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اخبار هفته

نبود مشکل برای تامین ارز بخش تجاری و تولید

افزایش 40درصدی ورود سرمایه گذاران به بورس

کمک به کارگزاریهای ناتوان از افزایش سرمایه

حل بسیاری از مسائل خاص با «فینتکها»

وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد کش��ور مازاد
ارز در اختیار دارد،گفت بارها اعالم ش��د اتفاق
خاصی در اقتصاد کشور رخ نداده که قیمت ارز
با جهش چشمگیری روبهرو شود.
مس��عود کرباس��یان بابیان این مطلب درباره
تصمیم��ات ارزی دولت گفت :نرخ ارز در بازار
واقعی نب��ود و در مدت اخی��ر ریس جمهور،
رئی��س مجل��س و مس��ئوالن اقتصادی کش��ور اعالم ک��رده بودند که
قیمتها غیرمنطقی اس��ت و به وضعیت بازار ارز رس��یدگی می ش��ود
و این مهم انجام ش��د .کرباس��یان با اش��اره به اینکه در س��ال گذشته
می��زان واردات کش��ور  54میلیارد دالر بود ،گفت:مش��کل برای تامین
ارز در بخ��ش تجاری و تولید کش��ور وجود نداش��ته و ندارد .همچنین
مقامات مس��ئول با توجه وضعیت مطل��وب درآمدهای ارزی در بخش
صادرات نفتی و غیرنفتی و مثبت بودن تراز تجاری ،موقعیت کش��ور را
برای ایجاد انضباط در مدیریت ارزی بس��یار مساعد ارزیابی می کنند.
البته مدیریت بازار ارز برای مقابله با تهدیدات و کاهش آس��یبپذیری
مسئلهای قابل تامل است.

جزئیات آخرین تعداد کده��ای معامالتی صادر
ش��ده در ب��ورس تهران ط��ی س��ال  96بیش
از  174ه��زار و  719کد معامالت��ی جدید بود،
اعالم شد.
حس��ن قالیباف اص��ل مدیر عامل ب��ورس اوراق
به��ادار تهران گف��ت :کده��ای معامالتی صادر
ش��ده برای اش��خاصی بود که اولین ب��ار وارد
بازار ش��ده و س��رمایه گذاری در ابزارهای معامالتی متنوع بورس تهران را
تجربه می کنند.
قالیباف اصل در مقایس��ه رقم کدهای معامالتی صادر ش��ده در سال  96با
سال قبل افزود :کدهای معامالتی صادر شده در سال  95برابر با  124هزار
و  557کد بود که نشان دهنده افزایش  40درصدی ورود سرمایه گذاران و
به تبع آن ورود وجوه جدید به بازار در سال  96است.
وی بیان داش��ت :س��رمایه گذارانی که فرصت مناس��ب یا دانش الزم برای
بررس��ی اطالعات مالی شرکتها را ندارند با روشهای غیرمستقیم و خرید
واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری در بازار حاضر و یا از خدمات مشاوران
سرمایهگذاری یا سبدگردانی بهرهمند شوند.

تالش میش��ود ت��ا از طریق رایزنی با س��ازمان
بورس آن دس��ته از ش��رکتهای کارگزاری کم
ریس��کی که قادر به افزایش س��رمایه نبودهاند،
مانع از لغو امتیاز فعالیت آنها شویم.
روحاهلل میرصانعی دبیرکل کانون کارگزاران بورس
اوراق بهادار گفت :با وجود همه دغدغهها ،کانون
کارگزاران همواره به دنبال راه میانهای اس��ت تا
فعالیتها را جلو ببرد .در س��ال گذش��ته همکاریهای فراوانی میان کانون
کارگزاران و سازمان بورس از جمله کاهش زمان تسویه معامالت از  3+Tبه
 2+Tو تالش برای کاهش آن به  1+Tمطرح ش��د .میرصانعی اظهارداشت:
امسال اقدامهایی همچون اصالح دستورالعمل خرید اعتباری برای پوشش
ریس��ک اعتباری ،ارزش افزوده معامالت اعتباری ،عوارض کس��ب و پیشه
کارگزاریها و رایزنی با سازمان بورس برای دریافت کمک به منظور خرید
س��اختمان جدید در دستور کار قرار دارد .وی افزود :تا پایان اردیبهشتماه
به شرکتهای کارگزاری فرصت داده شده تا سرمایه خود را افزایش دهند
که انتظار میرود آن دسته از کارگزاریهایی که ریسک پایینی دارند ،عدم
افزایش سرمایه آنها منجر به لغو امتیاز آنها نشود.

در حال حاضر نیازه��ا و چالشهای تکنولوژی
شناسایی شده و چنانچه استارتآپها ،ایدههای
نوآورانه مبتنی بر نرمافزاری که قابل ارائه باشد
داشته باشند ،قطعا سرمایهگذاران حاضر به انجام
مذاکره و عقد قرارداد با آنها خواهند بود.
امیرهامون��ی مدیرعامل فرابورس ایران تصریح
کرد :قطعا ب��ا تکنولوژیهای مالی و فینتکها
میتوانیم بسیاری از مسائل خاص خود در بازار از جمله اطالعات نامتقارن
و کژمنش��ی یا کجگزینیها را حل کنیم .وی افزود :تکنولوژیهای مالی
همچنین هنگام ارائه اطالعات ش��رکتها به س��امانه ک��دال ،فینتکها
میتوانند به اینکه اطالعات داخلی شرکتها زودتر از موعدی که در کدال
قرار میگیرد و به دست همه سهامداران و سرمایهگذاران میرسد ،در بین
یک عده افراد محدود افشا نشود ،کمک کنند .مدیرعامل فرابورس به نقش
فناوری مالی در س��ایر حوزهها نیز اشاره کرد و گفت :فینتک برای سایر
حوزهها چون حس��ابداری و حسابرسی نیز راهکار دارد و استارتآپهایی
وج��ود دارن��د که در این بخش ه��م میتوانند به مجموعههای س��ازمان
حسابرسی و حسابرسان معتمد سازمان بورس کمک کنند.

سرمقاله

عقبگرد از اقتصاد آزاد

امیر آشتیانی عراقی هفته گذشته ،فعالیت بازار سرمایه با شوک انتشار نامه ای در خصوص پیشنهاد قیمت گذاری
مدیرمسئول
فوالد ،مس و آلومینیوم آغاز ش��د و ش��وک ناش��ی ازآن خودش را روی ش��اخص بازار س��هام
نش��ان داد .ه��ر چنداین خبر در هیاهوی افزایش قیمت دالر گم ش��د ،ام��ا در صورت اتفاق،
مس��تقیما بورس کاال را هدف قرار می دهد .این اتفاق ناخوش��ایند می تواند اثرات زیانباری در بازار سرمایه بر جای
بگذارد و اس��تقالل آن را زیر س��وال ببرد  .در عین حال از این بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا ،یک بازار پیرو و ش��اید
دستوری بسازد.
اما اختالف در نحوه قیمت گذاری بین فعاالن این بازار داس��تان یک روز و دو روز نیس��ت ،قصه ای است که سری
دراز دارد ،چ��ه در زم��ان صدارت نعم��ت زاده در وزارت صنعت ،معدن و تجارت که باره��ا بحث خروج محصوالت
پتروشیمی از بورس کاال مطرح شد و یا سال گذشته که تعدادی از تشکلها به عملکرد بورس کاال و نحوه معامالت
برخی محصوالت دراین بازار انتقاداتی داشتند.
بورسها به عنوان نماد اقتصاد آزاد و ش��فافیت محس��وب می ش��وند ،بازارهایی که بستر کشف قیمت را فراهم می
آورن��د ،عدال��ت را چاش��نی مبادالت می کنند ،مبادالت را بر پایه تحلیل و آینده نگری اس��توار می س��ازند و برای
بازیگران بازار ،ش��رایط تامین مالی بلند مدت را فراهم می س��ازند .بورس کاالی ایران نیز که بیش از یک دهه از
تولدش میگذرد با همین اهداف پای در بازار سرمایه گذاشت .از شهریور  82که با نام بورس فلزات در برابر مقاومت
شدید رانت خواران قد علم کرد تا زمانی که شرکتهای بزرگ تولیدی دولتی توانستند بسیاری از پروژههای نیمه
تمام خودرا از طریق ابزارها و امکانات این بازار مدرن به سرانجام برسانند ،همواره مخالفانش را تحمل کرده است.
پیشنهادی برای عقبگرد
بازاری که از دامان بورس فلزات و کاالی کش��اورزی ایران با نام بورس کاال قد علم کرده و بیش از یک دهه تجربه
های پر پتانسیل امروز کشور بدل شده است ،بی شک ناتوانیهایی دارد.
در اقتصاد ایران به یکی از بازار
کاس��تیهایی که تازه ترین نمونه اش ،رخدادی اس��ت که در مبادالت بازار آتی س��که اتفاق افتاد .و ش��اید همین
کاستیهاس��ت که به دولتمردان اجازه چنین برخوردهایی می دهد .قطعا مهمترین دلیل چنین کاستیهایی توجه
بیش از حد به توس��عه کمی بزرگترین بازار کاالیی کش��ور است .اهمیتی که کمتر توسعه کیفی را هدف قرار داد.
مدیران بورس کاالی ایران هنوز هم این اس��تراتژی را در پیش دارند تا کاالهای بیش��تری در این بازار عرضه کنند
ولو این عرضه فقط برای یکبار رخ دهد .آنها هنوز هم به دنبال فشار دولت به شرکتها برای عرضه کاالها در بورس
کاال هس��تند غافل از اینکه هنوز س��اختار مناسب کش��ف قیمت در این بازار ،آنگونه که باید وجود ندارد .بازاری که
توان ایجاد تعادل در بازار س��که را ندارد ،س��ودای مدیریت بورس ارز را در س��ر می پروراند .بورسی که به بازار تک
عرضهها ش��هرت دارد به جای تمرکز بر عرضه هوش��مندانه چند کاالی استراتژیک که ماهیت و توانایی بورس کاال
را به نمایش بگذارد ،دائما به دنبال عرضه خودرو ،س��اختمان ،زانوبند ،زعفران ،رب ،لنت ترمز و صدها کاالی دیگر
اس��ت .پس از گذش��ت یک دهه هنوز مشکل سپرده گذاری و بورس کاال حل نشده است و بخش خصوصی واقعی
سهم قابل مالحظه ای در این بازار ندارد.
ش��اید همین افکار و آرزوهای پراکنده اس��ت که ش��رایطی را فراهم کرده که دولتیها به خود اجازه می دهند گاه
و بی گاه با انتش��ار بخش��نامه یا دستورالعملی ،رس��الت بورس را نادیده گرفته و کشف قیمت در بازار سرمایه را به
سخره بگیرند .عملکرد ضعیف در این بازارها موجب شد تا هفته گذشته شاهد انتشار نامه ای از سوی معاون وزیر
صنعت باشیم که در صورت تحقق ،گامی بزرگ به عقب خواهد بود و در پی آن مجبور به برداشتن گامهای بعدی
نیز خواهیم بود.

یادداشت

عرضههای اولیه و شرایط مهم آن

حمیدرضا مهر آور یکی از معیارهای س��نجش بازار س��رمایه که در مقاالت داخلی و خارجی بسیار در خصوص آن
مدیرعاملکارگزاری صحبت شده عمق بازار سرمایه است که به طور کلی از تعداد شرکتها و سرمایه گذاران فعال
بانک سامان
تاثیر می گیرد .در نتیجه هر چقدر فعاالن بازار و تعداد شرکتهای موجود در بورس افزایش یابد
به همان میزان عمق بازار افزایش خواهد یافت که این می تواند یکی از معیارهای کارایی بازار به حساب آید .این موضوع
در بورس اوراق بهادار تهران هم مستثنی نبوده و همواره هر گاه روند ورود شرکتهای تازه وارد به بورس افزایش یابد به
همان نسبت شاهد ورود سرمایه گذاران جدید به بازار هم خواهیم بود چرا که جذابیت قیمتی شرکتهای تازه وارد می
تواند انگیزه ای را برای کسب سود در سرمایه گذاران ایجاد کند و موجب ترغیب سرمایه گذاران جدید برای ورود به بازار
سرمایه شود که این موضوع توسعه و گسترش بازار سرمایه را به دنبال دارد .البته ورود شرکتهای جدید به بازار سرمایه
برای ترغیب سرمایه گذاران یکی از عوامل رشد و گسترش بازار است که در کنار این موضوع باید قوانین حاکم بر بازار
سرمایه ،شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم را نیز مورد بررسی قرار داد.
به عنوان مثال میتوان گفت که در بازه زمانی شهریور و مهر ماه سال گذشته شاهد ورود حدود  8شرکت بورسی و
فرابورسی به بازار سرمایه بودیم که در این بازه زمانی تعداد کدهای خریدار عرضه اولیه از حدود 70هزار کد معامالتی به
150هزار کد افزایش یافت که نشان میدهد همگام با ورود شرکتهای جدید به بازار سرمایه رشد تقریبا صد درصدی در
کدهای معامالتی رخ داده که به نوبه خود حاکی از همبستگی مثبت بین این دو عامل است  .هم چنین برای گسترش
و افزایش عمق بازار باید ورود شرکتهای جدید به بازار سرمایه را تسهیل کرد که در حال حاضر اقدامات مناسبی هم
در این راستا انجام نشده است.
حال در بحث عرضه اولیه باید چند نکته مورد بررس��ی قرار گیرد که ش��امل زمان مناس��ب و قیمت مناس��ب برای
عرضههای اولیه است .در خصوص زمان مناسب برای عرضه اولیه باید گفت که در شرایط صعودی بازار و درست زمانی
که حباب قیمتی در بازار به دلیل سرگردانی بیش از حد نقدینگی وجود دارد عرضه شرکتهای جدید می تواند این
نقدینگی را به س��مت خود جذب کند و البته نوع ش��رکتهای وارد ش��ده باید به گونه ای باشد که بخشی از نقدینگی
موجود در بازار را به سمت خود بکشد و شرکتهایی عرضه شوند که دارای سرمایه باالیی باشند اما گاها شاهدیم که
روند عرضه اولیه شامل شرکتهای کوچک تر است که گاها به نقدینگی چندانی نیاز ندارند و تغییری در شرایط بازار
ایجاد نمی کنند.
البته عرضههای اولیه در شرایط تعادل نسبی بازار نیز کارایی ممکن را دارد و خللی در کلیت بازارابجاد نمی کند
اما در بازاری که نقدینگی مناسبی در آن وجود ندارد و ارزش معامالت در آن مناسب نیست عرضه اولیه سهام دارای
هیچ توجیهی نبوده و سهامدار عمده به هنگام عرضه اولیه سهم ،همان نقدینگی اندک را نیز از بازار خارج می کند و
تعادل بازار را با این کار ممکن است از بین ببرد .به همین دلیل باید در هنگام عرضههای اولیه ،شرایط بازار نیر توسط
متولیان امر در نظر گرفته شود.
موضوع دیگر در خصوص عرضههای اولیه در بازار س��رمایه ،قیمت مناسب برای ورود شرکتها به بورس و استقبال
بازار از آن است حال اگر رویه ای اتخاذ شود که کارشناسی مناسبی برای تعیین قیمت شرکتها در بدو ورود به بورس
صورت گیرد و قیمت عرضه اولیه سهام پایین تر از ارزش واقعی آن باشد می توان گفت در سرمایه گذار جدید هم تمایل
به خرید سهم ایجاد می شود .اما بعضا شاهدیم که روند قیمتی عرضههای اولیه برای برخی شرکتها برابر با ارزش ذاتی
و یا حتی باالتر از آن اس��ت .در کل باید قبل از ورود ش��رکتها به بازار سرمایه ،کارشناسی مناسبی در خصوص ارزش
گذاری سهم توسط شرکتهای متخصص در این حوزه انجام شود .از طرفی در پذیرش شرکتهایی که وارد بازار سرمایه
می شوند باید حساسیت باالیی توسط مقام ناظر و مسئول وجود داشته باشد.

نمادهای بانکی متوقف ،بازگشایی میشوند

برنامههای جدید بورس همراه با وعده

هفت�ه نامه ب�ورس :حجم معامالت بازار س��رمایه
از  195ه��زار میلیارد تومان در س��ال  95به  247هزار
میلیارد تومان در سال گذشته رسیده که حجم مطلوبی
است .همچنین میانگین بازده بورس و فرابورس نیز در
سال گذشته 25،درصد بود.
ش��اپور محمدی رییس س��ازمان بورس و اوراق بهاداربا
ییان این مطلب در جلس��ه دیداربا مدیران ارش��د بازار
س��رمایه گفت  :بهره ب��رداری از س��امانه معامالت بروز
رسانی شده،بهره برداری از سامانه جدید نظارت موسوم
به  ،SMARTکدال  360درجه ،س��امانه اطالع رسانی
تکالیف قانونی ناش��ران بورس��ی جهت پیش��گیری از تخلفات،س��امانه حقوق شهروندی،حد
اعتباری ،اصالح دستورالعمل بازگشایی و توقف نمادها،بازگشایی نماد بانکها،کاهش کارمزدهای
معامالت ،اعطای مجوز موسسات رتبه بندی و صدور مجوز انواع صندوقهای کاالیی برخی از
اقدامات سال گذشته به شمار می آیند.
برنامههای مهم سال جدید
این مقام مس��ئول با اشاره به برنامههای کلی تدوین شده برای سازمان بورس در سال جاری
عالوه بر استراتژیهای بلند مدت افزود :در دستور کار بودن دستورالعمل پی ای فاند ،اصالح
و یکسان س��ازی صندوقهای سرمایه گذاری ،پیاده س��ازی فاز یک سیستم نظارت مکانیزه
صندوقهای صنم ،تدوین دستور العمل صندوقهای امالک و مستغالت ،تدوین دستورالعمل
کارگزار  -معامله گر ،عملیاتی کردن حس��اب معامالتی کارگزاران ،اصالح دستورالعمل خرید
اعتباری و دس��تورالعمل یکسان کردن ثبت حس��ابداری کارگزاران از برنامههایی است که در
دستور کار معاونت نظارت بر نهادهای مالی قرار دارد.
پیگیری عضویت عادی سازمان در آیسکو
محمدی درخصوص برنامههای بین المللی در دس��تور کار نیز گفت :تدوین برنامه جامع بین
المللی شدن بازار سرمایه ،پیگیری عضویت عادی سازمان در آیسکو و عملیاتی کردن "پارشال
لیستینگ و دابل لیستینگ" نیز در شمار برنامهها قرار دارد.
کاهش مقررات دست و پا گیر
وی درب��اره برنامهه��ای مورد پیگیری ح��وزه معاونت حقوقی هم اظهار داش��ت :پیگیری
اصالح قانون ب��ازار اوراق بهادار در دولت ،بازنگری در آیی��ن نامههای انضباطی ،بازنگری
در فرمه��ا و فرآینده��ای بازار اوراق بهادار ،تدوین کامل دس��تورالعملهای تکلیف ش��ده
برای س��ازمان در قوانین ،تدوین و عملیاتی کردن برنامههای جامع پیشگیری از تخلفات،
مقررات زدایی و کاهش مقررات دس��ت و پا گیر از جمله این موارد اس��ت.
اصالح و تدوین دستورالعملهای انضباطی
رییس سازمان بورس درخصوص برنامههای حوزه معاونت نظارت بر بورسها و ناشران نیز گفت:
تدوین دستورالعمل اوراق وکالت واوراق جعاله ،تدوین دستورالعمل فروش استقراضی ،تدوین
دس��تورالعمل قراردادهای آتی و اختیار معامله بر روی سبد سهام ،پیاده سازی گزارشگری بر
مبنای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی  ،IFRSتاسیس بورس بین الملل یا ایجاد
تابلوی معامالت ارزی در کیش ،تدوین دستورالعمل اوراق گواهی ظرفیت ،اصالح دستورالعمل
پذیرش و روشهای عرضه اولیه،اصالح و تدوین دس��تورالعملهای انضباطی با توجه به سایر
دستورالعملها در حوزه مذکور پیگیری خواهد شد.
عملیاتی کردن و توسعه سامانه معامالتی جدید
محمدی درباره برنامههای معاونت اجرایی افزود :شناس��ایی فاز دوم گلوگاههای فساد پیرامون

فعاالن بازار در روزهای بهاری،
خزان را تجربه کردند

شاخصهای بورس
در مسیر نزولی
شروع کار بازار سرمایه در سال جدید
سجاد مرادی
کارشناس کارگزاری همچنان با تالطم ریسکهای به جا
صبا جهاد
مانده از س��ال گذش��ته و همچنین
ریس��کهای به وجود آمده در مس��یر نزولی ق��رار دارد.
نزدیک ش��دن به موعد تصمیمگیری آمریکا در خصوص
برجام و احتمال رد ش��دن آن از جانب رئیس جمهور این
کشور ،تنشهای ایجاد شده در منطقه خاورمیانه و شروع
جنگ در سوریه و لبنان ،هجوم مردم به سمت داراییهای
امن همانند دالر و طال و البته تصمیمات یک شبه مقامات
دولتی برای آرام نمودن بازار ارز و وضعیت داخلی کش��ور
موجبات ریزش شاخص بورس اوراق بهادار تهران در هفته
گذش��ته را فرآهم آورد .بر این اساس شاخص کل بورس
اوراق به��ادار تهران در هفته گذش��ته ب��ا کاهش ()863
واحدی نسبت به هفته گذشته به 96287واحد رسید.
گروه پتروپاالیشی و فشار فروش
البته با توجه به افزایش قیمت ارز در هفتههای گذشته
و همبستگی مثبت با بازار سهام ،انتظار افزایش تقاضا در

حوزه نهادهای مالی و ناشران،پیاده سازی سامانه مدیریت
ریس��ک نامک،بهبود و ارتقا فرایندها بر اساس نتایج بلوغ
فرایندی،زمان سنجی تایید صالحیتها ،افزایش سرمایه ها
و مجوزهای اخذ ش��ده ،اصالح حد نوسان و حجم مبنادر
راس��تای بهب��ود زی��ر س��اختارهای معامالت��ی و پس از
معامالت،تکمیل پروژه سامانه ساتنا،راه اندازی پرتال جامع
آموزش سرمایه گذاران در راستای ارتقای سواد مالی،تدوین
برنامه جامع آموزش در بازار س��رمایه،طراحی و راه اندازی
سیستم مدیریت اس��تعداد ،بهبود سامانه سکنا،عملیاتی
کردن و توسعه سامانه معامالتی جدید به کمک دانشگاهها
و شرکتهای دانش بنیان داخلی د ردستور کار است.
 6وعده مهم رییس سازمان بورس
همچنین محمدی در پاسخ به سئواالت و نکات حمید مهرآور رییس هیات مدیره کانون کارگزاران
بورس ،فردین آقابزرگی مدیرعامل کارگزاری بانک دی ،عباسعلی حقانی نسب مدیرعامل سبدگردان
هدف و امیری مدیرعامل کارگزاری بورسیران 6 ،وعده داد که شامل موافقت با درخواست بازنگری
در هزینههای ش��رکتهای کارگزاری ،پیگی��ری مکاتبات با بانک مرک��زی جهت دریافت مجوز
کارگزاران زیرمجموعه بانکها برای تاس��یس صندوقهای س��رمایه گذاری ،بررس��ی تمکن مالی
خریداران ش��رکتها در کمیسیون تخصصی شورای عالی بورس ،مشخص کردن میزان خروج یا
ورود سرمایه به بازار در صورت امکان اندازه گیری ،پیشنهاد افشای اسامی متخلفان به شورای عالی
بورس و تدوین قانون حاکمیت شرکتی در بورس و فرابورس بودند.محمدی در پاسخ به اظهار نظر
آقا بزرگی در مورد فضای اقتصادی پیش رو با توجه به نوس��انات نرخ ارز و کاهش ارزش روز بازار
سهام به  60میلیارد دالر ،گفت :مسئول سیاستهای ارزی بانک مرکزی است و طبیعتا در اثر این
سیاستها ،تغییراتی در همه اقتصادها اتفاق می افتد و تالش بر این است که بازار سرمایه را بزرگ
کنیم  .وی از تبلیغات تولید فیلم سینمایی و تلویزیونی جهت فرهنگ سازی بازار سرمایه در مدارس
با اخذ مجوز از شورای عالی بورس خبر داد.
ثبت یک رکورد تاریخی
بر پایه این گزارش رییس سازمان بورس گفت:کارگزاریها طی سالیان گذشته خشت خشت
بازار را روی هم گذاشتند و بازار سرمایه ای با وسعت و عملکرد خوب ایجاد کردند.
وی حجم معامالت را در سال  95حدود  195هزار میلیارد تومان ذکر کرد و افزود :این رقم در
سال  96به  247هزار میلیارد تومان رسید .رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه
در بورس کاال نیز شاهد رشد خوب معامالت گندم و افزایش حجم قراردادهای آتی بوده ایم،
تصریح کرد :حجم معامالت بورس کاال در سال گذشته به 117هزار میلیارد تومان رسید که
یک رکورد تاریخی به شمار می رود.

کاهش توقفهای بلند مدت
وی افزود :سال گذشته بهره برداری اولیه از سامانه معامالت آغاز شد و امسال نیز قرار است
س��امانه فرابورس به بهره برداری برسد.سخنگوی سازمان بورس ادامه داد :امسال در راستای
حمایت از ش��رکتهای داخلی ،س��امانه معامالتی جدید را به کمک دانشگاهها و شرکتهای
دانش بنیان داخلی عملیاتی خواهیم کرد.محمدی همچنین اظهار داشت :حد اعتباری موضوع
دیگری بود که بخش عمده کار آن در س��ال  96انجام شد و عالوه بر این ،دستورالعمل توقف
و بازگشایی که کانونها در آن همکاری بسیار خوبی کردند اصالح شد و توقفهای بلندمدت
بس��یار کاهش یافت .همچنین بازگش��ایی نماد بانکها از دیگر موضوعاتی بود که سخنگوی
سازمان بورس در این نشست به آن اشاره کرد و گفت :این موضوع از تعهدات اولیه ما بود که
محقق شد و هم اکنون اکثر نمادهای بانکی به جز یکی دو مورد باز هستند که بازگشایی مابقی
نمادها نیز در سال جدید پیگیری خواهد شد.

س��هام ش��رکتهای دالر محور به وجود آمد .اما تصمیم
هی��ات دولت مبن��ی بر اعالم ن��رخ دالر  4200تومانی به
عن��وان ارز تک نرخی و اس��تفاده به عنوان جایگزین دالر
مبادل��های اث��رات متفاوت��ی را به جای گذاش��ت .پس از
افزای��ش نرخ ارز و رس��یدن به مبلغ  6ه��زار تومان ،اکثر
نماده��ای گروه پتروش��یمی م��ورد توجه ق��رار گرفتند،
نماده��ای تولید کنند الفین و پلیمری بهخاطر فرصت به
وجود آمده جنگ تج��اری میان چین و آمریکا ،و گرفتن
ب��ازار چین مورد توجه قرار گرفت��ه بودند اما با اعالم نرخ
دستوری دالر  4200تومانی ،نماد تمامی گروههای فعال
این صنعت بافشار فروش مواجه شدند.
پیش بینیهایی برای افزایش سودآوری
با توجه به اینکه تا پیش از این ،شرکتهای زیر مجموعه
صنعت پتروش��یمی خوراک خود را با ارز مبادلهای تامین
و محص��والت نهایی را با ارز آزاد به فروش میرس��اندند،
حذف اختالف قیمت برای تهیه خرید مواد اولیه و فروش
محصول نهانی موجب کاهش س��ودآوری این ش��رکتها
خواهد ش��د .اما در نقطه مقابل ،اثر تک نرخی ش��دن ارز
برای گروه پاالیش��ی اثری متفاوت دارد و میتواند موجب
افزایش سودآوری شرکتهای این صنعت بشود.
قرار گرفتن در مدار منفی
همچنین قیمت نفت در بازار جهانی با رش��د مناسبی
همراه بود تا مرز  71دالر به ازای هر بش��که افزایش پیدا
ک��رد ،اما این افزایش قیمت ب��ه دو دلیل جنگ احتمالی

آمریکا با س��وریه و همچنین کاهش صادرات یک میلیون
بش��کهای نفت ایران در صورت لغو برجام میباشد .همین
موضوع باعث ش��د تا اکثر نمادهای گروه پاالیشی با قرار
گرفتن در مدار منفی هفته را به پایان برسانند.
گروه فلزات اساسی و انجام معامالت منفی
البته ش��روع کار این گروه فلزات اساس��ی در ابتدای
هفته ب��ا پیش��نهاد وزارت صنع��ت برای تغیی��ر فرمول
قیمتگ��ذاری فوالدیها در بورس کاال همراه بود .اما این
خبر تاثیر چندانی بر روی وضعیت معامالت این شرکتها
نداشت .انجام معامالت محصوالت فوالدی در بورس کاال
ب��ا افزایش قیمت نس��بت به عرضههای پیش��ین خود و
همچنین کاهش التهاب جنگ تجاری میان چین و آمریکا
ت محصوالت پایه در بازار جهانی ش��د،
موجب بهبود قیم 
اما خبر کاهش نرخ ارز که موجب کاهش س��ودآوری این
ش��رکتها میش��ود باعث قطع روند صعودی این گروه و
انجام معامالت منفی شد.
گروه خودرویی و ریزش اکثر نمادها
در مجم��وع با توجه به اینکه مواد اولیه گروه خودرو به
صورت وارداتی میباشد ،افزایش قیمت دالر موجب ریزش
قیمت اکثر نمادهای گروه خودرو شد .همچنین خبر تک
نرخی ش��دن ارز تنها یک روز قادر به مثبت معامله شدن
ش��رکتهای زیر مجموعه گروه خودرو ش��د که این روند
در روز پایان��ی هفته گذش��ته جای خ��ود را به معامالت
منفی داد.
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دستوری کردن این فرآیند کار اشتباهی است
تالش برای
بورس را به عنوان یک بازار شفاف میپذیریم ،نصب قیمت گذاری و
هنگامی که ساختار

محمد امین صالحی در واپسین روزهای سال گذشته ،محمد شریعتمداری،
خبرنگار
وزیر صمت در نامهای به سینکی ،معاون امور اقتصادی
و بازرگانی خود ،پیش��نهاد تغییر در روند قیمتگذاری محصوالت فلزی ارائه
شده در بورس کاال را داد .بر همین اساس فرمولهای تازهای از سوی معاونت
یاد شده جهت بررسی بیشتر مسئوالن و کارشناسان منتشر شد.
ش��ریعتمداری علت این پیش��نهاد را در نامه خود ،جلوگی��ری از افزایش
بیرویه قیم��ت محصوالت فوالدی عنوان کرده بود .س��ینکی نیز دلیل ارائه
فرمولهای پیشنهادی را افزایش غیرمتعارف عرضه این محصوالت در ماههای
اخیر اعالم و آن را اقدامی در جهت مدیریت آرامش بازار دانست.
اگرچه کارشناس��ان و بس��یاری از فعاالن بورس کاال این اقدام را گامی در
جهت ش��فافیت زدایی از روند بازار دانس��تند و موجی از مخالفتها را ایجاد
کردند؛ اما مخالفان بر این باورند که حرکت مذکور س��بب خواهد شد که دو
نرخ برای این محصوالت ایجاد شود و در نتیجه بستر به وجود آمدن رانت را
مهیا خواهد س��اخت .همچنین این اقدام سبب کاهش قیمت سهم نمادهای
فوالدی شده و سهامداران نیز در این فرآیند متضرر میشوند .البته در سوی
دیگر این نامه موافقتهایی را نیز به همراه داشت؛ مصرف کنندگان و صنایع
پایین دس��تی محصوالت ف��والدی از حامیان این طرح هس��تند ،چرا که در
این صورت میتوانند محصوالت خود را با قیمتی پایینتر نس��بت به گذشته
خریداری کنند.
با این حال کارشناسان بیم آن دارند که این گروه از صنایع ،به جای مصرف
محص��والت و کااله��ا ،آن را در ب��ازار آزاد به فروش رس��انده و در نهایت هم
سرمایهگذاران متضرر شوند و هم تولید ملی با چالش مواجه شود.
«اتاق نرخ گذاری» راه اندازی شود
محمد آزاد ،رئیس اتحادیه صنف فروش��ندگان آهن،
فوالد و فلزات تهران در خصوص نامه پیش��نهادی وزیر
صمت گف��ت  :در گذش��ته به دلیل مش��کالتی که در
نرخگذاری فلزات در بورس کاال وجود داشت ،به سلطانی
نژاد مدیرعامل بورس کاال پیشنهاد دادیم که بورس کاال
مکانی را تحت عنوان «اتاق نرخ گذاری» راه اندازی کند
که در آن نماینده تولید کننده ،توزیع کننده ،س��ازمان برای بورس
حمایت از مصرف کننده ،نماینده دولت و نماینده بورس هم به دلیل
حضور داش��ته باشند و قیمت پایه قبل از اینکه به تابلو
اینکهمحل
برود ،آنجا تعیین شود.
وی افزود :ایشان گفتند معموال آخرین نرخی که در شفاف سازی
روز گذش��ته معامله میشود ،به عنوان نرخ پایه روز بعد قیمتهاست،
قرار میگیرد .ما نیز در پاسخ به ایشان متذکر شدیم که وجود افت و
این فرآیند در عین حال باید مقرراتی نیز داش��ته باشد؛ خیز فراوان
وقتی این نرخ پایه روی تابلو آمد ،باید حداکثر نوسانش مناسبنیست.
را تعیین کنیم.
بنابرایناگر
آزاد با اشاره به اینکه پیشنهاد بنده این بود که نوسان
قیم��ت را تا  3درصد کاهش دهیم ،عنوان کرد :چرا که قرار باشد
نوس��ان قیمتی  10تا  15درص��د در یک روز برای بازار قیمتهابیش
و بورس مناس��ب نیست .او افزود :نوس��انات باال به این از حد عرف
دلیل مناسب نیست که نباید قیمتها در بازار به شدت فراز و فرود
دگرگون ش��وند .برای بورس هم ب��ه دلیل اینکه محل داشته باشد،
شفاف س��ازی قیمتهاس��ت ،وجود افت و خیز فراوان
مردم مشکوک
مناس��ب نیس��ت .بنابراین اگر قرار باشد قیمتها بیش
از حد عرف فراز و فرود داش��ته باش��د ،مردم مشکوک میشوند که
بورس هم
میشوند که بورس هم مکان شفافی نیست.
آزاد ب��ا اش��اره ب��ه اینکه در م��دت اخی��ر برخی از مکانشفافی
تولیدکنن��دگان فوالد قیمتگ��ذاری را انجام میدهند ،نیست
عن��وان کرد :این ش��رکتها دو روز قبل اعالم میکنند
که میخواهیم ش��مش آهن را در بورس بیاوریم و قیمت ما نیز به طور مثال
 2150تومان اس��ت .این روند درحالی پی گرفته میش��د که محصوالت در
روزهای قبل از نرخ گذاری ش��رکتها ،با نرخ  1950تومان مورد داد و س��تد
قرار میگرفت.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آهن ،فوالد و فلزات تهران مسبب افزایش
قیمتها را تولید کنندگان دانست و گفت :بسیاری از طرفهای تقاضا چندین
بار با بورس کاال تماس گرفته و گفتند «خود فروش��ندگان قیمت را مشخص
میکنن��د و این روش قیمت گذاری در ب��ورس صحیح نبوده و به اصالت آن
آس��یب میزند ».وی تصریح کرد :بنابراین نحوه قیمت گذاری که در س��ال
گذشته و شش ماه اخیر در بورس ایجاد شده بود ،مورد رضایت همگان نبود؛
البته شاید این روند به سود تولید کنندهها بوده باشد ،ولی مصرف کنندگان
یا خریداران از آن ناراضی بودند .آزاد گفت :با این حال وزیر صنعت ،معدن و
تجارت ابتکاری را به خرج داد و در پیشنهادی به معاونان خود ،شیوه تازهای
از نرخ گذاری را ارائه داد.
رئیس اتحادیه صنف فروش��ندگان آهن ،فوالد و فلزات تهران با اش��اره به
دس��تور دولت به ایج��اد ارز تک نرخی و حذف ارز مبادل��های ،عنوان کرد :با
توجه به شرایط جدید ،هیچ مانعی بر سر راه نامه پیشنهادی وزیر وجود ندارد.
در واقع مش��کل زمانی ایجاد میش��ود که قیمت ارز را به دست بازار بدهند و
در بازار هر روز  400تا  500تومان نوسان وجود داشته باشد .آزاد خاطرنشان
کرد :این نوس��انات ارزی روزهای گذشته ،به هیچ عنوان برای قیمت گذاری
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¿ Ä°ºÌکه یک عده به دنبال
مناس��ب نیس��ت ،چرا

هستند و ارتباطی به کاالها ندارد .در نتیجه اگر همین روند را بخواهیم مبنای
قیمتگذاری قرار بدهیم ،با نتایج فاجعه باری مواجه خواهیم شد.
نباید اختالف قیمت بین «فروش داخل» با «فروش صادراتی» باشد
ام��ا احم��د صادق��ی ،مدیرعامل ش��رکت ذوب آهن
اصفهان و موس��س بورس فلزات تهران به عنوان طرف
عرضه کااله��ای فلزی در بورس کاال معتقد اس��ت که
«هم��واره در بازار اصل بر عرضه و تقاضاس��ت؛ بنابراین
وقتی عرضه بیشتر باشد ،تقاضا کاهش یافته و در نتیجه
قیمت کاهش مییابد .حال اگر تقاضا باال باشد و عرضه
کم ،قیمتها افزایش مییابند ».وی با بی تاثیر دانستن سیاست
شیوه پیشنهادی وزارت صنعت روی این گونه سیاستها عرضه و تقاضا
عنوان کرد « باید تش��کیالتی که ناظر بر اقتصاد کشور برای تعیین
اس��ت ،در مقابل هرج و مرج قیمتها ایستادگی کرده و
قیمت پایه
مانع آن ش��ود ».مدیرعامل ش��رکت ذوب آهن اصفهان
گفت :ما نیز به عنوان یکی از تولید کنندگان ،با شیوهای مطلوب است و
موافق هستیم که منتج به منطقی شدن قیمتها شود ،باید با شرایط
چ��را که با افزای��ش نرخهای بی رویه میان��های نداریم .روز ،قیمت
موس��س بورس فلزات تهران تصری��ح کرد که «بنده به صادراتی
عنوان موسس بورس فلزات در ایران تالش خود را بر این وسایر مولفهها
مدار گذاش��تم که قیمتها واقعی باشد و عرضه و تقاضا
تطابق داشته
قیمت را تعیین کنند؛ البته تا به امروز نیز در بورس کاال
هم این گونه عمل شده و طبق قانون هم کسی نمیتواند باشد
اعمال نفوذی در این فرآیند داشته باشد».
صادقی گفت :به طور معمول کاالیی در بورس عرضه شده ،مشتریان با هم
رقابت داش��ته و قیمت تعیین میش��ود .و در آخر داد و ستد صورت میگیرد؛
این روال بورس بوده که غیرقابل تغییر است .ولی سیاستهای دولت و وزارت
صنعت ،معدن و تجارت برای کنترل بی رویه افزایش قیمتها صحیح است ،چرا
که دولتها در هر کشوری باید بر قیمتها نظارت داشته باشند .وی با اشاره به
پیشنهاداتی در خصوص راه اندازی اتاقی برای تعیین قیمت پایه ،معتقد است که
این فرآیند هیچگاه عملی نخواهد شد ،چرا که صرفا عرضه و تقاضا باید قیمتها
را تعیین کند .مدیرعامل ش��رکت ذوب آهن اصفه��ان تصریح کرد :زمانی که
عرضه کم است ،باید عرضه را اضافه کرد تا قیمت منطقی شود و در عین حال
زمانی که عرضه زیاد است ،باید آن را کاهش داد تا تعادل به قیمتها بازگردد.
وی افزود :بنابراین سیاست عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت پایه مطلوب است
و باید با شرایط روز ،قیمت صادراتی وسایر مولفهها تطابق داشته باشد .صادقی
با اش��اره به اینکه در فرآیند قیمت گذاری باید به مسئله تفاوت قیمت فروش
داخلی و صادراتی نیز توجه داش��ت ،عنوان کرد که نباید اختالف قیمت مابین
«فروش داخل» با «فروش صادراتی» وجود داش��ته باش��د؛ در همه جای دنیا
قیمت فروش داخلی آنها از قیمت صادراتی باالتر است و ما تنها کشوری در دنیا
هستیم که فروش داخلی مان ارزانتر از فروش صادراتی است .بنابراین باید قیمت
فروش داخلی برابر با فروش صادراتی باشد.
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان خاطرنشان کرد :البته گفتنی است
که قیمت فروش داخلی نباید با قیمت محصوالت وارداتی برابر باش��د ،چرا
ک��ه برای واردات ،هزینه واردات ،حمل و نقل و خواب س��رمایه وجود دارد،
در نتیجه ما توقع نداریم که در برابر محصوالت وارداتی از ما حمایت ش��ود.
اما وقتی که بازارهای بینالمللی در ش��رایط خوبی به س��ر میبرند ،حداقل
باید قیمتهای فروش داخلی برابر با قیمت صادراتی باشد .صادقی با اشاره
به اینکه درحال حاضر قیمت بازار پایینتر از قیمت صادراتی اس��ت ،عنوان
کرد :این تفاوت قیمت باید در شرایط فعلی اصالح شده و برابر شود تا یک
روند منطقی برای حفظ بازار ،مصرف کنندگان و س��رمایه مردم به خصوص
افرادی در این بخش سرمایه گذاری کردهاند ،وجود داشته باشد.
افراد ذی نفوذ پشت تصمیم وزیر
همای��ون داراب��ی ،کارش��ناس ب��ورس کاال و مدی��ر
صندوقهای کارگزاری بانک آینده نیز به عنوان نماینده
بازار سرمایه ،معتقد است «هنگامی که ساختار بورس را
به عنوان یک بازار ش��فاف ،پیش��رفته و جایی که عرضه
کننده و خریدار میتوانند به صورت ش��فاف با ابزارهای
متعدد داد و ستد خود را انجام دهند ،میپذیریم ،نصب
قیمت گذاری و تالش برای دستوری کردن این فرآیند،
کار اشتباهی است».
وی میافزای��د « اکن��ون در اقتص��اد ای��ران در کنار
س��اختارهای ش��فافی ک��ه وج��ود دارد ،س��اختارهای
غیرش��فافی نیز به حی��ات خود میپردازن��د و در عین
حال در تالش هس��تند ک��ه بازارهای ش��فاف را دچار
تغییر کنند».
دارابی خاطرنشان کرد که «اگر خاطرمان باشد ،یک
بار دیگر نیز در دولت احمدی نژاد هم بحث نرخ گذاری
محصوالت در بورس کاال با ارز  1226تومانی مطرح شد.
در دولت اول روحانی هم نعمت زاده به ش��دت خواستار
این بود که محصوالت پتروشیمی را از بورس کاال خارج
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]Ä°
فرمول برخالف
ارائه داد .هر چند این
¿Ä°ºÌش��د و فرمولی را
ش��ورای رقابت وارد
مکانیزم بازار بود ،اما یک فرمول مناسبی بود».
دارابی تصریح کرد :بعد از اینکه نرخ ارز در ماههای اخیر باال رفت ،این بار
گروه��ی ت�لاش کردند که از مابهالتف��اوت ارز آزاد و مبادله ای که حدود 20
درصد بود ،استفاده کنند .این روند تا هفته گذشته که ارز مبادلهای از سوی
دولت حذف ش��د ،ادامه یافت و گروههای یاد ش��ده توانس��تند تا آن زمان به
سودی  30درصدی دست یابند.
وی بر این باور اس��ت که بنابر دالیل ذکر ش��ده نامه وزیر صنعت اشتباه،
برخالف مکانیزم بازار ،مخالف جریان رشد صنعتی کشور و نیز مخالف حمایت
از کاالی ایرانی است.
مدیر صندوقهای کارگزاری بانک آینده تصریح کرد که فوالدسازان ما در
چند سال اخیر توانستهاند به واسطه فروش شفاف محصوالت خود در بورس
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{Ä^ÀÁ
ÁÂË

Ä^À°Ë

,
,
,
,
Ä^À
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,,رشد
کننده در حال
,,یک صادر
,,بزرگ فوالد به
 ,,وارد کننده
,,کشور را از یک
کاال،
,,
در بازار جهانی تبدیل کند؛ در نتیجه هرگونه فرآیندی که سبب شود فروش
,,
شرکتها کم و سود ش��رکتها راهی جیب دالالن شود ،به نوعی مخالفت با
,,
این روند رو به رشد است.
,
هر قید
تجارت ،وجود
و
معدن
،

صنعت
وزی��ر
نامه
از
,
,
ش��گفتی ,
وی با ابراز,
,
و بن��د دیگری در فرآیند قیمت گذاری محصوالت بورس کاال را در عمل به
Ä^Àدانست و افزود :در
قیمت عادالنه
{Ä^ÀÁبرای کشف
ناکارآمدس��ازی بورس
معنای
Ä^À°Ë
Ä^ÀÄ
Ä^ÀZÆq
هیچ بورس دیگری در دنیا مش��اهده نمیکنید ک��ه قیمتگذاری از بیرون
ZÌ ÉÔ¹³Å
انجام شودÓ{Ê¿ZÆm¿ÁY.
داراب��ی گف��ت :به طور مثال وقتی ش��ما کاالی��ی را در بورس ش��یکاگو،

,,پذیرید ،مدل
,,ش��انگهای می
ب��ورس نفت یا فلزات لندن و یا در بورس فلزات
,,
,,

بلکه فعاالن خریداران و فروشندگان در یک
,,نمیش��ود.
گذاری تعریف
قیمت
پردازند.
ی
م
قیمت
کشف
به
مبادالتی
جریان
,, ,,
,,

,,
,,
که اصوال کارایی و کارآمدی
بورس کاال با تاکید بر این نکته
این کارشناس
,,
,,
,,
,,
,,از طرف نهادهای قدرتمند به صفر برسد،
به این است که دخالت در آن
بورس
 کرد« :بخش معامالتی که همان کارگزاران و س��هامداران بورس کاال
عن��وان
کنند که در یک
اقتصاد عرضه
 ,,و آن را به
ساختار را پذیرفته
هستند ،باید این
,,
,,
,,
,,
رقابت ش��فاف ،روشن و قابل پیگیری ،قیمتها مشخص شود .بنابراین وقتی
{Ä^ÀÁ
Ä^ÀÄ
Ä^ÀZÆq
Ä^Àبه
 Ä^À°Ëهر بهانهای،
گذاری ب��ر آن با
کنید ،قیمت
وارد بورس می
ش��ما کاالی��ی را
|Ë|ms¹Z¼eÄ°
¿Ä°ºÌبازار استºË|«s¹Z¼eÄ°.
]Ä°ناکارآمدسازی
معنای

ß'˹˺Ï'TÞÍ.
À#¢ ¿ °
g

øúûü*'ÐÝ . Âú÷ß#ùü
Ï ,ß$$(#Ð4Þ*4W±Ý(Í
ý -Â 444444¼ úý Ð#4444
وجود هر
قید و بند ی
در فرآیند
قیمت گذاری
محصوالت
بورس کاال ،در
عمل به معنای
ناکارآمدسازی
بورس برای
کشفقیمت
عادالنه است
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نافرجامی وزیر«صمت» در بازار فلزات
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,,
,,و حمایت از کاالی ایرانی است
پیشنهادی که مخالف رشد صنعتی
,,
,,

,
,

,
,

ZÌ ÉÔ¹³Å
|Ë|ms¹Z¼eÄ°
,,

1,659,920

1,696,860

1,713,020

1,578,660

,,

,

یکشنبه

سه شنبه
17,700,000

اونس جهانی(دالر)
Ä^À

Ä^À°Ë

شنبه

دوشنبه

چهارشنبه
1,623,210

سکه
نیم 
  ربع سکه

  یک گرمی
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 18عیار
هر گرم طالی
سکه تمام طرح جدید

 تمام 
طرح قدیم
سکه
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65,500

ZÌ ÉÔ¹³Å

,,

68.58

71.23

70.64

,
70,450
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دوشنبه

,

,65.18
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Ä^ÀÄ
Ä^ÀZÆq
درهم
14,300
,
,
,
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65.18

,

,
چهارشنبه

سه شنبه

61.92

{Ó

,,
51,710

یورو ,

,
,

Ä^À
,

61.92
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شاخـصفرابـورس
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شاخص فرابورس

مقدار تغییر

647

126

641

233

شنبه

1096.76

()9.98

()0.90

یکشنبه

1085.75

()11.01

()1.00

507

دوشنبه

1096.94

11.19

1.03

647

سه شنبه

1,074.49

()22.45

()2.05

634

284

چهارشنبه

1,064.10

()10.39

()0.97

628

369

استقبال مقام معظم رهبری از جایگزینی یورو در مبادالت ارزی

موجسواری ارز اینبارهم بهخیرگذشت

,

ارزش پول ملی تا  ۴۰درصد کاهش یافته  ،یعنی یک میلیون تومان پول در جیب مردم ارزشی معادل  ۶۰۰هزار تومان پیدا کرده است

دالر تک نرخی :نوشدارو پس از مرگ اعتماد

,
,است و
,چیزی را س�یاه نش�ان نمی دهیم ،س�یاه سیاه
سهراب افسر دوست آیت اهلل عظمی نوری همدانی :ما
دولت نتوانسته در این زمینه کاری انجام دهد.
,کارشناس بازار ارز
,
التهابات
محمد رض�ا پور ابراهیمی رئیس کمیس�یون اقتصادی مجلس :بخش�ی از این
,
,
,کند ،متعلق به خود دولت است.
(ارزی) با همین فضایی که ایجاد می
,
 ,وارد است که چرا این تصمیمات قبال
رئیس مجلس :آقای س�یف این ایرادات به عملکرد ش�ما
,الریجانی
علی
,
,
شد؟
می
اینگونه
شرایط
باید
چرا
است؟
نشده
گرفته
,
,حالی که سال  96با تمام مشکالت  ،حوادث اقتصادی و غیر آن بار خود را بسته بود .مردم سرخوش از تعطیالت
در
کننده و
ن��وروزی و دور از چالش های روزمره آرزوی س��الی کم دغدغه برای خ��ود و دیگران می کردند ،خبری ناامید
,

دلهره آور نقل مجلس های دید و بازدید و رسانه های اجتماعی شد؛ افزایش مجدد نرخ دالر با شتابی بی سابقه .به گفته

,مناسبی
کارشناس��ان در اولین روزهای کاری پس از تعطیالت عید ،با کاهش تقاضای مسافری و تجاری ،فرصت بسیار
جا به جا کردن نقطه تعادل پایانی س��ال گذش��ته بوجود می آید که با توزیع مناسب قابل دستیابی است ،ولی بر
برای
,
همچنان به
خالف س��ال های گذش��ته توزیع مناسبی صورت نگرفت و حتی نیاز مسافران بی پاسخ ماند و نرخ صعودی


,
,
,
قوت خود باقی ,
ماند.

,
دالر و «عبث» جلوه دادن
تلقی کردن افزایش
ترکان در مثب��ت
رئیس جمهور ،اکبر
Ä^ÀZÆqمش��اور عالی
همچنین اظهارنظر
Ä^À
Ä^À°Ë
{Ä^ÀÁ
Ä^ÀÄ
تالش دولت برای کنترل آن ،مطلوبیت و هدفمند بودن افزایش اخیر برای دولت و بانک مرکزی را تداعی کرد .تا جایی که
µZË{ZÌ¸Ì»cÔ»Z »Y
 Â]¶¯yZ
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ،که خود منتقد سیاست های اخیر بانک مرکزی بخصوص در زمینه انتشار اوراق سپرده
بیست درصدی بود ،خواستار تذکر به رئیس جمهور به جهت واحد نبودن صدای دولت شد .وی همچنین مقصر قسمتی از
التهابات ارزی را فضای ایجاد شده توسط خود دولت عنوان کرد .دایره انتقاد حتی اعتراض آیت اهلل عظمی نوری همدانی
را به همراه داشت .ایشان با تاکید بر اهمیت خدمت به مردم که جان و مال خود را در راه نظام اسالمی داده اند از افزایش
نرخ ارز و تاثیرات آن بر افزایش قیمت ها ابراز نگرانی کردند و اعالم فرمودند « :ما چیزی را سیاه نشان نمی دهیم ،سیاه
سیاه است و دولت نتوانسته در این زمینه کاری انجام دهد».
در روزهای نوزدهم و بیستم فروردین با اعالم نرخ غیر رسمی بازار ارز و افزایش  10000ریالی آن تنها در دو روز ،شائبه
دالر  70000ریالی که به طور غیر کارشناسانه توسط عده ای از قبل در ذهن مردم شکل گرفته بود ،بار دیگر قوت گرفت
و آرامش روانی مردم را دچار التهاب کرد .همچنین با مشاهده تیتر «دالر  6000تومانی» در سایت بعضی خبرگزاری های
رس��می ،مردم اعتماد خود را به وعده های قبلی تصمیم گیرندگان اقتصادی از دس��ت دادند و حتی حضور ناگهانی معاون
اول رئیس جمهور و اعالم نرخ  42000ریال برای دالر چیزی از هیجان مردم در خرید ارز و ادامه حضور آنها در صف های
خرید کم نکرد .بی اعتمادی که به جهت سیاس��ت های اقتصادی ناش��یانه و عدم تحقق وعده های قبلی تاثیری مخرب بر
اقتصاد کشور دارد و یکی از بارزترین آنها به گفته کارشناسان وجود بیش از  20میلیارد دالر ارز خانگی است که به علت
بیاعتمادی مردم به بانکها و بد قولیهای گذشته در بازپرداخت اصل و سود آنها می باشد .این مقدار قابل توجه ارز که تقریبا
برابر 22درصد درآمد ارزی کشور است خارج از سیستم بانکی و غیر مولد بوده و به نظر می رسد حتی با تهدید قاچاق بودن
و غیر قانونی بودن نگهداری آن ،راه خود را به سوی بانک ها تا اجرای یک سیاست تشویقی و قطعی باز نکند.

تحلیل

درصد تغییر

ارزش بازار(هزار میلیارد ریال)

ارزش معامالت( میلیارد ریال)

نوسانات ارزی و تاثیر آن بر بازارسرمایه

از عوامل اصلی و موثر بر وضعیت بازارسرمایه کشور نرخ ارز و تغییرات آن است .با توجه به اینکه
در چند ماه گذشته روند رو به رشد نرخ دالر بهشدت تسریع یافت ،انتظار میرفت بازار سرمایه
کشور در این مقطع دوباره رشد مناسبی را به همت شرکتهای صادراتی و ارزآور تجربه کند که
عوامل ذیل در خصوص تحقق این دیدگاه ،موانعی ایجاد کرد ،به نحویکه ش��اخص کل از نیمه
بهمن 1396تا پایان اسفند  1397افت حوالی  1500واحدی را تجربه کرد.
افزایش در ریسک سیستماتیک بازار با توجه به نزدیک شدن به موعد تمدید برجام و بطور
رضا نازی
تحلیلگر ارشد کلی فرجام برجام در اردیبهشت .1397
بازارسرمایه
جذابیت در بازارهای س��رمایهگذاری موازی از جمله طال و مسکوکات (پیشفروش و حراج
سکه) و همچنین معامالت فیوچر سکه و معامالت ارزی در بازارهای غیررسمی که منجر به انتقال وجوه و نقدینگی
از بازارسرمایه به بازارهای مزبور شد ،به نحوی که ارزش میانگین معامالت روزانه نسبت به ماههای گذشته در بهمن
و اسفند دارای روند کاهشی بود.
افزایش در سود سپردههای بانکی از  15به  20درصد که منجر به کاهش  p/eبدون ریسک شد.
فقدان گزارشات پیشبینی سال مالی آتی توسط ناشران که جای خالی این گزارشات در پایان بهمنماه در بازارسرمایه
به وضوح قابل رویت بود ،مضافا اینکه در این مقطع گزارشات تفسیر مدیریت نیز نتوانست نیاز اطالعاتی و خوراک تحلیلی
را برای فعاالن و تحلیلگران بازارسرمایه به منظور برآوردهای تحلیلی از سود سال مالی آتی شرکتها تامین کند.
این مسایل در حالی مطرح است که دالر از تاریخ  1397/01/20به قیمت  42.000ریال تک نرخی شده که فارغ از
تحلیل در زمینه عملیاتی شدن این نرخ در اقتصاد کشور ،تبعات مثبت و یا منفی آن ،به نظر میرسد بازارسرمایه کشور
میتواند در صورت کاهش التهابات بازارهای موازی و احتمال بازگشت وجوه به بازارسرمایه ،نهایی شدن وضعیت برجام
در اواخر اردیبهش��تماه ،برگزاری مجامع شرکتها و همچنین ارائه گزارشات میاندورهای شرکتها برای سال مالی
جاری ( )1397که فضای تحلیلی را مجددا برای فعاالن و تحلیلگران بازارسرمایه هموار خواهد کرد(الزم به ذکر است
نوسانات ارزی ،نرخهای مختلف دالر اعم از تک نرخی ،سنا ،مبادالت ارزی سابق و آزاد و ...فضای تحلیل قابل استناد
را منوط به ارائه گزارشات عملکردی شرکتها کرده است)رشد مجددی را تجربه کند ،البته الزم به توضیح است که
کلیت بازارس��رمایه و ناش��ران از ابتدای سال مالی، 1397دالر را با نرخ  42.000ریال تجربه خواهند کرد که این مهم
باید به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد  .برای نمونه این نرخ برای شرکتهای پاالیشی دارای اثرات مثبت بوده(عطف به
نفت اصفهان ص  )17ولی برای شرکتهای پتروشیمی که خوراک را با ارز
پاالیش
گزارشات تفسیر مدیریت شرکت
  ½{Z
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فروختند میتواند اثرات منفی به دنبال داشته باشد(البته تمامی موارد نیاز
مبادالتی دریافت میکردند و با نرخ آزاد می
  ÊZ^eY¶ËZÁÁZÆÅZ´f{Á½ÂËËÂ¸e,ÂË{YdyZ
نامتعارف و هیجانی در قیمتهای ارزی به شدت در بازارسرمایه و بازارهای
به بررسی بیشتر دارد) .باید گفت :نوسانات
  ®ÌfÔaÁ®ÌfÓ
فضا را برای استفاده هر چه بهتر و بیشتر افراد سودجو فراهم میآورد .براین
سرمایهگذاری موازی آثار مخرب داشته و
  ²ÀµZ£}kYzfY
اس��اس از مس��ئوالن ذیربط انتظار میرود با اتخاذ تمهیدات ویژه و الزم در راستای کاهش تالطم و التهابات بازارهای
  ¥Zf¯YmÄ]Ê^ÀmcZ»|yÁZ³,d¨¿kYzfY
ارزی مبادرت کنند که این مهم خود ،به اقتصاد کشور و فضای کسبوکار کمک بسزایی میکند.
  Ìj°eÁ_Zq,Zf¿Y
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هفتهنامه بورس :پس از آنکه قیمت دالر از مرز  6000تومان عبور کرد ،دولت بعد
از چند روز آشوب در بازار ارز ،وارد شد و در نهایت اسحاق جهانگیری معاون اول رییس
جمهور اعالم کرد که برای تمام فعاالن اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری
آنان ،نیازهای خدماتی مس��افران ،دانش��جویان ،محققان و دانشمندانی که برای کارهای
تحقیقات��ی خ��ود به ارز نیاز دارند ،نرخ دالر  ۴۲۰۰توم��ان خواهد بود و به هر کس دالر
بخواهد ،با همین نرخ میدهیم.
نرخ  ۴۲۰۰تومان به هیچ عنوان تثبیت شده نیست
همچنین در این راستا ولی اهلل سیف گفت :عوامل اقتصادی موجب
ش��کلگیری انتظارات میش��ود ،مثل خرداد  ١٣٩٢که دالر با رشد
باالیی همراه و تا مرز  ٣٨٠٠و باالتر هم رسید  .اما بعد از انتخابات و
پایان انتظارات ،شرایط برای کاهش قیمت دالرفراهم شد.
وی افزود :اگرچه از سویی نرخ دالر در آخرین قیمتگذاریهای
مرک��ز مب��ادالت ارزی ح��دود  ۳۸۰۰توم��ان بود ام��ا قیمتها در
ب��ازار و آنچه که در س��امانه س��نا ثبت میش��د طبق محاس��بات با اقدامات
انجام ش��ده به نرخی بین  ۳۸۰۰تا  ۴۸۵۰تومان میرس��ید .به هر انجام شده
ح��ال مالحظات خاص��ی در این رابط��ه وجود داش��ت و در نهایت مردم میتوانند
تصمی��م گرفتیم نرخ  ۴۲۰۰توم��ان را اعالم کنی��م .البته این نرخ
به هیچ عنوان تثبیت ش��ده نیس��ت و با تغییر ش��رایط دچار تغییر منابع ارزی
خود را به
خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی بیان داش��ت  :برای بیماران ،دانشجویان و بانکها برده
مسافران ضوابط خاصی وجود دارد به طوری که از این پس مسافران و در آنجا
برای سفر به کشورهای همسایه حدود  ۵۰۰یورو و برای سایر سفرها سپردهگذاری
در آس��یا و اروپا تا  ۱۰۰۰دالر دریافت میکنند .این در حالی اس��ت کنند
که هر کس��ی میتواند به عنوان مس��افر  ۵هزار دالر با خود به همراه
داشته باشد.
همچنی��ن بانکهای ملی و ملت بانک عامل بوده و ب��ه زودی برای این تصمیم تجهیز
میش��وند .به گفته س��یف ارز اختصاصی به بیماران و دانش��جویان نیز طبق ضوابطی که
مورد بازنگری قرار گرفته پرداخت میشود .رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد :با اقدامات
انجام ش��ده مردم میتوانند مناب��ع ارزی خود را به بانکها برده و در آنجا س��پردهگذاری
کنند.همچنی��ن بانک مرکزی نی��ز امتیازاتی برای آنها در نظر گرفته که موجب میش��ود
در نهای��ت مناب��ع ارزی ضمن برگش��ت به ش��بکه بانک��ی از آن به ط��ور دقیقی حفاظت
و نگهداری شود.
اقدامی برای ایجاد شفافیت در بازار ارز
ای��ن مس��ایل در حالی مطرح اس��ت که حس��ن روحانی رئیس
جمهوری ش��فافیت را از سیاس��تهای اصلی دولت دانست و گفت:
ش��فافیت ،زمینههای ش��کلگیری فساد را مس��دود میکند و این
سیاس��ت اقدامی برای ایجاد ش��فافیت در بازار ارز اس��ت .البته در
چارچ��وب این سیاس��ت ،قیمت کاالهای اساس��ی و دارو افزایش��ی
نخواه��د یافت و دولت همه پیشبینی الزم را برای حمایت از حفظ
قیمت این کاالها انجام داده است .روحانی اجرای موفق این سیاست
را یک ضرورت ملی دانس��ت و همه دس��تگاهها و قوا را به همکاری
کامل با آن فرا خواند.
وی با اش��اره به وضعیت مطلوب درآمدهای ارزی کشور در بخش
صادرات نفتی و غیرنفتی و مثبت بودن تراز تجاری کش��ور ،موقعیت
کشور را برای ایجاد انضباط در مدیریت ارزی بسیار مساعد ارزیابی کرد
و مدیریت بازار ارز را برای مقابله با تهدیدات و کاهش آس��یبپذیری
ضروری دانست.

اگرچه موقعیت
کشور برای
ایجاد انضباط
در مدیریت
ارزی بسیار
مساعد بوده
اما مدیریت
بازار ارز
برای مقابله
با تهدیدات
و کاهش
آسیبپذیری
ضروری است

دالر فقط برای متقاضیان قانونی
البت��ه این تمام ماج��را نبود؛ اگرچه صرافیه��ا منتظر تزریق ارز
بودند تا بتوانند دالر را با همان نرخ دس��توری دولت به مردم عرضه
کنند ،اما بانک مرکزی اعالم کرد که مردم در مقابل صرافیها تجمع
نکنن��د و دالر فقط ب��ه متقاضیان قانونی تعل��ق میگیرد .همچنین
خری��د و فروش ارز با هدف مبادله در بازار آزاد و خارج از سیس��تم
بانکی جرم محس��وب میشود .با این وجود هنوز دالر با نرخ 4200
تومان عرضه نش��ده و در اصل خرید و فروش��ی انجام نمیشود ،البته شنیده ها حاکی از
این است که برخی دالر با نرخ بیش از  5500تومان معامله میکنند.
قابل دفاع نبودن اتفاقات بازار ارز
نکته دیگر اینکه رییس س��ازمان برنامه و بودجه گفته اس��ت :آنچه در بازار ارز اتفاق
افتاد ،قابل دفاع نیس��ت ،اما نباید اتفاقات بازار ارز را با کل شاخصها معادل کنیم .برای
اینکه اوضاع پرنوسان بازار ارز را کنترل کنیم ،باید بدانیم چه عواملی باعث این بی ثباتی
ش��د تا بتوانیم بازار را متعادل کنیم .بنابراین حاال سیاس��ت ما این اس��ت که مبنا دیگر
یورو باشد.

عزمی برای کنترل بازار وجود ندارد
همچنین در طرف دیگر هم رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران ،نرخ
واقعی دالر را نهایتا  4200تومان دانس��ت و تصریح کرد :نرخ 5600
تومان��ی موجود در بازار اصال واقعی نیس��ت و عزمی هم برای کنترل
این بازار وجود ندارد .این درحالی است که ارزش پول ملی  ۴۰درصد
افت کرده است.
یحیی آل اس��حاق رئیس اتاق مش��ترک بازرگان��ی ایران و عراق
ب��ا بیان اینکه افزایش نرخ دالر آثار واقع��ی در اقتصاد دارد ،تصریح با نگاهی
کرد :پیش از این ماجراها ارزش پول ملی تا  ۳۴درصد کاهش یافته دقیق به بازار
ب��ود و میتوان گف��ت که پس از تغییرات به وجود آمده در بازار ارز،
میتوان
ارزش پ��ول مل��ی تا  ۴۰درصد کاهش یافته اس��ت؛ یعنی عمال یک
میلیون تومان پول در جیب مردم ارزش��ی معادل  ۶۰۰هزار تومان استدالل
طرفداران
پیدا کرده است.
آلاس��حاق ادام��ه داد :با نگاهی دقیق به بازار میتوان اس��تدالل افزایش قیمت
طرفداران افزایش قیمت ارز را به طور کامل رد شده دانست ،چراکه ارز را به طور
آنه��ا می گوین��د که «این روند به نفع صادرکنن��ده خواهد بود» در کامل رد شده
صورتی که چنین نگاهی بس��یار سطحی و س��ادهانگارانه است .زیرا
دانست
صادرات ش��اید در اولین محمولهه��ای صادراتی به نفع صادرکننده
باش��د اما در ادامه ،تولید از افزایش نرخ ارز متاثر خواهد ش��د و تولیدکننده کاالی خود
را گرانت��ر ب��ه صادرکننده ارائه میکند  .همچنین صادرکننده ایرانی که پیش از این نیز
قدرت رقابت چندانی با رقبای خارجی را نداشته است ،باید با قیمت باالتر کاالی خود را
خریداری و در بازارهای جهانی ارائه کند که عمال این نش��ان میدهد در حوزه صادرات
نیز ضربه خواهیم خورد.
رئیس س��ابق اتاق بازرگانی ته��ران تاکید کرد :با چیزی که میبینیم میش��ود گفت
ک��ه دولت عزم��ی برای کنترل بازار ندارد و احتماال تصمیمات��ی که در این زمینه گرفته
می ش��ود بیش از اینکه اقتصادی باشد سیاسی اس��ت یا براساس برخی پیشبینی های
جهانی است.
مدیریت نرخ ارز بر مبنای شناور
بر پایه این گزارش محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس جمهور
نیز با اش��اره به تحوالت بازار ارز گفت :براس��اس قانون برنامه ششم،
مکانیزم بازار ارز باید ش��ناور مدیریت ش��ود .به همین دلیل دولت در
چهارسال گذشته در این راستا اقدامات اساسی و ریشهای برای کنترل
نرخ ارز انجام داد .در واقع ابتدا باید ریشه جهش ارز که تورم بود ،زده
میش��د.اگرچه کار اساسی دولت این بود که تورم را در سالهای ۹۵
و  ۹۶کنترل کند اما سطح عمومی قیمتها کمتر از  ۱۰درصد است
و تورم خارجی هم  ۲تا  ۳درصد اس��ت و معنی ندارد نرخ ارز بیش از
۱۰درصد افزایش یابد.
نهاوندیان با اش��اره به اظهارات برخی کارشناس��ان درباره نرخ ارز
 ۴۲۰۰تومان��ی تصریح کرد :اگ��ر تفاضل تورم داخلی و بین المللی را
جم��ع ک��رده و بر نرخ دالر اعمال کنیم ،ن��رخ ارز ۴۲۰۰برای دالر به
دس��ت میآید .بنابراین دولت تصمیم دارد تا در محاس��بات ارزی از
دالر محوری به یوور محوری حرکت کند ،ضمن اینکه دالر در سطح
مبادالت به کمتر از  ۱۵درصد رسیده است.
معاون اقتص��ادی رییس جمهور با تاکید ب��ر اینکه قیمت ۴۲۰۰
تومانی براس��اس نرخ بازار اس��ت ،عنوان کرد :منط��ق و مبنای ارزی
کش��ور تغییر نکرده و همچنان نرخ ارز بر مبنای شناور مدیریت شده
اس��ت و طبق این منطق اجازه تعدیل به بانک مرکزی داده میشود.
ضمن اینکه وظیفه بانک مرکزی حفظ آرامش اس��ت و وظیفه دولت
حفظ تورم است.

دولت تصمیم
دارد تا در
محاسبات
ارزی از دالر
محوری به
یوور محوری
حرکت کند،
ضمن اینکه
دالر در سطح
مبادالت به
کمتر از ۱۵
درصد رسیده
است

جلسه ویژه ارزی با مقام معظم رهبری
با توجه به این مسایل رئیس کل بانک مرکزی در صحن علنی مجلس در هفته گذشته
اعالم کرد :طی جلس��اتی که با کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار کردیم ،مواردی که باید
اجرایی ش��ود مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت و نظرات اعضای کمیس��یون اقتصادی نیز
بهروش��نی مطرح شد تا در سیاس��تهای کلی مورد استفاده قرار گیرد .همچنین جلسات
مس��تمری با اعضای دولت و معاون اول رییس جمهوری برگزار شد تا بتوانیم برای فضای
فعل��ی به بهترین تصمیم برس��یم .خدمت رهبر معظم انقالب نیز رس��یدیم تا مس��ایل را
همهجانبه بررسی و خدمت ایشان مطرح کنیم.
س��یف تصریح کرد :بنده پیش��نهادی را با مقام معظم رهبری مطرح کردم که یورو در
مبادالت ارزی جایگزین دالر شود؛ چراکه دالر نقشی در مبادالت خارجی ما ندارد و ایشان
هم از این موضوع استقبال کردند .تصمیم گرفتهشده ،بهترین تصمیم درحال حاضر است
زیرا با توجه به افق دیدی که وجود دارد ،ش��رایط عادی نیس��ت و دشمنان در حال برخی
اقدامات هس��تند .در مجموع با شرایطی که در بازار ارز رخ داده ،باید منتظر ماند و دید آیا
تک نرخی کردن نرخ ارز که مدتها است در دستورکار دولت قرار دارد محقق شده و این
قیمت  4200تومانی برای هر دالر در همه شرایط ثابت خواهد ماند یا خیر.
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 10سهم پر نوسان در فرابورس  -مثبت

تعداد شرکتها بر اساس تغییر هفتگی ارزش بازار
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 10سهم پر نوسان درفرابورس  -منفی

نوسان

ارزش بازار

ارزش معامالت

درصد

میلیون ریال

میلیون ریال

تغییرات نسبت به
هفته قبل

نماد

ودي

10.08

2,592,500

3,724

9.74

مفاخر

-14.98

كوثر

3.89

3,672,500

381

-1.01

شليا

-13.63

424,709

سدبير

3.85

344,250

82

2.15

كشرق

-13.62

340,956

1,307

«  °Á|À

حسينا

3.8

4,413,500

19,451

-0.57

كمرجان

-13.39

192,300

1,005

-9.07

¯  ½MÄ]Äf]YÁcZ»|yÁÕÁb»Y{,ÕÁZ

شراز

2.4

13,230,716

8,912

-1.32

كتوكا

-13.21

407,850

7,780

-13.27
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بكهنوج

1.97

4,728,510

307

1.72

توريل

-12.12

3,088,000

9,975

-13.98

76

صنایع پر نوسان  -فرابورس
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نماد

نوسان

ارزش بازار

ارزش معامالت

درصد

میلیون ریال

میلیون ریال

تغییرات نسبت به
هفته قبل

418,710

8,609

-18.01

7,417

-13.11
-14.74

»  Õ~£Z¯cÓÂv

باالس

1.63

777,750

20,061

1.87

غديس

-11.18

763,280

2,873

-12.04

»  ÖËÁY{cÓÂv»Á{YÂ

دماوند

1.04

21,412,080

6,867

0.82

ثتران

-10.45

843,600

5,727

-9.76

غمينو

0.86

446,700

5,184

-1.97

دسانكو

-10.16

633,099

2,713

-10.37

بپاس

0.04

6,240,969

4,755

0.2

زشگزا

-10.05

370,960

5,948

-11.84
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,بورس

شاخص کل بورس

تغییر

شاخص قیمت
(وزنی -ارزشی)

تغییر

شاخص کل
(هم وزن)

شاخص قیمت
(هم وزن)

تغییر

ارزش بازار
(هزار میلیارد ریال)

ارزش معامالت
( میلیارد ریال)

شنبه

96,779.80

()370.70

30,688.90

()117.60

17,272.80

()61.60

12,855.80

()45.80

3850

910

یکشنبه

96,341.20

()438.60

30,549.80

()139.10

17,075.70

()197.10

12,709.10

()146.70

3832

1,207

,

دوشنبه

97,120.70

779.50

30,797.00

247.20

16,920.20

()155.50

12,593.30

()115.80

3863

سه شنبه

96,748.00

()372.70

30,678.80

()118.20

16,949.80

29.60

12,615.30

22.00

3848

چهارشنبه

96,287.05

()460.95

30,532.69

()146.11

16,763.33

()186.47

12,476.59

()138.71

3830

1,214



نام شرکت
داده گستر عصر نوین
(های وب)

1396/06/22

2850

4.000

سید ایمان میری

تولیدی چدن سازان

1396/06/21

1950

800

حسین انصاری ،خسرو خوروش حسین آگاه تهرانی

به پرداخت ملت

1396/04/27

17500

950

فوالد کاوه جنوب کیش

1396/07/26

1760

7.000

تامین سرمایه امید

1396/09/29

1600

4.000

مدیریت صنعت شوینده
و توسعه صنایع بهشهر

گروه فرآوران هوشمند بهسازان فردا ،شرکت چاپ بانک
ملت ،کارگزاری بانک ملت ،ساختمانی بانک ملت ،بهساز
مشارکتهای ملت
گسترش صنایع معدنی کاوه پارس ،بنیاد مستضعفان
انقالب اسالمی ،مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
صندوق بازنشستگی و پس انداز کارکنان بانکها
مدیریت سرمایه گذاری امید ،معدنی و صنعتی چادرملو
معدنی و صنعتی گل گهر

,
,

کم کاری دررصد اطالعات شرکت ها
هادی علی جانی ،کارش��ناس معامالت کارگزاری مبین
سرمایه در مقدمه تحلیل خود از روند عرضه های  96روش
توزیع سهام را مدنظر قرارداده و گفت :برای واکاوی این مهم
ابت��دا باید به تحوالت روش عرضه ها پرداخت.از س��ال 95
روند تخصیص عرضه ها به ثبت س��فارش تغییر پیدا کردبه
این ترتیب که طبق ش��رایط فعل��ی هر تعداد کد حقیقی و
حقوقی متقاضی م��ی توانند خریدکنند اما هم تعداد و هم
دامنه قیمت گذاری مش��خص اس��ت .در این روش با نقاط
قوت و ضعف ،این امکان وجود دارد که سهام شرکت فوق در
سقف قیمتی معامله نشده و حراجی چند قیمتی رخ دهد.
این کارش��ناس معامالت باگذر از روش واگذاری سهام
ش��رکت های ت��ازه وارد درنتیجه گیری کل��ی از خروجی
عرضه های  96اش��اره داش��ت که؛ بازار سال موفقی را در
ارتباط با روند عرضه های اولیه پش��ت سرنگذاشت .فروش
س��هام چند شرکت در روزهای عرضه لغو شد که می توان
به شرکت های سرمایه گذاری پتروشیمی ساختمان خلیج
فارس با نماد «وپس��ا» وپرداخت الکترونیک سامان کیش
با نماد «س��پ» اشاره کرد مساله این است که صورتهای
مالی این شرکتها نیاز به بررسی و تحلیل بیشتر دارد.
علی جانی با تاکید بر اینکه نهاد ناظر بازار باید دقت نظر
بیش��تری را در بررس��ی صورتهای مالی شرکت ها خرج
می کرد ،افزود  :وقتی شرکتی به بورس یا فرابورس راه مییابد
تا س��رمایه گذارانی را با خود شریک کند باید به این سوال
پاسخ دقیق داد که آیا در نحوه شناسایی درآمد این ناشران
ابهام وجود داردیا خیر؟ به طور مثال در ارتباط با شرکت های
صنعت پرداخت بانک مرکزی چندی پیش خواستار بازنگری
در نحوه شناس��ایی درآمدهای این ش��رکت ها(در ارتباط با
شاپرک)شد که افت محسوس قیمت تابلوی آنها را به دنبال
داشت .وقتی ابهام از این صنایع مرتفع نشده عرضه شرکتی
جدید بدون درنظر گرفتن اثر این بخش��نامه ممکن اس��ت
موجب سردرگمی سرمایه گذارانی شود که میخواهند سهام
این شرکت را خریداری کنند ،در این صورت با اقبال از سوی
خریداران مواجه نخواهند شد .همچنین قیمت گذاری های
این عرضه ها باید با قیمت هایی جذاب همراه باشد تا برای
سرمایه گذاران انگیزه خرید ایجاد شود.
بیشترین قیمت کمترین قیمت
قیمت پایانی
سال  1396ریال در سال 96ریال در سال  96ریال

بازدهی
به درصد

5980

6261

2850

109.82

2226

3215

1950

14.15

17644

23166

17500

0.82

2560

2694

1760

45.45

1591

1935

1591

-0.56

1396/11/17

2730

1.000

توسعه صنایع بهشهر

3211

3802

2730

17.62

سرمایه گذاری شفا دارو 1396/12/16

4150

1.179

مدیریت طرح و توسعه آینده پویا

3968

4262

3961

-4.39

نماد

قیمت
عرضه

2,000,000,000
2,231,504,203

شرح

شرکت

انتقال از بازار پایه

سرمايه گذاري مس سرچشمه

سرچشمه 3,856

عرضه اولیه

گروه کارخانجات صنعتي تبرک

تبرک

1,381

عرضه اولیه

هتل بين المللي
پارسيان کوثر اصفهان

گکوثر

12,200

110,000,000

عرضه اولیه

توليد و صادرات ريشمک

ريشمک

6,740

114,928,214

موسسه صندوق بازنشستگی
شرکت ملی صنایع مس ایران
شرکت سرمایه گذاری تحلیلگران
وکارآفرینان تکسان
شرکت هتل های بین المللی پارسیان
سهامی خاص
شرکت سرمایه گذاری تدبیر
سهامی خاص
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خالصهای از مهمترین معامالت سهامداران عمده در هفتهای که گذشت ( )97/1/21 - 97/1/14
شرکت

نماد

میزان مالکیت سهام در اختیار سهامدار عمده

شركت گروه مالي ملت-سهام عام

وبملت

 1.9میلیارد سهم

شركت سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا-سهامي عام

خساپا

 5.9میلیارد سهم

شركت گروه مالي سپهرصادرات-سهامي خاص

وبصادر

 1.9میلیارد سهم

شركت گروه داده پردازي بانك پارسيان-سهامي خاص

رتاپ

 1.4میلیارد سهم

شركت گسترش سرمايه گذاري تك تار-سهاي خاص

کروی

 1.2میلیارد سهم

شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات-سهامي عام

کنور

 2.5میلیارد سهم

بانك پارسيان-سهامي عام

خگستر

 217.5میلیون سهم

شركت توسعه معدني وصنعتي صبانور-سهامي عام

ومعادن

 634.6میلیون سهم

شركت سرمايه گذاري صباتامين-سهامي عام

تاپیکو

 656.4میلیون سهم

شركت سرمايه گذاري ايرانيان-سهامي خاص

رکیش

 703.2میلیون سهم

شركت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي-سهامي عام

شفا

 162.3میلیون سهم

شركت توسعه سرمايه رادين-سهامي خاص

خساپا

 432.5میلیون سهم

شركت گروه توسعه مالي مهرآيندگان-سهامي عام

شركت سرمايه گذاري مدبران اقتصاد-سهامي خاص

ونفت
ومعادن
شبندر
کروی
هرمز
غشان
غگلستا
غگلپا
شیراز

 64میلیون سهم
 1.3میلیارد سهم
 397.6میلیون سهم
 63.2میلیون سهم
 219.9میلیون سهم
 157.7میلیون سهم
 101.7میلیون سهم
 95.7میلیون سهم
 1.6میلیارد سهم

شركت توكاريل-سهامي عام

حآسا

 733.4میلیون سهم

اپرداز
حسینا
زشگزا

 28.3میلیون سهم
 5.7میلیون سهم
 2.2میلیون سهم

صندوق سرمايه گذاري گنجينه زرين شهر

شركت صنايع شيرايران

شركت رساسامان آريا-سهامي خاص
شركت سرمايه گذاري آتيه پارسيس پارس-سهامي خاص

صندوقهای با بهترین بازده
نام صندوق

عمر صندوق (روز)

تعداد واحد

( NAVریال)

قابل معامله هستی بخش آگاه ()ETF

871

5,000,000

17,145

2/14

پاداش سرمايه پارس

511

31,646

1,401,339

1/45

514

15,888

1,355,030

1/05

97,494

1,037,098

0/42

99,637

1,387,115

0/16

درصد

آخرین قیمت
در سال 96

بازدهی
به درصد

تصمیم نگاران پیشتاز

0.5475

5,409

131.29

6,060

3,855

سهم آشنا

1,485

0.7786

1,381

0.00

1,395

1,335

زرین پارسیان

1,275

0.46

14,552

19.28

0.5151

11,509

89.98

14,699

6,740

گزارش صندوقها

بررس��ی عملکرد  27صندوق س��رمایهگذاری در هفته منتهی به  21فروردین ماه نش��ان
مصطفی هادی دخت
کارشناس مشاور سرمایه گذاری میده��د که متوس��ط بازدهی صندوقها -0/80 ،درصد بوده اس��ت 12 .صندوق بازدهی
تأمین سرمایه نوین
بیشتری از شاخص کسب کرده اند و  7صندوق بازدهی مثبت داشته است.
در هفته ای که گذشت ،صندوق قابل معامله هستی بخش آگاه ( )ETFبا کسب بازدهی  2/14درصد پربازده ترین
صندوق هفته بوده اس��ت .این صندوق  16درصد از س��رمایه  85میلیارد ریالی خود را در صنعت ابزارآالت پزش��کی،
 9/9درصد در صنعت عرضه برق ،گاز ،بخار و آب گرم و  7/6درصد در س��ایر داراییهایی با نقدش��وندگی باال سرمایه
گذاری کرده اس��ت .صندوق پاداش س��رمایه پارس با کس��ب بازدهی  1/45درصد در مکان دوم صندوق های پربازده
قرار گرفته است .این صندوق  15/3درصد از سرمایه  44میلیارد ریالی خود را در صنعت محصوالت شیمیایی12/3 ،
درصد در صنعت فلزات اساسی 11/2 ،درصد در صنعت استخراج کانه های فلزی و  40/9درصد در سایر داراییهایی
با نقدش��وندگی باال سرمایه گذاری کرده است .صندوق تصمیم نگاران پیشتاز با کسب بازدهی  1/05درصد در مکان
س��وم صندوق های پربازده قرار گرفته اس��ت .این صندوق  23/7درصد از سرمایه  21میلیارد ریالی خود را در صنعت
فرآورده های نفتی ،کک و سوخت هسته ای 21/5 ،درصد در صنعت استخراج کانه های فلزی 19/7 ،درصد در صنعت
ش��رکتهای چندرشته ای صنعتی و  23درصد در س��ایر داراییهایی با نقدشوندگی باال سرمایه گذاری کرده است .از
طرف دیگر صندوق پردیس با کسب بازدهی  -6/15درصد کم بازده ترین صندوق هفته بوده است .این صندوق 20/6
درصد از س��رمایه  14میلیارد ریالی خود را در صنعت ماش��ین آالت و دستگاه های برقی 15 ،درصد در صنعت فلزات
اساسی 11/2 ،درصد در صنعت خودرو و ساخت قطعات و  6/7درصد در سایر داراییهای با نقدشوندگی باال سرمایه
گذاری کرده است .صندوق مشترک یکم سامان با کسب بازدهی  -3/02درصد در مکان دوم صندوق های کم بازده
قرار گرفته است .این صندوق  14درصد از سرمایه  77میلیارد ریالی خود را در صنعت انبوه سازی ،امالک و مستغالت،
 11/6درصد در صنعت رایانه و فعالیت های وابسته به آن 10/8 ،درصد در صنعت خودرو و ساخت قطعات و  10درصد
در سایر داراییهایی با نقدشوندگی باال سرمایه گذاری کرده است.

بیشترین
قیمت

19,999

المیرا ناجی ،کارشناس معامالت کارگزاری تأمین سرمایه نوین

صندوق «هستی بخش آگاه» هستی بخشید

کمترین
قیمت

12,200

,

کاوشــگر

عرضه های اولیه فرابورس ( سال )96
تعداد سهام عرضه

,

,

,

,



 Â]¶¯yZ

برای س��هامداران داشته باشد .جالب آنکه قیمت این سهم
در پایان سال مالی گذشته به  3968ریال رسید که کمتر
از قیمت عرضه اولیه بود.

سهامدار عمده

,
,



عرضه های اولیه بورس (سال )1396
تاریخ عرضه

,



کارت قرمز به عرضههای سال 96

قیمت روز تعداد سهام شرکت
(میلیون سهم)
عرضه ریال

,



نحوه بررسی اطالعات شرکتهای تازه وارد بازارسرمایه مورد انتقاد قرارگرفت

سهامدار عمده

,

,

1,311

بورس و فرابورس برای اولین بار عرضه شد ،در پاسخ به سوال
هفت��ه نامه بورس برخی از مدیران کارگزاری ها که بیش از
س��ایر فعاالن بازار درچندو چون عرضه های اولیه قراردارند
به تحلیل نکات مثبت و منفی این عرضهها پرداختند .سید
ابراهیم عنایت ،مدیرعامل کارگزاری بانک س��په در تحلیل
خود از دستاورد عرضه های سال گذشته به ارائه آمارو ارقام
حاصل شده از فروش سهم اولی ها پرداخت .تحلیلی مستند
که نشان ازضعف تازه واردان بازار سرمایه داشت.
این مدیر باسابقه به بازگشایی پرونده فرابورس پرداخته
و گفت  :تبرک ،هتل پارس��يان كوثر اصفهان و آس��یا سیر
ارس بیش��ترین ارزش معامالتی را ثبت کردنداما به لحاظ
بازدهی و سودی که نصیب سهامداران کردند ،شرایط کامال
متفاوت اس��ت .آسیا سیر ارس«حاس��ا» ،بعد از عرضه در
قیمت  1200ریال 5 ،روز متوالی صف خرید بود که تا زمان
ریزش سهم در قیمت  1530ریال ،بازدهی  27/5درصدی
را نصیب س��هامداران کرد.عرضه اولیه سهام تبرک نیز که
روزهای پایانی  96انجام ش��د،عرضه کامال ناموفقی بوده و
با توجه به عرضه در س��طح قیم��ت  1381ریال ،معامالت
آن در درصدهای پایین دنبال ش��د و عایدی چندانی برای
سهامداران در پی نداشت .وی در بین سهام عرضه شده در
فرابورس ،مبین وان کیش را موفق ترین عرضه اولیه اعالم
کرده و افزود :این س��هم تا زمان ریزش قیمت در 10526
ریال ،سود  200درصدی را نصیب سهامداران کرد.
عنایت در ادامه با اع�لام ارزش  4289/5میلیارد ریالی
عرضه های اولیه در بورس از میان قطار عرضه ها با اش��اره
به اینکه س��هام «چ��دن»« ،های وب « و «ش��وینده» به
ترتیب بیشترین بازدهی را برای سهامداران به دنبال داشته
و رضایت آنان را کسب کرده اند اظهارداشت « :های وب»
در قیم��ت  2850ریال عرضه و با ری��زش در 4590ریال،
سودی برابر با  61درصدی برای سهامداران در پی داشت.
قیمت این س��هم در ادامه روند صعودی را در پیش گرفت
و به قیمت های باالتر از  6000ریال نیز رس��ید« .چدن»
نی��ز در قیمت  1950ریال عرضه ش��ده و ت��ا  3215ریال
افزایش قیمت داش��ته و بازدهی آن تا زمان ریزش س��هم
تقریبا  65درصد بوده است .قیمت این سهم بعد از ریزش،
روند نزولی را ادامه داده بطوری که در پایان س��ال  ،قیمت
آن به  2226ریال رس��ید .مدیرعامل کارگزاری بانک سپه
ضعیف ترین وناموفق ترین عرضه اولیه انجام ش��ده بورس
 96را مربوط به س��هم س��رمایه گذاری شفادارو اعالم کرد
ی
چرا که تا زمان ریزش توانس��ت تنها  2/7درصدی عاید 

,

,

,

1,838

تب سرد عرضه ها
با همه این باید و نبایدها سهام  17شرکت سال گذشته در

,

,

,



منشور عرض ه اولیه
درکلیت عرضه های اولیه بازیگران بازار سرمایه نگاه های
مختلف��ی دارند ،موافقان افزایش عرض��ه های اولیه  ،بر این
باورند که ورود شرکت های جدید منجر به رشد پایه ای بازار
س��رمایه شده و اندازه بازار را توسعه می دهد .همچنین این
گروه بیان می کنند عرضه های اولیه می تواند تنوع صنعتی
و شرکتی بازار را افزایش داده و ضمن کاهش ریسک  ،عمق
بازار را افزایش دهد .مشخصه ها و نحوه مدیریت عرضه های
اولیه  ،زمان مناس��ب  ،نحوه ارزش��یابی سهام ،نحوه کشف
قیمت و شیوه های مورد استفاده نظیر حراج و ثبت سفارش
 ،میزان و درصد س��هام قابل عرضه ،درجه اتکا به داده های
آماری و مالی شرکت مورد عرضه و میزان اعتبار مشاور عرضه
از موارد بس��یار مهم است که فعاالن بازار موفقیت بیشتر و
ساماندهی وضعیت عرضه های اولیه را در گرو اجرای هرچه
درست آنها می دانند.

5

,

,

تغییر

اقدس قلیزاده عرضه اولیه س��هام در بورس و فرابورس
خبرنگار
از آن حرکتهای لبه تیغی است که اگر
درس��ت و اصولی انجام نشود با همه داشتن ذات مثبت به
معضلی تبدیل خواهد ش��د ،همان انحرافی که در سال 95
بعد از ش��دت گرفتن عرضه های اولیه نمود بیشتری یافته
و اعتراض سرمایه گذاران را به دنبال داشت .هرچند برخی
با اس��تدالل گس��ترش بازار به دفاع از این اقدام پرداختند
ولیکن واقعیت این بود که عرضه های اولیه به دلیل ضعف
ارزیابی شرکت های تازه وارد و به خصوص تقسیم سهم به
روش بوک بیلدینگ(ثبت س��فارش ) به مذاق بازار خوش
نیام��د ونمی آید.ش��اید به ای��ن دلیل بود که با کش��یدن
ترمزعرضه های اولیه ،س��ال  96پالک تنها  7ش��رکت در
بورس و10شرکت در فرابورس کنار سایر همسایگان نصب
شدو در این میان عرضه «های وب» با حاشیه های زیادی
همراه گش��ت .شایدبرای همین اس��تکه روح اله حسینی
مقدم معاون ناش��ران و اعضاء بورس ته��ران در تازه ترین
اظهار نظر برای عرضه های اولیه س��ال جاری گفته است:
هنوزهیچ برنامه ریزی برای ش��روع عرضه ها در س��ال ۹۷
انجام نشده است.وی اظهار امیدواریکرده؛ با برنامه ریزی
بورس مبنی بر عرضه اولیه  12ش��رکت  ،بتواندر صورت
مطلوب بودن شرایط بازار این عرضه ها را عملی کرد.

اوراق بهادار
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بـــــــــورس
شاخـص
روز

Â]Y§yZ
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,

بازده هفتگی (درصد)

صندوقهای با کمترین بازده
نام صندوق

عمر صندوق (روز)

تعداد واحد

( NAVریال)

بازده هفتگی (درصد)

عرضه اولیه

آسيا سير ارس

حآسا

1,200

800,000,000

شرکت توکاریل سهامی عام

0.9131

1,204

0.33

1,530

1,197

پردیس

1,033

17,120

855,082

-6/15

عرضه اولیه

شير پاستوريزه
پگاه آذربايجان شرقي

غپآذر

3,355

200,000,000

شرکت صنایع شیرایران

0.8788

4,011

19.55

6,724

3,355

مشترک یکم سامان

2,486

28,227

2,750,365

-3/02

عرضه اولیه

مبين وان کيش

اوان

3,470

100,000,000

مشترک صبای هدف

627

22,037

1,285,657

-2/81

عرضه اولیه

ليزينگ ايران و شرق

ولشرق

1,570

300,000,000

مشترک البرز

1,809

16,911

927,137

-2/41

مشترک نواندیشان

2,900

6,440

1,681,979

-1/97

عرضه اولیه

شير و گوشت زاگرس شهرکرد

زشگزا

3,490

80,000,000

شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران
سهامی خاص
شرکت سرمایه گذاری تدبیر
سهامی خاص
شرکت گسترش کشاورزی ودامپروری
فردوس پارس-س.خ

0.8599

7,561

117.90

11,217

3,470

0.8027

1,408

8.79

2,269

1,570

0.4049

5,263

50.80

6,406

3,400

 10سهم پر نوسان در بورس  -مثبت
ارزش معامالت

درصد

میلیون ریال

میلیون ریال

تغییرات نسبت به
هفته قبل

نماد

غشاذر

12.45

903,200

18,266

9.99

چكاوه

-16.94

قشرين

9.24

2,063,200

47,045

14.6

بالبر

-15.76

581,231

ولملت

8.14

1,041,600

22,859

13.51

كساپا

-14.65

238,510

3,650

كچاد

7.72

75,743,500

220,265

6.8

پاسا

-13.2

749,400

1,728

نماد

نوسان

ارزش بازار

 10سهم پر نوسان در بورس  -منفی

تعداد شرکتها بر اساس تغییر هفتگی ارزش بازار

نوسان

ارزش بازار

ارزش معامالت

درصد

میلیون ریال

میلیون ریال

تغییرات نسبت به
هفته قبل

465,750

18,261

-19.32

7,011

-16.03
-16.37
-13.74

254
صنایع پر نوسان  -بورس
  ½{Z »ËZkYzfY
  ÊZ^eY¶ËZÁÁZÆÅZ´f{Á½ÂËËÂ¸e,ÂË{YdyZ
  ®ÌfÔaÁ®ÌfÓ
  ²ÀµZ£}kYzfY

غسالم

7.24

1,075,500

840

7.34

پسهند

-12.54

663,950

6,061

-13.5

رانفور

6.22

74,130,000

24,844

6.33

شپارس

-12.3

943,480

30,952

-13.91

  Ìj°eÁ_Zq,Zf¿Y
  cZ «dyZÁÁ{Ây

  ¥Zf¯YmÄ]Ê^ÀmcZ»|yÁZ³,d¨¿kYzfY

كدما

5.95

403,320

2,172

7.28

شلعاب

-12.26

260,960

3,395

-13.11

شامال

5.44

2,989,560

2,896

5.5

تكمبا

-10.95

1,288,825

25,256

-8.89

  cÔ¤f»ÁÔ»YÉZÃÂ^¿Y

شپنا

5.12

87,020,000

203,167

4.62

ثنوسا

-10.82

970,500

17,683

-6.91

¯  ½MÄ]Äf]YÁcZ»|yÁÉÁb»Y{,ÉÁZ

مبين

4.73

68,409,600

145,011

4.39

پالسك

-10.79

725,667

14,665

-8.53

¯  ®Ì»YÁÊZ

  É¸§Ì£Ê¿Z¯cÓÂv»ËZ
  ½MÄ]Äf]YÁÕZÆfÌ·Z §ÁÄ¿ZËY
…Ì¼ e-ÉÂeÂ»ÄÌ¸¬¿¶ËZÁÉZÀjfYÄ]ÊÁ§Ã{y
«  °Á|À
¯  ½MÄ]Äf]YÁcZ»|yÁÕÁb»Y{,ÕÁZ
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بورسکاال
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معامالتهفتگیبـورس کاال

رینگ جهانس

بازار داخلی

قیمت نقدی

تغییر (درصد)

مس

( 313.05دالر در پوند)

- 0.21

پالتین

( 938.61دالر در اونس)

+ 0.94

نقره

( 16.81دالر در اونس)

+ 1.26

ذرت

( 373دالر در بوشل)

- 3.99

گندم

( 449.25دالر در بوشل)

- 1.8

کاکائو

( 2455دالر در میلیون تن)

- 1.72

پنبه

( 79.33دالر در پوند)

- 3.28

ورود دقیقه  90دولت به بازار ارز

مریم رستمی هفتهای که گذش��ت دالر توانس��ت مرز روانی شش هزار تومان را به باال بشکند و عدد شش هزار و
کارشناس بازار سرمایه  200تومان را نیز در تاریخچه معامالت س��ال جدید به ثبت رس��اند .جای تعجبی نداشت چراکه،
دولت و مسئوالن ذیربط همواره در دقایق آخر و در اوج نگرانی مردم و فعاالن اقتصادی دستبهکار شده و با راهکارها
و طرحهای موقتی خود ،آبی بر آتش ریختهاند .بارها به این نکته اشاره شده بود که دالر پتانسیل این را دارد که خود را
به سطوح باالی قیمتی برساند؛ ولیکن افزایش نرخ به میزان بیش از هزار تومان در بازه زمانی کمتر از یک ماه (از ابتدای
فروردین  97تاکنون) همگان را شوکه کرد.
در آن بحبوحه که دالر آزاد معامالت خود را در مدار شش هزار تومان به باال انجام میداد و صرفا عدهای سوداگر از
رش��د ارز سود میبردند و حتی فعالیت آقای سیف بهعنوان رئیسکل بانک مرکزی ایران در تمام این سالها زیر سؤال
رفته بود ،معاون اول رئیسجمهور با صحبتهای غیرمنتظره موجی از خوشحالی را در دلهای مردم و فعاالن اقتصادی
ایجاد نمود غافل از اینکه در پشت این اقدا ِم جدید هزاران مشکل دیگر (افزایش بهای حاملهای انرژی ،قبوض خدماتی
و  )...وجود دارد .آقای جهانگیری در صحبتهای خود به فزونی منابع ارزی اشاره کردند که با کسر میزان ارز مورد نیاز
برای واردات و سایر خدماتی که به آن وابسته هستند بازهم ،منابع ارزی باقیمانده به میزانی هست که در صورت لزوم
بتوان به میزان بیش��تری به بازار تزریق کرد .ضمن اینکه اعالم نمودند از تاریخ بیس��ت و یکم فروردین هرگونه معامله و
دادوستدی برای همه صنفها ،شرکتها ،بازارها و  ...با نرخ چهار هزار و دویست تومان انجام خواهد شد و با متخلفین
برخورد شدید قانونی میشود( .در نظر داشته باشید که اینگونه اقدامات دولت و گروه اقتصادی به برداشت بیشازاندازه
سرمایه و منابع ارزی میانجامد که در همین راستا بحران خروج سرمایه به اوج خود خواهد رسید).
اینکه دولت توانس��ت اندکی از آش��فتگی حال حاضر اقتصاد ایران بکاهد خوب است اما سؤال اساسی این است که چرا
برای تحقق هدف دولت (تورم تکرقمی و ثبات اقتصادی) باید تا این اندازه بر س ِر نوسانات دالر کوبید تا اینگونه بدون هیچ
دلیل منطقی ازنظر اقتصادی اینگونه افسار پاره کند و در محدوده قیمتی شش هزار تومان گام بردارد .بهتر نبود که این
اقدام بهتدریج در طول سالها انجام میگرفت و شوک بزرگ اقتصادی بر فعاالن اقتصادی و مردم وارد نمیشد! تا مجبور
نشوند بهیکباره براساس یک اقدام اشتباهتر و نادرستتر بهای این ارز را اینگونه کاهش داده و تکنرخی نمایند؟! خالی از
لطف نیست بدانید که آقای سیف بر این عقیدهاند که قرار نیست قیمت چهار هزار و  200تومان ثابت بماند ،بلکه قرار است
متناسب با متغیرهای اقتصادی حرکت کند و از سوی دیگر به گفته جهانگیری هر نرخی غیرازاین قاچاق محسوب میشود.
پس این مدل تکنرخی شدن ارز از سوی دولت ،دوگانگیها و چندگانگیهای فراوانی به
همانطور که مالحظه میکنید در ِ
چشم میخورد که بهخودیخود آشفتگی بیشتری را برای اقتصاد بیمار ایران در پی خواهد داشت.
جالب است که در الیحه بودجه سالجاری سخنی از ارز تکنرخی که از مدتها پیش وعده عملیاتی شدن آن را داده
بودند ،نیامده بود اما بهیکباره و در اقدامی ضربتی در میان آشفتهبازار دالر ،ارز را با قیمت چهار هزار و دویست تومان
تکنرخی اعالم کردند .ناگفته نماند که چنانچه میخواستند مدتها پیش سیاست ارز تکنرخی را اجرایی نمایند باید
در قیمتهایی بس��یار پایینتر از بهای تازه اعالمش��ده (چهار هزار و دویست تومان) این کار را انجام میدادند اما اکنون
با احتس��اب نرخ س��ه هزار و هشتصد تومان دالر مبادلهای و نرخ چهار هزار و دویست تومان ارز تکنرخی ،پانصد تومان
در این میان سود کسبشده و درواقع با نرخ باالتری ارز را تکنرخی کردهاند .درهرصورت این اقدام دولت برای کاهش
نرخ ارز جای تحسین دارد ولیکن باید دید هشدار سران در رأس قدرت مبنی بر مقابله با سودجویان تا چه اندازه جدی
خواهد بود و تا چه زمانی این طرح بهصورت درست و کامل اجرایی خواهد شد.

بازار خارجی

تنشهای ژئوپلیتیک،گرداننده بازار طال

در یکی دو هفته گذش��ته ،بازارهای جهانی با سه رخداد بسیار مهم و نوسانزا مواجه بودند:
مرجان فتاحی
تحلیلگر بازارهای جهانی  .1افزایش تنشها میان چین و آمریکا  .2احتمال افزایش درگیریها در س��وریه  .3افزایش
کارگزاری آگاه
درگیریها میان روسیه با بریتانیا و آمریکا.
تنشه��ای میان آمری��کا و چین از اعمال تعرفههای آمریکایی بر واردات چینی آغاز ش��د و با عکسالعمل متقابل
چینیها و وضع تعرفههای وارداتی توسط دولت چین بر برخی از کاالهای آمریکایی ادامه پیدا کرد .این موضوع باعث
شد تا احتمال وقوع یک جنگ تجاریِ تمام عیار میان دو کشور به حداکثر میزان خود برسد و با تضعیف شاخص دالر
و شاخصهای سهام آمریکا موجبات رشد قیمت جهانی طال فراهم آید .این شرایط ادامه داشت تا اینکه رهبر چین در
روز سهشنبه ( 21فروردین) اعالم کرد که کشورش قصد دارد برای افزایش سرمایهگذاریهای خارجی ،تمام تعرفههای
واردات��ی خ��ود را کاهش دهد .در واقع او قصد داش��ت از این آب گل آلود به نفع خود ماهی بگیرد .به همین علت در
اواسط هفتۀ گذشته تنشهای میان آمریکا و چین در مورد مسئله تجاری کاسته شد .اما سایر موضوعات التهابآور،
مانع از کاهش قیمت طال گردیدند.
طی هفته گذش��ته ،در س��وریه هم شرایط متشنج تازهای به وجود آمد .با انتش��ار خبرهایی مبنی بر استفاده از
تس��لیحات ش��یمیایی در شهر دومای سوریه ،آمریکا و متحدانش یکبار دیگر در موضع تهاجمی علیه دولت سوریه،
روس��یه و ایران قرار گرفتند .آنها معتقد بودند که این حمله ش��یمیایی توسط دولت سوریه و با حمایت روسیه و یا
حتی ایران صورت گرفته اس��ت .این درحالی بود که دولت س��وریه ،شبهنظامیان و تروریستهای حاضر در منطقه
را عامل این حمله میدانس��ت .مادامی که مش��اجرۀ میان طرفین دعوا ادامه داش��ت و شورای امنیت سازمان ملل
نتوانسته بود به تصمیم جامعی در این خصوص دست یابد ،ناوهای جنگی آمریکا و متحدانش در نزدیکی مرزهای
آبی سوریه مستقر شده و همزمان به مذاکره راجع به انجام حمله نظامی مشترک به خاک سوریه پرداختند .بدین
ترتیب احتمال حمله گس��ترده غربیها در خاک س��وریه فزونی یافت و قیمتهای جهانی طال و نفت راهی اهدافی
باالتر شدند.
موضوع مس��مومیت (با گاز اعصاب) جاسوس سابق روسیه در بریتانیا هم یکی دیگر از عواملی بود که تنشهای
جهان��ی میان قدرتهای بزرگ دنیا را افزایش داد و موجبات رش��د قیمت جهانی طال را فراهم آورد .با بروز چنین
بحرانهایی ،قیمت جهانی طال ظرف دو هفته گذش��ته در مس��یری پر فراز و نشیب قرار گرفت .انتظار میرود بازار
جهانی طال طی هفته آینده هم بیش��تر تحت تاثیر عوامل ژئوپلیتیک قرار داش��ته باش��د تا فاکتورهای اقتصادی!
باید توجه داش��ته باش��ید که مذاکرات میان آمریکا و کره ش��مالی هم در مرکز توجه فعاالن بازارهای جهانی قرار
دارد .ل��ذا خبره��ای مربوط به این موض��وع هم میتواند تاثیرات قابل توجهی را در ب��ازار جهانی طال و جفت ارزها
برجای بگذارد.

تحلیل بازار

زلزله  6000تومانی دالر و  2میلیون تومانی سکه

قیم��ت جهانی طال با افزایش تنش ها در منطقه و وقوع درگیری
در س��وریه و همچنین س��ردی روابط بریتانیا و آمریکا با روس��یه
باعث افزایش قیمت جهانی طال پس از کاهش مقطعی تا س��طح
 1344ش��د .آمارهای ناامید کننده اش��تغال آمریکا در ماه مارس
نی��ز تاثیر زیادی بر افت ارزش دالر و تقویت احتمالی قیمت طال
خواهد داشت .تازه ترین آمارهای وزارت کار آمریکا نشان میدهد
محمود خسروی که اقتصاد این کش��ور طی ماه گذش��ته  103هزار فرصت شغلی
تحلیلگر
کارگزاری جدید ایجاد کرده است .بازار ارز در وضعیت متالطم شدید که در
سرمایه و دانش
گذشته بی سابقه بود قرار دارد و قیمت دالر تا مرز  6200صعود
داش��ت و بعد کارگروه و جلس��ه فوری دولت و بانک مرکزی نرخ دالر تک نرخی 4200
تومان اعالم ش��د در نتیجه بازار ارز و صرافیهای چهارراه اس��تانبول و میدان فردوسی،
متقاضیانی که روزهای اخیر برای خرید دالر صف های طوالنی کش��یده بودند و مقابل
صرافیها تجمع کرده بودند ،پراکنده شدند و بازار نسبت به گذشته آرام شده است .البته
این ارز فقط به واردکنندگان و دانشجویان و افرادی که قصد خروج از کشور را دارند و
محققان و دانشمندان تعلق می گیرد .سکه مرز 2.000.000تومان را شکست ولی بعد
از این تصمیم به  1.750.000کاهش پیدا کرد .دی ماه  97در قیمت های 2.000.000
تومان و سررسید آبان  97در قیمت های  1.950.000تومان
@SDBfutures
داد و ستد شدند.

1397/01/18
1397/01/24
تابلو

تاالر پتروشیمی
تاالر صنعتی
تاالر طال
تاالر فرآورده های نفتی
تاالر فرعی
تاالر کاالی صادراتی کيش
تاالر کشاورزی
کل بازار

ارزش
(میلیونریال)

حجم (تن)
داخلی

61,755
184,677
0
293,883
6,356
74,325
620,996

رینگ صادراتی

69,534
69,534

داخلی

3,453,359
5,913,256
61,759
3,467,766
300,854
919,899
14,116,895

تعداد خریداران
داخلی

رینگ صادراتی

26
7
1
12
9

874,806

رینگ صادراتی

12

19
45

874,806

12

تعداد فروشندگان
داخلی

43
12
2
15
9

26
98

رینگ صادراتی

25
25

تعداد قرار دادهای
معامله شده
رینگ صادراتی
داخلی

902
134
3
149
71

132
1,391

64
64

مدعی ایجاد بورس ارز ناکام ماند

شکست بورسکاال درکنترل بازار سکه
با توجه به وقوع نوسانات شدید در بازار سکه طال و عدم شفافیت اطالعاتی ،کمیته آتی تصمیم به توقف معامالت بازار مشتقه گرفت
مهشید خیزان همیشه از قرارداد آتی به عنوان ابزاری
خبرتگار
برای پوش��ش ریس��ک نام برده ش��ده
که میتواند در زمان نوس��ان بازار صاحبان این قراردادها را
از ریس��ک آن مصون بدارد؛ ابزاری که ب��رای بازار ارز وجود
ندارد .اتفاقات بازار ارز که در روزهای پایانی س��ال  96کلید
خورده بود در نخس��تین روزهای سال  97هم ادامه دار شد.
در تعطیالت عید ،قیمت دالر رش��د قابل توجهی پیدا کرد و
با پایان یافتن تعطیالت نوروزی  ،اولین هفته رسمی فعالیت
بازار ارز بار دیگر نوسانات شدید را تجربه کرد و وارد بازار به
ش��دت هیجانی و صعودی شد که رییس جمهوری و معاون
اول را به واکنش واداشت .نوسانات شدید دالر اثراتش را روی
بازار سهام هم گذاشته بود و برخی از سرمایهگذاران که موفق
به خرید دالر نشدند یا نمیخواستند این ریسک را بپذیرند ،
ت محور رفتند .اما اتفاق در
به س��راغ سهام شرکتهای صادرا 
بورس کاال به خصوص بازار آتی س��که با ش��دت بیشتری رخ
میداد،تا جایی که عنان از دس��ت مدی��ران بورس کاال خارج
ش��د ،مدیرانی که مدعی هستند با ایجاد و مدیریت بازار ارز ،
این ب��ازار را در روزهای پر التهاب مدیریت و متعادل خواهند
کرد .بورس کاالیی ها با توسل به ماده  22دستورالعمل اجرایی
معامالت قراردادهای آتی و نیز ماده  29دستورالعمل اجرایی
معامالت قراردادهای اختیار معامله ،به جای اینکه از این ابزار
معامالتی اس��تفاده بهینه کرده و بازار سکه را کنترل کنند ،
معامالت روز  20فروردین را تعطیل کردند .ش��اید این اقدام
نش��ان از ناکارایی کامل این بازار داش��ت و یادآور بحران های
قبلی بازار آتی بورس کاال در دولت های گذشته بود که آن بار
هم نتوانست باری از دوش اقتصاد ایران بردارد.
تعطیل  ،با خیال راحت
مدیر توس��عه بازار مشتقه بورس کاالی ایران درخصوص
توق��ف معامالت بازار مش��تقه بورس کاالی ای��ران اینگونه
توضیح میدهد :با توجه به وقوع نوس��انات ش��دید در بازار
سکه طال و عدم ش��فافیت اطالعاتی درخصوص بازار نقدی
سکه طال کمیته آتی تصمیم به توقف معامالت بازار مشتقه
گرف��ت .علیرضا ناصرپور میافزای��د :مولفههای تاثیرگذار بر
قیمت س��که و در نتیجه وجود ابهام قیمتی ش��دید در بازار
این دارایی بر تصمیم سرمایهگذاران بازار مشتقه اثر گذاشته
و مخاط��رات بازار قراردادهای مش��تقه را به ش��دت افزایش
میدهد .وی افزود :در نتیجه این عوامل کمیته آتی با توجه
به احراز ش��رایط اضط��راری مطابق ماده  22دس��تورالعمل
اجرایی معامالت تصمیم به توقف معامالت مشتقه سکه طال
در روز دوشنبه  97/01/20گرفت.
ما پیرو بازار نقدیم
اما حامد سلطانی نژاد در پاسخ به انتقاداتی که تحلیلگران
به بازار آتی س��که وارد میکنند و این بازار را مس��بب دامن
زدن به قیمتهای کاذب میدانند معتقد اس��ت :تجارب بازار
سرمایه دنیا نشان میدهد همیشه بازار مشتقه کنترل کننده
ریسکهای بازار نقد بوده و در واقع هیچ گاه بازار مشتقه ،بازار
نقد را تحت تأثیر قرار نداده است .مدیرعامل بورس کاال ادامه
میدهد :در واقع بازار مش��تقه تأثیر پذیر از بازار نقد اس��ت ،
بنابرای��ن این ادعا بی معناس��ت .درح��ال حاضر نیز مالحظه
میشود زمانی که قیمتها در بازار نقد افزایش یا کاهش پیدا
میکند این تأثیر بر فعالیت افراد در بازار مش��تقه سکه تأثیر
میگذارد و همیشه تأثیر به صورت یکطرفه از بازار نقد به بازار
مشتقه است و بازار مشتقه هیچگاه بر بازار نقد تأثیر نگذاشته
و این موضوع در عمل و مبانی اثبات شده است .حال باید دید
بورس کاال با چنین دیدگاهی میتواند بورس ارز را به گونه ای
مدیریت کند که تعادل در این بازار حکمفرما باشد یا بورس ارز
نیز به عاقبت بازار سکه دچار خواهد شد.

آتی سکه
نام نماد

آخرین قیمت ریال

درصد تغییر

اردیبهشت ماه 1397

18,110,000

-2.47

تیر ماه 1397

18,430,000

-2.33

شهریور ماه 1397

18,735,000

-2.65

آبان ماه 1397

19,460,000

-1.26

دی ماه 1397

20,100,000

-0.83
www.imereport.ir

پیشفروش سکه در بانک مرکزی
سررسید

مبلغ (به تومان)

 1ماهه

1590000

 3ماهه

1540000

 6ماهه

1475000

 9ماهه

1410000

 1ساله

1350000

 18ماهه

1245000

 24ماهه

1160000

معامالت دو سر باخت سکه
ابراهی��م ق��زل گل سرپرس��ت
س��رمایهگذاری س��هم آش��نا گف��ت :از طرفی در
معامالت آتی ،تمایالت س��رمایهگذاران وضعیتفعلی
را برای ماههای آینده نش��ان میدهد .اقتصاد،احتماال
بنابرای��ن معموال معامالت نقدی و آتی نه معامالت آتی
اختالفش��ان در حد س��ود بانکی است به نفع است
 .البت��ه زمان��ی ک��ه اختالفش��ان زیاد و نه حراج
میش��ود ،یکی از آنه��ا دارای حباب
شده و به هم نزدیک میشوند .طبیعتا سکه در بانک
هم معام�لات آتی ب��ر معامالت نقدی کارگشایی.
تاثی��ر خواهد داش��ت و بالعکس که در به دلیل آنکه
نهایت به سمت هم کشیده میشوند .تحلیل در حالت
ق��زل گل اضاف��ه ک��رد :در س��ایه فعلی،اقتصادی
ریس��کهای سیس��تماتیک ،این روند نبوده و بیشتر
مشخص میشود .اگر ریسک باال باشد،
نقدی بیشتر س��مت آتی میرود و اگر سیاسی است
میزان ریسک کاهش پیدا کند ،آتی به سمت نقدی کاهش
پی��دا میکند .از طرفی در وضعیت فعل��ی اقتصاد ،احتماال
ن��ه معامالت آتی به نفع اس��ت و نه حراج س��که در بانک
کارگش��ایی .به دلیل آنکه تحلیل در حالت فعلی ،اقتصادی
نبوده و بیشتر سیاس��ی است .به همین دلیل در کل ورود
اص�لا منطقی نیس��ت .در نتیج��ه بهترین پوزیش��نی که
میتوان گرفت ،س��ل (نقد ک��ردن معامالت خریدی) روی
آتی اس��ت ،البته آتی هم به دلیل ریسک باالی ریواردش،
باز هم پیشنهاد نمیشود.
فرار از افزایش قیمت سکه
همچنین س��یدعلی خسروشاهی
کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد :به برای کنترل
صورت کلی و تئوری ،قراردادهای آتی قیمتسکه،
دنبالهروی قیمت س��که نقدی است و دولت باید
با افزایش قیمت سکه آتی نیز افزایش ابتدا بازار ارز را
مییاب��د .ول��ی برخی از کارشناس��ان
کنترلمیکرد
معتقد هس��تند ک��ه قراردادهای آتی
میتوان��د با ایجاد جو روانی و س��فته بازی ب��ه بازار نقدی
خط بدهد .به همین دلیل بورس کاال ساعت باز شدن بازار
آتی را از س��اعت  9صبح به  10صب��ح انتقال داد تا بعد از
باز شدن بازار نقدی ،بازار آتی باز شود .این کارشناس بازار
س��رمایه اضافه کرد :برای کنترل قیمت س��که ،دولت باید
ابت��دا ب��ازار ارز را کنترل میکرد تا وضعیت به این ش��کل
ب��ه وجود نیاید.البته قیمت س��که متاث��ر از انس جهانی و

نرخ ارز بوده که انس جهانی تغییر خاصی نداش��ته و فقط
این نرخ ارز اس��ت که قیمت س��که را ب��اال میبرد .در این
راس��تا الزم اس��ت دولت یکبار برای همیش��ه با راه اندازی
بورس ارز و واقعی کردن نرخ ارز از ایجاد نوس��انات ش��دید
جلوگی��ری کند .در واق��ع راه اندازی ب��ورس ارز میتواند
فعاالن بازار ،تولیدکنندگان ،واردکنندگان و صادرکنندگان
را در مقاب��ل نوس��انات نرخ ارز بیمه کن��د و فعاالن بازار با
اس��تفاده از اس��تراتژیهای پوشش ریس��ک ،خودشان را
بیمه کنند.
بورس کاال مجبور به افزایش وجه تضمین
شایان کرمی یکی دیگر از کارشناسان
بازار س��رمایه در ادامه گفت :معامالت با توجه به
آتی به هیچ عنوان باعث دامن زدن به شرایطفعلی
افزایش قیمت سکه نشد؛ البته در دوره بازار ارز ،الزم
مهر و آبان ،در بازار آتی این اتفاق افتاد .است تا بازار
به طوریکه بازار آتی محرک بازار نقدی آتی ارز هم راه
شده بود .اگرچه در این روند سکه مرتبا
اندازی شود
قیمت خودر ا اصالح میکرد ولی آتی
افزایش مییافت که باعث تحریک بازار تا بتوان بازار
نقدی ش��د و مدام فاصله باز میشد و نقدی را
فروشندهها را مارجین کال میکرد .در کنترل کرد
نتیجه تقاضای ناش��ی از مارجین کالی
فروشنده ،رشد قیمت آتی و تقاضای سکه نقدی رقم خورد.
اما در این دوره ،فاصله بین بازار آتی و نقدی کم بود و رشد
بازار س��که نقدی ،باعث رشد قیمتهای سکه آتی شد و در
نهایت فاصله آتی با س��که نقدی بس��یار زیاد شد .البته این
موضوع افزایش قیمت س��که آتی دلیل اصلی افزایش قیمت
س��که نقدی نبود ،همچنین فاصله بین س��که آتی و نقدی،
رقم معقولی بود.
کرمی اضافه کرد :به دلیل افزایش قیمت دالر و چش��م
اندازهای��ی ک��ه در بازار ارز به وجود آمده بود ،باعث رش��د
قیمت سکه نقدی ش��د که البته حبابی بیش نبود و باعث
ش��د بازار نقدی هم با تقاضای زیادی روبهرو شود .ازطرفی
با توجه به سیاس��تهایی که در کش��ور گرفته میش��ود،
ب��ه نظر میرس��د بازار آتی بیش��تر از مدل ف��روش نقدی
پاس��خگو باش��د .اول از همه ذات بازار آتی س��که ،نوعی از
مشتقات مالی هستند که هدف آنها پوشش ریسک است.
آربیتراژگرها (به کسب سود از طریق اختالف قیمت در دو
بازار مختلف آربیتراژ میگویند) ،هجرها (افرادی که به قصد
پوشش ریس��ک در بازارهای آتی سرمایهگذاری میکنند)
وارد آن میشوند.
مثال در همین دورهای که ش��اهد رشد قیمت بازار آتی
بودیم ،فرصت مناس��بی برای پوش��ش ریسک خیلی خوب
برای کس��انی که میتوانس��تند فروش س��که انجام دهند
و ب��ا قیمت خیلی باالتری بازار آتی را بفروش��ند ،پوش��ش
ریسک مناسبی فراهم شد .وی تاکید کرد :در مجموع الزم
اس��ت تا با ش��رایط فعلی اقتصاد ایران ،ب��ازار آتی ارز هم
راه اندازی ش��ود تا بازار نقدی را بت��وان کنترل کرد .امروز
واردکنندگان و صادرکنندگان با مش��کل مواجه شدهاند که
اگر بازار آتی ارز راه اندازی ش��ود ،از نوس��انات بیش از حد
آن جلوگیری خواهد ش��د .این کارش��ناس بازار سرمایه در
خصوص ابالغیه جدید افزایش نرخ وجه تضمین سکه آتی
نی��ز ادامه داد :این افزایش نرخ ب��ه دلیل مارجین کالها و
نوسانات شدید قیمت سکه نقدی رخ داده است؛ همچنین
به دنبال این ماجرا ،حس��اب بس��یاری از مشتریان درحال
منفی ش��دن بود که ب��ورس کاال مجبور ب��ه افزایش وجه
تضمین ش��د که البت��ه تصمیمی منطق��ی در این برهه از
زمان بود.

GCDY97)) ̵̂̀ΩϝϳϭΣΗϼρϪ̰γΩϳγέέγ
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GCSH97)) ̂̀έϭϳέϬηϝϳϭΣΗϼρϪ̰γΩϳγέέγ

GCAB97)) ̂̀ϥΎΑϝϳϭΣΗϼρϪ̰γΩϳγέέγ
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رایزن اقتصادی
| فروردین  97هفته چهارم سال ششم

دیدار هیات رئیسه اتاق ایران با رئیس مجلس

صادرات زعفران  ۲۶درصد رشد کرد

صادرات غیرنفتی کشور به 47میلیارد دالر رسید

هیات رئیسه اتاق ایران به مناسبت فرارسیدن
س��ال نو ب��ا رئیس مجل��س دیدار ک��رده و بر
آمادگی پارلمان بخش خصوصی کش��ور برای
هم��راه با دول��ت و مجلس در راس��تای تحقق
عنوان سال تاکید کردند.
غالمحسین شافعی ،رئیس اتاق ایران تأکید
مقام معظم رهبری در مورد حمایت از کاالی
ایران��ی را مورد توجه ق��رار داد و اظهار امیدواری ک��رد :اینکه موضوع
تولید داخلی از س��وی باالترین مقام کش��ور مورد تأکی��د قرار گرفته،
نکته ای مثبت اس��ت و باید از آن بهترین اس��تفاده را کرد .قبول کنیم
در س��الهای گذشته نتوانس��ته ایم به اهداف مورد نظر نزدیک شویم.
ح��ال ک��ه نامی متعالی برای س��ال پیشرو داری��م و حمایت از کاالی
ایران��ی به عنوان هدف پیش روی مردم و مس��ئوالن ق��رار دارد ،نباید
اجازه دهیم این سال با حس��رت به پایان برسد .شافعی افزود :حمایت
از کاالی ایران��ی ب��ه معنی حمای��ت از تولید ملی ه��م در عرضه و هم
در تقاضاست.

نایبرئیس ش��ورای ملی زعفران میگوید :بر اساس
آمارهای گمرک ،ص��ادرات زعفران از ایران تا پایان
بهمنماه سال گذش��ته نسبت به مدت مشابه سال
قبل حدود  26درصد رشد کرده است.
غالمرضا می��ری درباره وضعیت صادرات طالی
س��رخ از کش��ور ،اظهار ک��رد :طب��ق آخرین آمار
گمرک که مربوط به پایان بهمنماه س��ال گذشته
میش��ود ،تا آن زمان نسبت به مدت مش��ابه سال  95با  ۲۶درصد رشد در
این زمینه مواجه بودهایم.
وی با اش��اره به اینکه تعطیالت ب��ازار زعفران در ایام عید حدود یک ماه
ب��ه طول میانجام��د ،گفت :این وضعیت تا  ۲۵فروردی��ن ادامه دارد و بازار
تقریباً نیمه تعطیل اس��ت .هماکنون صادرات طبق روال انجام میشود البته
به دلیل شرایط مذکور نسبت به اسفند مقداری کاهش در این زمینه داریم.
این فعال اقتصادی اضافه کرد :قیمت زعفران کاهش��ی نداش��ته و هماکنون
قیم��ت هر کیلوگرم زعفران حداقل  ۳میلیون و  ۹۰۰هزار تومان و حداکثر
 ۵میلیون و  ۶۰۰هزار تومان است.

گمرک ایران جزئیاتی از وضعیت تجارت خارجی
کش��ور در سال گذش��ته را منتشر کرده است که
بر اس��اس آن صادرات غیرنفتی ب��ر پایه کارنامه
عملکرد تجارت خارجی س��ال  1396نس��بت به
س��ال قبل از آن ،با  6.56درصد افزایش ،به حدود
 47میلیارد دالر رس��یده اس��ت .چی��ن ،امارات،
عراق ،کره جنوب��ی و ترکیه به ترتیب عمدهترین
خریداران کاالی ایرانی بودهاند.
مجموع صادرات غیرنفتی ایران در  12ماهه سال  1396بالغبر  46میلیارد
و  931میلیون دالر بود و این در حالی است که در سال  44 ،1395میلیارد
و  42میلیون دالر کاال صادر ش��ده بود .در سال گذشته صادرات محصوالت
پتروشیمی  8.29درصد و میعانات گازی  3.28درصد کاهش یافته است.
آمارها نش��ان میدهد صادرات غیرنفتی پارسال ایران به مقصدهای مهم
صادراتی مانند چین ،کره جنوبی ،ترکیه و عراق روند افزایشی داشته است.
همچنی��ن صدور کاالهای ایرانی به چین نس��بت به س��ال پیش آن8.31 ،
درصد افزایش نشان میدهد.

نایب رئیس اتاق ایران تاکید کرد:

روابط سیاسی درخدمت تقویت روابط اقتصادی ایران و روسیه
هفتهنامه بورس :در روزهای نخست سال  97پارلمان
بخش خصوصی کشور میزبان رئیس مجلس ایران و همتای
روس��ی وی بود .البته در این مراس��م رئی��س اتاق و جمعی
از فعاالن اقتصادی روس��یه در حوزههای س��رمایه گذاری،
کشاورزی و حمل و نقل ،رئیس مجلس دومای این کشور را
همراهی میکردند.
روس��یه از جمله کشورهایی اس��ت که از دیرباز به عنوان
یک��ی از همس��ایگان قدرتمند ،روابط تنگاتنگ سیاس��ی و
اقتصادی با ایران داش��ته اس��ت .هرچند مانند بس��یاری از
کشورهای دیگر در دوران تحریم ،سطح مناسباتش با ایران
س��یر نزولی پیدا کرد و پس از نهایی شدن برجام تالشهای
زیادی در راستای ترمیم روابط انجام داد .در این نشست که
به همت اتاق مش��ترک ایران و روسیه برگزار شد ،مهمترین
موانع و مشکالت پیش روی توسعه تجارت و سرمایهگذاری
بین ایران و روس��یه مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت و در
ادامه ،فعاالن اقتصادی دو کشور توانستند به صورت رودررو
با یکدیگر مالقات کنند.
مسعود خوانساری نایبرئیس اتاق ایران با اشاره به روابط
ایران و روسیه طی دهههای گذشته تصریح کرد :خوشبختانه
طی س��الهای اخیر دو کشور با رویکرد مثبت حرکت کرده
و در این مس��یر ش��اهد فراز و فرودهای بسیاری بودهاند که
ای��ن امر در فض��ای بینالمللی موضوعی طبیعی اس��ت ،اما
آنچه در اینجا اهمیت دارد تالش مس��ئوالن دو کش��ور در
راس��تای ترسیم پایههای مناس��بات بر اساس اصول محکم
و قابل اعتماد به ویژه در س��الهای اخیر اس��ت .وی تصریح
کرد :تعامالت متقابل روس��ای جمهور ایران و روسیه و سایر
مقامات عالیرتبه در هر دو کشور منجر به تبادل هیاتهای
سیاس��ی و اقتصادی در سطوح باال ش��ده که بیانگر دیدگاه
مثبت نس��بت به اهمیت توسعه همهجانبه روابط بین ایران
و روسیه اس��ت .خوانساری گفت :کشورهای منطقه با تکیه
بر تاریخ و فرهنگ مشترک میتوانند آینده مشترک خود را
خلق کنند.
رئیس اتاق تهران رویکرد اصولی ایران را مشارکت سازنده
با همسایگان برای تحقق نظم پایدار مبتنی بر امنیت جمعی
و حمایت از توسعه کشورهای منطقه دانست و تصریح کرد:
ایجاد پیوندهای متقابل اقتصادی رویکردی است که از سوی
دولت ایران دنبال میش��ود .ریش��هکن کردن خش��ونت در
منطقه بدون تمرکز بر مردمساالری ،ارتقای حقوق شهروندی

و توسعه اقتصادی میسر نمیشود .همچنین بخش خصوصی
در راستای ایجاد محیط آرام برای فضای کسبوکار ،استفاده
از ظرفیتهای دیپلماسی به منظور ایجاد چنین محیط امن و
آرامی را خواستار است .نایبرئیس اتاق ایران گفت :برگزاری
منظم این قبیل نشستها ،فرصتهایی برای همکاری و تعامل
همهجانبه میان تجار و بازرگانان فراهم میآورد ،البته الزمه
همکاریهای تجاری بیشتر فراهم کردن امکانات و تسهیالت
برای حضور عامالن اقتصادی ایرانی و روس در کشور مقابل
اس��ت .خوانساری ادامه داد :متأسفانه زیرساختهای کنونی
به حد کافی توسع ه نیافته و با ظرفیتهای اقتصادی تجاری
و تولیدی موجود در ایران و روسیه و حتی کشورهای مستقر
در منطقه فاصله زیادی دارد.
نایبرئیس اتاق ایران همکاری بیشتر بخشهای خصوصی
دو کش��ور را مش��روط بر حمای��ت دولتمردان در راس��تای
رفع موانع و مش��کالت موجود و برنامهری��زی بلندمدت به
منظور ارائه تس��هیالت در راستای مدیریت و توسعه شبکه
حملونق��ل میداند و معتقد اس��ت :اهمیت دادن به امنیت
حملونقل ،اس��تفاده از حملونقل ترکیبی ،س��ازماندهی
خطوط کشتیرانی مسافری دریایی ،ساخت و توسعه راهآهن،
ترغیب س��رمایهگذاری به منظور توس��عه زیرس��اختهای
دریای خزر ،تأسیس صندوق مشترک تأمین مالی پروژههای
مشترک ،سهولت در صدور روادید تجاری ،ارتباطات مستمر
بانکی ،حفاظت از محیط زیس��ت و مب��ارزه با آلودگیهای
زیستمحیطی از جمله موضوعاتی هستند که باید از سوی
دولتهای دو کشور مورد توجه قرار گیرد.
خوانس��اری همچنی��ن ب��ر اهمیت توس��عه کریدورهای
حملونق��ل بینالملل��ی از جمله کریدور تراس��یکا ،کریدور
شرق -غرب یا همان جاده باستانی ابریشم و کریدور شمال-
جنوب به عنوان یکی از حلقههای اصلی و اجرایی حملونقل
ب��ه اروپا -آس��یا و برعکس به عن��وان کوتاهتری��ن پلهای

رئیس خانه معدن ایران:

جذب سرمایه خارجی برای معادن
نیازمند انسجام قوانین است

هفتهنام�ه ب�ورس :رئیس
خانه مع��دن ایران گف��ت :برنامه
ریزی برای ورود به اعماق معادن و
عملیات اکتشافی بزرگ در کشور
نیازمند س��رمایه گذاری خارجی
اس��ت که جز با منس��جم کردن
قوانین و ببهبود محیط کس��ب و
کار میسر نمی شود.
محمدرضا بهرام��ن گفت :باید
شرایط محیط کسب و کار در کشور به گونه ای باشد تا عالوه بر سرمایههای داخلی،
شاهد جذب س��رمایههای خارجی نیز باشیم .وی بر لزوم توسعه بازاریابی محصوالت
تاکی��د کرد و ادامه داد :غفل��ت از این مهم در بخش معدن ،منج��ر به تکرار اتفاقات
ناخوش��ایند تولید در س��ایر بخشهای اقتصادی و تولیدی کشور خواهد شد .بهرامن
تاکید کرد :باید برای توسعه بازار بخش معدن که صنعتی خاص بوده و محصوالت آن
بطور عمده برای صنایع خاص اس��تفاده میش��ود و همه کشورها نیز چنین شرایط و
پتانس��یلهایی ندارند ،برنامه داشته باشیم .این فعال حوزه معدن اظهار داشت :بخش
معدن میتواند با برنامه ریزی ،محیط را برای جذب س��رمایههای خارجی فراهم کند
که در ادامه ،میتواند تامین کننده نیاز بازارهای خارجی نیز باشد.
رئیس خانه معدن ایران خاطرنش��ان ساخت :ورود س��رمایه خارجی به این بخش
ب��ا خود فناوریهای نوین را نیز م��یآورد ،زیرا مجبوریم تولیدی انجام دهیم که مورد
تایید بازارهای خارجی نیز باش��د؛ ب��ه این ترتیب ،نگرانیها از منطبق نبودن تولیدات
با فناوریهای روز جهان نیز برطرف خواهد ش��د .وی یادآور ش��د :در ماههای گذشته
با وجود همه کاس��تیها در محیط کس��ب و کار ،ش��اهد ورود هرچند اندک سرمایه
گذاریه��ای خارجی به بخش معدن بودیم .بهرامن اف��زود :در این زمینه باید محیط
کسب و کار را در بخش قوانین معدنی منسجم کنیم ،زیرا متزلزل بودن قوانین مانعی
برای ورود سرمایه گذاران به این بخش است .وی گفت :ورود به اعماق معادن ،قیمت
تم��ام ش��ده محصوالت معدنی را افزای��ش خواهد داد ،همچنین باید ب��رای یک بازار
درازمدت برنامه ریزی کنیم؛ اینها موضوعهایی است که باید در برنامه ریزیها به آن
توجه داشت .وی با انتقاد از تدوین قوانین بازدارنده در بخش معدن ،تصریح کرد :نباید
برای تولیدمان که حتی در داخل کش��ور نیز با بازار مناسبی مواجه نیست ،عوارض و
تعرفهه��ای صادراتی تعیین کنیم؛ چنین نگرانیهایی که مدام به بخش معدن تزریق
میشود ،سرمایه گذاران را برای ورود به بازار ایران با ریسکهایی مواجه خواهد کرد.

ارتباطی میان کش��ورهای مسیر اش��اره کرد و افزود :ایجاد
امکانات و تسهیالت الزم برای گسترش حملونقل ترکیبی
دریایی ،ریلی و جادهای در قلمروی کش��ورهای همسایه به
اس��تحکام روابط دو کشور کمک میکند ،هرچند متأسفانه
زیرساختهای کنونی در این حوزه به حد کافی توسعهنیافته
و با ظرفیتهای موجود فاصله دارد .وی تصریح کرد :ضروری
اس��ت به منظور ارتقای س��طح همکاریهای تجاری و رفاه
اقتصادی ،برنامهریزی جامعی برای توس��عه زیرس��اختها و
انسجام حوزه حملونقل انجام شود.
نایبرئیس اتاق ایران با اش��اره به وجود  ۲۵مرز ترانزیتی
فعال جادهای ۵ ،م��رز ریلی و  ۱۳بندر تجاری 10 ،فرودگاه
بینالمللی و با بهرهگیری کامل از  ۱۸۵میلیون تن ظرفیت
عملیاتی بنادر تأکید کرد :ایران قادر اس��ت امکانات مناسب
و مقرون به صرفهای در حوزه ترانزیت در اختیار کش��ورهای
همس��ایه قرار دهد .از سوی دیگر بهرهبرداری از دریای خزر
به عنوان نماد توس��عه ،همکاری و مرکزی برای دوس��تی و
پیش��رفت ضرورت همکاری همهجانبه کشورهای ساحلی را
میطلبد .تحقق این مهم مستلزم آن است که در حوزههای
گوناگون نفع مش��ترک را تعریف کنیم و با س��رمایهگذاری
مشترک پیشرفت کار را سامان دهیم.
رئیس اتاق تهران با اشاره به تحقیقات صورت گرفته در دنیا
تأکید کرد :ایران یکی از مهمترین اقتصادهای رو به رشد ،باثبات
و تأثیرگذار در آینده نهچندان دور در منطقه خاورمیانه خواهد
ب��ود .در حال حاضر ایران به عن��وان امنترین و پربازدهترین
مقصد سرمایهگذاری و مش��ارکت در منطقه ،رشد اقتصادی
بیش از  ۴درصد ،تورم تکرقمی ،افزایش صادرات غیرنفتی و
شکوفایی بیشتر اقتصادی علمی و فناوری را شاهد بوده است.
همچنین همکاری با ایران با توجه به نیروی انسانی تحصیل
کرده ،ذخایر طبیعی و ظرفیتهای متعدد اقتصادی بهعنوان
س��کویی برای دسترسی کش��ورها نه تنها به بازار داخل بلکه
بازار  ۴۰۰میلیونی منطقه اس��ت .به باور خوانساری همکاری
دو کشور ایران و روسیه در زمینه ایجاد کریدور سبز گمرکی،
توس��عه روابط بانکی ،ارائه تس��هیالت صدور روادید تجاری،
اکتشاف منابع آبهای ژرف ،همکاری در زمینه خدمات فنی
مهندسی ،کشت فرا سرزمینی ،صادرات محصوالت کشاورزی،
آبزیپ��روری ،مواد غذایی و انواع کاالهای مصرفی از اقداماتی
است که در راستای تسهیل تجارت بین بخشهای خصوصی
دو کشور مطرح است.

به همت کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران صورت گرفت

تفاهم بخش خصوصی ایران و ترکیه
برای همکاری در صنایع غذایی

هفتهنام�ه ب�ورس :کانون
انجمنهای صنای��ع غذایی ایران
و اتحادی��ه مرک��زی تعاونیهای
اعتب��اری کش��اورزی ترکی��ه ب��ا
حضور حسین پیرموذن به عنوان
نماینده هیات رئیس��ه اتاق ایران
در مذاک��رات اقتص��ادی با ترکیه
تفاهمنامه هم��کاری امضا کردند.
این تفاهمنامه باهدف اس��تفاده از
ظرفیتهای صنایع غذایی و کش��اورزی دو کش��ور به منظور تأمین نیازهای موجود و
تکمیل ظرفیتهای خالی صنایع تبدیلی کشور به امضا رسید.
حس��ین پیرموذن ،عضو هیات رئیس��ه اتاق ایران در مراس��م امضای تفاهم نامه با
اشاره به دیدگاه مثبت پارلمان بخش خصوصی ایران نسبت به گسترش سطح روابط
ایران و ترکیه ،تصریح کرد :دولت ایران همواره به بخش خصوصی توصیه میکند که
در ارتباط با کش��ورهای همسایه ،نگاه ویژهای به ترکیه داشته باشند .در همین راستا
اتاق ایران س��فری را ترتیب داد تا روسای اتاقهای سراسر کشور سفری به این کشور
داشته باشند و از نزدیک با ظرفیتهای اقتصادی این کشور آشنا شوند .وی ادامه داد:
در طول این س��فر توافق ش��د که همکاری بین ایران و ترکیه در تأسیس شهرکهای
صنعتی مشترک صورت گیرد.
همچنین بر اس��اس اظهارات س��ید محمدرضا مرتضوی ،رئیس کانون انجمنهای
صنای��ع غذای��ی ایران ،اتحادیه مذکور بزرگترین س��ازمان زراعی در منطقه اس��ت و
تجربیات بس��یاری در این حوزه دارد .از طرفی تکمیل زیرس��اختهای الزم در بخش
کشاورزی جزو مهمترین نیازهای کشور در این بخش محسوب میشود که با همکاری
این اتحادیه میتوانیم بخشی از این نیاز را تأمین کنیم .وی بر این باور است که همکاری
ای��ران و ترکیه در حوزههای مختلف میتواند این دو کش��ور را به قدرتی بیرقیب در
منطقه تبدیل کند مشروط بر اینکه امکانات و ظرفیتهای خود را در اختیار یکدیگر
قرار دهند .این فعال اقتصادی ایران و ترکیه را به ویژه در بخش کش��اورزی و صنایع
غذایی ،مکمل یکدیگر خواند و با اش��اره به مذاکرات انجام ش��ده بی��ن کاوه زرگران،
دبی��رکل کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران با نماینده اتحادیه مرکزی تعاونیهای
اعتباری کش��اورزی ترکیه تأکید کرد :خوش��بختانه این مذاکرات به نتیجه رس��ید و
منجر به تفاهمنامهای شد که از سوی دو کشور به رسمیت شناخته میشود .توجه به
موضوعاتی که قابلیت اجرا داشته باشد ،مهمترین ویژگی این تفاهمنامه است.
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اخبار هفته
حریم صنفی در کشور حذف شده است

رئیس کمیس��یون بازرگانی داخل��ی اتاق ایران
معتقد است :مشکالت بخش بازرگانی در سال 97
بیش از سال گذشته است و با ورشکستگیهای
بس��یار زیادی در بخ��ش توزیعکنندهها مواجه
خواهیم بود .در کش��ور ما عم� ً
لا حریم صنفی
حذفش��ده تا هرکسی هر جا که خواست واحد
صنفی ایجاد کند.
خسرو فروغان ،رئیس کمیس��یون بازرگانی داخلی اتاق ایران میگوید:
بهرغم رش��د  4درصدی در سال  96در بخش بازرگانی داخلی با مشکالت
زی��ادی مواجه بودیم ،رکود باعث ش��د بخش توزی��ع و صف اول آن یعنی
اصناف با مش��کل مواجه ش��وند .همچنین بینظم��ی در توزیع باعث بروز
مش��کل برای تولیدکنندگان و واردکنندگان شد .او با اعتقاد به اینکه اگر
روال گذش��ته ادامه یابد ،چشمانداز سال  97نیز مثبت نیست ،گفت :رشد
اقتصادی باید بر اس��اس آیتمهای محسوس تعریف شود ،نه استانداردهای
انتزاعی .اگر واقعاً رشد  4درصدی به دست آمده پس چرا در زندگی روزمره
مردم نمود نداشته است؟

یادداشت

ضرورت کاهش قیمت تمامشده تولید

در سال حمایت از کاالی ایرانی ،نکتهای که باید مدنظر باشد این است که برای اثرگذاری این شعار
باید بحث بهبود فضای کس��بوکار و حمایت از تولیدات ملی بهنحوی در دس��تور کار قرار گیرد و
اجرایی شود که در عمل زمینه مساعد برای تولید کاالهای داخلی با کیفیت و دارای قیمت مناسب
فراهم آید و مصرفکننده ایرانی نه برای یک سال ،که برای بلندمدت طرفدار خرید این کاالها باشد.
از سوی دیگر تصور من این است که برای پرداختن به شعار حمایت از کاالی ایرانی ،باید نگاه کلیتر
حسین سالحورزی و عامتری به مفهوم کاال و تولید ایرانی داشته باشیم و محصوالت اقتصاد ایران اعم از کاال و خدمات
نایبرئیس اتاق ایران را در دایره محاسبات بگنجانیم.
در بحث راهکارهای حمایت از محصوالت اقتصاد ملی اما ،نخس��تین معضلی که تولید ملی با آن روبهرو اس��ت و باید
برای رفع آن اقدام کرد تا کاالی ایرانی را واجد ش��رایط حمایت طوالنیمدت کند ،باال بودن قیمت تمامش��ده اس��ت .در
حقیقت باال بودن قیمت تمامشده قیمت کاال و خدمات در اقتصاد ایران بزرگترین مشکلی است که گرچه سرمنشأهای
مختلفی دارد اما کل کاالها و خدمات تولیدی را تحتتأثیر قرار میدهد و امکان رقابت در برابر مشابه خارجی را از فعاالن
اقتصادی میگیرد.
من معتقدم بخشی از معضل باال بودن قیمت تمامشده به باال بودن هزینههای مبادالت برمیگردد که بخش عمدهای
از این هزینهها ناش��ی از موانع موجود در فضای کس��بوکار اس��ت .بر این اساس اگر دولت و حاکمیت میخواهد زمینه
تولید کاالی باکیفیت ،رقابتپذیر و مورد اقبال بازار و مصرفکننده را فراهم کند ،باید ضمن کاهش هزینههای مبادالتی،
بستر الزم برای توسعه سرمایهگذاری و توسعه تولید در کشور را فراهم کند .البته برای این کار باید به سراغ متغیرهای
کلیدی مانند نرخ ارز ،نرخ سود بانکی ،نرخ تورم و دستمزد برود و تغییرات این متغیرها را مدیریت کند تا از یکسو برای
تولیدکنندگان داخلی امکان رقابتپذیری وجود داش��ته باش��د و از سوی دیگر مصرفکننده نیز قدرت خرید کافی برای
تهیه نیازها و گذران معیشت داشته باشد.
واقعیت امر این است که وقتی در اقتصاد ایران نرخ بهره بانکی و هزینههای مالیات و تأمین اجتماعی برای بسیاری
باالس��ت و مداخلههای دولت در فرآیند تعیین دس��تمزد نیز که بهدنبال افزایش 20درصدی دستمزدهاست بر فرآیند
تولید تأثیر میگذارد ،در عمل نمیتوانیم ش��اهد ارائه محصوالت باکیفیت و رقابتپذیر باش��یم که با استقبال بازار نیز
مواجه شود.
نکته دیگر اینکه در فضای کس��بوکار ایران ،هماهنگی کافی میان سیاس��تهای پولی ،مالی و ارزی با سیاس��تهای
تجاری وجود ندارد بهنوعی که گاه دولتها با نیتهایی غیراز حمایت از تولید داخلی ،مث ً
ال کنترل تقاضا در بازار ارز ،در
حوزه تعرفهها دخالت میکنند و مستقیماً حوزه تولید را تحتتأثیر قرار میدهند.
کوتاهسخن اینکه اگر ما خواستار حمایت مردم از تولید داخل هستیم ،باید بتوانیم کاال و خدمات را با قیمت و کیفیت
مناسب تهیه و به مصرفکننده عرضه کنیم و تحقق این امر منوط به این است که فعاالن اقتصادی از نظر قیمت تمامشده
امکان نقشآفرینی مورد انتظار را داشته باشند.

از گوش��ه و کنار

گزارش کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران پاسخ میدهد:

جدایی سازمان ثبت اسناد و امالک از قوه قضائیه به صالح است؟

هفتهنام�ه بورس :کمیس��یون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق
ایران در تازهترین گزارش خود ضمن بررس��ی طرح انتزاع س��ازمان ثبت
از قوه قضائیه،به مطالعه تطبیقی حقوق ثبت در برخی کش��ورها پرداخته
اس��ت .طرح انتزاع س��ازمان ثبت اسناد و امالک کش��ور از قوه قضائیه و
الحاق آن به نهادهای مختلف از جمله وزارت دادگس��تری در س��الهای
اخیر مطرح بوده و اخیرا ً طرح الحاق این س��ازمان به وزارت کشور مطرح
ش��ده است .کمیس��یون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران برای
ورود به این موضوع و ارزیابی نقاط قوت و ضعف احتمالی این طرح ،ابتدا
به این س��وال پاس��خ داده که وابستگی س��ازمان ثبت به قوه قضائیه چه
معضالت و مشکالتی ایجاد کرده است که طرح انتزاع این سازمان از قوه
قضائیه و الحاق آن به بدنه دولت از جمله وزارت دادگستری و وزارت کشور مطرح شده است؟

دالیل طرفداران انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه
طرح انتزاع س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک کشور از قوه قضائیه و الحاق آن به بدنه دولت طرفداران و مخالفانی دارد
که هریک دالیل خاص خود را بیان میکنند .بر اساس گزارش منتشر شده ،اولین استدالل موافقان طرح آن است که
گوبوی اجرایی
ماهیت اقدامات سازمان ثبت از جمله ثبت امالک ،ثبت اسناد ،ثبت احوال ،ثبت شرکتها و ...عمدتا رن 
دارد تا قضایی .از سوی دیگر وظایف قوه قضائیه در اصل  156قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران درج شده و وظایف
و کارکردهای سازمان ثبت بیشتر جنبه اجرایی داشته و به قوه مجریه نزدیکتر است تا قوه قضائیه.
در توضیح این مطلب آمده است :آنچه سازمان ثبت انجام میدهد حاکی از یک فرآیند فنی و اجرایی است تا قضایی
چرا که در این مرحله شاهد اقداماتی چون تحدید حدود اراضی ،تهیه نقشه مالکیت ،کاداستر و مانند آن هستیم که
بیش��تر برای قوه مجریه قابلیت اس��تفاده را دارد تا قوه قضائیه .در حوزه ثبت اس��ناد رسمی هم احتیاج به استعالم از
مراجع و دوایر دولتی است که میتواند در چارچوب دولت الکترونیکی انجام شود .در حوزه اموال صنعتی مانند ثبت
اختراعات و عالئم تجارتی نیز ارزیابی جدید بودن اختراع یا عالمت یک کار کارشناسی فنی است و بعد از ثبت اختراع
و عالمت نیز تجاریس��ازی آن و عرضه محصول به بازار اهمیت بیش��تری دارد که این امر نیز میتواند تحت نظارت
وزارتخانهای مثل وزارت صنعت ،معدن و تجارت صورت گیرد نه قوه قضائیه.این گروه معتقدند وابستگی اداره مالکیت
صنعتی به قوه قضائیه باعث شده تا این اداره بیش از آنکه به بحث فنی و تخصصی ممیزی اختراعات و ...توجه کند،
بر نقش قضایی خود متمرکز باشد.
دالیل مخالفان انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه
اما عده دیگری دالیل ذکر شده را کافی ندانسته و بر ادامه وابستگی سازمان ثبت به قوه قضائیه تاکید میکنند که
البته این گروه نیز دالیل خود را دارند.
این گروه میپذیرند که سازمان ثبت اسناد و امالک در راستای انجام وظایف تکلیفی خود ناچار ابه انجام برخی امور
اجرایی است که در زمره وظایف قوه قضاییه نمیگنجد ،اما معتقدند امکان تفکیک این امور اجرایی از وظایف اساسی و
کارکردهای سازمان ثبت که بیشتر ماهیت حقوقی و قضایی دارد ،نیست و این امر سبب میشود پیوستگی و انسجام
س��اختاری و تمرکز س��ازمان ثبت اسناد و امالک از بین برود .آنها در توضیح بیشتر مطلب خود میگویند :کما آنکه
حتی در دادگاهها و مراجع قضایی دادگستری که در وابستگی آنها به قوه قضائیه هیچ تردیدی نیست ،در کنار انجام
وظایف اساسی خود و به منظور اداره ساختاری شان امور اجرایی چون استخدام قضات و کارمندان و ...انجام میدهند
ط
ب میکند ک ه ادار ه امور مربو 
که نمیتوان قائل به تفکیک آنها از قوه قضاییه شد.بنابراین ،استقالل قو ه قضائی ه ایجا 
ن
ت بر ُحس 
ی و نظار 
ی ب ه دعاو 
ن قو ه باشد .هرچند کار اصلی ،رسیدگ 
ت هما 
ی هر قو ه نیز به دس 
ب ه کلی ه نیازمندیها 
ی مورد استناد
ک ثبت 
ن دادگاهها و مدار 
ی ای 
ن نیازها 
ی ک ه در رابط ه با تأمی 
ی کارهای 
ن و نظایر اینهاست ،ول 
ی قوانی 
اجرا 
ت باشد».
ل قو ه قضائی ه اس 
ل از قو ه مجری ه و در اختیار رئیس قوه قضائیه ک ه مسئو 
ن دادگاههاست ،باید مستق 
ای 
مخالفان اجرای این طرح همچنین به پیشنهادهای مختلفی که تاکنون برای جدایی سازمان ثبت از قوه قضائیه ارائه
شده و تاکنون هیچ یک از آنها اجرایی نشده ،اشاره میکنند .گزارش کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق
ایران در نهایت ضمن بررسی دالیل موافقان و مخالفان انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه و الحاق به بدنه دولت از جمله
وزارت کشور و با توجه به مطالعه تطبیقی انجام شده ،پیشنهاد داده که این کار در شرایط فعلی انجام نشود.

برگ آخر
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دستور ترامپ
برای ارسال نیروی نظامی به مرزها

دونال��د ترامپ رییسجمه��وری ای��االت متحده در
حالیکه از دریافت بودجه الزم و وعده داده شده خود
به هوادارانش برای س��اخت دیوار چین ناامید ش��ده،
تهدی��د کرده اس��ت که بن��ا دارد اقدامی جدی علیه
مهاجرتهای غیرقانونی به ایاالت متحده انجام دهد.
این مطلبی است که در شماره جدید مجله د ویک آن
را میخوانیم .ترامپ برای مبارزه با این مهاجرتهای
غیرقانون��ی تصمیم دارد نیروی نظامی در مرز جنوب
غرب��ی ایاالت متحده مس��تقر و تالش خ��ود را برای
جلوگیری از ورود مهاجران جوان ثبت نشده به انجام
رساند .او ابراز خشم خود از شرایط موجود در حساب
توییترش با یک س��ری توییت دموکراتها را در این
باره مقصر خواند و در عین حال عنوان کرد به همان
اندازه دولت مکزیک در «جریان بزرگ جاری ش��دن
م��واد مخدر» به س��وی آمریکا مقصر اس��ت .ترامپ
همچنین نوشته است که نمایندگان گشت مرزی به
خاطر قوانین مزخرف دموکراتها نمیتوانند کار خود
را به درستی در مرزها انجام دهند.

مسیر صعودی حاکمان مطلق سعودی

ولیعهد س��عودی محمد بن س��لمان پا در مس��یری
گذاشته که اگرچه تبعات مثبتی دارد ،اما بیشتر شبیه
به خلع س�لاح منطقه خاورمیانه اس��ت .این مطلبی
اس��ت که در ش��ماره جدید مجله تای��م میخوانیم.
مجموعه اصالحات عربس��تان س��عودی با یک قانون
آغاز ش��د ورود زنان به ورزش��گاهها؛ پس از آن سیل
اخبار در این باره ادامه داشت ،اجازه رانندگی به زنان،
تحویل حق حضان��ت کودک به مادر و بعضی حقوق
مسلم دیگر که تا پیش از این در این کشور برای زنان
نادیده گرفته میش��د .حرکت بن س��لمان در مسیر
اصالحات شبیه به یک بویینگ  ۷۴۷است .پادشاهی
بیمار که  ۸۲سال سن دارد در کنار ولیعهد جوانی که
هوای اصالحات اساسی در سر دارد .اگرچه همچنان
با وج��ود این اصالح��ات نگرشها چن��دان تغییری
نسبت به عربستان س��عودی نیافته است؛  ۵۵درصد
آمریکاییها به سعودیها اعتماد ندارند .که البته این
بیاعتمادی به تاریخچه آن چه پیش از این در میان
دو کشور رواج داشته بازمیگردد .از تحریمهای نفتی
تا روابط سیاسی!

کاریکاتور

پیشگویی رئیس کل بانک مرکزی درباره قیمت ارز!

استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی

دوره آموزش کاربردی پذیرش سفارش
مشتریان اوراقبهادار و کاالیی

تحلیل تکنیکال (مقدماتی و پیشرفته)

آشنایی با معامالت گواهی سپرده کاالیی
کارگاه آموزشی شبکههای عصبی مصنوعی
و کاربرد آن در اقتصاد و مالی

آشنایی با صندوقهای کاالیی
آشنایی با روشهای جدید معامالت در بورسکاالی ایران
(مناقصه ،فوروارد ،کشف پریمیوم و)...

مفاهیممالی برای مدیران غیرمالی
اصول ارزیابی اقتصادی طرحهای سرمایهگذاری

آشنایی با قراردادهای اختیار معامله و استراتژیهای معامالتی آن

www.ime.co.ir

دوره آموزش کاربردی معامله گر برخط گروهی

برنامهنویسی متاتریدر MQL

آشنایی با ساز و کار معامالت بازار فیزیکی بورسکاالی ایران

https://bashgah.com/edu

کیوسک خارجی

عنوان دوره آموزشی

عنوان دوره آموزشی

عنوان دوره آموزشی

آشنایی با فرآیند انتشار و معامالت قراردادهای سلف موازی
استاندارد (تأمینمالی تولید)

تحلیل امواج الیوت آنالین
فیلترنویسی در دیدهبان بازارسرمایه آنالین

گروه دانش شاخص بازار سرمایه

گروه مديريت مالي دانشگاه صنعتي شريف

کانونکارگزاران بورس و اوراق بهادار

دوره آموزش کاربردی نظارت و کنترل داخلی شرکتهای کارگزاری

دوره آموزش ویژه دریافت گواهینامه معاملهگری بازارسرمایه

www.irfinance.ir

www.ircapitalmarket.com

www.seba.ir

چهره
هفته

کیوسک خارجی
دنیاییکامیابتر

آندریسن پیشگام دنیای وب و اینترنت

مارک لوول آندریس�ن متولد  9جوالی سال  1971کارآفرین و سرمایهگذار
آمریکایی است که در واقع یک مهندس نرمافزار است .او در نوشتن برنامه
موزاییک که نخس�تین مرورگر وب که مورد استقبال عمومی قرار گرفت،
همکاری داشته و در عین حال یکی از بنیانگذاران نت اسکیپ و آندریسن
هوروویت�ز نیز بوده اس�ت .او را به عن�وان بنیانگذار ش�رکت نرمافزاری
 Opswareنیز میشناس�ند که بعدها این شرکت را به شرکت کامپیوتری
اچ پی فروخت .آندریس�ن در عین حال یکی از بنیانگذاران شرکت نینگ
اس�ت که بستری برای وب سایتهای شبکههای اجتماعی فراهم میکند.
نام او همچنین در میان اعضای هیات مدیره شرکتهای فیسبوک eBay ،و
شرکت اچ پی در کنار سایر مسئولیتهایش دیده میشود.

فناوری با چاشنی سیاست
اکرم شعبانی مارک آندریسن در ایالت آیووا متولد
روزنامه نگار اما در نیو لیسبون ،ویسکانسین بزرگ
شد .در دسامبر سال  1993او مدرک کارشناسی خود
را در رش��ته علوم رایانه و از دانشگاه ایلینوی دریافت
ک��رد .به عنوان یک دانش��جوی کارشناس��ی او دو بار
دوره کارآزموزی خود را در شعبه آوستین شرکت آی
بی ام گذراند .او همچنین در توسعه نرمافزار گرافیکی
 AIXمشغول به کار شد که مسوولیت اجرای ویندوز
ام آی تی ایکس و پورتهای  APIرا بر عهده داشت.
آندریسن همچنین در مرکز ملی برنامههای کاربردی
کامپیوتر  NCSAدانشگاه ایلینویز مشغول به کار شد
جایی که با استانداردهای بینالمللی تیم برنر -لی در
شبکه جهانی وب آشنا شد.
آندریس��ن به همراه همکار تمام وقتش اریک باینا
تصمی��م گرفتند یک مرورگر کاربرپس��ند با گرافیک
یکپارچه طراحی کنند در کامپیوترهای مختلف قابل
اس��تفاده باش��د .نتیجه این تالشها طراحی مرورگر
موزاییک شد .پس از آن که در سال  1993از دانشگاه
فارغالتحصیل ش��د ب��ه کالیفرنیا رفت تا در ش��رکت
آنتراپرایز اینتگریش��ن تکنولوژی مشغول به کار شود.
در این دوره با جیم کالرک آش��نا ش��د که بنیانگذار
س��یلیکون گرافیک بود و به تازگی از ش��رکت خارج
شده بود .کالرک بر این باور بود که مرورگر موزاییک
مزیتهای تجاری زیادی دارد و پیش��نهاد راه اندازی
یک شرکت نرمافزاری اینترنتی را به همراه آندریسن
ارائه کرد .به دلیل اینکه دانش��گاه ایلینویز از استفاده
از نام موزاییک بر روی شرکت جدید ناراضی بود آنها
نام شرکت را از موزاییک کامیونیکیشن به نت اسکیپ
کامیونیکیش��ن تغییر دادند و مرورگ��ر وب آن را نت
اسکیپ نویگیتور نامیدند.
آندریس��ن بیش��تر با تواناییهای خ��ود در طراحی
مرورگرها آش��نایی پیدا کرد و از آن در محافل عمومی
استفاده کرد .یکی از برنامهها که موضوعهای مربوط به
پیشتازان اینترنتی را پوشش میداد و به وسیله کن مک
کارتی اجرا میش��د ضبط ویدیویی ش��د .در این برنامه
ویدیویی نگاهی انداخته ش��د به وضعیت دنیای وب از
زمانی که آندریسن و سایر همکارانش مرورگر موزاییک
را راهاندازی کردند تا زمانی که سرورهای وب تبدیل به
محصوالت اصلی تجاری شد ،در آن زمان آندریسن تنها
 23س��ال سن داشت .اما نخس��تین عرضه عمومی نت
اس��کیپ در سال  1995باعث ش��د تا توجه عمومی به
س��وی او جلب شود .در سال  1997عکس آندریسن بر
روی جلد مجله هفتگی اینتراکتیو چاپ شد.

ش��رکت نت اس��کیپ در س��ال  1999با پرداخت
مبلغ  4.2میلیارد دالر با  AOLادغام ش��د .استخدام
آندریسن در س��مت مدیر ارشد فناوری شرکت شرط
تکمیل مراحل ادغام بود .او در همان س��ال به عنوان
یکی از  100نوآور برتر فناوری زیر  35س��ال در دنیا
شناخته شد.
پس از ادغام  AOLو نت اس��کیپ در اواخر سال
 1998آندریس��ن ب��ه فکر بنیان گذاش��تن ش��رکت
 Opswareبه همراه ب��ن هورویتز و تیم هوور افتاد.
در ابت��دا نام ش��رکت را لود کلود گذاش��تند و بنا بود
ارائه دهنده خدم��ات کامپیوتری ،اجرای خدمات وب
و نرم افزاری باش��د و در کنار هم��ه اینها به خدمات
اینترنت��ی و بازرگانی اینترنتی نیز بپردازد .در س��ال
 2003لودکل��ود امتی��از خدمات میزبان��ی خود را به
 EDSفروخ��ت و از هم��ان زم��ان نام ش��رکت را به
 Opswareتغیی��ر داد .با این حال این ش��رکت هم
تنها چهار س��ال بعد یعنی در س��ال  2007به شرکت
کامپیوتری اچ پی و به مبلغ  1.6میلیارد دالر فروخته
شد Opsware .یکی از نخستین شرکتهایی بود که
نرمافزار را به عنوان یکی از خدمات خود به مش��تری
ارائه میکرد.
آندریسن را به عنوان یکی از طرفداران
بیت کوی��ن و ارزه��ای کدگذاری ش��ده
میشناس��ند و تکنولوژی آن را «خالقانه
و رادیکال» توصیف کرده اس��ت شرکت
س��رمایهگذاری آندریس��ن هوروویتز از
تاری��خ  19ج��والی س��ال  2015بیش از
 227میلیون دالر سرمایهگذاری در بیت
کوین و کس��بوکارهای نوپای وابسته به
بیت کوین انجام داده است
آندریسن در س��ال  2008به هیات مدیره شرکت
 eBayپیوس��ت و به مدت ششس��ال به عنوان عضو
هیاتمدیره در این شرکت کار کرد .اکتبر سال 2014
آندریسن استعفای خود را از هیاتمدیره  eBayاعالم
و دلیل آن را تصمیم ش��رکت مبنی بر قطع پرداخت
آنالین به وس��یله  PayPalعنوان ک��رد .در حقیقت
داس��تان قطع رابطه  PayPalو  eBayنقطه ارتباط
آندریس��ن و س��رمایهگذار کارل ایکان بود .ایکان در
ش��رایطی به جدایی از پی پل رای داد که آندریس��ن

مخالف این نظر بود و همین باعث ایجاد اختالفهای
عمومی میان این دو ش��د .ایکان ،آندریس��ن را به این
متهم کرد آنچه را که به آن عالقه دارد در نقطه مقابل
س��ود همه س��هامداران قرار میدهد و این نظر خود
را در میان جمعی از س��رمایهگذاران اس��کایپ مطرح
کرد که ش��رکت شخص آندریس��ن هم در میان این
سرمایهگذاران و در این جلسه حضور داشت.
آندریس��ن همچنین در بنیانگذاری شرکت نینگ
شریک شد و ریاست شرکت را به عهده گرفت .نینگ
سومین شرکتی بود که آندریسن آن را پس از لودکلود
و نت اسکیپ بنیان گذاشت .در سپتامبر سال 2011
اعالم شد که نینگ به مودمدیا به قیمت  150میلیون
دالر فروخته شد و پس از این فروش او به هیاتمدیره
گلی��م مدیا رفت .در حال حاضر او یک س��رمایهگذار
در س��ایت اجتماع��ی دیگ اس��ت و در بس��یاری از
ش��بکههای اجتماعی دیگر به عنوان کس��بوکارهای
نوپا س��رمایهگذاری کرده ک��ه از آن جمله میتوان به
پالزس ،کس��ت تی وی ،نت وایب��ز و مرورگر راکملت
اش��اره کرد .آندریس��ن را به عنوان یکی از طرفداران
بیت کوین و ارزهای کدگذاری ش��ده میشناس��ند و
تکنولوژی آن را «خالقان��ه و رادیکال» توصیف کرده
است .ش��رکت سرمایهگذاری آندریس��ن هوروویتز از
تاریخ  19جوالی س��ال  2015بیش از  227میلیون
دالر س��رمایهگذاری در بیت کوین و کس��بوکارهای
نوپای وابسته به بیت کوین انجام داده است.
در آوریل س��ال  2012مارک آندریس��ن و شرکای
عمومی آندریسن هوروویتز شامل بن هوروویتز ،پیتر
لوین ،جف جوردن ،جان اوفارل و اس��کات ویس تعهد
کردند که نیم��ی از دارایی تمام زندگی خود را که از
س��رمایهگذاریهای ریسک پذیر به دست میآورند به
س��ازمانهای خیریه اهدا کنند .در همان س��ال مجله
تایم آندریس��ن را در لیس��ت  100نف��ره بانفوذترین
انسانهای دنیا قرار داد .در عین حال در سال 2013
آندریس��ن یک��ی از پنج پیش��گام دنی��ای اینترنت و
وب ش��ناخته شد و جایزه مهندس��ی ملکه الیزابت را
دریافت کرد .آندریس��ن در انتخابات ریاستجمهوری
س��ال  2012از میت رامنی نام��زد جمهوریخواهان
پشتیبانی میکرد و در ابتدای راه انتخابات  2016هم
موضع خود را در پشتیبانی از جمهوریخواهان حفظ
کرده بود و از کارلی فیورینا اعالم پش��تیبانی کرد ،اما
پس از حذف فیورینا آندریس��ن به کلی موضع خود را
تغییر داده و با پیوس��تن به حزب دموکرات پشتیبانی
خود را از هیالری کلینتون اعالم کرد.

نشست ساالنه مجمع آسیایی بوآئو (۲۰۱۸ )BFA
به زودی در اس��تانهاینن چین آغاز به کار میکند
و تمرکز جهانی آن بر روی آس��یا و به صورت ویژه
ب��ر چی��ن خواهد بود .ای��ن مطل��ب را در رابطه با
مجمع بوآئو در ش��ماره جدید مجله بیجینگ ریویو
میخوانیم .این مجمع در حالی برگزار میشود که
همزمان با چهلمین س��الگرد اصالحات چین و باز
کردن اصول هدای��ت نوزدهمین کنگره ملی حزب
کمونیست چین ( )CPCشده است .انتظار میرود
که شعار امس��ال  BFAتحتعنوان «آسیای باز و
نوآورانه برای دنیایی کامیابتر» به عنوان س��کوی
گشاینده مسیرها ،قابلیت همکاری با همتایان برای
توس��عه آینده آس��یا و جهان را ایجاد کند ،همراه
با چی��ن ،انتظار میرود که دیگر بخشهای آس��یا
همچنان حرکت خود را در مس��یر رش��د اقتصادی
داخل��ی و در نهای��ت رش��د اقتص��ادی کل جهان
ادامه دهند .این نشس��ت قرار است  ۸تا  ۱۱آوریل
برگزار شود.

بازگشت به زندان

یک��ی از موضوعات خب��ری که این روزه��ا بازتاب
بس��یاری داشته اس��ت تصمیم دادگاه عالی برزیل
برای محکومیت ایناس��یو لوال داسیلواس��ت .مردی
که در گذش��تهای نه چندان دور ریاستجمهوری
این کش��ور را بر عهده داش��ت و اکن��ون به زندان
محکوم شده است .این مطلب را در صفحه سیاست
ش��ماره جدید مجل��ه د اکونومیس��ت میخوانیم.
اگرچ��ه داس��یلوا در انتظ��ار تبرئ��ه خود ب��رای از
س��رگیری زندگی سیاس��ی و بازگش��ت به عرصه
انتخاب��ات بود اما در س��وی دیگر ماجرا محکومیت
او به  ۱۲س��ال زندان قرار داشت که دلیل آن فساد
کاری -دریافت رش��وه -عنوان شده بود .اگرچه این
جریان چیزی از محبوبی��ت او در میان هوادارانش
ک��م نکرد و همچن��ان عده زیادی از م��ردم برزیل
خواه��ان بازگش��ت او به عرصه انتخابات هس��تند.
وی در تمامی نظرس��نجیهای ص��ورت گرفته در
رابطه با انتخابات ریاستجمهوری ماه اکتبر برزیل
اولویت اصلی مردم محس��وب شده اما محکومیتش
احتم��اال وی را از نام��زدی در انتخاب��ات من��ع
خواهد کرد.

تلخند

عبور ریال از لبه تیز ارز!
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سهم «خکار» مدتی است که توجه بازار را
به خود جلب کرده و به طور کلی قطعهسازها
ب�ه دلیل رونق�ی ک�ه در قراردادهای صنعت
خودرو پیش آمده ،مورد توجه خیل عظیمی
از فعاالن بازار هس�تند .شما نیز قراردادی با
سایپا سیتروئن دارید .لطف ًا در خصوص نحوه
اجرای این قرارداد ،جزئیات و سودآوری آن
توضیح دهید.
در حال حاضر ایرکا با ش��رکت س��ایپا سیتروئن در حال
مذاک��ره برای تولید چند قطعه اس��ت که یک��ی از آنها به
مرحله قرارداد رس��یده که طی این قرارداد واتر پمپ موتور
 EC5جهت شرکت س��ایپا سیتروئن تولید خواهد شد .این
تعداد در ابتدا با تیراژ کم شروع و در نهایت به تیراژ سالیانه
 150هزار قطعه در سال خواهد رسید .در رابطه با سودآوری
قراردادهایی از این دس��ت و با توجه به رقابت ش��دید بین
قطعهسازان بینالمللی میبایست با سودهای کم ساخت اما
این موضوع با افزایش تیراژ و با توجه به دوره گردش��ی ،در
نهایت رضایتبخش خواهد بود .همچنین از دست آوردهای
این قراردادها ورود به چرخه تأمینکنندگان تراز اول جهانی
اس��ت که میتواند در آینده ،زمینه ساز صادرات به زنجیره
تأمین این شرکتها شود.
ق�راردادی که برای رنو پ�ارس دارید برای
تولی�د چن�د قطع�ه اس�ت و با چ�ه تیراژی
تولید میشود؟
ه��م اکن��ون  3قطعه وات��ر پمپ ،اویل پم��پ و محفظه
خروجی آب به صورت تک تأمینکننده با تیراژ روزانه 500
سری برای ش��رکت رنو پارس تولید میشود که پیشبینی
میش��ود این تیراژ طی س��ال آینده تا  700س��ری در روز
بالغ شود.
حاش�یه س�ود عمومی این قراردادها چند
درصد است؟
با توجه به نوس��انات نرخ ارز و س��ایر عوام��ل هزینهای
مش��خص نمودن سود دقیق ،کار مشکلی خواهد بود ،اما با
توجه به افزایش تیراژ تولید و استهالک هزینههای ثابت در
تیراژ باالتر ،سود بیشتری به نسبت قبل عاید شرکت خواهد

مدیرعامل «ایرکا پارت صنعت» خبر داد:

«خکار» در مسیر رشد با قراردادهای جدید
با توجه به افزایش تیراژ تولید و استهالک هزینههای ثابت در تیراژ باالتر ،سود بیشتری به نسبت قبل عاید شرکت خواهد شد
سمیرا ابراهیمی ش�رکت ایرکا پارت صنع�ت (کاربراتور ایران
خبرنگار
پیشین) در سال  60تأسیس و در سال  75در
بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته ش�د .این شرکت در شهرک
صنعتی البرز قزوین دارای س�ه کارخانه تولیدی است و در شهر
صنعتی گلپایگان نیز در حال احداث کارخانه جدید خود اس�ت
ک�ه در صورت به بهره برداری رس�یدن ای�ن کارخانه ،به زودی
طرح توس�عه این ش�رکت با افزایش تولید عملیاتی میش�ود.
اگرچه عمده فعالیتهای این ش�رکت در ح�وزه تولید قطعات
موتوری خودرو بوده ،اما به دلیل این که صنعت ساخت اتومبیل
در جهان به سمت تولید خودروی برقی در حال حرکت است ،در
برنامههای توسعهای خود راهاندازی خط تولید قطعات مربوط به
این قبیل خودروها ،از جمله س�اخت قطعات پالستیک صنعتی
را م�د نظ�ر دارد .همچنین «خکار» در چن�د وقت اخیر توجه
بس�یاری از فعاالن بازار را به خود جلب کرده و به دلیل افزایش
تقاضا در این س�هم ،روند رو به رش�د را طی کرده اس�ت .برای
توصیف دورنمایی از وضعیت حال و آینده این ش�رکت با حمید
اسماعیلی ،مدیرعامل ش�رکت ایرکا پارت صنعت به گفت و گو
نشستیم که در ادامه میخوانید.
شد و همان طوریکه قب ً
ال عنوان شد همکاری با شرکتهای
این چنینی میتواند زمینه ساز صادرات نیز باشد.
ش�ما برنام�ه تولیدی برای موتورس�یکلت
و دریچ�ه ه�وای انژکت�وری ه�م داری�د.
لطف� ًا برنام�ه ش�رکت در ای�ن ح�وزه را هم
شرح دهید.
با توجه به ممنوعیت تولید موتورسیکلتهای کاربراتوری
طی س��الهای اخیر تولی��د موتورس��یکلتهای انژکتوری
و تولی��د قطع��ات آن از اهمی��ت وی��ژهای برخوردار ش��ده

اس��ت .اخیرا ً یک ش��رکت متولی طراحی و تولید سیس��تم
کنترل کامل موتور جهت اس��تفاده در موتورس��یکلتهای
تولید داخل ش��ده و با ایرکا پارت صنع��ت قرارداد اولیهای
را جه��ت تولید دریچ��ه هوای این موتورس��یکلت به امضاء
رس��انده اس��ت که تولید انبوه آن در نیمه دوم سال آینده
شروع خواهد شد.
زمانبندی این پروژه به چه صورت است؟
قرارداد اخیرا ً بسته ش��ده است .همچنین برنامه شرکت
این اس��ت که ظ��رف  6ماه نمونه کار اولی��ه را جهت انجام

آزمایشه��ای فن��ی در مجموعه به مش��تری ارائ��ه کند و
پ��س از تأیی��د ،تولید انبوه آن در نیمة دوم س��ال  97آغاز
خواهد شد.
صحبت از مشارکت شما با شرکتی خارجی
در بازار مطرح میشود .لطف ًا در خصوص این
قبیل قرارداده�ای جوینت ونچری که دارید
ی�ا در آین�ده خواهی�د داش�ت ،توضیحاتی
ارائه دهید.
ب��ا توجه ب��ه مش��کالت صنع��ت ای��ران و تأثیرپذیری

اخیرا ً یک ش�رکت متولی طراحی و تولید
سیس�تم کنترل کامل موتور جهت استفاده
در موتورسیکلتهای تولید داخل شده و با
ای�رکا پارت صنعت قرارداد اولیهای را جهت
تولید دریچ�ه هوای این موتورس�یکلت به
امضاء رس�انده اس�ت که تولید انبوه آن در
نیمه دوم سال آینده شروع خواهد شد
زیاد آن از مس��ائل سیاس��ی ،لزوم وصل ش��دن به زنجیره
جهانی قطعهس��ازی پس از برجام بیش��تر احس��اس ش��د.
ل��ذا این ش��رکت با ش��رکتهای قطع��ه س��از بینالمللی
جه��ت همکاری مش��ترک به صورته��ای مختلف مذاکره
انج��ام داد ک��ه به محض نهایی ش��دن ،نتایج جهت اطالع
س��هامداران از طری��ق س��امانه کدال بورس شفافس��ازی
خواهد شد.
برنام�ه تولید ش�رکت در س�ال  97به جز
مواردی که مورد اش�اره قرار گرفت ،ش�امل
چه مواردی میشود؟
عالوه بر تولیدات جاری ،برنامة افزایش تیراژ محصوالتی
که اخیرا ً به س��بد محصوالت ش��رکت اضافه ش��ده اند ،در
برنام��ه قرار دارد که می توان ب��ه ماژول آب موتور  TU3و
اویل پمپ  EF7اشاره داشت.
نوس�انات ن�رخ ارز در وضعی�ت هزین�ه و
سودآوریهای شما چه تاثیراتی دارد؟
همانطوریکه قب ً
ال توضیح داده ش��د ،نوسانات حاصل از
نرخ ارز و س��ایر عوامل قیمت تمام ش��ده بطور مداوم سود
محص��والت را تحت تأثیر خود قرار میدهد ولی بر اس��اس
قراردادهای این شرکت با خودروسازان ،در مواردی اختالف
ن��رخ ارز ارس��الی با ارز من��درج در قرارداد ب��ه صورت یک
فاکتور مجزا به محض وقوع به خودروساز منعکس و دریافت
میش��ود .همچنین برای س��ایر موارد در صورت تغییرات
بی��ش از محدوده مش��خص ش��ده در ق��رارداد ،دربازههای
زمانی بررس��ی و مابهالتفاوت آن در قراردادهای فیمابین با
خودروسازان اعمال میشود.

صنایع و شرکتها
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ذره بین

ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺑﻨﻴﺎﺩﻱ ﺷﺮﻛﺖ "ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ﺯﺍﮔﺮﺱ" ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻧﻮﺁﻭﺭﺍﻥ ﺍﻣﻴﻦ :

ارزیابی شاخص های بنیادی شرکت «پتروشیمی زاگرس»
با استفاده از اتاق ارزیابی نوآوران امین :

ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺑﻨﻴﺎﺩﻱ ﺷﺮﻛﺖ "ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ﺯﺍﮔﺮﺱ" ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻧﻮﺁﻭﺭﺍﻥ ﺍﻣﻴﻦ :

*ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﻮﺩ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ:

*ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﻮﺩ ﺧﺎﻟﺺ:

*ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﻮﺩ ﺧﺎﻟﺺ:

*ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎ:

*ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎ:

اتفاقات خوب برای «وبصادر» رخ خواهد داد
خریداران «وبصادر»  ٢٢درصد سود بردند

 ﺭﻭﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﻱ ﺳﻮﺩ ﺁﻭﺭﻱ:

 ﺭﻭﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﻱ ﺳﻮﺩ ﺁﻭﺭﻱ:
*ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﻮﺩ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ:

پیگیری سودآوری بانک صادرات با جدیت

* ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﻮﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ

* ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﻮﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ

*ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺳﻮﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ:

*ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺳﻮﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ:

*ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ:

*ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ:

 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺷﺮﻛﺖ:
* ﺩﺭﺁﻣﺪ:

* ﺳﻮﺩ ﺧﺎﻟﺺ:

 ﺍﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ:
* ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮﺩ:

* ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ:

به آفرین دست سری – کارشناس ارشد نوآوران امین

ﺑﻪ ﺁﻓﺮﻳﻦ ﺩﺳﺖ ﺳﺮﻱ – ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﻧﻮﺁﻭﺭﺍﻥ ﺍﻣﻴﻦ

هفتهنامه بورس :مبنای خوبی برای شروع موفق
فعالی��ت بانک صادرات در س��ال  ٩٧آماده ش��ده و با
تالش همه همکاران جهش اساس��ی در این س��ال در
بهبود نسبتهای مالی بانک صورت خواهد گرفت.
حج��ت اله صیدی مدیرعامل بانک صادرات با بیان
این مطلب از عزم جدی برای نتیجه گرفتن برنامههای
تدوین شده مورد نظر خبر داد و گفت :بانک صادرات
از بانکهای برتر اس��ت و مسیر تعیین شده برای بهره
گرفت��ن از برنامههای کوتاه ،می��ان و بلندمدت ادامه
مییابد و در این راس��تا س��ال ٩٧برای مجموعه بانک
نقش عمده «وبصادر» در بهبود شاخص کل
صادرات سرنوشتسازخواهد بود.
اگرچه به علت طوالنی شدن بسته بودن نماد «وبصادر» سهامداران این بانک روزهای
مدیرعام��ل بانک صادرات با اش��اره به اینکه برنامهریزیها ب��رای تحقق همه اهداف در
روزهای پایانی س��ال  ٩٦نهایی ش��د ،افزود. :طی  ٦هفته منتهی به پایان سال  ٩٦تجهیز نا مطلوبی را پش��ت سر گذاشتند اما پس ازبازگشایی نماد و ساماندهی نوسانات ،به عنوان
مناب��ع و مطالبات بانک روند بهتری به خود گرفت که با اجرای کامل آنها به نتایجی بهتر نمون��ه ط��ی  ١٠روز کاری منتهی به  ١٥فروردین  ،٩٧نرخ پایانی هر س��هم این بانک در
از اهداف مورد نظر دست مییابیم،همچنین با جدیت به کار گرفته شده در ارکان مختلف روزهای معامالتی بورس با  ٢١.٩درصد رشد ،از  ٥١٠ریال تا  ٦٢٢ریال افزایش یافت و در
اغلب روزهای معامالت بازار سرمایه ،بیشترین حجم معامالت را نیز به خود اختصاص داد.
بانک ،سال  ٩٧سال پرباری برای بانک صادرات به شمار میآید .
وی بی��ان داش��ت  :نتایج عملکرد هم��کاران بانک به طور یقین خود را نش��ان خواهد بنا براین گزارش ،طی مدت مورد اش��اره مالکیت بیش از  ٢میلیارد سهم «وبصادر» جابجا
داد که در این راس��تا باید در بخشهای مختلف تس��هیالت ،سرمایه گذاریها ،وجوه نقد ،شد که نقش عمده ای در بهبود شاخص کل بازار سرمایه داشت.
میزان بدهیها ،س��هم از کل س��پردههای نظام بانکی ،مطالبات و  ...اصالح ساختارها خود
سودآوری پیش از موعد با اتکا بردستیابی به  EPSبا کیفیت
را در صورتهای س��ود و زیان نش��ان بدهد به نحوی که ش��واهد نشان میدهد سال ٩٧
البت��ه در این رون��د ،وعده حجت اله صیدی مدیرعامل بانک ص��ادرات ایران در مجمع
س��ال اتفاقات خوب برای «وبصادر» رخ خواهد داد.صیدی با تاکید بر اینکه برنامه ریزیها
برای س��ودآوری بانک صادرات ایران با جدیت دنبال میش��ود اظهارداش��ت :در مجموعه عموم��ی به طور فوق العاده بانک برای بازگش��ایی نماد «وبصادر» (تا قبل از پایان س��ال)
بان��ک صادرات مش��کل غیرقاب��ل حل وجود ن��دارد و باید ضمن باال بردن س��هم بانک از در  ٢٣اس��فند ماه س��ال  ٩٦تحقق یافت .همچنین بهبود ش��رایط س��هام بانک بر اساس
حوزه خدمت گزاری و کمک به تولید ملی ،ش��اهد آثار مثبت آن بر روی منابع و مصارف نتایج برنامه ریزیهای انجام ش��ده کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت ،به صورت پلکانی
بانک باش��یم .همچنین با توجه به ارزش��گذاری درس��ت اعداد و ارقام فنی ،تعیین تکلیف مدنظ��ر ق��رار گرفت به نحوی که س��ودآوری پیش از موعد بانک در س��ال ج��اری با اتکا
بردس��تیابی ب��ه  EPSب��ا کیفیت ،افزای��ش درآمده��ای کارمزدی و
مطالبات و سرعت گرفتن درآمدهای کارمزدی،از تمامی ظرفیتهای
استفاده از ظرفیت ش��رکتهای ابزاری بانک در ارائه بهترین خدمات
شرکتهای زیرمجموعه بانک برای عرضه بهترین خدمات به مشتریان
در  ١٠روز کاری منته�ی ب�ه
به مش��تریان ،از جمله اهداف مورد تاکید صیدی به مدیران مجموعه
استفاده میشود.
بانک صادرات بود.
 ١٥فروردی�ن  ،٩٧نرخ پایانی
تداوم مشارکت در تامین مالی پروژههای ملی
هر سهم «وبصادر» در روزهای
نهایت تالش برای نشان دادن قدرت واقعی سهم «وبصادر»
درسال
ایران
این مس��ایل در حالی مطرح اس��ت که بانک صادرات
معامالتی بورس با  ٢١.٩درصد
همچنین بهروز خدارحمی ،مدیرعامل گروه مالی س��پهر صادرات
١٢٧
ارزش
به
 ،96ب��ا تامین مالی  ٥٨پروژه بزرگ ملی در حال اجرا
رش�د ،از  ٥١٠ری�ال ت�ا ٦٢٢
ط��ی گف��ت وگویی با تاکید بر اینکه کوش��شهای ص��ورت گرفته از
پروژه
٨
از
برداری
هزار و 133میلیارد ریال و فراهم آوردن زمینه بهره
ریال افزایش یافت و در اغلب
ابتدای بازگشایی نماد بانک صادرات ایران در روزهای پایانی سال ٩٦
٢٢٥
و
ریال
میلیارد
ب��زرگ با اعتبار ارزی و ریالی (که بالغ بر ٨٧٤.٥
روزهای معامالت بازار سرمایه،
بر دو محور جلوگیری از بس��ته ش��دن دوباره نماد بانک و حمایت از
میلیون و  ٥٠هزار یورو بود) توانس��ت با ایجاد اش��تغال در بخشهای
بیشترین حجم معامالت را نیز
قدرت نقدش��وندگی آن استوار بوده است ،گفت :نهایت تالش صورت
مختلف ،کمک شایان توجهی به تولید ملی و توسعه اقتصادی کند.
به خود اختصاص داد
میگیرد تا از منظر گزارش��گری مالی به نهاده��ای ناظر پولی و بازار
بر پایه این گزارش ،پروژههای «انرژی گس��تر جم» در شهر یزد با
سرمایه ،قدرت واقعی سهم نشان داده شود.
 ٢٢٠میلیون یورو تس��هیالت« ،پلیمر صنعت فرس یزد» با  ٦٥٠هزار
مدیرعام��ل گروه مالی س��پهر ص��ادرات اظهار داش��ت :از این رو س��هامداران با خیال
یورو اعتبار« ،تعاونی ٢٤٥١تولید سولفات پتاسیم» ایالم با  ٤.٤میلیون یورو و  ٦٩میلیارد
ریال تس��هیالت« ،بیمارستان و زایشگاه کوثر» ایالم با  ١٠٥میلیارد ریال تسهیالت« ،آجر آس��وده از ت��داوم حمایتهای صورت گرفته ب��رای حفظ نماد بانک ،ب��رای فروش یا نگاه
س��فال شمال قلعه» مازندران با  ٤٢.٥میلیارد ریال تسهیالت« ،تجارت کوشش سپاهان» داش��تن آن تصمیم بگیرند چرا که مدیران به دنبال حمایت مصنوعی از س��هم «وبصادر»
در اصفه��ان با  ٥٢٨میلیارد ریال تس��هیالت« ،س��پهر صنعت نگی��ن» بندرعباس با  ٨٠نبوده و نیستند.
میلیارد ریال تس��هیالت و «الیاف مرینوس دلیجان»
در اس��تان مرک��زی با  ٥٠میلیارد ریال تس��هیالت از
جمله طرحهای به بهرهبرداری رس��یده در س��ال ٩٦
توس��ط بانک صادرات ایران بودهان��د .همچنین بانک
ص��ادرات ایران طی س��ال  ٩٥و  ١١ماهه س��ال ،٩٦
بال��غ بر  ٣٢٠ه��زار میلیارد ریال تس��هیالت حمایتی
نیز در قالب برنامهه��ای اقتصاد مقاومتی پرداخت که
بخش اعظم آنها به صورت وامهای قرضالحسنه اعطا
شده است.

صنایع و شرکتها
| فروردین  97هفته چهارم سال ششم

 ،96دشوارترین سال فعالیت بود

هفته نامه بورس :ش��رکت س��هامی بیمه ایران که در
سال  ۱۳۹۶بهدلیل تمدید نکردن قرارداد بیمه درمان بنیاد
ش��هید ،حدود ۱۵درصد از س��هم پرتفوی خود را از دست
داده ب��ود و در پای��ان آبان  ۹۶با  -۴درصد تنزل در رش��د
حق بیمه مواجه بوده ،توانست در پایان بهمن ماه  ۹۶با +۳
درصد رش��د مجموع پرتفوی دوباره روند رشد با ثبات خود
را بهدست آورد.
برپایه این گزارش ،محمد زاهدنیا معاون فنی بیمه ایران
ب��ا بیان این مطلب و اش��اره به اینکه جب��ران یک پرتفوی
 ۱۵درصدی از کل س��هم شرکت کار بسیار دشواری است،
گف��ت :انصافاً تأمین و جب��ران این میزان حق بیمه و جذب
و جایگزینی ریس��کهای مطلوب به جای پرتفویی که حق
بیمه آن دریافت نشده و در مقابل تقریباً عمده خسارتهای
آن پرداخت ش��ده فقط و فقط مرهون تالش و همت واالی
مجموعه کارکنان و شبکه فروش این شرکت است.
رویکرد حرفهای ،اجرای برنامه اصالح و بهبود
زاهدنی��ا با اعالم اینکه نه تنه��ا دیگر عملکردمان منفی
نیس��ت بلکه در پایان سال  ۹۶به  ۳درصد رشد در مقایسه
با سال  ۹۵دست یافته ایم ،افزود :بیشترین رشد شرکت در

رشته بیمههای مهندسی با  ۱۶۲درصد ،بیمههای کشتی با
 ۹۵درصد و حوادث راننده با  ۶۶درصد بود .همچنین کاهش
سهم بیمه درمان در این دوره مقایسهای از  ۲۸درصد به ۱۲
درصد حاکی از رویکرد حرفهای شرکت برای ،اجرای برنامه
اصالح و بهبود است.
نادیدهگرفتنسهممسئولیتهایاجتماعی
در مدل توانگری
معاون فنی بیم��ه ایران در مورد وضعی��ت توانگری این
ش��رکت با اش��اره به اینکه اش��کاالتی در نحوۀ عیاربندی و
ضرایب تأثیرپذیری شاخصهای ریسکی وجود دارد ،تصریح

تداوم روند رو به رشد بیمه آسیا در سال جاری

هفته نامه بورس :صنعت بیمه به عنوان
ی��ک نهاد در کنار س��ایر نهاده��ای اقتصادی
می تواند نقش بس��یار مه��م و تأثیرگذاری در
اقتصاد کالن کشور داشته باشد.
ابراهیم کاردگر مدیرعامل بیمه آسیا با بیان
این مطلب و اشاره به نام گذاری سال  1397از
سوی مقام معظم رهبری به عنوان حمایت از
کاالی ایرانی،وظیفه صنعت بیمه را خدمت رسانی به تولیدکننده عنوان کرد و گفت:
ایجاد اطمینان خاطر ب��رای صاحب بنگاه اقتصادی و تولیدکنندگان کاالی داخلی و
خدمت به صنایع به عنوان تأمین کننده مالی تولیدکنندگان از جمله نقشهای مهم
صنعت بیمه در اقتصاد کشور است که حمایت از بخش تولید کشور را بر عهده دارد.
کاردگر با اش��اره به اینکه صنعت بیمه باید در سال حمایت از تولید کاالی ایرانی
با برداش��تن گام مستحکم بخشی از نقدینگی خود را مستقیماً به تولید و خط تولید
کشوراختصاص دهد ،افزود :با تحقق این موضوع صنعت بیمه به بخش واقعی اقتصاد
وصل میشود .نایب رییس هیأت مدیره بیمه آسیا با اشاره به آمار بیمه آسیا در سال
 ،1396عملکرد این شرکت را با تدابیر تنظیم شده در هیأت مدیره و همکاری و تالش
کارکنان و ش��بکه فروش مثبت ارزیابی کرد .مدیرعامل بیمه آسیا با تأکید بر کنترل
داخلی ،نظارت در پرداخت و جدی گرفتن وصول مطالبات اظهار داش��ت  :با تالش،
همدلی و همکاری کارکنان بیمه آسیا روند رو به رشد بیمه آسیا در صنعت بیمه طی
سال  1397نیز ادامه خواهد یافت.

ذرهبین

پتروش�یمی زاگ�رس

بازگشت بیمه ایران به روند رشد مثبت

کرد :اصوالً نمی توان تنها ش��رکت بیمه دولتی کشور را که
تکالی��ف اجباری متأث��ر از قانون دارد با یک ش��رکت بیمه
خصوص��ی تابع یک فرمول ثابت دانس��ت .البته در مواردی
هم مانند ایفای تعهدات شرکتهایی که ورشکست میشوند
بیم��ه ایران با اس��تفاده از مناب��ع مالی خود آث��ار و تبعات
نامطل��وب اجتماعی را نیز مدیریت میکند ،بنابراین س��هم
مس��ئولیتهای اجتماعی بیمه ایران در مدل توانگری فعلی
نادیده گرفته شده است.
زاهدنیا س��ال  ۹۶را دشوارترین سال فعالیت برای بیمه
ایران دانست و گفت :در شرایطی قرار گرفته ایم که نه تنها
حق بیمه  ۱۸۰۰میلیارد تومانی را نتوانستیم از یک سازمان
خ��اص دریافت کنیم ولی در مقابل ح��دود  ۱۵۰۰میلیارد
تومان خسارت پرداخت صورت گرفت.
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سال مالی
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آرم شرکت

اح��داث ،راهان��دازى و بهرهب��ردارى
کارخانج��ات صنعت��ى به منظ��ور تولید،
بازاریاب��ی ،فروش و ص��دور محصوالت
پتروش��یمى ذخیره و صادرات و تبدیل
کننده مواد پتروشیمى و پتروشیمیایى،
فرآوردهه��اى فرع��ى ،مش��تقات ذیربط
آنها و انجام کلی��ه فعالیتهای تولیدی،
صنعت��ی ،بازرگانی ،فنی و مهندس��ی که
به طور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به
عملیات مذکور میباشد.

موضوع
فعالیت

ساماندهی اساسی در وضعیت کسب و کار
وی پی��ش بین��ی ک��رد در س��ال  ۱۳۹۷ب��ا برنامههای
توس��عه بیمههای زندگی ،عملیاتی ش��دن مدلهای فروش
الکترونیکی،بهره مندی از ظرفیتهای شرکتهای استارتآپی
و خلق انواع محصوالت نوین بیمهای ،س��اماندهی اساسی در
وضعیت کسب وکار ا شرکت بیمه ایران صورت پذیرد.

وضعیت مالی شرکت

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻣﺎﻟﻲ
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تحقق سود مشارکت در بیمه «ما»

هفته نامه بورس :ش��رکت بیمه «ما» در
سال پنجم فعالیت بیمه گری ،سود مشارکت
در منافع بیمههای عمر و سرمایه گذاری خود
را محقق ساخت.
بر پایه این گزارش ،سود حاصل از مشارکت
در منافع بیمه گذاران عمر و س��رمایه گذاری
این ش��رکت در سالهای  93 ،92 ،91و  94به
ترتیب  27.5 ،27،27.1و  27درصد محقق و در س��نوات گذشته ،به حساب اندوخته
بیمه گذاران واریز ش��د .حجت بهاری فر مدیر عامل بیمه «ما» در خصوص بیمههای
عمر و سرمایهگذاری این شرکت گفت :محصول عمر و سرمایه گذاری و توسعه آن جزء
راهبردهای اصلی شرکت بیمه «ما» است و رسالت شرکت با توجه به بازار گسترده و
بالق��وه این نوع از بیمه ،تامی��ن نیازهای بیمه ای جامعه ،ایجاد امنیت و آرامش خاطر
برای مردم خواهد بود .بهاری فر افزود :س��ود مش��ارکت در منافع محقق شده در سال
مالی  ،1395با ایجاد زیر س��اختهای فناوری اطالعات در باالترین سطح ،استفاده از
ظرفیتهای بانک ملت و آموزش بهینه شبکه فروش ،به میزان  24.44درصد بود .وی
در خصوص علت کاهش حدودا  2.5درصدی س��ود نسبت به سنوات گذشته تصریح
کرد  :این موضوع در ش��رایطی رخ داد که در همان س��ال مالی ،نرخ س��ود تضمینی
بانکها به میزان  7درصد و از نرخ  22به  15درصد کاهش یافت .بهاری فر گفت :سهم
رشته عمر و سرمایه گذاری در سبد محصوالت شرکت بیمه ما ،در سال 32 ،96درصد
بوده که از میانگین صنعت بیمه کشور باالتر است.
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فریبا احسانی  -کارشناس ارشد بخش عملیات اطالعات
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 800میلیارد تومان امالک و مستغالت در سالجاری به فروش می رسد

«آسیاتک» همچنان بر سکوی اپراتور برتر

سازمان تنظیم ارتباطات و مقررات رادیویی کشور
در مراس��می اواخر سال گذشته ،رتبه بندی و انتخاب
اپراتور برتر ارتباطات ثابت کشور را انجام داد.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت انتقال دادههای
آس��یاتک ،در این مراس��م که همزمان ب��ا  141امین
سالگرد تاسیس وزارت ارتباطات و فن آوری اطالعات
برگزار شده بود ،س��ازمان تنظیم ارتباطات و مقررات
رادیوی��ی رتبههای برت��ر اپراتوره��ای ارتباطات ثابت
کش��ور را اعالم کرد .در ای��ن رتبه بندی که در لینک
 http://yon.ir/gnbCPقابل مشاهده است شرکت
انتقال دادههای آسیاتک برای چهارمین مرتبه در دهه
نود و س��ومین بار پیاپی ،رتبه اپراتور برتر را کس��ب و
محمد علی یوسفی زاده مدیرعامل این شرکت ،موفق
به دریافت تقدیرنامه چهارستاره کیفیت سطح تعالی
از وزیر ارتباطات ش��د .البته س��ازمان تنظیم مقررات
و ارتباطات رادیویی سیس��تم جام��ع ارزیابی خود را
براساس الگوی بومی و با محوریت هر اپراتور یک ناظر
و هر کاربر یک ناظر تدوین کرده اس��ت.همچنین این الگو بر اس��اس نیازهای احصاء ش��ده و تجربیات بین المللی و بر
مبنای اصول س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بنا ش��ده است و در نهایت موجب تعالی صنعت مخابرات با
ایجاد یک فضای رقابتی سالم خواهد شد .این گزارش می افزاید شرکت آسیاتک در ارزیابی سال  ۱۳۹۶نیز از امتیازات
الزم برای کس��ب تندیس برخوردار بود .همچنین با تمهیدات اندیش��یده شده ،به همراه برنامه ریزی دقیق ،استفاده از
همه ظرفیتها و تالش منسجم در راه کسب موفقیتهای بیشتر و کسب تندیس سطح تعالی سازمان تنظیم مقررات
و ارتباطات رادیویی ( )CRAگام بر می دارد .بر این اس��اس ش��ركت آس��یاتک كه چش��م انداز خود را کسب مطلوب
ترین اپراتور تا سال  1400شمسی قرار داده ،در دهه اخیر با حرکت عظیم به سمت تعالی و پیاده سازی به روز ترین
مدلهای مدیریتی جهانی توانسته است مسیر رو به رشدی را طی کند .البته در این راه استفاده از فن آوریهای روز
دنیا،پایداری به سیستمها و روشها که در نهایت به بهبود مستمر می انجامد سر لوحه کار این شرکت بوده است.

افزایش سرمایه  ۱۰۰درصدی یک شرکت بورسی
شرکت پارس خزر که سرمایه گذاری پارس توشه سهامدار عمده  88.3درصدی آن محسوب می شود ،برنامه افزایش
سرمایه خود را اعالم کرد.
در این راس��تا" ،لخزر" درصدد اس��ت در صورت اخذ موافقت سازمان بورس س��رمایه اسمی را از  15.12به 30.24
میلیارد تومان برساند .تامین مالی این شرکت بورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و جهت اطالح نسبی
ساختار مالی ،کاهش نسبی هزینههای مالی ،افزایش توان مالی و نقدینگی ،کاهش فاصله بین مبلغ سرمایه ثبت شده
با مبلغ مورد نظر سازمان بورس و ابقا در تابلوی فرعی بازار اول سازمان مذکور ،تسهیل نقل و انتقال سهام شرکت در
بورس اعمال می شود.

پذیرهنویسی حق تقدم «کگل»
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر پس از برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده در آخرین روز کاری سال  ،۹۶از اواسط
فروردین ماه جاری به مدت  ۶۰روز پذیرهنویسی حق تقدم سهام خود را آغاز کرد.
س��رمایه فعلی ش��رکت گل گهر معادل  ۳۰هزار میلیارد ریال اس��ت که با اعمال افزایش سرمایه به رقم  ۳۶هزار
میلی��ارد ریال افزایش مییابد.همچنی��ن در این روند کگل به میزان  ۶۰۰۰میلیارد ریال افزایش س��رمایه میدهد.
همچنین این افزایش س��رمایه با هدف تامین س��رمایه در گردش ،توسعه بخش شرقی معدن شماره یک ،مشارکت
در افزایش س��رمایه شرکتهای س��رمایهپذیر و اجرای طرحهای توسعهای شرکت با تصویب حاضران جلسه مجمع،
انجام می شود.

سوددهی  ۷۶درصد شرکتهای «شستا»

هفتهنامه بورس :س��ال گذشته در مقایسه با سال 95
که  21هزار و  95میلیارد تومان فروش داش��تیم  23هزار و
 800میلیارد تومان فروش انجام ش��د که این نشاندهنده
 16درصد رشد نسبت به سال گذشته است .مرتضی لطفی
مدیرعامل ش��رکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)
ش گذاری ب��رای مدیران
گفت :اگرچه امس��ال مبن��ای ارز 
سودافزایی است اما طی  6ماه گذشته سال  1396توانستیم
ت مدیرهها را تثبیت کنیم .مدیرعامل شس��تا
تمام��ی هی��ا 
افزود :اصالح ساختار مالکیتی پس از سه دهه تاسیس شستا
براس��اس برنامههای راهبردی شروع شده و شرکتهایی که
در قالب برنامههای راهبردی نیستند نیز خارج می شوند.
ورود به پروژههای بزرگ برای ارزش آفرینی
لطف��ی بیان داش��ت :به نظر می آید با همت و انس��جام
جدی در حوزه مدیریت ش��رکتها و هلدینگها در س��ال
آینده اصالح ساختار به نحو مطلوب انجام شود  .همچنین با
خروج شرکتهایی که بیرون از برنامههای راهبردی هستند
و بخش خصوص��ی توانایی مدیریت آنها را دارد زمینه ورود
به پروژههای بزرگ برای ارزش آفرینی و اشتغالزایی فراهم
خواهد شد.
کاهشمجموعههایهلدینگی
مدیرعامل شس��تا خاطر نش��ان کرد :ایران سازه ،پارس

رشد  ۴۰درصدی ارزش سهام «کچاد»

هفتهنامه بورس :ش�رکتهای معدنی فعال در بورس س�ال گذشته به گونهای
توانس�تند رضایت س�هامداران خ�ود را جلب کنند  .البته در ای�ن روند عالوه بر
تحوالت جهانی ،مسایل مدیریتی نیز تاثیر گذار بود  .براین اساس ،پیش بینیهایی
مبنی بر تداوم مطلوب روند سال گذشته وجود دارد .فرصتی کوتاه پیش آمد تا با
امیرغالمی رئیس اداره امور سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو پیرامون برخی
دستاوردهای "کچاد" گفت وگویی انجام دهیم که درادامه می خوانید.
در خصوص آخرین وضعیت سهام چادرملو چه نظری دارید؟
در سال  ۹۶سهام شرکتها افزایش خوبی داشت .قیمت سهم "کچاد " قبل از افزایش
سرمایه  ۱۸.۷۵درصدی ،از  ۱۵۰تومان به حدود  ۲۱۰تومان رسید .این موضوع حاکی از
رشد خوب برای سهامداران بود .پس از افزایش سرمایه و تقسیم سود ،رشد بسیار خوبی
را ش��اهد بودیم .چادرملو تعدیل خوبی انجام داد و برای سال  ۹۷همه منتظر آن هستند
تا ببینند ش��رکتها چه عملکردی دارند .البته با توجه به اینکه شرکتهای دیگر بودجه
نمیدهند و بازار به سمت تحلیل رفتهاست ،منتظر هستند تحلیلگران بازار سرمایه چه
سودی را برای شرکتهای چادرملو،گلگهر و  ...پیشبینی میکنند.
از ابتدای  ۹۶تا پایان سال چند درصد سهام چادرملو افزایش پیدا کرد؟
با توجه به اینکه  ۱۸.۷۵درصد افزایش س��رمایه داشتیم و  ۲۰تومان هم سود تقسیم
شد ،حدود  ۴۰درصد سهام چادرملو رشد کرد .البته نباید تنها به این رشد نگاه کرد .بازار

پیشتازی بانک قرض الحسنه مهرایران در پرداخت وام ازدواج

ب��ا برگزاری نخس��تین مجمع عمومی "انجم��ن خبرنگاران و نویس��ندگان بازار
سرمایه" ،اعضای هیات مدیره و بازرسان این انجمن مشخص شدند.
به گزارش س��ی ام ام ،نخستین مجمع عمومی عادی انجمن صنفی خبرنگاران
و نویس��ندگان بازار سرمایه با دس��تور کار استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان
انجم��ن ،انتخاب اعض��ای اصلی و علیالبدل هی��ات مدیره و بازرس��ان ،تصویب
صورتهای مالی منتهی به پایال س��ال  1396و سایر مواردی که بر عهده مجمع
عمومی اس��ت ،اواسط هفته گذش��ته با حضور اعضا در سالن همایشهای شرکت
س��پردهگذاری مرک��زی اوراق بهادار و تس��ویه وجوه برگزار ش��د .در ابتدای این
نشس��ت ،رئیس این انجمن به ارائه عملکرد و گزارش یک س��ال گذش��ته هیات
مدیره و پاس��خ به س��واالت و موضوعات مطرح شده پرداخت .البته در ادامه نیز با
برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس��ان انجمن خبرنگاران و نویسندگان بازار سرمایه،پس از رایگیری به ترتیب
آرا مهدی حاجیوند ،مهدی نعمتی ،لیال مهرابیپور ،مجید اس��کندری ،اس��ماعیل کاظمی ،نازنین نامور و س��یامک
خسرویپور به عنوان اعضای اصلی ،و الهام حدادی ،مروارید اسالمی و سروش خسرویفر به عنوان اعضای علیالبدل
هیات مدیره ،محمدحسن مصلینژاد و فاطمه تیموری به عنوان بازرسان اصلی و محمدرسول شریفی لطف به عنوان
بازرس علیالبدل انتخاب و معرفی شدند .این گزارش میافزاید :مجوز تشکیل "انجمن خبرنگاران و نویسندگان بازار
س��رمایه" از س��وی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی صادر شده است و نخس��تین مجمع آن با حضور نماینده این
وزارتخانه برگزار ش��د.گفتنی اس��ت انجام اقدامات الزم به منظور حمایت از حقوق مادی و معنوی خبرنگاران حوزه
بازار سرمایه ،تسهیل روابط اعضا با نهادها ،سازماندهی و ادارات اقتصادی و مرتبط با حوزه بازار سرمایه ،تالش برای
ایجاد بس��تر تکریم و تامین خدمات و امکانات رفاهی خبرنگاران بازار س��رمایه و حوزه بورس کشور و اشخاص تحت
تکفل ایشان از قبیل مسکن ،تسهیالت بانکی ،بهداشت و درمان ،بیمههای درمانی و اجتماعی ،بیکاری و ...متناسب با
شان و منزلت آنان و در جهت ارتقای سطح معیشتی و اقتصادی اعضای حرفه مورد نظر از جمله وظایف اختصاصی
انجمن صنفی خبرنگاران و نویس��ندگان بازار س��رمایه مطابق اساسنامه هس��تند .همچنین گروه نیکان رسانه بازار
سرمایه این تحول را حرکتی مطلوب درصورت مدیریت صحیح ،برای ساماندهی برخی مشکالت همکاران رسانه ای
حوزه بازار سرمایه ارزیابی می کند.

تلفن 88760182- 88747563 :فکس89781871 :

معرفی مدیران انجمن خبرنگاران و نویسندگان بازار سرمایه

شماره تماس با هفتهنامه اطالعات بورس

بان��ک مرک��زی ،بند «الف» تبصره  16قانون بودجه س��ال  1397کل کش��ورکه
براساس آن مبلغ تسهیالت قرض الحسنه ازدواج برای هریک از زوجها در سال جاری
به میزان  15میلیون تومان تعیین شده است را به شبکه بانکی ابالغ داشت.
بانک قرض الحس��نه مهر ایران در راس��تای اجرای این بخش��نامه به متقاضیان
وام ازدواج ک��ه در س��امانه بانک مرکزی ثبت نام ک��رده و این بانک به عنوان بانک
عامل برایشان معرفی شده است ،تسهیالت مذکور را پرداخت می کند .بر پایه این
گزارش بانک مذکور ،پیش��گام پرداخت تس��هیالت یک ص��د میلیون ریالی ازدواج
جوانان در ش��بکه بانکی کش��وربوده که در یک دهه فعالیت خود بالغ بر  270هزار
فقره وام قرضالحس��نه ازدواج پرداخت داشته که بیش از  32هزار فقره آن مربوط
به س��ال  1396اس��ت .همچنین بانک قرض الحسنه مهرایران سال گذش��ته با اجرای طرح ضربتی وام ازدواج ،بالغ
بر  15هزار و  330فقره تس��هیالت قرض الحسنه پرداخت کرد و متقاضیان دریافت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج
امس��ال نیز میتوانند با مراجعه به آدرس  /https://ve.cbi.irو انتخاب این بانک برای پرداخت تس��هیالت ،نسبت
به ثبت درخواس��ت خود اقدام کنند .البته بر اس��اس بند «الف» تبصره  16قانون بودجه س��ال جاری« ،به منظور
حمایت از ازدواج جوانان ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است همه بانکها و موسسات اعتباری کشور
را ملزم کند به اندازه س��هم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس انداز ،جاری و س��پرده قرض الحس��نه بانکها
در پرداخت تس��هیالت قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیالت قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت
قرار دهند ».همچنین در بخش��نامه اخیر بانک مرکزی ،پرداخت تس��هیالت قرض الحسنه ازدواج در اولویت نخست
پرداخت تس��هیالت قرض الحس��نه قرار دارد و تمام بانکها و موسس��ات اعتباری ملزم به پرداخت تسهیالت قرض
الحس��نه ازدواج از محل مجموع سپردههای قرضالحس��نه پس انداز و جاری هستند .بر این اساس مبلغ تسهیالت
برای هر یک از زوجین 150 ،میلیون ریال با دوره بازپرداخت پنج س��اله ( 60ماهه) و نرخ کارمزد  4درصد اس��ت.
همچنین با توجه به مفاد ماده  50قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ،افراد مندرج در این قانون ،مشمول اخذ
قرضالحسنه ازدواج به میزان دو برابر افراد عادی (مبلغ  300میلیون ریال و با رعایت سایر شرایط و ضوابط اعطای
این تس��هیالت) هس��تند .بنا بر این گزارش ،افرادی که امس��ال تسهیالت قرض الحس��نه ازدواج دریافت می کنند،
مشمول سقفهای مقرر در قانون جدید هستند.

س��ازه و ایوان بهش��ت سه ش��رکتی به ش��مار می رود که
ادغام شد و از این طریق توانسته ایم بخشی از سرمایهها و
نیروها را آزاد کنیم .همچنین بناست با سیاست خروج از 9
فعالیت در پنج هلدینگ متمرکز ش��ویم و در قالب آن پنج
هلدین��گ ارزش آفرینی و ادغام را انجام دهیم که با ادغام
شرکتهای بزرگ در حوزه نفت ،دارو و فوالد زمینه حضور
در رقابتهای بین المللی بهوجود می آید.
لطف��ی افزود :با توجه به توصی��ه مقام معظم رهبری به
حمایت از کاالی ایرانی برای س��ال پیش رو ،به عنوان یک
بنگاه اقتصادی تولید کننده و مصرف کننده این مس��اله را
که مناف��ع فراوانی هم دارد مد نظر ق��رار می دهیم ،البته
کیفیت و مرغوبیت در زمینه تولیدات از جمله برنامههایی
است که باید برای آن تالش کنیم.

 2هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در حوزه دارویی
مدیرعامل ش��رکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی اظهار
کرد :بناس��ت در حوزه سرمایه گذاری در سه تا چهار صنعت
در کشور متمرکز شویم که برای مثال در حوزه دارویی  2هزار
میلیارد برای ارتقای سقف دارویی در نظر گرفته می شود و در
ارتباط با داروی مورد مصرف س��رطانیها در بخش شیمیایی
آن ورود خواهیم کرد .وی خاطرنشان کرد :همچنین از طریق
فروش داراییها به خصوص امالک و مس��تغالت که براساس
برآورده��ای اولیه  800میلیارد تومان س��رمایه در این حوزه
داریم در زمین��ه ایجاد و احداث بزرگراهه��ا و آزادراهها ورود
داشته و این یکی از سیاستهای راهبردی است .البته اصالح
ساختار مالکیتی هم جزو اولویتها به شمار می آید.

ارزیابی مثبت شاخصهای عملکردی
وی با اشاره به ضررهای شستا در سال گذشته،از مدیران
و مس��ئوالن زیر مجموعههای شستا خواست که با تصمیم
گیریه��ا و برنامهه��ای مدی��ران هلدینگها و ش��رکتها
هماهنگ باش��ند .مدیرعامل شستا،سود شرکتهای تحت
مدیریت شس��تا در سال گذش��ته را 76درصد اعالم کرد و
گفت  :شاخصهای عملکردی شستا در سال  96در مقایسه
با س��ال  95مثبت ارزیابی شده است.همچنین با استفاده از
برنامههای راهبردی که برای سال جدید توسط هیات مدیره
مطرح شده با بهر ه وری باالتر پیش خواهیم رفت.

س��رمایه فرآیند خوبی داش��ت و برای شرکت معدنی و صنعتی چادرملو این فرآیند رشد
خوبی به همراه داش��ت .با توجه به اینکه فوالد و نیروگاه وارد مدار تولید ش��د ،شرکتها
استقبال خوبی از سهام "کچاد" داشتند .همچنین تمامی مسائل اقتصادی و بینالمللی در
خصوص قیمت سنگآهن و افزایشی که در سال  ۹۶در زمینه نرخ فوالد ایجاد شد ،زمینه
ای را برای افزایش سود شرکتها و مجموعه چادرملو به وجود آورد.
پارامترهای تاثیر گذاربرای حصول این دستاورد ،در حوزههای سیاسی و
اقتصادی کالن چه بود؟
چند آیتم در این موضوع نقش داش��ت که یک��ی از آنها بحث افزایش نرخ دالر بود .با
افزای��ش قیمت ش��مش فوالد با توجه به اینکه قیمت ف��روش چادرملو ضریبی از قیمت
شمش فوالد خوزستان است ،سود شرکت افزایش یافت .اما موضوع دیگر هم ورود واحد
فوالد به مدار تولید بود .این اتفاقها روی رشد سهم " کچاد" تاثیر گذار بود.
تحوالت سال جاری برای مجموعه "کچاد " را چگونه ارزیابی می کنید؟
در سال  ۹۷ظرفیت طرح فوالد افزایش پیدا میکند و این افزایش ظرفیت نکات مثبتی
به همراه دارد .اما اینکه بگوییم آیا در این حوزه میتوانیم پیشبینی داش��ته باشیم .،باید
به این نکات توجه داشت  .قاعدتا با توجه به حذف پیشبینی شرکتها و گزارش تفضیلی
مدیریتی که میگوید دیگر شرکتها موظف به اعالم این پیشبینی نیستند و همچنین
با توجه به دس��تورالعمل جدید افش��ای اطالعات که هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت
موظف شده اند موارد مربوط به افشای اطالعات امنیت را بگویند ،تحلیل را بر عهده بازار
میگذاریم تا بازار شکل جدیدی از روند تحلیل را پیدا کند.

شرکتهاوصنایع
| فروردین  97هفته چهارم سال ششم

افزایش سود خالص هر سهم «زاگرس،شفن،شخارک» در سال 97

نگاهی اجمالی و بنیادی به پتروشیمی فن آوران
عملکرد واقعی
عملکرد واقعی
شرح
۱۳۹6/۱۲/29
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
11,250,098
9,557,135
فروش خالص و درآمد ارایه خدمات
-5,905,883
-5,832,414
بهای تمام شده کاالی فروش رفته و خدمات ارایه شده
5,344,215
3,724,721
سود (زیان) ناخالص
-1,506,672
-1,273,130
هزینههای اداری ،عمومی و فروش
0
0
درآمد سرمایه گذاریها  -عملیاتی
0
420,105
خالص سایر درآمدها و هزینههای عملیاتی
3,837,543
2,871,696
سود (زیان) عملیاتی
-360,000
-482,083
هزینههای مالی
633,601
388,647
درآمد سرمایه گذاریها  -غیر عملیاتی
230,750
3,797
خالص سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی
4,341,894
2,782,057
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
-72,521
-23,467
مالیات بر درآمد
4,269,373
2,758,590
سود (زیان) عملیات در حال تداوم
0
0
مالیات بر درآمد
4,269,373
2,758,590
سود (زیان) خالص
4,494
2,904
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)
950,000
950,000
سرمایه

عملکرد واقعی
۱۳۹6/06/31
5,041,984
-2,515,208
2,526,776
-559,078
0
59,126
2,026,824
-248,054
633,601
113,084
2,525,455
-126,707
2,398,748
0
2,398,748
2,525
950,000

کارشناسی
۱۳۹6/۱۲/29
13,249,412
-6,192,376
7,057,036
-1,506,672
0
59,126
5,609,490
-360,000
633,601
230,750
6,113,841
-306,743
5,807,098
0
5,807,098
6,113
950,000

عملکرد واقعی
۱۳۹6/۱۲/29
14,050,758
-6,054,647
7,996,111
-1,776,262
0
606,646
6,826,495
0
120,000
30,000
6,976,495
-1,000
6,975,495
3,488
2,000,000

عملکرد واقعی
۱۳۹6/06/31
6,832,619
-3,266,523
3,566,096
-905,130
0
606,646
3,267,612
0
34,655
1,602
3,303,869
-528
3,303,341
1,652
2,000,000

کارشناسی
۱۳۹6/۱۲/29
15,580,624
-6,054,647
9,525,977
-1,776,262
0
606,646
8,356,361
0
120,000
30,000
8,506,361
-1,359
8,505,001
4,253
2,000,000

نگاهی اجمالی و بنیادی به پتروشیمی فن آوران
شرح
فروش خالص و درآمد ارایه خدمات
بهای تمام شده کاالی فروش رفته و خدمات ارایه شده
سود (زیان) ناخالص
هزینههای اداری ،عمومی و فروش
درآمد سرمایه گذاریها  -عملیاتی
خالص سایر درآمدها و هزینههای عملیاتی
سود (زیان) عملیاتی
هزینههای مالی
درآمد سرمایه گذاریها  -غیر عملیاتی
خالص سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
مالیات بر درآمد
سود (زیان) خالص
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)
سرمایه

عملکرد واقعی
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
10,784,995
-5,580,467
5,204,528
-1,762,184
0
107,888
3,550,232
0
200,000
150,000
3,900,232
-58,025
3,842,207
1,921
2,000,000

جدول محاسباتی و تحلیل حساسیت پتروشیمی زاگرس (نسبت به نوسانات قیمت متانول و ارز)
بر حسب تغییرات قیمتی متانول در بازار
8,587

330

7,512 43,000
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340

350

360

8,049

8,587

9,124

13,974 13,424 12,874 12,324 11,774 11,224 10,674 10,124 9,574

13,424 12,887 12,349 11,812 11,274 10,737 10,199 9,662

بر حسب ارزش دالر

7,924 44,000

8,474

9,024

8,337 45,000

8,899

14,524 13,962 13,399 12,837 12,274 11,712 11,149 10,587 10,024 9,462

8,749 46,000

9,324

15,074 14,499 13,924 13,349 12,774 12,199 11,624 11,049 10,474 9,899

9,162 47,000

15,624 15,037 14,449 13,862 13,274 12,687 12,099 11,512 10,924 10,337 9,749

16,174 15,574 14,974 14,374 13,774 13,174 12,574 11,974 11,374 10,774 10,174 9,574 48,000
16,724 16,112 15,499 14,887 14,274 13,662 13,049 12,437 11,824 11,212 10,599 9,987 49,000
17,274 16,649 16,024 15,399 14,774 14,149 13,524 12,899 12,274 11,649 11,024 10,399 50,000
17,824 17,187 16,549 15,912 15,274 14,637 13,999 13,362 12,724 12,087 11,449 10,812 51,000
18,374 17,724 17,074 16,424 15,774 15,124 14,474 13,824 13,174 12,524 11,874 11,224 52,000
18,924 18,262 17,599 16,937 16,274 15,612 14,949 14,287 13,624 12,962 12,299 11,637 53,000
19,474 18,799 18,124 17,449 16,774 16,099 15,424 14,749 14,074 13,399 12,724 12,049 54,000
20,024 19,337 18,649 17,962 17,274 16,587 15,899 15,212 14,524 13,837 13,149 12,462 55,000
جدول محاسباتی و تحلیل حساسیت پتروشیمی فن آوران (نسبت به نوسانات قیمت متانول و ارز)
بر حسب تغییرات قیمتی متانول در بازار
340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

6,515

6,839

7,162

7,486

7,809

8,133

8,457

8,780

9,104

9,428

9,751

6,839

330

6,440 44,000

6,771

7,102

7,433

7,764

8,095

8,427

8,758

9,089

9,420

10,082 9,751

6,688 45,000

7,027

7,365

7,704

8,043

8,381

8,720

9,059

9,397

10,414 10,075 9,736

10,745 10,398 10,052 9,706

6,191 43,000

بر حسب ارزش دالر

6,936 46,000

7,283

7,629

7,975

8,321

8,667

9,014

9,360

7,185 47,000

7,538

7,892

8,246

8,600

8,953

9,307

11,076 10,722 10,368 10,015 9,661

7,433 48,000

7,794

8,156

8,517

8,878

9,239

9,601

11,407 11,046 10,684 10,323 9,962

7,681 49,000

8,050

8,419

8,788

9,157

9,525

11,738 11,369 11,001 10,632 10,263 9,894

12,069 11,693 11,317 10,940 10,564 10,188 9,811

7,930 50,000

8,306

8,682

9,059

9,435

8,178 51,000

8,562

8,946

9,330

12,400 12,017 11,633 11,249 10,865 10,481 10,097 9,714

8,427 52,000

8,818

9,209

9,601

12,732 12,340 11,949 11,558 11,166 10,775 10,383 9,992

8,675 53,000

9,074

9,473

13,063 12,664 12,265 11,866 11,467 11,068 10,669 10,271 9,872

8,923 54,000

9,330

13,394 12,988 12,581 12,175 11,768 11,362 10,955 10,549 10,143 9,736

9,172 55,000

13,725 13,311 12,897 12,483 12,069 11,655 11,241 10,827 10,414 10,000 9,586
جدول محاسباتی و تحلیل حساسیت پتروشیمی خارک (نسبت به نوسانات قیمت متانول و ارز)
بر حسب تغییرات قیمتی متانول در بازار

4,124

330

3,849 43,000

بر حسب ارزش دالر

پتروشیمی زاگرس بزرگترین تولید
حافظ عزیزی نقش
مدیرسرمایهگذاریوتحلیل کنن��ده متانول در ایران می باش��د .
کارگزاریاردیبهشتایرانیان این کارخانه ب��ه عنوان توليد كننده
جمشیدآسیایی متان��ول در منطق��ه پ��ارس جنوبي
تحلیلگرکارگزاری
( عسلويه) فعاليت کرده و با استفاده
اردیبهشت ایرانیان
از تكنولوژيهاي روز دنيا و دسترسي
آسان به خوراك و آبهاي آزاد در موقعیت مناسبی قرار دارد.
ن��وع متانول تولی��دی ای��ن ش��رکت دارای بهترین کیفیت
می باش��دو تفاوت این شرکت با شرکت فنآوران استفاده از
اکسیژن در سیستم تولید است که باعث افزایش قیمت تمام
شده این شرکت می گردد .و این شرکت سالیانه مبلغ بسیار
زیادی بابت خرید اکس��یژن به پتروش��یمی مبین پرداخت
میکند که همواره در مورد قیمت فروش اکس��یژن توس��ط
پتروشیمی مبین به شرکت زاگرس اختالف وجود دارد.
این ش��رکت دارای دو خط تولید متانول هر یک به مقدار
 1/650/000تن در س��ال می باش��د که در مجموع ظرفیت
تولی��د ای��ن ش��رکت  3/300/000تن در س��ال اس��ت  .در
سالهای گذشته این شرکت به دلیل کمبود گاز در کشور با
حدود  70تا  75ظرفیت در س��ال تولید می نمود ولی در دو
س��ال اخیر به دلیل راه اندازی فازهای جدید پارس جنوبی،
ظرفی��ت تولید افزایش یافته و در س��ال جاری با  90درصد
ظرفیت تولید کرده اس��ت .این ش��رکت تقریبا تمامی تولید
خود را صادر می نماید.
در دو سال گذشته به دلیل کاهش قیمت نفت و کاهش
قیمت جهانی گاز ،قیمت تمامی محصوالت پتروش��یمی در
دنیا با کاهش روبرو گردید .بطوری که قیمت متانول هر تن
از ح��دود  360دالر به  220دالر ه��م کاهش یافت .اما در
س��ال جاری این شرکت در  11ماه گذشته متانول تولیدی
را بطور متوس��ط با قیمت  350بص��ورت  c&fصادر نموده
اس��ت .از مهرماه سالجاری قیمت متانول رو به افزایش نهاد
و حتی به  430دالر/تن نیز معامله ش��د ولی اینک س��طوح
قیمت��ی  360دالری را تجربه می کند .علت اصلی افزایش
قیمت متانول به دلیل افزایش نرخ دغال س��نگ در جهان و
چین می باش��د زیرا حدود  40در صد از کارخانجات تولید
متان��ول و اوره در چین از ذغال س��نگ ب��ه عنوان خوراک
استفاده می نمایند .لذا با افزایش قیمت ذغال سنگ ،قیمت
تمام شده متانول و اوره در این کشور افزایش یافته و به نطر
می رس��د در صورت ثبات قیمت ذغال س��نگ در نرخهای
فعل��ی ،قیمت متانول نیز در همین حدود باقی بماند.مطلب
بع��دی به دلیل راه ان��دازی واحدهای الفی��ن از متانول در
چین اس��ت که در چند س��ال اخیر رایج گردی��ده و رو به
گسترش می باشد و به همین دلیل مصرف متانول در جهان
رو به افزایش است.
در سال  2015ظرفیت واحدهای تولیدی اولفین از متانول،
 5میلیون تن در س��ال بوده است .این مقدار در سال 2016
به  10میلیون تن و در سال  2017به  13میلیون تن رسید.
ب��رای تولید هر یک میلیون ت��ن اولفین ،نیاز به  2/5میلیون
تن متانول می باش��د .در نتیجه در س��ال  2018نیاز متانول
 9میلی��ون تن افزایش خواهد یافت که با واحدهای جدیدی
که در ایران ،مالزی و آمریکا در حال راه اندازی است ،تامین
خواهد ش��د .بنابر این پیش بینی می گردد قیمت متانول در
صورت ثابت بودن قیمت ذغال س��نگ  ) ) steem coolدر
همین حدود بوده و در تابستان کمی کاهش یابد ولی برآورد
کارشناس��ان برای قیمت میانگین متانول در س��ال  97بین
 300تا  380دالر می باشد.
همانط��ور که از محاس��بات ص��ورت گرفت��ه در تحلیل
حساس��یت پتروش��یمی زاگرس مش��خص گردی��ده ،با نرخ
میانگی��ن فروش  350دالری متان��ول و دالر  4800تومانی،
سود خالص هر سهم تا مبلغ  800تومان در سال جاری قابل
تحقق اس��ت .زاگرس در صورت ادام��ه وضعیت فعلی تولید
و فروش ،در س��ال  97قادر به تحق��ق بیش از  1000تومان
سود به ازای هر سهم خواهد بود .لذا ارزش ذاتی سهم با این
مفروض��ات ( و  p/eمعادل  4.5مرتب��ه ای) در حدود 5220
تومان بدس��ت می آید .قیمت فعلی س��هم در تاریخ گزارش
 3249تومان می باشد .لذا بازده انتظاری سهم در حدود 61
درصد اس��ت .زمان انتظاری برای این تارگت در حدود  6ماه
اس��ت .حاشیه س��ود خالص در زاگرس بیش از  43.2درصد
اس��ت .یعنی از هر  100توم��ان فروش ،بیش از  43تومان از
آن سود خالص است.
همانط��ور که از محاس��بات ص��ورت گرفت��ه در تحلیل
حساسیت پتروش��یمی فن آوران مش��خص گردیده ،با نرخ
میانگی��ن فروش  350دالری متان��ول و دالر  4800تومانی،
سود خالص هر سهم تا مبلغ  600تومان در سالجاری قابل
تحقق اس��ت .این سهم در صورت ادامه وضعیت فعلی تولید
و ف��روش ،در س��ال  97قادر به تحقق بی��ش از  800تومان
سود به ازای هر سهم خواهد بود .لذا ارزش ذاتی سهم با این
مفروض��ات ( و  p/eمعادل  4.5مرتب��ه ای) در حدود 4050
تومان به دس��ت می آید .قیمت فعلی سهم در تاریخ گزارش
 2910تومان می باشد .لذا بازده انتظاری سهم در حدود 39
درصد اس��ت .زمان انتظاری برای این تارگت در حدود  6ماه
اس��ت .حاشیه سود خالص در این س��هم بیش از  38درصد
اس��ت .یعنی از هر  100تومان فروش ش��رکت ،بیش از 38
تومان از آن سود خالص است.
همانط��ور که از محاس��بات ص��ورت گرفت��ه در تحلیل
حساس��یت پتروش��یمی خارک مش��خص گردی��ده ،با نرخ
میانگین ف��روش  350دالری متانول و دالر  4800تومانی،
س��ود خالص هر س��هم تا مبلغ  430تومان در سال جاری
قابل تحقق اس��ت .این سهم در صورت ادامه وضعیت فعلی
تولی��د و فروش ،در س��ال  97قادر ب��ه تحقق بیش از 550
تومان س��ود به ازای هر س��هم خواهد بود( البته در جدول
فوق فقط تحلیل حساس��یت متانول محاس��به و قید شده
حال آنکه شخارک عالوه بر متانول ،پروپان و بوتان و پنتان
 ...نیز تولید می کند که حاشیه سود بیشتری نیز دارند) .لذا
ارزش ذاتی سهم با این مفروضات ( و  p/eمعادل  4.5مرتبه
ای) در حدود  2800تومان بدس��ت م��ی آید .قیمت فعلی
س��هم در تاریخ گزارش  2438می باشد .لذا بازده انتظاری
س��هم در حدود  15درصد اس��ت .زمان انتظاری برای این
تارگت در حدود  6ماه اس��ت .حاشیه س��ود خالص در این
س��هم نزدیک به  53درصد اس��ت .یعنی از هر  100تومان
فروش شرکت ،بیش از  53تومان از آن سود خالص است.

نگاهی اجمالی و بنیادی به پتروشیمی زاگرس
عملکرد واقعی
عملکرد واقعی
شرح
۱۳۹6/۱۲/29
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۳۴,۲۲۵,۴۰۵
۳۱,۲۷۶,۸۲۳
فروش خالص و درآمد ارایه خدمات
-۱۸,۳۴۳,۱۹۸
-۱۶,۱۸۲,۰۱۸
بهای تمام شده کاالی فروش رفته و خدمات ارایه شده
۱۵,۸۸۲,۲۰۷
۱۵,۰۹۴,۸۰۵
سود (زیان) ناخالص
-۶,۰۷۸,۸۳۱
-۵,۷۰۸,۵۶۶
هزینههای اداری ،عمومی و فروش
۰
۰
درآمد سرمایه گذاریها  -عملیاتی
۰
-۱,۲۲۶,۹۵۹
خالص سایر درآمدها و هزینههای عملیاتی
۹,۸۰۳,۳۷۶
۸,۱۵۹,۲۸۰
سود (زیان) عملیاتی
-۱۸۰,۰۰۰
-۹۳,۰۶۵
هزینههای مالی
۰
۰
درآمد سرمایه گذاریها  -غیر عملیاتی
۱۲۰,۰۰۰
۸۹۷,۸۱۰
خالص سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی
۹,۷۴۳,۳۷۶
۸,۹۶۴,۰۲۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۰
۰
مالیات بر درآمد
۹,۷۴۳,۳۷۶
۸,۹۶۴,۰۲۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم
۰
۰
مالیات بر درآمد
۹,۷۴۳,۳۷۶
۸,۹۶۴,۰۲۵
سود (زیان) خالص
۴,۰۶۰
۳,۷۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)
۲,۴۰۰,۰۰۰
۲,۴۰۰,۰۰۰
سرمایه

عملکرد واقعی
۱۳۹6/06/31
۱۷,۵۴۹,۸۶۶
-۸,۲۳۸,۸۸۵
۹,۳۱۰,۹۸۱
-۲,۸۱۷,۲۳۹
۰
۵۳,۵۸۲
۶,۵۴۷,۳۲۴
-۲۵,۲۲۴
۳۲۱,۴۰۵
۴۷,۲۳۳
۶,۸۹۰,۷۳۸
-۵۲,۹۴۵
۶,۸۳۷,۷۹۳
۰
۶,۸۳۷,۷۹۳
۲,۸۴۹
۲,۴۰۰,۰۰۰

کارشناسی
۱۳۹6/۱۲/29
۴۴,۵۳۱,۶۰۶
-۱۹,۰۱۴,۳۱۱
۲۵,۵۱۷,۲۹۴
-۶,۰۷۸,۸۳۱
۰
۵۳,۵۸۲
۱۹,۴۹۲,۰۴۵
-۱۸۰,۰۰۰
۳۲۱,۴۰۵
۱۲۰,۰۰۰
۱۹,۷۵۳,۴۵۰
-۱۵۱,۷۷۶
۱۹,۶۰۱,۶۷۵
۰
۱۹,۶۰۱,۶۷۵
۸,۱۶۷
۲,۴۰۰,۰۰۰
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3,987
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4,262

4,400

4,537

4,675

4,812

4,950

5,088

5,225

5,363

3,955 44,000

4,096

4,236

4,377

4,518

4,659

4,800

4,940

5,081

5,222

5,363

5,504

4,060 45,000

4,204

4,348

4,492

4,636

4,780

4,924

5,068

5,212

5,356

5,500

5,644

4,166 46,000

4,313

4,460

4,608

4,755

4,902

5,049

5,196

5,344

5,491

5,638

5,785

4,272 47,000

4,422

4,572

4,723

4,873

5,024

5,174

5,324

5,475

5,625

5,776

5,926

4,377 48,000

4,531

4,684

4,838

4,992

5,145

5,299

5,452

5,606

5,760

5,913

6,067

4,483 49,000

4,640

4,796

4,953

5,110

5,267

5,424

5,580

5,737

5,894

6,051

6,208

4,588 50,000

4,748

4,908

5,068

5,228

5,388

5,548

5,708

5,868

6,028

6,188

6,348

4,694 51,000

4,857

5,020

5,184

5,347

5,510

5,673

5,836

6,000

6,163

6,326

6,489

4,800 52,000

4,966

5,132

5,299

5,465

5,632

5,798

5,964

6,131

6,297

6,464

6,630

4,905 53,000

5,075

5,244

5,414

5,584

5,753

5,923

6,092

6,262

6,432

6,601

6,771

5,011 54,000

5,184

5,356

5,529

5,702

5,875

6,048

6,220

6,393

6,566

6,739

6,912

5,116 55,000

5,292

5,468

5,644

5,820

5,996

6,172

6,348

6,524

6,700

6,876

7,052
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ارزش دارایی سهامداران فوالد مبارکه  2برابر شد

اخبـــار

بر اس��اس آمار رسمی منتشره از سوی شرکت بورس
اوراق به��ادار ،ارزش دارایی س��هامداران ش��رکت فوالد
مبارکه اصفهان بیش از  2برابر شد.
به گزارش خبرنگار هفته نامه بورس ،ارزش روز سهام
فوالد مبارکه اصفهان در  5فروردین سال گذشته حدود
 105ه��زار میلیارد ریال بود که این رقم در  28اس��فند
 1396از مرز  215هزار میلیارد ریال گذشت .البته رشد
 100درصدی ارزش دارایی س��رمایه گذاران بر روی س��هام فوالد مبارکه در حالی طی یک س��ال کاری سال 1396
صورت گرفت که س��ال گذش��ته حدود  6میلیارد و  619سهم این شرکت در بازار سهام به نام سرمایه گذاران جدید
تغیی��ر مالکیت یافت .همچنی��ن خریداران در این دوره کاری برای جابجایی این میزان س��هم  15هزار میلیارد ریال
س��رمایه گذاری کردند تا در سود س��ال مالی این شرکت سهیم شوند .این گزارش می افزاید ،شرکت فوالد مبارکه از
ابتدای س��ال  96تا ابتدای اس��فند همان سال از محل فروش محصوالت تولیدی خود بیش از  158هزار میلیارد ریال
درآمد داشته است .این شرکت در دوره یاد شده توانسته  4میلیون و  99هزار تن محصوالت گرم ،یک میلیون و 468
هزار تن محصوالت س��رد 295 ،هزار تن محصوالت پوش��ش دار و  989هزار تن سایر محصوالت تولیدی را تولید و به
ترتیب  4میلیون و  ،15یک میلیون و  291 ،472و یک میلیون و  211هزار تن از تولیداتش را به فروش برساند .به
این ترتیب با توجه به رش��د ارزش بازار این س��هم طی سال گذشته ،سرمایه گذاری بر روی این سهم یکی از مناسب
ترین سرمایه گذاریها در بورس سال  1396بوده است.

توسعه تعامالت بازار سرمایه ایران و روسیه
شرکتهای سپرده گذاری مرکزی ایران و روسیه در راستای اتصال بازار سرمایه دو کشور تفاهمنامه امضا کردند.
به گزارش س��ی ام ام ،این تفاهمنامه اواس��ط هفته گذش��ته میان حس��ین فهیمی مدیرعامل شرکت سپرده گذاری
مرکزی ایران و ادی اس��تانین رییس هیات مدیره ش��رکت تسویه و س��پرده گذاری ملی روسیه در حاشیه همایش بین
المللی بورس مس��کو در هتل ریتز کارلتون منعقد ش��د .برپایه این گزارش،توس��عه تعامالت سازنده با سایر شرکتهای
س��پرده گذاری مرکزی در دیگر کش��ورهای جهان با هدف اتصال بازار س��رمایه ایران به بازارهای بین المللی از جمله
هدفهای این تفاهمنامه است .البته تبادل اطالعات تخصصی مرتبط با فعالیتهای دو شرکت ،افزایش تعامالت و کسب
تجربیات دیگران ،شرکت در حوزههای بیش و پس از معامالت و زمینه سازی برای توسعه همکاریهای دو جانبه از دیگر
مفاد اصلی این تفاهمنامه به شمار می آید.

چرخش  ۱۸۰درجهای با تعدیل منفی  ۲۱۹درصدی
ش��رکت کابل ش��هید قندی که سال گذشته از فس��خ فروش زمین  10هکتاری به ارزش  75میلیارد تومان و انعقاد
قرارداد  284میلیارد تومانی برای احداث مجمو عه گردشگری ،تجاری و تفریحی با شهرداری استان یزد خبر داده بود،
با تغییر 180درجه ای درآمد و توقف نماد روبرو شد.
به گزارش س��ی ام ام" ،بکام"  60میلیارد تومانی پیش از این برای هر س��هم سال مالی اسفند سال گذشته 98 ،ریال
س��ود پیش بینی کرده بود اما این متغیر مهم را با تعدیل منفی  219درصدی به  117ریال زیان تبدیل کرد .البته در
این رابطه زیرمجموعه وابسته به سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات توضیح داد 96 :درصد از بودجه فروش تحقق پیدا
کرده ولی تغییراتی به میزان 61درصد افزایش هزینههای مالی نس��بت به رقم مندرج در بودجه اس��ت که به دلیل عدم
امکان فروش داراییهای غیر مولد شرکت که  15فروردین به اطالع بورس نیز رسیده و با عدم تسویه تسهیالت دریافتی
از بانکها بوده که همانند مش��ابه س��ال  95به ش��رکت تحمیل گردیده است .همچنین کاهش  9درصد مربوط به سود
ناخالص (حاصل از عدم تحقق فروش برآوردی و قیمت تمام شده آن) و  15درصد مربوط به افزایش هزینههای عمومی،
اداری و فروش بابت باز خرید سنوات بازنشستگی زود هنگام نیروی انسانی را تشکیل داده است.بنابر اعالم مدیران این
شرکت ،سود و زیان قطعی پس از نهایی شدن محاسبات قیمت تمام شده و تنظیم صورتهای مالی و با ارائه به حسابرس
و بازرس قانونی جهت بررسی برای بورس جهت انتشار اعالم خواهد شد.

اعالم شرایط جدید فروش سهام «آکنتور»
بورس تهران ش��رایط خاص فروش س��هام ش��رکت کنتورس��ازی توسط
سهامداران را برای  ۴روز کاری اعالم کرد.
به گزارش سی ام ام ،در پی چهارمین تصمیم مسئوالن بورس برای فراهم
کردن زمینه ای برای سهامداران حقیقی کنتورسازی ،فروش سهام این شرکت
پر حاش��یه از  26فروردین به مدت  4روز کاری آغاز می ش��ود .بر اساس این
مصوبه ،سهامداران حقیقی "آکنتور" می توانند برای فروش سهام خود عالوه بر
فروش مرحله قبل مطابق شرایط ،پس از مراجعه به یکی از شعب شرکتهای
کارگزاری عضو ش��رکت بورس تهران ،نس��بت به ارائه دستور فروش و تکمیل
تعهدنامه واگذاری سهام اقدام کنند .همچنین شروط اعالمی بورس تهران برای فروش سهام به شرح ذیل هست.
فروش حداکثری  3هزار س��هم اس��ت و در صورتی که منابع تامین ش��ده از س��وی خریداران کافی نباشد خرید از
کمترین سفارش فروش شروع و بر اساس میزان عرضه ،حداکثر سهم قابل خرید از افراد متناسب با میزان منابع تامین
شده از سوی خریداران مشخص خواهد شد.
همچنین قیمت خرید هر سهم مبلغ  21075ریال است*.البته باید نوع سفارش فروش از نظر اعتبار زمانی،سفارش
بدون محدودیت زمانی باشد *.براین اساس امکان ورود سفارش فروش برای مشتریان برخط امکانپذیر نیست.
در مجموع مهلت ورود س��فارش فروش در س��امانه در نماد "آکنتور "2از روز یکش��نبه  26فروردین به مدت  4روز
کاری از ساعت  8:30الی  15خواهد بود.

افزایش سرمایه  ۲۵۰درصدی نخستین شرکت فرابورسی
شرکت مرجان کار در حالی از  6مهر  88به عنوان نخستین شرکت فرابورسی با عرضه اولیه سهام بوده که  24خرداد
سال گذشته مجوز افزایش سرمایه  250درصدی را از سازمان بورس اخذ کرده بود.
به گزارش س��ی ام ام ،اما این ش��رکت نتوانست طی  60روز ،آن را اعمال کند .بر همین اساس ،مجددا با ابطال مجوز
قبلی در سال گذشته درخواست افزایش سرمایه  250درصدی داد .حال این شرکت  2میلیارد تومانی موافقت سازمان
بورس را جهت رس��اندن سرمایه فعلی به  7میلیارد تومان اخذ کرده است.البته تامین مالی"کمرجان" از محل مطالبات
س��هامداران و آورده نقدی با  4هدف اصالح س��اختار مالی ش��رکت ،تامین مالی ،جلوگیری از خروج وجه نقد و جبران
مخارج سرمایه ای صورت می پذیرد .بنابراین گزارش ،سرمایه گذاری امید با  62.1درصد سهم مالک عمده این شرکت
فعال در گروه محصوالت کانیهای غیرفلزی است.

فاینکس 2018

فرصتی برایآشنایی با خدمات نهادهای مالی

نمایشگاه بورس بانک بیمه تاکنون رضایت بخش بوده و روبه پیشرفت است و همین نیز انگیزهای برای نهادهای مالی
است که در طول سال فعالیت پرباری داشته تا در نمایشگاه حرفی برای گفتن داشته باشند.
به گزارش سی ام ام ،قاسم محسنی ،عضو شورای عالی بورس با بیان اینکه هرساله فاینکس با حضور نهادهای مالی
اعم از بانکها ،بیمهها و ش��رکتهایی که در بازار س��رمایه فعالیت میکنند برگزار میشود ،گفت :در نمایشگاه بورس،
بان��ک بیمه ،نهادهای مالی محص��والت و خدمات خود را ارائه میدهند ،همچنین این نهادها با حضور پررنگ خود در
نمایشگاه فاینکس دستاوردهای یک سال فعالیت خود را در معرض دید عموم قرار میدهند .عضو شورای عالی بورس
افزود :فاینکس میتواند برای سرمایه گذاران نیز فرصتی فراهم کند تا از نزدیک با خدمات و محصوالت نهادهای مالی
آشنا شوند و با مسئوالن مربوطه صحبت و نظر ودیدگاه خود را در مورد بازار سرمایه مطرح کنند که به نظر این اتفاق
بسیار خوشایندی است.

بزرگترین فرصت تامین مالی برای بنگاههای اقتصادی
در نمایش��گاه فاینک��س بازاره��ای مالی فعال کش��ور اعم از بورس ،بان��ک و بیمه حضوردارند ک��ه میتواند زمینه
سرمایه گذاری و فرصت تامین مالی برای بنگاههای اقتصادی در مدت برگزاری نمایشگاه فراهم کنند.
به گزارش سی ام ام،حسن قالیباف اصل مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران نمایشگاه بورس ،بانک و بیمه
(فاینکس  )۲۰۱۸را مهمترین رویداد مالی کشور خواند و گفت :نمایشگاه بورس ،بانک و بیمه در طول مدت برگزاری
فرصتی را برای آشنایی عموم مردم با بازار سرمایه فراهم می کند و همچنین موقعیت خوبی در اختیار نهادهای فعال
در بازار س��رمایه قرار میدهد تا در یک مدت کوتاه بتوانند فرهنگ س��ازی ،آموزش و بازاریابی را انجام دهند .قالیباف
اصل افزود  :در دورههای قبلی برگزاری نمایش��گاه ش��اهد حضور س��رمایه گذاران خارجی هم به جهت بازدید هم به
عنوان مشارکت کننده در نمایشگاه بودهایم ،که این مهم نیز یکی از فرصتهای خوب برای همکاری نهادهای داخلی
با نهادهای بین المللی است که در طول برگزاری نمایشگاه فراهم میشود.

رو در رو
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نکتهای ک�ه وجود دارد اینکه احتماال ش�رایط
خاص�ی در خصوص نگهداری اش�یای موزه باید
لحاظ شود.

نازنین نامور «چون بعضی از آنها خس�ته میش�وند،
خبرنگار
قرار نیس�ت همگی به خراسان فرستاده
شوند ،اما موزه لوور در خراسان با تعداد محدودتری برگزار
خواهد ش�د»؛ این خب�ری بود که رئیس م�وزه ملی ایران
عنوان کرد؛ جبرئیل نوکنده ،مردی که هنگام سخن گفتن
درباره اش�یاء موزه «به آنها جان میداد» 14 .اسفند خبری
مبن�ی بر انتقال گنجینههایی از مجموعه ملی فرانس�ه بر
خروج�ی خبرگزاریها قرار گرفت؛ تا اینجای خبر موضوع
فرهنگی و تبادل اش�یایی با قدمت چندین هزار ساله بود
که عالقهمندان باس�تان شناسی و س�یر تاریخ را به سوی
خ�ود جلب میکرد ،موضوع اما با اعالم وجود درفش مدور
بر دوش دو گاو نر مزین به حلقه چهارنفره که نشان بورس
اوراق بهادار تهران ازآن نشات گرفته شده پای اهالی بازار
س�رمایه را نیز به موزه لوور در ایران کشاند .در ادامه گفت
وگو با رئیس موزه ملی ایران را میخوانید.
***

همین طور اس��ت؛ هر ش��ی نور و ویترین خاص خود را می خواهد
یعنی هر شی رفتار متفاوت به یک شی دیگری دارد .هرکدام از این اشیا
یا نقاشیها در موزه پرونده معرفی دارند و هر کدام از این آثار بر اساس
جغرافیای محیطی اثر دس��تورالعملی برای نگهداری دارد که باید اجرا
شود.این شرایط درباره 56اثر مهمان موزه ملی هم رعایت شده و حتی
طرز نمایش آنها مورد تایید کارشناسان فرانسوی هم قرار گرفته است.
به این نکته توجه کنید که در برگزاری این موزه جدا از اینکه ما آثاری
از فرهنگهای دیگر را آوردهایم ،توان موزه ملی کشور در موزهداری به
رخ کشیده شده اس��ت .برگزاری این نمایشگاه پیامهای زیادی دارد از
جمله اینکه ما در منطقهای در غرب آسیا هستیم که خبرهایی از ترور و
جنگ همیشه در آن شنیده میشود اما در همین شرایط ایران به دلیل
ثبات و امنیت موجود میزبان آثار برگزیدهای از موزه لوور اس��ت .سطح
نمایش��گاه به قدری مهم است که وزیر امور خارجه کشور فرانسه برای
افتتاح به تهران می آید ،بهزعم من اینها بازتابهای توان موزههاس��ت
یعنی موزهها میتوانند باعث گفتوگو بین فرهنگها و ملتها شوند.

موزه لوور در تهران؛ ایده چنین برنامهای چگونه
شکل گرفت؟

در جلسه ای که سال  94در تهران و با رئیس کل موزه لوور داشتیم
مذاکراتی درباره کارهای مش��ترک انجام ش��د .برگزاری نمایشگاه لوور
در ایران یکی از همکاریهای مش��ترک بین ما و آنهاس��ت .پیش��نهاد
دادیم که ابتدا لوور خودش را در ایران معرفی کند و در ادامه سلس��له
همکاریهایی داشته باشیم .در نهایت و ضمن حضور دکتر روحانی در
پاریس همکاریهای موزه لوور و س��ازمان می��راث فرهنگی به صورت
تفاهمنامه امضا شد .از طرفی لوور در آن زمان به صورت مستقل کارهای
مطالعاتی و پژوهشگاهی را در خصوص دوره قاجار آغاز و نمایشگاهی را
در لوور برگزار کرده بود که پیشنهاد دادیم با ارسال اشیاء مرتبط در این
زمینه به آنها کمک خواهیم کرد که مورد استقبال قرار گرفت.

برای برگزاری و تبادل اش�یاء چه روندی باید
طی شود؟

معم��وال برای برگزاری نمایش��گاهها ،اولین چیزی که موزهها از هم
میخواهند جدا از تفاهم عنوان و س��ناریو ،بحث امنیت ،مکان نمایش،
ویترین مناسب و ..است .بر این اساس هیات ارزیاب لوور وضعیت موزه
ملی را بررس��ی کردند و با تایید وجود اس��تانداردهای الزم در ایران و
موزه ملی ایران به مرحله انتخاب آثار رسیدیم .برای انتخاب آثار بازدید
میدانی انجام داده و  70اثر در ابتدا انتخاب شدند که در نهایت  56اثر
مهمان  3ماهه موزه ملی شدند.

چطور شد که این «درفش» که نماد لوگوی بورس
اوراق بهادار تهران است را انتخاب کردید؟

در زمان انجام کار و با انتش��ار خبری مبنی بر برگزاری این نمایشگاه
در ایران ،آقای حس��ینی مقدم ،معاون ناش��ران و اعضای بورس تهران با
من تماس گرفتند و گفتند امسال پنجاهمین سال تاسیس بورس تهران
است و به مناسبت گذشت نیم قرن از آغاز به کار بورس خواستند که این
درفش هم جزو آثار در این نمایش��گاه برای بازدید عموم آورده شود .این
پیشنهاد در حالی مطرح شد که از ابتدای صحبت با مسئوالن لوور قرار
بود آثار ایرانی به ایران نیاید چرا که می خواستیم مردم فرصت بیشتری
پیدا کنند تا جغرافیای جهان را بشناسند .در نهایت دکتر حسینیمقدم
عکس��ی از اثر را به م��ا دادند که آن را برای همکاران لوور فرس��تادیم و
درخواس��ت کردیم تا این اثر که در سال  1893به صورت قاچاق از ایران
خارج شده و قدمت  3هزار و  200ساله دارد و متعلق به منطقه لرستان
است هم همراه دیگر آثار به ایران فرستاده شود .همچنین از آنها تقاضای
یک شی مفرغی که حاصل کاوشهای علمی بوده و به صورت قانونی وارد

جبرئیل نوکنده از حال و هوای این روزهای موزه ملی ایران میگوید

نشان بورس در دل «لوور»
لوور شده بود را هم کردیم که به همین خاطر یک تبر کتیبه دار از منطقه
چغازنبیل که تقریبا همزمان با این اثر است انتخاب شد.

این «درفش» که به عنوان لوگوی بورس استفاده
شده است به چه معناست؟

متاسفانه این اثر از بستر باستان شناختی به دست نیامده و به همین
دلیل اطالعات ما از آن زیاد نیس��ت ولی اگ��ر از نظر تکنیکی و هنری
به آن نگاه کنیم مش��خص است که مفاهیم دارد .این درفش دو بخش
مفرغی دارد که در اصل روی یک دس��ته چوبی س��وار میش��ده است.
قسمت پائینی یک گیره سوراخ دار مستقل است که روی آن تصویر سه
انس��ان ایستاده نقش بسته که دستانشان را به یکدیگر داده و حلقه ای
درس��ت کردند .قسمت باالیی بخش اصلی بیرق است .یک حلقه کامال
مدور روی گرده دو گاو نر قرار دارد که پش��ت به پش��ت ایستادهاند .در
وسط حلقه چهار انسان که با پاهای در هم گره خورده در حالت دویدن
هس��تند ،حلقه ای س��اختهاند که در آن تا ابد میدوند .این چهار نفر با
بازوان بر افراش��ته دس��ت به دس��ت هم داده و با هم کوزههایی را نگاه
داشته اند که آب از آنها سرازیر است و حلقه ای در اطراف آنها درست
کرده که روی آن مرغابیهای کوچکی قرار دارند و در باالی آن حیوانی
نسشته است  .از دیرباز این شی به دوران حکمرانی هخامنشیان یا دوره
یونانی – پارتی نس��بت داده میش��د ولی امروزه قدمت آن را سدههای
اولیه هزار دوم پیش از میالد تخمین میزنند و آن را وابس��ته به گروه
اشیاء مفرغی لرس��تان میدانند .تزئینات مدور با چهار شخصیت که با
آن احاطه ش��دهاند احتماال تمثیل��ی از پیدایش کیهان بوده و توضیح
ق آن دشوار است .یک درفش دیگر مشابه این اثر در موزه سلطنتی
دقی 
«انتاریو» در شهر تورنتو کانادا نگهداری میشود که ظاهرا این دو شی

با هم به کار برده میش��دند اما کاربرد دقیقشان مشخص نیست .نقش
برجس��تهای متاخرتر دوران آشور نو نشان میدهد که این اشیاء کاربرد
مذهبی یا نظامی داشته و هم در پرستشگاه گذاشته میشده است وهم
برای تزئین ارابههای جنگی از آنها استفاده میشده .این درفش که در
سال  1893میالدی به تملک موزه لوور در آمد یکی از نخستین اشیاء
لرستان است که وارد یک مجموعه عمومی شد .در سال  1967میالدی
از این شی برای تهیه لوگوی رسمی بورس تهران استفاده شد.

انتخاب آثار از بین این تعداد زیاد چگونه بود؟

موزه لوور از  8موزه تشکیل شده است .ما تصمیم داشتیم که تاریخ
لوور را در موزه ملی ارائه کنیم .ابتدا از هر موزه س��ه اثر انتخاب ش��د
که تعداد آثار به  24رس��ید .در ادامه و در بازدید میدانی و با بررس��ی
سناریوهای موجود دیگر اثرها را هم انتخاب کردیم.

و نکت�ه ج�ذاب اینکه آثار از س�النهای اصلی
انتخاب شده است؟

دقیقا؛ تمامی آثار از سالنهای موزه انتخاب شده است ،نه از مخازن.
تالش این بوده که تنوع آثار داش��ته باش��د؛ در این بین دو نکته وجود
دارد؛ یک اینکه  8موزه به صورت غیرمستقیم دراینجا معرفی شده است
و دوم بازه زمانی این موزههاست اینکه لوور از زمانی که شاهان فرانسوی
عالقمن��د بودند که در کاخها عتیقه جم��ع کنند تا روزی که مردم آن
کش��ور رویای جهانی شدن داش��تند و ...در آن وجود دارد .ضمن آنکه
موزه لوور ،موزه زندهای اس��ت یعنی آثارهنرمندان زنده و معاصر را هم
دارد .از طرفی با انتخاب درفش مفرغی که نماد بورس تهران است نیم
نگاهی به جذب فعاالن اقتصادی برای بازدید از موزه داشتهایم.

و ب�ا همین نگاه ،رک�ورد بازدیدکنن�دگان هم
شکسته شد.

هرچن�د موزه ملی از نظر امنی�ت پارامترهایی
دارد اما آیا برای برگزاری این نمایشگاه تمهیدات
امنیتی مضاعفی دیده شده است؟

درحد اضافه کردن چند دوربین مداربسته این کار انجام شده است.
ب��ه ج��ز آن موزه ملی در ایران در پوش��شهای دوربین��ی مقام اول را
دارد و کامال همه فضاها تحت کنترل دوربینهای الکترونیکی است .ما
مرکز پایشهایی داریم که افرادی که وارد خیابان س��یتیر میشوند و
اطراف موزه باشند قابل رویت هستند .قبل از لوورهم ما نمایشگاه کره
و ارمنستان را داشتیم و درهمان سالنهایی برگزار شد که کارشناسان
لوور آمده و دیده بودند.

آثار تحت بیمه هم قرار گرفتهاند؟

م��ا از  14اس��فند تا  13فروردین بی��ش از  104هزار بازدیدکننده
داش��تیم که هنوز هم مورد استقبال است و تا کنون بیش از  123هزار
نفر از لوور بازدید کردهاند.

همه آثار تحت بیمه کش��ور فرانسه هستند چون در ایران بیمه آثار
نداریم .این نکته را هم مدنظر بگیرید که هر موزهای که به کشوری داده
میش��ود مصنویت قضایی دارد یعنی در صورت بروز هرگونه اختالفی
مرجع تشخیص قانون ،کشوری است که اشیا را تحویل داده است.

با همتایانمان در موزه لوور مذاکراتی داش��تیم که بتوانیم نمایشگاه
دیگری را بیاوریم .از طرفی همکاری متقابل بر روی موضوعات پژوهشی
هم نهایی شده است تا جایی که هم اکنون هر دو هفته یک بار سلسله
نشس��تهای تخصصی در خصوص نمایش��گاه داریم که همکاران ما از
نمایشگاههای لوور به تهران می آیند و سخنرانی ارائه خواهند کرد.

در صحبتهایتان به قاچاق بودن درفش مفرغی
اشاره کردید ،اشیایی که به صورت قاچاق از ایران
خارج می شوند امکان برگشت دارند؟

برنامهای برای ادامه این روند وجود دارد؟

همزم�ان تفاهمی ب�ا عن�وان «امپراطوری گل
سرخ» در فرانسه انجام شده است؟

نمایشگاهی که آنها برگزار کردهاند ش��اهکار قرن نوزدهم ایران است
که بیش از  450ش��ی از بیش از  65موزه دنیا آنجا آمده اس��ت و بیش از
 13کشور در این نمایشگاه حضور دارند .نمایشگاه در  12گالری بزرگ در
فضایی بیش از یکهزار مترمربع برگزار شد و اولین بار است که هنر قاجار
بعد از ثبت کاخ گلستان در فهرست میراث جهانی معرفی میشود .همانطور
که میدانید در دوره پهلوی به خاطر یکسری سیاستها نمیخواستند هنر
قاجار برجس��ته و دیده شود ولی در ثبت جهانی کاخ گلستان نشان داده
شد چه ظرفیتی داشته است و همچنین اگر کسی از این نمایشگاه بازدید
کند متوجه می شود که دوره قاجار ادامه دوره صفوی است و نقاشی و هنر
و کاشی کاری در تلفیق با دنیای مدرن را قاجار داشته است.

خیر .مقطعی که این اشیا از ایران خارج شده است غیرقانونی نبود.
به این نکته توجه کنید؛ ش��ما شی دارید که حاصل کاوشها هستند
در اینخصوص تفاهمی اس��ت که بین دو کش��ور امضا ش��ده است و
به صورت قانونی خارج ش��ده است به همین خاطر مالکیت مادی این
اثر در لوور با فرانس��ه اس��ت؛ ما مالک معنوی این اثر هس��تیم .البته
قوانینی وجود دارد که اگر امروز یک شی از موزه ملی یا هر موزه ای
خارج شود و به صورت امانت به جایی برود هیچ موزهای نمیتواند در
س��الن خود اشیاء را نگه دارد چون این شی در پایگاه دادههای اسناد
فرهنگی ثبت شده است.

منظورتان از خستگی آثار چیست؟

آثار در ابتدای ورود  24تا  48س��اعت در مخازن می مانند و بس��ته
آنها باز نمی ش��ود تا اثر خودش را با محیط جدید تطبیق دهد .ضمن
آنک��ه در طول م��دت برگزاری تن صدا ،رفت و آمد و ...بر روی اثر تاثیر
میگذارد که به اصطالح اثر خسته میشود.

پرسمان

| فروردین  97هفته چهارم سال ششم

نقاط قوت و ضعف رویداد های نمایشگاهی بازار سرمایه تحلیل شد

توسعه ارتباطات با فعاالن
بازارسرمایه و کسب اطالعات
سالهاس��ت که نمایشگاه بورس ،بانک و بیمه با
مدیریت س��ه بخش اصلی از بازار مالی کشور در
حسین بوستانی
محل نمایشگاه تهران برگزار شده و با فراز و فرودها
مدیرعامل سرمایهگذاری
و وقفههایی به ایستگاه یازدهم خود رسیده است.
ایران و فرانسه
چنانچه از معنی کلمه نمایش��گاه نیز بر میآید،
این پدیده در واقع شامل فراهم کردن مکانی به منظور به نمایش گذاشتن
مطلبی اس��ت که ه��دف از آن ،بازاریابی یا عرضه و ف��روش آن مطلب و
محصول است .در ارزیابی هر نمایشگاه ،توجه به شرکتکنندگان نمایشگاه
و مخاطبان آن از اهمیت ویژهای برخوردار است .در تقسیمبندی برگزار
کنندگان نمایش��گاه ،ش��اهد دس��تهبندی برگزارکنندگان به گروههای
تخصصی و عمومی هستیم که بیشک برگزارکنندگان نمایشگاه بورس،
بان��ک و بیمه را باید در زمره مش��ارکتکنندگان تخصص��ی قرار داد .از
طرف دیگر ،از آنجا که محصوالت ارائه شده توسط مشارکتکنندگان در
این نمایشگاه عموما درطبقه خدمات مالی قرار میگیرند ،عرضه آنها در
نمایش��گاه نمود فیزیکی خاصی نداشته و ارائهکنندگان محصوالت مالی
ب��رای جلب مش��تری ،به معرفی خود و خدماتش��ان از طریق روشهای
مختلف اطالعرس��انی ،برگزاری دورههای آموزش��ی و جلسات مذاکراتی
با مخاطبانش��ان میپردازند .از آنجا که نمایش��گاه بورس ،بانک ،بیمه از
حضور همزمان س��ه صنعت مختلف در یک نمایشگاه شکل میگیرد ،به
بررسی هر یک به طور جداگانه میپردازیم:
بورس
فع��االن حاضر در بخش بورس به چند گروه مختلف از جمله نهادهای
حاکمیتی و شرکتهای باالدستی بازارسرمایه ،کارگزاری ها و شرکتهای
تولیدی پذیرفته شده در بورس تقسیم می شوند.
ب��ر این اس��اس حضور ش��رکتهای حاکمیتی و باالدس��تی بورس در
نمایش��گاه بهتری��ن فرصت را برای عم��وم فعاالن بازارس��رمایه بهمنظور
دسترس��ی به مدیران و بدنه کارشناس��ی این بخش از بازار فراهم کرده و
فرص��ت را برای درک متقابل این دو گ��روه از یکدیگر و فهمیدن توقعات
متقابل آنها در بازار را ایجاد میکند .در رابطه با شرکتهای سرمایهگذاری،
این شرکتها بر خالف شرکتهای کارگزاری ،به واسطه نداشتن محصول
و خدم��ات قابل ارائه ،فاقد مش��تری بوده و در ش��رایطی که کارگزاران با
تبلیغ خدمات و س��رویسهای خود مش��غول جلب مش��تریهای جدید
هس��تند ،ش��رکتهای س��رمایهگذاری از این ویژگی نمایش��گاه بهرهای
نمیبرن��د .همچنین ش��رکتهای تولی��دی پذیرفته ش��ده در بورس نیز
باوجود ارائه نمادین محصوالت خود در غرفهها ،با توجه به جنس متفاوت
بازدیدکنندگان و مخاطبات این نمایشگاه ،از شرایطی مشابه با شرکتهای
س��رمایهگذاری برخوردارند .با این حال از آنجا که مهمترین عامل کارایی
بازارهای مالی شفافیت اطالعات و تکمیل شبکه ارتباطات است ،مهمترین
کارکرد نمایش��گاه برای این دو گروه از مشارکتکنندگان ،ایجاد و توسعه
ارتباطات با فعاالن بازارسرمایه و به دست آوردن اطالعات به روز از وضعیت
س��ایر ش��رکتهای حاضر در نمایشگاه به منظور اس��تفاده در تصمیمات
سرمایهگذاری و همچنین دسترسی سهامداران فعلی و بالقوه به مدیران و
مسئوالن این شرکتها جهت کسب اطالعات است.
بانک و بیمه
هرچند اکثر قریب به اتفاق بانکهای حاضر در ش��بکه پولی کشور به
عضویت بورس در آمده و سهام آنها در تابلوهای مختلف بورس مورد معامله
قرار میگیرد ،ولی با توجه به ماهیت رقابتی بین دو بازار پول و س��رمایه،
حض��ور همزمان این دو رقی��ب دیرینه و موازی در قالب یک نمایش��گاه
و در کنار هم با س��وال جدی مواجه اس��ت .در ش��رایطی که منابع مالی
اصلیترین ابزار دو بازار پول و سرمایه به حساب میآید و جذب نقدینگی
به یکی از این دو بازار ،به کاهش س��طح منابع موجود در بازار دیگر منجر
میشود ،بانکها با استفاده از اندازه و توان مالی خود ،بزرگترین غرفههای
نمایشگاه را به خود اختصاص داده و در کنار شرکتهای کوچکتر فعال در
بازارسرمایه ،با تمام توان به ترغیب بازدیدکنندگان به حضور در بازا ر پول و
جذب نقدینگی آنها می پردازند .بر این اس��اس هرچند وجود نمایشگاهی
ب��ه منظور معرفی خدمات نوین ش��بکه پولی و افزای��ش آگاهی جامعه و
بازدیدکنندگان از این امکانات نکتهای مطلوب به حساب میآید ،اما حضور
همزمان بانکها در نمایشگاه بازارسرمایه چندان قابل توجیه نیست.
البته در رابطه با صنعت بیمه داس��تان کمی متفاوت بوده و با توجه به
پذیرفته شدن سهام اکثر شرکتهای بیمهای در بورس ،شکلگیری کانال
ارتباطی بین س��هامداران و بدنه مدیریتی شرکتهایی که سهام آنها را در
اختیار دارند ،نکتهای مثبت به حس��اب میآید .از طرف دیگر ،محصوالتی
که از جانب این شرکتها به بازدیدکنندگان ارائه میشود ،به واسطه جنس
متف��اوت خدمات بیمهای ،منافاتی با حضور همزمان با نمایش��گاه بورس
نداش��ته و آسیبی به آن بخش وارد نمیکند .در نهایت به جز مواردی که
به آنها اشاره شد ،چنانچه به برگزاری این نمایشگاه از جانب مخاطبان آن
نگاه کنیم ،مشاهده میشود که مخاطبان نمایشگاه بورس ،بانک و بیمه را
گروههای متفاوتی از جمله مخاطبان تخصصی و عمومی تشکیل دادهاند.
در رابط��ه با مخاطبان عام ،برگزاری این نمایش��گاه فرصتی مطلوب را در
اختیار مس��ئوالن قرار میدهد که به فرهنگسازی و ارتقای سطح دانش
مالی و میزان س��رمایهگذاری جامعه بپردازند .از طرف دیگر ،بازدید از این
نمایشگاه فرصت مناسبی را در اختیار عموم مردم قرار میدهد که امکان
آش��نایی بیشتر آنها با فرصتهای سرمایهگذاری و بازارهای مالی را فراهم
میکند .البته در بعد مخاطبان تخصصی نیز ضمن شکلگیری ارتباطات و
همکاریهای جدید ،شرایط برای همافزایی بین فعاالن بازار فراهم شده و
از آن گذش��ته ،با بازترشدن درهای کشور به روی سرمایهگذاران خارجی،
این نمایش��گاه به مثابه ویترینی بزرگ از بازار مالی کشور ،شرایط را برای
معرفی فرصتهای متعدد و جذاب موجود در این بازار ،ایجاد همکاریهای
مشترک با طرفهای خارجی و جذب منابع ارزی فراهم میکند.

«فاینکس» در مسیر ایدهآلها
هنوز بسیاری از شرکتها با مزایای پذیرش خود در بورس آشنا نیستند

مژده ابراهیمی برگ�زاری نمایش�گاه بینالمللی ب�ورس ،بانک و بیمه با تمام ضعفها و قوتها ،تنها رویداد رس�می بازارس�رمایه در
خبرنگار
جامعه است .رویداد مذکور یک فرصت حضور در عرصه اقتصادی و اثرگذاری صنعت مالی بر اقتصاد کشور بوده که
این مس�ئله را برای معرفی توانمندیها باید جدی گرفت .همچنین این نمایشگاه راهکاری در راستای بازتاب ظرفیتهای بازارسرمایه
در زمین�ه بی�ان فرآیندهای تامینمالی ارزان قیمت و آس�ان در این بازار اس�ت .البته درمدت برگزاری این نمایش�گاه عالوه بر اعالم
دس�تاوردها و تواناییهای بازارهای مالی کش�ور ،استحکام و قابلیت اتکا به این بازارها در راستای اهداف آن تبلیغ میشود و زمینهای
برای آش�نایی ،جلب توجه و اعتماد اقش�ار مختلف جامعه با ظرفیتهای بازار سرمایه به وجود میآید .البته از آن جاکه رویداد مذکور
عنوان بین المللی را با خود به یدک میکشد شایسته است برخی از پارامترهای جهانی بر گزاری نمایشگاهی را هم در خود بگنجاند .با
توجه به اینکه فعاالن بازار پول و سرمایه از ارکان اصلی حاضردر این نمایشگاه هستند حداقل انتظار این بوده که برنامههای راهبردی
برای جذب س�رمایهگذار در این رویداد جنبه عملیاتی یابد .آنچه که ضرورت اقتصادی کش�ورمان بوده وباتوجه به ساختار این رویداد
دور از انتظار نیس�ت .همچنین این نمایش�گاه به مثابه ویترینی بزرگ از بازار مالی کش�ور ،میتواند شرایط را برای معرفی فرصتهای
متعدد و جذاب موجود در این بازار ،ایجاد همکاریهای مش�ترک با طرفهای خارجی و جذب منابع ارزی فراهمکند .در مجموع یکی
از اهداف هر نمایشگاه بینالمللی ،جذب سرمایهگذاران خارجی است که در این زمینه نیز «فاینکس» خیلی موفق نبوده است .با توجه
به این موارد نظرات فعاالن بورسی را در خصوص مباحث مختلف این رویداد جویا شدیم.

بستری برای معرفی ظرفیتهای بالقوه و بالفعل بازارسرمایه
برگزاری نمایشگاههای تخصصی در حوزه اقتصاد و مالی در سطح کشور،
اقدامی است که طی س��الیان اخیر مورد توجه مسئوالن ،صاحبنظران
و کارشناس��ان این حوزه قرار گرفته و روز به روز ش��اهد بهبود س��طح
کیفی��ت برگزاری آن ت��وأم با افزایش میزان حضور مش��ارکتکنندگان
هس��تیم .بیشک برگزاری چنین نمایش��گاههایی میتواند منشا گسیل
مزایای متعدد به س��مت اقتصاد کشور به ویژه بازارهای مالی شود و در
این بین ،بازارس��رمایه نیز میتواند سهم عمدهای از این مزایا را به خود
اختصاص دهد.
برگزاری نمایشگاههای تخصصی اقتصادی و به خصوص درحوزه مالی
و س��رمایهگذاری ،از یک سو زمینهس��ازو فرصت مناسبی برای معرفی
ابزارها و نهادهای مالی بازارس��رمایه به عموم مردم و گس��ترش فرهنگ
س��رمایهگذاری مولد و صحیح در کشور بوده و از سوی دیگر شناساندن
ظرفیتهای بالقوه و بالفعل بازارسرمایه در تامین منابع مالی ارزانتر برای
بنگاههای اقتصادی بزرگ و کوچک است .همچنین در این نمایشگاهها،
نهادهای مالی و ش��رکتهای ارائهدهنده خدمات مالی و سرمایهگذاری
داخل��ی و خارجی اقدام ب��ه معرفی خدمات ،تجربی��ات ،توانمندیها و
دس��تاوردهای خود به سایر شرکتها و مش��تریان بالقوه حاضردارند .بر
این اس��اس فعاالن بازار سرمایه با استفاده از فرصت به دستآمده ضمن
بازاریابی مناس��ب ،گس��ترش دایره مشتریان ،ش��ناخت سالیق مختلف
موج��ود در بخش تقاضای بازار محصوالت مالی و برنامهریزی مناس��ب
جهت پاسخگویی به این نیازها در آینده ،به ارزیابی دستاوردهای خود از
جانب متخصصان حاضر در نمایشگاه پرداخته و از این رهگذر می توانند
نسبت به رفع کاستیهای موجود اقدام کنند.
ع�لاوه ب ر این ،افزای��ش ارتباطات و هماهنگی می��ان بازیگران اصلی
بازارهای مالی ش��امل بازارس��رمایه ،پول و بیمه ب��ا یکدیگر ،بنگاههای
اقتص��ادی و فع��االن عرصهه��ای مختل��ف از دیگ��ر مزای��ای برگزاری
نمایشگاههای تخصصی مالی و اقتصادی است.
همواره نمایش��گاههای تخصصی ،فضایی مناس��ب ب��رای گفتوگو،
تعام��ل ،انتقال دس��تاوردها،تجربیات و همکاری می��ان بازیگران اصلی،

کارشناس��ان ،متخصصان و حتی دانش��جویان
آن به ش��مار میرود .در واق��ع در این محافل،
مش��ارکتکنندگان به ارائه آخرین تجربیات و
دانش خود در زمینه تخصصی فعالیت خویش
حبیبرضا حدادی
مدیرعامل شرکت
میپردازند که این موضوع میتواند بس��ترهای
تامینسرمایه امید
مناس��ب برای توس��عه همکاریها ،تش��ریک
مساعی و ایجاد ارزشافزوده برای کشور فراهم کند.
ج��دای از مزایای یادش��ده برای برگزاری نمایش��گاههای تخصصی
اقتصادی و مالی ،فراهم شدن فضای مناسب برای ایجاد تعامل و انتقال
تجربیات میان نهادها و شرکتهای داخلی با شرکتکنندگان خارجی
حاضر در نمایش��گاه ،میتواند یکی از مهمترین دستاوردهای برگزاری
آن باشد .این موضوع برای نمایشگاه بورس ،بانک و بیمه که یازدهمین
دوره آن در اواخر فروردین بوده ،صادق است .در واقع شرکتهای داخلی
میتوانند ضمن ارائه توانمندیهای خود ،ظرفیتهای گسترده موجود
در بازارهای مالی کشور به ویژه بازارسرمایه را به اشخاص و شرکتهای
خارجی حاضر در نمایش��گاه معرفی ک��رده و در جهت اتصال بازارهای
مالی کش��ور به بازارهای بینالمللی ق��دم بردارند .این مهم میتواند از
طری��ق مذاکرات دو و چن��د جانبه یا برگزاری نشس��تهای تخصصی
در طول برگزاری نمایش��گاه محقق شود .همچنین نمایشگاه تخصصی
بازارسرمایه فرصت برگزاری کارگاهها و کالسهای آموزشی مختلف را
در راس��تای افزایش س��طح دانش و آگاهی مالی و سرمایهگذاری آحاد
جامعه فراهم میکند.
بر این اس��اس م��ردم و س��رمایهگذاران عالقمند ،با حض��ور در این
نمایشگاهها ،ضمن برقراری ارتباط با فعاالن برتر و نام آشنای بازارسرمایه،
می توانند با شرایط ،ضوابط مختلف حاکم بر بازار ،محصوالت و ابزارهای
مالی قابل معامله  ،نحوه سرمایهگذاری،کس��ب سود و بازده در این بازار
آشنا ش��وند.همچنین این موضوع کمک میکند بخشی قابل توجهی از
س��رمایههای خرد جامعه به سمت بازار سرمایه که در واقع بستر اصلی
حمایت از تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی است ،جریان یابد.

ضرورت طراحی ابزارهای مالی جدید
نق��ش اصل��ی بازارس��رمایه تامینمالی(ب��ازار اولیه) و توس��عه فرهنگ
س��رمایهگذاری اس��ت .هر دوی این موارد نیاز به تبلیغ و شناخته شدن
دارد .ه��ر چند ضریب نفوذ بازارس��رمایه حدود  11میلی��ون نفر اعالم
میش��ود ،اما هم��ه این تعداد کد معامالتی فعال نب��وده و تعداد فعاالن
بس��یار کمتر اس��ت .نمایش��گاه فاینکس میتواند فرصتی برای معرفى
محص��والت ،توانمندىه��ای ارکان بازارس��رمایه ،نظرس��نجی ،دریافت
سواالت و تقاضاهای شرکتکنندگان برای طراحی ابزارهای مالی جدید
باشد .این مهم در سنوات اولیه برگزاری این نمایشگا ه ایجاد نشد و بیشتر
این نمایشگاه تبدیل به دید و بازدید ارکان بازار از هم و بررسی عملکرد
رقبا برای آنان بود .اگرچه در چند سال گذشته این وضعیت بهتر شده،
ام��ا هنوز هم ب��ا وضعیت ایدهآل خود فاصله دارد .به نظر میرس��د این
مس��ئله یکی از دالیل شرکت کم س��رمایهگذاران بالقوه و افرادی غیر از
اهالی بازارسرمایه در این نمایشگاه باشد.
البت��ه در فاینک��س برای س��رمایهگذاران امکان مقایس��ه بین ارکان
بازارس��رمایه ،انتخاب یک شرکت برای همکاری های بلندمدت ،مقایسه
بین بازارس��رمایه و خدمات آن با س��ایر حوزهه��ای اقتصادی همچون،
موسس��ات مالی و اعتباری ،بانکها و ش��رکتهای بیمه فراهم میشود
ت��ا متولیان و فعاالن مربوط بتوانند در فضایی تخصصی اقدام به انتخاب
کنن��د .همچنین دانش کم س��رمایهگذاران بالقوه س��بب ع��دم توانایی
استفاده از این پتانسیلها شده است.
تش��کیل نمایشگاه بینالمللی در جهان قدمتی در حدود  3500سال
دارد .بر این اس��اس میتوان به اهمیت آن در اعصار مختلف پی برد در
واقع فنیقیها در بینالنهرین اولین پایهگذاران نمایشگاههای بینالمللی
بودهاند .یکی از اهداف هر نمایش��گاه بینالمللی ،جذب س��رمایهگذاران

خارجی اس��ت که در این زمین��ه نیز فاینکس
خیلی موفق نبوده اس��ت .هرچند دلیل آن به
کلیات اقتصاد کش��ور و مسائل سیاسی ارتباط
دارد ،اما در صورت برگزاری نمایش��گاه مجازی
فیروزه ساالرالدینی
مدیرعامل مشاور
در کن��ار همی��ن نمایش��گاه و همزم��ان با آن
سرمایهگذاری هدفحافظ
میتواند به جذب سرمایهگذاران خارجی کمک
کند .نمایش��گاههای مجازی با استفاده از فنآوری نوین و بر روی شبكه
اینترنت انجام می پذیرد و با توجه به هزینههای برگزاری ،محدودیتهای
زمانی ،عدم نیاز به س��فر و اقامت و . ...در حال گس��ترش است .هرچند
در حال حاضر این نوع نمایش��گاهها نمیتواند به صورت كامل جایگزین
نمایشگاههای حضوری دیگر شود ،اما در مرحله اول و به منظور آشنایی
سرمایهگذاران خارجی میتواند بسیار موثر باشد.
البت��ه یک��ی از راهه��ای افزای��ش ضریب نف��وذ فاینک��س در بین
س��رمایهگذاران بالقوه حضور بسیار پررنگ رس��انهها در این نمایشگاه
و اطالعرس��انی از وضعیت ناشران و ارکان بازارسرمایه در فضای کشور
اس��ت .این امر سبب طرح دوباره اهمیت و نقش بازارسرمایه در فضای
سرمایهگذاری و اشاعه بیشتر فرهنگ سرمایهگذاری در بین عموم افراد
جامعه خواهد شد.
همچنین یک راهکار دیگر در ارتقا کیفیت نمایش��گاه این اس��ت که،
غرفهداران به نکات کلیدی زیر در انتخاب پرس��نل خود به منظور ارائه
اطالعات توجه داشته باش��ند،از آن جمله میتوان به استفاده از کلمات
س��اده و قابل فهم برای عموم در ارائه مطالب،تس��لط کافی بر مفاهیم،
حوصله در پاسخگویی به مراجعهکنندگان و استفاده از همه تخصصها
در نمایشگاه اشاره داشت.

رشد ضریب نفوذ بازارسرمایه بر عهده فضایمجازی
برگزاری نمایش��گاه بینالمللی بورس ،بان��ک و بیمه با تمام ضعفها و
قوتها ،تنها رویداد رسمی بازارسرمایه در جامعه است .نکتهای که تمامی
ارکان و فعاالن بازارس��رمایه باید به آن توجه داش��ته باشند ،این است که
این نمایش��گاه یک فرصت حضور در عرصه اقتصادی و اثرگذاری صنعت
مالی بر اقتصاد کش��ور بوده که این فرصت حضور و معرفی توانمندیها را
باید جدی گرفت.
بسیاری از فعاالن بازار و مدیران همواره از عدم تناسب جایگاه بازارسرمایه
در میان بخشهای دیگر اقتصاد انتقاد دارند  .حال باید دید خود شرکتها
و بنگاههای فعال بازارس��رمایه در راستای ارتقای نقش بازارسرمایه چقدر
قدم برداشتهاند ،با این حال در عمل برخی فعاالن بازارسرمایه در اینگونه
رویدادها کامال منفعل هس��تند و تحرک خاصی از خود نشان نمیدهند و
حتی برخی موارد به تحریم نمایشگاه نیز میپردازند.
هرگونه تحریم و عدم مش��ارکت جدی در رویدادی همچون نمایشگاه
بورس و بانک میتواند این س��یگنال را به سیاس��تگذاران و سایر فعاالن

اقتصادی بدهد که بازارسرمایه از انسجام و پختگی الزم برخوردار نیست.
انتقاد کردن آس��انترین کار اس��ت .باید از تک تک اعضای بازارس��رمایه
این س��وال را پرسید برای ارتقای نقش بازارس��رمایه و گسترش فرهنگ
سرمایهگذاری در بازارسرمایه چه کار کردهاند .نمیشود همه مسئولیتها
را به گردن ارکان حاکمیتی انداخت و کنار گود نشست و نظارهگر و منتقد
بود .این رویداد صنفی میتواند یکی از فرصتهایی باشد که بازارسرمایه از
آن در راستای اهداف خود بهرهبرداری کند ،البته بر کسی پوشیده نیست
با ایدهآلها خیلی فاصله داریم.
در این میان اطالعات آماری از ضریب نفوذ بازارس��رمایه نشان میدهد
هر س��اله تقریب��ا 15درصد به ضریب نفوذ بازارس��رمایه اضافه میش��ود،
یعنی هر س��ال میزان مشارکت مردم در بازارس��رمایه همین مقدار رشد
میکند .این ش��اخص ک��ه از مجموع تعداد کدهای س��هامداری و تعداد
صاحبان واحدهای س��رمایهگذاری صندوقهای س��رمایهگذاری بهدست
میآی��د ،از  6.5میلی��ون نفر در ابتدای س��ال  92به بی��ش از 11میلیون

نفر تا پایان اس��فند س��ال  95رسیده و نمایانگر
رشد 74درصدی است .این شاخص یکی از ابعاد
مردمی گردن بازارسرمایه است .ارقام مذکورنشان
میدهد در مجموع 14درصد از جمعیت ایران در
مجتبی شهبازی
مدیر معامالت کارگزاری
بازارسرمایه سهامدارند و اگر هر خانواده را  3نفر
بانک پاسارگاد
محاس��به کنیم اکنون 40درصد از خانوادههای
ایرانی بهنحوی در بازارسرمایه ذینفع هستند.
پس نتیجه میگیریم هرچند چند س��الی است میزان مشارکت نهادها
و فعاالن بازارس��رمایه در نمایشگاه بورس و بانک قابل قبول نبوده ،اما بازار
سرمایه جایگاه خود را درمیان مردم هر ساله بهبود بخشیده که در این میان
نقش رس��انهها و فضای مجازی را نمیتوان نادیده گرفت .شاید بتوان گفت
بار اصلی رشد ضریب نفوذ بازارسرمایه بر عهده فضای مجازی بوده است که
در همین راستا برگزارکنندگان این نمایشگاه به درستی به حمایت بیشتر از
حضور استارت آپها در این رویداد صنعت مالی پرداختهاند.
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زمانی برای توسعه فرهنگ
سهامدارى و سرمایهگذارى
نکت��ه مهم��ی ک��ه در خص��وص برگ��زاری
سیاوش وکیلی
نمایشگاهها و به خصوص نمایشگاههای مالی باید
مدیرعامل سرمایهگذاری
مدنظر داش��ت ،ایناس��ت که برگزاری اینگونه
توسعه گوهران امید
رویداده��ا میتواند مح��رک بخشهای مختلف
اقتصادی باش��د .به هر حال شیرازه دستیابی به اهداف کالن اقتصادی در
گرو اعتمادس��ازی به فضای بازار پول و س��رمایه است .از مجموع جمعیت
 80میلیونی کش��ور حدود  15درصد مردم کد بورس��ی دارند که با فرض
محال اینکه تمامی این کدها به طور فعال خرید و فروش انجام دهند ،باز
هم در مقایسه با بزرگترین بازارسرمایه دنیا که بازار آمریکاست و مشارکت
 46درصد از مردم خود را در خرید صندوقهای مش��ترک و یا سهام دارد،
راه طوالنیای در پیش است.
آشنایی با ساز و کار پذیرش شرکتها در بورس ،میتواند کمک شایانی
به گسترش کسبوکارهای مختلف در اصناف گوناگون کند .هنوز بسیاری
از ش��رکتها با مزایای پذیرش خود در بورس آشنا نیستند و میبینیم که
به محض معرفی خودمان به عنوان فعال بازارسرمایه ،گوشهای اطراف تیز
میشود و سوال میپرسند که این بازار اصال چگونه بازاریست؟
دلیل اینهمه نا آش��نایی هرچه که هس��ت میتواند از طریق برگزاری
رویداد ها و نمایشگاهها در زمانهای مناسبی که امکان مشارکت افراد در
آن بیشتر باشد میسرشود .همچنین چنانچه روی بهینه کردن نمایشگاهها
از نظ��ر محتوا و ش��کل مانور بیش��تری بدهیم ،در کنار ایجاد تس��هیالت
توریستی و زمان مناس��بی که عمدتا مطابق با تعطیالت بینالمللی بوده،
میتوان تمرکز را بر بازدیدکنندگان بینالمللی هم بیشتر کرد.
همچنی��ن این نمایش��گاهها میتواند در کنار ترویج و توس��عه فرهنگ
س��هامدارى و س��رمایهگذارى به معرفی خدمات نوین بانکی در حوزه بازار
پول کش��ور و معرفی خدمات نوین بیمهای بپردازد .ش��اید این نمایشگاه
بهتری��ن فرصت برای بانکها باش��د تا بتوانند درصورت��ی که دلیلی برای
اعتماد به آنها وجود دارد دالیل خود را به عموم ارائه دهند .به نظر میرسد
ب��ا توج��ه به اینکه جمعیت دوره س��الهای دهه  60تا ده تا پانزده س��ال
دیگر وارد سالهایی خواهند شد که نیاز به اتکای خدمات تامیناجتماعی
و بیم��های دارند و همانطور که میدانیم این جمعیت بس��یار قابل توجه
هستند ،چنانچه راهحلی برای سالهای آتی آنها وجود داشته باشد باید از
همین امروز به فکر ابزارها و پوش��شهای آنها بود که در صورت خالقیت
و چارهاندیش��ی این صنعت ،این نمایشگاهها بهترین فرصت معرفی آنها به
عموم خواهد بود.

فرصتی برای معرفی
فرآیندهایتامینمالی
ارزان قیمت

الهه ظفری

بازارس��رمایه در اص��ل س��ازوکاری جه��ت
گسترش زمینه تامینمالی و افزایش سودآوری
ارکان اقتص��ادی اعم از ش��رکتها خصوصی و
نهادهای تحت نظارت دولت است که امکان ایفای نقش تمامی بازیگران
اقتصادی را برای اس��تفاده از ظرفیتهای موجود در یک شرایط رقابتی،
فراهم میکند.
البته به واس��طه ماهیت رقابتی بازارس��رمایه در صورت کشش عرضه
و تقاضا همه فعاالن بازارس��رمایه میتوانند از ام��کان تامینمالی در این
بازار استفاده کنند؛ بهخصوص تسهیل فرآیند تامینمالی بخش خصوصی
که در س��ال گذشته سهم قابل توجهی در این زمینه برای اقتصاد کشور
داش��ته اس��ت .همچنین در این رون��د هر نهاد مالی ک��ه بتواند ارزانتر،
آس��انتر و س��ریعتر تأمینمالی کند با اقبال بیش��تری روبرو میش��ود،
بنابرای��ن نمیتوان یک نظ��ام اقتصادی را با اجبار به صنایع تحمیل کرد.
تامینمالی ارزان قیمت مزیتهای فراوانی برای ش��رکتهای تولیدی به
همراه دارد که افزایش بازدهی از جمله این مزیتها به شمار میرود  .در
این راس��تا معرفی و گسترش مفاهیممالی با فراهمسازی زمینه مشارکت
متقاضیان در بازارسرمایه امری ضروری به نظر میرسد.
از طرف دیگر با فرض شفافیت اطالعاتی شرکتهای بورسی و آگاهی
سرمایهگذاران نسبت به طرحهای ش��رکتها ،سرمایهگذاران در انتخاب
آگاهان��ه خود ،در ش��رکتها و طرحهای��ی س��رمایهگذاری میکنند که
بازدهی باالتری داش��ته باشند و بدین ترتیب شرکتهایی که تامینمالی
خود را از طریق بازارس��رمایه و عموم س��رمایهگذاران انجام میدهند به
تخصی��ص بهینه منابع مال��ی کمک میکنند که خود منجر به رش��د و
توسعه اقتصادی کش��ور خواهد شد .البته مزیت دیگر بازارسرمایه امکان
جذب حجم باالیی از نقدینگی در یک مرحله انتش��ار اوراق و نیز تبدیل
داراییهای غیرمولد به داراییهای مولد به عنوان پش��توانه انتش��ار اوراق
مالی اس��ت .در همین راس��تا نمایش��گاه بینالمللی بورس ،بانک و بیمه
ته��ران راهکاری در راس��تای بازتاب ظرفیتهای بازارس��رمایه در زمینه
معرفی فرآیندهای تامینمالی ارزان قیمت و آسان در این بازار است.
همچنین درمدت برگزاری این نمایش��گاه ضمن معرفی دستاوردها و
تواناییهای بازارهای مالی کش��ور ،استحکام و قابلیت اتکا به این بازارها
در راس��تای اهداف آن تبلیغ میش��ود و باعث آش��نایی و جلب توجه و
جلب اعتماد اقش��ار مختلف جامعه در خصوص آن اهداف میش��ود؛ زیرا
اگر نت��وان به بازار مالی کش��ور اعتماد کرد ،امکان دس��تیابی به اهداف
مترقی و کالن اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی میس��ر نخواهد شد .بر
این اس��اس نمایش��گاه میتواند این پیام را برای سرمایهگذاران داخلی و
خارجی در برداش��ته باش��د که بازارمالی ایران همچنان با برخورداری از
انسجام و وحدت رویه به همه ذینفعان این بازار خدماترسانی میکند.
از طرفی ویژگی ممتاز دیگر این نمایش��گاه ورود ابزارهای نوین مالی در
س��ال گذشته در بورسهای کشور است که در این نمایشگاه میتواند در
نشس��تها و کارگاههای تخصصی به بحث و تبادل نظر گذاش��ته ش��ود.
اگرچه در کشور هنوز فرهنگس��ازی الزم برای بهرهبرداری از ابزارهایی
همچون معامالت آتی س��هام به ویژه معامالت آتی برای ش��اخص سهام،
فروش اس��تقراضی و سایر ابزارهای این چنینی انجام نشده است اما این
نمایش��گاه میتواند فرصت مناسبی برای س��ازمانبورس و اوراقبهادار و
س��ایر ارکان درگیر باش��د تا این ابزارها در این محیط معرفی کنند و از
سوی عموم مردم شناخته شوند .
همچنین درخصوص راهان��دازی برخی از این ابزار باید همفکری الزم
ص��ورت گیرد .باید خاطر نش��ان کرد درکنار تم��ام جنبههای مثبتی که
نمایشگاه بینالمللی بورس ،بانک و بیمه میتواند داشته باشد لزوم توجه
بیش��تر به عواملی مانند؛ انجام تبلیغات مناسب برای حضور افراد بیشتر
در نمایش��گاه ،اختصاص زمان مناسب با شرایط بازار برای فعاالن ،وجود
صرفه و س��ود از اختصاص هزینه توس��ط بنگاههای مالی برای حضور در
نمایشگاه ،تمرکز بیشتر و عمیقتر روی موضوع اصلی بورس ،بانک و بیمه
و پرهیز از حواش��ی و  ...ضروری بوده و میتواند باعث جذب بیشتر افراد
به این رویداد شود.
تحلیلگر وکارشناس
بازار سرمایه

دانش مالی
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1

افق زمانی

سبــده یا سهام پیشنها ید هفتـه

2

سبد پیشنهادی شرکت سبد گردان کاریزما
شرکت

نماد

هدف قیمتی

توضیح

درصد سبد

فوالد مبارکه اصفهان

فوالد

4,000

رشد قیمت جهانی فوالد و افزایش قیمت ارز

10

پاالیش نفت اصفهان

شپنا

6,000

افزایش کرکاسپرد ،افزایش قیمت نفت و ارزش جایگزینی باال

10

سرمایهگذاری
صندوق بازنشستگی

وصندوق

2,200

پاالیش نفت تبریز

شبریز

9,500

معدنی و صنعتی گلگهر

کگل

4,000

پتروشیمی مبین

مبین

6,500

فوالد کاوه جنوب کیش

کاوه

3,600

میان مدت

بلند مدت

نسبت  P/NAVمناسب ،پتانسیل افزایش سودآوری
زیرمجموعهها
افزایش کرکاسپرد ،افزایش قیمت نفت ،سودآوری
شرکتهای زیرمجموعه
رشد قیمت جهانی فوالد و تکمیل زنجیره ارزش محصوالت
افزایش قیمت دالر مبادلهای ،وجود ظرفیت بالاستفاده در شرکت
و وابستگی طرحهای جدید پتروشیمی منطقه به یوتیلیتی مبین
رشد قیمت جهانی فوالد و افزایش قیمت ارز
و افزایش ظرفیت تولید شمش

3

ف حافظ
سبد پیشنهادی شرکت مشاور سرمایهگذاری هد 

سبد پیشنهادی شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد

شرکت

نماد

هدف
قیمتی

درصد
پرتفو

توضیح

فوالد کاوه
جنوب کیش

کاوه

3000

20

شرایط مناسب بنیادی

فوالد مبارکه اصفهان

فوالد

3500

20

شرایط مناسب بنیادی
و چشمانداز مثبت قیمتهای جهانی

توکاریل

توریل

2300

15

شرایط مناسب بنیادی

پاالیش نفت تبریز

باما

کاما

12000

15

شرایط مناسب بنیادی

10

قند نیشابور

قنیشا

3500

15

شرایط مناسب بنیادی

10

معدنی کیمیای
زنجان گستران

کیمیا

17000

15

شرایط مناسب بنیادی و تکنیکالی

افق زمانی

10
10

میان مدت

10

صنایع پتروشیمی خلیج
فارس

فارس

7,500

افزایش سودآوری در سالهای آتی ،عدمرشد نسبت به بازار

10

سایپا دیزل

خکاوه

-

طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل جادهای ،توسعه همکاری با ولوو
اهرم بالی سودسازی

10

توضیح

مخابرات ایران

اخابر

2,800

نزدیکی به مجمع و تقسیم سود مناسب

10

نام شرکت

افق زمانی

ملی صنایع مس ایران

هدف
نماد
قیمتی

درصد

توضیح

فملی  3300افزایش نرخ جهانی مس و نرخ ارز

افزایش نرخ جهانی روی
کیمیای زنجان گستران کیمیا 16500
رشد نرخ ارز و طرحهای توسعهای
میان مدت
افزایش نرخ و حجم فروش
فراورده های نسوز ایران کفرا 5100
و راهاندازی طرح توسعه

بلندمدت

www.hadafhafez

شبریز

رشد ارز مبادالتی

9000

15
15
15
10

توسعه خدمات
دريايي وبندري سينا

حسینا 11000

رشد ارز مبادالتی

10

معدنی و صنعتی گلگهر

کگل 4800

رشد سودآوری

10

هلدینگ خلیجفارس
توسعه معدنی و صنعتی
صبانور

فارس  7500طرحهای توسعه و رشد نرخ فروش
کنور 3500

بهرهبرداری از گندلهسازی
رشد نرخ ارز

15
10

www.pasargadbroker.com

خوانندگان محترم واقف باشند سبد پیشنهادی ارایه 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.

www.sgc.co.ir

مقاله

بررسی تاثیر تحریم اقتصادی
بر شرکتهای پذیرفتهشده
در بورس

سیده مرضیه جاللی  -محسن احمدی نورالدین وند

هفتهنامه بورس :تحریم اقتصادی ،به عنوان
ابزار فش��ار و اجبار در پیش��برد اهداف سیاس��ت
خارجی کشورها مدنظر بوده است.
با پیروزی انقالب اسالمی ایران در زمستان ،1979
ای��االت متحده امریکا تاکنون به کرات از این ابزار
علیه ایران اس��تفاده کردهاس��ت ،بنابراین ایران با
پدیده تحریم بیگانه نیس��ت .هدف از این تحقیق،
بررس��ی تاثیر تحری��م اقتصادی بر ش��رکتهای
پذیرفت��ه ش��ده در بازارس��رمایه ایران اس��ت .در
راستای این هدف تعداد  101شرکت که اطالعات
مورد نیاز برای دوره  10ساله تحقیق ( )80-89در
مورد آنها قابل دسترس بود انتخاب شدند.
ای��ن تحقی��ق از دی��دگاه روش و ماهی��ت از نوع
تحقیقه��ای کاربردی و علی به حس��اب میآید و
جهت انجام فرضیههای آماری از روش رگرسیون
حداق��ل مربع��ات معمول��ی ( )OLSاس��تفاده
شده است.
نتایج بهدس��ت آم��ده بیانگر آن اس��ت که تحریم
اقتص��ادی ب��ر  2متغی��ر (س��ودآوری و ریس��ک
سیس��تماتیک) تاثی��ر مثبت نداش��ته و بر متغیر
نقدینگی تاثیر مثبت داشته است.

مفاهیم مالی

سجاد بوربور

مدیر میداس سرمایه

پرسشهای خود را از مشاوران ما بپرسید .به سامانه 3000 6666 970 970پیامک بزنید
پست الکترونیکbazarsarmaye@gmail.com :

معاملهگری==/تحلیلگری

کس��انی که عالقهمند به س��رمایهگذاری در بازارهای بورس
هس��تند به چه��ار طریق آینده قیمت س��هم م��ورد نظر را

پیشبینی میکنند:
)1تکنیکال )2 /فاندامنتال )3 /تکنوفاندامنتال )4 /رفتار هیجانی(دنبالهرو)

تکنیکال
در دنیا سبکهای تحلیلی مختلفی وجود دارند که به صورت فنی توده خریداران و
فروشندگان را پیشبینی میکنند به این صورت که اگر پیشبینی این باشد که توده
خریداران قویتر است دستور به خرید سهام را میدهند و اگر توده فروشندگان قویتر
باشد دستور به فروش سهام را میدهند.
مانند .1 :روش جان مورفی  .2 /امواج الیوت  .3 /نیکالس دارواش  .4 /بیل ویلیامز/
 .5استفاده از اندیکاتورها و اسیالتوها  .6 /استفاده از فیبوناچی و چنگال آندروز و ...
کس��انی که از این سبکها و تکنیکها و ابزارها در پیشبینی روند قیمت استفاده
میکنند ،تحلیلگر تکنیکال نامیده میشوند .طبق بررسیهای ما تمام این سبکها بر
گرفته از روش جان مورفی و نیکالس دارواش اس��ت که در واقع این سبکها چندین
دهه قبل پیش خلق ش��دهاند پس از کارایی آنها کاس��ته شده و با تغییر ساختار بازار
قطعا کارایی پیشین را ندارند.
چه چیز باعث تغییرات قیمت میشود؟
وقتی واقعبینانه به حرکات قیمت نگاه میکنیم میبینیم که تفکر جمع عزیمی از
معاملهگران که تمایل به خرید دارند یا فروش ،تعادل عرضه و تقاضا را از بین میبرند و
حرکات قیمت شکل میگیرد حاال از این حرکات قیمت الگوهای قیمتی واندیکاتورها
و میانگینهای متحرک و ...ش��کل میگیرد حاال ما به عنوان یک فرد منطقی باید به

پیشخوان

سهام نخرید مگر با شناخت
رفتار و روانشناسی بازار

قیمت یا به مشتقات قیمت توجه کنیم.

مشتقاتقیمت
تمام مش��تقات قیمت مانند یک تابع عمل میکنند یعنی ورودی که قیمت است
در تابع میرود و یکسری عملیات ریاضی روی قیمت صورت میگیرد و خروجی این
تابع معیار تصمیمگیری برای تحلیلگر است .از فرمول اندیکاتورها و اسیالتورها کامال
مشخص است که خروجی این ابزارهای پیچیده با تاخیر زیادی همراه است.
اشباع خرید و اشباع فروش
تحلیلگران تکنیکال معتقد هس��تند که وقتی اندیکاتورها به نواحی اش��باع خرید
میرس��ند به نوعی خریداران در بازار رو به اتمام هستند و به زودی قیمت سهم افت
میکند و وقتی اندیکاتورها به نواحی اش��باع فروش میرسند به نوعی فروشندگان در
بازار رو به اتمام هستند و به زودی قیمت سهم رشد میکند.
کدام اندیکاتور درست میگوید؟
وقت��ی ب��ا چند اندیکات��ور کار میکنیم موارد بس��یار زیادی به وج��ود میآید که
سیگنالهای نا همگن میدهند و تحلیلگر را دچار سردرگمی میکند.
آیا اندیکاتورها برای حال بازار ،پیشبینی مناسبی دارند؟
اندیکاتورها با استفاده از دادههای پیشین ،پیش فرض  14روز گذشته دادههای حال
را میس��ازند و ای��ن دادهها برای معاملهگر معیار تصمیمگیری اس��ت ،ما در دنیایی
هستیم که هر لحظه به واسطه اخبار متاثر میشود حاال اندیکاتورها و سایر ابزارهای
تکنیکالی که با دادههای پیشین کار میکنند میتوانند پیشبینی با اعتبار باالیی از
حرکات قیمت در حال بازار ارائه کنند.

کانال برتر

مزیت رقابتی مهم است نه صرف واردات

انتظار داریم که امس��ال انواع و اقس��ام خبرها بیرون بیاید که مثال کش��ور
سال گذشته «چهار میلیون دالر سنجاق سر» یا « ۳میلیون دالر پشم بز» یا
« ۲.۵میلیون دالر میخ فوالدی» و امثال آن وارد کرده است و از این موضوع
ش��کایت ش��ود .برای اینکه راجع به این موضوع دقیقتر فکر کنیم و س��ریع
قضاوت نکنیم ،ش��اید بد نباش��د ببینی��م تئوری اقتص��اد بینالملل به ما چه
میگوید؟ برخی درسها اینهاست:
« )۱تنوع» کاالی در دس��ترس برای مطلوبیت مصرفکنندگان و بهرهوری
تولیدکنندگان کش��ور واردکننده مهم است .سنجاق سر و میخ و پشم و ...انواع
مختلف دارند و چند میلیون دالر واردات از نوع مخصوصی از آنها ممکن است
نیازهای خاصی را برآورده کند که مهم باشد.
 )۲هیچ کش��وری همه تنوعهای ی��ک کاال را تولید نمیکند .بزرگترین و
مفتخرتری��ن تولیدکنندگان پنیر هم هرکدام روی نوع خاصی از پنیر متمرکز
میشوند و با هم تجارت میکنند .در بازار مصرف همه این کشورها پنیرهایی
که در همه آنها تولید ش��ده اس��ت دیده میش��ود .اگر مردم این کش��ورها
صرفا به «واردات» پنیر نگاه میکردند نتایج ترسناکی میگرفتند ،ولی اگر به
«تجارت پنیر» نگاه کنند حس مثبتی خواهند داش��ت .تولیدکنندگان بزرگ
خ��ودرو و لوازم الکترونیک و امثال آن همگی حجم عظیم واردات (و صادرات
متقابل) دارند.
 )۳بس��یاری از کااله��ا در دنیای امروز نیاز به اقتص��اد مقیاس عظیم دارد
وگرن��ه ب��رای مصرفکننده گران میش��ود .اکث��ر کش��ورهای موفق ترجیح
میدهند چند میلیون دالر مصرف سالیانه سنجاق سر را از تنها و بزرگترین
ش��رکت تولیدکنن��ده ای��ن کاال وارد کنند تا اینک��ه برای هر ک��دام از این
آیتمه��ای خ��رد یک کارخان��ه با مقیاس پایی��ن و هزینه ناکارآم��د جداگانه
ایجاد کنند.
 )۴عدد واردات را باید در نس��بت با کل اقتصاد کش��ور س��نجید .برای یک
اقتص��اد  ۵۰۰میلیارد دالری ۳-۲ ،میلیارد واردات صدها نوع کاالی خرد و ریز
و با ارزشافزوده پایین اهمیت زیادی ندارد .س��وال این اس��ت که چرا صادرات
غیرنفتی این اقتصاد  ۵۰۰میلیارد دالری ،مثال صد میلیارد دالر نیست.
 )۵تقوی��ت مزیت رقابتی داخلی و تبدیل ش��دن ب��ه صادرکننده و بازیگر
کلیدی جهانی مهم است .شما کدام را ترجیح میدهید؟ الف) کشوری که در
هیچ زمینهای در دنیا س��رآمد نیست ولی از سنجاق سر تا آفتابه و چتر را در
داخل تولید میکند و مفتخر است که واردات این کاالها را ندارد .ب) کشوری
که مش��هورترین و بزرگترین تولیدکننده تجهیزات مدیریت آب یا شیرهای
فشار صنعت نفت یا نرمافزارهای ویژه یا محصوالت فناوری باالی پاییندست
گاز و محصوالت غذایی پس��تهمحور در دنیاست و سالیانه  ۵۰میلیارد دالر از
این کاالها تولید و صادر میکند و در عوض از سنجاق سر تا آفتابه را همه از
کشورهای کمتر پیشرفته وارد میکند.
چن��د میلیون دالر واردات اقالم با قیمت واحد و ارزشافزوده کم و فناوری
پایی��ن به خ��ودی خود چیز بدی نیس��ت (هر چند در م��وارد خاصی ممکن
اس��ت نش��ان از یک مساله باش��د) .این نوع واردات اتفاقا نش��ان میدهد که
کشورها ترجیح میدهند منابع محدودشان را صرف این اقالم غیرمهم نکنند
و روی محورهای مهمتر متمرکز شوند .خوب است یک هیستوگرام از این نوع
واردات ترس��یم شود تا ببینیم س��هم اینها از کل تجارت خارجی ما چه قدر
اس��ت .سوال کلیدی ما باید این باشد که چه محدودیتها و ضعفهایی باعث
میشود که شرکتهای صنعتی و خدماتی ما در مقیاس جهانی نباشند و روی
رفع این محدودیتها و تقویت چند محور رقابتی محدود متمرکز باشیم.
@hamed_ghoddusi

هفتهنامه ب�ورس :کتاب «س��هام نخرید مگر با
ش��ناخت رفتار و روانشناس��ی بازار»به تألیف مهدی
افضلیان توسط انتش��ارات دانشپژوهان جوان منتشر
شد .مطالعه این کتاب ،برای هر سرمایه گذاری در بازار
سرمایه الزم و ضروری به حساب می آید به گونه ای که
سرمایه گذار با استفاده از آن می تواند معامالت موفقی
داش��ته و از زیان احتمالی جلوگی��ری کند .از طرفی
این کتاب پاس��خی جامع در اختیار س��رمایه گذارانی
قرار میدهد که به تازگی وارد بازار س��رمایه شده اند و
اطالعات کافی در خصوص انتخاب سهم ،تشکیل سبد
س��هام ،مبلغ سرمایه گذاری در ش��روع کار و ...ندارند.
پس چه بهتر که س��رمایه گ��ذاران در ابتدا با مفاهیم
مهم و اساس��ی در خرید سهام آشنا شده تا بی جهت
وارد دام های معامالتی سایر سرمایه گذاران و زیانهای
سنگین نشوند که این موضوعات در کتاب سهام نخرید
مگر با ش��ناخت رفتار و روانشناس��ی ب��ازار به صورت
کامال کاربردی توضیح داده ش��ده است .سرمایهگذار
باید بیاموزد که برای موفقیت در بازار نیاز به یک هرم
معامالتی دارد که طیف وسیعی از آن را شناخت رفتار
و روانشناسی معاملهگران ،داشتن استراتژی معامالتی،
کنترل بر خویش��تن و تدوین یک سیستم معامالتی
درست تشکیل میدهد.
این کتاب شامل سرفصلهای مختلف شامل ،تشخیص
ورود نقدینگی به بازار ،حجم معامالت سهم و چگونگی
س��یگنال خرید و فروش با آن ،چگونگی انجام خرید
پلهای در بازار ،چگونگی تعیین حد سود و حد زیان در
معامالت ،س��رمایه شرکت و ارتباط آن با نوسانگیری
در سهم و ...است.

کاریکاتور

حمایت از کاالی ایرانی.

مؤسسه حقوقی لعـل
در مورد اسناد زير ميتوان
تقاضاي صدور اجرائيه كرد:
 .1اسناد رسمي ديون و اموال منقول
 .2اسناد رسمي امالك ثبت شده
 .3اس��ناد رس��مي مورد وثيقه يا اجراي مش��مول قانون
روابط مالك و مستاجر
 .4قبوض اقساطي ثبت
 .5مهريه مذكور در سند ازدواج رسمي
 .6تعهدات ذيل ثبت ازدواج و طالق و رجوع
 .7چك
 .8قراردادهاي بانكي در اجراي قانون بانكداري بدون ربا
 .10م��وارد مذك��ور در قواني��ن خ��اص مانن��د اظهارنامه
موضوع ماده  ١٠ق .تملك آپارتمانها
خیابان سهروردی شمالی ،باالتر از مطهری ،خیابان میرزایی زینالی غربی
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