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پیشبینــی شــرایط اقتصادی
کشور در سال  1401به دو دلیل
داخلی و خارجی بســیار دشوار
اســت؛ اوال هنوز تنش سیاسی
مرت ی افقه
و اقتصــادی بین ایران و غرب و
آمریکا در او خود اســت؛ و ثانیا در داخل ،دولت
جدیــد هم کابینهای کم تجربــه و گاه فاقد دانش
الزم انتخاب کرده و هنوز در حال تغییرات اساسی
و وســیع در شــبکه مدیران از صدر تا ذیل است.
بیثباتی مدیریتی که موجب بیثباتی سیاستهای
اقتصــادی خواهــد شــد ،موجب عقــب افتادن
اقدامات اساســی در جهت بهبود شرایط اقتصادی
و رفاهی مردم خواهد شــد .با این وصف ،به دلیل
ساختارهای وابسته موجود ،شرایط اقتصادی کشور
به شدت به روابط خارجی و نتیجه مذاکرات فعلی
برای احیای برجام بستگی دارد.
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ا تصاد ایران در ن ال بر ام
پیش بینی شــرایط اقتصادی کشور در سال  1401به
مرت ی ا ه
دو دلیل داخلی و خارجی بسیار دشوار است؛ اوال هنوز
ا تصاددان
تنش سیاسی و اقتصادی بین ایران و غرب و آمریکا در
او خود است؛ و ثانیا در داخل ،دولت جدید هم کابینهای کم تجربه و گاه فاقد
دانش الزم انتخاب کرده و هنوز در حال تغییرات اساســی و وســیع در شبکه
مدیران از صدر تا ذیل است .بیثباتی مدیریتی که موجب بیثباتی سیاستهای
اقتصادی خواهد شد ،موجب عقب افتادن اقدامات اساسی در جهت بهبود شرایط
اقتصادی و رفاهی مردم خواهد شد .با این وصف ،به دلیل ساختارهای وابسته
موجود ،شــرایط اقتصادی کشور به شدت به روابط خارجی و نتیجه مذاکرات
فعلی برای احیای برجام بستگی دارد .بنابراین ،براساس سناریوهای مختلفی
از توافــق مذاکرات جاری مرتبط با احیای برجام ،میتوان برای شــاخصهای
اقتصادی در ســال آینده احتماالتی را پیش بینی کرد .البته ذکر این نکته نیز
حائز اهمیت است که به نظر نمیرسد دولت و حاکمیت بتوانند مانع از وخیمتر
شــدن شرایط اقتصادی رفاه مردم شوند اگر مذاکرات جاری شکست بخورد و
تحریمهای کاالیی و مالی تداوم یابند .به همین دلیل احتمال موفقیت موقت یا
دائم در مذاکرات جاری وجود دارد .بنابراین ،در صورت موفقیت مذاکرات جاری
و اعالم رفع تحریمها ،میتوان ســه سناریوی فوری ،کوتاه مدت ،و میان مدت
برای شرایط اقتصادی کشور در سال آینده پیشنهاد کرد
 .1در فوریترین اثر ،ارزهای توقیف شــده کشــور در برخی کشورها آزاد
خواهند شــد .این منابع که اهرا رقم قابل مالحظهای هستند میتوانند
بخشی از تنگناهای بودجهای دولت را به صورت نسبتا فوری حل کنند.
 .2امــا بعد از اعالم توافــق نهایی ،اوال مدتی زمان میبــرد تا ایران بتواند
بازارهای از دست رفته نفتی را از رقبای خود بازپس بگیرد .شاید برای نیل
به این مهم ،همچون تجربه پیشــین ،الزم باشد تا مدتی نفت را زیر قیمت
بفروشیم .با این وصف ،برای عادی شدن روابط اقتصادی و تجارت خارجی
کشــور ،بعد از رفع تحریمها و برای بهرهمندی کامــل از نتای این توافق،
حل مشــکل  FATFنیز ضروری است تا کشور بتواند عالوه بر امکان تجارت
فیزیکی کاالها و خدمات ،از امکان مبادالت ارزی و مالی از طریق سیســتم
بینالمللی بانکی نیز بهرهمند شود.
 .3امــا در میان مــدت و بعد از عادی شــدن مراودات کاالیــی و مالی با
کشــورهای خار  ،همه چیز بســتگی به مدیریت دولت و حاکمیت دارد.
تجربه نشان داده است که حتی در سالهایی که کشور با تحریمهای شدید
مواجه نبود ،ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه موجود مانع از آن بودند که
کشــور بتواند از همه رفیتهای انســانی و منابع طبیعی خود بهره ببرد.
هر چند ناکامیهای ســه دهه گذشته محدود به ناکارآمدی قوه مجریه به
تنهایی نبوده و به ســاختارهای ضدتوسعه موجود در همه اجزا حاکمیت
مربو است ،اما به نظر میرسد دولت جدید نیز فاقد تواناییهای الزم برای
رفع محدودیتهای داخلی در فرآیند توسعه کشور باشد .بنابراین در صورت
رفع کامل تحریمهای خارجی ،بعید اســت که شرایط اقتصادی و معیشتی
بهبود قابل مالحظهای را تجربه کنند اما میتوان امید داشت که با توسل به
درآمدهای نفتی حاصل شده ،شرایط فعلی بدتر نشود.

م ی یپور
م یر ام س گردان ا ماس

در مقطــع زمانی فعلــی باید فر
کنیم که مذاکرات برجامی در حال
به نتیجه رســیدن است .همچنین
اگــر فر کنیــم که ایــن توافق
منجر به احیای برجام  2015بدون
محدودیتهــای جدید شــود ،باید

منتظر سلسله اتفاقات زیر باشیم
 .1بخشــی از ارزهای بلوکه شده در بانکهای کرهای و چینی توسط بانک
مرکزی به بازار تزریق خواهد شد ،چه تزریق به صورت مستقیم برای کنترل
نرخها و چــه به صورت تخصیص ارز برای مقاصد مختلف اعم از واردات یا
مسافرت و غیره .نتیجه آن کاهش نرخ ارز در بازار آزاد خواهد بود و اینکه به
چه نرخی برسد ،به تصمیم دولت و سیاستهای بانک مرکزی وابسته است.
به نظر میرسد که دولت برنامه تثبیت ارز در نرخی نزدیک به  24هزار تومان
را برای دالر داشته باشد .شو اصلی در کوتاه مدت نرخ دالر را به این سطح
خواهد رساند ولی در سال  1401احتماال با توجه به تورم داخلی و مشکالت
بودجهای و غیره ،مجددا  10الی  15درصد تا پایان سال رشد کند.
 .2به مرور صادرات نفت و میعانات توســط دولت افزایش خواهد یافت.
این امر منجر به کاهش کســری بودجه دولت شده و فشار بر بازارهای
مالی کشور به ویژه بازار بدهی را کاهش خواهد داد .در این صورت شاهد
کاهش نرخ بازده تا سررسید در بازار بدهی خواهیم بود .این نرخ که در
حال حاضر نزدیک  22,5درصد است در شش ماه به زیر  20درصد برسد
و در نهایت تا پایان سال  1401به کمتر از  18درصد برسد.
 .3بــا عرضه نفت ایران به بازارهای جهانــی ،در کوتاه مدت اگر بحران
اوکراین حل شــود ،قیمت نفت احتماال به حدود  70دالر برســد و اگر
بحران اوکراین حل نشــود ،عرضه نفت ایــران ،منجر به ثبات نرخ نفت
در ســطوح فعلی یعنی نزدیک  90دالر میشود .میزان تولید نفت ایران
دســت کم تا یک سال به ســطح  4میلیون بشکه در روز نخواهد رسید
ولی انتظار میرود در شــش ماه آینده تولید نفت به  3میلیون بشکه در
روز برسد و اثرات آن بر بازار ارز و بودجه کشور محسوس خواهد بود.
 .4با توجه به تحقق ســناریوهای فــوق ،احتماال تا آذرماه  1401تحول

ا ا

ندگا ههای ر ا
خاصی در بازار ارز و بازار ســرمایه نخواهیم داشت ،یعنی انتظار نمیرود
که بازار شاخصهای بازار سرمایه تا این ماه رشد معناداری داشته باشند
و اینکه در ســه ماه زمســتان چه اتفاقی بیفتد به نتیجه انتخابات میان
دورهای کنگره ایاالت متحده بستگی دارد.
 .5انتخابات میان دورهای کنگره ایاالت متحده برای انتخاب  34سناتور
در آذر ماه  1401برگزار خواهد شد .نتای مشخص نیست و فقط میتوان
ســناریوها را در نظر گرفت .اگر جمهوری خواهان بیش از  20کرسی به
دســت آورند کنترل را خواهند داشت و در این صورت احتمال فشار بر
دولت ایاالت متحده یا کارشکنی در اجرای برجام وجود خواهد داشت و
احتماال بازار ارز در ایران تحتالشعاع قرار گرفته و بورس هم رشد دالری
خواهد داشــت .در صورت پیروزی دموکراتها یا عدم تغییر در ترکیب
فعلی کنگره ،شرایط  9ماه اول سال برای زمستان نیز تکرار خواهد شد.
 .6اگر افت برجامی بازار در اســفند ماه زیاد و متناسب با افت ارز باشد،
ممکن است کل سال  1401شــاخصهای بازار سرمایه رشدی باشند،
این امر منو بــه تحقق کاهش  25درصــدی در هزینههای صادرات
شرکتهای دالر محور در بورس خواهد داشت.
 .7در کل انتظار میرود که در ســال  1401بازار سرمایه باثبات باشد و
انتظار شکست تورم توسط شاخصهای بورس را نمیرود .با اینحال بازار
بدهی ،ســپردههای بانکی ،صندوقهای بادرآمد ثابت و کسب و کارهای
بانکی ،حمل و نقل ،بیمهای ،بازرگانی و توریستی رونق نسبی پیدا کنند.
همچنیــن برای بازار ســهام با مفروضات پیش گفته به نظر میرســد

ب ود ن ی در ا صعن سرمایهگذاری
در سالی که بورس با وضعیت رکودی و نوسانات متعدد مواجه بود صنعت
سرمایهگذاری با استقبال سرد معاملهگران روبهرو شد ،در شرایطی که به
دالیل مختلف خریداران عقب نشینی کردهاند ،نقطه ضعف سرمایهگذاری
غیر مســتقیم به دلیل کاهش احســاس مدیریت بر سهام و شرکتهای
نیما میرزا ی
کارشناس بازار سرمایه زیر مجموعه به ســردی معامالت افزود البته باید توجه داشته باشیم که
بخش عمده این گروه را سرمایهگذاریهای استانی سهام عدالت تشکیل
میدهند که عمدتا سهامدارانشان کمترین تجربه بورسی را دارند و در شرایط نسبتا ریزشی بورس در سال
جاری بی محابا اقدام به فروش میکردند تا جایی که برخی از شرکتهای مذبور بیش از  50درصد ریزش را
تجربه کرده و تأثیر قابل توجهی بر افت  23درصدی شاخص این گروه از ابتدای سال داشتند.

سناریوهای زیر اتفاق خواهد افتاد
 .1در کوتاه مدت شاخص کل افت نامحسوسی را تجربه میکند ،البته به
کمک سهام در صنایع خودرویی ،بانکی ،حمل و نقلی و تا حدی غذایی
و قندی و گرنه صنایع دالری افت بیشتری خواهند داشت.
 .2در کل سال  1401صنایع ریالی مثل خدمات پرداختیها ،لیزینگها،
بانکها ،حمل و نقل ریلی ،دریایی ،برخی از غذاییها و قندیها و سایر
صنایعی که وابســته به ارز  4200هســتند البته منو به حذف آن و
در کل صنایعی که نرخ محصوالت و بهای تمام شده ایشان ریالی است،
رشدی خواهند بود .البته برخی از خودروییها که زیان انباشته ندارند یا
سودآور هستند هم رشد باالتر از شاخص کل خواهند داشت.
 .3تــا انتخابات میان دورهای کنگره ســهام دالری با  p /eباالی  7افت
خواهند داشــت و در مقابل سهام دالری با  p /eفوروارد کمتر از  5رشد
خواهند داشــت .در کل به احتمال زیاد شــاخص کل تغییر محسوسی
نخواهد داشت البته نوسان همیشــه در بازار وجود خواهد داشت بویژه
اگر گشــایشهای برجامی بتواند نرخ بازده تا سررسید را در بازار بدهی
به کمتر از  18درصد برساند ،با تمام این تفاسیر امکان رشد  10الی 15
درصدی برای بازار ســرمایه وجود خواهد داشت و باید دید که چقدر از
مزایای برجام بهرهمند خواهیم شد.
 .4در صورت به اکثریت رسیدن جمهوری خواهان به رهبری ترام  ،با
تضعیف ریال مواجه خواهیم شــد و در این صورت ممکن است زمستان
بسیار متفاوتی نسبت به  9ماهه اول  1400داشته باشیم.

برای سال بعد میتوان انتظار داشت که با بهبود نسبی وضعیت بورس ،شرایط این گروه نیز مساعدتر شود
همچنین افزایش قابل توجه سود پرداختی سهام عدالت در روزهای جاری ،نیز جذابیت این گروه را میتواند
افزایش دهد .از نقا قوت این گروه بهطور عمومی ریســک نســبتا کم و سود سازیهای متعادل است که
به مرور زمان ارزش خود را حتی به معاملهگران کم تجربه و سهامداران عدالت اثبات خواهد کرد همچنین
تصمیماتی در خصوص تقویت بازارگردانی شــرکتهای ســرمایهگذاری استانی در دست بررسی است که
میتوانند نقد شوندگی این گروه و به تبع آن جذابیت نمادهای مربو را افزایش دهند.
شرکتهای سرمایهپذیر سهام عدالت بر خالف تصور سطحی گذشته ،ارزشمند بوده و عمدتا شرکتهای
ســود ســاز هســتند که با توجه به نرخهای جهانی افزایش یافته در هفتههای اخیر احتماال در فصول
پیش رو با جهش ســود ســازی و جذابیت خرید روبهرو شدند .در نظر داشــته باشیم که بسیاری از این
نمادها در شــرایط ریزشــی ماههای اخیر ریزشهای پیاپی و بعضا هیجانی را داشتهاند و در قیمتهای
فعلی برای ســرمایهگذاران کم ریســک و بلند مدتی از جمله اشــخاص حقوقی میتوانند مورد بررسی
قرار بگیرند.

ا
طبــق آمارهــای جهانــی صندوق
بینالمللــی پــول  I M Fدر ســال
 ،2020تولید ناخالص داخلی روسیه
با رقــم  1.7تریلیون دالر ،ســهمی
اسما ی درگاهی
معــادل  1.94درصــد از رقــم 88
م یر ام گرو ما ی ش ر
تریلیون دالری اقتصاد جهانی داشته
و از اقتصاد  94تریلیون دالری سال  2021نیز رقمی معادل  1.65تریلیون
دالر به این کشور اختصاص دارد .با این حساب این کشور در بین  10کشور
برتر از نظر تولید ناخالص داخلی قرار ندارد و همتراز کشــورهایی همانند
اسپانیا  1.44تریلیون دالر و استرالیا  1.6تریلیون دالر قرار میگیرد.
 12درصد تجارت جهانی 53 ،درصد تأمین نفت اروپا 46 ،درصد تأمین گاز
اروپا ،تأمینکننــده 20درصد گندم کل دنیا 44 ،درصد تولید پاالدیم13 ،
درصد پالتینیم و  10درصد نیکل دنیا 18 ،درصد زغال سنگ حرارتی و 6
درصد آلومینیوم دنیاســت همچنین  5درصد تولید مس دنیا را این کشور
در دست دارد و تولیدکننده بزرگ کودهای شیمیایی در انحصار فدراسیون
روسیه است.
از منظر صادراتی براســاس اطالعات ســال  2019از حجم صادرات 425
میلیارد دالری روسیه 55 ،درصد به اروپا تعلق دارد .از آغاز جنگ روسیه با
اوکراین نگرانیها در خصوص تاثیر این بحران در حوزههای مختلف تجارت
بینالملــل به خصوص قیمت کامودیتیها فزاینده بــوده و با اتخاذ برخی
تصمیمات همانند تحریم بانکی و انرژی روســیه تشدیده شده است که با
توجه به ارقام ذکر شده ،حذف چنین حجم تجارتی ناشی از تحریمها برای
اقتصاد بینالملل پیچیده و پرهزینه خواهد بود.
انتظار میرود رشــد اتفــاق افتاده برای قیمــت کامودیتیها که به تازگی
شاهدآن بودیم ابتدای این رشته دراز باشد .در حقیقت این بحران میتواند
با ایجاد اثر پروانهای ،چالش و مشــکالت در تأمیــن و عرضه را رقم زده و
منجر به صعود بیشتر قیمت کاالها شود و در ادامه به دلیل تبعات تطویل
جنگ روســیه و اوکراین و افت صادرات این کشورها ،بی ثباتی به اقتصاد
کشــورهای غربی سرایت کند و سیاستگذاری تأمین انرژی و کامودیتی در
این کشورها را تحت تاثیر قرار دهد.
بــه دلیل محدودیتهــای عرضه گاز از ســوی روســیه و کاهش ذخایر
استراتژیک ،قیمت گاز در منطقه اروپا در یک سال گذشته بیش از  4برابر
شده است .حمله روسیه به اوکراین بر عرضه گازی که یک سوم آن از خا
اوکراین عبور میکند اثر گذاشــته و از طرف دیگر تحریمهای اعمال شده
بر روســیه و توقف خط گازی نورد استریم  ،2این روند افزایشی را تثبیت
کرده اســت .اگر چه روسها تاکید دارند که عرضه گاز متوقف نخواهد شد
ولی برنامه جایگزینی گاز آن کشور از سوی اتحادیه اروپا مطرح شده است.
افزایش قیمت گاز به اقتصــاد اروپا لطمه جدی وارد خواهد کرد به عنوان
مثال با توجه به تاثیر قیمت گاز طبیعی بر برق کشورهای اروپایی قیمتها
افزایشی است و قیمت آن در آلمان ،رشد نزدیک  30درصد از ابتدای بحران
داشته است .در کشــورهایی همانند کره ،ژاپن ،چین و کشورهای اروپایی
هزینههای انرژی صعود قابل توجه داشــته و منجر به تورم مصرفکننده و
تولیدکننده شده است.
همانطور که از پیشبینیها بر میآمد اختالل در صادرات نفت روسیه توان
تاثیــر مهم بر بــازار نفت را دارد و از قیمتهای بــاالی  150دالر صحبت
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میشود .در حال حاضر قیمتهای نفت پس از تحریم نفت روسیه افزایش
داشــت و اثر منفی بر اقتصاد جهان گذاشته اســت .با این وجود احتمال
جایگزینی نفت ایران و نیز عرضه بیشــتر توسط دیگر کشورهای اوپک ،بر
این نگرانی فایق آمده و روند نزولی اخیر نیز از این موضوع حکایت دارد.
سابقه تحریمهای گذشته کشورهای غربی بر روسیه دردنا بوده ،به عنوان
مثال تحریم شرکت روسال در سال  2018منجر به بهم ریختگی و آشفتگی
بازار آلومینیوم شــد .با این وجود با تحریم گسترده اعمال شده بر روسیه
طی چند هفته اخیر و ممنوعیت دسترســی به ســویفیت برای آن ،منجر
به لطمه جدی بر جریان منابع مالی و نیز صادرات روســیه شــده اســت.
مشکل حادتر زمانی خواهد بود که واردات گاز از روسیه به کلی مختل شود
در این صورت هزینههای سرســامآور انرژی بــرای تولیدکنندگان اروپایی
مشکلساز میشود.
از منظر امنیت غذایی نیز این جنگ واجد اثر جدی است .دو کشور درگیر
جنــگ از تأمین کنندگان اصلی گندم غــالت و روغن آفتاب گردان و نیز
کودهای شــیمیایی هستند و تحت تاثیر بحران به وجود آمده ،قیمتها از
زمان جنگ افزایش جدی داشــته و پیشبینیها حکایت از تداوم روند در
صورت اختالل بیشــتر در صادرات به خصوص روسیه دارد .در حال حاضر
براســاس آمارهای موجود ،بیش از  25درصد غالت ایران از این دو کشور
تأمین میشــود و اختالل در آن میتواند امنیت غذایی کشــور ما را نیز به
مخاطره بیندازد.
ن
ر ر ش
به دنبال تحریم صادرات انرژی روســیه توسط آمریکا و ایجاد شو رکود
تورمی بزرگ بازارهای جهانی ،قیمت نفت صعودی شــد .در معامالت روز
دوشنبه هفته گذشته ،بهای نفت برنت در معامالت با  11درصد افزایش به
 130دالر و  43سنت رسید .همچنین بهای نفت وست تگزاس اینترمدیت
آمریکا با  9/28درصد افزایش به  126دالر و  39سنت رسید .در این مقطع
پیشبینیهــا از ارقام نزدیک  200دالر برای نفــت در صورت محدودیت

اساســی روی صادرات  5میلیون بشکه نفت روســیه حکایت داشت .ادعا
بر این اســت که بازار انرژی تحت کنتــرل عرضهکنندگان بوده و محر
کافی برای تداوم رشــد وجود دارد چرا که با وجود جهش قابل مالحظه در
قیمت جهانی نفت ناشی از جنگ روسیه و اوکراین ،کشورهای عضو اوپک
همچنان بر برنامه افزایش تنها  400هزار بشکهای در ماه آینده تاکید دارند.
پس از اعالم آمادگی امارات متحده عربی و عراق برای جایگزینی و پوشش
خال نفت روســیه ،قیمت نفت برنت با  13درصد کاهش به رقم  110دالر
و  82سنت رسید البته تحلیلگران هنوز در خصوص پوشش کامل کسری
عرضه روسیه توسط این کشورها تردید دارند.
ا رر ا
براســاس اطالعات ارائه شده ،میانگین هر مترمکعب گازهاب هلند در رقم
 4.318دالر قرار دارد که نسبت به میانگین هفته گذشته با رقم  3.728دالر
بیش از  15درصد افزایش نشان میدهد .دلیل این رشد تداوم نگرانیها در
خصوص تبعات تحوالت نظامی روســیه با اوکراین و اختالل در مسیر گاز
روســیه به اروپا است .اگرچه اتحادیه اروپا برنامههایی برای جایگزینی گاز
روسیه دارد و مقرر است واردات گاز از آن کشور به یک سوم کاهش یابد و
استفاده از ذخایر استراتژیک و نیز بهرهگیری از منابع  L N Gاز راهکارهای
تأمین انرژی پیش روســت .با این وجود موفقیت این راهکار در ابهام قرار
دارد و افزایــش قیمت برق و به دنبــال آن قطعی برق برای صنایع ،صعود
هزینــه گرمایش و نیز محصوالت مرتبط بــا گاز طبیعی در اروپا به عنوان
مشتری اصلی گاز روسیه ،محتمل است.
ر ن ار 000ر ش
افزایش ریسک اقتصاد جهانی منجر به هجوم سرمایهها به سمت داراییهای
کم ریسکتر مثل طال و دالر شده است .در حالت عادی رشد دالر از دالیل
فشار بر قیمت طالست اما چشمانداز رشد قابل توجه تورم جهانی به همراه
ریسکهای اقتصاد کالن در سطح دنیا ،منجر به جهتگیری سرمایهگذاران

به سمت طال شــده است .قیمت جهانی طال در معامالت بازارهای جهانی
در ادامه روند صعودی تحت تاثیر تقاضا برای ســرمایهگذاری امن ناشی از
تشــدید جنگ روســیه و اوکراین ،به بیــش از  199.81دالر در هر اونس
صعــود کرد .بهای هر اونس طال برای تحویــل فوری با  .59درصد کاهش
به رقم  1986دالر و  50ســنت رسید که این رقم باالترین قیمت از سال
 2021بوده است .در مجموع ،در هفته گذشته قیمت طال در محدوده رقم
 2000دالر نوسان داشت که محدوده مقاومتی این فلز گرانبهاست .به نظر
میرســد بازار در انتظار محرکی اســت تا قیمت طال به باالی  2000دالر
صعود کند.
م
از آنجا که روســیه و اوکراین از تأمینکنندگان اصلی فوالد هستند ،توقف
صادرات این کشــورها ناشی از جنگ ،بازار این محصول را تحت تاثیر قرار
داده اســت .نزدیک به 10میلیون تن ســفارش محصوالت فوالدی با زمان
حمل فوریه مارس و آوریل ،کنسل شده است .تحلیلگران از ارقام  900دالر
برای اسلب سخن به میان میآورند که دور از انتظار نیست.در نتیجه جنگ
روســیه و اوکراین ،بالتکلیفی و ابهام بر بازار ورق گرم حاکم شــده است و
کارخانهها از تعیین قیمت ورق ســرباز میزنند .احتمال دارد در چند روز
آتی کارخانههای هندی ارائه قیمتهای پیشنهادی صادراتی شناور را از سر
بگیرنــد .در صورت باال رفتن قیمت کارخانههای هندی ،احتماال ورق گرم
چین به گزینه ارزان تر خریداران اروپایی تبدیل شود.
م س
در هفته گذشته افزایش خریدها در بازار نقدی ،قیمت سنگ آهن  62درصد
را باال برد و با  1.5دالر افزایش به رقم  171.75دالر رساند .مس نیز در هفته
گذشته روند صعودی قابل توجهی داشت و در معامالت هفته گذشته با رقم
 10729دالر به ازای هر تن ،توانســت از سقف تاریخی  10724دالر به ازای
هر تن عبور کند .چشم انداز استمرار جنگ و نیز تحریمهای کشورهای غربی
بر روسیه به صعودی بودن روند قیمت مس کمک کرده است.
سال
م
ا
ر
رس
فلز روی نیز تحت تاثیر جنگ به باالترین قیمت از ســال  2007رســید.
افزایش هزینه حمل دریایی و قیمت انرژی در اروپا ،قیمت این محصول را
تحت تاثیر قرار داده است.
ره
م
ا
روسیه به عنوان بزرگترین صادرکننده اوره جهان مطرح است و تحریمهای
اعمال شــده بر این کشــور باعث محدودیت عرضه شده و جهش قیمتی
را دنبال داشــته اســت .متعاقب افزایش هزینههای حمل به دلیل افزایش
قیمت نفت خام و تقاضای مضاعف و نیز تاکید کشــور روســیه بر تمرکز
تولید کنندگان بر نیازهای داخلی ،قیمت اوره را با افزایش بیشتری مواجه
خواهــد کرد .از طرفی افزایش قیمــت گاز در اروپا نیز محدودیتهایی بر
تولید شرکتهای اروپایی به دنبال دارد که بر این موضوع موثر خواهد بود.
قیمت متانول نیز با نفت همبستگی دارد و در اثر افزایش قیمت نفت روند
صعودی داشت.

ا ا
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ارزش ذاری سرخابیها با دنیایی از اب ام
در و عرضه ســرخابیها
شروع شده و تا هفتههای
آینــده بــه نتیجــه خود
میرســد و اقــدام خوبی
ی امیرشاهی
اســت؛ چــون منجــر به
کارشناس خ ما ما ی مشاورسرمایهگذاری اینت
شفافیت و اصالح ساختاری
این دو باشگاه میشود؛ البته که در این میان با چالشهایی از بابت اصالح
ســاختار ،آماده ســازی و ارزشگذاری برای ورود به بازار سرمایه همراه
شــدیم .صورتهای مالی ای که برای ارزشگذاری این دو باشگاه مبنا قرار
داده شد ،بندهای حسابرسی متعددی را دارد که به شدت جدی هستند؛
یکی از مواردی که سفت و سخت دنبال میشود نبود سیستم حسابرسی
نامناسب و سیستم کنترل داخلی جهت گردآوری اسناد و مدار و ثبت
رویدادهای مالی است که در باشگاه وجود ندارد.
یک بند دیگر حسابرسی در صورتهای مالی سرخابیها وجود دارد؛ مبنی
بر بدهیهای احتمالی قابل توجه اعم از مالیاتی و غیر مالیاتی اســت که
باعث شده دچار یک خطای محاسباتی شویم؛ چون صورتهای مالی این
دو باشــگاه قابلیت اتکایی الزم برای ارزشگذاری ندارند و در صورت مالی
شرکتها ورودی اصلی ارزشــگذاری هستند که قابلیت اتکایی به آنها به
شــدت مورد اهمیت اســت .همچنین نســبت به آینده این دو باشگاه از
بابت ترکیب سهامداری و سهامداران اصلی که قرار است سکاندار شرکت
باشند ،ابهام آمیز است.
در ارزشــگذاری این دو باشگاه برخی ضرایب استفاده شده که به صورت
شــفاف توضیح داده نشده؛ همچنین مشخص نیســت محاسبات از چه
طریقی انجام شده؛ بنابراین ابهام وجود دارد که گزارشات را دچار خدشه
کرده اســت ،نیاز بوده که به صورت شفاف در بخش ارزشگذاری گزارش
به صورت مفصل توضیح داده شود؛ چون ارزش شرکت نسبت به ضرایب
صورت مالی حساس است.
ارزش این دو باشــگاه حدود  3هزار میلیارد تومان برآورد شده که تقریبا
هم اکنون  60درصد ارزش بر اســاس ارزش برند آنهاســت و  40درصد
مابقی با توجه به ارزش امالکی که دارند انجام شــده است .این امال بر
اساس نکاتی که گفته شده؛ حتی سند مالکیت قطعی ندارند.
وقتی کسی ســهامدار یک شرکت میشــود از نگاه اقتصادی باید بتواند
منفعت مالی کســب کند ،اما ممکن اســت انگیزه هواداران پرسپولیس و
اســتقالل بیشتر احساسی و اجتماعی باشــد تا اقتصادی .قطعا آنها قصد
دارند در مجمع این دو باشگاه حضور یابند و ا هار نظر کنند ،اما با عرضه
قطره چکانی که در حال انجام اســت؛ به نظــرم چنین رخدادی ممکن
نیســت؛ بنابراین باید توجه کرد که درباره عرضه ســهام این دو باشگاه؛
سهامداری اولویت است یا هواداری.

سالهاست که موضوع پذیرش و واگذاری دو باشگاه
م د ابراهیمی
استقالل و پرسپولیس در دولتها مطرح است،اما به
خ رن ار
نتیجه نرســیده بود که در دولت سیزدهم این اقدام
انجام شد ،ولی در مباحث اجرایی با مشکالت و ابهامات بسیاری روبهرو
بود که فعاالن بازارسرمایه این موضوع را مورد نقد قرار دادند؛ همچنین
مورد  5بندی اعضای هیــأت مدیره فرابورس هم ناتمام ماند و ترتیب
اثری به گفته آنها داده نشــد .هنوز هم فعاالن بازار و مردم نمیدانند
دلیل تعجیل در پذیره نویســی این دو باشگاه چیست و از متولیان امر
میخواهند جزییات موضوع را شفاف کنند.
ا
ار
ن ا
احمــد پویان فــر ،مدیرعامل شــرکت مشــاور
ســرمایهگذاری ارزش پــرداز آریــان آیکــو در
خصوص واگذاری سرخابیها در بازارسرمایه گفت
همانطور کــه میدانید سالهاســت بحث ورود
استقالل و پرســپولیس به بورس مطرح است ،اما
به دلیل ابهامات و مشــکالت زیاد این دو باشگاه ،این اقدام انجام نشده
اســت .وی افزود همچنین در چند مدت اخیر ،شاهد مذاکرات سازمان
خصوصیسازی با فرابورس و سازمان بورس بودیم که در نهایت اعضای
هیــأت مدیره فرابورس تصمیم گرفتند با رعایت مفاد  5بندی ،پذیرش
باشگاههای پرســپولیس و استقالل انجام شــود ،اما نکتهای که وجود
دارد اینکه به دلیل اشــکاالت جدی در ساختار حاکمیت شرکتی ارکان
بازارســرمایه از جمله هیأت مدیره بورسها ،در برخی موارد تصمیمات
کارشناسی به نحو شایسته اتخاذ نمیشود .پویان فر به نکته بسیار مهمی
در خصوص انتصاب اعضای هیأت مدیره فرابورس اشــاره کرد و گفت
یکی از دالیل اصلی این امر ،تصدی ســمت اعضای هیأت مدیره ارکان
بازار سرمایه در سایر نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس است که
این موضوع استقالل تصمیم گیری را گاه خدشه دار میسازد و چه بسا
اینکه این اتفاق در این موضوع خاص رخ داد.
به گفته مدیرعامل شرکت آیکو ،اعضای هیأت مدیره فرابورس تصمیم
بســیار مفید و خوبی گرفتند و بنا بود این عرضه؛ مانند سایر عرضهها
پس از طی تشریفات قانونی انجام شود که متاسفانه سازمان خصوصی
سازی ورای حیطه مس ولیت و اختیارات خود رفتار کرده و قبل از طی
فرآیندهای قانونی الزم در ســازمان بورس و فرابورس بهصورت قاطع
زمان عرضه اولیه این دو باشــگاه را اعالم کرد .وی تصریح کرد بیشتر
کارشناســان بازارسرمایه مخالف عرضه اولیه اســتقالل و پرسپولیس
بــدون رفع نواقص و محدودیتها و پیــش از انجام اصالحات ضروری
و قانونی هســتند .ســوال اساسی در اینجا این اســت که چرا باید به
این ســرعت این اقدام انجام شــود و چه عجلــه ای در این خصوص
وجود دارد ســاختار ،سیستم و صورتهای مالی این دو باشگاه طبق
ا هار نظر حسابرســان مستقل دارای اشــکاالت جدی است؛ سازمان
بــورس باتوجه به اختیارات قانونی و جایــگاه نظارتی خود نباید اجازه
این عرضه را میداد.
پویان فر نقد خود را از ارزشــگذاری این دو باشگاه این گونه بیان کرد
ارزشگذاری این باشگاهها دارای ابهامات و اشکاالت جدی است ،حتی
به صورت شکلی نیز دســتورالعمل پذیرش شرکتها در این خصوص
رعایت نشده و اصوال گزارش ارزشگذاری باید توسط نهادهای مجوزدار
تحت نظارت سازمان بورس تهیه میشد؛ همچنین گزارش کارشناس
رســمی دادگستری هیچ اســتناد قانونی در دستورالعملهای سازمان
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بورس و بورسها ندارد .مدیرعامل مشاورســرمایهگذاری ارزش پرداز
آریان ا هار داشــت در دســتورالعمل جدید پذیرش مصوب سازمان
بورس ،نهاد ارزشگذار باید حداقل  50درصد عرضه اولیه را تعهد پذیره
نویســی کند ،آیا در خصوص این دو باشگاه کارشناسان رسمی تعهد
به پذیرهنویســی دادهاند در کل چه کسی میخواهد این مس ولیت
را بــر عهده بگیرد وی افزود به عقیده بنده عرضه اولیه اســتقالل و
پرســپولیس بدون طی و در نظر گرفتن مراحل قانونی در حال انجام
اســت و به نوعی ایــن عرضه اولیه ،نردبان کســب افتخار افراد خاص
شده است.
ش
ان ن نا ه
حمید اسدی ،حقوقدان بازارسرمایه نیز در خصوص
روند اجرای واگذاری اســتقالل و پرســپولیس به
بورس گفت ســرخابیها ملزم به اصالح ســاختار
مالی بودند و ربطی به ورود بازار ســرمایه ندارد .دو
باشــگاه استقالل و پرسپولیس صرفا پذیره نویسی
انجام دادند و این فرآیند خار از چارچوب عرضه اولیه اســت؛ در واقع
این دو شــرکت اقدام به افزایش سرمایه از محل صرف سهام کردند که
این اقدام باعث ورود نقدینگی به باشگاه ها میشود.
وی افزود نکته بسیار مهمی که از منظر حقوقی مورد توجه قرار میگیرد،
دلیل افزایش سرمایه از محل صرف سهام است و شرکتهای بازار سرمایه
دلیل چنین اقدامی را غالبا برای راه اندازی خط تولید یا ایجاد روندهای
مثبت و توسعه ای جهت صادرات یا تولید بی اثر ایجاد میکنند یا دالیلی
که باعث افزایش روند سودسازی شرکتها شده ،استفاده میشود؛ اما در
باشگاههای استقالل و پرسپولیس چنین فرآیندی دیده نمیشود و دلیل
افزایش سرمایه این دو باشگاه از طریق صرف سهام اصالح ساختار مالی
و تطبیق با ضوابط  A F Cاعالم شده است.
اسدی در خصوص ساختار مالی این باشگاه عنوان کرد حتی اگر این دو
باشگاه در بازار سرمایه هم پذیره نویسی نمیکردند و افزایش سرمایه از
طریق صرف ســهام هم انجام نمیدادند ،باید اصالح ساختار مالی انجام
میشد؛ چون جز تکالیف قانونی آنهاست .بنابراین نیازی به پذیره نویسی
نبــود ،حتی با پذیره نویســی هم نباید افزایش ســرمایه از طریق بازار
سرمایه انجام میشد ،زیرا باتوجه به قانون باید اصالح ساختار مالی انجام
و ضوابــط خود را با  A F Cمنطبق میکردنــد؛ در نتیجه این موضوعات
دلیل محکمی برای استناد به خرید سهام این دو باشگاه نیست.
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سیاوش وکیلی ،کارشناس بازارسرمایه هم در این
خصوص گفت نگاهی به آمار پذیره نویســی سهام
سرخابیها حاکی از روند کاهشی روزانه مشارکت
ســرمایهگذاران در پذیره نویسی ســرخابیها در
طول  5روز معامالتی گذشــته است .خاصه اینکه
به موجب اعالم مدیریت عملیات بازار فرابورس »وجوه بلوکه شده برا
سفارشات نباید تا حذف سفارش توسط مشتر یا ویرایش سفارش فعال
مشتر به حجم پایینتر آزاد شود .بدیه است امکان ویرایش حجم یا
حذف ســفارش مذکور صرفا در دوره سفارشگیر در روزها آت و با
توجه به پیامها بعد نا ر امکان پذیر خواهد بود .
به گفته وکیلی این اســتقبال سرد در برابر مزیت مهم آغاز شفاف سازی
در عملکرد این دو باشــگاه بزرگ یک پیام مهم برای متولیان امر با این
مضمون دارد »بازار ســرمایه از اصول و قواعــد خود پیروی میکند و
نباید فعالیت در آن را با سکوهای ورزشگاهها همسان دید .کماکان عدم
شــفافیت صورتهای مالی  ،بندهای گزارش حسابرس و بازرس قانونی
و نحوه ارزشــگذاری آنها مورد ابهام و ســوال فعاالن بازار سرمایه است
بنابراین توصیه میشــود که »دولتمردان به ساز و کارهای بازار سرمایه
احترام بگذارند .حتی با فر تکمیل پذیره نویسی سهام ،در آینده ساز
و کار بازار ارزش بازار ســرخابیها را مشــخص خواهد کرد .شاید عرضه
سهام بدون سقف تعدادی و ریالی و ماهیت خریدار  ،فرصت اصلی برای
خصوصی ســازی رافراهم میکرد  .ناگفته نمانــد امکان انجام این اقدام
اصالحی در متد عرضه ســهام هنوز پابرجاست .این روند کند نشانگر آن
اســت که ســرمایهگذاران به مباحث ارزندگی و سودآوری توجه دارند و
مدیران این شرکتها پس از بازگشایی باید اهتمام جدی در رفع بندهای
حسابرسی و ایجاد مکانیسمهای کنترل داخلی و اعمال حاکمیت شرکتی
داشته باشند و افشــای مناسب و مستمر اطالعات را در دستور کار قرار
دهنــد .همچنین ضــرورت دارد هواداران این دو باشــگاه که بعد از این
سهامدار شرکت نیز خواهند بود آگاه باشند که بازی در زمین بورس نیاز
به کسب دانش و مهارت و اطالعات دارد و صرفا با روحیه هوادار تیم بودن
نمیتوان مطالبهگری از مس والن باشگاه را طلب کرد.
پرسپولیس :تعداد کل سهام قابل پ یرهنویسی 1.034.840.567
روز

تعداد
پ یرهنویسی

قیمت هر سهم
ریال

م و وه
میلیون ریال

درصد
از کل

1400/12/15

162.229.136

3.387

549.470

15.6

1400/12/16

40.194.032

3.387

136.137

3.8

1400/12/17

16.610.997

3.387

56.261

1.6

1400/12/18

15.502.833

3.387

52.508

1.5

1400/12/21

5.520.622

3.387

18.698

0.53

جم پ یرهنویسی شده

240.057.620

813.074

23.03

استق ل :تعداد کل سهام قابل پ یرهنویسی 1.236.099.656
م و وه
میلیون ریال

درصد
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روز

تعداد
پ یرهنویسی

قیمت هر سهم
ریال

13.5
3.3

1400/12/15

167.403.903

2.910

487.145

1400/12/16

41.126.318

2.910

119.677

1400/12/17

17.683.150

2.910

51.458

1.43

1400/12/18

16.122.232

2.910

46.915

1.30

1400/12/21

5.684.123

2.910

16.540

0.45

جم پ یرهنویسی شده

248.019.726

721.735

19.98
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همانطور که گفتید ما بورســی هســتیم و مو فیم به سهامداران خود
گزارش ارائه کنیم که صحت و ســقم تمام گزارشهای مالی ما توســط
نهادهای مربوطه مورد بررســی قرار گرفته است .اما در خصوص افزایش
قیمتها و کاهش ســود ،ابتدا باید عوامل تاثیرگذار بر قیمت تمام شده
را بررســی کرد .امســال چهار مولفه اصلی که بر قیمت تمام شده تاثیر
مستقیم داشت به میزان زیادی دچار نوسان شد؛ اول از همه قیمت مواد
اولیــهای که از چین خریداری میکردیم باال رفته اســت و برای اینکه
کاالیی را در تابســتان تولید کنیم باید اکنون مواد اولیه آن را خریداری
و هزینه آن را پرداخت کنیم .پس در مرحله اول افزایش قیمتی اینگونه
داریم ،در مرحله دوم دالری که به طور متوســط زیر بیست هزار تومان
خریداری میکردیم در حال حاضر بیش از بیست و پن هزار تومان شده
اســت .سومین دلیل افزایش هزینههای جاری کشور است .در قبال این
افزایشها هر ســال مجوزی برای افزایش قیمت کاالهای تولید خودمان
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میتواند از وضعیت نابسامان بازار باشد؛ وقتی در بازار کمبود وجود دارد
و در مقابل تقاضا باالســت ،بازار میتواند این کار را انجام دهد .مادیران
 1500نمایندگــی دارد که هر کدام قیمت خود را ارائه میکنند .ولی به
تمام آنها اعالم شــده که اگر نهادهای نظارتی قیمت خرید را بخواهند،
مبلغ خرید از مجموعه مادر به آنها اعالم خواهد شد.
م
هن س ه س
نه نرسیده است ،وقتی به تولید کننده نرسد به سهامدار هم نمیرسد.
س ا

داشتیم که امسال اجازه افزایش قیمت داده نشد .در سال جاری به طور
متناوب توســط نهادهای مختلف مــدام در مورد قیمت تک تک کاالها
مورد سوال قرار گرفتیم.
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ن هس
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در نهایت همه این عوامل باعث شده سود مادیران نسبت به سال گذشته
بســیار کمتر شود و به طور کلی تاثیر این ســود شاخصی است که در
بورس به عنوان ارزش بازار کل شرکت تعبیر میشود و عمال این مس له
باعث افت ارزش ســهام شرکت شده اســت .مشکل دیگری که این کار
ایجاد میکند این اســت که شرکتهای تولیدکننده داخلی توان رقابت
خود را از دســت میدهند و راه برای کاالی قاچاق باز می شــود .کاالی
قاچاق جز هزینــه دالری خرید کاال به اضافه هزینه حمل ،عمال هزینه
دیگری ندارد و این مس له باعث میشود کاالی قاچاق به راحتی فروخته
شــود؛ بنابراین آنها هر روز قویتر از قبل میشــوند و تولید کنندگان
داخلی هرروز ضعیفتر.
ش اره
م م م ه
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وزارت صمت و ســازمان حمایت از مصرف کنندگان به ما اجازه افزایش
قیمت ندادنــد؛ بنابراین تقریبا میزان افزایش قیمت محصوالت مادیران
صفر بوده است.
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فکر میکردیم با توجه به شرایط کلی کشور شاخص سهام بورس باالتر
برود و وضعیت بهتر بشــود ،از طرفی محدودیت زمانی برای مجوزی که
بابت افزایش سرمایه گرفته بودیم رو به اتمام بود بنابراین تصمیم گرفتیم
از هزار و هشتاد میلیارد تومان حدود نصف آن را یعنی ششصد میلیارد
تومان را انجام دهیم.مابقی آن هم جزو مطالبات سهامداران است که هر
افزایش سرمایه و طی کردن مراحل حدود دو سال زمان میبرد.
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مادیران در دو سال گذشته ســرمایهگذاری بسیاری در زیرساختهای
تولید انجام داده اســت .ما اینکار را کردیم که برای کشور ماندگار باشد
و در نهایت باعث اشتغالزایی شود .وقتی قیمت ها در حال افزایش است
تولید کننده در حال از دست دادن قدرت نقدینگی است ،از طرف دیگر
بخاطر افزایش قیمتها بازار به سمت قاچاق میرود .در جلسهای که با
معاون اول رئیس جمهور داشــتیم ،ایشان گفتند بازار لوازم خانگی 50
درصد در اختیار قاچاق اســت و این عدد مداوم در حال افزایش است .با
توجــه به کمبود نقدینگی برای خرید و افزایش نرخ ارز ،تهیه مواد اولیه
مشکل شده و تولید کننده توان خرید و تولید ندارد در این بین قاچاقچی
سود اصلی را کرده و با این وضعیت در یکی دو سال آینده دچار اتفاقات
تل تری خواهیم بود.
ر
سها ر
تمام تالشمان را کردیم بهترین کارخانه لوازم خانگی ایران را راهاندازی
کنیم؛ سرمایههایی که سهامداران در اختیار ما قرار دادند را به دقت خر
توسعه زیرساختهای شــرکت کنیم و امیدوارم سال آینده اثرات آن را
در سه ماهه اول ببینند.

ی

با توجه بــه تصمیمات دولت قبل در
خصــوص ارز ترجیحــی در بودجــه
سال جاری مقرر شــده بود که مبلغ
 9میلیــارد دالر بابت واردات کاالهای
ح موسیپور
اساســی ،دارو و تجهیزات پزشکی و
کارشناس ت ی گرو ما ی آگا
نهادههای دامی تا پایان شــهریور ماه
 1400تخصیص یابد و پس از آن تاری  ،پایان این سیاســت ارزی اشــتباه
اعالم گردد؛ اما با روی کار آمدن دولت جدید و با توجه به تورمهای باال در
فصل تابستان و پاییز ،مقرر گردید سیاست ارز ترجیحی تا پایان سال ادامه
یابد و به نظر میرســد در مجموع سال  1400بالغ بر  15میلیارد دالر ارز
ترجیحی تخصیص یافته که از این مبلغ چیزی در حدود  2,5تا  3میلیارد
دالر آن مربو به واردات دارو و تجهیزات پزشکی است.
اما در الیحه بودجه سال  1401دولت تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفت
و در تبصره  14مبلغی در حدود  100همت را برای یارانه کاالهای اساسی
و دارو در نظر گرفت ،اما در کمیســیون تلفیق مجددا رای به بازگشــت 9
میلیارد دالر ارز ترجیحی گرفته شــد با این تفــاوت که مبلغ ریالی آن به
عنــوان یارانه در اختیــار مصرفکننده نهایی قرار گیرد .برهمین اســاس
در ســال آتی شــرکتهای دارویی برای واردات مواد اولیه موثره خود ارز
ترجیحی دریافت نخواهند کرد و این یارانه از طریق شــرکتها بیمه برای
جلوگیری از افزایش شدید قیمت دارو پرداخت خواهد شد.
تا اینجای کار همچنان ابهامات داروسازان برای سال آینده در خصوص نحوه
تامین ارز و واردات مواد اولیه مورد نیاز باقی مانده و وزارت بهداشت نیز تاکنون
رویه مشــخصی را برای این موضوع تبیین نکرده است .با توجه به اینکه در
صنعت دارو به طور متوســط چیزی در حدود  20تا  25درصد از مواد اولیه
شرکتها با استفاده از دالر  4200تومانی تامین شده است و موجودی مواد
اولیه این شرکتها که معموال بین  6تا  9ماه است ،انتظار میرود در سال اول
پس از حذف ارز ترجیحی شرکتهای دارویی با سود آوری قابل مالحظهای
رو به رو شــود و شــاهد اقبال به این صنعت در بازار سرمایه باشیم اما اینکه
در چه زمانی از ســال آتی این اتفاق رخ خواهد داد بستگی به زمان دریافت
مجوزهای افزایش نرخ فروش شرکتهای دارویی از سازمان غذا و دارو دارد.
امــا در ســالهای بعد و در صورتی کــه دولت نتواند تعهــدات خود را به
شرکتهای بیمهگر در خصوص پرداخت یارانه بخش دارو انجام دهد تمامی
شرکتهای زنجیره دارو از تولید کنندگان مواد اولیه تا شرکت های پخش با
مشکالت عدیدهای در عملیات خود مواجه خواهند شد .با توجه به تعهدات
قبلی دولت به شرکتهای بیمهگر به نظر میرسد در سالهای آتی میتوان
انتظار افزایش دوره وصول مطالبات شــرکتهای دارویی به باالی یک سال
همانند ســال های  93و  94که طرح تحول نظام ســالمت اجرایی گردید
را شــاهد باشــیم .همچنین با توجه به افزایش نیاز سرمایه در گردش این
شــرکتها به منظور واردات مواد اولیه مورد نیاز پس از حذف دالر 4200
می توان انتظار افزایش هزینههای مالی شــرکتهای دارویی و به تبع آن
کاهش حاشیه سود خالص این شرکت ها را داشت.
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در حال حاضر بحث قیمت خودروهای
داخلی و حواشــی زیاد آن در رابطه
باقیمت باالی برخی خودروها بهشدت
موردتوجه قرارگرفته است .با توجه به
کاویان ا ی
این موضوع سعی داریم مقداری این
کارشناس بازار سرمایه
صنعت را بررســی کنیــم که عمدتا
بزرگترین مشــکل خودروسازهای کشــور ما مدیریت نادرست و بهرهوری
پایین این شرکتهاســت همچنین نیروهای کار بهشدت زیاد عمدتا در این
شرکتها به چشم میخورند .اما در مقابل این مشکالت داخلی این صنعت
با مشــکالت خار از شــرکتهای تولیدکننده خودرو و قطعات نیز مواجه
است .اصوال بحث قیمتگذاری دستوری بهعنوان یک مانع برای هر صنعتی
میتواند عمل کند و رانت زیادی را درگذر زمان بین داللها تقســیم کند.
اما موضوع قابلتوجه اینجاســت که شرکتهای تولیدکننده خودرو معتقد
هستند که باقیمتهای فعلی تولید خودرو کار بهصرفهای نبوده و باعث بروز
مشکالت بیشتر در شرکتها خواهد شد و از تولید بهاندازه موردنیاز شرکت
خودداری میکنند و تقاضای زیاد موجود در کشور باعث میشود که قیمت
خودرو روزبهروز افزایش پیداکرده و از قیمت کارخانه فاصله بیشــتری پیدا
کند .اصوال این شــرکتها با این مشکالت دستوپنجه نرم میکنند و این
مشکالت گریبان گیر قطعه سازانی میشود که قطعات تولید خودرو را برای
این شرکتها تأمین میکنند .اما بحث اصلی اینجاست که خودروسازان به
موضوع تولید بهصرفه نیســت پافشاری کرده و اصوال سعی میکنند تا جای
ممکن تولید کمتری داشته باشند که این امر باعث مشکالت زیادی از جمله
قرعهکشــیهای مربو به خرید خودرو شده بود و اصوال تقاضای موجود را
پوشش نمیداد .در این میان هســتند خودروسازانی که زمانی محصوالتی
به فروش میرســاندند که بهواسطه سیاستهای فروش اقساطی و لیزینگی
قیمــت بازار خودرو از کارخانه کمتر بود .امــا در رابطه با آینده این صنعت
الزم به ذکر است که سناریوهای مختلفی در رابطه با از بین رفتن مشکالت
و بحث توافقات وجود دارد .اصوال ارتبا کشــور ما با برخی خودروسازهای
خارجی میتواند برای خودروســازان داخلی مفید واقع شود چراکه با انتقال
فناوری تولید و مونتاژ برخی خودروهای خارجی تولیدکنندگان ما میتوانند
هم بهرهوری باالتری نســبت به گذشته داشته باشند و هم بهواسطه فروش
محصــوالت جدید و متنوع میتوانند درآمدهای خــود را افزایش دهند .اما
موضوع و مانع اصلی این تولیدکنندگان خودرو بحث قیمتگذاری دستوری
است که بهشدت به این صنعت لطمه وارد کرده و باعث بروز مشکالت زیادی
برای این صنعت شــده است .اصوال استقالل یک واحد صنعتی و تجاری در
راستای تولید محصوالت میتواند شــرایط بهتری را برای تولیدکنندگان و
مصرفکنندگان ایجاد کند .چراکه قیمتها در ســطح بازار مشخصشده و
مشکالت اینچنینی را کمتر در بازار خودرو و حتی محصوالت دیگر خواهیم
دید .اصوال چند نرخی شدن کاالها باعث بروز مشکالت زیاد و فساد در اقتصاد
کشورها خواهد شد که با حذف موانع تولید و جلوگیری از بروز این مشکالت
میتواند آیندهای بهتر برای صنعت خودرو و اقتصاد ایران را متصور شد.

در بین صنایع مطرح و سود ساز
کشــور صنعت فوالد بــه عنوان
بزرگترین بخــش صنایع فلزی،
و پــس ازآن تولید فلزات گرانبها
م عود م یان
غیرآهنی نیز به دلیل دسترسی
ت ی ر بازار سرمایه
به معادن و منابع غنی در کشور،
نیروی کار بالقوه و … یکی از مهمترین صنایع تأثیرگذار در رشد اقتصادی
کشور شناخته میشوند .بسیاری از شرکت های گروه فلزات اساسی که
در بورس معامله میشوند و شــامل صنایعی از جمله مس،روی ،سرب
وآلومینیوم هستند در این دسته جای میگیرندکه در این بین نمادهای
فباهنر ،کمنگنز ،فملی ،فایرا و کیمیا به لحا درآمدی جز برترین های
گروه خود هستند .رشد ساالنه سود خالص دو گروه تولید فلزات گرانبها
به غیر از آهن و فرآوردههای نفتی در  5ســال گذشته به طور متوسط
باالی  100درصد بوده اســت .پس می توان گفت در بین نمادهای قابل
کوییک  Rکه نوع اتوماتیک آن نیز به تولید رسیده
در حال حاضر ارزان ترین خودروی اتوماتیک صفر
کیلومتر بازار کشور به حساب می آید.
خانواده کوییک از تازه نفس ترین خودروهای ها
بک حاضر در بازار به حســاب می آیند و کوییک
 Rکه پارس خودرو آن را در ســالن رنو تولید می
کنــد ،در میان خانواده کوییک رتبــه باالیی دارد.
کوییک آر علی رغم این که از نظر کیفیت ساخت
در رده خوبــی از کالس خــود قرار مــی گیرد ،اما
پیچیدگیهای رقیبان را ندارد و در نتیجه تعمیرات
آن آسانتر انجام می شود .مصرف سوخت کوییک
 Rطبق کاتالوگ  7,1لیتر اســت .اما بســیاری از
خریداران این خودرو معتقد هستند که این ها بک
اقتصادی کمتر از  7لیتر در سیکل ترکیبی سوخت
مصرف می کند .زیرا ضرایب دنده های گیربکس در
آن طوری طراحی شده که بیشترین گشتاور موتور
در بازه بزرگی ازدورموتور در دسترس باشد و همین
موضوع باعث کاهش مصرف سوخت می شود و به
این ترتیب با  41لیتری آن آنقدرها شــما را به
سمت پم بنزین راهنمایی نمی کند.
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کوییک  Rکه نــوع اتوماتیک آن نیز به تولید
رسیده است ،در حال حاضر ارزان ترین خودروی
اتوماتیک صفر کیلومتر بازار کشــور به حســاب
میآیــد .گیربکس اتوماتیک این خودرو توســط
کمپانی پانچ ساخته شده و به همین دلیل از نظر
کیفیت بســیار باال و قابل رقابت با گیربکس های
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معامله در بورس از ریسک کمتری برخوردار هستند زیرا از لحا بنیادی
در شرایط خوبی قرار دارند .اما این گروه تحت تاثیر مولفههایی از جمله
قیمت های جهانی کامودیتی ها و نرخ ارز هم هســتند .باتوجه به آغاز
جنگ در قاره اروپا مابین کشورهای روسیه و اوکراین تشدید تنش های
ژئوپلیتیک و متعاقبا کاهش عرضه ها شاهد افزایش چشمگیر قیمتهای
جهانــی کامودیتی هــا و نفت و گاز بودیم کــه در این بین روی ،مس،
آلومینیوم هم با جهش چشمگیری همراه بودند که به تبع آن در هفته
اخیر شاهد رشــد نمادهای گروه های مربوطه بودیم .اما در طرف دیگر
قضیه ،بحث مذاکرات وین و خبرها و شــایعه های برجامی است که این
روزها کامال بر کلیت خط مشــی اقتصاد کشور بهخصوص بازار سرمایه
ســایه افکنده و به وضوح شاهد هیجانات منفی و مثبت از این ناحیه در
بازار هستیم که قاعدتا حتی با وجود شرایط مساعد قیمت های جهانی
بر گروه فلزات گرانبها غیرآهنی تاثیر میگذارد.
با بررســی دقیقتر دو مولفه ذکر شده و روند قیمتی سهمهای فوق در

چند ماه اخیر ،به نظر روند رو به رشــدی را برای این ســهمها میتوان
متصور بود .در بحث قیمتهای جهانی اگر چه پس از یک رشــد شار
تا حدودی شاهد اصالح قیمتها بودیم ،اما به نظر نمیرسد شاهد افت
قیمت باشیم و حتی به باور بسیاری از کارشناسان باید شاهد رشد بیشتر
قیمت در میان مدت باشیم .از منظر نرخ دالر نیز با توجه به ثبات نسبی
نرخ دالر در بازار آزاد و نیز رشــد نرخ دالر نیمایی با شــیب مالیم ،می
توان انتظار دالر تک نرخــی روی قیمتهای 24تا 25هزار تومان برای
ماههای آتی داشت.
با توجه به تحلیل هایی که با توجه به قیمتهای قبلی نرخهای جهانی و
نیز نرخ دالر انجام شــده بود ،و با در نظر گرفتن نرخهای فعلی ،کماکان
باید شــاهد افزایش حاشیه سود و ســودآوری این شرکتها برای سال
آتی باشیم .بنابراین نظر به دالیل مذکور ،سهام گروه فلزات گرانبها جزو
ســهام با  p /e f wتحلیلی پایین بازار سرمایه محسوب میشوند که این
امر سبب جذابیت آنها برای سرمایهگذاران است.
تردد روزانه در شــهر و حضور در ترافیک شهری،
نیاز دارند خودرویی کم اســتهال و کم مصرف با
ابعادی منطقی در اختیار داشته باشند.

«کوییک  »Rرا بیشتر بشناسید

ا ر
ا
آپشن و تریم دو رنگ بدنه خودرو که برای اولین بار
در یک خــودروی ها بک تولید داخل به کارگیری
شده است ،خود یک وجه تمایز به حساب می آید که
تنوع بیشتری در اهر کوییک  Rایجاد کرده است.

محصوالت رنو است .از نظر کیفیت سواری باید آن
را با  206مقایســه کرد .هر چند کوییک  Rبه
گواه مصرف کنندگان کمی نرم تر به نظر می رسد.
سیســتم تهویه مطبوع این خودرو نیمه اتوماتیک
است در حالی که اغلب رقیبان کوییک  Rهنوز
از سیســتم دســتی بهره می برند .این خودرو در
بخش ایمنی سیســتم ترمز  A BSو  E BDرا دارد
که از این نظر کیفیــت باالیی را در ترمزگیری به
خصوص در مسیرهای لغزنده بارانی ارائه می کند.
ضمن این که سیســتم ترمز  BA Sیا ترمز کمکی
هم برای آن در نظر گرفته شده است .این سیستم
وقتی عمل مــی کند که راننده ناگهــان اقدام به
ترمزگیری می کند .در این زمان معموال پدال ترمز
به اندازه کافی فشرده نمیشود و خودرو نمی تواند
از همه نیروی ترمز خود استفاده کند .اما با وجود

این سیستم هوشمند که طریقه فشرده شدن پدال
ترمز توسط راننده را رصد می کند ،فشار روغن در
سیســتم ترمز افزایش یافته و خودرو ســریع تر و
ایمن تر متوقف می شود.
ا
رن
طراحی کوییک  Rبا استفاده از خطو شکسته و
تیزی انجام شده اســت که در نهایت ضمن ایجاد
هیجــان در طرح ،شــباهت هایی بــه المان های
طراحی در کمپانی های شرقی به خصوص سوبارو
دارد .از این نظر کوییک به دلیل طرح هیجان انگیز
و جدی خود مورد اســتقبال خریداران جوان قرار
گرفته است که حاال این خودرو را به رقبای کهنه
کار ترجیــح می دهنــد .از طرفی طیف دیگری از
مشتریان کوییک  Rافرادی هستند که به دلیل

Bا ر
ر
تنظیم کننده نور چرا های جلو ،آینه های برقی،
شیشــه باال برهای برقی جلو و عقب ،صندلی های
تا شــونده عقب ،قابلیت نصب ایزوفیکس صندلی
عقب ،سنســور دنده عقب ،سیســتم ضد سرقت
ایموبالیزر ،برف پا کن و شیشــه گرمکن عقب،
درب صندوق باز شــو از طریق ریموت ،باز شــدن
خودکار قفل درب ها در زمان تصادف ،تریمدو رنگ
بدنه ،روف ر های سقف ،طراحی به روز و جوان
پسند از مزیت های این خودروی اقتصادی هستند.
بــه طور کلی با یک نگاه کلی به کوییک  Rباید
این خودرو را مناســب به عنــوان خودروی اول و
حتی دوم برای خانــواده های کم جمعیت و افراد
عالقه مند به هیجان به حســاب آورد .همچنین از
محاســن دیگر این خودرو بازار .دا دست دوم آن
اســت زیرا در بازار کوییک  Rبه راحتی خرید و
فروش می شود و همواره مورد استقبال مشتریان
بوده است.

د مرادی

) مدیر عامل روه سرمایه

اری البرز :

بیش از نیم قرن در کنار شما بودن را هدی ه
می کنیم.
الهی میدانیم و برای تداوم آن ت

ا ا

سال ت

گروه سرمایه گ اری البرز

ALBORZ Investment Group

alborzinvest.ir

alborz.invest.co

آدر

 :تهــران – خیابــان ب ارســت  ،خیابــان پن ــم پــالک ،11طبقــه اول

تلفــن 8 :الــی 021 88480161

فکـــــس 021 88480160 :
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رکور ا ری

مدیرعامل شرکت مس گفت با افتخار بزرگترین
صادرکننده فلزات اساسی در کل کشور هستیم.
اردشیر ســعدمحمدی از کشف بزرگترین معدن
مس در ســریدون کرمان به همــت متخصصان
داخلی و ثبت رکوردهای تــازه در حوزه تولید و
فروش تا پایان ســال خبر داد .وی با تاکید بر اینکه معدن ســریدون
بزرگترین کشــف معدنی مس بعد از انقالب اسالمی است ،یادآور شد
درخصــوص معدن مس ســریدون قبال یک موسســه معتبر خارجی
طبق بررســیهای انجام شــده اعالم کرده بود که در این منطقه هیچ
ذخیــره معدنی وجــود ندارد ولــی متخصصان داخلی با اســتفاده از
آخرین نرم افزارهای روز و تکنیک های جدید نســبت به شناســایی
ذخایر جدید موفق شــدند .وی گفت خوشبختانه شرکت ملی صنایع
مس ایران توانســته اســت با عملکرد بینظیر خود؛ نام ایران را میان

ر ا

رکت

ر سو

بر داد

ر

 7کشــور برتر جهان در حــوزه ذخایر مس جهت ســرمایهگذاری و
توســعه صنعت مس به ثبت رســاند و در آینده نزدیک رتبه ششم را
از آن خود خواهیم کرد.

ا
ر
00
سال  40سال
ســعدمحمدی گفت تولید کاتد مس در دو تا ســه ســال اخیر روند
روبهرشــدی داشته و امسال توانســتهایم از تولید  280هزار تن کاتد
مس عبور کنیم که این میزان در سال آینده به بیش از  300هزار تن
خواهد رسید .وی یادآور شد شرکت ملی مس ،بزرگترین صادرکننده
فلزات اساسی در کشور است که این امر ،جزو افتخارات ملی محسوب
میشــود و ما با وجود تحریمها و شرایط سخت اقتصادی در روزهای
کرونایی ،توانســتیم در سال جاری ،بالغ بر یک میلیارد و  500میلیون
دالر درآمدزایی در حوزه صادرات داشــته باشــیم .سعدمحمدی ادامه

ا ایا سا

و دیهای م تع با خ ر ریزش

صنعــت فوالد در ســال 1400
سال کم نوســانی را تجربه کرد
و بازدهی حــدود  8,5درصد را
داشته که در مقایسه با بازدهی
شــاخص که حدود  1,8درصد
م ی رسو ی
فولادی های مستعد با خطر ریزش
بوده بازدهی باالتر داشته است .با
ت ی ر شرک مشاورسرمایهگذاری اینت
توجه به رشد قیمتهای جهانی
شــاهد بازدهی زیر  10درصد در این صنعت
فوالد
صنعت
تحلیلگردر
رسولی –سود
مهدیرشد
و
گذاری فاینتک
مشاورسرمایه
شرکت
با
که
اســت
بوده
99
ســال
در
ها
قیمت
زیاد
رشــد
آن
دلیل
که
ایم
بوده
صنعت فولاد در سال  1400سال کم نوسانی را تجربه کرد و بازدهی حدود  8.5درصد را داشته که در مقایسه با بازدهی شاخص که حدود 1.8
بازدهیبود
شده
اعداد
توجه بهنگر
گذشــته
افزایشبالاترp /e
عث
که درصد در این
زیر 10
تاریخیشاهد
میانگینصنعت فولاد
باالی رشد سود در
های جهانی و
رشدبهقیمت
داشته است .با
بوده و بازدهی
درصد
میانگین تاریخی شده
نگر به اعداد
درعث افزایش
که با
رشــدبوده است
جهانیهاودر سال 99
های زیاد قیمت
قیمتآن رشد
ایم که دلیل
صنعت بوده
صنعتبالایباعث
گذشتهاین
شرکتp/eهای
ســود
افزایش
بود که افزایش قیمت های جهانی و رشد سود در شرکت های این صنعت باعث رشد زیاد در قیمت های سهم در سال  1400نشد و باعث متعادل
قیمتهای سهم در ســال  1400نشد و باعث متعادل شدن
رشد زیاد در
شدن نسبت  p/eگذشته نگر شد.
نسبت  p /eگذشته نگر شد.

داد در تولید انواع محصول همچون ســنگ ســولفور ،کنسانتره مس،
کنســانتره فلزات گرانبها و ...نیز روند افزایشــی داشتهایم و با افتخار،
رکورد باالترین نرخ ســود و فروش صنعت مس در پایان ســال جاری
توسط شرکت ملی صنایع مس ایران به ثبت خواهد رسید.
ه
ر ر
ار
اس
ش
وی ضمن اشــاره به تعریف  29طرح توسعه برای شرکت ملی صنایع
مس ایران تا پایان ســال  ،1410خاطرنشان کرد سه طرح توسعه در
ســال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید و شــرکت ملی صنایع مس
ایران در پن ســال آینده ،در جمع  10شرکت برتر تولیدکننده کاتد
مس جهان قرار خواهد گرفت .مدیرعامل شــرکت مس تاکید کرد با
تالش همکاران  ،میزان فروش شــرکت را تا سه میلیارد دالر افزایش
خواهیم داد.

ش

والد

ن ر

ب ار

انتظار میرود در ســال  1401با توجه به رخدادهای سیاســی روســیه و
اوکراین شمش  c i sدر محدوده قیمتهای  550تا  600دالر معامله شود؛
اســت
کرده
دالرcisرادرنیز
توجه نرخ
اخیرا
سال که
حالــی
دلار .معامله شود؛ در
 550تا 600
تجربه های
محدوده قیمت
700شمش
بــاالی و اکراین
هایسیاسی روسیه
رخداد های
 1401با
درمیرود در
انتظار
باعث باشد که باعث
کههزار تومان
باشد25
محدوده  24تا
تجربه کرده است .
 700دلار را
نرخبالای
نرخ های
حالی که اخیرا
نیمایی درتومان
همچنینتانرخ25دلارهزار
محدوده 24
نیمایینیز در
دالر
همچنین
میشود  p/eآتی شرکت های فولادی در سال  1400بین اعداد  4تا  5باشد که سرمایه گذاری مناسب و کم ریسکی به نظر میرسد باتوجه
میشــود  p /eآتی شــرکتهای فوالدی در سال  1400بین اعداد  4تا 5
به زیاد شدن احتمال برجام در سال آتی هزینه های صادرات برای صادارت فولاد کاهش خواهد یافت که به بهبود صادرات محصولات در این
باتوجهوبه
رسد،
ورق ،می
شاملنظر
ریسکیکه به
مناســب و
گذاری
سرمایه
باشــد که
شمش بلوم بیلت
میلگرد  ،اسلب
تیرآهن ،
کم این صنعت
محصولات در
باتوجه به تنوع
سرمایه گذاران
خواهد کرد.
صنعت کمک
صنعت انجام بدهند
شرکتهای این
ریسک های موجود
احتمالمختلف
های شرکتهای
زیادحاشیه سود
و تغییر
صادارات
صادرات دربرای
متناسب باهای
مناسب راهزینه
گذاریآتی
سرمایهسال
باید در
برجام
شــدن
نمودار زیر تغییر قیمت شمش بلوم بیلت  cisاست که قیمت سایر محصولات فولادی متناسب با این محصول تغییر خواهد کرد.
فــوالد کاهش خواهد یافت که به بهبود صادرات محصوالت در این صنعت
کمک خواهد کرد .سرمایهگذاران باتوجه به تنوع محصوالت در این صنعت
که شامل ورق ،تیرآهن ،میلگرد ،اسلب و شمش بلوم بیلت و تغییر حاشیه
سودهای شرکتهای مختلف است باید سرمایهگذاری مناسب را متناسب
با ریسکهای موجود در شــرکتهای این صنعت انجام بدهند .نمودار زیر
تغییر قیمت شمش بلوم بیلت  c i sاست که قیمت سایر محصوالت فوالدی
متناسب با این محصول تغییر خواهد کرد.
نموار شمش

r

. i

و تصمیم گیری

مبارک

آدر

دفتر مرکزی :بلوار آفریقا ،نرسیده به چهارراه جهان کودک ،کوچه ناوک ،پالک  ،3طبــقه 5
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آدرس :تهران،شهرک غرب ،بلوار دادمان ،خیابان فخارمقدم ،نبش بوستان دوم غربی،پالک 2/2

تلفن:

021 41772000
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سخن هفته
کســب وکار همیشــه حال خوشــی ندارد ،گاهی مانند
جوجهای اســت که وقت یبرون آمدن ،اطرافش ترک
برمیدارد.
«هنری فورد»

صاحب امتیاز :شرکت نیکان رسانه بازار سرمایه

مشاور مدیرمسئول :حبیب علیزاده

امور مالی و اداری :میالد کرمی ،محمد احمدی

مدیر مسئول :امیرآشتیانی عراقی

مدیر هنری :سید مهدی لنکرانی

ناظر فنی :هادی میرزایی

تلفن)021( 41674000 - 88027378 - 88635808 :
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آغازی به بلندای یک قرن
حی

ا

پایـان  1400نتهـا پایـان یـک سـال نیسـت ،قرنـی

یزاد

بـه پایـان میرسـد امسـال؛ قرنـی کـه دسـتکم در

مشاور م یر م ول

اتخیر مکتـوب بشـر از هـر نظـر شـاخص و مفتـاوت اسـت .از جنگهـای

ویراگنـر و ظهـور و سـقوط حکومتهـا و تغییر جغرافیـای سیاسـی جهان ات
اختراعات و اکتشـافات بزرگ و توسـعه و یپشرفت سرسـامآور فنایروهایی

کـه یپـش از ایـن سـابقه نداشـتهاند ،همـه در همیـن دوره نسـبات کـواته

(در مقایسـه بـا نآچـه از اتخیر بشـر میدانیـم) رخ دادهانـد .نآچـه در ایـن

قـرن رخ داده ،در سـاحت فـردی و اجتماعـی ،ملـی و یبنالمللـی حاوی
درسهـای بزرگـی اسـت کـه آموختـن از نآها ،مشـروط بـر نآکه با چشـمان

بـاز و بـه دور از هرگونـه یپـشدایرو باشـد ،یپشدرآمـد پایهیرـزی آینـدهای
امیدبخـش اسـت.

رسـم اسـت کـه در پایـان هـر سـال ،از تجبریـات ،افتاقـات و نآچـه بـر مـا
گذشـت ،سـخن بگوییـم و بـرای سـالی کـه یپـشرو دایرـم ،برنامهیرـزی

و آرزوی موفقیـت کنیـم .بـه ایـن رسـم عـادت کردهایـم و همیشـه بـا
امیـدواری چشـم بـه آینـدهای مبهـم و در عین حـال ،کواتهمـدت دایرم.

آسـیب ایـن گناه کواتهمـدت کـه از سیاسـت «بـاری بـه هـر جهـت»
سرچشـمه میگیرد ،شآـکارتر از آن اسـت که نیازمند توضیح باشـد .و شـاید

اینـک الزم باشـد از نآچـه در قـرن گذشـته بـر مـا و جهان گذشـت ،سـخن

در دوازدهمین سال تاسیس همچنان در کنار شما هستیم

بگوییـم و بـرای قـرن بعـد برنامهیرـزی و آرزوی موفقیـت کنیـم .شـاید اگـر

بـه چنیـن رسـمی عـادت کنیـم ،آیندهمـان (دسـتکم برای نسـلهایی
کـه پـس از مـا میآینـد) روشـنتر و امیدوارانهتـر شـود .در ایـن مسـیر،

بیشـک ،مطبوعـات و رسـانههای خبـری وظیفـهای دشـوار و سـگین
برعهـده دارنـد.

سـخن را بـا «پایـان» آغـاز کردیـم و اینـک بـا «آغـاز» بـه پایـان میبیرم و

همچنـان امیـد دایرـم کـه در قـرن جدیـد ،جهـان و ایـران یبـش از یپـش
شـاهد صلـح و آرامـش باشـد.

کارگزار رسمی بور

در زمینه کا  ،انر ی ،اورا بهادار و فرابور

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰارى ﺳﻰ وﻟﮑﺲ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( در ﺗﺎرﯾﺦ  1376/02/01در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎرى ﺗﻬﺮان
ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎره  129750ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اوﻟﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻮر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ﺑﻮد وﻟﻰ در ﺳﺎل  1382و ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﻮرس ﻓﻠﺰات ﺗﻬﺮان ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮑﻰ از ﻣﺆﺳﺴﯿﻦ اﺻﻠﻰ ﺑﻮرس ﻣﺰﺑﻮر ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺰار ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰارى در ﺑﻮرس ﻓﻠﺰات ﺗﻬﺮان ﻧﻤﻮد.
در ﺳﺎل  1386ﺑﺎ ادﻏﺎم ﺑﻮرس ﻓﻠﺰات و ﺑﻮرس ﮐﺸﺎورزى و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻى اﯾﺮان ،زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و
در ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ﻫﺎى ﮐﺎﻻى ﺑﻮرس ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻃﻰ ﺳﺎل  92ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز داد و ﺳﺘﺪ اوراق ﺑﻬﺎدار در ﺑﺎزار ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان و ﺳﭙﺲ در اواﯾﻞ ﺳﺎل 1393ﻣﺠﻮز
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ و ﺑﻮرس اﻧﺮژى ،در زﻣﯿﻨﻪ داد و ﺳﺘﺪ
اوراق ﺑﻬﺎدار ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎل ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺰارى ﺣﺎﺋﺰ رﺗﺒﻪ اﻟﻒ در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻى اﯾﺮان و ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار و دارﻧﺪه
ﺗﻨﺪﯾﺲ اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺰار ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه در ﺑﻮرس اﻧﺮژى و داراى ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ﻫﺎى ﮐﺎﻻﯾﻰ و اوراق
ﻣﺸﺘﻘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻى اﯾﺮان و ﺑﻮرس اﻧﺮژى ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ :ﮐﺎﻻﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ ،ﻣﻌﺪﻧﻰ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزى ،ﻧﻔﺖ،
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘﻰ ﻧﻔﺖ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺮاردادﻫﺎى آﺗﻰ،ﺳﻠﻒ ﻣﻮازى ،ﻣﺸﺘﻘﻪ ﺑﺮق و ...ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺒﺘﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻓﻌﻠﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺒﺎرت از ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ و
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻰ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﻮﻻد ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎدن وﻓﻠﺰات و ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

و

و

ﮐﺎرﮔﺰار ﻣﺆﺳﺲ ﺑﻮرس ﻓﻠﺰات )ﮐﺎﻻ(
ﮐﺎرﮔﺰار ﺣﺎﺋﺰ رﺗﺒﻪ " اﻟﻒ " ﺑﻮرس ﮐﺎﻻى اﯾﺮان
ﮐﺎرﮔﺰار ﺣﺎﺋﺰ رﺗﺒﻪ " اﻟﻒ " ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار
داراى ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ،ﭘﺬﯾﺮش و دادوﺳﺘﺪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻻﻫﺎى
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺑﻮرس اﻧﺮژى
داراى ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﭘﺬﯾﺮش و دادوﺳﺘﺪ اوراق ﺑﻬﺎدار در
ﺑﺎزارﻫﺎى ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار و ﻓﺮاﺑﻮرس
داراى ﻣﺠﻮز ﻋﺮﺿـﻪ ،ﻣﺸـﺎوره و ﭘﺬﯾﺮش ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﺎ در
ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ،اﻧﺮژى ،اوراق ﺑﻬﺎدار و ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان

س

SCIco

021-71029
ﺗﻠﻔــﻦ:
د ر ر
ﺗﻬﺮان ،ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺮو ﻏﺮﺑﻰ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن رﯾﺎﺿﻰ ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ،
ﮐﻮﭼﻪ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻏﺮﺑﻰ ،ﺷﻤﺎره 69

ﺗﻠﻔﮑﺲ041-35405720 :
د ر ر )واﺣﺪ اوراق ﺑﻬﺎدار(
ﺧﯿﺎﺑﺎن ارﺗﺶ ﺟﻨﻮﺑﻰ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺴﺖ ﻣﺮﮐﺰى ،ﻃﺒﻘﻪ  ،2ﺗﺎﻻر ﺑﻮرس،
ﻣﻨﻄﻘﻪ اى آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﻰ

ﺗﻠﻔﻦ076-44453472-4 :
)واﺣﺪ ﮐﺎﻻ(
د ر
دورﻧﮕﺎر076-44453475 :
ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ ،ﺑﺮج ﺻﺪف ،ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ،ﺗﺎﻻر ﺑﻮرس ﮐـﺎﻻى اﯾﺮان

ﺗﻠﻔــﻦ021-41386 :
د و
و
د رو
ﺗﻬﺮان ،خ وﻟﯿﻌﺼﺮ)ﻋﺞ( ،ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺪان وﻟﯿﻌﺼﺮ)ﻋﺞ( ،ﮐﻮﭼﻪ
ﺣﺴﯿﻨﻰ ،ﭘﻼك  ،20ﻃﺒﻘﻪ دوم

ﺗﻠﻔﮑﺲ061-33911236 :
د ر و )واﺣﺪ اوراق ﺑﻬﺎدار(
ﮐﯿﺎﻧﭙﺎرس ،ﺧﯿﺎﺑﺎن  14ﻏﺮﺑﻰ ،ﻓﺎز ) 2ﻧﺒﺶ اﯾﺪون( ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻗﺘﺼﺎدى
اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﺗﺎﻻر ﺑﻮرس ﻣﻨﻄﻘﻪ اى ﺧﻮزﺳﺘﺎن

د ر
)واﺣﺪ اوراق ﺑﻬﺎدار و اﻧﺮژى( ﺗﻠﻔﮑﺲ051-37057461 :
ﺑﻠﻮار ﺟﺎﻧﺒﺎز ،ﻣﯿﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎز ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ادارى ﭘﺎژ ،ﭘﺎژ ادارى  ،2ﻃﺒﻘﻪ
 ،11واﺣﺪ 1103

ﺗﻠﻔﮑﺲ026-34005095 :
د ر ر )واﺣﺪ اوراق ﺑﻬﺎدار(
ﺑﻠﻮار داﻧـــﺶ آﻣﻮز ،ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﯿـﺪان ﻣــﺎدر ،ﺳﺎﺧـﺘﻤﺎن ﭘﺮدﯾﺲ
ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم

)واﺣﺪ اوراق ﺑﻬﺎدار ،ﮐﺎﻻ و اﻧﺮژى(
د ر
ﭼــﻬﺎر ﺑــﺎغ ﺑﺎﻻ ،ﻣﺠـﺘﻤﻊ ﻫـــــﻔﺖ دﺳــﺖ ،ﻃـﺒــﻘﻪ دوم
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دقیقا؛ مذاکرات هســتهای ایران یکی از چالشیترین موضوعات سیاسی
کشــور بعد از دوران جنگ تحمیلی اســت و منازعات و مذاکرات درباره
آن دو دهه در حال انجام بوده و همچنان راهحل مشــخصی مورد توافق
طرفین واقع نشــده اســت .برجام ،توافقی امنیتی و سیاسی است نه یک
توافق اقتصادی و رویکرد اصلی آن مسائل امنیتی و سیاسی است؛ اگرچه
آثار جانبی آن بر ســایر بازارها و تاثیرگذاری آن بر مسائل اقتصادی پولی
و مالی از طریق حذف تحریمها ،آزادسازی منابع مسدود کشور ،بانکها و
شــرکتهای ایرانی در خار از کشور همچنین امکان صادرات نفت و گاز
و سایر محصوالت صادراتی خواهد بود .تحریمهای بینالمللی علیه ایران
در دو حوزه قابل بحث است؛ ممنوعیت و محدودیت خرید و فروش کاال و
خدمات به کشور عمال تراز تجاری کشور را هدف قرار میدهد ،محدودیت
خرید نفت ،گاز ،محصوالت پتروشیمی و نیز محدودیتهای فروش قطعات
خودرو ،هواپیما و ارائه خدمات بندری یا فرودگاهی مثالهای مشهود این
قبیل محدودیتهاست .مسدودسازی و عدم امکان انتقال وجه حاصل از
صادرات کشور ،جریان نقدینگی ارزی را تحتالشعاع خود قرار خواهد داد.
افزایش ریسک سیاسی ،کاهش سرمایهگذاری و شیوع رفتارهای سوداگرانه
را روا داده و در کل فضای نااطمینانی بر کسب و کار و محیط اقتصادی
حاکم شده که یکی از نتای آن خرو سرمایه و تقاضای کاذب برای کاالها
و جانشینهای نزدیک پول از جمله طال و ارز خواهد بود.
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ادامه مذاکرات هســتهای سه سناریو محتمل است ،حصول توافق ،عدم
حصول توافق و ادامه وضع موجود که ســناریوی آخر یعنی ادامه وضع
موجود از آنجا که منافــع و اهداف هیچ یک از طرفین مذاکره را دنبال
نمیکند و در نهایت به وضعیت عدم توافق منت میشود احتمال کمی
دارد و به نوعی شــکل تعدیل یافته عدم توافق اســت .چنانچه توافقی
حاصل شــود که منجر به رفع تحریمها ،آزادســازی منابع ،داراییهای
خارجی کشور و نیز رفع محدودیتهای معامالت با کشور شود؛ میتواند
بر اقتصاد کشــور و بازار ســرمایه تاثیرگذار باشــد .البته مس له F A TF
همچنان پابرجاست .آنچه از آن به برجام  2و  3و امثال آن بیان میشود،
ادامهدار بودن توافقات اســت .در هر صورت دستیابی به توافق برجام از
منظر تعدیل انتظارات تورمی میتواند مفید باشد و آثار توافق بر اقتصاد
کشور را با فر حل مسائلی نظیر  F A TFو رفع محدودیت انتقال وجوه
ارزی حداقــل از طریق یک یا چند بانــک محدود ادامه خواهیم داد .در
صورت عدم حل مســ له  F A TFعمال آثار توافق بر بخش مالی کشــور
بســیار محدود خواهد بود .توافق هستهای انتظارات عوامل اقتصادی را
در جهت کاهش نرخ ارز در اثر آزادســازی منابع کشور نزد خارجیان و
نیز امکان صادرات بیشــتر هر چند محدود را به همراه خواهد داشت و
مســلما این کاهش نرخ به معنی بازگشت به سطوح نرخ سالهای  96و
 97نخواهد بود و محتملترین حالت کف قیمتی در محدوده باند قیمتی
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حدود  18تا  20هزار تومان باند در بهترین حالت متصور است.
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میتوان در یک طبقهبندی ســاده شــرکتهای حاضر در بازار سرمایه
را به شــرکتهای صادرات محور ،واردات محور ،خدماتی و شرکتهای
مختلــط طبقهبندی کــرد .کاهش نرخ ارز در اثر احیــای برجام از یک
طرف منجر به کاهش درآمد معادل ریالی هر واحد فروش شــرکتهای
صادرات محور خواهد شد اما از سوی دیگر منجر به افزایش حجم فروش
خواهد شد .همچنین رفع تحریمها منجر به کاهش هزینههای مبادالتی
که صرف دور زدن تحریمها میشــوند نیز خواهد شد که هزینه پایینی
نیســت و طبق برخی برآوردها بین  8تا  16درصد هزینه به شرکتهای
صادرکننده تحمیــل میکند ،بنابراین پیشبینی میشــود برآیند این
نیروها به نفع شرکتهای صادرکننده ،افزایش سودآوری و نهایتا تقاضای
سهام این شرکتها را در بازار به همراه خواهد داشت .برای شرکتهای
واردات محور ،کاهش نرخ ارز به معنی کاهش بهای تمام شــده ،کاهش
قیمت مواد اولیه ،مواد مصرفی ،کاالهای واســطهای و یا تجهیزات بوده،
همچنین کاهش هزینــه مبادالت و هزینه دور زدن تحریمها نیز منجر
به کاهش هزینه این قبیل شــرکتها و در نهایــت کاهش نرخ فروش
در ازای افزایش حجم فروش خواهد بود .با فر ثبات ســایر متغیرها،
حصول توافق هستهای منجر به افزایش حاشیه سود و افزایش سودآوری
این شرکتها خواهد شــد که پیشبینی میشود سرمایهگذاران پس از
سهام شرکتهای صادرات محور متقاضی سهام شرکتهای واردکننده
با یک وقفه بیشــتر نسبت به سهام شــرکتهای صادرات محور شوند.
تحلیل آثار توافق بر شرکتهای مختلط که بخشی از محصوالت خود را
صادر و بخشی از مواد اولیه یا کاالی واسطه خود را وارد میکنند ،دارای
پیچیدگی بیشــتری بوده و بسته به تابع تولید و فروش هر یک متفاوت
اســت و آثار توافق در این قبیل شرکتها در بلندمدت مشهود میشود.
در هر حال این شــرکتها نیز از حیث کاهش هزینه مبادالت از مواهب
توافق بهرهمند خواهند شد.
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پایا در ســالی که گذشــت توانست
رتبهاعتباری  17شــرکت را منتشر کند
که با لحا شرکتهایی که در سالهای
 1398و  1399رتبهبندی شده بودند به
ر ا یو و
ترتیب  4و  8شرکت  ،مجموع رتبههای
م یر ام شرک رت هبن ی ا ت اری پایا
شــرکتی تخصیــص یافته توســط این
شــرکت به  29شرکت بالغ شد .رتبههای اشــاره شده ،رتبههایی هستند که اجازه
انتشــار رتبه از سوی ناشران صادر شــده بود .از مجموع رتبههای تخصیص یافته
تاکنون 5 ،رتبه در گروه کیفیت اعتباری بسیار باال 19 ،رتبه در کیفیت اعتباری باال
و  5رتبه در کیفیت اعتباری قابل قبول قرار دارند .بیشــترین تعداد رتبه تخصیص
داده شده مربو به شرکتهای سرمایهگذاری بوده و بعد از آن پتروشیمی و فلزات
اساسی صنایعی هستند که بیشترین تعداد رتبه را به خود اختصاص دادهاند.
این شرکت برای اولین بار از زمان تأسیس  1397در سال جاری به سود عملیاتی
دســت یافت که این اتفاق برای شــرکت و نیز صنعت رتبهبندی اعتباری بســیار
نوید بخش و مهم تلقی میشــود .این صنعت به روزهایی رسیده است که میتواند
گفت نقش آن در بازار ســرمایه کشور انکار ناپذیر اســت ،اما مسیر بسیار طوالنی
برای تثبیت موسســات رتبــه بندی اعتباری در بازار ســرمایه وجود دارد .در کنار
کارکرد مؤسســات رتبهبندی اعتباری در نطام تأمین مالی کشور ،در دو سال اخیر
فعالیتهای مهمی توسط این مؤسسات در حوزه ارزیابی فعاالن اقتصادی و بازرگانان
صورت گرفته است .این مؤسسات در کنار وزارت صمت و اتاق بازرگانی در تالشند
تا به رتبهبندی بازرگانان جامه عمل بپوشــانند .اعتقاد داریم این بخش از فعالیتها
میتواند به شفافیت تجارت کمک شایانی داشته باشد.
در نهایت ،موضوع درجهبندی صندوقهای ســرمایهگذاری را داریم .انتخاب از بین
تعداد کثیری از صندوقهای ســرمایهگذاری برای عموم ســرمایهگذاران با در نظر
داشتن ویژگیهای مختلف صندوقها از پیچیدگیهای خاصی برخوردار است .توجه
به جنبههای مختلف ریســک صندوقهای سرمایهگذاری و دغدغههای عملیاتی از
یکســو و تجزیه و تحلیل این عوامل و چگونگی لحــا کردن آنها در تصمیمات
سرمایهگذاران از سوی دیگر موضوعاتی هستند که شاید برای تمامی سرمایهگذاران
خرد امکان پذیر نباشــد .شــرکتهای رتبهبندی با کم کردن عملکرد صندوقها و
ارزیابی ریســکهای مختلف مرتبط با صندوقهای سرمایهگذاری ،میتوانند امکان
مقایسه صندوقهای ســرمایهگذاری را برای عموم مردم آشکار کنند .بدین ترتیب
سرمایهگذاران میتوانند با در نظر گرفتن ارزیابی شرکتهای رتبهبندی و انطباق آن
با ترجیحات خود ،تصمیمات آگاهانهتری اتخاذ کنند .با توجه به موضوعات اشــاره
شــده ،در کنار چالشهایی که در مسیر تثبیت این موسسات وجود دارد ،باتوجه به
کارکردهای مهمی که این نهادها برای بازار ســرمایه کشــور دارند چشمانداز رو به
رشدی را برای موسسات رتبهبندی متصور هستیم.

سالمتی کربتاست
دکتراکب ربرند ی

مدیر عامل روه دارویی برکت

روه دارویی ب رکت با تولید واکس ن و
داروهای حی اتی ت مامی س عی خود را
هت استمرار س متی مردم عزی ز ای ران
نموده و به این خدمتگزاری افتخار میکند.

آدر  :ت هران
خیابان پن م پ

خی ابان شهید بهشتی خیابان احمد ق یر
تلفن:

ایمیل www.bpharmed.com :

info@bpharmed.com
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ارز مت یری ت یرگذار و ت یرپذیر
آثار توافق بر شــرکتهای خدمات محور نظیر شرکتهای فعال در صنعت
پرداخت در بلند مدت مشــهود و بهرهگیری این شرکتها از محیط اقتصاد
کالن مشــخص خواهد شــد اگرچه رفع تحریمها امکان ورود فناوریهای
جدید و تعامالت بینالمللی را برای این قبیل شــرکتها نیز فراهم خواهد
کرد و باید با افزایش سرعت تحول و ابداعات این حوزه مواجه شویم.
بنابرایــن ایجاد محیط امن اقتصادی و کاهــش نااطمینانیها در نهایت به
نفع ســرمایهگذاری و به نفع اقتصاد کشــور است و حصول توافقات با در
سطوح کمی تجاری به طور مستقیم بر فضای سرمایهگذاری و بازار سرمایه
کشــور تاثیرگذار خواهد بود .بهبود فضای اقتصاد کالن و افزایش تقاضا در
نتیجه بهبود شــرایط تورم انتظاری در داخل و فراهم شــدن دستیابی به
بازارهای خارجی شرکتها برای توسعه فعالیتها و استفاده از رفیتهای
بال استفاده ،نیاز به تأمین مالی خواهند داشت که نقش بازار سرمایه از طرق
مختلف با ارائه ابزارهای موجود و ابزارهای جدید و نوین در اینخصوص نیز
مهم است و از این طریق نیز بازار سرمایه تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.
حال اگر توافقی حاصل نشــود ،افزایش فضای نااطمینانی منجر به شو
دیگــر ارزی و تداوم خرو ســرمایه از کشــور و تالطمهــای اقتصادی
خواهد شــد .البته پیچیدگی وضعیت حاضر با حمله روســیه به اوکراین
بیشتر شــده گرچه درگیریهای اخیر از یکســو برای کشور فرصت و از
ســوی دیگر تهدید تلقی میشــود ولی هوشــمندی و دقت دیپلماسی
میتواند فرصتســازی را برای کشور به همراه داشــته باشد .پیشبینی
بر این اســت که سیاســتگذاران با حف منافع ملی و اقتصادی کشور،
تــالش خود را در جهت یک توافق ســودمند و کاربــردی ادامه خواهند
داد و تأکیــد بــر کاربردی بودن توافقات تحت هر عنــوان در نهایت باید
بهگونهای باشــد که آثار آن بر اقتصاد کشــور قابل محاســبه و ملموس
باشــد و انعقاد توافقهایی که آثار کمی و کیفــی آن بر اقتصاد و جامعه
قابل اندازهگیری باشــد با کشورهای همسایه و ســایر قدرتهای جهان
در دستور کار قرار گیرد.
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با شــروع حمله روســیه به اوکراین ،همانطور که انتظار آن وجود داشت،
اجماع کشــورهای غربی علیه روسیه و تحریمهای اعمالی ،موجب شد که
قیمت مواد اولیهای مانند نفت خام روســیه ســهم بیش از  8درصدی از
حام رایی
تجارت جهانی آن را در اختیار دارد و گاز با افزایش همراه شود .نتیجه آن
کارشناس بازار سرمایه
شد که قیمت نفت تا حدود  130دالر برای هر بشکه نیز افزایش پیدا کرد،
هر چند با اعالم افزایش میزان تولید برخی از کشورهای اوپک ،از قیمت نفت کاسته شد و تا حدود  110دالر
پایین آمد .باید دید در نهایت دید کشــورهای اوپک به افزایش بیشــتر میزان تولید و مذاکرات ایران در قالب
برجام و بازگشت کشورمان به بازارهای نفتی چه اثر منفی میتواند بر قیمت نفت گذاشته و آیا قیمت نفت را
به محدوده کمتر از  100دالر که بوده است برگرداند یا خیر.
نکته مهم آنکه صنعت پاالیشگاهی در ایران متاثر از قیمت ارز ،کر اسپرد و قیمت نفت است .با باالرفتن قیمت
نفت ،شرکتهای پاالیشگاهی که دارای ذخایری مابین  7تا  14روز رفیت خود هستند ،در واقع موجودی ماده
ارزان و قیمت محصوالت باالتر میتواند موجب افزایش سودآوری این شرکتها شود ،هر چند قابل تکرار نباشد.
از طرف دیگر ،به نظر می ید قیمت واقعی ارز در حال حاضر در محدوده  25هزار تومان باشد و قیمتهای پایینتر
در واقع حاکی از هیجان توافق در برجام است و در نتیجه به نظر نمیآید قیمت دالر به زیر  23هزار تومان تعیین
شده برای بودجه سال بعد برود و در این حالت اثر منفی کاهش نرخ ارز چندان اثر قابل توجهی بر این صنعت
نخواهد گذاشت .عامل سوم اثرگذار بر صنعت پاالیشگاهی ،کر اسپرد است ،که بر اساس گزارش ماهانه اوپک،
در تمامی مناطق دنیا افزایش یافته است ،به طوری که در پایان ژانویه سال  ،2022کر اسپرد بنزین  12,48دالر
برای هر بشکه ،کر اسپرد نفتا 1,22 ،دالر برای هر بشکه ،نفت سفید  12,44دالر برای هر بشکه ،گازوییل 14,5
دالر برای هر بشکه و در نهایت کر اسپرد نفت کوره  10,37دالر بوده است و انتظار آن است که با کمبود نفت
در بازارهای جهانی و در صورت ادامه دار بودن ،با توجه به آنکه تقاضا برای محصوالت پاالیشگاهی همچنان باقی
است ،کر اسپرد محصوالت پاالیشگاهی تا حدودی افزایشی بوده یا حداقل ثبات نسبی داشته باشد.
در خصوص صنعت پتروشیمی نیز باید گفت ،با افزایش قیمت محصوالت پلی اتیلنی و نفتا ،قیمت اتان افزایش
یافته و به ســقف  400دالری تعیین شده رسیده اســت و در نتیجه باالبودن قیمت نفت خام در حال حاضر
میتواند موجب افزایش قیمت محصوالت پلی اتیلنی باشد و این در حالی است که قیمت ماده اولیه آن گرانتر
از حالت فعلی نخواهد شــد .روسیه یکی از تأمین کنندگان بزرگ گاز در اروپاست و تحریمهای اعمالی علیه
آن ادامهدار باشــد ،باعث افزایش قیمت متانول و اوره در ماههای آتی خواهد شد کما اینکه قیمت هر دو این
محصوالت نیز در حال افزایش است .افزایش قیمت هر چند باتوجه به پایان رسیدن زمان او تقاضا برای آن،
شــاید شدت کمتری داشته باشد ،اما باال رفتن قیمت متانول میتواند ادامه دار باشد .باالرفتن قیمت متانول
میتواند باعث افزایش قیمت اتیلن و پروپیلن در شرق آسیا را موجب شود و در نهایت منجر به افزایش قیمت
پلی اتیلن و مخصوصا پلی پروپیلن خواهد شد و در این حالت نیز میتوان گفت صنعت پتروشیمی هم به نوعی
منتفع از جنگ روسیه و اوکراین خواهد بود .نکته حائز اهمیت ،وجود سقف قیمت  5هزار تومانی برای خورا
پتروشــیمیهای گاز طبیعی پایه اســت که میتواند در صورت صعودی بودن قیمت مواد اولیه و محصوالت
موجب شود که حاشیه سود ناخالص آنها با افزایش همراه شده و اثر سودآوری خوبی بر آنها داشته باشد.
به طور کلی باید دید که آیا روسیه و اوکراین در عمل به دنبال توافق خواهند رفت و نتیجه خواهند گرفت و
در این صورت باید انتظار داشت شرایط به شکل قبل از شروع جنگ باشد و حتی به صورت هیجانی ،پایینتر.
توافــق ایران در قالــب برجام نیز نکته مهم و تاثیرگذار هم بر بازار نفت خــام و هم بر نرخ ارز داخلی خواهد
بود که در صورت توافق انتظار آن اســت که قیمت ارز تا حدودی به صورت هیجانی با کاهش همراه شــده و
همچنین قیمت نفت در بازارهای جهانی با کاهش در نتیجه شرایط به ضرر سودآوری شرکتهای پاالیشگاهی
و پتروشیمی خواهد بود.

ر

س
ن
درســت اســت ،مهمترین متغیر تاثیرگذار بر نرخ ارز در کشــور ،افزایش
نقدینگی است .در نتیجه کنترل نقدینگی و برنامهریزی جهت نحوه انتقال
وجوه منابع ارزی آزاد شده و درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز باید از
مهمترین هدف ارکان اقتصادی دولت باشــد .اگر توافق حاصل شود باتوجه
به تعدیل انتظارات تورمی ،فشار نقدینگی بر تورم و نرخ ارز در کوتاه مدت
تعدیل میشــود اما در بلندمدت همان خواهد شــد که در ســالیان اخیر
مشــاهده شده اســت .بنابراین دولت باید در کنار توجه و تمرکز بر مس له
توافقات به برنامهریزی اقتصادی نحوه انتقال و تاثیر آزادســازی داراییهای
خارجی ،منابــع ارزی حاصل از فروش صادرات نفــت و گاز بپردازد .البته
پیشبینی میشود آثار جانبی و سرریز توافقات بر متغیرهای حقیقی اقتصاد
مانند نرخ بهرهوری ،ســرمایهگذاری ،انباشت سرمایه و تولید در بلندمدت
مثبت ارزیابی باشد.

ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﺎ اﺑﺘﺪای اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل ۱۴۰۰

ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎ

ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ارﻣﻐﺎن اﻟﻤﺎس

ﺳﭙﻬﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﻮﯾﻦ

اﻣﯿﻦ آﺷﻨﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

ﭘﯿﺸﺘﺎز

ﺳﭙﻬﺮ آﺗﯽ

آوای ﻓﺮدای زاﮔﺮس

ﻓﯿﺮوزه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ

ﮐﯿﻤﯿﺎی ﮐﺎردان

ﻣﺸﺘﺮک آﺗﯿﻪ ﻧﻮﯾﻦ

ﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﻓﯿﺮوزه

ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﻣﻬﺮ

اﻓﺮا ﻧﻤﺎد ﭘﺎﯾﺪار

ﻣﯿﻌﺎد اﯾﺮاﻧﯿﺎن

ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﻤﺘﺎز

ها م رسد

شاخص شــیمیایی به غیر از شرکتهای پتروشیمی ،شامل طیف
وسیعی از شرکتهای بورسی و فرابورسی از جمله شویندههاست.
طی ســال  1400شاخص شیمیایی رشــد بیش از  23درصدی را
ش ا خ اب شیان
تجربه کرده است .این در حالی است که طی این مدت شاخص کل
ت ی ر شرک مشاور سرمایهگذاری اینت
 TEDPIXچیزی در حدود  2درصد رشد داشته و جالب تر آن
که شــاخص کل هم وزن بیش از 20درصد کاهش داشــته است .بنابراین شیمیاییها یک عملکرد با صرفه
بیش از 20درصد نسبت به شاخص کل بورس ثبت کردهاند.
شرکتهای پتروشیمی همانند سایر شرکتهای بازار سرمایه تا اواسط  1399دارای حباب مثبت بودند .اما پس
از کشــف واکسن کرونا و افزایش تقاضای جهانی و نرخ کامودیتیها ،شرکتهای فعال این صنعت چشم انداز
بسیار مثبتی پیدا کردند .به گونهای که توانستند رشد سودآوری مناسبی را در سال  1400به دست آورند .رشد
نرخ کامودیتیها سودآوری پتروشیمیها را تضمین کرد و حباب مثبت آنها را کاهش داد.
غالب نرخهای محصوالت نهایی شرکتهای پتروشیمی با نفت همبستگی باالیی دارد .بنابراین افزایش نرخ این
کامودیتی مهم ،تاثیر مثبت باالیی بر سودآوری شرکتهای پتروشیمی دارد .از طرفی محصول نهایی برخی از
پتروشیمیها ،مواد اولیه پتروشیمیهای پایین دستی دیگر بوده و افزایش آن باعث افزایش بهای تمام شده این
شــرکتها میشود .گاز خورا مهمترین ماده اولیه کارخانجات پتروشیمی باال دستی است .طی سال 1400
که اروپا با بحران گازی مواجه شــد ،قیمت جهانی گاز و 4هاب بین المللی به شدت افزایش یافت و بر قیمت
خورا پتروشیمیهای ایرانی تاثیرگذار بود .این موضوع در صورتهای مالی پتروشیمیها بهخصوص در سه
ماهه پاییز به وضوح آشکار بود و حاشیه سود آنها را به شدت کاهش داد .به گونهای که برخی متانول سازهای
کشور اقدام به تعطیلی برخی خطو خود یا حتی کل کارخانه کردند.
افزایــش ناگهانــی قیمت نفت و ثبت قیمتهای باالتر از  100دالر در ماه پایانی ســال  1400متاثر از جنگ
روســیه و اوکراین ،پیشبینیها در خصوص افزایش نفت تا  120و  150دالر را زودتر از موعد عملی ساخت.
ماندگاری قیمت نفت باالتر از  100دالر به ادامه دار بودن جنگ و ورود یا عدم ورود ایران به بازار نفت جهانی
و تصمیمات اوپک بســتگی دارد .اما در سال  1401کماکان چشم انداز روشنی برای شرکتهای پتروشیمی
پیشبینی میشود .ثبت قیمتهای جهانی باالتر برای محصوالت پتروشیمی و همسو بودن قیمتهای داخلی
با آنها میتواند افزایش سودآوری این شرکتها را امتداد بخشد .تعیین سقف برای نرخ خورا پتروشیمیها
در ماههای پایانی  1400امید به تحقق پیشبینیها را افزایش داد .اما باید دید تصمیم دولت در خصوص این
فاکتور مهم برای سال آتی چیست.
در این میان اوره سازها که در سال  1400با افزایش نرخ اوره فوب ایران از محدوده  250تا  900دالر تا حدی
همراه شدند ،افزایش نرخ خورا نتوانست حاشیه سود این شرکتها را چندان کاهش دهد .علی رغم نوسانات
شدید نرخ اوره جهانی ،با توجه به افزایش قیمت نفت و بحران گازی اروپا ،نرخ اوره تعادلی را در محدوده 500
دالر میتوان در نظر گرفت .در این صورت کمترین ضریب  P/Eرا میتوان به اوره ســازها اختصاص داد .اما
متانولیها به شدت تحت تاثیر افزایش نرخ خورا و از طرفی کاهش متانول جهانی قرار گرفتند .بهخصوص
تولید کنندگان تک محصولی متانول که حساســیت باالیی نسبت به تغییرات قیمت متانول دارند .باید توجه
داشــت که متانول نیز دنباله رو نفت اســت و افزایش آن میتواند امید را به تولیدکنندگان متانول بازگرداند.
مواد اولیه کارخانجات تولید کننده محصوالت پلیمری نیز همبستگی نسبتا باالیی با نفت دارند ولی محصول
نهایی کمتر از نفت تبعیت میکند .در برخی کارخانجات ممکن است حاشیه کمتر شود .در برخی محصوالت
پرتقاضا مانند  PVCو  ABSنیز حاشیه حف شده یا افزایش یابد که در این صورت سودآوری افزایش قابل
توجهی مییابد .به هر حال تاثیرگذاری عمده مربو به نرخ نفت و گاز است که خود وابسته به جنگ ،تأمین
گاز اروپا و تصمیمات اوپک دارد.
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سو
سنگ آهن ،محصول اصلی فرآیند تولید فوالد بوده که
اح ان آ اسی مر یه ح نی
در عیار مختلف در پوســته زمین توزیع شده است .از
واح ت ی و ارزشیابی مشاور سرمایهگذاری س آشنا
کل  176میلیارد تن ذخایر سنگآهن دنیا ،استرالیا با
 50میلیارد تن ،برزیل با  34میلیارد و روسیه و چین و اوکراین به ترتیب با  20 ،25و  6.5میلیارد تن
 5کشور اول و ایران با  2.7میلیارد تن در جایگاه نهم کشورهای با بیشترین ذخیره سنگآهن به شمار
میآیند .برآوردها از ذخایر احتمالی عمده سنگآهن ایران به ترتیب در منطقه گلگهر به میزان 1.25
میلیارد تن ،ســنگان  1.22میلیارد تن ،چادرملو  342میلیون تن و چغارت  110میلیون تن حکایت
دارند .جدول زیر ،بزرگترین تولیدکنندگان سنگآهن دنیا را نشان میدهد .کشورهای استرالیا ،برزیل،
چین و هند مجموعا  78درصد و کشــورهای روسیه و اوکراین مجموعا  7درصد و ایران  1.3درصد از
کل تولیدات سنگآهن را در اختیار دارند.
نام کشور

2016

2017

2018

2019

رک های سن آهن
آهن اسفن ی

واحد

92

تولید آهن اسفن ی

میلیون تن

15.6

16.8

میلیون تن

19.7

22.2

درصد

79

رفیت اسمی
نرخ بکار یری رفیت

93

94

95

96

ررس
97

98

16.3

17.3

22.6

26.4

27.0

31.2

22.3

24.5

29.2

35.3 32.7

36.4

76

73

71

77

81

77

99

86

فوالد

واحد

92

93

94

95

96

97

98

99

تولید فوالد خام

میلیون تن

16.1

17.5

16.7

18.5

21.9

24.7

27.2

30.3

میلیون تن

22.5

22.5

23.7

29.8

31.6

36.3 33.9

39.4

درصد

72

78

70

62

69

رفیت اسمی
نرخ بکار یری رفیت

73

75

77

استرالیا

858

883

900

919

برزیل

430

425

460

405

400

ین

348

360

335

351

340

هند

185

202

205

238

230

روسیه

101

95

96

98

95

آفریقای جنوبی

66

81

74

72

71

اوکراین

63

61

60

63

62

کانادا

47

49

52

59

57

آمریکا

42

48

50

47

37

قزاقزستان

34

39

42

22

21

ایران

35

40

36

33

32

بـا در نظـر گرفتـن اضافـه شـدن طرحهـای قابـل تحقق بـه رفیـت کنونی کنسـانتره بـا رفیت
 18.7میلیـون تـن و گندلـه بـا  10.32میلیون تن تا سـال  ، 1404کمبود مواد در بخش باالدسـتی
صنعـت فـوالد خواهیـم داشـت و ایـن بدیـن معناسـت که نسـبت نـرخ فـروش کنسـانتره و گندله
شـرکتهای سـنگآهنی نسـبت به شـمش فخوز در فضایـی رقابتی بهصـورت صعـودی خواهد بود
هرچنـد کـه ایـن موضـوع در کنار سـایر الزامـات و زیرسـاختهای مورد نیـاز حمل و نقـل ،انرژی
و ...دسـتیابی بـه هدف  55میلیون تنی فوالد در سـند چشـم انـداز  1404را اندکی بـا ابهام مواجه
سـاخته اسـت .بـا ایـن وجـود نرخهـای فـروش کنسـانتره و گندلـه شـرکتهای سـنگآهن داخلی
هماکنـون حـدود  20و  28درصـد شـمش فـوالد بـوده و درصورتیکـه نرخهای فروش مـواد مذکور
را در 2سـناریوی حفـ ضرایـب قیمتـی کنونی و یا تعدیل به سـمت رسـیدن به ضرایـب جهانی از
سـال1404به بعـد  25درصـد کنسـانتره و  33درصـد گندله درنظـر بگیریم ،دیدگاه مناسـبتری
از ارزش شـرکتهای سـنگآهنی بدسـت خواهـد آمـد .نمـودار زیـر ،نرخ شـمش صادراتـی ایران و
منطقـه  CI Sرا از سـال  99تاکنـون نشـان میدهد

سو د

27

27

36

36

35

سایر کشورها

116

119

113

112

119

جم کل

2,352

2,429

2,460

2,455

2,399

سنگآهن ایران با عیار متوسط  56درصد باالتر از متوسط عیار جهانی قرار داشته و بدینترتیب درعمل
برای تولید هرتن فوالد تقریبا به  2.8تن ســنگ آهن ایران نیاز اســت .براساس مطالعات طرح جامع
فوالد کشور ،مقدار تولید کنسانتره ،گندله ،آهن اسفنجی و فوالد در  8سال گذشته به شرح زیر است
کنسانتره

واحد

92

تولید کنسانتره سنگ آهن

93

94

95

97

98

99

میلیون تن

24.1

25.7

25.8

31.4

39.1

44.9

47.3

49.7

میلیون تن

28.9

30.3

43.4

44.4

49.9

52.4

57.7

62.8

نرخ بکار یری رفیت

درصد

84

85

59

71

78

86

82

79

ندله

واحد

92

93

94

95

96

97

98

99

رفیت اسمی

تولید ندله
رفیت اسمی
نرخ بکار یری رفیت

میلیون تن

20.7

21.6

21.5

25.6

32.5

41.5

41.8

46.0

میلیون تن

22.0

22.0

22.7

32.0

47.6

47.7

47.7

66.8

درصد

94

98

95

80

68

87

88

69

نرخ انرژی از دیگر مؤلفههای تأثیرگذار بر صنعت ســنگآهن خواهد بود که در این گزارش ســعی بر
آزادســازی نرخ انرژی به صورت پلکانی در طی ســالهای پیشرو شده است .نرخ گاز براساس الیحه
پیشــنهادی بودجه  ،1401همان سقف  2000تومان فر شده است .سایر مفروضات در جدول زیر
نشان داده شده است

طــرح دوسـرســود

مفروضات

1401

1402

1403

سناریوی

سناریوی

تورم

% 28

% 25

% 25

% 25

% 25

افزایش نرخ حقوق

% 28

% 25

% 25

% 25

% 25

دالر

280,000

358,400

448,000

560,000

560,000

شمش فخوز دالری

550

550

550

500

500

نرخ کنسانتره به شمش فخوز

% 21

% 21

% 21

% 21

% 25

نرخ ندله به شمش فخوز

% 30

% 30

% 30

% 30

% 33

ح انتفا کنسانتره

% 19

% 19

% 19

% 19

% 19

% 15.5

% 15.5

% 15.5

% 15.5

% 15.5

% 20

% 20

% 20

% 20

% 20

ح انتفا

2020
900

96

د

11

ندله

ح انتفا دانه بندی
ح انتفا آهن اسفن ی

% 13

% 13

% 13

% 13

% 13

پیشبینی سودآوری و ارزشیابی شرکتهای سنگآهن به صورت زیر خواهد بود
پیشبینی سود و ارزشیابی شرکتهای سنگآهن ( میلیون ریال)
ارزش بازار

P/E

ارزش برآوردی
FCFE

ارزش برآوردی
FCFE

ک ل

222,815,252

279,956,814

2,400,000,000

7.9

1,739,530,997

2,149,611,238

ک اد

254,845,138

246,743,644

1,910,000,000

6.8

1,653,323,014

1,693,082,188

شرکت

سود کارشناسی سود کارشناسی

سناریوی

سناریوی

ک هر

117,989,258

173,499,599

1,170,000,000

6.1

1,590,979,797

1,695,300,324

کنور

24,812,190

27,212,133

251,000,000

8.3

332,180,349

373,254,635

ن ا
در فرآیند ارزشیابی ،نرخ بازده مورد انتظار شرکتها  37درصد و درخصوص چادرملو باتوجه به ریسک
موجودی ذخایر  38درصد لحا شده است.
ا ر اتمام موجودی سنگآهن معدن کنونی و بهرهبرداری از معدن آنومالی  D 19و دیگر معادن
منجر به افزایش هزینههای شرکت همچون افزایش نرخ استخرا  ،هزینه حمل ،نرخ خرید و ...خواهد
شد که در این گزارش سعی بر آن شده تا حدودی اثر این هزینهها لحا شود.
ه طرح  2میلیون تنی کنسانتره شرکت لحا شده است.
ر بهرهبرداری از طرح کنسانتره  1میلیون تنی شهرستان قروه و طرح  1میلیون تنی گندلهسازی
بیجار شرکت زیرمجموعه صبا امید غرب از سال  1403به بعد فر شده است.
الزم به ذکر اســت میانگین نســبت مالیات و حق مالکانه  o lti sپرداختی به ســود خالص
در شــرکتهای بــزرگ دنیا همچــون  BH P ، V A L E ، R i n o Ti n t oو ...حــدودا  70درصد و در
ســنگآهنیهای ایران بجز کگهر ،حدود  20درصد اســت .بدین ترتیب از یک سو شرکتهای ایران
حقوق دولتی کمتری پرداخت کرده و از ســوی دیگر نرخ بازگشــت سرمایه شرکتهای سنگآهنی
ایران متوسط  2,5سال است بنابراین به نظر میرسد این دو موضوع ریسک افزایش ضرایب حق انتفاع
پرداختی در سالهای آتی را برای شرکتهای سنگآهن باال خواهد برد.

1

ن
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از همان نیمه اول ســال  1399که ریزشهای بازار
م ی ا حمز ی
خ رن ار شــروع شــد ،تصمیمات گوناگونی گرفته و تغییرات
بسیاری برای بهبود و بازگشــت رونق به بازار گرفته
شــد البته که هیچکدام راه به جایی نبرد و بازار سرمایه هر روز سیاه و
سیاهتر از روزهای گذشته میشد ،هفته نامه اطالعات بورس در آخرین
شــماره سال 1400پرسش اگر شــما بودید و اجازه فقط یک تغییر
را داشــتید ،چه گزینه ای را انتخاب میکردید را با کارشناســان بازار
مطرح کرده است.
م ا
ن سا
این دو مورد از آفات بازار ســرمایه و یکی از عوامل اصلی ایجاد هیجان
در روند مثبت و یا منفی اســت که برای حذف آنها ترســی وجود دارد
چون به عقیده مســ والن ،بازار واکنش شــدیدی از خود نشان میدهد
درصورتی که این ترس باعث ایجــاد وضعیت فعلی و صفهای خرید و
فروش و هیجانات کاذب در روندهای مثبت و منفی شده است ،بنابراین
بهنظر میرســد باید چنین تفکر ســنتی را دور ریخت و باید مس والن
ســازمان در حرکتی شجاعانه هرچه سریعتر این غده سرطانی را از بازار
سرمایه حذف کنند.
حــذف یکباره دامنه نوســان و حجم مبنا برای ســرمایهگذارانی که به
آن عــادت کردهاند و بعضی که به یمن ســهام عدالت تــازه وارد بازار
ســرمایه شــدهاند و اطالعات کافی هم ندارند ،منطقی نیست ،بنابراین
پیشنهاد میشود در مرحله اول برای کلیه سهام دامنه نوسان تا رسیدن
به  15درصد بهصورت تدریجی تدریجی نه فرسایشــی حذف شود و
پس از آن برای ســهام دارای شــناوری باال تا  25درصد افزایش دامنه
ادامــه پیدا کند .در حال حاضر بهترین زمان برای حذف تدریجی دامنه
نوسان اســت چون حجم معامالت به نسبت کم شــده ،بازار به تعادل
رکودی رســیده و از این بابت ترســی وجود ندارد کــه با حذف این دو
موضوع بازار حرکات غیرمنطقی داشــته باشــد یا اینکه بازار در حالت
شــروع رکود و فروش باشد چون در چنین شــرایطی این ترس وجود
دارد کــه این قضیه به ریزش بازار کمک کند در حال حاضر بازار حالت
نسبتا پایدار دارد.
افزایش تدریجی دامنه نوســان و همچنین برداشتن حجم مبنا میتواند
موجب افزایش جذابیت بازار ســرمایه در مقابــل دیگر بازارهای موازی
بشــود و از کو نقدینگی از این بازار به بازارهایی مانند کریپتوکارنسی
جلوگیری کند.
ا
ر ا
ا
ار
ا
ر ا
ان
باید ابزارهایی مشــابه ابزارهای معامالتی فارکــس و کریپتوها در بازار
ســرمایه وجود داشته باشــد چون معاملهگران و سرمایهگذاران بتوانند
با امکاناتی که برای آنها در نظر گرفته شــده ،فرصتهای ســودآوری و
معامالتی بیشــتری در بازار داشته باشند باتوجه به اینکه بسیاری از این
امکانات را ابزارهای معامالتی فعلی کارگزاران به سرمایهگذاران نمیدهند
میبینیم برای هرکدام از ســرمایهگذاران که تجربــه معامله کردن در
بازارهای جهانی را کســب میکنند ،ضعف امکانات و ابزارهای معامالتی
بازار ســرمایه ایران روشن میشود بنابراین باید این زیرساختها تقویت
شــود تا از وجــود ابزارهای معامالتی خوب در بورس ایران پشــتیبانی
کند ،اگر امکانات و فیوچرهای مناسبی برای معاملهگران در نظر گرفته
شــود و امکان معامله کردن در دو سمت بازار وجود داشته باشد ،بهنظر

میرســد بتوان بازار مطلوبی داشــت که در جلب نظر گروه بیشتری از
سرمایهگذاران اثرگذار باشد.
ا رس ا
ا
ا رس ا
م
س
بهنظر میرســد یکی از بهترین راهها دو طرفه کردن بازار باشد که روند
تعادل بخشی به بازار را تسریع و با روندهایی که عمدتا ناشی از هیجان و
نه واقعیات اقتصادی است را بتواند تاحدودی مقابله کند ،دو طرفه کردن
بازار سرمایه در شرایط حاضر و در چشمانداز قانونگذاری باعث میشود
دیگر چندان احتیاجی به قوانین دستوری و خلقالساعه برای بازار وجود
نداشته و طبیعتا سرمایهگذاران در هر دو جهت صعودی و نزولی کسب
انتفاع الزم را داشته باشند بنابراین هیجان زدایی با استفاده از دو طرفه
کردن بازار راهکار مناسبی است.
س
رهن
بازار سرمایه از حالت یک طرفه خار شود ،هم حرکات بازار منطقیتر و
تحلیلیتر خواهد شــد و هم فرصت کسب سود به بازار مثبت و صعودی
محدود نمیشود.
ر ا رس ا
ا شا
شفافیت در بازار سرمایه اعم از حوزه صورتهای مالی و همچنین اعالن
هفتگی خرید و فروش کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی میتواند به بازار
در راســتای جلوگیری از معامالت رانتی و ســفته بازیهای متحورانه
کمک کند ،در بازارهای کارا شــاهد افشای معامالت اشخاص حقیقی و
حقوقی هستیم ،این مس له باعث مطالبه عمومی جهت معامالت پا و
در عین حال احتیا افراد با ســابقه پروژه کردن سهام میشود چون از
ترس تحت پیگیری قرار گرفتن ،از پروژه کردن سهام کوچک و متوسط
امتناع میکنند.
رسان
ا ر ا رس ا
ن
م ما
بــازار ســرمایه نباید محل بازی دولتها باشــد و دولت هــا باید نقش
نظارتی خود را به نحو احسن ایفا کنند .کاهش تصدیگری دولت ،عدم
قیمتگذاری دســتوری  ،ســهامدار نبودن دولت در برخی از شرکتها،
خصوصیســازی واقعــی ،کاهش اعضای دولتی شــورای عالی بورس و
افزایش تعداد فعاالن متخصص و مســتقل این شورا از فاکتور مهم و اثر
بخش در این موضوع است.
ن
انال
س
به دلیل آشــنایی بورس تهران به سرمایهگذاران با تحلیلهای حرفهای
و معتبر و دعوت اساتید خبره علم فاینانس در جهان و ارائه تحلیلهای
بنیادی و تکنیکال برای بازار ســرمایه همگام با تحلیل بازارهای جهانی
و منطقــهای چون رســانه معتبر و حرفهای برای تحلیل بازار ســرمایه
و متغیرهای مالی و ســرمایهگذاری در کشــور ما وجــود ندارد و وجود
رســانهای رســمی با تحلیلگران خبره میتواند موجب افزایش آگاهی و
اطمینان در سرمایهگذاران شود.
ر
ر ل ا ر ن سها
مکانیســم فعلی بازارگردانی ســهام به این صورت است که عمدتا ناشر

کار نا ا ب

اگر

ییر در با ار ر ا ا ار کرد

ا و ید

منابــع مالی را در اختیار بازارگردان قرار میدهد تا ســهام مورد نظر را
بازارگردانی کند ،عالوه بر این ناشر متحمل کارمزد مدیریت نیز میشود
بهنظر میرســد باید شرکتهای تأمین ســرمایه یا سایر شرکتهای با
توان مالی مناســب خودشان و یفه بازارگردانی را قبول کنند و از محل
اختالف قیمت خرید و فروش ســود کسب کنند و همیشه سفارش اول
خرید و فروش بازارگردان باشــد و شــکاف قیمتی بین سهام به حداقل
برســد ،همچنین با برداشــتن دامنه نوســان فعالیــت بازارگردان نیز
تسهیل شود.

دنبال شــود چون شرکتهای ســهامی عام پروژه ،صندوقهای پروژه،
صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی ،مشارکت عمومی خصوصی ،اوراق
وکالت ،اوراق جعاله ،اســتصناع و تعداد دیگری ابزار در سالها طراحی
شــدند که هیچگاه به طور کامل مورد اســتفاده قرار نگرفتند .همواره
اولویت با تأمین مالی مبتنی بر بدهی و نیز برای شرکتهای بزرگ بود.
تســهیل ،تشویق و فرهنگ سازی برای تأمین مالی پروژهها و همینطور
شــرکتهای متوسط و کوچک پر پتانســیل هدفی است که میتوان به
آن پرداخت.

م ا ر
آموزش و تروی فرهنگ اســتفاده از ابزارهای مشــتقه در بین نهادها و
اشــخاص حقوقی و حقیقی فعال در بازار سرمایه میتواند منجر به عمق
بخشــی بیشتر به بازار مشتقه شود ،افزایش تعداد نمادها با اوراق اختیار
و آتی نیز ســبب افزایش تنوع در استراتژیهای به کار رفته در مدیریت
سرمایهگذاری میشود.

ه ا
ا ر
بســیاری از پروژههای کشور بهخاطر تحریمها و یا نوسانات شدید ارزی
یا نیمه تمام رها شــده و یا اصوال آغاز نشدهاند بهخصوص در حوزه زیر
ساختها چون نیاز ارزی این پروژه در شرایط سالهای اخیر و حتی در
گذشته برآورده نشده است ،ایجاد راهکاری برای تأمین مالی ارزی پروژه
از بازار ســرمایه عالوه بر رفع نیاز پروژهها میتواند درکنترل قیمت ارز،
هدایت منابع جدید به بازار ،کنترل نقدینگی و پاسخگویی به تقاضاهای
سوداگرانه ناشی از نوســانات ارزی نقش مهمی بازی کند ،انتشار اوراق
و یــا صندوقهای ریالی مبتنی بر شــاخص ارز میتوانــد یکی از این
راهکارها باشد.

ش ر
ا
ر ا ن
س
بازار ســرمایه در دو سال گذشته به دلیل شــرایط سیاسی و اقتصادی
حاکم بر کشــور نوســانات مثبت و منفی شــدیدی را تجربه کرد و در
مواردی وجود دامنه نوسان به این نوسانات بیشتر دامن زد ،بازار سرمایه
ایران پس از تجربه این فراز و نشیبها کماکان از ابزارهای نوین مدیریت
ریسک بیبهره اســت و یکی از مهمترین مواردی که باید بازنگری شود
راهکارهای پوشــش ریسک است .در شــرایط فعلی بخش عمدهای از
مدیریت ریسک با فروش ســهام صورت میگیرد ،ابزارهای نوین مالی
از جمله مشــتقات سهام و شــاخص ضمن فراهم کردن شرایطی برای
پوشــش ریسک و متعاقب آن کاهش هیجانات بازار میتوانند به عنوان
راهنما در تعیین محدودههای ارزندگی ســهام شرکتها مورد استفاده
واقع شوند.
ر سا ار ا ا ر س ا
الزم اســت تمامی اقدامات تحت یک پکی با هــم صورت گیرد ،دیده
شــده که اخیرا ســازمان بورس ســعی در افزایش پلکانی دامنه نوسان
دارد که این اقدام اگرچه مفید و الزم اســت اما مسائلی نظیر افزایش یا
کاهش حجم مبنا ،تضاد منافع گسترده مدیران پرتفوی با پرتفوی تحت
مدیریت ،اجرای دقیق حاکمیت شرکتی و ساختارهای نظارتی و مسائلی
از این دست همچنان به عنوان چالش برانگیزترین مسائل پیرامونی بازار
میتوانند بازار را تحت تأثیر قرار دهند که الزمه آن اجماع عمومی برای
حل آنهاست.
ه ا
ا
ه
تسهیل تأمین مالی پروژه ها و همینطور تأمین مالی شرکتهای کوچک
و متوســط از بازار سرمایه شاید یکی از مهمترین و ایفی است که باید

س
سا
ن اه سا ا ر
بازار ســرمایه امروز ما با بازار سرمایه سالیان گذشته تفاوت زیادی دارد
بنابراین تصمیماتی که گرفته میشــود چه از نظر نظارتی و چه از نظر
توســعهای و مقرراتی باید به روز باشــد چون نســخهای که برای بازار
سرمایه مخصوصا ابزارهای بازار سرمایه که نهادهای مالی پیشرو در این
زمینه هستند ،تعریف میشــود باید بهگونهای قوانین در آن بازنگری و
اصالح شــود که فرصت برای رشد و کار حرفهای نهادهای مالی فراهم و
از طریق آنها بسترسازی شود نه اینکه بهصورت مصنوعی اتفاقات خاص
دســتوری و فیزیکی انجام شــود .اگر نگاه مقرراتی درست باشد بستر
درست گذاشته میشود ،نهادهای مالی و سازمان بورس هرکدام و یفه
را درست انجام میدهند و درنهایت بازار سرمایه در بلندمدت به جایگاه
درست خود میرسد.
ش س ن سا ر ن
برداشتن سقف چند منظوره میتواند به بازار کمک کند ،مورد اول اینکه
هیجانات ناشــی از صفهای خرید یا فــروش را از بازار حذف میکند،
تحلیلگران واقعی وارد بازار میشوند چون ممکن است برای مثال یکباره
ســهمی هزار تومانی به  50هزار تومــان یا برعکس آن  50هزار تومانی
به 1000تومان برسد که آن زمان تحلیل به کار میآید و کسانی که اهل
بازار ســرمایه هستند ،تحلیلگرند و بازار را میشناسند در بازار میمانند
و آنهایی که از اهالی بازار نیســتند خواه ناخواه از بازار خار میشوند و
بازار به ثبات میرسد.

محاســبه شـ
یعنی هم تغی
اینکه سرشاخ
نباشد و فقط
آن حذف شو

ا
به دلیل اینکه
مجوز دریافت
اســت به هم
مقابله نشــود
کالهبرداری

بســیاری مو
میشــود که
سرمایهگذاری
اعتماد میکن
آن به صورت
سرمایهگذاری

شــاید نگرانی
باشــد بنابرای
بازارگردانی و
انعطاف بیشت
بازنگری شــو
تأمل بیشتر ق
تأمین ســرم
هر نهاد مالی
عملیات را اج
اینکه بیش از
حاضر اوراق د
دارند و بازارگ
مالیات بر سپ
اوراق بازارگرد
بازنگری داشت

ر
فضای کنونی
ســهامداری
نفر ،از تصمیم
مســ والن اق
تاثیرات نامطل
دیکته کنند،
با آسیب شنا
مدت دولته

ن

ر
ان
ا
م ا ان
اس
سهم
ا
ن م سا
ان
ا
ــاخص به جای اینکه از مبنای  t o t al i t e rمحاسبه شود
ییرات قیمتی و هم ســود نقدی را محاسبه کند ،با توجه به
خص کل یک سبد نیســت بنابراین محاسبات t o t al i t e r
ط شاخص ،شاخص بازده قیمتی باشد و بازده نقدی از درون
ود.

ا
ر
س
ن ار
ا
ه هرکســی با سطح اســتانداردی از دانش و فعالیت بتواند
ت و شــفافیت بــازار افزایش پیدا کند .بازار نیازمند رشــد
مین دلیل باید ســلیقههای مختلف در آن اجرا و با نوآوری
د اما باید موا ب اعتماد به بازار هم باشیم و جلوی هر نوع
را بگیریم تا اعتماد زیاد شود.

ا
ر ن
ا شا
واقع سهمی با عنوان ن دســتکاری به مدت زیادی بسته
ه هم به نقدشــوندگی بازار ضربه میزنــد و هم اینکه وقتی
ی با جلوگیری از رشد ســهامش مواجه شود طبیعتا کمتر
ند ،بهنظر میرســد با شفافیت قوانین معامالتی و قرار دادن
ت در اختیار ســهامداران عالوه بــر کاهش تخلفات ،امنیت
ی و اعتماد سرمایهگذاران افزایش پیدا خواهد کرد.

ن سا
ا ش
یهایی در خصوص اجرایی شــدن این موضوع وجود داشته
ین در کوتاهمدت پیشــنهاد درخصوص اصالح دستورالعمل
وجود دارد .دامنه نوسان الزم است حداقل برای بازارگردان
تری داشته باشد ،درخصوص ضوابط دامنه مظنه الزم است
ود و محدودیت برای نهادهای مالی برای بازارگردانی مورد
قرار گیرد .اینکه فقط صندوقهای بازارگردانی و شرکتهای
مایه امکان بازارگردانی داشته باشند بهنظر مناسب نیست و
با کفایت ســرمایه و مدل مناســب الزم اســت بتواند این
جرایی کند .درخصوص اوراق بهادار بادرآمد ثابت با توجه به
ز  85درصد اوراق لیست شده در بازار بدهی کشور در حال
دولتی اســت و این اوراق عمدتا بیش از یکسال سررسید
گردان ندارند و درنظر گرفتن اینکه در سال پیشرو موضوع
پرده اشخاص حقوقی مطرح است بهتر است دولت برای این
دان درنظر بگیرد و درخصوص دامنه نوســان و دامنه مظنه
ته باشد.

ر
ا
ش ر
ه س ل سا ا ر
ی بازار ســرمایه در  2سال گذشــته با افزایش ضریب نفوذ
از  6میلیون فعال بورسی هم اکنون به بیش از  50میلیون
مات ســازمان بورس تأثیر میپذیرند و چنانچه به هر دلیل
قتصادی و دولــت بخواهند نظرات خود را بــدون توجه به
لوب آن بر منافع ســایر ســهامداران و فعاالن بازار سرمایه
موجب ضرر و زیان اکثریت ســهامداران را فراهم میکنند.
اســی این وضعیت به این نتیجه میرســیم که نگاه کوتاه
ها و اســتفاده از رفیت بازار سرمایه در جهت تأمین منابع
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و کاســتیهایی که ممکن است در تراز عملیاتیشان وجود داشته باشد
با منافع و اهداف بلند مدت ســایر ســهامداران متعار اســت ،تالش
در جهت اســتقالل ســازمان بورس و شــورای عالی بورس مهمترین
نکتهای اســت که میتواند موجبات اثر بخش بودن پیشــنهادات حاضر
را فراهــم کند و یــا حداقل درصد موفقیــت اعمال ایــن راهکارها را
افزایش دهد.
افزایــش نقدشــوندگی ،تأمین مالی بنگاهها ،ایجاد شــفافیت و افزایش
کارایــی بازار و ایف مهم ســازمان بورس هســتند .اهتمــام در ایجاد
استقالل سازمان بورس ،حمایت از آن سازمان با استراتژی حف منافع
بلند مدت ســهامداران میتواند تصویری شفاف و رو به رشد برای بازار
سرمایه و بورس ایجاد کند.
ر ه
س ا
ن
چون دوره پذیرهنویســی نمادها دو ماه طول میکشد و بعد از آن بسته
شدن حسابها و حق تقدمهای استفاده نشده مطرح است بنابراین ،این
موضــوع چنین ذهنیتی را به وجود آورده که بــازی حق تقدم بر روی
نمادهایی که افزایش ســرمایه میدهند انجام شود به همین دلیل اکثر
ســهامداران خرد حتی اگر مطم ن باشــند که افزایش سرمایه از محل
آورده به نفع شــرکت اســت به این دلیل که دو تا ســه ماه نماد و حق
تقدم در حاشیه میرود حاضر نیستند در افزایش سرمایه از محل آورده
شرکت کنند.
ش ه رس
ا ر ن
برای حذف صفهــای خرید و فروش ،اصلیترین و یفه بورسها ایجاد
نقدشــوندگی در انواع اوراق بهادار است و اگر بورس درست کار خود را
انجام دهد هیچوقت در بازار نه صف خرید باید وجود داشــته باشد و نه
صــف فروش بنابراین اولین کاری که باید انجام شــود این اســت که با
توسعه بازارگردانی به شیوه درست صف خرید و فروش را حذف کرد که
بــا توجه به ابزارهایی که در حال حاضــر در بورس داریم این کار کامال
شدنی است.
آخرین حلقه مفقوده در بازار ســرمایه که اجرای درست آن میتوانست
نهایتا با نقدشــوندگی اساســی و پایدار بازار منجر شود و با اشتباهات
نظــری و عملی بســیاری و از طریــق صندوقهای بازارگــردان به آن
پرداخته شــد ،میتواند تأســیس شــرکتهای بازارگردان باشد ،روش
فعلــی که بــدون قضاوت دربــاره کم و کیــف آن و صرفا بر اســاس
آمارهای عملیاتی این نوع صندوقها ،از پیش تجربهای شکســت خورده
تلقی میشود.
ن
قریــب به  20درصد کارشناســان بــه موضوع دامنه نوســان افزایش
و یا حذف آن اشــاره کردند که مجید عشــقی ،رئیس سازمان بورس
هــم در گفتوگــوی اختصاصی با هفتهنامه اطالعات در پاســ به این
پرسش که اگر میخواســتید تنها یک تغییر در بورس انجام دهید ،آن
تغییر چه خواهد بود ،به مســ له دامنه نوسان اشاره کرد و به گفته وی
مالحظاتی دارد و باید به شــرایط بازار توجه کرد اما برنامه این اســت
که دامنه نوســان را بهصورت تدریجی افزایش دهیم ،ممکن اســت در
ابتدا یک درصد افزایش داشــته باشــیم و ســپس در مقاطع سه ماهه
بازبینی و با مشــاهده اثرات آن در بازار ادامــه دهیم تا به حد معقولی
برای بازار برسد.

1

مهمترین ت ییر مدن ر کارشناسان
نام و نام خانواد ی

سمت
کارشنا

سپهر آصفی
فردین آقابزر ی

ت ییر
توسعه ابزارهای نوین مالی برای پوشش ریسک

سرمایه اری

مدیرعامل سبد ردان نیکان

شاهین احمدی

کارشنا

بازار سرمایه

بهزاد احمدی نس

کارشنا

بازار سرمایه

نر س افشار

کارشنا

بازار سرمایه

ت ش در جهت استق ل سازمان بور

محاسبه قیمت پایانی به جای میان ین کل روز بر مبنای میان ین نیم ساعت آخر معام ت سهم
برداشتن سق

پیام اف لی
ی انه اقبال نیا

مدیرعامل شرکت سبد ردان توسعه فیروزه

امیرعلی امیرباقری
محمدیوس

امینداور

ح

دستورات مقطعی از سیاست اری بازار سرمایه و فراهم کردن برنامهریزی برای فعاالن بور
ت سیس کانال تلویزیونی
هی انزدایی از بازار سرمایه و افزایش سط علمی و فنی آن

بازار سرمایه

مدیر سرمایه اری شرکت اط عات مالی پارت

مصطفی امیدقا می

کارشنا

مهدی باغبان
پدرام بوسا
امیر تقی خان ت ریشی

نوسان روزانه

اجرا واقعی حاکمیت شرکتی و خصوصی سازی

شریک ارشد و رییس واحد بانکداری سرمایه اری روه مالی کیان
کارشنا

و شورای عالی بور

کاهش م وزها و افزایش ن ارت و سخت یری در تخلفات
تعری

بازار سرمایه

ابزارهای مالی جدید

کارشنا

بازار سرمایه

ت ییر در مدل بازار ردانی سهام و اوراق

کارشنا

بازار سرمایه

ای اد شفافیت در قوانین معام تی

ر یس هی ت مدیره شرکت بور

تسهیل ت مین مالی پروژهها

اوراق بهادار

علیر ا توکلی کاشی

معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه اری ایران

تشوی بازار ردانی به شیوه درست

علی جبل عاملی

ع و هی ت مدیره شرکت مدیریت سرمایهمدار

ت مین مالی مالی ارزی پروژهها

بهنام اوشی

مدیرعامل سبد ردان بازده

مهدی حاجی غ م سر یزدی
مونا حاج عل اص ر

ت ییر ن اه سازمان بور

مدیرعامل کار زاری ایساتیس پویا
مد رعامل و نای

ر یس ه ت مد ره شر ت مشاور سرما ه اری پرتو آفتاب

حسن حسین نیا
احسان خاتونی
محمد خبریزاد

به بسترسازی و توسعه

به حداقل رساندن ت یر پ یری تصمیمات دولتی و نقش دولتها در بازار سرمایه
باز شدن دامنه نوسان

ان

کارشنا

بازار سرمایه

ای اد شفافیت در بازار سرمایه

کارشنا

بازار سرمایه

اص ح ریز ساختارهای بازار سرمایه

ع و هی ت مدیره کار زاری کارآفرین

دامنه نوسان و ح م مبنا

ح

مهدی دلبری

کارشنا

بازار سرمایه

ای اد کانون یا ان منی متعهد برای حمایت از تمام سهامداران

مهدی رادان

کارشنا

بازار سرمایه

جلو یری از دستکاری قیمتها

سعید ذوالفقاری

افزایش یکباره دامنه نوسان و تکرار ندباره تا ح

مدیرعامل شرکت سرمایه اری افتخار سهام

کامل

احسان ر اپور

مدیرعامل مولدسازی و مدیریت دارایی ت ارت

تقویت ابزارهای معام تی (مانند ابزارهای معام تی فارکس و کریپتوها)

داریوش روزبهانه

ر یس هی ت مدیره شرکت کار زاری بانک خاورمیانه

ت سیس شرکتهای بازار ردان به روش درست

فیروزه ساالرالدینی

ر یس هیات مدیره هلدینگ مالی رایا

محمد مهدی سماواتی

م سس روه مدیریت سرمایه فاینوست

شاهین شایان آرانی
م ید شکراللهی
مصطفی صفاری

کارشنا
ر یس مو

ارشد بازارهای مالی و بینالمللی

هی ت مدیره شرکت مشاور سرمایه اری دید اهان نوین

ح

تدری ی دامنه نوسان و ح م مبنا

توسعه ابزارهای مدیریت ریسک در بازار مشتقه
کاهش نفوذ دولت ،افزایش توان و فعالیتهای بینالمللی مس والن بازار سرمایه
اص ح قیمت اری دستوری و ح

مدیرعامل شرکت سبد ردان سرمایه ایرانیان

یارانههای رانتی پیدا و پنهان

آ ین نامه شدن نقدشوند ی بازار توس

حسین عبدی

کارشنا

بازار سرمایه

م ید عبدالحمیدی

کارشنا

بازار سرمایه

کاویان عبداللهی

کارشنا

بازار سرمایه

رف موان موجود در بازار سرمایه

کارشنا

بازار سرمایه

افزایش تدری ی دامنه نوسان

هومن عمیدی
احسان عسکری
محمد مسعود غ مپور
حمزه قو ی فرد

ح

نا ران بازار

اص ح قوانین و درست اجرا شدن بازار ردانها در تمامی سهام بور

مشاور عالی مدیرعامل شرکت ت مین سرمایه امید
کارشنا

دامنه نوسان

بازار سرمایه

اص ح ریزساختارهای بازار سرمایه
منطقی سازی نرخ بازده مورد انت ار در ن ام مالی کشور و بات زایی در فرآیند سودآوری بن اههای اقتصادی

مدیرعامل سبد ردان توانا

ح

رفتارهای هی انی و سلیقهای مانند قیمت اری دستوری

نوید قدوسی

کارشنا

بازار سرمایه

راهاندازی فروش استقرا ی

حمیدمرت ی کوشکی

کارشنا

بازار سرمایه

اص ح برخی قوانین افزایش سرمایه از محل آورده

محمدر ا مایلی

کارشنا

بازار سرمایه

باز شدن دامنه نوسان

س اد مرادی

کارشنا

بازار سرمایه

برداشتن ح م مبنا و افزایش دامنه نوسان

ایمان مقدسیان

کارشنا

بازار سرمایه

حسن می می

مدیر معام ت مشتقه کار زاری بور

نیما میرزایی

کارشنا

بازار سرمایه

حسین میری

کارشنا

بازار سرمایه

کارشنا

بازار سرمایه

کاوه نصرتی
محمد هاشمی ن اد
عرفان هودی
امیر وفایی

ح
بیمه ایران

مدیرعامل روه مالی ساتا
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بهبود صنعت کارگزاری در گرو چیست؟
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ی ی از ضروریات اساسی امروز بازار سرمایه این ه هرکدام از شرکتهای کار زاری به تنهایی دارای ی
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اصالحات ساختاری در بازار سرمایه شامل دو بخش است ،برخی از اصالحات
باید در درون بازار سرمایه صورت پذیرد ،بدین معنا که فعاالن بازار و کلیه
اشخاصی که به نوعی ذینفع بازار هستند در آن نقشآفرینی کنند و اولین
گام جهت اصالح درونی بازار ســرمایه تجدید نظر و به روزرســانی قوانین
و مقررات بازار ســرمایه و در برخی موارد نیز حتی مقرراتزدایی اســت،
بهطوری که قوانین و مقررات تســهیل سرمایهگذاری در بازار سرمایه را به
دنبال داشــته باشد و درگام بعدی توسعه زیرساختهای فناوری اطالعات
اســت که این موضوع نیز قطعا تسهیل در سرمایهگذاری را در پی خواهد
داشــت .از سوی دیگر یکسری از اصالحات هم باید توسط عوامل بیرونی
که بر بازار تأثیرگذار هســتند ،صورت پذیرد .بیشترین نقش عوامل بیرونی
شــامل وضع قوانین و مقرراتی اســت که آثار آن به بازار سرمایه تحمیل
میشود ،مانند قیمتگذاری دستوری که بازار و شرکتهایی که سهامداران
آنها عامه مردم هســتند را متأثر میسازد ،بر این اساس ضرورت دارد نحوه
قیمتگذاری کامودیتیها و کاالها بهطور جدی تعیین تکلیف و اجازه داده
شود که بازار روند خود را سپری کند.
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دقیقا درســت است ،باید به بازار اجازه داد که خود مسیر و روندش را پیدا
کند بنابراین از لحا اصالحات درونی بهنظر میرســد یکی از ضعفهای
اساسی که در ســالهای اخیر بسیار مشهود است ،آموزش همگانی اصول
و مفاهیم بازار ســرمایه است ،به ویژه در سال  1399که تعداد گستردهای
از عامه جامعه به ســوی بازار سرمایه اقبال پیدا کردند در حالی که دانش
و تجربه الزم در این زمینه را نداشــتند یعنی باید فرهنگی حاکم شود که
تمامی افراد با مفاهیم اساســی بازار ســرمایه و بازارهای مالی و همچنین
ریسکهای مترتب بر آن آشــنا شوند ،بنابراین ضرورت دارد اشخاصی که
تســلط و تجربه بیشــتری دارند و آموزش بهتری دیدهاند بهطور مستقیم
وارد بازار سرمایه شوند و مابقی افراد هم که بنا به دالیلی از دانش و تجربه
الزم در زمینه بازار ســرمایه برخوردار نیســتند ،مبادرت به سرمایهگذاری
غیرمستقیم از طریق صندوقهای سرمایهگذاری و سبدگردانی داشته باشند
و از این طریق از مزایای بازار سرمایه منتفع شوند.
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نقشآفرینی رئیس ســازمان بورس در هیــأت دولت یکی دیگر از مواردی
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کند بنابراین ضعف اساسی اینجاســت و باید برای آن بازنگری دقیقتری
شود و اولویت بعدی افزایش تعداد کارگزاریها باشد.
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چنین موضوعی براساس تعداد و حجم معامالت مشخص میشود ،اگر تعداد
و ارزش معامالت فعلی تداوم داشته باشد ،ضرورتی برای توسعه کارگزاریها
وجود ندارد چون در حال حاضر ممکن است بعضی از کارگزاریها زیانده
باشــند ،درنتیجه مشکل اساســی تعداد کارگزاریها نیست بلکه بستری
اســت که باید برای فناوری اطالعات فراهم شود و در شرایط فعلی توسعه
o m sها بیشــتر از تعداد شــرکتهای کارگزاری ضرورت دارد یعنی اگر
بهصورت نامتعادل تعداد شــرکتهای کارگزاری افزایش پیدا کند اما بستر
فناوری اطالعات فراهم نباشد ،اتفاق خوبی را به همراه نخواهد داشت.
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دقیقا ،میتواند دسترســی عامه جامعه به بازار ســرمایه را تســهیل کند
به همین دلیل اتفاق خوبی اســت البته باید به گونهای باشــد که صنعت
کارگزاری را تحت تأثیر قرار ندهد چون نقش اساســی کارگزاریها واسطه
بین افرادی است که میخواهند در بازار ثانویه سهام خود را خرید و فروش
کنند و در اساسنامه آنها موضوعات دیگری پیشبینی نشده است ،البته که
بهطور کلی برای افزایش تعداد کارگزاریها باید به رفیت و زیرساختهای
این صنعت هم توجه کرد.

است که میتواند نقش اساسی در اصالح ساختار بازار سرمایه داشته باشد
یعنی باید رئیس ســازمان به عنوان حاف منافع سهامداران در تصمیمات
هیأت دولت و همچنین تصمیمات کالن اقتصادی مشــارکت داشته باشد
و نقطه نظراتی که منافع بازار ســرمایه را به دنبــال دارد را پیگیری کند
همچنین همانگونه که اشاره شــد؛ وضع قوانین و مقررات موجود در بازار
ســرمایه نیاز به اصالح دارد؛ در حال حاضر اصالح قانون بازار که مربو به
ســال  1384است در دســتور کار قرار گرفته اما باید به صورت جدیتر و
جامعتر مورد بررسی قرار گیرد بهطوری که بتواند مشکالت موجود در بازار
سرمایه را رفع کند.
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فلسفه وجودی بازار ســرمایه هدایت وجوه سرگردان موجود در جامعه به
ســمت تولید خدمات و کاالهاست و اگر بازار سرمایه و بازار بدهی بتوانند
نقــش اصلی خود که تأمین مالی شرکتهاســت را ایفــا کنند ،قطعا آثار
ضدتورمی به دنبال خواهد داشــت .در این صورت اشخاص به جای اینکه
پساندازهایشان را به سوی جریانهای غیرمولد و سفته بازی هدایت کنند
به ســمت بازار سرمایه ســوق میدهند که دراینصورت میتوان گفت در
میان مدت آثار ضد تورمی خواهد داشــت .البته این موضوع مستلزم وجود
اصالحات ساختاری و بستر مناسب است که بازار سرمایه بتواند نقش خود
را در این حوزه به خوبی ایفا کرده و وجوه ســرگردان و پساندازهای افراد
را به ســمت تولید روانه کند .در این صورت عالوه بر رونق تولید ،نســبت
پسانداز به  G D Pنیز در حالت مناســبی قــرار خواهد گرفت .اگر چنین
بســتری فراهم شود ،قطعا بازار ســرمایه میتواند نقش ضد تورمی داشته
باشد البته سایر شرایط دیگری که ایجاد تورم میکنند نیز باید مهار شوند.
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در حال حاضر رتبهبندی کارگزاریها براساس حجم معامالت در بخشهای
مختلف از جمله معامالت اوراق بهــادار در بخش بورس تهران ،فرابورس،
بــورس انرژی و بــورس کاال ،صــورت میپذیرد البته ســایر فعالیتهای
شــرکتها از جمله میزان سرمایه شرکت ،میزان اعتباردهی ،تعداد نیروها،
تعداد شعب و تعداد مشتریها هم میتواند از جمله شاخصهای رتبهبندی
در آینده باشد اما بهنظر میرسد شاخصهایی که ارزش معامالت را در بازار
نشان میدهد بهعنوان شاخص اصلی رتبهبندی شرکتهای کارگزاری باید
مدنظر قرار گیرد.
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براساس شــاخصهای فعلی رتبه بندی شــرکتهای کارگزاری ،میتوان
گفت که اکثر شرکتها به ســمت افزایش سهم بازار حرکت میکنند که
زمینه و مشــوقهایی برای اشخاصی که قصد سرمایهگذاری در بازار دارند
را فراهم میکند ،همانطور که اشاره کردید ،دستاورد رتبهبندی شرکتها،
ایجاد رقابتی ســالم بین کارگزاریهاســت و اگر شاخصهای مهم دیگری
که میتواند نقش پیش برنده در صنعت و بازارســرمایه داشته باشد ،اضافه
شــود قطعا موجبات رونق بازار ســرمایه را به دنبال خواهد داشت .مانند
حجم و تعداد تأمین مالیهای صورت گرفته از سوی کارگزاریهای دارای
مجوز ،یا نقشی که شرکتهای کارگزاری در بورس کاال در رابطه با تولیدات
شــرکتهای بورسی میتوانند داشته باشند .البته این موارد باید با بررسی
دقیق کارشناسی صورت پذیرد که تبعات سو دیگری به دنبال نداشته باشد.
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هنگامی که مســ له افزایش تعداد مجوز برای کارگزاریها مطرح میشود
باید بررسی شود که دلیل اینکه در سالهای گذشته آن را محدود کردهاند
چه بوده است و در حال حاضر منشأ اینکه چنین موضوعی را آزاد کردهاند
چیست ،با روشن شدن این دالیل میتوان در این باره ا هار نظر درست و
مناسبی کرد اما بهطور کلی ضرورت افزایش تعداد کارگزاریها و تعداد بهینه
شــرکتهای کارگزاری را باید نهاد نا ر ،با لحا ابعاد کارشناسی موضوع
مشخص کند .اینکه افزایش تعداد کارگزاریها میتواند رقابت بیشتری بین
آنها به وجود آورد که در نهایت این رقابت منجر به این شــود که خدماتی
که کارگزاران به فعاالن و مشتریان میدهند را بهتر کند ،میتواند دستاورد
خوبی باشد اما باتوجه به انحصاری بودن شرکتهای  o m sو خدمات نسبتا
ضعیفی که از سوی این شرکتها ارائه میشود ،افرایش تعداد کارگزاریها
با خدمات یک شــکل ،کمک شــایانی به بازار نمیکند بنابراین در درجه
نخست باید تعداد شرکتهای  o m sافزایش پیدا کند و رقابتی مناسب در
این زمینه ایجاد شــود .در حال حاضر شرکتهای  o m sدارای بسترهایی
نیستند که بتوانند  solutionبه مشتریان و فعاالن بازار سرمایه ارائه کنند،
صرفا بستری هستند که میتوان در آن معامالت انجام داد و کارایی دیگری
ندارد ،در حالیکه بســتری که شــما در آن معامله انجام میدهید باید این
قابلیت را داشته باشد که بتواند به شما تحلیل ارائه و آموزش دهد و بطور
کلی بتواند نیاز کاربران یا فعاالن بازار را بهطور مناسب و شایستهای برآورده
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قطعا اگر هرکدام از شرکتهای کارگزاری به تنهایی دارای یک  o m sباشند
میتوانند خدمات بهتری به بازار ســرمایه فعــاالن آن ارائه دهند .بنابراین
شــعار "هر کارگزاری یک  o m sو هر  D e v i c eیــک کارگزاری " یکی از
ضروریات اساســی امروز بازار اســت ،این موضوع باعث میشود که سطح
خدمات دهی و رقابت در شــرکتهای کارگزاری بسیار گسترده شود و به
تبع آن تنوع زیادی را برای انتخاب مشــتریان بهوجود آورد و این تسهیل
بهطور قطع یاریگر توسعه بازار سرمایه خواهد شد.
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بازگشت اعتماد دشوار است اما غیرممکن نیست ،راه چاره این است که باید
برخی ابهامات موجود از بین برود بهطور مثال باید اصالحات ساختاری در
بازار سرمایه بهوجود آید چون این مس له پیشنیازی برای بازگشت اعتماد
است ،ضرورت دارد آموزش همگانی بازار سرمایه از طریق شرکتهای فعال
در بازار ،همانند کارگزاریها صورت گیرد .یعنی تروی همگانی دانش بازار
سرمایه اتفاق افتد و همچنین ابهامات و مشکالت بخشهای اقتصادی مانند
قیمتگذاری دستوری رفع شــود ،اگر این موارد صورت پذیرد و استقالل
ســازمان بورس حف شود ،قطعا آثار خوبی به دنبال خواهد داشت .نقشی
که ســازمان بورس اوراق بهادار میتواند در جهتدهی و حمایت از حقوق
عموم ســرمایهگذاران ایفا کند میتواند بسیار مهم باشد .بعد از انجام این
پیشنیازها ،باید برخی ابهامات رفع شــود مانند اینکه نرخ ارز تثبیت شود،
تکلیف نرخ بهره بین بانکی روشــن شود و سایر مواردی که در این زمینه
ضروری اســت البته ســوق دادن اشخاص به سمت ســرمایهگذاریهای
غیرمســتقیم ،به این دلیل که رفتارهای تودهای و هیجانی را پوشش دهد
میتواند ثبات نســبی را بر بازار حاکم کند و اگر گشــایشهای اقتصادی
اتفاق بیفتد و تولید ملی رونق پیدا کند دســتاورد آن برای سهامداران این
شــرکتها اســت .درصورتی که این اتفاقات رخ دهد و ابهامات موجود در
چشــمانداز اقتصادی کمرنگ شود ،میتوان گفت که اعتماد عامه مردم بر
میگردد که دراینصورت بازاری متعادل ،بهطوری که نسبت به سایر بازارها
بازدهی مناسبتری داشته باشد را شاهد خواهیم بود.
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عرضه ســهام کارگزاریهــا از اولویتهای بازار نیســت ،اولویتهای بازار
سرمایه مسائل دیگری است که باید در دستور کار قرار گیرد ،تنها دستاورد
عرضه ســهام شــرکتهای کارگزاریها در حال حاضر افزایش شــفافیت
این شرکتهاست .بهنظر میرسد شــرکتهای کارگزاری نسبت به سطح
خدماتی که باید ارائه کنند ،عقب هستند البته این موضوع به فراهم نبودن
زیرســاختهای فناوری اطالعات ارتبا پیدا میکند یعنی میتوان گفت
تحولی اساسی باید در شرکتهای کارگزاری جهت تسهیل ارائه خدمات به
جامعه صورت گیرد بنابراین باید در این صنعت پیشرفت چشمگیری اتفاق
بیفتد و فضا رقابتیتر شــود ،وقتی کارگزاران توانســتند در فضای رقابتی
فعالیت خود را توسعه دهند ،ارزشگذاری آنها بر اساس برند و داراییهای
غیر مشهود آنها مفهوم پیدا میکند.
ا نما

ار

ر

ن

ر

ر
ه
در حــال حاضر چارهای به جز حرکت به ســمت کارگزاری الکترونیکی و
دیجیتال وجود ندارد چون شرایط به گونهای است که اشخاص باید خدمات
را بهصورت غیر حضوری دریافت کنند و وقتی بسترهای فناوری اطالعات
فراهم باشد دیگر نیازی به مراجعه حضوری نیست که اگر چنین مس لهای
عملی شود بهبود صنعت کارگزاری را به دنبال خواهد داشت.
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ا سن

زغال سنگ کانی سیاه رنگی است که از پسماند مواد گیاهی
ری سپ ر سعاد
یر ا بابا و س ی
ت ی ران شرک س گردان داریوش طی ادوار گذشــته زمین شناختی به وجود آمده و به عنوان
سوخت و نیز ماده اولیه برخی صنایع شیمیایی برای تولید
گاز ،قطران ،کک و ســایر موارد از این قبیل مورد اســتفاده قرار میگیرد .بخش بزرگی از جرم زغال
سنگ را کربن تشکیل داده و از دیگر ترکیبات موجود در آن میتوان به هیدروژن ،نیتروژن ،اکسیژن
و گوگرد اشاره کرد.
دریک دسته بندی کلی زغال سنگ به دو دسته کلی تقسیم میشود
 .1زغال سنگ با کربن باال آنتراسیت  /بیتومینه
 .2زغال سنگ با رطوبت باال زغالسنگ قهوهای  /نیمه بیتومینه
زغال حرارتی و متالوژی کک شــو جزو زغال ســنگ بیتومینه به حســاب میآیند .عمده کاربرد
زغال ســنگ حرارتی در صنایعی مانند برق ،ســیمان و شیمیایی اســت .زغال سنگ متالوژی در
صنایــع تولید فوالد به روش کوره بلند مورد اســتفاده قرار میگیــرد .روشهای کوره بلند و قوس
الکتریکی دو روش اصلی برای تولید فوالد در دنیا هســتند که 71درصد تولید فوالد به روش کوره
بلند و 29درصد مابقی آن به روش قوس الکتریکی انجام میشــود .در فرآیند تولید فوالد به روش
کوره بلند از زغال ســنگ کک شــو استفاده میشــود .به عبارتی برای تولید یک تن فوالد به روش
کوره بلند حدود  650کیلوگرم زغال ســنگ مورد اســتفاده قرار میگیرد .زغالسنگ حدود 80الی
90درصد انرژی مورد نیاز کارخانههای ســیمان در سراسر جهان را تأمین میکند .برای تولید  1تن
ســیمان به طور متوسط به  200الی  500کیلوگرم زغال ســنگ نیاز است .با مصرف هر تن زغال
ســنگ  2460کیلووات ساعت برق تولید میشود .یک نیروگاه استاندارد  500مگاواتی زغال سنگ
 3,5میلیارد کیلووات ساعت در سال تولید میکند که برای تأمین انرژی مورد نیاز  4میلیون الم
در تمام سال کافی است.
شرکت فرآوری زغالسنگ پروده طبس

ها؛ کاه
زغال سنگ نگین طبس

پیشبینی سود سالهای آتی

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

نماد

کپرور

نماد

سال تاسیس

1379

سال تاسیس

1387

سرمایه (میلیون ریال)

540,000

سرمایه (میلیون ریال)

3,500,000

موقعیت مکانی شرکت

خراسان جنوبی

موقعیت مکانی شرکت

جنوب شرقی طبس

قیمت سهم ( 21اسفند (1400

27050

قیمت سهم ( 21اسفند (1400

16050

ارزش بازار

 1.46همت

ارزش بازار

 5.62همت

مشتری عمده شرکت

ذوب آهن اصفهان

مشتری عمده شرکت

ذوب آهن اصفهان

محصوالت

کنسانتره زغال سنگ

محصوالت

کنسانتره زغال سنگ

افزایش سرمایه پیشرو (از محل
مطالبات حال شده و آورده نقدی)

 300درصد

افزایش سرمایه پیشرو (از محل
مطالبات حال شده و آورده نقدی)

 75درصد

وام ارزی

ندارد

وام ارزی

ندارد

وام ریالی (میلیون ریال)

52,189

وام ریالی (میلیون ریال)

692,619

سود انباشته (میلیون ریال)

3,000,638

سود انباشته (میلیون ریال)

5,046,695

نرخ بیلت (دالر بر تن)

385

550

540

520

-

% 30

% 25

% 25

نماد

کطبس

نماد

سال تاسیس

1378

سال تاسیس

1,374

نرخ تورم

سرمایه (میلیون ریال)

785,000

سرمایه (میلیون ریال)

84,000

موقعیت مکانی شرکت

طبس

موقعیت مکانی شرکت

شاهرود

تورم انرژی

-

نرخ آزاد

% 25

% 25

نرخ دالر (ریال)

227,116

250,000

270,000

320,000

کارشناسی سود به ازای هر سهم

قیمت سهم ( 21اسفند (1400

13540

قیمت سهم ( 21اسفند (1400

69700

کزغال

2،350

2،021

4,264

3،300

ارزش بازار

 1.06همت

ارزش بازار

585.48
میلیارد تومان

کپرور

3,262

4,735

4,554

5,077

مشتری عمده شرکت

کپرور

مشتری عمده شرکت

-

کشرق

2,681

3,243

3,807

4,363

کطبس

5,875

7,252

8,622

10,716

محصوالت

زغالسنگ خام

محصوالت

زغال سنگ خام

افزایش سرمایه پیشرو (از محل
مطالبات حال شده و آورده نقدی)

324%

افزایش سرمایه (از محل مطالبات
حال شده و آورده نقدی)

-

وام ارزی

ندارد

وام ارزی

ندارد

وام ریالی (میلیون ریال)

54,272

وام ریالی (میلیون ریال)

54,167

سود انباشته (میلیون ریال)

1,230,523

سود انباشته (میلیون ریال)

224,023

ا
ا
حوزه زغالدار طبس با وسعتی بالغ بر  30،000کیلومتر مربع و ذخیره اکتشافی  75/2میلیارد تن زغال
سنگ کک شو و حرارتی ،غنی ترین و بزرگترین ناحیه زغالی ایران محسوب میشود.
مقایسه معادن (واحد :تن)
نام معدن

ذخیره قطعی

ذخیره احتمالی

کزغال

مرکزی

63,817,000

-

استخراج عملی ساالنه
1,281,700

زون شرقی
کپرور

تخت زیتون (شرکت فرعی)

-

زمستان یورت

830,000

1,265,000

16,700,000

2,600,000

اکلن 4

1,762,000

609,000

15,000

دارای دو معدن

5,000,000

3,265,223

252,000

حاشیه سود (ناخالص)
ملچ آرام
مقایسه کشرق
کطبس

990,000

65,000
75,000
26,000

مقایسه حاشیه سود (ناخالص)
کطبس

کشرق

کپرور

* Forward p/e
شرح

کزغال

کپرور

کشرق

کطبس

کارشناسی 1401

3.4

6.12

17.72

4.92

کارشناسی 1402

3.5

5.13

15.38

3.76

*  p/eهای کارشناسی بدون تنزیل سودهای تقسیمی آتی محاسبه شده است.

معدن یک

کزغال

مفروضات

سال 99

کارشناسی 1400

کارشناسی 1401

کارشناسی 1402

کشرق

نماد

زغالسنگ پروده طبس

وسته یا ر د ن ت

کزغال
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

باتوجه به نشست اخیر  cop26و عدم حصول نتیجه برای رسیدن به پیمانی تعهد آور مبنی بر کاهش
مصرف سوختهای فســیلی به ویژه زغال سنگ ،میتوان گفت که اقتصادهای بزرگ جهان هنوز عزم
راسخی برای کاهش مصرف زغال سنگ تا افق سال  2050را ندارند که البته بحران انرژی فعلی نیز در این
موضوع بیتاثیر نیست .اما برای کاهش مصرف زغال سنگ در اکثریت کشورها اجماع نظر وجود داشته
و میتوان انتظار کاهش پیوسته آن را داشت اما نه با شیب خیلی زیاد در طی چند دهه پیشرو .جدا از
شرایط اقتصادهای بزرگ دنیا ،شرایط در خاورمیانه و به خصوص در ایران برای زغال سنگ متفاوت است.
کشــورهای این حوزه اغلب توسعه نیافته و در حال توسعه بوده و مصرف زغال سنگ در آنها به دلیل
مثبت بودن رشد صنعتی رو به رشد است ضمن اینکه در صورت دستیابی به پیمان بینالمللی مبنی بر
کاهش مصرف زغال سنگ ،کشورهای توسعه نیافته و درحال توسعه از آن معاف خواهند بود.
در ایران به دلیل وجود ذخایر گازی و گاز ارزان برای صنایع ،شاهد موارد مصرفی پتروشیمی برای زغال
سنگ نیستیم و تولید فوالد به روش کوره بلند نیز به  2واحد ذوب آهن اصفهان و فوالد زرند ایرانیان
محدود میشود .اما همچنان نیز کمبود تولید کنسانتره زغال سنگ کک شو در کشور وجود داشته که
منجر به واردات این محصول شده است .البته تفاوت کیفیت زغال سنگ داخلی و وارداتی مقدار کمی
واردات را غیر قابل اجتناب میکند .مبنای قیمت کنسانتره زغال سنگ کک شو  26,5درصد شمش
فوالد خوزستان است که این فرمول دو ایراد جدی دارد .اول اینکه به دلیل وجود تحریم شمش ایران
با تخفیف نسبت به قیمتهای منطقه فروش میرود که این اختالف به زغال سنگ نیز منتقل میشود.
دوم اینکه به دلیل بحران انرژی و سایر دالیل بنیادی مربو به صنعت زغال سنگ ،شاهد رشد قابل
توجه قیمت نسبی این محصول به شمش فوالدی هستیم که ثابت بودن این نسبت در کشور موجب
عدمالنفع تولیدکنندگان این محصول شده است .اخیرا تولید کنندگان این محصول ملزم به عرضه تمام
فروش خود در بورس انرژی شدهاند که این امر موجب کاهش جدی در دوره دریافت وجه نقد شده و
وضعیت نقدینگی شرکتها را تا حد خوبی بهبود میدهد .اما همچنان با توجه به ممنوعیت صادرات و
محدود بودن خریداران این محصول ،شاهد رقابت قیمتی برای خرید نخواهیم بود و امید است باتوجه
به تحوالت قیمت جهانی اخیر ضریب قیمت پایه تغییر کند .ضمن اینکه باتوجه به ممنوعیت صادرات
زغال سنگ توسط روسیه و اینکه این کشور سومین صادر کننده این محصول است  15درصد از کل
صادرات شــاهد رشــد قیمت محصول با شروع این ممنوعیت بودهایم که البته این رشد موجب رشد
قیمت شمش فوالد نیز خواهد شد.

16

چشم انداز

| سال نهم شماره  440ویـژه نــوروز | 1401

یادداشت

کامودیتیها در ترازوی صعود و نزول

سمیرا بیاتانی
کارشناس مشاور سرمایهگذاری خط ارزش

صنعت فلزات اساســی بــه چهار
گــروه اصلی یعنی فوالد ،ســرب
و روی ،آلومینیوم و مس تقســیم
میشوندکه در این مطلب به گروه
فوالد و آلومینیوم خواهیم پرداخت.
این صنعت بعد از نفت و پتروشیمی

جزو صنایع مهم در کشور است.
شــاخص صنعت فلزات اساســی از خرداد  1400رشد خود را از  852هزار
واحد شروع کرد و بعد از اصالح جزیی در طی سال ،در اواخر اسفند1400
به محدوده  1میلیون و  75هزار واحد رسید .شاخص قیمت فلزات پایه نیز
در بورس فلزات لندن از  5,172واحد عبور کرد و رکورد تاریخی را به ثبت
رساند که تاکنون باالترین مقدار در فلزات پایه بوده است.
در هفتهای که گذشت ،قیمت فلزات پایه به واسطه تنشهای اخیر افزایش
چشمگیری داشتند و در پایان هفته شاهد افزایش قیمت در انواع ورق سرد
و گرم فوالدی بودیم .توقف فعالیت کارخانههای فوالدی در اوکراین و تعلیق
معامالت فوالد روســیه با توجه به درگیریهای اخیر موجب معامله اروپا با
عرضه کنندگان دیگر در آســیا شده است که منجر به افزایش قیمت فوالد
در روزهای اخیر شــد .همچنین تحریمهای وضع شده بر اقتصاد روسیه در
صنایع مختلف سبب شده اســت که نگرانیها از افزایش قیمت مواد اولیه
تولید در صنایع مختلف افزایش یابد.
آلومینیوم که تحت تأثیر تنش میان روسیه و اوکراین و رشد بهای انرژی و
افزایش هزینه تولید به باالترین سطح تاریخی خود و به قیمت  4,100دالر
رســیده بود نیز در پایان هفته با کاهش قیمت مواجه شد و به  3590دالر
رسید .با توجه به اینکه آلومینیوم طی ماههای اخیر با کمبود عرضه مواجه
بود و موجب کاهش موجودی انبار این فلز شده بود نیز این رشد قیمتی را
حمایت کرد .از طرفی افزایش تنش میان روســیه و اوکراین کمبود عرضه
را بیشــتر کرد و موجب کاهش فلز آلومینیوم در بورس شد .اما با توجه به
اتفاقات اخیر پیشبینی میشــود که قیمت آلومینیوم تحت تأثیر افزایش
تحریم علیه روسیه و کاهش صادرات گاز روسیه روند صعودی را تجربه کند
و به قیمتهای باالتر برســد .همچنین در میان فلزات پایه قیمت نیکل در
پی ادامه این تنشها و تحریمهای بیسابقه علیه روسیه یک رکورد تاریخی
شکست و نرخ هر تن آن از 81هزار دالر گذشت.
پیشبینی میشود در صورت ادامه جنگ و تحریمهای بیشتر علیه روسیه
قیمت فلزات پایه در مسیر صعودی قرار بگیرد .با این وجود ادامه این جنگ
میتواند تاثیری منفی بر رشد اقتصاد جهانی داشته باشد که در بلند مدت
تأثیر منفی بر روی بازارهای کاالیی به همراه خواهد داشت.
از طرف دیگر با توجه به سیاستهای پولی بانکهای مرکزی بزرگ دنیا در
راستای کاهش نرخ تورم به واسطه افزایش نرخ بهره خود میتواند به عنوان
عاملی دیگر در جهت نزول قیمتی کامودیتیها تلقی شــود که باید دید در
نهایت کفه ترازو به کدام سمت سنگینی میکند.

کریپتوها؛آیندهسرمایهگذاری

با توجه به اتفاقات پیش
آمــده بیــن روســیه و
اوکراین ،اگر جایی جنگی
صورت بگیرد داراییها به
رحمان معصومپور امیرآبادی
سمت موارد امن حرکت
کارشناس کریپتوها
خواهند کرد مثل طال .با
بررســی خواهید دید که  BTCاز زمانی که حجم نقدینگی در آن زیاد
شــده ،دارایی امن به حســاب میآید .درگیریهایی که بین روسیه و
اوکراین اتفاق افتاده اســت این موارد هم میتواند فرصت باشــد هم
تهدید .همچنین تحریمی که بر روی روسیه و بالروس اعمال میشود
میتواند برای ما فرصت باشد مثل بحثی که سال  94روی حذف ترکیه
از بازار روسیه اتفاق افتاد.
تهدید هم که فرامنطقهای اســت؛ اگر جنگ هســتهای بین روســیه و
ناتو شــروع شــود حداقل نیم میلیارد نفر کشته میشوند و تقریبا هیچ
جای کره زمین امن نخواهد بود ولی مســلما در چنین مواردی کســی
نمیتوانــد مبالغ پول فیــات را در جیب خود گذاشــته و جابهجا کند.
در نتیجــه مردم به ســمت داراییهایی مثل رمــزارز خواهند رفت .از
طرفــی میتوان رمزارزها را داخل کیف پول گذاشــته و نقدینگی خود
را جابهجــا کنند؛ این امر باعث میشــود که قــدرت رمزارزها قویتر
شده و شــاهد باشیم که رمزارزها به سمت باال حرکت و قیمت باالتری
کســب کند .به نظر میرسد که در سال جدید حرکت سرمایهگذاریها
به ســمت بیــت کویــن ،اترلیوم ،ســوالنا ،بولــکادات ،کاردانــو ،تتر
یا بایننس کوین باشــد .همچنین به نظر میرسد  BTCبهترین رمزارز
برای سرمایهگذاری در سال جدید باشد .این نخستین رمزارزی است که
مورد پذیرش بخش مالی قرار گرفته و تعداد زیادی از شرکتها مراودات
مالی خود را با آن انجام میدهند .نوســانات زیادی هم خواهد داشــت.

اترلیوم دومین رمزارز بزرگ جهان است و میتوان گفت که  BTCرا در
تمامی تراکنشهای مالی پشت سر خواهد گذاشت .همچنین اترلیوم به
عنوان رمزارز مورد استفاده در هزاران اپلیکیشن غیرمتمرکز جهان ارائه
شده است .سوالنا نیز یکی از رمزارزهای برتری است که به دلیل داشتن
ویژگیهای خاص خود از پذیرش جهانی برخوردار اســت و آینده خوبی
خواهد داشت و انتظار میرود که سال جدید رمزارز روند صعودی داشته
باشد .پولکادات هم به همین منوال خواهد بود .کاردانو هم در حال حاضر
جزو رمزارزهای برتر است و برخی سرمایهگذاران معتقدند که این رمزارز
بیــت کوین بعدی بازار خواهد بود ،این رمزارز قادر اســت هر اطالعاتی
را با ضریب اطمینان بســیار باال ذخیره کند ،همچنین توانایی پردازش
 250تراکنش در هر ثانیه را دارد به همین دلیل یکی از گزینههای برتر
سرمایهگذاری به حساب میآید.
از تتــر هم کــه میتوان به عنوان یک اســتیبل کوین داشــت حتی
در اتفاقاتی کــه در حال حاضر در دنیا در حال اتفاق اســت میتوان
داراییهــای خود را به تتر تبدیل کــرده و خیلی راحت جابهجا کنیم.
نوســانات شــدید و متعارف بازار از این رمزارز به دور است ارزش تتر
به دالر آمریکا یا یورو متصل است .این رمزارز جزو استیبل کوینهای
است که در موقع درگیری بین دولتها به راحتی میتوانیم به آن اکتفا
کنیــم و راحتتر با آن مراودات مالی خود را انجام دهیم .ریپل هم به
مؤسسان مالی این امکان را میدهد تا با هزینه مناسب وکمترین تأخیر
اقدام به جابهجایی پول کنند این ویژگی به شدت مورد توجه بانکهای
بزرگ جهان است گرچه ریپل از نظر بسیاری از سرمایهگذاران نادیده
گرفته شــده اما از آوریل  2021شــروع به رشــد کرده ریپل یکی از
گزینههای مهم سودآوری در سال جدید خواهد بود.
بازار فارکس  6/6تریلیــون دالر در روز گردش روزانه مالی دارد و اگر
بررســی شــود مارکت رمزارز به اندازه یکی از دستورهای بانکهاست

یعنی مارکت رمزارز کوچک اســت و وقتی مارکت کوچک میشــود
بحث ترسو بودن در بازار به وجود میآید ،به دلیل اینکه وقتی مارکت
پختهتر باشــد و حجم نقدینگی باالیی داشــته باشد تکنیکال پذیرتر
اســت و راحتتر میتوان مارکت را بررسی کرد و از آن فضای ترس و
طمعی که وجود دارد مقداری به دور شود .مارکت رمزارز حداقل تا 4
یا  5ســال آینده به نظر میرسد که بتواند پختهتر و با حجم نقدینگی
باالتر ورود کند و از آن فضای شــاخص ترس و طمعی که وجود دارد
دور شود و به پختگی فارکس هم برسد.
در خصوص شــاخص ترس و طمع نه تنها در بــازار رمزارز که در هر
بازاری میتواند وجود داشــته باشد .خود شاخص ترس و طمع را هم
به این صورت میتوان بررسی کرد که معاملهگران اغلب در زمان رشد
قیمتها حریص میشوند و دوست دارند که بخرند در نتیجه احساس
فومو در بازار به وجود میآید و بالعکس زمانی که بازار نزولی میشــود
با دیدن تغییرات قیمتی منفی به صورت خیلی منطقی اقدام به فروش
ارزهــای دیجیتال خود میکنند .پیش از این نیز در بازارهای مالی دو
نوع تحلیل داریم؛ تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکالی.
برخی از معاملهگران از شــیوههای دیگری هم برای ارزیابی شــرایط
بازار اســتفاده میکننــد که ما از آن به عنوان تحلیل احساســات یاد
میکنیم .وجود شــاخصهایی که با گرفتن دادههای اولیه احساسات
حاکم در بــازار وضعیت معاملهگران را میشــود بــا آن ارزیابی کرد
میتواند دید خوبی نسبت به روند فعلی و احتمال پیشرو را در اختیار
معاملهگران قرار دهد .نوســانات قدرت بازار یا همان حجم بازار ،حجم
نقدینگی ،رسانههای اجتماعی ،نظرسنجیها و روندها از جمله عوامل
شاخصهای ترس و طمع هستند .اگر حجم نقدینگی در بازار رمزارزها
باال رود و به آن پختگی الزم برسد ،بازاری تحلیلپذیر و تکنیکالپذیرتر
خواهد بود.

