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عمال  2ســناریو برای بازارها در
ســال  1401میتــوان در نظر
گرفــت ســناریوی اول بازارها
بــا احیا و دومی عــدم احیای
وحید شقاقی شهری
برجام اســت .در سناریوی اول
اگر برجام احیا شود ،نیمه اول سال نسبتا شرایط
مناســبی را در بازارهای مختلف خواهیم داشت
به عبارتی دســت دولت بازتر میشود و راحتتر
مدیریت بازارهای مختلف را میتواند داشته باشد.
اگــر برجام اتفاق بیفتد احتمــاال قیمت دالر بین
حدود  23تا  25هزار تومان در نوســان باشــد و
در عددی هم بتواند برای نیمه اول ســال تثبیت
شــود .طبیعتا قیمت طال هم مربوط به نرخ دالر
است البته قیمت جهانی طال هم اثرگذار است ولی
انتظار تغییرات باالیی را از قیمت طال هم در این
 6ماهه نباید داشته باشیم...
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چکیده تحلیل بنیادی «شکلر»
30هزار میلیارد ریال اوراق بدهی در دست انتشار «تماوند»
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پنج محور اصلی در برنامه استراتژیک بیمه سرمد
طرحهای توسعهای «بجهرم»

شهری :زیرساختهای فناوری شرکتهای
 OMSآمادگـی توسـعه الگوریتـم را دارنـد
و میتواننـد در اختیـار شـرکتهای ارائـه
دهنـده مدلهـای الگوریتمـی کـه مجـوز
سـازمان را دارنـد قـرار دهنـد.

تمديد مجوز قبولی اتکايی بيمه پاسارگاد
صفحات  11 ،7و 14

دهقـان :اختـال بـه زیرسـاختها مربـوط
میشـد ،حـدود شـش سـال اسـت کـه
سـامانه معاماتـی فرابـورس بـر روی ایـن
زیرسـاخت قـرار دارد و کار میکنـد بنابرایـن
ممکـن اسـت مسـتهلک شـود.

حســنلو :بیشــتر مشــکات از انتقــال
ســامانه معامــات بــه ســامانه پــس از
معامــات و بــهروز رســانی آن اســت
کــه ایــن مشــکل را مدیریــت فنــاوری
رفع کرد.

فدایـی :بهتازگـی درخواسـت تأسـیس
شـرکت «فراتـک» را بـه سـازمان بـورس
و اوراق بهـادار بـرای دریافـت مجـوز
ارسـال کردیـم تـا بتـوان موضوعاتـی ماننـد
نگهداشـت هسـته معاماتـی را دنبـال کـرد.

رجبــی :الگوریتــم سفارشــات متناســب
بــا تعهــدات بازارگــردان بــر هســته
معامــات را ایجــاد میکنــد تــا اپراتــور
اصلــی پشــت سیســتم باشــد و ایــن کار را
انجام دهد.
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سرمقاله

با گذشــت زمان از آغاز جنگ در اوکراین و عبور
از شــوکهای اولیه و ابهامات فعاالن بازارها ،در
حال حاضر وضعیت به گونهای اســت که تقریبا
در تمامی بازارهای جهانی قیمتها افزایش یافته
است .با توجه به آنکه روسیه ،صادرکننده عمده
در حوزه انرژی اســت و هر دو کشــور نیز سهم
زیادی در صادرات محصوالت کشــاورزی دارند،
رشــد قیمتها در این دو بخش بسیار بیشتر از
سایر بخشها بوده است...
صفحه 10
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اخبـار هفته

ســهام عدالت بهترین وثیقه برای وامهای خرد

تصویب مقررات صندوقهای « اوراق دولتی»

حفاظت از معیشــت مردم؛ اولویت اصلی دولت

حــذف گام به گام ارز  ۴۲۰۰تومانی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :سهام
عدالــت از بهترین وثیقههایی اســت که از قدرت
نقدشــوندگی باالیی برخوردار است و ارزش آن با
ارزش تسهیالتی که پرداخت میشود تناسب دارد
بنابرایــن بانکها باید آن را بــه عنوان وثیقه مورد
پذیرش قرار دهند.
غالمرضا مرحبا ،سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درمورد بیرغبتی
برخی بانکها برای توثیق سهام عدالت برای دریافت وامهای خرد و تأثیر
آن بر ارزش ســهام عدالت گفت :بهطور کلی در صنعت بانکداری کشور
خأل وجود دارد و آن هم یکســان بودن نظام اعتبارسنجی است .اگر ما
نظامی اعتبارسنجی یکسان داشتیم ،وحدت رویه را در نظام بانکی کشور
مشاهده میکردیم .وی افزود :سهام عدالت ظرفیتی است که سالهاست
ایجاد شــده و بانک ملی هم به عنوان یک بانک پیشــرو آن را به عنوان
توثیق میپذیرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از تصویب مقررات
صندوقهای سرمایهگذاری " مختص اوراق دولتی"
خبر داد و گفت :هجدهم بهمن  ۱۴۰۰این مصوبه به
فعاالن بازار سرمایه اطالع رسانی شده است.
مجید عشقی ،رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
گفت :صندوقهای ســرمایهگذاری " مختص اوراق دولتی" اصوال از نوع
صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بدهی با سررسید کوتاهمدت هستند
که این امر نیازمند وجود مقادیر قابل توجه اوراق بهادار با ویژگیهای یاد
شده است .عشــقی افزود ۹۵ :درصد از ترکیب داراییهای صندوقهای
ســرمایهگذاری در اوراق بهادار مختص اوراق دولتــی ،به خرید " اوراق
بهادار با درآمد ثابت ،اســناد خزانه اســالمی و گواهی ســپرده بانکی و
سپرده بانکی" اختصاص مییابدکه از این میزان  ۷۵درصد از داراییهای
صندوق به "اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشــره توســط دولت و اسناد
خزانه اسالمی" تخصیص داده میشود.

رئیسجمهور بــا تأکید بر اینکه دولــت با اراده و
تصمیم جــدی بهدنبال انجام اقدامات شــجاعانه
بهویژه در حوزه اصالحات اقتصادی است ،حفاظت
از معیشت و سفرههای مردم را اولویت اصلی دولت
در اجرای اصالحات اقتصادی خواند.
سید ابراهیم رئیسی ،رئیسجمهور گفت :مصمم هستیم شرایط را طوری
فراهم کنیــم که موضوع ارز ترجیحی آثار اجتماعی و تبعات ســوء در
بازارها و در بین فعاالن اقتصادی و در زندگی مردم نداشته باشد.
رئیسی درمورد اجرای اصل  ۴۴قانون اساسی ،گفت :دولت نسبت به اجرای
این اصل مصمم اســت ،تصمیم داریم برخالف گذشته که نارساییهای
زیادی در اجرای آن ایجاد شد ،براساس آنچه قانون مشخص کرده روند
اجرای اصل  ۴۴را با قوت پیگیری کنیم .رئیسجمهور در بخش دیگری
از سخنان خود تحول در شناخت ،تحول در فرآیندها و تحول نهادی را
اجزای رویکرد تحولگرایانه دولت مردمی خواند.

وزیر اقتصاد در جمع اعضــای اتاقهای بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی ،اصناف و تعاون با اشاره
به تصمیم دولت در حذف تدریجی و گام به گام ارز
 ۴۲۰۰تومانی گفت :اینکه با چه گامهای تدریجی و
از چه مقوالت و محصوالتی اجرای این سیاست در
پیش گرفته شود و یا اینکه چه زمانی و چگونه شروع و چه تدابیر جانبی
اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یکباره تحت تأثیر قرار ندهد ،هنوز مورد
بحث و تبادل نظر جدی است.
احســان خاندوزی ،وزیر اقتصاد به موضوع حذف تدریجی و گام به گام
ارز  ۴۲۰۰تومانــی پرداخت و گفت :موضــوع ارز  ۴۲۰۰تومانی که این
روزها نقل محافل است ماههاست مورد بحث بوده و برای اینکه ابعاد این
موضوع را توضیح دهم وقت مبسوطی نیاز است ،اما همین قدر بگویم که
حتما در سال  ۱۴۰۱حرکت دولت در این مسیر قدم به قدم خواهد بود
و حتماً ارز  ۴۲۰۰تومانی یکباره حذف نخواهد شد.

سرمقاله

تغییرات مکرر؛ آفت بازار سرمایه

عمال  ۲سناریو برای بازارها در سال  ۱۴۰۱میتوان
وحید شقاقی شهری
در نظر گرفت ،ســناریوی اول بازارهــا با احیا و
اقتصاددان
دومی عدم احیای برجام اســت .در سناریوی اول
اگر برجام احیا شــود ،نیمه اول سال نسبتا شرایط مناسبی را در بازارهای
مختلف خواهیم داشــت به عبارتی دســت دولت بازتر میشود و راحتتر
مدیریت بازارهای مختلف را میتواند داشــته باشد .اگر برجام اتفاق بیفتد
احتماال قیمت دالر بین حدود  ۲3تا  ۲۵هزار تومان در نوســان باشد و در
عددی هم بتواند برای نیمه اول ســال تثبیت شود .طبیعتا قیمت طال هم
مربوط به نرخ دالر است البته قیمت جهانی طال هم اثرگذار است ولی انتظار
تغییرات باالیی را از قیمت طال هم در این  6ماهه نباید داشته باشیم .بازار
مسکن فازی رکودی پیدا میکند و همچنین قیمت خودرو هم تا حدودی
بین  ۱۰تا  ۱۵درصد میتواند کاهش پیدا کند.
در نیمه دوم سال  ۱۴۰۱یک تکانه دیگری که داریم بحث انتخابات میان
دورهای آمریکاســت؛ اگر در این انتخابات میان دورهای جمهوری خواهان
پیروز شوند دوباره التهابی را در بازار میتواند ایجاد کند و انتظارات تورمی
را افزایش دهد .بازار سرمایه هم اگر برجام به نتیجه برسد طبیعتا میتواند
در برخی از صنایع اثرات مثبتی داشــته باشد .صنایع بانکی ،حمل و نقل،
بیمهای ،خودرو و حتی صنعت پتروشیمی و پاالیشیها هم میتوانند اثرات
مثبت از برجام داشــته و به واســطه بهبود مبادالت تجاری و اقتصادی و
تسهیل مبادالت و امکان صادرات بیشتر حتی شاید برای کامودیتیها هم
وضعیت بهتر باشد یعنی صادرات آنها هم با هزینههای کمتری اتفاق بیفتد.
درمجموع نیمه اول ســال میتواند برای بازار ســرمایه با برجام بهتر باشد.
نیمه دوم ســال  ۱۴۰۱انتظارات تورمی را با شرایط اقتصادی باید در نظر
بگیریم .اگر سناریوی بدبینانه یعنی بدون برجام را مد نظر قرار دهیم قیمت
دالر روند افزایشــی خواهد گرفت که مثل سایر داراییها به کاهش قیمت
دالر بســتگی دارد و روند افزایشی پیدا خواهد کرد .طبیعتا بازار سرمایه با
افزایش قیمت دالر ،روند افزایش را با یک وقفه زمانی خواهیم داشــت .به
نظر میرسد شرایط به نتیجه رسیدن برجام در سناریوی خوش بینانه خیلی
بیشــتر از سناریوی بدبینانه است و نیمه اول سال را باید منتظر باشیم که
قیمت دالر بین  ۲3تا  ۲۵هزار تومان در یک عددی تثبیت شــود ،مسکن
وارد فاز رکود خواهد شد ،خودرو هم کاهشی  ۱۰یا  ۱۵درصدی را در نیمه
اول ســال خواهد داشــت و طال میتواند پیرو بحث قیمت دالر تا حدودی
کاهش پیدا کند ولی بازار ســرمایه میتواند وضعیت بهتری را داشته باشد.
همچنین برای بسیاری از صنایع اثرات مثبت را میتوان در نظر گرفت.
اگر برجام به نتیجه برســد وضعیت صنعت بانکــی و صنعت کامودیتیها،
پاالیشیها ،پتروشیمیها ،خودروییها حتی صنعت بیمه یعنی عمده صنایع
ما میتواند اثرات مثبتی را ببیند به شــرط اینکه سیاســت تغییرات مکرر
قوانین و مقررات اجازه دهد یعنی دولتمردان و مسئوالن کشور مدام دست
به سیاستهای دستکاری شده و تغییرات قوانین و مقررات نزنند.
اگر قوانین و مقررات تغییر نکند و ثبات داشته باشد انتظار میتوان داشت
که با برجام وضعیت بســیاری از صنایع بــه خصوص صنعت بانک ،بیمه و
حمل و نقل بهبود پیدا کند.مصوبات متناقض و بخشــنامههای مکرر آفت
بازار ســرمایه اســت و حکایت از این دارد هنوز جایگاه بازار سرمایه برای
مدیریت اقتصادی کشور کامال روشــن نشده و اقتصاد دستوری مشکالت
بازار را تشدید خواهد کرد و ریسک باال تحمیل خواهد کرد.

بهنظر میرسد بورس و حرکت شاخص
ندا کریمی
کام ً
ال متعادل و منطقی رشــد میکند
کارشناس بازار سرمایه
و رونــد بــازار به کلی تغییــر کرده و
نمادهای کوچک و جامانده بازار مورد توجه قرار گرفتند .با توجه به
فصل مجامع گروههای سرمایهگذاری و پتروشیمی که سود مجامع
خوبی دارند مورد تقاضا قرار گرفت.
نوسان خودروییها
بازی خودروییها با عرضههای سنگین در قیمتهای مقاومتی رو به
پایان بود که با انتشــار اخباری در خصوص ارزشگذاری و خریداران
احتمالــی بار دیگر مورد اقبال بازار قــرار گرفت .البته این بار بازی
اندکی به ســمت ایران خودرو چرخید و "خگستر" مورد توجه بود.
گــروه دارویی گروه مورد توجه بازار بــود" ،دجابر" با توجه به خبر
عرضه اولیه "ددانا" مورد توجــه قرار گرفت و با صف خرید روبه رو
شــد ،کاسپین نیز خبر از افتتاح واحد جدیدی داد هرچند که بازار
واکنش خاصی به آن نشــان نداد.شستا مرز روانی  ۱۰۰تومان را رد
کرد .بیش از  ۲میلیارد ســهم در یکی از روزهای این هفته معامله
شــد که رکورد عجیب بود .گروه دامپروری و غذایی این هفته مورد
توجه بودند .حــذف ارز  ۴۲۰۰منجر به صف ســنگین در نمادی
مثل غزر شــد .آرد بیش از  ۴برابر افزایش قیمت داشته است و در
خصوص نرخهای فروش ماکارانی بحثهای زیادی است در صورتی
که شرکتها بتوانند حاشیه ســود خود را حفظ کنند میتوانند با
جهش مناسب سود همراه باشند.
در گروه ســیمانی خبر عرضه اولیه سیمان "آبیک" منتشر شد که
میتواند بر نماد "سفارس" تأثیر قابل توجهی داشته باشد .سیمان با
پایان ماه رمضان و نزدیک شدن به فصل ساخت و ساز با رقابت در
بورس روبه رو است البته نمادهایی مثل "سفانو"" ،سصوفی"" ،سکرما"
و "سمتاز" بیشترین رقابتها را در بورس کاال داشتند.
در این هفته بازار به گروه پاالیشی روی خوش نشان داد و این گروه
با رشد مناســب قیمت همراه بود ،شپنا پس از بازگشایی رشد ۱۰
درصدی را تجربه کرد و رشــد قیمت نفت و بهبود کرک اسپردها
انتظار برای شناسایی سود مناسب برای فصل زمستان این شرکتها
میرود.گروه روانکار در بازار رفتار نوســانی دارد درحالی که قیمت
لوپکات  ۵۰درصد رشد کرده اما قیمت روغن موتور و صنعتی تغیر
خاصی نداشته و شرکتها باید منتظر افزایش نرخ باشند که میتواند
حاشیه سود این شرکتها را تحت تأثیر قرار دهد.
رشد سرمایه گذاریها
سرمایهگذاریها و هلدینگها مورد توجه بودند .عمده شرکتهای
این گروه به قیمت به ناو  ۵۰تا  6۰درصد رسیدن که کمینه تاریخی
است .انتظار میرود این رقم تا  ۷۰رشد کند.در آخرین روز هفته در
چرخش صنایع بازار به سمت گروه بیمهای رفت ،بیمه البرز لیدر این
صفهای خرید شــد و در این گروه عمده توجه به در اختیار داشتن
پرتفوی بورســی قوی بود.قیمت اوره همچنان در سطح باالیی باقی
مانــده و اخباری در خصوص قیمت فروش اوره ایران در بازار جهانی
حاکی از گپ قیمتی است .قیمت جهانی فوالد هم صعودی است در
حالی که در بازار داخل بیلت با قیمت  6۰۰دالر در بورس کاال خریدار

روزهای خوش پاالیش
خاصی ندارد اما قیمتهای صادراتی به  ۷۰۰دالر رســیده است .روی رکورد
شــکنی کرد و  ۴۵۰۰دالر رسیده این هفته فاسمین و کروی لیدرهای این
گروه بودند .در صندوقهای  ETFدولت اخباری در خصوص ایجاد بازارگردان
و امکان حق رأی برای دارندگان و واگذاری سهام ممتاز منتشر شد و گپهای
حدود  ۲۰تا  3۰درصدی بین قیمت و  NAVبه نظر میآید درصورت متعارف
شــدن بازارگردانی مشابه ســایر بازارگردانها بتواند حل شود و  ۴۰درصد
افزایش قیمت برای رســیدن به  NAVدر این دو نماد شاهد باشیم.بازار این
هفته در اولین روز هفته با رشــد یــک درصدی به رقم یک میلیون و ۴6۷
هزار واحد رســید .ارزش معامالت خرد حدود  ۴۷۰۰میلیارد تومان و ۲۰۰
میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به بازار را شــاهد بودیم .بازار در نیمه
دوم با ورود پول حقیقی همراه شد و گروههای شیمیاییها ،سرمایهگذاریها،
یوتیلیتیها و غذاییها از جمله گروههایی بودند که بیشترین ورود نقدینگی
حقیقیها را ثبت کردند .علت مثبت بودن بازار را میتوان خبر ارزشگذاری
بلوک خســاپا و خودرو ،افزایش دامنه نوسان از روز دوشنبه و نیز گزارشات
 ۱۲ماهه کدال دانست.
در دومین روز هفته شاخص کل با رشد  ۷هزار واحدی به سطح یک میلیون
و  ۴۷۵هزار واحد رســید .ارزش معامالت خرد حدود  ۵۵۰۰میلیارد تومان
و ورود نقدینگی حدود  ۱۲6میلیارد تومان ثبت شــد .بازار در ســهمهای
کوچک بــا تقاضای بهتری همراه بود ،درکل بــازار متعادل و در نمادهای
خودرویی و بانکی با عرضه همراه بود .در ســومین روز هفته با رشــد ۲6
هزار واحدی به ســطح یک میلیون و  ۵۰۱هزار واحد رســید و توانســت
مقاومت  ۱/۵۰۰واحدی را بشــکند .ارزش معامالت حدود  66۰۰میلیارد
تومــان و ورود نقدینگی حدود  ۷8میلیارد تومان ثبت شــد .عرضهها در

انتهای بازار بیشتر دیده میشــد و گروههای شیمیاییها ،چند رشتههای
صنعتی و سرمایهگذاریها بیشــترین ورود نقدینگی حقیقیها را به خود
جذب کردند .اولین روز اجرای دامنه نوسان  6درصدی بازار شاهد رشد بود.
در روز سه شنبه بازار با رشد  ۱۱هزار واحدی به کانال یک میلیون و ۵۱3
هزار واحد رســید و ارزش معامالت حــدود  ۵3۰۰میلیارد تومان و خروج
نقدینگی حدود  ۱۰میلیارد تومان ثبت شــد .عرضهها در اوایل بازار شدت
بیشتری داشت ولی در نهایت شاخص توانست مثبت به کار خود پایان دهد.
بازگشایی شپنا پس از مجمع افزایش سرمایه و معامالت پرحجم فارس در
صف خرید تأثیر زیادی به مثبت شدن بازار داشت.
در آخریــن روز هفته شــاخص کل با کاهش  8۱8واحــدی در کانال یک
میلیون و  ۵۱۲هزار واحد ماند اما برخالف شــاخص کل شــاخص هم وزن
مثبت بسته شد که نشان از رشد سهمهای کوچک و جامانده بازار است.
ارزش معامالت خرد حــدود  ۵۱۰۰و خروج نقدینگی حقیقی حدود ۱۲۵
میلیارد تومان بود .بازار در ابتدای وقت با تقاضای کمی شروع شد ولی در ادامه
عرضه بر تقاضا پیشی گرفت .صندوق دارایکم و پاالیش در راستای راهکارهای
ســه گانه سازمان در جهت نزدیک شدن به قیمت  NAVخود با تقاضا همراه
شدند .با صف خرید شدن "خگستر" با انتشار خبر ارزشگذاری و واگذاری بلوک
خودرو و خساپا ،این گروه با تقاضا همراه شد و از منفی به مثبت کشیده شدند.
خبر لغو عوارض صادراتی برخی فوالدیها آمد که تعرفه گالوانیزه و ورق رنگی
حذف شد ولی همچنان عوارض بر اسلب باقی مانده است.
هفته جاری شــاخص با توجه به رسیدن به نقاط مقاومتی مهم انتظار رشد
محدود داریم و قیمتهای جهانی و گزارشهای کدال میتواند محرک برای
رشد شاخص در روزهای آتی باشد.

اقـتصـاد
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رویداد هفته

حمایتهای حقوقی از گزارشگران ناهنجاریهای بازار

امکان افزایش ۲برابری دامنه نوسان نمادهای بورسی

رمز پول ملی امسال راه اندازی میشود

عوارض صادرات مغایر با سیاستهای اقتصاد مقاومتی

سرپرســت اداره دیدهبان ســالمت بازار ســرمایه
سازمان بورس و اوراق بهادار ،دریافت گزارشهای
موثق مبنی بــر ناهنجاری و نقص احتمالی قوانین
و مقررات بازار ســرمایه از سوی افراد آگاه را یکی
از قدرتمندترین ابزارها در کشف تخلفات و ارتقای
سالمت در این بازار برشمرد.
سعید ابراهیمی گفت :گزارشــگران ناهنجاری به دلیل آگاهی از شرایط
و شناســایی افراد متخلف ،میتوانند به ســازمان بــورس کمک کنند تا
ناهنجاریهای عمده و سایر تخلفات و جرائم احتمالی در حوزههای بازار،
ناشران ،نهادهای مالی و فضای مجازی گاهی بسیار زودتر از آنچه ممکن
خواهد بود ،شناسایی شود .این امر به سازمان بورس این امکان را میدهد
تا در راستای حمایت از حقوق سرمایهگذاران و با هدف ساماندهی ،حفظ و
توسعه بازار شفاف و با نظارت بر حسن اجرای این قانون ،در زمان کوتاهتری
رفتار غیرقانونی را شناسایی و متخلفان را مورد بازخواست قرار دهد.

با تصویب ضوابطی امکان افزایش حداکثر تا دو برابر
دامنه نوســان عادی نمادهای بورسی با درخواست
بازارگردان میسر شد.
معاون عملیات بــازار گفت :مطابق مفاد ماده ۲۱
دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس تهران،
بازارگردان میتوانــد در دوره فعالیت بازارگردانی ،درخواســت تغییر
دامنه نوســان قیمت که نباید از حالت عادی کمتر باشــد را به بورس
پیشنهاد دهد .مهدی زمانی سبزی افزود :از آنجایی که سازمان بورس
میزان تغییر دامنه نوســان و تغییر پارامترهای بازارگردانی را برعهده
شــرکت بورس گذاشته است ،ضوابط مربوطه تهیه و به تصویب هیأت
مدیره بورس تهران رســید .بر این اساس افزایش دامنه نوسان موضوع
این ماده پس از ارائه درخواســت بازارگردان و تأیید مدیرعامل بورس
تهران ،مشــروط به اجرا در دوره زمانی معین حداکثر تا دو برابر دامنه
نوسان مجاز امکان پذیر است.

رئیس کل بانک مرکزی گفــت :در حال پیگیری
بحث رمز پــول ملی در بانک مرکزی هســتیم و
امسال رمز پول ملی راه اندازی میشود.
علی صالحآبادی رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه
نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس ،گفت:
در این جلسه گزارشی از برنامهها و فعالیتهای نظام بانکی ارائه شد .وی
با بیان اینکه اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این جلسه
به بیان نقطه نظرات خود پرداختند که مقرر شــد در جلسه دیگری این
موارد بررسی شود ،افزود :مهمترین دغدغه نمایندگان هدایت تسهیالت
بانکی به سمت تولید است تا رونق تولید محقق شود .وی اضافه کرد :تا
انتهای بهمن ماه سال گذشته نظام بانکی حدود  ۲۵۰۰همت تسهیالت
پرداخت کرده که حدود  ۶۶درصد این تســهیالت ســرمایه در گردش
بنگاههای اقتصــادی بوده و  ۱۱.۵درصد به ایجاد و توســعه بنگاههای
اقتصادی اختصاص داشته است.

رئیس کمیته بازار ســرمایه کمیســیون اقتصادی
مجلس گفت :توجیه اعمال عوارض پلکانی صادراتی
برای تنظیم بازار داخلی ،قابل پذیرش نیست.
محسن علیزاده افزود :دریافت عوارض از کاالهای
صادراتی ،آســیب جدی بــه بازار ســرمایه وارد
میکند به عنوان نمونه ســهامداران یک شرکت در مدت یک سال به
مبلــغ بیش از هزار میلیارد تومان متضرر میشــوند .وی با بیان اینکه
این مصوبه با واکنش برخی از نمایندگان مواجه شده است اضافه کرد:
از رئیس جمهور درخواســت کردیم که اجرای این بخشنامه را متوقف
کند .عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس گفت :اگرچه این مصوبه
قرار اســت در کوتاه مدت اجرا شــود ،اما اجرای این مصوبه حتی در
مدت دو ماه هم به بازار سرمایه آسیب وارد میکند از این رو امیدواریم
پس از جلســات با مسئوالن وزارت صمت ،آنها را متقاعد کنیم تا این
مصوبه را لغو کنند.

بورس بهاری شد

بازار ســرمایه در روزهای پایانی سال گذشته سعی در
زهره فدوی
به دست آوردن دل سهامداران رنجیده داشت و تالش
روزنامه نگار
میکرد با رشد شاخص کل بتواند تا حدودی اعتماد از
دســته رفته را جبران کند .این کوشش در سال جدید هم ادامه یافت به
صورتی که شاخص کل که در شروع معامالت سال جدید در محدوده یک
میلیون و  39۰هزار واحد قرار داشت ،در انتهای فروردین ماه توانست 9
درصد رشد کند و در هفته گذشته کانال یک میلیون و  ۵۰۰هزار واحدی
را پس بگیرد .ارزش معامالت هم در ماهی که گذشت رشد قابل توجه 97
درصدی داشت و حجم معامالت نیز  ۱3درصد رشد کرد.
با این حال در ماهی که گذشت ،وزارت صمت با ابالغ دستورالعمل وضع
عوارض صادراتی به صورت یک شبه شــوک جدی به بازار سرمایه وارد
کرد تا جایی که بسیاری از شرکتهای بورسی از جمله فوالدیها اعتراض
خود را به این اقدام با ارســال نامه به اطالع وزیر صمت رساندند .در این
بین اما رئیس ســازمان بورس مصمم اســت تا حدودی ثبات را به بازار
ســرمایه برگرداند و با وضع قوانین و راهکارهای جدید اندکی دلگرمی را
برای سرمایه گذاران زیاندیده به ارمغان آورد.
ســکه تمام بهار آزادی در ابتدای معامالت سال جدید  ۱۲میلیون تومان
معامله می شد که بعد از گذشت یک ماه  ۶درصد رشد قیمتی کرد و به
محدوده  ۱3میلیون و  ۱۰۰هزار تومان رســید؛ بعد از سکه ،طالی ۱8
عیار بیشترین رشد قیمتی را تجربه کرد.
اما اوضاع در بازار ارز چنگی به دل نزد .دالر در ششم فروردین ماه ۱4۰۱
حــدود  ۲۶هزار تومان بود که با کاهش  ۵درصــدی به  ۲۵هزار تومان

رســید .یورو نیز بیشترین کاهش قیمت را در بازارهای موازی داشت؛ به
این صورت که از  3۱هزار تومان به  ۲8هزار تومان رســید و نزدیک به 9
درصد (حدود  3هزار تومان) کاهش قیمت پیدا کرد.
در تابلوی معامــالت بورس تهران نماد ورنا بیشــترین بازدهی را از آن
خود کرده اســت .بعد از ورنا رتبه دوم تا پنجم به نمادهای فپنتا ،فلوله،
خچرخش و وســاپا تعلق دارد .اما بخت با ســهامداران انرژی ،۲غدشت،
سصفها ،تپمپی و خلنت یار نبود و از  ۱۵درصد تا  ۶درصد کاهش قیمت
را تجربه کردند.
تلیسه ،زمالرد ،سبزوا ،داوه و ریشمک هر کدام به ترتیب با  ۶7.7۵درصد،
 ۵8.7۵درصــد ۵۲.۶۰ ،درصد 43.77 ،درصد و  4۲.4۱درصد در تابلوی
معامالتی فرابورس بیشترین میزان سودآوری را به همراهان خود دادند.
امــا در مقابل نمادهای معامالتی باالس بــا  ۱4.۵۵درصد ،قچار با ۶.۵۲
درصد ،تجلی با  ۲.73درصد ،بساما با  ۲.۰۵درصد و فوالی با  ۱.۵۰درصد
بیشترین کاهش قیمت را تجربه کردند.
بانک رسالت با رشد قیمتی نزدیک به  77درصد در فروردین ماه ۱4۰۱
پرچمدار بازدهی در بازار پایه بوده و بیشــترین ســود را به سهامداران
خود داده اســت .بعد از وسالت ،آبین با  73درصد ،فبستم با  ۶7درصد،
پشــاهن با  ۶۶درصد و ثقزوی با  ۵۶درصد توانســتند بیشترین رشد
قیمت را داشــته باشــند .از طرف دیگر در تابلــوی معامالت بازار پایه
نمادهای وشــمال با  ۱۶درصد ،فســدید با  ۱3درصــد ،خفوال با ۱۲
درصد ،ثاصفا با  ۱۱درصد و شمواد با  9درصد بیشترین زیان را نصیب
سهامداران خود کردند.

یادداشت

وضعیت بازارهای موازی در فروردین ماه 1401
شرح

1401/01/06

1401/01/31

درصد تغییر

شاخص بورس

1.390.859

1.512.287

9

بازتاب یک انتخاب

سکه

12.377.000

13.100.000

6

طال

1.239.300

1.306.148

5

دالر

26.610

25.275

-5

یورو

31.394

28.689

-9

افزایـش دامنه نوسـان باعـث جذابیت
سـرمایهگذاری و ایجـاد فضـای
مناسـب بـرای معاملهگـران حرفـهای
میشـود .هرچه دامنه نوسـان بیشـتر محمد آرام بنیار
باشـد ،کشـف قیمـت و به روزرسـانی
کارشناس بازار سرمایه
آن با سـرعت بیشـتری اتفـاق میافتد
یعنـی شـفافیت اطالعاتـی و بـه ارزش واقعی رسـیدن سـهم به درسـتی
انجـام خواهد شـد.
در بسـیاری از بازارهـای مـوازی همچـون مسـکن و ارز محدودیت دامنه
نوسـان وجود نـدارد ،بنابرایـن بازار رقابتیتـری دارنـد .بورسهای بزرگ
دنیـا بـه دنبـال حـذف کامـل دامنـه نوسـان تـک سـهم و حد گذاشـتن
بـرای صنعت بورس هسـتند.
بــا ایــن تعریــف اگــر بــازار مــا توســعه پیــدا کنــد بایــد بــه ســمتی
حرکــت کنیــم کــه دامنــه نوســان مثبــت و منفــی در شــرکتها
نداشــته باشــیم ولــی بــرای صنعــت بــورس بایــد دامنــه نوســان
در نظر گرفت.
راهـکار مناسـب بـرای اجـرای حـذف دامنـه نوسـان بـه نظـر ایجـاد
شـفافیت و بـه روزرسـانی شـرکتها و حضـور بازارگردانهـای قـوی بـا
توانایـی مدیریت سـهم در شـرایط مختلف و حضور متخصصـان تحلیلگر
اسـت کـه مـداوم فاکتورهـای اقتصادی و سیاسـی مختلـف و تاثیرات آن
را رصـد و تحلیلهـا را بازنشـر کننـد.

بیشترین بازدهی سهام در تابلوی معامالت بورس در فروردین 1401
نماد

قیمت پایه

قیمت پایانی

درصد تغییر

ورنا

3171

5606

76.78

فپنتا

444510

733840

65.08

فلوله

1280

2021

57.89

خچرخش

5760

9060

57.29

وساپا

3117

4759

52.67

بیشترین بازدهی سهام در تابلوی معامالت فرابورس در فروردین 1401
نماد

قیمت پایه

قیمت پایانی

درصد تغییر

تلیسه

2183

3662

67.75

زمالرد

7370

11700

58.75

سبزوا

1745

2663

52.60

داوه

5460

7850

43.77

ریشمک

17660

25050

42.41

4

اوراق بهادار
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فر ابورس
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ارزش معامﻼت) میلیارد ریال(

دیـــدگاه

اجبار در اصالحسیستم بانکی

هنگامـی کـه تـوازن بیـن
عرضـه و تقاضـا برقـرار
نباشـد ،همچنیـن قـدرت
خریـد مـردم کاهـش و
حسام عقبایی
قیمـت مسـکن افزایـش
نایب رئیس اول صنف اتحادیه مشاوران امالک تهران
نامتعـارف و غیـر منطقـی
داشـته باشـد ،درآمـد عمومـی هـم متناسـب بـا اینکـه نمیتواننـد
بـه خانـهدار شـدن فکـر کننـد بـه سـمت اخـذ تسـهیالت بانکـی سـوق
پیدا میکند.
قاعدتـا رونـد ارائـه تسـهیالت بانکی در کشـور مـا هم درسـت و منطقی
نیسـت یعنـی بورکراسـی اداری عجیـب و غریبـی بـر تسـهیالت بانکـی
حاکـم اسـت ،بنابرایـن اوراق تسـهیالت مسـکن علاوه بـر اینکـه باعـث
شـد رونـد تسـهیالت بانکـی بـا مشـکالت خاصی مواجـه شـود ،هزینهها
و حاشـیههای هزینـه سـاز بـرای افـرادی کـه بـه دنبـال اخد تسـهیالت
بانکـی هسـتند هـم بـه وجـود آمـد درنتیجـه باید رونـد مدیریـت بانکی
بـه سـمت و سـویی حرکت کنـد که کسـانی کـه میخواهند تسـهیالت
بانکـی دریافـت کنند بتواننـد بدون بورکراسـی اداری پیچیده ،مسـتقیم
از بانـک آن را کسـب کننـد ماننـد تمامی کشـورهای توسـعه یافته و در
حـال توسـعه کـه در حـال حاضـر  80تـا  100درصـد از قیمت مسـکن
را بـا مـدت بازپرداخـت نزدیـک بـه  40سـال و سـود بسـیار کـم در حد
کارمـزد بـه مـردم تسـهیالت میدهند.
بـا تسـهیالتی کـه در کشـور ما به افـراد داده میشـود که همراه با سـود
 18-24درصـد ،مـدت زمـان بسـیار کوتـاه  12سـاله و در مبالـغ بسـیار
ناچیـز مثلا حداکثـر  300میلیون نه تنهـا نمیتوانند متـراژ باالیی تهیه
کننـد بلکـه ایـن موضـوع خـود ایجـاد بازار سـیاه میکنـد و افـرادی هم
کـه بـه دنبـال تسـهیالت بانکـی هسـتند مجبورند بـرای تهیـه آپارتمان
کوچـک تسـهیالتی دریافـت و تـن بـه ایـن موضـوع میدهنـد اوراق را
گرانتـر خریـداری کننـد تـا بتوانند بـا پسانداز و بـا مبلغ اندکـی که به
عنـوان وام میگیرنـد خانـهای در حاشـیه ،شـهرهای کـم جمعیتتـر یـا
بهعنـوان سـرمایهگذاری تهیـه کنند.
بنابرایـن نبـودن تـوازن بیـن عرضـه و تقاضـا ،اشـکال بر سیسـتم بانکی
و نـدادن تسـهیالت بـه صـورت مسـتقیم ،نبـودن تـوازن بیـن عرضـه
تسـهیالت بـا متقاضیـان تسـهیالت ،کاهـش قـدرت خریـد مـردم و نیاز
آنهـا بـه تسـهیالت و در نهایـت ایجـاد بـازار سـیاه باعث شـده تـا قیمت
ایـن اوراق افزایـش پیـدا کنـد و عـدهای مجبـور شـوند اوراق تسـه را
گرانتـر خریـداری کننـد بهطـوری کـه گاه میبینیـم تسـهیالت بانـک
بـرای فردی کـه میخواهد  200میلیـون تومان تسـهیالت دریافت کند،
حـدود  20-30میلیـون تومـان هزینـه دارد با سـود  18-17درصدی که
بایـد پرداخـت کند شـاید عدد سـود نزدیک بـه  30درصد هم برسـد که
در این صـورت خریـداران متضـرر خواهنـد شـد.
همچنیـن سـودجویی بیشـتر بانکها هـم یکی از دالیل این اتفاق اسـت،
اگـر بانکهـا قصـد ارائه تسـهیالت بـه مـردم را دارنـد پس دیگـر نیازی
بـه بورکراسـیها ،صندوقهـا و مـواردی از ایـن قبیل نیسـت و میتوانند
منابـع مالـی در اختیـار خـود را کـه بـا آن بـه بنـگاهداری میپردازند در
اختیـار دهکهـای ضعیـف و متوسـط برای اخذ تسـهیالت قـرار دهند.
تـا زمانـی که رونـد ارائه تسـهیالت اصلاح و تصحیح و بورکراسـی اداری
حـذف نشـود همچنـان متقاضیـان بـازار مسـکن افزایـش پیـدا میکند،
فاصلـه بیـن عرضـه و تقاضـا بیشـتر میشـود و درمجموع این سیسـتم و
ایـن روش بـه ضرر تسـهیالت گیرنده اسـت و آن را دچـار چالش میکند
درنتیجـه بایـد پایـه و اسـاس ایـن روند اصلاح و حتی حذف شـود چون
اگـر همچنان ادامه داشـته باشـد به جز ایجـاد بازار سـیاه منفعت دیگری
بـرای مـردم ،مطالبـات مـردم و خریـداران دهکهـای ضعیف و متوسـط
کـه بـه این سـمت و سـو حرکـت میکنند ،نـدارد.

فرصتطلبان
در بازار اوراق
تسهیالت مسکن
دورنمای روند قیمتی «تسه»
به نوسانات عرضه و تقاضا وابسته است
مدتی اســت که بازار مسکن دیگر روی خوشی به
همراز فیروزی
خبرنگار متقاضیان خود نشــان نداده و به یکی از آرزوهای
دست نیافتنی آنها تبدیل شده است .کاهش قدرت
خرید مردم سیستم بانکی را به سمت ارائه وامها و تسهیالت به متقاضیان

خرید مســکن سوق داد که در این میان ظرفیتهای بازار سرمایه برای
دریافت وام مسکن مورد توجه قرار گرفت و اوراق تسهیالت مسکن برای
افرادی که میخواهند از بانک مســکن وام خرید خانه دریافت کنند اما
ســپردهای در بانک ندارند ،راهاندازی شد تا از طریق خرید اوراق تسه از

پیروی از بازار

امیـد میرچولـی ،کارشـناس تأمیـن مالـی مسـکن دربـاره نوسـان و افزایـش
قیمـت اوراق تسـه گفـت :هنگامـی کـه بازار با رشـد شـارپی مواجه میشـود
و حجـم بـاالی پـول ورود میکنـد این اوراق خریـداران خاص خـود را دارند؛
بخـش عمـده ایـن موضـوع بـه ایـن دلیـل اسـت کـه جهت بـازار به سـمت
پولهـای حقیقـی و حقوقـی کـه روانـه آن میشـوند ،برمیگـردد.وی ادامـه
داد :معموال اگر رشـد بازار پابرجا باشـد اوراق تسـه ،سـهمهای فرابورس و شـرکتهای بازار دوم
و سـوم هم رشـد خواهنـد کرد.
این کارشــناس بازار ســرمایه درمورد علت کاهش مقطعی این اوراق تصریــح کرد :در این مقوله
مســئله رکود بخش مسکن تأثیرگذار اســت یعنی پیشبینی کاهش ارزش دالر بر قیمت و رکود
بازار مسکن تأثیرگذار بود و جذابیت را از بازاری که بهنظر میرسید شاید بتوان بر روی آن سهام
گرفت و یا بهطور کلی از بازار ســرمایه خارج کرد ،گرفته است .میر چولی افزود :جهت کلی بازار
ســرمایه با تأخیری بر روی اوراق تسه اثر گذاشته است و برگشت آن هم میتواند به همین دلیل
باشــد یعنی بخش عمدهای از این برگشــتها میتواند به خاطر افزایش جهت بازار باشد و بخش
دیگر هم به خاطر اوراقی است که میتواند سود بدون ریسکی به سرمایهگذاران بدهد .به گفته وی
بهنظر میرســد این اوراق در تأثیر بر بازار مسکن سهم عمدهای نداشته و بیشتر تأثیرپذیر است تا
تأثیرگذار .این کارشــناس تأمین مالی مسکن با بیان اینکه تأثیر این اوراق بر بازار سرمایه فقط در
جابهجایی منابع اســت ،گفت :اوراق تسه میتواند بهصورت موقت و در کوتاه مدت برخی منابع را
در بازار ســرمایه حفظ و جابهجا کند ،اتفاقی که پارســال هم رخ داد و بنابراین بیشترین تأثیر در
مدیریت نقدینگی و جابهجایی منابع است و نمیتواند تأثیری دو طرفه داشته باشد .وی ادامه داد:
شاید در گردش نقدینگی و منابع چنین راهکاری خوب باشد که موقتا پول و سهام را به تسه و یا
برعکس تسه را بعدا تبدیل به سهام کنیم.

تعمیق رکود مسکن

محمد ســعید حیدری ،مشاور شرکت
سرمایهگذاری توســعه ملی با بررسی
دالیل نوسانات قیمت اوراق تسهیالت
مســکن ،روند پیشروی این اوراق را
بیان کرد.
***
* علت تغییرات در قیمت اوراق تسه چیست؟
عمال تخفیفی که بانک مســکن داد و براساس آن گفت که برای
یک دوره محدود با اوراق تســه میتوان دو برابر قبل وام دریافت
کــرد و همچنین افزایش قابل توجــه مبلغ وامهای جعاله ،باعث
ارزشمندتر شدن (مقطعی) و همچنین افزایش تقاضا و در نهایت
رشد قیمت این اوراق شد ،این افزایش در حدی است که در حال
حاضر حســابهای ممتازی که اوراق به سپردهگذاران میدهد،
سود قابل توجهی را نصیب آنها میکند درنتیجه این عوامل باعث
شد که دوباره موج جدیدی وارد سپردهگذاری شود که منجر به
افزایش عرضه اوراق تسه در بازار میشود اما این افزایش عرضه،
زمانبر اســت ،بنابراین دلیل این نوســان اینکه تعادل عرضه و
تقاضا آنها بهم خورده بود.
* پیشبینــی شــما از آینده قیمت این اوراق چیســت؟
با اینکه در برهههایی با افزایش همراه شدند اما بهطور کلی افزایش
بیش از حد قیمت آنها در بلندمدت امکان پذیر نیســت( ،در کوتاه
مدت میتوانند شاهد قیمتهای غیر منطقی باشند) این اوراق مانند
سهام نیستند که برای آنها مواردی مانند طرح توسعه و  ...را انتظار

تعداد شرکتها بر اساس تغییر هفتگی ارزش بازار

اختالل در توازن عرضه و تقاضا

هادی ابطحی ،مدیر اجرایی صندوق کارگزاری بانک مســکن میگوید :نوســان قیمت اوراق تسه به
خاطر تغییرات در عرضه و تقاضاســت ،افزایش مبلغ وام مســکن و افت قیمت این اوراق هم به دلیل
تعطیالت ماه رمضان و عید اســت چون معاملهای انجام نمیشــود درنتیجه کاهش تقاضا سبب افت
شدید قیمتها شده است .وی ادامه داد :در حال حاضر به دلیل شروع مجدد فرآیند تسهیالتگیری
در بانکها با افزایش تقاضای اوراق تســهیالت روبه رو هستیم اما پیش بینی میشود به دلیل جذاب
شدن سپردههای ممتاز بانک مسکن ،حجم بیشتری از اوراق تسهیالت مسکن در نماد جدید در اردیبهشت ماه ایجاد شده
و عرضه آن سبب کاهش قیمتها در محدود  70هزار تومان شود.
ابطحی افزود :برای بررسی چشمانداز روند قیمت اوراق تسهیالت مسکن در بلند مدت باید سیاست وام دهی دولت و بانک
مسکن را مورد سنجش قرار داد چون در تصمیمگیری برای تعیین قیمت اوراق تأثیر بهسزایی دارد بنابراین در حال حاضر
نمیتوان دورنمای میان مدت و بلند مدت برای آن متصور بود اما در کوتاه مدت احتماال با کاهش قیمت مواجه و بعد از
آن در قیمت  70متعادل میشود.
به گفته مدیر اجرایی صندوق کارگزاری بانک مسکن تنها علت افزایش این اوراق نوسانات عرضه و تقاضاست چون عالوه بر
اینکه مسئله سفته بازی در این اوراق مطرح نیست محدودیت خرید و فروش هم در آن وجود دارد یعنی عالوه بر محدودیت
حجم خرید اوراق ،خریدار اوراق تا چندماه امکان فروش اوراق خریداری شده را ندارد .وی تصریح کرد :این عقیده که بانک
با افزایش قیمت اوراق تســهیالت مســکن از جیب خریدار تسه هزینه پوشش را دریافت میکند ،درست نیست چون این
هزینه به حســاب بانک نمیآید بلکه عرضه کننده اوراق تســهیالت مسکن سرمایهگذاران و سپردهگذاران هستند و بانک
منفعتی از این جهت کسب نمیکند .ابطحی در پاسخ به این پرسش که نوسانات قیمت اوراق تسهیالت مسکن چه تأثیری
بر بازار مسکن و همچنین بورس میگذارد ،گفت :تأثیر خاصی بر بازار سرمایه نمیگذارد و درمورد بازار مسکن هم اگر در
قیمت باالتر خریداری شود ،هزینه تمام شده وام دریافتی مسکن افزایش پیدا میکند ،بنابراین باید برعکس این موضوع
را تحلیل کرد یعنی باید دید که سیاستهای سیاستگذار مسکن چه تأثیری بر روی قیمت اوراق تسهیالت دارد؛ اگر برای
افزایش وام سیاستی گذاشته شود ،سمت تقاضا و درنتیجه قیمت تسهیالت هم زیاد میشود.

داشته باشیم بنابراین تکلیف آنها روشن است(میزان و نرخ تسهیالتی
که با این اوراق می شود گرفت شفاف و عموما بدون تغییر است) ،در
کوتاه مدت افزایش غیر منطقی قیمت (مشابه آنچه در چندماه اخیر
شاهد بودیم) باعث افزایش نرخ موثر تسهیالت در حد نرخ سودهای
موثر بانک های خصوصی شده و این یعنی کاهش تقاضا (مزیت نرخ
سود پایین بانک مسکن حذف میشود) ،در طرف مقابل همانطور که
گفته شد ،با افزایش قیمت اوراق صاحبان حساب های سپرده سرمایه
گذاری ممتاز بانک مسکن که این اوراق به آنها تعلق می گیرد ،عمال
شاهد رشد روز افزون نرخ سود موثر دریافتی خود به مبالغی باالتر از
حداکثر نرخ ســود مجاز در شبکه بانکی خواهند بود و این به معنی
افزایش جذابیت این حســابها و جذب سرمایه بیشتر و در نهایت
رشد عرضه اوراق تسه خواهد بود.
* بهنظر شــما اوراق تسهیالت مسکن چه تأثیری بر
این بازار میگذارد؟
افزایــش فعلی قیمت اوراق اندکی میتوانــد رکود موجود در بازار
مسکن را تعمیق کند البته سهم این اوراق در معامالت بازار مسکن
رقم باالیی نیســت اما در بره ه کنونی که با رکود در بازار مسکن
مواجه هســتیم تأثیر آن مشهود است .اگر در دوران رکودی فعلی
نبودیم رشــد و نوسانات قیمت اوراق تســه و کاهش معامالت به
چشــم نمیآمد اما در حال حاضر باتوجه به شرایط رکودی شدید
ایــن افزایش قیمت و کاهش اســتفاده از تســهها در بازار امالک
محســوس اســت اما در نهایت عدهای با وجود باال بودن نرخ و به
صرفــه نبودن آن به اجبار از طریق این اوراق برای خرید مســکن
اقدام میکنند.

نماد

عنوان

قیمت دیروز

قیمت امروز

تسه00011

امتیازتسهیالت مسکن
فروردین1400

954,099

1,001,803

تسه00021

امتیازتسهیالت مسکن
اردیبهشت1400

939,751

986,738

تسه00031

امتیازتسهیالت مسکن
خرداد1400

898,344

943,261

تسه00041

امتیازتسهیالت مسکن
تیر1400

904,678

949,911

تسه00051

امتیازتسهیالت مسکن
مرداد 1400

926,425

972,746

تسه00061

امتیازتسهیالت مسکن
شهریور1400

929,744

976,231

تسه00071

امتیازتسهیالت مسکن
مهر1400

897,069

941,922

تسه00081

امتیازتسهیالت مسکن
آبان1400

925,630

971,911

تسه00091

امتیازتسهیالت مسکن
آذر 1400

910,669

956,202

تسه00101

امتیازتسهیالت مسکن
دی1400

937,963

984,861

تسه00111

امتیازتسهیالت مسکن
بهمن 1400

960,703

1,008,738

تسه14001

امتیازتسهیالت مسکن
سال1400

900,072

945,075

متوســط قیمــت اوراق ممتــاز تــا ایــن لحظــه طبــق جــدول فــوق 968,809
ریــال اســت ،در شــرایطی کــه ارزش کل معامــات انجــام شــده تــا ایــن
لحظه 5,602,625,157ریال و حجم کل معامالت انجام شده  5,783است.

ارزش معامالت

درصد

میلیون ریال

میلیون ریال

تغییرات نسبت به
هفته قبل

نماد

کپرور

28.21

18,587,700

244,427

28.21

افرا

-9.26

ثتران

20.41

5,925,600

433,738

22.7

آسپ

-8.12

5,430,000

کیمیا

15.28

15,240,000

460,458

15.63

سمگا

-7.12

93,900,000

1,326,581

کشرق

13.69

6,942,600

146,816

10.72

زاگرس

-7

444,840,000

550,050

-7.58

مفاخر

13.08

8,304,500

757,351

18.42

بهپاک

-6.76

19,647,660

194,575

-6.49

وسپهر

11.64

244,500,000

428,334

14.47

غشهداب

-6.13

11,379,108

206,505

-2.76

3.39-

داوه

10.85

5,192,160

40,043

12.52

غپآذر

-6.04

6,220,000

148,392

-5.04

سيمان ،آهک و گچ

3.38

ثالوند

10.41

5,344,000

160,357

12.46

بمپنا

-5.93

44,126,880

78,209

-5.46

ﻻستيک و پﻼستيک

3.17-

قشیر

10.18

5,140,554

165,341

10.37

دتولید

-5.91

6,086,000

258,581

-4.79

عرضه برق ،گاز ،بخار و آب گرم

2.83

فزرین

10

14,920,000

52,461

10

بنو

-5.53

33,840,000

317,905

-2.98

72

6

72

صنایع پر نوسان  -فرابورس
خودرو و ساخت قطعات

8.32

استخراج ذغال سنگ

7.57

هتل و رستوران

6.78-

فعاليت هاي جنبي مرتبط با واسطه گري مالي

5.27-

توليد ماشين آﻻت اداري ،حسابداري و محاسباتي

4.73-

خدمات فنى و مهندسى

4.24-

محصوﻻت غذايي و آشاميدني

نماد

نوسان

قیمت هر برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن

 10سهم پر نوسان در فرابورس  -منفی

 10سهم پر نوسان در فرابورس  -مثبت

ارزش بازار

بازار سرمایه ،این فرصت را برای خود ایجاد کنند .چندی پیش با تصمیم
بانک عامل مبنی بر پوشــش  50درصدی هزینه این اوراق تا  170هزار
تومان هم رشد کرد ،اواخر ســال البته تا قیمت  70-75هزار تومان با
کاهش مواجه شد اما این روزها اوراق تسه عجیب میتازد.

نوسان

ارزش بازار

ارزش معامالت

درصد

میلیون ریال

میلیون ریال

تغییرات نسبت به
هفته قبل

15,000,000

290,695

-5.14

92,210

-8.43
-6.1

اوراق بهادار
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بورس
۱٬۴۵۴٬۱۲۸

۱٬۴۴۶٬۰۲۷

۳۵٬۰۰۰

۱٬۴۷۹٬۴۹۳

۴۵٬۰۰۰

۴۰٬۰۰۰

۱٬۴۵۸٬۷۷۳

برنامه ویژه سازمان بورس
برای نمادهای بسته

۵۰٬۰۰۰

۱٬۴۷۴٬۱۱۳

توقف نمادها پایان مییابد؟

۱٬۴۹۰٬۰۰۰
۱٬۴۸۰٬۰۰۰
۱٬۴۷۰٬۰۰۰

۳۰٬۰۰۰

۱٬۴۶۰٬۰۰۰

۲۰٬۰۰۰

۱٬۴۵۰٬۰۰۰

۲۵٬۰۰۰
۱۵٬۰۰۰

۱٬۴۴۰٬۰۰۰
۳۵٬۳۸۶

۴۰٬۱۲۲

شاخص کل بورس

۳۹٬۵۷۱

۰

۴۳٬۷۰۷

۵٬۰۰۰

۳۷٬۶۵۹

۱۰٬۰۰۰

۱٬۴۳۰٬۰۰۰
۱٬۴۲۰٬۰۰۰

ارزش معامﻼت) میلیارد ریال(

یادداشت

جرمانگاری و امکان مطالبه خسارت

حبس سرمایه ســهامداران داستان تازهای نیست؛
ارمغان جوادنیا
روزنامه نگار داســتانی که با توقــف نمادها آغاز میشــود و با
گشــایش آن بــه پایان میرســد .در ایــن میان
اگر شانس به ســهامداران روی آورد ،سرمایههایشــان که گاه به دلیل
برگزاری مجامع محبوس شــده ،در مدت زمان کوتاهی آزاد میشود اما

اگر جزء ســهامداران بدشانس باشند  ،سرمایههایشان به دلیل ابهامات،
نبود شفافیت ،انحالل شرکت ،رعایت نکردن معیارهای پذیرش و موارد
ی ماهها و ســالها خاک میخورد .حبس ســرمایههای این
قضایی حت 
سهامداران اما تنها یک بخش داستان است .بخش دیگر مربوط به فصلی
است که دست ســهامداران به هیچ جایی بند نیست و مدتهای مدید

باید چشم انتظار بمانند تا شاید روزی سرمایههای کوچک و بزرگشان بنا
به دستور نهاد ناظر بازگشایی شود.
با این حال،هر چند امســال کوتاه کردن فرآینــد توقف نمادها یکی از
سیاستهای سازمان بورس است اما بازهم نمادهای متعددی هستند که
از سال  94معلق ماندهاند و هنوز پروند ه بازشان خاک میخورد.

بازگشایی منوط به تاییدنهادهای نظارتی

نمادهای متوقف طوالنی تعیین تکلیف می شوند

اطالعات ســایت شرکت بورس تهران حاکی از توقف  53نماد (تا
لحظه تنظیم گزارش  30فروردین ) دارد که از این تعداد  7نماد
به دلیل برگزاری مجمع عادی ساالنه  12 ،نماد به دلیل برگزاری
مجمع فوقالعاده  ،یک نماد به علت افشــای اطالعات با اهمیت،
یک نماد به دلیل بررســی بیشتر معامالت متوقف شدهاند .دراین
میان البته  28نماد متعلق به نمادهای ســرمایهگذاری اســتانی
هستند که بنا به گفت ه مدیر پذیرش بورس ،به دلیل افشا نکردن
اطالعات و مصوبه شــورای عالی بورس درباره سود سهام عدالت
تعلیق شدهاند .البته دراین میان؛ نمادهای «دانا» از  27دی ،97
«زپارس» از  17اســفند « ،1400شپاکســا» از  9اسفند ،1400
«شکربن»  22اسفند « ،1400وانصار»  22خرداد  98و نمادهای
سرمایهگذاری استانی از اسفند  1400متوقف شدهاند.

در فرابورس ایران و براساس اطالعات مندرج در سایت این شرکت از میان  59نماد متوقف فرابورسی6 ،نماد متعلق به بازار اول 12 ،نماد
مربوط به بازار دوم 25 ،نماد متعلق به تابلوی پایه زرد 5 ،نماد مربوط به تابلوی پایه نارنجی 8 ،نماد متعلق به تابلوی پایه قرمز و  3نماد
مربوط به ETFهاست به عبارتی بیشترین نمادهای متوقف به تابلوی پایه زرد و کمترین آنها به ETFها اختصاص دارد.
براســاس اطالعات موجود در ســایت فرابورس 10 ،نماد به دلیل برگزاری مجامع فوقالعاده 17 ،نماد به دلیل برگزاری مجامع عمومی
ساالنه و یک نماد به دلیل رعایت نشدن معیارهای پذیرش یا الزامات افشا و یک نماد به دلیل ضرورت برگزاری کنفرانس اطالع رسانی
متوقف شدهاند .همچنین 3 ،نماد به دلیل افشای اطالعات با اهمیت  9 ،نماد به دلیل رفع نشدن ابهام وضعیت اطالعاتی ،یک نماد به
دلیل ادغام ،یک نماد به علت انحالل متوقف ماندهاند .دراین بین و با اســتناد به آمار موجود نمادهای «حکمت»« ،وکوثر»« ،بمیال»،
«وشهر»« ،خبنیان»« ،صغرب»« ،فنابا»«،ومهر» و «پیشگام» بدون ذکر تاریخ و دلیل متوقفند.
زهرا زارع ،مدیر نظارت برناشــران فرابورس گفت :بخشــی از نمادهای معامالتی که تاریخ توقف آنها به بیش از یک ماه میرســد،
مطابق ماده  13مکرر  2دســتورالعمل نحوه انجام معامالت در فرابورس ایران حداکثر زمانی که نماد معامالتی
میتواند توسط فرابورس ایران و کمیته درج متوقف بماند  40روز کاری است .اما در مواردی که ابهام بااهمیتی
وجود داشــته باشد ســازمان بورس و اوراق بهادار می تواند راسا نســبت به تعلیق نماد اقدام کند .در این میان
نمادهایی نیز وجود دارد که بنا به دســتور مرجع قضایی متوقف شــده و بازگشایی آن عالوه بر رعایت قوانین و
مقررات بازار سرمایه توسط ناشر منوط به دستور مجدد مراجع مربوطه است .نمادهای معامالتی «فروشگاههای
زنجیرهای رفاه»« ،صنعت و تجارت آداک» و« موسسه مالی و اعتباری توسعه» از جمله این نمادها هستند .او اضافه کرد :نمادهایی
چون «فسلیر»« ،چبسپا » و «کچینی » به دلیل اینکه مطابق با مصوبات مجمع فوقالعاده وارد فرآیند انحالل شدهاند تا اتمام فرآیند
مذکور قابل بازگشایی نیستند.
زارع با اشاره به دالیل مربوط به سایر نمادهای معامالتی که تعلیق آنها بیش از یک ماه به طول انجامیده نیز گفت :نمادهای معامالتی
شرکتهای پتروشیمی «ممسنی»« ،کازرون» «دهدشت» در خرداد ماه سال  1399به دلیل تصویب افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی
گچســاران و ابهام در نحوه مشارکت شــرکتهای پتروشیمی در افزایش ســرمایه مذکور و همچنین آثار مالی ناشی از کاهش درصد
سرمایهگذاری در سهام شرکت پتروشیمی گچساران توسط هریک از شرکتهای مذکور تعلیق شد .با توجه به ثبت مرحله اول افزایش
سرمایه و انتشار اطالعیه مربوط به ارائه دادخواست ابطال افزایش سرمایه توسط سه شرکت مذکور و ابهام درباره نتایح دادخواست ارائه
شده و نیز انجام یا انجام نشدن مرحله دوم افزایش سرمایه تعلیق نماد معامالتی تداوم یافت.
به گفته او ،نماد معامالتی «بانک آینده» به دلیل انتشار اخبار در فضای مجازی درباره انعقاد قرارداد توسط شرکت بینالمللی ایران مال
با شــرکت تجارت ایران مال و آثار مالی قرارداد مذکور بر صورتهای مالی بانک آینده تعلیق شــد.در این میان انتشار اطالعات درباره
ترکیب سهامداری و مکاتبه بانک مرکزی مبنی بر برگزار نشدن مجمع منجر به تشدید ابهامات شد.
نماد معامالتی شــرکت آیندهســازان بهشت پارس نیز به دلیل ابهام در حصول یا حصول نشدن نصاب الزم در مجمع عمومی عادی
ســاالنه ســال  1399و انتشار اطالعات مغایر از طریق سامانه کدال منتشر شد و با توجه به لزوم تغییر هیأت مدیره شرکت با توجه
بــه ابالغیه های ســازمان بورس و اعمال نشــدن تغییرات الزم در هیأت مدیره توســط ناشــر ،تعلیق نمــاد معامالتی همچنان
ادامه یافته است.

محمد امین قهرمانی ،مدیر پذیــرش بورس و اوراق بهادار تهران
دربــاره توقف نمادهایی چــون «دانا» « ،ز
پارس»« ،شپاکسا»« ،شکربن» « ،و انصار»
از سال گذشــته تاکنون گفت :به جز نماد
«وانصار» که با بانک ســپه ادغام شده ،بقیه
نمادها به دلیل افزایش سرمایه بیش از 200
درصد ازمحل تجدید ارزیابی و اندوخته طبق مقررات تا زمان ثبت
افزایش سرمایه نماد متوقف میمانند.
به گفتــه او ،در کنار طوالنی بودن زمان ثبت افزایش ســرمایه،
برخی از ناشران مثل «زپارس» و «دانا» عالوه بر تاییدیه سازمان
باید از نهادهای نظارتی دیگر همچون ســازمان خصوصیسازی
و بیمهمرکــزی نیز تاییدیههــای الزم را دریافت کنند که نتیجه
این کار طوالنی شدن زمان پروسه افزایش سرمایه است.قهرمانی
درباره نماد گروههای ســرمایهگذاری اســتانی نیز متذکر شــد:
نمادهای استانی به دلیل افشــا نکردن اطالعات که جزییات آن
در ســایت بورس قابل مشاهده است ،از یک سو و مصوبه شورای
عالی بورس در باره ســود سهام عدالت سال  ۱۴۰۰از سوی دیگر
متوقف است.

بازگشایی نمادهای متوقف
سیاست سازمان بورس
محسن انصاری مهیاری ،مدیر نظارت بر ناشران
سازمان بورس در گفتوگو با هفتهنامه اطالعات
بورس با اشــاره به سیاســتهای هیأت مدیره
فعلی ســازمان بورس و اوراق بهــادار در مورد
نمادهای متوقف گفت :براساس این سیاستها
نمادهای بورسی و فرابورســی باید در کمترین زمان ممکن متوقف

بمانند و در اسرع وقت بازگشایی شوند.
او با بیاناینکه حفظ نقدینگی و شــناوری سهامها در اولویت اصلی
ســازمان بورسو اوراق بهادار اســت ،اضافه کــرد :به همین منظور
کمیتهای در مدیریت نظارت بر ناشران سازمان در راستای بازگشایی
نمادهایی متوقــف به ویژه نمادهای متوقف در بــازار پایه فرابورس
تشکیل شده است.
انصاری مهیاری تاکید کرد :این کمیته تا زمانی که نمادهای متوقف
در بازار پایه به حداقل برسد ،به طور مداوم در حال برگزاری خواهد
بود .او با اشــاره به اینکه در طول دو هفته گذشــته چندین نماد در
بازار پایه بازگشایی شده اســت ،اضافه کرد :سیاست سازمان بورس

بازگشــایی نمادهای بورسی و فرابورسی اســت اما در این میان اگر
امکان بازگشــایی نمادها به دلیل ابهامات اساسی فراهم نبود ،حتما
شفافســازیهای الزم انجام خواهد شــد تا ســهامداران از آخرین
وضعیت نمادهای متوقف مطلع باشند.
این مقام مسئول ،با بیاناینکه شفافسازی آخرین وضعیت نماد بانک
دی بر روی سامانه کدال قابل مشاهده است،این توضیح را هم داد که
به مرور به ســمت بازگشایی نمادهایی میرویم که قابلیت بازگشایی
داشته باشند.
انصاری مهیاری در پایان اظهار امیدواری کرد :امسال کمترین میزان
توقف نمادهای معامالتی در چند سال اخیر را شاهد باشیم.

 10سهم پر نوسان در بورس  -منفی

نماد

 10سهم پر نوسان در بورس  -مثبت

نوسان

ارزش بازار

ارزش معامالت

درصد

میلیون ریال

میلیون ریال

تغییرات نسبت به
هفته قبل

نماد

افزایــش ســرمایه در بورس به
طرق مختلفی انجام میپذیرد .از
جمله روشهای افزایش سرمایه
از
میتواند به افزایش ســرمایه
محمد شیروی خوزانی
محل تجدیــد ارزیابی داراییها
حقوقدان
اشــاره کرد .در این حالت پس
از طی مراحل قانونی،نماد شــركت در بورس برای ثبت افزایش ســرمایه
متوقف و شــركت مكلف میشود با مراجعه به نهادهای قانونی ابتدا میزان
افزایش سرمایه را ثبت و سپس برای بازگشایی نماد اقدام کند .برای سرعت
بخشیدن به فرآیندها و بازگشایی این دسته از نمادهایی که به دلیل افزایش
ســرمایه در بورس و فرابورس متوقف میشوند و حتی ممكن است سالها
بسته بمانند ،قوانین و مقررات روشنی وجود نداشته و برای چنین اتفاقاتی
از لحاظ قانونی جرم انگاری صورت نپذیرفته و از این باب مجازاتی متوجه
مدیران شرکتها نیســت .البته باید به این نکته اشاره کرد در صورتی که
توقف نماد شرکتها به دلیل افزایش ســرمایه بیش از عرف رایج به درازا
بكشــد و این امر ناشی از قصور یا تقصیر مدیران شركتهای بورسی باشد
از این باب ذی نفعان به صورت حقوقی امکان مطالبه حقوق خود از طریق
محاکم عمومی را خواهند داشت .البته شایان ذكر است در صورتیكه علت
توقف بیش از حد نماد ناشــی از ترک فعل مدیران باشد ،اثبات امر کاری
دشــوار و مطالبه خسارت به سختی امکانپذیر خواهد بود .سازمان بورس
و اوراق بهادار نیز از آنجا که مستمسك قانونی و نیروی انسانی كافی برای
رســیدگی به این امور را ندارد نه میتواند مدیران شــرکتهای مربوطه را
اخــراج و نه از این باب شــکایت کیفری علیه آنهــا تنظیم کند .علت این
موضوع نیز روشن است زیرا شکایت کیفری حتما میبایست به دلیل اصل
قانونی بودن جرم و مجازات به صراحت در قوانین ذکر شده باشد.
این گفتهها در حالی مطرح میشود که در هیچ کدام از قوانین بازار سرمایه
موضوع کوتاهی در به ثبت نرسیدن افزایش سرمایه جرم نیست .در شرایط
فعلی بسیاری از مدیران این شــرکتها بنا به دالیلی چون طوالنی شدن
روند کار کارشناســی ،تعطیل بودن اداره ثبت شرکتها و کمبود نیروهای
انســانی ومواردی از این دست از مســئولیت پذیری در این خصوص شانه
خالی میکنند .در مورد اقدامات ســازمان بــورس و اوراق بهادار برای رفع
چنین مســائلی باید به این مهم اشاره کرد که این سازمان اوال تمایلی به
دخالت در این موضوع نداشته و ثانیا تکلیف قانونی در این خصوص به عهده
وی نیست .این سازمان حتی نمیتواند مدیران شرکتهای مربوطه را تحت
فشار قرار دهد و یا امتیازهایی را از صاحبان و گردانندگان آنها سلب کند.
با این تفاســیر و با توجه به مواردی که به آن پرداخته شــد ،پیشنهادهای
زیادی برای رفع چالشهای پیش روی سهامداران خرد قابل طرح است که
مهمترین آن بحث تعیین زمان و بیان موارد قصور یا ترك فعل مدیران و در
نهایت جرمانگاری در این خصوص و همچنین امکان مطالبه خسارت از این
باب برای كلیه ذی نفعان است .البته مشوقهای قانونی از جمله استفاده از
معافیتهای مالیاتی نیز برای آن دسته از مدیرانی كه با صرف هزینه نسبت
به ســرعت بخشــیدن به فرآیندها اقدام میکنند باید در نظر گرفته شود.
مدیران شــرکتها نباید این اختیار را داشــته باشند كه در شرایط تورمی
کشور با ترک فعل خود سهامداران بیشماری را متضرر کرده و سرمایه آنها
را برای مدت طوالنی راكد و بالاستفاده کنند.
البته در شــرایطی که با شیوه قانونگذاری فعلی بیش از  100ماده قانونی
برای تصویب قانون بازار ســرمایه از سوی مجلس به  60ماده کاهش یافته
اســت و یا در ماده یک قانون بورس و اوراق بهادار تعاریفی آمده که ماده
قانونی مربوط را در متن به کل حذف میکنند ،بروز چنین اتفاقاتی دور از
ذهن نیست .بنابراین روش تصویب قوانین باید به صورت بستهای از قوانین
تخصصی تغییر یافته و در صورت نیاز به اصالحات ،بسته قانونی به صورت
جامع اصالح و دوباره مورد رسیدگی واقع شود.

تعداد شرکتها بر اساس تغییر هفتگی ارزش بازار

نوسان

ارزش بازار

ارزش معامالت

درصد

میلیون ریال

میلیون ریال

تغییرات نسبت به
هفته قبل

خگستر

-10.57

137,073,379

15,659,604

-7.51

غاذر

33.84

7,967,250

160,765

40.32

ثاباد

-9.48

9,717,600

376,330

-5.09

ملت

19.82

47,825,254

858,239

16.42

ولساپا

-8.99

22,507,920

1,112,135

-13.28

خپویش

19.14

26,143,519

137,304

23.18

خوساز

-8.58

8,589,451

321,242

-6.23

وآذر

19.02

18,082,000

1,126,830

20.21

کدما

-8.41

16,220,000

963,938

-6.26

کفرا

16.97

19,300,000

210,304

21.08

خکمک

-8.06

5,926,234

244,106

-5.18

غدشت

16.67

9,212,733

539,323

12.87

خنصیر

-7.85

20,525,147

558,041

-6.45

خچرخش

15.67

6,816,998

157,553

16.99

خساپا

-7.61

412,722,771

7,821,787

-9.13

ورنا

15.05

57,301,430

3,004,711

15.05

156

183
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منسوجات

10.46

استخراج ذغال سنگ

6.67

بيمه و صندوق بازنشستگي

6.63

محصوﻻت کاغذى

6.57

حمل و نقل و انباردارى

5.79-

استخراج ساير معادن

4.94

عرضه برق ،گاز ،بخار و آب گرم

4.14

ساخت راديو و تلويزيون

3.34-

وتوکا

-7.43

30,144,400

162,169

-7.88

دکوثر

14.85

5,244,500

402,972

18.2

ساير محصوﻻت کاني غير فلزي

3.15

حکشتی

-7.27

327,065,200

1,269,097

-4.65

خاذین

14.70

9,071,791

399,418

16.41

محصوﻻت چوبى

3.11
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ارقام به تومان

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهارشنبه

102.35

102.35

98.48

104.30

106.25

نفتWTI

97.84

97.84

94.30

100.27

102.12

نفت اوپک

115.99

115.99

دالر

276,930

279,090

نفت برنت

بورسکاال

شاخـصطـال

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهارشنبه

هر گرم طالی  18عیار

13,030,000

13,210,000

13,182,000

13,242,000

13,148,000

سکه تمام طرح جدید

129,080,000

131,520,000

131,670,000

131,860,000

131,250,000

101.02

100.08

100.08

279,450

278,900

275,890

ارقام به تومان

سکه تمام طرح قدیم

127,920,000

129,480,000

129,420,000

131,000,000

128,940,000

نیم سکه

72,950,000

73,650,000

73,950,000

74,450,000

73,750,000

یورو

302,400

304,420

305,360

305,440

301,700

ربع سکه

42,020,000

42,520,000

43,020,000

43,600,000

43,020,000

پوند

363,680

366,110

367,200

368,010

363,400

یک گرمی

25,520,000

25,522,000

25,550,000

26,020,000

25,820,000

درهم

75,660

76,160

76,360

76,530

75,800

اونس جهانی (دالر)

1,947.46

1,947.46

1,951.87

1,966.45

1,975.87

گزارش

سد مالیاتی گواهی سپرده شکسته شد
اگرچه ابزار گواهی سپرده کاالیی در بورس کاال هنوز آن جایگاه قدرتمند
را کســب نکرده و در مقایســه با معامالت فیزیکی در بورس کاال سهمی
در حــدود یک به هفتاد اســت ،با این حال بخشــی از ظرفیتهای بروز
نکرده در این بازار به سیاســتهای مختلفی برمی گردد که هنوز توسط
دولت اتخاذ نشده و یا سیاستهای زایدی که در خالل سالهای اخیر در
بازارهــای کاالیی بوده و به ابزارهای مالــی مربوط به کاالهای مذکور نیز
تعمیم یافته است.
یکی از این سیاســتها وضع مالیات بر ارزش افزوده در حوزه سپردههای
کاالیی اســت که نقش بسزایی در عدم اســتقبال شایسته از این ابزار در
بورس کاال بر عهده داشته و به نظر می رسد در بودجه سال جاری حذف
این مالیات بســتر الزم را برای استقبال بیشتر از این اوراق فراهم خواهد
کرد .در حــال حاضر کاالهای متعددی در بــورس کاال حضور دارند که
مجهز به اوراق گواهی ســپرده هســتند که از آن جمله می توان به سکه
طال و برخی محصوالت کشــاورزی همچون زعفران و زیره و  ...اشاره کرد
بــا این حال بســیاری از محصوالت از جمله مقاطع فــوالدی و یا برخی
محصوالت پتروشــیمی به خوبی از ظرفیتهــای الزم برای تعریف اوراق
گواهــی برخوردارند و انتظار مــی رود با رفع مانع مهــم مالیاتی از این
ابــزار با اهمیت زمینــه همه گیری آن برای ســایر کاالها در بورس کاال
فراهم شود.
مدیــران بورس در حال حاضر بــا بیان این نکته کــه محصوالتی مانند
سیمان ،مس ،میلگرد در بازار معامالت گواهی سپرده به صورت ناپیوسته
و به صورت یک بار معامله می شــوند و مشمول مالیات بوده اند و این در
حالی اســت که کاالهایی که به صرت پیوسته معامله می شوند از مالیات
بر ارزش افزوده معاف هســتند و به گفته مدیر توسعه فیزیکی بورس کاال
قرار بر این شده است که معامالت ثانویه گواهی سپرده کاالیی و خرید و
فروش آن برای کاالهای مشمول مالیات ارزشافزوده نیز معافیت مالیاتی
داشــته باشد بنابراین تا زمانی که مشتری به منظور تحویل و خروج کاال
بــه انبار مراجعه نکرده ،معافیت وجود دارد و صرفا از هر مشــتری که با
قصد تحویل کاال به انبــار مراجعه و کاال را از انبار خارج میکند ،مالیات
ارزشافزوده اخذ میشود.
بر این اساس اعتبار مالیاتی روی کاال قبل از اینکه وارد بورسکاال و تبدیل
به گواهی سپرده کاالیی شده باشد ،از مالیات ارزشافزودهای که مشتری
پرداخت میکند ،کســر خواهد شد؛ در نتیجه عمال از زمانی که کاال وارد
انبار میشود تا زمانی که از انبار خارج نشده است ،معامالت آن به عنوان
معامالت ورقه بهادار در نظر گرفته میشود و خریدار و فروشنده با مالیات
ارزشافزوده سر و کار نخواهند داشت.
این تصمیم به هــر تقدیر مانع از پرداخت مالیات مضاعف برای کاالهایی
می شود و در صورتی که کاالی پشــتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول
مالیات بر ارزش افزوده باشــد ،مالیــات مذکور تنها یک مرتبه و در زمان
تحویل فیزیکی کاال وصول میشــود و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر
عهده تحویل گیرنده نهایی کاالی پشــتوانه گواهی سپرده کاالیی خواهد
بود .این تصمیم همچنین از ســوی دیگر به توسعه ابزارهای مالی منتهی
میشــود که این ابزارها در بازارهای کاالیی جهان از جایگاه بسیار زیادی
برخوردارنــد و می توانند به ایجاد بســترهای جدید ســرمایه گذاری در
بازارهای کاالیی در کشــور منتهی شــوند چراکه به دنبال این ابزارها و
توســعه آن در بازارهای کاالیی می توان انتظار داشــت استقبال از سایر
ابزارهــا مانند اختیار معامله یا قراردادهــای آتی کاالیی نیز رونق یابند و
این موضــوع انقالبی را در حوزه محصوالت فلزی ،معدنی ،کشــاورزی و
پتروشیمی ایجاد خواهد کرد.
این در حالی اســت که بررســی تجربه انتشــار گواهی سپرده کاالیی در
برخی محصوالت کشــاورزی هرچند با فــراز و فرودهایی روبرو بوده ،اما
در مجموع بســیار مورد توجه فعاالن این بخش قرار گرفته است تا جایی
که در ســالهای گذشته فعاالن حوزه پسته و یا زیره کاران برای تحویل
محصول خود به انبارهای بورس کاال و دریافت گواهی ســپرده مربوط به
کاالهای خود در یک رقابت تنگاتنگ قرار داشــتند و این مســاله نشان
می دهد نیاز به منابع مالــی در بخشهای مختلف به خصوص در خالل
ســالهای اخیر و اکنون که تامین نقدینگی بســیار مشــکل شده ،برای
فعاالن اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار اســت؛ به خصوص آن که این
روشها دســت دالالن و واسطهها را از محصوالت مختلف کوتاه و حضور
فعاالن خرده پا را در بورس کاال پررنگ کرده است.
این ابزار در بخش کشــاورزی توانســته روند معامله گری برای کاالها را
تســهیل کند و در عین حال در عملیات کشــف قیمت برای محصوالت
مختلــف عملیات منطقــی و عادالنه تری را بر مبنــای رقابت واقعی و با
حضور خریداران و فروشــندگان واقعی رقم بزند .عالوه بر این بســیاری
از ریســکهای موجــود در معامالت ســنتی به وســیله ابــزار گواهی
سپرده پوشــش داده می شــود بطوری که ریســکهایی مانند ریسک
قیمتی ،ریســکهای مرتبط بــا نحوه نگهــداری کاال در فصول مختلف
ســال و مدیریــت زمان مصرف کاال توســط ایــن ابزار کنترل شــده و
پوشش داده می شوند.
البته واضح است که گواهی سپرده کاالیی برای برخی محصوالت از جمله
محصوالت معدنی و یا فلزات فوالدی و یا کاالهای پتروشــیمی شــرایط
خاصی را می طلبد و نیازمند فراهم ســازی بسترهای مورد نیاز است؛ به
عنوان مثال مســئله انبارهای مورد تایید بورس کاال ایجاد استانداردهای
الزم برای این کاالها از اهمیت زیادی برخوردار اســت با این حال آن چه
مشخص است گواهی سپرده کاالیی می تواند بخشی از جبران هزینههای
تامین مالی تولید را بــر عهده بگیرد و هزینههای مربوط به این بخش را
کاهش دهد و این در حالی است که دسترسی به کاال را نیز برای همگان
تسهیل می کند.

رابطــه تولیدکننده  -مصرف
حمزه بهادیوند چگینی
کننــده در ایران بــه دنبال
روزنـامهنـگار
سیاســتهای نادرســت
اقتصادی در دهههای گذشته به یک بازی با مجموع
صفر بدل شــده اســت؛ منافع مصرفکننده بدون
قربانی کردن تولید عمال ممکن نیســت و درســت
زمانی که سیاســتهای اقتصادی ،قیمت را به نقطه
تعادلی نزدیک میکند ،قیمتهای جدید با سطوح
درآمدی خانوارها تطابقی ندارد و این موضوع در همه
صنایع کشور محسوس است .قیمت سیمان پس از
تجربه فراز و فرودهای فراوان در حوزه قیمتگذاری
در خالل نزدیک به دو دهه ،امروز در بستری شفاف
تعیین می شود که هرچند در مقایسه با قیمتهای
گذشته دو برابر شده ،با این حال هزینههای سرکوب
شده در این صنعت در گذشته از یک سو و هزینههای
جدید از ســوی دیگر به عــاوه زیانهای پنهان در
این صنعت همگی باعث شــدهاند تا همچنان برخی
خواهان رشد بیشــتر قیمتها باشند زیرا معتقدند
قیمتهای فعلی پوشــشدهنده سمت دوم ترازنامه
شرکتهای سیمانی نیست.
منافع بورس کاال برای سیمان
هرچنــد نتایج مثبتــی در نتیجه عرضه ســیمان
در بورس کاال حاصل شــده اســت ،به عنوان مثال
قیمتهای فعلی در مقایسه با گذشته منطقیتر و یا
رانتهای ناشی از دو یا چند قیمتی بودن سیمان از
بازار این محصول برچیده شده ،اما همچنان فعاالن
ایــن صنعت معتقدند تعییــن قیمتهای پایه برای
پوشش هزینههای بنگاهها نیازمند بازنگری است .در
حال حاضر قیمــت پایه این محصول در عرضههای
بورس بر اســاس میانگین موزون در خالل  4هفته
معامالتی است که در ذات خود قیمتهای رقابتی یا
تنظیمی ناشی از مصرف و رقابتهای بورس کاال را
پنهان کرده است در حالی که روند روزافزون هزینهها
در بنگاههای تولیدی با شیب صعودی ادامه دارد.
به عنوان یک نمونه رشــد قیمت گاز مصرفی برای
شــرکتهای سیمانی و تعمیم آن به گاز مصرفی در
زمستان ســال قبل که اصوال گاز در آن دوره قطع
بــوده یکی از دهها موضوعی اســت که تولیدکننده
با آن روبه رو اســت و انتظار دارد با قیمتهای پایه
منطقی و متناسب هزینههای مذکور را پوشش دهد.
شــرکتهای مذکور در فصل سرما ناچار به استفاده
از ذخایر مازوت برای تداوم تولید هســتند و دولت
در آن دوره زمانی مازوت را با قیمت گاز محاســبه
میکنــد و این در حالی اســت کــه ارزش حرارتی
مازوت به اندازه گاز نیســت؛ با ایــن حال دولت در
اقدامی عجیب قیمــت گاز را برای دوره مذکور که
گاز شرکتهای سیمانی قطع بوده افزایش میدهد
و این موضوع میلیاردها تومان هزینه ناخواسته روی
دست تولیدکنندگان قرار میدهد که ثبات قیمتها
و یا تعیین قیمتهای نامتناســب میتواند حاشیه
سود شرکتهای مذکور را تحت تاثیر خود قرار دهد
و زیان این شرکتها را افزایش دهد.
هزینههای پنهان
در خالل دهههای گذشــته تخصیــص یارانههای
مختلــف ارزی و انــرژی و مــواد اولیه از یک ســو
و قیمتگذاریهــای دولتــی بــرای حمایــت از
مصرفکنندگان از ســوی دیگر در عمل باعث شده
بود تا زنجیره گســترده ای از واسطهها در این بازار

هزینههای انباشته در صنعت
و عدم تعادل عرضه و تقاضا چه نتایجی دارند؟

معمای قیمت
در صنعت سیمان

صنعت منتهی خواهد شــد .قیمتهای دولتی مانع
از به روز رســانی بسیاری از برنامههای صنعت شده
اســت و به خصوص در یک دهه گذشته تحریمها و
عدم دسترســی به تجهیزات تراز اول باعث شده تا
هزینههای انباشته در این صنعت افزایش یابد.

شکل بگیرد که عمال نقش بسیار زیادی را در توزیع
رانت و ایجاد یک بازار ســیاه قدرتمند ایفا کرده بود.
واسطهها سیمان را با قیمت دولتی از درب کارخانه
تهیه و با قیمتهای چندین برابری در بازارهای آزاد
به فروش می رســاندند و در این بین اغلب معامالت
حالت کاغذی به خود گرفته بود .خروج ســیمان از
سبد حمایتی دولت و به دنبال آن ورود این محصول
به بورس کاال باعث شــد تا اوال شبکه رانتی موجود
در این زنجیره به شــدت تضعیف شــده و به عالوه
قیمتها به صورت روزانه مشــخص شــود و آنطور
که کارشناســان این صنعت میگویند عمال امکان
گسست در شرایط کنونی وجود ندارد و محصولی که
در بورس کاال عرضه میشود به دست مصرفکننده
واقعی می رســد و قیمتهای کنونــی قیمتهای
منطقی هستند ،اما در مقابل ایراداتی بر این وضعیت
وجود دارد که نیازمند بازنگری توســط مســئوالن
وزارت صمت و بورس کاالست.
نکته اول اینکه تعویق برنامههای ســاختاری فراوان
در صنعــت ســیمان در خالل چهار دهه گذشــته
باعث انباشت هزینههای مختلف شده است که دیر
یا زود به کاهش بهرهوری و حاشــیه ســود در این

بازارهای صادراتی در محاق
از ســوی دیگر قیمتهای دولتی در خالل سالهای
گذشــته باعث شــده تا بازارهای صادراتی با چالش
دامپینگ روبه رو شــوند و این باعث شده تا حضور
ایران در برخی از این بازارها به شــدت دچار چالش
شــود .برخی صادرکننــدگان و تولیدکنندگان که
از امکانات دولتی اســتفاده میکردند ســیمان را با
قیمتهــای پایین در بازارهــای مختلف در منطقه
مانند عراق و افغانســتان به فروش می رســاندند و
این مسئله باعث شد تا برخی کشورها سیاستهای
ضددامپینگ در پیش بگیرند و این موضوع به معنای
تعرفههای وارداتی ســنگین و یا ممنوعیت واردات
توسط طرفهای تجاری شد.
از سمت دیگر کاهش شــدید پروژههای عمرانی در
خالل ســالهای گذشــته بیش از  10سال و رکود

تغییرات قیمت سیمان در یک دهه  -تومان در هر تن
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هزینههای پنهان در صنعت سیمان
بــا آن که بورس کاال را باید یکی از
اسحق جمال امیدی
اهرمهای مهم اقتصاد مقاومتی و در
مدیرعامل شرکت سیمان خزر
راستای تسریع عملکردهای مبتنی
بر بازار و عبور از محدودیتهای اقتصاد دســتوری و ایجاد شفافیت
در حوزههای گوناگون مانند کشــف قیمت برای همه زنجیره اعم از
مصرف کننده و تولیدکننده دانست که باعث حذف فعالیت دالالن از
مجموعه معامالت محصوالت مختلف اعم از سیمان شده است ،با این
حال برخی اتفاقات در بدو ورود ســیمان به این بازار و سیاستهایی
که وزارت صمت در آن دوره اتخاذ کرد ،عمال باعث شــد تا قسمتی
از کارایــی این فرآیند دچار چالش جدی شــود؛ الزام شــرکتهای
ســیمانی به رعایت کف عرضه که البته این تصمیم به دلیل قطعی
برق در همان برهه ورود ســیمان به بورس بود یکی از آن سیاستها
و تصمیمات است که به تضعیف فرآیندهای رقابتی در بورس و توقف
قیمت در محدوده قیمتهای پایه منتهی شــد که این موضوع نتایج
مختلفی با خود به همراه داشت.
به عنوان نمونه در اســتانهایی مانند استانهای شمالی و مرکزی
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سیمان پاکتی

کشــور که مصرف سیمان با رقابت باالیی روبه رو است ،این مسئله
مانند شمشــیر دولبه عمــل می کند و در نتیجــه رقابت موجود،
شــکاف قیمتی بین ســیمان تولیدی که در این مناطق مستقر و
فعال هســتند با شــرکتهایی که در مناطق دیگر کشــور فعالیت
میکنند ،باعث تغییر میل مصرف کننده و خرید از محصوالت با قیمت
پاییــن تر می شــود و از ســوی دیگر بــا توجه به روند اشــتباه
قیمتگــذاری پایه در بورس کاال ،وقتی قیمــت افزایش می یابد،
کاهش آن عمال غیرممکن اســت و همه این موضوعات بر عملکرد
شرکتهای سیمانی اثرگذار هســتند؛ در حالی که این تصمیمات
نیازمند حضور کارشناسان خبره در حوزه قیمت در بورس کاالست
تا بتوان با در نظر گرفتن همه جوانب موضوع ،عملیات کشف قیمت
را به صورتی منطقی و عادالنه به پیش برد.
نکته مهمی که نباید از یاد ببریم آن است که راه اندازی کارخانههای
سیمان کشــور عمدتا به اوایل انقالب و قبل از آن بازمی گردد و در
دهه هشتاد کارخانهها اقدام به افزایش ظرفیت کردند که این افزایش
ظرفیتها بعضا با اشــکاالتی روبه رو بود .از سمت دیگر ارزش اغلب
این پروژهها به دلیل استهالک  10ساله شرکتهای سیمانی در دهه
 90صفر شــده و اکنون زمان بازسازی آنان رسیده است ،درحالیکه
یک کارخانه یک میلیون تنی با هزینه ساخت حدودا  3هزار میلیارد

0

در بخش ســاخت و ســاز در ســیکلهای مختلف
اقتصادی در کشــور باعث شده است فروش داخلی
نیز از هیجان چندانی برخوردار نباشد؛ نتیجه این امر
ایجاد مازاد سیمان در داخل بوده که میل به کاهش
مداوم قیمتها را گوشــزد می کند و در ســاختار
کنونی مبتنی بر بورس کاال بازار به خوبی این تمایل
را نشان داده است ،اما این موضوع هرچند در طرف
تقاضا بســیار مثبت ارزیابی می شود اما مورد عالقه
تولیدکنندگان نیست و باعث نگرانی آنان می شود.
موضوع دیگر رشــد شــدید هزینههای تولید است؛
این مســئله به دالیل متعدد از رشد قیمت سوخت،
حمل و نقل ،دســتمزد ،مواد اولیه ،ماشــین آالت
(قیمت ماشــین آالت این صنعت بسیار باالست) و
 ...باعث شده تا حاشیه سود در صنعت مذکور ناچیز
باشد .به عنوان مثال صنعت سیمان یکی از مصرف
کنندگان اصلی انرژی برق و گاز در کشــور است ،به
طوری صنعت ســیمان کشــور حدود  5.3درصد از
کل مصــرف گاز طبیعی و  5.2درصد از کل مصرف
برق کشــور را به خود اختصاص داده است .در فصل
زمستانبه دلیل کمبود گاز و در فصل بهار و تابستان
به دلیل کمبود برق ،کارخانجات ســیمان از جمله
واحدهای صنعتی هســتند که وزارت نیرو و نفت به
محدود کردن عرضه انرژی به این واحدهای صنعتی
اقدام میکنند .بنابراین قطع گاز در زمســتان و برق
در تابستان موجب توقف تولید کارخانههای سیمانی
کشور شده و عرضه و تقاضا و قیمت این محصول را
تحت تاثیر قرار میدهد.
بر این مبنا به نظر میرســد چند نکته برای صنعت
سیمان ضروری اســت؛ نکته اول بازبینی شیوههای
تعیین قیمت پایــه و در کنــار آن راه اندازی تاالر
صادراتی سیمان برای جلوگیری از هر دامپینگ این
محصول است .عالوه بر آن اتخاذ روشهای مناسب
برای بروز رسانی سیســتم تولید در راستای ارتقای
بهره وری در صنعت ســیمان ،کاهــش هزینهها و
همکاری دولــت در موضوع تامین انرژی و پرهیز از
تصمیماتی که منافع تولیدکننده را تحت الشعاع قرار
مــی دهد همگی از موضوعاتی اســت که باید برای
اثرگذاری دقیق عملکــرد بورس کاال در قیمتیابی
محصول سیمان به کار گرفته شود.

تومان ،با فرض آن کــه با آخرین نرخ بورس کاال به فروش محصول
خــود بپردازد ،رقمی در حدود  500میلیارد تومان درآمد در ســال
کســب می کند که حاشیه سود خالص آن با رقم تقریبی  25درصد
(بدون هزینههای مالی و استهالک) معادل  125میلیارد تومان است.
حتی با فرض دوره  20ســاله استهالک ،این شــرکت ساالنه دارای
رقمی در حدود  150میلیارد تومان هزینه استهالک است و با فرض
 70درصد تسهیالت بانکی ،ساالنه  378میلیارد تومان نیز هزینه سود
پرداخت می کند و تنها با همین دو هزینه ،یک کارخانه نوساز ساالنه
به میزان  400میلیارد تومان در زیان قرار دارد و این در حالی اســت
که اکثر این کارخانهها در پایان دوره استهالک خود قرار دارند و باید
وارد دوره بازسازی شوند.
همین محاســبات به سادگی نشان می دهند حتی آزادسازی قیمت
در بســتر بورس کاال نتوانســته از پس هزینههای پنهان و آشــکار
شرکتهای ســیمانی برآید و به همین منظور رعایت پیش نیازهای
الزم در این بازار برای ایجاد تعادل در صورتهای مالی شــرکتهای
سیمانی در بستر قیمتهای شــفاف ضروری است و در صورتی که
وزارت صمت و بورس کاال به هزینههای پیدا و پنهان در این صنعت
که به صورت روزافزون در حال افزایش است بی توجه بماند ،چه بسا
مشکالت فراوانی برای شرکتهای مذکور پیش خواهد آمد.

صنایع وشرکتها
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رویدادها

مشارکت سایپا برای تولید  ۶۵۰هزار خودرو

«پناهیان» به صنایع پتروشیمی خلیج فارس پیوست

طر حهای توسعهای «بجهرم»

فروزانمهر سرپرست «وبانک» شد

مدیرعامل ســایپا با اشــاره به لــزوم دانش بنیان
شدن زیرمجموعهها و حرکت هلدینگها به سمت
شرکتداری ،خواستار مشارکت مدیران گروه برای
تولید  ۶۵۰هزار دستگاه خودرو در سال شد.
محمدعلی تیموری گفت :تا پایان سال خودروسازان
باید  1.65میلیون دستگاه خودرو تولید کنند و تحقق عدد کمتر قابل قبول
نیست .ضرورت دارد مدیران سایپا در تولید  650هزار دستگاه خودرو که
سهم این مجموعه است به طور کامل مشارکت داشته باشند و برنامهها به
گونهای تنظیم شــود که رشد تولید بیشتر از هدف گذاری باال باشد .وی
ادامه داد :در ســال جاری شرکتهای گروه به دو روش مورد ارزیابی قرار
خواهند گرفت .یک بخش مربوط به نظام طرح ریزی بودجه و دیگری نظام
دانش بنیان شدن شرکتهاست .اگر شرکتها مدیریت مالی درست داشته
باشند و اعتبارات مناسب از بانکها دریافت کنند ،میتوان تولید بیش از
 650هزار دستگاه خودرو در سال جاری را دنبال کرد.

مدیرعامل گروه صنایع پتروشــیمی خلیج فارس،
در حکمی حسین پناهیان را به عنوان معاون مالی،
سرمایهگذاری و سهام این گروه منصوب کرد.
در حکــم او آمده اســت؛ ایجاد انضبــاط مالی با
بهرهگیری از هوشمندســازی و شفافیت ،تمهید
مقدمات و زیرســاختهای مورد نیاز برای جذب سرمایههای داخلی و
خارجی در قالب ســرمایهگذاری مستقیم ،مشارکت و غیره ،شناسایی
فرصتهــای افزایش ارزش آفرینی فعالیتها و داراییهای شــرکت با
تأکیــد بر شــرکتهای دانش بنیان و حرکت به ســوی اقتصاد دانش
بنیان ،ارتباط مســتمر با بانکها و موسســات اعتباری به منظور رفع
مشکالت در تأمین منابع مالی طرحها و پروژهها ،توجه ویژه بر اجرای
سیاســتهای اقتصاد مقاومتی و بسترســازی برای مشــارکت بخش
خصوصی در پروژههای پتروشــیمی بویژه دانش بنیان و پایین دستی
و ...از جمله مأموریتهای شماست.

مدیرعامل شرکت توســعه مولد نیروگاهی جهرم
با اشــاره بهاینکه «بجرم» در زمینــه تولید برق و
نیروگاههای ســیکل ترکیبی فعالیت دارد ،گفت:
ظرفیت نیروگاهی شــرکت توسعه مولد نیروگاهی
جهرم  ۱۴۴۰مگاوات در  ۳بلوک ســیکل ترکیبی
اســت .با تکمیل طرحهای توســعهای نیروگاه سیکل ترکیبی و ورود ۳
واحد بخار ظرف  ۲سال گذشته ،افزایش تولید را داشتیم و به طور قطع
نتیجه آن افزایش سودآوری شرکت و فروش برق در بازار خواهد بود.
پیمان کنعان با بیاناینکه واحد بخار به عنوان آخرین طرح توســعهای
«بجهرم» ،در مهر  ۱۴۰۰وارد مدار تولید شــد ،اضافه کرد :برای ســال
آینــده نیز برنامه ارتقای واحدهای گازی را در دســتور کار داریم که با
اجرایی شــدن آن به طور متوســط ۱۰۰واحد به ظرفیت نیروگاهی ما
اضافه خواهد شد .همچنین عالوه بر به روزرسانی شرایط واحدهای گازی
و توربینها ،اورهال مجدد صورت خواهد گرفت.

در جلسهای با حضور اعضای هیأت مدیره و معاونان
شــرکت ســرمایهگذاری گروه توسعه ملی ،محمد
حسین فروزانمهر به عنوان سرپرست این شرکت
معرفی شد.
رحمت اهلل صادقیان ،رئیس هیأت مدیره شــرکت
سرمایهگذاری گروه توسعه ملی در این جلسه ارتقای سطح سودآوری و
کمک به افزایش تولید ،اشتغال و ارزش آفرینی شرکتهای زیرمجموعه
هلدینگ توسعه ملی و توجه به منابع انسانی به عنوان سرمایه اصلی گروه
را از جمله ماموریتهای اصلی این شــرکت سرمایهگذاری چندرشتهای
عنوان کرد .فروزان مهر پیش از این مدیرعامل هلدینگ آینده پویا بوده و
سوابقی همچون معاون پشتیبانی و عمران قوه قضائیه ،معاون اقتصادی
وزارت کشــور ،معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،معاون ســازمان
برنامه و بودجه کشور ،نایبرئیس هیأتمدیره سازمان اقتصادی رضوی
و ...را در کارنامه خود دارد.

نخستین استارتاپی که وارد بازار سرمایه شد

«تپسی» در قاب آمار

همگام با گســترش ضریب نفوذ و افزایش شدید استفاده از اینترنت در سطح جهان،
کسبوکارهای نوینی پا به عرصه گذاشتند و در عین حال ،ساختار بسیاری از حوزههای خدماتی دچار تحول
اساســی شد .منشای این تحول ،ضرورت پاسخگویی به چالشهایی بود که مدلهای سنتی خدمترسانی به
وجود آورده بود .صنعت حملونقل درون شهری یکی از این حوزههاست که طی دهه گذشته شاهد تغییرات
زیادی بوده است.
روند تحول صنعت حملونقل درون شــهری را میتوان بر پایه تقاضا بررســی کرد .نخستین نسل از خدمات
حملونقل درون شهری مبتنی بر تقاضا ،تاکسیهای معمولی و پس از آن ،اجاره خودروهای شخصی (آنچه به
آژانس معروف شد) بودند که از یک مدل تجاری مشابه استفاده میکردند .این مدل تجاری مبتنی بر مدیریت
داراییهای فیزیکی اســت .با تغییر نیازهای مسافران (شکل تقاضا) و گسترش استفاده از اینترنت ،ترکیبی را
به وجود آورد که موجب توســعه و اســتقرار راهحلهای جدید و ظهور پلتفرمهای تاکسی اینترنتی شد .این
پروسه در ایران نیز طی شده و امروزه تاکسیهای اینترنتی در پاسخ به نیازهای متفاوت مسافران شکل گرفته
و توسعه یافتهاند« .تپسی» یکی از نتایج ارزنده این تحول در صنعت حملونقل درون شهری ایران است.
سرآغاز
در سال  1394زمانی که سه بنیانگذار اصلی تپسی با هدف راهاندازی یک کسبوکار جدید به ایران بازگشتند،
بــا همراهی یک تیم  10نفره از برنامهنویســان زبــده ،محصولی را طراحی کردند که بــه دلیل قابلیتهای
کاربردی و پاســخگویی به نیازهای روزافزون مســافران ،به یکی از محبوبترین پلتفرمهای حملونقل درون
شــهری تبدیل شــد .بنیانگذاران و طراحان این پلتفرم از دانشآموختگان رشتههای علوم کامپیوتر ،مکانیک
و فناوریهای دیجیتال در ســطوح عالی و متخصصان فعال در این حوزهها هســتند .برخورداری از یک گروه
از دانشآموختــگان و متخصصان زبده و حرفــهای که به طور دائم در حال رصد فعالیتهای مجموعه خود و
نیازهای متفاوت مسافران هستند ،از جمله ویژگیهای مهم تپسی به شمار میرود.
استارتاپ پیشگام
از ســال  1397موضوع ورود اســتارتاپها به بازار سرمایه مطرح شد .این برنامه به دلیل آنچه اختالفنظر بر
سر شفافیت صورتهای مالی و ابهام در مورد نحوه شناسایی درآمدها و هزینهها و اصالح ساختار استارتاپها
نامیده میشد ،تا نیمه دوم سال  1400راه به جایی نبرد تا اینکه طلسم این اتفاق به دست «تپسی» شکسته
شــد .در هفتم آذرماه  1400شرکت پیشگامان فنآوری و دانش آرامیس پس از احراز تمامی شرایط پذیرش
با نماد «تپسی» در فهرست نرخهای فرابورس ایران درج شد و عنوان نخستین استارتاپ بازار سرمایه را از آن
خود کرد .حضور تپسی در بازار سرمایه ،راه را برای ورود استارتاپهای دیگر هموار کرد.
بررســی عملکرد تپسی در سالهای اخیر نشانهنده پتانسیل رشــد این مجموعه در آینده است .تپسی که
در ســال  1395آغاز به کار کرد ،تاکنون در حوزههای مختلف شــاهد رشد بوده است .درآمد عملیاتی تپسی
از  1396تا  1398با نرخ رشــد مرکب ســاالنه  130درصد افزایش داشته است .از سال  1399با همهگیری
بیماری کرونا که بســیاری از کسبوکارها را با بحران مواجه کرد ،رشد درآمد این شرکت نیز تحت تاثیر قرار
گرفت .با این حال ،در  9ماه نخســت سال  1400همگام با کاهش تدریجی اثر کرونا ،درآمد عملیاتی تپسی
نیز  52درصد نسبت به دوره مشابه سال پیش از آن افزایش یافت .روند تاریخی درآمد عملیاتی تپسی را در
نمودار زیر مشاهده میکنید.

نقش فنآوری
تپســی با  990نفر پرسنل ،یک و نیم میلیون راننده تاییدشده و  18میلیون مسافر ثبتنام شده ،در  10ماه
نخست سال  1400توانست بیش از  46.4میلیون سفر در  13استان تحت پوشش را محقق کند .پیشبینیها
حکایت از آن دارند که تعداد سفرهای درونشهری تپسی تا سال  1404شاهد رشد مرکب  36درصد در سال
خواهد بود .این به معنای وجود پتانسیل اشتغالزایی بیشتر ،توسعه جغرافیایی فعالیتها و افزایش درآمدهای
این مجموعه اســت .آمارهای فوق در حالی ثبت شــده که توجه به فنآوری و استفاده از تکنولوژی روز دنیا
جایگاه مهمی در فعالیتهای تپسی داشته است.
بر همین بستر ،تپسی با ارائه یک پلتفرم اینترنتی گسترده و بهینه توانسته است سفرهای درونشهری را از
نظر زمان و هزینه برای کاربران تسهیل و بهصرفه کند .استفاده تپسی از ظرفیت بالقوه صدها هزار خودروی
شــخصی و تاکسی در سطح شهرهای کشور و مرتبط کردن آنها با مسافرانی که نیازمند جابجایی هستند ،با
استفاده از الگوریتمهای قیمتگذاری ،توزیع سفر ،هوش مصنوعی و اعمال قوانین دقیق و رویههای پشتیبانی
و امنیت سفر صورت میگیرد.
برای تحقق این منظور ،تپسی یک پلتفرم نرمافزاری بسیار پیشرفته را در داخل و به دست برنامهنویسان زبده
و متخصصان حوزه فنآوری توسعه داده است که یک مزیت رقابتی برای این مجموعه به شمار میرود .تپسی
همچنین در مدت فعالیت خود محصوالت متمایز و اثرگذاری همچون تپسی تلفنی ،تپسی الین ،تپسی پیک،
تپسی همیار و سرویس همخط را راهاندازی کرده است.
برآوردها نشان میدهند که تپسی از پتانسیل رشد مناسب در حوزههای دیگر همچون افزودن گزینه سفارش
غذا ،توســعه جغرافیایی دامنه فعالیت به  200شهر کشور و مانند آن برخوردار است .چنین پتانسیلهایی بر
جذابیت سهام تپسی در بازار سرمایه میافزاید.
اندازه بازار
دو شــرکت تاکســی اینترنتی تپســی و اســنپ تقریبا  99درصد بازار آنالین کشــور را در اختیار دارند .اما
اندازه دقیق بازار تاکســی اینترنتی ایران به دلیل نبود منابع مســتند به صورت تخمینی و بر اساس دو روش
«نمونهکاوی و آمارهای دموگرافیک بازار آمریکا» و «استفاده از گزارش شهرداری تهران و بررسیهای شرکت
تپسی» تعیین شده است .نتیجه این بررسیها را در نمودار زیر مشاهده میکنید.

نماگر عدالت

ارزش سبد سهام عدالت تکان مثبتی خورد
تعداد قیمت پایانی

نماد

نماد

ارزش کل

15,968

دانا

16

998

اخابر

239

8,220

1,964,580

بنيرو

3

2,053

6,159

شبریزح

24

3,738

89,712

تعداد قیمت پایانی

وبملت 299

ارزش کل

3,771

1,127,529

27

4,900

132,300

حكشتي 78

1,630

127,140

ورنا

3

5,606

16,818

دانا ح

لكما

22

894

19,668

شگويا

47

12,640

594,080

فخوز

114

6,030

687,420

رمپنا

137

16,650

2,281,050

وايرا

12

4,855

58,260

حپترو

1

22,470

22,470

شپنا

203

6,020

1,222,060

فملي

575

7,570

4,352,750

فوالژ

43

8,840

380,120

فملیح

172

1,645

282,940

بفجر

48

12,440

597,120

فوالد

1,260

12,080

15,220,800

7,990

9,156,540

كگل

104

12,840

1,335,360

18,070

144,560

کچادح

47

19,810

931,070

2,162

3,865,656

فايرا

31

18,830

583,730

فارس 1,146
8

ساراب

وتجارت 1,788
جم

41

48,780

1,999,980

شاوان

4

159,200

636,800

بسويچ

9

1,390

12,510

مارون

47

188,300

8,850,100

خودرو

47

2,429

114,163

شبندر

114

8,860

1,010,040

شبريز

15

47,210

708,150

وبصادر 1,400

2,163

3,028,200

وپست

16

4,170

66,720

کگلح

57

9,810

559,170

شيراز

4

75,450

301,800

سدشت

8

28,940

231,520

شتران

615

5,840

3,591,600

کچاد

181

15,980

2,892,380

فوالژح

3

16,455

49,365

خساپا

39

2,137

83,343

ارزش سهام در

69,351,701

جمع ارزشکل

ارزش سهام در

درصد تغییر

 24فروردین  31 67,986,752 1400فروردین 69,351,701 1400

2.0

رصد صتدوقها

صدرنشینی «مشترک نیکوکاری ندای امید»
در هفتهای که گذشــت شــاخص کل بورس در ابتدا روند نزولی و سپس
روند صعودی در پیشگرفت .شــاخص کل بورس در این هفته از 1,479
هزار واحد ،با  22هزار واحد افزایش ،به  1,501هزار واحد رسید .در هفته
منتهی بــه  29فروردینماه صندوقهای ســهامی در راس صندوقهای
پربازده قرار گرفتند .صندوق «مشترک نیکوکاری ندای امید»« ،مشترک
یکم اکسیر فارابی» و «فیروزه موفقیت» به ترتیب با کسب 4.19 ،4.34و
آن
 3.94درصــد بازدهی ،عنوان پربازدهترین صندوقهای این هفته را از ِ
خود کردند .در هفته گذشــته ورود پول به صندوقهای ســرمایهگذاری
مثبت بــود .خالص ورود وجه نقــد به کل صندوقهای ســرمایهگذاری
 56,978میلیارد ریال بود که صندوقهــای درآمدثابت با  36,041هزار
میلیارد ریال بیشترین ورود وجه نقد را داشتند .در این هفته صندوقهای
سهامی با خالص خروج  714هزار میلیارد ریال بیشترین خروج وجه نقد
را داشتند .نماگر خالص ارزش داراییهای صندوقها در انتهای این هفته
بر روی عدد  5میلیون و  504هزار میلیارد ریال ایستاد.
ﻋﻤﻠـﮑﺮد ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

 ١٠ﺻﻨﺪوق ﭘﺮﺑﺎزده در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﻣﺸﺘﺮک ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری ﻧﺪای اﻣﯿﺪ
ﻣﺸﺘﺮک ﯾﮑﻢ اﮐﺴﯿﺮ ﻓﺎراﺑﯽ

همچنین روند تاریخی درآمد عملیاتی تپســی در دورههای سهماهه از سال  1396تا  1400در نمودار زیر به
خوبی نمایان است.

سهامداران حرفهای
به طور کلی ،شــرکتهای اســتارت آپی به دلیل برخورداری از داراییهای نامشــهود فراوان ،نسبت به دیگر
شرکتهای بازار سرمایه با ریسک باالتری مواجه هستند .بر این اساس ،تصمیم بر این است که در گام نخست
برای عرضه اولیه این شرکتها ،سهام آنها به مردم یعنی سهامداران خرد عرضهنشود.
در واقع عرضه اولیه ســهام شرکتهای استارت آپی به طور غیرمســتقیم و از طریق مشارکت صندوقهای
ســرمایهگذاری و سایر نهادهای مالی انجام خواهد شد .با این حال ،تپسی از یک ویژگی مهم برخوردار است
که از نگاه کارشناسان بر جذابیت سهام آن میافزاید« :حضور افراد حرفهای و آشنا به بازار سرمایه در ترکیب
ســهامداری شرکت ».نگاهی به ترکیب سهامداران تپسی نشــان میدهد که بخش اعظم آنها افراد حرفهای
هستند که بازار سرمایه را به خوبی میشناسند.
آینده روشن
تپســی از فروردین  1395تاکنون پنج بار افزایش ســرمایه از محل آورده نقدی داشته است .میزان افزایش
ســرمایه تپســی در چهار مقطع زمانی بــه ترتیب  100درصد 980 ،هزار درصــد 403 ،درصد و  19درصد
بوده است.
در حــال حاضــر ســرمایه تپســی بــه  1.170.529میلیون ریال رســیده اســت .روند افزایش ســرمایه
در کنار دیگر شــاخصهای مثبت عملکرد همچون افزایش تعداد پرسنل ،افزایش تعداد رانندگان و مسافران،
رشــد چشــمگیر تعداد سفرها و ...نشــان میدهد که آینده روشنی پیشروی تپسی و ســهامداران آتی آن
قرار دارد.

٪

۴.۳۴
۴.۱۹

ﻓﯿﺮوزه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ

۳.۹۴

ﭘﺎﻻﯾﺸﯽ ﯾﮑﻢ

۳.۹۳

اﻣﯿﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮﮔﺮان ﻓﺮدا

۳.۹۰

ﻣﺸﺘﺮک ﯾﮑﻢ آﺑﺎن

۳.۲۲

ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺒﺤﺎن

۳.۱۷

زﻣﺮد آﮔﺎه

۳.۰۵

ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ

۳.۰۲

ﻣﺸﺘﺮک ﯾﮑﻢ ﺳﺎﻣﺎن
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ﺗﺮﮐﯿﺐ داراﯾﯽ

ارزش داراﯾﯽ

ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

5,504

ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

ﺧﺎﻟﺺ ورود ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ
ﺑﻪﺻﻨﺪوقﻫﺎیﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

56,978
ﻫﺰارﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری /ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

ﺳﻬﺎم

اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ

ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ و وﺟﻪ ﻧﻘﺪ

ﺳﺎﯾﺮ

1,217

2,292
47

1,517

ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﺳﺒﺪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ

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

ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری

ﻓﺮاوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ،ﮐﮏ و ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺴﺘﻪای
ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ

ﻓﻠﺰات اﺳﺎﺳﯽ

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﻠﺰی

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪای ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ
ﻫﺘﻞ و رﺳﺘﻮران
ﺳﺎﯾﺮ داراﺋﯽﻫﺎ

٪۲۱
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٪۸
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ویلفردو پارتو؛ اقتصاددان نئوکالسیک

اشتباه چین

در سـالی کـه اهمیـت زیـادی بـرای شـخص رئیـس
جمهـور چین دارد ،زی جینپینـگ قضاوت ضعیفی از
خود به نمایش گذاشـته است .نشـریه «اکونومیست»
در تازهتریـن شـماره خـود ،سیاسـتهای دولت پکن
در سـه حـوزه مقابلـه بـا همهگیـری کرونـا ،جنـگ
اوکرایـن و اقتصـاد را مـورد توجـه قرار داده و نوشـته
اسـت :اغلـب گفتـه میشـود کـه دولـت چیـن برای
دهههـای پیـشرو برنامهریـزی میکنـد و در حالـی
که کشـورهای دموکراتیک (آمریکا و اروپا) در مسـیر
حرکتشـان بـا تغییـرات زیـادی روبـهرو هسـتند ،با
دقـت گام برمـیدارد .امـا ایـن روزهـا در شـانگهای
نشـانهای از نبـوغ اسـتراتژیک بـه چشـم نمیخـورد.
در حالـی که در سراسـر جهان برنامه بازگشـایی آغاز
شـده اسـت 25 ،میلیـون چینـی در قرنطینه شـهری
قـرار گرفتـه و در خانههایشـان زندانـی شـدهاند.
کمبـود غـذا و داروی ایـن مـردم بـه حدی اسـت که
حتـی دولـت چین نیز نتوانسـته اخبار آن را سانسـور
کنـد .در حـال حاضر ،سیاسـت کووید صفـر به چنان
بنبسـتی تبدیل شـده که حـزب کمونیسـت چین از
آن خالصـی نـدارد .ایـن یکـی از سـهگانه مشـکالت
دولـت پکـن و حـزب کمونیسـت چین اسـت.
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تئوری اقتصاد نئوکالسـیک ،نسـخه
علی دانیال
توسـعهیافتهای از تئـوری اقتصـاد
روزنامهنگار کالسـیک و رویکـردی اسـت که در
آن گفتـه میشـود ،الگوهـای عرضه
و تقاضـا بـر تولیـد ،مصرف و ارزش کاالهـا و خدمات
اثرگذار هسـتند .ویلفـردو پارتو نماینده نسـل دوم از
انقـالب نئوکالسـیک به شـمار میرود.
ویلفردو فدریکو داماسـو پارتـو در  15جوالی 1848
در شـهر پاریـس متولـد شـد .خانـواده او از اهالـی
جنـوا بودنـد که به فرانسـه تبعیـد شـده بودند .پس
از بازگشـت بـه ایتالیـا ،او در میـان مردمـان طبقـه
متوسـط رشـد کرد و در تحصیل به پیشـرفت خوبی
دسـت یافـت .در  1869موفـق بـه دریافـت دکترای
مهندسـی از موسسـهای شـد کـه امـروز بـه نـام
دانشـگاه پلیتکنیـک توریـن مشـهور اسـت .موضوع
رسـاله دکتـرای پارتـو« ،اصـول بنیادیـن تعـادل در
اجسـام سـخت» بـود کـه بعدهـا همین موضـوع در
تحلیلهـای اقتصـادی و اجتماعی او نمـود پیدا کرد.
ویلفـردو پارتـو ،مهنـدس عمـران ،جامعهشـناس،
اقتصاددان ،سیاسـتمدار و فیلسـوف ایتالیایی یکی از
اثرگذارتریـن اقتصاددانان نئوکالسـیک در قرن  19و
 20میالدی اسـت .او در توسـعه بسـیاری از مفاهیم
اقتصـادی ،بـه ویـژه مطالعه توزیـع درآمـد و تحلیل
انتخابهـای فـردی مشـارکت مهـم و اثرگـذاری
داشـت .پارتـو همچنین کسـی بود که بـه محبوبیت
و اسـتفاده عمومـی از واژه «نخبـه» ( )Eliteدر
تحلیلهـای اجتماعـی کمـک زیـادی کـرد.
ویلفـردو پارتـو در سـن  42سـالگی به اقتصـاد روی
آورد .او را رهبـر مکتـب اقتصـادی لـوزان معرفـی
میکننـد .نوشـتههای او ،ایدههـای لئـون والـراس
(ریاضیـدان و اقتصاددان فرانسـوی) را بازتاب میداد.
پارتـو را از پایهگـذاران اقتصـاد ریاضـی میداننـد
کـه دیدگاهـش دربـاره تعـادل عمومـی در اقتصـاد
رفـاه از اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت ،بـه طوری

کـه برخـی از نظریههـای اقتصـادی امـروز بـر پایـه
تئوریهـای او اسـتوار اسـت.
پارتـو بـه توسـعه حـوزه اقتصـاد خـرد کمـک کرد و
مفهـوم «بـازده پارتـو» را عرضـه کـرد .او همچنیـن
اصطـالح «اصـل پارتـو» را بر اسـاس مشـاهداتش از
وضـع اقتصـادی ایتالیـا وضـع کـرد .بـر اسـاس ایـن
شـاخص ،در ایتالیـا  80درصـد ثـروت در اختیـار
 20درصـد جمعیـت قـرار داشـت .بـه گفتـه بنـوا
ماندلبـرو ریاضیـدان ،پارتـو در زمینه توسـعه ریاضی
و جامعهشناسـی نیـز مشـارکت داشـت .ماندلبـرو
میگویـد :میـراث پارتـو بـه عنـوان یک اقتصـاددان
بسـیار پربـار اسـت .کتابهـای او بیشـتر بـه متـون
اقتصادی مدرن شـباهت دارد تا نوشـتههای مرسـوم
آن روزگار؛ کتابهایـی کـه پـر از جـداول آمـاری از
سراسـر جهـان ،ردیفهایـی بـا نشـانههای انتگرال و
معـادالت ،نمودارهـا و جـداول پیچیـده هسـتند.
پـس از عالقهمنـدی بـه اقتصـاد ،پارتـو بـه یکـی از
هـواداران تجـارت آزاد تبدیـل شـد و با دولـت ایتالیا
مشـکالتی پیـدا کـرد .او در کتاب «راهنمـای اقتصاد
سیاسـی» کـه در سـال  1906بـه زبـان ایتالیایـی
نگاشـته شـده ،بر مقوله تعادل بر اسـاس راهحلهای
ارائـه شـده برای مشـکالت فـردی تمرکـز دارد.
پارتـو در زمینـه علـوم سیاسـی و جامعهشناسـی
نیـز نظریـات گوناگونـی ارائه کـرده اسـت .او معتقد
بـود ،دموکراسـی یـک توهـم اسـت و بـه همیـن
دلیـل همیشـه یـک طبقـه حاکمـه ظهـور میکنـد
و قـوی میشـود .پرسـش اساسـی بـرای او ایـن بود
کـه حاکمـان چقـدر میتواننـد مقتدرانـه حکومـت
کننـد .بـه همیـن دلیـل ،او کـه خواهـان کاهـش
شـدید قـدرت دولت بـود ،از ظهور بنیتو موسـولینی
(دیکتاتور فاشیسـت ایتالیا) اسـتقبال کرد و آن را در
راسـتای رسـیدن بـه دولـت حداقلـی دانسـت .رهبر
آینـده ایتالیـا در سـال  ،1904زمانی که دانشـجوی
جوانـی بـود ،در برخـی سـخنرانیهای پارتـو کـه در

سالم ایلون!

دانشـگاه لـوزان برگـزار میشـد ،حضـور مییافت .به
همیـن دلیل اسـت کـه برخـی معتقدند ،دور شـدن
موسـولینی از سوسیالیسـم و تمایل او به نخبهگرایی
احتمـاال ریشـه در عقایـد پارتـو دارد.
ویلفـردو پارتـو در اواخـر عمـر از سـوی حکومـت
فاشیسـتی موسـولینی بـه عضویـت مجلـس سـنای
ایتالیـا انتخـاب شـد .ایـن موضـوع تا جایـی اهمیت
دارد که کارل پوپر (فیلسـوف اتریشـی-بریتانیایی) او
را تئوریسـین «توتالیتاریانیسـم» یـا تمامیتخواهی
معرفـی کـرده اسـت .البتـه ایـن دیـدگاه پوپـر را
بسـیاری از جامعهشناسـان و نخبگان علوم سیاسـی
رد کردهانـد.
از ویلفـردو پارتـو چندیـن کتـاب و مقالـه بـه زبـان
فرانسـه و ایتالیایـی باقـی مانـده اسـت .او در 19
آگوسـت  1923در سـن  75سـالگی در سـوئیس
درگذشـت.

روز استفان
کارتون

دردسرساز واقعی

درباره چرایی حمله ارتش روســیه بــه خاک اوکراین
دالیــل متعددی مطرح شــده اســت .برخــی آن را ناشــی از زیادهخواهی غرب
و گســترش حوزه ناتو به مرزهای روســیه میدانند و عدهای دیگر سیاســتهای

اســتفان الرنس ،جوان سیاهپوستی بود که با مرگش
تغییرات بزرگی را در کشــور انگلستان رقم زد .مجله
«د ویک» جوانان گزارش اصلی شــماره اخیر خود را
به یادبود الرنس اختصاص داده و نوشــته اســت22 :
آوریل ،روز اســتفان الرنس است .او که  13سپتامبر
 1974در شــهر لندن به دنیا آمده بود ،در  22آوریل
 1993در حالی که کمتر از  20سال داشت ،به دست
چند جوان سفیدپوست نژادپرست کشته شد .مرگ او
شوک بزرگی به جامعه انگلســتان وارد کرد .خانواده
استفان برای پایمال نشــدن خون او به شدت مبارزه
کردنــد .گرچه قاتالن او  19ســال بعــد به مجازات
رسیدند اما یکی از پیامدهای اجتماعی مرگ استفان
این بود که روشن شــد ،نژادپرستی در نیروی پلیس
انگلســتان ،فرهنگ غالب است ،بنابراین تغییراتی در
قانون به وجود آمد و پلیس انگلســتان موظف شــد
تا افراد آســیایی و آفریقایی بیشــتری را اســتخدام
کند .نخســتین بار در ســال  2019گرامیداشت روز
اســتفان به طور رسمی برگزار شد .در ماه می 2019
مجموعهای با نام مرکز پژوهش استفان الرنس به یاد
این جوان سیاهپوست راهاندازی شد.
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منبعKal, Economist :

خودروسازی فورد آمریکا قصد دارد با برقی کردن این
برند محبوب آمریکاییــان ،آن را به رقیبی جدی برای
محصوالت تســال تبدیل کند .از دید کارشناسان ،جیم
فارلی ،مدیرعامل فورد با این کار ســلطه ایلون ماسک
در صنعت خودروســازی را به چالش میکشد .نشریه
«بیزنس ویک» در شــماره جدید خود به این موضوع
پرداخته و نوشــته اســت :با عرضه مــدل «اف 150
الیتنینگ» شــرکت خودروسازی فورد امیدوار است با
برقی کردن خودروهای جدید و سنتی ،وابستگی خود
به سوخت فســیلی را کاهش دهد .چهار سال قبل که
فورد از برنامه برقی کردن خودروهای خود رونمایی کرد،
بسیاری بر این باور بودند که خودروی جدید نمیتواند
جایگزین مناســبی برای مدلهای بنزینی باشد .حتی
برخی مدیران شرکت فورد نیز چنین عقیدهای داشتند.
در واقع برقی کردن پرفروشترین خودروی آمریکا در
 40سال گذشته کاری دشوار بود .در سالهای پررونق،
فورد ساالنه  900هزار خودروی سری «اف» میفروشد
و بیــش از  40میلیــارد دالر درآمد کســب میکند.
مدیرعامل فورد در  19ماه گذشته بودجه برقی کردن
خودروهای تولیدی این شرکت را از  11.5میلیارد دالر
به  50میلیارد دالر افزایش داده است.

مبتکران رویایی

جاهطلبانه والدیمیر پوتین را عامل اصلی جنگ معرفی میکنند .شــاید بهتر باشد
مجموعهای از عوامــل مختلف را در این بحران دخیل بدانیم؛ عواملی که همچون
دومینو هر یک تحریککننده عامل بعدی بوده اســت .کاریکاتور این هفته نشریه
اکونومیســت بازتاب یکی از این دیدگاههاســت .به زعم کارتونیست این نشریه ،از
نگاه راست افراطی و ملیگرای فرانسه ،زیادهخواهی ناتو و غرب عامل اصلی بحران
به شمار میرود ،هرچند غرب به آن باور نداشته باشد.

صنعت خــودروی جهان تحت تاثیــر عوامل مختلف
و بر اســاس نیازهای روز در حال تحول اســت و هر
سال مدلهای جدیدی برای مشتریان عرضه میشود.
مجله «نیوزویک» در ویژهنامهای به بررســی و معرفی
بهترینهــای صنعت خودروی جهان در چند حوزه از
جمله آرمانگرایی ،بهتریــن مدیر خودرویی ،بهترین
گروه پژوهش و توسعه ،بهترین طراحی ،بازاریابی و...
پرداخته اســت .در حوزه آرمانگرایی ،اویسون چانگ
رئیس اجرایی خودروسازی هیوندای رتبه نخست را به
خود اختصاص داده است .در سال  2021هیوندای با
خرید شرکت بوستون داینامیکس نشان داد که قصد
داد حملونقل را بــا علم روباتیکس درهم آمیزد .این
نشریه ،جیم فارلی مدیرعامل خودروسازی فورد را به
عنوان بهترین مدیر خودرویی سال معرفی کرده است.
فارلی برنامه گســتردهای برای برقی کردن محصوالت
شــرکت فورد اجرا کرده اســت .در بخــش تحقیق
و توســعه نیز گروه خودروســازی هیونــدای بهترین
رتبه را کســب کرده اســت .همچنین عنوان بهترین
طراحی ســال به آلفونسو آلبایسا ،معاون ارشد رئیس
خودروسازی نیسان تعلق گرفت.
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وزارت صمت در تصمیمی جدیدعوارض صادراتی پلکانی وضع کرد

مرگ پلکانی معدن و صنایع معدنی

محبوبه قرمزچشمه قطعی برق ،گاز و قیمت گذاری دســتوری از
جمله مهم ترین چالشهای معدنیها با وضع
خبرنگار
عوارض صادراتی پلکانی ،تکمیل شد .در این
خصوص ابراهیم جمیلی ،رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی
اتاق بازرگانــی ایران درباره عوارض صادراتی پلکانی و تاثیر آن
برمعــدن و صنایع معدنی ،بخش خصوصی و پیوســتگی بازار
کامودیتیهای ایران با بازارهای جهانی سخن میگوید.
***
* وضعیت بخش معدن و صنایع معدنی ایران چگونه است؟
قیمت مناســب و کیفیت ،دو مزیت اصلی تولیدات فوالدی ایران برای
خریداران خارجی اســت .برای حفظ بازار ایــن محصوالت باید عرضه
محصوالت به شکل مستمر انجام شود .اما مدیریت فوالد با قیمت گذاری
دستوری و محدودیت صادرات امکان پذیر نیست .کشورهای رقیب ایران
در منطقه و جهان برنامهای توســعهای بســیاری دارند ،باید با در نظر
گرفتــن ظرفیتها و نگاه به تحوالت منطقــهای و جهانی برنامه کالن
مدیریتی برای معدن و صنایع معدنی داشته باشیم.

* تاثیر عوارض صــادرات بر بخش معدن و صنایع معدنی را
چگونه ارزیابی می کنید؟
تصویب پلکانی عوارض صادراتی تصمیمی خلقالســاعه بود که به ضرر
معادن و صنایع معدنی اســت .برای چندمین بــار وزارت صمت قانون
و بخشــنامه ای تصویب کرده که اجرای آن را عطف به ما ســبق کرده
است یعنی دســتورالعملی درفروردین  1401ابالغ شده اما اجرای آن،
صادرات محصوالت شرکتها در دی ماه را نیز شامل می شود در حالی
که در تمام دنیا برای هر ابالغیه به شــرکتها  6ماه فرصت میدهند تا
خود را با وضعیت آینده انطباق دهند .این دستورالعمل برای وجه ایران
در عرصه بین الملل خوب نیســت چرا که نسبت به تعهدات مشتریان
بیــن المللی قطعا دچار بدعهدی خواهیم شــد و به قول و قرار ایران با
شک و تردید نگاه می کنند.
* کمیسیون چه واکنشی به تصویب پلکانی عوارض صادراتی
نشان داد؟
بــه طور کلی برای اتخــاذ یک تصمیم در وزارت صمــت باید از بخش
خصوصی شامل تشکلها ،انجمنها و سندیکاها مشورت گرفته شود۲۸ .

کنیم نیاز ماشــین آالت معدنی بیش از تولید اســت و از طرفی قیمت
اجاره ماشــین آالت معدنی برای معادن کوچک مقرون به صرفه نیست
بنابراین برای تامین نیاز ماشــین آالت عالوه بر واردات باید به ســاخت
داخل توجه کنیم و ســازندگان ماشــینآالت سنگین همچون هپکو را
مورد حمایت قرار دهیم .تامین ماشــینآالت معدنی یکی از برنامههای
اصلــی اتاق بازرگانی اســت .مجلــس و وزارت صمت ایــن موضوع را
پذیرفته اند و امیدواریم به زودی واردات این ماشین آالت انجام شود.
* وضعیت ایران در معادن فراسرزمینی چطور است؟
موضوع معادن فراســرزمینی توسط کمیسیون معدن اتاق بازرگانی در
حال پیگیری است .در این برنامه ریزی نیازمند حمایت وزارت خارجه،
وزارت صمت و همچنین برقراری ارتباط با کشورهای خارجی هستیم.

فروردین جلسهای با وزارت صمت داشتیم که در آن جلسه موضوع تاثیر
منفی عوارض صادراتی بر صنایــع معدنی را اعالم کردیم ۲۹ .فروردین
نیز تشکلهای مختلف صنایع ،معادن و اقتصاد مجلس شورای اسالمی
و اتاق بازرگانی با وزیر صمت و معاونین با حضور نمایندگان تشکلهای
تخصصی جلســهای در ارتباط با این موضوع برگــزار کردند و عوارض
صادراتی مورد بررسی موشکافانه قرار گرفت .امیدواریم در نهایت وزارت
صمت تصمیم درستی در ارتباط با این عوارض اتخاذ کند.
* مهم ترین برنامههای کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق
بازرگانی ایران چیست؟
کمیسیون معدن و صنایع معدنی چند طرح مهم در نظر دارد .طرحی با
عنوان فعال سازی و راه اندازی یک هزار معدن ارائه کردهایم که با اجرایی
شــدن آن میتوان یکصد هزار شغل ایجاد کرد .در این طرح بیش از 4
هزار و  ۸00معدن بالتکلیف بــا همکاری معاونت معدنی وزارت صمت
در مدت کمتر  ۲ماه آینده رونمایی میشود .کارت هوشمند معادن هم
تعریف شده که با صدور آن در آینده شاهد کاهش مشکالت خواهیم بود
و آمار و ارقام را میتوان در برنامهای هوشمند ترسیم کرد.
* وضعیت ماشین آالت بخش صنایع معدنی چگونه است؟
ماشــین آالت این بخش ،پیر و فرسوده اســت و این فرسودگی باوجود
باالبودن قیمت تمام شــده محصوالت ،کارایی الزم را ندارد .باید قبول

* مهم ترین اتفاقاتی که باید در بخش معدن وصنایع معدنی
رخ دهد ،چیست؟
باید حقوق دولتی بر مبنای یک الگوی درســت ،بدون دخالت فرد و بر
اساس قانون اجرایی شود .همچنین امیدواریم جلوی قیمتهای دستوری
گرفته و سیاست حمایت از صنایع به شکلی درست و درتاریخی مشخص
اجرایی شود .باید مواد خام و نیمه خام ،استفاده از باطلههای معادن در
برنامههای دولت قرارگیرد .همچنین شرکتهای دانش بنیان باید در بین
صنایع جا انداخته شود زیرا بر آینده اقتصاد کشور موثر هستند .از طرفی
هوشــمند سازی در معادن باید پیگیری شود و از همه مهمتر همکاری
بین معادن را باید افزایش و با تشــکیل کنسرسیوم کارهای بزرگ انجام
دهیم و با فاصله گرفتن از جزیره ای عمل کردن ،از موازی کاری فاصله
بگیریم .موضوع معدن و صنایع معدنی باید به سمت آزاد سازی قیمتی
هدایت شود چرا که مدیریت فوالد با قیمتگذاری دستوری و محدودیت
صادرات امکان پذیر نیست.
* وضیعت انرژی در صنعت را چگونه ارزیابی می کنید؟
مشکل قطعی برق از جمله مهم ترین چالشهای صنایع است .باید انرژی
به شــکل مســتمر به صنایع برســد.دولت باید توجه داشته باشد که با
حمایتهایی که از معادن میشود میتوان ظرفیتها را افزایش داد .اگر
مواد معدنی کارخانجات فرآوری تامین شود با جلوگیری از خام فروشی
اشتغال و ایجاد ارزش افزوده ارزآوری برای کشور خواهد داشت.

یادداشت

پادشاهی رکود در مسکن

دو عامــل اساســی نقــش پررنگی در
شــکلدهی به تحوالت بازار مسکن در
ســال  1401ایفا خواهند کرد؛ ضعف
تقاضای مصرفی و تحوالت کالن اقتصاد .فخرالدین زاوه
تداوم ضعف تقاضــای مصرفی ،عامل
کارشناس بازار مسکن و اقتصاددان
اصلی بــرای کمرمق ماندن بــازار در
ســال آتی بهشمار میرود .در سالهای گذشته بهای مسکن در اثر ترکیب
جهشهای سنتی قیمت مسکن با افزایش قیمتهای ناشی از ریسکهای
غیراقتصادی تحمیل شده به این بازار ،جهشهای چشمگیری داشته است.
با در نظر گرفتن آنکه متوسط دستمزد و درآمد خانوارها بهمراتب کمتر از
این میزان افزایش یافته و همچنین با در نظر گرفتن ضعف بازار مالی مسکن
کشــور در تأمین مالی مؤثر متقاضیان مصرفــی ،عمده متقاضیان مصرفی
ناگزیر از بازار خرید مسکن خارج شدهاند.
همچنین با توجه به آنکه براساس آمار رسمی متوسط قدرت خرید واقعی
خانوارهای کشــور برای حدود  15سال گذشته بهطور کلی روندی کاهشی
را تجربه کرده است ،در سال  1401حتی در صورت دستیابی به رشدهای
اقتصادی مناســب ،افزایش چشمگیر قدرت خرید متقاضیان مصرفی برای
ورود به بازار مسکن دور از انتظار است و بعید به نظر میرسد بازار از منظر
حجم معامالت شاهد بهبودی اساسی باشد.
اما با توجه به آنکه در حدود یک ســال گذشــته رشد بهای مسکن از تورم
عمومی عقب مانده است بهنظر میرسد یکی از طوالنیترین دورههای جهش
قیمت مسکن کشــور پایان یافته باشد .بر این اساس محتملترین گزینه،
تداوم عقب ماندن رشــد بهای مســکن از تورم عمومی و تعدیل تدریجی
بهای واقعی مســکن است .این گزینه به درجات و اَشکال مختلف ،هرچند
نه در همه اما در طیف وســیعی از سناریوهای خوشبینانه و بدبینانه قابل
پیشبینی برای آینده روابط ایران و جهان برقرار است .یکی از سناریوهای
محتمل و مهم ،گزینه تســهیل جدی مراودات بینالمللی و دسترســی به
بخــش مهمی از درآمدهای نفتی اســت .در این حالت تــورم عمومی در
میانمدت سطوح بسیار پایینی را در مقیاسهای ایران تجربه کند و بهطور
خاص ،بازار بســیاری از داراییها با فشــار برای کاهش بهای اسمی مواجه
اســت ،در چنین شرایطی مسکن در مقایســه با اغلب داراییها ،باتوجه به
چســبندگی بها و مقاومت در برابر کاهش بهای اسمی ،گزینه جذابی برای
بهبود ترکیب سبد سرمایهگذاری سرمایهگذاران بهنظر میرسد.
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 14تصویر قرن جدید بازار سرمایه
 -5ر تور در ی

صورت

دو سال 1400

یافت است.

ی کاه

هر ند که نر تورم ماهانه در نیمه دوم سال  1400روند کاهشی داشته و از ال وهای  40درصدی ایینتر آمده است اما هنوز ه نر تورم نق ه به نق ه در م دوده 35
ماه ،ال ا ا ازدهی م ت ازار ه راه وده است.
 -10فروردین
درصد قرار دارد .کنترل نوسانات بازار ارز و ت ییر جهت انتظارات به دلیل خوشبینی به نتای م اکرات ،مهمترین عوامل کنترل نر تورم در ماههای اخیر بوده است و باید توجه
نقدینگی از
در ماههای اخیر بوده است و باید توجه داشت که عدم کاهش جدی نرخ رشد پایه پولی و
به
مربوط
عملکردها
بهترین
از
یکی
قیمتی،
رشد
میانگین
نظر
از
البته
و
اســت
نموده
تجربه
را
مثبت
 -1جنگ اوکراین افزایش قیمتهای جهانی به ویژه در بازار انرژی و محصوالت غذایی را به
سرمایه در دهه اخیر نشان میدهد که در فروردینماه البا بازار سهام رشد م بت را تجربه نموده است و البته از نظر میان ین رشد قیمتی ،یکی از
روند
هستند کهبررسی
آماری نربازارتورم
روند نزولی
تداوم
داشت که عدم کاهش جدی نر رشد ایه ولی و نقدین ی از یکسو و شو های اخیر قیمت در بازارهای جهانی از سوی دی ر ،مواردی

دنبال داشته است.
با گذشــت زمان از آغاز جنگ در اوکراین و عبور از شوکهای اولیه و ابهامات فعاالن بازارها ،در حال
حاضر وضعیت به گونهای اســت که تقریبا در تمامی بازارهای جهانی قیمتها افزایش یافته اســت .با
توجه به آنکه روسیه ،صادرکننده عمده در حوزه انرژی است و هر دو کشور نیز سهم زیادی در صادرات
محصوالت کشــاورزی (به ویژه گندم ،ذرت و دانههای روغنی) دارند ،رشــد قیمتها در این دو بخش
ی تهای ا ی وی ه در ازار ا ر ی و م صولات ایی را د ال داشت است.
 -1ن اوکراین اف ای
بسیار بیشتر از سایر بخشها بوده است .نکته مهمی که باید مورد نظر قرار گیرد آن است که برخالف
با گ شت زمان از آ از جن در اوکراین و عبور از شو های اولیه و ابهامات ف الان بازارها ،در حال حاضر وض یت به گونهای است که تقریبا در تمامی بازارهای جهانی
قیمتهای انرژی و غذا ،قیمت فلزات صنعتی غالبا رشد بسیار کمی داشته و این موضوع نشانه خوبی
قیمت ها افزایش یافته است .با توجه به آنکه روسیه ،صادرکننده عمده در حوزه انر ی است و هر دو کشور نیز سه زیادی در صادرات م صولات کشاورزی به وی ه گندم،
برای اقتصاد جهانی به شــمار نمیرود چرا که به نظر میرســد احتمال ایجاد رکود (و یا کاهش رشد
رت و دانههای رو نی دارند ،رشد قیمتها در این دو بخش بسیار بیشتر از سایر بخشها بوده است .نکته مهمی که باید مورد نظر قرار گیرد آن است که برخلا قیمتهای
اقتصادی) شدت گرفته است .آثار مستقیم جنگ ،افزایش شدید قیمتهای انرژی ،افزایش نااطمینانی
انر ی و ا ،قیمت فلزات صن تی البا رشد بسیار کمی داشته و این موضو نشانه خوبی برای اقتصاد جهانی به شمار نمیرود را که به نظر میرسد احتمال ایجاد رکود و
نزد فعاالن اقتصادی ،افزایش ریسک فعالیت اقتصادی در بخشهایی از اروپا ،چشمانداز تداوم افزایش
یا کاهش رشد اقتصادی شدت گرفته است .آ ار مستقی جن  ،افزایش شدید قیمتهای انر ی ،افزایش نااطمینانی نزد ف الان اقتصادی ،افزایش ریس ف الیت اقتصادی در
نرخ بهره در آمریکا و اروپا و قرنطینههای گسترده کرونایی در چین (دو شهر بزرگ و بندری شنزن و
بخشهایی از ارو ا ،ش انداز تداوم افزایش نر بهره در آمریکا و ارو ا و قرن ینههای گسترده کرونایی در ین دو شهر بزرگ و بندری شنزن و شان های مجمو عواملی
شانگهای) مجموع عواملی است که دورنمای رشد اقتصادی در سال  2022را مبهم نموده است .با این
است که دورنمای رشد اقتصادی در سال  2022را مبه نموده است .با این وجود و حتی در صورت کاهش قیمت کالاهای ایه در س جهانی ،هنوز ه فرصتهای زیادی
وجود و حتی در صورت کاهش قیمت کاالهای پایه در ســطح جهانی ،هنوز هم فرصتهای زیادی در
در بازار سرمایه در حوزه انر ی و م صولات کشاورزی و ایی برای سرمایهگ اری وجود دارد.
بازار سرمایه در حوزه انرژی و محصوالت کشاورزی و غذایی برای سرمایهگذاری وجود دارد.

نزولی
یکسو و شوک
شدن نسبی
نسبیسایرسایر
است.
فروردینماه
وضعیت دلایلی نظیر آن ،از
سودآوری بن اهها و
مشخصوض یت
مسکن،شدن نسبی
نظیرمشخ
مالیمسکن،
بازارهاینظیر
بازارهای مالی
تعطیلی نسبی
است .ت یلی
بوده بوده
فروردینماه
عملکردها مربو به
های اخیر قیمت در بازارهای جهانی از سوی دیگر ،مواردی هستند که تداوم روندبهترین
در سال  1401را با ابهام مواجه مینماید.
نرخ تورم در سال  1401را با ابهام مواجه مینماید.
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 -11سودآوری شرکتها در سال  1401رکورد جدیدی را ثبت خواهد نمود.
 -6ســطوح باالی قیمتهای جهانی سبب شده تا صادرات کشور باالترین سطح پنج سال
بررســی مجموع سود محققشــده و گزارششده شــرکتهای بورس تهران در سال  1400براساس
اخیر را ثبت نماید.
سودآوری شرکتها ثبت شده است.
جدیدی
رکورددهد که
نشــان می
اطالعات
خواهدبرایود.
رکورد ت
دیدی را
مجامع 1401
خروجیدر سال
شرکتها
 -11سودآوری
ایجاد
 )1399به
سال
(حاصل
براسا1400
1400سال
سالها در
شرکت
بور سود
مجموع
گزارشاتشدهمالی،
براساس
جدیدی برای سودآوری
مالیکه رکورد
میدهد
عملکردنشان
خروجی مجامع
اطلاعات
تهران در
شرکتهای
شده و گزار
مجمو سود م قق
افزایش تقاضا در دوره پســاکرونا ،افزایش قیمتهای جهانی و مســاله افزایش نرخ ارز (از طریقبررسی
ن سال اخیر را ت اید.
 -6س و الای ی تهای ا ی س شده تا صادرات ک ور الاترین
کشور
شدهستا میزان صادرات غیرنفتی
مزیت قیمتی برای کاالهای ایرانی) سه عاملی بوده که سبب
سادگی
اینبهرقم
مالی که
میرود
14011400
سال سال
استهاودربرای
بیش از
25رسیده است و برای
میلیاردازدلار
بیشبهاز 21
1399
انتظار سال
حاصل عملکرد
رســیدهشرکت
دالرمجمو سود
میلیاردمالی،
براسا 21گزارشات
در بت شده است.
شرکتها
افزایش تقاضا در دوره ساکرونا ،افزایش قیمتهای جهانی و مساله افزایش نر ارز از طریق ایجاد مزیت قیمتی برای کالاهای ایرانی سه عاملی بوده که سبب شده تا میزان
سال این
ســال  1400به صورت محسوسی افزایش یابد .با این وجود باید توجه داشت که بخش زیادی از
شرکتها
عبور
میتواند
جهانی نیز
قیمت
سطوح
میلیاردکهدالر
شرکتها از م دوده
سودعبور سود
میتواند
جهانی نیز
بازارهای
بازارهای قیمت در
تداومدرس و بالای
باالینماید.
دلار عبور
تداوممیلیارد
نماید .از 25
عبوربه سادگی
این رق
ت .میرود
انتظار
1401
صادرات یرن تی کشور در سال  1400به صورت م سوسی افزایش یابد .با این وجود باید توجه داشت که بخش زیادی از این رشد مربو به افزایش قیمتها بوده اس
1400
رشد مربوط به افزایش قیمتها بوده است .تراز تجاری منفی
چندبرابری سود شرکتها
فاصله به
ایندراعداد
داشتهسودباشد.
نایبهرشددنبال
دالر را
میلیارد
داشته30
محدوده
رشداست.
معنای دهه
کمتر از ی
شرکتها
ندبرابری
اعداد به م
باشد .این
از دنبال
میلیارد دلار را به
 4.5میلیارد دالری کشور در سال30
تراز تجاری من ی  4.5میلیارد دلاری کشور در سال  1400نیز بیان ر وجود فشار تقاضا در بازار ارز است.
نیز بیانگر وجود فشار تقاضا در بازار ارز است.
در فاصله کمتر از یک دهه است.

۲ ۰

۲۰۰

در

۱ ۰

۶
در

های

م ا

ا

م

میا ین بازدهی ماها ه بازار

ا در ک دهه ا یر

۸

در

رش

ک اله قی

ا ی -م ت ی به ا ا مار

ه ر ت ر

با ال های ب

دارد .فروردین ماه
سهام در
رشداینبازار
تریننیز باعوامل
آن ،ازسالمهم
دالیلی
ها و
ســودآوری
روند وجود
ســازتداوم
زمینه انتظار
احتمال بالایی
1401
نظیر برای
ماه است.
فروردین
بنگاه در
بازار سهام
مهمترین عوامل زمینهساز رشد
است .برای سال  1401نیز با احتمال باالیی انتظار تداوم این روند وجود دارد.

۱۰۰
۰
۰

ت ار

ر در

ار ی ک

دم

ا ا یر

ش

شرک

ها

میلی

میلیارد د ر

 -2تعیین و تکلیف توافق بینالمللی ،مهم ترین اولویت سیاستگذاری در سال  1401است.
اقتصاد ایران از ســال  1397تاکنون آسیبهای زیادی را از ناحیه تحریمهای بینالمللی متحمل شده
حصول به توافق بیش از
اســت .در شرایط فعلی وضعیت به گونهای است که تمایل هر دو طرف برای
 -2ت یین ت ی توافق ینال ی ،م ترین اولویت سیاست اری در سال  1401است.
تمایل به عدم حصول توافق است و در این بین ،حمله روسیه به اوکراین نیز مزید بر علت شده تا تقاضا
اقتصاد ایران از سال  1397تاکنون آسیبهای زیادی را از ناحیه ت ری های بینالمللی مت مل شده است .در شرایط ف لی وض یت به گونهای است که تمایل هر دو طر
برای ورود مجدد نفت ایران به بازارهای جهانی افزایش یابد .انتظار بر آن است که در صورت وقوع این
برای حصول به توافق بیش از تمایل به عدم حصول توافق است و در این بین ،حمله روسیه به اوکراین نیز مزید بر علت شده تا تقاضا برای ورود مجدد ن ت ایران به بازارهای
امر ،حداقل برای یک بازه یک تا دو ساله ،ایران از مواهب رفع تحریم برخوردار شود و رشد محسوسی
جهانی افزایش یابد .انتظار بر آن است که در صورت وقو این امر ،حداقل برای ی بازه ی تا دو ساله ،ایران از مواهب رفع ت ری برخوردار شود و رشد م سوسی در
ادرا
اردا
ار
ا
در نماگرهای اقتصادی ایجاد شود .نکته مهم در زمینه توافق بینالمللی آن است که حتی در صورت
نماگرهای اقتصادی ایجاد شود .نکته مه در زمینه توافق بینالمللی آن است که حتی در صورت عدم حصول توافق ،اب اد این موضو باید برای ف الان اقتصاد داخلی روشن
۱ ۶
۱
۱ ۸
۱
۱۴۰۰
 -12نیمی از سود شرکتها در مجامع سال جاری تقسیم خواهد شد.
عدم حصول توافق ،ابعاد این موضوع باید برای فعاالن اقتصاد داخلی روشن شود تا وضعیت نااطمینانی
شود تا وض یت نااطمینانی موجود از میان رفته و ف الیتهای اقتصادی از سرگرفته شود.
همزمان با مرحله جدید تحریمها آغاز شده
سال 1397
شرکتها
نسبت
نزولی
موجود از میان رفته و فعالیتهای اقتصادی از سرگرفته شود.
خواهدو شد.
اریازت ی
تقسیمامسودسال
ها در م
شرکت
روندسود
 -12ی ی از
درصد
1400دورهبیش
است.
همزمان بادرصد
 20واحد
دورهسالحدود
سود در
است و
سود یافته است .در سال
درصدازکاهش
45واحد
حدوداز20
سالدر این
شدهدراست و
یافته آ از
کاهش ری ها
مرحله جدید ت
 1397و
اینها از
شرکت
 -7محدودیت انرژی ،چالش مهمی برای بخش تولید در سال آینده خواهد بود .روند نزولی نسبت تقسی
ا
اب
ارزش ا ود بخش ف و از -قی
ایران
تجربه تابستان  1400و قطعی گسترده برق صنایع ،شوک بسیار مهمی به بنگاهها و کل اقتصاد
نظامسالبانکی
بنگاهها و
نامناسب
توجه
نشده و
سهامداران
شرکتازهاسودبین
آینده ،انتظار میرود این
بانکی در
نقدینگی و نظام
نقدین ی بن اهها
اندازنامناسب
چشمانداز
توجهبهبه ش
نشدهباو با
توزیع توزیع
سهامداران
شرکتها بین
بیش از  45درصد
1400
۱۴۰۰
وارد نمود به شکلی که آمارها نشان میدهد افت تولید ناشی از محدودیت انرژی ،تقریبا با شوک
سهامداران
همراهی
صورت
باشد.
برقرار
جاری
سال
شرایط
رود این
صورت می
آینده،درانتظار
اولیهسال جاریدرنیزسال
مناسبی برای بن اهها در
ارزان قیمت و
تواند منابع
این اتدراق می
نقدی،
نیز سود
ایینی از
نسبت
برایدرتوزیع
سهامداران
همراهی
برقرار باشد.
شرایط در
تولید در سال آینده خواهد ود.
 -7م دودیت ا ر ی ،ال م ی رای
۱۲۰۰
در
و
سدها
ناشــی از بیماری کرونا برابر بوده است .هرچند برای ســال  1401شرایط بارشها،
برای توزیع نسبت پایینی از سود نقدی ،این اتفاق میتواند منابع ارزان قیمت و مناسبی برای بنگاهها
فراهتولیدنماید.
ذخایرنشانسال
ناشی از
جاریافت
میدهد
تجربه تابستان  1400و ق ی گسترده برق صنایع ،شو بسیار مهمی به بن اهها و کل اقتصاد ایران وارد نمود به شکلی که آمارها
۱۰۰۰
در سال جاری فراهم نماید.
نتیجه سطح تولید انرژی برقابی مناسبتر بوده اما به نظر نمیرسد که ناترازی میان عرضه و تقاضای
م دودیت انر ی ،تقریبا با شو اولیه ناشی از بیماری کرونا برابر بوده است .هر ند برای سال  1401شرایط بار ها ،خایر سدها و در نتیجه س تولید انر ی برقابی
۸۰۰
برق به همین سرعت رفع شده باشد و انتظار میرود برخی سهمیهبندهای مقطعی به ویژه برای صنایع
د در ب ا های ب ر ی
ت ی
مناسبتر بوده اما به نظر نمیرسد که ناترازی میان عرضه و تقاضای برق به همین سرعت رفع شده باشد و انتظار میرود برخی سهمیهبندهایهای مق ی به وی ه برای
انرژیبر در فصل تابستان وجود داشته باشد .مشکالت ناشی از عرضه انرژی روسیه در سطح جهانی نیز
۶۰۰
صنایع انر یبر در فصل تابستان وجود داشته باشد .مشکلات ناشی از عرضه انر ی روسیه در س جهانی نیز احتمالا تا یرات مختصری بر وض یت صادرات و واردات برق
احتماال تاثیرات مختصری بر وضعیت صادرات و واردات برق ایران بر جای خواهد گذاشت.
۴۰۰
د ر

هزار میلیارد ریال

۲۰۰

ایران بر جای خواهد گ اشت.
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 -3حذف ارز ترجیحی ،از دیگر اولویتهای سیاستگذاری در سال  1401و پیشنیاز کنترل
تورم است.
۸
ق ع برق
در
پیوسته
صورت
به
اخیر
سال
چهار
طی
دارو
و
اساسی
کاالهای
واردات
جهت
ترجیحی
پرداخت ارز
کرونا
۸۰
جریان بوده و مقدار آن ساالنه حدود  10تا  15میلیارد دالر بوده است که این رقم معادل یک-چهارم
 -3ح ارز تر ی ی ،از دی ر اولویتهای سیاست اری در سال  1401و ی یاز کنترل تور است.
 -13عرضه اولیه شرکتها در سال  1401افزایش خواهد یافت.
بودجه ساالنه است .از آنجا که شرایط نامناسب بودجه دولت و اثرات منفی کسری بودجه بر پایه پولی
که
است
بوده
دلار
میلیارد
اقالمتا 15
حدود 10
سالانه
مقدار آن
جریانبابوده و
بودهیوسته در
صورت
سال اخیر
در هار
تورمطی
ایجاد و دارو
عوامل اساسی
واردات کالاهای
ی جهت
ارزش تامین مالی از طریق عرضه اولیه ســهام در سال  1400به شکل چشمگیری کاهش یافته است
مرتبط با
قیمت
آنکه
توجه به
اســت و
های بهاخیر
ســال
مهم ترین
رداخت ارز ترجی از
های
سال
در
تورم
ایجاد
عوامل
مهمترین
از
ولی
ایه
بر
بودجه
کسری
ی
من
رات
ا
و
دولت
بودجه
نامناسب
شرایط
که
آنجا
از
.
است
سالانه
بودجه
هارم
نیز .کمتر بوده است .با توجه به چشمانداز تغییر
1398
حتی ازای ســال
حقیقی
این رق م ادل ی ارز ترجیحی نیز چندان تحت کنترل نبوده و رشــد محسوسی داشته است ،به نظر میرسد حذف ارز
یافت
خواهد
 1401اف
ارزشسال
نمودنها در
لحاظشرکت
 -13ر و بااولی
کالاهای
ی
ترجی
اخیر بوده است و با توجه به آنکه قیمت اقلام مرتبط با ارز ترجی ی نیز ندان ت ت کنترل نبوده و رشد م سوسی داشته است ،به نظر میرسد ح ارز
است
انتظار بر
متقاضی
طوالنی
سرمایه
فضای بازار
این
ترجیحی کاالهای اساســی ،اقدام مهمی است که میبایست در سال  1401صورت گیرد .اجرای
 1398نیز کمتر بوده
حتی ازآنسال
پذیرش،حقیقی
نمودن ارز
های با ل ا
شرکتاست و
کاهش یافته
صفیری
البته شم
 1401بهو شکل
سال 1400
سهامدردر سال
عرضه اولیه
ارز تامین مالی از طریق
کور
م
اقلام
با
مرتبط
ایجادصنایع
سرمایه برای
مرتبطابیبا را در
فرصتهای ج
سیاست می
گیرد.دراجرای
 1401صورت
تواند در سال
میبایست
که می
اساسی ،اقدام مهمی است
است
ذکر
به
الزم
یابد.
ادامه
نیز
اولیه
بازار
توسعه
و
شود
گرفته
ســر
از
مجددا
نیز
اولیه
های
عرضه
که
گذاری
سرمایه
برای
چندانی
جذابیت
مسکن
بخش
المللی،
بین
توافق
حصول
صورت
در
-8
نماید.
اقالمبازارمذکور
تواندصنایع
برای
بازاراینسرمایه
جذابی را
فرصتهای
سیاست
است .با توجه به ش انداز ت ییر ف ای بازار سرمایه در سال  1401و البته ص طولانی شرکتهای متقاضی یر  ،انتظار بر آن است که عرضههای اولیه نیز مجددا از
ایجاد نماید.
شرکتها
اولیه،
استازکهطریق
شــده
منابع
نخواهد داشت.
بالادست شرکتها قرار
باالدســتموعههای
های در اختیار مج
مجموعه اولیه،
اختیارطریق عرضه
درشده از
تامین
عرضهمنابع
بخش اصلی
تامینبه کر
یابد .لازم
اصلیادامه
بخشاولیه نیز
کهه بازار
سر گرفته شود و توس
ما
ن
رو
قی
تامینبه ذکر
مالی بهبود.وی هالزم
خواهد
سرمایه
موضوعآنهازمینه
گرفتهو این
گرفت و این قرار
یکی از
بــا در نظر گرفتن ارقام فعلی نرخ ارز در محدوده  26هزار تومان ،نرخ دالری بازار مســکن در
۱ ۰۰۰۰
استاز ناحیه کارمزدها و
سرمایهها نیز
هاگری
آن ه
گذاری واس
شرکتهای
توسعهکر است
ســازلازم به
خواهد بود.
سرمایهگ اری
خواهدساز توس
موضو زمینه
خواهد
م ن ا یت ندا ی رای سرمای اری واهد داشت.
 -8در صورت حصول توافق ینال ی،
گریشد.مالی به ویژه تامین ســرمایهها نیز از ناحیه کارمزدها و درآمدهای مرتبط با
واسطه
های
شــرکت
است
آن
معنای
به
موضوع
این
و
گرفت
خواهد
قرار
اخیر
دهه
یک
در
خود
قیمتی
های
محدوده
باالترین
۱
۰۰۰۰
درآمدهای مرتبط با عرضههای اولیه ،منت ع خواهند
خواهد گرفت و این
حصولاخیر قرار
داشت .دهه
قیمتی خود در ی
وجودهای
بازار م دوده
اینبالاترین
یکی از
مسکن در
دلاریوبازار
برایهزار تومان،
دود 26
پتانسیلارز در م
ارقام ف لی نر
عرضههای اولیه ،منتفع خواهند شد.
هرگونه
نخواهد
بازی در
سفته
سرمایه نرگذاری
چندانی
 ۱ ۰۰۰۰با در نظر گرفتن که
صورتنیز به م نای عدم
در نر ارز
کاهش
انتظارتوافق
حصولوهرگونه
نخواهد داشت.
این بازار
عدمتهبازی در
معنای و س
سرمایهگ اری
ارزبرای
ندانی
 ۱ ۰۰۰۰موضو به م نای آن
میورود
خواهد بود
بیشتروجودمسکن
جذابیت
نیز به
تانسیلنرخ
استوکهکاهش
توافق
ر ه اولیه
ارزش تامین مالی از ر
م
گیرد.گیرد.
املاتی قرار
م
و
قیمتی
رکود
در
مسکن
بازار
ساله،
سه
تا
دو
بازه
ی
برای
شرایط،
این
وقو
صورت
در
رود
می
انتظار
و
بود
خواهد
مسکن
 ۱۱۰۰۰۰ج ابیت بیشتر وقوع این شرایط ،برای یک بازه دو تا سه ساله ،بازار مسکن در رکود قیمتی و معامالتی قرار
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 -4بخش خدمات ،پیشران اصلی رشد اقتصادی در سال  1400بوده است.
تحریمی
اقدامات
شدت
هرچند که اقتصاد ایران در نهماهه ابتدای سال  1400متاثر از دو مولفه کاهش
۶۰۰
۰۰
(به دلیل در جریان بودن مذاکرات) و کاهش اثرات بیماری کرونا (به دلیل توسعه واکسیناسیون) رشد
نسبتا مناسبی را تجربه نموده است اما باید توجه داشت که بخش اصلی رشد اقتصادی مربوط به گروه
خدمات ،ی را اص ی رشد ا تصادی در سال  1400وده است.
-4
 -14در صورت حصول توافق ،اوراق تامین مالی شــرکتی رشــد زیادی در ســال آینده
خدمات بوده اســت .بدون لحاظ نمودن بخش خدمات ،رشــد اقتصادی نهماهه ابتدای سال به کمتر
هر ند که اقتصاد ایران در نهماهه ابتدای سال  1400متا ر از دو مول ه کاهش شدت اقدامات ت ریمی به دلیل در جریان بودن م اکرات و کاهش ا رات بیماری کرونا به
خواهد داشت.
از  1درصد کاهش مییابد .بازگشــاییهای ناشــی از کرونا در سال  1400به ویژه در بخشهایی نظیر
دلیل توس ه واکسیناسیون رشد نسبتا مناسبی را تجربه نموده است اما باید توجه داشت که بخش اصلی رشد اقتصادی مربو به گروه خدمات بوده است .بدون ل ا نمودن
حصول توافق بینالمللی و کاهش ناترازی بودجه دولت در سال آینده میتواند نقش مهمی در احیای
گردشگری ،تفریحات ،حملونقل و خدمات سالمت ،نقش زیادی در رشد اقتصادی داشته است و برای
بخش خدمات ،رشد اقتصادی نهماهه ابتدای سال به کمتر از  1درصد کاهش مییابد .بازگشاییهای ناشی از کرونا در سال  1400به وی ه در بخشهایی نظیر گردش ری،
در سالهای
خواهددولت
گسترده اوراق
انتشار
داشته باشد.
شرکتها
توسط
مالی
تامین
حصولاوراق
صورتانتشار
 -14در مجدد
سهامداران حقیقی به تدریج در حال بازگشت به بازار سهام هستند.
-9
ســال  1401نیز به دلیل تداوم روند کاهش محدودیتهای کرونایی ،انتظار میرود که بخش خدمات
داشت.
سال آینده
زیادی در
شرکتی رشد
مالی
تامین
اوراق
توافق،
ت ری ات ،حملونقل و خدمات سلامت ،نقش زیادی در رشد اقتصادی داشته است و برای سال  1401نیز به دلیل تداوم روند کاهش م دودیتهای کرونایی ،انتظار میرود
اختیار
در
مالی
تامین
اوراق
بازار
از
درصد
10
حدود
تنها
تا
شده
سبب
خصوصی
بخش
برونرانی
و
اخیر
و
سهام
فروش
به
اقدام
متوالی
ماه
نوزدهمین
برای
حقیقی
ســهامداران
1400
اســفند
در
که
هرچند
نقش پررنگی در رشــد اقتصادی (البته کمتر از ســال  )1400داشته باشــد .خدمات مالی و خدمات
حصول توافق بینالمللی و کاهش ناترازی بودجه دولت در سال آینده میتواند نقش مهمی در احیای مجدد انتشار اوراق تامین مالی توسط شرکتها داشته باشد .انتشار گسترده
امداراتوانندح ی ی تدری در حال از ت ازار س ا ه تند.
که بخش خدمات نقش ررن ی در رشد اقتصادی البته کمتر از سال  1400داشته باشد .خدمات مالی و خدمات حملونقل ،گروههایی از بازار سرمایه -9س
هستند که می
اساسی،
فلزات
نظیر
بزرگ
صنایع
و
ها
گروه
برخی
برای
حاضر
حال
در
و
باشــد
داشته
قرار
ها
شــرکت
ها
ماه
سایر
از
کمتر
محسوسی
شکل
به
شده
خارج
ســرمایه
میزان
اما
اند
نموده
ســرمایه
بازار
از
خروج
حملونقل ،گروههایی از بازار سرمایه هستند که میتوانند از این شرایط منتفع شوند.
اوراق دولت در سالهای اخیر و برونرانی بخش خصوصی سبب شده تا تنها حدود  10درصد از بازار اوراق تامین مالی در اختیار شرکتها قرار داشته باشد و در حال حاضر
از این شرایط منت ع شوند.
شکل
مثبتخار شده به
روندسرمایه
وجودمیزان
نمودهاند اما
سرمایه
حالبازار
خرو از
تدریجو
دارانفروبه سهام
اقدام به
منفیمتوالی
نوزدهمین ماه
برای
حقیقی
سهامداران
1400
هر ند که در اس ند
کامل
همراهی
امکان
عدم
به
توجه
با
و
آینده
سال
برای
ندارد.
قرار
تابلو
روی
بر
مالی
تامین
ورقه
هیچ
است.
تخلیه
در
سرمایه
انرژی
رسد
می
نظر
به
است.
بوده
برای برخی گروه ها و صنایع بزرگ نظیر فلزات اساسی ،هیچ ورقه تامین مالی بر روی تابلو قرار ندارد .برای سال آینده و با توجه به عدم امکان همراهی کامل نظام بانکی با
ابیت
ج
ایجاد
و
1401
بهار
در
سهام
بازار
بت
م
روند
وجود
است.
تخلیه
حال
در
تدری
به
داران
سرمایه
ی
من
ی
انر
رسد
می
نظر
به
است.
بوده
ها
ماه
سایر
از
کمتر
سوسی
م
ی
ا
های
رو
تفکیک
به
ماهه
ه
اقتصادی
رش
نمایند.منابع نقد را از طریق انتشار
خود به
بخشی
شرکت
انتظار
نظامرودبانکی
۶
نیازتامین
تامینازمالی
ها اوراق
انتشار
رود طریق
می را از
منابع نقد
تولید،ود به
بخشاز نیاز خ
شرکتباها بخشی
حضورتولید ،انتظار می
بازار ســهام در بهار  1401و ایجاد جذابیت نســبی برای این دارایی میتواند مجددا زمینهساز بخش
شود.
جدیدجدید
نقدینگینقدین ی
قیمت بر ایه
رشد جدیدی
ایجاد مو
موجبازار سهام و
ایجادی در
سهامداران حقیق
ساز ح
سهامداران مجددا
نسبی برای این دارایی میتوانند
اوراق تامین مالی تامین نمایند.
شود.
قیمت ازبررشدپایه
جدیدی از
بازارورسهام و
زمینهدر
حقیقی
۸۰۰
۰۰
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 -5نرخ تورم در نیمه دوم سال  1400به صورت نسبی کاهش یافته است.
هرچند که نرخ تورم ماهانه در نیمه دوم ســال  1400روند کاهشــی داشته و از الگوهای  40درصدی
پایینتر آمده است اما هنوز هم نرخ تورم نقطه به نقطه در محدوده  35درصد قرار دارد .کنترل نوسانات
بازار ارز و تغییر جهت انتظارات به دلیل خوشبینی به نتایج مذاکرات ،مهم ترین عوامل کنترل نرخ تورم

۱۰

 -10فروردینماه ،غالبا با بازدهی مثبت بازار همراه بوده است.
بررســی روند آماری بازار سرمایه در دهه اخیر نشان میدهد که در فروردینماه غالبا بازار سهام رشد

هزار میلیارد ریال
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تهیه شده :شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان

صنایع وشركتها
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فعالیت بیمهای اپلیكیشن «آپ» غیرقانونی است

مدیرکل نظارت بر شبکه خدمات بیمهای بیمه
مرکزی  ،در نامهای شــرکتهای بیمه را از همکاری با اپلیکیشن "آپ"
که فاقد مجوز فعالیت بیمهای از بیمه مرکزی جمهوری اســامی ایران
است ،منع کرد.
محمــد جوادآقاجری ،فعالیت اپلیکیشــن آپ را غیرقانونی اعالم کرد و
گفت :این اپلیکیشن بدون داشتن هرگونه مجوز فعالیت در زمینه عرضه
خدمات بیمهای بصورت آنالین و برخط ،اقدام به انجام تبلیغات و فعالیت
در زمینه ارائه خدمات بیمهای کرده و از آنجا که این امر مغایر با قوانین

تکلیف وزیر اقتصاد
به بیمه ایران

وزیر امور اقتصادی و دارایی بر راهاندازی سامانه برخط
بهمنظور حذف مراجعه حضوری برای دریافت خسارت
و اتصال دستگاههای مختلف ذیربط برای انتقال اسناد
به یکدیگر تاکید کرد.
ســید احســان خاندوزی گفت :یکی از موارد اعتراض
مراجعهکنندگان ،نارضایتی از معطلی برای حضور کارشناسان بود و مقرر شد
اگر کمبود کارشــناس وجود داشته باشد آن را برطرف کنند؛ زیرا هر ساعت
تاخیر مشکالتی را برای مراجعه کنندگان دارد.وزیر اقتصاد ادامهداد :مساله دیگر
نارضایتی از ســقف خسارتهای پرداختی بود و بسیاری افراد اعالم میکردند
که پرداخت مبالغ خســارت کمتر از قیمتهای مصوب شرکتها و بازار آزاد
است که مقرر شــد مدیرعامل بیمه در تعامل با بخش صنعت و شرکتهای
خودروسازی در این مورد بازنگری کند تا مردم رضایت داشته باشند .خاندوزی
با انتقاد از حضور مکــرر و صفهای طوالنی در نمایندگیهای بیمه ایران در
شــعبه جنوب تهران ،گفت :بیمه ایران وعده داد که تا روز عید فطر ســامانه
برخط به صورت آزمایشی راهاندازی شود تا دیگر نیازی به حضور فیزیکی افراد
نباشد.وی اضافهکرد :از بیمه مرکزی نیز میخواهیم تا خردادماه امسال سامانه
برخط به صورت سراسری در کشور اجرا تا مدارک به صورت برخط بارگزاری
و نارضایتی مردم کم شود .وزیر اقتصاد گفت :مساله دیگر که باید بیمه مرکزی
به صورت جدی پیگیری کند ،انتقال اسناد بین دستگاهها ست تا اسناد ناجا و
دستگاههای دیگر در کمترین زمان بین دستگاههای مربوطه رد و بدل شود،
زیرا ضرورتی ندارد که مردم از این دستگاه به دستگاه دیگر برای ارائه مدارک
مراجعه کنند و باید دولت الکترونیک را ارتقا دهیم.

و مقررات مربوطه اســت ،شــرکتهای بیمه و شعب و نمایندگان آنها
از همکاری با آن منع شــوند .بدیهی اســت در صورت مشاهده هرگونه
همکاری فعاالن صنعت بیمه با این اپلیکیشن و عرضه بیمه نامه از طریق
آنها ،وفق مقررات با آنان رفتار خواهد شد.
با "بیمه دات کام" همکاری نکنید .با ابالغ رســمی بیمه مرکزی تمامی
شــرکتها و نمایندگیهای صنعت بیمه از هر گونه همکاری با شرکت
بیمه آریاپرداز رایکا (بیمه دات کام) منع شدند .شرکت یادشده با وجود
پایان مهلت قانونی نسبت به دریافت پروانه کارگزاری آنالین اقدام نکرده

صدور۱۱۰۰فقره بیمه نامه
یونیت لینک بیمه سامان

معاون مدیر بیمههای زندگی شــرکت بیمه سامان اعالم
کرد :تعداد بیمه نامههای یونیت لینک صادر شــده توسط
این شرکت از مرز  ۱۱۰۰فقره گذشته است.
پرویز مرادی گفــت :در بیمه عمر متصل به واحد (یونیت
لینک) عالوه بر پوشــشهای مختلــف و کامل بیمه عمر،
اندوختــه بیمهنامه بــه صورت مســتقیم در صندوقهای
ســرمایهگذاری بورســـی ســرمایهگذاری میشــود تا با
بهره  گیری از فرصتهای کســب بازدهی از بازار سرمایه،
بیمهگزاران منتفع شوند.
او ادامه داد :براســاس اطالعات موجود با گذشــت هشت
ماه از آغــاز عرضه این محصول منحصر بــه فرد ،بیش از
 ۵۰میلیارد ریال حق بیمه از این محل تولید شده است.
به گفته مرادی ،از مزیتهای منحصر به فرد این بیمه نامه
چسبندگی به «یونیت»های سرمایهگذاری است که متناسب
با بازدهی کسب شده از بازار سرمایه به خوبی می تواند در
برابر شــرایط تورمی ،ارزش سرمایه بیمهگزار را حفظ کند.
معاون مدیر بیمههای زندگی شــرکت بیمه سامان گفت:
از ســوی دیگر با امکان تخصیص سود تضمین ساالنه به
ذخایر بیمه نامهها به میزان  ٥درصد در کنار سرمایهگذاری
مطمئن  ،فارغ از نوســانات بازار ،دغدغه از دســت رفتن
اصل سرمایه را برای بیمهگزاران این شرکت ،مرتفع کرده
است.

و بــه همین دلیل هرگونه همکاری صنعــت بیمه با بیمه دات کام منع
قانونی دارد.
بر اســاس همین گزارش ،بیمه مرکزی در نامهای به شــرکتهای بیمه
ابالغ کرده که در هر ســطح و ردهای از همکاری و ارائه خدمات به این
شــرکت فاقد مجوز خودداری کنند .به اســتناد بندهای  ۲و  ۳ماده ۱
آیین نامه شماره  ۹۲مصوب شورای عالی بیمه هرگونه فعالیت بیمهای
شرکتهای فاقد مجوز ،خالف قانون است و با خاطیان بر اساس مقررات
برخورد خواهد شد.

رونمایی از طرحها
و محصوالت جدید بیمه دانا

مدیرعامل بیمه دانا در نشســت هماندیشــی شــعب
و نمایندگان اســتان خراســان با تبیین نقشــه راه و
سیاستهای راهبردی این شرکت در صنعت بیمه ،به
تشــریح مهم ترین برنامهها ،اقدامات و اجرایی شدن
طرحهــا و محصوالت جدید این شــرکت در آیندهای
نزدیک پرداخت.
رضا جعفری با اشــاره به ابالغ برنامهها و بودجه پیشبینیشــده به شعب
کشور افزود :از این پس تمامی شعب کشور باید خسارات پرداختی خود را
بهروز کرده و حق انتقال آن به دورههای مالی بعدی را ندارند.
او بحث حاکمیت شرکتی ،توجه به سرمایه انسانی ،چابکسازی سازمانی،
توســعه بازار مبتنی بر هوشمندســازی فعالیتها ،انضباطبخشــی مالی
و تقویــت حوزه ســرمایهگذاری را از مهمترین راهبردها و نقشــه راه این
شرکت عنوان و تأکید کرد :چابکسازی سازمانی یکی از مهم ترین الزامات
مدیریتی اســت که در این شــرکت باید انجام شود ،بدین منظور با اصالح
برخی ســاختارهای شــرکت مانند ادغام مدیریتهای موازی و باز کردن
گرههای اساســی و جابجایی برخی نیروهای سازمانی ،تحرک مجموعه را
افزایش دادیم تا در کوتاهترین زمان ممکن بتوانیم به مشــتریان خود ارائه
خدمت کنیم.
مدیرعامل بیمه دانا ،با اشــاره به رشد حدود  ۱۲۰درصدی این شرکت در
شــاخص فروش در سه هفته ابتدایی ســال  ۱۴۰۱گفت :با همت جمعی
تمامی کارکنان روند روبهرشد شرکت تداوم یافته و نتایج مثبت آن موجب
تحوالت اساسی در صنعت بیمه کشور شود.

ذرهبیـن
پااليش نفت الوان
نام شرکت

پااليش نفت الوان

تابلو

فهرست اوليه بازار دوم

صنعت

فرآوردههای نفتی ،کک و سوخت هسته ای

گروه

توليد فرآوردههای نفتی تصفيه شده

نماد

شاوان

تاریخ تاسیس

1377/07/11

تاریخ آغاز فعالیت
(بهرهبرداری)

1355/01/01

تاریخ ثبت اولیه

1377/07/25

شماره ثبت اولیه

144504

سال مالی

12/30
رشد 9ماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل
عنوان قلم

1400/09

1399/09

سرمایه

% 0.00

% 558.00

جمع دارائیهای جاری

% 21.40

% 34.60

جمع دارائیهای غیرجاری

% 114.30

% 268.70

جمع کل دارائیها

% 30.90

% 44.00

جمع بدهیهای جاری

% 54.30

% 59.90

جمع بدهیهای غیرجاری

% 26.70

% 21.10

جمع کل بدهیها

% 36.70

% 32.80

جمع حقوق صاحبان سهام

% -62.40

% 516.20

ترازنـامــــه

وضعیت مالی شرکت

مالی
منابع مالی
ترکیب منابع
ترکیب
ترکیب منابع مالی

۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰,۰۰۰,۰۰۰

اعالم بینیازان به الحاقیه بیمه آسیا

با توجه به افزایش مبلغ دیه در ســال جاری ،آن دسته از بیمهگزاران بیمههای شخصثالث و حوادث
راننده بیمه آسیا که بیمه نامه خود را در سال  ۱۴۰۰خریداری کرده و اعتبار آن از سال  1400شروع
شده وتا سال  ۱۴۰۱ادامه دارد ،نیاز به دریافت الحاقیه ندارند.
براساس این گزارش؛ آن دسته از بیمهگزارانی که اعتبار بیمهنامههایشان در سال 1401آغاز شده و با

تعهدات ســال قبل خریداری کردهاند ،می بایست با مراجعه به نمایندگیها یا شعب
بیمه آسیا ،نسبت به دریافت الحاقیه مربوطه اقدام کنند.
نرخ پایه حق بیمه شخص ثالث در سال جاری  4واحد کمتر از درصد افزایش میزان
دیه محاسبه و اعمال میشود.

چکیــده تحلیــل بنیادی «شــکلر»
شــركت نیروکلــر بــا نــام تــوال در ســال  1363تاســيس شــد .ایــن شــرکت در ســال  1364بــه شــرکت نییروکلــر

معرفی شرکت

محمدعلی کریمی

(ســهامی خاص) تغییر نام یافت و در ســال  1381به ســهامی عام تبدیل و در بورس پذیرفته شــد .آخرین ســرمایه
ثبت شــده شــرکت  50میلیارد تومان اســت و شــرکت سرمایه گذاری صنایع شــیمیایی ایران با  40درصد و شرکت
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین با  32درصد سهامداران عمده شرکت هستند .این شرکت این شرکت
جزو شرکتهای تولید کننده کلر آلکالی در کشور است .آقای علی صالحی مدیر عامل شرکت میباشد.

کارشناس تحلیل
نماد

شکلر

 P/Eتابلو

9.7

 P/Eصنعت

8.1

قیمت تابلو در تاریخ
تحلیل ()1401 /01/28

 2,000میلیارد تومان

بازدهی از ابتدای 1399

 26درصد

بازدهی از ابتدای 1400

 - 11درصد

بازدهی از کف 1400

 79درصد

افت از سقف تاریخی

 -36درصد

سال منتهی به
1399/05/31

سود تحقق یافته

 90میلیارد تومان

سود تقسیمی

 100درصد 1،800 ،ریال

مالحظات

فروش  67هزار تن کلر و مشتقات آن با نرخ
 10،459ریال ،فروش  27هزار تن سود سوزآور
با نرخ  33،435ریال ،فروش  3.1هزارتن MCA
و  CMCبا نرخ  111،933ریال
حاشیه سود  47درصد

سود تحقق یافته

 92میلیارد تومان

سود تقسیمی

 60درصد 1،100 ،ریال

مالحظات

فروش  40هزار تن کلر و مشتقات آن با نرخ
 15،402ریال ،فروش  20هزار تن سود سوزآور با
نرخ  45،630ریال ،فروش  2.1هزارتن  MCAو
 CMCبا نرخ  225،526ریال،
حاشیه سود  51درصد

دوره  ۸ماهه منتهی به
۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سود تحقق یافته

 103میلیارد تومان

سود تقسیمی

 67درصد 1،400 ،ریال

مالحظات

فروش  48هزار تن کلر و مشتقات آن با نرخ
 13،831ریال ،فروش  21هزار تن سود سوزآور
با نرخ  72،819ریال ،فروش  2.3هزارتن MCA
و  CMCبا نرخ  336،206ریال
حاشیه سود  43درصد

دوره منتهی به
۱۴۰۰/۰۸/۳۰

 2,096ریال ریال

 3ماهه 1401

 ۲,۰۳۵ریال

کارشناسی 1401

 7،084ریال

دوره  ۷ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۱۲/۳۰

مفروضات تحلیل

کارشناسی 1402

 6،051ریال

مقدار تولید

با توجه به گزارشات ماهانهی منتشر شده ،شرکت تا کنون در  4ماه ابتدایی سال مالی منتهی به آبان  28 ،1401هزار تن کلر و مشتقات
آن 9.1 ،هزار ســود ســوزآور و مشــتقات آن و  1،238تن  MCAو  CMCتولید کرده اســت .برای کل ســال ســال  1401پیش بینی می شــود
که بتواند  85هزار تن کلر و مشــتقات آن 27 ،هزار ســود ســوزآور و مشــتقات آن و  3.7هزار تن  MCAو  CMCتولید کند .این مقادیر با
توجه به افزایش ظرفیتهای لحاظ شــده و رشــد طبیعی تقاضا برای محصوالت شــرکت در ســال مالی  1402به ترتیب برابر با 29.5 ،86
و  3.95هزار تن برآورد می شود.

مقدار فروش

طبق گزارشــات ماهانه فروش شــرکت در چهار ماه ابتدایی ســال مالی  1401شــامل  29هزار تن کلر و مشــتقات آن 9.9 ،هزار ســود ســوزآور و
مشتقات آن و  1،041تن  MCAو  CMCمیباشد .برای سالهای  1401و  ،1402فرض گرفته شده که مقادیر فروش با مقادیر تولید برابر باشد.

نرخ فروش

نرخ فروش کلر و مشــتقات آن در ماه اســفند  10،738ریال به ازای هر کیلوگرم ،ســود ســوزآور و مشــتقات آن  203،179ریال به ازای هر
کیلوگرم و  MCAو  CMCدر حدود  345هزار ریال به ازای هر کیلوگرم گزارش شده است .برای ادامه سال  1401نرخ فروش کلر و مشتقات
آن  ،13،850ســود ســوزآور و مشــتقات آن  123،000ریال و نرخ  MCAو  CMCبرابر با  344،400ریال در نظر گرفته شــده اســت .این نرخها
برای ســال  1402به ترتیب برابر با  17،576برای کلر و مشــتقات 138،050 ،برای ســود ســوزآور و مشــتقات و  387،200برای  MCAو CMC
لحاظ شده است.

هزینه تولید

در ســالهای اخیر ،ســهم مواد در بهای تمام شــده  24درصد و ســهم هزینه ســربار  61درصد بوده اســت .با توجه به مقادیر تولید ،هزینه
مواد مصرفی برآوردی ســالهای  1401و  1402به ترتیب  99و  103میلیارد تومان پیشبینی شــده ،هزینه ســربار نیز به ترتیب  159و 216
میلیارد تومان برآورد شده است.

نرخ دالر
سایر درآمدها
و هزینهها
درصد تغییر سود هر سهم 1401
به ازای تغییر یک درصد از
متغیرهای اساسی

متوسط نرخ دالر نیمای سال  1401در این تحلیل  24،600تومان و برای سال مالی  27،500 ،1401تومان در نظر گرفته شده است.
تــورم ســال  35 ،1401درصــد و نــرخ افزایــش حقوق  40درصد لحاظ شــده اســت .این مقادیر برای ســال مالی  1402برابــر با  30و  33درصد
فرض شده است.
نرخ جهانی
سود کاستیک

 0.60درصد

نرخ دالر

 2.30درصد

نرخ مواد اولیه

 - 0.30درصد

مروری بر پتانسیل و ریسک شرکت

از پتانسیلهای شرکت میتوان به ریالی بودن هزینهها و عدم افزایش بهای تمام شده همپای دالر ،ساده و کوچک بودن شرکت ،داشتن
طرحهــای توســعه ،فروشهــای عالــی شــرکت در ماههــای اخیــر ،افزایش قیمت ســود کاســتیک در بازارهــای جهانی ،خوش نامی شــرکت و
کیفیت محصوالت ،شــناوری کم و معافیت مالی افزایش ســرمایه از ســود انباشــته اشــاره کرد .از طرفی در ارتباط با ریســکهای شــرکت
میتوان به امکان رکود داخلی و افت حاشــیه ســود در رکود ،محدود بودن بازار هدف فعلی ،عدم دسترســی آســان به مقاصد صادراتی و
ریسک تغییر نرخ انرژی اشاره کرد.

نظر کارشناسی

در مجموع شــرکت نیروکلر ،شــرکتی با پتانســیلهای باالســت که در مدت اخیر گزارشــات خوبی ارائه داده و جهش ســودآوری در شــرکت
مشهود است .نسبت قیمت به درآمد سهم در مدت اخیر به مقادیر پایین تاریخی رسیده و با توجه به این که شرکت می تواند نسبت
قیمت به درآمد باالتری در مقایسه با میانگین بازار کسب کند از این منظر برای سرمایهگذاری گزینهی مناسبی به شمار می رود.

s m b r o k e r . i r

۱۳۹۸
۱۳۹۸

۱۳۹۹
۱۳۹۹

۱۳۹۸
جاری
۱۳۹۹بدهیهای
جمع
جمع بدهیهای جاری
جمع بدهیهای جاری

تمديد مجوز قبولي اتکايي
بيمه پاسارگاد

شــرکت بيمه پاســارگاد توانست
مجوز قبولي اتکايي از مؤسســات
بيمه داخلي را توسط بيمه مرکزي
جمهوري اسالمي ايران تا فروردین
ماه  ۱۴۰۲تمديد کند.
مجوز قبولي اتکايي از مؤسســات بيمه داخلي شرکت
بيمه پاســارگاد به دلیل دارا بودن شرايط اجرايي ماده
 ۱۹آيين نامه شــماره  ۱۰۰مصوب شــورای عالی بیمه
و همچنين براســاس قابليتهاي فني ،علمي و اجرايي
سالهاي گذشته این شرکت ،تمديد شد .کسب «سطح
يک» توانگري مالي بیمه پاســارگاد به تشــخيص بيمه
مرکــزي براي دهمين ســال متوالــي و دارا بودن کادر
فني متخصص و مجرب در امور اتکايي بر اســاس تأييد
صالحيت تخصصي آنها توســط بيمه مرکزي  ،موجب
شد تا مجوز قبولي اتکايي بیمه پاسارگاد برای سالهای
متمادی تمدید شود .به منظور حفظ جایگاه و توانگری
مالی  ،افزایش ظرفیت برای قبول ریســک ،گســترش
فعالیتهای بیمه اتکايي ،شرکت بیمه پاسارگاد سرمایه
خود را به مبلغ  ۳۰,۶۱۸میلیارد ریال افزایش داد.

۱۳۹۷
۱۳۹۷

۱۳۹۶
۱۳۹۶

۱۳۹۵
۱۳۹۵

۱۳۹۴
۱۳۹۴

۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۰
۰
۰

۱۳۹۶
۱۳۹۴صاحبان سهام
 ۱۳۹۵جمع حقوق
غیر جاری
 ۱۳۹۷بدهیهای
جمع
جمع حقوق صاحبان سهام
جمع بدهیهای غیر جاری
جمع حقوق صاحبان سهام
جمع بدهیهای غیر جاری

ترکیب مصارف مالی
مالی
مصارف مالی
ترکیب مصارف
ترکیب

پنج محور اصلی
در برنامه استراتژیک بیمه سرمد
مدیرعامل بیمه ســرمد در اولین جلســه
شورای مدیران این شرکت در سال 1401
گفت :ســرمد امروز به آینــده نگاه دارد و
سال  1401ســال بهتری برای ما خواهد
بود و صنعــت بیمه خبرهای خوشــی از
فعالیتهای ما خواهد شنید.
یعقوب رشــنوادی با اشاره به اســتفاده از ظرفیت بیمهگزاران
بــزرگ ســرمد ،گفــت :در کنار جــذب بیمهگــزاران بزرگی
همچون ســازمان تامیــن اجتماعی کــه در روزهــای پایانی
ســال  1400به جمع مشتریان ما اضافه شــد ،باید از ظرفیت
این بیمهگزاران به خوبی بهره ببریم ،چراکه پتانسیلهای بزرگی
در زیرمجموعههای این شــرکت وجــود دارد که مغفول مانده
است .وی ترمیم ساختار مالی شــرکت و مولدسازی داراییها،
حفــظ پرتفوی شــرکت و افزایش آن از طریق خردهفروشــی،
تقویت شــبکه فروش ،اصالح ساختار سازمانی و سرمایه انسانی
شرکت ،افزایش سهم فروش آنالین و استفاده از کسبوکارهای
دیجیتــال و تقویت برند و هویت شــرکت را از دیگر برنامههای
مهم سال  1401برشمرد .رشنوادی افزود :بیمه سرمد ،قابلیت و
ظرفیت سرآمدی را در صنعت بیمه کشور دارد و باید با استفاده
از تجربههای سالهای اخیر خود این مهم را محقق کند.
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۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸
۱۳۹۸

۱۳۹۹
۱۳۹۹

۱۳۹۷
۱۳۹۷

۱۳۹۶
۱۳۹۶

جمع داراییهای غیر جاری
جمع داراییهای غیر جاری

۱۳۹۵
۱۳۹۵

۱۳۹۴
۱۳۹۴

۰
۰

جمع داراییهای جاری
جمع داراییهای جاری

عملکرد مالی شرکت

۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۵,۰۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷
۱۳۹۸
۱۳۹۷
۱۳۹۸
 ۱۳۹۸سود خالص
۱۳۹۷

۱۳۹۹
۱۳۹۹
۱۳۹۹

سود خالص
سود خالص

جریان وجه نقد
وجه -نقد
قدیم
جریانمالی
تامین
وجه -نقد
قدیم
جریانمالی
تامین
تامین مالی  -قدیم

۱۳۹۵
۱۳۹۶
۱۳۹۵
۱۳۹۶
۱۳۹۶سود عملیاتی
۱۳۹۵
سود عملیاتی
سود عملیاتی

۱۳۹۴
۱۳۹۴
۱۳۹۴

شرکت
وجهنقد
جریان وجه
وضعیت جریان
نقد

جریان وجه نقد
جریان وجه نقد

۶,۰۰۰,۰۰۰
۶,۰۰۰,۰۰۰
۶,۰۰۰,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰

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

۲,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰

قدیم
وجه نقد
جریان
جریان وجه نقد
بازده سرمایه گذاریها
گذاریها
سرمایه
بازده
نقد
جریان وجه
پرداختی
و سود
سود پرداختی
گذاریها
وبازده
سرمایهمالی
بابت تامین
سودتامین مالی
وبابت
پرداختیدرآمد
مالیات بر
درآمد
مالیات بر
مالی
بابت تامین
پرداختی
پرداختیبر درآمد
مالیات

۰
۰
۰
۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰-

۲,۰۰۰,۰۰۰-

پرداختی

۴,۰۰۰,۰۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰-

جریان وجه نقد
جریان وجه نقد
عملیاتی
عملیاتی
جریان وجه نقد

عملیاتی

۰
۰
۰

۴,۰۰۰,۰۰۰-

۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹
۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹

۶,۰۰۰,۰۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰-

۶,۰۰۰,۰۰۰-

۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹
هاله جعفری  -کارشناس ارشد شرکت پردازش اطالعات مالی نوآوران امین
اطالعات برگرفته از سامانه سودیاب نوآورن امین
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ملیکا حمزهئی

«10ســال اســت دور خودمان میچرخیم»
خبرنگار
عنوان مطلبی به تاریخ مرداد  1395با مرتضی
خزانه داری اســت به عنوان فردی که نخستین سیستم معامالت و
پس از آن را برای بازار سرمایه نوپای آن دوره خریداری کرده است.
در آن گفت و گو ،وی در بخشــی از خاطراتش عنوان میکند...« :
در آن سالها (حدود سال  ،)1370برای انتخاب نرم افزار از سازمان
بورس پرســیده شــده بود که در روز چند معامله دارید و سازمان
بورس هم اعالم کرده بود که در هر روز تقریبا هشتاد معامله انجام
میشود و این عدد تا پنج سال آینده به پانصد معامله در روز خواهد
رســید .بر این اساس بود که نرمافزاری برای دو هزار معامله در روز
خریداری شد ،اما بورس به یکباره جهش کرد و در سال  74به مرز
دو هزار معامله در روز رســید تا جایی که دیگر آن نرمافزار جوابگو
نبود و در نتیجه نرم افزار جدید خریداری شد" .پس از آن و در سال
 91اعالم شد که کارشناسان شرکت سپرده گذاری موفق شده اند به
سمت بومی سازی حرکت کنند؛ طرحی که هرگز نهایی نشد .از آن
سال تا کنون بارها اتفاق افتاده که هسته معامالت دچار مشکل شده
و در روند معامالت اختالل ایجاد شده است.
آن هم در شــرایطی که به کرات درگوشه و کنار کشور مسئوالن
و کارشناســان از جذابیتهای بازار ســرمایه گفته و مردم را برای
ســرمایهگذاری در این بازار پر از ریسک وسوسه میکنند .اختالل
مداوم هسته معامالت بازار سهام مدتهاست باعث آزردگی فعاالن
این حوزه است و تقریبا در سال  99روزی نبوده که هسته معامالت
مشکلی پیدا نکرده یا پیامی از ســوی کارگزاران مبنی بر اختالل
در هســته یا ســامانههای معامالتی برای معاملهگران فرســتاده
نشــود .همچنین روزی نبوده که عدهای از معاملهگران در اعتراض
به ناکارآمدی هســته معامالت ،درخواســت لغو یا ابطال بخشی از
معامالت را نداشته باشند .با اینکه تعداد اختالل در هسته معامالت
بورسی در سال  1400نسبت به ســالهای گذشته به دلیل کاهش
تعداد معامالت کاهش چشــمگیری داشته است اما سهامداران در
هفتههایی با بروز اختالل در این سامانه مواجه شدند که مدیرعامل
شــرکت مدیریت فناوری بورس دلیل آن را سختافزاری دانسته و
بر این نکته تأکید کرد که هســته معامــالت بومی جایگزین بخش
نرم افزاری هســته خواهد شد .به گفته او ســامانه معامالت بومی
راهکار نرم افزاری است که کارهای فنی آن انجام شده و در مرحله
تصمیمگیری ســازمان بورس و بورسها برای بهرهبرداری از سامانه
است .بورسها و سازمان بورس باید بررسی کنند که این سامانه را
به چه صورتی و در کدام بازار میخواهند مورد استفاده قرار دهند.
برای این منظور هم کارگروهی در ســازمان بورس تشکیل شده که
درمورد آن تصمیم گیری شــود .هر زمانی که بررسیها به نتیجه
برسد سامانه معامالت مورد اســتفاده قرار میگیرد .آخرین سکته
هســته  8فروردین و در آغازین روزهای معامالتی قرن جدید و در
سامانه معامالت فرابورس رخ داد.
اختاللــی که با آغاز معامالت شــروع شــد و «روح ا...دهقان» را
مجبور کرد در این مورد توضیح دهد؛ "یک مشکل داخلی در حوزه
زیرساخت و نیز در سرورهای مربوط به شرکت فرابورس وجود دارد
که بخش عمده آن رفع شده است و بخش دیگر آن در حال برطرف
شدن است .امیدواریم تا مشــکل پیش آمده را هر چه زودتر رفع
کنیم و بتوان با تمدید زمان معامالت ،برای چند ساعتی شاهد انجام
معامالت فرابورس باشیم".
اختالل هســته معامالت باز هم اتفاق افتاد تا مهر تاییدی بر گره
همچنان کور "هســته معامالت" باشد .هفته نامه اطالعات بورس در
میزگرد این شماره میزبان میثم فدایی ،مدیرعامل فرابورس؛ روحاهلل
دهقان ،مدیرعامل شــرکت مدیریت فناوری بورس تهران؛ محمود
حســنلو ،معاون فناوری و توسعه نوآوری شــرکت سپردهگذاری
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)؛هانی شهری ،مدیرعامل
شــرکت تدبیر پرداز و مهرداد رجبی ،مدیرعامل پردازش اطالعات
مالی مبنا بود و در این نشســت کارشناســان به واکاوی مشکالت
هسته معامالت ،چالشها و راهکارهای رفع آن پرداختند.
***
*  8فروردین  1401اختاللی در سامانه معامالت فرابورس اتفاق
افتاد و برای نخستین بار در یک روز معامالتی هیچ معاملهای در
بازار فرابورس انجام نشد.
میثم فدایی :درمورد قطعی ســامانه معامالتی فرابورس باید به چند نکته
اشــاره کرد؛ مورد نخست اینکه قطعی ســامانه معامالتی فرابورس تاکنون
سه بار رخ داده اســت؛ دو بار بهصورت کامل معاملهای صورت نگرفت و در
موردی دیگر نیز معامالت با تأخیر بسیار زیاد انجام شد .در این میان مشکل
اخیر قطع شدن هسته معامالت مربوط به سرورها بود یعنی پیکربندی آنها
اینگونه بود که هســته معامالتی فرابورس با یکی از سامانههای نظارتی در
یک سرور قرار داشت ،این موضوع باعث استهالک سرور و اختالل در سامانه
معامالت فرابورس شد .در نتیجه عمده این مسأله از سمت مدیریت فناوری
بــورس اتفاق افتاد .همانطور که میدانید بورس و فرابورس مالک هســته و
ســامانههای معامالتی نیســتند و این خدمات را از شرکت مدیریت فناوری
بورس دریافت میکنند.
* چــه مدت بعد مشــکل بهوجود آمــده در روز  8فروردین
برطرف شد؟
میثــم فدایی :در حدود ســاعت  16-17همان روز اعالم شــد که امکان
شــروع معامالت وجود دارد اما در فرابــورس با این موضوع مخالفت کرده و
اجازه ندادیم معامالت خارج از ســاعت عرفی انجام شود به این دلیل چنین
تصمیمی اتخاذ شد که این موضوع خارج از رویههای عرف بازار بود و کشف
قیمتی که در آن ساعت انجام میشد نمیتوانست معتبر باشد .اجازه ندادیم
حقی ضایع شود تا قیمتهای کشف شده منطقی و منصفانه باشد.
* چالشهای این ســامانهها را تا چه اندازه مانعی بر سر تحقق

برنامههای فرابورس برای توسعه ابزارهای مالی از جمله آپشنها
میبینید و چه برنامهای در این خصوص دارید؟
میثم فدایی :فرابــورس در این زمینه دو اقدام انجام داده اســت؛ در گام
نخســت به تازگی درخواست تأسیس شرکت «فراتک» را به سازمان بورس
و اوراق بهادار برای دریافت مجوز ارســال کردیم ،از طریق فراتک ،فرابورس
ایران موضوعاتی مانند نرمافزارهای نظارتی فرابورس ،نرمافزارهای کاربردی
و همچنین نگهداشــت هسته معامالتی را دنبال خواهد کرد .در اقدام دیگر،
تعامالتی با شــرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شــرکت سپردهگذاری
مرکزی اوراق بهادار و تســویه وجوه صورت گرفته تا قراردادهای آپشن روی
ســامانه معامالتی واچار که در اختیار فرابورس اســت ،قرار بگیرد .ســامانه
معامالتی که اکنون مورد اســتفاده است ،اساســا مربوط به معامالت نقد و
 spotاســت .انجام معامالت آپشن روی چنین ســامانهای کار استانداردی
نیســت .معامالت آپشــن و فیوچر نیازمند ســامانهای هستند که سیستم
مدیریت ریســک کل بازار و محاسبه وجه تضمین را داشته باشد .مسئلهای
که اکنون شاهد آن نیستیم و در این راستا فرابورس ایران با مدیریت فناوری
بورس تهران در تعامل برای راهاندازی ســامانهای است که سیستم مدیریت
ریســک بازار مشتقه را داشته باشــد به دلیل همین شرایط هم در بورس و
هم در فرابورس فقط روی نمادهای محدودی معامالت آپشن انجام میشود.
روحاهلل دهقان :درمورد قطعیها باید گفت که حداقل در سه سال گذشته
و از زمانی که مســئله فشار بر ســامانه معامالت از اواسط سال  98شروع و
ســال  99به اوج رســید اولین باری اســت که یک روز کامل معامله انجام
نمیشــود و در بقیه موارد در صورت قطعی و اختالل مقطعی بود که سریع
رفع شده است .اختالل ســال  97هم به دلیل باگ مچینگ بود که سامانه
 failedشــد و بیشــتر از دو بار این اتفاق رخ داده است ،سامانه موجود از
سال  87در حال کار کردن است و باگهای زیادی داشته است که در برخی
اوقات  failکرده است.
روز  8فروردین  1400هم تقریبا حدود ساعت  15:30آماده انجام معامالت
بودیــم ،امــا در صحبتی که با نایــب رئیس هیأت مدیــره و معاون نظارت
ســازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین رئیس ســازمان بورس داشتیم به
این جمعبندی رسیدیم چون از زمان معامالت گذشته بهتر است در آن روز
معاملهای انجام نشــود .درمورد ســامانه واچار هم براساس آخرین مکاتبات
شــرکت فناوری بورس تهران برای راهاندازی این سامانه در محیط شرکت
مدیریت فناوری بورس توسط فرابورس اعالم آمادگی کرده است درصورتی
که تســتها موفقیت آمیز باشد بعد از آن سامانه را تحویل بگیرد ،که بعد از
ایــن موضوع خبر و اتفاق خاصی از طــرف فرابورس رخ نداد ،در هر صورت
چنین آمادگی وجود دارد که ظرفیتها و قابلیتهای سامانه واچار بررسی و
برای آن تصمیم گرفته شــود که آیا برای بازار مشتقه میتوان از این سامانه
استفاده کرد یا خیر.
* از آنجا که قرار اســت نظارت بر بازارگردانها نیز به صورت
سیســتماتیک اجرا شــود ،با در نظر گرفتن حجم باری که به
سامانه اضافه میشود ،وضعیت قابل تداوم خواهد بود؟
میثم فدایی :نرمافزارهای خاصی برای بازارگردانی وجود دارد که از طریق
آنهــا ایفای تعهدات قید شــده در امیدنامه از ســوی بازارگردانها نظارت
میشود .در همین راستا در هیأت مدیره فرابورس ایران گزارشی درخصوص
درصد زمانی پوشش تعهدات بازارگردان در تمامی لحظات تهیه شده است.
انتشــار این گزارش که در آن عملکرد بازارگردانها ســنجیده شده و نشان
میدهد تا چه میزان به تعهدات خود اشراف داشته و آن را ایفا کردهاند منوط
به موافقت ســازمان بورس و اوراق بهادار است .در همین حال یکی دیگر از
اقدامات الزم در حوزه ســامانههای نظارتی ،افزایش سرعت گزارشگیری از
سامانهها ست که در حال حاضر شرکت مدیریت فناوری بورس تهران توسعه
آن را بر عهده دارد.
* علت اختالل در معامالت روز  8فروردین از نظر شما چیست؟
روح اهلل دهقان :بهطور مســتقیم اختالل به زیرساختها یعنی به مسائل
و تجهیزات ســختافزاری مربوط میشد ،حدود شش سال است که سامانه
معامالتی فرابورس بر روی این زیرســاخت قرار دارد و کار میکند بنابراین
ممکن است مستهلک شود و راهکارهای جایگزین برای زمان اختالل سامانه
مانند جایگزین شــدن سیســتم دوم و اســتفاده از Back upها در برخی
مسائل در دسترس نباشد و کل مجموعه نتواند آن سرویس را بدهد .اتفاقی
که در آن روز افتاد این بود که به خاطر فشــارهای ســامانه نظارتی بر روی
زیرســاختها چون سامانه نظارتی بزرگ اســت و حجم زیادی از اطالعات
داخل آن قرار دارد دسترسی ماشینهای مجازی به ذخیرهساز دچار قطعی
مقطعی شــده بود درنتیجه تمام ماشــینهای مجازی با وجود اینکه جایی
برای  Back upدارند ،وارد اختالل شدند.
تقریبا از ســاعت  11روز بعد سامانه معامالتی آماده بود اما نه آماده معامله،
چــون باید برخــی فرآیندهــای  Post Sessionو  Pre Sessionانجام
میشــد تا سامانه آماده معامله شود که تا ساعت  15بعدازظهر طول کشید
یعنی فرآیندهایی که در روز عادی از ســاعت  16-17شروع و  20-21تمام
میشــود را بعد از  11ظهر شروع میکردیم تا ســامانه برای روز معامالتی
بعدی آماده شــود .درنتیجه اتفاق زیرســاختی اســت یعنی سخت افزار در
لحظه  failو تمام راهکارها مانند  Back upکه از قبل پیش بینی شــده از
دسترس خارج میشــود ،بنابراین شرح رویداد بهطور خالصه به این صورت
بود که زیر ساخت افزاری دچار مشکل و برگرداندن زمانبر شد.
* چرا به این نقطه رســیدیم که چنین اتفاقی برای ســامانه
معامالتی با این حساسیت رخ دهد؟
روح اهلل دهقان :شاید این موضوع ربطی به بخشهای فنی نداشته باشد و
به برخی تصمیمات مدیریتی که گاه به موقع گرفته نمیشــود ،بستگی دارد
و ریســک  failشدن را به ســامانهها نزدیکتر میکند ،ما به عنوان بخش
فنی براساس استانداردها گاهی میتوانیم این دست از اتفاقات را پیشبینی
کنیم ،وقتی از سختافزاری شش ســال استفاده میشود ،درست است که
کار میکند اما دیگر برای ســرویسهای حســاس قابل اعتماد نیست و باید
از این زیرســاخت برای کارهایی که حساسیت کمتری دارند ،استفاده کرد.
در ســال  98و  99با افزایش شدید معامالت ،سامانه نظارتی با رشد عجیبی

متولیان بازار سهام از راهکارهای رف

پرونده «هسته» د

شــهری :یزرســاختهای فنــایرو
شــرکتهای  OMSآمادگی توسعه الگویرتم
را دارند و میتوانند در اختیار شــرکتهای
ارائــه دهنــده مدلهــای الگویرتمــی
که مجــوز ســازمان را دارند قــرار دهند در
واقع یک قرارداد ســه جانبه یبن شــرکت
ارائــه دهنــده یزرســاخت یــا همــان
OMSو شــرکت ارائــه دهنــده الگویرتم و
شــرکت کارگــزاری یــا صندوقهــا
منعقد میشود.

دهقان :اختالل به یزرســاختها یعنی
به مسائل و تجهیزات سختافزاری مبروط
میشد ،حدود شش ســال است که سامانه
معامالتــی فرابورس بر روی این یزرســاخت
قرار دارد و کار میکند بنابراین ممکن اســت
مستهلک شــود و راهکارهای جایگیزن برای
زمان اختالل سامانه مانند جایگیزن شدن
سیستم دوم و اسفتاده ازBack upها در برخی
مســائل در دسترس نباشــد و کل مجموعه
تنواند آن سرویس را بدهد.

مواجه شــد چون باید اطالعات وارد ســامانه نظارتی میشدند و بعد از آن
ناظر میتوانســت بر روی آن نظارت انجام دهد ،از زمانی به بعد زیرساخت
موجود دیگر پاسخگوی این سامانه نبود ،باید به سراغ تهیه زیرساخت جدید
میرفتیم و این سامانه نظارتی را منتقل میکردیم.
نصب و راهاندازی ســامانه نظارتی جدید در دی ماه  1400انجام و بخشی
از سامانه هم منتقل شد ،بخش باقی مانده بر روی سیستم فرابورس دردسر
ایجاد و گاهی سیستمها را دچار کندی میکرد بنابراین در چنین فرآیندی
باید تمام و زیرساختها منتقل شود.
بعد از مطرح شدن بحث ســامانه نظارتی جدید که اغلب هم تولید شرکت
مدیریت فناوری بود ،مأموریت اول اینکه بار از سامانه فرابورس برداشته و به
جای دیگری منتقل شود اما بهیکباره صورت مسئله عوض شد و گفتند باید
سامانه نظارتی جدید ایجاد شود نه اینکه سامانه موجود را تغییر داد ،معموال
فرآیندهای تصمیمگیری در حوزه فناوری اطالعات مخصوصا زمانی که نهاد
تصمیمگیرنده دید فنی ندارد دچار چالش میشــود مثال خرید زیرســاخت
ســامانه نظارتی از اسفند  98کلید خورد ،در دی  1400تجهیزات آن نصب
و راهاندازی شــد ،حدود یک سال و  10ماه به دنبال این بودیم که مراجع و
اشــخاصی که تصمیم نهایی را میگیرنــد ،قانع کنیم که این تصمیم خوبی
است و چون هیأت مدیره شرکت فناوری اطالعات بورس تهران برخی موارد
را با ســازمان بورس هماهنگ میکند در نهایت سازمان بورس در این موارد
تصمیم میگیرد چون وقتی ابعاد تصمیمگیری از حدی بزرگتر میشــود به
تبع ریســکها هم افزایش پیدا میکند به هر حــال نهادهایی وجود دارند
که بــه دلیل اینکــه در جریــان جزئیات نیســتند چنیــن تصمیماتی را
نقــد و بررســی و درمورد آنها ســؤال میکنند بنابراین تأییــد آنها زمانبر
و مشکلساز میشود.
* با مقایســه بورس و فرابورس میبینیم که بیشتر اختالالت
برای فرابورس اســت ،چرا بورس قطع نشد؟ آیا به پیچیدهتر
بودن نظارت بر فرابورس ارتباط دارد؟
روحاهلل دهقان :ســامانه نظارتی بین بورس و فرابورس مشترک است فقط
دسترسی آنها فرق میکند و علت اینکه فرابورس قطع شد اما بورس نه این
اســت که سخت افزار بورس دو سال جدیدتر اســت و اگر اقدامی برای آن
صورت نگیرد دو سال آینده بورس هم به همین وضعیت دچار میشود.
ســخت افــزار فعلــی در ســال  94خریــداری و در آن زمــان اولیــن
فاز جداسازی دو سامانه اتفاق میافتد یعنی گپ سرورهای سامانه فرابورس
از بــورس جدا و فرابورس با نصب و راهاندازی ســختافزار تازه تهیه شــده
وارد محیطی جدید و همچنین به زیر ســاخت مجازی منتقل میشود ،قبل
از آن ســرورهای بورس تهران بر روی ســرورهای فیزیکی بودند و ســامانه
کامال فیزیکی نگهداری میشد و در کنار این فاز جداسازی نیازهای سامانه
نظارتی هم ایجاد میشــود بنابراین ماشــینهای ســامانه نظارتی هم را بر
روی زیرســاخت موجود ایجاد میکنیم ،در ســال  94و  95حجم اطالعات
ســامانه نظارتی در این ابعاد حال حاضر بزرگ نبود دو سال بعد سختافزار
جدیدتر خریداری میشــود و این موضوع همراه است با مطرح شدن به روز
رســانی سامانه در سال  96که نســخه جدید آن برای بورس تهران بر روی

حسنلو :یبشتر مشک
معامالت به سامانه پس
رســانی آن است که این
فنایرو رفع کرد و بعد از
و پرفتوی به روز شد ما مع
و عملیات تسویه را شر
تسویه ما ســال  98به
مشــکلی با ســرعت ن
حــدود دو میلیون مع
ساعتتسویهمیکنیم

سختافزارهای جدید و در محیط مجازی نصب میشود بنابراین عمر بورس
و فرابورس از نظر ســختافزاری دو ســال با یکدیگر فاصله و ماشــینهای
سامانه نظارتی در این قسمت وجود ندارد.
* از نظر پوشش تعداد تراکنش مشکلی ایجاد نمیشود؟
روحاهلل دهقان :بورس ظرفیت تراکنش باالتری دارد چون ســختافزار آن
قویتر است ،بنابراین تعداد تراکنش در ثانیه باالتری را پشتیبانی میکند.
* در هفتههای اخیر برخی اختالالت هم در شرکت تدبیرپرداز
اتفاق افتاد که بیشتر برای حقوقیها بوده است ؟
هانی شهری :اختالل مربوط به کدهای ســبدگردان بود که روز شنبه 6
فروردین برای تمامی کارگزاریها و بازارگردانها بر روی سبدها اتفاق افتاد
که فقط بازارگردانها مشکل داشتند و اختاللی برای صندوقها اتفاق نیفتاد
البته این اختالل همچنان وجود دارد اما بسیار کمتر شده است.
مهرداد رجبی :در حــال حاضر از روی پرتفویهایی که از ســمات برای
اورجینال آپدیت دریافت میکنیم ،یک ســری کد و یک سری هم سهام و
حق تقــدم آن در آنها وجود دارد که اوریجین ســهم و حق تقدم آن باهم
متفاوت است مثال سهم شش و حق تقدم آن یک است و به یکباره هم این
اتفاق رخ میدهد.
روحاهلل دهقان :اولویتبندی سامانه معامالتی براساس قیمت ،نوع مشتری
و زمان اســت و از نظر سیســتم باید بازارگردان برای ســفارش در قیمت
یکســان انتهای صف قرار بگیرد که با سایر سفارشات تداخل نداشته باشد.
قبال کد بازارگردان "ذذذ" و یک عدد  5رقمی بود که این باعث میشــد در
سیستم به عنوان بازارگردان تشخیص داده شود و از اطالعات دریافت شده
ســپردهگذاری و کالینتهایی که شبانه به سامانه معامالت منتقل میشود،
نوع مشتری به روز شود که اگر بازارگردان در سامانه معامالتی با کد "ذذذ"
سفارشی را ارسال میکند در انتهای صف قرار گیرد.
* اختالل هفته دوم فروردین بــرای بازارگردانهای رایان هم
پیش آمد؟
مهرداد رجبی :این مشــکل در همه کارگزاریهــا اتفاق افتاد و مخصوص
تدبیر نبود و ما از آن روز هر صبح برای رفع مشکل  originبازارگردانها را
آپدیت میکنیم که در ارسال سفارشات به مشکلی برنخورند.
*جناب دهقان ممکن است در طول زمان  originتغییر کند؟
روحاهلل دهقان :بله ممکن است یعنی مشتری عادی میتواند به بازارگردان
تبدیل شود.
مهرداد رجبی :بروکر هم وجود ندارد؟
روحاهلل دهقان :از بروکر اســتفاده نمیشــود چون هنوز کســی نتوانسته
کارگــزار معاملهگر بگیرد یعنــی با کد کارگزاری همچنان کســی کارگزار
معاملهگر نیســت که اگر کارگزاری خود سفارشــش را فرستاد جای دیگر
قرار بگیرد البته ســامانه چنین قابلیتــی را دارد اما اولویت آن با بقیه فرقی
نمیکند ،اتفاقی که افتاده بود اینکه بعد از مدتی  structureکد بازارگردان
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میزگ ــرد

فع اختالل در سیستم معامالت گفتند

در خیابان مالصدرا

بازار را تحویل دهند ،از آنجا وارد دو فرآیند جدا از هم میشویم یعنی سامانه
پس از معامالت برای کارهــای نهایی کردن جا به جایی داراییهای خود و
ایجاد فایل مخصوص برای دادن به سیستم تسویه میرود و سامانه معامالت
هم وارد فاز  post sessionمیشود؛ و سامانههای نظارتی را به روز میکند
که بهصورت معمول و معقول باید تا حدود ساعت  ۲1شب سامانه معامالتی
بسته شود و برای روز معامالتی بعد آماده شوند.
در بازار موجود که حدود یک میلیون معامله در روز انجام میشــود باید تا
ساعت  ۲1شب تمام شود البته ساعت  ۲1شب در سال  ۹8برای ۲00-300
هزار معامله بود اما در حال حاضر با یک میلیون معامله در روز تا ساعت ۲1
شــب جمع میشود و این به واسطه توســعههایی بود که در سامانه موجود
انجام شده به همین دلیل دیگر فرآیند دستی به آن مفهوم نیست و همزمان
با اینکه ســامانه پس از معامالت هم کار خود را انجام میدهد ،باید بستری،
مشتریها و داراییهای جدید تأیید شده از سامانه پس از معامالت دریافت
کند .این کار هم از ســاعت  ۲0انجام و پس از آن ســامانه معامالت به روز
میشــود یعنی موارد توقیف شده ،توثیق شــده ،نقل و انتقال قهری شده،
تعریف مشــتری جدید و تعویض کد مشتری منتقل و سامانه معامالت برای
ورود به فرآیند معامالت روز بعد به روز میشود.
* درمـورد سـامانههای نرمافـزاری شـرکت سـپردهگذاری
توضیـح میدهیـد .بـا توجه بـه این مشـکالت برای شـما چه
اتفاقـی میافتد؟
محمود حســنلو :اصوال نباید برای شرکت سپردهگذاری اتفاق خاصی رخ
دهد چون کل کار آفالین و با ســامانه پس از معامالت اســت ،در ســامانه
معامالت هم هر اتفاقی رخ دهد بر آن اساس پیش میرویم.

کالت از اتنقال سامانه
س از معامالت و بهروز
ن مشــکل را مدییرت
آن که معامالت ثبت
عامالت را واکشی کرده
روع میکنیم ،سامانه
روز رسانی شده است،
ندایرم و در حال حاضر
عاملــه را در کمتر از یک
م.

فــدایی :فرابــورس در زمینه مشــکالت
هســته معامــالت دو اقدام انجــام داده
است؛ در گام نخســت به اتزگی درخواست
تأســیس شــرکت «فراتک» را به سازمان
بــورس و اوراق بهادار بــرای دیرافت مجوز
ارســال کردیم ،از طیرق فراتک ،فرابورس
ایــران موضوعاتــی ماننــد نرمافزارهای
نظارتی فرابــورس ،نرمافزارهای کابرردی و
همچنین گنهداشت هســته معامالتی را
دنبال خواهد کرد.

در ســپردهگذاری تغییر کرد و دیگر "ذذذ" نبود بلکه  bfmبود و چون در
فرآیند انتقال اطالعات از معامالت دیده نشده بود سفارش کدهای  bfmبا
مشــتریان عادی تداخل پیدا کرد یعنی اگر بازارگردان سفارش میگذاشت
مانند مشــتری عادی در صف قرار میگرفت و وارد معامله میشد که نباید
این اتفاق میافتاد .درباره این موضوع نامهای در اسفند ماه به سازمان بورس
ابالغ کردیم که نظر شــما چیست و باید با  bfmچه رفتاری شود ،مشتری
عادی اســت یا ماننــد کد "ذذذ" با آن رفتار کنیم که ســازمان گفت اینها
بازارگردان هستند و باید  originآنها با بازارگردان یکسان شود.
* موضوع اولویت آخر قرار داشتن سفارشات بازارگردانهاست
که در آخرین دستورالعمل بازارگردانی آمده بود...
روحاهلل دهقان :بله درسته آمده بود اما اطالعی از کد  bfmنداشتیم و در
بررسیهایی که کردیم با سفارشــات داخل سیستم مواجه و بعد از بررسی
متوجه شــدیم که اوریجین آنها مانند بقیه اســت و باید براساس مستندی
آپدیــت کنیم .در روز بعد از آن که اختــالل پیش آمد همکاران bfmها را
آپدیت و اوریجین آنها را تغییر دادند یعنی از حالت مشتری عادی به حالت
بازارگردان تبدیل شدند ،هسته معامالت زمانی که سفارش فرستاده میشود
در  headerسفارش کد  originرا میگیرد یعنی  OMSباید کد اوریجین
را در ســفارش خود بفرســتد و در آن مشخص کند که برای چه شخصی و
با کدام اوریجین ســفارش میفرستد و این موضوع را کنترل کند یعنی هر
سفارشــی برچسب داشته باشد که برای کالینت است یا بازارگردان و یا کد
گروهی ،قبال چنین قابلیتی وجود نداشــت و از سال  ۹۶به بعد برای سامانه
معامالت این قابلیت شکل گرفت که بتواند کنترل کند.
* یعنی آن تغییر برچسبها برای سامانه قابل شناسایی نبود؟
روحاهلل دهقان :خیر چون دوســتان با برچســب متفاوت میفرستادند و
هســته معامالت ســفارشها را بر میگرداند و omsهــا از این تغییر خبر
نداشتند.
مهرداد رجبی :نحوه خبردار شــدن omsها هم بــه اینصورت بود که از
اطالعات پرتفویی که هر روز از ســمات دریافــت میکنیم برای یک کد دو
اوریجین متفاوت دریافت میشود که باعث مشکل شده است.
* در حال حاضر omsها تمــام این تغییرات را اعمال کردند و
دیگر با چنین مشکلی مواجه نمیشوند؟
روحاهلل دهقان :بهنظر میرســد که اصالح کردند و دیگر مشکل ندارند ،اما
شاید برخی از آنها در ترکیب پرتفوی با اختالل مواجه شوند.
مهرداد رجبی :در ابتدا یک ســری سهم  ۶است و برخی حق تقدمها هم
یک است که در نهایت هم به یک ختم میشود ،در حال حاضر یک درست
است یا ۶؟
روحاهلل دهقان :اتفاق انجام شده این بود که مشتریهایی که با کد "ذذذ"
شــروع میشود و یا ابتدای آنها  bfmاســت ،بازارگردان هستند و omsها
هم میتوانند اوریجین آنها را به  ۶آپدیت کنند و ســفارش را با  ۶بفرستند
بنابراین با این روش رفع اختالل شد.

رجبــی :نآجایی که بازارگــردان در دامنه
قیمت ســهم یبــن خیرد و فــروش در رنج
تعیرف نشــده ،دخالت میکند که عرضه و
قتاضا بهم نزدیک و معامالت انجام شود،
هر لحظــه این را حســاب میکند که یبن
سفارش عرضه و قتاضا فاصله چقدر است.
الگویرتم در این ســنایرو سفارشات منتاسب
با تهعدات بازارگردان بر هســته معامالت
ایجاد میکند ات اینکه اپراتیرو اصلی پشــت
سیستم باشد و این کار را انجام دهد.

هانی شهری :به خاطر همین موضوع نمیتوانستیم به روز رسانی کنیم و
به روز رســانی را بصورت دســتی انجام دادیم ،اما در حال حاضر وبا به روز
رسانی هسته معامالت ورفع باگهای آن مشکلی وجود ندارد.
* در نهایت همه این بار به شــرکت ســپردهگذاری میرسد،
مشکل دستی بودن پست ترید حل نشدنی است؟ چرا فرآیند
از ساعت  15تا  20طول میکشد؟
روحاهلل دهقان :پســت ترید دیگر دستی نیست و در حال حاضر تا حدود
 15:30بعدازظهــر که معامله انجام میشــود یعنــی اوراق باقی میماند و
هنوز بازار تمام نشــده است ،بعد از آن وارد فاز نظارت میشویم یعنی ناظر
زمانی میخواهد بنابراین ما کاری بــرای انجام دادن نداریم چون معامالت
را به پســت ترید منتقل کردیم و ممکن است ناظر به هر دلیلی تصمیم به
ابطال بگیرد ،معموال اگر اتفاق خاصی رخ ندهد باید تا ساعت  18بعدازظهر
سیســتم را تحویل دهند .تقریبا از ســال  ۹۹پست ترید آنالین شده است،
تا شــش ماه اول سال  ۹8که رشــد بازار شروع شد ،مجبور شدیم همزمانی
را بیشــتر کنیم یعنی کارهای معامالت و پــس از معامالت را باهم مخلوط
کنیم که به بازار فردا صبح برســیم بنابراین صبر میکردیم معامالت ساعت
 1۲تمام شــود باتوجه به اینکه تعداد معامالت باالیی هم نداشتیم تا حدود
ساعت  15نظارت بود و بعد از آن فرآیند انتقال معامالت به پس از معامالت
شــروع میشــد چون در اثر معامالت دارایی افراد جا به جا میشود و برای
مباحث تســویه میرود یعنی پول بین کارگزار ،خریدار و فروشــنده جا به
جــا و کارمزدها هم کم میشــود ،این دو اتفاق بایــد رخ دهد و اولویت هم
اینکه معامالت سیســتم معامالت باید به پس از معامالت منتقل شود یعنی
در ســامانه پس از معامالت ریجستر شــود ،شرکت مدیریت فناوری ساعت
سه کار ریجستر را شــروع میکرد که گاهی تا ساعت 1۲-1نصف شب هم
ریجســتر کردن معامله طول میکشید بنابراین سیستم را عوض کردیم و از
حالــت  file baseبه  message baseتبدیل کردیم یعنی پیام جابهجا
میشود.
در حال حاضر که ســاعت  ۹صبح معامالت شــروع میشود از ساعت ۹:10
پیامهای معامالتی ســامانه معامالت برای سامانه پس از معامالت میرود و
ثبت کردن معامالت شــروع میشــود یعنی تغییرات دارایی همزمان انجام
میشــود و در زمان انجام معامالت هم تغییرات دارایی در پس از معامالت
انجام میشود اما نهایی نمیشود تا زمانی که ناظر ،بازار را تحویل دهد.
قبــال صبر مــی کردیم ناظر بــازار را تحویل و بعد عملیات ثبت را شــروع
میکردیم یعنی فرآیند ابطال در ســامانه پس از معامالت نداشــتیم چون
معامــالت نهایی را ما منتقــل میکردیم ،کاری که عالوه بــر دریافت پیام
و ثبت انجام شــد اینکه برای فرآیند ابطال ،معامالت را در ســامانه پس از
معامالت هم میدیدیم چون ناظر ممکن بود تشــخیص دهد این معامله را
نمیخواهــد و ابطال کند ،بنابراین مجبور بودیم در پســت ترید هم دوباره
دارایی را برگردانیم.
حدود ســاعت  15:30که بازار تمام میشــود بهصورت معمول بین ساعت
17تا 18باید بازار را تحویل دهند ،معموال بورس تهران زودتر تحویل میدهد
و زمان فرابورس بیشــتر است اما حداکثر زمان آن ساعت  18است که باید

* اگر فرض کنیــم زمانی حجم معامالت آنقدر باال رود که بازار
به روزی  50هزار میلیارد تومان برسد ،سامانه آفالین با مشکلی
مواجه نمیشود؟
محمود حســنلو :باتوجه به بهبودها و توســعههایی که مهندس دهقان
گفتند ،پارســال هم که کارگزاریها میگفتند دارایی از ســپردهگذاری به
روز نشــده است بیشتر مشکالت از انتقال سامانه معامالت به سامانه پس از
معامالت و بهروز رسانی آن است که این مشکل را مدیریت فناوری رفع کرد
و بعد از آن که معامالت ثبت و پرتفوی به روز شــد ما معامالت را واکشــی
کرده و عملیات تســویه را شــروع میکنیم ،سامانه تســویه ما سال  ۹8به
روز رسانی شــده است ،مشکلی با سرعت نداریم و در حال حاضر حدود دو
میلیون معامله را در کمتر از یک ساعت تسویه میکنیم.
* یعنی کار شما تا ساعت  21شب طول نمیکشد؟
محمود حسنلو :ما منتظر شــرکت مدیریت فنــاوری میمانیم که تحویل
دهند و بعد از آن حدود یک تا دو ساعت کار داریم.روح اهلل دهقان :اتفاقی
که در سامانه معامالت در تعطیالت خرداد  1400رخ داد که البته زیر ساخت
آن فروردین  1400تهیه شد اینکه پست ترید از ماشینهای قدیمی به یک
ســری ماشینهای سختافزاری جدید منتقل شد که  Performanceآن
کامال متفاوت است و ماشینهای قبلی برای سال  ۹۲-۹3است.
* دو سال گذشــته که حجم معامالت بازار در حال رشد بود،
گفتیــد اگر روزی ارزش معامالت بازار به باالی  20هزار میلیارد
تومان برسد ،نمیدانم این سامانهها جواب میدهد یا خیر ،اآلن
دیگر چنین نگرانی ندارید؟
روحاهلل دهقان :اکنون هم در پــس از معامالت و هم در معامالت رکورد
 30هزار میلیارد تومان و  5میلیون معامله در روز را بدون نگرانی پشتیبانی
میکنیم ،فرآیند پس از معامالت بســیار به ســرعت سخت افزار و دیسک
بستگی دارد ،ماشــینهای قدیمی دیسکهای معمولی و cpuهای قدیمی
داشتند چون ســرعت پردازش وهاردها هم پایین بود ،ماشین جدیدی که
خرداد زیر بار ســامانه پس از معامالت رفت تمام دیســکها  ssdهســت
بنابراین سرعت انتقال اطالعات به شدت افزایش پیدا میکند یعنی چند ده
برابر میشود و  cpuهم که به روز ترین نسل موجود در بازار است.
* در سامانه سپردهگذاری هم این بهروز رسانی اتفاق افتاد؟
روحاهلل دهقان :خرید ماشینها با شرکت سپردهگذاری و نصب و راهاندازی
با شرکت مدیریت فناوری بود.
* زمانی که اســتفاده از الگوریتم توســعه یابد ممکن است
بســیاری از افراد بخواهند معامالت الگوریتمی انجام دهند که
این حجم بار دیگری ایجاد میکند ،آیــا omsها این آمادگی
را دارند؟
روحاهلل دهقان :الگوریتمها تا جایی که به حالت  HFTنرســد خطری از
نظــر بار بر روی ســامانه معامالت ندارد ،ممکن اســت الگوریتم از دیدگاه
ناظر بازار عدالت بازار را مخدوش کند چون سرعت تصمیمگیری آن از مغز
انسان بیشــتر اســت .عدالت در بازار نگرانی ناظر بازار است چون میگوید
الگوریتم سریعتر تصمیم میگیرد و عدالت را بهم میریزد .از نظر سامانهای
و زیرساختی الگوریتم جایی ایجاد نگرانی میکند که  HFTباشد ،در بازار ما
باتوجه به میزان کارمزد معامالت که  1.5درصد از مبلغ است HFT ،کارایی
نخواهد داشت و ربطی به زیرساخت فنی ندارد.
* ممکـن اسـت زمانـی مجبور شـویم کـه کاهـش کارمزد هم
داشـته باشیم؟
روحاهلل دهقــان :صرفا بحث کاهش کارمزد نیســت مثال روی آپشــنها
الگوریتم میتواند فعال باشد اما آپشنها عمق ندارند.
هانی شــهری :از نظر عملکردی هــر نوع محدودیتــی کل الگوریتمها را
خدشــهدار میکند ،الگوریتمهایی که بهصــورت نرمال در دنیا کار میکنند
براســاس تریدهایی اســت که از طریق هوش مصنوعــی انجام می دهند و
تصمیماتــی میگیــرد وهیچگونه محدودیتــی ندارند  ،در هیچ جا شــما
دامنه نوســان ومحدودیت ارســال  300میلی ثانیه وجود ندارد و این قبیل
محدودیت ها الگوریتم ها را عمال از کار می اندازد.

* آیا زیرساختهای فناوری آماده توسعه الگوریتمها هستند؟
هانی شهری :بله ،زیرساختهای فناوری شرکتهای  OMSآمادگی توسعه
الگوریتــم را دارند و میتوانند در اختیار شــرکتهای ارائه دهنده مدلهای
الگوریتمی که مجوز ســازمان را دارند قرار دهند در واقع یک قرارداد ســه
جانبه بین شــرکت ارائه دهنده زیرســاخت یا همان OMSو شــرکت ارائه
دهنده الگوریتم وشرکت کارگزاری یا صندوقها منعقد میشود.
مهــرداد رجبی :تقریبــا بازارگردانی  ۲50نمــاد را از طریــق الگوریتم
انجام میدهیم.
* تاکنون الگوریتمها با مشکل مواجه نشدند؟
مهرداد رجبی :باألخره ممکن اســت هر سیســتم نرم افزاری گاهی دچار
اختالل شــود اما بــه صورت نرمال نــه چنین موردی وجود نــدارد ،مدل
بازارگردانــی موجــود در ایران اینگونه اســت که مجوزهایــی میگیرند و
ذینفعانی وجود دارند که سقف دارایی و موجودی آنها دیگر اجازه نمیدهد
کــه کار بازارگردانی انجام دهند چون با منابــع محدود مالی و تعدادی که
در اختیار آنها میگذارند شــروع به کار بازارگردانی میکنند و بســیاری از
شــرکتهای بازارگردان که به تعهدات خــود عمل نکردند هم به خاطر این
مســئله است چون صندوق بازارگردان منابعی دارد که باید این منابع ریالی
و موجودی تعدادی ســهم را تأمین کند و بسیاری از مواقعی که به تعهدات
خود عمل نمیکنند به این خاطر اســت که سهم و منابع مالی ندارند اما در
آن زمانی که منابع کافی دارند معموال به تعهدات آنها اعمال میشود.
موضوعی که وجود دارد اینکه یک صندوق بازارگردانی که  50نماد دارد در
تعهدات خود گفته که هر دو دقیقه یکبار سفارشــاتی را به هسته معامالت
ارســال میکنم که این به صورت دســتی نشدنی اســت اما الگوریتمهای
بازارگــردان برای انجام تعهداتش کمک میکنــد .آنجایی که بازارگردان در
دامنه قیمت ســهم بین خرید و فروش در رنج تعریف نشده ،دخالت میکند
که عرضه و تقاضا بهم نزدیک و معامالت انجام شود ،هر لحظه این را حساب
میکند که بین ســفارش عرضه و تقاضا فاصله چقدر است ،آیا آن فاصله در
دامنه مظنه وجــود دارد که ورود پیدا کند یا نه .الگوریتم در این ســناریو
سفارشات متناسب با تعهدات بازارگردان بر هسته معامالت ایجاد میکند تا
اینکه اپراتوری اصلی پشت سیستم باشد و این کار را انجام دهد.
* میتوان برای نوسانگیری از الگوریتم استفاده کرد؟
مهرداد رجبی :الگوریتمها در دنیا دو دســته هســتند ،یک سری تصمیم
گیرنــده که یا از هــوش مصنوعی کمک میگیرند و یا اســتراتژی دارند و
برخی هم الگوریتمهای اجرا کننده هستند مثال فرض کنید شرکتی حقوقی
تصمیم گرفته تعدادی سهم را در بازار بفروشد پس تصمیم را گرفته و اجرا
به لحاظ ســنتی اینگونه اســت که با معاملهگر تماس می گرفت و میگفت
امروز  ۲0میلیون خودرو برای من بفروش و معاملهگر هم در طول بازار سعی
میکرده بفروشــد ،فرض کنید معاملهگر  ۲0مشــتری دارد چقدر میتواند
در لحظه آن ســهام خــاص را برای فروش نظارت کند و مــورد دوم اینکه
باألخره این اطالعات بروز پیدا میکند و معاملهگر اگر خود ســهمی داشت
هم میفروخت بنابراین الگوریتم کمک میکند تصمیمی که شرکت حقوقی
گرفته به بهترین نحو انجام شود و کمترین اثر ممکن را بگذارد.
روحاهلل دهقان :طبق داده به نقطهای نرســیدیم که بتوان این تفســیر را
کرد که الگوریتم باعث اختالل میشــود .وقتی سفارش ارسال میشود طبق
دســتورالعمل وقتی الگوریتم سفارش میگذارد باید برچسب بخورد و اینکه
ســازمان مجوز داده است براساس همین برچســب خاص آنها بود که این
سفارشات به نیم درصد هم نمیرسد در حال حاضر هم به همین نحو است.
گاهی میتوان معامالت آنالین انجام داد اما لگوریتم را ســوار کرد که کسی
متوجه نمیشود.
* omsهــا فقط به مشــتریان حقوقی میتواننــد الگوریتم
ارائه دهند؟
مهــرداد رجبی :خیر ،ســرویس را میتوانیم بدهیم و ســامانه الگوریتم
محدودیت ندارد و میتوان به حقیقیها هم داد.
هانی شهری :شرکتهای  omsارائه کننده مدلهای الگوریتم نیستند ولی
زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری را فراهم میکنند و به شرکتهای
کارگزاری ارائه میدهند ،کارگزاریها هم موظف هســتند ،این سرویسها را
به اشخاص حقوقی بدهند.
محمود حســنلو :مشکل از جایی شــروع میشــود که نهادهای نظارتی
ســعی میکنند نظارت کنند امــا کار را دچار مشــکل میکنند ،نمیتوان
مقابل الگوریتم ایســتاد چون از روی ما رد میشود .باید قبول کرد معامالت
الگوریتمــی وجود دارد و باید امکان دسترســی apiها به همه داده شــود،
درست اســت که نگران زیرساخت هســتیم اما همه که به یکباره استفاده
نمیکنند بلکه به تدریج رشــد میکند و باید خود را وفق دهیم .اشــخاص
حقیقی که برنامه مینویســند با  UIآنالین به سادگی میتوان در رباتی که
بر روی کانتر ایجاد میشود کلیک را شبیهسازی کرد که در نظارت شخصی
متوجه نمیشود .این موضوع باعث فشار میشود چون از ابزار نامناسبی برای
هدف توجیه پذیر ایجاد شــده است به همین دلیل مسئله  300میلی ثانیه
مطرح شــد که ربات سرخط زن نداشته باشد .درنتیجه برای نظارت درست
باید الگوریتم به همه داده شود.
* برای رفع این موضوع میشود کاری کرد؟
روحاهلل دهقان :نه چون نمیتوان بر روی کالینت تمامی افراد وســیلهای
نصــب کرد برای اینکه ببینیم ربات دارند یا خیر ،اگر الگوریتم به همه داده
شود ،هزینه دور زدن آن افزایش پیدا میکند.
* آیا حذف امکان ســرخطی زدن ابتدای صبــح به نفع کل
بازار نیست؟
روحاهلل دهقان :ســرخطی به خاطر دامنه نوســان است و برداشتن دامنه
نوســان به نفع زیرساخت است ،هر زمان که به بدنه فنی اعتماد و توانستند
کار خــود را انجام دهند اصوال هــم اتفاقات خوبی افتاده و هم از اتفاقات بد
جلوگیری شده است اما بهطور کلی نمیتوان گفت که سامانهای وجود دارد
که هیچ وقت  failنمیکند.
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سود نقدی  940تومانی به ازای هر سهم آریا تصویب شد

۳۰هزار میلیارد ریال اوراق بدهی در دست انتشار «تماوند»

پرداخت فوری سود سهامداران حقیقی از  ۷اردیبهشت

معاون تامین مالی شرکت تأمین سرمایه دماوند در خصوص جزئیات انتشار  30،000میلیارد
ریال اوراق بدهی در دســت انتشــار «تماوند»و اخذ موافقت اصولی انتشــار اوراق بدهی از
ســازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد که تامین مالی مذکور برای دو شــرکت انجام خواهد
شد.
مهدی خاکپور گفت :بر اســاس موافقت اصولی منتشر شــده توسط سازمان بورس و اوراق
بهادار در تاریخ  28فروردین ماه ســال  ،1401شــرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام) با
نماد «وکغدیر» قصد دارد از طریق انتشــار اوراق اجاره سهام بر اساس سهم شرکت سنگ آهن گهر زمین «نماد
کگهر» به مبلغ  20،000میلیارد ریال تامین مالی کند .اوراق اجاره «وکغدیر» با نرخ  18درصد ســاالنه با مواعد
پرداخت سود هر شش ماه یک بار و با عمر اوراق  4سال است که به منظور تأمین مالی پروژه  50هزار تنی تغلیظ
و کنسانتره مس و طا با عیار  25درصد شرکت مس سازان انجام خواهد شد.
وی ادامه داد :شــرکت فوالد غدیر نیریز (ســهامی خاص) که از دیگر شرکتهای زیرمجموعه «وکغدیر» است به
منظور تأمین مالی بخشی از سرمایه در گردش خود به منظور خرید گندله از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ
 10،000میلیارد ریال تامین مالی خواهد کرد .موافقت اصولی انتشار اوراق مرابحۀ مذکور در تاریخ  29فروردین
ماه سال جاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است .نرخ اوراق مذکور  18درصد ساالنه با مواعد
پرداخت هر ســه ماه یکبار با عمر اوراق  4ساله بوده و متعهد پذیره نویس ،بازارگردان و مشاوره عرضه اوراقهای
یاد شده شرکت تأمین سرمایه دماوند است.
معاون تامین مالی شــرکت تأمین ســرمایه دماوند در خصوص نخستین تأمین مالی در سال جاری توسط تأمین
ســرمایه دماوند افزود :در  14فروردین ماه سال جاری نخســتین تامین مالی به مبلغ  11،500میلیارد ریال به
منظور تأمین مالی شــرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان (ســهامی عام) انجام شــد .نرخ اوراق اجاره مذکور ساالنه
 18.5درصد با مواعد پرداخت هر ســه ماه یکبار با عمر اوراق  4ساله است .منابع حاصل از انتشار اوراق اجاره به
منظور تأمین مالی بخشــی از هزینههای اجرای پروژه گندلهسازی بهاباد استفاده خواهد شد .متعهدپذیره نویس
و بازارگردان اوراق مذکور نیز برعهدۀ شــرکت تأمین ســرمایه دماوند بود که در  14فروردین ماه ســال جاری با
موفقیت کلیۀ اوراق مذکور پذیره نویســی شــد .خاکپور در خصوص سایر تامین مالیهای در دست اقدام تأمین
ســرمایه دماوند گفت :در سال جاری به غیر از  30،000میلیارد ریال موافقت اصولی اخذ شده از سازمان بورس
و اوراق بهادار ،شــرکتهای دیگری نیز درخواســت تامین مالی به تامین سرمایه دماوند دادهاند که در حال طی
کردن فرآیند اجرایی انتشار اوراق و پروسۀ اخذ موافقت اصولی و مجوزات الزم از مراجع ذیصاح هستند که به
محض نهایی شدن آن متعاقبا اطاع رسانی خواهد شد.

مجمع عمومی عادی ســاالنه آریا ساســول با حضور بیش از  94درصد سهامداران برگزار شــد و مجمع با توزیع  940تومان به ازای هر سهم معادل با
96درصد ســود قابل تقســیم موافقت کرد همچنین مطابق با زمانبندی منتشره در ســامانه کدال ،پرداخت سود سهامداران حقیقی  7اردیبهشت از
طریق سامانه سجام توزیع میشود.
بنا بر این گزارش ،امیر حســین بحرینی ،مدیرعامل شــرکت پلیمر آریاساســول با ارائه گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام به تشریح
فعالیتها و دســتاوردها در ســال  1400پرداخت و گفت :اســتمرار تولید حداکثری و ایمن یکی از موفقیتهای سالیان اخیر شرکت است که در سال
 1400نیز ادامه یافت و با تولید حدود یک میلیون و  910هزار تن انواع محصوالت ،باالترین رکورد تاریخ شرکت رقم خورد .وی افزود :آریا ساسول با رفع گلوگاههای تولیدی
واحدهای پلیاتیلن ســنگین و ســبک در سالهای اخیر و انتخاب روش پیشگویانه به جای روش پیشــگیرانه در نگهداری و تعمیرات و توجه به اصل مدیریت داراییهای
فیزیکی ،در ســال  1400نیز همانند ســال  1399رتبههای اول و دوم تولید را در میان  13واحد  300هزارتنی پلی اتیلنی کشــور به خود اختصاص داد و موفق شــد به
رکورد تولید  396هزار تن در واحد پلیاتیلن سنگین و  385هزار تن در واحد پلیاتیلن سبک دست یابد .وی با اشاره به ثبت رکورد تولید بدون وقفه  675روزه در واحد
پلیاتیلن سنگین و متوسط شرکت گفت ،دستیابی به چنین رکورد بیسابقهای درجهان برای تولید بدون وقفه پلی اتیلن فاز گازی ،نتیجه دستیابی شرکت به دانش بومی
کنترل عملیات در اینگونه واحدهاست و به حق که مصداق توجه به تولید دانش بنیان به شمار میرود .بحرینی در ادامه افزود :واحد الفین شرکت نیز با فراهم شدن امکان
صادرات اتیلن موفق به تولید مســتمر  132/5تن در ســاعت اتیلن منطبق با ظرفیت اسمی پس از افزایش ظرفیت شد و با تولید یک میلیون و بیست و نه هزار تن اتیلن
در سال  1400نیز رکورد تولید ادوار خود را شکست.
ثبت رکورد  13۵هزار میلیارد ریال سود خالص
بحرینی با اشــاره به رشــد  22درصدی سود خالص نسبت به دوره مشابه سال قبل افزود :پایداری سودآوری یکی از ارکان استراتژیهای بلند مدت آریاساسول در  5سال
اخیر بوده و تاش مستمر بر این بوده تا با حفظ ثبات در سودآوری حتی در پرنوسانترین ایام کسب و کار ،شرکت به سمت افزایش سود بیشتر نیز حرکت کند .استقرار
نظام برنامهریزی سازمانی منحصر به فرد ،رفع گلوگاههای عملیاتی و استمرار تولید حداکثری و ایمن ،تنوع بخشی به بازارهای فروش ،در کنار خروج کسب وکار جهانی از
رکود ناشــی از کرونا ،از دالیل اصلی دســتیابی به سود حدود  135هزار میلیارد ریالی (معادل  590میلیون دالر) در سال  1400است که باالترین رکورد سودآوری ارزی و
ریالی در تاریخ شرکت به شمار میآید .وی گفت :درآمد حاصل از فروش شرکت در سال  1400نیز به رقم بیسابقه  265هزار میلیارد ریال (معادل یک میلیارد و 160
میلیون دالر) رسید که این میزان درآمد نیز در کل ادوار گذشته آریاساسول بیسابقه بوده است.
آخرین خبر از طرحهای توسعه و پیش بینی  110میلیون دالر سود جدید
مدیرعامل شرکت پلیمر آریاساسول یادآور شد :پروژه احداث واحد پلیاتیلن جدید شرکت با ظرفیت  300هزار تن در سال که در نیمه اول سال  1402به بهرهبرداری خواهد
رســید با اضافه کردن حدود  100میلیون دالر به ســود ساالنه شرکت ،بدون شک مهمترین اتفاق در حوزه کسب و کار و سودآوری شرکت است که پس از زمان بهرهبرداری
مجتمع در ســال  87به وقوع پیوســته است .وی از طرح دیگری با عنوان پروژه  165هزار تنی جداسازی محصول جانبی  +C3سخن گفت و ابراز امیدواری کرد :با اجرای آن،
با افزایش  10میلیون دالری سودآوری از طریق تکمیل زنجیره ارزش ،پایداری تولید واحد الفین از این منظر نیز تثبیت خواهد شد .بحرینی در پایان گزارش از قصدش برای
خداحافظی با شرکت پلیمر آریاساسول پس از مجمع عمومی پرده برداشت و از مسئولینی که به خواسته او احترام گذاشته و با جدایی او موافقت کردند تشکر کرد.

روی خط تحلیل

افزایش تقاضا در گروه پاالیشی

روند معامالت در گروه انبوه سازی بازارسرمایه

رشد 400درصدی سود خالص «سپ»

تقاضا در گروه پاالیشــی تحت تاثیر اعام مسکو مبنی بر به بنبست رسیدن مذاکرات صلح برای
حل مســاله اوکراین و در نتیجه رشد قیمت نفت در بازارهای جهانی ،افزایش یافت .بازار کماکان
در انتظار گزارش  12ماهه خوب نمادهای پاالیشی است.
شبندر در غیاب شپنا بیشترین حجم معامات را از آن خود کرده است .روی نمودار اما شبندر بار
دیگر برای گذر از سقف  830 – 835تومان خیز برداشته است .بنابراین برای اینکه بتواند بازار را
مجاب به خرید کند ،نیاز به تثبیت در سطوحی باالتر از مقاومت یاد شده دارد.
شــاوان نیز در شرایط مشــابهی قرار دارد .شاوان برای دستیابی به تارگت  18.000تومانی نیاز به
گذر از سد 15.000 - 15.500تومانی دارد.
شــتران که در واکنش به حمایت  530تومانی برگشــت زده و با اقبال بازار مواجه اســت .به نظر
برای مدت کوتاهی حد فاصل دو ســطح  515و  575تومان نوسان کند و سپس به روند صعودی
خود ادامه دهد.
شبریز که به سمت مقاومت  4.630تومانی در حرکت است .برای رسیدن به کانال  5هزار تومانی
نیاز به گذر از سد یاد شده دارد/.کارگزاری بورس بیمه ایران

در گروه انبوهسازی مسیر نمادها متفاوت است و آنهایی که بازیگران بهتری دارند ،تحرکات بهتری
را تجربه میکنند.
از ثتران آغاز کنیم که با رشــد  25درصدی در یک قدمی مقاومت  350تومانی قرار گرفته است.
نکته قابل توجه اما افزایش حجم معامات در روزهای گذشــته اســت .به نظر ثتران با رسیدن به
نقطه یاد شده و پس از استراحت کوتاهی به رشد خود ادامه دهد.
ثاخت که کماکان درگیر مقاومت نخســت خود در سطوح  220تومان است .بنابراین برای رویت
قیمتهای  250تومانی نیاز به گذر مقاومت یاد شده دارد.
ثبهساز هم روند معامات بدی ندارد .این سهم در حال تکمیل شاخه  Fاز یک دیامتریک الماسی
است .بنابراین با توجه به لزوم همپوشانی شاخه  Fبا  Dبه نظر میرسد راه همواری برای دستیابی
به هدف  165تومانی داشته باشد.
در پایان ثپردیس که عرضهها در آن باعث عقبنشینی قیمت تا محدوده  350تومانی شده است.
از این رو میتوان ثپردیس را برای یک رشــد  30درصدی در پایینهای احتمالی ( 315تومان) با
حد ضرر  10درصدی برای بررسیهای بیشتر مدنظر داشت/.کارگزاری بورس بیمه ایران

شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش با نماد (سپ) در بازار دوم بورس قرار دارد.
شــرکت پرداخــت الکترونیــک ســامان کیــش در اولیــن فصــل ســال مالــی خــود 151
میلیــارد تومــان ،معــادل  303ریــال بــه ازای هــر ســهم بــا ســرمایه قدیــم (و  189ریــال بــه
ازای هــر ســهم بــا ســرمایه جدیــد) ســود خالــص بــه دســت آورد کــه رشــد حــدودا 400
درصــدی نســبت بــه فصــل قبــل و  32درصــدی نســبت بــه فصــل مشــابه ســال گذشــته
نشان میدهد.
مبلــغ درآمدهــای عملیاتــی شــرکت در ایــن فصــل بــا رشــد دو درصــدی نســبت بــه فصــل
قبــل بــه  900میلیــارد تومــان رســید .ســپ در فصــل مشــابه ســال گذشــته  715میلیــارد
تومــان درآمــد کســب کــرده بــود.
حاشــیه ســود ناخالــص شــرکت در ایــن فصــل رشــد  6واحــد درصــدی نســبت بــه فصــل قبــل
تجربــه کــرد و بــه 13درصــد رســید .ایــن رقــم در فصــل مشــابه ســال گذشــته 20درصــد
بــوده اســت.آخرین قیمــت ســهم  2290تومان بوده و در ســه ماه اخیر 10درصد بازدهی کســب
کرده است /.آوا تحلیل

مدیرعامل شرکت توسعه و عمران امید خبر داد:

توزیع  4308میلیارد ریال سود به سهامداران «ثامید»

مجمـع عمومـی عـادی سـاالنه
شـرکت توسـعه و عمـران امیـد کـه در روز یکشـنبه 28
فروردیـن سـال جـاری بـا حضـور بیـش از  79درصـد از
سـهامداران برگـزار شـد مبلـغ  122ریال سـود نقدی به
ازای هـر سـهم بین سـهامداران تقسـیم شـد.

مدیرعامـل شـرکت توسـعه و عمـران امیـد در مجمـع
عمومـی عـادی سـاالنه ایـن شـرکت گفت :در سـه ماهه
اول سـال مالـی  1401نسـبت بـه سـه ماهـه اول سـال
 1400توانسـتیم رشـدی  13برابـری را در زمینه فروش
کسـب و  80درصـد از بودجـه فروش سـال مالی 1401
ثامیـد را نیـز در سـه ماهـه ابتدایـی سـال مالـی جدیـد
محقـق کنیم.
مجیـد محمـدی شـکیب در گفـت و گو با صـدای بورس
بیـان کـرد :در مجمـع عمومـی عـادی سـاالنه ثامیـد
عملکـرد هیـأت مدیـره در سـال مالی منتهی بـه  30آذر
 1400مـورد بررسـی قـرار گرفت و در نهایت بـا توجه به
وضعیـت قابل قبول و مناسـب شـرکت در سـال گذشـته
گـزارش فعالیـت هیأت مدیـره مورد تصویب قـرار گرفت.
وی در مـورد میـزان فـروش و سودسـازی ثامیـد در
سـال گذشـته افـزود :در سـال  1400میزان فـروش 2/5
برابـر سـال  1399و سـود حاصلـه از میـزان فـروش در
مقایسـه با سـال  1399رشـدی حدود  4برابـر را به ثبت

رسـانده اسـت که مـی بایسـت مـورد توجه سـهامداران
قـرار گیـرد مدیرعامـل شـرکت توسـعه و عمـران امیـد
در مـورد عملکـرد شـرکت تاکیـد کـرد :درحـال حاضـر
در اسـتانهای تهـران ،خراسـان رضـوی ،اصفهـان ،البرز،
خوزسـتان ،آذربایجـان شـرقی و مازنـدران تعـداد 32
پـروژه با متـراژ کل  276000پـروژه اجرایـی داریم و 61
پـروژه بـا متـراژ کل  940هـزار متـر مربـع نیز در دسـت
مطالعـه و بررسـی بـرای سـرمایهگذاری قـرار دارد .ثامید
در سـال  1401نسـبت به سال گذشـته رشد چشمگیری
در ابعـاد ریالـی و متراژی داشـته اسـت به طـوری که در
سـه ماهـه ابتدایـی سـال مالـی  1401توانسـتیم مقدار
قابـل توجهـی از اهـداف شـرکت را محقـق کنیم.
محمـدی شـکیب برنامههـای شـرکت را در سـال جدید
ایـن گونـه اعـام کـرد :بـرآورد میشـود درآمدهـای
شـرکت درسـال مالـی آتـی بـه مبلـغ  1500میلیـارد
تومـان برسـد .همچنیـن شـرکت در نظـر دارد جهـت
پیشـبرد اهداف سـرمایهگذاری خود مبلـغ 2.000.000
میلیـون ریـال تسـهیات مالـی اخـذ و حـدود مبلـغ
 500.000میلیـون ریـال اوراق اجـاره صـادره کند .الزم
بـه ذکـر اسـت هزینههـای سـرمایهگذاری شـرکت در
پـروژه هـا شـامل هزینههـای خریـد زمیـن ،اخـذ پروانه
و سـاخت بـرای سـال مالـی آتـی مبلـغ  1500میلیـارد
تومـان ریـال بـرآورد میشـود.
وی ادامه داد :در زمینه فروش در سـه ماهه اول سـال مالی
 1401نسـبت به برنامه سـه ماهه اول همین سـال رشدی
 13برابـری را ثبـت کـرده ایـم کـه عملکـردی قابـل قبول
ارزیابی می شـود .همچنیـن  80درصد از بودجـه فروش را
در سـه ماهـه ابتدایی سـال جدید محقـق کرده ایم.
شـرکت در زمینـه پروانههـا و قراردادهـا نیز در مقایسـه
بـا گذشـته فراتـر عمل کرده اسـت و بخش عمـده ای از
برنامههـای سـال  1401در سـه ماهـه اول سـال را اجرا
کرده اسـت.
محمـدی شـکیب در خصـوص برنامههـا و طرحهـای
توسـعه ای در ثامیـد گفـت :از جملـه برنامههـا و
طرحهـای توسـعه ای در شـرکت توسـعه و عمـران
امیـد مـی تـوان بـه توسـعه اسـتانی از نظـر جغرافیایـی
و همینطـور تعـداد پروژههـا و تملـک بیشـتر زمینهـا
اشـاره کـرد .همچنین برای آینده شـرکت نیز نسـبت به
گذشـته چنـد برابر پـروژه تعریـف کردیم کـه امیدواریم

بتوانیـم تمـام آنهـا را بـه مرحلـه نهایـی برسـانیم که در
نهایـت نتیجـه تمـام موارد گفته شـده در سـود و فروش
شـرکت نمایـان خواهـد شـد.
ایـن مقـام مسـئول در پاسـخ بـه این پرسـش کـه ثامید
بازهـم برنامـه ای بـرای افزایـش سـرمایه دارد تصریـح
کـرد :بـا توجـه بـه اینکـه در سـال گذشـته افزایـش
سـرمایه قابـل توجـه داشـتیم بـرای سـال جـاری برنامه
مجـددی بـرای ایـن امـر نداریـم.
وی بیـان کـرد :شـرکت در بیـن شـرکتهای فعـال
در ایـن صنعـت بـا حجـم فـروش معـادل مبلـغ 1070
میلیـارد تومـان در رتبههـای بـاال قـراردارد و بـا تکیـه
بـر توانمندیهـای خـود ،بـا اسـتفاده از اسـتراتژیهای
مناسـب توانسـته اسـت در سـال  1400فراتـر از اهداف
ریالـی و متـراژی تعییـن شـده دسـت یابـد.
ایـن فعال حوزه سـاختمان و مسـکن به موضـوع افزایش
وام مسـکن نیـز اشـاره کرد و افـزود :افزایش وام مسـکن

اگـر بـه میـزان معنـا داری افزایـش پیـدا کند مـی تواند
متقاضیانـش را بـرای تهیـه مسـکن ترغیـب و رونقی در
بـازار مسـکن ایجـاد کنـد .البتـه از سـوی دیگر ایـن امر
موجـب افزایـش قیمـت مسـکن می شـود کـه در نهایت
بحثـی دو جانبـه خواهـد بود .بـا توجه به احتمـال رکود
تورمـی در بازار مسـکن برای سـال  ،1401شـرکت امید
اطمینـان دارد بـا اتـکا بـه مزیتهـای رقابتـی در ایـن
شـرکت شـامل برنـد ،کیفیـت سـاخت ،شـرایط فـروش
اقسـاطی و مطلـوب خریـداران و بهـره مندی از پرسـنل
بـا تجربـه در امـور فروش بـه همـراه اسـتفاده از آخرین
روشهـای اطـاع رسـانی فـروش ،برنامه سـال  1401و
سـالهای آتـی را محقـق خواهـد کرد.
مدیرعامـل ثامیـد در انتهـا از سـهامداران خواسـت دچار
هیجانـات بـازار نشـوند و بـا صبـوری اقـدام بـه خریـد و
فـروش کننـد .عملکـرد شـرکت به معنـای واقعـی فراتر
از حـد انتظـار بـوده و در مقایسـه بـا سـایر شـرکتها

وضعیـت بسـیار قابـل قبولـی داشـته اسـت؛ بنابرایـن
قیمـت سـهام به صـورت عادی بایـد افزایش پیـدا کند و
اگـر مدتـی قیمتهـا در محـدوده منفـی قرار داشـت به
دلیـل هیجانـات بـازار و یا بـی اعتمـادی سـهامداران به
بـازار سـرمایه بوده اسـت ولی قطعـا اگر سـرمایه گذاران
رونـد شـرکت را مـورد بررسـی قـرار دهنـد متوجـه
خواهنـد شـد کـه سـهم ،ارزش نگهـداری را دارد و بـه
طـور قطع سـود مناسـبی را برای سـهامداران بـه همراه
خواهد داشـت .در این جلسـه شـاهین فارسـي بهعنوان
رئیـس مجمـع ،سـید حامـد پوربخش و مهدي مبشـري
بهعنـوان ناظـران مجمـع و مجیـد محمـدي شـکیب
بهعنـوان دبیـر مجمع انتخاب شـدند .همچنیـن از دیگر
مصوبـات مجمع ثامید تعیین موسسـه حسابرسـی مفید
راهبـر بـه عنوان بـازرس قانونـی و روزنامـه اطاعات به
عنـوان روزنامـه کثیراالنتشـار جهـت درج آگهیهـای
شـرکت بود.
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تحلیل

چشمانداز صنعت پاالیشی در سال جدید چگونه خواهد بود؟

تحلیل

طالی سیاه در جیب سهامداران

آیابهایگازجهایندورقیمیمشود؟
ﻗﯿﻤـﺖ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌـ ﺑـﻪ ﻣﺤـﺪوده ﻣـﻮرد اﻧﺘ ـﺎر د ر و ﺑﺎ ﺗﺮﯾـﻦ ﺳـ
رﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ .ﻫﯿـ ﻧﺸـﺎﻧﻪا ﻣﺒﻨـ ﺑـﺮ ﺗﻮﻗ اﯾﻦ
ﺧـﻮد از ﺳـﺎل 8
دوره ﭼﻨـﺪ ﻫﻔﺘـﻪا وﺟـﻮد ﻧـﺪارد و ﺣﺘ اﻣـﮑﺎن دارد ﭘﯿـﺶ از ﺗﻮﻗ اﯾﻦ
روﻧـﺪ اﻓﺰاﯾﺸـ  ،ﺑﻬـﺎ ﮔﺎز دو رﻗﻤ ﺷـﻮد.
دو ﻋﺎﻣـ ﺳـ ﻮح ﭘﺎﯾﯿـﻦ ﺧﺎﯾـﺮ و ﺗ ﺎﺿـﺎ ﺑـ وﻗﻔـﻪ ﺑـﺮا  LNGو
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﻫـﻮا ﺳـﺮدﺗﺮ از ﺣـﺪ اﻧﺘ ـﺎر ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﺎﻣـ ﺳـﻮم ﻣﻮﺟﺐ
ﺷـﮑ ﮔﺮﻓﺘـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ ﺟﺎدوﯾـ ﺑـﺮا ﻗﯿﻤـﺖ ﮔﺎز ﺷـﺪﻧﺪ.

ﺑﺮ اﺳــﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤ ﻫﺎ وزارت ﻧﻔﺖ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﭘﺎ ﯾﺸﮕﺎﻫ ﻣ ﺰم ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻗﺒﺎل ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻣ ﮐﻪ از دوﻟﺖ
ﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺷــﺎﻣ ﺳﻪ ﺑ ﺶ ﺑﺎ دﺳﺘ ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﺳﺘ ﺮاج و
حامد فقرایی
ﺧﻮد را ﺑﻪ دوﻟﺖ واﮔ ار ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷــﺎﻣ  ،ﺑﻨﺰﯾﻦ ،ﻧﻔﺖ ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﻮﺧﺖ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷــﺶ ﻣﺤﺼﻮل ا
کارشناس بازار سرمایه اﻧﺘ ﺎل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻣ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﻣﯿﺎن دﺳﺘ ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎ ﭘﺎ ﯾﺸﮕﺎﻫ و ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘ
ﺟﺖ ،ﻧﻔﺖ ﮔﺎز ﯾﺎ ﮔﺎزوﯾﯿ  ،ﻧﻔﺖ ﮐﻮره ﯾﺎ ﻣﺎزوت و ﮔﺎز ﻣﺎﯾ اﺳﺖ .در ﭘﻨ ﻣﺤﺼﻮل اول و ﺑﺮا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮ اﺳ ﺮد
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻓﺮو ﻣﺤﺼﻮ ت ﭘﺎ ﯾﺸﮕﺎﻫ و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻔﺘﺎ و ﮔﺎز
آﻧﻬﺎ ﻣ ﺗﻮان از ﻧﻤﻮدار ﺑﺎ و ﮔﺰار ﻫﺎ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اوﭘﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻫﻤﺎﻧ ﻮر ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدار ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﺷﻮد،
ﻣﺎﯾ از آﻧﻬﺎ ﻣ ﺷــﻮد .ﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﭘﺎ ﯾﺸﮕﺎه در اﯾﺮان و ﭘ ﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﻣ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
ﮐﺮ اﺳ ﺮد در ﺣﺪود
ﻣﺤﺼﻮ ﺗ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻔﺖ ﺳــﻔﯿﺪ و ﺳﻮﺧﺖ ﺟﺖ ،ﮔﺎزوﯾﯿ و ﺑﻨﺰﯾﻦ در اﺑﺘﺪا ﺳﺎل
ﭘﺎ ﯾﺸﮕﺎﻫ ﺷﺶ ﺷﺮﮐﺖ  ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن رو ﻦ ﭘﺎﯾﻪ و رواﻧﮑﺎر ﻧﻬﺎﯾ ﭼﻬﺎر ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﯿﺮ اﺳﺖ.
ﺗﺎ  8د ر داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﮐﺮ اﺳ ﺮد ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﻣﺤﺪوده ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ د ر ﺑﺮا ﮔﺎزوﯾﯿ ،
ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ ارز ﺑﺎزار ﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﻓﺮآوردهﻫﺎ ﻧﻔﺘ را ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎ ﭘﺎ ﯾﺸﮕﺎﻫ ﺗﺸﮑﯿ ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮ
ﻋﻤﻮدي آﺑﯽ درﻧ ر ﺑﺮا ﻧﻔﺖ ﺳﻔﯿﺪ و د ر ﺑﺮا ﺑﻨﺰﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺧﺼﻮ ﻧﻔﺖ ﮐﻮره زم ﺑﻪ ﮐﺮ
ﺷﺪه وﺧ ا ﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳ
ﺎم ﻓﺎﮐﺘﻮر
ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺗﺤ ﯿﻗﺒ ﺑ ازﺶ ﭘﺎ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ اﯾﻦ
ﻧﻤﻮدار ﺑﺎ
ﮔﺴﺘﺮﻣﻬ در
ﻧﻔﺖ ،اﻋ
ﻨﻌﺖﺷﺮو
ﯾﺸﮕﺎﻫزﮔﺮدد.
ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎ
اﺳﺖ .درﻮح
ﻧﻮﺷــﺘﺎرﺑﻪ ﺳ
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ
اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻤﻮاره ﮐﺮ اﺳ ﺮد ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﻔﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺑﺸﮑﻪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﻨﻌﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ﺷﺎﻣ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ،ﮐﺮ اﺳ ﺮد ﻣﺤﺼﻮ ت،
از ﻧﻔﺖ ﮐﻮره ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﺳﺖ.
ﻗﯿﻤــﺖ ارز ،ﺗ ﻔﯿ ﺧﻮرا  ،درﺟﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔ  ،ﺿﺮﯾــﺐ ﺑﻬﺮهور  ،ﻣﯿﺰان ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﺼــﻮ ت و ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ و
و اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺧﺼﻮ ﺑﺎزار ﮐﺎﻣﻮدﯾﺘﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﺧ ﻋﻤﻮدي ﻧﺎرﻧﺠﯽ رﻧ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ در
ﻗﯿﻤﺖ ارز ﯾﮑ دﯾﮕﺮ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾ اﺳــﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮدآور ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﭘﺎ ﯾﺸﮕﺎﻫ در اﯾﺮان ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗ ﯿﺮﮔ ار
روﯾﺪادﻫﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﮐ ن در ﺳ ﺟﻬﺎﻧ و داﺧ اﺳﺖ.
ﺑﺎﺷــﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾ ﻓﻌ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ،ﺗﻮرم ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣ اﮐﺮات ،ﺑﻪ ﻧ ﺮ ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ارز
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ،ﺑﺎ ﺷﯿﻮ ﮐﺮوﻧﺎ و ﻗﺮﻧ ﯿﻨﻪﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ اﻗﺘﺼﺎد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻧﯿﻤﺎﯾ 8
ﭼﯿﻦ ﺣﺪود
ﺑﻪ ﺳﻬ
ﻫﻤﺮاه ﻪﺷﺪ.اﯾﻦ
اﮐﺮاﯾﻦ و ﺣﻤ
روﺳﯿﻪ ﺑﻪ
ﺣﻤ ﻪ
اﺣﺘﻤﺎل آ
ﻣﺮﺑﻮﺑﺮا ﺑﻪ
ﺧﺼﻮ
ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﯿﻤﺖﮔ ار ﻣﺤﺼﻮ ت و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ در اﯾﻦ ﻨﻌﺖ اﺳــﺖ ،ﮐﻤﺘﺮ از ارﻗﺎم ﻓﻌ ﻓﺮ ﮐﺮد .در
ﺗﻮﺟﻪ در
ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎاﻗﺘﺼﺎد
ﮐﺸﻮر ﺷﺮاﯾ
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ رﯾﺰ
ﺷــﺪه و در
ﮐﺎﻫﺶﺎزﻫﻤﺮاه
ﺳــﻔﺮﻫﺎ ،ﺑﺎ
اﺧﺒﺎر ﺎﺿﺎ
ﺗ
ﻮرﺗ ﮐﻪ اﻧﺘ ﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿ ﻗﯿﻤﺖ ارز ﺑﺎ ﺗﻮرم ﺧﻮد را ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﺮده و ﺳﺮﮐﻮ ﻗﯿﻤﺘ در ﺑﺎزار ارز وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
و ﭘﺲ از آن اﻧﺘﺸــﺎر اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮ ﺑﻪ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺮو واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن و آ ﺎز ﺳﻔﺮﻫﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ و ...
در ﺣﺪود ﺗﺎ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﻧ ﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾ  .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
ﭘﯿﺪاﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ارز را ﺑﺮا ﺳﺎل
ﺑﺎﺷــﺪ،
دﻟﺎر و
ﺑﺎﻟﺎﺗﺮ ازﻋﻤﻮد آﺑ رﻧ
ﻧﻤﻮدار ﺑﺎ ﺧ
ﺑﺎزﮔﺮدد.ﺗﺎ ﺷﺮو اﻋ
ﺧﺎم از ﮐﺮوﻧﺎ
ﻧﻔﺖﻮح ﻗﺒ
ﺎدراﺗﯽﺑﻪ ﺳ
ﺑﺎزارﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ
ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ
ﮔﺴﺘﺮﺑﻪ ﺳدر ﻮح
ﻗﯿﻤﺖ مﻧﻔﺖ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ
در ﺪي روﺳﯿﻪ از
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣ ﺒﺖ در ﻣ اﮐﺮات ﻫﺴــﺘﻪا و ﻋﻤ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘ و ﺳﺮﮐﻮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ
اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺧﺼﻮ ﺑﺎزار ﮐﺎﻣﻮدﯾﺘ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧ ﻋﻤﻮد ﻧﺎرﻧﺠ رﻧ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺧﺼﻮ
ﺑﺎﻋ ﻋﺪم ﺗﺤ ﻗﯿﻤﺖ در ﻧ ﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮا ارز ﺷﻮد و در اﯾﻦ ﻮرت ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘ ﺎر ﻓﺸﺮده ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ ارز و
اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل آ ﺎز ﺣﻤ ﻪ روﺳﯿﻪ ﺑﻪ اوﮐﺮاﯾﻦ و ﺣﻤ ﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻬ ﺣﺪود  8در ﺪ
دﻟﺎر ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪ .در ﻧﻤﻮدار ﺑﺎ ﺧ ﺳﺒﺰ رﻧ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻨﺪ و در ﻣ ﻌﯽ ﺗﺎ ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻟﺎﺗﺮ از
ﺧﻮاﻫﺪ
ﺳﻬﺎﻣﺪارانﻨﻌﺖ
ﻋﺎﯾﺪ در اﯾﻦ
ـﺘﺮي راﺑﺎزدﻫ
اﻓﺘﺎدﮔ
ﺟﺒﺮان ﻋ
داﺷﺖ ﺑﺎﮐﻪ ﻗ
ﭘﺎﻟﺎﯾﺸـآﺗ
ﺳﺎلﻫﺎ
ﺷﺪن آن
آزاد
د ر ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و در
روﺳﯿﻪ از ﺑﺎزار ﺎدراﺗ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺳ ﻮح ﺑﺎ ﺗﺮ از
ﮐﻨﺪ.ﺷﺪ.در
ﺧﻮد ﻣﯽ
ـﻮدآوريﺐﺑﯿﺸـ
ﺑﺎﻋـﺎﺑﻪ ،ﺳـ
اﺑﻌﺎدﻌﺎﻣﺸـ
ـﮕﺎه راﺳــﺎدهﺗﺮ
در ﯾﮏ
ﻗﯿﺎس ﺑﺎ
ﮔﻔﺖ ،در
ﮔﻔﺖ ،در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺎﻟﺎﯾﺸــﮕﺎه ﺳــﺎدهﺗﺮ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺸــﺎﺑﻪ ،ﺳــﻮدآوري ﺑﯿﺸــﺘﺮي را ﻋﺎﯾﺪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ .در
ﺗ ﻔﯿ ﺧﻮرا ﺗﺤﻮﯾ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﭘﺎ ﯾﺸﮕﺎﻫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
د ر ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪ .در ﻧﻤﻮدار ﺑﺎ ﺧ ﺳﺒﺰ رﻧ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣ ﻌ ﺗﺎ ﻣﺤﺪوده ﺑﺎ ﺗﺮ از
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﻗﯿﻤـﺖ ﮔﺎز ﻗﺮاردادﻫـﺎ آﺗـ ﻫﻨﺮ ﻫﺎ ﺑﺎ رﺳـﯿﺪن
.
ﺑﺎﺷﯿ
داﺷﺘﻪ
ﻋﺎﻣ
اﯾﻦ
در
ﯿﯿﺮ
ﺗ
ﮐﻪ
رﺳﺪ
ﻧﻤ
ﺮ
ﻧ
ﺑﻪ
ﺷﻮد،
ﯾﺸﮕﺎه
ﭘﺎ
دﻫ
زﯾﺎن
ﺑﺎﻋ
ﻣﯿﺰان
اﯾﻦ
ﮐﺎﻫﺶ
ﺑـﻪ  9د ر در روز ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ ﺑـﻪ اوج ﺧـﻮد رﺳـﯿﺪ ،ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺧﺒﺮ از
اﯾﺮان اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳــﺎس ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎي ﭘﯿﺶ وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،درﺟﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ
)OPEC Oil Price($/bbl
زﯾﺮ
ﯾﺸﮕﺎﻫ ﺑﻪ راﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﻣﻨﺘﺸﺮ
وزارتﮐﻪﻧﻔﺖ
ﮐﻪ ﻪﺳﺎل
درﺟﻪاﻣﺎ ﺑﺮ اﺳـ
اﯾﺮان
ﻧﻤﻮداردﻫﺪ.
ﻧﺸﺎن ﻣ
درﺟﻪ ﭘﺎ
ﻣﺠﺘﻤ ﻫﺎ
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔ
ﻣﯿﺰان
ﭘﯿﺶ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻫﺎﯾ
ﺷﺎﺧ
ﮔﺰارﺷﯽ ﺟﻤ
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔـﺎسﻧﺴ ﻮن از
د ر ﻣ دﻫﻨﺪ.
ﯾﻌﻨـ 8
ﺷﮑﺴـﺘﻪ ﺷـﺪن رﮐـﻮرد اﮐﺘﺒﺮ ﺳـﺎل 9
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ﺑﻪﻃﻮر ﮐ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺠﺘﻤﻌ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷــﺪ ،ارز ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨ آن ﺑﺎ ﺗﺮ ﺑﻮده و از ﻃﺮﻓ
ﺑـﻪ ﻧ ـﺮ ﻣ رﺳـﺪ رﯾﺴـﮏ ﻌـﻮد ﺑـﻮدن ﻗﯿﻤﺖﻫـﺎ در ﺑـﺎزار ﻫـ ﭼﻨﺎن
اﺳﺖ:
اﺳﺖ:
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ﻣﺤﺼﻮ ﺗ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳــﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ،از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﺮ و ارز اﻓﺰوده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣ ﺗﻮان
ﺑﺎ ﺳـﺖ و اﻣـﮑﺎن دارد ﺑﻬـﺎ ﮔﺎز از ﻧ ـﻪ ﻓﻌ ـ ﻫـ ﺑﺎ ﺗﺮ رود.
ﮔﻔﺖ ،در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺎ ﯾﺸﮕﺎه ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺳﻮدآور ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﻋﺎﯾﺪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺧﻮد ﻣ ﮐﻨﺪ .در اﯾﺮان
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اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،درﺟﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ اﺳﺖ:
پیش بینی در رابطه با افزایش بسیار ناچیز ذخایر
80

ﻧﮕﺮاﻧـ ا ـ ﻣﺮﺑـﻮ ﺑـﻪ ﺳـ ﮔﺎز ﺧﯿـﺮه ﺷـﺪه اﺳـﺖ و از آن ﺟﺎ ﮐﻪ
ﻧﺮاﺗﻮرﻫـﺎ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑـﺮ  ،ﺳـﻮﺧﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧـﺪ و ـﺎدرات
40
 LNGﺑـﻪ ﻣﮑﺰﯾـﮏ ﻧﯿـﺰ اﻓﺰاﯾـﺶ داﺷـﺖ ،اﻧﺘ ـﺎر ﻣـ رﻓـﺖ  ،EIAاﻓﺰوده
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ﺷـﺪن ﻣ ﺪار ﺑﺴـﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿـﺰ ﻣﯿ ﯿﺎرد ﻣﺘـﺮ ﻣﮑﻌﺐ را ﻃ ﻫﻔﺘﻪ ﮔ ﺷـﺘﻪ
ﮔـﺰار دﻫﺪ.
0
ﺑـﺮا اﯾﻨﮑـﻪ ﺗﺼـﻮر ﺑﻬﺘـﺮ از ﻧﺎﭼﯿـﺰ ﺑـﻮدن اﯾـﻦ ﻣ ـﺪار داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿ ،
ﻣﯿ ﯿـﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌـﺐ ﺑﺮا ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺸـﺎﺑﻪ
ﮐﺎﻓـ اﺳـﺖ آن را ﺑـﺎ ﺗﺰرﯾـ
در ﺳـﺎل ﮔ ﺷـﺘﻪ ﻣ ﺎﯾﺴـﻪ ﮐﻨﯿـ  .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿـﻦ ﺳـﺎﻟﻪ اﯾـﻦ ﺗﺰرﯾ ﻫـﺎ ﺑﺮا
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ـﻮرﻫﺎيﻋ ﯿﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎـ ﺟﻬﺎن
ﮔﺴﺘﺮده
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ
ﺗﺤﺮﯾو ﻫﺎ و
ﺣﺎﺿﺮﺑﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ ﻣﯿ ﯿـﺎرد ﻣﺘـﺮ ﻣﮑﻌـﺐ ﺑـﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿــﺮدرﺑﺎﺣﺎل
ﺗـﺎ
ﺳـﺎلﻫﺎ
روﺳﯿﻪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ
روﺳﯿﻪ،ﯿﻪ
ﺟﻬﺎن ﻋ
ـﺘﺮده ﮐﺸ
ﻫﺎي ﮔﺴـ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ
اﻋﻤﺎل ﻫﺎ
اﻋﻤﺎلﺑﻪﺗﺤﺮﯾ
ﺗﻮﺟﻪ
اﻧﺘ ﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺗﯿﻦ ،ر ﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر روﺳﯿﻪ
در ﻫﻔﺘـﻪ ﻣﻨﺘﻬـ ﺑـﻪ ﯾﮏ آورﯾـ  ،ﻣﯿ ﯿـﺎرد ﻓﻮت ﻣﮑﻌـﺐ ﮔﺎز از ﺧﺎﯾﺮ
د ر را داﺷﺖ اﻣﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﻮرت اداﻣﻪ روﻧﺪ ﺗﺤﺮﯾﻤ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘ ﺎر ﻧﻔﺖ
ﺑﺮداﺷـﺖ ﺷـﺪ ﮐـﻪ اﺣﺘﻤـﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮداﺷـﺖ ﺑـﻪ ﻣﻨ ـﻮر ﺗﺎﻣﯿـﻦ ﺗ ﺎﺿﺎ
ﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر روﺳﯿﻪ
ﭘﻮﺗﯿﻦ ،ر
ﯾﮏﮐﻪ
ﺗﻬﺪﯾﺪي
ﺎﺷﺪﺸ و ازﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺑ
اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ
آزاد ﺳﺎز
ﻧﻔﺖ ﺧﺎم را
ﺧﺎﯾﺮ اﺳﺘﺮاﺗ
ﮐﻪ ﺑ
آن داﺷﺖ
ﻫﻤﭽﻨﺎناﻧﺮﺑﺎ را ﺑﺮ
ﺧﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤ
ﻧﻔﺖﺳﺎزﻣﺎن
آﻣﺮﯾﮑﺎ و
اﻧﺘ ﺎر داﺷــﺖ ازﮐﻪﺟﻤ ﻪ
ﮔﺮﻣﺎﯾﺸـ ﻓﺼـ زﻣﺴـﺘﺎن ﺑﻮد.
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾ از رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ و ﻧﻤﻮدار ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ ﮔﻮﯾﺎ ا ﺮﮔ ار ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ را ﻧﺸﺎن
ﮐﺸﻮرﻫﺎﻣو ﺗﻮاﻧﺪ
ﻋﻮاﻣاﻣﺎدﯾﮕﺮ ﮐﻪ
اﺳﺖ.راﯾﮑ از
ﻧﻔﺖﻫﻤﺮاه ﺷﺪه
ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺘر ﺑﺎﺎرﮐﺎﻫﺶ
ﻣﺤﺪوده ﺣﺪود
ﻧﻔﺖ ﺗﺎ
داﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ،ﻣدردﻫﺪ و
ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري
داﺷﺖ
دﻟﺎري
روﻧﺪ
ﻗﯿﻤﺖاداﻣﻪ
ﻮرت
ﺑﺮ ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺗ ﯿﺮﮔ ار ﺑﺎﺷــﺪ ،ﺑﺮﮔﺸــﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻓﺮو ﺧﺎﯾﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در دوران ﺗﺤﺮﯾ
اﺟﺮاﯾﯽﮐﺮدﻧﺪ
ﻫﺎﯾﯽ رارااﺟﺮاﯾ
ﻃﺮحﻫﺎﯾ
ﺗﺎرﯾﺦﻃﺮح
آنﺗﺎرﯾﺦ
ﭘﺲ ازازآن
اﯾﺮان ﭘﺲ
در اﯾﺮان
ﻫﺎي در
ﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ
ﺑﺴﯿﺎري ازاز ﭘﺎ
ﮐﺮدﮐﻪﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﺮدﻧﺪ
ﭘﺎﻟﺎﯾﺸﮕﺎه
اﺿﺎﻓﻪﮐﺮد
ﻧﮑﺘﻪ رااﺿــﺎﻓﻪ
اﻟﺒﺘﻪﺑﺎﯾﺪﺑﺎﯾﺪاﯾﻦاﯾﻦﻧﮑﺘﻪ را
اﻟﺒﺘﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ را اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺗﺼﻮﯾﺮدرﺑﺎاﯾﺮان ﭘﺲ
ﭘﺎﻟﺎﯾﺸﮕﺎدرهﻫﺎي
ﺑﺴﯿﺎري از
ﮐﺮدازﮐﻪ
اﺿــﺎﻓﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪاﯾﻦآنﻧﮑﺘﻪ را
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﻮد
اﺳﺘﺮاﺗﻫﺎﯾﮏﻧﻔﺖ
ﺧﺎﯾﺮدر ﮐﺸﺘ
از ﺧﺎم را
ﺸﯽﻧﻔﺖ
ﯿﻮنﺑﺑﺸﮑﻪ
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ﺣﺪود
ﻣﻨﺘﺸﺮه،
آﺧﺮﯾﻦاﻟﻤاﺧﺒﺎر
اﺳﺖ.ﺳـﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﺸﺎﻫﺪهازﻣآنﮐﻨﯿﺪ.
اﺳﺖ ﮐﻪ
آن ﭼﯿﺰ
ﺑﯿﺶ
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔ
ﮐﻪ
ﮐﺶﺧﺎم را آزاد ﺳﺎزي
ﻧﻔﺖ
ـﺖﻣﯿ ﮐﻪ
داﺷـ
اﯾﺮانﺑﺮدرآن
ي را
ﯽ اﻧﺮ
ـﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ
از ﺟﻤ ﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﺧﯿﺮه ﺳﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﻮرت رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﺟﺎم ،اﻧﺘ ﺎر دارﯾ ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧ ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﺿﺮﯾﺐ ﺑﻬﺮهور ﻧﺸــﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ازا ﻫﺮ ﺑﺸﮑﻪ از ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﯾﺎ ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎز ﮐﻪ وارد ﭘﺎ ﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ
ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﺶ از آن ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻟﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻣﺤﺼﻮل آن
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﺶ از
ﮐﻪﻣ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﮐﻮﺗﺎﻫ  ،ﻋﺮﺿﻪﻫﺎ اﯾﺮان ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد ﮐﻤﺎاﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﺑ ﻪ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﺪاد
دﻫﻨﺪه ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻮدن ﭘﺎ ﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ
ﻧﺸﺎن
ﺑﺎﻟﺎﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖﮐﻪﮐﻪﻫﺮدرﭼﻪ
ﭼﯿﺰيﺷﻮد
ﺧﺎرج ﻣ
آنﭼﻪ ﻣﯿﺰان
ﺷــﻮد،
ﭘﯿﺶ از اﻣ ﺎ ﺑﺮﺟﺎم و در زﻣﺎن دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫ و در ﻣﺤﺪوده ﺳــﺎل  9وﺟﻮد داﺷــﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﮐﻪ در آن
ﺑﻮد .ﻣﻌﻤﻮ اﯾﻦ ﻋﺪد در ﭘﺎ ﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﺪود  98ﺑﻪ ﺑﺎ اﺳﺖ.
دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺧﻮد را در ﻣﺤﺪوده زﯾﺮ د ر ﺑﺮا ﻫﺮ ﺑﺸﮑﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﺮو رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣ
واردﺧﺎم اﺳﺖ.
ﮔﺎزي وﮐﻪﻣﻮاد
ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺎ ﻫﺎ
ﯾﺸﮕﺎﻫ
ﻨﻌﺖ ﭘﺎ
دﻫ ﺑﻪ در
ﺳﻮدآورآن ﯾﺎ
ﻣﺤ
ـﺮﯾﺐاز ﻣﻬ
ﺿـﯾﮑ
ﭘﺎﻟﺎﯾﺸﮕﺎهﺑﺮﻫﺎ
ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت
ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و
ﺑﺸﮑﻪ از
ازاي ﻫﺮ
زﯾﺎنﮐﻪ
اﺳــﺖ
ـﺎن دﻫﻨﺪه
ﺗﺮﯾﻦﻧﺸـ
ﺑﻬﺮهوري
ﺿــﺮﯾﺐ ﺑﻬﺮهوري ﻧﺸــﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺑﺸﮑﻪ از ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﯾﺎ ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزي ﮐﻪ وارد ﭘﺎﻟﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ
د ر
در ﺣﺪود  8ﺗﺎ
ﺑﻪ ﻧ ﺮ ﻣ رﺳــﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷــﺮاﯾ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮا ﺳﺎل
اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺣﺴﺎﺑﺪار  ،در ﻮرﺗ ﮐﻪ ارز ﺟﺎر ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺤﺼﻮ ت ﺑﻪ زﯾﺮ ﺑﻬﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه آﻧﻬﺎ اﻓﺖ
در ﻧ ﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾ .ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗ ﯿﺮﮔ ار دﯾﮕﺮ ،ﮐﺮ اﺳ ﺮد اﺳﺖ .در واﻗ ﮐﺮ اﺳ ﺮد را ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درآﻣﺪ ﮐﺎرﻣﺰد
ﺧﻮاﻫﺪاز آن
ﮐﻪ ﭘﺲ
ﺑﻮدن ﻮرﺗ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و در
ﻣﻮﺟﻮد
ﮐﺎﻫﺶ ارز
ﻣﯽﺑﻪ
ﺧﺎرج ﺰم
ﯾﺸﮕﺎﻫ ﻣ
ﻣﯿﺰان ﭘﺎ
ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎ
ﺑﻮد.
ﭘﺎﻟﺎﯾﺸﮕﺎه
دﻫﻨﺪه ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن
زﯾﺎنﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻫﺮ ﭼﻪ
ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﺤﺼﻮل
ﮐﻨﺪ،ـﻮد ،ﭼﻪ
ﻣﯽﺷـ
ﺑﻮد.
ﺧﻮاﻫﺪ
ﭘﺎﻟﺎﯾﺸﮕﺎه
ﺑﻮدن
ﺑﻬﯿﻨﻪ
دﻫﻨﺪه
ﻧﺸﺎن
ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﭼﻪ
ﻫﺮ
ﮐﻪ
ﺷﻮد
ﻣﯽ
ﺧﺎرج
ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﯿﺰان
ﭼﻪ
ـﻮد،
ـ
ﺷ
ﻣﯽ
اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﺤﺼﻮ ت ﻧﻔﺘ از ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻋﻨﻮان ﮐﺮد .در ﻣﻔﺎﻫﯿ ﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ،دو ﻧﻮ ﮐﺮ اﺳ ﺮد وﺟﻮد دارد ،ﮐﺮ
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و ﻣﺤﺼﻮ ت ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد ،ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﺷﺪه ﺣﺪاﮐ ﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ زﯾﺎن ﮐﺎﻫﺶ
اﺳ ﺮد ﻣﺠﺘﻤﻌ ﮐﻪ در واﻗ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﺎرﻣﺰد ﮐ ﭘﺎ ﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ در اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮐ ﻣﺤﺼﻮ ت از ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻮده
ارز ﻣﻮﺟﻮد را ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ آن ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳــﻮدآور ﺷﺮﮐﺖ در زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﻣﻌﻤﻮﻟﺎ اﯾﻦ ﻋﺪد در ﭘﺎﻟﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﺪود  98ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺎ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺎ
ﺣﺪود 98
ﺟﺪﯾﺪ در
ﭘﺎﻟﺎﯾﺸﮕﺎه
اﯾﻦ ﻋﺪد
ﻣﻌﻤﻮﻟﺎ
ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﻔﺖ ﮔﺎز،
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻨﺰﯾﻦ،
ﻧﻔﺖ ﻣﺤﺼﻮ ﺗ ﻣﺎﻧﻨﺪ،
اﺳﺖاز وﻫﺎدﯾﮕﺮ ﮐﺮ اﺳ ﺮد
ﻫﺮ ت
ﻣﺤﺼﻮ
ﮐﺮ اﺳاﺳﺮدﺮدﺗﮏ ﺗﮏ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺮ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧ
در ﻧﻤﻮدارو
اﺳﺖ.در زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ارز ﺟﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎ و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ
ﺑﻮد .اﻣﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ
ﺳﻤﺖ ﺑﺎ
ﻫﺎي ت ﺑﻪ
ﻣﺤﺼﻮ
ﻣﻮاددراوﻟﯿﻪ و
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ
ﮐﺪام
ﻣﺠﺘﻤﻌﯽ
ﺧﺎمرا راﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﺎيﻣﻬﻣﻬ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم
ﮐﺪام از ﻫﺎ ﻫﺎي
ﻣﺠﺘﻤﻌﯽ ﻫﺮ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺮ اﺳ ﺮد
ﻣﯽﻣﯽ
زﯾﺮزﯾﺮ
ﻧﻤﻮدار
در
اﺳﺖ.
ﮐﻮره
ﻧﻔﺖ
و
ﺟﺖ
ﺳﻮﺧﺖ
ﺳﻔﯿﺪ
ﻧﻔﺖ
ﺑﯿﺶ از ﺑﻬﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻮد از ﻣﺤ ﺗ ﯿﯿﺮ ارز ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﻗﺮار
ﻣﺸﺎﻫﺪهﮐﻨﯿﺪ.
ﺧﺎمراراﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻧﻔﺖﺧﺎم
ﮐﺪامازازﻫﺎﻫﺎ ﻫﺎﻫﺎيﻣﻬﻣﻬ ﻧﻔﺖ
ﻣﺠﺘﻤﻌﯽﻫﺮﻫﺮﮐﺪام
ﮐﺮﮐﺮ اﺳ اﺳﺮدﺮدﻣﺠﺘﻤﻌ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ
زﯾﺮ ﻣ
ﻧﻤﻮدار
دﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺳﻮد ﻧﺎﺷ از اﯾﻦ ﺗ ﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮد را در ﻮرتﻫﺎ ﻣﺎﻟ ﺳﺎل آﺗ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻮاﻧﯿﺪ
زﯾﺮ ﻣﯽ
ﻧﻤﻮدار
در در
ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﻣﯿﺰان ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﭘﺎ ﯾﺸﮕﺎﻫ در ﭘﺎﯾﺎن آ ر ﻣﺎه
ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﮔـﺰار  ،Refinitivﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﺎ ت ﻣﺘﺤـﺪه در ﻫﻔﺘﻪ
ﻣﯿ ﯿﺎرد ﻓـﻮت ﻣﮑﻌﺐ ﮔﺎز ﻣﺼﺮ
ﮔ ﺷـﺘﻪ ،ﭼﯿـﺰ در ﺣﺪود روزاﻧـﻪ
میزان نفت خام و میزان ذخایر به ظرفیت(روز) میزان ذخایر به ظرفیت(روز)
ظرفیت اسمی
نماد
اﺳـﺖ.
آن
ﻗﺒ
ﻫﻔﺘﻪ
در
ﻣﮑﻌـﺐ
ﻓﻮت
ﯿـﺎرد
ﻣﯿ
ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑﯿـﺶ از
میعانات(بشکه)
(بشکه/روز)
پایان 1399
 9ماهه 1400
در
ﻣﺘﺤﺪه
ت
اﯾـﺎ
اﻧـﺮ
ﻫﺎ
ﺷـﺮﮐﺖ
،Refinitiv
ﺑـﺮ اﺳـﺎس دادهﻫـﺎ
7
4
1,600,013
356,000
شپنا
ﻣﮑﺰﯾﮏ
ﺑـﻪ
ﮔﺎز
ﻣﮑﻌـﺐ
ﻓـﻮت
ﯿـﺎرد
ﻣﯿ
ﺣـﺪودا
روزاﻧـﻪ
ﻫﻔﺘـﻪ ﮔ ﺷـﺘﻪ،
19
11
3,645,129
320,000
شبندر
7
5
1,309,453
250,000
شتران
ﻣﯿ ﯿﺎرد
ـﺎدر ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺠـ ﺎدراﺗ ﻫﻔﺘـﻪ ﮔ ﺷـﺘﻪ
6
6
633,340
110,000
شبریز
ﻓـﻮت ﻣﮑﻌﺐ ،اﻓﺰاﯾﺶ داﺷـﺖ.
6
4
217,107
55,000
شراز
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺣﺠـ  LNGارﺳـﺎﻟ ﺑـﻪ ﻣﮑﺰﯾـﮏ و ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﻓﺮا رﺳـﯿﺪن
18
18
1,050,591
60,000
شاوان
ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺷـﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗ ﺎﺿﺎ ﺑـﺮا ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌ ﻫﺴـﺘﯿ  .اﮔﺮﭼﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯿ ﯿﺎرد ﻓﻮت
 8ﻣﯿ ﯿـﺎرد ﻓـﻮت ﻣﮑﻌﺐ ـﺎدرات در ﻣ ﺎﺑـ ﮐﺎﻫـﺶ
نتیجهگیری
ﻣﮑﻌﺒـ ـﺎدرات  ،LNGﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻋـﺪم اﻓﺰاﯾـﺶ ﺗ ﺎﺿـﺎ ﻗﺎﺑـ ﺗﻮﺟـﻪ
ﺑﻪﻃﻮر ﮐ ﻣ ﺗﻮان ﺑﺎ اوﺿﺎ ﻓﻌ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ دﻧﯿﺎ ،ﺗﻮرم ﻓﻌ در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺑﻬﺒﻮد
ﻣﯿ ﯿـﺎرد ﻓﻮت
ﺑـﺎزار داﺧ ـ ﺷـﺪ و ﺗ ﺎﺿـﺎ در ﺑـﺎزار ﻓ ـ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان
ﺷــﺮاﯾ ﮐﺮوﻧﺎﯾ در ﺳ ﺟﻬﺎن و ﻋﺪم ﺷﯿﻮ ﻣﺠﺪد ﺳﻮﯾﻪ ،ﺗﺤﻮ ت ﺳﯿﺎﺳ در ﺟﻬﺎن ،ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻔﺖ در
ﻣﮑﻌـﺐ اﻓﺰاﯾـﺶ ﯾﺎﻓـﺖ .از ﺳـﻮ دﯾﮕـﺮ ،ﻋﺮﺿﻪ ﺣـﺪودا ﻣﯿ ﯿـﺎرد ﻓﻮت
د ر در ﻧ ﺮ ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در
را در ﻣﺤﺪوده  8ﺗﺎ
ﺳﺎل
ﻣﯿ ﯿـﺎرد ﻓـﻮت
ﻣﮑﻌـﺐ در روز اﻓﺰاﯾـﺶ ﯾﺎﻓـﺖ و ﺗﻮﻟﯿـﺪ داﺧ ـ ﻧﯿـﺰ
در ﺣﺪود د ر ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺳﺎل
ﻣﮑﻌـﺐ در روز اﻓﺰاﯾﺶ داﺷـﺖ.
ﺳﺒﻪ
ﻣﺤﺎ
ﺑﺮاي
اﺳﺖ.
ﻋﻤﺎن
و
آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﯿ
ﺧ
روﺗﺮدام،
ﺑﻨﺪر
،
ﺷﺎﻣ
ﭘﺎﻟﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
ـﻮﻟﺎت
ـ
ﻣﺤﺼ
اري
ﮔ
ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﻬ
ﻫﺎي
ﻫﺎ
ﺑﺮا ﺑﺮاي ﻣﺤﺎ
اﺳﺖ.
ﻋﻤﺎن
آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﺧ ﯿﺧ ﯿ
روﺗﺮدام،
ﺑﻨﺪر
ﺷﺎﻣ ،
ﭘﺎﻟﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
ـﻮﻟﺎت
ﻣﺤﺼـ
ﻗﯿﻤﺖﮔار اري
ﻣﻬ ﻣﻬ
ﻫﺎ ﻫﺎﻫﺎ ﻫﺎي
ﺑﺎ ﺗﺮ از درآﻣﺪ آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل ﻗﺒ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺳﺒﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﭘﺎ ﯾﺸﮕﺎﻫ در اﯾﺮان در ﺳﺎل
اﺳﺖ.
ﻋﻤﺎن
و
آﻣﺮﯾﮑﺎ
روﺗﺮدام،
ﺑﻨﺪر
ﺷﺎﻣ
ﯾﺸﮕﺎﻫ
ﭘﺎ
ت
ﻣﺤﺼﻮ
ﮔ
ﻗﯿﻤﺖ
ﻌـﻮد
روﻧـﺪ
ﺗـﺪاوم
ﺑـﺮا
ـ
ﻋﺎﻣ
ﻫﻤﭽﻨـﺎن
ﺷـﺮاﯾ آ و ﻫﻮاﯾـ ﻧﯿـﺰ
ﻫﺎ ﻫﺎي ﻣﻬ ﻗﯿﻤﺖﮔ اري ﻣﺤﺼــﻮﻟﺎت ﭘﺎﻟﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﺎﻣ  ،ﺑﻨﺪر روﺗﺮدام ،ﺧ ﯿ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻋﻤﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮاي
ﺑﺮا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺮ اﺳ ﺮد ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﺮ از ﺳ ﻮح ﺳﺎل ﻗﺒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟ
ﮐﺮ اﺳ ﺮد ﻣﺠﺘﻤﻌ در اروﭘﺎ از اﺧﺘ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮ ت در ﺑﻨﺪر روﺗﺮدام و ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد و
ﮐﻪ
ﻫـﻮا
ﺷـﺪن
ﮔﺮم
ﺑـﺮ
ﻣﺒﻨـ
ﻫـﺎ
ﺑﯿﻨ
ﭘﯿـﺶ
ﺑﺎوﺟـﻮد
ﻗﯿﻤـﺖ ﮔﺎز ﺑـﻮده و
ﻣﯽﺷﻮد و
ـﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﺑﺮﻧﺖاﺳـ
ﻧﻔﺖﺑﺮﻧﺖ
ﻧﻔﺖ
روﺗﺮدام و
ﺑﻨﺪر
ـﻮﻟﺎت در
ﻗﯿﻤﺖ
اروﭘﺎ ﺎ
اروﭘﺎدراز اﺧﺘ
ﻣﺠﺘﻤﻌﯽ در
ﮐﺮ اﺳـ ﺮد
ﺑﺮاي
اﺳـ
روﺗﺮدام و
ﺑﻨﺪر
در در
ـﻮﻟﺎت
ﻣﺤﺼـﻣﺤﺼ
ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﻔﺖاز اﺧﺘ ﺎ
اﺳـ ﺮد
ﺑﺮاي د ر اﯾﻦ ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎل ﻗﺒ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳ ال ﻣﻬ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﺮ اﺳ ﺮد ﻓﻌ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺷﻮدتو در
ـﺘﻔﺎدهﻣﺤﺼﻮ
ﻗﯿﻤﺖ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ از اﺧﺘ
ﻣﻨ ﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎـ و
وﺳﺖ ﺗﮕﺰاس
ﻣﺠﺘﻤﻌﯽﻗﯿﻤﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎ از
ﻣﻨ ﮐﺮﻪ ﺧ ﯿ
ﺗ ﺎﺿـﺎ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌـ را در دو ﻫﻔﺘـﻪ آﯾﻨـﺪه ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان ﻣﯿ ﯿـﺎرد ﻓـﻮت
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪازﯾﺎاﺧﺘ ﺎ
ﻧﻔﺖ در اروﭘﺎ
ﻣﺠﺘﻤﻌﯽ
ﮐﺮ اﺳـ ﺮد
ﻋﻤﺎن .ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼــﻮﻟﺎت در ﺑﻨﺪر روﺗﺮدام و ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻧﺖ اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮايﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﺗﺎرﯾ ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘ ﺎر آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿ از ﻣﯿﺰان آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد و
ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر و
ﻣﮑﻌـﺐ ﮐﺎﻫـﺶ ﻣ دﻫـﺪ ،ﭘﯿـﺶ ﺑﯿﻨـ آ و ﻫـﻮا ﺑـﺮا آورﯾـ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻣﺤﺼـــﻮﻟﺎت در
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼـــﻮﻟﺎت
اﺧﺘ ﺎ
آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺗﮕﺰاسﺗﮕﺰاس
وﺳـــﺖ
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ازآﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﻨ ﻪ ﺧ
ﻗﯿﻤﺖ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪاز ازاﺧﺘ ﺎ
آﻣﺮﯾﮑﺎ و
وﺳـــﺖ
ﻣﻨ ﻪدرﺧ ﯿ
در اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺳ ﻮح ﺳﺎل ﻗﺒ رو دﻫﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣ ﺗﻮان اﻧﺘ ﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺎل
ﺑﻮده
ﺣﺪود د ر
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪﻪ
دروﻣﻨدراﺳﻣﻨﻪﺮد ﻪدر ﻣﻨ
ﮐﺮ
ﺳــﺎل
اواﯾ
ﻧﻔﺖ ﻫﻤﺎن
ﻗﯿﻤﺖاز ﯾﺎ
ﻣﺎرسﯿﺳــﺎل
ﻣﺎه
ﺳـﺮدﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺳـﺖ.
ﻣﺤﺼـــﻮﻟﺎت درﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟ د ر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﭘﺎ ﯾﺸﮕﺎﻫ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﺮ از ﺳﺎل ﻗﺒ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺤ
زﯾﺮﺎ
اﺧﺘ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ از
ﻣﯽ ﻪ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪﻣﻨ
ﺑﺸﮑﻪدر
آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﺗﮕﺰاس
وﺳـــﺖ
اﺑﺘﺪاﻗﯿﻤﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎﺮداز
ﺑﺮﺳـﺪدر ﻣﻨ
ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ
در ﻮرﺗ
ﻧﻤﻮداررﺳﺪ
ﺑﻪ ﺮ ﻣ
ﺗﻮانﺑﻪ ﻧ
اﺳﺖ.
رﺳﯿﺪه
ﻫﺎ ﻫﺮ
ﻧﯿﺰددرر ﺑﺮا
ﺣﺪود
اﻣﺴﺎل
اﺳﺖ ﮐﻪاﺳدر
ﻗﯿﻤﺖﮐﻪﮐﺮد.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻧﻔﺖﺑﻪ ا ﯽ
ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت
ﺧﺼﻮﻪ ﺧ ﯿﮐﺮ
اﻧﺘ ـﺎر ﻣـ رود ﭘﯿﺶﺑﯿﻨـ ﮐ ﻣﺎه آورﯾـ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗ HDDs
ﻋﻤﺎن.
ﻋﻤﺎن.ﯾﺎ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﺳﻨﮕﺎﭘﻮرﮐﺮو ﻧﻔﺖ
د ر و ﻧﺮ ارز ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را در ﻧ ﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺘ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮاﻓ  ،ﻗﯿﻤﺖ ارز از ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻓﻌ و ﺳﺎل
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪﺮدﯾﺎ
ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر و
ﻧﻤﻮدار
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ا
اﺳ
ﺧﺼﻮ
ﮐﺮد.ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻪ
زﯾﺮ در ﻣﻨ
ﻣﺠﺘﻤﻌ
ﺑﻪ ﺮد
ﻣﺤﺪودﻣﯽﮐﺮﺗﻮان اﺳ
در ﻫﺎﺎر ﮐﺎﻫﺶ
ﻧﯿﺰ اﻧﺘ
ﺷــﻮد،ﯽﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻮاﺟﻪ
ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﻔﺖو ﮐﺎﻫﺶ
ﻋﺮﺿﻪ
در ﺑﺎ
ﮐـﻪ ﺑﺎ ﺗـﺮ از ﻫـﺮ دو ﻣﯿﺎﻧﮕﯿـﻦ و ﺳـﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ HDDs
ﻗﺒ ﮐﻤﺘﺮ ﻧ ﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در ﮐ ﺳــﺎل و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻮرت ﻣ ﻌ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋ ﻣ ﺷــﻮد ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟ
ﮐﺮد .زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد.
ﻣﺮاﺟﻌﻪﻧﻤﻮدار
ﻧﻤﻮدارﻣزﯾﺮﺗﻮان ﺑﻪ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻫﺎ
در
ﻧﯿﺰ
ا
ت
ﻣﺤﺼﻮ
ﺮد
اﺳ
ﮐﺮ
ﺧﺼﻮ
داﺷﺖ.در
ﻧﯿﺰ
ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﻣ ﺑﺎﺷـﺪ  HDDsﺑـﻪ ﻣﻨ ـﻮر ﺗ ﻤﯿـﻦ ﺗ ﺎﺿﺎ ﺑﺮا
و HDDs
ﻋﻤﺎن .ﯽ ﻧﯿﺰ در ﻫﺎ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ا
ﻧﻔﺖ اﺳ ﺮد
ﺧﺼﻮ و ﮐﺮ
در
ﯾﺎ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر
در ﺣﺪود  9د ر ﺑﻮده
ﮐﺮ اﺳ ﺮد در ﻣﻨ ﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﺣﺪود دﻟﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ رﯾﺎﻟ ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎ ﭘﺎ ﯾﺸﮕﺎﻫ ﺑﺎ ﺗﺮ از ﺳﺎل ﻗﺒ ﺑﺎﺷﺪ.ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل
ﯾﺎ ﻫﻤﺎن اواﯾ ﺳﺎل
در ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺳــﺎل
ﺷـﻤﺎر
و
ﮔﯿﺮد
ﻣ
ﻗﺮار
اﺳـﺘﻔﺎده
ﻣﻮرد
ﮐﺎر
ﻫـﺎ
ﻣﺤﯿ
و
ﻫـﺎ
ﺧﺎﻧﻪ
ﮔﺮﻣﺎﯾـﺶ
ﯾﺎ ﻫﻤﺎن اواﯾ ﺳﺎل
در ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺳــﺎل
د ر ﺑﺮا ﻫﺮ ﺑﺸﮑﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎ ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
ﮐﺮ اﺳ ﺮد در ﻣﻨ ﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﺣﺪود دﻟﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم
روزﻫﺎﯾـ ﺑـﺎ دﻣـﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗـﺮ از درﺟـﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ را اﻧـﺪازه ﻣ ﮔﯿﺮد .
ﮐﻪ در اﺑﺘﺪاي اﻣﺴــﺎل ﺑﻪ ﺣﺪود دﻟﺎر ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺑﺸــﮑﻪ رﺳــﯿﺪه اﺳــﺖ .ﺑﻪ ﻧ ﺮ ﻣﯽرﺳــﺪ در ﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ﭘﺎ ﯾﺸﮕﺎﻫ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﺎﻫﺶ ارز ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺧﻮد ،ﯾﮏ زﯾﺎن ارز ﮐﺎﻫﺶ ارز ﺑﺎ ﻓﺮ آﻧﮑﻪ ﻧﺮ ارز ﻣﺒﻨﺎ
ﮐﺮ اﺳ ﺮد در ﻣﻨ ﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﺣﺪود دﻟﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ
ﯾﺎ ﻫﻤﺎن اواﯾ ﺳﺎل
ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺳـﺮدﺗﺮ ﺑـﻮدن ﻫـﻮا در ﻣﺎه آورﯾ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ،ﺧـﻮد را در در ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺳــﺎل
ﮐﻪ در اﺑﺘﺪاي اﻣﺴــﺎل ﺑﻪ ﺣﺪود دﻟﺎر ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺑﺸــﮑﻪ رﺳــﯿﺪه اﺳــﺖ .ﺑﻪ ﻧ ﺮ ﻣﯽرﺳــﺪ در ﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﯿﻤﺎﯾ ﺗ ﯿﯿﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و در ﻮرﺗ ﮐﻪ ﻧﺮ ارز ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ
ﻫـﺮ ﺑـﺎر ﺗﺰرﯾـ ﮔﺎز ﺑـﻪ ﺧﺎﯾـﺮ ﮐـﻪ ﮐﻤﺘـﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﻨ ﺳـﺎﻟﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ
ﻋﺮﺿــﻪ و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷــﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘ ﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﺪود ﮐﺮ اﺳــ ﺮد ﻣﺠﺘﻤﻌﯽ در ﻣﻨ ﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﻧﯿﺰ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ زﯾﺎن ﮐﺎﻫﺶ ارز ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﺘﻔ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧ ﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول زﯾﺮ،
ﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
اﺳــﺖ.اﺳــﺑﻪ ﻧﺮد ﺮ ﻣﯽرﺳ
ﮐﺎﻫﺶرﺳـ
ﺑﺮاياﻧﺘﻫﺮﺎرﺑﺸــﮑﻪ
ﻗﯿﻤﺖﺣﺪود
ـﺎل ﺑﻪ
اﺑﺘﺪاي اﻣﺴـ
ﻧﺸـﺎن ﻣـ دﻫـﺪ .اﻧﺘ ﺎر ﻣـ رود ﻣ ـﺪار ﺗﺰرﯾ ﺑـﻪ ﺧﺎﯾﺮ ﮐـﻪ اﺣﺘﻤﺎ در ﮐﻪ در
در ﺪ
ﻧﻔﺖ ﺑﺎﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﭘﺎ ﯾﺸﮕﺎﻫ دارا ﻧﺴﺒﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﻮد ﭘﯿﺸﺮو ﯾﺎ آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮ در ﺣﺪود
ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را
ﻣﺠﺘﻤﻌﯽــﺪدردرﻣﻨ ﻪ
ـﯿﺪه ﮐﺮ
ﻣﺤﺪود
دﻟﺎر ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷــﻮد،
ﮐﺎﻫﺶ
ﻋﺮﺿــﻪ و
روز ﭘﻨﺠﺸـﻨﺒﻪ ﺗﻮﺳـ  EIAاﻋـ م ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ،ﺗﺎ ﻣﯿ ﯿـﺎرد ﻓﻮت
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﻮد آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮ
داﺷﺖ.
ﻣﮑﻌـﺐ ﮐ ﺗـﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳـﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷـﺪ.
 P/Eپیشرو  P/Eدنبالهرو
نماد
اﺳــﺖ ،از ارزﻧﺪﮔ ﺑﺎ ﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺖ.ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷــﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘ ﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﺪود ﮐﺮ اﺳــ ﺮد ﻣﺠﺘﻤﻌﯽ در ﻣﻨ ﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﻧﯿﺰآن ﮐﻪ رﻗ
ﻋﺮﺿــﻪ و
زﻣﺴـﺘﺎن
در
ﻋﺮﺿﻪ
ﻫﺎ
رﯾﺴـﮏ
ﺑـﻪ ﻧ ﺮ ﻣ رﺳـﺪ ﺑـﺎزار ﮐﺎﻣ ﺗﺤـﺖ ﺗﺎ ﯿﺮ
5.57
5.39
شپنا
ﺑﻪ ﺷــﺮاﯾ ﻓﻌ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﻫﺎ  .در ﻮرﺗ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔ ﺷﺘﻪ ﺳﻬﺎم
ﺑﻪ
ﺣﺮﮐﺖ
ﺑـﺎ
ﻫﺎ
ﻗﯿﻤﺖ
ﻌـﻮد
روﻧﺪ
ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺷـﺎﻫﺪ
5.83
4.96
شبندر
اﯾﻦ ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎ ﻧﮕﺎﻫ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﻮرتﻫﺎ
داﺷﺖ.
در
ﮐﻪ
ﮔﺮاﻧـ
ﻪ
ﻣﻌﺎﻣ
.
ﺑﺎﺷـﯿ
ﺗﻨﺪﺗـﺮ
ﺳـﻤﺖ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ،آن ﻫـ ﺑـﺎ ﺷـﯿﺒ
5.74
5.03
شتران
ﻣﺎﻟ ﺳﺎ ﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه و آﺧﺮﯾﻦ ﻮرت
ﻫﻔﺘﻪ ﮔ ﺷـﺘﻪ از ﻫـﺮ ﻓﺮ ﺘ ﺑﺮا
اﻧﺘ ـﺎر ﻌـﻮد ﺑﻬـﺎ ﮔﺎز ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻃ
6.21
5.50
شبریز
اﺳــﺖ ،ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﻗﯿﺎس
ﻣﺎﻟ آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮ ﺑﻪ  9ﻣﺎﻫﻪ
ﺧﺮﯾـﺪ در زﻣـﺎن اﻓـﺖ ﻗﯿﻤﺘ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و آن دﺳـﺘﻪ از ﻣﻌﺎﻣ ﻪ ﮔﺮان
5.11
4.90
شاوان
ﺑﺎ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺣﺪود  8 9واﺣﺪ دارد،
را ﮐـﻪ اﻣﯿـﺪ ﺑـﻪ اﻓﺰاﯾـﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﺑـﺎ رﻓﺘـﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫـﺎ و ﺗﻌـﺪاد
5.74
شراز
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﭘﺎ ﯾﺸﮕﺎﻫ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﻮد  9واﺣﺪ دارد
دﮐ ﻫـﺎ داﺷـﺘﻨﺪ را ﻧـﺎ اﻣﯿـﺪ ﮐﺮدﻧـﺪ .زﯾـﺮا ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺑﺮآوردﻫـﺎ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ در
5.97
5.57
صنعت
ﮐﻪ دوﺑﺎره ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﮐ ﯿﺖ آن ارزﻧﺪﮔ
8.59
6.30
بازار سرمایه
اواﺳـ ﻫﻔﺘـﻪ اﻧﺪﮐ ﮐﺎﻫﺶ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ.
ﺑﺎ ﺗﺮ دارد.
ﺑﺮ اﺳــﺎس دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤ ﻫﺎي وزارت ﻧﻔﺖ ،ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎي ﭘﺎﻟﺎﯾﺸــﮕﺎﻫﯽ ﻣ ﺰم ﻫﺴــﺘﻨﺪ در ﻗﺒﺎل ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻣﯽ ﮐﻪ از دوﻟﺖ
60

3/2/2022

1/2/2022

11/2/2021

9/2/2021

7/2/2021

5/2/2021

3/2/2021

1/2/2021

11/2/2020

9/2/2020

7/2/2020

5/2/2020

3/2/2020

1/2/2020

11/2/2019

9/2/2019

7/2/2019

5/2/2019

3/2/2019

1/2/2019

ﺑﺮ اﺳــﺎس دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤ ﻫﺎي وزارت ﻧﻔﺖ ،ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎي ﭘﺎﻟﺎﯾﺸــﮕﺎﻫﯽ ﻣ ﺰم ﻫﺴــﺘﻨﺪ در ﻗﺒﺎل ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻣﯽ ﮐﻪ از دوﻟﺖ

ﻗﺒﺎلﺳﻔﯿﺪ
ﺑﻨﺰﯾﻦ،درﻧﻔﺖ
ﺰمﺷﺎﻣ
ﮐﻨﻨﺪﻣﮐﻪ
واﮔـ ار
ﻫﺎيدوﻟﺖ
ـﺮﮐﺖرا ﺑﻪ
ﯽـﺧﻮد
وزارتــﻮل ا
ـﺶ ﻣﺤﺼ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷـ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
ﺟﺖ،از دوﻟﺖ
ﺳﻮﺧﺖ ﮐﻪ
ﻧﻔﺖو ﺧﺎﻣﯽ
ﻫﺴ ،ــﺘﻨﺪ
ـﮕﺎﻫﯽ
ﭘﺎﻟﺎﯾﺸ
ﻧﻔﺖ ،ﺷ
ﻫﺎي
ـﺘﻮراﻟﻌﻤ
ﺑﺮ اﺳــﺎس دﺳـ

درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺷــﺶ ﻣﺤﺼــﻮل ا ﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ دوﻟﺖ واﮔ ار ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣ  ،ﺑﻨﺰﯾﻦ ،ﻧﻔﺖ ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﻮﺧﺖ ﺟﺖ،
ﻧﻔﺖ ﮔﺎز ﯾﺎ ﮔﺎزوﯾﯿ  ،ﻧﻔﺖ ﮐﻮره ﯾﺎ ﻣﺎزوت و ﮔﺎز ﻣﺎﯾ اﺳــﺖ .در ﭘﻨ ﻣﺤﺼــﻮل اول و ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮ اﺳــ ﺮد آﻧﻬﺎ

درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺷــﺶ ﻣﺤﺼــﻮل ا ﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ دوﻟﺖ واﮔ ار ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣ  ،ﺑﻨﺰﯾﻦ ،ﻧﻔﺖ ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﻮﺧﺖ ﺟﺖ،
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سبــده یا سهام پیشنها ید هفتـه

1

سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان سرمایه و دانش
افق
زمانی

میانمدت

صندوق
سرمایهگذاری
مشترک افق

-

10

کرماشا

64,160

80,000

20

فوالد

12,080

14,000

گزارشهای میان دورهای و
ماهانه مناسب  P/E ،آتی
کم تر از 5

15

مدیر

10,195

15,000

پرتفوی کم ریسک و بنیادی

15

سشرق

8,260

10,000

 P/Eآتی مناسب و احتمال
عرضه اولیه شرکت
سیمان سفید شرق

15

قزوین

5,066

6,000

 P/Eآتی مناسب باتوجه به
افزایش قیمت شکر و انتظار
فروش در شرکتهای قندی

10

15

شفافیت

حفاری

4,302

5,500

15
15

ولصنم

2,430

2,750

پی بر ای کمتر  5واحدی
سهم ،افزایش سرمایه
از تجدید

20

شامال

13,730

17,500

افتتاح طرح توسعه
و پی بر ای زیر 5

15

سخاش

74,500

85,000

جهش نرخهای فروش در
بورس کاال ،ثبات هزینهها

15

جهش سودآوری
در سال جاری و تداوم آن
در سال آتی

15

چشم انداز مثبت
سودآوری و تقسیم
سود حداکثری

10

تداوم سودآوری سال
جاری و تقسیم سود
در مجمع پیشرو

15

10

احتمال لغو تحریمها و بهکار
افتادن دکل خارجی شرکت و
عقد قراردادهای جدید

10

سپاها

9,650

11,000

بهبود تقاضای سیمان بهواسطه
ساخت مسکن ملی و افزایش
نرخ مصحوالت سیمانی

10

بترانس

2,152

2,500

افزایش ظرفیت تولید
برق کشور و نیاز به انواع
ترانسفورماتورها و افزایش
نرخ محصوالت شرکت

10

مشروح عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری تحت مدیریت شرکت تأمین سرمایه امید
نوع صندوق

نام صندوق

تأسیس

درصد دارایی در سهام

درصد دارایی در سپرده
بانکی و وجه نقد

درصد دارایی
در اوراق با درآمد ثابت

درصد دارایی
در داراییهای دیگر

خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)

بازده ماه گذشته
(درصد)

بازده یکسال گذشته
(درصد)

کتــاب «ســرمایهگذاری
خصوصی ،از سرمایهگذاری
خطرپذیــر تــا تملــک»
نوشــته کلودیو زایسبرگر،
مایکل پــراول و باون وایت
و ترجمــه داوود دانــش
جعفری ،امیرحسین جهانی
کیا و فائزه السادات سجادیان در  498صفحه و توسط
انتشارات نور علم منتشر شده است.
مطالعه این کتاب می تواند برای فعاالن حوزه ســرمایه
گذاری خصوصی و کسانی که قصد ورود به این صنعت
را دارند مفید باشــد .فصلهای کتاب شــامل :بررسی
سرمایهگذاری خصوصی ،انجام معامالت در سرمایه گذاری
خصوصــی ،مدیریت ســرمایه گذاریهــای خصوصی،
مدیریت صندوق و رابطه شــرکای مدیریتی – شرکای
سرمایهگذار و تکامل سرمایه گذاری خصوصی است .این
کتاب به تازگی به مجموعه کتابهای کتابخانه سازمان
بورس و اوراق بهادار افزوده شــده اســت .عالقهمندان
جهت جســتجو در منابع کتابخانه می توانند به سایت
 http://lib.seo.ir/faces/home.jspxمراجعه و یا با شــماره
تلفن  ۸۴۰۸۳۱۹۱تماس بگیرند.

سه صندوق برای ریسکگریزان
در خردادماه  1394و در راســتای جذب سرمایهگذاران
ریســکگریز ،صنــدوق گنجینه امید ایرانیــان در گروه
صندوقهــای با درآمد ثابت رونمایی شــد .خالص ارزش
داراییهای این صندوق در یکســال گذشــته با رشدی
 275درصــدی ،به حدود  94هزار میلیارد ریال رســیده
است .ماهیت احتیاطی صندوقهای بادرآمد ثابت موجب
شــده تا تنها  12درصد از داراییهــای صندوق ،به بازار
ســهام اختصاص یابد و باقی ب ه میــزان  55و  33درصد
به ترتیب در قالب اوراق بدهی مســتعد و ســپرده بانکی
سرمایهگذاری شود .این صندوق در یکسال اخیر موفق
به کســب حدود  20درصد بازدهی شــده اســت .دیگر
صنــدوق با درآمد ثابت این مجموعه ،یعنی صندوق امید
انصار نیز با رویکردی نسبتاً مشابه ،عملکرد بهتری داشته
و  21درصد بازدهی در یکســال اخیر را محقق ساخته
است .صندوق قابل معامله آســمان امید ،دیگر صندوق

شــرکت تامین ســرمایه امید در آذرماه  ،1390مجوز
فعالیت خود را از ســازمان بــورس و اوراق بهادار تهران
أخذ کرده و در حال حاضر مدیریت و بازارگردانی هشت
صندوق سرمایهگذاری متنوع را برعهده دارد که در ادامه
ضمن معرفی این صندوقها ،مــروری بر عملکرد آنها
خواهیم داشت.
صندوق گنجینه مهر
خالــص ارزش داراییهای صندوق مختلط گنجینه مهر
در یک ســال گذشته با رشــدی  20درصدی به حدود
 445هزار میلیارد ریال رســیده است .مدیران صندوق
با اختصاص ســهمی  59و  38درصدی به سهام و اوراق
بادرآمد ثابت از سبد صندوق ،بیشترین تمرکز را برروی
این دو بازار داشــتهاند و حاصل عملکرد یکساله آنها
کســب  20درصد بازدهی بوده کــه این نرخ با توجه به
شــرایط کلی بازار و عملکرد سایر صندوقهای مختلط،
عملکرد خوبی بوده است.

سهامی

نوید انصار

1391/12/13

95

3

0

2

605

9/6

7/7

2368

مختلط

گنجینه مهر

1392/09/06

59

1

38

2

445

6/44

20/2

881

بازارگردانی

اختصاصی بازارگردانی
امید ایرانیان

1394/02/29

96

1

3

0

21941

6/4

-17/7

50

با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

1394/03/30

12

33

54

1

94285

1/6

19/6

150

با درآمد ثابت

امید انصار

1394/09/10

19

34

40

7

26211

2/1

21

124

مبتنی بر سکه طال

زرافشان امید ایرانیان

1396/06/10

0

2

9

89

2833

8/7

23/4

475

با درآمد ثابت
قابل معامله

آسمان امید

1397/11/30

16

33

47

4

9027

2/8

24/1

78

سهامی قابل معامله

بذر امیدآفرین

1392/09/12

99

0

0

1

3501

8

7

295

سرمایهگذاری خصوصی

15,960

هرمز

22,000

شبصیر

155,000 121,450

شیران

30,000

18,990

سهام عدالت

ابزارهای سواد مالی

در حوزه مالی ابزارهای مختلفی وجود دارد ،از جمله برنامهها و ســامانههایی که در
حوزه مدیریت مالی ،خرج و پس انداز ،مدیریت ریســک و ســرمایهگذاری به افراد
کمک میکند .پیچیدگی بازارهای مالی ،اعم از بازار پول و بازار سرمایه و بازار بیمه،
به مرور زمان افزایش پیدا میکند و دسترســی به آنها نیز به دلیل این پیچیدگی
کاهش مییابد .ابزارها قرار اســت رســیدن به هدف را سادهتر کنند و در طی کردن
مســیر به یاری افراد بیایند .بر همین اساس ،وقتی پیچیدگی بیشتر میشود ،نیاز به
ابزار بیشتری وجود دارد .در دنیای مدرن ،فناوری در مسیر توسعه ابزار نقش مهمی
ایجاد میکند .فناوری ،نقش تسهیلکننده در این مسیر ایفا میکند.
فناوری به تولید محصوالت و ابزارهایی منتهی میشود که میتواند دستیار افراد باشد.
برای مثال ،افراد برای افزایش شــمولیت و توان مالی،باید بتوانند از اعتبار اســتفاده

سبد پیشنهادی شرکت مشاور سرمایهگذاری ارزش پردازآریان

5

پرتفوی پیشنهادی شرکت سبدگردان داریک پارس

میان مدت

قثابت

2,266

3,500

ارزش باالی داراییها
و بهبود عملیات

10

14,657

18,100

بازدهی مناسب
و کم ریسک

10

12,428

14,600

کاهش ریسک پرتفو

10

10

شتران

5,840

6,800

وضعیت مناسب بنیادی

10

پاالیش

82,330

94,680

پایین بودن P/NAV

10

تاپیکو

15,530

18,000

وضعیت بنیادی مناسب

10

صندوق
درآمد ثابت

10,000

20

بلند مدت

بلند مدت

فرابورس

14,440

فاراک

1,514

2,300

بهبود عملیات

10

10

میان مدت

غزر

9,890

خودرو

2,429

3,450

اصالح ساختار
و بهبود عملیات

15

10

صندوق
سرمایه گذاری
فراز داریک
صندوق
سرمایه گذاری
اعتماد داریک

سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان
افق
زمانی

میان مدت

سخاش

74,580

85,767

وضعیت بنیادی مناسب

شتران

5,840

6,800

وضعیت بنیادی مناسب

15

-

کانال برتــر

اظهارات گمراه کننده
رئیس جمهور در مورد تورم
عامــل تــورم دو چیــز اســت :در گام اول کســری
بانکهاســت  ،بانکها کم مــی آورند و بانک مرکزی
کســری آنها را تامین می کنــد و  ٨۵درصد تورم که
ریشــه داخلی دارد بر اســاس آمار بانک مرکزی  ،از
زمان ریاست جمهوری رئیسی ،بانکها هستند.
عامــل دوم تورم ،تــورم وارداتی اســت و عامل تورم
وارداتی نیز چاپ اســکناس در جهــان برای مقابله با
عواقب کرونا در جهان است.
گفتـه رئیـس جمهـور کـه عوامـل پشـت پـرده تورم
اخیـر بایـد کشـف شـود و البـد بـا آن برخـورد
قضایـی شـود گـواه دو چیـز اسـت اول اینکـه رئیس
جمهـور نـه اقتصـاد ایـران را مـی شناسـند و نـه
اقتصـاد جهانـی را و در گام دوم رئیـس جمهـور بایـد
مراقـب باشـند پسـت ریاسـت جمهـوری را با پسـت
رئیـس قـوه قضائیه اشـتباه نگیرنـد ،اینکه ایشـان در
پسـت ریاسـت جمهـوری بـه جـای حـل مشـکالت
بـه دنبـال برخـورد قضایـی بـا مشـکالت باشـند،
وظیفه ایشان نیست.

چکیدهای از گفتوگوی آکادمی هوش مالی با علی رسولیزاده
مدیرعامل شرکت دانشبنیان پارت و کارآفرین برتر ملی

بلند مدت

شبصیر

120,150

144,180

وضعیت مناسب بنیادی

10

فوالد

12,080

15,000

وضعیت بنیادی مناسب

15

وضعیت بنیادی مناسب و
پتانسیل افزایش
11,373
نرخ محصوالت
وضعیت مناسب
17,500
بنیادی و تکنیکالی

ســهام عدالت جزو الینفک بازار سهام شده و
اطالع از آخرین اخبار ایــن بخش مورد توجه
سهامداران است .مرور اهم رویدادهای هفتگی
سهام عدالت مدنظر قرار میگیرد.
***
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس در مــورد
جاماندگان سهام عدالت گفت :برآورد این است حدود
 ۲۰میلیون نفر در کشــور سهام عدالت ندارند که در
کمیســیون اقتصادی طرح را تصویب کردیم ،بنده به
رئیــس جمهور نامــه دادم و توافقات اولیــه انجام و
در بودجه امســال تصویب شــد .دولت کلیات آن را
پذیرفته و بر این اساس کسانی که مشمول باشند ،در
سال جاری سهام عدالت دریافت میکنند.
توســعه امکان توثیق ســهام عدالت برای دریافت وام
خرد بدون ضامن بارها توسط وزیر اقتصاد و رئیس کل
بانک مرکزی از برنامههای نظــام بانکی برای اعطای
تســهیالت خرد بر پایه اعتبارســنجی اعالم شده بود
که با بسته شدن نرمافزار ایوا بانک ملی ایران به روی
مشتریان عمال به حاشیه رانده خواهد شد.

کنند .استفاده از اعتبار نیز فرآیند زمانبری است و الزامات خاصی دارد .یکی از ابزارها
در این زمینه «سامانه اعتبارسنجی مرآت» است که کل فرآیند اعتبارسنجی شخص
برای دریافت تسهیالت یا وام بانکی را به صورت مجازی یا غیرحضوری انجام میدهد.
نمونه دیگر ابزارها ،سامانههایی هستند که نقل و انتقاالت مالی را در نظر میگیرند و
ثبت میکنند یا سامانههایی مانند «رسام» که اطالعات صندوقهای سرمایهگذاری را
گردآوری میکند تا افراد با استفاده از این اطالعات صندوق مناسب را انتخاب کنند.
انجام همه این امور به صورت حضوری و شخصی بسیار زمانبر است؛ اما ابزار فناوری
به صورت خودکار این مســیر را تســهیل میکند .مهمترین کاری که ابزارها انجام
میدهند،به ویژه در حوزه سواد مالی،افزایش شمول مالی است .تقویت سواد مالی و
افزایش شمول مالی در کنار هم افراد جامعه را توانمند میکند.

@adibmh
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نماد شرکت

قیمت
روز

هدف
قیمتی

توضیحات

درصد از
پرتفوی

شبریز

47,210

52,000

وضعیت مناسب بنیادی
و افزایش کرک اسپرد
فراوردههای نفتی

15

دتماد

41,110

70,000

حذف ارز  4،200تومانی
وتولید محصوالت
نهایی دارویی

15

سبد پیشنهادی شرکت مشاور سرمایهگذاری خط ارزش
افق
زمانی

میان مدت

شپدیس

وضعیت مناسب بنیادی
205,562 178,750
و رشد قیمت جهانی

10

خگستر

3,637

5,300

بهبود شرایط پرتفو

15

هدف
قیمتی

با درآمد ثابتی اســت که تحت بازارگردانی شرکت تأمین
سرمایه امید است .از حیث بازدهی ،با ثبت بازدهی ساالنه
 24درصــدی ،نه تنها در این مجموعه بلکه در مقایســه
با بســیاری از دیگر صندوقهای بــا درآمد ثابت بازار نیز
عملکرد بهتری داشته است.
صندوق زرافشان امید ایرانیان
خالص ارزش داراییهای صندوق مبتنی بر ســکه طالی
زرافشــان امید ایرانیان در یکســال گذشــته ،باوجود
نوســانات میاندورهای ،در مجموع تغییر خاصی نداشته
و اکنون در مــرز  2.833میلیارد ریال قرار دارد .در 365
روز گذشــته ،همسو با نوسانات قیمت سکه طال ،بازدهی
ایــن صندوق نیز نوســانات زیادی داشــته و در مجموع
سودی  25درصدی عاید سرمایهگذاران خود کرده است.
ســرمایهگذاری در صندوقهای طــا میتواند جایگزین
خوبی برای خرید فیزیکی سکه و طال باشد.
دو صندوق برای ریسکپذیران
تأمین سرمایه امید برای مشــتریان ریسک پذیرش نیز
دو صندوق در نظر گرفته اســت؛ صنــدوق نوید انصار و
صندوق قابــل معامله بذر امید آفرین .بررســی ترکیب
داراییهای صندوق بذر امیدآفرین ،حاکی از سهم حدود
 95درصدی بازار ســهام از پرتفوی صندوق است که در
این بین ،مدیران صندوق بیشــترین سرمایهگذاری را در
گروههای «فلزات اساسی»« ،خودرو و ساخت قطعات» و
«بانکها و مؤسسات اعتباری» داشتهاند و حاصل عملکرد
یکســاله آنها کسب  7درصد بازدهی در  365روز اخیر
بوده است .صندوق نوید انصار که سهمی  95درصدی را
به بازار ســهام اختصاص داده پس از این ریزش سنگین
بازار ســهام ،همچنان بازدهی ساالنه حدود  7.7درصدی
در  365روز اخیــر دارد .در جــدول مشــروح عملکرد
صندوقهای ســرمایهگذاری
تحت مدیریت و بازارگردانی
شرکت تأمین سرمایه امید را
مشاهده میکنید.
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نماد شرکت

قیمت
روز

هدف
قیمتی

توضیحات

درصد از
پرتفوی

وملی

140,690

170,000

وضعیت مناسب بنیادی
و تکنیکال سهم

15

وضعیت مناسب
تکنیکال سهم

15

افق

45,640

53,000

10

وتوصا

11,490

14,000

وضعیت مناسب
تکنیکال سهم

15

38,000

داشتن پرتفوی مناسب
و پتانسیل حذف ارز
 4،200تومانی

20

سپید

21,450

26,000

وضعیت مناسب بنیادی
و تکنیکال سهم

20

تاپیکو

15,530

19,000

افزایش سود
شرکتهای زیر مجموعه
و  P/NAVمناسب

20

سیدکو

7,380

8,400

پرتفوی کم ریسک و
 P/NAVو  P/Eمناسب

20

تصمیم

19,439

وپخش

30,120

کاهش ریسک سبد

بلند مدت

نماد شرکت

قیمت
روز

هدف
قیمتی

توضیحات

درصد از
پرتفوی

افق
زمانی

6

درصد از
پرتفوی

توضیحات

سهام عدالت جاماندگان
و مشموالن جدید

فرهنگسازی

سبــده یا سهام پیشنها ید هفتـه

توضیح و یادآورـی

کاریس

14,331

-

آزادسازی ارز ترجیحی  4,200تومانی
و بهبود نرخ فروش شرکت
دارا بودن پرتفو متنوع و
مناسب با ریسک پایین

15

نماد شرکت

قیمت
روز

هدف
قیمتی

توضیحات

تنوعی از صندوقها در تأمین سرمایه امید

معرفی کتاب

افق
زمانی

غبشهر

3,127

4,600

بازده از ابتدای تأسیس
تاکنون (درصد)

هدف از ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت
کسب بازدهی مناسب برای ســرمایهگذاران مطابق با
نــرخ پیش بینی مدیر صندوق در امید نامه (نرخ پیش
بینی مدیر صندوق  18درصد ســاالنه است که در یک
سال اخیر بیش از  20درصد در مقاطع تقسیم سود به
سرمایهگذاران پرداخت شده است) و بیشتر از نرخ سود
سپرده بانکی است.
در این صندوقها با ابزاری چون ذخیرهگیری از تغییرات
ارزش ســهام ریسک ناشی از نوســانات قیمت سهام در
این صندوقها پوشــش داده میشود .مدیر و ضامن نقد
شوندگی صندوقهای بادرآمد ثابت مذکور ،شرکت تأمین
سرمایه امید است که مطابق با مفاد اساسنامه صندوقها
موظف اســت در صورت عدم وجود نقدینگی ،وجه مورد
نیاز برای پرداخت مبالغ ابطال سرمایهگذاران در هر زمان
را فراهم سازد .با توجه به اینکه بهره مندی از بازدهی این
صندوقها به صورت روز شمار است به نسبت سپردههای
بانکی گزینه مناسبتری برای سرمایهگذاری است .تأمین
سرمایه امید به عنوان رکن مدیر صندوق با به کارگیری
نیروهــای حرفهای در واحد مدیریت ســرمایهگذاریها
و داراییها در تالش اســت بیشــترین بازده با کمترین
ریسک را نصیب سرمایهگذاران این صندوقها کند.

نماد شرکت

وغدیر

14,240

20,000

ارزش جایگزینی باالی نیروگاهی
و احتمال افزایش نرخ برق و
وضعیت ارزی مناسب ،عرضه
اولیه شرکت زیرمجموعه
نسبت  P/NAVمناسب
شرایط مناسب زیر مجموعهها
به لحاظ سودآوری

15

4

درصد از
پرتفوی

معرفی صندوقه یا سرمایهگذار ی تحت مدیریت شرکت تأمین سرمایه امید

بیشترین بازده
با کمترین ریسک

قیمت
روز

رمپنا

16,650

20,000

15

انتظار گزارش مناسب
پایان دوره سال  1400و P/E
آتی مناسب

10

بازده مناسب
و ریسک پایین

15

15

بلند مدت

بلند مدت

وپترو

۱۰,260

13,000

میانمدت

وغدیر

1۴,۲۴0

17,000

پایین بودن نسبت
 P/NAVدر کنار رشد و
تنوع زیرمجموعهها
وضعیت مناسب
شرکت های زیرمجموعه
پایین بودن
 P/NAVشرکت

بوعلی

82,640

100,000

انتظار گزارش پایان سال 1400
مناسب باتوجه با افزایش
قیمت نفت و اثر موجودی
مناسب ،نزدیکی مجامع جهت
دریافت سود نقدی
 P/Eآتی مناسب و نزدیک
بودن مجامع عمومی ساالنه
جهت دریافت سود نقدی

فوالد

12,080

14,500

پایین بودن نسبت P/E

میانمدت

ونوین

۴,350

5,500

وضعیت عملیاتی مطلوب
سود باالی تسعیر ارز

شبندر

8,860

10,000

توضیحات

بلند مدت

فوالد

1۲,080

14,500

سودآوری باال
در مقایسه با قیمت

20

افق
زمانی

نماد شرکت

قیمت
روز

هدف
قیمتی

درصد از
پرتفوی

افق
زمانی

نماد شرکت

قیمت
روز

هدف
قیمتی

توضیحات

درصد از
پرتفوی

افق
زمانی

میانمدت

شبندر

8,860

۱۱,000

چشمانداز مناسب
و پایین بودن
نسبت قیمت به سود

25

سبد پیشنهادی شرکت مشاور سرمایهگذاری فاینتک

سبد پیشنهادی شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن

بلند مدت

نماد شرکت

قیمت
روز

هدف
قیمتی

توضیحات

درصد از
پرتفوی

2

3

سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان کاریزما

شسینا

فوالد

1,951

12,080

2,700

16,000

وضعیت مناسب بنیادی
و تکنیکال سهم
وضعیت مناسب بنیادی

15

20

خوانندگان محترم واقف باشند سبد پیشنهادی ارائه شده صرفا منعکس کننده نظر کارشناسان است و هیچ گونه توصیه یا سفارشی نسبت به خرید و فروش سهام نمیکند .بنابراین هرگونه خرید یا فروش براساس اطالعات فوق برعهده خود افراد بوده و شرکتهای مشاور سرمایهگذاری و هفتهنامه بورس
هرگونه مسئولیتی نسبت به خسران یا سودآوری احتمالی را از خود سلب میکنند .همچنین به سهامداران توصیه میشود ،افق دید سرمایهگذاری خود را بلندمدت قرار دهند.

