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اخبار هفته

خروج تأمین اجتماعی از بنگاه داری

مردم با آگاهی معامله کنند

عرضه کامل سرمایهگذاری استانی سهام عدالت

تقویت عرضه کاالیی و پایش در بهینیاب

طرحی تحت عنوان خروج از بنگاهداری را تدوین
کرده و در دستور کار داریم.
مصطفی س��االری ،مدیرعامل س��ازمان تأمین
اجتماعی افزود :قرار اس��ت با اجرای این طرح که
حداکثر یک س��ال زمان میبرد ،در هیچ شرکتی
بیش از  ۴۰درصد س��هامدار نباش��یم و همچنین
در هیچ ش��رکتی مدیر بنگاه و بنگاهدار نباش��یم.
مدیرعامل س��ازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه این طرح در هیأت مدیره
تصویب و برای هیأت امنا ارسال شده ،گفت :از روزی که این طرح در هیأت
امنا تصویب و ابالغ شود ،متعهدیم که ظرف یکسال کامال از بنگاهداری خارج
ش��ویم و سهام خوب با بازده خوب داشته باشیم و دیگر گرفتار مشغلههای
شرکتداری و بنگاهداری نباشیم .ساالری بیان داشت :تا سال گذشته ۲۰۰
میلیارد تومان اعتبار به حدود  ۵۰تا  ۶۰هزار نفر از بازنشستگان اعطا میشد
و مبلغ آن س��ه میلیون تومان بود .اما امس��ال این اعتبار به  ۲۰۰۰میلیارد
تومان و مبلغ وام به پنج میلیون تومان رسیده که بین  ۴۰۰هزار نفر توزیع
میشود.

با وج��ود اقدامات و دس��تاوردهای خوبی که در
بخش س��رمایه گذاری و خصوصی س��ازی انجام
ش��ده اما هنوز فاصل��ه زیادی با اه��داف تعیین
شده داریم.
اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیس جمهور،
از وزارت امور اقتصادی و دارایی و س��ازمان بورس
خواس��ت با توجه به اینکه مردم به بازار س��رمایه
اعتماد کرده اند و این بازار در ایام اخیر از رشد خوبی برخوردار بوده است،
ب��ا تمام ظرفیت از آن حراس��ت و مراقبت کنند ت��ا دغدغه ای برای مردم
وجود نداش��ته باشد .جهانگیری با اشاره به اینکه بورس به صورت طبیعی
دارای ریسک است تاکید کرد مردم باید با آگاهی و دقت در بورس فعالیت
و معامله کنند.معاون اول رئیس جمهور ادامه داد:البته باید همپای کاهش
فرآیند صدور مجوزها ،س��ازوکاری نیز برای جلوگیری از تولید بخشنامه و
مقررات دس��ت و پاگیر تعیین شود که الزم اس��ت ،هیأت مقررات زدایی
و بهب��ود کس��ب و کار در این زمین��ه نیز فعال باش��د و راهکارهایی برای
جلوگیری از تولید بخشنامه و مقررات زائد تدوین کند.

صددرصد از سهام ش��رکتهای سرمایهگذاری
استانی وارد بازار س��رمایه خواهند شد که ۶۰
درص��د آن در روز بع��د از عید غدی��ر قابلیت
معامل��ه را پی��دا خواهند کرد و بر این اس��اس
موقعیتی مانند مش��موالنی که روش مستقیم
را انتخاب کردهاند پیدا میکند.
علیرضا صالح ،رئیس سازمان خصوصیسازی
به مش��موالن سهام عدالت که روش غیرمستقیم را انتخاب کردهاند ،اشاره
کرد و گفت :دومین مرحله از آزادس��ازی سهام عدالت به طور قطع در روز
عید غدیر انجام خواهد شد و مشموالن این سهام عالوه بر  ۳۰درصدی که
اکنون میتوانند به فروش برسانند قادر به فروش  ۳۰درصد دیگر خواهند
بود و مجموع آن به  ۶۰درصد افزایش مییابد.وی در پاسخ به سوالی مبنی
بر اینکه  ۴۰درصد پایانی سهام عدالت در روز  ۲۲بهمن آزادسازی خواهد
ش��د یا خیر ،افزود :از همان ابتدا قرار بود آزادسازی سهام عدالت طی یک
سال انجام ش��ود ،به همین دلیل از االن نمیتوان زمان مشخصی را برای
آزادسازی  ۴۰درصد پایانی سهام عدالت اعالم کرد.

در ح��وزه تقاضا باید تقاضاهای موجود از طریق
س��امانه بهینیاب ،مج��دد مورد بررس��ی قرار
گیرد ت��ا تقاضای کاذب خری��داران از بین برود
وکارخانجات بدون مواد اولیه باقی نمانند.
حس��ین مدرس خیابانی ،سرپرس��ت وزارت
صمت اصالح ساز و کارهای عرضه کاال در بورس
را از جمله سیاس��تهای مقابله با گرانفروشی و
برخی جریانات برهم زننده بازار دانس��ت و گفت :برخی س��از و کارها در
بورس کاال اصالح ش��ده تا مکانیسم عرضه و تقاضای مواد اولیه در بورس
را دارای حس��اب و کتاب بیش��تری کند .خیابانی افزود :این اصالحات در
حوزه عرض��ه و تقاضای محصوالت پتروش��یمی و نیز محصوالت فوالدی
قابل پیگیری است؛ چراکه پاشنه آشیل بورس این است که عرضه فوالد و
پتروش��یمی در آن ،اتصال قوی با مصرفکنندگان و تقاضای واقعی ندارد.
بنابراین ساز و کارها باید به گونهای تدارک دیده شود که تقاضای کاذب در
بخش خریداران از بین برود و تقاضاهای موجود از طریق سامانه بهینیاب،
مجدد مورد بررسی قرار گیرد تا تقاضای غیرواقعی را مدیریت کنیم.
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ساختار لغزنده قیمت سهام

شاهین شایان آرانی عوامل متعددی باعث رش��د غیرعادی قیمت سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران شده که مروری بر اهم این عوامل مد نظر قرار می گیرد .
کارشناس مالی و
سرمایهگذاری بین الملل رش��د باالی حجم نقدینگی به نس��بت س��ال  1397تا حد  %31تا انتهای سال  ،1398رشد
34درصد نقدینگی در خردادماه  1399به نسبت خردادماه  1398و رشد 40درصد پایه پولی در خردادماه  1399به نسبت
خردادماه ( 1398شتاب گرفتن بیسابقه سرعت رشد نقطهبهنقطه پایه پولی در خردادماه  .)1399این رشد نقدینگی باال،
ناشی از فشار شدید تحریم صادرات نفت بر بودجه دولت و افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی بوده است.
عدم وجود تنوع در فرصتهای س��رمایهگذاری موجه در داخل کش��ور ،و سوق پیدا کردن حجم باالی نقدینگی
به سمت خرید سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران .اینیک عامل تحریک و افزایش تقاضا برای خرید سهام
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس بوده است.
محدودیت باال در تعداد و تنوع سهام شرکتها برای سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار تهران .تعداد شرکتهای
مناسب برای سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار تهران ،کافی برای جذب حجم باالی نقدینگی سوق پیداکرده به سمت
بورس نمیباشند .مضافاً اینکه حجم سهام شناور این شرکتها بسیار پایین بوده و سهامداران عمده آنها از واگذاری سهام
بیشتر طبق ضوابط بورس خودداری می کنند .با توجه به تعداد محدود شرکتها و حجم پایین سهام شناور آنان ،بورس
اوراق بهادار تهران قادر به جذب حجم باالی نقدینگی سوق پیداکرده به سمت این بازار نیست .اینیک عامل محدودیت
در عرضه سهام مناسب در جهت جذب نقدینگی در بورس اوراق بهادار تهران به شمار می آید.
در بسیاری از موارد ارتباط شبکهای قیمت سهام یک شرکت با دیگر شرکتها وجود دارد که منجر به ایجاد ریسک
همبستگی مثبت ،دومینویی و یا سرایت ( )Contagion Riskبسیار باال در بورس اوراق بهادار تهران شده است .این به
معنی عدم توان کافی و الزم برای ایجاد تنوع واقعی در جهت کاهش ریسک برای شرکتهای سرمایهگذاری ،سبد گردانان
و سرمایهگذاران است .بهعنوانمثال اگر قیمت سهم یک شرکت به هر دلیلی افزایش یابد ،به دلیل مالکیت عمده این سهم
توسط یک شرکت مادر و یا هلدینگ دیگر پذیرفتهشده در بورس ،قیمت سهم این شرکت مادر و یا هلدینگ هم باال رفته
و هر شرکت پذیرفتهشده در بورس دیگری که مالک درصدی از سهام این شرکت مادر و یا هلدینگ باشد به همین صورت
با افزایش قیمت سهام بهصورت مضاعف مواجه میشود .این افزایش قیمتها بهصورت شبکهای و تأثیرگذار بر هم ،عامل
مهم ایجاد ریسک سرایت یا  Contagion Riskشده که در زمان سقوط قیمت سهام شرکتها منجر به یک تالطم و
جریان بازخوری و سقوط مضاعف در قیمتها شد که در بحرانهای مالی کشورهای آسیای جنوب شرقی ،آمریکا و اروپا
بهعنوان محرک اصلی سقوط بازارهای مالی و بورسها در سالهای  1998 ،1994و  2008شناساییشده است.
ادامه در صفحه 4
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حسام بصیری شاخص کل هفته گذشته دیگر مثبت شد
کارشناس بازار
و بازده 6.8درصد را به ثبت رساند.
شاخص کل با عبور از دو میلیون واحد رکورد جدیدی به ثبت
رساند .سوژه اصلی هفته ،کاهش سقف سهام در صندوقهای با
درآمد ثابت به 5درصد و مهلت یک ماهه بود که س��بب تشدید
عرضهها توسط صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت شد.
در این بی��ن برآوردهای بین  6تا  30هزار میلیارد تومان
برای حجم عرضهها اعالم ش��ده اس��ت .در گ��روه خودرویی،
توجه��ات به تجدید ارزیابی در زیرمجموعههاس��ت .خبهمن
به لطف رش��د س��هام ایران خودرو و واگذاری داراییها ،لیدر
خودروییه��ا ش��د .ابهام عرضه  ETFدوم و س��وم س��بب
عرضههای سنگین در میانه هفته شد که با مصاحبههای متعدد
از س��وی سازمان خصوصی س��ازی مقرر شد تا در شهریور و
دی ماه این عرضه ها صورت گیرد.
انتقادات تند
مش��کل اساس��ی دیگر ،توقفهای متع��دد و غیرمنطقی
نمادهای بزرگ در طول ساعات بازار و بازگشاییهای ناگهانی
بود .موضوعی که حتی در دوشنبه سبب توقف معامالت بازار
پایه شد .از س��وی دیگر ،مدیرعامل شرکت بورس خبر از دو
تیکه شدن ساعت معامالت داد.
در این ح��وزه ،دبیرکل کانون کارگ��زاران انتقادات تندی
به س��ازمان بورس و ش��رکتهای بورس و فرابورس در حوزه
ریزس��اختارهای ب��ازار مانن��د دامنه نوس��ان و حج��م مبنا،

عرضهه��ای اولیه و کارمزدها و صندوق های س��رمایهگذاری
وارد ساخت.
صف خرید  ETFو سبز شدن بانکی
وغدیر و پارس��ان ،فارس و شستا لیدرهای این هفته بودند.
شس��تا ب��ا عب��ور از هلدینگ خلیج ف��ارس و ف��والد مبارکه،
بزرگترین ش��رکت بورسی شد .س��هامهای  ETFدولت پس
از اص�لاح 10درصد تا 20درص��د در آخرین روز هفته با صف
خری��د روبرو ش��دند .گروه بانکی ،آخر هفته را س��بز پش��ت
س��ر گذاش��ت .بانک آینده پس از اعالم چند هزار میلیاردی،
مثبت و با صف خرید س��نگین تر از قبل بازگشایی شد .امید
سهامداران تجدید ارزیابی است.
تغییر ساعت عرضههای اولیه
هفته گذش��ته دو عرض��ه اولیه داش��تیم .در عرضه اولیه
کوچکتر ،به هر فرد  16سهم به ارزش اندکی بیش از  10هزار
تومان رس��ید .در عرضه دوم به هر کد  161س��هم تخصیص
یافت .عرضههای اولیه با مش��ارکت بیش از  5میلیون نفری
و در س��قف قیمت کشف شدند .س��اعت عرضههای اولیه در
فرابورس به بعد از ظهر منتقل ش��د .ب��ه نظر این موضوع در
بورس نیز بای��د رخ دهد .در خبری دیگر از عرضههای اولیه،
اظهارنظرهایی در خصوص عرضه  50تا  140شرکت تا پایان
ساال منتشر شده است که تحقق آن دشوار به نظر می رسد.
جذابیت قابل توجه
بازار ش��فاف سازیها هم داغ بود .همراه اول خبر از تجدید

ارزیابی و افزایش تعرفه داد .برکت در ش��فاف س��ازی خود از
پیش��رفت باالی پروژهها و بهره برداری آنها در س��ال 1399
خبر داده که محصوالتی با حاشیه سود باالتر از 40درصد تولید
می کند .در مجلس ،بحثهای متعددی در خصوص ETFهای
دولت مطرح ش��ده و مصاحبههای متعددی توسط نمایندگان
مجل��س در انتقاد به این روش صورت گرفت .در عین حال دو
فوریت الیحه افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم رای آورد
که می تواند با معافیت مالیاتی ایجاد شده در کنار سرعت باال،
جذابیت قابل توجهی برای شرکتها داشته باشد.
جهشهای جهانی
در بازارهای جهانی نگاهها به سوی طال است .قیمت جهانی
ط�لا از مرز دو ه��زار دالر عبور ک��رد و رکوردهای جدیدی را
به ثبت رس��انده است .این رش��د تحت تاثیر کاهش نرخ بهره
در ایاالت متحده به کمترین سطح تاریخی و بستههای تزریق
پول بانک مرک��زی و دولت فدرال بوده اس��ت .قیمت مس از
 6500دالر عبور کرد و قیمت جهانی روی به سطح  2400دالر
نزدیک ش��د و سرب به بیش از  1900دالر رسید .نفت نیز در
بیش از  40دالر تثبیت ش��ده است .دالر آزاد در بازار تهران با
رشد 10درصد به  22هزار تومان برگشت ،اما قیمت نیما با رشد
حدود  100تومانی در محدوده  18هزار تومان باقی ماند.
رونق تجدیدارزیابی
در اطالعیههای مهم در کدال ،افزایش سرمایههای تجدید
ارزیاب��ی موضوع مورد توجه فعاالن اس��ت .تجدید ارزیابی در
ش��رکتهای زیرمجموعه بنیاد و وبشهر یکی پس از دیگری
اعالم می ش��ود .هفته گذشته نوبت شبهرن و زشگزا و قشکر
بود .سمگا و بانک گردشگری معامالت درون گروهی با هدف
شناس��ایی سود انجام داده و بخش��ی از یکی از کارخانه های
تبرک دچار آتش سوزی شد.

اقتصاد
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افزایش ظرفیت سامانه معامالتی

به دلیل رش��د ب��ازار و افزایش تع��داد معامالت و
حجم سفارش��ات در چند وقت گذش��ته ،فشار بر
س��امانه معامالت زیاد شده است و تصمیم داریم با
توسعههای فنی این فشار را کاهش دهیم.
روح اهلل دهق��ان ،مدیرعام��ل ش��رکت مدیری��ت
فناوری بورس گفت  :افزایش فشار بر سیستمهای
معامالتی در چند وقت گذش��ته ،زیاد بوده است و
ب��ه همین دلیل تا حد امکان ظرفیتها را افزای��ش داده و کارهای جدیدی
بر روی س��امانه معامالتی انجام داده ایم .وی افزود  :توسعههای فنی زمانبر
است ،این در حالی است که ما از تمام راهکارهای بیزنسی برای کاهش فشار
بر س��امانه معامالتی بورس تهران استفاده کردیم و نمادهایی که صف خرید
وفروش سنگین دارند را به بعد از ساعات معامالتی انتقال دادهایم .مدیرعامل
شرکت مدیریت فناوری بورس تصریح کرد :انتقال معامالت برخی نمادها به
ساعت بعدازظهر ،به دلیل کاهش فشار بر روی سامانه معامالتی بود تا به این
ترتیب ،بقیه بازار به روال عادی به معامالت ادامه دهد .این مس��ئله دراغلب
نمادهای بورس تهران ایجاد شده است.

بررسی  ۵روزه افزایش سرمای ه و رونق عرضه

تأمین مالی بخشهای مختلف در بازار س��رمایه با
رش��د س��ه برابری از  ۳۰هزار میلیارد تومان سال
گذشته به  ۱۰۰هزار میلیارد تومان در چهارماه اول
سال جاری رسید.
حسن قالیباف اصل ،رئیس سازمان بورس از مراحل
آمادهس��ازی و عرضه اولیه  ۱۴۰شرکت در بورس و
فرابورس و بررس��ی  ۵روزه افزایش سرمایهها خبر
داد و اف��زود  :ارزش عرضههای اولیه رش��د قابل توجه��ی کرده و در برابر ۵.۳
هزار میلیارد تومان سال گذشته به بیش از  ۱۳.۷هزار میلیارد تومان در چهار
ماه نخس��ت سال رسیده اس��ت .همچنین  ۹۰شرکت فرابورسی و  ۵۰شرکت
بورسی در حال پیمودن فرآیند پذیرش هستند .رئیس سازمان بورس با اشاره
به اینکه طبق مصوبه س��ران س��ه قوه ،مالیات  ۱۰سال قبل شرکتهای مورد
پذیرش س��ال جاری ،بررس��ی نخواهد شد ،افزود :ش��ورای عالی بورس هفته
گذش��ته سقف صندوقهای سرمایهگذاری را از  ۱۰به  ۳۰هزار میلیارد تومان
افزایش داد .به این ترتیب هم دولت و هم شرکتها در انتشار اوراق میتوانند
از این منابع استفاده کنند.

عرضه بلوکی کلید میخورد

قرار اس��ت دومی��ن  ETFدولتی که متش��کل از
ش��رکتهای پاالیش نف��ت تبری��ز ،پاالیش نفت
بندرعباس ،پاالیش نف��ت اصفهان و پاالیش نفت
تهران است ،تا آخر ماه جاری عرضهشود .احتماال
در س��ه هفته باق��ی مانده مرداد ماه س��هامداران
شاهد پذیرهنویسی دارا دوم باشند.
ابوالقاس��م شمس��ی جامخانه ،معاون ش��رکتها و
قیمتگذاری بنگاههای سازمان خصوصیسازی گفت ۱۳ :بنگاه در قالب ETF
واگذار میشوند.همچنین هفت شرکت نیز از قبل پذیرش داشتند و به مرور یا
تدریجی و یا بلوکی عرضه میشوند .معاون سازمان خصوصی سازی ،با اشاره به
عرضه س��هام دولت در قالب  ،ETFافزود :کارهای  ETFپاالیشی درحال انجام
است .در این راستا تصمیم اولیه دولت چهار پاالیشگاه تبریز ،اصفهان ،تهران و
بندرعباس بود که درحال حاضر طبق مصوبه هیأت واگذاری ،دو تا از پاالیشگاهها
بلوکی عرضه میش��ود.وی ادامه داد :پاالیشگاه تبریز که آگهی شد و پاالیشگاه
بندر عباس هم به زودی آگهی میش��ود؛ بنابراین باقی مانده س��هام دولت در
پاالیشگاههای نفت تهران و اصفهان ،در قالب  ETFپاالیشی عرضه خواهد شد.

دردسرهایعظیم

فقط 2میلیون نفرمشارکت!
در خ��رداد م��اه وزارت اقتصاد و دارای��ی در اطالعیهای
جزئیات فروش بخشی از س��هام عدالت را اعالم کرد طبق
این اطالعیه دارندگان سهام عدالت که قصد فروش قسمتی
از س��هام خود را داش��تند باید به ش��عب بانکهایی که در

اهم موانع موجود
البته در فرآیند مدنظر برای فروش 30درصدی معضالتی
نظیر ثبت نش��دن درخواست فروش ،به تاخیر افتادن ثبت
درخواس��ت از طریق بانکه��ا ،قراردادهای مبهم و پیچیده
منعقد ش��ده مابین س��هامدار فروش��نده و بانک ،تاخیر در
واریز وجه توسط بانکها به حساب فروشنده ،ارسال دستی
سفارش فروش برای شرکت س��پردهگذاری مرکزی ،تایید
نش��دن برخی از درخواس��تهای ارس��الی به این شرکت،
هماهنگ نبودن کارگزاریها و بانکها ،مشکالت عدیده در
تغییر کارگزار ناظ��ر ،فرآیند طوالنی و مراجعه حضوری به
کارگزاری برای تغییر کارگزار ناظر و بس��یاری از مشکالت
این چنینی دیگر موانع موجود در آزادسازی مطلوب سهام
عدالت است.

همچنان مشکالت و ابهامات عدید ه
حال با وجود تمامی این مشکالت،از یک طرف مشکالت
اقتص��ادی ،م��ردم را به ف��روش سهامش��ان وادار میکند
و مس��ئوالن فروش س��هام را به نوعی متضرر ش��دن مردم
میدانند و تشویق به نگهداری سهم میکنند .از طرف دیگر
نگهداشتن سهم در شرایط اقتصادی نامعلوم آینده به نوعی
ریس��ک برای مردم بدل شده و فرآیند فروش نیز مشکالت
فراوانی دارد که به آنها اشاره شد .با این حساب بسیاری از
افراد در شرایط اقتصادی فلج کننده کنونی عطای فروش را
بر لقای نگهداری سهامشان میبخشند .اما مشکل آنجاست
که با فروش بخش��ی از س��هام عدالت م��ردم هنوز به پول
مورد نیازشان نرس��یدهاند.در حالی به زودی امکان فروش
 ۳۰درص��د دیگر از س��هام عدال��ت و در کل امکان فروش
 ۶۰درصدی این س��هام فراهم میش��ود  ،همچنان فرآیند
آزادسازی س��هام عدالت با مش��کالت و ابهامات عدیدهای
مواجه بوده و هست.

در انتظار اقدام سمات و شورای پول
یک�ی از موضوع�ات مبه�م ک�ه این روزه�ا زیاد بر س�ر
زبانه�ا میچرخ�د کارته�ای اعتباری اس�ت ک�ه گفته
میش�ود به مش�موالن س�هام عدالت اعطا خواهد ش�د.
نص�راهلل کرمی ،رئیس کمیته آزادس�ازی س�هام عدالت
کانون شرکتهای س�رمایهگذاری استانی در گفتوگویی
به تشریح برخی ابعاد این موضوع پرداخت.
***
کارت اعتباری سهام عدالت چیست و سازوکار استفاده از این کارتها
به چه شکل است؟
ش��ورایعالی بورس برای جلوگیری از تصمیمات هیجانی مشموالن سهام عدالت در
راستای فروش سهام خود تصمیم به اعطای کارت اعتباری سهام عدالت گرفت که این
موضوع مورد موافقت دولت و بانک مرکزی نیز واقع شده است .مشموالن سهام عدالت
میتوانند از طریق نظام بانکی تا سقف 50تا60درصد از ارزش دارایی سهام خود ،کارت
اعتباری دریافت کنند و با استفاده از آن میتوانند با مراجعه به مراکز خرید ،به صورت
اعتباری خرید کنند.بر اس��اس این طرح ،مش��موالن س��هام عدالت تا یک سال فرصت

دارند وجه را به بانک تسویه کنند.
این طرح چه زمانی اجرا میشود؟
زمان اجرای این طرح ابهاماتی را میان مش��موالن به وجود آورده است .با این حساب
باید گفت ،بانک مرکزی طی بخش��نامهای به بانکها اجازه اجرای این طرح را داده است
تا در قبال توثیق الکترونیکی س��هام عدالت به دارندگان س��هام  ،این کارتهای اعتباری
داده شود.
دستورالعملهای الزم برای کارتهای اعتباری انجام شده است؟
فراهم ش��دن دس��تورالعمل ،مقررات و همچنی��ن ایجاد امکانات فن��ی وثیقهگذاری
الکترونیکی س��هام عدالت در شرکت س��پردهگذاری مرکزی نیازمند تمهیداتی است که
تاکنون این اقدامات انجام نشده است.
این طرح اعطای وام محسوب میشود؟
خی��ر ،ای��ن اعتبار وام تلقی نمیش��ود .امکان توثیق س��هام عدالت ب��ه نفع بانکها
وج��ود دارد .در کل تصمیمگی��ری نهای��ی ای��ن ط��رح ب��ا ش��ورای پ��ول و اعتبار و
بانک مرکزی است.

سپردهگذاری میدانداری میکند

مجتبی ش�هبازی ،مدیر معاملات کارگزاری
بان�ک پاس�ارگاد ،در گف�ت وگویی ،بررس�ی
موضوعاتی در فرآیند فروش سهام عدالت را
مدنظر قرار داد.
***

فروش پلکانی س�هام عدالت را
چطور ارزیابی میکنید؟
فروش س��هام عدالت مانند س��ایر مراح��ل این طرح با
ابهامات و مش��کالت فراوانی روبه رو اس��ت چرا که از ابتدا
بس��تر سیستماتیک مناس��بی برای آن فراهم نبوده است.
بزرگترین مش��کل در مورد س��هام عدالت و فروش پلکانی
آن را بای��د عدم هماهنگی الزم میان کارگزاران ،بانکها و
شرکت سپردهگذاری مرکزی دانست.
در فروش س�هام عدالت کارگ�زاران چه
جایگاهی دارند ؟
باید این نکته را در نظر گرفت که برعکس تصور عموم مردم
کارگزاران کمترین نقش را در فروش سهام عدالت دارند.
فرآیند فروش س�هام عدالت به چه شکل
انجام میشود؟
مردم در س��امانه فروش سهام عدالت کارگزاری مورد نظر
خود را تعیین و سپس درخواست فروش میدهند.درخواست
ش��خص ثبت و به ش��رکت س��پردهگذاری مرکزی منتقل
میشود  .سپردهگذاری با توجه به سازوکاری که مدنظر دارد
تعدادی سهم مشخص را میفروشد .به طور مثال اگر 10نفر
درخواس��ت فروش بدهند با رس��یدن درخواست به شرکت
سپردهگذاری ،این شرکت تعیین میکند که چه سهامهایی
از این افراد فروخته ش��ود .در واقع سپردهگذاری مرکزی در
مجموع درخواس��تها از کارگزاران تعادل برقرار میکند تا از
این طریق از میان تمامی نمادها فروش انجام ش��ود .طبیعتا
این روند صحیح است ولی در واقع تمامی نمادها در کارگزاری
به فروش نمیرسد.

س�پردهگذاری ب�ر چ�ه مبنای�ی فروش
نمادها را تعیین میکند؟
ابهامات��ی در ای��ن س��ازوکار وج��ود دارد و
حتی کارگ��زاران هم نمیدانن��د که طبق چه
اصولی ش��رکت س��پردهگذاری ای��ن نمادها را
تقس��یم میکند .در واقع کارگ��زاران و بانکها
هیچ نظارتی بر این پروس��ه ندارند و هسته مرکزی تمامی
مراحل فروش در سپردهگذاری انجام میشود .با این حال
پس از تعیین نمادهایی که قرار است توسط سپردهگذاری
به فروش برس��د ،کارگزاریها فروش را بر اس��اس جدولی
که این ش��رکت ارائه میکند ،انجام میدهند و س��هام را
برحسب قیمت همان روز به فروش میرسانند.

چ�را فرآیند فروش س�هام عدالت تا این
حد طوالنی میشود؟
قطع��ا جمعبندی فرآیند گفته ش��ده زم��ان زیادی را
میطلب��د ،فرآیند ثبت و تجمیع درخواس��تها به خودی
خود زمانبر بوده ،حال کافی اس��ت مشکالتی نظیر بسته
بودن برخی از این نمادها به وجود آید که این روند را بیش
از این هم دچار تاخیر کند.زمانی س��پردهگذاری میتواند
پ��ول را به بانکها تخصیص دهد تا به حس��اب افراد واریز
شود که تمامی این نمادها به فروش رفته باشد .یعنی اگر
در این پروس��ه یک نماد هم در کارگزاری به فروش نرفته
باشد ممکن است تمامی این فرآیند به هم بریزد.
نق�ش بانکه�ا و کارگ�زاران در فرآین�د
فروش چیست؟
هس��ته مرکزی پروس��ه فروش س��هام عدالت در شرکت
س��پردهگذاری مرکزی انجام میشود.در واقع تمامی مراحل
از تسویه گرفته تا محاس��بات مربوط به سپردهگذاری است
و کارگ��زاران فقط اعمال فروش را انجام میدهند .همچنین
بانکها نیز فقط وظیفه واریز وجه مش��خص شده را از سوی
سپردهگذاری به حساب افراد بر عهده دارند.

صندوقهای پروژه در راهند

افزایش عرضهها یکی از راههای تعمیق بازار سرمایه
بوده که در این راستا تا پایان سال ،آمادگی پذیرش
 50شرکت خصوصی را در بورس داریم.
فرهاد دژپسند ،وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:
ت��ا اول مهر ،چندی��ن صندوق پروژه مش��تمل بر
پروژههای دولتی و خصوصی فعال خواهند ش��د.
وزیر اقتصاد تصریح کرد :در چهار ماه اول امس��ال
س��یزده هزار و هفتصد میلیارد تومان عرضه اولیه در بازار سرمایه داشته ایم
در حالی که این رقم برای کل سال  ،۱۳۹۸حدود پنج هزار و سیصد میلیارد
توم��ان بود .وزیر ام��ور اقتصادی و دارای��ی با بیان اینکه تمام ش��رکتهای
دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مکلف ش��ده  ،درصد ش��ناوری س��هام
خ��ود در بورس را حداقل به  ۲۵درصد افزای��ش دهند افزود :همچنین یک
الیح��ه دو فوریت��ی به مجلس داده ای��م که با تصویب آن ش��رکتهایی که
افزایش س��رمایه بدهند و س��هامداران فعلی آنها هم از حق تقدم خودش��ان
صرفنظ��ر کنن��د؛  ۲۰درص��د افزای��ش س��رمایه آنها مش��مول مالی��ات با
نرخ صفر میشود.

پیادهسازی روش نوین معامالت خرد برای سهام عدالت

مشکل آنجاست که با فروش بخشی از سهام عدالت ،مردم هنوز به پول مورد نیازشان نرسیدهاند
گلشن بابادی ب��ا آن ک��ه بیش��تر از دو م��اه از آغ��از زمان
خبرنگار فروش 30درصدی سهام عدالت میگذرد نه
تنه��ا مردم هنوز با فروش سهامش��ان از طریق بانکها و یا
کارگزاریها کنار نیامدهاند بلکه همچنان س��ر در گریبانند
که آیا سهامش��ان را بفروشند یا نه؟ بانکها موظف شدهاند
از طری��ق کارگزاریهای خود ی��ا کارگزاریهای طرف قرار
داد ،نس��بت به فروش س��هام افرادی که قصد فروش دارند
در بورس اقدام کرده و وجوه حاصله را در قالب توافق شده
به حس��اب آنها واریز کنند.فرآیند ثبت درخواست فروش
سهام عدالت با ابهامات بیشماری رو به رو است .این موضوع
به مشکالت اساسی طرح س��هام عدالت باز میگردد که از
زمان ش��روع طرح در س��ال  84تا هنگام آزادسازی فوری
و بدون در نظر گرفتن زیرس��اختهای الزم در اردیبهشت
امس��ال ،همواره با مش��کالت و ابهامات بسیار جدی مواجه
بوده است.

اخبار هفته

یادداشت

«سمات» مسائل پیرامون سهام عدالت را شفاف کند

گذش��ته شماره شبای حس��اب آن را به سازمان خصوصی
س��ازی معرفی ک��رده بودند ،مراجعه و ب��ا تکمیل فرمهای
مربوط نسبت به تکمیل سفارش فروش  ۳۰درصد از سهام
عدال��ت خود و تعهدنامه مربوطه اقدام میکردند .طبق آمار
موجود  ۲میلیون نفر از مش��موالن س��هام عدالت اقدام به
تعیی��ن کارگزار ناظر خود کردهاند و از این تعداد نیز نیمی
درخواست فروش 30درصد از سهامشان را ثبت کردهاند.
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فروش در سایه مشکالت
هفت�ه نام�ه ب�ورس:
علیرضا تاج ،ب��ر عضو هیأت
مدیره کارگزاری اقتصاد بیدار
در خصوص آزادسازی پلکانی
و فروش 30درصدی س��هام
عدالت توس��ط م��ردم گفت:
فروش 30درصدی سهام از دو طریق انجام میشود یا
افراد وارد سایت کارگزاری میشوند و با سامانه بسیار
روان و راحتی که برای این کار تعبیه شده است اقدام
به انتخاب س��هام و ارائه دس��تور فروش به کارگزاری
میکنند و یا راه حل دوم را پیش میگیرند که مراجعه
به بانک اس��ت و با وکالتنامه ای که به بانک میدهند،
در این پروس��ه 30درصد از سهام عدالت انتخاب شده
و س��فارش به کارگزاری ارس��ال و در نهایت سهام به
فروش میرس��د.تاج بر با تشریح مشکالت موجود در
فرآیند فروش 30درصدی سهام عدالت افزود :در روش
استفاده از بانک ،سه مشکل وجود دارد.
یکی اینکه این س��فارش فروشها باید در هر زمان
به شکل تجمیع شده باشد که به خودی خود زمانبر
اس��ت .از طرف دیگر ش��ماره ش��بای اعالمی از سوی
برخی از سهامداران مغایرت دارد و یا صحیح نیست که
این موضوع نیز منجر به تاخیر در پرداخت میشود.
این کارش��ناس بازار بیان داشت :یکی از مشکالت
دیگری که خیلی ش��اهد آن هس��تیم این اس��ت که
ش��ماره تلفن همراه فرد س��هامدار در بانک اطالعات
س��هام عدالت با ش��ماره تلفن متعلق ب��ه فرد تطابق
ندارد که این موضوع باعث میشود سهامدار از طریق
پنل کارگزاری قادر به فروش نباش��د .البته باید به این
موض��وع نیز توجه کرد قادر نبودن به فروش در موارد
خیل��ی کمی اتفاق میافتد و در حال حاضر فروش به
شکل عادی انجام میشود.

مرکز مطالعات هفته نامه بورس :به درخواس��ت رئیسجمهور جهت آزادس��ازی سهام عدالت و با موافقت و صدور
ابالغیه ای از جانب رهبر معظم انقالب ،پروژه آزاد س��ازی و امکان فروش س��هام عدالت پس از  14سال آغاز و در راستای
گسترش عدالت اجتماعی عملیاتی شد در این ابالغیه تدوین مقررات مورد نیاز جهت تسهیل امور اجرایی بر عهده شورای
عالی بورس قرار گرفت و امکان فروش سهام عدالت برای دارندگانی که روش مستقیم مدیریت سهام را انتخاب نمودند از
 10خرداد ماه توسط کارگزاری های عامل طبق مصوبات شورای عالی بورس آغاز شد.
از مهمترین دغدغه های اجرایی مکانیسم فروش سهام عدالت ،عدم توانایی سیستم های معامالتی الکترونیکی بازارسرمایه
در مدیریت حجم باالی سفارشات مبتنی برحساب مشتریان سهام عدالت بود که مطابق آمار در صورت ورود این سهامداران
به روال عادی معامالت ،بیش از  18میلیون سهامدار باید از طریق سامانه های آنالین ثبت نام و درخواست سفارشات خود
را به هسته ارسال می داشتند  .البته با توجه به وضعیت جاری زیرساختهای معامالت و پس از معامالت الکترونیکی بازار
سرمایه مدیریت این حجم از سفارشات طبیعتا امری غیرممکن بنظر می رسید.
لذا با توجه به ضرورت گس��ترش عدالت اجتماعی و الزام به اجرا ش��دن پروژه آزادس��ازی سهام عدالت باید راهکار نوینی
منطبق با ظرفیتهای فعلی سامانهها و زیرساختهای بازار سرمایه اجرا می شد .از این رو با مطالعه تطبیقی در خصوص
فرآیندهای الکترونیکی بین المللی ،روشی نوین مبتنی بر حساب کارگزار جهت مدیریت سفارشات سهام عدالت تدوین شد.
در روش فعلی سیس��تم های آنالین در سطح حساب مشتریان خرد مستقیما به سامانه معامالت بورس سفارش ارسال و
روزانه بیش از چند میلیون حساب مشتری در زمان بازار پیوسته و پس از معامالت در تعامل با سامانه های معامالت و پس
از معامالت قرار می گیرند .در روش نوین پیاده سازی پروژه سهام عدالت دیگر نیازی به اتصال در سطح حساب مشتری
به س��امانه معامالت نبوده و سفارشات مشتریان در سطح حساب کارگزاری با سامانه های معامالت در ارتباط هستند .در
واقع معماری این روش جدید جهت جلوگیری از پیامدهای زیانبار ناشی از کارایی پایین در پذیرش حجم باالی سفارشات
توسط سیستم های معامالتی فعلی اتخاذ شده تا سهامداران عدالت بتوانند با حداکثر سهولت عملیات ثبت سفارش فروش
سهام عدالت را انجام داده و در کمترین زمان ممکن از لحاظ اجرایی به وجه حاصل از فروش خود دست یابند.
رویه اجرایی فروش سهام عدالت
• در ابت��دای امر دارندگان س��هام عدال��ت که اطالعات هویتی آنها م��ورد تایید قرار گرفته ،می توانن��د از طریق یکی از
کارگزاری های دارای مجوز فروش سهام عدالت و از طریق سرویس هایی که شرکت سپرده گذاری در اختیار آنها قرار داده
ثبت نام و کارگزار ناظر خود را تعیین کنند.
• پس از تایید و تکمیل انتخاب کارگزار ناظر ،دارندگان س��هام عدالت می توانند درخواس��ت فروش تا سقف  30درصد از
ارزش روز سبد سهام عدالت تحت تملک خود را ثبت کنند.
• سفارشات در سطح حساب مشتریان به شرکت سپرده گذاری ارسال میشود تا پس از بررسی صحت و اعتبار سفارشات
بهصورت فروش تجمیع ش��ده ،از س��طح حساب مشتری به سطح حساب کارگزار ناظر جهت مدیریت فروش ارسال شود.
این فرآیند  2روز کاری زمان می برد و در اصل فرآیند نوینی است که برای اولین بار در بازار سرمایه ایران در قالب پروژه
سهام عدالت اجرا شده است.
• معامله گران شرکتهای کارگزاری با هماهنگی ناظر بازار بورس و بر حسب شرایط بازار باید فروش های تجمیع را بنحوی
انجام دهند که عالوه بر اجرای بهترین قیمت ممکن ،کمترین آسیب به بازار وارد شده و به نوعی بازارگردانی سفارشات را
انجام دهند تا از رفتارهای هیجانی در بازار جلوگیری شود .این فرآیند حسب شرایط بازار ممکن است زمان بر باشد.
• معامالت س��هام عدالت در سطح حس��اب کارگزاران ناظر مربوطه در بازار انجام و نتیجه آن به سیستم های بک آفیس
کارگزاران و ارکان مربوطه ارسال میشود.
• شرکت سپرده گذاری اقدام به دریافت اطالعات نتیجه معامالت و کنترل صحت و تطابق آن داشته و در صورت صحت
اطالعات اقدام به عملیات تخصیص و تسویه و پایاپای می کند.
• پس از انجام معامالت در س��طح حس��اب کارگزار ،عملیات تخصیص معامالت از سطح حساب کارگزار به سطح حساب
مشتریان همان کارگزاری به صورت آف الین صورت می پذیرد .این فرآیند  3روز کاری زمان می برد و در واقع از فرآیندهای
جدیدی است که در پروژه سهام عدالت پیاده سازی شده است.
• با اتمام عملیات تخصیص 3 ،روز کاری پس از انجام معامله نتایج جزئیات تسویه و پایاپای در سطح مشتریان از طریق
زیر ساخت های فراهم شده توسط شرکت سپرده گذاری ارسال می شود تا کارگزاران بتوانند عملیات پرداخت و تسویه با
مشتریان را انجام دهند.
تغییر بزرگ در رویکرد عملیاتی
این روش در واقع یک تغییر بزرگ در رویکرد عملیاتی حساب های معامالتی و انجام معامالت در سطح حساب کارگزاری
و تخصیص آن در سطح حساب مشتریان جهت افزایش کارایی سامانه معامالتی فعلی بورس به شمار میآید .در حقیقت
این مکانیسم پایه ای در جهت بهسازی سامانهها و رویههای معامالتی جاری بورس و توزیع بار و تراکنشهای معامالتی از
سامانه مرکزی هسته معامالت به زیرسامانههای شرکتهای کارگزاری است .هم اکنون با گذشت بیش از یک ماه از زمان
اجرایی شدن سهام عدالت همچنان برخی مشکالت و دغدغه هایی برای سهامداران عدالت وجود دارد که بنظر می رسد
برای رفع مش��کالت آن باید نگاه عمیقتری به چرخه کاری روش جدید و تطابق آن با محیط کس��ب و کار فعلی در بازار
سرمایه داشت  .به عنوان مثال برخی دغدغه های مشتریان سهام عدالت در مورد تاخیر زمانی انجام سفارشات و واریز وجه
است که طبق بررسی های بهعمل آمده علت این امر عمدتا مربوط به عدم هماهنگی کارگزاران و بانک ها در پیاده سازی
بهنگام مکانیسم دریافت و تجمیع سفارشات پروژه سهام عدالت در روزهای آغازین بوده است .شایان ذکر است در طرح
اولیه مصوبه شورای عالی بورس مدیریت سفارشات سهام عدالت باید توسط کارگزاران و از طریق سرویس های فراهم شده
توسط شرکت سپرده گذاری صورت پذیرد ،لیکن با توجه به شرایط و به صالحدید وزیر اقتصاد در مورد مجاز بودن دریافت
سفارشات از سوی بانک ها و عدم پیش بینی مکانیزه بودن فرآیند ،بسیاری از سفارشات بانک ها با تاخیر و مغایرت هایی و
عمدتا به صورت فایل و دستی جمع آوری و ارسال شده است.
دشواریهای قابل توجه
در دنیای نوین امروزه طبیعتا مهندس��ی فرآیندهای کس��ب و کار باید با بهره گیری از س��رویس های الکترونیکی بنحوی
ص��ورت پذی��رد تا تطابق فرآیندها با عملیات اجرایی منجر به افزایش کاریی ش��ود .در نهایت علی رغم مهیا بودن بس��تر
دریافت سفارش��ات الکترونیکی توسط شرکت س��پرده گذاری که از تاریخ  10خرداد در اختیار کارگزاران قرار گرفته بود،
بدلیل عدم هماهنگی کارگزاران و بانک ها و عدم مهندسی مناسب فرآیند ارتباطی ،بسیاری از سفارشات فروش از طریق
فایل و به صورت دس��تی (نه مکانیزه) برای شرکت سپرده گذاری جهت بررسی صحت داده ها و تجمیع سفارشات ارسال
می شد .بدیهی است طی این فرآیند دستی بسیاری از سفارشات به دالیل مختلف غیرمعتبر بوده و بالاثر تلقی شده است.
از دیگر دالیل تاخیر زمانی در واریز وجه و فروش مربوط به مدیریت و بازارگردانی انجام معامالت است .سفارشات سهام
عدالت طبق مصوبات ش��ورای عالی بورس به قیمت باز از مش��تریان اخذ شده تا کارگزاران بتوانند طی هماهنگی با ناظر
بازار سفارشات را به بهترین نحو ممکن انجام دهند و ممکن است عملیات فروش با توجه به شرایط بازار طی چند مرحله
و با تاخیر زمانی صورت پذیرد .در هر مرحله پس از انجام معامله ،هر بخشی از سفارش که فروش رفته باشد ،ظرف  3روز
کاری در اختیار کارگزاران قرار می گیرد و کارگزاران مکلف هستند عملیات تسویه و پشتیبانی از مشتریان را انجام دهند.
هر چند هم اکنون برخی از کارگزاران علی رغم آماده بودن زیرساخت ارتباطی عملیات تسویه و پرداخت ،هنوز نتوانسته اند
بستر مناسب و سیستماتیک جهت پاسخگویی مشتریان فراهم کنند .این امر نیز باعث دشواریهایی برای متقاضیان فروش
سهام عدالت شده است.
در ابتدای راه هستیم
طبق آخرین آمار وضعیت پروژه س��هام عدالت تا کنون بیش از  2میلیون نفر از مالکین س��هام اقدام به ثبت نام و تعیین
کارگزار ناظر کرده و از این میان حدود یک میلیون نفر اقدام به ثبت درخواست فروش داشته اند .همچنین بیش از 3000
میلیارد تومان از سهام عدالت معامله و مطابق روال توسط کارگزاری مربوطه تسویه شده است و باقیمانده سفارشات نیز
مطابق رویه مذکور در مسیر فرآیند اجرا قرار دارد .قدر مسلم این پروژه به عنوان یک پروژه راهبردی در سطح ملی کشور
در ابتدای راه قراردارد و تداوم آن در راستای کسب منفعت عموم مردم از سرمایه گذاریهای قبلی تاثیرات چشمگیری در
رضایت و عدالت اجتماعی خواهد داشت.

اوراق بهادار
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شاخـصفرابـورس

فر ابورس
21،122,8

21،077,7

21،014,9

20،818,5



20،282,9



21،200
21،000

روز

شاخص فرابورس

مقدار تغییر

درصد تغییر

ارزش بازار (هزار میلیارد ریال)

ارزش معامالت (میلیارد ریال)

20،800

شنبه

20,282.89

559.29

2.84

13,189.2

31,946

43،062

44،073

37،993

20،200

چهارشنبه

37،216



20،400

سه شنبه

31،946



20،600

ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ

ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ

ﺷﻨﺒﻪ




ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮﺍﺑﻮﺭﺱ

2،034،187

1،995،037

2،040،000

1،993،330

ساختار لغزنده قیمت سهام

1،961،649

200،000
صفحه 2
ادامه از

19،800

ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ) ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ(

2،011،493

250،000
سرمقاله

20،000

2،020،000

179،925

217،213

151،464

162،239

215،634

به دلیل اهمیت موضوع ،بسیاری از کشورها سعی نمودهاند که این ریسک را بهعنوان ریسک ساختاری تلقی نموده و
2،000،000
ن موضوع یک عامل ساختاری بورس و محرک ایجاد لغزندگی و عدم
آن را از طریق حاکمیتی مهار و کنترل کنند .ای 
150،000
ت سهام شرکتها در بورس تلقی میشود.
ثبات و پایداری برای قیم 
1،980،000
باوجود انتظار تخصصیتر شدن فضای بازار سرمایه کشور پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه
100،000در بس��یاری از مواقع مش��اهده میش��ود که نحوه ارزشیابی و قیمتگذاری سهام بس��یار گمراهکننده ،غلط و
،1384
1،960،000
در برخی از مواقع منحرفکننده اس��ت .انتظار میرفت که کارگزاران حرفهای و ش��رکتهای تأمین سرمایه از طریق
ارزشیابیها طبق استانداردهای بینالمللی بتوانند ارزشیابیهای صحیح و واقعی را در بازار سرمایه متبلور کنند .باید
50،000
پذیرفت این مهم رخ نداده و در وضعیت کنونی مش��اهده میشود که در بسیاری از مواقع سهام شرکتهای تولیدی،
1،940،000
صنعت��ی و ب��ا داراییهای ثابت ,از طریق روشهای غلط ارزش جایگزین��ی (که مفروض آن فروش داراییهای موجود
و خرید0و یا جایگزینی همین داراییها باقیمتهای جدید اس��ت) که فرض عدم ثبات فعالیت در آن متبلور اس��ت و
1،920،000
ﺷﻨﺒﻪگذاری و سبد گردان
شرکتهای سرمایه
تعیین قیمت سهم
روش��ی اس��ت برای
ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ NAVکه
یا ارزش دارایی خالص یا
ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ
ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
یا  ،Mutual Fundsمورد اس��تفاده بوده ،ارزش��یابی میش��وند .همچنین در این روند  ،روشهای غلط ارزش��یابی
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ) ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ(
ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ ﺑﻮﺭﺱ
و قیمتگذاری س��هام باعث افزایش نامتناس��ب ،کاذب و غیرواقعی قیمت سهام ش��رکتهای تولیدی و صنعتی شده
و فرصتطلبان ،دالالن و بازیگران غیرحرفهای را به س��مت این بازار جذب کرده اس��ت .البته نمونه های عدیدهای
ازاینگونه ارزش��یابیها در قیمتگذاری ش��رکتهای پذیرفتهشده در بورس مشاهده ش��ده است .اینیک عامل عدم
حرفهای گری ناظرین ،مس��ئوالن ارزشیابی ،معاملهگران و شرکتهای تأمین سرمایه است که باعث ارزشیابی غلط و
افزایش قیمت سهام شرکتها بهصورت کاذب در بورس شده است.
پیشنهاد هایی برای بهبود
با توجه به مواردی که مطرح شد و مثبت تلقی نمودن ورود حجم باالی نقدینگی به سمت بازار رسمی و نظارتشده
بورس اوراق بهادار تهران و در جهت حفظ این نقدینگی و ایجاد ثبات نسبی و کاهش احتمال ریزش و لغزندگی قیمتها
(که میتواند عامل جدی بحرانهای اجتماعی شود) ،و غیر جذاب نمودن معامالت برای فرصتطلبان و متالطم کنندگان
بازار یا  ،Speculatorsپیشنهاداتی مطرح میشود.
نظارت بر نحوه قیمتگذاری سهام و حجم معامالت شرکتها از طریق شورای عالی بورس و اوراق بهادار ،سازمان
بورس اوراق بهادار و دیگر ناظرین بازار پررنگتر ،هماهنگتر و با جدیت بیش��تری صورت گرفته و س��عی ش��ود تا توأم
بااطالع رسانی از افزایش غیرمعقول و نامتعادل قیمتها و حجم معامالت جلوگیری به عمل آید.
مسئوالن ناظر ،از پذیرش شرکتهایی که سهام آنها عامل افزایش ریسک سرایت و یا  Contagion Riskاست
جلوگیری کرده و راهکارهای مناسب برای مهار کردن این ریسک را در وضع موجود تعبیه کنند.
ه��ر چ��ه س��ریعتر ،تبلیغات ج��دی ،مکمل با بازاریابیهای مناس��ب و ایجاد ش��رایط مناس��ب ب��رای پذیرش
ش��رکتهای جدی��د ب��رای متنوعت��ر ,جذابت��ر و بزرگتر نمودن حج��م عرضه س��هام ش��رکتها از طریق بورس,
صورت پذیرد.
ش��رایط پذیرش ش��رکتهای پذیرفتهش��ده در بورس توأم با درصد س��هام ش��ناور باالتری صورت پذیرد .کلیه
شرکتهای پذیرفتهشده موجود هم مجاب شوند تا درصد سهام شناور خود را طبق دستورالعمل بورس تا حد باالتری
سریعاً افزایش دهند.

نماگر عدالت

 19میلیون تومان ،ارزش سبد سهام عدالت

ردیف

نماد

تعداد

قیمت پایانی

ارزش کل

ردیف

نماد

تعداد

قیمت پایانی

ارزش کل

1

دانا

16

12,450

199,200

اخابر

239

17,630

4,213,570

24

دانا ح

27

10,910

294,570

بنیرو

3

95,380

286,140

25

حکشتی

78

79,500

6,201,000

شبریزح

24

3,738

89,712

26

ورنا

3

18,550

55,650

لکما

22

14,853

326,766

27

شگویا

47

27,313

1,283,711

فخوز

114

47,370

5,400,180

28

رمپنا

137

46,560

6,378,720

وایرا

12

8,253

99,036

29

حپترو

1

35,890

35,890

شپنا

203

48,010

9,746,030

فوالژ

43

32,910

1,415,130

30

فملی

575

31,450

18,083,750

بفجر

48

35,300

1,694,400

31

فملیح

172

1,645

282,940

فارس

1,146

32,170

36,866,820

32

فوالد

1,260

20,940

26,384,400

ساراب

8

16,430

131,440

33

کگل

104

20,910

2,174,640

وتجارت

1,788

3,850

6,883,800

34

کچادح

47

19,810

931,070

جم

41

51,010

2,091,410

35

فایرا

31

28,690

889,390

بسویچ

9

62,650

563,850

36

شاوان

4

156,794

627,176

خودرو

47

6,320

297,040

شبریز

15

56,150

842,250

37

مارون

47

174,303

8,192,241

وپست

16

17,100

273,600

38

شبندر

114

51,900

5,916,600

شیراز

4

66,540

266,160

39

وبصادر

1,400

4,160

5,824,000

شتران

615

48,110

29,587,650

40

کگلح

57

17,220

981,540

فوالژح

3

16,455

41

سدشت

8

37,080

296,640

خساپا

39

5,250

42

کچاد

181

20,730

3,752,130

وبملت

299

6,550

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ارزش سهام در
 8مرداد 1399

ﺳﺎﺧﺖ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﻭ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ

19,92

ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻯ ﭼﻨﺪ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ

17,06

ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻓﻠﺰﻱ

49,365
204,750
1,958,450

14

ارزش سهام در
 15مرداد 1399

12,81184,307,937
ﺑﻴﻤﻪ ﻭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﭼﻮﺑﻰ

11,8

ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ

جمع ارزش کل
192,072,807

192,072,807

درصد تغییر

4.2

دوشنبه

21,014.85

196.31

0.94

13,665.6

21,077.69

62.84

0.30

13,707.7

44,073

21,122.76

45.07

0.21

13,737.3

43,062

وعدههای تحقیق و تفحص صنعت خودرو عملیاتی شود

سودآوریجادهمخصوصیها
د ر ابهام
نباید ارزش جایگزینی بیش از حدی برای شرکتهای خودروساز در نظر گرفت

مینا ایزدی حمایت دولتیها از خودروس��ازی این
خبرنگار
صنع��ت را به بیراهه کش��انده اس��ت؛
صنعتی که میتواند پیش��ران بس��یاری از صنایع باش��د
به واسطه س��وء مدیریتها ،خروجی قابل قبولی نداشته
است .باوجود اعطای تسهیالت قابل توجه ،جهش قیمت

محصوالت ،رش��د تقاضای خرید و افزایش قیمت س��هام
خودرویی ،همچنان این صنعت وضعیت مالی مناس��بی
ندارد .این ش��رایط شبهاتی را در خصوص نحوه عملکرد
دست اندرکاران خودرویی ایجاد میکند که تحلیلگران و
کارشناسان نظرات قابل تاملی را بیان میدارند.

سکوت و عدم تولید محصوالت کیفی

نگاه سیاسی و ناکارآمدی مدیریتی

دولتیها اعالم میکنند مخالف واردات خودرو هستند اما بااین
حال همواره واردات خودرو صورت گرفته است.
آلبرت بغزیان ،اس��تاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی تصریح
کرد :دولتیها تحقیق و تفحص نکرده اند که چطور صنایع زیان
ده خودروس��ازی میتوانند به سود برسند ضمن اینکه در بحث
پیش فروش خودرو نیز نظارتی از س��وی دولتیها انجام نش��ده
اس��ت به همین دلیل بالفاصله با باز شدن سایت پیش فروش افراد خاصی خودروها
را خریداری میکنند .وی گفت  :البته چندین بار هم کمیسیونهای مختلف مجلس
اق��دام به تحقیق و تفح��ص کرده اند ولی بااین وجود گزارش��ی درخصوص عملکرد
صنایع خودروس��ازی اعالم نشده است ،استاد دانش��گاه تهران ادامه داد :این مسائل
شبهاتی ایجاد میکند؛ شبهه در این خصوص که با وجود تمامی گالیهها و نقدهای
که به صنعت خودرو وارد میشودچرا در مرحله عمل درمقابل بی کفایتی مدیران این
حوزه و عدم تولید محصوالت کیفی و فاقد رقابت پذیری اقدامی صورت نمی گیرد؟
بغزیان افزود :اگرچه خودروس��ازان بهانههای مختلفی همچون کاهش تیراژ تولید و
عدم تأمین قطعه را درمقابل عملکرد نامناسبشان ارائه میدهند ،اما این درحالی است
که قطعات تحویل این شرکتها شده است .از سوی دیگر همچنان تسهیالت دولتی
دریافت میکنند و مش��خص نیست که این نقدینگی صرف چه کارهایی میشود که
همیشه خودروسازان معترض اند.

صنع��ت خودرویی وارث سیاس��تهای نامتوازن در  26س��ال
گذشته است ،خودروس��ازی برای دولتیها حیاط خلوتی است
که به دلیل نداش��تن درک و شناخت درست نتوانسته اند این
صنعت را به سمت جلوحرکت دهند.
ام��راهلل امینی ،کارش��ناس صنع��ت خودرو تصری��ح کرد:
خودروس��ازی در س��ایر کشورها صنعتی رش��د یافته است که
توسعه اش را مدیون داشتن استراتژی بلندمدت است .درواقع تمامی تفکرات مدیران
صنایع خودروسازی در سایر کشورها عملیاتی میشود ولی درکشور ما نگاه سیاسی
به خودروس��ازی این صنعت را فلج کرده است .امینی بیان کرد :مدیران این صنعت
دولتی هستند و ساختار خودروس��ازی رفاقتی و بانگاه سیاسی چیده میشود .البته
تقاضا برای خرید محصوالت این صنعت باالس��ت و س��رمایه گ��ذاری باالیی در این
صنعت انجام ش��ده اس��ت ولی مدیران ناکارآمد که توس��ط دولتیها به کار گماشته
میش��وند مانع از حرکت روبه جلوی این صنعت شده و میشوند .عضو هیأت علمی
دانش��گاه عالمه طباطبایی گفت :مدیران دولتی فع��ال در صنعت خودرو در چین ،
آذربایجان ،س��وریه و سنگال کارخانههای خودروسازی تاسیس کرده اند ولی دراین
زمینه مطالعات اولیه انجام نداده اند .همچنین کارخانه تاسیس شده در این کشورها
حتی برق هم نداش��تندو زمانی مدیران این موضوع را متوجه شدند که سرمایه شان
خرج شده بود و این نشان از ضعف مدیریت در این صنعت دارد.

عدم امکان توجیه بازدهی

مانور قدرت پول و سرمایههای خرد

مشکالت س��اختاری صنعت خودرو باعث شد طی چندین سال
گذشته در این صنعت به ندرت شاهد کسب سودآوری باشیم.
حمیدمرتضیکوش��کی ،مدیرتحلیل گروه مالی اقتصاد بیدار
گ��روه خودرو گف��ت  :اگرچه طی چند ماهه ابتدایی س��ال 99
صنع��ت خودرو بازده��ی قابل توجه��ی را به ثبت رس��اند ،اما
ریش��هیابی دالیل کس��ب بازده��ی قابل توج��ه در این صنعت
حکای��ت از اثر گذاری عواملی دارد که حداق��ل در فضای تحریمی ارتباط چندانی با
بهبود قابل توجه در وضعیت این صنعت نخواهد داشت .مرتضی کوشکی افزود:آنچه
این روزها در کلیت بازار سرمایه غالب شده و صنعت خودرو نیز از آن بی بهره نبوده
نگرش ارزش های جایگزینی است که به طور مداوم با تغییرات چشم انداز نرخ ارز و
میزان چش��م انداز تورمی این ارزش ها در حال به روز رس��انی توسط سرمایه گذاران
است .البته چنین شیوه تحلیلی در زمان جهشهای ارزی و چشم انداز صعودی نرخ
ارز بیشتر نمایان می شود و سرمایه گذاران مدام قیمت سهام و ارزش بازار شرکت ها
را با اقالم مصرفی و یا کاالها در سایر بازارها مقایسه می کنند.
مدیرتحلیل گروه مالی اقتصاد بیدار گروه خودرو تصریح کرد  :هرچند ارزش های
جایگزینی و وارد کردن این محاسبات در تصمیمات سرمایه گذاری در شرایط تورمی
غیر قابل انکار است اما سرمایه گذاران باید همیشه این نکته را مد نظر قرار بدهند که
ارزش عمده شرکت ها براساس ارزش عملیات آنهاست و با فروکش کردن جهش های
ارزی ،قیمت سهام شرکت ها به سرعت تعدیل خواهد شد.
مرتضی کوش��کی عنوان کرد :در کنار نگرش ارزش جایگزینی در بازار س��رمایه
شاهد یک دو دستگی بین سهام دولتی (سهامی که قرار است در قالب ETFها عرضه
شود) و سهام غیر دولتی وجود دارد .البته با توجه به اینکه سرمایه گذاران اعتقاد دارند
کس��ری بودجه دولت در سال  99قرار اس��ت از محل واگذاری سهم الشرکه شرکت
از س��هام شرکت ها جبران شود پس هرچه این سهام بیشتر رشد کنند دولت منابع
زیادی را جذب خواهد کرد .این نگرش به قدری در روند قیمت س��هام ش��رکت های
دولتی از جمله گروه خودرو نفوذ کرده که حتی شایعات حمایت دولت از این سهام
نیز با س��ینه به س��ینه چرخیدن عاملی بر افزایش س��طح تقاضا برای خرید س��هام
خودرویی ش��ده است.این کارشناس بازار سرمایه گفت:رشد تقاضا در گروه خودرو از
جمله سایپا و ایران خودرو بیشتر به دلیل نگرش ارزش های جایگزینی و نیاز دولت
برای رش��د قیمت بیشتر این دو خودرو ساز بوده است  .البته هرچند سرمایهگذاری
به معنای خرید آینده اس��ت اما با این حال آینده ای که مفروضات آن بر پایه بهبود
وضعیت عملیاتی این گروه باشد در حال حاضر مورد توجه بازار نبوده است .همچنین
در دوره تحریم نیز نمی توان بهبودی را در وضعیت عملیاتی این گروه متصور بود که
توجیه کننده بازدهی قابل توجه ثبت شده این گروه باشد.

بازدهی صنعت خودرو در سال  1397حدود  20درصد در سال
 ،1398ح��دود  284درص��د و در س��ال  1399تا کنون حدود
 710درصد و در همین دورهها بازدهی ش��اخص کل به ترتیب
حدود  186 ، 85و  280درصد بوده است.
حام��د حام��دی نیا ،مع��اون س��رمایه گذاری گ��روه مالی
سپهرصادرات با اشاره به اینکه بازدهی صنعت خودرو از ابتدای
س��ال  1397ت��ا انتهای  1398از بازدهی ش��اخص کل عقبتر ب��وده ،افزود :به نظر
میرسد طی این سالها ،پارادایم انتخاب سهم ،سودآوری شرکت و نسبت  P/Eبوده
است بر همین اساس صنعت خودرو به خصوص در سال  1399رشدهای بی سابقهای
را تجربه کرده به طوری که تمامی سقفهای تاریخی دالری شرکتهای خودروسازی
شکسته شده و ارزش بازار سهام بسیاری از شرکتها در همین دوره محدود به بیش
از  8برابر رسید .وی گفت :پارادایم انتخاب سهام تغییر یافته و داراییهای ثابت قابل
توجه شرکتهای خودروساز و همچنین جاماندگی نسبی آنها از ابتدای صعود بازار
تا انتهای س��ال  1398سبب ش��د تا بازار توجه ویژهای به خودروییها داشته باشد.
البته وجود س��هام برخی خودروس��ازها در  ETFدولت نیز اس��تقبال عمومی مردم
با س��رمایههای خرد را به همراه داش��ت به نحوی که در اکثر مواقع سهامداران خرد
خریداران بالقوه و اصلی س��هام این شرکتها هستند.حامدی نیا با اشاره به اینکه از
طرفی عرضه حقوقی در این صنعت با وس��واس صورت میگیرد و همین عرضههای
کم حقوقی درافزایش قیمت س��هام موثر بوده ،افزود  :این ادعا مطرح میشود که در
شرایط تحریم ارزش جایگزینی شرکتها باید باالتر از ارزش جایگزینی واقعی آنها
محاسبه شود چرا که امکان ایجاد کارخانه مشابه در شرایط فعلی وجود ندارد.
وی گفت :نباید ارزش جایگزینی بیش از حدی برای ش��رکتهای خودروس��از در
نظ��ر گرفت چون با رفع تحریمها ،ارزش جایگزینی مازادی که به واس��طه تحریمها
در نظ��ر گرفت��ه بودیم از بین خواهد رفت و اگر پاس��خ منفی اس��ت در حال خرید
شرکتی هستیم که دولت در قبال انحصاری که به صنعت خودرو میدهد ،نرخگذاری
دس��توری انجام داده و س��ودآوری این شرکتها را برای سالیان طوالنی درهالهای از
ابهام قرار میدهد .حامدی نیا اظهار داش��ت :تنه��ا در صورتی میتوان انتظار بهبود
شرایط بنیادی سهام ش��رکتهای این صنعت را داشت که سیاستگذاری دولت در
راستای عدم سرکوب قیمت محصوالت و استفاده بهینه از داراییهای بالاستفاده این
شرکتها تغییر کند .حامدینیا گفت :با توجه به رشد قیمتی اخیر سهام خودروییها
و افزایش بیس��ابقه ارزش بازار ،بس��یاری از شرکتهای فعال در این حوزه ،تا زمانی
که سیاس��تهای کالن دولت در قبال سهام شرکتهای خودرویی تغییر نکند ،طی
ماههای آینده هر نوع رش��د قیمتی سهام شرکتهای خودرویی را میتوان به قدرت
پول و استقبال سرمایههای خرد ربط داد.
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کمبود منابع مالی حقوقیها و ترس از پاسخگویی حقیقیها علت رونق نداشتن معامالت بلوکی است
هفتهنام�ه ب�ورس :یکی از انواع معامالت در ب��ورس و فرابورس را معامالت بلوکی تش��کیل میدهد .این
معامالت ویژگیهای خاصی از جمله نداشتن کارمزد ،انجام معامالت خارج از ساعت معامالتی و با قیمتی باالتر
را ش��امل میش��وند .معامالت بلوکی س��فارش فروش یا خرید بخش بزرگی از سهام یک شرکت است که در آن
تعداد زیادی از سهام یا اوراق مشارکت معامله میشود .در شرایط فعلی این دسته از معامالت در تعداد و حجم
کمتری نس��بت به گذش��ته در جریان اس��ت ،در حالی که الزم است در ش��رایط کنونی بازار سرمایه ،انجام این
معامالت رونق بیشتری داشته باشد.
البت��ه در ح��ال حاضر تمرکز ناظ��ر بر «عرضهه��ای مثقالی» و مانور در مش��ارکتهای چن��د میلیونی در این
عرضههاس��ت .همچنین باید در نظر داشت تداوم این تدبیر پوپولیستی عالوه برایجاد پدیده «سهامدارکوپنی»،
اهداف آرمانی افزایش توسعه و عمق بازار را به حاشیه میراند.

نبود هیچ مشکلی
درانجام معامالت
محمود گودرزی ،معاون
عملی��ات بازار ش��رکت
ب��ورس در خص��وص
معام�لات بلوکی گفت:
سه نوع معامله در بازار
سرمایه داریم.
معامالتی که در بازار نرمال و به شکل خرد
انجام میش��ود  ،همچنین ب��ازار معامالت
بلوکی و بازار معام�لات عمده که از دیگر
انواع معامالت محسوب میشوند .البته هر
ک��دام از این معامالت مقررات خاص خود
را دارند.
مع��اون عملیات بازار ش��رکت بورس با
بیان اینکه دستورالعملی جهت محدودیت
ب��رای انجام معامالت بلوک��ی وجود ندارد
تاکید کرد  :در حال حاضر انجام معامالت
بلوک��ی در بازار س��رمایه با هیچ مش��کلی
روبهرو نیست.

ای�ن معامالت در ش�رایط فعلی و ب�ا توجه به
اصالح دستورالعمل چه وضعیتی دارد ؟
این دس��ته از معامالت در تعداد و حجم کمتری
نس��بت ب��ه گذش��ته در جری��ان اس��ت.همچنین
بیش��تر این نق��ل و انتق��االت در راس��تای اصالح
س��اختار مالی و یا شناس��ایی س��ود در دفاتر مالی
شرکتهاست.
آثار و تبعات کاهش معامالت بلوکی و افزایش
معامالت خرد چه میتواند باشد؟
انجام کلیه معام�لات در بازار خرد ،موجب کاهش تبعیض
در انج��ام معام�لات و از طرف��ی موجب افزایش عم��ق بازار
ب��ه دلی��ل اثرگ��ذاری ب��ر افزای��ش میزان ش��ناوری س��هام
خواهد شد.
ش�رایط مطلوب برای انجام معامالت بلوکی با
توجه به وضعیت کنونی بازار چیست؟
انج��ام کلیه معام�لات در تابلوی معام�لات خرد موجب
رفع تبعیض ،افزایش احتمال رش��د سهام شناور بازار ،توجه
بیشتر سهامداران عمده به روند معامالت خرد ،تبعیت تمامی
فعاالن بازار از مظنههای بازار و پیش��گیری از انجام معامالت
خارج از مظنههای بازار خواهد شد.

ریسک باالی معامالت در شرایط ریزش
عظیم ثابت ،مدیرعامل کارگزاری بانک سپه در خصوص
عل��ل عدم تمایل ب��ه انجام معامالت بلوکی در ش��رایط
ح��ال حاضر بازار س��رمایه اظهار داش��ت  :باید علل کم
ش��دن تمایل معامالت بلوکی را در دو سطح حقوقیها
و حقیقیها مورد بررس��ی قرار داد .در سطح شرکتها و
اش��خاص حقوقی یکی از دالیل عدم تمایل به معامالت
بلوک��ی را میتوان نداش��تن مناب��ع مازاد ب��رای خرید
بلوکی دانست.
در واقع منابع مورد نیاز ش��رکتها برای انجام چنین
معامالتی کم اس��ت .ب��ه عنوان نمونه منابع ش��رکتها
عموم��اً در ام�لاک یا س��پردههای بلند مدت یا س��ایر
س��رمایهگذاریها مورد اس��تفاده قرار گرفته که تمایل
حقوقیها را برای انجام معامالت بلوکی کاهش میدهد.
البت��ه در م��ورد حقیقیه��ا دلیل کم ش��دن رغبت به
معامالت بلوکی متفاوت اس��ت در این افراد پاسخگویی
در براب��ر آوردهه��ای هنگفت یکی از مواردی اس��ت که
حقیقیها را از انجام این معامالت میترساند.
بازخواست و حذف افراد کارآفرین
ثابت در خصوص ت��رس حقیقیها از انجام معامالت
بلوکی گفت :این ترس برای افراد حقیقی وجود دارد که
پس از طی فرآیندهای طوالنی ،سختگیرانه و پاسخگویی
در برابر منابع عظیمی که وارد شرکت میکنند با عضویت
در هیأت مدیره ،خیلی مورد حمایت قرار نگیرند .البته به
کرات دیده شده که افراد کارآفرین پس از انجام معامالت
بلوکی و به دس��ت آوردن صندلیهای مدیریتی نه تنها
در م��ورد تأمین چنی��ن منابعی مورد بازخواس��ت قرار
گرفتهاند بلکه به علت اکثریت نبودن در شرکتها خیلی
در مسائل مدیریتی و تصمیمگیریها در حوز ه مدیریتی
مورد توجه قرار نگرفتند.

مدیرعامل کارگزاری بانک سپه ریسک باالی معامالت
بلوکی را در ش��رایط ریزشی بازار از علل مورد توجه قرار
نگرفتن این معامالت دانست و گفت :یکی دیگر از عواملی
که باعث میش��ود تمایل افراد به معامالت خرد بیش��تر
از معامالت بلوکی باش��د این اس��ت که شخص مشاهده
میکند اگر وارد معامالت خرد ش��ود ،در صورت تصمیم
ب��ه فروش میتواند به راحتی از آن س��هم خارج ش��ود،
ول��ی در معامالت بلوکی ممکن اس��ت افراد پس از طی
مراحل سختگیرانه به این نتیجه برسند که نمیتوانند به
همکاری خود ادامه دهند .در نتیجه ،زمان فروش سهام
و خارج شدن از شرکت برای آنها به مشکل بزرگی بدل
میشود .در واقع واگذاری سهام در زمانی که بازار شرایط
مطلوبی نداشته باشد با ریسک باالیی همراه است.
حداکثر استفاده از شرایط رونق بازار
این پیشکس��وت بازار با بیان این موضوع که شخص
نمیتوان��د در کوتاهمدت به راحتی س��هامش را واگذار
کند ،افزود :این موضوع باعث میش��ود اشخاص حقیقی
به سمت معامالت خرد سوق پیدا کنند به این علت که
کش��ور ما یک کشور تورمی اس��ت .در بلند مدت تولید
و افزایش صادرات منجر به افزایش س��وددهی میش��ود
و افزایش سبد س��هام این شرکت میتواند این مسائل را
بپوشاند ،اما در کوتاه مدت شخص قادر نیست به راحتی
معامله بلوکی انجام داده و تنها در یک سهام بماند .در واقع
ش��خص با انجام معامله بلوکی تخممرغهایش را در یک
سبد میگذارد اما اگر در چندین شرکت سهام خریداری
کند به راحتی از س��هام مختلف خارج میشود و از سود
صنایع گوناگون بهرهمند میش��ود .ثابت در پاسخ به این
پرسش که در شرایط رونق بازار بهتر است این معامالت
انجام ش��ود یا خیر تصریح کرد :بهتر اس��ت در ش��رایط

فعل��ی رونق ب��ازار ،ش��رکتهای
دولتی با توجه به الزاماتی که وجود
دارد اق��دام ب��ه واگ��ذاری بنگاهها
کنند همانطور که دیده میش��ود
در شرایط فعلی بسیاری از بانکها
و ش��رکتهای دولت��ی به س��مت برای مقابله
واگذاری سهامشان میروند و قصد با مشکالت
خروج از بنگاهداری را دارند.
مدیرعام��ل کارگ��زاری بان��ک افراد حقیقی
سپه ،برای مقابله با مشکالت افراد و حقوقی
حقیق��ی و حقوقی ب��رای ورود به برای ورود
معامالت بلوکی پیش��نهاد تشکیل به معامالت
کارگروه��ی تحت نظ��ر مجلس یا بلوکی،
س��ران س��ه قوه را داد تا مدیران و
افراد به پشتوانه این کارگروه بدون کارگروهی
ترس و نگرانی وارد چنین معامالتی تحت نظر
شوند .به گفته این کارشناس ارشد مجلس یا
بازار س��رمایه ،مدی��ران همواره با سران سه قوه
نگرانی بازخواس��ت شدن در آینده تشکیل شود
در براب��ر فروش و واگ��ذاری اموال
تا متقاضیان
دول��ت مواجهاند که باید کمیتهای
با ه��دف صیانت از مدی��ران برای به پشتوانه
واگذاری س��هام بنگاهها تش��کیل این کارگروه
ش��ود .وی افزود  :البته با تشکیل بدون ترس
چنی��ن کارگروه��ی رویهه��ای و نگرانی وارد
درس��تی در واگ��ذاری ش��کل چنین معامالتی
میگیرد .همچنین با ارزشگذاری
ش��رکتها توس��ط س��ازمان شوند
ب��ورس دغدغهه��ای مدی��ران در ای��ن رابط��ه از
بین میرود و خصوصیسازی واقعی شکل میگیرد.
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حرکتی برای خصوصی شدن بازار
در بازار س��رمایه دو مدل معامله بلوکی را میتوان در نظر گرفت که مدل اول چیزهایی اس��ت که در
تابلوی دو اتفاق میافتد ( خرده فروشی) .بخش دیگری از معامالت بلوکی معامالت عمده است که در
تابلوی چهار انجام و به س��هام باالی  5درصد شرکتها مربوط میشود که در هر قیمتی رخ میدهد
و دامنه قیمتی خاصی ندارد .البته تاکید بر این است که عرضه کننده قبل از عرضه  ،فروش را آگهی
کرده باشد.
ولید هالالت
بازار دو طیف سهامدار عمده دارد که ممکن است هر کدام آنها اقدام به عرضه سهام کنند ،بخشی
رئیس هیأت مدیره
سبدگردان اقتصاد بیدار از سرمایهگذاران و سهامداران عمده گروههایی هستند که عالقمند به خروج از بازارنیستند تا به دنبال
عرضه بلوکی بخواهند منابع حاصل از آن را از بازار خارج کنند  ،برخی از افراد نیز ممکن است عرضه
کنند اما به جای آن در بازار سرمایهگذاری دیگری انجام دهند .در واقع این روند تغییر ساختاری در بازار ایجاد نمی کند،
در رابطه با معامالت عمده نیز در واگذاریهایی که دولت انجام میدهد اگر بابت انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی
باشد باید دید بخش خصوصی که مالک جدید است قصد عرضه سهام به صورت خرد را دارد یا خیر؟
اگرمعامالت عمده و بلوکی از س��مت دولت به بخش خصوصی باش��د باعث میش��ود بورس به سمت خصوصی شدن
واقعی حرکت کند و مدیریت مالکیت دولتی از شرکتها جدا شود اما برای اینکه شناوری بازار افزایش یابد باید که سهام
به صورت خرد در بازار عرضه شود و گرنه معامالت بلوکی به صورت مستقیم نمی تواند بر شناوری و عمق بازار اثرگذار
باش��د .در حالت کلی معامالت بلوکی عمده اثر خاصی بر بازار ندارد .بطور مثال ،دولت قصد عرضه س��هام دو پاالیش��گاه
(بندرعباس و تبریز) به صورت بلوکی را دارد.مهم این است که چه نهادی اقدام به خریداری این سهمها کند اما اثر آن این
است که مدیریت شرکت پاالیشگاهی تا حدی از دولت جدا میشود و به بخش خصوصی سپرده میشود و این فرآیندها
بر شناوری بازار اثرگذار نخواهد بود.
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تعداد شرکتها بر اساس تغییر هفتگی ارزش بازار

درصد

میلیون ریال

میلیون ریال

تغییرات نسبت به
هفته قبل

نماد

21.53

37,372,000

769,975

27.61

تکنو

آسیا

21.38

105,524,000

1,574,948

25.49

تپمپی

-15.38

خبهمن

21.30

357,600,000

5,074,697

21.3

کپارس

-14.62

وصندوق

21.06

678,240,000

2,883,379

26.93

غپینو

-14.46

70,131,290

وخاور

20.74

210,450,000

1,525,343

22.96

سیالم

-13.83

15,552,000

342,758

وسپه

19.96

153,223,900

4,801,164

25.21

غمارگ

-13.02

48,526,800

2,974,695

شستا

19.92

5,013,600,000

53,370,491

25.89

کاما

-12.87

لپارس

19.92

157,527,000

3,981,276

25.89

حفارس

-12.67

وآذر

1،920،000

الزم است که سازمان بورس قبل از انجام معامالت بلوکی صالحیت خریدار را تایید کند.مسئلهای
که در حال حاضر به وجود آمده این است که دستورالعملی در شرایط سختگیرانه گذشته تنظیم
ش��ده است .همین مسئله باعث ش��د که معامالت بلوکی در ش��رایط فعلی دچار مشکالتی شوند؛
نمونه این موضوع را در مورد معامله بلوکی توس��عه ملی(وبانک) ش��اهد بودیم که خریدار بر اساس
این دستورالعمل سخت گیرانه با مشکالتی مواجه شد .با توجه به نیاز بازار امروز الزم است که این
همایون دارابی
توسعه دستورالعمل به زودی اصالح شود.
عضو کانون
ای
ه
سرمایهگذاری حرف
در گذش��ته برخ��ی از افراد به ویژه در عرضههای خصوصیس��ازی اقدام ب��ه خرید میکردند و
صالحیت الزم را نداشتند.این مسئله بسیار شده است که شرایط خریدار به گونهای باشد که وقتی بنگاهی را خریداری
میکند(به ویژه در خصوصیس��ازیها) امنیت ش��غلی کارگران و پرسنل به خطر بیفتد .نمونه عینی این موضوع را در
واگذاری ش��رکتهایی چون آذرآب ،هپکو و غیره ش��اهد بودهایم.در چنین مواردی با خرید کارخانه توسط خریداران،
این افراد یا در پرداخت اقس��اط ش��رکت کوتاهی میکردند یا نمیتوانستند سطح اشتغال را حفظ کنند ،به عالوه این
خریداران ش��رکت را با بدهکاریهای هنگفتی مواجه میکردند و یا هدفش��ان از خری��د کارخانه ،تعطیلی آن بود .در
نتیجه با وجود چنین مسائل و مواردی موضوع معامالت بلوکی به یک قضیه حساس بدل شده است.
با این وجود باید از فشار دستورالعمل موجود کم شود ،ولی از طرفی نیز باید به این موضوع توجه کرد که در حال
حاضر بورس شرایط حساسی دارد و باید قبول کرد که اگر خریداران به نوعی گزینش نشوند و یا صالحیتشان بررسی
نشود ممکن است قاعده تولید را دچار مشکل کنند .به همین علت بحث معامالت بلوکی بسیار فنی است و الزم است
که از همه زوایا مورد بررس��ی قرار گیرد .البته در ش��رایط رونق بازار قطعا باید معامالت بلوکی بیش��تر انجام شود ،اما
ش��رایط انجام این معامالت نیز باید تس��هیل شود.از طرف دیگر نباید به گونهای عمل شود که معامالت بلوکی ناموفق،
واگذاریها را به طور کلی زیر س��وال ببرد و افرادی که خرید میکنند ،عمال پول دولت را پرداخت نکنند.ما در حاضر
نیازمند یک حالت بینابینی در سختگیری و تسهیلگری معامالت بلوکی هستیم.

ارزش معامالت

نماد

نوسان

ارزش بازار

1،940،000

غیر ممکن بودن سختگیری و تسهیلگری همزمان

تقاضای قابل توجه و تمرکزبر شناسایی سود
اس�ماعیل درگاه�ی ،مدیرعامل گروه توس�عه
اقتص�ادی رس�تا (هلدینگ مالی بانک ش�هر)
در گفتوگوی�ی کوت�اه به بررس�ی برخی ابعاد
معامالت بلوکی در شرایط فعلی بازار پرداخت.
***
ب�ا توجه ب�ه اصلاح دس�تورالعمل
معامالت بلوکی  ،شاهد کاهش این نوع معامالت
و افزای�ش معاملات خرده فروش�ی هس�تیم.
وضعی�ت معاملات بلوک�ی در گذش�ته به چه
صورت بوده است؟
آخری��ن اص�لاح در دس��تورالعمل معام�لات بلوک��ی در
1397/01/22به تصویب هیأت مدیره س��ازمان بورس رسید.
اصالحات انجام ش��ده در تطبیق بیشتر دستورالعمل با قوانین
مبارزه با پولش��ویی و در حوزه تس��ویه ثمن معامالت خارج از
مکانیس��م اتاق پایاپای ب��ود .یکی از اصلیترین ش��روط ناظر
ب��ازار در اجازه انجام معام�لات در بازار بل��وک متعادل بودن
روند معامالت نماد اس��ت .در ش��رایط فعل��ی دلیل عمده این
کاهش شرایط حاکم بر بازار و تشکیل صفهای خرید و فروش
اس��ت .از س��وی دیگر وجود تقاضا قابل توج��ه در بازار عرضه
س��هام بهصورت خرد در شرایط فعلی همچون گذشته موجب
اثرگذاری بر روند قیمتی سهام نیست.

2،000،000
1،980،000

162،239

حاشیه نشینی بلوکی در غوغای مثقالی

2،020،000

150،000

50،000

خصوصیسازی واقعی جامه عمل میپوشد ؟

1،995،037

يكشنبه

2,011,492.97

49,843.60

528,941.31

37،993

شنبه

1,961,649.37

57,325.17

515,902.44

13,038.87

526,886.51

8,751.63

345,868.31

5,686.31

75,273.7

215,634

1،993،330

15,076.44

10,943.88 518,134.88

340,182.00

7,186.00

73,405.4

162,239

5

2،040،000

2،011،493

روز

شاخص کل بورس

تغییر

شاخص قیمت
(وزنی -ارزشی)

تغییر

شاخص کل
(هم وزن)

تغییر

شاخص قیمت
(هم وزن)

تغییر

ارزش بازار
(هزار میلیارد ریال)

ارزش معامالت
( میلیارد ریال)

200،000

بهادار
اوراق
19،800

1،961،649

بـــــــــورس
شاخـص

250،000

20،000

ﺷﻨﺒﻪ
ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ
ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ
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ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮﺍﺑﻮﺭﺱ

بورس

37،216



31،946

ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ



20،200

نوسان

ارزش بازار

ارزش معامالت

درصد

میلیون ریال

میلیون ریال

تغییرات نسبت به
هفته قبل

-16.44

4,518,102

86,615

-16.44

36,533,700

918,231

-17.38

12,598,812

708,669

-12.75

2,793,339

-10.71
-15.95
-14.52

ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ

285,760,000

9,663,841

-10.04

ﻗﻨﺪ ﻭ ﺷﻜﺮ

7,28

24,355,674

2,001,259

-9.64

ﺍﻧﺒﻮﻩ ﺳﺎﺯﻯ ﺍﻣﻼﻙ ﻭ ﻣﺴﺘﻐﻼﺕ

6,46

قثابت

19.90

77,096,700

3,247,874

25.89

سفار

-12.06

30,995,990

255,310

-15.33

بنیرو

19.78

47,690,000

342,313

25.7

شپاکسا

-12.01

46,936,800

1,540,103

-8.27

12

138

191

صنایع پر نوسان  -بورس
ﺳﺎﺧﺖ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﻭ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ

19,92

ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻯ ﭼﻨﺪ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ

17,06

ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻓﻠﺰﻱ
ﺑﻴﻤﻪ ﻭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ

14

12,81

ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﭼﻮﺑﻰ

ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﺎﺩﻥ

11,8
8,73

6,45-

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺟﻨﺒﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﮔﺮﻱ ﻣﺎﻟﻲ

5,74

ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ

ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻯ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﻰ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ
ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ

16

15,35
14,9214,3
12,99

بورسکاال

6
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براب�� یرارزه�� یاجهان��ی

شاخـصنفت و ارز
نفت برنت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

43.64

43.64

43.89

44.34

46.02

0.905

نفتWTI

40.44

40.44

40.81

41.58

43.30

دالر به پوند

0.779

نفت اوپک

43.40

43.40

43.02

44.02

44.27

دالر به درهم

3.672

دالر

213,020

217,020

218,990

222,960

226,980

دالر به روبل

64.255

دالر به لیر

5.895

دالر به یورو

یورو

251,020

255,020

257,020

260,970

265,020

پوند

306,460

304,400

304,010

304,580

309,140

درهم

63,730

63,300

63,430

63,460

64,030

شاخـصطال
هر گرم طالی  18عیار

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

10,518,000

10,689,000

10,756,000

10,788,000

11,100,000

سکه تمام طرح جدید 113,510,000 111,310,000 111,590,000 110,910,000 111,610,000
سکه تمام طرح قدیم 109,000,000 106,000,000 105,500,000 106,000,000 106,000,000
نیم سکه

56,000,000

55,200,000

55,700,000

55,200,000

56,500,000

ربع سکه

32,500,000

32,500,000

32,700,000

31,700,000

32,500,000

یک گرمی

17,000,000

16,500,000

17,200,000

17,000,000

17,200,000

اونس جهانی (دالر)

1,976.11

1,976.11

1,976.60

2,007.51

2,041.34
ارقام به تومان

ارقام به تومان

یادداشت

رونق معامالت گواهی با راهاندازی مجدد آتی سکه

نزدیک به دو س��ال اس��ت که از بسته شدن بازار آتی س��که با قدمتی  10ساله در بورس کاال
میگذرد .جای خالی آتی س��که نه تنه��ا عاملی برای کم رونقی معام�لات گواهی این کاالی
سرمایهگذاری بود ،بلکه سبب کاهش چشمگیر معامالت آپشن سکه در بازار مشتقه شد.
اگر چه بر طبق ادعای بانک مرکزی عامل رش��د قیمت سکه ،بازار آتی سکه عنوان شد ،اما
بعد از گذش��ت دو س��ال از تعطیلی این بازار نه تنها قیمت س��که کاهش نیافت بلکه از قیمت
 3و نیم میلیون تومانی در زمان بس��ته ش��دن بازار آتی به قیمت  11میلیون تومان رسید .در
واقع میتوان گفت گواهی س��که ط�لا و آتی میتوانند به عنوان دو ب��ازوی توانمند در جهت
حسن میثمی
مسئول معامالت مشتقه هدایت نقدینگی به بورس و همچنین سبب شفافیت قیمتها شده و از کشف قیمت سکه در
شرکت کارگزاری
اتاقه��ای معامالتی داللی جلوگیری کنند .به طور قط��ع میتوان گفت آغاز به کار مجدد این
بورس بیمه ایران
بازار سبب بازگشت سرمایه گذاران شده و مانع نوسانات باالی قیمتی سکه در بازار خواهد شد.
چرا که افراد عادی برای نوس��ان گرفتن و حفظ ارزش دارایی خود س��که نقدی میخرند و این س��بب افزایش تقاضای
س��فته بازی در قیمت نقدی سکه میش��ود .اما با بازار آتی میتوان این تقاضای سفته بازی را به راحتی پوشش داد تا
معاملهگران بتوانند از نوس��انات روزانه بهره ببرند .در این صورت معامالت گواهی سپرده طال نیز رونق بیشتری خواهد
گرفت .همچنین از دیگر مزایای بازار آتی دو طرفه بودن آن بوده و بانک مرکزی میتواند به عنوان بازار س��از اقدامات
تاثیرگذاری در این بازار انجام دهد.
البته در این میان ،اما در بین سه کاالی کشاورزی که به آتی کاال در دو سال گذشته راه یافتهاند ،معامالت زعفران
با حجم بسیار بیشتری نسبت به دو کاالی دیگر انجام میشود .زعفران که از دو سال پیش وارد بورس کاال شده است
تا حدودی توانست به جایگاهی قابل اتکا در بورس دست یابد .چرا که کشاورزان میتوانند از طریق بورس کاال محصول
خود را به فروش برسانند و در طرف مقابل تجار نیز با خرید محصولی با کیفت باال از بورس میتوانند صادرات خود را
انجام دهند.باید در نظر داشت ایران به عنوان قطب اصلی تولید زعفران در جهان با توسعه بورس و استفاده از ابزارهای
نوین مالی ،میتواند سبب رونق هر چه بیشتر معامالت آنها در بورس شود .همچنین تحول زیادی در صادرات این کاال
ایجاد کرده و در ارز آوری غیر نفتی به داخل کشور کمک شایانی کند.

عاجز از کاهش قیمت سکه

ابزارهای مشتقه در دنیا ،مانند بازار آتی برای کنترل ریسک فروشنده و خریدار تعریف شده است.
این بازارها معلول نوسانات قیمت دارایی پایه هستند .به طور مثال حرکات بازار آتی زعفران در
ایران معلول دارایی پایه خود زعفران نقدی اس��ت یا حرکات بازار آتی س��که که سالهاست به
دالیل دستوری فعال نیست معلول دارایی پایه خود سکه طالی نقدی است .اگر در بازار آتی سکه
طال رشد شارپی میدیدیم به دلیل رشد شارپ سکه طالی نقدی بوده است.
دالیل مهم رش��د س��که طالی نقدی در دوران فعالیت بازار آتی سکه ،افزایش شدید قیمت
ارز ،انتظارات تورمی باالی جامعه و غیره بود .با در نظر گرفتن این شرایط کامال طبیعی به نظر
سجاد بور بور
معاملهگر و مدرس میرسید که آتی سکه طال رشد باالیی داشته باشد.برخی این تصور را داشتند که بازار آتی سکه
بازارهای مالی
طال لیدر سکه طالی نقدی است و همین موضوع به بسته شدن این بازار منجر شد .ولی سؤال
مهم اینجاست که با بسته شدن بازار آتی سکه طال ،قیمت سکه طال ثابت ماند یا افت کرد؟
بسته شدن بازار آتی سکه طال باعث شد هزینه فرصتی که پرداخت شده بود تا این بازار پویا شود ،هدر رود و پول از
این بازار به سمت بازار نقدی و اتاقهای معامالتی خصوصی حرکت کند که همین موضوعات بازار طال را بیش از پیش
ملتهب کرد .در حال حاضر اخباری مبنی بر ش��روع کار بازار آتی س��که طال شنیده میشود.به نظر میرسد بازگشایی
مجدد آتی سکه به امید کاهش التهاب در بازار طال انجام میشود.
باید این نکته را در نظر گرفت که در کوتاهمدت عمق بازار آتی س��که طال به اندازه عمق این بازار در دوران قبل از
بس��ته ش��دن آن نخواهد رسید در نتیجه امیدی نیست که در کوتاهمدت بخشی از پولهای که در بازار طال وجود دارد
به سمت بازار آتی سکه طال حرکت کند و درگیر معامالت تعهدی شود .البته در میانمدت و بلندمدت بازار آتی سکه
طال به طور قطع معلول س��که نقدی اس��ت و لیدر سکه نقدی در حال حاضر نرخ ارز است .پس اگر قرار است قیمتها
در بازار طال کاهشی یا ثابت شود باید بازار ارز کنترل شود که فقط گشایش سیاسی میتواند این مهم را محقق کند نه
فعال کردن بازار آتی سکه طال .فعال و یا غیر فعال کردن بازار آتی سکه فقط التهاب را در جامعه بیشتر میکند بدون
اینکه اثر قابل توجهی بر قیمت سکه طال داشته باشد.

اخبــــــار

صادرات زعفران به مسیر واقعی بر میگردد

هفتهنامه بورس :با توجه به اینکه فصل برداشت زعفران نزدیک است الزم است قبل از فصل
برداشت مشکالت این حوزه دیده و حل شود.
علی شریعتی مقدم ،رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گفت :گمرک محدودیتهایی
درنرخ ارز دارد ،چراکه در اظهارنامههای گمرکی حدود  17هزار تومان ثبت میشود درحالیکه
قیم��ت دالر در بازارآزاد باالی  20هزارتومان اس��ت .همچنین کاالی��ی همانند زعفران ،قاچاق
پذی��ری زی��ادی دارد و افرادی وج��ود دارند که با کارمزد ک��م زعفران را به ش��کل قانونی یا
غیرقانونی به خارج از کش��ور منتقل میکنند .ش��ریعتی مقدم گفت :در خارج از کشور نیز نرخ فروش بر اساس نرخ
بازار آزاد و حواله اس��ت .البته طی س��الیان متوالی نیز به دلیل مش��کالتی که برای انتقال ارز وجود دارد ،محصول
زعف��ران در سفارش��ات کوچ��ک تر خرد و صادر میش��ود و درآم��د ارزی این محصول بر خالف بس��یاری از دیگر
محصوالت عدد عمدهای نیست.
رئیس کمیس��یون کش��اورزی اتاق بازرگانی با اش��اره به اینکه امکانات ارزی در خارج از کش��ور وجود ندارد و
هیچ ش��رکت ایرانی حقیقی و حقوقی نمیتواند در خارج از کش��ور حس��اب داش��ته باش��د ،تصریح کرد :بنابراین
در ف��روش زعف��ران و برخ��ی دیگر ازمحصوالت اولویت فروش��نده یا ص��ادر کننده دریاف وجه اس��ت .البته موارد
بس��یاری نی��ز وجود دارد که وجوه توس��ط صرافان غیر مج��از از بین رفته و گاهی صادرکنندگان حتی نتوانس��ته
اند به وجه خود دس��ت یابند .ش��ریعتی مقدم اظهار داش��ت :این معضل با واقعی ش��دن قیمتهای پایه صادراتی
ت��ا حدی کم میش��ود ک��ه اگر حمایته��ای قانونی در جهت رف��ع تعه��د ارزی واقعبینانه تنظیم ش��ود صادرات
زعف��ران به مس��یر واقعی خود برخواهد گش��ت .همچنین با اص�لاح قوانین ارزی قیمت محص��ول زعفران به مرور
بهبود مییابد.

تداوم عرضه امالک وزارت راه و شهرسازی

هفتهنامه بورس :عرضه مربوط به یک ملک تجاری متعلق به ش��رکت عمران ش��هر جدید
پردیس به قیمت پایه  ۱۰میلیارد و  ۶۳۹میلیون و  ۲۰۰هزار ریال و با شرایط پرداخت  ۳۰درصد
ثمن به صورت نقد و مابقی در اقساط  ۴۸ماهه ،در دستور کار قرار گرفت.
امیرمحمود غفاری ،معاونت برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با اعالم خبر
عرضه امالک ،اراضی و مستغالت این وزارتخانه در بورس کاالی ایران برای نخستین بار ،اظهار
کرد :اواس��ط هفته گذشته اولین تجربه عرضه امالک و مستغالت در حوزه راه و شهرسازی در
بورس کاالی ایران عملیاتی شد .معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه طبق فرآیندهای قانونی موجود مقرر
ش��د اطالعیه عرضه مذکور در وبسایت اطالعرسانی بورس کاالی ایران منتشر شود ،گفت :بر این اساس متقاضیان
خرید پس از انتش��ار اطالعیه عرضه میتوانند به یکی از  ۸۶ش��رکت کارگزاری عضو بورس کاالی ایران برای ثبت
درخواس��ت خری��د مراجعه کرده تا پس از بازدید ملک و با تودی��ع تضمین به میزان  ۳درصد قیمت پایه به صورت
نقد یا ضمانت نامه بانکی نزد این بورس ،مجاز به شرکت در حراج باشند.
معاون��ت برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرس��ازی در خصوص ادامه فروش اموال غیرمنقول متعلق
ب��ه ش��رکتهای زیرمجموعه وزارت راه و شهرس��ازی گفت :عرض��ه  ۷عدد از واحدهای تجاری متعلق به ش��رکت
عم��ران ش��هر جدید هش��تگرد در مرحله بعدی عرض��ه در بورس کاال ق��رار دارد که فرآیند اجرای��ی آن در حال
نهایی شدن است.

مردم در انتظار متعادل شدن قیمت سکه

آتی سکه از کما به اغما رفت
نرخ سکه طال از اونس جهانی و دالر تبعیت میکند

هفتهنامه بورس :بیش��تر از یک دهه اس��ت که بورس
كاالی ايران با ابزاری به نام آتی س��كه طال آشنا شده است.
آتی س��که طال با اهدافی چون سراس��ری ک��ردن معامالت
طال در کش��ور ،پوشش ريس��ک معامالت طال ،جلوگیری از
خروج س��رمايه و جذب نقدینگی در س��ال  87آغاز به کار
کرد.در زمان ش��روع فعالیت بازار آتی ،این ابزار مالی جدید
خیلی مورد استقبال قرار نگرفت .اما پس از چندی ،التهابات
بازارهای��ی چ��ون ارز باعث ش��د معامالت آتی س��که مورد
استقبال خوبی قرار بگیرد .مقایس��ه آمارهای موجود نشان
میدهد تنها در کمتر از 4س��ال تعداد قراردادهای معامالت
آتی س��که افزایش باورنکردنی پیدا کرده است .براساس آمار
تعداد قراردادهای آتی در س��ال  91حدود هزار برابر نسبت
به س��ال  87افزایش داشته است که نشان از استقبال بسیار
زیاد از این بازار دارد.
دستورتوقف و دالیل قابل تامل واهی
با وجود اس��تقبال کمنظی��راز معامالت آتی س��که،طی
سالهای اخیر این ابزار مورد بیمهری فراوانی از سوی بورس
کاال و بانک مرکزی قرار گرفته اس��ت .در شرایط رونق پیدا

کاهشهیجانات
و بسته شدن بازار فیزیکی
فرزی��ن ابوالعالی��ی ،مدیر
عام��ل کارگ��زاری باهن��ر
درخص��وص اث��ر راهاندازی
مجدد بازار آتی سکه بر بازار
طال گفت :راه اندازی مجدد
معام�لات آتی س��که ،بازار
ط�لا را متعادل میکند و یا بهتر اس��ت اینگونه
عنوان ش��ود که اس��تفاده از اب��زار معامالت آتی
س��که که در گذش��ته تجربه کامال موفقی برای
جذب س��رمایهگذاران این بخش بوده ،میتواند
بخشی از نقدینگی س��رمایهگذاران این حوزه را
که هم اکنون در بازار فیزیکی س��که و به صورت
کامال س��نتی در جریان است به سمت بازار آتی
س��وق دهد .وی افزود :درنتیجه راه برای حضور
سرمایهگذاران این حوزه به بازار سنتی و فیزیکی
بس��ته خواهد ش��د و در نهایت به نظر میرسد
از هیجان��ات فعل��ی حاکم بر این بخ��ش از بازار
سرمایه کاسته و این ابزار بتواند بخش عمدهای از
نقدینگیها را سروسامان دهد.
ابوالعالیی با اشاره به اینکه بورس کاال همواره
به عنوان یک بازار ش��فاف بستری مطمئن برای
چنین معامالتی فراهم کرده و پیشینه آتی سکه
تجرب��ه کامال موفقی را نش��ان میدهد ،.تصریح
کرد:اگرچه درش��رایط کنونی بورس کاال و بانک
مرکزی برای بررسی و توسعه هوشمندانهتر این
ابزار مالی در بازار س��رمایه ت�لاش میکنند ،اما
قطعا در آینده نزدیک ش��اهد راهاندازی موفقتر
این بازار و همچنین توس��عه دیگر ابزارهای نوین
مالی جهت نظمبخش��ی بیش��تر به این بخش از
بازار سرمایه کشور خواهیم بود.

اس��ت که این نوع ابزار در دهههای اخیر بس��یار مورد توجه
بازارهای کاالیی دنیا قرار گرفته ولی در کشور ما همزمان با
جان گرفتن این معامالت ،جانش را گرفتند.

کردن بازار آتی سکه ،محدودیتهای گستردهای نصیب آن
شدو در نهایت دستوری آمد که از 11شهریور ماه 1397این
معامالت را به طور کلی متوقف ساخت .دالیلی مانند اینکه
معامالت آتی س��که ،فضای مطلوبی را برای واس��طهگری و
سودجوییهای دالالنه ایجاد کرده ،به عالوه اینکه آتی سکه
افزایش قیمت نقدی سکه را رقم زده ،ثبات بازارهای نقدی
را از بین برده و عامل جهتدهی به بازار نقدی ش��ده است،
برخ��ی از علل واهی توقف این معام�لات بود .این در حالی

سکوت حاکم تاالر نقرهای
البته پس از گذشت  2سال از زمان توقف این بازار ،چند
ماه قبل در یکی از جلس��ات شورای عالی بورس ،رئیس کل
بانک مرکزی در خصوص راهاندازی مجدد قرارداد آتی سکه
در بورس کاال ،دس��تور ایجاد کارگروهی را صادر کرد .حال
اینکه پس از گذش��ت این چند ماه نه تنها خبری از تشکیل
چنین کارگروهی نیس��ت بلکه اغلب مدیران بورس کاال نیز
از اعالم چنین دس��توری اظهاربیاطالعی میکنند .تاکنون
متولیان بورس کاال برای راهاندازی عرضههایی نظیر خودرو،
مصالح س��اختمانی ،ام�لاک ،زیره و موارد دیگر که س��ابقه
اجرایی نداشته همواره دست افشانی داشتند .جالب است که
در خصوص احیای معامالت آتی سکه با تجربه اجرایی یک
دهه ،گستردگی فعاالن ،ذینفعان این بازارو غیره ،استراتژی
س��کوت را برگزیدهاند؛ مبادا اینکه آرامش حیات خلوتشان
به هم ریزد.

از نقش مهم بازارگردانها غافل نشویم

محمدرضا اسلامی ،مدیر بورس کاالی کارگزاری سهم آشنا ،درگفتوگویی تشریح برخی
اثرات تعطیلی بازار آتی سکه و بازگشایی مجدد آن را مدنظر قرار داد.
***
ش�رایط گذش�ته ب�ازار آتی س�که چه ب�ود ودر ص�ورت بازگش�ایی چ�ه مزایایی
خواهد داشت؟
به جرات میتوان گفت بازار معامالت آتی س��که طال هوش��مندانهترین و در عین حال جذابترین
ب��ازار ب��رای عالقهمندان و س��رمایهگذاران در حوزه طال ب��ود که دریک بی تدبیری س��ال  97مورد
بیمهری نهادهای نظارتی قرار گرفت.تعطیلی این بازار نقطه تاریکی در معامالت بورس کاال به حساب
میآید .همچنین در صورت بازگش��ایی،بازار آتی با فراهم کردن ابزارهای کنترل ریسک و سفتهبازی،
نقدشوندگی باال ،امنیت باالی معامالت ،سرعت در اصالح قیمتها و بسیاری از مزایای دیگر میتواند
همواره گرهگشای آشفتگی قیمتها باشد.
با گذشت دو سال از بسته شدن این بازار مشکالتی که گفته میشد ناشی از این بازار
بود رفع شده است؟
تقریبا دوس��ال از تعطیلی این بازار میگذرد و روز به روز غیرکارشناس��انه بودن نظریه افرادی که
اعتقاد داشتند معامالت آتی سکه دلیل نوسان بازار فیزیکی و افزایش قیمتهاست ،آشکارتر میشود.
توقف معامالت آتی سکه چه تاثیری بر روند کاهش یا افزایش نرخ سکه در بازارهای
خارج از بورس داشته است؟
نرخ سکه بر اساس دو عامل مهم قیمت دالر و اونس جهانی تعیین میشود.بازار آتی ابزار پیشبینی
قیمت را در اختیار فعاالن این حوزه قرار میداد که با تعطیلی بازار نه تنها تغییری در روند قیمت سکه
ایجاد نشد بلکه ابزار پیشبینی نیز که به صورت کامال شفاف در اختیار همگان بود از بین رفت.

می توان با
تمهیداتی
چون تنوع
در سررسید
قراردادها،
امکان ایجاد
حد ضرر در
معامالت و
ابزارهای دیگر
مخاطرات راه
اندازی مجدد
آتی سکه را
کنترل کرد

بازگشایی مجدد معامالت آتی سکه چه چالشهایی را به همراه خواهد داشت؟
بازگشایی قراردادهای آتی سکه در شرایط فعلی با مخاطراتی نیز روبهرو است که الزم است با تمهیداتی چون پیادهسازی
برخی قوانین جدید ،تنوع در سررسید قراردادها ،امکان ایجاد حد ضرر در معامالت و ابزارهای دیگر این مخاطرات را کنترل
کرد .با وجود تمامی این مخاطرات بیش��ک راهاندازی معامالت قراردادهای آتی س��که طال میتواند به کنترل التهاب در
شرایط کنونی کمک کند.درایت و هوشمندی نهادهای مرتبط در بازگشایی مجدد قراردادهای آتی سکه طال ،بازاری شفاف،
کارا و امن را برای سرمایهگذاران ایجاد خواهد کرد.
در شرایط فعلی چه تصمیمی میتواند به موفقیت هر چه بیشتر راهاندازی مجدد آتی سکه کمک کند؟
در بازگشایی مجدد آتی سکه نباید از نقش مهم بازارگردانها غافل شد.بازارگردانها میتوانند عرضه و تقاضا را در مسیر
واقعی خود هدایت کنند .باشد که با روشن شدن چراغ معامالت آتی سکه طال در بورس کاال ،نور امیدی برای فعاالن واقعی
حوزه طال به وجود آید.

تاثیر قابل توجهی در قیمت نخواهیم داشت

حمید نجفی ،تحلیلگر بازار آتی در گفتوگویی به بررسی برخی
زوایای معامالت آتی سکه پرداخت.
***
عامل اصلی توقف آتی سکه چه بود؟
توقف بازار آتی سکه به بهانه خط دادن این بازار به بازار نقدی انجام
گرفت .در آن زمان حباب قابل توجهی میان آتی س��که و س��که نقدی
دیده میشد .این تصور که سکه آتی ،به بازار جهت میدهد عاملی برای اگر دالالن
بسته شدن آتی سکه بود.
از بازاری
این حباب پس از توقف آتی از بین رفت؟
زمانی که دالر از  ۱۵هزار تومان ش��روع به افزایش قیمت کرد و در
شرایط فعلی که به 26هزار تومان هم رسید و باز کاهش داشت مشاهده
کردی��م که همچنان قیمت س��که هم گام با قیم��ت دالر باال رفت .در
شرایط فعلی برخی معتقدند قیمت سهام باال رفته است و گواهی سپرده
سکه مورد توجه قرار گرفته و مردم به سمت خرید گواهی سپرده هجوم
آور دهاند اما باید به این نکته توجه کرد که پول هوشمند است و مسیر
خودش را پیدا میکند.

متشکل بیرون
رانده شوند به
سمت بازاری
غیرمتشکل
میروند
با نبود آتی
سکه معامالت
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بسیار بیشتر
شد

علت افزایش قابل توجه قیمت سکه چیست؟
کرون��ا ،ورود فیزیکی دالر و صادرات را کاهش داده اس��ت .با کمبود
ارز قیمت دالر افزایش پیدا میکند .سکه طال از دو چیز قیمت میگیرد
اونس جهانی و دالر داخلی .فقط تغییر این دو عامل اس��ت که میتواند
قیمت سکه داخلی را تحت تاثیر قرار دهد .درست است که در مقاطعی
تقاضاهای فصلی به وجود میآید اما به طور کلی تاثیر این دو عامل بر قیمت س��که بس��یار
مشهود است.در حال حاضر اونس جهانی افزایش داشته و به عالوه قیمت دالر در کشور نیز
جهش قابل توجهی کرده است در نتیجه افزایش قیمت سکه قابل توجیه است.
یکی از علل بسته شدن آتی سکه مقابله با فعالیت دالالن بود ،این موضوع
را چطور تحلیل میکنید؟

آتی س��که رونق خوبی داشت و مش��تریان خودش را هم طی سالها به دست آورده بود.
اغلب فعاالن س��نتی بازار را به عنوان دالل میشناس��ند اگر این فعاالن در آتی سکه فعالیت
داش��تند ،چه مشکلی به وجود میآوردند؟ هر کس��ی باید در این بازار فعالیت کند.چرا باید
فعاالن س��نتی بازار را از این بازار محروم کرد .با توجه به اینکه میدانیم اگر از ورود دالالن
به بازاری جلوگیری ش��ود ،این فعاالن سنتی ،بازار خود را پیدا میکنند.اگر دالالن از بازاری
متشکل بیرون رانده شوند به سمت بازاری غیرمتشکل میروند به طور مثال با نبود آتی سکه
معامالت اتاقهای طالی آب شده و امثالهم بسیار بیشتر شد.
بازگشایی دوباره معامالت آتی ،چگونه میتواندبه متعادل ساختن بازار سکه
کمک کند؟
واقعیت این است که قیمت سکه از مولفههایی تاثیر میپذیرد که به آتی سکه ارتباطی
ن��دارد .در واقع اگر س��که در بازار آتی یا گواهی س��پرده معامله ش��ود تاثیر چندانی روی
ب��ازار فیزیکی ندارد.در ش��رایط فعلی اگر بازار آتی راهاندازی ش��ود نمیتوان��د تاثیر قابل
توجهی بر قیمت سکه داشته باشد .یک سری واقعیات اقتصادی وجود دارد زمانی که این
واقعی��ات تغییری نکند ،اتفاق خاصی نمیافتد .به طور مثال تا زمانی که قیمت دالر( با هر
مکانیزمی) تعدیل نش��ود قیمت طال هم پایین نخواهد آمد.پیش فروش عظیمی که بانک
مرکزی س��الها قبل انجام داد ،نمونه بارزی از نادیده گرفتن واقعیات اقتصادی اس��ت.در
واقع بانک مرکزی با عرضه بس��یار زیاد س��که به بازار تصمیم داشت قیمت سکه را کاهش
دهد اما آیا ش��وک عرضهای از این قویتر وجود داش��ت که بتواند سکه را ارزان کند؟ ولی
ش��اهد بودیم که چنین عرضه عجیب و غریبی نیز نتوانست قیمت را کاهش بدهد چرا که
علت چیز دیگری بود.
نقش معامالت آتی را در بازار فعلی ،چطور ارزیابی میکنید؟
معامالت آتی ابزار کاربردی است که نه تنها در سکه بلکه در زعفران ،زیره ،پسته و غیره
نیز به خوبی میتواند به جذب نقدینگی کمک کند .در واقع برای وارد کردن ابزارهای مشتقه
به بورس کاال زحمات بسیاری کشیده شده است(از جمله گرفتن تاییدیههای مختلف و دست
و پنجه نرم کردن مسئوالن با چالشهای بسیار) .باالخره توانستیم صاحب ابزار مشتقه شویم
ولی واقعا حیف است که از این ابزار طوری که شایسته بوده استفاده نشود.در بازارهای کاالیی
سطح جهان بیشترین حجم معامالتشان بر روی ابزارهای مشتقه است ،بهتر است ما نیز به
سمت استفاده حداکثری از ابزار مشتقه حرکت کنیم.

صنایع وشركتها
| مرداد  99هفته سوم سال هشتم

توصیههای مدیرعامل بورس تهران

جوانانی که به یادگیری مکانیسمهای فعالیت
در بازار عالقه دارند توصیه میکنیم با پولهای
کم به آزمون بازار بپردازند و سطح یادگیری را
افزایش دهند.
علی صحرایی ،مدیرعام��ل بورس اوراق بهادار
ته��ران به صدای بورس گفت :افرادی که قصد
ورود به بازار سرمایه را دارند چند نکته را باید
مدنظ��ر ق��رار دهند ،اول اینکه بای��د با پس انداز وارد ش��د و داراییهای
ضروری مانند مسکن ،خودرو و سایر داراییهای روزمره را منبع نقدینگی
ب��رای ورود به بورس انتخاب نکنند.صحرایی با اش��اره به اینکه حضور در
بازار س��رمایه فعالیتی کامال تخصصی است ،افزود :اگر افراد این تخصص
را ندارند ،در بازار س��رمایه صندوقهای سرمایهگذاری وجود دارند که به
صورت حرفهای و تحت نظارت س��ازمان بورس در حال فعالیت هس��تند
ک��ه متقاضیان میتوانن��د با مراجعه به آنها هم در زم��ان صرفه جویی و
هم از هیجانات بازار دور ش��وند .همچنین نکته آخر اینکه هیچ شخصی
نمی تواند سودآوری در بازار سرمایه را تضمین کند.

«وامیر» همچنان در انتظار افزایش سرمایه

در حال حاضر پیگیر بازگش��ایی نماد وامیر هستیم
و ه��ر زم��ان که این مهم محقق ش��ود ب��ه منظور
توسعه س��رمایهگذاریها و اس��تفاده از فرصتهای
سرمایهگذاری در حوزه معدن و سایر حوزهها برنامه
افزایش س��رمایه از محل آورده نقدی مورد بررسی
قرار خواهد گرفت.
سید فرهنگ حس��ینی ،مدیرعامل شرکت صنعتی
و معدنی امیر به صدای بورس گفت :وامیر در س��ال  97درخواس��ت افزایش
س��رمایه را به بورس ارائه کرد ،اما به دلیل بسته بودن نماد این اقدام با تاخیر
زمانی مواجه ش��د و از دستور کار سازمان بورس خارج شد .حسینی افزود :در
ش��رکت صنعتی و معدنی امیر برای افزایش سرمایه قبلی 30 ،میلیارد تومان
انباش��ته داش��تیم در صورتی که در حال حاضر ش��رایط تغییر کرده و امکان
افزایش س��رمایه تا  130میلیارد تومان و حتی بیش��تر فراهم است .همچنین
با پیگیریهای انجام ش��ده توسط مجموعه امیر و فرابورس جلسهای تشکیل
و تصمیم بر این ش��د که شرکت به منظور فراهمسازی انجام معامالت به بازار
توافقی منتقل شود.

هفت هزار میلیارد افزایش دارایی تأمین سرمایه امین

«امین» سقف بازار را شکست

هفتهنامه بورس :تأمین سرمایه امین اولین و تنها نهاد
مالی اس��ت که برای آن س��هام ممتاز در نظر گرفته شده و
دارندگان فعلی سهام شرکت ،سهام ممتاز دریافت کردهاند.
س��لمان خادم المله ،مدیرعامل تأمین س��رمایه امین در
نشس��ت خبری عرضه «امی��ن» با بیان ای��ن مطلب گفت:
براس��اس اطالعیه س��ازمان بورس تعداد یک میلیارد و ۵۰
میلیون س��هم معادل  ۱۵درصد از س��هام ش��رکت «تأمین
س��رمایه امین» به عنوان پانصد و چهل و پنجمین ش��رکت
در فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران در فهرس��ت نرخهای ب��ازار دوم و در نماد «امین» به
شیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت عرضه شد.
خادم المله با اش��اره به اینکه عرضه مذکور چهار ش��نبه
گذش��ته انجام ش��د ،اف��زود :هیأت پذیرش ب��ورس ،تأمین
س��رمایه امین را مکلف س��اخت تا  ۲۵درصد سهام شرکت
را عرض��ه کند که در مرحله اول  ۱۵درصد و در مرحله دوم
 ۱۰درصد س��هام این شرکت عرضه خواهد شد .مدیر عامل
تأمین سرمایه امین اظهار داشت :تعداد 840میلیون سهم از
کل سهام قابل معامله در فرآیند کشف قیمت جهت عرضه
به عموم اختصاص یافت .همچنین تعداد 210میلیون سهم
«امین» پ��س از اتمام عرضه اولیه ب��ه صندوقها با ضریب
تخصیصی بازاری هر دارنده واحد صندوق تعلق میگیرد.
تمرکز بر افزایش ثروت سهامداران
وی باپیش بینی مش��ارکت حدود  ۶میلیون نفردرعرضه
اولیه «امین» تاکید کرد :حداکثر توان خود را برای افزایش

ثروت س��هامداران انج��ام خواهیم داد.همچنی��ن مدیر این
عرضه،کارگزاری امین آوید و متعهد عرضه سهامدار عمده و
بر اس�اس این گزارش اگر چه پیشبینی ش�ده بود
هر کد حقیقی و حقوقی میتواند حداکثر  ۳۰۰سهم
در بازه قیمتی  ۹۸۰0تا  10400ریالی ثبت س�فارش
انجام دهد ،اما در نهایت عرضه امین با کشف قیمت
 10400ری�ال و ثبت بیش از 5میلیون و  410هزار و
 747کد معامالتی ،رکورد تخصیص عرضه اولیه را
ب�ه خود اختصاص داد و حداکثر تعداد  161س�هم
به هر کد معامالتی اختصاص یافت .از آن جاکه در
عرضههای گذش�ته حداکثرمشارکت پنج میلیون
نفر بود اما با افزایش مشارکت در عرضه امین ،این
عرضه اولیه توانست سقف بازار را بشکند.

بورسی شدن اکسین و افزایش سرمایه وصندوق

فاز اول پتروش��یمی مسجد س��لیمان امسال وارد
مدار تولید میش��ود و در نهایت در سال  1400به
بهره برداری کامل میرسد.
امیرعب��اس حس��ینی ،مدی��ر عام��ل ش��رکت
س��رمایهگذاری صن��دوق بازنشس��تگی به صدای
بورس گفت :برنامه داریم برای سال جاری شرکت
اکسین را وارد بازار سرمایه کنیم.
حس��ینی با اش��اره به اینکه افزایش س��رمایه وصندوق یک بار مصوب شد و
ب��ه دلیل افزایش س��رمایهگذاریها در پروژههای مختل��ف عدد این افزایش
سرمایه تغییر کرد ،اظهار داشت :این افزایش سرمایه به میزان  5200میلیارد
تومان اس��ت که بر اس��اس گزارشهای توجیحی ارائه شده و کسب موافقت
سهامداران تا پایان سال محقق خواهد شد .وی افزود اولویت اول در مجموعه
وصندوق در سال  99تکمیل پروژههای دارای پیشرفت است که باید به ثمر
برسند .همچنین سوددهی در مجموعه وصندوق روندی مثبت نسبت به سال
 97و انتهای س��ال  98داش��ته به طوری که در مجمع اخیر  80تومان سود
نقدی به ازای هر سهم بین سهامداران تقسیم شد.

متعهد خرید آن نیز سرمایهگذاری صبا تأمین به میزان 50
درصد از سهام قابل عرضه در روز عرضه اولیه بود.
مدیریت عرضههای بزرگ
خادم المله با اشاره به اینکه تأمین سرمایه امین باالترین
سهم انتشار اوراق را در سالهای متمادی داشته ،گفت :سهم
پروژههای بزرگ ملی از جمله بورس��ی کردن ش��رکتهای
مشمول اصل  ،۴۴عرضه شستا وبزرگترین تأمین مالیهای
کش��ور توسط «امین» به اجرا درآمدند.همچنینعرضههای
اولیه خوب و بزرگی توسط تأمین سرمایه امین ارائه خواهد
ش��د .البته انتش��ار اوراق مختلف برای مجموعههای بزرگ
دولتی و خصوصی در دس��ت اقدام اس��ت ک��ه در موقعیت
مناسب اطالع رسانی خواهد شد.
در مسیر  15هزار میلیارد تومانی
وی با اشاره به اینکه تأمین سرمایه امین در حال حاضر ۶
صندوق س��رمایهگذاری دارد که حدود  ۸هزار میلیارد تومان
تحت مدیریت صندوقهای این مجموعه است ،افزود :مجموع
دارایی ما تا پایان سال به  ۱۵هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
مدیر عامل تأمین سرمایه امین در خصوص صندوقهای این
ش��رکت نیز گفت :س��ه صندوقجدید در چند ماه آینده در
تأمین س��رمایه امین راه اندازی میشود که یک صندوق آن
تا کنون در بازار سرمایه نبوده و به عنوان نهاد مالی جدید در
بازار سرمایه عرضه خواهد شد .البته طی دوماه آینده دو خبر
خوش از انتشار اوراق مرتبط با شرکت تأمین سرمایه امین را
خواهید شنید .همچنین در دو هفته گذشته  ۱۵۰۰میلیارد
تومان اوراق برای شهرداری تهران منتشر کردیم.خادم المله از
اتمام کار عرضه پتروشیمی بندر امام تا پایان شهریور ماه خبر
داد و افزود :همچنین مدیریت عرضه یک شرکت پاالیشی هم
توسط امین مراحل اجرایی را میگذراند.
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صدای بورس

«حریل» همچنان در سکوی رکورد

افزایش ناوگان ،فعالیتهای بندری و ارائه خدمات
لجستیکی در بندر از طرحهای توسعهای شرکت
ریل پرداز سیر در سال  99است.
فرهن��گ طلوعی ،مدیرعامل ش��رکت ریل پرداز
س��یر به ص��دای بورس گف��ت :بع��د از دریافت
مجوزه��ا از هیأت مدی��ره مجموعه و س��ازمان
بورس ،پیشبینی میش��ود افزایش س��رمایه تا
پایان سال انجام شود.طلوعی با اشاره به اینکه شعب بندرعباس و مشهد در
سال  98تاسیس و افتتاح شده و توسعه فعالیت در شعبات دیگر نیز ادامه
دارد ،تصریح کرد:باتوجه به نیاز شرکت به اصالح ساختار مالی و همچنین
پیشبرد طرحهای توسعهای ،افزایش سرمایه از محل مطالبات ،آورده نقدی
و س��ود انباشته در دستور کار قرار دارد.وی گفت :شرکت در سال  ۹۸یک
میلی��ون و پانصد هزار تن بار در کش��ور جابجا کرد .عملکرد فروش هم۶۲
درصد نسبت به سال  ۹۷رشد داشت .همچنین شرکت رتبه اول بهرهوری
ناوگان در س��الهای  ۹۷و  ۹۸را در اختیار دارد و رکورد ۹۷درصد آمادگی
ناوگان در سال  ۹۸را ثبت کرده است.

18درصد رشد درآمد «شگل»

ویـــژه

هفتهنامه بورس :ش��رکت گلتاش در حالی طی دوره یک ماهه منتهی به  31تیر ماه امس��ال بالغ بر  689میلیارد و
 940میلیون ریال درآمد فروش بدست آورده است که درآمد این مجموعه طی یک ماهه منتهی به  31خرداد سال جاری
مبلغ  582میلیارد و  728میلیون ریال محاسبه میشود.
در ماهی که گذش��ت ،شرکت
دوره یک ماهه منتهی به 99.04.31
دوره یک ماهه منتهی به 99.03.31
مقدار تولید مقدار فروش مبلغ فروش
مقدار تولید مقدار فروش مبلغ فروش
گلتاش تعداد شش هزار و 643
(میلیون ریال)
(تن)
(تن)
(میلیون ریال)
(تن)
(تن)
تن ان��واع محصول تولید کرده
689.940
4.820
4.643
582.728
4.878
5.007
اس��ت و چهار هزار و  820تن
از تولیداتش را در بازارهای داخلی فروخت .همچنین بررسی فعالیت گلتاش طی دوره یک ماهه منتهی به  31تیر ماه امسال
نسبت به ماه قبل از آن بیانگر این مطلب است که درآمد «شگل» حدود  18درصد افزایش یافت.
باالترین درآمد و نرخ فروش
بر اساس اطالعات در دسترس ،بیشترین درآمد فروش ماه گذشته این شرکت مبلغ  267میلیارد و  713میلیون ریال ثبت شد که
این رقم با تولید دو هزار و  198تن محصول شامپو و فروش دو هزار و  346تن از آن به قیمت  114میلیون و  105هزار ریال به
ازای هر تن بدست آمد .در کنار آن ،باالترین نرخ فروش محصوالت تولیدی «شگل» مبلغ  396میلیون و  474هزار ریال به ازای
هر تن محاسبه میشود که این رقم به عرضه  315تن محصول خمیر دندان به ارزش حدود  125میلیارد ریال تعلق دارد.
بیش از چهار هزار میلیارد در آمد
گلتاش از ابتدای سال مالی جاری تا پایان تیر ماه با تولید  33هزار و  521تن انواع محصول و عرضه حدود  34هزار تن
از تولیداتش درآمدی بالغ بر چهار هزار و  268میلیارد ریال محقق ساخت.
صدر نشینی خمیر دندان و شامپو
این گزارش میافزاید :بیشترین درآمد فروش محصوالت تولیدی شرکت گلتاش در دوره عملکرد از ابتدای سال مالی جاری تا
پایان تیر ماه مبلغ یک هزار و  792میلیارد ریال ثبت شد که این رقم همچون ماه گذشته به تولید و فروش محصول شامپو تعلق
دارد .عالوه بر این ،باالترین نرخ فروش محصوالت این مجموعه به محصول خمیر دندان به مبلغ  346میلیون و  621هزار ریال
به ازای هر تن اختصاص دارد
دوره عملکرد از ابتدای سال جاری تا تاریخ 99.04.31
که آمار مقدار تولید و فروش
مبلغ فروش
مقدار تولید (تن) مقدار فروش (تن) نرخ فروش (ریال)
نام محصول
همراه با نرخ و درآمد فروش
(میلیون ریال)
1.792.272
97.987.654
18.290
17.641
شامپو
محص��والت مورد اش��اره به
735.092
346.621.990
2.120
2.231
خمیر دندان
شرح جدول زیر است.
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تختهسیـــاه
گروه مالی و مدیریت سرمایهگذاری شریف

مرکز آموزش کارگزاری مبین سرمایه

مرکز آموزش کانون کارگزاران

نام دوره

زمان برگزاری

نام دوره

برنامه نویسی متاتریدر ()MQL

از  19مرداد

دوره آشنایی با مدیریت پرتفوی نوبت دوم

مرداد

مدلسازی مالی با استفاده از نرم افزار EXCEL

از  22مرداد

مفاهیم مالی برای مدیران غیرمالی

از  22مرداد

دوره کارشناسی دانشگاه یورک ویل کانادا

مرداد

برنامه نویسی به زبان Python

از  25مرداد

تحلیل بازار جهانی با تمرکز بر بازار طال

 25مرداد و  1شهریور

مبارزه با پولشویی

زمان برگزاری

دوره کارشناسی ارشد دانشگاه دولتی کانادا

مرداد

 26و  27مرداد

دوره ویژه دریافت گواهینامه معاملهگری
نوبت ( 54آنالین)

شهریور

از  29مرداد

دوره معامله گر بر خط گروهی نوبت 20

مهر

بسته جامع معامله گری بورس

دوره های ویژه تمدید گواهینامههای حرفهای
بازار سرمایه

از  27مرداد

www.irfinance.ir

نام دوره

مرکز آموزش کارگزاری بانک صنعت و معدن

زمان برگزاری

دوره ارزشگذاری سهام در بورس ایران

مرداد

قراردادهای اختیار معامله
(دارای امتیاز تمدید گواهینامه)

 21مرداد

کاربرد اکسل درمالی و سرمایه گذاری

آشنایی با انواع اوراق بهادار
و روشهای سرمایهگذاری

مرداد

دوره جامع تحلیل صنایع بورسی
( 10صنعت بزرگ بازار)

مرداد

www.seba.ir

نام دوره

زمان برگزاری

تحلیل بنیادی

www.mobinsb.com

 24مرداد
 30مرداد

تابلوخوانی در سایت
مدیریت فناوری بورس تهران

 6شهریور

www.smbroker.ir

کیوسک خارجی

تالش برای توقف چین و ژاپن

تنه��ا تعداد معدودی از
کشورها هستند که در
شرایط کنونی میتوانند
به موارد دیگری غیر از
مب��ارزه علی��ه ویروس
کرون��ا فکر کنن��د .این
گ��زارش را در ش��ماره
جدید «بلومبرگبیزنس
ویک» میخوانیم .البته
توجه به این نکته ضروری اس��ت که تالشهای این
دولتها ب��رای نجات اقتصاد خود ب��ه نوع خاصی از
خطرات جهانی اضاف��ه میکند :خطر تغییرات آب و
هوایی؛ موضوعی که دو دولت چین و ژاپن باید به آن
توجه داش��ته باشند .با ادامه تأمین بودجه پروژههای
جدید زغالس��نگ در داخل و خارج از کش��ور ،این
دو کشور قدرتمند آسیایی احتمال گرمایش زمین تا
 ۱.۵درجه دیگر را افزایش میدهند .مقامات چینی به
دنبال احیای اقتصاد نابس��امان خود و افزایش امنیت
تأمین انرژی ،استخراج میزان بیشتری از زغالسنگ
را نس��بت به س��ال  ۲۰۱۹در دس��تور کار خود قرار
دادند .همچنین بزرگترین تولیدکنندگان ژاپنی هم
به تازگی استفاده از زغالسنگ را برای تأمین انرژی
مورد نیاز خود در دستور کار قرار دادهاند.

مرداد

آشنایی با سرمایهگذاری در بورس

تابلوخوانی در سایت TSETMC

مرداد

تحلیل تکنیکال مقدماتی
تحلیل تکنیکال پیشرفته

از  5مهر الی  1آذر
از  7مهر الی  26آبان

www.samanbourse.com

محدودیتهای چالش آفرین

معماي «واسیلی لئونتيف»

اکرم شعبانی واسیلی واسیلیویچ لئونتیف متولد  ۵آگوست  ۱۹۰۵و درگذشته در
روزنامهنگار سال  ۱۹۹۹اقتصاددان روسی  -آمریکایی بود که به دلیل تحقیقات
خود بر روی گسترش روش تحقیق دادهها  -ستاندهها و نیز اعمال روشهای اجرایی
مربوط به مسائل مهم اقتصادی در سال  ۱۹۷۳موفق به دریافت جایزه نوبل در علوم
اقتصادی شد .البته گفتنی است که غیر از خودش چهار دانشجوی مقطع دکترای وی
هم بعدها موفق به کسب جایزه نوبل شدند.

توجه به روش شناسي علم اقتصاد
لئونتيف همچنین دو نوع روابط را از يکديگر تفکيک کرده است :يک روابط بين

نام دوره

کیوسک خارجی

بررسی سیاستهای اقتصادی واجتماعی اولویت دارد

تمایل بر واردات کاالهاي کاربر
از جمله اقدامات مهم وی میتوان به ارائه معماي لئونتيف اشاره کرد .وي با بررسي
س��اختار تجارت خارجي آمريکا ثابت کرد که اين کش��ور به عنوان کش��وري غني از
سرمايه ،به طور تعجب انگيزي کاالهاي کار بر صادر و کاالهاي سرمايه بر وارد ميکند
و اين موضوعي اس��ت که با طرح نظریه هکشر -اوهلين درباره تجارت بينالمللي در
تناقض قرار ميگيرد .طبق نظریه مزبور ،کش��ورهايي نظير اياالت متحده آمريکا که
داراي سرمايه نسبتا فراوان هستند مايلند تا کاالهاي کار بر وارد کنند.
اين مطلب اعتبار نظریه قراردادي تناسب عوامل در تجارت بينالمللي را زير سوال
برد .امروزه نظریههای لئونتيف در زمينه تحليل تجارت بينالمللي ،در دانش��گاههای
دنیا آموزش داده میش��ود .همچنین تحليل داده  -س��تانده به عنوان تحليل جديد
در عرصه علم اقتصاد موجب انجام کارهاي تجربي گس��تردهاي شد .وي همچنين در
زمينه نظریه تجارت بينالمللي و اجرايی کردن این نظریه فعالیتهايي داشته است.

مرکز آموزش کارگزاری بانک سامان
زمان برگزاری

الصنايع است که در سال  ۱۹۴۱مطرح شد و ديگري روابط بين المناطق که در یکی
از کتابهای خود در سال  ۱۹۵۳به بررسی آن پرداخته است .وی همچنین بخشی از
فعاليت خود را به تجزيه و تحليل رشد اقتصادي و اختالالت و بي نظميهاي محيطي
معطوف کرد ولي به مس��ائل گس��تردهتر روش شناس��ي علم اقتصاد و سياستهاي
اقتصادي و اجتماعي نيز توجه خاصي داشت.

ب��دون ش��ک هم��ه
کش��ورها در جه��ان از
ابتدای شیوع کرونا تا به
امروز ی��ا تمام مرزهای
خ��ود و ی��ا بخش��ی از
مرزهای خود را بس��ته
نگ��ه داش��تهاند .ای��ن
مطلب را در س��رمقاله
ش��ماره جدی��د مجله
«د اکونومیس��ت» میخوانی��م .از ابتدای همهگیری
کرون��ا تا به امروز در مجموع بیش از  ۶۵هزار فرمان
محدودیت حمل و نقلی در سراسر جهان صادر شده
اس��ت .در برخی از نق��اط ،از جمله در جزایر ،کنترل
مرزها زمان بیش��تری صرف شده تا ویروس کرونا به
آن جزای��ر راه یافته اس��ت .اما هزینههای عدم حمل
ونقل بینالمللی بس��یار گزاف بوده اس��ت .میلیاردها
سفر لغو شده به معنای میلیونها شغل از دست رفته،
زندگیهای نابسامان و آرزوهای از دست رفته است.
به عنوان مثال با لغو پروازها به امارات متحده عربی،
کارگران هتل و آش��پزهای زیادی از کار خود اخراج
شدند .در سطح جهان ،دهها میلیون کارگر مهاجر که
برای نجات خانوادههای خود از فقر سفر کرده بودند
بار دیگر به کشور خود بازگشتند.
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رکوردشکنی فروش همچنان ادامه خواهد یافت

تمرکز بر بازارسهام
ضرورتخصوصیسازی

«مادیرا» در مسیر رشد درآمد و سودآوری
 70درصد مواد اولیه تولید را با ارز نیمایی وارد میکنیم
زهره فدوی چندیپیشاعالمشدکهشرکتصنایعماشینهای
خبرنگار
اداری ای�ران طرحهای توس�عهای بس�یاری برای
سالهای آینده دارد و بستر شرکت برای توسعه فعالیتهایی نظیر
راهان�دازی کارخانه الکترونیک ،لوازم خانگی و پالس�تیک ایجاد
شده است .همچنین شرکت مادیران قصد دارد ،ساالنه محصوالت
جدیدی تولی�د و ارائه کند .اگرچه در ش�رایط کنونی محصوالت
فعلی تلویزیون ،مانیتور ،ماش�ین لباسش�ویی و یخچال است اما
قرار اس�ت خطوط کولرگازی شرکت مادیران راهاندازی و بهزودی
محصوالت آن وارد بازار ش�ود .با توجه به محبوبیت برند مادیران
تحقق موارد مذک�ور حکایت از روزهای خوب برای س�هامداران
صنایع ماش�ینهای اداری ایران دارد .فرصتی فراهم شد پیرامون
برخی مس�ائل این بنگاه اقتصادی در گفتوگوی�ی کوتاه نظرات
بابک ثقفی ،مدیر عامل «مادیران»را جویا شویم.

***
از موضوع داغ این روزها «رشد قیمت ارز» شروع کنیم ،این
فاکتور بر میزان فروش و قیمت محصوالت چه تاثیری دارد؟
ب��ا توجه به قیم��ت ارز و قدرت خرید مردم ،ن��وع و قیمت محصوالت را
تعیین میکنیم به طوری که هر ماه تعداد مشخصی کاالی صوتی ،تصویری
میفروشیم که موجب شده رتبه اول سهم بازار را در تلویزیون داشته باشیم.
البته  ۳۰درصد بازار در اختیار مادیرا بوده و این موضوع را توانستهایم در یک
سال گذشته نگه داریم.
مواد اولیه را با چه نرخ ارزی وارد میکنید؟
 ۷۰درصد مواد اولیه را با ارز نیمایی و مابقی را با ارز آزاد وارد میکنیم.
تحریمها مشکلی برای واردات قطعات ایجاد نکرده است؟
در ش��رایط تحریم��ی بای��د از قبل پیشبینی داش��ته باش��یم چون قطعا
محدودیتهایی اعمال میش��ود .دو ماه و نیم بعد از عید همه تولیدکنندهها از
کمبود قطعه و ارز نیمایی شکایت میکردند ،اما از قبل این وضعیت را پیشبینی
کرده بودیم .بنابراین از سهامدار عمده پول گرفته و قطعه خریداری کردیم .در
حال حاضر فضایی ایجاد و  ۴۰میلیون دالر به مادیرا ارز تخصیص داده شده است.
با پولی که س��هامدار عمده تعهد کرده تا پرداخت کند ۲۰ ،میلیون دالر قطعه

خط تولید کولر گازی هم به ایران رس��یده و در مرحله نصب تجهیزات قرار
دارد که باز هم به دلیل کرونا با تاخیر همراه شده اما پیشبینی میشود برای
مهر ماه راهاندازی شود.
میزان فروش را چگونه پیشبینی میکنید ؟
تا پایان خرداد  ۲۳۰۰تا  ۲۴۰۰میلیارد تومان فروش داشتیم .البته بهطور
طبیعی هم پیشبینی میش��ود سود بهتری نس��بت به سال گذشته داشته
باشیم .همچنین به این نکته هم باید توجه کرد که تحریمها و شرایط کرونا
تمام تولیدکنندگان را با مشکالتی مواجه کرده است.

بهخصوص برای کارخانه لوازم خانگی خریداری خواهیم کرد.
خط تولید یخچال در چه مرحلهای قرار دارد؟
فاز  skdراهاندازی شد و به بهرهبرداری رسید و فروش محصوالت آن نیز
آغاز شده اما فاز دوم به دلیل کرونا با تاخیر همراه شده است .در حال حاضر
اولین ماشینآالت این ماه و قسمت بعدی تا پایان تابستان حمل میشود و
تا ابتدای زمستان سال جاری پیشبینی میشود خط کامل و راهاندازی شود.
افزایش س�رمایه قبلی از محل س�ود انباش�ته و تجدید
ارزیابیهاست که در حال طی کردن مراحل آن هستیم و تا
ماه آینده مجمع مربوط به آن برگزار میشود همچنین سال
گذشته  ۴۰۰میلیارد تومان سهامدار عمده به مجموعه قرض
داد و طبق اطالعیهای که در سامانه کدال منتشر کردیم۴۰۰ ،
میلیارد تومان دیگر هم ب�رای تأمین مالی جهت تهیه مواد
اولیه به مجموعه کمک میکند

چه برنامهای برای افزایش سرمایه دارید؟
افزایش سرمایه قبلی از محل سود انباشته و تجدید ارزیابیهاست که در
حال طی کردن مراحل آن هستیم و تا ماه آینده مجمع مربوط به آن برگزار
میشود .همچنین زمستان سال گذشته  ۴۰۰میلیارد تومان سهامدار عمده
به مجموعه قرض داد و طبق اطالعیهای که در سامانه کدال منتشر کردیم،
 ۴۰۰میلی��ارد توم��ان دیگر هم برای تأمین مالی جه��ت تهیه مواد اولیه به
مجموعه کمک میکند .در مجموع این  ۸۰۰میلیارد تومان باید به سهامدار
عمده بازگردانده شود .طبق هماهنگیهای انجام شده با سهامدار عمده قرار
ش��ده این مبلغ یا به صورت افزایش س��رمایه و یا به صورت نقدی پرداخت
ش��ود .بنابراین تالش داریم این مبلغ به صورت افزایش س��رمایه انجام شود.
پیشبینی میش��ود تا  ۷ماه آینده این افزایش س��رمایه انجام شود .نکتهای
که باید به آن توجه داشت اینکه  ۸۰۰میلیارد تومانی که سهامدار عمده به
مجموعه تزریق کرده مانند یک وام بدون بهره بوده که در صورتهای مالی
 ۱۶۰میلیارد تومان تاثیر مثبت دارد.
اش�اره کردید در تولید تلویزیون ،سهم اول بازار را دارید.
برنامهتان برای سایر محصوالت چیست؟
به تازگی شروع به فروش  skdکردهایم و ابتدای راه هستیم .برنامه داریم
همیش��ه ش��ماره یک یا دو بازار باشیم و این کار را نیز محقق کردهایم .برای
س��ایر محصوالت هم (کولر گازی ،لوازم خانگی ،لباسشویی ،یخچال) همین
تالش را خواهیم کرد تا با قیمت مناس��ب و کاالی باکیفیت ش��ماره یک یا
دو بازار باشیم.
ادامه در صفحه 10
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چند نکته در خصوص دیدگاه رئیس جمهور در مورد
توس��عه اقتصادی از طریق بورس وجود دارد که باید
به آن توجه کرد.
بزرگترین ایراد ساختار اقتصادی کشور ما ،دولتی
بودن اقتصاد است و بیش از  80درصد اقتصاد ،دولتی
ابوالفضلشهرآبادی است ؛ یعنی ابزارها و اهرمهای تولید ،عمدتاً در دست
مدیرعاملسبدگردان دولت اس��ت .معموال دولت مدیر خوبی در این زمینه
داریک پارس
نیس��ت و در طی زم��ان با افت کارایی ش��رکتهای
دولتی مواجه خواهیم ش��د .راهکار آن هم این است که بخش خصوصی
را توس��عه دهیم .هرقدر از بار دولتی بودن اقتصاد کم ش��ود و به س��مت
خصوصی شدن پیش رویم ،انتظار میرود که کارآیی مدیریت و به تبع آن
توسعه اقتصادی افزایش پیدا کند؛ البته یکی از راههای توسعه اقتصادی،
توسعه خصوصیس��ازی از طریق بازارسرمایه است و این روشی است که
در کشورهای پیشرفته انجام شده و مشکالت اقتصادی را رفع کرده و در
واقع یکی از بهترین روشهای خصوصیسازی است.
همانط��ور که میدانی��د در بورس ،عمده کاری که انجام میش��ود و
میتواند به توس��عه اقتصادی کمک کند ،بحث تش��کیل سرمایه است و
مهمترین فرآیندی که در بازارسرمایه رخ میدهد ،این است که نیازمندان
سرمایه میتوانند در این بازار ،تشکیل سرمایه دهند ،پول کافی را جذب
کنند و به فعالیتهای خود بپردازند .فرآیند تش��کیل س��رمایه در بورس
معموال از س��ه طریق انجام میشود؛ نخس��ت از طریق عرضههای اولیه،
بعد از طریق افزایش س��رمایه و دس��ت آخر گزینه انتشار اوراق بدهی در
بازارس��رمایه است .اگر این سه فرآیند در بورس انجام نشود ،بازارسرمایه
ناموفق خواهد بود.
میتوان گفت درگذش��ته ،ب��ورس ایران موفق نبود ول��ی روند بهبود
در س��الهای اخیر مش��اهده شده است و به س��مت ایفای نقش سازنده
برای تش��کیل س��رمایه پیش میرود ،ولی هنوز هم جای کار بسیار دارد.
درخصوص افزایش عرضههای ش��رکتهای دولتی هم که رئیس جمهور
به آن اش��اره کرده بودند باید گفت ش��رکتهای دولتی دو دسته هستند
که بخش��ی از آنها کامال دولتی هستند که باید اقدامات عرضه اولیه خود
را انجام دهند .بهخصوص اکنون که بازار سرمایه عطش خرید سهامهای
خ��وب را دارد ،بهترین فرصت برای این اقدام اس��ت .این روزها میتوان
تعداد زیادی از ش��رکتهای باقی مانده و عرضه نش��ده را عرضه کرد .به
نظر مدیریت سازمان بورس باید فرآیند و روند عرضهها را کمتر کند که
شرکتها بتوانند به سرعت مراحل پذیرش خود را طی کنند.
ادامه در صفحه 10
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سید محمدجواد میرطاهر
عضو هیأت مدیره
کارگزاری بورس بیمه ایران

ابزاری برای عمق بخشیدن به بازار

نگرانی این روزهای برخی کارشناس��ان اقتصادی نس��بت به بازار سرمایه از نگاه تردیدآمیز آنها به
عمق این بازار ایجاد شده است؛ این در حالی است که میتوان با ابزارهایی که از چهار دهه پیش
تاکنون در کشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار میگیرد ،برای عمق بخشیدن همزمان به بازار
سرمایه و بیمه ایران هم بهره برد و نگرانیها را برطرف کرد؛ یکی از این ابزارها «بیمه زندگی متصل
به سهام» است که توسعه متقابل بازار سهام و صنعت بیمه را در پی دارد و میتواند از یک سو به
صنعت بیمه کشور کمک کند تا از ظرفیتهای بازار سرمایه برای تأمین مالی و پوشش ریسکهای
خود بهره ببرد و از سوی دیگر با جذب بیشتر نقدینگی سرگردان اقتصاد ایران ،تورم را کنترل کند
و فشار مالی بر اقشار مختلف جامعه را کاهش دهد .برای دستیابی به این مهم نیاز است تا در ابتدا
نقاط قوت و ضعف بازار سرمایه و صنعت بیمه ایران مورد بررسی دقیق قرار بگیرد.

افزایش مشارکت صنعت بیمه و بازارسهام
برخالف کشورهای پیشرفته ،عمده کشورهای در حال توسعه مانند ایران از بازار پول (نظام بانکی) بیش از بازار سرمایه
برای تجهیز و تخصیص منابع خود استفاده میکنند که دقیقا تداوم همین روند باعث بروز مشکالت متعدد اقتصادی برای
این قبیل کش��ورها ش��ده است .این در حالی است که شرکتهای بیمهای از جمله نهادهای مهم و محوری مالی هستند
ک��ه عالوه بر تأمین امنیت فعالیت اقتص��ادی میتوانند نقش تعیین کنندهای در تحرک و پویایی بازارهای مالی و تأمین
وجوه قابل سرمایهگذاری ایفا کنند .تجربه جهانی ثابت کرده است صنعت بیمه باید رابطه متقابلی با مجموعه بازار سرمایه
داش��ته باشد به این معنا که بازار س��رمایه باید از استحکام الزم برخوردار شود و همزمان صنعت بیمه هم باید مشارکت
فعال خود در این بازار را تداوم ببخشد.
راه زیاد باقی مانده
در این راس��تا ،بیمههای زندگی در کمک به پس انداز و س��رمایهگذاری افراد و نقش موثر آن در رشد اقتصادی بسیار
اهمیت دارد که البته در ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است .با همه اینها ،صنعت بیمه ایران طی سالهای اخیر با
رشد قابل توجهی در شاخصها روبهرو بوده است؛ براساس آخرین آمارهای رسمی شاخص ضریب نفوذ صنعت بیمه ایران
طی  10سال گذشته رشد کرده و از  1.3درصد در سال  2009به  2.54درصد در سال  2018رسیده است .با این حال
در مقایسه با کشورهای پیشرفته راه زیادی باقی مانده است؛ رمز موفقیت آنها ،تمرکز ویژه بر بازار سرمایه بوده است.
«بیمه زندگی متصل به سهام» یک ابزار جدید برای عمق بخشیدن به بازار سهام و بیمه است؛ بیمهگزار میخواهد از
مزایای س��رمایهگذاری در س��هام در کنار برخورداری از بیمه بهره مند شود .در همین راستا ،بیمه گران در سراسر جهان
برای رفع این چالش ،قراردادهای متصل به س��هام را تهیه کرده اند« .بیمه زندگی متصل به س��هام» یک بیمه نام زندگی
اس��ت که در آن همه یا قس��متی از بیمه نامه به یک حساب جداگانه تخصیص داده میشود که در یک سهام یا پرتفوی
خاص سرمایهگذاری شده است .اگر این پرتفوی بازده خوبی داشته باشد ،منافع مرگ یا بازخرید بیمه نامه متصل به آن
افزایش پیدا میکند و در غیراینصورت ،کاهش مییابد.
مزیتهای قابل توجه
البته معموال بیش��تر بیمه نامههای متصل به س��هام یک پرداخت حداقلی دارند که در هر ش��رایطی آن را پرداخت
میکنند .یکی از مزایای این بیمه نامهها این است که خریدار مجبور نیست تا هنگامی که پول حاصل از سرمایهگذاریاش
را دریافت نکره است ،مالیات پرداخت کند .در بیمه نامههای متصل به سهام ،بخشی از حق بیمه برای سرمایهگذاری در
س��هام ،اوراق با درآمد ثابت یا ترکیبی از هر دو اختصاص پیدا میکند که بازده س��رمایهگذاری به عملکرد صندوق مورد
نظر بس��تگی دارد .در این خصوص میتوان صندوقها را به س��ه دسته صندوقهای سرمایهگذاری در سهام ،صندوقهای
مختلط و صندوقهای با درآمد ثابت تقسیم کرد .همه قراردادهای متصل به سهام نیز به برخی از ابزار مشارکت در یک
شاخص اساسی یا صندوق سرمایهگذاری مشترک همراه با یک یا چندین تضمین اشاره دارند .انواع این قراردادها را هم در
پنج دسته منفعت حداقل بازپرداخت تضمینی در هنگام سررسید ،در هنگام مرگ ،قابل بازخریدشدن ،انباشته و تضمین
شده خالصه میشود.
سازگاری باال با شرایط بومی اقتصادی
«بیمه زندگی متصل به س��هام» در زیر مجموعه بیمه نامههای زندگی متغیر قرار میگیرد و میتواند با ش��رایط بومی
اقتصادی ایران س��ازگاری باالیی داش��ته باشد و در صورت اس��تقبال باال برای بیمه گر نیز سودآور شود .این نوع بیمه در
ایران س��ابقه اجرایی ندارد و یک پدیده جدید و جذاب برای س��رمایهگذارها به حس��اب میآید .همچنین شهروندان در
ایران به سرمایهگذاری در بازارهای غیرمولد مثل مسکن و طال عادت کرده اند که همین مسئله باعث عدم استقبال شان
از بیمه زندگی ش��ده اس��ت« .بیمه زندگی متصل به س��هام» میتواند این نقص را رفع کند ،به سرعت خود را با فرهنگ
اقتصادی شهروندان وفق دهد و توسعهای فراگیر را رقم بزند .با اجرایی کردن این ابزار جدید ،صنعت بیمه ایران میتواند
از ظرفیتهای بازار س��رمایه برای تأمین مالی و پوشش ریسکهای خود بهره ببرد و ضریب نفوذ خود را گسترش بدهد.
همزمان با عمق یافتن بازار سرمایه ،نقدینگی بیشتری جذب این بازار شود و تورم افسارگسیخته به کنترل دربیاید .برای
گام نهادن در این مسیر باید از ظرفیت متخصصان بازار سرمایه که توانایی پیش بینی صحیح از روند حرکتی بلندمدت
بازار سهام را دارند ،استفاده شود اما پیش از هر چیز ،نیاز است تا صنعت بیمه و بورس همکاری متقابل خود را به باالترین
سطح برسانند.
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 10هزار میلیارد سپرده دربانک ملت جذب شد

افزایش قیمت سهام «وبملت»

هفتهنامه بورس :بانک ملت طی فعالیت یک ماهه منتهی به  31تیر ماه امسال حدود
 236ه��زار و  596میلیارد ریال تس��هیالت به متقاضیان پرداخ��ت و در مقابل بالغ بر 421
هزار و  978میلیارد ریال از تسهیالت اعطایی آن تسویه شد .بر این اساس ،مانده تسهیالت
«وبمل��ت» در این ماه از حدود چهار هزار میلیون میلیون ریال به س��ه هزار و  750میلیون
میلیون ریال کاهش یافت.
ارقام به میلیون ریال

تسهیالت اعطایی طی دوره تسهیالت وصولی طی دوره

مانده اول ماه تسهیالت

236.596.187

3.935.994.670

421.977.338

روند درآمد زایی و جذب سپرده
همچنین درآمد تس��هیالت بانک ملت طی ماه گذش��ته بالغ بر  23هزار میلیارد ریال و
ب��رای دوره از ابتدای س��ال مالی جاری تا پایان تیر ماه مبلغ  87ه��زار و  481میلیارد ریال
محاسبه میشود.
درآمد تسهیالت  -ارقام به میلیون ریال

دوره یک ماهه منتهی به
99.04.31
23.019.320

دوره عملکرد از ابتدای سال مالی جاری تا تاریخ
99.04.31
87.481.264

بر اساس این گزارش ،سه حوزه فعالیت بانک ملت همچون سایر تسهیالت ،فروش اقساطی
و تسهیالت ارزی بیشترین درآمد تسهیالت را برای این بانک  50هزار میلیارد ریالی به ارمغان
آورد .آنچنان که ،مبلغ  10هزار و  535میلیارد ریال درآمد تسهیالت در حوزه سایر تسهیالت
بدس��ت آمد .البته در کنار آن ،درآمد فروش اقس��اطی بیش از سه هزار و  693میلیارد ریال و
درآمد تس��هیالت ارزی دو هزار و  383میلیارد ریال اعالم شد.همچنین در ماهی که گذشت،
بانک ملت توانست بالغ بر  10هزار میلیارد ریال سپرده سرمایهگذاری شده جذب کند.
دوره یک ماهه منتهی به  - 99.04.31ارقام به میلیون ریال

شرح

درآمد تسهیالت

سایر تسهیالت

10.535.998

فروش اقساطی

3.693.694

تسهیالت ارزی

2.383.460

خاتمه بانکداری سنتی قرضالحسنه رسالت

هفتهنامه بورس :در چند س��ال اخیر اق��دام به طراحی محصولی
متناسب با مشتریان خود داشته و آن را «بانکداری اجتماعی» و یا «ارائه
خدمات به مشتریان جمعی یا گروههای مشتریان» نامیدیم.
محمدحسین حس��ین زاده ،مدیر عامل قرض الحسنه رسالت گفت:
در واقع بانکداری اجتماعی سازوکار نوآورانه ارائه خدمات نوین بانکی به
مش��تریان جمعی در قالب کانونهای کاروزندگی ،همیاری اجتماعی سازمانی وصنفی است.
حسین زاده با بیان اینکه در حال حاضر تمام خدمات این بانک در بستر اینترنت و به صورت
غیرحضوری به مش��تریان قابل ارائه است ،افزود :سال ۱۴۰۰خاتمه بانکداری سنتی در این
بانک است و در مسیر بانکداری دیجیتال به معنای آرمانی آن گام بر میداریم .وی با تاکید
بر اینکه در سال ۱۴۰۰بانک قرض الحسنه رسالت هیچ شعبهای نخواهد داشت؛ اظهارداشت:
در سال ۹۳این بانک با حدود ۳۰۰شعبه فعالیت داشته که امروز به  ۶۰شعبه رسیده و در
حال حاضر از این تعداد  ۳۰شعبه به عنوان ایستگاه مشاوره فعالیت میکنند.

«مادیرا» در مسیر رشد درآمد و سودآوری

پیشبینی کرده بودید با برگزاری المپیک فروش شرکت افزایش پیدا میکند ،تعویق این موضوع چه
تأثیری روی فروش دارد؟
المپیک برگزار نش��د ولی آنقدر کاال کم اس��ت که ما هر چه بفروشیم ،بازار کش��ش دارد .با توجه به قیمت مناسب
محصوالت و تقویت سفارشات ،فروش هم باالتر میرود .به تنهایی نمیتوانیم نیاز تمام بازار را تأمین کنیم ،بخشی از آن
را به عهده گرفتهایم و ماه پیش هم رکورد فروش را شکستیم .در  ۳ماه اول سال به خاطر کرونا ،فروش خوبی نداشتیم
و س��ودآوری هم از حد انتظار کمتر بود ولی در تیرماه به ش��رایط عادی بازگشتیم و در مرداد و شهریور قطعاً شرایط از
تیر ماه بهتر هم میشود .بازار فعال کشش دارد و برای فروش مشکلی نداریم.

021- 41674000
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تمرکز بر بازارسهام ،ضرورت خصوصیسازی

گروه دوم از شرکتهای دولتی ،شرکتهایی هستند که قبال در بورس عرضه شدهاند و بخشی از سهام آنها به فروش
رفته ،ولی هنوز بخشی از سهام آن دولتی است و مدیریت آن هم در دست دولت است که در مورد این شرکتها اقدامی
که باید انجام ش��ود ،این اس��ت که سهام شناور آزاد آنها به سرعت و در زمان کوتاه افزایش یابد و مدیریت و مالکیت را
به بخش خصوصی واگذار کنند .با این ش��یوه فرآیند خصوصیس��ازی به شکل درستی طی خواهد شد ،ولی این موارد
باید در زمان بس��یار کوتاه انجام شود .برای تس��ریع در تحقق دیدگاه رئیس جمهور ،باید در بورس اعتمادسازی برای
سرمایهگذاران انجام شود و سرمایهگذاران ،بازارسرمایه را محلی امن بدانند .برای این کار هم الزم است که چند اقدام
توسط نهادهای نظارتی انجام شود که میتوان به دو مورد اصلی اشاره کرد .نخست این که شفافیت حداکثری در بورس
ایجاد شود و دوم قانونمندی شدید در بازار سرمایه به وجود آید؛ البته قانونمندی به معنای تمرکز گرایی نیست .چرا که
تمرکزگرایی خود عامل کند شدن فرآیندهاست.

SEDAYE BOURSE

چرا توزیع سود در شرایط کرونا از طریق سجام انجام نمیشود؟
از طرف مجموعه محدودیتی وجود ندارد اما در حال حاضر مادیرا  ۱۲۰هزار نفر سهامدار دارد که با توجه به تعداد
باالی این افراد و استفاده نکردن آنها از سجام ،امکان توزیع سود از این طریق برای مجموعه فراهم نیست ،با این حال تا
مهرماه که زمان قانونی واریز سود است ،سعی میکنیم از طریق سجام سود سهامداران را پرداخت کنیم.

021-41674103

چه برنامهای درخصوص افزایش سهام شناور آزاد شرکتها دارید؟
در حال حاضر  ۲۳درصد سهم شناور داریم .اگر  ۲درصد دیگر در همین افزایش سرمایهای که در دست اجرا داریم،
بفروشیم به  ۲۵میرسیم .اگر سهم بفروشیم سعی میکنیم مذاکره کنیم و بخشی از آن را بلوکی بفروشیم .مسئله دیگر
اینکه  ۴۰۰میلیارد تومانی که سهامدار عمده در زمستان و هم اکنون به ما پرداخت کرده است ،وام بدون بهره است که
ارزش بسیار زیادی دارد .طبیعتاً برگشت آن در قالب افزایش سرمایه دیده میشود.

ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻮﺭﺱ

در خصوص دالیل رشد نکردن قیمت سهم مادیرا در چند ماه اخیر چه تحلیلی ارائه میدهید؟
از یک س��ال پیش که وارد بازار ش��دیم ،سهامداران همراهی داشتیم که به طور قطع تا  ۳۱خرداد  ۹۹ارزش سهمی
که داشتند  ۳۰برابر شده است .تا خرداد ماه امسال تنها  ۲۰۰میلیون سهم شناور داشتیم که  ۴۰۰میلیون سهم مربوط
به افزایش س��رمایه مهر پارس��ال ناشی از حق تقدم و سهام جایزه بود که س��ود بسیار زیادی داشت .بسیاری شروع به
فروختن سهم خود کردند و همین باعث زیاد شدن عرضه شد .ولی تعداد معامله بسیار باالیی در یک ماه گذشته انجام
شده است؛ روزانه  ۱۶یا  ۱۷میلیون میانگین حجم معامالت داریم که عدد بزرگی است .در سی روز کاری بعضی روزها
 ۴۰میلیون سهم جابهجا شد .اینها باعث شد یک عده سودشان را شناسایی کنند و خارج شوند .بنابراین قیمت سهم
باالتر نرفت .نکتهای که دوستان باید به آن توجه کنند ،اینکه فروش ما رکورد را شکست .در دو ماه آینده هم به همین
ترتیب خواهد بود .اما نتوانس��تیم س��ودآوری را در فصل بهار آنگونه که باید نش��ان دهیم ۵۰ p/e .که االن نشان داده
میشود واقعی نیست؛ سود ما بسیار بیشتر از این خواهد بود .همچنین سهامدارانی که صبر میکنند و ما را در افزایش
سرمایهای که از طریق فروش سهم است (منظور  ۴۰۰میلیاردی که تأمین خواهد شد) حمایت میکنند ،نتایج خیلی
مثبتی از ماندن با ما میگیرند .در مجموع رکوردشکنی میزان فروش این شرکت در ماههای آینده نیز ادامه خواهد یافت
و این روند به رشد درآمد و سود «مادیرا» منجر خواهد شد.

مانده تسهیالت اعطایی
پایان دوره
3.750.613.519

افزایش مانده سپرده
همانطور که پیش��تر نیز به آن اشاره ش��د ،بانک ملت طی ماه گذشته توانست بیش از 9
ه��زار و  890میلیارد ریال س��پرده دریافت کند .همچنین این بان��ک در دوره مذکور بالغ بر
 9هزار و  586میلیارد ریال س��پرده س��رمایهگذاری شده تسویه کرد .از این رو ،مانده سپرده
«وبمل��ت» در این دوره از مبلغ س��ه هزار و  811میلی��ون میلیون ریال به چهار هزار و 114
میلیون میلیون ریال افزایش یافت.
ارقام به میلیون ریال

سپردههای دریافتی
طی دوره
9.890.301.118

مانده اول ماه سپردههای
سرمایهگذاری
3.811.085.623

سپردههای تسویه شده
طی دوره
9.586.505.016

مانده سپردههای
سرمایهگذاری پایان دوره
4.114.881.725

بیش از  49میلیارد پرداخت سود
بان��ک ملت ط��ی فعالیت اولین م��اه از فصل تابس��تان مبلغ  13ه��زار و  280میلیارد
ری��ال و طی چهار ماهه نخس��ت س��ال بی��ش از  49ه��زار و  834میلیارد ریال س��ود به
سپردهگذاران پرداخت.
سود سپردههای سرمایهگذاری شده  -ارقام به میلیون ریال

دوره یک ماهه منتهی به
99.04.31
13.280.807

دوره عملکرد از ابتدای سال مالی جاری تا تاریخ
99.04.31
49.834.520

رشد روند معامالت
این گزارش میافزاید :سهامداران بانک ملت در جریان معامالت ماه گذشته بازار سرمایه
حدود  16درصد سود از سرمایهگذاریهای خود در سهام این بانک دریافت کردند .چراکه،
قیمت سهام «وبملت» در دوره مذکور از محدوده  23هزار و  480ریال به  27هزار و 160
ریال افزایش یافت.
همچنی��ن حج��م معام�لات  280میلی��ون و  226هزار س��همی بانک مل��ت در اولین
روز معامالت��ی ب��ورس ط��ی تیر ماه امس��ال بالغ بر ش��ش میلی��ارد و  356میلیون ریال
ارزش��گذاری ش��د .البته در آخری��ن روز معامالتی ماه مذکور تع��داد  250میلیون و 395
هزار س��هم آن به ارزش شش میلیارد و  801میلیون ریال میان اهالی بازار سرمایه معامله
شده است.
شرح

معامالت 99.04.01

معامالت 99.04.29

حجم معامالت (سهم)

280.226.000

250.395.000

ارزش معامالت (ریال)

6.356.655.000

6.801.040.000

کارت اعتباری بانک ملی با توثیق سهام عدالت

هفتهنام�ه بورس :ش��ش میلیون نف��ر از هموطنان که
ش��بای بانک ملی ای��ران را برای انجام عملی��ات بانکی خود
معرف��ی کرده اند ،میتوانند بدون نیاز به فروش س��هام و در
ازای توثیق آن ،با دریافت کارت اعتباری دیجیتالی نیاز مالی
خود را تأمین کنند.
محمدرضا حسین زاده ،مدیرعامل بانک ملی به تحقق این موضوع بعد از عید
غدیر خم اش��اره کرد و گفت :دارندگان س��هام عدالت نزد بانک ملی میتوانند تا
س��قف  5میلیون تومان کارت اعتب��اری دیجیتالی دریاف��ت و از بیش از  4هزار
فروشگاه زنجیرهای خرید کنند.حس��ین زاده با تاکید بر اینکه اتفاق مذکوربرای
نخستین بار در کشور رقم میخورد ،افزود :مهلت زمان تسویه نیز یک ماه پس از
اولین تراکنش خواهد بود و در صورت تسویه در موعد مقرر ،نه تنها سودی تعلق
نمیگیرد بلکه دارندگان کارت از پاداش خوش حسابی نیز بهرهمند خواهند شد.

AYE
SE.IR

صنایع وشركتها
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ذرهبیــن

صندوقهای سرمایهگذاری توسعه یابند

رویکرد جهانی؛ سرمایهگذاری غیرمستقیم در بورس

کشاورزي و دامپروري مگسال

فارغ از مقایسه تعداد صندوقها ،اینکه ایرانیان نسبت بیشتری از وجوهشان را در سپرده
بانکی و دیگر بازارهای موازی مانند طال ،مسکن و طال سرمایهگذاری میکنند ،محرز است.
در نمودار ذیل وضعیت کش��ورهای مختلف را به لحاظ س��رمایهگذاری در س��پرده بانکی و
صندوقهای سرمایهگذاری نشان میدهد .همانطوری که در نمودار مالحظه میشود ،تنها در
آمریکا سرمایهگذاری در صندوقها بیشتر از سپرده است.

سرمایهگذاری در بورس به موضوع داغی بدل شده که سیل عظیمی از نقدینگی افراد حقیقی
را به خود جذب کرده اس��ت .سرمایهگذاری در بازار سرمایه به صورت مستقیم و غیرمستقیم
صورت میگیرد .در نوع اول ،س��رمایهگذار ش��خصا اقدام به خرید و فروش س��هام میکند که
عالوه بر ریس��ک باال نیاز به دانش و مهارت باالیی دارد .در روش غیر مستقیم ،سرمایهگذاری
در ب��ورس از طریق صندوقهای س��رمایهگذاری صورت میپذیرد ک��ه به عنوان ابزاری جهت
ﺍﺳﺖدر حقیقت یک نهاد مالی بوده که
گذاری
کاهش ریسک ورود به بورس است .صندوق سرمایه
ﺭﻭﺗﻴﺘﺮ :ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ
ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ
به منظور مدیریت دارایی سرمایهگذاران و با مجوز و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

ﮔﺬﺍﺭﻱ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻫﺎﻱ
ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ
ﺗﻴﺘﺮ  :ﺿﺮﻭﺭﺕ
کارکنان با دانش و مهارت باالی سبد گردانی ،وجوه
داشتن
علت
ها به
صندوق
ﻫﺎﻱیکند.
فعالیت م



ناشی
های
ﺧﻮﺩصرف
گس��تردهﻪو با
منابع
کمک
کنند
آوری م
جمع
گذاران را
س��رمای

از ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺍﺳﺖ.
ﺟﺬﺏهﻛﺮﺩﻩ
مالیﺍﻓﺮﺍﺩ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺭﺍ ﺑ
ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ
ﻋﻈﻴﻤﻲ ﺍﺯ
ﺷﺪﻩوﻛﻪبهﺳﻴﻞ
ﺩﺍﻏﻲیﺑﺪﻝ
ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺑﻮﺭﺱ ﺑﻪ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪهﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ
متنوع
خود
موردﺑﻪنظر
دارایی
افراد با
یکنند
فراهم م
ﺻﻮﺭﺕاین
مقیاس
از ﺑﺮ ﺭﻳﺴﻚ
ﻋﻼﻭﻩ
سبدیﻛﻨﺪ ﻛﻪ
درﺳﻬﺎﻡ ﻣﻲ
ﻓﺮﻭﺵ
ﺧﺮﻳﺪ ﻭ
ﺷﺨﺼﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ
میزانﮔﺬﺍﺭ
ﺍﻭﻝ ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ .تاﺩﺭ ﻧﻮﻉ
ﺻﻮﺭﺕ
امکانﻏﻴﺮراﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ


ریسکﭘﺬﻳﺮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ
سرمایهﻫﺎﻱ
ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ
دارایﺩﺭیﺑﻮﺭﺱ
ﮔﺬﺍﺭﻱ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
اوراقﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ،
سهام ،ﺭﻭﺵ
ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺩﺍﺭﺩ .ﺩﺭ
ﮔﺬﺍﺭﻱو با
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪکنند
گذاری
هایﺍﺯمالی
سایر
مشارکت و
ﻣﻬﺎﺭﺕشامل
ﺩﺍﻧﺶ ﻭبهادار
ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪاوراق

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭﻱ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺭﻳﺴﻚ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﺳﺖ .ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﻚ ﻧﻬﺎﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ
کمتری نسبت به روش مستقیم از مزایای سرمایهگذاری بهرهمند شوند.

ﻭ ﺑﺎ ﻣﺠﻮﺯ ﻭ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺑﺎﻻﻱ ﺳﺒﺪ ﮔﺮﺩﺍﻧﻲ ،ﻭﺟﻮﻩ

مستقیم
گذاری
سرمایه
جهانیبه
ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ
ﺰﺍﻥ
ﻣﻴ
ﺑﺎ
ﺍﻓﺮﺍﺩ
ﺗﺎ
ﺪ
ﻨ
ﻛﻨ
ﻣﻲ
ﺍﻫﻢ
ﻓﺮ
ﺭﺍ
ﺍﻣﻜﺎﻥ
ﻧﺎﺷﻲغیﺍﺯرﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﻳﻦ
ﺻﺮﻓﻪﻫﺎﻱ
ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ
اقبالﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ


ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ
ﻛﻤﺘﺮﻱ
ﺭﻳﺴﻚ
ﺑﺎ
ﻭ
ﻛﻨﻨﺪ
ﮔﺬﺍﺭﻱ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻣﺎﻟﻲ
ﻫﺎﻱ
ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ
ﺳﺎﻳﺮ
ﻭ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ
ﺍﻭﺭﺍﻕ
ﺳﻬﺎﻡ،
ﺷﺎﻣﻞ
ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ
ابتداییﺍﻭﺭﺍﻕ
ﺳﺒﺪﻱ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺍﺯ
ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ
های
ق
صندو
اولین
و
گرف��ت
ش��کل
17
قرن
در
دنیا
در
ها
ق
صندو
ای��ن
ش��کل

در ﺷﻮﻧﺪ.
آمریکا ﻣﻨﺪ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪدرﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﻬﺮﻩ
ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ
ﺭﻭﺵ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﺯ

سازمان
ماه
فروردین
گزارش
براساس
گرفت.
شکل
1890
سال
گذاری
ه
سرمای





ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻏﻴﺮ
اوراق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ
ﺍﻗﺒﺎﻝ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ صندوق سرمایهگذاری در بازار سرمایه کشور فعال هستند.
تعداد 167
بهادار،
بورس و

اصلی
دس��ته
س��ه
به
ها
ی
دارای
ترکیب
لحاظ
از
و
دارند
مختلفی
انواع
ایران
در
ها
ق
صندو
اینﺷﻜﻞ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ  17ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ  1890ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ
ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ
ﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻲ
ژﺍﭘﻦ
ﭼﻴﻦ
ﺭﻭﺳﻴﻪ
تقسیم م
مختلط
ثابت و
درآمد
ﻣﺎﻩ با
سهامی،
شوند.ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﺻﻨﺪﻭﻗﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻧﻮﺍﻉ
ی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺗﻌﺪﺍﺩ 167
ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ،
ﺑﻮﺭﺱ ﻭ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ
ﻃﻼ ،ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﻃﻼ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ
ﻣﻮﺍﺯﻱ
ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ
ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ
ﮔﺬﺍﺭﻱﺷﺎﻥ ﺭﺍ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﻩ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺻﻨﺪﻭﻗﻬﺎ ،ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ
ﻣﺎﻧﻨﺪﻧﻘﺪ
ﻭﺟﻪ
ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻭ
ﺳﭙﺮﺩﻩ
ﺗﺤﺖ ﺩﺭﻧﻈﺎﺭﺕ
ﺻﻨﺪﻭﻗﻬﺎﻱ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
غیرﻭ ﻣﺨﺘﻠﻂ
گذاری ﺛﺎﺑﺖ
ﺳﻬﺎﻣﻲ ،ﺑﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪ
ﺩﺳﺘﻪبهﺍﺻﻠﻲ
سرمایﻫﺎهﺑﻪ ﺳﻪ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ
ﺷﻮﻧﺪ.افزایش تعداد صندوقها
باعث
مستقیم،
سرمایه
گذاران
اقبالﻟﺤﺎﻅبیشتر
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﺤﺮﺯ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺫﻳﻞ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻭ ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ.
درﺳﭙﺮﺩﻩ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ
نگاهﻭﻕ ﻫﺎ
دیگرﺩﺭ ﺻﻨﺪ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ،
ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
ﺗﻌﺪﺍﺩ1997
آمریکا از
گذاری
ﺻﻨﺪﻭﻗﻬﺎ ﺩﺭسرمای
صندوقهای
تعداد
1997
سال
آمریکا از
درﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
1997
ﺍﻣﺮﻳﻜﺎهﺍﺯ ﺳﺎﻝ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ
است.ﺑﺎﻋﺚ
شدهﻣﺴﺘﻘﻴﻢ،
ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻏﻴﺮ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺑﻪ
درﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺍﺳﺖ .زیر ش��اهد رشد چشمگیر
نمودار
کنیم،
ﺍﻣﺮﻳﻜﺎهای
ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭاز زاوی
آمریکا را
نمودار باال
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭﻱ از
ﺻﻨﺪﻭﻕ تاﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اگر
ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭﺟﻮﺩ
ﻋﺪﺩ ﺻﻨﺪﻭﻕ
79452019
 2019ﺗﻌﺪﺍﺩ
درﺳﺎﻝ
صرفا ﺩﺭ
ﻛﻨﻴﺪ .ﺻﺮﻓﺎ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
زیرﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺯﻳﺮ
نمودارﺭﺍ ﺩﺭ
در ﺗﺎ 2019
2019ﺍﺯ را1997
ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ
صندوق
 7945ﺩﺭعدد
تعداد
سال
کنید.
مالحظه می
ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ
2018ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ
تا ﺍﺯ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ
ﮔﺬﺍﺭﻱ
سالﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺻﻨﺪﻭﻗﻬﺎﻱ
ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮ ﺳﻬﻢ
ﺷﺎﻫﺪ ﺭﺷﺪ
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭیﺯﻳﺮ
ﺩﻳﮕﺮ ﻧﮕﺎﻩ
های ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺍﻱ
ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ
سهمﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺑﺎﻻ
ﺣﺎﻝ ﺍﺯ
درﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﮔﺮ
که
هستیم
1980
خانوارها از
مالی
های
ﻛﻨﻴﻢ،ازﺩﺭدارای
گذاری
سرمایه
صندوق
در ﺍﺳﺖ.
ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ 200
آمریکا ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺣﺎﺿﺮ ﺍﻳﻦ ﻋﺪﺩ ﺩﺭ
هایﮔﺬﺍﺭﻱ
تﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺘﻬﺎﻱ
ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛ
ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪدرﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ
ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲه ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺣﺎﻛﻲ
 2018ﻫﺴﺘﻴﻢ
 1980ﺗﺎ
ﺍﺯ ﺳﺎﻝ
حال حاضر این عدد در ایران کمتر از  200صندوق است.
داشته که
وجود
ﺍﺳﺖ.هگذاری است.
سرمای
شرک
های
صندوق
گذاری
ﺍﺯﺍﻗﺒﺎﻝسرمای
ها به
آمریکایﻛﻪی
ازاقبال
حاکی
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ
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ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣـــــﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻣﺠﺪ

واحد برنامهریزی استراتژیک و مطالعات اقتصادی
شرکت سرمایهگذاری سامان مجد

شناسایی یکی از عوامل انحراف نظام مالی
در دنیا دونوع بانک تجاری و سرمایهگذاری وجود دارد که کارکرد هرکدام متفاوت و هرکدام متعلق به
بازاری متفاوت هستند که در ایران ،سیستم بانکی ،کلمه بانک را به انحصار خودش درآورده است.
بانک تجاری :نماینده بازار پول و حلقه زنجیره خلق نقدینگی برای تأمین نیاز نقدینگی کشور بوده که
وجوه مردم و نقدینگی خلق شده را اعتبار و تسهیالت میدهد.
بانک سرمایهگذاری :نماینده بازار سرمایه و بورس بوده و حلقه وصل زنجیره شراکت و تولید است و
عباسعلی حقانی نسب وجوه مردم را سرمایهگذاری میکند.
مدیرعامل
حال در کش��ور ما بانک مرکزی و سیس��تم بانکی اجازه نداده که از کلمه بانک در بازار سرمایه و بورس
سبدگردان هدف
اس��تفاده شود و شرکتهایی که فعالیت بانک س��رمایهگذاری را انجام میدهند یا سبدگردان،یا تأمین
سرمایه نام گرفته اند.همین موضوع باعث شده که بانکهای کشور فعالیت سرمایهگذاری و بنگاه داری هم انجام دهند که
این مسئله منشای اصلی تضاد منافع ،فساد و سوداگری ،بی عدالتی ،نابودی تولید و حذف کننده طرحهای تولیدی به شمار
میآید .در دنیا ودر هر کش��ور پیش��رفتهای تعداد بانکهای تجاری کم ولی تعداد بانکهای سرمایهگذاری زیاد است وچون
اسم بانک دارند یک مدتی نظام مالی کشور با بهانه اینکه تعداد بانکها در کشورهای دیگر زیاد است ،مجوزهای زیادی به
اسم بانک تجاری صادر میکرد که مشاهده شد چه بالیی سر نظام مالی و اقتصادی کشور آمد .بانکهایی که به جای کنترل
نقدینگی متناسب با تولید ناخالص داخلی،خلق کننده نقدینگی و تورم هستند.
من از کمپین س��ه قفله کردن س��ه دروازه خلق نقدینگی سیستم بانکی کش��ور حمایت میکنم حتی حاضرم در تظاهرات
خیابانی در این شرایط کرونایی با رعایت موارد بهداشتی و پروتکلهای بهداشتی شرکت کنم.

هفت�ه نام�ه ب�ورس :پنج ش��رکت بیمه آس��یا،
پاس��ارگاد ،البرز ،کوثر و دانا در چهار ماه نخست سال
جاری توانستند به ترتیب تراز عملیاتی مثبت ،۱۱۹۱
 ۵۰۲ ،۵۸۷ ،۱۰۸۱و  ۳۸۶میلیارد تومان را ثبت کنند.
همچنین این پنج ش��رکت در ای��ن مدت هفت هزار و
 ۵۵۷میلی��ارد تومان حق بیمه تولید و در مقابل س��ه
هزار و  ۸۱۰میلیارد تومان خسارت پرداخت کردند.
بیمه آس��یا موفق ش��د در  ۴ماه نخست امسال ۲۴
درصد به حق بیمه تولیدیاش نس��بت به مدت مشابه
پارس��ال اضافه و همچنان با فاصله زیاد رتبه نخست را
در بین ش��رکتهای بیم ه خصوصی کشور حفظ کند.
این شرکت در  ۴ماه ابتدایی امسال  ۲۶درصد بیشتر از
مدت مشابه پارسال خسارت به بیمهگزارانش پرداخت
کرده و نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی بیمه آسیا
در پایان تیرماه امسال  ۴۷درصد برآورد میشود.
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ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻳﻬﺎ ﻭ ﺳﻮﺩ

50،000100،000

ﺩﺭﺁﻣﺪﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ
ﺑﺮ ﺑﺎﺑﺖ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ
ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ

100،000150،000

ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ

150،000
200،000-

ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ

0

ﺟﻤﻊ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ

ﺑﻬﺎﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻛﺎﻻﻱ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ

ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

بیمهآسیا
صدر نشین شرکتهای بیمهای

1394

ﺳﻮﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
ﺳﻮﺩ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
ﺳﻮﺩ ﺧﺎﻟﺺ
ﺳﻮﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
ﻓﺮﻭﺵ ﺧﺎﻟﺺ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺳﻮﺩ ﺧﺎﻟﺺ
ﺑﻬﺎﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻛﺎﻻﻱ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ
ﻓﺮﻭﺵ ﺧﺎﻟﺺ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ

1980

ﺭﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ
رشد قابل توجه خالص دارایی
همچنین
است،
رشد
درحال
دنیا
در
گذاری
ه
سرمای
های
ق
صندو
تعداد
شد
اشاره
همانطورﺷﺪکه
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺭﺷﺪ ﺍﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﺪﻭﻗﻬﺎ ﻃﻲ  8ﺳﺎﻝ ﺍﺯ  2010ﺗﺎ 2018
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ
ﺭﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ
دالر
میلیارد
هزار
بر46/7
بالغ
(که
2018
تا
2010
از
سال
8
طی
ها
ق
صندو
های
ﻫﺰﺍﺭی
خالص46دارای
ﺗﺠﺎﺭﻱ
ﺟﻨﮓ
ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺑﺎﻻ
ﺑﻌﻠﺖ
2018
ﺳﺎﻝ
ﺩﺭ
ﺻﻨﺪﻭﻗﻬﺎ
ﻭﺟﻮﻩ
ﻛﺎﻫﺶ
ﺍﺯ
ﺑﺨﺸﻲ
ﺩﺍﺷﺖ.
ﺭﺷﺪ
ﺩﺭﺻﺪ
60
ﺍﺳﺖ(
ﺷﺪﻩ
ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ
ﺩﻻﺭ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ
)ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ/7
ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﻮﺭﺳﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
2018
 2010ﺗﺎ
ﺳﺎﻝ
ﻃﻲ
ﻫﺎﻱ ﺑﻪﺻﻨﺪﻭﻗﻬﺎ
ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ
ﺁﺗﻲﺭﺷﺪ
ﺩﺭﺣﺎﻝ
رشد ﺩﻧﻴﺎ
ﺑﻪ ﺩﺭ
ﮔﺬﺍﺭﻱ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻫﺎﻱ
ﺗﻌﺪﺍﺩ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭﻭ ﻛﻪ
ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻬﻢ ﺧﺮﻳﺪ
ﺩﻫﺪ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻥﺍﺯﻣﻲ
ﺧﻮﺩ
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺑﻮﺩ.
ﺍﺳﺖ،ﺩﻧﻴﺎ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻭﺿﻌﻴﺖ
ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺧﻮﺷﺒﻴﻨﻲ
ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻋﺷﺪﺪﻡ
ﭼﻴﻦ ﻭ
ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ
2018
سال
ها 8در
ﺧﻮﺩﻱق
صندو
وجوه
کاهش
بخش��ی از
داشت.
درصد
60
است)
ش��ده
برآورد
)ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 46/7ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ(  60ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﺩﺍﺷﺖ .ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﻭﺟﻮﻩ ﺻﻨﺪﻭﻗﻬﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  2018ﺑﻌﻠﺖ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﮓ ﺗﺠﺎﺭﻱ

آتی ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺳﻬﺎﻡ
ﻃﺮﻳﻖ
ﺍﺯ
ﻛﻤﺘﺮﻱ
ﺭﻳﺴﻚ
ﺑﺎ
،
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻏﻴﺮ
ﮔﺬﺍﺭﻱ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﺑﺎ
ﺣﻘﻴﻘﻲ
ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻫﺎ،
ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺩﺍﺭﺍﻳﻴﻬﺎﻱ
ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﺳﻬﺎﻡبهﺩﺭ
وضعیت
به
گذاران
ه
سرمای
خوشبینی
عدم
و
چین
و
آمریکا
تجاری
جنگ
گرفتن
باال
علت
ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭ ﭼﻴﻦ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺧﻮﺷﺒﻴﻨﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺁﺗﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻮﺩ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺑﻪﺧﻮﺩﻱ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻬﻢ ﺧﺮﻳﺪ
ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.
ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ
سهام
سهم
بودن
ﺭﻳﺴﻚ باال
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ،ب ﺑﺎهعلت
ﮔﺬﺍﺭﻱمﻏﻴﺮیدهد
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪنشان
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏخود
خودی
نمودار به
همچنین
دنیا
اقتصاد
خریدﻟﻚ ﺳﻬﺎﻡ
ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎ ﻣﺎ
ﻃﺮﻳﻖ
ﻛﻤﺘﺮﻱ ﺍﺯ
ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ
بود.ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎ،
ﺩﺍﺭﺍﻳﻴﻬﺎﻱ
ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﺳﻬﺎﻡ ﺩﺭ
ﺍﻧﺪ.
ﺷﺪﻩ
ﺷﺮﻛﺖدرﻫﺎ ترکیب داراییهای صندوقها ،سرمایهگذاران حقیقی با انتخاب سرمایهگذاری غیر مستقیم،
با ریسک کمتری از طریق صندوقها مالک سهام شرکتها شدهاند.
ب��ا مقایس��ه ایران با آمریکا و دنیا متوجه میش��ویم که افراد حقیق��ی و خانوارها کمتر
ﺟﻤﻊ ﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺎ  46/7ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﺟﻤﻊ ﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺎ  46/7ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﺩﻧﺒﺎﻝ چرا
باش��ند،
بورس می
مستقیم
س��رمایه
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭبهﺩﻧﻴﺎدنبال
مستقیمﻣﻲدرﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
گذاریﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ
سرمایهﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
که ﮔﺬﺍﺭﻱ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ
ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭدرﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ
گذاریﺍﻓﺮﺍﺩ
ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲ
ﺑﺎ
ﺳﻬﺎﻡ
ﻣﺨﺘﻠﻂ  /ﺳﺎﻳﺮ
ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻗﺮﺿﻪ
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭘﻮﻝ
ﺟﻤﻊ ﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ

اس��ترس
و
ریس��ک
بلکه
طلبد،
ی
م
باالیی
تخصص
و
تجربه
مهارت،
دانش،
تنها
نه
ب��ورس
ﺩﺍﻧﺶ ،ﻣﻬﺎﺭﺕ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺭﻳﺴﻚ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲﻛﻨﺪ
ﺳﻬﺎﻡ
ﻣﺨﺘﻠﻂ  /ﺳﺎﻳﺮ
ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻗﺮﺿﻪ
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭘﻮﻝ
ﺟﻤﻊ ﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ
ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ 


بیش��تری هم به س��رمایهگذار وارد میکند .همچنین زمان و تمرکز بیش��تری نیز از وی

ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ
ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺑﻪ
دنیاﻭوﭼﻪ ﺩﺭ
ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ
ﺻﻨﺪﻭﻕ
خ��وبﺧﻮﺏ
عملکردﻋﻤﻠﻜﺮﺩ
طرفیﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ
ﺧﻮﺍﻫﺪازﮔﺮﻓﺖ.
خواه��دﺍﺯ ﻭﻱ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻧﻴﺰ


اقبال به
ﺍﻳﺮﺍﻥ،ایران،
چ��ه در
ﭼﻪدر
هاﻫﺎچه
صندوق
گرف��ت.


ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎﻱ
ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
است.ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ،
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﻓﻌﺎﻻﻥ ﻭ
س��رمایهﻧﺎﻇﺮ،
ﺩﻭﻟﺖ ،ﻧﻬﺎﺩ
ﺷﻮﺩ،
ﺍﺳﺖ .ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
ﺭﺍ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺮﺩﻩ 
فعاالن
ناظر،
ﺑﻴﺸﺘﺮنهاد
ﺁﺷﻨﺎﻳﻲدولت،
ﺯﻣﻴﻨﻪشود،
توصیه می
بیشتر کرده
گذاری را
های
صندوق
  






صندوق
ایرانی را
گذاران
س��رمایه
ﺩﺍﻧﺶ ﻭآشنایی
ﭘﺬﻳﺮﻱ،زمین ه
سرمایه،
کارشناس��انﻛﻪبازار

هایﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ،
ﮔﺬﺍﺭﻱباﻏﻴﺮ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎ
بیشترﻛﻤﺘﺮﻱ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻣﺎﻟﻲ
ﺭﻳﺴﻚ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪو ﺗﺎ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧﻲ







هموطنانی که ریسکپذیری ،دانش و مهارت مالی کمتری
کنند تا
 


ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻨﺪ.
فراهمﺗﺮﻱ
گذاریﻣﻄﻤﺌﻦ
س��رمایهﺑﺎﺯﺩﻫﻲ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ




ﺻﻨﺪﻭﻕ
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دارند با س��رمایهگذاری غیرمس��تقیم ،از طریق انواع مختلف صندوقهای موجود در بازار











 icifactbook.comﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
مطمئنﺳﺎﻳﺖ
بازدهیﺳﺎﻝ  2019ﺍﺯ
 ﻧﺴﺨﻪ
ﮔﺰﺍﺭﺵ ICI
ﻭ
statista.com
*ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺖ
تری کسب کنند.
سرمایه




1398
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عملکرد مالی شرکت



*نمودارها از سایت  statista.comو گزارش  ICIنسخه
از سایت  icifactbook.comاستخراج شده است.
سال 2019
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ﺟﻤﻊ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺭﻱ

1394

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻣﺎﻟﻲ

جامعه آماری ایران و آمریکا درصندوقهای سرمایهگذاری
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭﺻﻨﺪﻭﻕ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ
بورس پیش از آزادس��ازی س��هام عدال��ت ،قریب به ۱۳
طب��ق اعالم رئیس س��ازمان
آنچه مس��لم این اس��ت که تعداد صندوقها ،نرخ جذب س��رمایه ش��ان و سهم سرمایه
سهامﺍﺯ ﺁﺯﺍﺩ ﺳﺎﺯﻱ
سازی ﻛﻪ ﭘﺲ
ﺑﻮﺭﺳﻲ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ
ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ،ﻛﺪ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ
معامالتی ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ 13
ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻱ ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ،
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ
میلیونﺭﺋﻴﺲ
ﻃﺒﻖ ﺍﻋﻼﻡ
عدالت
ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲآزاد
پس از
داشتند که
بورس��ی
هموطنان ،کد
نفر از
ﺍﺳﺖ ازﻛﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ
ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﻳﻦ
صندوقهای س��رمایهگذاری در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ،روز به
خانوارها
اکنونﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﻲ
رفت.ﻛﺪ ﺑﻮﺭﺳﻲ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ،
بورسﺩﺭﺻﺪ
کدﺣﺪﻭﺩ 80
میلیونﺍﻛﻨﻮﻥ
 ۶۰ﻓﺮﺍ ﺗﺮ ﺭﻓﺖ.
مرز ﺑﻮﺭﺱ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻛﺪ
اینﻣﺮﺯ 60
نفر،ﺭﻗﻢ ﺍﺯ
هزارﻧﻔﺮ ،ﺍﻳﻦ
 100ﻫﺰﺍﺭ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ
ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ 46
حدود
فراتر
رقم از
۱۰۰
۴۶میلیون و
روز در حال رش��د اس��ت .این موضوع نشان میدهد که مردم این کشورها به سرمایهگذاری
سهام( ﻛﻪ
فروش ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ
ﺻﻨﺪﻭﻕو ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻗﺎﻟﺐبه) ETF
ﺳﻬﺎﻡ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ
ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ
ﻛﻨﻨﺪ .ﺍﻗﺪﺍﻡ
کدﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﻓﺮﻭﺵ ﺳﻬﺎﻡ
درصدﺧﺮﻳﺪ ﻭ
 ۸۰ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
در
خرید
نس��بت
توانند
ﻣﻨﺎﺳﺐمی
دارند و
بورس��ی
ایران،
جامعه
غیرمس��تقیم در بازار سرمایه توسط این صندوقها اقبال بیشتری پیدا کرده اند .نمودار زیر
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻭ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﻳﻚ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺷﺪ ،ﮔﺎﻡ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻋﻤﻮﻡ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎ
ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ 9
ﺑﺮﺍﺑﺮ اقدام کنند .اقدام مناسب واگذاری سهام دولت در قالب ( ETFصندوق قابل
سرمایه
ﺍﻧﺪ .ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺯﻳﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺻﻨﺪﻭﻗﻬﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺍﺯ  1980ﺗﺎ  2019بازار
نشان میدهد که سهم س��رمایهگذاری خانوارهای آمریکایی در صندوقهای سرمایهگذاری
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﻮﺩ.
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
معامله در بورس) که منجر به مشارکت سه میلیون و چهارصد و هشتاد و یک هزار نفری
مشترک از  1980تا  2019نزدیک به  9برابر شده است.
ﺳﺎﻳﺖ ﭘﻴ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ
سرمایهﺑﺼﻮﺭﺕ ﻏﻴﺮ
 52ﺩﺭﺻﺪ ﻧﻴﺰ
ﺑﻮﺭﺱازﻓﻌﺎﻟﻨﺪ ﻭ
آشناییﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺭ
ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺑﺼﻮﺭﺕ
گام 14ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ
ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻮﺭﻳﺴﺮچ 1ﺍﺷﺎﺭﻩ
مفهوم
گذاران با
عموم
بخشی
ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻱزمینه
مثبتی در
شد،
گذاران
س��رمایه
ﺻﻨﺪﻭﻗﻬﺎ ،ﻧﺮﺥ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺎﻥ ﻭ ﺳﻬﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
بود 52.ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﻓﻊ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲﻫﺎﻱ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ
گذاری ﮔﺬﺍﺭﻱ
ﺍﻧﺪ.هﻋﻠﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻛﺮﺩﻩ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻣﺸﺘﺮﻙ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
سرمای
های
صندوق
ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ
ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﻳﻦ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻫﺎﻱﺑﺎﺯﺍﺭ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﺭ
ﮔﺬﺍﺭﻱﺩﺭﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻱﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﮔﺬﺍﺭﻱﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﻦ
ﻧﺴﺒﺖﺩﻫﺪ ﻛﻪ
ﺭﺷﺪ ﺍﺳﺖ  .ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ
ﻭ ﭘﺲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻛﻢ ﺭﻳﺴﻚ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺩﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺍﻧﺪ .ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺯﻳﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺻﻨﺪﻭﻗﻬﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺍﺯ  1980ﺗﺎ  2019ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ  9ﺑﺮﺍﺑﺮ

اش��ارهﺍﺳﺖ.میکند که تنها  14درصد از خانوارهای آمریکایی بصورت
س��ایت پیوریس��رچ


  

ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.


مس��تقیم در ب��ورس فعالن��د و  52درص��د نی��ز بصورت غیرمس��تقیم در بازار س��رمایه

س��رمایهگذاری کردهاند .عل��ت س��رمایهگذاری  52درصدی خانواره��ا در صندوقهای
ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ

س��رمایهگذاری ،به منظور رفع نگرانیهای دوران بازنشس��تگی و پس اندازی کمریسک


  




همراه با بازدهی مناس��ب اس��ت.





1،600،000
1،400،000



 


انج��ام کلی��ه امور مرب��وط ب��ه کش��اورزی ،زراعت،
دام��داری ،باغداری ،پ��رورش طیور ،زنبور عس��ل،
ماه��ی و هرگونه حی��وان دیگر به منظور اس��تفاده
از پش��م ،ک��رک ،گوش��ت ،پوس��ت ،ش��یر و س��ایر
فرآوردههای پروتئینی و س��ایر م��واد اولیه صنایع
کش��ت و صنعت وابس��ته به کش��اورزی و دامداری
و اخذ نمایندگی از کشورهای خارجی ،واردات مواد
اولی��ه و ماش��ین آالت و لوازم و وس��ائل و هر نوع
دام و حیوان��ات مورد نیاز و تأمین صنایع وابس��ته
به کش��اورزی و دامداری و مشارکت با شرکت ها و
انجام اموری که به طور مس��تقیم و غیر مستقیم به
موضوعات فوق ارتباط دارد.



 





آرم شرکت








شماره ثبت شرکت نزد سازمان
10309
بورس و اواق بهادار
تاریخ پذیرش شرکت نزد
1378/03/03
سازمان بورس و اواق بهادار

ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ
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صنایع وشرکتها

12

| مرداد  99هفته سوم سال هشتم شماره | 363

ک��ی کج��ا رف��ت؟

رفت و آمدهای مدیریتی در ناشران

هر هفته برآن هس�تیم تا براس�اس جدیدترین اطالعیه در س�امانه کدال ،تغییراتی که در اعضای
هیأت مدیره ش�رکتها به وجود میآید را در این س�تون به آگاهی س�هامداران برسانیم .باشد که
انتشار این اطالعات مفید واقع شود.
* تابان نيرو سپاهان :نماینده شرکت مرآت پوالد از سيدحسن موسوي آغچهبدي به سيدحميد موسوي تغییر کرد.
* مجتمع فوالد خراسان :امير حسين نادري جای خود را به محمد ابراهيم محمد پورزرندي در شرکت سرمايهگذاري
توسعه معادن و فلزات داد.
*س�رمايهگذاري توکا فوالد :طهمورث جوانبخت جای خود را به غالمرضا طاهري (رئیس هیأت مدیره) در فوالد
مبارکه داد .جواد عشقي نژاد هم در شرکت سرمايهگذاري مهرگان تامين پارس جای خود را به حسن شاهوردي داد .در
شرکت سرمايهگذاري صدرتأمين فاطمه ساداتهاشمي فشارکي به عنوان نماینده انتخاب شد.
*باما :نماینده گروه صنعتي و معدني امير از بهنام حسين زاده ظروفچي به سيد فرهنگ حسيني تغییر یافت .نماینده
پارس ايمن سهم از حبيب عرب به کيومرث قنبري تغییر کرد.
*بهمن ليزينگ :نماینده شرکت بازرگاني عصر بهمن از محسن محمدي پالرتي به احمد زکي تغییر کرد.
*سيمان اروميه :شرکت سيمان شاهرود ،ژيال سماواتي (رئیس هیأت مدیره ) را به عنوان نماینده شناخت.
* ري�ل پ�رداز نوآفرين :ش��رکت آرمان ش��هر فدک و ش��رکت ارزش آفرينان فدک به ترتیب محم��د ذوالقدري و
محمدحسين مدهوش طوسي ( رئیس هیأت مدیره ) را به عنوان نماینده شناختند.
*صنعتي و کشاورزي شيرين خراسان :مهاد سرمايه ايرانيان ،محمود انتظاري سرکاريزي را به عنوان نماینده شناخت.

اخبــــار

تولید پایدارو صادرات در فوالد خوزستان

هفتهنامه بورس :در س��الهای اخیر محصوالت فوالد خوزس��تان به واسط ه کیفیت و
مش��تریمداری در بازار بینالملل با اقبال بسیاری مواجه است؛ اما با تولید پایدار و صادرات
محصوالت با کیفیت ،تحریمها را بی اثر خواهیم کرد.
عل��ی محم��دی ،مدیرعامل فوالد خوزس��تان گفت :س��ال  ۱۳۹۹از س��وی مقام معظم
رهبری(مدظله العالی) به نام "جهش تولید" مزین شده است ،بر این اساس ،فوالد خوزستان
از ابتدای س��ال تاکنون با تکیه بر توان داخلی و در مس��یر تحقق این ش��عار توانست ،تولید
روزانه و ماهانهخود را ارتقا دهد و برای اولین بار در تاریخ خود ،از تولید یک میلیون تن شمش فوالد در فصل بهار
عبور کند .محمدی افزود :مجموعه فوالد خوزس��تان در س��الهای اخیر از گزند تحریمها بینصیب نبوده ،لیکن به
مانند س��الهای گذش��ته ،حفظ روند تولید پایدار و صادرات محصوالت به اقصی نقاط جهان را در دستور کار خود
قرار داده است.

تداوم رشد فروش فملی

هفتهنامه بورس :فروش ش��رکت ملی صنایع مس ایران تا پایان تیرماه سال  ۱۳۹۹به
عدد  ۹۱هزار و  ۶۲۰میلیارد ریال رسید .همچنین این میزان فروش ،رشد  ۳۳.۲۱درصدی
نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشت.
اردش��یر س��عدمحمدی ،مدیر عامل ش��رکت ملی مس با اعالم این خبر افزود :در دوره
یکماهه منتهی به  ۳۱تیرماه سال جاری شرکت مس بیش از  ۲۷هزار و  ۴۴۲میلیارد ریال
فروش داش��ت .سعدمحمدی با بیان اینکه فروش کاتد در چهارماهه نخست سال  ۹۹رشد
قابل مالحظهای داشته ،گفت :ارزش مجموع فروش کاتد در این بازه زمانی به بیش از  ۸۳هزار میلیارد ریال رسید
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد  ۱۰۰درصدی ایجاد شد .به گفته مدیرعامل شرکت مس ،ارزش مجموع
فروش کاتد س��ال  ۹۸از ابتدای س��ال تا تاریخ  ۳۱تیر  ۹۸بالغ بر  ۴۱هزار و  ۴۴۸میلیارد ریال بوده اس��ت .فروش
شرکت مس در سه ماهه نخست امسال نیز  ۲۵.۷درصد رشد را تجربه کرد .همچنین این شرکت رشد  ۱۱درصدی
در سود خود را در سه ماهه نخست  ۹۹محقق کرد.

قیمت سهام سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی افزایش یافت

«وصندوق» و سود سهام بیش از  8هزار میلیاردی

هفتهنامه بورس :سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری طی فعالیت تیر ماه امسال
از محل تقسیم س��ود نقدی در جریان برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه سهامداران 12
ش��رکت موجود در سبد س��رمایهگذاری خود همچون پتروشیمی فن آوران ،سنگ آهن گل
گهر ،پتروش��یمی برزویه ،پاالیش نفت اصفهان ،پتروشیمی خارک ،پتروشیمیران ،معدنی و
صنعتی چادر ملو و غیره هش��ت هزار و  427میلیارد ریال س��ود س��هام دریافت کرد .بر این
اس��اس ،درآمد سود سهام «وصندوق» از ابتدای س��ال مالی منتهی به  30اسفند ماه  99تا
پایان تیر ماه همان سال مبلغ هشت هزار و  430میلیارد و  534میلیون ریال اعالم شد.

خالصه سرمایهگذاریها
بر اساس این گزارش ،سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری طی ماه گذشته در سهام
 59شرکت بورسی و غیر بورسی فعال در  25صنعت از جمله انبوه سازی ،امالک و مستغالت،
عرضه برق ،گاز ،بخار و آب گرم ،بانکها و موسسات اعتباری ،سیمان ،آهک و گچ ،محصوالت
شیمیایی ،محصوالت غذایی و آشامیدنی ،کاشی و سرامیک ،استخراج کانههای فلزی ،الستیک
و پالستیک ،ماشین آالت و تجهیزات ،فرآوردههای نفتی و غیره سرمایهگذاری داشت و برای
این امر بالغ بر  44هزار و  798میلیارد ریال هزینه پرداخت کرد.
جمع سرمایهگذاری  -ارقام به میلیون ریال
ابتدای دوره

انتهای دوره

تغییرات

تعداد شرکت

بهای تمام شده

بهای تمام شده

تعداد شرکت

بهای تمام شده

59

43.009.718

1.788.308

59

44.798.026

رشد ارزش بازار پرتفوی بورسی
همچنین بخش��ی از س��هام  31شرکت فعال در بازار س��رمایه همچون پتروشیمی جم،
پاالیش نفت اصفهان ،صندوق س��رمایهگذاری اعتماد آفرینان پارسیان ،نفت ایرانول ،سنگ
آهن گل گهر ،نفت پاس��ارگاد ،توسعه صنایع بهش��هر ،صندوق سرمایهگذاری اندیشه ورزان
صب��ا تأمین ،معدنی و صنعتی چادر ملو ،نفت س��پاهان ،ایران خودرو ،س��رمایهگذاری گروه
صنعتی رنا ،پتروش��یمی فن آوران ،پتروشیمی نوری ،بانک اقتصاد نوین و غیره سبد بورسی

 20درصد رشد درآمد «سپ»

هفتهنامه بورس :پرداخت الکترونیک س��امان کیش ،در حالی دس��تیابی به درآمد
حدود  13هزار میلیارد ریالی برای دوره فعالیت چهار ماهه ابتدای امس��ال خود به ثبت
رس��انده که این رقم در کارنامه عملکرد سه ماهه نخست سال جاری آن بالغ بر  10هزار
و  848میلیارد ریال اعالم شد.
«سپ» در دوره فعالیت از ابتدای سال مالی جاری تا تاریخ  31تیر ماه  99در مقایسه
با دوره مشابه منتهی به  31خرداد ماه همان سال رشد  20درصدی درآمد را رقم زد.
دوره از ابتدای سال مالی جاری
تا تاریخ 99.03.31

تغییر  99به ( 98درصد)

10.848.381

13.058.081

20

همچنین ای��ن مجموعه که به تازگی گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به  31تیر ماه
امس��ال را روی سامانه کدال منتش��ر کرد ،از تحقق بیش از دو هزار و  209میلیارد ریال
درآمد در دوره مذکور خبر داد.

هفتهنام�ه بورس :اجرای طرح تحول دیجیتال برای ف��والد مبارکه یک طرح فانتزی
نیست ،بلکه یک الزام و ضمانت آینده فوالد مبارکه در عرصه رقابت و تجارت جهانی است.
حمیدرض��ا عظیمیان ،مدیرعامل فوالد مبارکه گفت :اجرای طرح تحول دیجیتال اگرچه
به لحاظ ارزش ریالی با پروژه نورد گرم شماره  2فوالد مبارکه قابل مقایسه نیست؛ اما ازنظر
اهمیت و تضمین آینده ش��رکت ،قطعا هزار برابر اولویت و اهمیت بیش��تری دارد؛ چراکه در
عرصه رقابت جهانی تضمینی برای بقای فوالد مبارکه در این چرخه است .مدیرعامل فوالد
مبارکه با تأکید بر اینکه ایجاد نسل چهارم تکنولوژی باعث افزایش بهرهوری میشود و زمینه افزایش  6تا  8درصدی
حاشیه سود را برای سهامداران نیز فراهم میکند ،تصریح کرد :اگر تکنولوژی نسل چهارم انقالب صنعتی را به فوالد
مبارکه وارد نکنیم ،ممکن است در کمتر از یک دهه دیگر از صحنه تولید ،ارزش آفرینی و سودآوری خارج شویم.

معرفی شرکت

تضمین آینده فوالد مبارکه در تجارت جهانی

علی اسکینی

کارشناس ارشد تحلیل

تأمین مالی دانشبنیانها در بانک آینده

هفتهنام�ه ب�ورس :بانک آین��ده در راس��تای اولویتهای خود ،مبنی ب��ر حمایت از
اقتصاد دانشبنیان ،افزایش تولید و اشتغال ،برنامههای هدفمندی را در جهت تأمین مالی
شرکتهای خرد و متوسط در دست اقدام دارد.
دستاورد حاصل از این رویکرد ،پرداخت  ۸۸فقره تسهیالت با رقمی بالغ بر  ٧٠٠٠میلیارد
ریال طی س��ال  ۱۳۹۸به ش��رکتهای دانشبنیان بوده است .این بانک ،همچنین در طول
همین مدت ،بیش از  40فقره ضمانتنامه با ارزشی بیش از یک هزار میلیارد ریال ،با شرایطی
مناس��ب برای ش��رکتهای مذکور ،صادر کرده است .بانک آینده همچنین در س��ال  ،۱۳۹۹مرحله سوم پرداخت
تسهیالت با هدف حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده از شیوع ویروس کرونا را آغاز کرد.

تغییرات

618.537.076 640.331.989 21.794.913 210.203.479 1.788.308 430.128.510 20.006.605

پرتفوی غیر بورسی و ریز معامالت سهام تحصیل شده
«وصندوق» پرتفوی غیر بورسی ماه گذشته خود را با بخشی از سهام  28شرکت همچون
صبا فوالد خلیج فارس ،گروه مدیریت ارزش س��رمایه صندوق بازنشستگی کشوری ،صنایع
پتروش��یمی مسجد س��لیمان ،پتروش��یمی ایالم ،پترو ش��یمیران ،فوالد اکسین خوزستان،
پتروش��یمی امیر کبیر ،کارخانههای لولهسازی اهواز ،پتروش��یمی باختر ،صنایع شیر ایران،
کارخانجات تولیدی تهران ،گس��ترش تجارت پارس سبا ،صبا آرمه ،سیمان اردستان و غیره
به بهای  23هزار میلیارد ریال تشکیل داد.البته بخشی از سهام بانک اقتصاد نوین و شرکت
ای��ران یاس��ا تایر و رابر ب��ه بهای یک هزار و  788میلیارد ریال طی ماه گذش��ته ،در س��بد
سرمایهگذاریهای «وصندوق» قرار گرفت.
روند صعودی معامالت
این گزارش میافزاید :قیمت سهام این مجموعه طی معامالت تیر ماه امسال بازار سرمایه
حدود  36درصد افزایش یافته اس��ت و از محدوده قیمتی  15هزار و  560ریال به  21هزار
و  220ریال صعود کرد .همچنین معامله  13میلیون سهم «وصندوق» در جریان اولین روز
معامالتی بورس طی ماه گذشته به ثبت ارزش معامالت به مبلغ  212میلیارد و  108میلیون
ریال در این بازار منجر ش��د .البته در آخرین روز معامالتی ماه مذکور نیز هش��ت میلیون و
 125هزار سهم شرکت به ارزش  172میلیارد و  416میلیون ریال میان اهالی بازار سرمایه
معامله شد.
بیشترین حوزه درآمدزایی
بررس��ی عملکرد پرداخت الکترونیک س��امان کیش در دو دوره عملکرد همچون یک
ماهه منتهی به  31تیر ماه امسال و نیز از ابتدای سال مالی جاری تا پایان تیر ماه امسال
حاکی از آن اس��ت که فعالیت در حوزه سایر کارمزدهای  POSبیشترین درآمد را برای
این مجموعه محقق س��اخته اس��ت .به طوریکه ،درآمد این حوزه در ماه گذشته حدود
یک هزار و  129میلیارد ریال و طی چهار ماهه ابتدای امسال بیش از شش هزار و 576
میلیارد ریال ثبت شد.
بیشترین درآمد (سایر کارمزدهای ( )POSارقام :میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به 99.04.31

از ابتدای سال مالی جاری تا تاریخ 99.04.31

1.129.151

6.576.698

همچنی��ن س��اير کارمزده��ای  ،POSکامزدهاي دريافت��ي ناش��ي از تراکنشهاي
مختل��ف کارتخوان ش��امل فروش پين ش��ارژ اپراتوره��اي همراه و س��اير تراکنشهايي
که ش��رکت پرداخت الکترونیک س��امان کی��ش بابت آنها کارم��زد دريافت مي کند را
شامل میشود.

smbroker

شرکت نفت پارس در سال  1337با  15میلیون تومان سرمایه به عنوان شرکت سهامی خاص در تهران تاسیس شد و در سال 1339
محصوالت خود را شامل انواع روانکار ،پارافین و اسالک واکس ،گریس و ضدیخ به بازار عرضه کرد .در سال  1346در بورس پذیرفته
و س��ال  1352نیز به عنوان س��هامی عام در بورس عرضه ش��د .توسعه انرژی تدبیر ،توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا و سرمایهگذاری
ملی ایران س��هامداران عمده ش��رکت هس��تند .نفت پارس مالک  100درصد ش��رکت پارس بازرگان و  20درصد از پاالیش پارسیان
س��پهر اس��ت .ش��نفت در حال حاضر دارای  200میلیارد تومان س��رمایه و  11درصد ش��ناوری س��هام اس��ت که در یک سال گذشته
 689درصد بازدهی داشته است.

نماد

مادیرا

 P/Eتابلو

68.32

 E/Pصنعت

71.97

قیمت تابلو

سال مالی 95

سود تحقق یافته

 92میلیارد تومان

سود تقسیمی

 88درصد 650 ،ریال

مالحظات

فروش  263میلیون لیتر محصول
نرخ جهانی نفت  44دالر ،نرخ دالر  36،250ریال

سال مالی 96

سود تحقق یافته

 107میلیارد تومان

سود تقسیمی

 88درصد 750 ،ریال

مالحظات

فروش  291میلیون لیتر محصول
نرخ جهانی نفت  54دالر ،نرخ دالر  40،000ریال

سال مالی 97

سود تحقق یافته

 323میلیارد تومان

سود تقسیمی

 89درصد 2،300 ،ریال

مالحظات

فروش  318میلیون لیتر محصول
نرخ جهانی نفت  71دالر ،نرخ دالر  75،000ریال

سال مالی 98

سود تحقق یافته

 337میلیارد تومان

سود تقسیمی

 89درصد 1،500 ،ریال

مالحظات

فروش  329میلیون لیتر محصول
نرخ جهانی نفت  54دالر ،نرخ دالر  11،200ریال

کارشناسی 1399

مفروضات
تحلیل

کارشناسی 1400

 2،620ریال

94,000

 2،445ریال

مقدار تولید

مقدار تولید انواع روانکار با رشد  3درصدی نسبت به سال گذشته برای سال جاری  306میلیون لیتر پیش بینی شده است.

مقدار فروش

مقدار موجودی محصوالت در سالهای اخیر مقدار ثابتی بوده است که در انتهای سال  98موجودی محصول روانکار به  18میلیون لیتر رسیده است .برآورد مقدار فروش
سال  99این محصول برابر  310میلیون لیتر است .فرض بر آن است که نیمی از روانکار شرکت در مقاصد صادراتی به فروش برسد.

نرخ دالر

تمدید گواهینامه ایزو در بانک سامان

هفتهنامه بورس :بانک س��امان پس از اجرای موفق اس��تانداردهای مربوط به برقراری
ارتباط موثر و هدفمند با مشتریان و پیگیری دقیق شکایات آنها ،برای  ۵سال متوالی موفق
به تمدید گواهینامه بینالمللی ایزو  ۱۰۰۰۲شد.
اخذ این گواهینامه ،گام مهمی در مس��یر حرکت مش��تری محور بانک س��امان است و
این امکان را فراهم کرده تا رسیدگی به شکایات مشتریان در فرآیندی اثربخش و مطلوب
صورت پذیرد .استاندارد بینالمللی ایزو  ،۱۰۰۰۲راهنمایی برای طراحی و پیادهسازی یک
فرآیند ثمربخش و کارا جهت مدیریت و رسیدگی به شکایتها برای انواع فعالیتهای تجاری است.

ابتدای دوره

انتهای دوره

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

چکی�ده تحلی�ل بنی�ادی «ش�نفت»

هفتهنامه بورس :فاز دوم فوالد روهینا با تولید محصوالت شمش فوالد و سازه کربنی به
ظرفیت  ۴۵۰تن و تولید  ۴۵۰تن میلگرد آژدار بصورت کالف و شاخهای به بهره برداری رسید.
علیرضا شهیدی ،معاون وزیر صمت ،با اشاره به اینکه پروژه مذکور بصورت ویدیو کنفرانس
در ارتباط با رئیس جمهور افتتاح شد ،افزود :این فاز با اعتباری بالغ بر  ۳هزار میلیارد ریال
و  ۱۵۰میلیون دالر ،معادل  ۲۶میلیارد ریال از بانکهای عامل سازمان صمت و با مساحتی
حدود  ۳۶۱هزار و  ۸۰۱متر مربع و با توان برق  ۶۵مگابایت برق ،بهره برداری شد.

هفتهنامه بورس :ارزش روز س��رمایهگذاری مس سرچشمه در سوم تیرماه  ۹۹معادل
 ۱۷هزار و  ۳۳۸میلیارد ریال با حجم معامله  ۱۳میلیون و  ۷۱۹هزار بود که از حیث ارزش
روز و حجم معامله در این روز در مقایس��ه با ش��رکتهای گروه خود به ترتیب رتبه  ۹و ۱۳
را داشت.
علی ارجمندی ،مدیرعامل سرمایهگذاری مس سرچشمه با بیان این مطلب گفت :ارزش
بازار س��هام سرمایهگذاری مس سرچشمه در  ۵فروردین  ۹۸معادل  ۶۲۱۷ریال به ازای هر
س��هم بود که در سوم تیرماه  ۹۹به  ۱۳۹۸۸ریال رس��ید و درمجموع طی این بازه زمانی بازدهی  ۱۲۵درصدی را
نصیب سهامدارانش ساخت.

ارقام به میلیون ریال

درآمد کل (میلیون ریال)
دوره از ابتدای سال مالی جاری
تا تاریخ 99.04.31

بهرهبرداری جدید در فوالد روهینا جنوب

بازدهی  ۱۲۵درصدی برای سهامداران «سرچشمه»

این مجموعه س��رمایهگذاری را تشکیل میدهد .بر اساس اطالعات در دسترس ،ارزش بازار
پرتفوی بورسی «وصندوق» در دوره مذکور با بیش از  210هزار و  203میلیارد ریال رشد ،از
مبلغ  430هزار و  128میلیارد ریال به بیش از  640هزار و  330میلیارد ریال ارتقا یافت.

نرخ دالر سامانه نیما برای ادامه سال  19.500تومان پیش بینی شده است.

نرخ فروش

نرخهای فروش داخلی شرکت توسط سازمان حمایت و با توجه به بهای تمام شده تولید محصوالت و حاشیه سود تعیین میگردد .با توجه به افزایش قیمت ارز و نرخهای
جهانی ،به نظر این شرکتها افزایش نرخ در ادامه سال دریافت خواهند کرد که در برآورد کارشناسی این نسبت  25درصد لحاظ شده است .نرخ فروش صادراتی با توجه
به نرخ نفت  45دالری و نرخهای روانکار صادراتی بنادر ایران ،برابر  285دالر در محاسبات لحاظ گردیده است.

ماده مصرفی

ضریب مصرف ماده لوبکات شرکت  0/93در نظر گرفته شده است و نرخ لوبکات مصرفی با توجه به نرخ نفت  45دالری 297 ،دالر فوب خلیج فارس لحاظ شده است.

سایر هزینهها
و درآمدها

تورم  35درصد ،تورم بخش انرژی  15درصد لحاظ شدهاست ،همچنین حقوق و دستمزد با نرخ  25درصد رشد داده شدهاست و مالیات با اعمال معافیتهای مالیاتی از جمله
معافیت صادرات ،سهام شناور و معافیت بورسی محاسبه شده است .همچنین شرکت دارای خالص تراز ارزی  9میلیون دالر است که فرض شده در انتهای سال با دالر  22هزار
تومان تسعیر شود .هزینه مالی تسهیالت  152میلیارد تومان و دریافت مطالبات از شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و وزارت نفت برابر  25میلیارد پیش بینی شده است.

درصد تغییر سود هر سهم
به ازای تغییر یک درصد از
متغیرهای اساسی

توضیح
پاالیش
پارسیان سپهر
ظرفیت تولید

نظر کارشناسی

نرخ فروش

2.70درصد

ظرفیت عملیاتی

0.3درصد

نرخ دالر

 -1.2درصد

نرخ لوبکات

2.30درصد

موجودی پایان دوره

 - 2.3درصد

نرخ فروش صادراتی

1.4درصد

دالر ادامه سال

 20هزار تومان

شنفت مالکیت  20درصدی این طرح را در اختیار دارد
که در پاییز  99این شرکت به بهرهبرداری خواهد رسید
 1/1میلیون تن اتان 520 ،هزار
تن پروپان 380 ،هزار تن بوتان،
 1میلیون تن میعانات گازی ماده
مصرفی گاز خام میادین عسلویه

نرخ خرید و
فروش

با توجه به نفت  43دالری

تسهیالت دریافتی

 805میلیون دالر
وام  8درصدی و
بازپرداخت  5ساله

سود کارشناسی
1399

سود کارشناسی
1400

544
میلیارد تومان

1،900
میلیارد تومان

برای ارزشیابی سهم از نسبت قیمت به درآمد فورورارد صنعت استفاده شده است .بدین منظور سود نمادهای مشابه شبهرن،شسپا ،شرانل با شرایط مشابه محاسبه شده
است .نسبت قیمت به درآمد سه نماد به ترتیب  23 ،30و  13واحد ارزیابی میشود.این نسبت برای صنعت به طور میانگین  23واحد است که با سود  215تومانی پیش
بینی شده برای سهم (بدون در نظر گرفتن پاالیش سپهر پارسیان) مارکت شرکت در حدود  10هزار میلیارد تومان خواهد بود .همچنین با توجه به ارزش بازار شرکتهای
پاالیشی و پتروشیمی پارس ارزش بازار برآوردی پاالیش سپهر پارسیان در حدود  70هزار میلیارد تومان برآورد میشود که سبب میشود شنفت ارزش بازار کارشناسی
 24هزار میلیارد تومانی (قیمت هر سهم برآوردی  12هزار تومان) داشته باشد.
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s m b r o k e r

صنایع وشرکتها
| مرداد  99هفته سوم سال هشتم

پرتفویهای سرمایهگذاری آتیه دماوند ارتقا یافت

 283میلیارد سود سهام برای «واتی»

هفتهنامه بورس :ش��رکتهایی همچون پاالیش نفت اصفهان ،آتیه داده پرداز ،پاالیش
نفت تبریز ،پتروش��یمی پارس ،هلدینگ توسعه صنایع بهشهر ،سینا دارو ،فوالد کاوه جنوب
کیش ،سنگ آهن گل گهر ،نفت بهران ،آتیه سازان صنعت و معدن وغیره از جمله شرکتهای
موجود در س��بد س��رمایهگذاری «واتی»به شمار میروند .بر این اس��اس ،درآمد سود سهام
محقق ش��ده این مجموعه سرمایهگذاری از ابتدای س��ال مالی منتهی به  30آذر ماه  ،99تا
پایان تیر ماه همان سال مبلغ  370میلیارد و  255میلیون ریال محاسبه میشود.
همچنین س��رمایهگذاری آتیه دماوند طی فعالیت یک ماهه منتهی به  31تیر ماه امسال
در جریان برگزاری مجمع عمومی عادی س��االنه س��هامداران  16ش��رکت موجود در س��بد
سرمایهگذاری خود 283 ،میلیارد و  89میلیون ریال سود سهام شناسایی کرد.

بیش از شش هزار میلیارد سرمایهگذاری
بر اساس اطالعات موجود ،سرمایهگذاری آتیه دماوند طی فعالیت اولین ماه از فصل تابستان
در سهام شرکتهای فعال در  24صنعت همچون استخراج کانههای فلزی ،فرآوردههای نفتی،
کک و سوخت هسته ای ،شرکتهای چند رشتهای صنعتی ،انبوهسازی ،امالک و مستغالت،
رایان��ه و فعالیتهای وابس��ته به آن ،بیمه و صندوق بازنشس��تگی به ج��ز تأمین اجتماعی،
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط ،بانکها و موسسات اعتباری ،اطالعات و ارتباطات،
س��یمان ،محصوالت شیمیایی ،محصوالت غذایی و آش��امیدنی بجز قند و شکر ،منسوجات،
اس��تخراج سایر معادن ،واس��طه گریهای مالی و پولی و غیره سرمایهگذاری کرد و برای این
منظور در پایان تیر ماه امسال بیش از شش هزار و  615میلیارد ریال پرداخت.
جمع سرمایهگذاری  -ارقام به میلیون ریال

ابتدای دوره

انتهای دوره

تغییرات

تعداد شرکت

بهای تمام شده

بهای تمام شده

تعداد شرکت

بهای تمام شده

67

6.608.884

6.696

68

6.615.580

افزایش ارزش بازار پرتفوی بورسی
بخشی از سهام  48شرکت فعال در بازار سرمایه همچون صنایع شیمیایی ایران ،لیزینگ
صنعت و معدن ،سینا دارو ،آتیه داده پرداز ،ملی صنایع مس ایران ،نفت بهران ،سرمایهگذاری
نفت ،گاز و پتروشیمی تأمین ،بانک سامان ،پاالیش نفت اصفهان ،پتروشیمی پارس ،تأمین
مواد اولیه فوالد صبا نور ،س��رمایهگذاری مس��کن پردیس ،صندوق سرمایهگذاری امین یکم
فردا ،پاالیش نفت تبریز ،پتروش��یمی پردیس ،ذوب آهن اصفهان وغیره پرتفوی بورسی این
مجموعه سرمایهگذاری را تشکیل میدهد .طبق اطالعات جدول زیر ،ارزش بازار این سبد با

اتمام پذیرهنویسی
موفقیتآمیز «مدیر»
هفتهنام�ه ب�ورس :اس��تقبال بس��یار خ��وب
س��رمایهگذاران از صندوق «مدیر» س��بب شد که تمامی
واحدهای س��رمایهگذاری این صندوق که قرار بود ظرف
 ۲هفته پذیرهنویس��ی گردد ،در ظرف کمتر از چهار روز
پذیرهنویسی شود.
مهدی فرازمند ،مدیرعامل مشاور سرمایهگذاری فاینتک
ب��ا اعالم خبر موفقی��ت آمیز بودن پذیرهنویس��ی صندوق
مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی «مدیر» گفت :اگرچه

عرضه «شاروم» با پیشبینی روند افزایش سودآوری

ثب��ت بیش از  19هزار و  518میلیارد ریال افزایش از مبلغ  97هزار و  309میلیارد ریال به
 116هزار و  828میلیارد ریال صعود کرد.
ارقام به میلیون ریال
ابتدای دوره

تغییرات

انتهای دوره

بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده ارزش بازار افزایش (کاهش)
112.189.654 116.828.112 4.638.458 19.518.529 )112.681( 97.309.583 4.751.139

رشد پرتفوی غیر بورسی
عالوه بر این ،بخشی از سهام  19شرکت فعال در خارج از بازار سرمایه همچون کارخانجات
ریسندگی و بافندگی فومنات ،گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران ،ریسندگی خاور ،آتیه
س��ازان صنعت و معدن ،آپادانا س��رام ،ایران خودرو فارس ،صنایع پوشش ایران ،نساجی غرب
وغیره از جمله مجموعههایی هستند که در پرتفوی غیر بورسی «واتی» جای دارند .در ماهی
که گذشت ،بهای تشکیل سبد غیر بورسی این شرکت حدود  119میلیارد و  377میلیون ریال
افزایش یافت و از یک هزار و  857میلیارد ریال به محدوده دو هزار میلیارد ریال رسید.
بهای تمام شده (میلیون ریال)

ابتدای دوره

تغییرات

1.857.745

119.377

انتهای دوره
1.977.122

معامالت سهام تحصیل شده ،واگذار شده
س��رمایهگذاری آتیه دماوند طی ماه گذش��ته اقدام به خرید بخشی از سهام شرکتهای
سرمایهگذاری صدر تأمین ،ترغیب صنعت ایران و ایتالیا و بانک سامان کرد.بر اساس اطالعات
در دس��ترس هزینه خرید سهام شرکتهای بورس��ی مبلغ  15میلیارد و  931میلیون ریال
و تحصیل س��هام ش��رکتهای غیر بورس��ی بالغ بر  119میلیارد و  377میلیون ریال ثبت
ش��د .البته ،بخشی از سهام شرکتهای س��رمایه صدر تأمین ،سرمایهگذاری صنعت بیمه و
بانک س��امان به ارزش  128میلیارد و 622میلیون ریال و بهای تمام ش��ده  128میلیارد و
 612میلیون ریال توس��ط این مجموعه س��رمایهگذاری طی ماه گذشته عرضه شد که سود
حاصل از آن مبلغ  10میلیون ریال محاسبه میشود.
ارقام به میلیون ریال

کل مبلغ بهای تمام شده

کل مبلغ واگذاری

128.612

128.622

ای��ن صندوق با س��رمایه حداق��ل  ۴۰۰میلیارد
ریالی قابل تاس��یس بود ،اما با توجه به استقبال
سرمایهگذاران سقف حداکثر سرمایه خود را که
 ۴۰۰۰میلیارد ریالی بود تکمیل کرد .همچنین
نکته قابل توجه آن است که تعداد سرمایهگذاران
ای��ن صندوق بیش از  ۱۳۳هزار نفر بود که نس��بت به دو
صندوق اخیر ،بیش��تر از  ۵برابر است و حاکی از استقبال
زیاد س��رمایهگذاران حقیقی و همچنین بازنشس��تگان از
پذیرهنویسی صندوق «مدیر» بود.
فرازمند در مورد فعالیت این صندوق افزود :با استقبالی
که از صندوق«مدیر» ظرف چند روز انجام شد فرآیند ثبت
و اخذ مجوز فعالیت نیز به س��رعت انجام میش��ود .انتظار
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میرود که ظرف هفتههای آتی با بازگشایی نماد
ای��ن صندوق امکان انجام معامالت ثانویه بر روی
واحدهای س��رمایهگذاری صندوق فراهم ش��ود.
البت��ه مذاکره با س��ازمان بورس جه��ت افزایش
سقف صندوق جهت صدور واحدهای جدید برای
سرمایهگذاران در حال انجام است.
بر اس��اس این گزارش ،صندوق سرمایهگذاری مدیریت
ثروت صندوق بازنشس��تگی که به ابت��کار هلدینگ بانک،
بیمه و س��هام صندوق بازنشس��تگی و با مدیریت شرکت
مشاور س��رمایهگذاری فاینتک ایجاد شد ه است ،از ابتدای
هفته گذشه پذیرهنویسی خود را آغاز و درکمتر از چهارروز
به اتمام رسید.

اخبــــار

هفتهنامه بورس :در جریان یک دیدار یک عرضه فرابورس ،آخرین وضعیت تولید و سودآوری
پتروشیمی ارومیه تشریح شد.
کریم دلجوان ،مدیرعامل پتروش��یمی ارومیه گفت ۱۵ :درصد از سهام شرکت پتروشیمی ارومیه
برای اولین بار در فرابورس عرضه میشود .وی افزود :پترول ،سهامدار عمده شرکت پتروشیمی ارومیه
بوده و سرمایه ثبت شده آن  ۷۰۰درصد است .همچنین محصوالت اصلی شرکت ،کریستال مالمین
با ظرفیت  ۴هزار تن در سال ،سولفات آمونیوم با ظرفیت  ۴۶هزار تن در سال و اسید سولفوریک با ظرفیت  ۵۰هزار تن
در سال است.مدیرعامل شرکت پتروشیمی ارومیه بیان داشت :شرکت بیش از  ۳۰درصد بازار مالمین داخل کشور را در
اختیار دارد.البته اوره ،آمونیاک و گوگرد سه ماده اصلی مصرفی پتروشیمی ارومیه هستند .همچنین این شرکت مواد اولیه
خود را با  ۱۷درصد تخفیف از پتروش��یمی خراس��ان خریداری میکند.وی درباره طرحهای توسعهای پتروشیمی ارومیه
اظهار داشت :طرحهای تولید سولفات پتاسیم با ظرفیت  ۴۰هزار تن در سال و محصول فرعی اسید کلریدریک با ظرفیت
 ۵۰هزار تن در س��ال را در دس��ت داریم .دلجوان تصریح کرد :پتروشیمی ارومیه در سال  ۱۳۹۸سود  ۲۵۵میلیارد ریالی
معادل  ۳۶۴ریال به ازای هر س��هم داش��ت همچنین پیشبینی سود سال  ۱۳۹۹و  ۱۴۰۰به ترتیب  ۳۷۵ریال و ۱۰۸۰
ریال بشود .البته انتظار میرود  ۲۰درصد سهام این شرکت در ماه آتی عرضه اولیه شود .اگرچه در عرضه اولیه «شاروم»
چهارشنبه گذشته ،برای هر کد معامالتی اختصاص حداکثر  ۴۰سهم در دامنه قیمتی  ۶هزار و  ۲۰۰ریال تا  ۶هزار و ۳۰۰
ریال مدنظر قرار گرفت .اما در پایان عرضه اولیه شاروم ،به هر کد بورسی  ۱۶سهم در سقف قیمتی  ۶۳۰تومانی تخصیص
یافت که معادل  ۱۰هزار تومان بود و لقب کمهزینهترین عرضه اولیه بورس از آن شاروم شد.

«برکت» در مسیر افزایش سرمایه و صادرات

هفتهنامه بورس :پس از اخذ مصوبه هیأت مدیره برای هرگونه افزایش سرمایه از محل تجدید
ارزیابی ،مراتب بالفاصله از طریق سامانه کدال اطالعرسانی خواهد شد.
اکبر برندگی ،مدیرعامل ش��رکت گروه دارویی برکت با اعالم این خبر گفت :تمامی محصوالت
این شرکت ،دانش بنیان هستند و شرکت در بازار سلول درمانی ۱۰۰ ،درصد از سهم بازار در حوزه
دانش بنیان را در اختیار دارد همچنین ش��رکت در زمینه انتقال دانش فنی به کش��ورهای دیگر و
صادرات محصول ،در انتظار کسب مجوزهای الزم از سازمان غذا و دارو است.برندگی در خصوص زمان بهرهبرداری خط
جدید فرآوردههای تزریقی نیز گفت :خط جدید فرآوردههای تزریقی تا شهریور امسال به بهرهبرداری میرسد و این امر
به افزایش ظرفیت  ۱۳۰درصدی در تولیدات تزریقی منجر خواهد شد.

«غکورش» به پذیرش رسید

هفتهنامه بورس :ش��رکت صنعت غذایی کورش با نماد «غکورش» در فهرست نرخهای بازار
دوم بورس اوراق بهادار تهران درج ش��د .ش��رکت صنعت غذایی کورش با توجه به موافقت هیأت
ن شده در
پذیرش اوراق بهادار در جلسه  ۱۲بهمن سال گذشته و نیز با عنایت به احراز موارد تعیی 
مصوب ه مزبور در بورس اوراق بهادار تهران درج شد.
بر اساس این گزارش ،شرکت صنعت غذایی کورش ب ه عنوان پانصد و چهل و ششمین شرکت
پذیرفتهش��ده در ﺑﺨﺶ "محصوالت غذایی و آش��امیدنی به جز قند و شکر" ،گروه "تولید روغنهای حیوانی و نباتی" و
طبقه "تولید روغنها و چربیهای گیاهی و حیوانی" با کد صنعت « »۴۲۱۴و نماد «غکورش» ،در فهرست نرخهای بازار
دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شده است.

«شستا» صدر نشین پربازدهترینهای عرضههای اولیه

هفتهنامه بورس :در زمانی که سهام اپل با ثبت رکورد جدیدی توانست با پشت سر گذاشتن
کنسرسیوم نفتی آرامکوی عربستان سعودی ،به بزرگترین شرکت جهان بدل شود ،در بورس تهران
نیز «شستا» پس از رالی  ۱۰۰روزه توانست «فارس» را پشت سر بگذارد و پس از «فوالد» ،عنوان
بزرگترین شرکت بازار سهام را از آن خود کند.
براساس این گزارش ،شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی در این مدت نه چندان طوالنی سود
بیش از  ۵۰۰درصدی از آن سهامداران خود کرد.رقمی که این شرکت را در صدر جدول بازده عرضههای اولیه در بازار
س��هام قرار میدهد .اواخر فروردین ماه که «شس��تا» بورسی شد ارزش بازار آن  ۷۱هزار میلیارد تومان بود و با اختالف
نسبت به صدرنشینان ،جایگاه چهارم بزرگترینها را در اختیار داشت.در آن زمان شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس
با ارزش بازار  ۱۵۲هزار میلیارد تومان یعنی دو برابر «شستا» صدرنشین بود و تنها هر از گاهی شاهد خودنمایی «فوالد»
در صدر بزرگان بازار بودیم.با این حال س��هام س��رمایهگذاری تأمین اجتماعی ،حاال «فارس» را پشت سر گذاشته است
و با ارزش بازار  ۴۱۸هزار میلیارد تومانی ،عنوان دومین شرکت بزرگ بازار سهام را به خود اختصاص داد .همچنین در
حال حاضر پس از «فوالد»« ،شستا» و «فارس» ،شرکت ملی مس ایران با ارزش بازار بیش از  ۳۳۶هزار میلیارد تومان
در رتبه چهارم بزرگان بازار سهام قرار گرفت.

جهش سوددهی و بازدهی «شپاس»

تلفن 41674000- 88027378 :فکس89781871 :

شماره تماس با هفتهنامه اطالعات بورس

هفتهنامه بورس :ش��رکت نفت پاسارگاد با نماد بورسی «شپاس» از زیرمجموعههای شرکت
تاپیکو اس��ت که نوسانات قیمت سهام این شرکت از ابتدای سال جاری بازده حدود  ۱۳۰درصدی
را عاید سهامداران کرده است.
بر اس��اس صورتهای مالی شرکت« ،ش��پاس» در  ۱۲ماهه سال  ۹۸موفق شده درآمد فروشی
معادل  ۳۸.۰۰۰میلیارد ریال شناس��ایی کند که این رقم نس��بت به سال قبل با رشد  ۷۶درصدی
همراه ش��د .از این افزایش درآمد  ۱۸درصد مربوط به رش��د مقداری فروش و  ۵۸درصد افزایش نرخ فروش محصوالت
اس��ت .بر این اس��اس ،میانگین نرخ فروش محصوالت نفت پاسارگاد از  ۱۹.۶۱۶هزار ریال به ازای هر تن در سال  ۹۷به
 ۲۹.۳۵۱هزار ریال یا  ۲۹میلیون ریال به ازای هر تن در سال  ۹۸افزایش یافت .بهای تمام شده فروش محصوالت شرکت
نیز در سال  ۹۸حدود  ۳۴.۰۰۰میلیارد ریال بوده است .با تکیه بر اعداد فوق ،حاصل عملکرد شرکت در سال  ۹۸سود
ناخالص  ۳۵۹۰میلیارد ریال بوده که این عدد در مقایسه با سال قبل از آن  ۹۷درصد افزایش داشت .در مجموع حاشیه
س��ود ناخالص شرکت از  ۸.۵درصد در س��ال  ۹۷به  ۹.۴درصد رسید .بررسی سایر اقالم درآمدی و هزینهای «شپاس»
نیز حکایت از بهبود عملکرد شرکت در زمینههای مالی و سایر درآمدهای غیرعملیاتی دارد .هزینههای مالی شرکت از
 ۲۱۰میلیارد ریال در سال  ۹۷به حدود  ۷۱میلیارد ریال در سال  ۹۸کاهش یافته است .البته در سوی مقابل درآمدهای
غیرعملیاتی «ش��پاس» با رش��د بیش از  ۵برابری همراه شد .در مجموع نفت پاسارگاد در سال  ۹۸رقمی معادل ۲۸۵۲
میلیارد ریال س��ود قبل از کس��ر مالیات و  ۲۵۳۳میلیارد ریال از سود خالص گزارش کرده که این عدد حکایت از رشد
 ۱۹۲درصدی نسبت به سال گذشته دارد.

تغییرات مدیریتی و سود برای سهامداران

روـی خط مجامع

هفتهنامه بورس :به دلیل بحران کرونا ،بیشتر مجامع به صورت الکترونیکی برگزار میشود و امکان بهره مندی
برای آگاهی از مصوبات مجامع برای بسیاری از سهامداران میسر نیست .بر آن شدیم مروری بر اهم تصمیمات مجامع
داشته باشیم که مفید واقع شود.
* مجمع فوقالعاده «وتعاون» برگزار و بر اساس تصمیمات مجمع یونس مظلومی ،سید امین جوادی ،جواد سهامیان
مقدم ،س��ید محمدرضا رسولی ،محمدصالح چیتگران و محسن شریفیان موحد به عنوان اعضای جدید هیأت مدیره
انتخاب شدند.
* مجمع «خاور» تقسیم سود نداشت .البته شرکتهای ایران خودرو ،سرمایهگذاری سمند ،مهندسی خدمات صنعتی
ایران خودرو ،مهندس��ی و تأمین قطعات ایران خودرو دیزل و تولید قطعات خاور به مدت دو س��ال به عنوان اعضای
هیأت مدیره جدید انتخاب شدند.
* مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده «ثشرق» برگزار وبر اساس تصمیمات مجمع شرکتهای گروه سرمایهگذاری
مسکن ،مهندسین مشاور سرمایهگذاری مسکن ،پارس مسکن سامان ،سرمایهگذاری مسکن البرز و پویا نوین پارس
به مدت یک سال به عنوان هیأت مدیره جدید انتخاب شدند.
* مجمع س��االنه «کبافق» برگزار و مقرر ش��د به ازای هر سهم مبلغ  ۷۰۰ریال به عنوان سود سهام بین سهامداران
تقسیم شود .همچنین بر اساس تصمیمات مجمع ،شرکتهای خدمات بازرگانی پیمان امیر ،نوین آلیاژسمنان ،گروه
صنعتی الکترونیک تاتنگ ،صنایع چوب کالته رودبار و اسماعیل صالحی به مدت دو سال به عنوان هیأت مدیره جدید
انتخاب شدند.
* مجمع عمومی فوقالعاده «لپیام» برگزار و صورتهای مالی ش��رکت برای س��ال منته��ی به  ۳۰آذر  ۹۸و گزارش
فعالیت هیأت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.
* مجمع س��االنه ش��رکت «کگاز» برگزار و مقرر ش��د به ازای هر س��هم مبلغ  ۹۲۰ریال به عنوان س��ود سهام بین
سهامداران تقسیم شود.

رو در رو
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اقتصاد ایران با یکس�ری از مش�کالت نهادینه شده ،دست و
پنج�ه نرم میکند که بیماری کرونا هم به این مش�کالت اضافه
شد .این شرایط را چگونه ارزیابی میکنید؟
اقتصاد ایران از یکسری بیماریهای مزمن و مشکالت ساختاری رنج میبرد.
ساختاری به جهت اینکه برخی از مشکالت بخشهای اقتصادی کشور که نیاز
به اصالحات اساسی و به روز رسانی داشتند همچنان وجود دارند .بیماریهای
همیش��گی اقتصاد نیز به صورت مزمن تداوم یافته و عملکرد اقتصاد را تنزل
داده و در طول زمان این مش��کالت روی هم انباشته شدهاند .تورم ،مشکالت
مربوط به نرخهای س��ود و نرخ ارز و کس��ری بودجه ج��ز بیماریهای مزمن
اقتصاد ما به حس��اب میآیند که از دههای گذش��ته تاکنون این مش��کالت
همچنان ادامه دارد .اما مش��کالت س��اختاری مانند ساختار بودجه ،استقالل
در سیاس��تهای پولی ،نظامهای مقرراتی برای تولید ،فضای کس��ب و کار و
همچنین آزادیهای اقتصادی برای س��رمایهگذاری ،از مش��کالت ساختاری
اقتصاد هستند .به مشکالت س��اختاری و مزمنی که وجود دارد در سالهای
اخیر تحریم هم اضافه ش��ده که فشار بیش��تری بر اقتصاد ایجاد کرده است.
اکن��ون هم با پدیده جدی��دی به نام کرونا مواجه ش��دهایم ،بنابراین در حال
حاضر 4چالش در اقتصاد وجود دارد که باید با آنها مقابله شود.
در مورد مش��کالت ناش��ی از همه گیری کرونا باید گفت که این ویروس
باعث شده تا تحرک مردم کمتر شود .این بدین معناست که مصرف ،کاهش
پی��دا میکن��د .در پی این موضوع تقاضای کل با کاهش مواجه میش��ود که
طبیعت��ا بیکاری به دنبال خواهد داش��ت و این موارد عرضه کل در اقتصاد را
بهم میریزد .در نتیجه کرونا حداقل  3مشکل را در اقتصاد به وجود میآورد؛
اش��تغال و بیکاری،کاهش تقاضای کل و احتمال کاهش عرضه کل است که
باید برای این موارد تصمیمات درس��ت اتخاذ شود .برای مقابله با این بحران
باید دولت با هزینه بیش��تر مشکالت را جبران کند .تأمین منابع برای جبران
زیانهای کرونا خود یک مشکل است که بر مشکالت دیگر افزون میشود.
اگر بخواهیم با مش�کل بی�کاری ،کاهش تقاضای کل و کاهش
عرضه کل مقابله کنیم چه راهکارهایی وجود دارد؟
استانداردها در دنیا این است که دولتها باید پیشقدم شوند و منابعی را به
میان آورند و از طریق این منابع ،ضررهای ناشی از سه مقوله ذکر شده را جبران
کنند .در مسئله بیکاری یک بعد آن بیکاری فردی و بعد دیگر آن ورشکستگی
کسب و کارهای مختلف اعم از کوچک ،متوسط و شاید هم بزرگ است .دولتها
به اجبار باید منابعی را به این موضوع اختصاص دهند تا مشکالت پیرامون آن را
کاهش دهند .با اختصاص منابع میتوانند جلوی بیکاری را بگیرند و یا با تزریق
کمکهای مالی مانع ورشکس��تگی حتی موقت برخی از کس��ب و کارها شوند
که با این کار تا حدودی کاهش تقاضای کل و کاهش عرضه کل را هم جبران
میکنند .بنابراین اش��تغال و جلوگیری از بیکاری از یک س��و ،افزایش تقاضا و
عرضه کل از سوی دیگر منابع هنگفتی را الزم دارد .به گونهای که ممکن است
یک بودجه جداگانه بخواهد .باید هر کشوری با منابعی که امکان آن را دارد به
میدان بیاید484 .هزار میلیارد تومان رقم بودجه سال  99ایران بود که مجلس
آن را به  570هزار میلیارد رس��اند .اگر به این رقم 25درصد اضافه ش��ود شاید
تا حدودی برخی از مشکالت جبران شود .البته به بودجه فشار زیادی تحمیل
میشود و با کسری بیشتری هم مواجه خواهیم شد.
هزینههای کرونا تا چه اندازه کسری بودجه را تقویت میکند؟
بودجه ما رسما متوازن تدوین شده بود .اما با وجود این به نظر بنده و برخی
از اقتصادانان درآمدهای بودجه مقداری تخمینی اس��ت و تحقق پیدا نمیکند.
طبق این نظریه حدود  80هزارمیلیارد تومان کس��ری بودجه برآورد میشد .با

محمد حسین عادلی سیاستمدار و اقتصاددان تاکید کرد:

بورس بهترین مکان برای سرمایهگذاری
رشد اقتصادی کشور در شرایط کنونی منفی خواهد بود

مینا هرمزی لوکوموتی�و اقتصاد دنیا به جهت ش�یوع
خبرنگار وی�روس کرونا در بس�یاری از کش�ورها
دچار نقص فنی شده و به نظر میرسد که اقتصاد جهان
متزلزل ش�ده اس�ت .البته ای�ن بحران ب�ر اقتصادهای
مختلف یکس�ان نیس�ت و با وجود اینک�ه ضربههایی
ب�ه اقتصادهای ب�زرگ مثل آمریکا و چی�ن وارد کرده،
ام�ا اقتصادهای ضعیف در این بحران قطعا ش�کنندهتر
خواهند بود .اقتصاد ایران در س�ال  98حدود  8درصد
کوچک شده و با وجود این بحران کوچکتر هم خواهد
ش�د .هرچند تاثی�ر منفی این بحران بر رش�د اقتصاد،
فقط مختص ایران نیس�ت ،اما وضعی�ت فوقالعادهتر و
شکنندهتری در اقتصاد خواهد داشت.
در خصوص وضعیت اقتصاد ایران ،با دانشآموز روزهای
دور مدرسه دارالفنون که اکنون چهرهای شناخته شده
در عرصه اقتصاد ،سیاست و بینالملل است گفتوگویی
داشتیم .محمدحسین عادلی ،سیاستمدار ،اقتصاددان،
استاد دانشگاه و دیپلمات کهنه کار  68ساله به بررسی
چالشهای پی�ش روی اقتصاد ایران ب�ا در نظر گرفتن
بحران کرونا پرداخت.

آم��دن کرونا و کاهش برخ��ی از درآمدها مثل درآمدهای مالیاتی و گمرگی به
نظر میرسد که اگر دو برابر رقم باال کسری نیاوریم حداقل  50درصد به عدد
کسری تخمینی بودجه ما اضافه خواهد شد و شاید به رقمی حدود  120تا 150
هزار میلیارد تومان برسد .اما در حال حاضر دولت باید با قدرت به جلو برود و تا
حدودی از منابع بانکی و منابع بانک مرکزی استفاده کند تا با چالشهای کرونا
مبارزه شود زیرا ضررهای ناشی از بیکاری و ورشکستگی کسب و کارها خیلی
بیشتر از ضرر تورم ناشی از خرج کردن دولت است .این بار به نظر نمیرسد که
ت انتقاد شود که چرا کسری بودجه زیاد است.
به دول 
کرون�ا چگونه کس�ب و کارهای کوچ�ک را تح�ت تاثیر قرار
میدهد؟
اول باید دقیق مفهوم کسب وکارهای کوچک ،متوسط و بزرگ مشخص
شود .کسب و کار خرد به کسب و کارهایی گفته میشود که یا فردی باشد
یا زیر  10نفر فعال باش��ند .اما اگر بین  10تا  50نفر باش��ند کس��ب و کار
کوچک ،اگر بین  50تا  100نفر باشند کسب و کار متوسط و اشتغال 100
نفر به باال را کسب و کارهای بزرگ میگویند .اما یکسری کارها وجود دارد
که به آن روزمعاش و یا کس��ب و کارهای کوچک گفته میش��ود .یعنی فرد
باید آخر ش��ب از کس��ب و کار خود درآمد کس��ب کند که این کسب و کار

ب��ا موضوع قرنطینه ،فاصله اجتماعی و س��بک جدی��د زندگی ،ضرر زیادی
متحمل میشود .قطعا کارهای «روزمعاش» بزرگترین دغدغه کشور در این
بحران خواهد ش��د .بنگاههای متوس��ط چون میزان اشتغالشان بیشتر است
میزان بیکاری ناشی از آن هم بیشتر خواهد بود .اما در این میان باید دقت
ش��ود که یکس��ری از کسب و کارها در بخشهای مختلف است که به دلیل
تغییر س��بک زندگی به خاطر کرونا برای برخ��ی از کاالها و خدمات تقاضا
وجود ندارد و در نهایت س��بب ورشکس��تگی این مش��اغل میشود.بنابراین
دولت باید ابتدا برای این کسب و کارهای کوچک ،اشتغال ایجاد کند و بعد
در کسب و کارهای متوسط و بزرگ .دولت نباید مستقیما به سراغ کارگرها
برود و به آنها کمک کند بلکه باید به سراغ بنگاهها برود و به آنها برای سرپا
نگه داش��تن بنگاهش��ان کمک کند .اما در حال حاضر دولت هم مقداری به
بنگاهه��ا و هم به کارگران کمک میکند که ای��ن روش کمی درهم بوده و
نتیجه محور نیس��ت.به نظر میرس��د دولت باید با شناسایی دقیق کارگران
روز مع��اش ،درصد باالیی از همان دس��تمزدی که دریاف��ت میکردند و یا
روزی که کس��ب میکردهاند را پرداخت کند یعن��ی برای مثال مدت  6ماه
این افراد جز کارمندان دولت به حس��اب آیند و حدود 70درصد درآمدشان
پرداخت ش��ود .همچنین دولت باید کلیه بنگاههای ،متوس��ط و بزرگ را به
ط��ور کامل حمایت کن��د تا این بنگاهها به ناچار کارگ��ری را اخراج نکنند.
یعنی نقدینگی الزم به بنگاه تزریق ش��ود تا بنگاه اشتغال را حفظ کند مثال
در این رابطه میتواند محصوالت آنها را پیش خرید کند.

ش��ود کال سیس��تم بانکی فلج خواهد ش��د .باید بزرگان کش��ور جلوی این
بینظمی را بگیرند.
تاثیرگذاری بحران کرونا بر بازار ارز را چگونه میبینید؟
بازار ارز تابعی از تقاضا برای ارز و همچنین تورم و نقدینگی در داخل کشور
است .درحال حاضربا تشدید تحریمهای تجارت خارجی از سوی خارج ،کنترل
شدید تجارت از سوی داخل ،و اعمال روشهای امنیتی ،جلوی تقاضای عادی
ارز گرفته ش��ده اس��ت.بنابراین نرخ با فش��ارهای موجود ظاهرا تحت کنترل
درآمده اس��ت ولی تقاضاها برای آینده انباشت میشود و اثر خود را در آینده
بروز میدهد .همیشه اقتصاددانان معتقدند که به جای اینکه قیمت ارز چند
سال سرکوب شود و سپس یکباره چند برابر شود ،هرسال با توجه به تورم و
تقاضا اجازه آزاد ش��دن قیمت ارز داده شود .اگر این اتفاق هرساله رخ دهد و
نرخ ارز بتواند واقعیات اقتصاد را منعکس کند مس��لما تقاضا کنترل میشود
و ب��ا جهشهای زیاد قیمت ارز ،مواجه نخواهیم ب��ود .بنابراین بازار ارز هم با
سیاس��تهای کنترلی و هم سیاستهای واقعی اقتصادی که متناسب با تورم
است باید مدیریت شود.
روند بازار سرمایه ایران را چطور ارزیابی میکنید؟
بنده با تحلیلهای برخی از کارشناسان در مورد بازار سرمایه موافق نیستم.
برخی از این کارشناس��ان به اش��تباه رش��د بورس ایران را با کاهش شاخص
بورس دنیا به دلیل کرونا مقایسه میکنند و هجوم مردم به بورس را منطقی
نمیدانند .همچنین به بهانه ریسک ریزش شاخص بورس از استقبال مردم به
بورس انتقاد میکنند .این تحلیلها به نظر اشکال دارد زیرا اوال سه عامل در
ارزیابی س��هام شرکتها اثر دارند؛ اول ارزش اقالم دارایی آن شرکتها ،دوم،
س��ودآوری شرکت در آینده و س��وم ،عرضه و تقاضای سهام در بازار .حال با
توجه به این تعریف جواب این سئوال که چرا بورسهای خارج در زمان کرونا
سقوط میکنند ولی شاخص بورس ایران افزایش مییابد ،مشخص میشود.
ارزش سهام در ایران باال میرود زیرا تورم در کشور باال رفته است و ارزش
اقالم دارایی شرکتهای ما نیز با تورم باال میرود .بنابراین بدون آنکه شرکت
کاری انجام داده باشد ارزش زمین و ماشینآالتش باال رفته و ارزش سهامش
نیز باال میرود ،عمده افزایش ش��اخص بورس به همین دلیل است .همینطور
که ارزش خودرو یا خانه شما از سال پیش باال رفته در حالی که مستهلک هم
ش��ده است .در این روند ارزش کارخانجات هم باال میرود اما در خارج ارزش
س��هام به دلیل نبود تورم از این قاعده پیروی نمیکند بلکه بر اثر عامل دیگر
یعنی چشمانداز سودآوری آینده است که تعیین میشود .چون در حال حاضر
چشمانداز اقتصاد جهانی رکود است بنابراین شاخصها نزولی میشوند .البته
در ایران هم بعد از باال رفتن قیمتها ،بخاطر تورم قیمتها تابع س��ود آوری
هر بنگاه در آینده خواهد بود و رش��تهای که دچار رکود شود ارزش سهمش
کاهش مییابد.
عامل دیگر هم عرضه است .عرضه سهم کم است و تقاضا زیاد .نقدینگی
در کش��ور ما خیلی زیاد اس��ت یعنی  2هزار و  500هزار هزار میلیارد تومان
نقدینگی در کشور وجود دارد که باید در بازاری سرمایهگذاری شود .از طرف
دیگر خرید طال و ارزهم امنیتی ش��ده است و تورم هم طبق اعالم دولت 42
درصد است .بنابراین مردم برای حفظ ارزش پول خود به دنبال سرمایهگذاری
س��ودآور هس��تند تا ارزش پول خود را با توجه به تورم حفظ کنند .در حال
حاضر بهترین مکان برای سرمایهگذاری ،بورس است .بنابراین هجوم مردم به
سمت بازار سرمایه اقدام خوبی است و از اینکه  8هزار میلیارد تومان در یک
روز معامله در این بازار وارد میشود ،باید مورد استقبال قرار گیرد .البته باید
توجیه کافی برای مردم از ریسکهای ذاتی بازار سرمایه ارائه شود.
بای�د چ�ه تدابیری صورت پذی�رد تا قیمتها در ب�ورس زیاد
افزایش پیدا نکند و به حباب تبدیل نشود؟
برای این موضوع دو راه وجود دارد .راه اول این اس��ت که دولت و شرکتها
عرضه س��هام داشته باشند .زیرا هرچه عرضه بیشتر شود قیمتها کاهش پیدا
میکنند .برخی از افراد در کش��ور به طور سنتی فکر میکنند که اگر برخی از
ش��رکتها و هلدینگهای بزرگ کشور در بورس عرضه شوند به شرح وظایف
آنها خدشه وارد میشود .اما اینگونه نیست اگر دولت بتواند نقش هدایت کننده
اصلی را داشته باشد مشکلی پیش نمیآید .اتفاقا دولت میتواند با پولی که به
این بازار میآید ،صرف کارهای توس��عهای در کشور کند .راه دوم شفافسازی
و اطالع رس��انی بسیار پیشرفته اس��ت .با این هجوم مردم به بورس بهتر است
یک ش��بکه رسانهای به نام بورس بوجود آید تا شفافسازی انجام دهد و مردم
اطالعات الزم را برای سرمایهگذاری در بورس از این شبکه دریافت کنند.

در خصوص تاثیر ش�یوع ویروس کرونا بر تولید ناخالص کشور
در بخشهای مختلف مثل صنعت ،کش�اورزی ،معدن و خدمات
چه نظری دارید؟
وضعیت تولید ناخالص داخلی در چند س��ال گذشته مثبت که نبود روند
منفی هم داشت .سال گذشته آمار تشکیل سرمایه در کشور خیلی رقم خوبی
را ازآن خود نکرد ،و به طور کلی اقتصاد ایران دچار رکود بود .با توجه به آمدن
کرونا اگر پیشبینیها در س��ال  99این بود که میزان تولید ناخالص داخلی
یک درصد رشد مثبت و یا یک درصد رشد منفی داشته باشد این رقم دوباره
افزایش پیدا میکند .اما برخی تا  6درصد رشد منفی پیشبینی میکنند.البته
به نظر بنده االن زود اس��ت که برآوردی در این حد انجام شود و این رقم نیز
باال و بدبینانه است .اما در کل به نظر میرسد که رشد اقتصاد ما منفی خواهد
بح�ران کرونا چ�ه آثاری ب�ر زوای�ای مختلف تولی�د خواهد
بود .در بخش کش��اورزی ب��ه نظرم کرونا تاثیر زیادی ب��ر این بخش نخواهد
گذاشت؟
گذاش��ت .بخش کشاورزی نسبت به سالهای گذش��ته یا رشد کمی خواهد
مهمترین اثرش این است که تقاضا برای برخی کاال و خدمات کم میشود.
داش��ت یا در حد همان رش��د باقی خواهد ماند .بنده به بخش کشاورزی در
ش��رایط کرونا بدبین نیستم حتی این بخش میتواند با توجه به بارندگیهای کرونا ضرورت جابجایی به وجود میآورد یعنی تولیداتی که تقاضا برای آن کم
شده ،باید از آن بازار بیرون بیایند و شغل خود
خوبی که داشتیم رش��د کند .بخش معدن هم
را جابجا کنند و منتظر ورشکس��تگی نباشند.
از وضعی��ت بدی برخوردار نیس��ت .ولی بخش
وضعی�ت تولی�د ناخال�ص داخلی د ر
یعنی همه تولیدکنندگان بای��د یک ارزیابی از
صنعت ممکن اس��ت وضع شکنندهای را تجربه
چند س�ال گذش�ته مثبت که نبود روند
چشمانداز دوسال آینده داشته باشند تا براساس
کن��د زیرا مواد اولیه صنعت ،وابس��ته به واردات
آن کس��ب و کار خود را پیش ببرند .به عبارت
منف�ی ه�م داش�ت س�ال گذش�ته آمار
است .تأمین مواد اولیه و قطعات که پیش از این
دیگر ،باید عوامل تولید جابهجا شوند.
با سختی ناشی از تحریم به دست میآمد اکنون
تش�کیل س�رمایه در کش�ور خیلی رقم
با آمدن کرونا سختتر هم میشود که قطعا در
خوب�ی را ازآن خود نک�رد و به طور کلی
تبعات بس�ته ش�دن فض�ای بینالمللی
باید
روند تولید اشکال به وجود میآید .صنعت
اقتصاد ایران دچار رکود بود
ب�ر روی اقتصاد کش�ور را چگونه بررس�ی
خیل��ی تالش کند تا با رش��د منفی زیاد روبهرو
اگرهرس�ال ب�ا توجه به ت�ورم و تقاضا
میکنید؟
نش��ود.در این میان دولت در بخش س��اختمان
البت��ه هنوز زود اس��ت که در م��ورد فضای
اجازه آزاد ش�دن قیمت ارز داده ش�ود و
باید با تمهیداتی کار در زیرساختها را افزایش
بینالمللی یک ارزیابی داش��ته باشیم .واقعیت
دهد تا بتواند کاهش رشد در بخشهای دیگر را
نرخ ارز بتواند واقعیات اقتصاد را منعکس
این اس��ت که کرونا فض��ای بینالمللی را بهم
جبران کند زیرا بخش ساختمان عموما وابسته
کن�د مس�لما تقاض�ا کنترل میش�ود و
ریخته است .حضور ترامپ در راس آمریکا یک
به خارج نیست .اما برخی از بخشهای خدمات
ب�ا جهشه�ای زی�اد قیم�ت ارز ،مواجه
فضای جدید یک جانبه گرایی و ملی گرایی به
مث��ل بخ��ش حمل و نق��ل و توریس��م داخلی
نخواهیم بود
وجود آورده بود که بقیه دنیا همراه آن نبودند و
حتما دچار رش��د منفی خواهند ش��د .در مورد
طرح�ی به ن�ام قانون جام�ع بانکداری
فقط آمریکا در این میان منزوی بود .اما اکنون
بخش نفت که یک کاالی استراتژیک محسوب
با آم��دن کرونا برخ��ی از ارتباطات بهم ریخته
در مجلس وجود دارد که خطرناک اس�ت
میش��ود ،نمیت��وان خیلی به دلی��ل تحریمها
است که در این شرایط دو سناریو میتوان برای
پیشبینی برای آن متصور شد.
و ج�دای اینک�ه این ط�رح دارای نواقص
آن فرض کرد.س��ناریوی اول این است که اگر
اساسی است کل سیستم بانکی رانیز بهم
ترامپ مجددا انتخاب ش��ود ،ممکن است یک
کرونا بر سیس�تم بانک�ی ایران چه
میریزد و ش�یوههای بانکداری و مفاهیم
جانبه گرایی و ملی گرایی افزایش پیدا کند که
آثاری خواهد گذاشت؟
بانکداری مرکزی را از بین میبرد
فضای بینالمللی و همکاری بینالمللی بسته تر
یکی از چالشهای بزرگی که نظام بانکی با
شود و سناریوی دوم این است که ترامپ مجددا
آن مواجه است عدم تعادل در منابع و مصارف
اس��ت .سیاس��تگذار پولی و بانک مرکزی در چند س��ال اخیر با یکس��ری رئیس جمهور آمریکا نش��ود و فضای یک جانب��ه گرایی و ملی گرایی خیلی
سیاس��تهای خوب به دنبال اصالح این مشکل اس��ت ،در واقع در آغاز راه رشد پیدا نکند و فضای چندجانبه گرایی مجددا به طور نسبی بروز پیدا کند.
اصالح سیس��تم بانکی قرار داریم .اما به دلی��ل هزینههایی که کرونا خواهد اما به نظر میرس��د از نظر ایران ،هرچه دنیا در جهت بینالمللی شدن پیش
داش��ت و نیازی که برای مقابله با چالش کرونا وجود دارد قطعا به سیس��تم برود به نفع ماس��ت .زیرا فضا بازتر است و چه شرایط ما تحریمی باشد و چه
بانکی احتیاج خواهیم داش��ت و فشار مضاعف به سیستم بانکی وارد خواهد نباشد امکان حرکت ما در فضای بینالمللی بیشتر خواهد بود .ما میتوانیم با
شد .بنابراین باید از طریق بانک مرکزی ،بازار سرمایه و نقدینگی موجود در مانورهای بینالمللی اقتصاد را پیش ببریم .اما اگر به سمت ناسیونالیزم پیش
جامعه کاری صورت پذیرد تا از فشار مضاعف بر سیستم بانکی کاسته شود .برود ،روابط ما بسته تر خواهد شد اما باالخره جایگزینهایی مثل اتحادیههای
همچنین باید سازوکار استفاده از منابع بانکی هم تصحیح شود .به این نکته منطقهای و غیره وجود دارد و ایران باز هم میتواند مشکالت خود را حل کند.
هم اش��اره کنم که طرح��ی به نام قانون جامع بانک��داری در مجلس وجود ولی در این میان اگر میخواهیم اقتصاد بدون نفت داشته باشیم ،باید اقتصاد
دارد که بس��یار خطرناک است و جدای اینکه این طرح دارای نواقص عمده ما بر تجارت خارجی ما اس��توار باشد .یعنی تجارت خارجی یک منبعی است
و اساس��ی است که کل سیستم بانکی را بهم میریزد و شیوههای بانکداری که میتواند جایگزین نفت در اقتصاد کشور شود .در واقع کشور به یک فضایی
و مفاهی��م بانکداری مرکزی را از بین میبرد ،اگر در چنین ش��رایطی اجرا نیاز دارد تا بتواند در تجارت خارجی خود مانور بدهد.

پرسمان

| مرداد  99هفته سوم سال هشتم

تدبیری خاص برای خانهدارشدن مردم!

راهکاری که مشکالت را
حل نمیکند
ط��رح ب��ورس مس��کن میتواند ب��ه نظم بخش��ی و
قاعدهمن��دی ب��ازار مس��کن کم��ک کن��د و حرکتی
رو به جلو به س��مت ش��فافیت بازار باش��د .و از طرف
مدیرعامل شرکت
عمران و توسعه شاهد
دیگ��ر در تأمی��ن مالی پروژهه��ا بهعنوان ی��ک ابزار،
مفید واقع شود.
بطور کلی نکته منفی در این طرح وجود ندارد و فرآیندی مثبت اس��ت اما
اینکه این طرح چه مقدار میتواند در این زمینهها موثر واثع ش��ود باید زمان
بگذرد تا ابتدا متوجه رضایت و اس��تقبال مردم از این طرح ش��ویم .اما حداقل
میتواند منجر به ایجاد ش��فافیت قیمت و عرضه و تقاضا به بازار مسکن شود
که نکته حائز اهمیتی است.
مش��کلی که در حال حاضر گریبان گیر قیمت مسکن شده است ریشه در
مشکالت اقتصاد کالن کشور دارد و بورس مسکن این مشکل را حل نمیکند.
در شرایط فعلی که بازار غیرقابل پیشبینی بوده بورس مسکن درمان این بازار
آشفته نیست اما به هر حال حرکتی رو به جلو تلقی میشود.
این ط��رح به زیر س��اختهای پیچی��دهای نیاز ن��دارد و قابل اجراس��ت.
ام��ا اقناع ذینفعان جهت حضور در بازار باید بیش��تر م��ورد توجه قرار گیرد،
زی��را بازار مس��کن علیرغم غیر همگن بودن ،بازاری اس��ت ک��ه تعداد زیادی
عرض��ه کننده ومتقاض��ی در آن حضور دارند .همچنین تاکن��ون این بازار به
ش��یوه س��نتی عمل کرده و تغییر فرهنگ فعاالن این بازار نیاز به کار و زمان
بیشتری دارد.
هومن مشعشی

ساختاری مبهم
و نبود تجربه اجرایی
چند صباحی اس��ت ک��ه بحث ایجاد ب��ورس امالک
(مسکن) ش��کل گرفته و اخیرا ً هیأت موسس آن نیز
بهروز ملکی
معرفی شده است .نسبت به تاسیس این بورس اقناع
کارشناس مسکن
نشده ام و معتقد نیستم بتواند گرهی بگشاید.
آخ�� ِر کارکرد این ب��ورس ،تأمین مالی با ابزارهایی چ��ون صندوق زمین و
س��اختمان ،صندوق امالک و مس��تغالت ،فروش متری مس��کن وغیره است
که اساس��ا تحقق این موارد نی��از به ایجاد بورس جدید نداش��ته و در حیطه
فعالی��ت و وظایف نهادهای موجود خصوصا ش��رکتهای تأمین س��رمایه قرار
میگی��رد .همچنی��ن با وجود بورسهای کنونی فعال در کش��ور ،هیچ خالئی
احس��اس نمیش��ود .به زبان خیلی س��اده ،همه کارکردهایی که برای بورس
امالک میتوان تعریف کرد ،توسط ساختار موجود نیز قابل انجام است .ظاهرا ً
دوستان عزمشان را جزم کردهاند مشکل هویت بورس امالک را با سرمایه فوق
سنگین  ۵هزار میلیارد تومانی جبران کنند.
ِ
هیأت موس��س ۷نفره این بورس جدید نیز جای بس��ی تامل دارد .نگاهی
ب��ه ترکیب این هیأت ،نیاز ب��ه توضیح اضافی ندارد .بنیاد مس��تضعفان ،اتاق
تعاون ،س��تاد اجرایی فرمان امام (ره) ،اتاق بازرگانی ،تأمین اجتماعی ،بخش
خصوصی ،نماینده بخش غیردولتی که استثنائا نماینده دولت در شورای عالی
بورس هم هست.
با لحاظ جمیع جهات ،ایجاد بورس امالک در خوشبینانهترین حالت ناشی
از ش��ناخت ناکافی طراحان آن نسبت به اقتصاد مسکن خصوصا مسئله بسیار
مهم ناهمگنی مس��کن و در بدبینانه ترین حالت درست کردن هیأت مدیره و
دفتر و دس��تک در یک س��اختار موازی خواهد بود .اگر نگاهی به صحبتهای
طراحان آن بیندازیم در خواهیم یافت که حتی خود ایشان نیز دقیقاً نمیدانند
قرار است بورس امالک چه گرهی بگشاید .ضرورت دارد قبل از پذیره نویسی
بورس امالک ،این طرح چکش کاری ش��ود خصوصا ک��ه در این زمینه ،هیچ
تجربه موفقی نیز در جهان قابل مش��اهده نیس��ت .با عرض پوزش از طراحان
این بورس ،میترسم این نوزاد یا مرده به دنیا بیاید یا پیش از بلوغ و ثمردهی،
تلف شود .باشد که این دیدگاه محقق نشود.

فراهم ساختن زمینه بازي
برد -برد

بورس مسكن با سرمايه اوليه ٥هزار ميلياردی تاسيس
ش��د.خبری در ظاهر خوش ،اما بررسی ابعاد آن بسیار
محسن فلکی
قابل تامل اس��ت .اكثر فعاالن حوزه مس��كن و اساتید
کارشناس مسکن
درمورد بورس مسكن نظرات كامل وجامعي دادند ولي
كسي كه به خواب رفته را ميتوان بيدار كرد ولي كسي كه خودش را به خواب
زده نه! چون سودش در خواب بودن است .باید به صراحت گفت اين نوزاد ،بعيد
است زنده بماند و يا اينكه به ثمر بنشيند كه طراحان و مبتكران هيأت موسس
بتوانند از ثمره اش استفاده كنند.
اكثر فعاالن حوزه مسكن در كشور به صورت سنتي مشغول به ساخت وساز
هستند ودليلي براي تقسيم سود خود در بورس مسكن نمي بینند .اگر منظور
از تاسيس بورس مسكن ،فروش امالك مازاد دولت و غیره به قيمتهاي كذايي
امروز اس��ت كه مصداق توسعه بازار گرانفروشي را دارد .از بزرگان نقل است كه
منتقد منصف بايد پيشنهاد هم داشته باشد از همين رو بیان نكاتي براي آگاهی
مبتكران بورس مسكن مدنظر قرار میگیرد.
*تدوي��ن برنامه اي كامل براي رقابتي كردن بورس مس��كن طوري كه بتوان
زمین��ه بازي ب��رد -برد را ب��راي مردم و س��ازندهها در خريد متري مس��كن
فراهم ساخت.
*گنجاندن خدمات تهاتري مسكن براي سازندهها در بورس
*ايجاد صندوقهاي مصالح و مشاركت بورس با سازندهها
*اتكا نداشتن به اسم و سرمايه كالن موسسين و تعامل با انبوه سازان و سازندگان
كه ميتواند از افزايش تورم بيشتر ناشي از بورس مسكن جلوگيري كند.
به هرحال بورس مس��كن با تمام نقصهايش راهاندازی ش��د .همچنین اراده
س��رمايه داران وغیره به نظر كارشناس��ي استادان اين حوزه چربيد .اما شایسته
اس��ت كه با برنامه ريزيهاي درست و اس��تفاده از صاحب نظران حوزه مسکن
بيش از اين به آتش��ي كه امروز در بازار مس��كن افتاده ،دميده نش��ود .تا مردم
بتوانند يكي از اساسي ترين نياز زنده بودن را كه امروزه براي خيليها به رويايي
بدل شده تهيه كنند.

واقعیتتاعملبورسامالکچیست
ساماندهی چالشهای بازار مسکن را در شرایط کنونی نمیتوان انتظار داشت

فاطمهمشایخی بحث راهاندازی بورس مس�کن مدتهاس�ت بین اهالی بازا س�رمایه و برخی فعاالن بازارمسکن بر
خبرنگار
سر زبان افتاده است .به اعتقاد بیشتر کارشناسان ،ایجاد بورس مسکن منجر به ساماندهی برخی
چالشهای بازار مس�کن از جمله کاهش قیمت این نیاز ضروری در س�طح کش�ور نخواهد ش�د .اما در این روند نقد
بسیاری از کارشناسان برنبود تجربه عملیاتی این طرح بدون پشتوانه است .صاحبنظران معتقدند ،راهاندازی بورس
مس�کن در کجای دنیا انجام ش�ده که طراحان آن با جدیت به دنبال اجرای چنین طرحی در ش�رایط بحرانی بازار
مسکن هستند .بنابراین ،این طرح با شکست مواجه خواهد شد.
ام�ا در مقاب�ل نیز ،برخی معتقدند با توجه به بازار پر تالطم عرضه و تقاضای مس�کن در کش�ور و با هدف تأمین
نقدینگی پروژههای عظیم راهاندازی این طرح یک گام رو به جلو در بازار مسکن خواهد بود .در مجموع اگرچه اکثر
کارشناسان نقدهای بسیاری بر این طرح وارد میدانند ،اما عدهای نیزانجام این طرح را دریچه امیدی برای شفافیت
هرچه بیشتر بازار سرمایه ارزیابی میکنند .بررسی برخی نظرات در خصوص ابعاد مختلف بورس مسکن مدنظر قرار
گرفت .باشد که متولیان این پروژه درتعامل با صاحب نظران و تمرکزبر کاهش برخی چالشهای بازار مسکن ،نسبت
به انجام یا توقف «تدبیر خاص» بیندیشند.

گرهای که باز نخواهدشد
چند نکته مهم در رابطه با بورس مس��کن وجود دارد .ابتدا به دلیل اینکه بحث سیاس��ت عرضه و تقاضاست
و اثرهایی که تورم ،نقدینگی و دیگر مس��ائل روی امالک و مس��تغالت میگذارد ،پیش بینی بنده یک رونق
نس��بی دربازار مس��کن خواهد بود .اما با سیاس��تهای کالنی که دولت برای کنترل نرخ مسکن اتخاذ کرده
مقداری مغایرت دارد .به نظر میرس��د با توجه به اینکه در بازار افزایش عرضه و تقاضا وجود دارد ،در کوتاه
مهدی کرباسیان
مدت شاهد افزایش قیمتها خواهیم بود.
عضو اسبق
شورای عالی بورس
نکته دیگر این اس��ت که ش��ما در کش��ور برای جریان پول محدودیت دارید و درحال حاضر بازار سهام و
مسکن پر رونق است و پول توانسته در این بازارها حرکت کند .در این شرایط اگر باراز بورس مسکن راه بیفتد میزانی از پولها نیز به
آن سمت سوق پیدا خواهد کرد .این فرآیند برای جذب نقدینگی مناسب است زیرا بازار ارز در کشور قانونی عمل نمیکند و در مقابل
بازار س��که کمی قانونمند اس��ت .از آنجاکه مسیرهای دیگر سرمایهگذاری در رکود است به نظر میرسد راهاندازی این بازار کمکی به
اجرای سیاستهای دولت برای کنترل نرخ ،تثبیت بازار و عدم افزایش یک باره جهش قیمت مسکن نمیکند.

ضرورت اصالحات ساختاری و بنیادی
نگاه��ی به تاریخچ��ه راهاندازی بورسها در جهان و کش��ورمان
نش��ان میدهد که الزامات و ضرورتهایی منجر به شکل گیری
س��ازوکاری برای مبادله کاالها و خدم��ات در چارچوب تقاضا و
عرضه آن محصول در زمان مش��خص شده است .فارغ از حداقل
استانداردها و فرآیندهای سیاستگذاری و اجرایی برای راهاندازی
بورس معامالت امالک و مسکن ،واضح و مبرهن است که کارایی
و اثربخش��ی آن در کنترل و نظام بخش��ی به بازار مسکن کشور
جزو اهداف و اولویتهای تأسیس این پروژه است.
برهه زمانی کنونی حاکم بر اقتصاد کش��ور ،تغییر و تحوالت
موج��ود در بازارهای موازی و همچنی��ن جهشهای قیمتی در
بازار مس��کن ،ضرورت ایجاد مدیریت یکپارچه و کنترل شده بر
بخشهایی از بازار مسکن را ضروری ساخته است .البته کارکرد
ب��ورس امالک هم میتواند بخش��ی از عملکرد آن در راس��تای
شفافیت و مدیریت روابط بین عرضه و تقاضای امالک و خدمات
وابس��ته در این بخش مد نظر قرار گیرد .بنظر میرسد احساس
نیاز برای راهاندازی بورس امالک در حال تبدیل شدن به چالش
اساسی و بنیادی در سالهای آتی خواهد بود.
اساس��ا کارکردها و س��اختاردهی بورس امالک به ش��دت به
دانش بازیگران و متولیان اصلی آن وابس��ته اس��ت .همچنین به
دلیل اینکه تجرب��های بر پایه تجارب علمی و اجرایی موجود در
دنیا وجود ندارد ،نمیتوان انتظار داشت که طرح مذکور به همه
نیازه��ا و موضوعات بازار امالک و مس��تغالت ،حداقل در کوتاه
مدت میپردازد .احتماال این طرح دوره رش��د و بلوغ خود را در
حوزههای سیاس��تگذاری ،ابزارسازی مالی مناسب و کسب سهم
بیشتری از بازار امالک را به مرور با اصالحاتی پیش خواهد برد.
نکته دوم اینکه باتوجه به ماهیت گستردگی امالک،مستغالت
و بخش ساختمان ،راهاندازی بورس امالک منوط به شفافسازی
در خصوص اولویت بندی سیاس��تگذار و نهاد ناظر برای تعیین
ورود به زیر بخشهای اصلی و اثرگذار در بخش مس��کن اس��ت.

به عبارت��ی دیگر اثر بخش��ی و کارایی
بورس امالک زمانی ب��ه نتایج ملموس
و قابل س��نجش میرس��د که بتواند از
امید میرچولی
مشکالت و مسائل موجود در حوزههای
کارشناس حوزه
قیمتگ��ذاری ،ع��دم ش��فافیت و قابل
تأمین مالی مسکن
اتکا نب��ودن اطالعات و دش��واریهای
کنترلهای مالی در این بخش کاس��ته و دخالتهای مستقیم و
غیر مستقیم دولت را در همه ابعاد به حداقل برساند.
مهم تر از همه این عوامل ،دو معضل ساختاری و اساسی که
در کلیه بخشهای اقتصاد کشور و بخصوص در بخش ساختمان
قابل تامل و بررس��ی اس��ت ،اول اینکه ورود بیش از حد ساختار
یافته دولت ،موسسات و شرکتهای دولتی به بخش مسکن منجر
به ایجاد س��ازوکاری اشتباه در حوزههای سیاستگذاری و برنامه
ریزی کالن بخش س��اختمان شده است .البته عامل دوم که به
نظر بنیادی تر بوده حضور طیف وس��یعی از اش��خاص حقیقی
و اف��راد جامعه ب��ه عنوان بازیگران خ��رد در بخشهای مختلف
س��اختمان و امالک است .این موضوع میتواند بطور متوسط در
ه��ر خانوار ایرانی مصداق داش��ته که خودش متولی س��اخت یا
بهرهبردار از واحدهای ساختمانی میباشد در چارچوب و ضوابط
منطبق بر دان��ش و آگاهی افراد ،روابط بی��ن عرضه محصول و
تقاضا برای آنها ساماندهی و مدیریت میشود.
تا زمانی که کارکرد بورس با اصالح بنیادی در زیر ساختهایی
که اشاره شده همراه نشود عمال بورس امالک به سمت اشخاص
حقوقی ب��ا کارایی ناقص خواهد رف��ت و حداقل در کوتاه مدت
نمیتوان از بورس امالک انتظار زیادی داشت.
اصالحات س��اختاری در خرید وفروش ،ساخت وبهرهبرداری
در همه بخشهای ساختمان و امالکباید در چارچوب نهادها و
ش��رکتهایی با نظارت و مدیریت دولت انجام شود و نه بصورت
فردی و شخصی.

امکان حذف سوداگری سنتی و تجمیع توانمندی

اگر بخواهیم نیاز انباش��ته مسکن در کش��ور برطرف شود ،به منابع بسیاری در بخشهای خصوصی و دولتی
نیازمندیم .در حال حاضر اس��تفاده از ظرفیت بازار س��رمایه وبورس گزینه پیش��نهادی است تا مسکن نیز به
عنوان یک کاالی س��ودآور و جذاب در بازار س��رمایه قرار گیرد .پروژههای عمرانی طرح بورس مس��کن باید
همانند بقیه پروژههای عمرانی دقیق و ش��فاف باشد ،همچنین س��رمایههای خرد میتوانند جذب این طرح
سید محمود فاطمی
کارشناس بازار مسکن
ش��وند ،افراد میتوانند با خرید هر چند متر در طول دوره زمانی مالک خانه ش��وند .همچنین کسانی که نیاز
ندارند ،میتوانند سرمایه خود را در این مسیر رشد دهند و از سود آن بهره ببرند.
بورس مسکن در ظا هر طرح خوبی است که اگر پروژههای جذاب از نظر سودآوری ،شفاف بدون هیچ گونه ابهامی در این طرح قرار
بگیرد میتواند مورد استقبال بازار سرمایه قرار گیرد .دو بحث در این طرح وجود دارد ،یک بحث خارج کردن بازار مسکن از داللی و
سوداگری سنتی و بردن مسکن و سرمایه در بازار بورس است .رکن اصلی بازار سرمایه شفافیت است ،نسبتا قانونی هم بر بازار سرمایه
حاکم است و امکان کنترل و جذب سرمایه خرد در این بازار وجود دارد .مبحث دوم که میتوان به آن پرداخت ،مبحث خانه دار شدن
است ،افرادیکه در شرایط فعلی امکان خرید خانه را ندارند میتوانند در حد توان خود در دورههای زمانی مختلف متراژی را خریداری
کنند تا طی سالیان متراژ مورد نظری را که تجمیع کردند ،خریداری کرده و صاحب خانه شوند.
ساز و کار الزم برای این طرح باید طراحی شده و کامال اجرایی و شفاف باشد .همچنین جذابیت آن باید به گونهای باشد که فرد بتواند
با خرید هر متراژی در دورههای زمانی مختلف ،بعد بتواند واحد دلخواهش را از پروژههای تعیین شده تأمین کند .بازار سرمایه در کشور
دارای سابقه خوبی است و زیرساخت الزم برای این طرح وجود دارد ،در بخش کاالهای دیگری مثل فوالد ،سیمان این فعالیت صورت
میگیرد ،مسکن نیز قرار است به عنوان یک کاال در بازار عرضه شود تنها بحثی که مطرح است بحث پیوستن انبوهسازان و حضور آنان
در بازار است که پروژههای عظیم خود را در بازار عرضه کنند تا امکان خرید هر چه بهتر برای افراد فراهم شود.
نکته قابل توجه این است که این بازار بستری را ایجاد کند تا تمام افراد حتی سازندگان خرد نیز بتوانند درکنار بنگاههای بزرگ
اقتصادی پروژه خود را در این بازار عرضه کنند .در بازار س��رمایه و طرح بورس مس��کن (عرضه و تقاضا) در اصل فروش��نده و خریدار
میتوانند به راحتی همدیگر را پیدا کنند بنابراین دس��ت س��وداگری در این بازار قطع میشود .همچنین شرایطی که در حال حاضر
با وجود س��وداگران قهار این بازار پیش آمده در بازار س��رمایه قابل کنترل خواهد بود ،اما تمام این اتفاقات زمانی رخ میدهد که این
طرح به درستی انجام شود.
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تمام آرمانهای یک طرح
برخی معتقدند طی  6ماه آینده بورس مسکن تشکیل
میش��ود اما نظر شخصی بنده این اس��ت که احتماال
بی��ش از این طول خواهد کش��ید و حداقل یک س��ال
سعید اسالمی بیدگلی
زمان خواهد برد.
دبیرکل کانون نهادهای
برای راهاندازی این طرح فقط بحث زیر س��اختها
سرمایهگذاری ایران
مط��رح نیس��ت،تعیی��ن و تنظی��م دس��تورالعملها،
قوانین و مقررات مربوط به بورس مس��کن و تش��کیل هی��أت پذیرش نیز زمان
ب��ر خواهد بود .تاکنون تعیین نش��ده که چه اب��زار و پروژههایی میتوانند وارد
بورس مس��کن ش��وند اما قطع��ا در مرحله اول پیش ف��روش ،پروژههای بزرگ
وارد این طرح خواهند ش��د .در اصل بورس مس��کن همان طرحی است که قرار
بود در تابلوهای بورس کاال انجام ش��ود اما به جهت ش��فافیت بیش��تر و امکان
تأمی��ن مالی پروژههای بزرگ از طریق س��رمایه عمومی تصمی��م به راهاندازی
بورس مسکن شد.
هدف هیچ بورسی کاهش قیمت نیست ،بلکه افزایش شفافیت و نقدشوندگی
م��د نظر اس��ت .برای کاهش قیمت بای��د ابتدا تأمین مالی و پ��س از آن تولید
افزای��ش یابد .اما فرض اینکه راهاندازی بورس مس��کن ب��ا هدف کاهش قیمت
بوده اشتباه است .بورس مسکن نه باعث گرانی میشود نه ارزانی .گرانی حاصل
تورم عمومی است بنابراین قیمتها منعکس از سیاستگذاریهای کالن کشور
است .اگر بورس مسکن تشکیل شود اما نرخ تورم در سال  1400به  50درصد
و بیشتر افزایش یابد ،قیمت مسکن با تشکیل بورس مسکن کاهش پیدا نخواهد
کرد .در اصل بورس مس��کن نمیتواند منجر به گرانی یا ارزانی شود ،مگر اینکه
بیندیش��یم که این بورس منجر به ورود بخش بزرگتری از س��رمایههای خرد
بهبخش سفته بازار مسکن میشود .اما اگر عرضه کافی در بورس صورت نگیرد
شاید منجر به افزایش قیمت شود.
نکت��ه مثبت این ط��رح ایجاد ش��فافیت در معامالت بخش مس��کن بوده و
امکان راهاندازی و توس��عه ابزارهای وابس��ته به مس��کن وجود دارد .اما چالش
جدی این اس��ت که نتوانیم به درس��تی از س��از و کار بورس مسکن بهره ببریم
و جریان س��فتهبازی بیش��تری وارد حوزه امالک ش��ده و قیمت مس��کن دچار
دستکاری شود.
موضوع تش��کیل بورس مس��کن طی س��الهای مختلف مطرح شده اما در
قالب فروش امالک دولتی ش��کل گرفت .این ام�لاک در روزنامههای کم تیراژ
به فروش میرس��یدند که در این میان منجر به تش��کیل باندهایی ش��ده بود.
بورس مس��کن س��اختار یافته در جهان بس��یار کم رنگ اس��ت و اخیرا برخی
کش��ورها به فکر راهاندازی افتادهاند و عمدتا قصد معامله ابزارهای مالی وابسته
را در ب��ورس دارند .همچنین برخ��ی از پروژههای بزرگ خود را از طریق بورس
مس��کن راهاندازی میکنند .اگر بورس مس��کن ناقص راهاندازی ش��ود و نتوان
قوانی��ن و مقرات مربوط به آن را درس��ت اج��را کرد ،عملکرد خ��ودرا نخواهد
داش��ت .بنابراین تمام ش��رایط بس��ته به آن اس��ت که چگونه از بورس مسکن
به��ره ببری��م و بتوانی��م از آن در جهت تأمی��ن مالی پروژهه��ا و افزایش تولید
استفاده کنیم.

یکسانسازی محقق نمیشود
وقتی مسکن وارد بورس ش��ود حتی میتواند برعکس
عم��ل ک��رده و قیم��ت متراژ زمی��ن را افزای��ش دهد.
راهان��دازی بازار بورس امالک و مس��تغالت در س��طح
جهان��ی س��ابقه زیادی ن��دارد و بورس مس��کن وجود
غالمرضا سالمی
نداشته است .بورس بیشتر برای مواردی است که بتوان
تحلیلگر مسائل اقتصادی
برای آن از نظر اندازه و مش��خصات اس��تاندارد تعیین
کردو یکسانس��ازی قیمت را مانند بورس طال ،کاال ،س��هام و این دست کاالها
در نظر گرفت.
تا بهحال مس��کن در جای��ی برای عرضه در بازار بورس مورد اس��تفاده قرار
نگرفته اس��ت .گفته میش��ود که قرار است معامالت در این بازار در ازای خرید
مت��راژ انجام ش��ود ،اما قیمت خرید متری مس��کن به عن��وان نمونه درمناطق
مختل��ف ته��ران از جمله الهیه ،زعفرانیه و جوادیه بس��یار متفاوت اس��ت و در
حقیقت به یکسانس��ازی نخواهیم رسید .اگر اجرای این طرح در مجتمعهای
خاص��ی بخواه��د صورت بگیرد که قب��ل از این ،چنی��ن کاری صورت گرفته و
صندوقه��ای زمین و مس��کن در این زمینه وجود داش��تهاند که برای مجتمع
خاصی سرمایه جمع میکردند ولی موفق نبودند و ما تجربه این اتفاق نادرست
را در گذشته داشتهایم.
با توجه به اطالعات محدودی که در این خصوص ارائه شده ،کسی نمیتواند
به صراحت بر روی ابعاد این موضوع اظهار نظر کند .ولی آنچه که مس��لم است
وقتی مسکن وارد بورس شود حتی میتواند برعکس عمل کرده و قیمت متراژ
زمین را افزایش دهد .البته در شرایط کنونی ،قضاوت در خصوص پروژه بورس
مسکن بسیار زود است .باشد که متولیان این طرح برنامههای راهبردی همگام
با واقعیتهای بازار مسکن ارائه دهند.

انتظار نادرست
و ضرورت شفافسازی

در ش��رایط فعل��ی راهاندازی بورس مس��کن نمیتواند،
کمکی به کاهش قیمت کند .مس��کن و زمین کاالهای
افشین پروین پور
خاصی هس��تند و افزایش قیمت و ب��اال بودن قیمتها
کارشناس بازار مسکن
ناشی از سیاستگذاریهای اشتباه است که انجام شده
و هی��چ ارتباطی به بورس ندارد .این تصور که ورود مس��کن به بورس میتواند
منجر به کاهش قیمت شود نادرست است.
از ابتدا ایراداتی در سیاس��تگذاری مس��کن وجود داش��ته و مشکل مسکن
جای دیگری اس��ت .دوس��تانی که عقیده دارند با ورود به بورس مشکل مسکن
حل میش��ود داس��تان را اش��تباه متوجه ش��دند .معتقدم با راهان��دازی بورس
امالک اوضاع مس��کن بهتر نخواهد شد ،اما اگر به صورت شفاف مراحل بورس
مس��کن را اعالم کنن��د و بگویند ساختوس��از این طرح چگونه اس��ت و قرار
اس��ت ملزومات طرح از چه منبعی مهیا ش��ود ،میتوان نظر کارشناسی در این
زمین��ه ارائه کرد ،ام��ا در کل ارتباطی بین ورود مس��کن به ب��ورس و کاهش
قیمت نمیبینم.
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ﺗﺒﺮﻳﻚ ﻋﺮﺽ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻴﻢ

ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ
ﺑﺪﻭﻥ ﺭﻛﻦﺿﺎﻣﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻭ
ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﻣﻴــﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﺪﻭﻥ ﺿﺎﻣﻦ
ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ
ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻯ ﺍﻋﺘﺒــﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ،ﺗﻮﺳﻂ
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  10ﻫﺰﺍﺭ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ
ﺑﺮﺍﻯ ﻓﻮﻻﺩ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﻴﺪ.
ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ،
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸــﺴﺖ ﺧﺒﺮﻯ ﻣﻌﺮﻓﻰ
ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ.
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ﺳﺮﺍﺑﻰ ﺑﺮﺍﻯ
ﺧﺎﻧﻪﺩﺍﺭﺷﺪﻥ ﻣﺮﺩﻡ
ﺻﻔﺤﻪ 5

ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﺸﺎﻭﺭ CPG

ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺑﻖ »ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ«:

ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﺭﺍ ﻋﻮﺽﻛﻨﻴﻢ

ﻣﻮﺗﻮﺭﻛﺮﺍﻭﺩ ﻓﺎﻧﺪﻳﻨﮓ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﻮﺩ
ﺻﻔﺤﻪ 4

ﺳﺒﺪﮔﺮﺩﺍﻥﻫﺎ

ﺻﻔﺤﻪ 14

ﺻﻔﺤﻪ 9

ﺣﺎﻛﻤﺎﻥ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭ
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ﻓﺎﻝ ﻧﻴﻚ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻻﻳﺤﻪ

ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫــﺎ ﺑﺤﺚ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻻﻳﺤﻪ
ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ
ﺩﺭ ﻣــﻮﺭﺩ ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ
ﺷﺮﻛﺖﻫــﺎﻯ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ
ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻳﺎ ﻓﺮﺍﺑﻮﺭﺱ
ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺍﺯ
ﻃﺮﻳﻖ ﺻﺮﻑ ﺳﻬــﺎﻡ ﺑﺎ ﺳﻠﺐ ﺣﻖ ﺗﻘﺪﻡ
ﺧﻴﻠــﻰ ﺩﺍﻍ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ﺑﺮﺁﻧﻴﻢ
ﻛــﻪ ﺍﻳﻦ
ﻻﻳﺤﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﻨﺒﻪﻫــﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺭﺳﻰ
ﻛﻨﻴﻢ .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺍﺻﻞ ﻛﻠﻰ ،ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﻛﻨﻮﻧﻰ
ﺷﺮﻛﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺩﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎﻡ
ﺟﺪﻳﺪ ﺣﻖﺗﻘﺪﻡ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﺐ
ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺗﺠــﺎﺭﺕ» :ﺩﺭ
ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎﻡ ﺟﺪﻳﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ
ﺷﺮﻛــﺖ
ﺑﻪ
ﻧﺴﺒــﺖ
ﺳﻬﺎﻣﻰ
ﻛــﻪ
ﻣﺎﻟﻚﺍﻧﺪ ﺣﻖ
ﺗﻘﺪﻡ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ
ﺍﻳــﻦ ﺣﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺳﺖ
ﻣﻬﻠﺘــﻰ
ﻛﻪ
ﻃﻰ
ﺁﻥ
ﺳﻬﺎﻣــﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺣﻖ
ﺗﻘــﺪﻡ ﻣﺬﻛﻮﺭ
ﺭﺍ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺷﺼﺖ ﺭﻭﺯ
ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ
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ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ

ﺣﺒﺲ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ

ﺭﺷﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺳﺎﻝ
 1398ﺗــﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﻧــﺪﺍﺯﻩﺍﻯ
ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ
ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﻣﺎﻟﻰ
ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛــﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺳﻮﺧﺖ ﻭﻟﻰ ﻧﺎﺩﻯ ﻗﻤﻰ
ﺍﺻﻠﻰ ﺍﻳﻦ
ﺭﺷﺪ  10ﺑﺮﺍﺑﺮﻯ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ ،ﺍﺑﺮﺗﻮﺭﻣﻰ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ
ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻧﻔﺪﻳﻨﮕﻰ ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ
ﺍﺑﺮﺗﻮﺭﻡ ،ﺑــﻪ ﺭﻏﻢ ﺭﻛﻮﺩ ﻛﺴﺐ ﻭﻛﺎﺭﻫﺎ،
ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭﺁﻣــﺪ ﻭ ﺳﻮﺩ ﺍﺳﻤﻰ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ
)ﺑﺰﺭﮔﻨﻤﺎﻳــﻰ
ﺍﻋــﺪﺍﺩ ﻭ ﺍﺭﻗــﺎﻡ( ،ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺷﺪﻥ
ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﻻ
ﺭﻓﺘﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻰ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ
ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
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افق
زمانی

1

نام شرکت

هدف
قیمتی

قیمت
روز

سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان کاریزما
توضیحات

میانمدت
بلندمدت

سرمایه گذاری غدیر 30.000 23,600

سودآوری مناسب و نسبت مناسب P/NAV

10

30.000 17,630

رشد ارزش دارایی و افزایش نرخ مکالمات

15

شفافیت

گروه پتروشیمی
سرمایه گذاری ایرانیان

19.360

32.000

اختیار خرید وغدیر 8030
(نماد ضغدر)8030

18.000

21.000

قرارداد آتی بر روی سبد
سهام  30شرکت بزرگ
(نماد جسی)912

96.645

125.000

سجاد یزدانی

کارشناس سامانه رسام
(اطالعات مالی پارت)

کارگزاری بانک توسعه صادرات در
س��ال  ،1376با دریافت مجوزهای
الزم از س��ازمان ب��ورس و اوراق
بهادار ،فعالیت خود را آغاز کرد .در
حال حاضر مدیریت س��ه صندوق
س��رمایهگذاری متن��وع را برعهده
دارد که مروری ب��ر عملکرد آنها
خواهیم داشت.

20
10

وضعیت مطلوب سرمایه گذاری
وضعیت بنیادی مناسب
و عرضه در  ETFدولت
وضعیت بنیادی مناسب و راه اندازی
پتروشیمی لردگان ،عرضه اولیه
پتروشیمی ارومیه
قیمت اعمال  6510ریال و احتمال
رشد وغدیر تا 28000ریال تا تاریخ
 26آبان ،زمان سررسید اختیار
انتظار رشد بازار و  30شرکت بزرگ
تا اسفند ماه  1399و زمان سررسید
قرارداد آتی شاخص

ایران دارو

34.320

55.000

افزایش چشمگیر
میزان سودآوری شرکت

سیمان مازندران

20
15

صندوق سرمایهگذاری
سهم آَشنا

2.5

صندوق سرمایهگذاری
امین آشنا ایرانیان

2.5

خودش را آغاز کرد .خالص ارزش داراییهای این صندوق
در یکس��ال گذش��ته بیش از  224درصد رشد داشته و
امروز به مرز  350میلیارد ریال نزدیک ش��ده است .سهم
بازار سهام از پرتفوی این صندوق چیزی حدود  56درصد
اس��ت .گروههای «محصوالت ش��یمیایی»« ،شرکتهای
چندرش��تهای صنعتی» و «فلزات اساس��ی» بیش��ترین
جذابی��ت را برای مدی��ران صندوق داش��تهاند .صندوق
توسعه پستبانک با کس��ب بیش از  314درصد بازدهی
در یکس��ال اخیر ،عملکرد بسیار خوب و راضیکنندهای
داشته و در رتبه چهارم پربازدهترین صندوقهای مختلط
ایران قرار گرفته است.

صندوق سهامی

15

صندوق با درآمد ثابت

اولین صندوق  5ستاره خصوصی
میانگین بازدهی باالی  30درصد
تقسیم سود ماهانه

نوع صندوق

نام صندوق

تأسیس

درصد دارایی در سهام

درصد دارایی در سپرده
بانکی و وجه نقد

درصد دارایی در اوراق با
درآمد ثابت

درصد دارایی در
داراییهای دیگر

خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)

سهامی

توسعه صادرات

1390/02/24

64

36

0

0

1034

36

686

مختلط

توسعه پستبانک

1393/11/11

56

10

32

2

347

25

314

1183

توسعه فراز اعتماد 1396/06/28

3

42

55

0

2902

2

33/4

71/5

موضوع اختصاص عدالت کارت اعتباری چیست؟

برای حفط تعادل بورس و جلوگیری از موج فروش
س��هام عدالت ،بهزودی با حمای��ت و موافقت دولت و
بانک مرکزی ،کارت اعتباری در اختیار دارندگان سهام
عدالت قرار میگیرد .با این تصمیم سهامداران مجبور
به فروش زودهنگام سهام با ارزش خود نیستند و بورس
هم از تالطم و نوسان در امان میماند.البته مبلغ کارت
اعتباری و چگونگی بازپرداخت هنوز مشخص نیست.
ارزش کنونی سهام عدالت چقدر است؟

اگر روش مدیریت مستقیم مدیریت سهام را انتخاب
کرده باشید ،این امکان وجود دارد که از طریق سامانه
دارایی س��هام عدال��ت تعداد س��هامتان در هر کدام از
شرکتهای بورس��ی و ارزش روز این سهام را مشاهده
کنید .کافی است بعد از باز کردن این سایت کد ملیتان
را وارد کنید تا یک کد تأیید به ش��ماره موبایلی که در
س��ایت خصوصیس��ازی س��هام عدالت ثبت کردهاید
فرس��تاده ش��ود .بعد از وارد کردن این کد سبد سهام
عدالتتان را خواهید دید .روی ارزش سهام کلیک کنید
تا ارزش روز س��هامتان را مش��اهده کنید و اگر دوست
داشتید برای فروش سهام عدالت اقدام کنید.

کانال برتر
فهم نادرست درباره اقتصاد

در لطیفهای نقل میکنند که از اهل دلی میپرس��ند
اگر وس��ط دریا گرفتار ش��ود و کوس��های او را دنبال
کند چ��ه خواهد کرد ،م��رد رند پاس��خ داده بود که
بهس��رعت درختی پیدا میکن��د و از آن باال میرود.
وقت��ی به او گفته بودند مگر وس��ط دریا درخت پیدا
میش��ود که بشود از آن باال رفت ،در پاسخ گفته بود:
مجبورم ،مجبور! در فقره سیاستمدارانی که حرفهای
بهاصطالح اقتصادی میزنند هم قضیه خیلی متفاوت
نیس��ت ،اهل سیاس��ت ه��م مجبورند خیل��ی اوقات
حرفهایی بزنند که ش��اید خیلی با واقعیتهای روی
زمین سازگار نباشد ،ولی به کار سیاستورزی میآید.
فهم دلیل آنهم البته دش��وار نیست ،منطق عمل در
سیاست و اقتصاد یکی نیست ،در یکی حرف از کارایی
و ثروت است و در دیگری غلبه و قدرت و چهبسا این
دو در بسیاری موارد همسو نباشند ،اگر در اولی حرف
از بلندمدت اس��ت ،در دومی بهویژه در جاهایی مثل
خاورمیانه همهچیز خیلی کوتاهمدت اس��ت و به قول
معروف «وای اگر از پس امروز بود فردایی!».
سیاس��تمدار در تحلی��ل نهایی هم��واره باید یک
«مهن��دس» جلوه کند .او ب��رای بقا در عرصه پرخطر
سیاس��ت باید نش��ان دهد که دس��تکم در شرایط
مناس��ب و با در دس��ترس بودن منابع کافی میتواند
کارس��تان کند و معیش��ت میلیونها آدمها را بهبود
دهد ،حتی اگر خود بداند که توانا به این کار نیست.

از مهارتهایتان حداکثر استفاده را کنید

راهکارهای مدیریت اقتصاد زندگی

5

ثنوسا

12.620

18.000

ارزش باالی داراییهای شرکت

15

وخارزم

19.030

27.000

ارزش باالی داراییهای شرکت

15

وغدیر

23.600

30.000

ارزش باالی داراییهای شرکت

10

وبانک

31.560

40.000

ارزش باالی داراییهای شرکت

10

میانمدت

میانمدت

فخوز

47.370

58.000

افزایش نرخ محصوالت و برآورد سودآوری باال

15

موجودی کاالی مناسب ساخته شده شرکت ،کسب
س .صنایع شیمیایی
 55,000 40,340درآمدهای غیرعملیاتی ،کاهش بهای تمام شده شرکت
ایران
و ثبات نسبی نرخهای فروش و افزایش سرمایه پیش رو
ثبات هزینهها ،افزایش نرخ فروش همپای تورم
اقبال به محصوالت شرکت به دلیل شیوع کرونا،
75,000 55,990
نیروکلر
تغییرات سهامداری
توليدات پتروشيمي
وابستگی نرخهای فروش به دالر ،ثبات مقدار فروش ،داشتن
250,000 180,889
افزایش سرمایه جذاب
قائد بصير

داروسازی
شهید قاضی

بلند مدت

بلندمدت

کاوه

22.120

27.000

افزایش ظرفیت تولید و برآورد رشد سودآوری

15

قیمت روز هدف قیمتی

توضیح

150,000 107,907

معدنی امالح ایران 200,000 142,850
صنايع بهداشتي ساينا 210,000 154,229
صنایع الستیکی سهند 100,000 61,170

عدم تخصیص ارز  4.200تومانی و دریافت افزایش
نرخهای فروش جذاب ،داشتن طرح توسعه
ثبات فروش مقداری ،همبستگی نرخهای فروش
به دالر نیمایی و ریالی بودن سرفصلهای
بهای تمام شده و داشتن طرح توسعه
کاهش قیمت مواد اولیه ،تقاضای باال محصوالت
و افزایش نرخ فروش مجدد
داشتن طرح توسعه جذاب در آستانه افتتاح ،رشد مقادیر
فروش شرکت در سه سال اخیر ،افزایش سهم بازار،
کاهش قیمت مواد اولیه و افزایش حاشیه سود

درصد از
پرتفوی

افق
زمانی

@Iran-economy-online

سبد پیشنهادی شرکت مشاور سرمایهگذاری ارزش پرداز آریان
هدف
قیمتی

توضیح

درصد از
پرتفوی

15

نام شرکت

قیمت روز

15

البرز دارو

35.000 30.850

وضعیت بنیادی مناسب و احتمال افزایش مجدد
قیمت دارو حمایت سهامدار عمده

15

بانک خاورمیانه

16.000 14.030

 pbeمناسب و بهبود تراز مالی

15

گزارش سهماهه مناسب
و احتمال افزایش درآمدهای شرکت

20

10

گروه صنعتی پاکشو

70.000 62.950

وضعیت بنیادی مناسب و افزایش نرخ فروش

10

15

اعتباری ملل

20.000 17.878

احتمال تجدید ارزیابی داراییها

10

15

15

15

میانمدت

برآورد سودآوری از محل فروش دارایی
و افزایش سرمایه

20

سبد پیشنهادی شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن

بلندمدت

توضیح

افق
زمانی

نام شرکت

بتوانید آنها را در کنترل خود نگاه دارید.
ی خود و خانواد ه بوده تا از پرداخت
* افزایش مراقبت برای سالمتی :مراقب سالمت 
هزینههای باالی درمان در چنین روزهایی ،در امان باشیم.
* جدی گرفتن نگهداری و تعمیر وسایل :دقت در نگهداری از وسایلی مانند تلفن
همراه ،لپ تاپ و غیره باعث افزایش عمر مفید آنها میشود و مانع خرید این تجهیزات در
چنین زمانی خواهد شد .همچنین با رانندگی مناسب احتمال وقوع تصادف را به کمترین
میزان ممکن برسانید و در زمانهای مناسب خودروی خود را برای سرویس ببرید.
* یافت�ن روشهای دیگری ب�رای افزایش درآمد :اگر مه��ارت دیگری دارید که
میتوانید از آن درآمد کسب کنید حتماً عالوه بر کار اصلی ،از آن استفاده کنید.
* مرافبت به دقت از اموالتان در برابر س�رقتهای احتمالی :با س��خت ش��دن
اوضاع زندگی ،احتمال افزایش مش��کالت اجتماعی نیز وجود دارد .مراقبت از اموال را در
دستور کار خود قرار دهید ،به خصوص اقالم گرانبهایی که در منازل نگهداری میشود.

6

40

هفتهنام�ه ب�ورس :دارن��دگان س��هام عدال��ت
همچنان پرسشهایی را در ذهن دارند .بر این اساس
شفافس��ازی و پاسخگویی به صورت مختصراز منابع
رسمی مدنظر قرار گرفت.
***

سواد مالی

سبــده یا سهام پیشنها ید هفتـه

25.000

سهام عدالت
امکان مشاهده روزانه
ارزش پرتفوی عدالت

8037

این روزها و سالها ،کم و بیش خانوارهای ایرانی همواره با کاهش
برخی کاالها و افزایش بعضی قیمتها روبهرو بودهاند .ما به عنوان
ش��هروندانی عادی ،نقش قابل توجهی در تصمیمگیریهای کالن
کش��ور نداری��م ،اما آی��ا میتوانیم ،زندگی خود را در این ش��رایط
ب��ه نحوی بهتر مدیری��ت کنیم؟ بر این اس��اس راهحلهایی برای
آمادگی هرچه بیشتر در رویارویی با اژدهای افسار گسیخته اقتصاد
کوثر اخوان
کارشناس آکادمی بیان میشود.
هوش مالی
*صحب�ت کردن ب�ا خانواد ه درب�اره ش�رایط اقتصادی با
صداقت و صراحت :بدون ایجاد تنش و اضطراب ،به آنها یادآوری کنید فراز و فرودهای
اقتصادی همیش��ه وجود داشتهاند و این ش��رایط تنها با همدلی و یاری اعضای خانواده،
سپری خواهد شد.
ی و بدهیها :تهیه این فهرس��ت دید کاملی
* مش�خص س�اختن به دقت دارای� 
از وضعی��ت مال��ی فعلیتان ارائه میدهد .ب��ا این کار میتوانید درباره پرداخت س��ریعتر
بدهیهایتان تصمیمگیری کنید.
* افزایش قابلیت نقدشوندگی پسانداز :در شرایط دشوار اقتصادی ،زمان بیشتری
طول میکش��د تا بتوانیم چیزی را بفروش��یم و آن را تبدیل به پول نقد کنیم .الزم است
بخشی از داراییهای ما بتواند در کمتر از  5روز ،نقد شود.
* تمرکز بر بودجهبندی :به جای ولخرجی و خرید نامناس��ب ،مهمترین هزینهها را
در اولویت قرار دهید.
ی را به
* ب�ه حداقل رس�اندن هزینههای ماهان�ه :هزینههای غیرض��روری زندگ 
کمترین مقدار ممکن رس��انده یا حذف کنید .دو بار در ماه هزینههایتان را مرور کنید تا

15

بازدهی یکساله
بیش از  496درصد

ِ
تحت مدیریت شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات
صندوقهای سرمایهگذاری

با درآمد ثابت

15

15

 1396و در راس��تای جذب س��رمایهگذاران ریسکگریز،
صندوق با درآمد ثابت «توس��عه فراز اعتماد» را تأسیس
کرد .خال��ص ارزش داراییهای این صن��دوق ،اکنون در
مرز  2900میلیارد ریال نوس��ان میکند .متناسب با نوع
صندوق ،بازار س��هام سهم اندکی در پرتفوی آن داشته و
بیشترین س��رمایه صندوق با  55و  42درصد ،به ترتیب
در بازار بدهی و س��پرده بانکی سرمایهگذاری شده است.
صندوق توسعه فراز اعتماد در یکسال اخیر ،بیش از 33
درصد بازدهی کسب کرده که این رقم در مقایسه با سود
س��پرده بانکی و بازدهی بسیاری از صندوقهای با درآمد
ثابت دیگر ،باالتر بوده است.
در ج��دول زی��ر مش��روح عملک��رد صندوقه��ای
س��رمایهگذاری تح��ت مدیریت کارگزاری بانک توس��عه
صادرات را مشاهده میکنید.

صندوقی برای ریسکگریزان
کارگ��زاری بانک توس��عه صادرات در نیمههای س��ال

توضیحات

درصد از
پرتفوی

افزایش فروش ،درآمدهای عملیاتی
و افزایش چشمگیر سود خالص

15.650

بازده ماه گذشته
(درصد)

رشد چهار رقمی خالص ارزش دارایی
نخس��تین صن��دوق ای��ن مجموع��ه با ن��ام «صندوق
سرمایهگذاری توس��عه صادرات» ،در اردبیهشتماه 1390
آغاز به کار کرد .خالص ارزش داراییهای صندوق با رش��د
چهاررقمی  1000درصدی در یکسال گذشته ،اکنون به
ِ
بیش از  1034میلیارد ریال رس��یده است .بازار سهام و در
ص��در آن ،گروههای «محصوالت ش��یمیایی»« ،بانکها و
مؤسسات اعتباری» و «فلزات اساسی» سهمی  64درصدی
در پرتفوی صندوق داشته که حاصل این استراتژی ،کسب
بازدهی 686درصدی در یکس��ال گذشته و قرارگیری در
جمع پربازدهترین صندوقهای س��هامی بازار بوده اس��ت.
بازدهی مرکب این صندوق از ابتدای تأس��یس تاکنون ،از
مرز  8000درصد هم فراتر رفته است.

سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان داریک پارس

توضیح و یادآورـی

ملی مس

31.450

46.000

15

جادوی بازدهی مرکب در یک صندوق سرمایهگذاری

درصد از
پرتفوی

قثابت

سرمایه گذاری
گروه توسعه ملی

31.560

42.000

وضعیت بنیادی مناسب و پتانسیل
تجدید ارزیابی
وضعیت بنیادی مناسب
و نسبت  P/NAVپایین
و احتمال عرضه در  ETFدولت

بازده یکسال گذشته

در ب��ازار ارز ب��ر روی
جف��ت ارزه��ای متعدد یا
بهت��ر اس��ت بگوی��م نرخ
برابری ارزها معامله انجام
میپذی��رد و فاکتوره��ای
اقتص��ادی بهخص��وص
اقتص��اد بینالملل در آنها
م��ورد نظ��ر اس��ت که به
بخشی از این مولفههای اقتصادی یا اخبار اقتصادی
تاثیرگذار ،در کتاب «تحلیل بنیادی در بازار جهانی
ارز» پرداخته شده است.
وقت��ی در م��ورد ب��ازار ب��ورس بینالملل س��خن
میگوییم دقیقاً منظورمان خرید سهام فالن شرکت
در بازارهای س��رمایه و تاالرهای بورس کش��ورهای
مختلف از طریق اینترنت اس��ت .مث ً
ال خرید س��هام
ش��رکت مایکروسافت یا امریکن ایرویز در آمریکا یا
شرکت تویوتا و امثالهم درشرق آسیا وغیره .مسلماً
تحلیله��ای بنیادی که در مورد هر س��هم در بازار
بورس داخلی اعم از بررسی ترازنامهها و صورتهای
س��ود و زیان و نس��بتهای مالی وغیره داش��تیم،
باید در مورد این س��همها نیز انجام ش��ود .؟در این
اثر نویس��نده بر آن ش��ده که این مسائل را بررسی
ک��رده و در حد توان خود آنه��ا را به بحث بگذارد.
بر این اس��اس ،کتاب تحلیل بنیادی در بازار بورس
بین الملل( ،)CFDنوشته محمدحسن ژند توسط
موسسه کتاب مهربان منتشر شد.

180.000 151.170

71.510

89.000

بازدهی خوب
ریسک متوسط،
ِ
بهمنماه  1393دومی��ن صندوق این کارگزاری با نام
«صندوق توس��عه پس��تبانک» در گروه مختلط فعالیت

تحلیلبنیادی
در بازار بورس بین الملل

نام شرکت

توسعه خدمات
بندری و دریایی سینا

15

بانک پاسارگاد

13.920

19.000

بهبود وضعیت بنیادی
و افزایش میزان سودآوری شرکت

بازده از ابتدای تأسیس
تاکنون (درصد)

معرفی کتاب

قیمت روز

پاکسان

43.460

58.000

وضعیت بنیادی مناسب

نام شرکت

نام شرکت

هدف قیمتی

جای گرفتن در جمع پربازدهترینها ادامه خواهد یافت

کارگزاری بانک توسعه صادرات
ب��ا داش��تن بي��ش از  20تاالر
اختصاصی و ش��عبه معامالتی
در سراس��ر کش��ور و کس��ب
رتب��ه ال��ف در ب��ورس اوراق
محمد ثریانژاد بهادار و همچنين به کارگيری
مدیرعامل کارگزاری نيروه��ای تحليلگ��ر ،مجرب و
بانک توسعه صادرات
کارآزموده آمادگی ارائه بهترين
و کاملترين خدم��ات در بخش خريد و فروش انواع
اوراق بهادار (سهام ،حق تقدم سهام ،اوراق مشارکت،
گواهی سپرده ،اوراق تسهيالت مسکن و ،)...خدمات
کارگزاری ،معاملهگری ،مشاوره عرضه و پذیرش،مجوز
آم��وزش در حوزه ب��ازار س��رمايه،بورس انرژی،بازار
برق،سلف استاندارد ،حاملهای انرژی ،معامالت کاال،
معامالت مشتقه مبتنی بر کاال ،معامالت برخط کاال و
اوراق بهادار مبتنی بر کاال ،بازارگردانی ،خدمات مالی
و مش��اورهای به تمامی مش��تريان حقيقی و حقوقی
دارد .همچنین کارگزاری بانک توسعه صادرات برای
جلب رضايت مشتريان ،اقدام به برقراری سياستهای
تش��ويقی در بخش معامالت خود داشت که اهم آنها
م��واردی نظیر ارائه تحليلهای تکنيکال و بنيادی به
صورت روزانه از طريق سايت،اعطای تخفيف کارمزد و
اعتبار خريد سهام هستند.

هدف
قیمتی

هدف قیمتی

توضیحات

افق
زمانی

معرفی صندوقه یا کارگزا یر بانک توسعه صادرات

سياستهایتشويقی
برای معامالت سهام

4

میانمدت

گروه مپنا

60.000 46,560

افزایش نرخ حاملهای انرژی و ارزش جایگزینی

20

قیمت
روز

بازدهی مناسب
صندوق سرمایه گذاری
1.000.000
ماهانه
پیشگامان سرمایه نوآفرین

بلندمدت

مبین انرژی
خلیح فارس

43.000 31,360

رشد نرخهای فروش

15

سبد پیشنهادی شرکت مشاور سرمایهگذاری فاینتک
درصد از
پرتفوی

قیمت
روز

میانمدت

صنعتی بهشهر

50,000 32,420

حذف ارز دولتی در آینده و افزایش نرخ محصوالت

20

2

3

بلندمدت

بانک پاسارگاد

20.000 13,920

رشد ارزش سرمایه گذاریها و سود عملیاتی

20

مخابرات ایران

افق
زمانی

درصد از
پرتفوی

افق
زمانی

سبــده یا سهام پیشنها ید هفتـه

سبد پیشنهادی شرکت مشاورسرمایهگذاری سهمآشنا

دادهگستر عصر نوین 47.000 38.620

صنایع پتروشیمی
خلیج فارس

 35.000 32.170افزایش نرخ دالر و احتمال کاهش نرخ خوراک مایع

15

سرمایهگذاری
پارس آریان

 35.000 21.894نسبت پایین قیمت سهم به خالص ارزش دارییها

15

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

