمتهای اعضای اصلی
و علیالبدل ثبتنام کنند .بانک صادرات ایران نظر به لزوم
ت مدیره
انتخــاب و تکمیل اعضای اصلی و علیالبدل هیا 
از میان سهامداران حقیقی واجد شرایط عضویت در هیات
مدیره درخواســت کرد با در دســت داشتن مدارک الزم
حداکثر تا تاریخ  ١٤٠٠/٩/٣به حوزه سهامداران بانک به
نشانی :تهران ،خیابان سمیه ،ساختمان سپهر ،شماره ٨٥
طبقه اول مراجعه کنند.
مــدارک الزم برای ثبتنام عضویت در هیاتمدیره بانک
صــادرات ایران ،اصل و تصاویر شناســنامه و کارت ملی،
ارائه تاییدیه کتبی از سوی حداقل  ٥درصد سهامداران و
تکمیل فرم ثبتنام اعالم داوطلبی و ارائه مدارک مورد نیاز
مندرج در فرم مذکور عنوان شده است .اسامی داوطلبان
عضویت در هیاتمدیره باید برای بررســی صالحیت به
بانک مرکزی اعالم شود و پس از تایید این بانک در مجمع
عمومی مورد رایگیری و انتخاب قرار میگیرد.

بهرهبرداری از سامانه غیرقضاوتی فرابانک ،تمامی فرآیندهای اعطای تسهیالت به صورت
سیستمی و بدون اعمال نظر شخصی احتمالی پرسنل بانک و صرفاً بر اساس تایید اصالت
مســتندات و اهلیت و ظرفیت مشتریان مبتنی بر دادههای اعتبارسنجی انجام میشود.
وی در عین حال اعالم کرد :فاز دوم این ســامانه با هدف گسترش گروه هدف تسهیالت
فرابانک از طریق افزایش سقف مبلغ و رتبههای منتخب ( A،B،Cو فاقد
رتبــه) با قابلیت معرفی ضامن/ضامنین از ســوی متقاضی و همچنین
افزایش ظرفیت پذیرش درخواســت تســهیالت متقاضیــان از طریق
فراهمسازی زیرساختهای الزم و توسعه کمی و کیفی عملیات خودکار
در فرآیند بررسی درخواستها (اتوماسیون فرآیندهای داخلی فرابانک)
از بهمن ماه سال گذشته عملیاتی شده است.
مدیرعامل بانک ملت از فراهم شدن امکان ثبت درخواست تسهیالت
قرضالحسنه ازدواج معرفیشدگان سایت بانک مرکزی از طریق بستر
سامانه فرابانک از تاریخ اول تیرماه امسال خبر داد و گفت :این اقدام که در
راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی بانک ملت بوده ،مورد استقبال عموم مشتریان نیز
قرار گرفته است.

بانک ملی حامی دانش بنیانها

جلسه هماهنگی پنجمین دوره قرعهکشی حسابهای پسانداز قرضالحسنه بانک سینا
با حضور نمایندگانی از دادســتانی کل و بانک مرکزی و اعضای نظارت بر جشنواره بانک
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ســینا ،در جلسه شورای هماهنگی پنجمین مرحله از
جشنواره حســابهای پسانداز قرضالحســنه بانک ،در خصوص نحوه و زمان برگزاری
قرعهکشــی و اهدای جوایز به برندگان بحث و بررسی صورت گرفت .همچنین شرایط و
جزئیات دســتورالعمل بانک مرکزی در مورد انجام قرعهکشی حسابهای قرضالحسنه
پسانداز در این جلســه تشــریح شد .جشــنواره حسابهای قرضالحســنه بانک سینا
در راســتای ایفای مســئولیتهای اجتماعی و بر پایه اشاعه ســنت نیک و خداپسندانه
قرضالحســنه و توسعه خدمات کیفی بانک صورت میگیرد تا لزوم ارائه خدمات بانکها
در شرایط ســخت کرونا به جامعه کم برخوردار را توصیف کند .گفتنی است ،در انتهای
جلسه زمان اجرای پنجمین دوره قرعهکشی حسابهای قرضالحسنه بانک سینا روز 24
مهرماه اعالم شد.

در راســتای اهتمام ویژه بانک ملی ایران در جهت حمایت از شــرکتهای دانش بنیان و
استارتآپها ،این بانک با انعقاد تفاهمنامه همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی ،عالوه
بر نامگذاری یکی از شــعب خود به نام «شرکتهای دانش بنیان» به ارائه خدمات بانکی
از جمله پرداخت تســهیالت ویژه و تامین مالی شــرکتهای دانــش بنیان ،صدور انواع
ضمانتنامه با شرایط خاص ،گشایش اعتبار اسنادی و سایر خدمات بانکی در جهت کمک
و تسهیل امور این شرکتها میپردازد.
گفتنی است ،بانک ملی ایران در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر مانعزدایی
و پشــتیبانی از تولید این بانک در پنج ماهه نخست سال جاری با پرداخت هفت هزار و
 707میلیارد ریال تســهیالت و صدور ســه هزار و  780میلیارد ریال ضمانتنامه برای
شرکتهای مذکور در جهت تحقق اهداف اقتصادی دولت ،حمایت از تولید و شرکتهای
دانش بنیان گام برداشته است .الزم به ذکر است ،این بانک با استقرار یک واحد بانکی در
محل صندوق نوآوری و شــکوفایی به منظور پیگیری امور شرکتهای دانش بنیان اقدام
کرده و آمادگی خود را جهت جذب و کمک به این شرکتهای اعالم میکند.

حمایت بانک رسالت از هنرمندان

کارتهای بانکی 5 ،برابر جمعیت ایران

راهبر شــبکه توسعه اجتماعی رسالت دردیداربا مدیرعامل صندوق اعتباری هنر اقدامات
این صندوق را در راســتای حمایت از اصحاب فرهنگ و هنر قابل تقدیر دانست و تالش
برای بهبود سبک زندگی بهتر جامعه هنری را یک فعالیت ارزشمند عنوان کرد.
محمدحسین حســین زاده با اشاره به بانک قرض الحســنه رسالت به عنوان یکی از
ســازمانهای راهبری و اینکه اولین بانک بدون شعبه کشور است ،گفت :تمامی اصحاب
فرهنــگ و هنر عضو کانون همیاری اجتماعی می توانند خدمات مورد نیاز خود را بدون
محدودیت زمانی و مکانی و در بســتر اینترنت از پلتفرمهای طراحی شده دریافت کنند.
حســین زاده افزود :با ظرفیتهای دیده شده در الگوی توسعه اجتماعی رسالت در حوزه
کارآفرینی اجتماعی ،جامعه هنری میتواند هســته های کارآفرینی اجتماعی هنر را در
قالب الگوی کارآفرینی اجتماعی رسالت تشکیل دهند .سیدمجید پوراحمدی نیز با معرفی
فعالیت ها و ماموریت های اصلی این صندوق گفت :تمام تالش ما در صندوق اعتباری هنر
رفع دغدغه از جامعه فرهیخته هنرمندان عضو صندوق است تا با رفع مشکالت آنها زمینه
شکوفایی هرچه بیشــتر فرهنگ و هنر کشور فراهم شود .وی افزود :بانک قرض الحسنه
رسالت در حوزه ارائه تسهیالت قرض الحسنه ،مجموعه بسیار خوشنامی در سطح کشور
اســت .امیدوارم بر اساس ماموریت صندوق اعتباری هنر در حمایت از هنرمندان بتوانیم
با گسترش روابط و همکاری مشترک زمینه ارائه هرچه بهتر خدمات به اهالی فرهنگ و
هنر بیش از پیش فراهم کنیم.

طبق آمار بانک مرکزی تا پایان شــهریور امسال تعداد انواع کارتهای بانکی در کشور به
بیش از  ۳۹۰میلیون رسیده که نزدیک به  5برابر جمعیت کشور است.
مانده کارتهای بانکی صادر شده بانکها تا پایان شهریور امسال حاکی از آن است که در
حال حاضر معادل  ۳۹۳میلیون و  ۵۹۹هزار و  ۵۵عدد کارت بانکی در قالب کارت برداشت،
اعتباری ،هدیه و کارت پول الکترونیک در کشور وجود دارد .بررسی آمار بانک مرکزی نشان
میدهد که بانک ملی در رده نخست صدور انواع کارت بانکی قرار دارد .تا پایان شهریور امسال
بالغ بر  ۲۵۵میلیون و  ۲۶۶هزار و  ۲۷۹عدد کارت بانکی از نوع برداشــت در کشــور وجود
دارد که بانک ملی ایران با تعداد  ۴۵میلیون و  ۹۱۲هزار و  ۲۱۶کارت ،بیشترین صدور کارت
برداشت در میان بانکها و موسسات اعتباری کشور را داشته است .در همین حال ،بانکهای
صادرات ،ملت و ســپه در ردههای بعدی قرار دارند و بانک خاورمیانه کمترین تعداد کارت
برداشت را در شبکه بانکی صادر کرده است .همچنین ،طبق آخرین اعالم بانک مرکزی معادل
شش میلیون و  ۳۱۰هزار و  ۴۱۳عدد کارت بانکی از نوع اعتباری در شبکه بانکی وجود دارد
که بانک ملی با تعداد دو میلیون و  ۳۷۱هزار و  ۶۵۶عددکارت ،بیشترین صدور کارت اعتباری
در میان بانکها و موسســات مالی و اعتباری کشور را داشته است .این آمار همچنین نشان
میدهد  ۱۳۰میلیون و  ۳۷هزار و  ۳۲۱عدد کارت خرید یا هدیه در سطح کشور توسط شبکه
بانکی صادر شده که بانک ملی ایران با صدور  ۳۳میلیون و  ۳۹۵هزار و  ۱۶۰عدد کارت هدیه
در رتبه نخست این جدول قرار گرفته و پس از آن نیز بانکهای پارسیان و ملت قرار دارند.

صنایع وشركتها
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ذرهبیــن

موتور توسعه شتاب میگیرد:

الزام دانشگاهیان به آموزش بیمهای

هفتهنامه بورس :رئیــس کل بیمه مرکزی در نامهای
از وزیــر علوم ارائه درس اختیاری (اصول و کلیات بیمه) در
مقطع کارشناســی در راستای مهارت آموزی ،اشتغالزایی و
افزایش سواد مالی و مدیریت ریسک را خواستار شد.
غالمرضا ســلیمانی در این نامه با اشاره به توجه ویژه به
موضوع بیمه در سیر تحوالت اقتصادی و اجتماعی دهههای
اخیر در زیســت جوامع انســانی خطاب به زلفی گل ،وزیر
علوم ،تحقیقات و فناوری نوشت :نقش بیمه در تأمین امنیت
جوامع و کسبوکارها از اهمیت ویژهای برخوردار است و بر
این اساس ،دولتها در جوامع مختلف ،تمهیدات گوناگونی
را بــرای گســترش این خدمات و ارتقای فرهنگ و ســواد
بیمهای برنامهریزی و اجرا کردهاند.
وی در این نامه با اشاره به اینکه بررسیها نشان میدهد
در ایران ،سطح دانش و سواد عمومی بیمهای و مالی بسیار
پایین بوده که این خود ،یکی از دالیل جایگاه پایین رویکرد
ایمنیبخش در زندگی روزمره و کسبوکارهاســت ،آورده
اســت :با توجه به جایگاه تولید و توانمندســازی تولید در
سیاســتگذاری کالن کشــور در طول چند سال گذشته،
به نظر میرســد توجه به زمینههــای تحقق این هدف در

حوزههای مختلف از جمله در نظام آموزشی
کشور ،بسیار اثربخش است.
ســلیمانی در بخش دیگری از این نامه
بــا تأکید بــر اینکه بیمه مرکزی ،توســعه
آموزشهای عمومی و دانشگاهی را در حوزه
بیمه در دستورکار خود قرار داده و اقدامات
متعددی را در زمینه توســعه آموزشهای
عمومــی بــا همــکاری وزارت آمــوزش و
پرورش ،برنامهریزی و دنبال کرده است ،نوشت :یکی دیگر
از اقدامات مؤثر ،توجه به آگاهیبخشــی به دانشــجویان از
طریــق طراحی یک درس دو واحــدیِ اختیاری برای کلیه
رشتههای دانشــگاهی در مقطع کارشناسی است .با توجه
به این که بیمه در همه مشاغل و فعالیتها ،از حوزه درمان
و سالمت تا صنایع ،کشــاورزی و خدمات حضور و کاربرد
دارد ،این اقدام میتواند از طریق ارتقای سطح دانش بیمهای
دانشجویان به عنوان ســرمایههای انسانی آتی کشور و در
راســتای برنامههای مهارتآموزی مورد نظر وزارت متبوع،
موجب آشنایی با پوششهای بیمهای مورد نیاز برای مشاغل
مختلف نقش مهمی در ارتقای عملکرد بخشهای مختلف

گردشگری تحت پوشش «ورازی»

هفتهنامــه بورس :بیمــه رازی با امضــای تفاهمنامهای در
همــکاری با بانک آینده ،بازار بزرگ ایران و هلدینگ گردشــگری
تامین اجتماعی ،ریســک حوزه گردشگری و سرمایهگذاری در این
حوزه را پوشش خواهد داد.
با آغاز پاندمی کرونا بســیاری از مشــاغل و حوزههای اقتصادی
دچار آسیبهای شدید و جبران ناپذیری شد که از این موارد میتوان به حوزه گردشگری
و ســرمایهگذاری در گردشگری کشور اشــاره کرد .از اینرو به واسطه مسئولیت ذاتی
شــرکتهای بیمهای مبنی بر کاهش ریسک فعالیتهای اقتصادی ،بیمه رازی در کنار
بانک آینده ،بازار بزرگ ایران و هلدینگ گردشــگری تامین اجتماعی (هگتا) قرار گرفت
و با امضا تفاهمنامه همکاری ،خدمات بیمهای را در کنار سرمایهگذاریهای مالی ،ایجاد
خرید اقســاطی و ارائه خدمات اقامتی ،پذیرایی و تفریحی میسر کردند .این تفاهمنامه،
زمینهساز ایجاد یک همکاری استراتژیک در جهت ارزش آفرینی در زمینههای مختلف
بانکــی ،مالی ،ســرمایهگذاری و بهرهگیری از خدمات بیمهای در حوزه گردشــگری و
کســبوکارهای مرتبط خواهد بود .بیمه رازی به عنوان اولین شرکت بخش خصوصی
صنعت بیمه ،بیمهنامههای متنوعی در زمینه پوشش ریسک گردشگری به همراهان خود
ارائه میکند .ارائه خدمات بانکی و بیمهای ،ایجاد زمینه خرید اقســاطی و ارائه خدمات
اقامتی ،پذیرایی و تفریحی موضوع این تفاهمنامه است.

تفاهم دو غول بانک و بیمه

هفتهنامه بورس:مســعود بادین و محمد بیگدلی ،مدیران عامل بزرگترین بیمه و
بانک خصوصی کشور ،تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

معرفی شرکت

بهار حقدوست

داده گستر عصر نوين

اقتصادی کشور ایفا کند.
رئیس کل بیمــه مرکزی در ادامه تأکید
کرد :آشــنایی با این موضوع میتواند زمینه
اشــتغال دانشــجویان و فارغالتحصیــان
رشــتههای مختلف را در صنعت بزرگ و رو
به گسترش بیمه کشور ،در قالب کارشناس،
نمایندگــی ،ارزیاب خســارت ،کارگزاری و
بازاریاب فراهم کند که این نیز در راســتای
کمک به اشــتغال مولد فارغالتحصیالن دانشــگاهها بسیار
ارزشمند است.
سلیمانی از وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری درخواست کرد
تا موضو ِع ارائه یک درس اختیاری به ارزش  2واحد درسی
با عنوان «اصول و کلیات بیمه» برای کلیه رشتههای درسی
مقطع کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد .در این راستا ،بیمه
مرکزی و پژوهشــکده بیمه نیز آمادگی کامل برای هرگونه
مشارکت مقتضی جهت تحقق این مهم را اعالم میکنند.
رئیس کل بیمه مرکزی در پایان اظهار امیدواری کرد که
این اقدام ،گام مؤثر مشترکی برای توسعه اقتصاد کشور در
سال تولید ،پشتیبانیها و مانعزداییها باشد.

در مراســم امضای تفاهمنامه بیمه آســیا و بانک ملت که در
ســاختمان شیشهای بانک ملت برگزار شــد ،مسعود بادین ،نایب
رئیس هیأت مدیــره و مدیرعامل بیمه آســیا گفت :امضای این
تفاهمنامه ،از اتفاقات بزرگ در صنعت بیمه است و فصل جدیدی
در عملیات مشــترک بیمه و بانک را رقم زده اســت که میتواند
الگویی برای سایر شرکتها در بازار سرمایه باشد .وی با اشاره به تاثیرگذاری اهرمهای
بانک ،بورس و بیمه در بازار ســرمایه گفت :همکاری و تعامل بانک و بیمه در شــرایط
فعلی اقتصادی کشور میتواند تاثیر مثبتی در رونق بازار و فعالیتهای اقتصادی کشور
داشته باشــد .دکتر بیگدلی ،مدیرعامل بانک ملت نیز در این مراسم از همکاری بانک
ملت با خوشــنامترین شرکت بیمه ابراز خرســندی نمود و بیمه آسیا را شرکتی مورد
اعتماد مردم توصیف کرد.

مشتریمداری اولویت «ودی»

هفتهنامه بورس :مدیرعامل شــرکت بیمــه دی با همراهی
تعدادی از مدیران ،از شعبه مشهد بازدید به عمل آورد.
محمدرضا کشاورز در این دیدار ضمن تقدیر از خدمات همکاران
شعبه مشــهد در جهت ایجاد تحول و روند رو به رشد این شعبه،
به دستاوردهای شرکت در سالهای اخیر پرداخت و افزود :یکی از
نقاط قوتی که شــرکت در ماههای گذشته کسب کرده ،افزایش سرمایه از  ۲۵۰به ۵۹۵
میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت شرکت بوده است .وی با تاکید بر
خدماترسانی شایسته به مشتریان و ارتقای کیفیت ارائه خدمات ،مشتریمداری را یکی
از مهمترین اصول شرکت دانست و از همه همکاران و شبکه فروش خواست تا این مهم
را در همه فرآیندهای کاری مدنظر قرار دهند.

نماد

کچاد

 P/Eتابلو

6.9

 P/Eصنعت

محصوالت

گندله

سال مالی 98

سود تحقق یافته

4,591
میلیارد تومان

سود تقسیمی

 62درصد
 700ریال

مالحظات

مقدار فروش
نرخ فروش

1,712
9,144

5,184
6,242

999
39,689

سال مالی 99

سود تحقق یافته

17,093
میلیاردتومان

سود تقسیمی

 69درصد
 2,130ریال

مالحظات

مقدار فروش
نرخ فروش

1,419
24,189

7,666
15,259

1,033
87,182

س ه ماهه1400

 1,083ریال

کارشناسی 1401

مقدار تولید

مقدار فروش

مقدار فروش ســه محصول کنســاتره ،گندله و شــمش برای ســال  1400به ترتیب  1.1 ، 6.9و  1.2میلیون تن و برای سال  1401به ترتیب  1 ، 6.9و  1.2میلیون
برآورد شده است.

نرخ فروش

برای ادامه ســال جاری نرخ شــمش فخوز  550دالر و برای ســال آتی  570دالر در نظر گرفته شده است .نســبت نرخ کنسانتره به شمش فخوز  ، 0.20نسبت گندله
به شــمش فخوز  0.29و نســبت نرخ شــمش کچاد به فخوز نیز  1.01لحاظ شده است .به این ترتیب برای ادامه سال  ،1400نرخ کنسانتره  25.850ریال ،نرخ گندله
 37.483و نرخ شمش  130.801ریال و برای سال  1401نیز به ترتیب  27,139ریال  39,341 ،ریال و  137,288ریال پیش بینی شده است.

مبلغ فروش

مبلغ فروش پیشبینی شده برای سال  1400و  1401به ترتیب  39.788و  42.946میلیارد تومان میباشد.

هزینه تولید

 63درصد هزینههای تولید شرکت را هزینه مواد تشکیل میدهد .سنگ آهن خام ماده اولیه اصلی شرکت است .نسبت مصرف سنگ آهن خام به سنگ دانه بندی
 1.03لحاظ شــده اســت .نســبت نرخ سنگ آهن خام به شمش فخوز نیز  0.016در نظر گرفته شــده که به این ترتیب نرخ پیش بینی شده ادامه سال  2,068ریال و
سال  2,171 ،1401ریال میباشد .در بخش سربار بهای تمام شده ،هزینه مواد غیر مستقیم که عمدتا در رابطه با هزینه الکترود میباشد ،برای سال 1,551 ،1400
میلیارد تومان و برای ســال  1,755 ، 1401میلیارد تومان پیشبینی شــده ،هزینه انرژی نیز به ترتیب برای دو ســال مذکور  892و  1,026میلیارد تومان لحاظ شده
اســت .ســایر هزینهها در بخش سربار که عمدتا شامل هزینه حق انتفاع و تعمیر و نگهداری میباشد ،برای سال  7,089 ، 1400و برای سال  7,572 ،1401میلیارد
تومان برآورد شده است .مجموعا هزینه تولید سال  1400و  1401به ترتیب  14,175و  15,672میلیارد تومان برآورد شده است.

سایردرآمدها
و هزینهها
درصد تغییر سود هر سهم 1400
به ازای تغییر یک درصد از
متغیرهای اساسی

محل ثبت اولیه

تهران

موضوع
فعالیت

آرم شرکت

وضعیت مالی شرکت

ترکیب منابع مالی

۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰

۰
۱۳۹۹

۱۳۹۸

۱۳۹۷

جمع حقوق صاحبان سهام

۱۳۹۶

۱۳۹۵

جمع بدهیهای غیر جاری

۱۳۹۴
جمع بدهیهای جاری

ترکیب مصارف مالی

۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۰
۱۳۹۷
۱۳۹۸
۱۳۹۹
جمع داراییهای غیر جاری

۱۳۹۵
۱۳۹۶
جمع داراییهای جاری

۱۳۹۴

عملکرد مالی شرکت

۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰

سود عملیاتی
سود عملیاتی
سود خالص
سود
خالص

۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۰,۰۰۰

ارایه خدمات
درآمد ارایه
خالص وو درآمد
فروش خالص
فروش
خدمات

۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰

ارائه شده
خدمات ارائه
رفته وو خدمات
فروش رفته
کاالی فروش
شده کاالی
تمام شده
بهای تمام
بهای
شده

۵,۰۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰
۰۰

۵,۰۰۰,۰۰۰-۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹۹
۱۳۹۹

در این تحلیل نرخ دالر ادامه سال  23,500تومانو متوسط نرخ دالر سال  26,600 ، 1401تومان برآورد شده است.
برای محاسبه سایر درآمدها و هزینههای سال  1400و  1401نرخ تورم  30درصد ،نرخ افزایش حقوق  35و  30درصد در نظر گرفته شده است .سایر درآمدهای
غیرعملیاتی برای سال  1400و  1401به ترتیب  2,751و  3,677میلیارد تومان پیشبینی شده که عمده آن را سود سهام تشکیل میدهد.
ظرفیت عملیاتی

 1.1درصد

نرخ دالر

 0.8درصد

نرخ شمش فخوز

 0.9درصد

موجودی پایان دوره

 -1.1درصد

مروری بر پتانسیل و ریسک شرکت

از پتانسیلهای شرکت میتوان به کامل بودن زنجیره تولید آن اشاره کرد .وجود تقاضای پایدار و مطمئن برای محصوالت فوالدی ،وابستگی به نرخ شمش و دالر ،رشد
قیمت های جهانی فوالد ،حاشیه سود مناسب شرکت و همچنین وجود نیروگاه  500مگاواتی سیکل ترکیبی (مشتمل بر  2واحد گازی و  1واحد بخار) نیز از پتانسیلهای
دیگر شــرکت اســت .از طرفی در رابطه با ریسک های شرکت می توان به ،قطعی برق و کمبود آب و قطعی گاز ،افزایش نرخ سوخت ،نرخ گذاری دستوری فوالد داخلی،
محدودیت های صادراتی و تخفیفات و هزینه دور زدن تحریم ها اشاره کرد.

نظر کارشناسی

با توجه به مفروضات ذکر شــده و ســود برآوردی در این تحلیل ،نســبت قیمت به ســود آینده نگر با توجه به قیمت فعلی سهم ( 26.000ریال ) در حدود  5/5واحد
محاســبه میشــود P/E .تاریخی صنعت ســنگ آهن  7.5واحد و میانگین  P/Eآینده نگر شرکت های هم گروه با مفروضات مشــابه در حدود  7واحد میباشد .مقایسه
نســبت قیمت به درآمد شــرکت با صنعت نشــان میدهد که ســهم با توجه به ســود قابل برآوردی که دارد در حال حاضر در قیمت مناسبی نسبت به شرکتهای هم
گروه معامله میشود.

s m b r o k e r . i r

شماره ثبت اولیه

212676

نماد

هاي وب
موضــوع اصلی :انجــام امــور انفورماتیکی شــامل
طراحــی و تولید و ارائه و پشــتیبانی نرم افزارهای
رایانــه ای اعم از ســفارش مشــتری و بســته های
نرم افــزاری و واردات و پشــتیبانی نرم افزارهای
رایانه ای خارجی و فعالیت در زمینه سیســتم های
ویژه رایانه ای نظیر اتوماسیون صنعتی و کارت های
هوشــمند و مشــاوره و نظارت بر اجرای پروژه های
انفورماتیکی و همچنیــن اجرای پروژه های خدماتی
و پشــتیبانی پیمانکاری در زمینه فناوری اطالعات و
ارتباطات و فعالیت در زمینه شــبکه های رایانه ای
و امنیت شبکه و شبکه های مخابراتی و شبکه های
رایانه ای اطلع رسانی نظیر اینترنت و ارائه خدمات
انتقال داده و خدمات جانبی آن ،ارائه خدمات سخت
افزاری و نرم افزاری و ســایر خدمات کامپیوتری و
مخابراتی.

تاریخ ثبت اولیه 1382/09/10

 5.529ریال

در سال جاری تولیدکنندگان صنعت با مشکل قطعی برق مواجه شدند که تولیدات را تحت تاثیر قرار داد .با در نظر گرفتن این مسئله و پیشبینی تکرار آن در سال
آینده ،برای سال  1400و  1401مقدار تولید کنسانتره  10میلیون تن ،تولید گندله  3.15میلیون تن ،آهن اسفنجی  1.6میلیون تن و شمش فوالد  1.2میلیون تن
پیشبینی شــده اســت .همچنبن نســبت مصرف کنسانتره به تولید گندله  ، 1.09نسبت مصرف گندله به تولید آهن اسفنجی  1.25و نسبت مصرف آهن اسفنجی به
شمش  1.22واحد در نظر گرفته شده است.

نرخ دالر

گروه

مخابرات و ارتباطات

سال مالی

12/30

 26,860ریال
کنسانتره آهن

مفروضات
تحلیل

 1382/09/10صنعت

سود ناخالص
سود ناخالص
شمش فوالد

کارشناسی  1400تلفیق

تاریخ آغاز فعالیت
(بهره برداری)

مخابرات

تاریخ اولین عرضه

1396/06/22

۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت تابلو در تاریخ
تحلیل ()1400 /07/6

 5,090ریال

تاریخ تاسیس

1382/09/10

تابلو

فهرست اوليه بازار دوم

smbroker

شـرکت معدنی و صنعتی چادرملو در سـال  1371به صورت سـهامی خاص تاسـیس شـد و از تاریخ  1377/08/30با راهاندازی سـه خط تولید کارخانهی
فـرآوری شـروع بـه بهرهبـرداری نمـوده اسـت .همچنیـن شـرکت در راسـتای توسـعه و تکمیـل زنجیـرهی ارزش افـزودهی تولیـد ،کارخانـه گندلهسـازی
اردکان در مـرداد  ، 1387خـط چهـارم کارخانـهی فـرآوری در بهمـن  ،1387خـط پنجـم کارخانـهی فـرآوری در تیـر مـاه  ،1391واحدهـای گازی نیـروگاه در
آذر  ،1393واحـد بخـار نیـروگاه و کارخانـه فـوالد در بهمـن  1396و کارخانـهی آهـن اسـفنجی در دی ماه  1397را به بهرهبرداری رسـانده اسـت .شـرکت
در سـال  1382بـه سـهامی عـام تبدیـل شـد و در بـورس اوراق بهـادار پذیـرش شـد .آخریـن سـرمایه ثبـت شـده شـرکت  5.550میلیارد تومان اسـت و
شـرکت مدیریـت سـرمایهگذاری بـا مالکیـت  39.5درصـدی ،سـهامدار عمـده شـرکت میباشـد .شـرکت ظرفیـت تولیـد  3.7میلیـون تـن محصـول گندلـه،
 9.5میلیـون تـن محصـول کنسـانتره آهـن و  1میلیـون تن شـمش فـوالد را دارد.
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نام شرکت

داده گستر
عصر نوين

بازار

بورس اوراق بهادار تهران

شماره ثبت شرکت نزد
سازمان بورس و اواق بهادار
تاریخ پذیرش شرکت نزد
1395/12/08
سازمان بورس و اواق بهادار
11522

۱۵,۰۰۰,۰۰۰

چکیده تحلیــل بنیادی «کچاد»

کارشناس واحد تحلیل

11

۱۳۹۸
۱۳۹۸

۱۳۹۷
۱۳۹۷

۱۳۹۵
۱۳۹۵

۱۳۹۶
۱۳۹۶

۱۰,۰۰۰,۰۰۰-۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹۴
۱۳۹۴

وضعیت جریان وجه نقد شرکت
نقد
وجه نقد
جریان وجه
جریان
قدیم
مالی  --قدیم
تامین مالی
تامین

۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۰,۰۰۰

جریان وجه نقد

۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰

نقد
وجه نقد
جریان وجه
جریان
گذاری --
سرمایه گذاری
سرمایه
قدیم
قدیم

۵,۰۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰

بازده
نقد بازده
وجه نقد
جریان وجه
جریان
گذاریها وو
سرمایه گذاریها
سرمایه

۰۰

بابت
پرداختی بابت
سود پرداختی
سود
مالی
تامین مالی
تامین
مالیات بر درآمد
مالیات بر درآمد
پرداختی
پرداختی
جریان وجه نقد
جریان وجه نقد
عملیاتی
عملیاتی

۵,۰۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰-۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰-

۱۳۹۹
۱۳۹۹

۱۳۹۸
۱۳۹۸

۱۳۹۷
۱۳۹۷

۱۳۹۶
۱۳۹۶

۱۳۹۵
۱۳۹۵

۱۳۹۴
۱۳۹۴

۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰-

هاله جعفری  -کارشناس ارشد شرکت پردازش اطالعات مالی نوآوران امین

صنایع وشرکتها
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ویـــژه

میادین نفتی ایران و عراق توسعه مییابند

راهاندازی اولین پارک پلی پروپیلن ایران

هفتهنامه بورس :وزیر نفت در جریان ســفر استانی رئیس
جمهور ،به میدان نفتی آذر در شهرستان مهران رفت و در جمع
خبرنگاران از ســرمایهگذاریهای کالن وزارت نفت در دو حوزه
صنایع باالدســتی و پاییندســتی حوزه نفت و گاز استان ایالم
خبر داد.
جواد اوجــی اظهار کرد :وزارت نفت  ۲میلیارد دالر در حوزه
صنایع باالدستی و همچنین  ۲میلیارد دالر در بخش پاییندستی
پتروشیمی و صنایع تکمیلی زنجیره ارزش پروژه تعریف کرده است .وزیر نفت ادامه داد :این سرمایهگذاریها از طریق
شرکتهای تابعه وزارت نفت و بخش خصوصی ،صندوق بازنشستگی نفت و هلدینگ خلیج فارس تامین خواهد شد که
در پنج سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید و قطعا در اشتغال ،افزایش درآمد و خارج شدن استان ایالم از محرومیت
نقش مهمی خواهد داشت .وی همچنین از راهاندازی اولین پارک زنجیره تکمیل صنایع  p.pکشور در استان ایالم و
در مجاورت پتروشیمی و پاالیشگاه گاز ایالم خبر داد و گفت :هلدینگ پترول کار این پارک را انجام میدهد و وزارت
نفت متعهد میشود که مبلغ  ۳۰۰میلیارد تومان به این پروژه کمک کند و سرمایهگذاران بخشهای مختلف نیز در
این حوزه فعال خواهند شد .اوجی در حوزه مسئولیتهای اجتماعی نیز اعالم کرد :بالغ بر  ۲۰۰میلیارد تومان در سفر
آقای رئیسی به استان ایالم به حوزه مسئولیتهای اجتماعی اختصاص داده شده است که برای  ۱۰۰میلیارد آن ۱۱۷
پروژه ورزشــی ،رفاهی ،آموزشی و بیمارستانی تعریف شده و  ۱۰۰میلیارد تومان دیگر نیز کمک به رفع نقاط حادثه
خیز جادههای استان اختصاص خواهد یافت.
وزیر نفت توســعه میدانهای نفتی مشترک استان ایالم با کشور عراق را از اولویتهای دولت سیزدهم بر شمرد و
گفت ۴ :درصد از توسعه هر میدان نفتی در هر منطقه را به همان منطقه اختصاص خواهیم داد تا مردم آن منطقه نیز
از این نعمت بهرهمند شــوند .وزیر نفت در این سفر از مجتمع پتروشیمی ایالم بازدید کرد .به گزارش روابط عمومی
پتروشــیمی ایالم ،مهندس جواد اوجــی در این بازدید در جریان آخرین وضعیت واحدهای مختلف این شــرکت از
جمله واحد الفین  HDPE، SRUو  PPقرار گرفت .در این دیدار ،حســن نجفی سمنانی ،مدیرعامل پتروشیمی ایالم
توضیحات تخصصی را در خصوص واحدهای مختلف بزرگترین واحد صنعتی غرب کشور ارائه داد .وزیر نفت در حاشیه
این بازدید گفت :دولت ســیزدهم با  ۳۰۰میلیارد تومان به توسعه صنایع پاییندستی در استان ایالم کمک میکند.
اوجی تکمیل زنجیره تولید و توسعه صنایع پاییندستی را راه جلوگیری از خام فروشی ،افزایش ارزش افزوده و ایجاد
اشــتغال باال در اســتان دانست و خاطرنشــان کرد :ایالم با مخازن خوب گازی ،وجود پاالیشگاه گاز و مجتمع بزرگ
پتروشیمی میتواند به یک قطب صنایع پاییندستی در کشور تبدیل شود.

افش یا اطالعات

قرارداد مهم «خاور»

شرکت ایران خودرو دیزل در افشای اطالعات با اهمیت گروه «الف» در کدال اطالعیه جدیدی
در مورد فروش  ۱۷۵دســتگاه اتوبوس درونشهری دیزل به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و
حومه منتشر کرد.
بر این اســاس بهای هر دســـتگاه اتوبوس با احتســاب مالیات بر ارزش افزوده مبلغ ۱۴.۰۰۰
میلیون ریال بوده و بهای کل  ۱۷۵دســتگاه معادل  ۷,۱۷۵,۰۶۱میلیون ریال است که در سه
مرحله توســط خریدار پرداخت میشــود و زمان تحویل محصوالت مطابق قرارداد تعداد ۹۰
دســتگاه پایان شهریور ماه و تعداد  ۸۵دســتگاه در پایان مهر ماه  ،۱۴۰۰جمعا  ۱۷۵دستگاه است .همچنین ،نحوه
تسویه  ۲,۱۶۴,۸۸۹میلیون ریـــال هم زمان با ابالغ قرارداد به عنوان پیشپرداخت و مبلغ  ۲,۱۶۴,۸۸۹میلیون ریال
پس از صـدور فاکتورهای محموله اول به نام خریـدار و پیش از تحویل محموله ماه اول بهعنوان مبلغ تکمیلی بهای
خودروهای آماده تحویل و مبلغ  ۲,۰۵۰,۱۷۲میلیون ریال پس از صـدور فاکتورهای محموله دوم بنام خریـدار و پیش
از تحویل محموله ماه دوم به عنوان مبلغ تکمیلی بهای خودروهای آماده است .طرف قرارداد شهرداری تهران و شرکت
واحد اتوبوســرانی تهران و حومه بهعنوان طرف اول قرارداد یا خریدار و شرکت ایرانخودرو دیزل بهعنوان طرف دوم
قرارداد یا فروشنده و مبلغ قرارداد  ۷,۱۷۵,۰۶۱میلیون ریال است.

تغییر نرخ فروش «غصینو»

شــرکت صنعتی مینو در افشــای اطالعات با اهمیت گروه «الــف» اطالعیه جدیدی در مورد
دریافت مجوز تغییر بیش از  ۱۰درصد در نرخ فروش محصوالت یا ارائه خدمات منتشر کرد.
بر اساس این اطالعیه ،با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه و شـرایط بازار و اثر آن بر بهای تمام
شــده محصوالت ،جدول تغییر قیمت برخی از محصوالت این شـــرکت پس از اخذ مجوز از
انجمن شــیرینی و شکالت و رایزنی اعالم میشود .شـــرکت در مورخ  ۱۴۰۰/۰۶/۱۶اقدام به
اخذ مجوز افزایش نرخ در برخی از محصوالت ،از انجمن صـنفی صـنایع بیسـکویت ،شـیرینی
و شـــکالت ایران کرده اســت .اما با توجه به نیاز به هماهنگی با اخذ موافقت از شــرکت پخش در خصوص افزایش
قیمت ،با توجه به احتمال موجودی محصوالت با نرخ قبل در انبارها و فروشـگاهها ،نهایتًا اعمال تغییر قیمت در تاریخ
 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱اجرایی شــد .همچنین این افزایش قیمت ،متاثر از تغییر بهای تمام شــده محصوالت در سال جاری و
افزایش مواد اولیه از جمله گندم ،روغن و شکر صورت پذیرفته است.

توسعه فعالیتهای «سخواف»

شرکت سیمان مجد خواف در افشای اطالعات با اهمیت گروه «الف» در کدال اطالعیه جدیدی
در مورد انعقاد قرارداد مهم منتشر کرد.
بر این اســاس ،موضوع قرارداد سایش انواع مواد معدنی پایه آهنی دانهبندی شده شامل سنگ
آهن هماتیت و چیپس پلیت ضایعاتی حدود  ۱۴۰هزار تن است .جزئیات قرارداد :سایش حدود
 ۱۴۰هزار تن انواع مواد معدنی پایه آهنی دانهبندی شــده شامل سنگ آهن هماتیت و چیپس
پلیت ضایعاتی  -نرمه گندله و نحوه تسویه طبق بند  ۲ماده  ۳قرارداد فیمابین در پایان هر ماه
صورت وضعیت خدمات ارائه شده همان ماه پس از تایید ناظر مقیم (نماینده کارفرما) از سوی پیمانکار تنظیم و براساس
صورت وضعیت مذکور ،پیمانکار باید نســبت به صدور فاکتور رسمی اقدام تا کارفرما حداکثر ظرف دو هفته نسبت به
تسویه مبلغ فاکتور اقدام کند .طرف قرارداد ،شرکت نگین کانی احیاء و مبلغ قرارداد  ۱۲۶,۰۰۰میلیون ریال است.

افزایش سرمایه «گکیش»

شــرکت مجتمعهای توریستی و رفاهی آبادگران ایران کیش اطالعیه جدیدی در مورد آگهی
ثبت افزایش سرمایه منتشر کرد.
با توجه به مجوز افزایش ســرمایه مورخ  ۱۳۹۹/۱۰/۲۹و بر اســاس تصمیمات مجمع عمومی
فوقالعاده مورخ  ۱۳۹۹/۰۴/۰۱و صورت جلســه هیات مدیره با توجه به افزایش سرمایه شرکت
از مبلغ  ۱۲۸.۰۰۰میلیون ریال به مبلغ  ۲۰۴.۸۰۰میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی
مبلغ  ۷۶.۸۰۰میلیون ریال در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

تولید محصول جدید «کاسپین»

شرکت داروسازی کاسپین تأمین در افشای اطالعات با اهمیت گروه «ب» اطالعیه جدیدی در
مورد تولید محصول جدید منتشر کرد.
بر این اساس شرکت اقدام به اخذ پروانه تولید آمپول فاموتیدین کرده است و با توجه به اینکه
مصرف محصول آمپول رانیتیدین در سال گذشته ممنوع شد ،آمپول فاموتیدین جایگزین آن
شده و بالطبع بازار مشابه برای محصول جدید دور از انتظار نیست .همچنین الزم به توضـــیح
است پروانه تولیـد آمپول فاموتیدین در کشور ،اولین بار برای شرکت داروسازی کاسپین تامین
صادر شده و اقدامات جهت اخذ قیمت از سازمان غـذا و دارو در جریان است.

رشد سرمایهای «وسپه»

شرکت سرمایهگذاری سپه اطالعیه جدیدی در مورد آگهی ثبت افزایش سرمایه منتشر کرد.
بر این اســاس با توجه به مجوز افزایش ســرمایه مورخ  ۱۳۹۹/۰۹/۲۲و بر اساس تصمیمات
مجمع عمومی فوقالعاده افزایش ســرمایه شرکت از مبلغ  ۶,۶۹۱,۰۰۰میلیون ریال به مبلغ
 ۱۲,۰۰۰,۰۰۰میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ  ۳,۳۰۹,۰۰۰میلیون ریال،
از محل سود انباشته مبلغ  ۲,۰۰۰,۰۰۰میلیون ریال در تاریخ  ۱۴۰۰/۰۷/۰۶در مرجع ثبت
شرکتها به ثبت رسید.

شاخصهای عملکردی پتروشیمی تندگویان صعودی بود

تولید ،بومیسازی قطعات و تجهیزات ،بهروزرسانی سیستم
کنترل و سیستم حفاظت کاتدی را نام برد.
از ســوی دیگر سرپرســت مجتمع پتروشــیمی شهید
تندگویان با بیان اینکه شهریورماه امسال ،تولید محصوالت
زنجیره پلی اتیلنترفتاالت از مرز  101هزار تن گذشــته،
میزان تولید تجمعی شش ماهه را  555هزار تن عنوان کرد و
گفت :با اجرای برنامههایجدید توسعه تولید و رفع تنگناها
و موانــع به دنبال ثبت رکوردهای جدید در ســال «تولید،
پشتیبانیها و مانعزداییها» هستیم .امین ملکزاده با اعالم
اینکه شــهریور ماه امسال تولید تجمعی ماهانه باردیگر سه
رقمی شده واز مرز یکصد هزار تن گذشت ،تصریح کرد :در
شش ماه اول امسال اقدامات بسیار مهمی جهت دستیابی به
رکوردهای جدید تولیددر شرکت انجام شده است.
بر اســاس آمارهای موجود ،پاالیش نفت بندرعباس در
نیمه نخست امسال توانست  8608میلیارد تومان محصول
بفروشــد .میزان فروش شهریور ماه این شرکت با  53درصد
رشــد نســبت به ماه قبل به  1765میلیارد تومان رســید.
همچنین در نیمه نخســت امسال پاالیش نفت اصفهان نیز
 7244میلیــارد تومان محصول فروخــت .در همین مدت،
میزان فروش پتروشــیمی بندر امام ،پتروشــیمی شــازند،
پتروشیمی مارون و پتروشیمی امیرکبیر به ترتیب به 5314
میلیارد تومان 4574 ،میلیارد تومان 2162 ،میلیارد تومان و
 3407میلیارد تومان رسید .میزان فروش این شرکتها در
شهریور ماه نسبت به یک ماه قبل به ترتیب  72درصد44 ،
درصد 103 ،درصد و  107درصد افزایش نشان میدهد.

رکوردزنی فروش «شگویا»

هفتهنامه بورس :پتروشیمی شهید تندگویان در شش
ماهه نخســت سال با مجموع فروش  ۷۲۳۹میلیارد تومانی
بیشترین فروش را در رینگ پتروشیمی و فرآوردههای نفتی
داشته است.
بــه گزارش روابط عمومی و امور بینالملل پتروشــیمی
شــهید تندگویان ،ارزش معامالتی این شرکت در شهریور
ماه امسال در رینگ پتروشیمی و فرآوردههای نفتی بورس
کاال  ۱۹۷۷میلیارد تومان بوده که نســبت به ماه قبل ۱۱۲
درصد رشــد داشته است .این شــرکت به عنوان بزرگترین
تولیدکننده محصوالت مهم و اســتراتژیک اسید ترفتالیک
خالص ( )PTAو پلی اتیلن ترفتاالت ( )PETدر کشور نقش
بســیار مهمی را در حمایت از تولید ملی در صنایع مختلف
به ویژه در صنعت نســاجی برعهــده دارد به همین منظور
همواره کوشیده است تا با بهبود کمی و کیفی تولیدات خود
ضمن تامین کامل نیاز بازار کشور ،شرکتهای ایرانی را در
مسیر حرکت به سوی تولید ملی ،اشتغالزایی و خودکفایی
کشورمان به نحو احسن حمایت کند.
پتروشیمی شهید تندگویان که از اسفندماه  ۱۳۹۸با نماد
«شــگویا» وارد بازار دوم فرابورس شده ،رشد بسیار مطلوب
ارزش معامالتی را از ابتدای ســال  ۱۳۹۹تاکنون در رینگ

پتروشــیمی و فرآوردههای نفتی بــورس کاال محقق کرده
اســت .به عنوان نمونه ،مجموع حجم فروش این شرکت در
 ۶ماهه اول امســال  ۲۶۸۲۷۳تن به ارزش  ۷۲۳۹میلیارد
تومان بــوده که نوید روزهای خوبی را به ســهامداران این
شرکت میدهد.
مدیریــت و کارکنان ایــن مجموعه در ســال «تولید،
پشــتیبانیها و مانعزدایی» جهت دستیابی به اهداف خود
اقدامات بســیار مهمــی را انجام دادهاند کــه از جمله آنها
میتوان تنوع ســبد محصوالت شرکت ،کسب رکورد جدید

تداوم جهش تولیدپتروشیمی کارون

هفتهنامه بورس :مدیرعامل پتروشــیمی کارون از شکســتن دوباره رکورد تولید در
خط تولید MDI این مجتمع با  ۱۷.۱درصد افزایش تولید نســبت به آخرین
رکورد تولید ثبت شده این خط و همچنین افزایش شش درصدی فروش پیش
پلمیرهای MDI-base کارون در شش ماه نخست امسال خبر داد.
به گــزارش روابط عمومی پتروشــیمی کارون ،علیرضــا صدیقیزاده با
بیان اینکه خط MDI که توســط کارشناســان و متخصصان ایرانی تکمیل
و راهاندازی شــده و اکنون به رکورد بینظیــر  ۳هزار و  ۲۵۰تن در میزان
تولید دست یافته که  ۴۷۵تن بیشتر از رکورد ثبت شده قبلی در شهریورماه
 ۱۳۹۹اســت ،گفت :این خط در شهریور ماه سال جاری ،با افزایش قابل توجه میزان
تولید ،به ظرفیت اسمی خود نزدیک شد که این مقدار تولید از سه سال پیش که این
خط راهاندازی شده ،سابقه نداشته است .وی ادامه داد :وقتی رکورد تولید در کارخانهای
صنعتی شکسته میشود ،باید زنجیرهای از عوامل ،زیرسیستمها و پارامترهای مختلف
و مرتبــط ،با هم به خوبی در کنار یکدیگر کار کنند تا این امر شــکل گیرد .مدیریت
تأمین زنجیره خوراک ،تأمین قطعات یدکی و مصرفی ،برنامهریزی و زمانبندی مناسب،
همراهی دانش و تالش منابع انســانی ،رعایت اصول ایمنی و بسیاری عوامل دیگر باید
همچون یک ســمفونی هماهنگ ،دقیق و کامل نقش ایفا کنند تا یک رکورد در تولید
شکسته شود.
مدیرعامل پتروشــیمی کارون تصریح کرد :افزایش تنــاژ تولید این امکان را به واحد
بازاریابــی و فروش میدهد تا عالوه بر فروش محصول  ،MDIدر بازاریابی و بازارســازی
کاهش قابل توجه  هزین ه مالی بانک دی

«دی» سود خوبی شناسایی میکند
هفتهنامه بورس :بانک دی در  6ماه نخســت ســال مالی جــاری مبلغ ۱۴,۰۰۸,۸۵۸
میلیون ریال درآمد از تســهیالت اعطایی داشــته و مبلغ  ۲۹,۱۵۷,۴۱۵میلیون ریال سود
سپرده پرداخت کرده است.
بررسی عملکرد سال 1400
شرح

6ماه نخست سال 1400

6ماه نخست سال 99

درصد تغییر

درآمد تسهیالت اعطایی

۱۴,۰۰۸,۸۵۸

۶,۲۳۸,۴۷۸

124

هزینه سود سپرده

۲۹,۱۵۷,۴۱۵

۲۳,۴۵۷,۰۴۴

24

درآمد تســهیالت اعطایی بانک دی در  6ماه نخســت سال جاری نسبت به مدت مشابه
سال قبل بیش از  2برابر شده است .این بانک در  6ماه نخست سال  99مبلغ ۶,۲۳۸,۴۷۸
میلیون ریال درآمد از تسهیالت اعطایی داشته است.
اما نکته قابل توجه آنکه هزینه ســود ســپرده بانک دی در  6ماه نخســت سال جاری
 ۲۹,۱۵۷,۴۱۵میلیون ریال شــده که رشد چندانی نسبت به مدت مشابه سال قبل نداشته
است و همین موضوع سبب شده تا تراز بانک در سال جاری بهتر شود .در حالی که درآمد
تســهیالت اعطایی بانک در  6ماه نخست ســال جاری  124درصد نسبت به مدت مشابه
رشــد داشته است ،هزینه سود ســپرده فقط  24درصد رشد داشته و این موضوع به معنی
بهبود قابل مالحظه تراز بانکی در ســال جاری نسبت به مدت مشابه است .بانک دی در 6
ماه نخســت سال گذشته مبلغ  ۶,۲۳۸,۴۷۸میلیون ریال درآمد تسهیالت اعطایی داشته و
 ۲۳,۴۵۷,۰۴۴میلیون ریال سود سپرده پرداخت کرده است.
گزارش صورتهای مالی
این بانک در حالی نیمه نخســت ســال مالی خود را به پایان رســانده که هنوز گزارش
میاندورهای خود را منتشــر نکرده است اما بر اساس گزارش تلفیقی حسابرسی نشده سال
مالی  99توانســته مبلغ  ۵۲,۰۲۶,۷۸۱میلیون ریال ســود خالص محقق کند و با سرمایه
 ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰میلیون ریال برای هر سهم مبلغ  385ریال سود شناسایی کند .در حالی که
سال ماقبل زیان شناسایی کرده بود.
بانــک دی در گزارش تلفیقی ســال  99مبلغ  ۵۹,۸۵۱,۳۱۹میلیــون ریال ،درآمدهاي
عملياتي کســب کرده است و آنچه رشد درآمد عملیاتی بانک را در سال  99رقم زده است،
سایر ســرفصلهای درآمد عملیاتی بهجز خالص سود تسهیالت بانکی بوده است .این بانک
بــا افزایش خالص درآمد ســرمایهگذاریها و مبادالت ارزی ،خالص کارمزد ،خالص ســود
فروش کاال و خدمات و ســایر درآمدها توانســته مجموع درآمد عملیاتــی خود را با 378

همکاری غولهای فوالدی
هفتهنامه بورس :رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد
ایران گفت :ذوب آهن اصفهان و فوالد مبارکه میتوانند
همکاریهای مشترک بسیاری داشته باشند.
بهرام سبحانی با حضور در نمایشگاه متالکس ۲۰۲۱
گفــت :در خصوص تولید  ۵۵میلیــون تن فوالد در افق
 ۱۴۰۴دو دیــدگاه وجــود دارد؛ اول اینکه آیا این هدف
دست یافتنی است یا خیر و دوم اینکه در صورت تحقق
آیا قابل بهرهبرداری اســت؟ در خصوص بحث اول اینکه
در حال حاضر حدود  ۴۰میلیون تن ظرفیتسازی شده
اســت ۱۵ ،میلیون تــن ظرفیت در حدود چهار ســال
غیرممکن نیست اما با توجه به شرایط فعلی کار سختی
محســوب میشــود .وی افزود :به فرض اینکه تولید ۵۵

محصوالتی که دارای ارزش افزوده بیشتر و کاربردهای خاصتری در صنعت پلی یورتان
هستند ،ابتکار عمل به خرج دهد.
صدیقــیزاده ادامه داد :با توجه بــه تداوم و پایداری تولیــد MDI به تولید پیش
پلیمرهــای MDI-base پرداختیم و بــا برنامهریزی و پیشبینی ظرفیت
تولید این گریدها و برنامهریزی برای عرضه بورســی این گریدها ،اکنون که
شــش ماه از سال جاری گذشته اســت ،در جایگاهی هستیم که سهم این
محصوالت جدید از کل فروش پتروشــیمی کارون به  ۱۰درصد رســیده و
این در حالی است که در سال  ۹۹این سهم حدود  ۴درصد بوده است .وی
تاکید کرد :اهمیت افزایش ســهم فــروش گریدهای  ،MDIارزش افزوده و
سودآوری بیشتر آنهاســت و افزایش فروش آنها به معنی دور شدن بیشتر
از خام فروشــی است .مدیرعامل پتروشیمی کارون یادآور شد :ارزیابیهای ما در حوزه
تأمین مواد اولیه مورد نیاز مصرفکنندگان مشــابه که پیش از این از بازارهای خارجی
و با مشکالت مختلف تأمین میشد ،بالغ بر  ۱۵میلیون دالر بوده است و اگر این تولید
محقق نمیشــد ،این مبلغ باید از کشور خارج میشــد .وی خاطر نشان کرد :به ازای
هر درصد افزایش تولید در صنایع باالدســتی مثل پتروشیمی کارون ۲۰ ،تا  ۳۰درصد
افزایش تولید را در صنایع پایین دست خواهیم داشت و به همین مقدار وابستگی آنها
به واردات مواد خارجی کاسته میشود.
گفتنی اســت صنعت خودرو ،صنایع مبلمان و ســاختمان از مهمترین صنایع پایین
دست پتروشیمی کارون هستند و با تالشهای صورت گرفته ،این پتروشیمی تأمین مواد
اولیه مورد نیاز صنعت پلی یورتان ،به ویژه در زمینه گریدهای تخصصی MDI- base
را بر عهده دارد.
درصد رشد نســبت به مدت مشابه محقق کند .در بخش هزینهها شاهد رشد  53درصدی
هزینههای عمومی و اداری بودیــم اما هزینه مالی با انجام تجدید ارزیابی داراییها ،کاهش
قابل مالحظهای داشت و به مبلغ ( )۵۰۸,۹۳۸میلیون ریال رسید.
در نهایت با کمک سایر درآمدهای غیرعملیاتی به مبلغ  ۲,۵۱۱,۵۹۶میلیون ریال ،بانک
دی توانسته به سود خالصی بالغ بر  ۵۲,۰۲۶,۷۸۱میلیون ریال دست یابد .در حالی که در
ســال ماقبل ( )۳۰,۸۳۵,۸۰۷میلیون ریال زیان شناسایی کرده بود .به نظر میرسد بانک
دی با توجه به کنترل هزینهها و رشــد درآمد عملیاتی در سال جاری نیز بتواند سود خوبی
شناسایی کند.
بررسیعملکردماهانه
عملکرد ماهانه بانک دی
۶,۰۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰
۰

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

۲,۰۹۵,۶۳۹

۲,۷۰۷,۱۴۰

۲,۶۰۲,۷۴۱

۱,۸۶۹,۰۵۳

درآمد تسهیالت اعطایی

۴,۰۶۱,۶۰۶

۵,۵۳۳,۲۲۶

۵,۱۰۹,۳۷۰

۴,۸۷۷,۵۹۹

هزینه سود سپرده

هزینه سود سپرده

درآمد تسهیالت اعطایی

بانــک دی از ابتدای تابســتان تاکنون مبلغ  7،405،520میلیون ریال درآمد ناشــی از
تسهیالت بانکی داشــته در مقابل  14،704،202میلیون ریال هزینه سود سپرده پرداخت
کرده است .بانک دی در شــهریور ماه مبلغ  ۲,۰۹۵,۶۳۹میلیون ریال درآمد ناشی از اصل
و فرع تســهیالت داشته است که نســبت به مردادماه اندکی کمتر شــده است .این بانک
در مردادماه مبلغ  ۲,۷۰۷,۱۴۰میلیون ریال درآمد تســهیالت اعطایی داشــته و در مقابل
 ۵,۵۳۳,۲۲۶میلیون ریال هزینه سود سپرده پرداخت کرده است.
بانک دی در تیرماه سال جاری مبلغ  ۲,۶۰۲,۷۴۱میلیون ریال درآمد تسهیالت اعطایی
داشــته و مبلغ  ۵,۱۰۹,۳۷۰میلیون ریال هزینه سود ســپرده پرداخته است در حالی که
در خــرداد ماه مبلغ  ۱,۸۶۹,۰۵۳میلیون ریال درآمد تســهیالت اعطایی داشــته و مبلغ
 ۴,۸۷۷,۵۹۹میلیون ریال ســود سپرده پرداخت کرده است .بررسی مجموع عملکرد ماهانه
بانک دی طی ماههای اخیر نشان میدهد ،هزینه سپرده به نسبت کمتر شده و این موضوع
میتواند به بهبود تراز بانکی کمک کند.

میلیون تن فوالد هم محقق شود ،بهرهبرداری از آن یک
گلوگاه مهم است .در حال حاضر  ۴۰میلیون تن ظرفیت
نصب شــده و  ۳۰میلیون تن هــم تولید داریم .تولیدی
که زیر بار قطعی گســترده برق در تابســتان گذشته به
دســت آمد .این قطعی بــرق حجم باالیــی از تولید را
گرفت و کشــورمان را از ارزش افــزوده آن محروم کرد.
در زمســتان هم اخطار میدهند که با کمبود گاز مواجه
میشویم .با این شــرایط ممکن است تولید  ۳۰میلیون
تن سال گذشته هم محقق نشود .حال با این چالشها و
محدودیتها چگونه قرار است تا حدود چهار سال آینده
تولید  ۵۵میلیون تن فوالد محقق شود؟
رئیــس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران تصریح کرد:
بــرای تولید  ۵۵میلیون تن فوالد باید نیروگاههای زیادی
ساخته شود ،ســرمایهگذاری برای تولید گاز و توزیع آن،
محدودیــت مواد اولیه و ...از جمله چالشهایی هســتند

کــه تولید  ۵۵میلیون تن فــوالد را در افق  ۱۴۰۴با اما و
اگرهایی همراه میکنند ،زیرا از معدن تا محصول باید در
نظر گرفته شود.
ســبحانی اضافه کرد :با توجه بــه این چالش ها باید
همدلــی و هم افزایــی بیش از پیــش در صنعت فوالد
کشور حکمفرما باشد .فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان
بــا توجه به اینکه همجوار یکدیگر واقع شــدند و نیروی
انسانی متخصص بسیاری دارند ،میتوانند همکاریهای
مشترک بسیاری داشته باشــند .ریختهگری ذوب آهن
و مبارکــه فقط در ابعاد شــمش متفاوت هســتند اما
تکنولوژی آنها یکی اســت یا در نــورد LF ،و ...امکانات
مشــترک و مشــابهی وجود دارد .به عنوان مثال ،صرفاً
در بخــش تعمیــرات میتوانند با ایجــاد یک مجموعه
تعمیراتی کلیــه اقدامات خودشــان را در این مجموعه
متمرکز کنند.
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دستاوردهای پتروشیمی اروند قابل توجه است

استقبال سرمایهگذاران برای احداث پارک پتروشیمیایی

کامل شدن کلکسیون رکوردهای «اروند»

هفتهنامه بورس :شــرکت پتروشــیمی اروند عنوان
شرکت برتربورس کاال در رینگ پتروشیمی و فرآوردههای
نفتی را کسب کرد.
شــرکت پتروشیمی اروند در شــش ماهه نخست سال
جاری ،در کنــار صــادرات موفق و ارزآوری چشــمگیر،
عنوان شــرکت برتربــورس کاال در رینگ پتروشــیمی و
فرآوردههای نفتی را کســب کرد تا کلکسیون رکوردهای
خــود در تولید ،فروش ،معامالتبــورس ،صادرات موفق،
ارزآوری و خلــق ارزشهــا را کامل کند.این شــرکت در
 6ماه نخست سال  ۱۴۰۰با تحقق  ۱۱۷درصدی بودجه و
افزایش ۲۸۹درصدی درآمدهای عملیاتی نسبت به مدت
مشابه سال قبل سود  ۳۹۰۰۰میلیارد ریالی را محقق کرده
که نســبت به مدت مشابهسال قبل رشد  ۴۰۰درصدی را
نشــان میدهد.بر این اســاس ،کارکنان پتروشیمی اروند
در صــادرات محصول پر ارزشS-PVC با فروش ۵۸۶۸۳
تن۱۳۴ ،درصــد از برنامهمصوب ســال  ۱۴۰۰را محقق
کردند که منجر به افزایش ارزآوری  ۲۵۰درصدی نســبت
به بودجه شــده است و نســبت به مدت مشابه سالقبل،
رشــد تاریخی  ۵۲۵درصدی را خلق کرده اســت. شرکت
پتروشیمی اروند در بخش صادرات محصولE- PVC نیز
عملکــردی در خور توجه را ثبت کــرده و با افزایش۲۳۰
درصدی تناژ صادراتی نســبت به مدت مشــابه سال قبل،
افزایش  ۶۹۹درصدی درآمد فروش نســبت به ششماهه
سال پیش رامحقق کرده و با تحقق  ۶۷۰درصدی مجموع
فروش صادراتی محصوالت نســبت به مدت مشــابه سال
گذشــته ،بار دیگر یکهتازی در صادرات محصوالتPVC
را به اثبات رسانده است.

شــرکت پتروشــیمی اروند که در دو ســال گذشته به
شرکت رکوردشکنیها شــناخته شده ،در محصولEDC
دستاوردی کمنظیر کسبکرده و با افزایش  ۳۱۷درصدی
تناژ فروش نســبت به برنامه ،افزایش  ۶۴۹درصدی نسبت
به مدت مشــابه ســال قبل را خلق وارزش فروش داخلی
این محصول با افزایش  ۴۱۷درصدی نســبت به برنامه ،به
رکورد شــگفتانگیز تحقق  ۱۷۶۴درصدی نسبت بهمدت
مشــابه سال قبل رسیده اســت« .اروند»یها در محصول
VCM هم بار دیگر دســت به خلق ارزشهــا زدهاند و با
تحقق  ۱۴۱درصدی مقدار فروش نسبت بهبرنامه ،ارزش
فــروش داخلی خــود در این محصول را نســبت به مدت
مشابه ســال قبل ،بیش از  ۲۵۸درصد افزایش دادهاند.در
عرضه در بورس کاال نیز ،این شرکت در شش ماهه نخست
سال جاری با مجموع ارزش فروش  ۳۳۶۴میلیارد تومان،
عرضــه ۳۷۵.۱۶۳تنی در بــورس کاال را محقق کرده که
رکورد تازهای در عرضه محصوالت در رینگ پتروشــیمی
و فرآوردههای نفتیبرای این شرکت به حساب میآید.

چشماندازمطلوب«ولبهمن»

هفتهنامه بورس :شــرایط نامســاعد بازار سرمایه در سال
گذشته بســیاری از شرکتهای بورسی را با چالشهایی از جمله
ریزش قیمت سهم و زیان قابل توجه سهامداران مواجه کرد .از آن
جا که شرکتهای لیزینگ همواره نقش قابل تاملی در تامین مالی
مشــتریان خود داشتهاند ،در شرایط ریزش بازار مشکالت مذکور
برایشــان محقق شــد .اگر چه در این روند ،شرکتهای لیزینگ
بیشــترین روند اصالح قیمت سهم را تجربه کردند ،اما مرور عملکرد شاخصهای فروش
و ســودآوری بهمن لیزینگ در ســال  1400با در نظر گرفتن فعالیتهای سال گذشته
این مجموعه حکایت از آن دارد که «ولبهمن» چشــمانداز مطلوب و قابل توجهی برای
سهامدارانش دارد.
در آمد و سود ناخالص
شــرکت لیزینگ بهمن در گزارش صورتهای مالی میانــدورهای  ۳ماهه منتهی به
خردادماه سال ۱۴۰۰درآمد حاصل از لیزینگ را طی این دوره برابر با  ۷۸۸,۸۰۴میلیون
ریال اعالمکرده و ســود ناخالص این شــرکت لیزینگ بالغبر  ۱۷۴,۱۱۳میلیون ریال
گزارش شده است.
روند سودآوری دوره جاری
ســود خالص شرکت لیزینگ بهمن پس از کسر مالیات در پایان دوره  ۳ماهه برابر با
 ۱۱۶,۳۶۱میلیون ریال به ثبت رسید و در مقایسه با  ۳ماهه ابتدایی سال مالی گذشته
 ۲۱۶درصد افزایش را به همراه داشت .همچنین سود انباشته در پایان دوره مالی با رشد
 ۲۳۹درصدی نســبت به دوره  3ماهه سال گذشــته به مبلغ  ۱,۲۶۸,۴۶۵میلیون ریال
رسید .ضمنا سود هر سهم پس از کسر مالیات در پایان دوره  ۳ماهه منتهی به خردادماه
 ۱۴۵ریال شناســاییشد .شرکت لیزینگ بهمن در پایان اسفندماه سال  ۱۳۹۹مجموع
سود خالص پس از کسر مالیات خود را برابر با  ۸۱۴میلیارد ریال به ثبت رساند که حاکی
از رشد  ۹۰درصدی نســبت به سال گذشته بود .همچنین سود انباشته پایان دوره این
شرکت با رشد  ۸۷درصدی به مبلغ  ۱,۱۵۲میلیارد ریال رسید .سود هر سهم نیز پس
از کسر مالیات  ۱,۰۱۸ریال برآورد شد.
افزایش  153درصدی منابع مالی
بهمن لیزینگ مجموع منابع خود در پایان سال مالی  ۱۳۹۹را برابر با  ۴،۴۶۲میلیارد
ریال شناســایی کرد و بیشترین منبع مالی مربوط به تسهیالت بانکی با  ۱،۶۷۴میلیارد
ریال بود .البته برآورد شــرکت تا پایان سال مالی جاری (منتهی به اسفندماه  )۱۴۰۰بر
این بوده که مجموع منابع مالی شــرکت با رشد  153درصدی به  ۱۱,291میلیارد ریال
خواهد رسید.
رشد شاخصهای فروش
بهمن لیزینگ در پایان سال مالی  ۱۳۹۹درآمدهای عملیاتی خود را که شامل فروش
خالص و درآمد تأمین مالی فعالیت لیزینگ بوده ،مبلغی بالغ بر  ۳,۲۶۵میلیارد ریال به
در شهریور ماه امسال محقق شد:

 44میلیارد سودآوری «تیپیکو»
هفتهنامه بورس :شرکت سرمایهگذاری دارویی تامین در فعالیت
شهریور امسال از محل تقسیم سود نقدی در جریان برگزاری مجمع
عمومی عادی ساالنه ســهامداران شرکت فرآوردههای تزریقی ایران
بالغ بر  44میلیارد و  126میلیون ریال سود سهام دریافت کرده است.

شرح

شش ماهه اول
سال 1399

شش ماهه اول
سال 1400

رشد شش ماهه اول سال 1400
نسبت به دوره مشابه سال قبل

تعداد فروش

278

535

 92درصد

درآمدهای عملیاتی

781,301

2,172,544

 178درصد

روند صعودی فروش و درآمد عملیاتی
گزارش منتشــر شده عملکرد شــش ماهه اول سال  1400شرکت بهمن لیزینگ در
سایت کدال حاکی از آن اســت که میزان درآمد عملیاتی شرکت  2،172،544میلیون
ریال محقق شده که نســبت به گزارش مشابه دوره قبل با  178درصد رشد همراه بود.
همچنین تعداد فروش شرکت در شش ماهه اول سال  535دستگاه صورت پذیرفته که
با توجه به فروش  278دســتگاه در شش ماهه اول سال  1399نسبت به گزارش مشابه
دوره قبل 92درصد رشد داشت.
تمرکز بر رشد صعودی سودآوری
بر اساس این گزارش ،مواردی از جمله ارزش آفرینی و تامین منافع سهامداران ،ارائه
روشهای نوین و کاهش آهنگ رشــد مطالبات معوق در حوزه وصول مطالبات ،ارتقای
مدیریت وجوه نقد برای اســتفاده بهينه از منابع مالی موجود از طریق انتشــار اوراق در
بازار سرمایه ،ایجاد تعامل بیشتر با بانکها در جهت اخذ منابع مالی ارزان قیمت و سعي
در كاهش قيمت تمام شده تسهيالت اعطايي به مشتريان مورد توجه ،همچنین افزایش
سهم بازار شــرکت با تکیه بر استفاده از شبكه گســترده نمايندگيهاي مجاز فروش و
خدمات پس از فروش گروه بهمن و رشــد فروش و ســودآوری باالتر به عنوان اهداف و
برنامههای بنیادین مدیران بهمن لیزینگ به شمار میآید .البته در این روند محتمل بودن
برنامه افزایش سرمایه از محل سود انباشته به منظور بهبود ساختار مالی و جلوگیری از
خروج نقدینگی و در پی آن افزایش حجم فعالیت عملیاتی شــرکت جهت رشد صعودی
سودآوری بیشتر مورد توجه قرار دارد.
تداوم داشتن رتبه اول
شــركت بهمن ليزينگ همواره از لحاظ كيفيت افشــاء و اطالعرساني به موقع جزو
برترين ناشــرين فرابورسي بوده و تالش مجموعه بر حفظ جايگاه مطلوب بوده است .بر
این اساس ،کسب رتبه اول در فرابورس از نظر کیفیت افشاء و اطالعرسانی مناسب طي
دو ســال متوالي در سالهاي  1395و  1396از جمله دستاوردهای «ولبهمن» به شمار
میآید .ضمنا از ســال  1397دیگر چنین گزارشــی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار
ارائه نشده است.

ارقام به میلیون ریال
ابتدای دوره

تغییرات

انتهای دوره

تعداد شرکت

بهای تمام شده

بهای تمام شده

تعداد شرکت

بهای تمام شده

46

12.631.238

29.035

47

12.660.273

افت پرتفوی بورسی
پرتفوی بورســی این مجموعه سرمایهگذاری در شهریور ماه امسال شامل بخشی از سهام
شرکتهایی همچون هلدینگ داروپخش ،کارخانجات داروپخش ،داروسازی اکسیر ،داروسازی
فارابی ،پارس دارو ،شیمی دارویی داروپخش ،داروسازی ابوریحان ،فرآوردههای تزریقی ایران،
پخش هجرت ،داروسازی قاضی ،داروسازی کاسپین تامین ،البراتوارهای دارویی رازک ،تولید
مواد اولیه داروپخش ،کلر پارس ،داروسازی زهراوی ،شیرین دارو ،سرمایهگذاری نفت و گاز و
پتروشیمی تامین ،سرمایهگذاری صبا تامین ،سرمایهگذاری سیمان تامین ،بیمه دانا و ...بوده
است .طبق اطالعات جدول گزارش ،ارزش بازار پرتفوی بورسی «تیپیکو» حدود پنج هزار و
 681میلیارد ریال افت داشته است و از مبلغ  241هزار و  789میلیارد ریال به  236هزار و

29.035

اخبـــار

مدیرعامـل «پتـرول» از انتخـاب سـرمایهگذار بخـش خصوصـی بـرایاحـداث پارکهـای پاییندسـتی اوره رزینـی
لـردگان و پتروشـیمیایی بروجـن خبـر داد و گفـت :ایـن دو پـارک در اسـتانچهارمحـالو
بختیـاری وارد فـاز اجرایـی میشـوند.
رسـول اشـرفزاده ،بـا اشـاره بـهاینکه توسـعه صنایـع تکمیلی و احـداث پارکهـای صنعتی
پاییندسـتی از سیاسـتهای اصلـی شـرکت صنایـعپتروشـیمی خلیجفارس و پترول اسـت،
تصریـح کـرد :هـدف از ایـن کار تکمیـل زنجیـره ارزش ،ایجـاد اشـتغال پایـدار،جلوگیری از
واردات برخـی محصـوالت و خـروج ارز از کشـور ،رونـق تولیـد و شـکوفایی اقتصـاد بـا ارزش
افـزوده بـاال درمناطـق کمتر توسـعه یافته اسـت .وی اظهار کرد :برای احـداث پارک صنعتـی اوره رزینی ،با ظرفیت
 ۱۱۵هـزار تـن در لـردگان از طریق فراخوانعمومی سـرمایهگذار بخش خصوصی انتخاب و پس از تشـکیل شـرکت
مشـارکتی فـاز اجرایـی احداث پارک آغاز شـدهاسـت.
اشـرفزاده بـا اشـاره بـه اینکـه پـارک اوره رزینـی لـردگان با حـدود  ۴۵واحـد در  ۶زون بـا مجموعـه ظرفیت ۱۱۵
هـزارتـن و سـرمایهگذاری حـدود دو هـزار میلیـارد تومان احداث میشـود ،افزود :بـا اجرای این پـارک  ۱۹محصول
متنـوع از جملـه انـواع کودشـیمیایی ،پالسـتیکها و سیسـتمهای جلوگیـری از آالیندگی خـودرو تولیـد و برایدو
هـزار و  ۸۰۰نفـر اشـتغال مسـتقیم ایجـاد میشـود کـه به توسـعه منطقه کمـک میکن د.
نایـب رئیـس هیاتمدیـره «پترول» با اشـاره بـه فراخوان جذبسـرمایهگذار بـرای اجرای طرح پارک پتروشـیمایی
بروجـن ،تصریـح کـرد :خوشـبختانه سـرمایهگذاران بخـش خصوصـیاسـتقبال خوبـی از مشـارکت در احـداث این
پـارک پاییندسـتی داشـتند بـه نحوی که سـه شـرکت بخـش خصوصـی ازطریـق فراخوان بـرای مشـارکت اعالم
آمادگـی کردنـد و پـس از تصویـب میـزان سـهامداری هر کـدام از آنـان در هیاتامنـای احداث پارک پاییندسـتی
پتروشـیمیایی بروجـن فعالیتهـای مقدماتـی جهت ثبت شـرکت و سـایر اقداماتآغاز شـده اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد :ایـن پـروژه بـا  ۴۸واحـد صنعتـی در  ۶زون و بـا سـرمایهگذاری حـدود چهـار هـزار میلیـارد
تومـانو اسـتفاده از  ۱۰نـوع خـوراک متنـوع ۶۵ ،محصـول را تولید خواهد کرد کـه عمده آنها وارداتی اسـت و برای
نخسـتینبار در کشـور تولیـد میشـود کـه از آن جمله میتـوان به تولید ورقهـای ،ABSپالسـتیکهای مصنوعی،
کاهـش دهنـده آالیندههـا ،Adblueالسـتیک خودرو ،پلی اسـتایرنها و ...اشـاره کرد .به گفتـه مدیرعامل پترول با
بهرهبرداری از این واحد برای سـه هزار و  ۱۳۰نفر اشـتغال مسـتقیم و هفت هزار و ۱۸۵نفر اشـتغال غیرمسـتقیم
ایجـاد خواهـد شـد .به گفتـه وی ،مطالعـات بازار ،محصـوالت مورد نیاز کشـور ،فناوری در دسـترس ،نرخ بازگشـت
سـرمایه بـاال ،خـوراک دردسـترس ،میزان سـرمایهگذاری ،رعایت مسـائل زیسـت محیطـی و میزان آب مـورد نیاز،
اصولـی هسـتند که شـرکتپتـرول در اجرای طرحهـای خود مدنظـر دارد« .پترول»  ۹طرح با مجمـوع ظرفیت ۶۵۰
هـزار تـن و  ۸۰۰میلیـون یـورو سـرمایهگذاری در دسـت اجـرادارد که دو طـرح در سـال  ۱۴۰۱به بهرهبرداری میرسـد
و همچنیـن  ۵پـارک صنعتـی پاییندسـتی با ظرفیـت ۳۸۱هزار تن و سـرمایهگذاری حـدود ده هزار میلیـارد تومان در
دسـت دارد .هیاتامنـای پارک اوره لردگان و پارک پتروشـیمیایی بروجن شـامل اسـتاندار چهارمحـا 
ل و بختیاری ،مدیر
سـازمانصمت اسـتان ،نمایندگان شهرسـتانهای لردگان و بروجن در مجلس ،معاونهماهنگی امور اقتصادی اسـتاندار
و شـرکت گروه پتروشـیمی سـرمایهگذاری ایرانیان است.

شگفتی در تولید ایرانول

در آغاز هفته دفاع مقدس ،مراســم تقدیر از ایثارگران و جانبازان شاغل پاالیشگاه روغنسازی
ایرانول و افتتاح پروژه افزایش ظرفیت تولید روغن  MES_Tایرانول با حضور امام جمعه آبادان،
نماینده مردم آبادان در مجلس شــورای اسالمی ،مقامات شهرستان و مدیرعامل شرکت نفت
ایرانول ،معاونان و مسئوالن این شرکت برگزار شد.
در حاشــیه این مراســم و با حضور مهمانان ،پروژه افزایش ظرفیــت تولید روغن MES_T
ایرانول در پاالیشگاه روغنسازی آبادان با افزایش ظرفیت تولید این روغن از ساالنه  ۱۰۰تن
به روزانه بیش از  ۱۰۰تن ،افتتاح شــد .در این مراســم حجت االسالم ابراهیمی پور امام جمعه آبادان تصریح کرد:
پاالیشــگاه روغنسازی ایرانول آبادان ،یکی از نابترین نمونههای فعال در شهر آبادان و منطقه آزاد اروند است که
ظرفیت و پتانســیل ویژهای دارد .محمد زارع پور اشکذری ،مدیرعامل شرکت نفت ایرانول نیز در این مراسم اعالم
کرد :امروز گردهم آمدیم تا در ابتدا ادای احترام کنیم به ایثارگران و جانبازان شــاغل در پاالیشــگاه روغنســازی
آبــادان و همچنین پروژه افزایش ظرفیت تولید روغن  MES_Tایرانول را که با تالش مهندســان و کارگران عزیز
پاالیشــگاه آماده گردیده اســت ،افتتاح کنیم و در جمع شما مهمان عزیز بیان کنیم که برای پاالیشگاه ایرانول در
آبادان برنامههای ویژهای داریم که با لطف پروردگار از نیمه دوم سال بخش زیادی از این پروژهها آغاز خواهد شد.
وی در ادامه افزود :تعویض فیلترهای واحد  ،MEKتولید تجاری روغن الوند آبادان ویژه منطقه آزاد اروند و بهسازی
منطقــه بریم از جمله پروژههای آتی ایرانول در آبادان خواهد بود .زارع پور همچنین افزود :اشــتغالزایی و افزایش
حمایتهای مسئولیت اجتماعی شرکت در آبادان از اولویتهای اصلی ایرانول است.

شفافسازی محصول جدید «ذوب»

پــس از تولید آرک  TH۳۶و ریل مترو  ، UIC۵۴میلگرد آلیاژی  ۳۰نیز در یک ماه اخیر به
عنوان سومین محصول تولیدی به سبد محصوالت ذوب آهن اصفهان اضافه شد.
علیرضا مهرابی ،سرپرســت خدمات فنی و تولید مدیریت مهندســی نورد با اعالم این خبر
گفت :با همت و تالش شبانهروزی پرسنل نورد  ۳۰۰و خدمات فنی تولید ،میلگرد  ۳۰آلیاژی
با گرید  ۷۰ cr۲برای اولین بار در ذوب آهن اصفهان تولید شــد .وی افزود :بیشترین زمینه
مصرف این محصول در گلولههای آســیاب ســیمان (رول فورج شده) است که با درخواست
بخش خصوصی و در تناژ باال تولید شــد .سرپرست خدمات فنی و تولید مدیریت مهندسی نورد تصریح کرد :کلیه
مراحــل مطالعاتــی ،طراحی و تراش غلتک و طراحی هادی آن در مجموعه خدمات فنی و تولید نورد انجام شــد.
مهرابی گفت :میلگرد جدید با رعایت کلیه آیتمهای اســتاندارد  ۱۰۰۶۰و به ویژه کیفیت عالی ( ovalitiبیضوی
بودن) زیر ســه دهم تولید شد که این عدد داخل اســتاندارد ،یک میلی متر است و با توجه به کیفیت عالی شکل
ظاهری محصول ،ارزش باالیی جهت بازارهای داخلی و صادراتی دارد .وی بیان کرد :با برنامهریزیهای انجام شده
در آینده نه چندان دور ،پروفیلهای جدید نیز در مدیریت مهندسی نورد تولید خواهد شد .محمد صدری سرپرست
نورد  ۳۰۰نیز گفت :پس از درخواست معاونت فروش مبنی بر تولید میلگرد ساده سایز  ۳۰با همکاری کارشناسان
دفتر طراحی کالیبر ،نقشــه کالیبراسیون و جدول نوردی تهیه شد و تولید این محصول در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود :تولید میلگرد ساده سایز سنگین با توجه به ابعاد درخواستی ،نسبت به میلگرد آجدار به تجربه و مهارت
نفرات و آمادگی تجهیزات و قطعات مصرفی نیاز داشــت ،بنابراین برنامهریزی و ســرویسهای الزم انجام و میلگرد
آلیاژی  ۳۰با موفقیت تولید شد.

احداث کارخانه شیرخشک در پگاه ارومیه

 107میلیارد ریال کاهش یافته است.

241.789.112 10.711.201

جمع سرمایهگذاری  -ارقام به میلیون ریال
تغییرات

ثبت رســاند .همچنین فروش خالص این شرکت  ۲,۹۶۹میلیارد ریال بود که از فروش
 ۷۸۳دستگاه وسیله نقلیه حاصل شد .در مجموع فروش «ولبهمن» با رشد  ۱۹۳درصد
نســبت به سال گذشته همراه شــد .البته طی یک سال گذشته پرفروشترین محصول
بهمن لیزینگ مربوط به «وانت کارا» با  ۵۱۶دستگاه بود که از فروش این محصول ۸۳۸
میلیارد ریال درآمد کسب شده است.

انتهای دوره

بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده ارزش بازار افزایش (کاهش)

خالصهسرمایهگذاریها
بر اساس گزارش عملکرد شرکت سرمایهگذاری دارویی تامین ،هزینه سرمایهگذاریهای
«تیپیکو» طی ماه گذشــته با ثبت حدود  29میلیارد ریال افزایش ،از مبلغ  12هزار و 631
میلیون ریال به  12هزار و  660میلیون ریال رسیده است.
ابتدای دوره

همچنین در شــهریور ماه ،درصد تغییر نرخ این شرکت
نســبت به ماه قبل از آن با رشــد  ۷۷درصدی همراه بوده
که در بینشــرکتهای عرضهکننده در رینگ پتروشیمی
و فرآوردههای نفتــی ،رکوردی قابل توجه اســت .ارزش
معامالتی این شــرکت در ششــمین ماه ســال جاری در
رینگ پتروشیمی و فرآوردههای نفتی بورس کاال نیز ۶۹۴
میلیاردتومان بوده که رشــد  ۶۴درصدی نسبت به مدت
مشابه ماه قبل را نشان میدهد.پتروشیمی اروند در سال
گذشــته نیز توانسته بود میزان تولید خود را به  ۲میلیون
و  ۵۰هزارتــن برســاند که در تاریخ فعالیت اینشــرکت
بیسابقه بوده است.
پتروشیمی اروند در سالهای اخیر به پشتوانه کارکنان
جوان ،متخصص و توانمند و مدیریت جهادی خود توانسته
است رسالتخود مبنی بر پشــتیبانی و رفع موانع تولید،
ایجاد نگرش تولید اقتصادی و پایدار در چارچوب مدیریت
داراییهــای فیزیکی ،ارتقایفرآیندگرایی و نظام یکپارچه
مدیریتــی با هدف تحقق ســودآوری مســتمر را به انجام
برســاند و موفق به ثبت رکورد تولید ،کســبحداکثری
سهم بازارهای داخلی و تحصیل ارزآوری ناشی از عملکرد
مطلوب فروشهای صادراتی شــود. همچنین پتروشیمی
اروند بــا تالشهای مســتمر و پیگیریهــای مجدانه در
راســتای سیاستهای کالن گروه صنایع پتروشیمی خلیج
فارس ،شــفافیت بیشتر و بهتر عملکردی ،افزایش اعتبار و
اعتماد عمومی اقدام به ورود به بازار سرمایه و بورس اوراق
بهادارکرد که در پایان ســال  ۹۹نماد «اروند» در فهرست
بازار بورس درج شــد و در آینده نزدیک عرضه اولیه سهام
آن نیز انجامخواهد شد.
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پرتفوی غیربورسی بدون تغییر
بر اساس اطالعات در دسترس ،پرتفوی غیربورسی «تیپیکو» در شهریور ماه امسال بدون
تغییر نســبت به ماه قبل از آن از بخشــی از سهام  11شرکت فعال در خارج از بازار سرمایه
همچون تحقیقاتی مهندســی توفیق دارو ،داروسازی دانا ،آنتی بیوتیکسازی ایران ،دارویی
آترا ،اوزان ،سیما سالمت تامین ایرانیان و سایر شرکتهای خارج از بورس تشکیل شده است.
هزینه تشکیل این سبد نیز بدون تغییر بالغ بر یک هزار و  920میلیارد ریال اعالم شده است.
صورت ریز معامالت سهام تحصیل شده
در ماهی که گذشــت ،شــرکت ســرمایهگذاری دارویــی تامین بخشــی از واحدهای
ســرمایهگذاری صندوق سرمایهگذاری امین یکم فردا را به بهای  33میلیارد و  680میلیون
ریال خریداری کرده است.
صورت ریز سهام واگذار شده
در پایان این گزارش آمده اســت« :تیپیکو» طی ماه گذشته سهام هلدینگ داروپخش و
شرکت فرآوردههای تزریقی ایران را به ارزش  33میلیارد و  704میلیون ریال فروخته است
و از این محل حدود  29میلیارد ریال سود شناسایی کرده است.
ارقام به میلیون ریال
کل مبلغ بهای تمام شده

کل مبلغ واگذاری

سود (زیان) واگذاری

4.645

33.704

29.059

مدیرعامل پگاه از آغاز پروژه احداث کارخانه تولید شیرخشک و محصوالت پودری شرکت شیر
پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی خبر داد.
سید فضل اله قریشی گفت :این کارخانه در زمینی به مساحت  ۲۵۰۰متر مربع همجوار با سالن تولید
فعلی با ظرفیت دریافت  ۱۰تن شیر در ساعت ،به بهرهبرداری میرسد .او در بازدید مدیریت شعب
بانک ملت استان با اشاره به اینکه این پروژه در مرحله بتنریزی و فوندانسیون است ،افزود :اعتبار مورد
نیاز این احداث بالغبر  ۳۰۰میلیارد ریال است که در صورت تامین منابع پیشبینی میشود تا پایان
سه ماهه اول سال  ۱۴۰۱به بهرهبرداری برسد .وی تصریح کرد :افزایش صادرات ،افزایش ظرفیت دریافت شیرخام ،تکمیل
زنجیره تولید شرکت ،ایجاد ارزش افزوده و سودآوری از اهداف این پروژه است و عالوه بر این ،با راهاندازی این مجموعه ،برای
 ۱۵نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی ایجاد میشود .قریشی اضافه کرد :پگاه ارومیه یکی از مجموعههای پیشرو در زمینه
تولید و تامین انواع محصوالت لبنی مورد نیاز استان است .وی افزود :تولید انواع شیرخشک کمچرب و پرچرب و پودرهای
پروتئین ،خامه و آب پنیر ،از جمله محصوالت تولیدی این کارخانه خواهد بود .به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل
شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) ،مهدی مونسی مدیریت شعب بانک ملت استان نیز بر آمادگی بانک ملت در جهت افزایش
همکاری با شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی تاکید کرد.

جبران افت عملکرد «کاوه»

فوالد کاوه جنوب کیش در شهریورماه توانست افت عملکرد دوماهه گذشته را به خوبی جبران
کند و به همان سطح  ۳ماه ابتدایی سال برسد.
فوالد کاوه جنوب کیش در دوره یک ماهه شهریور ،به مبلغ فروش  ۱۴۰۰میلیارد تومانی دست یافت
که نشاندهنده رشد  ۱۱درصدی نسبت به میانگین ماهانه  ۵ماه ابتدای سال و رشد  ۷۴درصدی
نسبت به مرداد ماه دارد .در  ۶ماه ابتدایی سال ،شرکت  ۷۶۸۲میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت
به مدت مشابه سال گذشته  ۷۷درصد رشد نشان میدهد .از لحاظ مقدار فروش محصوالت ،در ۶
ماه ابتدایی سال  ۶۰۵هزار تن محصول فروخته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۱۰درصد افت داشته است« .کاوه»
در شهریورماه حدود  ۱۰۰هزار تن بیلت فروخته که نسبت به ماه قبل خود  ۶۶درصد رشد داشته است .نرخ فروش شمش
بیلت داخلی و شمش بیلت صادراتی در شهریورماه نسبت به مردادماه به ترتیب  ۳.۹درصد و  ۳.۲درصد رشد داشته است.
آخرین قیمت سهم  ۱۸۳۴تومان بوده و در یک ماه اخیر  ۱۶درصد افت قیمت داشته است.

رو در رو
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صادرات شرکت را تا پایان سال چگونه ارزیابی
میکنید.
شــرکت فوالد هرمزگان به عنوان یکی از شــرکتهای
بزرگ فوالدســاز کشور ،با دسترسی به آبهای آزاد جنوب
کشــور و همجــواری با تجهیزات اســکله شــهید رجایی
بندرعبــاس از موقعیت بســیار مناســبی در امر صادرات
برخوردار است .همچنین شــرکت با اتکا به دانش و تجربه
نیروی انسانی متعهد خود در صنعت فوالد کشور به عنوان
شرکتی صادرات محور در بین شرکتهای فوالدساز داخل
مطرح اســت .در خصوص ارزیابی میزان صادرات محصول
اسلب شرکت تا پایان سال جاری باید اذعان داشت ،شرکت
همواره موضوع صادرات را به عنوان بقای ادامه فعالیت خود
مینگرد و در ادامه این مسیر سعی دارد بهترین نتیجه را در
بازارهای جهانی کسب کند .از این رو با استفاده از تحقیقات
و مطالعات بازار و با بهکارگیری رویکردهای بهبود مســتمر
در زمینههای بازاریابی و توســعه بازارهای جدید صادراتی،
اهداف و برنامههای صادراتی خود را با حساســیت و دقت
بسیار باالیی دنبال میکند.
در ســال جاری هم به دلیل شناسایی صحیح بازارهای
صادراتی هدف و نیز تقویت کانالهای ارتباطی با مشــتریان
خارجی خود توانســته است در پنج ماهه ابتدای سال جاری
به موفقیتهای بزرگی نائل شود .با توجه به عملکرد مطلوب
درآمد فروش صادراتی طی ماههای گذشته و نیز تحلیلهای
صورت گرفته از تقاضای بازارهای جهانی و میزان درخواست
مشتریان از محصول اسلب شرکت ،ارزیابی مطلوبی از ادامهدار
شدن وضعیت فعلی در زمینه فروش صادراتی محصول اسلب
در ماههای آتی سال متصور است.
برخالف برخی شایعات که شــرکت در پنج ماهه ابتدای
ســال صادرات نداشته است،باید تاکید کنم به عکس ،میزان
فروش صادراتی شــرکت به بازارهای جهانــی در پنج ماهه
منتهی به مرداد ماه ســال  1400نسبت به مدت مشابه سال
قبل  28درصد رشــد داشته است .همچنین به لحاظ درآمد
فروش نیز در پنج ماهه ابتدای ســال جاری نسبت به مدت
مشابه سال قبل با رشدی معادل  220درصد مواجه بودهایم
که دســتاورد بزرگی برای شرکت محسوب میشود.از این رو
نتیجه حاصل شده بهترین گواه عملکرد شرکت در زمینه رشد
صادرات بوده است و به حول و قوه الهی پیشبینی میشود در
ماههای آتی سال جاری نیز همین روند ادامه داشته باشد .از
طرفی شرکت به منظور کسب بهترین نتیجه در سال جاری
عالوه بــر تمهیداتی که خود به عمل آورده اســت ،ضروری
میدانــد از حمایتهــای الزم دولت در زمینه مشــوقهای
صادراتی برخوردار شود تا در میدان رقابت در بازارهای جهانی
با گامهای موثرتری حرکت رو به جلو داشته باشد.
چشــمانداز فروش را برای سال جاری و آتی
چگونه ارزیابی میکنید؟
در این زمینه با توجه به نقشــه استراتژی شرکت تا سال
 ،1404چشمانداز فروش در بازارهای داخلی و صادرات برای
یک دوره سه ساله تعیین شده است و در این زمینه مهمترین

مدیرعامل فوالد هرمزگان خبر داد:

رشد صعودی درآمد «هرمز» تا پایان سال
هفتهنامه بورس :شرکت فوالد هرمزگان به دلیل قرار گرفتن در شمال تنگه هرمز و مجاورت
با خلیج فارس و دریای عمان ،از ویژگیهای منحصر به فرد دسترسی به آبهای آزاد ،نزدیکی به
مخازن عظیم گاز عسلویه ،مجاورت با ذخایر سنگ آهن گل گهر ،مجتمع بندری شهید رجایی و
حمل و نقل جادهای و ریلی برخوردار است .شرکت فوالد هرمزگان با برخورداری از پیشرفتهترین
دستاوردهای صنعت فوالد و بهرهمندی از نیروهای انسانی متخصص و مجرب ،بنا دارد محصوالت
تولیدی خود را بر اساس روش مشتری محوری و درخواست مشتری به بازارهای داخل و خارج از
کشور عرضه کند .فوالد هرمزگان دارای ظرفیت اسمی  ۱.۵میلیون تن تختال (اسلب) به ضخامت
 ۲۰۰و  ۲۵۰میلی متر ،عرض  ۹۰۰تا  ۲۰۰۰میلی متر و طول  ۶۰۰۰تا  ۱۲۰۰۰میلی متر است .همچنین
این شــرکت قادر به تولید محصوالت میانی از جمله ســاالنه یک میلیون و  ۶۵۰هزار تن آهن
اسفنجی ۹۰ ،هزار تن آهک ۷۵۰۰ ،نرمال متر مکعب اکسیژن بر ساعت ۱۸۰۰۰ ،نرمال متر مکعب بر
ساعت نیتروژن و  ۱۲۰نرمال متر مکعب بر ساعت آرگون است .این شرکت که در سال  99با افزایش
فروش داخلی و صادراتی مواجه شده بود ،در نیمه نخست امسال همچون بسیاری از شرکتهای
تولیدی به دلیل قطع برق و همهگیری بیماری کرونا با افت فروش روبهرو شد اما به سرعت توانست
این افت را جبران کند .برای آگاهی از روند فعالیتهای «هرمز» با عطااله معروفخانی ،مدیرعامل
شرکت فوالد هرمزگان گفتوگویی انجام دادیم که در ادامه میخوانید.

اهداف قابل دستیابی فروش و بازاریابی شرکت شامل توسعه
بازارهای جدید صادراتــی ،نقش فعال در بازارهای صادراتی
هدف و حضور پایدار در بازارهای داخلی ،مشــارکت و تأمین
حداکثری نیاز نوردکاران داخلی ،گرایش به فروش محصوالت
ویژه و خاص ،توسعه فروش محصوالت جدید و تکمیل زنجیره
ارزش محصوالت شــرکت با رویکرد اجرای طرحهای توسعه
به سمت محصوالت نهایی تولید ورق ضخیم است که نقشه
راه فروش و بازاریابی شــرکت فوالد هرمزگان جهت تحقق
چشــمانداز سه ساله آینده شرکت خواهد بود و این روند در
بازههای زمانی ساالنه به طور مستمر توسط قسمت مدیریت
فروش و بازاریابی شــرکت در بازارهای بالقوه و بالفعل مرتبا
مورد بازنگری و ارزیابی قرار میگیرد .در نهایت به منظور اجرا
و پیادهســازی صحیح دستیابی به چشمانداز اهداف فروش و
بازاریابی ضروری است کسب درآمد فروش متناسب با تمرکز
بر هر کدام از بازارهای صادراتی و داخلی مورد ارزیابی جداگانه
قرار بگیرد و در این ارتباط شرکت همواره به دنبال نقش فعال
در بازارهای صادراتی و حضور پایدار در بازارهای داخلی است.
از یک طرف شــرکت جهت ارزآوری برای طرحهای توســعه
خــود ،حفظ برند و ایجاد نــامآوری و نیز رویکرد آیندهنگر با
توجه به حضور تازه واردها در بازارهای داخلی ،حضور فعال در
بازارهای صادراتی هدف را به عنوان اولویت اصلی اســتراتژی
فروش و بازاریابی خود قرار میدهد .با این حال شرکت فوالد
هرمــزگان از تأمین نیاز بازار داخل غفلت نکرده و تأمین نیاز
بازار داخل را همواره مد نظر قرار داده است و فروش محصول
اسلب در بازار داخل را هر ساله نسبت به دوره قبل ارتقا داده

و طی چند ماه گذشته نیز از رشد قابل توجهی در بازار داخل
برخوردار بوده و اتخاذ چنین رویکردی بستر مناسبی را جهت
مشارکت و افزایش ظرفیت تولید نوردکاران داخلی به وجود
آورده اســت .همچنین ایجاد هم افزایی و افزایش مشارکت با
نوردکاران داخلی جهت اســتفاده حداکثری از ظرفیت خالی
آنها ،تأمین نیاز شــرکتهای نوردی به محصول اســلبهای
خاص و ویژه جهت صنایع پاییندســتی کشور ،صرفهجویی
ارزی برای صنایع نوردی از محل تامین اسلب شرکت ،کاهش
واردات و لزوم رونق تولید در صنایع پاییندســتی کشــور،
مهمترین اهداف مورد نظر شــرکت فوالد هرمزگان در بازار
داخل به شمار میروند.

امســال هم به دلیل شناسایی صحیح
بازارهــای صادراتی هــدف و نیز تقویت
کانالهای ارتباطی با مشــتریان خارجی
شرکت توانسته در پنج ماهه ابتدای سال
جاری به موفقیتهای بزرگی نائل شود
در مرداد ماه مقدار فروش شرکت نسبت به تیر
ماه چه تغییری کرده است؟
یکی از مهمترین چالشهای صنایع فوالد کشور به ویژه در
شرکتهایی که از فرآیند کورههای قوس الکتریکی در تولید
خود استفاده میکنند ،مصرف برق است .متأسفانه در مرداد

ماه ســال جاری عدم تأمین پایدار برق توسط وزارت نیرو به
شرکتهای فوالدساز منجر به کاهش تولید و نهایتا منتهی به
کاهش فروش نسبی شرکت فوالد هرمزگان شد .در صورتی
که از پاییز مشکل کمبود برق برطرف شود و همچنین صنایع
فوالدســاز بتوانند میزان درصد برق مورد نیاز خود را تأمین
کننــد ،میتوان انتظار جبران کاهــش تولید در فصل بعد را
داشــت و در مجموع به نظر میرســد برنامه تولید و فروش
ساالنه شرکت با افت چندانی تا پایان سال مواجه نشود.
در سال  99فروش داخلی  162درصد و فروش
صادراتی  81درصد نسبت به مدت مشابه رشد
داشته است .برای سال جاری چه برآوردی دارید؟
بــدون تردید درآمد فروش ســازمان یکــی از مهمترین
شاخصهای عملکردی شرکت محســوب میشود و بدیهی
است که ماحصل تالشهای کل سازمان بر اساس درآمدزایی
حاصل شده سنجیده شود .در این ارتباط خوشبختانه عملکرد
مطلوب چند ماهه گذشته شرکت در زمینه رشد درآمد فروش
صــادرات و فروش محصول به بازارهای داخلی بیانگر کارنامه
موفق شــرکت در بازارهای داخلی و صادراتی بوده است .به
گواه آمارهای اعالم شده مدیریت فروش و بازاریابی شرکت از
ابتدای سال جاری تاکنون شاهد دستاوردهای بزرگی در زمینه
مدیریت عرضه محصول اسلب به بازارهای داخلی و صادراتی و
همچنین شاهد رشد درآمد فروش نسبت به برنامههای تعیین
شــده ماهانه و در مقایســه با مدت مشابه سال قبل بودهایم.
از ایــن رو با توجه به عوامل کلیدی موفقیتهای به دســت

آمــده ،با اطمینان میتوان پیشبینی کرد که با اتخاذ نگرش
صحیح و راهبردی جهت حضور در بازارهای جهانی و برقراری
ارتباط موثر با مشتریان داخلی از طریق ایجاد تفاهمنامهها و
مشارکت دو سویه با شــرکتهای نوردی ،ادامه رشد درآمد
فروش را برای ماههای آتی سال به صورت صعودی در تحقق
برنامههای خود داشته باشیم.
اثرات قطعی برق بر تولید چقدر بوده است؟
با توجه به اینکه شــرکت فــوالد هرمزگان جنوب جهت
تولید با ظرفیت اســمی در واحدهــای تولیدی خود نیاز به
میزان  295مگاوات ســاعت برق دارد ،اجرای طرح مدیریت
بار به دلیل افزایش دمای هوا در سطح کشور از ابتدای خرداد
ماه سال جاری شروع شــده و تولیدات این شرکت را تحت
تاثیر خود قرار داده اســت .اعمال محدودیت برق از ابتدای
خرداد تا  14شــهریور ماه سال جاری باعث کاهش تولید به
میزان  98هزار تن آهن اسفنجی 220 ،هزار تن تختال و 17
هزار تن آهک شده است.
پاندمی ویــروس کووید  19چــه تاثیری بر
فعالیتهای شرکت داشته است؟
همزمان با شــیوع ویروس کووید  ،19نخست با مشکالت
و چالشهایی مانند درگیر شــدن تعداد زیادی از پرســنل
و خانــواده آنها به بیماری و به دنبال آن مشــکالت روحی
و روانــی مربوط به خانوادهها و پرســنل و در نتیجه کمبود
نیروی انســانی (به ویژه جهت انجام فعالیتهای تخصصی)،
دوم با تاخیر در تامین مــواد اولیه و قطعات یدکی به دلیل
محدودیتهای تردد کامیون از اســتانهای دیگر و تعطیلی
بعضی از کارگاههای تامین قطعات یدکی و ســوم با ســرو
غذاهای فســت فودی و کنســروی و ابتالء برخی پرســنل
به بیمارهای گوارشــی و ...مواجه بودیم کــه با برنامهریزی
صحیح و هدفمند مانند  -1ســختگیری و الزام در رعایت
پروتکلهای بهداشــتی -2 ،تغییر ساعات کاری -3 ،تهیه به
موقع اقالم بهداشتی مرغوب متناسب با بیماری -4 ،استفاده
از زیرســاختهای الکترونیکی یکپارچه و  -5ارتباط مستمر
با تامینکنندگان و ...خوشــبختانه توانستیم روند تولید در
شرکت را مطابق با اهداف تعیین شده حفظ کنیم.
روند تولید فــوالد در جهان را چگونه ارزیابی
میکنید؟ سال گذشته اندکی کاهش داشت.
روند تولید فوالد جهان در سالهای گذشته صعودی بوده
اســت ،اما میزان کل تولید فوالد خام جهان در سال 2020
بیــش از یک میلیارد و  864میلیون تن بوده که نســبت به
سال  2019افت  0.9درصدی داشته و این در حالی است که
میزان تولید ایران در سال  2020نسبت به سال گذشته رشد
 13درصدی را نشــان میدهد .مهمترین تاثیری که ویروس
کرونا بر بازارهای جهانی فوالد گذاشــت کاهش شدید تقاضا
و افت شدید معامالت داخلی و بینالمللی بود .کرونا با ورود
خود موجب بسته شدن مرزها و اعمال محدودیتهایی شد
که تاثیر زیادی روی کاهش معامالت گذاشت.
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درنظرگرفتن متغیرها
تغییـرات بورس عمدتا از دو موضوع نشـأت
میگیـرد ،اولی حجـم نقدینگـی معامالتی
موجـود در بـورس و دیگـری تحلیلهـای
مجید شکراللهی
اقتصـادی و سـرمایهگذاری .حـذف ارز
رئیس هیأت مدیره شرکت
 4200تومانـی در بلندمـدت از جنبـه
مشاور سرمایهگذاری
دیدگاهان نوین
بررسـیهای اقتصـادی و سـرمایهگذاری به
دلیـل ایجـاد شفافسـازی بـه منظور تحلیـل سـرمایهگذاری قطعا
بـه نفـع بـورس و اقتصـاد کشـور خواهـد بود.
در حـال حاضـر بـه دلیـل کنترلهـای قیمتـی ،پرداخـت انواع
سوبسـیدهای نهان و آشـکار مانند تخصیص ارز یارانهای ،شـفافیت
کافـی و مناسـبی در بازار وجـود ندارد و نمیتوان تحلیل مناسـبی
نسـبت بـه سـودآوری شـرکتها انجـام داد و بـا تغییرات نـرخ ارز
آزاد در چنـد سـال گذشـته شـاهد بهرهمنـدی از ایـن سوبسـید
ارزی توسـط واسـطهگران و دالالن بودهایـم کـه اثـر مناسـبی بـر
سـودآوری شـرکتها نداشـته اسـت ،مانند صنایع دارو و گروههای
کشـاورزی و غذایـی کـه بـا قاچاق عدیـدهای از محصـوالت آنها به
خـارج از کشـور یـا افزایش چشـمگیر قیمت محصـوالت نهایی در
شـبکه توزیـع و فـروش و در نهایـت در دسـت مصرفکننـدگان
مواجـه بودهایـم .در نتیجـه در بلندمدت این حـذف کمک میکند
کـه سـودآوری شـرکتها تابـع معـادالت اقتصـادی باشـد و بتوان
بـا وضعیـت مناسـبتری نسـبت بـه سـرمایهگذاری کوتاهمـدت و
بلندمـدت اقـدام کـرد امـا در کوتاهمدت رفتـار هیجانی مسـئلهای
اجتنابناپذیـر بـوده و ممکـن اسـت تحلیلهـا اینگونـه باشـد
کـه حـذف ارز  4200تأثیـر سـودآوری بسـیار باالیـی بـر روی
شـرکتهای بورسـی میگذارد و منجر به رشـد سـودآوری و رشـد
قیمـت سـهام ایـن گروه از شـرکتها شـود و یـا به طـور بالعکس،
بـه نحـوی اثـر روانـی آن خـارج از چارچوبهـای اقتصـادی
انجام شود.
نکتـه قابـل توجـه ایـن اسـت کـه بایـد دیـد قیمـت فـروش
محصـوالت بـه چـه شـکل تعییـن خواهـد شـد ،آیـا تابـع قیمـت
آزاد بـازار خواهنـد بـود یـا توسـط سـازمان کنترلی تعییـن قیمت
خواهنـد شـد مثلا در صنعـت دارو قیمتگـذاری محصـوالت
دارویی بر اسـاس برخی ضوابطی اسـت که توسـط سـازمان غذا و
دارو تعییـن شـده یـا درخصـوص مـواد غذایی نیز به همین شـکل
قیمتهـای کنترلـی در ایـن صنعـت وجـود دارد .بنابرایـن بهنظـر
میرسـد تاثیـر حـذف ارز  4200تومانـی بـدون تعییـن وضعیـت
قیمتگـذاری محصـوالت ،ادامـه پرداخـت یـا عدم پرداخت سـایر
یارانههـای آشـکار و نهـان مانند بهرهمنـدی از انرژی ارزان ،میسـر
نبـوده و نیازمنـد توجـه و تعییـن تکلیـف آنهـا نیـز خواهـد بـود و
بایـد تمامـی متغیرهـا در کنـار یکدیگـر بهصـورت روابـط علـت و
معلولی و سـیتماتیک ترسـیم شـود تا بتوان براسـاس آن اظهارنظر
شـفافتری ارائـه کـرد امـا پرواضـح اسـت کـه انجـام ایـن مهـم
غیرقابـل اجتنـاب بـوده و ادامـه این مسـیر منجـر به برخـورداری
عـده قلیلـی از مواهـب ایـن ویژهخـواری اقتصـادی همچـون
گذشته شود.

انتظارتأثیرغیرمستقیم

آثار حذف ارز  4200بر صنایع بورسی چه خواهد بود؟

اتفاق بیاثر و خنثی
همراز فیروزی از سال  97تاکنون واردات برخی از کاالهای اساسی و دارو با ارز  4200تومانی انجام شده و مدتی است که زمزمه حذف
خبرنگار
این ارز در الیحه بودجه  1400شنیده میشود و از سال  99صحبتهایی مبنی بر این حذف بود که عملیاتی نشد اما طبق
گفته عضو کمیســیون اقتصادی مجلس بر اساس قانون بودجه ،ارز  ۴۲۰۰تومانی تا آخر سال باید به شکل تدریجی حذف شود بهطوری
که در سال  ۱۴۰۱چیزی تحت عنوان ارز  ۴۲۰۰تومانی نداشته باشیم .همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است؛ بازنگری در
سیاســت تخصیص ارز برای تأمین کاالهای اساسی یکی از اولویتهای مهم کمیسیون اقتصادی است و بهزودی تعیین تکلیف میشود.
حال باید دید حذف ارز  4200چه تأثیری بر صنایع بورسی خواهد گذاشت.

الزام مدیریت قیمتگذاری دستوری
هنگامــی که ارز  4200تومانــی تخصیص داده میشــود  -یعنی اینکه با
سوبســید و ارزانتر برای شــرکتها اختصاص پیدا میکند -به معنای این
است که شرکتها مواد اولیه موردنیاز برای کاالهای خود را با قیمت کمتری
تهیه میکنند .در حالت عادی و منطقی به این معنی است که وقتی سوبسید
برای محصوالت نهایی یا کاالهای تولیدی اختصاص داده میشود ،شرکتها
و صنایع نباید اجازه تعیین قیمت داشته باشند و قیمت باید از طرف مقامی
تعیین شود که این مزیت را برای آنها ایجاد کرده است که تاحدودی دولت
این کار را انجام میدهد.
در حــال حاضر ب ه هر دلیــل قصد حذف تدریجی ایــن ارز را دارند و
میخواهند نظام بازار آزاد بیشتر حاکم باشد اگرچه در حالت کلی موردنظر
دولت اســت که برخی صنایع جنبه عامالمنفعه دارند و چون با توده مردم
در ارتباط هستند باید این کار صورت بگیرد اما درهرصورت حذف این ارز
باعث افزایش بهای تمام شــده کاالهای تولیدی بسیاری از این شرکتها
میشــود .اگر دولت محصول نهایی آنها را از نظام قیمتگذاری خارج کند
معموال نباید تغییر خاصی ایجاد شــود زیرا حاشــیه سود این شرکتها به
میزان هزینه تمام شده و افزایش قیمت محصوالتشان حفظ خواهد شد اما
اگر قرار باشــد ارز صنعتی حذف اما همچنان کاالهای تولیدی آن مشمول

ایجاد انتظارات تورمی
حذف ارز  4200بر روی عملیات صنایع بورســی تأثیر خاصی نمیگذارد زیرا عمال نزدیک یک ســال است که هیچکدام از صنایع و
کاالهای اساسی مانند روغن ،دارو و ...ارز  4200دریافت نمیکنند ،بنابراین بر روی عملیاتشان تأثیر نمیگذارد اما قطعا تأثیر روانی
خواهد داشت یعنی منجر به انتظارات تورمی در جامعه میشود و بهنظر میرسد شاهد افزایش تورم خواهیم بود و در سه ماه آینده
احتماال تورم حدود  50درصد خواهد بود .بنابراین تأثیر این اتفاق ناچیز است زیرا عمال دیگر وجود ندارد و فقط یک نرخ بوده است.
محمد مهدی سماواتی
مثال در حال حاضر قیمت گندم ،آرد ،شــکر ،روغن ،فرآوردههایی که برای خوراک دام اســتفاده میشود بر مبنای ارز نیمایی و ارز
مدیرعامل گروه مدیریت
سرمایه فاینوست
فیمابین شکل میگیرد و احتماال اثر روانی آن بر بازار مثبت باشد و بازار همیشه نشان داده است که از حذف یارانه استقبال میکند.
با توجه به افزایش نرخ نیمایی در چند هفته گذشــته باید گفت معموال نرخ ارز هر لحظه همان زمان بر روی قیمت مواد تمام شــده شــرکتها تأثیر
نمیگذارد و عموما تأثیری زمانی دارد و بهنظر میرسد این افزایش در گزارشهای سه ماهه سوم یعنی فصل پاییز خود را نشان دهد و عموما چون بورس
ما تورم محور و رشــدها عموما تورمی اســت ،بنابراین هر متغیری که باعث رشد تورم میشود مانند افزایش نرخ ارز تأثیر مثبت دارد و اگر این افزایش با
ثبات باشد حتما واکنش بازار سرمایه خوب خواهد بود.

بعد از گذشت بیش از دو سال از تصمیم دولت دوازدهم مبنی بر تخصیص
ارز  4200تومانــی و تزریق آن به اقتصاد کشــور بــا هدف جلوگیری از
افزایش قیمت کاالهای اساســی و مایحتاج مورد نیاز مردم شــاهد این
موضوع هســتیم که این تصمیم به لحــاظ تئوریک و در عمل تصمیمی
ناکارآمد بود و نه تنها منجر به کنترل قیمت کاالهای اساسی و جلوگیری
از کوچکتر شدن سفرههای مردم نشد بلکه در کنار ایجاد معایب بزرگی
برای اقتصاد که مهمترین آن ایجاد رانت بود ،تحمیل حدود  12میلیارد
دالر کسری بودجه به اقتصاد کشور را نیز در پی داشت.
بهنظر میرســد حذف ارز  4200و در پــی آن اتمام تمامی رانتها و
ویژهخواریها در اقتصاد میتواند تأثیر مثبتی بر اقتصاد کشــور و به تبع
آن ،بازار سرمایه داشته باشد .طبعأ صنایعی هستند که بهصورت مستقیم
بیشترین تأثیر را از حذف ارز  4200تومانی نسبت به سایر صنایع بورسی
میبینند مانند گروه دارویی ،الســتیک ،غذایی ،قند ،شکر و ...که بهطور
مستقیم از دریافت ارز  4200تومانی متأثر بودهاند و کل بازار سرمایه نیز
بهصورت غیرمستقیم تحت تاثیر این اتفاق قرار خواهد گرفت.
درواقع اینکه کدام صنایع تأثیر بیشــتر یا کمتری میپذیرند به این
موضوع بستگی دارد که ســاختار صورت سود و زیان این شرکتها به
چه صورت است یعنی ساختار بهای تمام شده و قیمت فروش آنها ،چرا

که طبیعتا شرکتهایی که از ارز  4200تومانی
بهرهمند نمیشوند ،قیمتگذاری و نرخ فروش
محصوالت آنها نیز تابع سیاستهای دستوری
دولت خواهد بود که این امر میتواند به کاهش
کارایی بازار منجر شــود .بههمین دلیل تأثیر
غیرمســتقیم متوجه تمامی صنایع بورســی
علی خوشطینت
خواهد بود زیرا هنگامی که ارز  4200تومانی
کارشناس بازار سرمایه
حذف میشــود در نتیجــه آن قیمتگذاری
دســتوری نیز کنــار خواهد رفت و در پی این رویــداد کارایی بازار نیز
افزایش خواهد یافت.
اما بهصورت دقیقتر شــاید بیشــترین تأثیر را صنایعی مانند صنعت
دارو بپذیرد که در شــرایط فعلی میتواند بهای تمام شده آنها درنتیجه
حذف ارز  4200تومانی افزایش قابل مالحظهای داشته باشد و از طرفی
نرخگذاری آنها نیز از حالت دستوری خارج خواهد شد .برای بررسی دقیق
تأثیر این موضوع بر سود و زیان سال آینده شرکتها باید حاشیه سود آنها
مورد بررســی قرار گیرد زیرا میزان تأثیر حذف ارز مرجع به حاشیه سود
صنایع ،وابسته است .درمجموع تصمیم استراتژیک مجلس و دولت که در
حال حاضر تاحدودی برای حذف ارز مرجع تا پایان ســال جاری همنظر
هســتند و قرار بود تا شهریور امسال اتفاق افتد ،رویداد خوبی برای بازار
سرمایه کشور خواهد بود.

ضرورت ایجاد
فضایرقابتی

ایجادشفافیت
و حذف رانتخواری

در حـال حاضـر تخصیـص ارز  4200تومانی
نسـبت بـه سـال گذشـته و قبل از آن بسـیار
کامل ابراهیمیان
محـدود شـده اسـت و در شـرایط فعلـی بـه
رئیس هیأت مدیره
برخـی اقلام ماننـد نهادههـای دامـی ،مـواد
سرمایهگذاری
اولیـه دارویـی و صنعـت دارو و ...تخصیـص
اقتصاد شهر طوبی
داده میشـود .بهنظـر میرسـد اگـر حـذف
ارز  4200اتفـاق افتـد شـاهد افزایـش درآمـد در صنعـت دارو بهویژه
در بـازار خواهیـم بـود و سـودآوری آنها تحـت تأثیر قـرار میگیرد .از
سـوی دیگـر حـذف ایـن ارز در باقـی صنایـع تأثیـر چندانی نـدارد و
اکثـر شـرکتهای موجـود در بازار چه محصـوالت و چه مـواد اولیه با
دالر نیمایـی ارزشگـذاری میشـوند.
تأثیـر حـذف ارز  4200بهصـورت بخشـی اسـت یعنـی بر بخشـی
از بـازار اثـر میگـذارد ماننـد صنعـت دارویـی کـه این صنعـت حدود
 ۳درصـد ارزش بـازار سـرمایه را تشـکیل میدهـد و خیـز بخشـی
از صنعـت غذایـی نظیـر روغـن خوراکـی و اینگونـه نیسـت کـه گفته
شـود کل بـازار را تحـت تأثیـر قـرار خواهـد داد بلکـه فقـط این چند
صنعـت خـاص را میتوانـد تحـت تأثیـر قـرار دهـد .البتـه اخیـرا
شـرکتهایی در حـوزه مـرغداری وجـود داشـته کـه بخشـی از مـواد
اولیـه آنهـا بهصـورت ارز  4200اسـت کـه تعـداد آنهـا محـدود و در
کنـار شـرکتهای دارویـی اثـر میگیرنـد.
مسـئل ه مهـم در این خصوص این اسـت که باید نحـوه قیمتگذاری
محصـوالت ایـن شـرکتها بعـد از حـذف ارز  4200مطرح و مشـخص
شـود ،اینکـه آیـا دولـت بـر روی قیمتگـذاری دسـتوری پافشـاری
میکنـد یـا اینکـه سـعی میکنـد فضـای رقابتـی بـرای شـرکتها
حفـظ شـود .اگـر فضـای رقابتی و نـرخ فـروش محصوالت تحـت تأثیر
قیمتگـذاری دولـت قـرار نگیـرد ،میتوان امیـدوار بود که ایـن صنایع
رشـد سـودآوری داشـته باشند.

قیمتگذاری شــود مانند صنعت دارو و اگر قرار
باشد شرکتها با ارز بازار آزاد یا نیمایی مواد اولیه
خــود را وارد و یا تولید کننــد و کاالی تولیدی
آنها مشمول قیمتگذاری شود درنهایت با کاهش
حاشیه ســود مواجه خواهند شــد و حتی شاید
بسیاری از آنها دچار زیان نیز شوند.
ابوالقاسم آقادوست
بنابراین حــذف ارز  4200باید با حساســیت
مدیرعامل شرکت
سبدگردان البرز
کامل انجام شــود و مسئله قیمتگذاری دستوری
باید در نظر گرفته شــود .ضرورت دارد این نکته پذیرفته شود که وقتی ارز
حذف میشــود ،نظام قیمتگذاری یا کنترل قیمتها و قیمت دستوری نیز
برداشته شود و آنها بهراحتی بتوانند افزایش قیمت ایجاد کنند ،اثرات زیاد و
منفی بر جامعه خواهد داشــت مانند ایجاد تورم در اقتصاد که معیشت توده
افراد جامعه بهخصوص قشــر متوسط را تحت تأثیر قرار خواهد داد ،بنابراین
درنتیجه حذف ارز  4200بر روی ســودآوری شرکتها مشروط به تعیین و
تکلیف قیمتگذاری آنها اثرگذار اســت و قیمتگذاری دستوری وابسته به
این اســت که محدودیتهای هر صنعت چه میزان برداشــته میشود و بر
روی سود آنها به چه میزان اثرگذار است .در نهایت وقتی سود شرکت با این
مقوله تغییرات زیادی داشته باشد قیمت سهام آن صنایع نیز در بازار سرمایه
تغییر خواهد کرد.

تأثیــر حــذف ارز  4200بر صنایع بورســی
باتوجه بــه اینکه صنایع بــا یکدیگر متفاوت
هســتند ،طبیعتا در هر صنعتی اثر متفاوتی
حسین عبدی
دارد و در برخــی صنایع بیشــتر و در برخی
تحلیلگر بازار سرمایه
دیگر کمتر اســت اما مهمترین اثر حذف ارز
 4200بر شــرکتهای بورســی ایجاد شفافیت اســت یعنی هنگامی
که ارز  4200حذف شــود تمامی شــرکتها از ارز آزاد یا ارز واحدی
استفاده میکنند و شفافیت اطالعاتی در بازار بیشتر میشود ،بنابراین
به کارایی بازار کمک میکند.
البتــه حذف ارز  4200در صنایعی مانند صنعت دارو و خودرو اثرات
ملموستری را خواهد گذاشت یعنی در صنعت دارویی به نفع شرکتهای
دارویی و در صنعت خودرویی تاحدودی به ضرر آن شرکتها خواهد بود،
بنابراین درمجموع مهمترین نکته مثبت این اتفاق شــفافیت اطالعاتی
برای شرکتهایی است که از نرخ ارز مرجع استفاده میکنند که نرخ ارز
واقعی اقتصاد اســت ،بنابراین میتوان گفت شفافیت اطالعاتی بیشتری
خواهیم داشت .از سوی دیگر حذف ارز  4200باعث حذف رانت خواهد
شد که این موضوع در بلندمدت به تولید کمک میکند و باعث افزایش
آن خواهد شد و به کمک بازار سرمایه خواهد آمد.
از نکات منفی حذف ارز  4200این اســت که در بعضی از صنایع که
وابستگیهای دولتی دارند مانند صنعت خودرو ،سهامداران آن متحمل
ضررهایی خواهند شــد زیرا مواد خام آنها گرانتر میشود و این موضوع
برای برخی صنایع دیگر نیز مضر اســت مثال فلزات اساسی که برخی از
شرکتها ممکن اســت مواد خام محصوالت خود را با ارز مرجع 4200
وارد کنند و از ســوی دیگر با نرخی که دولت تعیین میکند ،بهفروش
برســانند .وقتی ارز  4200حذف و ارز آزاد شود ،نرخها به نوعی افزایش
پیــدا میکند و تــورمزا خواهد بود و کنترل نرخهای این شــرکتها و
نرخهای فروش میتواند باعث ضرر این شرکتها شود.

تحقق بازی سه سر برد

15

از سال  ۹۷تاکنون واردات برخی از کاالهای
اساسی و دارو با ارز  ۴۲۰۰تومانی انجام شده
است .اما حاال زمزمه حذف این ارز در الیحه
بودجه  ۱۴۰۰شــنیده میشود .از سال 97
اکبر حامدی میخوش
تاکنون حــدود  515هزار میلیارد تومان ارز
مدیرعامل شرکت
کارگزاری بورسیران
 4200تومانی در اقتصاد ایران توزیع شــده
بدون آنکه بتواند قیمت کاالهای اساســی و تورم را مهار کند .حال
کمبود منابع ارزی از یک سو و فساد تخصیص ارز ترجیحی از سوی
دیگر دولت را بر آن داشــته که مســئله حذف ارز  4200تومانی در
بودجه  1400را مطرح کند.
بهنظر میرسد حذف ارز  4200تومانی تأثیر زیادی بر کلیت بازار
ســرمایه نمیگذارد و تنها بر بخشهــا و صنایعی از بازار تأثیرگذار
بوده که این نرخ در مورد آنها اعمال میشــده اســت .این رویداد
بیشــترین تأثیر را روی گروه دارویی ،الستیک ،غذایی ،کشاورزی
و دامپروری و قندیها داشــته که به تدریج در مسیر افزایش نرخ
فروش و حذف ارز  4200تومان قرار داشتهاند .ممکن است با حذف
رسمی ارز  4200تومانی اندکی قیمت این کاالها افزایش پیدا کند
و همین مســئله سبب میشود که از لحاظ روانی گروههای مذکور
در کوتاهمدت با اقبال بیشــتری مواجه شوند تا زمانیکه فاصله آن
از ارز نیمایی و اثرات واقعی این نرخ در صورتهای مالی و عملکرد
آنها منعکس شود.
دولت به این نتیجه رســیده که بار ارز یارانهای  ۴۲۰۰تومانی را
از دوش خود بردارد .در چندســال اخیر نیز بارها بر ضرورت حذف
این ارز هم توســط خود دولت و هم از سوی کارشناسان اقتصادی
تأکید شــده است .از ســوی دیگر برخی صنایع بورسی ارز ۴۲۰۰
تومانی دریافت میکنند که ممکن است با حذف آن روند بازار این
صنایع با فراز و فرودهایی مواجه شود ،این در حالی است که اهالی
بازار ســهام معتقدند با حذف ارز یارانهای پــس لرزهای در انتظار
شرکتهای بورسی نخواهد بود.
از نظــر بنیادی شــرکتهایی کــه ارز  ۴۲۰۰تومانــی دریافت
میکنند بعد از حذف این ارز با وضعیت بهتری روبهرو میشــوند.
بهطور کلی حذف این ارز با افزایش نرخ فروش شــرکتها متقارن
میشــود و برای خود شــرکتها نیز مثبت است ،از این رو اتفاقات
مثبتی در انتظار ســهامداران و منابع دولــت خواهد بود .از طرفی
بــا توجه به اینکه بخش عمــدهای از کاالهای اساســی با ارز آزاد
بــه دســت مصرفکننده میرســد و اختالف قیمت ناشــی از ارز
آزاد و دولتی به جیب دالالن میرود ،شــاهد بازی ســه ســر برد
خواهیم بود.
با توجه به اینکه در ســال جاری شرکتهای بورسی که از دالر
 ۴۲۰۰تومانی بهره میبردند بیشتر از  ۵درصد نیستند حذف دالر
 ۴۲۰۰تومانــی تأثیــر چندانی بر عملکرد این شــرکتها نخواهد
داشت .بهنظر میرسد با تغییر و تحوالت احتمالی که قرار است در
مورد دالر  ۴۲۰۰تومانی اتفاق بیفتد بســاط رانتخواری واسطهها
برچیده شــود .در بودجه ذکر شــده که ارز ترجیحی جایگزین ارز
 ۴۲۰۰تومانی خواهد شد ،اما در مورد عدد و رقم دقیق آن صحبتی
به میان نیامده است.

دانش مالی
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سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان سرمایه و دانش
افق
زمانی

پارسان

36,490

39,800

 P/NAVپایین ،بهبود
وضعیت سودآوری
زیرمجموعهها

20

وصندوق

بازده مناسب و ریسک پایین

15

15
15

شکلر

34,140

مدیریت جدید و برنامه های
75,000
آتی برای سودآوری

15

هرمز

17,184

چشم انداز سود آوری 350
24,000
تا  400تومانی شرکت

20

شامال

20

شــرکت کارگزاری بانک ملی ایران در ســال  1381به
ت رســمی خود را آغاز کرد .در حال
ثبت رســید و فعالی 
حاضر سه صندوق سرمایهگذاری در این مجموعه مشغول
فعالیت هستند که در ادامه ضمن معرفی این صندوقها،
مروری بر عملکرد آنها خواهیم داشت.

در صدر آن ،گروههای «محصوالت شــیمیایی»« ،فلزات
اساســی» و «الستیک و پالستیک» سهمی  94درصدی
در پرتفوی صندوق داشــتهاند .فارغ از بازدهی یکسال
اخیر صندوق که در پی ریزش بازار ســهام افت بسیاری
داشته ،در افقی بلندمدت ،این صندوق از ابتدای تأسیس
طی
تاکنــون ،با تحقق بیــش از  37245درصد بازدهی ِ
حدود  14سال ،شگفتیساز شده است.

تحقق بازده شگفتانگیز
نخســتین صنــدوق این مجموعــه با نــام صندوق
سرمایهگذاری مشترک بانک ملی ایران ،در اردیبهشتماه
 1387آغاز به کار کرد .خالص ارزش داراییهای صندوق
با افتی  19درصدی در یکسال گذشته ،اکنون اندکی از
مرز  5000میلیارد ریال فراتر رفته اســت .بازار ســهام و

 2580درصد بازده بلندمدت
مهرماه  1392دومین صندوق ســهامی این کارگزاری
فعالیــت خودش را آغاز کرد .خالص ارزش داراییهای این
صندوق در یکسال گذشته با افتی  25درصدی ،به 5932

مشروح عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری تحت مدیریت شرکت کارگزاری بانک ملی ایران

سهامی

مشترک توسعه ملی ایران 1392/07/15

93

1

1

5

5932

-0/6

11

211

1396/04/31

13

36

50

1

98808

1/5

19

2353

بادرآمد ثابت

تأسیس

نام صندوق

نوع صندوق

درصد دارایی در سهام

درصد دارایی در سپرده
بانکی و وجه نقد

درصد دارایی در اوراق
با درآمد ثابت

درصد دارایی در
داراییهای دیگر

سهامی

کارگزاری بانک ملی ایران 1387/02/21

94

0

0

6

5080

0/1

9

2353

اعتماد کارگزاری
بانک ملی ایران

راهکارهایپیشگیری
از کالهبرداری مالی

«مراقبتهــای مالــی» یکــی از زیرمجموعههــای
تصمیمگیــری مالــی اســت .هــر جــا بــه دلیــل ناآگاهــی،
تصمیمــات نادرســت و خســارتهایی اتفــاق میافتــد،
آموزههــای ســواد مالــی کمــک میکنــد افــراد از
کالهبرداریهــا آگاه شــوند و از امــوال و داراییهایشــان
مراقبــت کننــد.
کالهبـرداری دو مرحلـه دارد .یـک مرحلـه در عملیات
روزانـه بانکـی اسـت کـه بـا در اختیـار قـراردادن رمـز به
دیگـران ،ورود بـه اینترنتبانـک از سیسـتمهای مختلـف
و ذخیـرۀ رمـز در آنها یا از طریق فیشـینگ و سـایتهای
جعلـی از آنهـا کالهبـرداری میشـود .مرحلـۀ دوم،
سـرمایهگذاری در محلهـای نامناسـب اسـت .بـا ایجـاد رمزهـای یـک بـار مصـرف،
کالهبرداریهـای نـوع اول کاهـش چشـمگیری پیدا کرده اسـت؛ اما همچنـان امکان
سوءاسـتفاده از کارتهـای عابربانـک وجـود دارد.
یکـی از مهمتریـن مباحـث سـواد مالـی ،حفاظت از اطالعـات مالی اسـت .صحبت
کـردن دربـارۀ امـور مالـی ،جـز با شـریک مالی یا همسـر یـا خانـواده یا مشـاور مالی،
درسـت نیسـت .نگـه داشـتن رسـیدها و توجه بـه پیامکها و بررسـی صورت حسـاب

شبصیر

چشم انداز سودآوری شرکت
170,000 109,145
و افزایش سرمایه از تجدید

میلیارد ریال رســیده است .سهم بازار ســهام از پرتفوی
صندوق حدود  93درصد اســت که در این بین ،صندوق
بیشترین سرمایهگذاری را در گروه «محصوالت شیمیایی»،
«استخراج کانههای فلزی» و «فلزات اساسی» داشته است.
صندوق مشترک توســعه ملی ایران نیز در بازه بلندمدت
موفق به تحقق بازدهی  2580درصدی شده است.

***
نحوه تخصیص سهام عدالت به جاماندگان و بحث
یارانههای نقدی با همــکاری وزارت امور اقتصادی و
دارایی در حال طراحی است ولی زمانبندیها و نحوه
اجرای آن هنوز نهایی نشده است.
فروش سهام عدالت توسط کارگزاریها و واریز وجه
به حساب سهامداران ،صحت ندارد و در حال حاضر،
فروش ســهام عدالت آغاز نشده است که به تبع آن،
معاملهای انجام شود.
درصورتی که فروش سهام عدالت آغاز شود ،فروش
به صــورت بلوکی خواهــد بود .امــا در حال حاضر،
برنامهای برای شروع مجدد فروش سهام عدالت وجود
ندارد و با توجه به شرایط بازار ،تنها به درخواستهای
فروش به صورت بلوکی ،پاسخ داده خواهد شد .فروش
ســهام عدالت از طریــق تعاونیها مربــوط به روش
مدیریتی غیرمســتقیم بوده که یــک مدل مقرراتی
محسوب میشود و تاکنون نهایی نشده است.

جلباعتمادریسکگریزان
کارگزاری بانک ملی ایران ،در تیرماه ســال  1396و
در راستای جذب سرمایهگذاران ریسکگریز ،صندوق با
درآمد ثابت اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران را تأسیس
کرد .خالص ارزش داراییهای این صندوق ،با  29درصد
افزایش در یکســال گذشــته ،در حال نزدیک شــدن
به ســطح  99هزار میلیارد ریال اســت .متناسب با نوع
صندوق ،بازار ســهام سهم اندکی در پرتفوی آن داشته و
بیشترین سرمایۀ صندوق با  50و  36درصد ،به ترتیب به
بازار بدهی و سپردۀ بانکی اختصاص یافته است .صندوق
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران در یکســال اخیر19 ،
درصد بازدهی کسب کرده است.
در جــدول گزارش مشــروح عملکــرد صندوقهای
ســرمایهگذاری تحــت
مدیریت کارگــزاری بانک
ملــی ایــران را مشــاهده
میکنید.

کانال برتر

رونقکامودیتی

حرکت به سمت انرژیهای تجدیدپذیر موتور محرک
ابر چرخه بعدی برای کامودیتیها خواهد بود .تخمین
زده میشود که گذار به انرژیهای تجدیدپذیر نیازمند
ســرمایهگذاری  173هزار میلیارد دالری در سه دهه
آینده است تا بتوانیم در سال  2050حدود  85درصد
انــرژی مورد نیاز خود را از منابــع تجدیدپذیر تأمین
کنیم .در همین راســتا پیشبینی میشود که مصرف
لیتیوم و نیکل در بخش تولید باتری تا ســال 2030
به بیش از  5برابر سطح فعلی افزایش یابد .برای تولید
پنلهای خورشیدی با ظرفیت یک گیگاوات به 10252
تن آلومینیوم 3380 ،تن پلی سیلیکون و  18.5تن نقره
نیاز است .با توجه به اینکه پیشبینی میشود ظرفیت
تولید انرژی خورشــیدی تا ســال  2025دو برابر و تا
ســال  2030چهار برابر شود انتظار میرود این بخش
بهعنوان مصرف کننده اصلی این کامودیتیها در دهه
آینده باشد 154352 .تن فوالد 2866 ،تن مس و 387
تن آلومینیوم برای احداث زیرســاختهای مورد نیاز
تولید انرژی به وسیله توربینهای بادی مورد نیاز است،
پیشبینی میشود ظرفیت این بخش تا سال  2030به
 2110گیگاوات برسد که بیانگر رشد  185درصدی در
این دوره زمانی است .احتماال بخش باتریهای لیتیوم
یون مثبتترین چشــمانداز را در بین سایر بخشهای
انرژیهای تجدیدپذیر دارد .این موضوع را میتوان به
دلیل رشد ماشــینهای الکتریکی دانست .قیمت این
باتریها در حدفاصل سالهای  2010تا  2020شاهد
کاهش  89درصدی بوده است.
@mobinsb

میانمدت
بلندمدت

بلندمدت

واحیا

وضعیت مناسب بنیادی سهم
216,000 167,152
و  p/eپایین

20

توضیحات

شستا

12,990

18,000

رشد سود آوری
زیر مجموعه پرتفو

20

فوالد

10,860

14,000

وضعیت بنیادی مناسب

15

وغدیر

16,600

وبملت

3,737

4,600

بهبود وضعیت
و چشم انداز مناسب

شتران

11,490

15,000

بهبود سودآوری

15

14,145

17,000

بازدهی مناسب و کم ریسک

10

11,582

13,900

کاهش ریسک پرتفو

10

7

سبد پیشنهادی شرکت مشاورسرمایهگذاری فاینتک
افق
نماد شرکت
زمانی

15
15

صندوق
سرمایه گذاری
فراز داریک
صندوق
سرمایه گذاری
اعتماد داریک

سبــده یا سهام پیشنها ید هفتـه

بلندمدت

پاسا

18,930

 25,600وضعیت مناسب بنیادی سهم

20

نماد شرکت

قیمت
روز

هدف
قیمتی

رشد سود آوری زیر مجموعه ها
پرتفوی (پرتفوی غیر بورسی
23,000
ارزشمند) و احتمال عرضه اولیه
زیر مجموعهها

درصد از
پرتفوی

چکیدهای از گفتوگوی آکادمی هوش مالی با آقای سعید رجبی ،معاون مالی ایسیکو
برنامۀ رادیویی چهلستون

قیمت
روز

هدف
قیمتی

توضیحات

فسپا

20,800

24,000

 P/Eآتی مناسب

15

وسپه

8,580

12,000

P/NAVحدود  0.5با احتساب
پرتفوی غیربورسی

15

وغدیر

16,600

P/NAVحدود  0.6با احتساب
 23,000پرتفوی غیربورسی و انتظار رشد
شرکت های زیر مجموعه

15

فوالد

10,860

گزارش های میان دوره ای و ماهانه
14,000
مناسب  P/Eآتی کم تر از 5

15

مدیر

10,099

سشرق

8,790

قاسم

7,372

15,000

پرتفوی کمریسک و بنیادی

نزدیک بودن مجمع عمومی
 16,000سالیانه جهت دریافت سود نقدی
و P/Eآتی مناسب
نسبت  P/Eو P/Sآتی مناسب،
افزایشسرمایه  70درصدی از
 12,000محل سود انباشته (قیمت پیش
بینی شده بدون در نظر گرفتن
افزایشسرمایه)

درصد از
پرتفوی

افق
زمانی

10

نماد شرکت

قیمت
روز

هدف
قیمتی

توضیحات

آریان

16,201

20,000

 P/NAVارزنده

فوالد

فرآور

15
15

8

سبد پیشنهادی شرکت مشاور سرمایهگذاری ارزش پرداز آریان

تاپیکو
بلندمدت

افزایش نرخ اوره جهانی و
 130,000 101,730تاثیر مثبت آن در سودآوری
شرکت

20

میانمدت

تایرا

31,380

37,000

وضعیت مناسب
نموداری سهم

20

15

سهام عدالت جزو الینفک بازار سهام شده و اطالع
از آخرین اخبار این بخش مورد توجه سهامداران
است .مرور اهم رویدادهای هفتگی سهامعدالت به
صورت مختصر مدنظر قرار میگیرد.

ماهانـه ،بـه اشـخاص کمـک میکنـد اگـر در معـرض کالهبـرداری قـرار گرفتنـد،
زودتـر متوجـه شـوند .نکتـه دیگـر ،رمـز حسابهاسـت .بـه دلیـل تعـدد حسـابها و
رمزهـا ،افـراد مجبورنـد رمزهـا را یادداشـت کننـد و بـا ایـن کار ،در معـرض ریسـک
قـرار میگیرنـد .از منظـر سـواد مالـی ،منطـق رمزدهی در این بـاره راهگشاسـت ،مث ً
ال
برعکـس کـردن چهـار شـماره اول کارت.
بـه موضـوع کالهبـرداری هنـگام سـرمایهگذاری ،باید
بیشـتر دقـت شـود .کالهبـرداران در ایـن موقعیـت ،از
طمـع افـراد اسـتفاده میکننـد .بـرای مثـال ،اشـخاص را
بـا وعـدۀ سـود کالن در سـرمایهگذاری فریـب میدهنـد.
در ایـن مواقـع ،بررسـی چنـد مسـئله ضـرورت دارد .اول
اینکـه آن شـخص در چـه کاری قصد سـرمایهگذاری دارد
و سـود پیشـنهادی او بـرای آن تجـارت چقـدر معقـول و
منطقی اسـت .مسـئله دوم تأمیـن منابع مالی اسـت .چرا
آن شـخص راضـی شـده بـا نـرخ بـاال تأمیـن منابـع مالی
کنـد ،در صورتـی کـه میتوانـد بـا نرخـی کمتـر از بانـک
تأمیـن کند.
در همـه انـواع روابـط مالـی ،همـکاری ،وکالـت ،خرید و فـروش ،و اجاره ،شـفافیت
اصـل اول اسـت .بنابرایـن ،شـاید اصـل کلـی ایـن اسـت :در امـور مالـی توافقـات
شـفاهی مکتـوب شـود و در قالب قـرارداد بیایـد و دو طـرف از مفاد آن قـرارداد کام ً
ال
آگاه باشند.

میانمدت

زکوثر

17,730

23,000

وضعیت بنیادی مناسب

20

15

شفافسازی فروش سهام

میانمدت

نماد شرکت

قیمت
روز

هدف
قیمتی

6

پرتفوی پیشنهادی شرکت سبدگردان داریک پارس
افق
زمانی

43,000

15

افزایش نرخ های دریافتی
اخیر و طرح های توسعه ای

دقاضی

فرهنگ سا یز

5

35,510

56,000

داشتن طرح توسعه ،ریالی
بودن هزینه ها

32,419

ق سهامی
بازده کالن چند صندو 

توضیحات

توضیح و یادآورـی

کاهش ریسک پرتفوی

10

شیران

25,200

سودآوری باالی  400تومان
35,000
در سال جاری

20

معرفی صندوقهای شرکت کارگزاری بانک ملی ایران

درصد از
پرتفوی

خراسان

افزایش سطح تولید PVC
و افزایش نرخ فروش
محصوالت

15

نماد شرکت

قیمت
روز

هدف
قیمتی

توضیحات

درصد از
پرتفوی

سهام عدالت

خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)

سبد پیشنهادی شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ

150,000 116,000

تاپیکو

بازده ماه گذشته
(درصد)

کتــاب «دادهکاوی عملی در
بازارســرمایه ایران به کمک
زبان برنامهنویســی پایتون»
نیمــا همتــی و آزاده فضل
الهی توسط انتشارات چالش
در  ۱۹۱صفحــه منتشــر
شده است و شــامل مباحث
مقدماتــی تحلیــل دادههای مالی بــا رویکرد بازار
ســرمایه ایران و نتیجه تجربیات عملی نویسندگان
آن در حوزه معامالت الگوریتمی است.
امروزه زبان برنامهنویسی «پایتون» و کتابخانههای
قدرتمنــد آن ،انتخاب مناســبی بــرای طراحی و
اجــرای معامــات الگوریتمــی اســت .پایتون به
شــما کمک میکنــد که دادههــای مالــی را به
صــورت کارآمد تحلیــل کرده و حتــی مدلهای
یادگیــری ماشــین را برای پیشبینی بازار ســهام
بهکار ببرید.

آریا

وضعیت مناسب بنیادی

غکوروش

25

6.000

افق
زمانی

15

وضعیت بنیادی مناسب و
 60.000 48,310احتمال حذف ارز 4200
تومانی
وضعیت بنیادی مناسب و
 54.000 46,030احتمال حذف ارز 4200
تومانی
نسبت  P/NAVمطلوب
و احتمال عرضه اولیه
17.500 15,270
پاالیشگاه نفت ستاره
خلیج فارس

بازده یکسال گذشته
(درصد)

معرفی کتاب
دادهکاوی بهکمک «پایتون»

تصمیم

17,541

بازده از ابتدای تأسیس
تاکنون (درصد)

هفتهنامه بورس :شــرکت کارگزاری بانک ملی
ایران با کمتر از دو دهه فعالیت ،مدیریت دو صندوق
سهامی و یک صندوق درآمد ثابت را به عهده دارد.
ق شرکت کارگزاری بانک ملی
قدیمیترین صندو 
ایران ،صندوق ســرمایهگذاری مشــترک بانک ملی
ایران اســت که با حدود  14ســال فعالیت ،توانسته
بازده رویایی  37هزار درصدی را در این مدت به ثبت
برساند .خالص ارزش داراییهای این صندوق با افتی
 19درصدی در یک ســال گذشته ،در حال حاضر از
مرز  5هزار میلیارد ریال فراتر رفته اســت .گروههای
محصوالت شــیمیایی و فلزات اساسی بیش از همه
مورد توجه مدیران این صندوق قرار دارند.
دیگر صندوق ســهامی این مجموعــه ،صندوق
مشترک توســعه ملی ایران نیز در کمتر از یک دهه
فعالیت به بازدهی  2580درصدی دست یافته است.
خالص ارزش داراییهای این صندوق بیش از 5900
میلیارد ریال برآورد میشــود که نسبت به یک سال
گذشــته 25 ،درصد کاهش یافته است .مدیران این
صنــدوق نیز توجه خاصی بــه گروههای محصوالت
شــیمیایی ،فلزات اساسی و استخراج کانههای فلزی
دارنــد .کارگزاری بانک ملی ایــران کمی بیش از 4
سال قبل صندوقی برای جلب اعتماد ریسکگریزان
و جذب ســرمایههای آنان راهانــدازی کرد .صندوق
با درآمد ثابــت اعتماد کارگزاری بانــک ملی ایران
که در یک سال گذشــته  19درصد بازدهی نصیب
ســرمایهگذاران کرده است ،ســومین صندوق این
مجموعه است .در یک ســال گذشته خالص ارزش
داراییهای این صندوق با  29درصد رشــد به حدود
 99هزار میلیارد ریال رســیده اســت .بازار بدهی و
سپرده بانکی به ترتیب  50و  36درصد پرتفوی این
صندوق را تشکیل میدهند.

میانمدت

تالش برای افزایش بازدهی

19,340

 25,000شرایط مناسب زیرمجموعه ها

شپترو

4,919

دتماد
25

هدف
قیمتی

توضیحات

درصد از
پرتفوی

افزایش مقدار تولید
 43.000 37,586کنسانتره زغالسنگ و اصالح
قیمتی مناسب

کزغال

بلندمدت

صندوق
سرمایهگذاری
مشترک افق

12,990

15,000

وضعیت مناسب بنیادی

20

قیمت
روز

نماد شرکت

میان مدت

میانمدت

وبصادر

2,136

2,370

پایین بودن ارزش بازار
نسبت به حجم عملیات

20

شستا

هرمز

17,800

35,000

وضعیت مناسب بنیادی

20

افق
زمانی

بلند مدت

بلندمدت

فخوز

16,990

18,400

سودآوری باال در مقایسه
با شرکتهای مشابه

25

کاوه

18,250

26,000

رشد مناسب سود عملیاتی

10

سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان

میانمدت

شبندر

6,980

7,330

بهبود وضعیت عملیاتی
شرکت و چشمانداز مناسب
صنعت پاالیش

20

افق
زمانی

نماد شرکت

قیمت
روز

هدف
قیمتی

توضیحات

درصد از
پرتفوی

3

4

سبد پیشنهادی شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن

بلندمدت

نماد شرکت

قیمت
روز

هدف
قیمتی

توضیحات

-

2

سبد پیشنهادی شرکت مشاور سرمایهگذاری اماکو

درصد از
پرتفوی

شفافیت

افق
زمانی

سبــده یا سهام پیشنها ید هفتـه

,

10,860

30,100

15,270

14,000

رشد قیمت جهانی وضعیت
بنیادی مناسب

40,000

میزان دپوی زیاد شرکت
به میزان فروش سالیانه و
پتانسیل فروش باال

18,300

وضعیت بنیادی مناسب

درصد از
پرتفوی
20

15

10

20

نوری

140,000 112,240

وضعیت بنیادی مناسب

15

بفجر

37,356

وضعیت بنیادی مناسب

20

31,350

خوانندگان محترم واقف باشــند ســبد پیشــنهادی ارائه شــده صرفا منعکس کننده نظر کارشناسان است و هیچ گونه توصیه یا سفارشی نسبت به خرید و فروش ســهام نمیکند .بنابراین هرگونه خرید یا فروش براساس اطالعات فوق برعهده خود افراد بوده و شرکتهای 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.

