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اخبار هفته

سرمقاله

قانون در پرداخت بدهی تولیدکنندگان اجرا شود
185 نماین��ده در نام��ه ای به رییس جمهوری 
خواس��تار اج��رای قان��ون بودج��ه در تعیین 
 شرایط پرداخت بدهی معوق تولید کنندگان به 

بانک ها شدند. 
در این نامه که توس��ط احم��د امیرآبادی عضو 
هی��أت رئیس��ه مجل��س در قرائت ش��د، آمده 
اس��ت: با عنایت به م��واردی از جمله  ضرورت 
خروج بانک ها و موسس��ات پولی و مالی از رکود، حمایت از تولید ملی و 
عملی نمودن فرمایش رهبری در حمایت از کاالی ایرانی،  دستور فرمائید 
بانک مرکزی، موسس��ات مالی و اعتباری و بانک ها نسبت به اجرای بند و 

تبصره 16 قانون بودجه سال 1397 در اسرع وقت اقدام کنند.
همچنی��ن در بخ��ش دیگری از این نامه آمده اس��ت: به منظور تش��ویق 
تولیدکنندگان و  تس��ویه مطالبات بانک ها چنانچه مشتریان بدهی معوق 
خود را که تا پایان س��ال 1396 سررس��ید شده باشد از تاریخ سررسید تا 
پایان شهریورماه 1397 تسویه کنند، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری 
مکلفند اصل و س��ود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه 

دریافت و تسویه کنند.

صادرات فوالد مشروط شد 
وزی��ر صنع��ت در ابالغیه ای خط��اب به رئیس 
گمرک با اشاره به انگیزه های سودجویی عده ای 
عن��وان کرد: صادرات ف��والد و هر نوع فلز دیگر 
چه به صورت ش��مش، اس��لپ یا کات��د و یا هر 
ش��کل دیگری بدون ارائه گواهی مبدأ تولید آن 

ممنوع است.
محمد ش��ریعتمداری، وزیر صم��ت عنوان کرد: 
همان گونه که آگاه هس��تید  به منظور تقویت صنایع پایین دستی و حفظ 
تولید و اش��تغال آنه��ا، عرضه انواع فلزات در بورس کاالی ایران بر اس��اس 
نرخ رس��می دالر انجام می شود. شریعتمداری  افزود :همچنین  اخیراً افراد 
سودجو تمایل زیادی به خرید و صادرات این نوع محصوالت نشان می دهند 
و عماًل این فرصت مفید تبدیل به تهدیدی جدی برای صنایع پایین دستی 
ش��ده اس��ت. بر این اساس باید لیس��ت صادرات روزانه این قبیل کاالها به 
وزارت متبوع منعکس شود تا اظهارات صادرکنندگان در مورد گواهی مبدأ 
تولید کاال مورد بررس��ی و راس��تی آزمایی قرار گیرد. همچنین در رونوشت 
این نامه خطاب به بورس کاال تأکید شده، فروش فلزات در بورس کاال باید 

طوری تنظیم شود که فقط تولیدکنندگان مجاز به خرید باشند.

رکوردداری عرضه اولیه با»سپ« 
عرضه اولیه سهام شرکت پرداخت الکترونیک 
سامان کیش با نماد "سپ" یکشنبه 13 خرداد 
م��اه در ب��ورس تهران در حالی انجام ش��د که 
کمی بیشتر از دو ماه قبل سازمان بورس مانع 
از ای��ن عرضه اولیه به دلی��ل ایراد گزارش های 

برآوردی شده بود.
معاونت بازار بورس تهران از عرضه اولیه تعداد 
180 میلیون سهم معادل 10 درصد از سهام شرکت پرداخت الکترونیک 
س��امان کیش به عنوان پانصد و بیستمین ش��رکت پذیرفته شده برای 
اولین بار پس از پذیرش در روز یکشنبه هفته گذشته خبر داد.  نام این 
ناش��ر در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 
در بخش "کامپیوتر و فعالیت های مربوط به آن"گروه و طبقه" مش��اوره 
مرب��وط به نرم افزار و عرضه نرم افزار " و در فهرس��ت نرخ های بازار دوم 
با نماد معامالتی "س��پ" درج شده و به شیوه ثبت سفارش جهت کشف 
قیمت عرضه ش��د. بر اساس این گزارش، حداکثر سهمیه هر کد حقیقی 
و حقوقی تعداد 5 هزار س��هم و کف و س��قف قیمتی از 620 تومان الی 

650 تومان است.

انتشار3 هزار میلیارد تومان انواع اوراق 
بررس��ی انتشار چند اوراق با حجم قابل توجه در 
بازار سرمایه تا پایان سال جاری، مراحل اجرایی 

را می گذراند.
علی تیموری مدیر عامل تامین س��رمایه لوتوس 
پارس��یان با بیان این مطلب و  تاکید بر استقبال 
ش��رکت های خصوصی برای تامین مالی از بازار 
سرمایه گفت: در حال حاضر حجم قابل توجهی 
اوراق در صنعت پتروش��یمی، ارتباطات و چند صنعت بزرگ دیگر در حال 
بررس��ی وآماده سازی است که اگر شرایط پذیرش در بازار سرمایه را احراز 
کنند تا پایان س��ال نزدیک 3 ه��زار میلیارد تومان از ان��واع اوراق در بازار 

سرمایه منتشر خواهد شد.
تیموری  درباره پیش بینی روند بازار و صنایع برتر در س��ال جاری افزود : 
صنایع صادرات محور بازار س��رمایه در شرایط خوبی قرار دارند هرچند اگر 
تحریم های اقتصادی از س��وی آمریکا برای ایران ش��کل و شمایل جدیدی 
پی��دا کند، کلیت اقتصاد را متاث��ر خواهد کرد اما صنایع بازار س��رمایه از 
شرایط خوبی برخوردارند.همچنین در شرایط جدید شرکت های کامودیتی 

و پتروشیمی ها می توانند گزینه های خوبی برای سرمایه گذاری باشند.

FATF ضرورت های نظام مالی ایران و
بخش واقعی اقتصاد ایران اعم از نفت و گاز، پتروشیمی، فلزات اساسی، معادن، خدمات مهندسی 
و... دارای تعامالت گس��ترده با بازارهای جهانی است. بدین ترتیب بازار پول و سرمایه به عنوان 
س��تون فقرات نظام مالی کشورمان جهت ارایه خدمات مدرن به بخش واقعی اقتصاد، نیازمند 
ارتباط و تعامل با نظام مالی بین المللی است. البته بهره  مندی از منافع نظام مالی بین المللی مستلزم پیروی از مقررات 
و دس��تورالعمل های نهادهای بین المللی اس��ت. یکی از این نهادها، »گروه ویژه اقدام مالی« یا همان FATF است که 
در س��ال 1989 در پی گس��ترش سوءاستفاده از سیستم های مالی جهت پولشویی و تطهیر وجوه حاصل از قاچاق مواد 
مخدر، با تفاهم هفت دولت بزرگ صنعتی به عالوه کمیس��یون اروپایی طی اجالس G7 در پاریس تاس��یس شد. طی 
س��ال های اخیر این نهاد سیاس��ت گذار حضور قدرتمندی در صحنه تعامالت مالی بین المللی داش��ته و توصیه های آن 
از س��وی بانک های کشورهای مختلف جدی گرفته ش��ده و مورد اجرا قرار می گیرد. اگرچه به نظر می رسد که موضوع 
FATF درخصوص ایران یک موضوع سیاس��ی شده و ایران در نتیجه البی های قدرت زیر ذره بین قرار گرفته، اما توجه 

به موارد زیر می تواند در فهم شرایط کمک کننده به شمار آید.
* رسالت گروه ویژه اقدام مالی، تدوین استانداردها و تقویت ساز و کارهای اجرایی و تدابیر فنی و حقوقی جهت مقابله 
با پولشویی، تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی اشاعه تسلیحات کشتار جمعی و سایر خطراتی است که نظم سیستم مالی 
بین المللی را تهدید می کند. این نهاد، کش��ورها را از حیث مطابقت و اجرای اس��تانداردهای تدوین شده مورد پایش و 
نظارت قرار داده و کشورهایی که دارای ریسک باالیی هستند و با این نهاد همکاری الزم را به عمل نمی آورند، معرفی 
می کند. برخالف تصور ایجاد ش��ده در کش��ور، FATF یک معاهده/ کنوانسیون/ قرارداد محسوب نمی شود که امکان 
تصویب یا الحاق اختیاری بدان وجود داشته باش��د. بلکه تمامی کشورها از حیث رعایت استانداردها و مقررات این نهاد 
مورد نظارت مدام قرار می گیرند و ضمانت اجرای نقض مقررات و اس��تاندارد های آن نیز ناش��ی از تسلط اعضای اصلی 
FATF بر نظام مالی بین المللی اس��ت که موجب قطع دسترس��ی دولت خاطی و ش��هروندانش به نظام مالی و بانکی 

بین المللی می شود.
* از س��ال 2008، نام ایران در گزارش گروه ویژه اقدام مالی به عنوان یکی از کش��ورهای دارای ریس��ک استراتژیک 
جدی درج شد و از سال 2009 این نهاد، تمامی کشورها را به اتخاذ تدابیر متقابل علیه ایران و نهادهای مالی ایرانی فرا 
خواند. این وضعیت تا نوامبر2017که این نهاد اقدام به تعلیق تدابیر متقابل علیه ایران کرد، ادامه داش��ت. البته توقف 
کامل اعمال تدابیر متقابل علیه ایران منوط به وضع مقررات و اقدامات بیشتر در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی 
تروریس��م ش��د و در خصوص تعلیق در اجالس ژوئن 2018 )تیرماه( تصمیم گیری خواهد شد. شایان ذکر است که در 
صورت عدم تحقق ش��روط مقرر در بیانیه 23 فوریه 2018، نام ایران مجددا در فهرس��ت بیانیه عمومی گروه ویژه قرار 
خواهد گرفت و در نتیجه آن، این نهاد تمامی دولت ها را به اعمال تدابیر متقابل علیه ایران و نهادهای مالی ایرانی فرا 

خواهد  خواند.
* یکی از موضوعات مورد درخواست FATF، شناسایی و توقیف اموال اشخاص تحریم شده به موجب قطعنامه های 
ش��ورای امنیت ملل متحد و تصویب کنوانس��یون مقابله با تأمین مالی تروریسم است. این موضوعات با توجه به تفاوت 

تعاریف و مصادیق بین المللی با آن چه که در کشور مورد قبول است، موجب مشکالت خواهد شد.
* باید در نظر داش��ت بانک های کش��ور با مش��کالت عدیده نظیر مطالبات معوق، نرخ باالی سود سپرده ها، کفایت 
سرمایه پایین و کاهش اعتماد عمومی روبرو هستند. این عوامل در کنار باال رفتن استانداردهای بین المللی درخصوص 
شفافیت نقل و انتقال های مالی و گزارشگری بر اساس IFRS و نیز موانع ایجاد شده از سوی آمریکا جهت توسعه روابط 
بین المللی کشورمان، وضعیت ارتباط بانک های ایرانی را با نهادهای مالی بین المللی پیچیده کرده است. بنابراین عمل 
به توصیه های FATF را نباید به عنوان گام نهایی جهت توسعه مراودات مالی بین المللی در نظر داشت و نهادهای مالی 
ایرانی و سازمان های نظارت کننده بر آنها باید اقدامات و قدم های دیگری نیز بردارند. بنابراین FATF شرط الزم و نه 

شرط کافی برای برقراری روابط مالی و بانکی بین المللی است.
* همچنین مسئوالن بازار سرمایه از مدت ها قبل، سیستمی جهت گزارش عملیات و معامالت مشکوک راه اندازی 
کرده ان��د ک��ه تمام��ی نهادهای مال��ی مرتبط با بازار س��رمایه نیز به آن متصل هس��تند. به نظر می رس��د که جهت 
 افزایش ش��فافیت معامالت و منابعی که در بازارس��رمایه جریان دارد، اجرای جدی و گام به گام این سیس��تم بسیار 

با اهمیت است.

 هفته نامه بورس: سامانه »مذاکره ادغام و تملیک« به تازگی 
در بازار سوم فرابورس ایران راه اندازی شده و اطالعات 6۴ شرکت 
اعم از شرکت های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نفت، بنیاد 
تعاون ناجا، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی و بانک سپه 

برای واگذاری سهام روی این سامانه قرار گرفته است.
به گزارش س��ی ام ام، در این پ��روژه که با هدف واگذاری 
سهام شرکت های دولتی و خصوصی اجرا می شود، نشستی با 
حضور امیر هامونی مدیر عامل فرابورس ایران و مرتضی لطفی 

مدیرعامل "شستا" در فرابورس ایران برگزار شد.

نداشتن بوروکراسی و شفافیت 
امیر هامون��ی، مدیرعام��ل فراب��ورس ایران ب��ه راه اندازی 
س��امانه »مذاکره ادغام و تملیک« اش��اره ک��رد و ادامه داد: 
سامانه مذاکره ادغام و تملیک، بوروکراسی ندارد و به ارتقای 
ش��فافیت کمک خواهد کرد.البته طبق دس��تور وزیر اقتصاد 
قصد داریم با استفاده از این سامانه بوروکراسی فرآیند عرضه 
س��هام در فرابورس را حذف کنیم. وی افزود: در این سامانه 
اهلی��ت خریداران بس��یار مهم و حیاتی اس��ت و خریدارانی 
که س��ابقه محکومیت مالی و فساد اقتصادی یا بدهی معوق 
دارند، اجازه ورود به ش��رکت ها را نخواهند یافت. هامونی به 
ش��رکت های ثبت شده در این سامانه اش��اره و بیان داشت: 
بنیاد تعاون ناجا 21 ش��رکت را وارد سامانه مذاکره ادغام و 

تملیک کرده و تاکنون 5 شرکت آن وارد قرارداد شده اند.
مدیرعامل فرابورس ایران در خصوص بازار س��وم فرابورس 
که بستر سامانه مذاکره ادغام و تملیک است، گفت: بازار سوم، 
بازار عرضه های عمده و یکجای شرکت هاس��ت و سهامداران 
خرد در این بازار حضور ندارند؛ لذا خریداران از مش��اوره های 
حقوقی، مالی و اقتصادی بهره مند خواهند شد.وی افزود: قرار 
اس��ت سامانه مذاکره ادغام و تملیک به نحوی توسعه یابد که 

در نهایت تحت عنوان یک تابلوی مستقل عمل کند.

شستا در حال واگذاری امالک مازاد
 همچنین مرتضی لطفی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
تأمین اجتماعی از برنامه ادغام شرکت ها و فروش امالک مازاد 
به دلیل بدهی 1600 میلیارد تومانی خبر داد و گفت: ساالنه 

مبال��غ قابل توجهی به عنوان س��ود به نظ��ام بانکی پرداخت 
می شود و به همین دلیل شستا در حال واگذاری امالک مازاد 
اس��ت. لطفی که اطالعات 38 ش��رکت زیرمجموعه شستا را 
برای واگذاری سهام روی این س��امانه قرار داده است، عنوان 
کرد: برنامه ریزی کرده ایم که از حدود 95 ش��رکت کم بازده، 
زیان ده و کوچک مقیاس شس��تا در س��ال 97 خارج ش��ویم. 
وی با بی��ان اینکه درآمد حاصل از ف��روش بنگاه های تأمین 
اجتماعی در توسعه طرح های بزرگ به کار گرفته خواهد شد، 
گفت: تا سقف ۴0 درصد به طرح های پتروشیمی و آزادراهی 
ک��ه توجیه اقتصادی دارند، ورود و در آن مش��ارکت خواهیم 
کرد. مدیر عامل شس��تا افزود: اراده شس��تا این اس��ت که به 
ج��ای عرضه کاغذی از طریق فرابورس اقدام و اعتماد خریدار 
را بیش از گذشته جلب کنیم.البته درحال حاضر بین 7 تا 10 
درصد ارزش بازار س��رمایه در اختیار شستاس��ت و برنامه ای 
هم برای عرضه های خ��ارج از فرابورس نداریم. لطفی با بیان 
اینکه ارزش روز شس��تا 33 هزار و500 میلیارد تومان اس��ت 
در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینکه خریداران خارجی هم 
ب��رای خرید عرضه ها وجود دارد، گفت: قرار اس��ت 60 عرضه 
داشته باشیم که در این خصوص خریداران ترک برای معامله 
با مذاکره کرده اند ضمن آنکه با خریداران هندی درخصوص 
واگذاری ذوب آهن تعامالتی انجام ش��ده اس��ت که به زودی 

نهایی خواهد شد.

شرکت های کم بازده و زیان ده شستا تا پایان سال واگذار می شوند 

عرضه، برای تسویه بدهی ۱۶۰۰ میلیاردی
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آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

مناقصات: جهت دريافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانی www.msc.ir لینک مناقصات 
و مزاي��دات بخ��ش خريد و تأمین کنن��دگان مراجعه و طبق راهنماي موجود، نس��بت به انتخاب 

مناقصه مورد نظر از طريق سیستم ارتباط با تأمین کنندگان )SRM( ا قدام نمائید. 
ساير فراخوان ها: جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی www.msc.ir بخش اطالعیه ها، فراخوان 

مربوطه مراجعه بفرمايید.
روابط عمومي شرکت فوالدمبارکه اصفهان
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نوع رديف
مهلت ارسال موضوعشمارهفراخوان
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خريد مواد مصرفی1397/03/19تأمین خودروی اطفاء حريق و نجات48448733مناقصه1
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حمایت از هر نوع کاالی ایرانی اعم از پوشاک، مواد غذایی 
و... همچنین صادرات آنها چندین س��ال است که یکی از 
مهمتری��ن برنامه های دولت های مختلف اس��ت. اگرچه تاکنون حمایت قابل 
توجهی در این خصوص صورت نگرفته اما زمینه هایی نیز به وجود آمده تا هر 

بار مشکالت جدیدی در این خصوص به وجود آید.
 نبود زیرساخت های الزم بسته بندی های شکیل برای صادرات مواد غذایی 
یکی از مهمترین چالش های اصلی این بخش به شمار می آید که بارها در باره 
آن اظهارنظرهایی ش��د و البته نتیجه ای در بر نداش��ت. این بار موضوعی که 
باعث اعتراض صنایع غذایی شد، بی ربط به موضوع بسته بندی نیست، برخی 
از صنایع غذایی از س��ال گذش��ته تا کنون با کمبود بطری برای بسته بندی و 
عرضه محصول در بازار روبرو ش��ده اند که علت اصلی آن را حضور دالالن در 
بورس و افزایش قیمت ظروف از س��وی مجتمع پتروشیمی تندگویان عنوان 
ک��رده اند. فعاالن صنایع غذایی معتقدند که افزایش قیمت مواد اولیه ظروف 
بس��ته بندی یکباره صعود چش��مگیری داش��ته که این موضوع باعث حضور 
دالالن و سوءاس��تفاده آنها از این موضوع ش��د، به ط��وری که صنعت روغن 
نباتی، صنعت آب آش��امیدنی و بس��ته بندی، ماءالش��عیر، لبنیات و نوشابه و 
همچنین برخی کارخانه های ش��وینده اعالم کردند ظروف بسته بندی ندارند. 
اما پتروشیمی شهید تندگویان اعالم داشته تعیین نرخ محصوالت پتروشیمی 
بر عهده دفتر توسعه صنایع پتروشیمی و بر اساس فرمول قیمت مصوب فی 
مابین این دفتر با وزارت صنایع و بر اساس قیمت های جهانی صورت می گیرد 

و این پتروشیمی هیچ نقشی در صعود و نزول قیمت ها ندارد.

فاصله قیمتی 3هزار تومانی 
پیم��ان فروه��ر، دبی��ر انجم��ن آب ه��ای معدنی و 
آش��امیدنی سرآغاز گرانی PET )پلی اتیلن ترفتاالت( 
را از اواخر س��ال گذش��ته عنوان کرد و گفت: از اواسط 
دی ماه س��ال گذشته روند گرانی و کاهش عرضه مواد 
اولیه بطری آغاز ش��د. همچنین پتروشیمی تندگویان 
هم قیمت مواد اولیه خود را همراس��تا با قیمت جهانی 
)دالر نرخ آزاد( محاس��به می کرد ت��ا زمانی که دولت 
اعالم داشت پتروشیمی ها هم باید با نرخ 4200 تومانی 
دالر مواد اولیه خود را محاس��به کنند اما با این اوصاف 
باز هم فاصله زیادی ما بین قیمت قبلی و قیمت جدید 

این مواد است.
وی اف��زود: به ط��ور میانگین فاصل��ه قیمتی 3هزار 
تومان��ی PET بی��ن ب��ازار آزاد و بازار س��رمایه موجب 
جذابیت معامالتی برای خریداران متخلف و دالالن شده 
اس��ت، بر این اساس دالالن سودجو با حضور قوی تری 
در ب��ورس خرید های خود را انج��ام می دهند و در بازار 
آزاد ب��ا نرخ های دو چندان به صورت قاچاق این مواد را 

صادر می کنند.
فروهر با اش��اره به برگزاری جلس��ه ای برای برطرف 

شدن مشکل قیمت و عرضه این محصول عنوان کرد: اگر چه جلسه ای برای 
حل مش��کالت pet با حضور نمایندگان بورس کاال، پتروش��یمی تندگویان، 
وزارت صمت، انجمن صنایع غذایی و آشامیدنی برگزار شد، اما بعید است در 
کوتاه مدت اتفاق خاصی رخ دهد البته قرار اس��ت ابالغیه ممنوعیت صادرات 
این مواد اولیه صادر ش��ود که ممنوعیت نیاز به نظارت و پیگیری دقیق دارد 

که امیدواریم این مسئله جامه عمل پوشد.

فصل فروش از دست رفت
دبیر انجمن آب های معدنی و آش��امیدنی از تش��کیل کارگروه سه جانبه 
پتروش��یمی، بورس و وزارت صمت برای بررسی مجدد وضعیت بهینه خرید 
این محصول از بورس خبر داد و گفت: تش��کیل ای��ن کارگروه به طور یقین 
باع��ث نظم و یکپارچگی عرض��ه و خرید و نرخ آن اس��ت. البته به نظر بنده 
ای��ن نتیجه اثرگذار نخواه��د بود چرا که بهترین فصل ف��روش برای صنعت 
نوشیدنی بهار و تابستان است که با این شرایط این صنعت فصل فروش خود 
را از دس��ت می دهد. همچنین تنها روش جایگزین برای جلوگیری از ضرر و 
زیان این صنعت، شناس��ایی متخلفان و دالالن بورس��ی است که نیاز به اراده 
مسئوالن دارد .همچنین به نظر می رسد وزارت صمت می تواند نقش موثرتری 

در برطرف شدن این مشکل ایفا کند.

شفاف سازی با صدور اطالعیه 
اگرچه تالش بس��یاری صورت گرفت که مسئوالن پتروشیمی تند گویان 
برای شفاف سازی این موضوع شفاف سازی کنند اما روابط عمومی پتروشیمی 
ش��هید تندگویان به عنوان تنها ش��رکت تولید کننده محصوالت پلی اتیلن 
ترفتاالت )پت( در کش��ور مصلحت بر آن دانس��ت که با صدور اطالعیه ای به 

تشریح دالیل التهاب اخیر pet بپردازد. 

رشدی غیر معمول
 بر اساس این اطالعیه، آمار فروش استخراجی از سایت سازمان بورس کاال 
با مقایسه فروش سال های 1395 و 1396 میزان فروش محصوالت پت بطری 

حدود 48.000 تن افزایش داشته که رشدی غیرمعمول است.

13951396فصل

35.78062.038بهار

56.64063.293تابستان

45.79658.849پاییز

31.52251.397زمستان

178.738235.577مجموع

47.839میزان تغییر

آمار فروش فصلی

روند افزایش رشد صادرات پریفرم
البته دلیل اصلی این میزان افزایش فروش در س��ال 1396 بس��ته ش��دن 
یک واحد تولید پت بطری در کش��ور امارات )ش��رکت JBF( واضافه ش��دن 
مشتریان این شرکت به س��بد پتروشیمی شهید تندگویان بوده که عالوه بر 
افزایش فروش داخلی باعث افزایش تقاضا از کشورهای همسایه برای پریفرم و 
ظروف بسته بندی پت شد. همچنین رجوع به سایت گمرک افزایش صادرات 

فرآورده های پت بطری )پریفرم( موارد ذیل را نشان می دهد.

139524.136

139641.605

13.158لغایت 20 فروردین 97

صادرات پریفرم

نبود محصول مازاد 
 همچنین دو ماه اول س��ال 1397 میزان ف��روش این محصول در بورس 
کاال برابر با 43.560 است که با مقایسه میانگین عرضه ماهانه سال جاری با 
سال های قبل مشخص می شود که فروش نسبت به سال های قبل در همین 
دوره افزایش داش��ته اس��ت. در عمل تمام تولید، عرضه و به فروش می رسد و 
محصول مازاد وجود ندارد که بتوان به پش��توانه آن عرضه را افزایش داد. در 
حقیقت در مقاطعی از س��ال های قبل که عرضه محصوالت با تناژهای باالتر 

انجام شده بدلیل وجود موجودی فروش نرفته از هفته های قبل بوده است.

139513961397

17.92720.67921.780

میانگین فروش ماهانه در فصل بهار

نقش نداشتن در تعیین قیمت
باید در نظر داش��ت که نرخ محصول پ��ت و اصوالً کلیه محصوالت عرضه 
ش��ده در بورس کاال توسط دفتر توسعه صنایع پتروشیمی و بر اساس فرمول 
قیم��ت مصوب فی مابین ای��ن دفتر و وزارت صنایع و بر اس��اس قیمت های 
جهانی اس��تخراج شده از نش��ریات معتبر بین المللی تعیین می شود و اساساً 
هیچکدام از ش��رکت های پتروشیمی نقشی در تعیین قیمت محصوالت خود 
ندارند. همچنین طی سال گذشته به دلیل تحوالت جهانی و منطقه ای قیمت 
جهانی انواع خوراک و محصوالت واحدهای پتروش��یمی افزایش داش��ته و به 
همان نس��بت هم قیمت های بورس کاال تعدیل شده اند. البته در گذشته به 
دفعات کاهش قیمت های جهانی و متعاقباً کاهش قیمت های بورس کاال هم 
تجربه شده که طبیعتاً هرگز با اعتراض خریداران بورسی مواجه نشده است. 

حداکثر توان تولید برای تأمین بازار داخل 
البت��ه بر خ��الف برخی گفته ها در هفته چهارم فروردین ماه س��ال جاری 
همزم��ان با اعمال سیاس��ت تک نرخ��ی ارز عماًل قیمت محص��والت پت بر 
خالف روند افزایش��ی قیمت های جهان��ی در بورس کاال کاهش قابل توجهی 
داشت . همین موضوع موجب شد تقاضا برای گرید بطری دو برابر هفته قبل 
افزایش یابد. این در حالی است که پتروشیمی شهید تندگویان از بابت اعمال 
سیاست تک نرخی شدن ارز علی رغم متحمل شدن ضرر و زیان قابل توجه 
)بدلیل حذف ارز مبادله ای و افزایش قیمت خوراک و همزمان کاهش قیمت 
محصول( نسبت به تأمین بازار متعهد بوده و در جهت سیاست های کلی دولت 

کماکان با حداکثر توان به تولید و تأمین بازار داخل ادامه می دهد.

هفته چهارمهفته سوم

22.97944.495تقاضا

48.89542.000نرخ ارز

 780s58.29950.161قیمت پایه گرید

تقاضا بیشتر از نیاز 
بدین ترتیب از سه عامل کنترل بازار یعنی عرضه، تقاضا و قیمت عامل اول 
یعنی عرضه در حداکثر ممکن انجام می شود. همچنین عامل دوم یعنی تقاضا 
بسیار بیش��تر از نیاز مصرف کننده داخلی است بدین معنی که بخش عمده 
ای از تقاضای خریداران داخلی جهت صادرات اختصاص می یابد و عدم تعادل 
در امر صادرات موجب شده بخشی از مصرف کنندگان داخلی در تأمین نیاز 

خود با مشکل مواجه شوند. 

کاهش قیمت محصول پت با تک نرخی شدن ارز
با توجه به این موارد، پتروش��یمی شهید تندگویان مطابق قانون موظف 
به عرضه و فروش محصول در بورس کاالس��ت و در عمل هیچ مس��ئولیت 
و اب��زاری برای کنت��رل و نظارت بر نحوه اس��تفاده از محصول ندارد. عامل 
س��وم کنت��رل بازار یعن��ی قیمت نیز بنا ب��ر آنچه گفته ش��د تکلیفی بوده 
و این ش��رکت نقش��ی در آن ندارد کم��ا اینکه تک نرخی ش��دن ارز عماًل 
 منجر به کاهش قیمت محصول پت در مقایس��ه با روند واقعی بازار جهانی 

شده است. 

رشد دالل ها وتوسعه صادرات غیر قانونی
ظاهراً این امر در جهت منافع خریداران اس��ت اما در واقع تنها بخش��ی از 
خریداران که توان باالتری برخوردار بوده و امکان صادرات دارند از این فرصت 
بهره مند می ش��وند و بقیه ش��رکت ها که بنیه مالی ضعیف تری داشته و فاقد 
امکانات بازاریابی و صادرات هس��تند از دو جهت متضرر می شوند. اول بدلیل 
عدم امکان تأمین مکفی محصول از بورس کاال و دوم بدلیل افزایش قیمت ها 
در بازار آزاد. بدین ترتیب ش��رایط حاضر خواه ناخواه منجر به رش��د دالل ها، 
توسعه صادرات غیر قانونی و افزایش درآمد بخشی از خریداران بورس می شود 

در حالی که بخشی دیگر با بحران و ضرر و زیان مواجه می شوند.

راهکارهای قابل تامل 
راهکار پیش��نهادی با توجه به دالیل ذکر ش��ده را می توان کنترل تقاضا از 
طری��ق شناس��ایی و حذف دالل ها از بورس، ممانعت از خ��روج و صادرات غیر 
قانون��ی چیپس پت بطری، کنترل و محدود کردن ص��ادرات فرآورده های پت 
)پریفرم، ظروف بسته بندی،...( در حدی که نیاز داخل تأمین شود )در حقیقت 
فقط باید مازاد بر نیاز داخل مجاز به صادرات باشد(، شناسایی مصرف کنندگان 
واقعی و تعریف سهمیه خرید بر مبنای عملکرد واقعی سال گذشته و ارائه عرضه 
اختصاصی جهت حمایت از تولید کنندگان واقعی، افزایش تدریجی قیمت ها و 
ایجاد تعادل مابین قیمت داخل و کشورهای همسایه، افزایش سقف رقابت در 
بورس کاال جهت کاهش رانت قیمت و کاستن از جذابیت تجارت محصول برای 
دالل ها و واسطه ها، شناسایی و مصادره انبارهای غیر قانونی پت بطری که برای 

فروش در بازار آزاد به کار می روند، دانست.
همچنین تمامی این راهکارها در جلس��ات متعدد برگزار ش��ده با حضور 
نمایندگان خریداران، وزارت صمت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و انجمن 
صنفی کارفرمائی پتروشیمی و بورس کاال مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته 
و برنامه ریزی اجرای این راهکارها در حال انجام است. در مجموع پتروشیمی 
ش��هید تندگویان متعهد بوده و می باش��د ظرفیت تولید خ��ود را در حداکثر 

ممکن حفظ و تمامی تولید را جهت کنترل بازار داخل اختصاص دهد.

چهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه
1,967,900 1,980,800 1,930,000 1,910,400 1,892,000هر گرم طالی 18 عیار
21,625,000 21,450,000 20,775,000 20,450,000 20,310,000سکه تمام طرح جدید
20,900,000 20,600,000 20,200,000 19,700,000 19,600,000سکه تمام طرح قدیم

10,800,000 10,600,000 10,300,000 10,110,000 10,040,000 نیم سکه
6,100,000 6,100,000 5,950,000 5,850,000 5,800,000 ربع سکه
3,730,000 3,600,000 3,580,000 3,570,000 3,570,000 یک گرمی

1,300,46 1,302,09 1,298,14 1,301,60 1,301,60 اونس جهانی )دالر(

چهار شنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه
76,03 75,44 75,33 76,47 76,19  نفت برنت 
 WTI66,97 66,72 66,47 67,48 67,48  نفت
72,91 73,37 74,87 76,62 76,62  نفت اوپک 

42,000 42,000 42,000 42,000 42,000  دالر 
75,110 72,270 73,780 74,040 74,500  یورو 
85,800 82,910 84,450 84,520 85,060  پوند 
17,480 16,920 17,170 17,200 17,310  درهم 

صدای اعتراض صنعت آب آشامیدنی و بسته بندی درآمد 

»pet« قیمت های دستوری و دالالن، عامل تنش
ثریا نیکوصفت

خبرنگار

دالالن سودجو 
با حضور قوی  

در بورس  
خرید های خود 

را انجام می دهند 
و در بازار آزاد 

با نرخ های 
دو چندان به 

صورت قاچاق 
 این مواد را 

صادر می کنند
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تعداد شرکت ها بر اساس تغییر هفتگی ارزش بازار

صنایع پر نوسان - فرابورس 

32 577
نماد

تغییرات نسبت به ارزش معامالتارزش بازار نوسان
هفته قبل میلیون ریالمیلیون ریالدرصد

6.32 8,769  982,100 16.4اوان

14.55 89,609  11,276,446 14.55خراسان

14.91 24,932  1,845,200 13.72ثپردیس

13.85 1,405  376,404 8.45کشرق

7.53 31,312  1,229,760 6.57بهپاك

12.89 85,203  34,680,000 6.4هرمز

10.14 29,265  262,104 5.67فوالي

2.54 1,858  6,979,200 4.68شپاس

5.97 37,619  1,186,600 4.64غفارس

6.73 17,366  871,200 4.42ثغرب

10 سهم پر نوسان در فرابورس - مثبت

نماد
تغییرات نسبت به ارزش معامالتارزش بازار نوسان

هفته قبل میلیون ریالمیلیون ریالدرصد

12.17- 17,065  436,200 11.64-کتوکا

6.74- 2,090  248,440 10.98-کمرجان

8.77- 14,175  3,587,000 8.86-حسینا

7.76- 67,669  3,974,416 8.79-چكاپا

9.66- 3,257  605,420 8.51-سبزوا

10.4- 3,627  3,618,000 8.5-وکوثر

9.81- 4,060  593,250 8.47-باالس

5.84- 1,712  1,211,210 6.67-گكوثر

6.53- 13,461  4,812,000 6.53-وگردش

1.9- 2,877  780,480 6.44-غگلستا

10 سهم پر نوسان درفرابورس - منفی

شاخـص فرابـورس

اوراق بهادار

| خرداد 97  هفته سوم  سال ششم  شماره 253 |

بازارهای داخلی

طبق نامه 19 اردیبهش��ت ماه س��ازمان 
بورس به تمامی ش��رکت های کارگزاری، 
موض��وع تجمی��ع مجوزه��ای فعالیت ه��ای ش��رکت های 
کارگزاری براس��اس مصوبه های چهارصد و سی و سومین و 
چهارصد و نود و س��ومین جلسات هیأت مدیره و سازمان 
مبن��ی بر تجمیع مجوزه��ای فعالیت کارگ��زاران مطرح و 

براساس این جلسه، موضوعات زیر مطرح شد.
ش��رکت های کارگ��زاری با س��رمایه 150 میلیارد ریال 
و بیش��تر تا تاری��خ 1397/08/30 فرصت دارند مجوزهای 
فعالیت ش��رکت های کارگ��زاری را تجمیع کنند. از طرفی 
شرکت های کارگزاری با سرمایه کمتر از 150 میلیارد ریال 
نیز تا تاری��خ 1397/05/31 فرصت دارن��د برنامه افزایش 
سرمایه با تخصیص اولویت سرمایه برای هر مجوز فعالیت 
را با زمانبندی حداکثر یک ساله همراه با تعهدنامه اعضای 
هیأت مدیره جهت اجرای برنامه ارائه کنند. همچنین عدم 
ارائ��ه برنامه یا عدم اجرایی کردن برنامه افزایش س��رمایه، 
به منزله درخواس��ت فعالیت درخصوص مجوزهایی اس��ت 
که نسبت به تأمین س��رمایه آن اقدام نکرده اند و برنامه ای 
برای فعالیت در سایر مجوزهای که سرمایه آن تأمین نشده 
اس��ت، ندارند. بدیهی اس��ت در صورت عدم ارائه برنامه به 
تشخیص سازمان بورس، مجوزهایی که سرمایه آنها تأمین 
نشده، لغو خواهد شد. نکته دیگر اینکه در مورد شرکت های 
کارگزاری با س��رمایه کمت��ر از 40 میلیارد ریال در صورت 
عدم ارائه برنامه زمانبندی افزایش س��رمایه یا عدم اجرایی 
کردن برنامه زمانبندی افزایش سرمایه به منزله درخواست 

لغو مجوز فعالیت کارگزاری است.

پراکندگی کارگزاران در ارکان 
در همین راس��تا، اطالعات دریافتی از کانون کارگزاران 
بورس و اوراق بهادار نش��ان می دهد که تعداد 108 شرکت 
کارگزاری در بورس های کشور براساس مجوزهای دریافتی 
از سازمان بورس مشغول به فعالیت هستند. ازطرفی طبق 
پراکندگی ش��رکت های کارگ��زاری در بورس ها و بازارهای 
خ��ارج از بورس، هم اکنون 105 کارگ��زار فعال در بورس 
اوراق به��ادار، 87 کارگ��زار فع��ال در ب��ورس کاال، 105 
کارگ��زار در فرابورس و 61 کارگ��زار فعال در بورس انرژی 
وجود دارد و این درحالی است که تعداد 21 کارگزار صرفا 
فع��ال در بازار اوراق بهادار، 3 کارگ��زار صرفا فعال در بازار 
 کاالی��ی و 84 کارگزار فعال در ب��ازار کاالیی و اوراق بهادار 

فعالیت می کنند.

رتبه بندی و میزان سرمایه های قابل تامل 
همچنین از میان 105 شرکت کارگزاری فعال در بورس 
اوراق بهادار تعداد 70 ش��رکت کارگزاری دارای رتبه »الف« 
هس��تند، 24 ش��رکت کارگزاری دارای رتبه »ب« و ش��ش 
شرکت کارگزاری نیز دارای رتبه »ج« هستند. البته از میان 
این شرکت ها تعداد 5 شرکت کارگزاری نیز هنوز رتبه بندی 
نش��ده اند. بر پایه این گزارش، مجموع س��رمایه شرکت های 
کارگزاری نیز تا پایان س��ال 96، یک ه��زار و 81 میلیارد و 
281 میلیون و 880 هزار و 300 تومان و میانگین س��رمایه 
کارگ��زاران به مبلغ 10 میلی��ارد و 11 میلیون و 869 هزار 
و 262 تومان رسیده اس��ت. ازسوی دیگر، براساس گزارش 
آماری صنعت کارگزاری که توسط کانون کارگزاران بورس و 
اوراق بهادار ارائه شد، آخرین سرمایه شرکت های کارگزاری 
بر اساس خوداظهاری آنها منتهی به 29 اسفند سال گذشته، 
1,272 میلیارد تومان اس��ت. طبق این آمار، 23 کارگزاری 
بیش از 200 میلیارد ریال، 32 کارگزاری بین 100 تا 200 
میلی��ارد ریال، 6 کارگزاری بی��ن 80 تا 90 میلیارد ریال، 5 
کارگزاری بین 70 تا 80 میلیارد ریال، 4 کارگزاری بین 60 تا 
70 میلیارد ریال، 12 کارگزاری بین 50 تا 60 میلیارد ریال، 
9 کارگ��زاری بین 40 تا 50 میلیارد ریال، 7 کارگزاری بین 
30 تا 40 میلیارد ریال، 3 کارگزاری بین 20 تا 30 میلیارد 
ریال، 5 کارگزاری بین 10 تا 20 میلیارد ریال و 2 کارگزاری 

کمتر از 10 میلیارد ریال سرمایه دارند.
بر این اساس، طبق نامه جدید سازمان بورس، با تشریح 
سرمایه این 108 کارگزاری، الزم است حدود 53 کارگزاری 

برای تجمیع فعالیت های خود اقدام کنند.

رای به تجمیع کارگزاری ها
مهدی خسروی مدیر سرمایه گذاری شرکت توسعه رفاه 
در این رابطه گفت: براس��اس ابالغیه جدید سازمان بورس و 
اوراق بهادار ش��رکت های کارگزاری با سرمایه ثبتی کمتر از 
15 میلیارد تومان باید برنامه ای مدون برای افزایش سرمایه 
تا س��قف مذکور را ارائه داده و ظرف مدت یک سال سرمایه 
ثبت��ی خود را به این عدد برس��انند. البته تعدد کارگزاری ها 
در بازار س��هام همواره مورد بحث ب��وده و این مهم در کنار 
بازده اندک س��رمایه گذاری در این صنعت سبب شده شاهد 
زیانده شدن برخی شرکت های کارگزاری و یا واگذاری امتیاز 
آنها در س��الیان اخیر باش��یم. در واقع هزینه های باالی این 
صنعت و رکود حاکم در بازار س��هام از جذابیت های صنعت 
کارگزاری کاسته است. همچنین در این میان کارگزاری هایی 
که با نهادهای مالی مانند بانک و بیمه و شرکت های تأمین 
سرمایه در ارتباط هستند، به واسطه روابط سهامداری خود 
و معامالت اش��خاص مذکور از وضعیت بهتری برخوردارند و 
در تأمین حداقل سرمایه مورد نیاز مشکل خاصی نخواهند 
داشت اما شرکت های کارگزاری که به جایی وابسته نیستند 
و سرمایه گذاری های گذشته آنها نیز منجر به کسب بازدهی 
قابل قبول نش��ده است قاعدتا نباید تمایلی به ادامه فعالیت 
داش��ته باشند.خس��روی اضافه ک��رد: در این می��ان به نظر 
می رسد ش��اهد ادغام کارگزاری های کوچک باشیم و تعداد 
کارگزاری ه��ای فعال در صنعت کاهش یابد. از س��وی دیگر 
ب��ه دلیل الزامات موجود در ارتباط با کفایت س��رمایه برای 
اعطای تسهیالت به مشتریان جهت خرید سهام، آئین نامه 
جدید که سبب افزایش سرمایه کارگزاری ها می شود می تواند 
قدرت اعطای تسهیالت آنها را افزایش داده و تا حدودی روند 

معامالت را بهبود بخشد.

پرهیز از تجمیع به صورت هیجانی 
فردی��ن آقابزرگی مدیرعام��ل کارگزاری بان��ک دی نیز 
ادامه داد: یکی از معیارها برای اعطای مجوز به ش��رکت های 
کارگزاری، می تواند میزان سرمایه ثبت شده شرکت ها باشد 
اما شاید این معیار به تنهایی مالک 100 درصد کاملی برای 
این رتبه بندی نباش��د و طبیعی است که این میزان سرمایه 
تناسب معقولی با حجم فعالیت شرکت های کارگزاری ندارد؛ 
چراکه این صنعت جزء معدود صنایع در کشور است که در 
حالت عادی با ضریبی بیش از 1000 برابر سرمایه، می تواند 
گردش مالی داش��ته باش��د.همچنین چند معی��ار در کنار 
یکدیگر از جمله بررس��ی سوابق تخلفاتی، موفقیت و میزان 
فعالیت گذشته کارگزاری در حوزه مجوز مورد درخواست و 
یا مولفه های دیگر نیز می تواند به معیار سرمایه افزوده شود و 
به صورت تک بعدی نتیجه گیری انجام نشود. بنابراین اگرچه 
سرمایه اصلی ترین معیار برای مقایسه بنیه مالی شرکت های 
کارگزاری است اما در مقابل پتانسیل ریسکی که می تواند از 
قبل انجام معامالت به واسطه مجوزهای اعطا شده ایجاد شود، 

بسیار غیرمتناسب است.

بهبود کمی و کیفی ساختارها
زهرا صداقت کارش��ناس س��رمایه گذاری در کارگزاری 

بانک توس��عه صادرات هم بیان داشت: مدیریت نظارت بر 
کارگزاران براساس مصوبه های چهارصد و سی و سومین و 
چهار صد و نود و سومین جلسات هیأت مدیره سازمان بورس 
و اوراق بهادار شرایط اعطای مجوزهای فعالیت کارگزاری را 
ابالغ داش��ت. براین اساس شرکت های کارگزاری با سرمایه 
کمت��ر از 150 میلیارد ریال تا پایان مردادماه فرصت دارند 
برنامه افزایش سرمایه با تخصیص اولویت سرمایه برای هر 
مجوز فعالیت را با زمانبندی حداکثر یک س��اله و همراه با 

تعهدنامه اعضای هیأت مدیره ارائه کنند. 
صداقت تاکید کرد: مطابق با این ابالغیه در حال حاضر 
مبنای اعطای مجوز فعالیت شرکت های کارگزاری، تأمین 
حداقل س��رمایه مورد نیاز است، این در حالی است که در 
گذش��ته رتبه اخذ ش��ده در حوزه بورس های اوراق بهادار 
و بورس های کاالیی توس��ط ش��رکت کارگ��زاری، مبنای 
اعط��ای مجوز بود. همچنین براس��اس ای��ن مصوبه تعداد 
مجوزه��ا از 20 به 8 مجوز کاهش یافت.. اگرچه ش��رکت 
کارگزاری با حداقل س��رمایه 150 میلی��ارد ریالی پس از 
کسر زیان انباشته، شرایط دریافت 8 مجوز را دارا است، اما 
شرکت های کارگزاری عالوه بر تأمین حداقل سرمایه مورد 
نیاز باید ش��رایط و امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز برای 

هر یک از فعالیت ها را داشته باشند.
همچنین توس��عه بازار س��رمایه، افزایش حجم و ارزش 
معامالت بازار س��هام در س��ال های گذش��ته سبب توجه 
اشخاص حقیقی و حقوقی به گرفتن مجوز فعالیت در این 
حوزه شد. بر این اساس قوانین پیشین در مقایسه با مصوبه 
جدید میزان سرمایه کمتری جهت فعالیت کارگزاری مقرر 
ک��رده بود و در برهه ای از زمان نحوه صدور مجوز فعالیت 
کارگزاری در کنار افزایش تقاضا از جانب اش��خاص سبب 
اعطای بیش از حد مجوز فعالیت ش��د؛ به طوری که تعداد 
شرکت های کارگزاری در تناسب با توان و عمق بازار سرمایه 
نبود. در مقابل در کش��ورهای پیش��رفته که ارزش و حجم 
معام��الت بورس ها به مراتب چندین برابر بازار س��رمایه ما 
است، نحوه صدور مجوز نهادهای مالی با سخت گیری هایی 
همراه است و تعداد شرکت های کارگزاری از تعداد محدودی 

فراتر نمی رود.
به گفته این کارش��ناس بازار سرمایه، عدم تناسب بین 
تعداد ش��رکت های کارگزاری و عمق بازار س��رمایه سبب 
ایج��اد رقابت منفی بین ش��رکت ها و عملکرد ضعیف آنها 
می شود. بر این اساس برخی شرکت ها جهت ادامه فعالیت 
در این ب��ازار به ارائه تخفیف های ب��اال و در نتیجه کاهش 
درآمد روی می آورند. همچنین شماری از این شرکت های 
کارگزاری که توان رقابت با دیگر شرکت ها را نداشته اغلب 
با زیان عملکردی مواجه می ش��وند. در گذشته فعالیت در 
هر حوزه نیاز به مجوزی جداگانه داش��ت اما مصوبه مذکور 
فرآین��د و زمان دریاف��ت مجوزها را کوتاه تر کرده اس��ت. 
مصوبه مذکور با الزام ش��رکت ها به رعایت حداقل سرمایه 
الزم و با حذف ش��رکت هایی که زیان عملکردی داش��ته و 
کفایت س��رمایه الزم را ندارند، س��بب بهبود کمی و کیفی 
س��اختارهای صنعت کارگزاری خواهد شد و تناسب تعداد 

شرکت ها با ظرفیت بازار سرمایه را درپی خواهد داشت.

بازده اندک سرمایه گذاری، زیاندهی  و رقابت منفی کارگزاران پایان  می یابد

50 درصد کارگزاری ها در آستانه حذف
پیامدهای دالر چهار هزار و دویست تومانی 

همان ط��ور که انتظار می رفت بهای دالر در بازار آزاد س��یر صعودی به خ��ود گرفته و پا را از 
محدوده ش��ش هزار و دویست تومان فراتر گذاشته اس��ت. این در حالی است که قیمت دالِر 
به اصطالح تک نرخی هم در مس��یر رشد پنج تا شش درصدی تا انتهای سال قرارگرفته است. )جالب است که از میان 
اقدامات بی شماری که باید درزمینه اصالح ساختار اقتصادی و ارزی صورت پذیرد تنها وعده رشد قیمت ارز تک نرخی 

در محدوده 5 تا 6 درصد است که جنبه عملیاتی پیدا نموده است(.
همواره نرخ تعیین شده برای دالر و مزایا و مشکالت آن در زمره مهم ترین مباحث در محافل اقتصادی مطرح بوده و 
هست. حال که دولت چهار هزار و دویست تومان را بدون هیچ دلیِل منطقی و پایه و اساسی برای ارز تک نرخی اعالم 
نموده ، علی رغم گذشت حدود دو ماه از اعالم این طرح، موانع چرخه اقتصاد کشور بیش ازپیش افزایش پیداکرده است. 
درواقع می توان گفت مسئوالن محترم با اعالم بی برنامه این طرح کاسه چه کنم در دست گرفته و اکنون برای اثبات 
اینکه تصمیم درستی را اتخاذ کرده اند بر نرخ دالر انتخابی خود اصرار و پافشاری می ورزند و سعی دارند به هر طریق 
ممکن بر تصمیم خود جامه عمل بپوشانند غافل از اینکه، این اقدام دولت منتقدان فراوانی را با خود همراه ساخته و 

کارشناسان و تحلیلگران در تالش برای ارائه راهکارهایی سازنده هستند که به گوش مقامات مسئول برسانند.
اکنون دولت به این نتیجه رسیده که نمی تواند کلیه امور اقتصادی را با ارز تک نرخی سامان دهد و اجبار دارد که 
بخش��ی از فعالیت ها و نیازها را به بازار آزادی ارجاع دهد که در زبان هیچ اعتقادی به آن ندارند! توجه داش��ته باشید 
که چنانچه دولت نرخ گذاری اقالم و خدمات بر مبنای دالر آزاد را س��رلوحه تصمیمات ارزی خود قرار دهد، تورمی 
در اقتصاد ایجاد می ش��ود که می تواند رونق بازار س��هام را در پی داشته باش��د. این در حالی است که اکنون نرخ ارز 
خوراک پتروشیمی که از سه هزار و هفتصد تومان به چهار هزار و دویست تومان افزایش یافته مشکالت عدیده ای را 
برای شرکت های این حوزه پدید آورده است. حال ازآنجایی که شرکت های پتروشیمی و دیگر صادرکنندگان ملزم به 
تحویل ارز حاصل از صادرات به بانک ها )به جای صرافی ها( آن هم به قیمت چهل ودو هزار ریال هستند، صادرات کشور 
تضعیف خواهد شد و پیمان سپاری ارزی که مهم ترین راهبرد پیش روی کشور جهت جلوگیری از خروج سرمایه است 
ضعیف تر می ش��ود. درنتیجه انگیزه صادرکنندگان برای کم اظهاری درآمد صادراتی و فروش ارز مازاد در بازار س��یاه 

برای تأمین مالی قاچاق و خروج سرمایه افزایش خواهد یافت.
 ناگفته نماند که علی رغم قرار داش��تن در ماه مبارک رمضان که بهای طال به طور س��نتی سیر نزولی و یا حداقل 
خنثی به خود می گیرد، این روزها در حال ثبت روند صعودی در تاریخچه معامالت خود اس��ت. موارد ذکرش��ده تنها 
پاره ای از مشکالتی است که در پِس تصمیم دالر به تازگی تک نرخی شده به وقوع خواهد پیوست. درهرصورت آنچه 
مس��لم است سیاس��ت گذاری های نادرست اقتصادی کش��ور منجر به ایجاد التهاب در بازار ارز شده و دولت دوازدهم 
بازهم با راهکارهای اشتباه خود همچون بستن صرافی ها، دستگیری دالالن و ... با تکیه بر سازمان تعزیرات حکومتی 

در تالش برای الپوشانی تصمیمات بی برنامه و تأمل نشده خود است.
الزم به ذکر است در کنار مواردی که از آن ها به عنوان عوامل افزایش دهنده نرخ دالر یاد می شود، محدودیت های 
جدید در رابطه با دسترس��ی به منابع ارزی بین المللی و نقل وانتقال وجوه که با توجه به تصمیم اخیر ایاالت متحده 
آمریکا در اردیبهش��ت ماه و آغاز دوران جدید تحریم های یکجانبه این کش��ور در دو مقطع پس از پایان دوره های 90 
و 180 روزه در آبان ماه سال جاری، این محدودیت ها تشدید خواهد شد و به نظر می رسد در نیمه دوم سال جاری 

نوسانات شدید قیمتی در محدوده کانال هفت هزارتومانی برای دالر در بازار آزاد حاصل شود.

ارزش معامالت) میلیارد ریال(ارزش بازار)هزار میلیارد ریال(درصد تغییرمقدار تغییرشاخص فرابورسروز

625.5271 0.35 3.88 1,110.92شنبه 

623.4391 )0.32()3.58(1,107.34یكشنبه

620.9286 )0.40()4.47(1,102.87دوشنبه 

691.3308 )0.25()2.78(1,100.09سه شنبه

624.90440 0.93 10.21 1,110.30چهارشنبه

مریم رستمی
کارشناس بازار سرمایه

صنعت کارگزاری در حالت عادی با ضریبی بیش از 1000 برابر سرمایه، می تواند گردش مالی داشته باشد
مهشاد ایرانی

خبرنگار

یادداشت
حذف پیش بینی سود و چالش های پیرامون 

اگر بخواهیم بصورت کلی در خصوص حذف پیش بینی س��ود ش��رکت ها اظهار نظری داش��ته 
باشیم، باید بگوییم در صورتی که زیرساخت ها و شرایط مورد نیاز مهیا شود، اتفاق بسیار خوبی 
خواهد بود، ولی آیا عدم وجود تمامی شرایط الزم دلیلی برای عدم انجام این کار صحیح است؟ آیا وجود پیش بینی ها 
و تعدیل های بعضا سنگین این پیش بینی ها کمکی برای جذب حداکثری و دفع حداقلی سرمایه گذاران به بازارسرمایه 
بوده است؟ تقارن اطالعاتی در کدام وضعیت مطلوب تر خواهد بود؟آیا حذف پیش بینی ها وضعیت استفاده نادرست از 

اطالعات نهانی را کم خواهد کرد؟ این موارد؛ بخشی از پرسش هایی بوده که فعاالن بازار سرمایه مد نظر دارند. 

ضرورت تغییر روش های پرداخت سود 
 اگرچه از مهم ترین زیرساخت های انجام این کار وجود حسابرسان مستقل و متعهد است. اما  استقالل حسابرسان دچار 
چالش اساسی است و در مواردی  موسسات حسابرسی بصورت یک بنگاه اقتصادی با رویکرد مشتری مداری اداره می شوند. 
همچنین از دیگر موارد قابل توجه الزام و توان شرکت ها به افشای حداکثری اطالعات است. به منظور تحقق این مهم باید 
مدیران و مسئوالن شرکت ها بصورت کامل توجیه شوند و در صورت تخطی از وظیفه افشای حداکثری جریمه ای به میزان 
جرایم کالهبرداری را تحمل کنند. البته موضوع دیگری که همراه با دس��تورالعمل حذف پیش بینی س��ود و ارائه گزارش 
تفسیری مدیریت بوده، اعالم سود شرکت به روش )TTM( و محاسبه P/E شرکت ها بر اساس این روش است. درست است 
که )TTM( روش پذیرفته شده ای در دنیای مالیبه شمار می آید ولی نیاز است بنابر فراخور شرایط منطقه ای از روش های 
موجود استفاده شود. در کشورهایی که بازارهای پیشرفته مالی دارند سود نقدی در پایان هر فصل بین سهامداران تقسیم 
می شود . همچنین بنابر اصل تداوم فعالیت و تقسیم سود در پایان هر فصل TTMروش مناسبی است ولی در بازارسرمایه 
کشور مان، تقسیم  سود به صورت ساالنه و بعد از مجمعی که بعد از پایان سال مالی فرصت برگزاری آن است در فرصت 8 

ماه بعد از مجمع پرداخت می شود. بنابراین سود ساالنه شرکت برای سرمایه گذاری بسیار حائز اهمیت است.
توجه به دل نگرانی ها

 به نظر می رسد اگر بخواهیم برای همیشه منتظر مهیا شدن تمامی مسائل برای اجرای تجربه های موفق دنیا بمانیم، 
نمی توانیم  هیچ فعالیت چالشی را انجام دهیم. از طرفی بی گدار به آب زدن نیز بازی با سرمایه و حاصل تالش بسیاری 
از افراد است که خود آنها را دعوت به سرمایه گذاری در بورس کرده ایم. معموال همزمان با اجرای یک طرح جدید، چند 
وقتی روش جدید و قدیم در کنار هم اجرایی می ش��ود، باید اشکال های روش جدید اصالح شود و فعاالن نیز محاسن 
روش جدید را متوجه شده و به استقبال تغییر بیایند. هرچند که اجرای همزمان باعث می شود شرکت ها حجم باالیی 
از اطالعات را تولید کنند که کاری بسیار سخت و دشوار است. به هر ترتیب هنر مدیریت برقراری توازن مطلوب بین 
تمامی موارد بعضا خالف جهت هم اس��ت که فعاالن بازار انتظار دارند و امیدوار هس��تند که مس��ئوالن به خوبی دل 

نگرانی های آنها را درک کنند و بهترین روش را برای اعتالی بازارسرمایه انتخاب کنند.

حامد ستاک
کارشناس بازار سرمایه
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14,61محصوالت چوبی     

8,79محصوالت کاغذي     

7,29-استخراج ذغال سنگ     

5,32استخراج کانه هاي فلزي     

5,13-انتشار، چاپ و تکثیر     

5,02-استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی به جز اکتشاف     

4,15الستیک و پالستیک     

3,57-خودرو و ساخت قطعات     

3,5-کاشی و سرامیک     

3,46کشاورزي، دامپروري و خدمات وابسته به آن     

8,79-محصوالت کاغذي     

8,51-سیمان، آهک و گچ     

8,47-پیمانکارى صنعتى     

7,7-سایر محصوالت کانی غیر فلزي     

3,15-حمل و نقل و انباردارى     

3,05-قند و شکر     

2,94-استخراج ذغال سنگ     

2,64-رایانه و فعالیتهاى وابسته به آن     

2,61مخابرات     

2,47-خودرو و ساخت قطعات     



اوراق بهادار

5
بورس

نماد
تغییرات نسبت به ارزش معامالتارزش بازار نوسان

هفته قبل میلیون ریالمیلیون ریالدرصد

25.95 335  571,500 25.95كپشیر

19.17 48,975  1,195,264 19.17فسرب

21.3 78,040  1,266,273 17.44چكارن

17.91 15,197  1,399,490 17.32حفارس

13.73 30,541  941,200 14.61چفیبر

15.56 13,505  793,200 12.89پاسا

12.05 87,104  62,197,823 12.05ومعادن

10.46 9,223  173,451 11.11پدرخش

9.45 27,686  14,586,000 9.56پاكشو

11.71 2,382  211,855 9.56شسینا

10 سهم پر نوسان در بورس - مثبت

نماد
تغییرات نسبت به ارزش معامالتارزش بازار نوسان

هفته قبل میلیون ریالمیلیون ریالدرصد

9.92- 3,914  2,070,500 13.98-دارو

11.07- 6,855  417,750 11.07-چكاوه

10.39- 166  1,407,250 10.39-سخوز

6.74- 146,950  4,480,875 9.78-فباهنر

9.28- 70,497  28,782,473 9.28-خساپا

5.8- 7,726  1,509,094 9.22-كمنگنز

6.49- 1,835  4,449,800 8.75-سیستم

8.36- 127,094  2,311,520 8.36-خكاوه

10.16- 13,046  12,938,050 7.97-پرداخت

5.22- 1,485  756,600 7.92-ختور

تعداد شركت ها بر اساس تغییر هفتگی ارزش بازار10 سهم پر نوسان در بورس - منفی

صنایع پر نوسان - بورس 
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| خرداد 97  هفته سوم  سال ششم  شماره 253 |

گزارش صندوق ها

الهه محمدزاده
مدیر مالی و اداری مشاور 

سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین

بازده هفتگی )درصد(NAV )ریال(تعداد واحدعمر صندوق )روز(نام صندوق

1,684,5152/67 91,221        478 آوای ثروت كیان

29,4743,333,9561/48        591 افق روشن بانک خاورمیانه

23,110,6911/84 4,962          3,583 مشترک آگاه

921,8941/70 16,961        1,858 مشترک البرز

6,097,3201/62 15,918        2,650 مشترک عقیق

صندوق های با بهترین بازده

صدر نشینی »کیان« و »سامان« در بیشترین و کمترین  بازدهی  
بررسی عملکرد 32 صندوق سرمایه گذاری در هفته منتهی به 8 خرداد ماه نشان می دهد 
که متوس��ط بازدهی صندوق ها، 0/73 درصد بوده اس��ت. 27 صندوق بازدهی بیشتری از 

شاخص ) 0/18 درصد( کسب نموده اند.
 در هفته ای که گذش��ت، صندوق آوای ثروت کیان با کس��ب بازدهی 2/67 درصد پربازده ترین صندوق هفته بود. 
این صندوق 96 درصد از س��رمایه 153 میلیارد ریالی خود را در س��هام ش��رکت های بورسی و تنها 4 درصد در سایر 
دارایی هایی با نقدش��وندگی باال سرمایه گذاری کرده اس��ت.همچنین صندوق افق روشن بانک خاورمیانه نیز با کسب 
بازده��ی 2/06 درص��د در مکان دوم صندوق های پربازده قرار گرفت . این صندوق 86 درصد از س��رمایه 37 میلیارد 
ریالی خود را در س��هام ش��رکت های بورسی و 14 درصد در سایر دارایی هایی با نقدشوندگی باال سرمایه گذاری کرده 
است. صندوق مشترک آگاه نیز با کسب بازدهی 1/84 درصد در مکان سوم صندوق های پربازده قرار گرفته که  این 
صندوق 22 درصد از سرمایه 114 میلیارد ریالی خود را در صنعت ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه گیری، 20 درصد در 
صنعت فلزات اساسی، 12 درصد در صنعت استخراج کانه های فلزی و 5 درصد در سایر دارایی هایی با نقدشوندگی باال 
سرمایه گذاری کرده است. از طرف دیگر صندوق مشترک یکم سامان با کسب بازدهی 0/99- درصدی کم بازده ترین 
صن��دوق هفت��ه بود که این صندوق 15 درصد از س��رمایه 75 میلیارد ریالی خود را در صنعت انبوه س��ازی امالک و 
مس��تغالت، 14 درصد در صنعت خودرو و س��اخت قطعات، 14 درصد در صنعت محصوالت شیمیایی، 10 درصد در 
صنعت رایانه و فعالیت های وابسته، 5 درصد در صنعت سایر واسطه گری های مالی و 7 درصد در سایر دارایی هایی با 
نقدشوندگی باال سرمایه گذاری کرده است. صندوق پردیس با کسب بازدهی 0/84- درصد در مکان دوم صندوق های 
کم بازده قرار گرفته اس��ت. این صندوق 18 درصد از س��رمایه 15 میلیارد ریالی خود را در صنعت ماش��ین-آالت و 
تجهیزات برقی، 15 درصد در صنعت فلزات اساسی، 12 درصد در صنعت انبوه سازی امالک و مستغالت و 6 درصد در 
سایر دارایی هایی با نقدشوندگی باال سرمایه گذاری کرده است. صندوق سهم آشنا با کسب بازدهی 0/68-  درصد در 

مکان سوم صندوق های کم بازده قرار گرفته است.

بازده هفتگی )درصد(NAV )ریال(تعداد واحدعمر صندوق )روز(نام صندوق

0/99-2,53528,1452,662,267مشترک یكم سامان

0/84-1,08217,120887,783پردیس

0/68-1,53497,2311,048,553سهم آشنا

0/37-2,57312,6164,460,774توسعه صادرات

)ETF( 0/10-1,36610,578,69014,406قابل معامله امین تدبیرگران فردا

صندوق های با كمترین بازده

کاوشــگر
خالصه ای از مهمترین معامالت سهامداران عمده در هفته ای كه گذشت )97/03/02 - 97/03/08(

المیرا ناجی، كارشناس معامالت كارگزاری تأمین سرمایه نوین

شاخص قیمتتغییرشاخص كل بورس روز
 شاخص كل تغییر)وزنی- ارزشی(

 شاخص قیمت تغییر)هم وزن(
 ارزش بازارتغییر)هم وزن(

)هزار میلیارد ریال(
 ارزش معامالت
) میلیارد ریال(

3,740.02072 26.25 35.7612,746.20 108.4417,371.90 349.0029,781.80 95,794.00شنبه 
3,733.41,388 )11.80(12,734.40)10.90(17,361.00)62.20(29,719.60)168.00(95,626.00یكشنبه
3,728.3977 )74.00(12,660.40)61.80(17,299.20)57.60(29,662.00)96.40(95,529.60دوشنبه 

3,722.41,164 )39.80(12,620.60)51.90(17,247.30)37.60(29,624.40)120.00(95,409.60سه شنبه 
3,727.61,240 )12.49(12,608.11)2.33(46.8017,244.97 168.0829,671.20 95,577.68چهارشنبه 

ارز زمینه س��از  ب��ازار  نوس��انات اخیر 
خروج نقدینگی  از س��ایر بازار ها ش��د. 
همانند روال همیش��گی که بازار سرمایه، اولین مبدا این 
خروج قرار داشت، این بار نیز همراه با سپرده های بانکی، 
تبدیل به چشمه خروج نقدینگی و جاری شدن منابع در 
بازارهای غیر رس��می همچون ارز ش��دند. اگرچه در این 
روند بانک مرکزی با اتخاذ تدابیری سبب شد که حرکتی 
در بازارهای مختلف این بار به مقصد س��پرده های بانکی 
جریان پیدا کند، اما بازار س��رمایه به دلیل تنوع ابزارهای 
موجود در آن، از چندین نقطه با این خروج مواجه ش��د؛ 
از صندوق های سرمایه گذاری گرفته تا بازار سهام، همگی 
بخش��ی از منابع خود را از دست دادند. در این شرایط که 
برای اولین بار نیز در فضای بین بازاری اقتصاد کشور رخ 
نمی دهد، متداول ترین پرس��ش منتقدین از مس��ئوالن و 
ناظران بازار این اس��ت که چگون��ه می توان جلوی خروج 

نقدینگی را گرفت؟

 کاهش یا افزایش ۴ یا 5 هزار میلیارد تومانی
 طبیعی است

محمدرضا معتمد، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان 
بورس و اوراق بهادار در خصوص میزان خروج نقدینگی از 
صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه می گوید: بحثی 
که مطرح می شود این است که در شرایط فعلی که اقتصاد 
کشور با نوساناتی در ماه های اخیر مواجه شده، ممکن است 
س��رمایه گذاران، نقدینگی و س��رمایه خود را از حوزه های 
مختلف ب��ه حوزه های دیگر منتقل کنن��د. البته هنگامی 
که برای هر س��رمایه گذار فرصت مناس��ب سرمایه گذاری 
فراهم می شود، طبیعی است که این اختیار را دارد تا بتواند 
س��رمایه خود را به طور مثال از بازار س��هام به بازار اوراق 
بده��ی و یا از بازار اوراق بده��ی به بازار ابزارهای مالی و یا 
سایر بازار ها منتقل کند. بنابراین الزم به ذکر است که هیچ 
کس قادر نیست برای سرمایه گذار محدودیتی ایجاد کند. 

وی تصریح کرد: با توجه به تغییرات و نوسانات نرخ ارز، 
نرخ بهره بانکی که روندی کاهشی را طی می کرد و با توجه 
به اینکه باالخره نرخ اوراقی که در بازار بود نیز تغییر کرد، 
بازدهی صندوق ها بیش از پیش بینی هایی که مدیرانش��ان 
داش��تند، تحقق پیدا کرد. همین مس��ئله س��بب شد که 
روند خروج منابع از صندوق ها آنقدر محس��وس نباشد که 
بخواهیم تمهیدات اضطراری و یا تمهیدات خاصی را برای 

آن در نظر داشته باشیم. 
معتمد گفت: معموال در یک دامنه پایان هر ماه، بین 2، 
3 و 4 هزار میلیارد تومان یا به منابع صندوق ها افزوده شده 
و یا از آن کاس��ته شده اس��ت. بنابراین به باور ما این روند 
طبیعی اس��ت و با توجه به گزارش های ارائه شده از سوی 
صندوق ها، تغییرات مثبت و منفی چش��مگیری در آمار و 

ارقام منابع صندوق ها مشاهده نشده است. 
وی در ادام��ه اف��زود: ای��ن مس��ئله نش��ان می ده��د 
س��رمایه گذارانی ک��ه در حوزه صندوق ها س��رمایه گذاری 
می کنند، کماکان متناس��ب با آن بازدهی که مدیران ارائه 
 می دهند، با صندوق ها همراه بوده و منابع زیادی از آن ها خارج 

نشده است. 
معتم��د عنوان کرد: گ��زارش پای��ان کار صندوق ها در 
اس��فندماه سال گذشته روی س��ایت  قرار دارد. با توجه به 
اینک��ه روند عملکرد پای��ان هر ماه صندوق ه��ا را گزارش 
می کنیم، اگر نمودار نرخ رشد صندوق ها را از ابتدای سال 
گذشته تا شهریور و مهر 96مشاهده کنیم، با توجه به اینکه 
ما در یک دوره با کاهش نرخ بهره و در یک دوره با افزایش 

آن مواجه بودیم، روند مثبت خود را ثابت می کند. 
مدی��ر نظارت بر نهادهای مالی س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار خاطرنشان کرد: در 150هزار میلیارد تومان مجموع 
منابع صندوق ها، کاهش ماهی 4 یا 5 هزار میلیارد تومان یا 
افزایش 4 یا 5 هزار میلیارد تومان در یک ماه علی القاعده 
باید روند طبیعی باش��د. چون نوس��ان آن حداکثر1/5، 2 
تا 3 درصد می ش��ود. حال ممکن اس��ت شما بگویید یک 
صندوق 30 درصد کاهش پیدا کرده و یا یک صندوق 20 
درصد افزایش پیدا کرده است؛ این روند به آن فرصت هایی 
برمی گردد که مدیران سرمایه گذاری با توجه به نرخ بازدهی 

که در صندوقشان پیش بینی می کنند، اتفاق بیفتد. اما در 
مجموع می توان گفت که کاهش منابع صندوق ها با توجه 
به این نوس��انات چشمگیر نبوده که این روند برای ما قابل 

قبول است. 

توسعه به کارگیری ابزار مشتقه 
اما محمد گرجی آرا، کار ش��ناس ارش��د بازار س��رمایه 
در این خصوص معتقد اس��ت در ش��رایط فعلی که عدم 
ثبات در بازار ها وجود دارد، هنگامی که نرخ بهره افزایش 
می یابد، طبیعی است که جذابیت را برای سرمایه گذاری، 
ب��ه ویژه س��رمایه گذاری با ماهیت بلند م��دت در بورس 

کاهش می دهد. 
وی تصری��ح کرد: با توجه به اتفاقات اخیری که در بازار 
به وقع پیوسته، حجم معامالت در بورس به شدت کاهش 
یافته اس��ت و در عین حال در اوج نوس��انات، صندوق ها با 
فشار ابطال مواجه شده و نقدینگی از آن ها خارج شده بود. 
گرجی آرا با اش��اره به اینکه مسئله فشار ابطال صندوق ها 
یک معلول است، عنوان کرد: بنابراین بازگشت ثبات به بازار 
س��بب خواهد شد که این نقدینگی ها در صندوق ها و بازار 

سهام باقی بمانند. 
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه در چنین ش��رایطی مجموعه 
راهکارهای��ی را می ت��وان ب��رای حفظ نقدینگ��ی در بازار 
پیشنهاد داد، عنوان کرد: یکی از راهکارهای موقتی که در 
حال حاضر می توان آن را برای بازار سهام مورد بررسی قرار 
داد، توسعه ابزار مدیریت ریسک همانند معامالت آتی سهام 
و اختیار معامالتی همانند اختیار فروش است. ابزارهای یاد 
شده قادر هس��تند که به سرمایه گذاران نسبت به پوشش 

ریسک افت قیمت دارایی ها یشان کمک کنند. 
این کار ش��ناس ارشد بازار س��رمایه می گوید: به همین 
دلیل در مقط��ع فعلی که بازار ها درتالطم هس��تند، بهتر 
است که سیاست گذار دنبال توسعه بازارهای مشتقه باشد 
تا بتواند ابزاری برای پوشش ریسک سرمایه گذاران را فراهم 
کند؛ البته اگر بازار ها در زمان افت قیمت ها دو طرفه شوند، 
افراد می توانند اقدام به فروش اس��تقراضی و بسته قرارداد 

آتی فروش کنند. 

عامل خنثی کردن ابزارهای پوشش ریسک
  محمدرض��ا عربی، عضو س��ابق هیأت مدیره س��ازمان 
بورس با تاکید بر اینکه باید در نظر داشت که همه اجزای 
اقتص��اد به یکدیگر متصل هس��تند؛ می گوید که بازارهای 
س��هام مانند ارز، مس��کن، طال و... در اقتصاد کشور به هم 
مرتب��ط بوده و هر اتفاقی در هر بخش رخ دهد، به س��ایر 

بخش ها نیز منتقل می شود. 
وی گفت: براس��اس این تغیی��رات نیز بازیگران هر بازار 
باید تصمیم بگیرند؛ وقتی نرخ س��پرده بانکی افزایش پیدا 
می کن��د، مطمئنا باید به   همان می��زان در بورس جذابیت 
سرمایه گذاری وجود داشته باشد، تا شاهد خروج نقدینگی 
نش��ویم. عربی تصریح کرد: این امر مس��تلزم این است که 
شرکت ها س��ودآوری بیش��تری نش��ان بدهند و وضعیت 
مناس��ب تری داشته باش��ند، اما گفتنی است که این روند 

نیز ب��ه یک باره رخ نمی دهد ک��ه بگوییم به محض اینکه 
نرخ تأمین مالی یا نرخ سپرده ها در بازار افزایش پیدا کند، 
س��ودآوری شرکت ها هم تغییر پیدا کند تا eps باالتری را 

نشان دهند. 
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه بنابراین در حال��ت کوتاه مدت 
یک راهکار فوری وجود ندارد، عنوان کرد: با گذشت زمان 
ش��رکت ها باید بهتر عمل کنند تا بتوانند موثر تر در بورس 
حاضر شوند. در این صورت منابع به سمت این بازار جاری 

شده و آن ها نیز با رشد قیمت مواجه می شوند. 
عضو سابق هیأت مدیره سازمان بورس در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه آیا نمی توان با ابزارهای کنترل ریسک مانع 
خروج نقدینگی از بازار ش��د، عن��وان کرد: در دنیا مطمئنا 
برای مدیریت ریس��ک ابزارهای مختلفی وجود دارد، ولی 
یک حلقه مفقوده ای در ایران وجود دارد و آن نکته احترام 
به اصول و قوانین بازار آزاد و بازار رقابتی اس��ت. وی بیان 
داشت : به عبارت دیگر دولت ها در کشورهای توسعه یافته 
از اختیار بس��یار محدودی در دس��تکاری متغیرهای بازار 
همانند نرخ ارز، نرخ س��ود، ن��رخ تأمین مالی، نرخ نهاده ها 
و یا نرخ فرآورده های ش��رکت ها برخوردارند. اساسا شاکله 
اصلی استفاده از ابزارهای یاد شده این است که دولت ها در 
این بازار نقش کامال حداقلی داشته باشند، نه اینکه همانند 
ای��ران به ص��ورت یک باره تصمیم بگیرن��د که نرخ تأمین 
مالی را افزایش یا کاهش دهند. این مسئله درحالی مطرح 
می ش��ود که در دنیا در مورد هر تغییر 0. 25 درصدی نرخ 

سود، هر سه ماه تصمیم گیری می شود. 
عربی تاکید کرد:  بنابراین استفاده از ابزار مدیریت ریسک 
منوط به احترام به قواعد بازار رقابتی بوده و مادامی که بازار 
رقابت��ی و قواعد در بازارمان حاکم نباش��د، وضعیت از این 
بد تر می شود. وی خاطرنشان کرد: در هر تصمیم، یا خریدار 
س��ود و یا فروشنده سود می کند و این واقعیت بازار است. 
اگر امروز س��همی را به قیمتی بفروش��ید که فردا افزایش 
قیمت داشته باش��د، خریدار سود و شما زیان کرده اید. اما 
مهم این اس��ت آن طرفی که سود می کند به دلیل تصمیم 
خودش سود و زیان کرده باشد، نه اینکه فرد یا نهاد دیگری 

وارد این روند شود و آن را دگرگون کند. 
عربی تصریح کرد: ش��ما براساس یک متغیری تصمیم 
می گیری��د که اوراقی را خریداری کنید. وقتی این تصمیم 
را می گیرید فردا صبح اطالعیه ای از دولت می رسد که نرخ 
بهره 5 درصد افزایش یافته است. مطمئنا شما زیان خواهید 
ک��رد. در نتیجه وقتی متغیرهای بیرونی بر تصمیمات آتی 
بازار حاکم ش��ود، سبب خواهد شد که این عرصه، جایگاه 

خود را از دست دهد. 
عضو س��ابق هیأت مدیره س��ازمان بورس خاطرنش��ان 
کرد: بنابراین هر ابزار براساس مفروضاتی تعریف می شود و 
براساس یک سری مفروضات دیگری عملکرد پیدا می کند؛ 
وقتی مفروضات به هم می ریزند، در نتیجه عملکرد مختل 
می شود، در نهایت تا دولت دست از دخالت در متغییرهای 
بازار نکش��د، هیچگونه ابزار ریس��کی را نمی توان برای این 

فرآیند معرفی کرد.

حسین رهجو
خبرنگار

تاکید کارشناسان برای ساماندهی خروج نقدینگی از بازارسرمایه

دستکاری در متغیرهای اقتصادی پایان یابد
درحال حاضر آنقدر مشکالت اقتصادی بر بورس تاثیر گذاشته که سامانه چندان به چشم نمی آید

میزان مالكیت سهام در اختیار سهامدار عمده نماد شركت

3,7 میلیارد سهم وبصادر شركت گروه مالي سپهرصادرات-سهامي خاص
2.5 میلیارد سهم كنور شركت سرمایه گذاري توسعه معادن وفلزات-سهامي عام
1 میلیارد سهم بترانس شركت صنعت وتجارت آداک-سهامي خاص

450 میلیون سهم دعبید شركت كوبل دارو-سهامي خاص
3.4 میلیارد سهم ونیكی شركت توسعه معادن جنوب-بامسئولیت محدود
1,4 میلیارد سهم رتاپ شركت گروه داده پردازي بانک پارسیان-سهامي خاص

594,3 میلیون سهم
59,4 میلیون سهم

پردیس
ریشمک شركت سرمایه گذاري تدبیر-سهامي خاص

169.1 میلیون سهم شبندر شركت سرمایه گذاري توسعه معین ملت-سهامي خاص
2,6 میلیارد سهم رانفور شركت ملي انفورماتیک-سهامي خاص

61.2 میلیون سهم
1.1 میلیون سهم

چفیبر
دشیری شركت سرمایه گذاري ملي ایران-سهامي عام

446,1 میلیون سهم ختوقا شركت سرمایه گذاري سمند-سهامي خاص
89,4 میلیون سهم مرقام شركت سرمایه گذاري فرهنگیان-سهامي خاص

245,1 میلیون سهم خودرو شركت سرمایه گذاري وتوسعه راهبردي راز-سهامي خاص
12,2 میلیارد سهم ومعادن شركت فوالدمباركه
59,7 میلیون سهم
91,3 میلیون سهم

شبهرن
شفا شركت سرمایه گذاري توسعه ملي-سهامي عام

149,2 میلیون سهم
128,9 میلیون سهم

شپدیس
شیراز شركت سرمایه گذاري هامون سپاهان-سهامي عام

18,4 میلیون سهم فسرب شركت سرمایه گذاري مدبران اقتصاد-سهامي خاص
458,6 میلیون سهم شبندر صندوق سرمایه گذاري گنجینه زرین شهر
744,5 میلیون سهم حآسا شركت توكاریل-سهامي عام
145,3 میلیون سهم حسینا بنیادمستضعفان انقالب اسالمي
28,5 میلیون سهم چافست شركت چاپ ونشركتابهاي درسي ایران-سهامي خاص

766,2 میلیون سهم توریل شركت سرمایه گذاري توكافوالد-سهامي عام

 

14,61محصوالت چوبی     

8,79محصوالت کاغذي     

7,29-استخراج ذغال سنگ     

5,32استخراج کانه هاي فلزي     

5,13-انتشار، چاپ و تکثیر     

5,02-استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی به جز اکتشاف     

4,15الستیک و پالستیک     

3,57-خودرو و ساخت قطعات     

3,5-کاشی و سرامیک     

3,46کشاورزي، دامپروري و خدمات وابسته به آن     

8,79-محصوالت کاغذي     

8,51-سیمان، آهک و گچ     

8,47-پیمانکارى صنعتى     

7,7-سایر محصوالت کانی غیر فلزي     

3,15-حمل و نقل و انباردارى     

3,05-قند و شکر     

2,94-استخراج ذغال سنگ     

2,64-رایانه و فعالیتهاى وابسته به آن     

2,61مخابرات     

2,47-خودرو و ساخت قطعات     

27
1

39
1

28
6

30
8

44
0

1،1
10
,9

1،1
07
,3

1،1
02
,9

1،1
00
,1

1،1
10
,3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

شنبه یکشنبه دوشنبه  سه شنبه  چهارشنبه 
1،094

1،096

1،098

1،100

1،102

1،104

1،106

1،108

1،110

1،112

)میلیارد ریال( ارزش معامالت شاخص فرابورس

2،072 1،388 977 1،164 1،240

95،794

95،626

95،530 95،410

95،578

0

500

1،000

1،500

2،000

2،500

شنبه یکشنبه دوشنبه  سه شنبه  چهارشنبه 
95،200

95،300

95،400

95،500

95،600

95،700

95،800

95،900

)میلیارد ریال( ارزش معامالت شاخص کل بورس 



6
بورسکاال

رینگ جهانس
تغییر )درصد(قیمت نقدی

3.35+309.85 )دالر در پوند(مس

2.72-  904.25 )دالر در اونس(پالتین

0.04-16.42 )دالر در اونس(نقره

2.50-  391.50 )دالر در بوشل(ذرت

3.00-  523.25 )دالر در بوشل(گندم

4.00+2,458 )دالر در میلیون تن(کاکائو

0.72+  92.36 )دالر در پوند(پنبه

معامالت هفتگی بـورس کاال

| خرداد 97  هفته سوم  سال ششم  شماره 253 |

1397/02/29
ارزش حجم )تن(1397/03/04

تعداد قرار دادهایتعداد فروشندگانتعداد خریداران)میلیون ریال(
 معامله شده

رینگ صادراتیداخلیرینگ صادراتیداخلیرینگ صادراتیداخلیرینگ صادراتیداخلیرینگ صادراتیداخلیتابلو
89,9734,524,62024421,398تاالر پتروشیمی

226,8497,448,9907794تاالر صنعتی
84,2561,203,3399984تاالر فرآورده های نفتی

5,616263,829141480تاالر فرعی
25,00042,060111تاالر کاالی صادراتی

34,065443,74481328تاالر کاالی صادراتی کیش
119,6711,389,2371518273تاالر کشاورزی

526,36559,06514,830,016485,80442980141,92929کل بازار

تحلیــل

اوای��ل خردادماه جاری، ق��رارداد آتی 
زعفران تحویل ش��هریور م��اه ۱۳۹۷ 
در حال��ی راه ان��دازی ش��د که این سررس��ید ت��ا تاریخ ۲۰ 
ش��هریورماه ۱۳۹۷ قابل معامله خواهد بود. همچنین اندازه 
هر قرارداد ۱۰۰ گرم زعفران رش��ته ای بریده ممتاز )نگین( 
به عنوان دارایی پایه و حد نوس��ان قیمت روزانه زعفران در 
این معامالت نیز مثبت و منفی س��ه درصد نسبت به قیمت 
تسویه روز قبل خواهد بود. ازسوی دیگر قراردادهای آتی در 
اولین روز معامالتی، بدون حد نوس��ان قیمتی، با دوره پیش 
گشایش به مدت ۳۰ دقیقه در ابتدای جلسه معامالتی آغاز و 
پس از انجام حراج تک قیمتی رأس ساعت ۱۳ با دوره عادی 
معامالتی و اعمال حد نوسان قیمت روزانه ادامه یافت. البته 
قیمت پایه قرارداد آتی، همان قیمت کش��ف شده در حراج 
تک قیمتی بود که مبنای حد نوسان قیمت روزانه برای ادامه 

معامالت در حراج پیوسته قرار گرفت.

عدم دخالت دولت وجبران کمبود نقدینگی
ب��ر پای��ه این گ��زارش در مراس��م 
آغاز رس��می معامالت آتی زعفران در 
بورس کاالی ایران، حامد س��لطانی نژاد 
درخص��وص ویژگی های دارایی پایه در 
قراردادهای آتی گفت : نوس��ان پذیری 
قیم��ت دارایی پای��ه که تح��ت تاثیر 
عوامل��ی همچ��ون نوس��انات فصل��ی، 
نقدینگ��ی  کمب��ود  ج��وی،  ش��رایط 
کش��اورزان و صادرکنن��دگان، حضور 
واسطه ها و نوسانات نرخ ارز است، یکی 
از ویژگی های انتخ��اب دارایی پایه در 
قراردادهای آتی است. همچنین تعیین 
قیمت دارایی پایه براس��اس س��ازوکار 
رقابت��ی و عدم دخال��ت دولت، فراوانی 
دارایی پایه در بازار و اس��تانداردپذیری 
دارایی پایه نیز دیگر ویژگی های مطرح 
ب��رای انتخاب دارایی پایه مناس��ب در 

بازار آتی به شمار می رود.
وی ادام��ه داد: وجود فع��االن قابل 
توجه ک��ه در خصوص قراردادهای آتی 
زعفران شامل زعفران کاران، خریداران 
محلی، عمده فروش��ان، صادرکنندگان، 
کارخانج��ات بس��ته بندی، واس��طه  ها، 

تعاونی  های تولیدی  ، ش��رکت  های تولیدکننده مواد غذایی و 
نیز تولیدکنندگان مواد دارویی و گیاهی می ش��ود، از موارد 
مهم برای انتخاب دارایی پایه در قراردادهای آتی است.البته 
در این میان، حجم قابل قبول معامالت در بازار نقدی دارایی 
مورد نظر و وجود مرجع قیمت نقدی معتبر برای دارایی پایه 
نیز، از موارد دیگری اس��ت که در این رابطه می توان به آنها 
اشاره کرد.         س��لطانی نژاد به پذیرش زعفران در بازار فیزیکی 
بورس کاال نیز اش��اره و بیان داش��ت : پذیرش این محصول 
حوزه کشاورزی در سال ۱۳۸۹ در بورس کاالی ایران انجام 
شد و در سال ۱۳۹۵ شاهد معامله ۱۲ هزار گرم زعفران در 
بورس بودیم که این رقم در س��ال ۱۳۹۶ به ۱۲۱ هزار گرم 

افزایش یافت. 

روند پذیرش در مسیر افزایش 
همچنین از ابتدای س��ال جاری تاکنون نیز بیش از هفت 
میلیون و ۵۰ گرم زعفران در تاالر کشاورزی معامله شده که 
انتظار می رود این رقم تا پایان س��ال با افزایش چشمگیری 
همراه ش��ود. به گفته وی، پذیرش زعف��ران در بازار گواهی 
س��پرده کاالیی نیز در س��ال ۱۳۹۵ اجرایی و طی آن سال 
۷۹۸۱ گرم از این محصول در قالب گواهی سپرده در بورس 
کاال معامله شد. البته در سال گذشته نیز بیش از یک میلیون 

و ۲۶۲ هزار گرم زعفران در بازار گواهی سپرده کاالیی مورد 
دادوستد قرار گرفت و این رقم در سال جاری تاکنون به ۲۶۲ 

هزار و ۵۲۲ گرم رسیده است.

کارمزد و اخذ موقعیت 
مدیرعام��ل ب��ورس کاال درخص��وص س��اعات معامالتی 
قراردادهای آتی زعفران و س��قف مجاز موقعیت های تعهدی 
باز اظهار داش��ت : معامالت قراردادهای آتی زعفران شنبه تا 
چهارشنبه از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۵:۳۰ بوده و اشخاص حقیقی 
دارای کد معامالتی بازار مشتقه می توانند در هر نماد معامالتی 
۱۰۰۰ موقعیت اتخاذ کنند. اشخاص حقوقی نیز می توانند در 
هر نماد معامالتی ۱۰۰۰ موقعیت بگیرند که این میزان تا ۱۰ 
درصد موقعیت های تعهدی باز در آن نماد در بازار قابل افزایش 
است. همچنین در راستای حمایت از بخش کشاورزی کارمزد 
این معامالت برای س��ازمان بورس و اوراق بهادار و بورس کاال 
صفر در نظر گرفته شده و کارمزد کارگزاران نیز به ازای معامله 

هر قرارداد ۲۰۰۰ ریال تعیین شده است.

مزایایی قابل تامل 
این گزارش می افزاید که ب��ا راه اندازی قراردادهای آتی 
زعفران، نوس��انات بازار، تاثیری بر قیم��ت دارایی خریداری 
ش��ده نخواهد داشت و س��رمایه گذار این دارایی را در زمان 
آینده، با قیمتی مشخص، به فروش خواهد رساند. از مزایای 
ای��ن قرارداد نی��ز می توان به موارد زیر اش��اره کرد؛ با توجه 
ب��ه تبصره ۱ ماده ۷ قانون توس��عه ابزارهای مالی، معامالت 
قرارداده��ای آت��ی در بورس کاالی ایران مش��مول معافیت 
مالیاتی اس��ت. یکی از مهمترین مزایای ق��رارداد آتی برای 
س��رمایه گذاران در مقایس��ه با بازار نقدی وج��ود اهرم مالی 
اس��ت. معامالت قراردادهای آتی دربرگیرنده ریسک باالیی 
بوده و به معامله گران فرصت به دس��ت آوردن س��ود زیادی 
را می ده��د. همچنین اتاق پایاپای هر بورس نقش مهمی را 
جه��ت تضمین عملکرد مالی قراردادهای آتی معامله ش��ده 
ایفا می کند و به عنوان پش��توانه قابل اطمینان برای طرفین 
معامله اس��ت. در قراردادهای آتی برای اینکه س��رمایه گذار 
ق��ادر به فروش قرارداد آتی باش��د، نیاز به مالکیت آن ندارد 
و با عمل پیش ف��روش، می تواند یک قرارداد آتی را در بازار 
بفروشد و در صورت نیاز به تحویل، آن را از بازار نقدی تهیه 
کند. این امر میزان نقدش��وندگی معامالت را تا حد بس��یار 
زیادی افزایش می دهد. همچنین در این بازار تقابل عرضه و 
تقاضا منجر به کشف قیمت می شود که به دلیل حجم باالی 

معامالت قیمت ها عادالنه و شفاف است.

رونق معامالت محصوالت کشاورزی 
عل��ی ش��ریعتی مقدم، مدی��ر عالی 
گ��روه بین الملل��ی نوی��ن زعف��ران و 
رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
خراس��ان رضوی در ای��ن رابطه گفت: 
ه��ر حرکت اصولی مانند معامالت آتی 
می توان��د مثبت باش��د. ب��ه دنبال این 
ماجرا می توانیم روابط اقتصادی خود را 
گسترش دهیم و صادرکنندگان نیز از 
این طریق می توانند منتفع شوند. البته 
اگر زمینه حضور بازیگران اصلی زعفران 
ک��ه تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان 
هس��تند، فراهم شود، این معامالت نیز 

بسیار مثبت ارزیابی می شود.
اگرچه  کرد:  اضافه  ش��ریعتی مقدم 
در معام��الت قبلی زعف��ران در بورس 

کاال، حجم این محصول کم بود اما با اقداماتی که س��ازمان 
تعاون روس��تایی انج��ام داد و ازطرفی ب��ا همکاری بخش 

خصوصی و ب��ورس کاال، زمینه معامالت آتی این محصول 
فراهم ش��د.البته به دلیل پوش��ش ریسکی که در معامالت 
آتی وج��ود دارد، ورود هر محصولی به ای��ن بازار می تواند 
س��ودمند باشد. در همین رابطه، اگر ش��فافیت که یکی از 
مزایای بورس است، گسترش یابد، به تولیدکنندگان کمک 
خوبی ش��ده است.همچنین ش��ناور بودن قیمت معامالت، 
نکته دیگری اس��ت که اگر معامالت به صورت دستوری در 
بورس کاال انجام نش��ود، می توانیم ش��اهد معامالت خوبی 

برای این محصول باشیم.
به گفته وی، هم اکنون گام های عملی برای حضور هرچه 
بیش��تر انواع محصوالت در بورس کاال برداش��ته شده تا هر 
تولیدکننده ای بتواند از مزایای بورس کاال استفاده کند. البته 
قبل از سال جدید، محصوالت با افزایش قیمت چشمگیری 
روبه رو ش��دند و صادرکنندگان نیز به دلیل پشتوانه ضعیفی 
که داشتند، در اینجا با ضررهای زیادی مواجه شدند. پس در 
نتیجه تولیدکنندگان نیاز اساسی به بستری داشتند که این 
نوس��انات قیمتی را پوشش دهد که حاال با این اقدام بورس 
کاال درخصوص محصول زعفران، می توان از اتفاق مهمی در 

بورس کاال نام برد. 
مدیر عالی گ��روه بین المللی نوی��ن زعفران درخصوص 
اس��تقبال تولیدکنن��دگان از ای��ن موضوع اضاف��ه کرد: از 
آنجای��ی که اغلب تولیدکنندگان آش��نایی زیادی با بورس 
کاال ندارند، ممکن اس��ت در ابتدا با این کار موافق چندانی 
نداش��ته باش��ند، ولی اگر مس��ئوالن بتوانن��د مزایای این 
ب��ازار را برای آنها به تصویر بکش��ند، ش��اهد افزایش حجم 
معامالت در ب��ورس کاال و مرجعیت قیمت گذاری خواهیم 
بود. همچنین یکی دیگر از مش��کالتی که در این خصوص 
وجود دارد، اهمیت اس��تانداردهای محصول زعفران است؛ 
به طوری که ش��ناخت این محص��ول اهمیت فراوانی دارد و 
حتما الزم اس��ت این موضوع کارشناسی شود. باید در نظر 
داشت که تولیدکنندگان و صادرکنندگان ترجیح می دهند 
پول خود را به صورت اعتمادی در بازار خرج کنند ولی در 
بازاری که با آن ش��ناختی ندارن��د، ورود نکنند. در مجموع 
ب��ا کیفیت باالی��ی که بورس کاال نس��بت به ب��ازار بیرون 
دارد، اگر اعتمادس��ازی ها انجام ش��ود، به سرعت این بازار 
اصلی خواهد ش��د. البته نباید انتظار داشت تمام مشکالت 
محصول زعفران حل شود، ولی به هر طریق به نفع همگان 

خواهد بود.

کوتاه شدن دست دالالن 
امید محمدی یکی از کارشناس��ان 
بازار سرمایه نیز در این خصوص معتقد 
اس��ت که ماهی��ت قرارداده��ای آتی، 
پوشش ریسک اس��ت که در اصل هم 
قراردادهای آتی س��که نی��ز به همین 
دلی��ل راه اندازی ش��ده ب��ود. محمدی 
اف��زود: در این ن��وع از قراردادها، الزم 
است تا دارایی پایه قوی داشته باشیم؛ 
هم اکنون محصول زعفران وارد بازار آتی 
بورس کاال ش��ده که به دلیل پایه قوی 
که این محصول در دنیا دارد، می توانیم 

مرجع قیمت گذاری نیز باشیم.
این کارشناس بورسی اظهار داشت: درمجموع اگر بتوانیم 
ب��ا زیرس��اخت های خوبی که ایج��اد کرده ای��م، گران ترین 
ادویه دنیا را در این بازار به فروش برس��انیم و قیمت گذاری 
صحیح��ی انجام ش��ود می ت��وان از ف��روش غیرقانونی این 
محص��ول و همچنین ص��ادرات این محصول ک��ه با نام ها و 
برندهای خارجی انجام می ش��ود، جلوگی��ری به عمل آورد. 
البته معامله گران و کشاورزان نیز از فروش زعفران در بورس 
کاال استقبال کرده اند که در نتیجه با رونق بازار آتی زعفران، 

دست دالالن نیز کوتاه می شود.

نباید انتظار داشت تمام مشکالت طالی سرخ سامان یابد

تحول زعفرانی در بورس کاال  
قرارداد آتی از جنس زعفران و مسایل پیرامون

معام��الت آتی زعف��ران از ۲ خردادماه س��ال جاری در بورس کاال راه اندازی ش��د. پیش تر از آن 
دارایی های پایه دیگری نیز به عنوان قراردادهای آتی راه اندازی ش��ده بود. به جز قراردادهای آتی 
سکه، سایر قراردادها از استقبال چندانی برخوردار نشده و از تابلو معامالت آتی حذف شدند؛ درواقع قراردادهای آتی در 
زمینه محصوالت کش��اورزی تجربه موفقی نداشته است. البته شاید محصوالت کشاورزی ای که تاکنون به عنوان دارایی 
پایه برای قراردادهای آتی )کنجاله سویا، زیره سبز( در نظر گرفته شده بود، برای سرمایه گذاران ناشناخته بود؛ اما زعفران 
محصولی اس��ت که مصرف داخلی داش��ته و عامه مردم نیز با آن آشنا هس��تند. عالوه بر این فعاالن زیادی در این بازار 
)تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واسطه ها و...( مشغول به فعالیت هستند. به همین دلیل انتظار می رود قراردادهای آتی 
زعفران نسبت به سایر محصوالت کشاورزی با تجربه موفقی مواجه شود. حجم معامالت چند روز ابتدایی بازار، دورنمای 

امیدوارکننده ای را برای این ابزار مالی ترسیم می کند. 
اگرچه بیش از ۹۰ درصد زعفران جهان را ایران تولید می کند، اما جایگاه مناسبی به لحاظ سهم از گردش مالی در 
جهان ندارد. قراردادهای آتی زعفران به منظور رونق تجارت زعفران، کشف قیمت واقعی، حذف دست واسطه ها و همچنین 
ابزاری جهت پوشش ریسک در مقابل نوسانات قیمت راه اندازی شد. الزم به ذکر است تمهیدات ویژه ای در خصوص ورود 
کش��اورزان به این بازار ش��ده است تا کشاورزان بتوانند به راحتی محصول زعفران خود را در این بازار به فروش برسانند. 

درواقع کشاورز با تعیین کردن قیمت فروش برای آینده، خود را در برابر نوسانات احتمالی بیمه می کند. 

قرارداد آتی چیست؟
قراردادی است که در آن خریدار و فروشنده توافق می کنند، مقدار معینی کاالی مشخص را باکیفیت مشخص، قیمت 
معلوم و در زمان مشخص معامله کنند. در این قرارداد فروشنده متعهد تحویل کاال در تاریخ تعیین شده در زمان عقد 

قرارداد و همچنین خریدار متعهد به پرداخت وجه در تاریخ مذکور است.

مزایای قراردادهای آتی چیست؟
س��رمایه گذاران معموال از این نوع قرارداد برای پوش��ش ریس��ک خود اس��تفاده می کنند. به طور مثال کشاورزی که 
می خواهد در فصل برداش��ت، محصولش از نوس��انات قیمتی در امان باشد می تواند در این نوع قراردادها سرمایه گذاری 
کند. قراردادهای آتی به دلیل داش��تن ویژگی های اهرمی و دوطرفه بودن بازار مورد توجه بس��یاری از فعاالن بازار قرار 
گرفته است و از پرطرفدارترین ابزارهای مالی در بازارهای جهانی به شمار می آید. ویژگی اهرمی بودن می تواند سودهای 
سرشاری را نصیب سرمایه گذاران کند. همچنین به نسبت بازدهی باال، قراردادهای آتی از ریسک باالیی نیز برخوردارند. 

به همین دلیل سرمایه گذاری در قراردادهای آتی مستلزم داشتن دانش سرمایه گذاری باالیی است.
ویژگی قراردادهای آتی زعفران

1- دارای�ی پایه: قراردادهای آتی به ابزارهایی گفته می ش��ود که قیم��ت و ارزش آن ها از کاال و یا دارایی های دیگر 
مش��تق می ش��وند. دارایی پایه برای قراردادهای آتی زعفران، گواهی سپرده زعفران نگین زرین است. الزم به ذکر است 

معامالت گواهی سپرده زعفران نگین زرین در بستر سامانه سهام انجام می شود.
2- نماد قرارداد: نمادهای معامالتی قراردادهای زعفران براساس سال و ماه قرارداد نامیده می شوند که بر این اساس 
ه��ر نماد معامالتی به صورت SAMMYY اس��ت و در آن SA مخفف زعف��ران )saafron(، MM عالمت اختصاری 
 SAFSH۹۷ س��ال قرارداد است. در حال حاضر تنها نماد YY ماه قرارداد که به صورت حروف نمایش داده می ش��ود و

)سررسید شهریور ۹۷( فعال است.
3- اندازه قرارداد: در قراردادهای آتی اندازه هر قرارداد توسط بورس تعیین می شود و سرمایه گذاران فقط می توانند 

مضرب های صحیحی از این مقدار را معامله قرار دهند. اندازه قراردادهای آتی زعفران ۱۰۰ گرم زعفران است.
4- وج�ه تضمین: از آنجایی که قراردادهای آتی، قراردادهایی تعهدی هس��تند لذا به منظور ایفای تعهدات طرفین 
معامله، از خریدار و فروشنده وجهی به عنوان وجه تضمین دریافت می شود. وجه تضمین در قراردادهای آتی زعفران ۱۰ 
درصد ارزش قرارداد است. در حال حاضر که قیمت هر ۱۰۰ گرم زعفران ۶۰۰ هزار تومان است وجه تضمین قراردادهای 

آتی زعفران ۶۰ هزار تومان است.
5- دامنه نوسان: بازه قیمتی معامالت روزانه در قراردادهای آتی زعفران محدود به )۳± درصد( قیمت تسویه روز 

معامالتی قبل است و امکان ثبت سفارش باقیمتی باالتر و پایین تر از این بازه وجود ندارد.
6- حداقل تغییر قیمت سفارش�ات )tick price(: برای وارد کردن قیمت سفارش��ات در سامانه معامالت آتی 
زعفران یک محدودیت وجود دارد. به این صورت که قیمت های واردش��ده به سیستم باید حتما مضربی از یک عدد که 

توسط بورس تعیین شده، باشد. در واقع تغییر قیمت ها در آتی زعفران باید ۱۰ تومان به ۱۰ تومان انجام شود.
7- کارمزد معامالت: در بازار آتی زعفران کارمزد معامالت به ازای هر معامله مقداری ثابت است. درواقع در این بازار 

برای هر یک خرید و یا هر یک فروش ۲۰۰ تومان کارمزد لحاظ می شود.
با توجه به وجه تضمین پاییِن )حدودا ۱ درصد وجه تضمین قراردادهای آتی س��که( قرارداد آتی زعفران، این نوع از 
قراردادها حتی برای معامله گرانی که قصد دارند تا با س��رمایه ای اندک وارد بازار س��رمایه بشوند، جذاب است. عالوه بر 
این اندازه ۱۰۰ گرمی هر قرارداد سبب شده است که سود و زیان معامالت در عدد ۱۰۰ ضرب شود؛ بنابراین با افزایش 
یا کاهش قیمت ها س��ود و زیان ۱۰۰ برابر می ش��ود. همچنین با توجه به وجه تضمین باالی قراردادهای آتی س��که و 

محدودیت های اعمال شده بر آن، به نظر می رسد این ابزار مالی به عنوان ابزاری موازِی آتی سکه بارونق همراه شود.
راه ان��دازی معامالت آتی زعفران ضمن تنوع بخش��ی ب��ه ابزارهای مالی پیش روی س��رمایه گذاران، می تواند با ایجاد 
ش��فافیت قیمتی و همچنین پوش��ش ریسکی در مقابل نوسانات قیمت )طی فصول س��ال( به بهبود اوضاع تجاری این 

کاالی صادراتی کمک شایانی کند.

لیلی جعفری
کارشناس کارگزاری آگاه

زمینه حضور بازیگران اصلی زعفران که تولیدکنندگان و صادرکنندگان هستند، فراهم شود
مهشید خیزان

خبرتگار

اگرچه پذیرش 
زعفران  سال 

۱۳۸۹ در 
بورس کاالی 
ایران انجام 

شد، اما در 
سال ۱۳۹۵ 

معامله ۱۲ هزار 
گرم زعفران 

صورت گرفت  
که این رقم در 
سال ۱۳۹۶ به 
۱۲۱ هزار گرم 

افزایش یافت

به دلیل پوشش 
ریسکی که 
در معامالت 

آتی وجود 
دارد، ورود هر 

محصولی به این 
بازار می تواند 
سودمند باشد

با توجه به ورود 
زعفران به 

معامالت بازار 
آتی، به دلیل 
پایه قوی که 
این محصول 
در دنیا دارد، 

می توانیم مرجع 
قیمت گذاری 

باشیم اولین روز معامالتیتاریخ پذیرشدارایی پایهردیف
1387/3/121387/4/1شمش طال )1اونسی(1
1387/5/220کاتد مس2
1387/6/21387/6/25مفتول مس )1تنی(3
1387/8/21387/9/5سکه طال4
01388/9/17مفتول مس )5 تنی(5
1389/5/191389/8/18شمش طال )10اونسی(6
1392/6/291393/2/28زیره سبز7
1392/12/191394/3/16کنجاله سویا8

لیست دارایی های پایه قراردادهای آتی تا قبل از زعفران

منبع: سایت بورس کاال
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اخبار هفته
دستگاه های دولتی از تولیدات داخلی استفاده کنند

رئیس اتاق یاس��وج می گوید: واحدهای تولیدی 
در اس��تان وجود دارد ک��ه کاالهای با کیفیت و 
رقابت پذیر تولید می کنند اما برخی از دستگاه ها 
محصوالت مورد نیاز خود را از س��ایر اس��تان ها 
تأمین می کنند. باید از تولیدات اس��تان استفاده 
شود و دس��تگاه ها، کاالهای داخلی را در لیست 

خرید خود قرار دهند.
جبار کیانی پور با اشاره به اهمیت توسعه خوشه ها و تکمیل زنجیره تولید 
فرش، خاطرنش��ان کرد: ظرفیت های تولید فرش در این استان باالست و 
به دلیل س��ابقه تاریخی اس��تان در این حوزه، باید در بخشی مانند فرش 
دس��تباف بی��ش از قبل فعال ش��ویم. کیانی پور به ایج��اد مرکز تجاری و 
گس��ترش ظرفیت نمایش��گاهی برای فعاالن اقتصادی اشاره کرد و گفت: 
پروژه های عمرانی و صنعتی احداث، ظرفیت مناس��بی برای ایجاد اشتغال 
دارند و باید نس��بت به اجرای هدفمند ای��ن پروژه ها اقدام کرد. وی افزود: 
ایجاد فرصت برابر برای ش��رکت های مختلف پیمانکاری نیز کمک فراوانی 

به فعالیت شرکت های ضعیف تر و تحقق عدالت می کند.

تبعیضی در پرداخت دالر ۴۲۰۰ تومانی نیست
عض��و ات��اق ایران گف��ت: تبعیض و مش��کلی در 
زمینه تخصیص دالر ۴۲۰۰ تومانی برای واردات 
و ثبت س��فارش وجود ندارد اما سامانه نیما هنوز 

اختالل دارد.
اختالالت س��امانه نیما و از طرف دیگر تخصیص 
پیدا کردن و نکردن دالر ۴۲۰۰ تومانی برای ثبت 
س��فارش واردات کاال از جمله مس��ائلی است که 

بسیاری از تجار و واردکنندگان آن را مطرح می کنند.
در این زمینه اسداهلل عسگراوالدی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران اینگونه 
پاس��خ داد که دالر ۴۲۰۰ تومانی به همه متقاضایان ثبت سفارش واردات 
تخصیص یافته و حتی کس��انی که هفته گذش��ته نس��بت به ثبت سفارش 

واردات کاالی خود اقدام کرده اند، دالر ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند.
وی اف��زود: این ک��ه گفته می ش��ود بین ش��رکت های کوچ��ک و بزرگ در 
تخصیص دالر ۴۲۰۰ تومانی تبعیض قائل می ش��وند و برخی در این زمینه 
مش��کل دارند، صحت ندارد. چراکه تا جایی که ما اطالع داریم و می بینیم 

همه متقاضیان درحال دریافت ارز مورد نیاز خود هستند.

یادداشت
خرمشهر، قطب بالقوه تجاری   

نام خرمشهر، بی اختیار واژه هایی مانند ایثار، ایستادگی، عشق به وطن را در خاطر هر هموطن پدیدار 
می کند اما واژه هایی همچون تجارت نیز باید در این رابطه گنجانده شود.

در س��ال های نه چندان دور، خرمش��هر به دلیل پویایی، فعالیت های تج��اری فراوان، زیبایی و 
بدعت بافت شهری و امکانات نوین، شهره بوده، به شکلی که عروس خلیج فارس بی شک بهترین 
توصیف در ش��رح حال این شهر زیبا بود. ش��هری آباد و خرم با جلوه های بی بدیل در شاخه های 
مختلف اقتصادی؛ اما با هجوم ظالمانه حزب بعث عراق، خرمشهر آباد قدم به قدم به ویرانی نزدیک 
شد. در ابتدای جنگ تحمیلی و با دفاع جانانه مردم خرمشهر با کمترین امکانات در مقابل ارتش 

تا دندان مسلح بعث، واژه هایی چون مقاومت و مردانگی نیز به ویژگی های خرمشهر افزوده شد.
جنگ تحمیلی با دفاع مقدس همراه شد، ولی با کینه ورزی دشمن خرمشهر ویران و در چنگال دشمن قرار گرفت. 
ش��اید باز پس گیری خرمش��هر و آزادی آن دور از ذهن به نظر می رسید. امری که باز هم با از خودگذشتگی و ایثار در 
سوم خرداد به دست آمد. و خرمشهر تبدیل شد به سمبل ایران اسالمی در دفاع و مقاومت. دوران دفاع مقدس پایان 
یافت و خیابان های خرمش��هر نش��انی از زیبایی و پویایی پیش از جنگ تحمیلی را در خود نمی دید. اکنون وقت آن 
رس��یده بود تا خرمشهر به آبادی سابق خویش بازگردد؛ اما خرمشهر همچنان ایستاده در انتظار پویایی سابق خویش 
است. با وجود تالش های صورت گرفته برای بازسازی خرمشهر و همچنین احداث مجدد زیرساخت های الزم در بنادر و 

جایگاه های اقتصادی، اما کمبودها در خرمشهر بیش از هر چیزی نمود پیدا کرده بود.
هیچ کس شک نداشت که برای احیای خرمشهر، ابتدا باید فعالیت های تجاری و اقتصادی این شهر را احیا کرد.  امری 
که به دلیل س��یل فعالیت های تجاری در دوران دفاع مقدس به بندرگاه های تجاری دیگر س��خت به نظر می رس��ید؛ اما 
خرمشهر با ظرفیت های بی شمار توان رقابت با هر قطب اقتصادی را دارد. عروس خلیج فارس نیاز به بازگشت به رونق 

تجاری سابق خویش داشته تا در سایه آن غبار رنج و سختی از مردم ایثارگر و مظلوم آن زدوده شود.
وجود زیر ساخت های کافی و الزم در بندر خرمشهر، امکانات مناسب در مرز تجاری شلمچه، راه های ترانزیتی متنوع، 
نزدیکی به مرکز کشور و همجواری با عراق و کشورهای دیگر حوزه خلیج فارس در کنار ظرفیت های گردشگری و صنعتی 

خرمشهر امید بازگشت خرمشهر به رونق سابق را همچنان زنده نگه داشته است.
الیروبی اروند رود و خروج شناورهای مغروقه از زمان جنگ تحمیلی تا کنون صورت نگرفته و این اقدام مهم ترین 
نیاز جهت فراهم نمودن ش��رایط مناس��ب جهت توس��عه فعالیت های تجاری اس��ت. اتصال خط آهن به بصره عراق و 
رایزنی جهت ایجاد خط ترانزیتی کاال تا کویت از خاک عراق نیز عاملی مهم در گسترش مراودات تجاری از خرمشهر 

خواهد بود.
اعطای تس��هیالت و امتیازات ویژه به بازرگانان فعال در این منطقه، بی ش��ک عاملی در جهت جبران سال های عقب 
ماندگی فعالیت های تجاری خرمشهر در جنگ تحمیلی خواهد بود. عاملی که در کنار بهره بردن از امتیازات منطقه آزاد 

اروند امکان ایجاد انگیزه کافی جهت بازگشت فعاالن تجاری به خرمشهر را فراهم خواهد کرد.
فع��االن بخش خصوصی خرمش��هر همچن��ان در انتظارند تا دولتمردان و مس��ئوالن با اقدام کاف��ی و رایزنی الزم 
بین المللی، تمام موانع در راس��تای بازگش��ت فعالیت های اقتصادی خرمش��هر به دوره پیش از جنگ را از مسیر رونق 
خرمشهر برداشته تا با آبادی مجدد شهر و ایجاد زمینه های اشتغال برای شهروندان، غبار رنج و ویرانی را از خرمشهر 

و خرمشهری بزدایند.

آغاز هفتمین دوره طرح پایش ملی محیط کسب وکار
اتاق ایران هفتمین دوره اجرای پایش ملی محیط 
کسب و کار را با نظرخواهی از فعاالن اقتصادی آغاز 
کرد. این پایش مربوط به وضعیت فضای کس��ب و 

کار کشور در فصل بهار 1397 است.
طبق اعالم مرکز آمار اتاق ایران، طرح  پایش ملی 
محیط کسب وکار کش��ور- بهار 1397در راستای 
اجرای ماده ۴ قانون بهبود مس��تمر محیط کسب 
وکار مصوب 139۰ مجلس ش��ورای اسالمی، از پنجم خرداد ماه تا پایان ماه 

جاری در سراسر کشور اجرا می شود.
ج��اری  وضعی��ت  ش��ناخت  ط��رح،  ای��ن  اج��رای  از  کل��ی  ه��دف 
 محی��ط کس��ب و کار در ای��ران و تغیی��رات آن ب��ه ص��ورت فصل��ی و 

ساالنه است.
مجموعه اعضای فعال اتاق ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون، جامعه هدف این 
طرح را تش��کیل می دهند. اجرای این طرح ب��ه روش نمونه  گیری تصادفی 
اس��ت و در این دوره نزدیک به ۴ هزار فعال اقتصادی، پیامک اطالع  رسانی 

را دریافت خواهند کرد.

مجلس راهکارهای پیوستن ایران به »FATF« را دنبال می کند:

فرصت یک ماهه ایران برای خروج از لیست سیاه مالی
 هفته نامه بورس: گ��روه ویژه اقدام مالی )FATF( در 
آخرین جلس��ه خود که از ۲1 تا ۲3 فوریه ۲۰1۸ در ش��هر 
پاریس برگزار شد، رأی به تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه 
داد و تصمیم گیری نهایی در مورد وضعیت ایران را به نشست 
م��اه ژوئن )تیرماه 97( موکول کرد که نتایج اقدامات مثبت 
ایران در حوزه مبارزه با پولش��ویی و تأمین مالی تروریس��م 

مشخص شده باشد.
در حال حاضر مجلس ش��ورای اسالمی درگیر بررسی و 
تصویب لوایح سه گانه ارائه شده از سوی دولت شامل »الیحه 
الحاق ایران به کنوانس��یون مبارزه با تأمین مالی تروریسم«، 
»الیحه اص��الح قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریس��م« و 

»الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی« است.
تصوی��ب این س��ه الیحه، می تواند م��الک تصمیم گیری 
FATF ق��رار بگیرد چراکه گروه وی��ژه اقدام مالی در بیانیه 
خود به صراحت از ایران خواسته بود تا هرچه سریع تر نسبت 
به تصویب قوانین صریح در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین 
مالی تروریسم اقدام کند؛ بر همین اساس، در جریان بررسی 
الیحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین 
مالی تروریس��م، وقتی اختالف نظر نماین��دگان مجلس باال 
گرفت و مقرر ش��دن این الیحه دوباره به کمیسیون امنیت 
ملی برگشت داده شود، علی الریجانی، رئیس مجلس فرصت 
این کمیس��یون را دو هفته اعالم ک��رد تا تکلیف این الیحه 

پیش از برگزاری جلسه گروه ویژه اقدام مالی روشن شود.
گروه ویژه اقدام مالی  )FATF(یک س��ازمان بین دولتی 
است که در س��ال 19۸9توس��ط هفت قدرت صنعتی دنیا 
)کانادا، انگلس��تان، آمری��کا، ژاپن، آلمان، فرانس��ه و ایتالیا( 
تش��کیل ش��د تا وضعیت مب��ارزه با پولش��ویی در بازارهای 
مختلف مالی را در سراس��ر جهان بررسی کرده و نتایج این 
بررسی ها را در جلس��ات چهار ماهه به کشورهای عضو این 

گروه ارائه کند تا از ریس��ک های موج��ود در بازارهای مالی 
کش��ورهای دیگر آگاه ش��وند و در همکاری با این کشورها 

احتیاط کنند.
این س��ازمان بر اساس اس��تانداردهای خود، 9 توصیه در 
زمینه تأمین مالی تروریس��م و ۴۰ توصیه در حوزه مبارزه با 
پولشویی ارائه کرده است و کشورها را بر اساس میزان رعایت 
این توصیه ها رتبه بندی می کند که در نتیجه آن، کشورهای 

کم ریسک و پرریسک مشخص می شوند.
بر این اس��اس از س��ال ۲۰۰۰ می��الدی در گزارش های 
ساالنه گروه ویژه اقدام مالی  )FATF( لیستی از کشورهایی 
که طبق اس��تانداردهای این گروه در مبارزه با پولش��ویی و 
تأمین مالی تروریس��م اهتمام ندارند، منتشر می شود که از 
س��ال ۲۰۰7 ایران نیز به آن اضافه و به کشورها توصیه شد 
که با آن مراوده نداشته باشند. در ادامه، ایران در سال ۲۰۰9 
   FATF در لیست کش��ورهایی قرار گرفت که طبق توصیه
کش��ورها باید علیه آن اقدام مقابله ای انجام می دادند چراکه 
به عقی��ده این گروه، در قوانین ای��ران به صورت دقیق برای 
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جرم انگاری نشده 
و ش��رط خروج ایران از این لیست نیز تصویب قانونی دقیق 

در این زمینه است.
این مس��ئله باعث ش��د مبادالت مالی ایران با بانک ها و 
مؤسسات مالی بین المللی به تدریج کمتر شد و کار به جایی 
رس��ید که بانک های ایران��ی تقریباً به ط��ور کامل از چرخه 
مب��ادالت مالی بین المللی حذف ش��دند ت��ا جایی که حتی 
نقل وانتقال درآمدهای نفتی ایران نیز با مشکل مواجه شد و 
روابط مالی حوزه تجارت خارجی نیز به چرخه غیررسمی و 

صرافی ها منتقل شد.
وقتی ایران به لیست سیاه FATF  رفت تصمیم گرفت 
که اقدامات الزم برای خروج از لیس��ت سیاه را انجام دهد 
و ب��ر همین اس��اس دولت الیحه مبارزه با پولش��ویی را به 
 مجلس فرس��تاد ک��ه تصویب آن تا بهمن ماه س��ال 139۴ 

به طول انجامید.
در این وضعیت که توافق هس��ته ای ایران و کش��ورهای 
موس��وم به 1+5 نیز به امضا رس��یده بود FATF در ژوئن 
۲۰16 مجاب ش��د تا به واس��طه اقدامات مثب��ت ایران در 
مبارزه با پولشویی، این کشور را موقتاً از لیست سیاه تعلیق 
کند و اکش��ن پلنی ارائه دهد تا ایران با عمل به آن به طور 
کامل از لیس��ت س��یاه خارج ش��ود و ایران نی��ز در خرداد 
1395 ب��هFATF   اع��الم کرد که ای��ران آمادگی اجرای 

این برنامه را دارد.
در این زمینه ایران توانست بسیاری از موارد الزامی برای 
مبارزه با پولشویی را انجام دهد اما انجام برخی موارد مستلزم 
اصالح قوانین قبلی بود که بر اس��اس آن دولت س��ه الیحه 
برای تصویب به مجلس فرستاد که این روزها در مجلس آنها 
را بررسی می کند؛ این در حالی است که تنها حدود یک ماه 
)FATF(  تا برگزاری جلس��ه بعدی گروه وی��ژه اقدام مالی

زمان باقی است و با برگزاری این نشست، زمان تعلیق ایران 
از لیست سیاه نیز پایان می یابد.

ظرفیت باالی شیراز در همکاری  اقتصادی با لهستان
نائب رئیس اتاق ش��یراز می گوید استان فارس 
به دلی��ل ظرفیت های مناس��ب در زمینه های 
کشاورزی، پزشکی و گردشگری می تواند زمینه 

همکاری ایران و لهستان را ایجاد کند.
محمد ص��ادق حمیدیان تصریح کرد:  اس��تان 
ف��ارس ظرفیت ه��ای منحص��ر به ف��ردی در 
زمینه های مختلف از جمله کشاورزی، پزشکی 
و گردش��گری دارد که هر یک از این پتانس��یل ها می تواند زمینه تعامل و 
هم��کاری دو طرف را ایجاد کند. وی اف��زود: بخش هایی از جمله گیاهان 
دارویی، مصالح ساختمانی، کشت فراسرزمینی، محصوالت کشاورزی مانند 
پس��ته و کشمش، محصوالت دامی و آرایش��ی و بهداشتی، کاغذ گراف و 
تحریر، تبادل گردشگر و سرمایه گذاری های مشترک می تواند از زمینه های 
همکاری فعاالن اقتصادی فارس و لهس��تان باشد. نائب رئیس اتاق شیراز 
اضافه کرد: نیازها و توانمندی های اس��تان فارس را در قالب یک لیس��ت 
به فعاالن اقتصادی کش��ور لهس��تان ارائه می کنیم تا بتوانیم راهکارهای 

همکاری های مشترک را مشخص کنیم.

خب�����ر

بخش خصوصی از ۴۲ درصد تسهیالت صندوق توسعه محروم ماند
 هفته نام�ه بورس: گزارش تجمیعی 
عملکرد تس��هیالت ارزی و ریالی از محل 
منابع صندوق توسعه ملی از زمان تأسیس 
این صندوق در سال 13۸9 تا پایان آذرماه 
1396 حاکی از این اس��ت که در این بازه 
زمان��ی 3۴میلی��ارد و ۴69 میلیون دالر 
تس��هیالت به مرحله تخصیص رسیده که 
57.6 درصد از آن نصیب بخش خصوصی 

شده است.
بررس��ی گ��زارش تجمیع��ی عملکرد 
تس��هیالت ارزی و ریال��ی از محل منابع 

صندوق توس��عه ملی از زمان تأس��یس این صندوق در س��ال 13۸9 تا پایان آذرماه 1396 نش��ان می دهد: مبلغ کل 
تسهیالت ارزی پذیرش شده توسط صندوق تا پایان آذرماه 96 معادل 36میلیارد و ۲69 میلیون دالر بوده که از این 

مقدار معادل 3۴میلیارد و ۴69 میلیون دالر به مرحله تخصیص ارز )صدور مسدودی به بانک مرکزی( رسیده است.
طبق آمارهای ارائه شده از سوی صندوق توسعه ملی، از مجموع تسهیالت ارزی مسدود شده معادل 19میلیارد و 
۸6۴ میلیون دالر به بخش خصوصی، معادل 1۰1 میلیون دالر به طرح های بخش تعاون و معادل 1۴میلیارد و 5۰۴ 

میلیون دالر به طرح های بنگاه های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی اختصاص یافته است.
گفتنی اس��ت عالوه بر تس��هیالت تخصیص یافته از طریق قراردادهای عاملیت، معادل 11 میلیارد دالر نیز برای 
اعطای تسهیالت برای اجرای طرح های ملی مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزی اختصاص یافته که در این آمارها 

گنجانده نشده است.
بر این اساس سهم بخش خصوصی از تسهیالت صندوق توسعه 57.6 درصد و سهم بخش تعاونی از این تسهیالت 
فقط ۰.3 درصد بوده درحالی که فلس��فه تش��کیل صندوق توسعه ملی، کمک به بخش خصوصی است؛ به عبارت دیگر 
عملکرد صندوق توسعه نشان می دهد در بهترین حالت و بدون در نظر گرفتن منابعی که از این صندوق برای اجرای 
طرح های ملی در اختیار دولت قرار گرفته اس��ت، چیزی در حدود 5۸ درصد از تس��هیالت این صندوق در اختیار دو 
بخش خصوصی و تعاونی قرار گرفته و مابقی منابع با انحراف از هدف گذاری اصلی صندوق توسعه به نهادهای عمومی 
و خصولتی ها رسیده است. گزارش صندوق توسعه ملی حاکی از این است که از کل مبلغ مسدود شده برای پرداخت 
تسهیالت از طریق قراردادهای عاملیت ارزی مبلغ 13میلیارد و ۴۲7 میلیون دالر با همکاری بانک های عامل و بانک 

مرکزی به مرحله پرداخت رسیده است.
از س��وی دیگر از ابتدای تأس��یس صندوق توسعه ملی، بخشی از منابع بر اساس تکالیف قانونی به تسهیالت ریالی 
اختصاص یافته اس��ت. از محل قراردادهای عاملیت ریالی مبلغ 11هزار و ۸۸3 میلیارد تومان به طرح ها و پروژه های 
معرفی شده از طرف بانک های عامل اختصاص یافته که تا پایان آذر 96 از مجموع این مبلغ 7هزار و 66میلیارد تومان 
به صندوق بازپرداخت شده و از اصل مبالغ پرداختی به بانک ها مبلغ ۴هزار و ۸17 میلیارد تومان نزد بانک ها به عنوان 

تسهیالت جاری باقی مانده است.
همچنین از ابتدای سال 96 تا پایان آذرماه در راستای اجرای حکم ماده 5۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی دولت )۲( صندوق توسعه نسبت به سپرده گذاری در بانک های دولتی و خصوصی برای اعطای 

تسهیالت ریالی به طرح های اقتصادی اقدام کرده است.
بر اس��اس این گزارش، میزان س��رمایه گذاری های انجام ش��ده توس��ط صندوق در بانک های دولتی و خصوصی در 
بازه 9 ماه ابتدایی س��ال گذش��ته، در مجموع برابر ۸هزار و 59 میلیارد تومان بوده اس��ت که بر این اس��اس سرجمع 
سپرده گذاری های انجام شده از ابتدای سال 9۴ تا پایان آذرماه 96 معادل 19هزار و 1۰۰میلیارد تومان بوده است. که 
از ای��ن مبلغ تا پای��ان آذرماه 96 مجموعاً 1۲۲ فقره قرارداد جمعاً به مبلغ 9هزار و 71۲میلیارد تومان برای تخصیص 

تسهیالت به متقاضیان دارای اعتبار بوده اند.

هانی فیصلی
رئیس اتاق خرمشهر

رئیس کمیسیون توسعه صادرات ایران:

افزایش نرخ ارز، موجب تقویت 
صادرات در دوماهه اول سال شد

 هفته نامه بورس: موسی پور، رئیس کمیسیون توسعه 
صادرات ایران می گوید: آمار باالی صادرات در دوماهه اول 
بهار، ارتباط مستقیمی با افزایش نرخ ارز دارد. در این دوره، 
سیاست گذار باید برنامه ریزی درست اقتصادی در راستای 
حمایت از تولید داشته باشد و این برنامه ها مداوم و مستمر 

باشد نه مقطعی.
چن��د روز پی��ش، فرود عس��گری، رئی��س کل گمرک 
ای��ران از افزای��ش ۲5 درصدی ص��ادرات غیرنفتی تا ۲9 
اردیبهش��ت ماه س��ال جاری خب��ر داد. او با اع��الم رقم 7 
میلیارد دالری صادرات گفت: با توجه به تصمیمات جدید 
دولت و راه اندازی سامانه نیما، صادرات کاال نسبت به سال 
گذش��ته افزایش ۲5 درصدی و واردات کاهش یک و نیم 

درصدی داشته است که نشان از موفقیت های 
سیاست های ارزی دولت دارد. 

عدن��ان موس��ی پور، رئی��س کمیس��یون 
توس��عه صادرات ات��اق ای��ران، می گوید: آمار 
باالی ص��ادرات در دوماه��ه اول بهار، ارتباط 
مس��تقیمی با افزایش نرخ ارز دارد؛ باال رفتن 
قیمت ارز س��بب ش��ده انگیزه صادرکننده ها 

برای فروش محصول و حضور در بازارهای منطقه بیش��تر 
ش��ود. او ادامه می دهد:  این افزایش صادرات یا انگیزه برای 
افزایش صادرات به حدی بود که صادرکننده ها در تعطیالت 
نوروزی که عمدتاً مانعی برای صادرات اس��ت، هم دست از 
کار نکش��یده و توانستند محصوالت خود را صادر کنند. به 
گفته وی در این دو ماه حجم صادرات و ارزش صادرات هر 
دو باال رفته است. اما اینکه آقای عسگری این افزایش را به 
تصمیمات اخیر ارزی دولت و راه اندازی س��امانه نیما ربط 
می دهد، درست نیست. او ادامه می دهد: این نوعی آدرس 
غلط دادن است؛ خیلی از صادرکننده ها و فعاالن اقتصادی 

رغبت چندانی به سامانه نیما ندارند و یا اصاًل 
ش��ناخت کافی به این حوزه ندارند. به گفته 
موس��ی پور ما در این مدت هیچ بخشنامه ای 
مبنی بر حمایت از صادرات دریافت نکرده ایم 
و بیشتر بخشنامه های صادرشده، نقش مانع 
ایفا کرده تا نقش حامی یا مش��وق صادرات. 
تنه��ا عام��ل و مهم ترین عام��ل در افزایش 
صادرات افزایش نرخ ارز بوده است که خیلی از هزینه ها را 
برای صادرکننده ها پوشش داده است. این فعال اقتصادی 
درب��اره پایین آم��دن ارزش واردات هم می گوید: مس��ئله 
واردات ارتباط مس��تقیمی با خروج آمریکا از برجام دارد؛ 
اگرچه باال بودن نرخ ارز هم در این مس��ئله بی تأثیر نبوده 
اس��ت. موس��ی پور معتقد اس��ت: ایران با خروج آمریکا از 
برج��ام با موانع متعددی روبرو خواهد بود؛ خروج خیلی از 
شرکت های بزرگ از ایران، بازگشت برخی از تحریم ها و یا 
از دس��ت دادن برخی از بازارهای منطقه از آثار این خروج 

خواهد بود.

رئیس اتاق ایران و ایتالیا تشریح کرد:

جزئیات نخستین رویداد تجاری فناوری های پیشرفته ایران؛ از ایده تا عمل
 هفته نامه بورس: نخستین رویداد تجاری فناوری های پیشرفته ایران 
به همت اتاق ایران سه ش��نبه، پنجم تیرماه برگزار می ش��ود. این نخس��تین 
بار اس��ت که رویداد تجاری فناوری های پیشرفته ایران در اتاق ایران برگزار 
می ش��ود. شاید نام همایش متقاضیان را اندکی س��ردرگم کند، اما هدف از 
برگزاری آن به زبان ساده ایجاد ارتباط بین دارندگان ایده های نو و بنگاه داران 

طالب ایده است.
از آنجا که این رویداد با همکاری اتاق ایران و ایتالیا و کمیته های مشورتی 

ریاس��ت اتاق ایران برگزار می ش��ود، احمد پورفالح به عنوان رئیس ات��اق ایران و ایتالیا و 
همچنین مشاور عالی رئیس اتاق ایران در تشریح آنچه قرار است انجام شود، گفت: یکی 
از مش��کالت اساسی در طول سالیان گذش��ته این بوده که فارغ التحصیالن در رشته های 
مختل��ف به خصوص در رش��ته های مولد ماند صنعت و معدن، آم��وزش ندیده اند که در 
مع��ادن و بازارهای تخصصی خود فعالیت کنند. فاصله بین دانش��گاه که تولیدکننده این 

فارغ التحصیالن است و بنگاه ها که مصرف کننده آن هستند بسیار زیاد شده است. 
وی ادام��ه داد: با این توصیف در گروه کمیته های مش��ورتی ات��اق ایران برای حمایت 
از اس��تارت آپ ها و صنای��ع دانش بنیان تصمیم به برگزاری این همایش گرفته ش��د. طی 
اطالعیه ای به دانشگاه های مطرح کشور از آن ها خواستیم افراد صاحب ایده و طرح را به ما 

معرفی کنند. این افراد مقاله ای از طرح خود را بدون ذکر جزئیات ارائه می دهند.
پورف��الح تصریح کرد: تعدادی از مقاله ها توس��ط تیم داوری که ش��امل اعضای هیأت 
علمی دانشگاه ها و بخش های مولد هستند، انتخاب خواهند شد. صاحب مقاالت منتخب 
روز سه شنبه پنجم تیرماه طرح خود را در 5 دقیقه معرفی می کنند. سپس پرسشنامه ای 
در س��الن توزیع می ش��ود که عالقه مندان به همکاری با دارندگان این ایده اعالم آمادگی 

می کنند تا پس از همایش به صورت رو در رو با یکدیگر وارد مذاکره شوند.
بر اس��اس اظهارات مش��اور عالی رئیس اتاق ایران در واقع اتاق ای��ران به عنوان پل 
ارتباط��ی دارندگان طرح ها و پروژه ه��ا را به بنگاه داران متصل می کند. چنین کاری باید 

زودتر از این در اتاق ایران انجام می شد و ما حتی پیشنهاد تأسیس دبیرخانه 
دائمی برای اس��تارت آپ ها را داش��ته ایم. وی در مورد ویژگی این طرح ها و 
مقاله ها نیز توضیح داد: طرح ها باید  از نمونه خارجی برداشت نشده و تنها 
جنبه داخلی داش��ته باش��ند. همچنین طرح هایی که فکر می کنیم زمینه 
سرمایه گذاری روی آن فراهم است و برای پیشبرد مباحث توسعه ای به آن 

نیاز داریم در اولویت هستند.
رئی��س اتاق ایران وایتالیا در مورد نحوه نظارت بر این روند نیز تش��ریح 
کرد: کمیته نظارتی برای این کار در نظر گرفته ایم؛ چنانچه بخش حقوقی اتاق بر تمامی 
گفت وگوها نظارت کرده و ضمانت می کند که حقی از دو طرف ضایع نش��ود. مثاًل اگر 
فردی ایده تقلبی ارائه دهد اس��م او وارد لیس��ت سیاه ش��ده  و راه پیشرفت او در آینده 
مس��دود خواهد ش��د. پورفالح در مورد زمانبندی اجرای پروژه ها نیز گفت: متأس��فانه 
اغل��ب پروژه ها با تأخیر زمانی باال انجام می ش��وند. گاهی اجرای آن ها به حدی طوالنی 
می ش��ود که اگر این طرح امروز بکر اس��ت، دو سال دیگر در دیگر کشورها اجرایی شده 
است. روی مشخصات مربوط به هر پروژه زمانبندی آن نوشته شده و باید گروه نظارتی 
از اتاق ایران و کمیته های مش��ورتی بر پیش��رفت کار نظارت کند.به اعتقاد وی هر سال 
یک بار این رویداد باید تجدید ش��ود تا شاید بتوان در آینده به کمک اتاق های مشترک 
از س��رمایه گذاران خارج��ی دعوت کرده و س��رمایه جذب کرد. ای��ن کار عالوه بر اینکه 
می توان��د بخش مولد داخلی را به دانش های نو هدایت کند، از س��وی دیگر می تواند از 

نظر بین المللی جایگاه ایران را ارتقا دهد.
گفتنی اس��ت طبق آمارهای رس��می رتبه ایران بین کشورهای دنیا در تولید علم ۴ و 
در نانوتکنولوژی 3 اس��ت. این رتبه نشات گرفته از انتشار مقاله است و باید روزی بتوانیم 
ایده ها و طرح های روی کاغذ را به محصول و تولید نهایی تبدیل کنیم. امیدواریم در دوره 
دوم از کش��ورهایی مانند کره که در زمینه دانش های نو فعالیت کرده اند برای عضویت در 

هیأت علمی انتخاب مقاالت دعوت کنیم.
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رویداد 
هفته

خروج ایاالت متحده از برجام از یک 
دیدگاه تاثیره��ای عمیقی بر اقتصاد 
ایران و در کنار آن بخشی از شرکت های اروپایی که در 
دوران برجام با ایران وارد قرارداد شدند باقی می گذارد؛ 
بخشی از این تاثیرها خارج از آن چه در ایران به تصویر 
درمی آید، تاثیری است که تحریم های ایران می تواند بر 
روی قیمت نفت بر جای بگذارد. گزارش زیر ترجمه ای 
از گ��زارش هفته نامه بلومبرگ بیزنس ویک در رابطه با 
تاثی��ری که خروج آمریکا از برج��ام می تواند بر قیمت 
نفت داش��ته باش��د است: در س��ال ۲۰۱۴ قیمت یک 
بشکه نفت به زیر ۱۰۰ دالر سقوط کرد و از همان زمان 
به بعد با وجود ش��ناخت به آس��تانه مهم روانشناختی 
نتوانسته مرزهای پیش��ین خود را رد کند. با این حال 
قیمت نفت خام برنت که معیار بین المللی قیمت گذاری 
نفت اس��ت، در ۱۲ ماه گذشته ۴۶ درصد افزایش یافته 
و در روزهای اخی��ر در حال محک زدن ۸۰ دالر برای 
هر بش��که اس��ت. بخش��ی از این افزایش قیمت که به 
وسیله اقتصاد جهانی توجیه شده چنین است: صندوق 
بین المللی پول انتظار دارد که رش��د اقتصادی در سال 
جاری ت��ا ۳.۹ درصد افزایش یابد که قوی ترین رش��د 
از س��ال ۲۰۱۱ تاکنون است. آنچه باعث نگرانی است، 
باوجود اینکه منابع در شرایط فعلی از سال های پیشین 
محدودتر هستند، بنابراین هرگونه اختالل در خروجی 
می تواند به سرعت از چاه های نفت به سمت پمپ های 
بنزین منعکس ش��ود. در این گ��زارش نگاهی داریم به 
تاثیر قیمت های باالی نفت بر روی دیگر بازیگران مهم 

عرصه اقتصاد.

 تاثیر این افزای�ش قیمت ها در اقتصاد 
جهانی چیست؟

در شرایطی که این باور حقیقت دارد که باالتر رفتن 
قیمت نفت به طور کلی بر روی رشد اقتصادی تاثیرگذار 
است، قدرت به اصطالح نفت در اقتصاد جهانی به شدت 
در حال کاهش است. تجزیه و تحلیلی که به تازگی به 
وس��یله گروه یو بی اس انجام شد به این نتیجه دست 
یافت که اقتص��اد جهانی نیازمن��د کاهش ۷ درصدی 
تولید نفت به ازای همان مقدار از تولید ناخالص داخلی 
نس��بت به سال ۲۰۰۷ است. البته این تاثیر از کشوری 
به کشور دیگر متفاوت است: اقتصاد کشورهایی که بر 
صادرات انرژی متکی هس��تند، بدون ش��ک با افزایش 
قیمت و افزایش تولید رو به رشد می گذارد، همزمان با 
صادرکنندگان، خزانه های دولتی نیز شرایطی به مراتب 

بهتر را تجربه می کنند. 

 خروج آمریکا از برج�ام چه تاثیری بر 
این روند می گذارد؟

یک مدل اقتصادی بلومبرگ نش��ان می دهد که بر 
اس��اس فاکتورهای موجود قیمت نفت در سال جاری 
۱۸ درص��د افزای��ش می یابد که نیم��ی از این افزایش 
قیمت ب��ه دلیل افزای��ش تقاضای جهانی اس��ت. نیم 
دیگر احتماال به دلیل آن چه که شوک عرضه شناخته 
می شود افزایش می یابد. بر اساس این تحلیل، با توجه 
به تصمیم دونالد ترامپ در رابطه با بازگشت تحریم های 
اقتص��ادی و انرژی به ایران، تقریبا یک میلیون بش��که 
نف��ت خالص در روز مورد توج��ه قرار می گیرد که باید 

میان دیگر کشورهای صادرکننده نفت این میزان برای 
جبران تقسیم شود. 

افزای�ش  ای�ن  برن�ده  کس�ی  چ�ه   
قیمت هاست؟

واضح ترین س��ود برنده از این ش��رایط عربس��تان 
س��عودی اس��ت، یکی از طرف های تاثیرگذار با تولید 
باالی نفت در اوپک که قراردادش با روسیه در محدود 
ک��ردن خروجی، نقش مهم��ی در کاهش قیمت نفت 
داشته است. نفت بیش از یک پنجم از تولید ناخالص 
داخلی پادش��اهی عربستان در سال ۲۰۱۶ بوده است. 
دیگر برندگان این عرص��ه می توانند نیجریه و کلمبیا 
باش��ند، این امتیاز بردن در حال��ی اتفاق می افتد که 
افزای��ش درآم��د حاصل از ص��ادرات نف��ت باید مانع 
انعطاف پذی��ری دولت ه��ا ش��ود و ش��رکت های نفتی 

دولتی را قادر به سرمایه گذاری کند.

 چه کسی ضرر می کند؟
واردکنن��دگان نفت خالص مانند مصر، هند، ترکیه 
و اوکراین. نیاز به پرداخت بیش��تر ب��رای خرید نفت 
دارن��د؛ چراک��ه قراردادهای حس��اب ج��اری افزایش 
می یابد و بازارهای در حال ظهور را به خطر می اندازد 
ک��ه افزایش نرخ بهره ایاالت متح��ده منجر به خروج 
ارز از این کشورها می ش��ود. با توجه به اینکه سرعت 
رشد و فعالیت های صنفی تعدیل می شود اروپا به طور 
کلی در این جریان آس��یب پذیر است.روسیه هم، که 
با عربس��تان س��عودی و آمریکا برای عنوان بزرگترین 
تولیدکنن��ده نف��ت در جهان رقاب��ت می کند؛ ممکن 
اس��ت از قیمت های جدید ضرر ببیند؛ چراکه باید در 
ش��رایطی که قیمت روبل به حد قابل توجهی کاهش 

یافته وام خارجی بگیرد. 
در ونزوئال کمبود س��رمایه گذاری و از دس��ت دادن 
متخصص های فنی در میانه های هرج و مرج اقتصادی 
اس��تخراج نفت کش��ور را به پایین ترین سطح خود در 
سی س��ال گذشته کشانده است. این سطح از استخراج 
نف��ت می تواند همچنان کاهش داش��ته باش��د: دولت 
ترام��پ مناظره های تحمیل تحریم ه��ای نفتی به این 
کشور را مدتهاست به مناظره گذاشته تا به این وسیله 
موف��ق به تغییر رژیم در ونزوئال ش��ود. در همین حال 
ش��رکت کونوکوفیلیپس در حال تمرین عملیاتی برای 
ضب��ط ذخایر نفت خام ونزوئالس��ت ک��ه در انبارهای 
ذخیره س��ازی کاراییب نگهداری می ش��ود، و آن را به 
عنوان جبران خس��ارت برای دارایی هایی که به وسیله 
دولت نیکالس مادورو رییس جمه��وری ونزوئال از آنها 

مصادره شده در نظر دارد. 

 این چه تاثیری بر اقتصاد ایاالت متحده 
آمریکا دارد؟

نفت گران تر به لطف رونق تولید نفت شیل خطری 
بس��یار کمتر از آنچه پیش از این ب��رای اقتصاد ایاالت 
متح��ده ایجاد می کرد، در حال حاض��ر ایجاد می کند. 
قاعده قدیمی در میان اقتصاددانان این بود که افزایش 
۱۰ درصدی قیمت هر بش��که نفت در سال نزدیک به 
۰.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را در یک 
س��ال پس از آن از بین می برد. مارک زندی اقتصاددان 

ارش��د تحلیل مودی در این رابطه می گوید: ۰.۱ درصد 
رقمی است که شرایط فعلی می تواند از افزایش قیمت 
نف��ت تاثیر بگیرد که البته این تاثیر هم در س��ال های 
آینده از بین می رود؛ چراکه تولید نفت ش��یل در پاسخ 

به قیمت های باالتر می تواند اوضاع را آرام تر کند. 
ایالت های تولیدکننده نفت مانند داکوتای ش��مالی، 
تگزاس و رایومینگ باید از فعالیت های استخراج بیشتر 
بهره مند شوند، اما در این باره داکو هشدار می دهد که 
افزایش بهره وری و صرفه جویی در کار می تواند این حد 
باال را محدود کند. خانواده های فقیرتر در سراسر ایاالت 
متحده بیش��ترین ضرر را می بینند. چراکه آنها حدود 
۸ درصد از درآم��د پیش از مالیات خود را برای بنزین 
ص��رف می کنند و این وقتی ش��کل عمیق تری به خود 
می گیرد که آن را با رقم ۱ درصد از درآمد خانواده های 

با درآمد باال برای بنزین مقایسه کنیم.

 آی�ا نفت گران ت�ر موجب ایج�اد تورم 
بیشتر می شود؟

پاس��خ این س��وال به میزان زیادی بستگی به وزن 
هزینه انرژی در س��بد خری��د مصرف کنندگان در هر 
کش��وری دارد. به عن��وان مثال، ای��ن طبقه بندی بر 
اساس تحلیل برخی از شرکت های داده پردازی شامل 
ی��ک عدد دو رقم��ی در اندونزی، مال��زی و نیوزیلند 
می ش��ود. چین، بزرگتری��ن واردکننده نفت در جهان 
می تواند قیمت ت��ورم را افزایش دهد و انتظار می رود 
قیمت ها در سال ۲۰۱۸ در این کشور به ۲.۳ درصد از 
۱.۶ درصد در س��ال ۲۰۱۷ افزایش یابد. جان اورلیک 
و جاس��تین جیمنز از س��رویس اقتص��ادی بلومبرگ 
معتقدند در ای��االت متحده دوران گذار از قیمت های 
نفتی به تورم نس��بت ب��ه آنچه که پی��ش از این بود 
کاه��ش یافته اس��ت. بخش��ی از این تغیی��ر به دلیل 

کاهش سهم نفت در ترکیب انرژی است.

 این چ�ه تاثیری بر بانک ه�ای مرکزی 
دارد؟

اگر قیمت نفت به می��زان قابل مالحظه ای افزایش 
یاب��د، بانک های مرکزی در صورت تع��ادل، یک دلیل 
کمتر برای حفظ سیاست پولی دارند در حالی که دولت 
ف��درال چرخه تثبیت را حفظ کرده اس��ت. پیش بینی 
می شود که بانک مرکزی هند برنامه افزایش نرخ بهره را 
در پیش بگیرد، زیرا بیشتر اقالم وارداتی کشور در این 

صورت گران تر می شود. 

 چه اتفاقی می افت�د اگر قیمت نفت به 
۱۰۰ دالر در هر بشکه برسد؟

حت��ی در این صورت تاثیری که بر جای می گذارد، 
مش��ابه تاثیر سال ۲۰۱۱ نیس��ت، چرا که نفت برنت 
س��االنه میانگین بیش از ۱۰۰ دالر در هر بشکه دارد. 
به گفت��ه اورلیک و جیمنز علت اصل��ی این کم تاثیر 
شدن افزایش نفت ش��یل است؛ »بدون انقالب شیل، 
نفت ۱۰۰ دالری، ۱.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی 
ایاالت متحده را در س��ال ۲۰۲۰ نسبت به قیمت ۷۵ 
دالر در ه��ر بش��که کاهش می دهد. ب��ا توجه به این 
فاکت��ور، ارزیاب��ی این می��زان تنه��ا ۰.۴ درصد تاثیر 

برجای می گذارد.

چه کسی از نفت می ترسد؟

اکرم شعبانی
روزنامه نگار

کیوسک خارجی
شکاف بزرگ انتظارات

حس��ابرس ها تنه��ا زمان��ی متوج��ه ای��ن نکته 
می ش��وند که یک چیز در این میان اش��تباه باش��د. 
هفته گذش��ته نمایندگان مجلس بریتانیا به شرکت 
حسابرس��ی KPMG، یک حسابرس که در تالش 
برای جلوگیری از ورشکس��تگی حساب های شرکت 
قراردادی و در حال ورشکس��تگی کاریلیون شکست 
خورده بود، به ش��دت انتقاد کردند. این مطلب را در 
رابطه با نقش و دیدگاه های موجود به ش��رکت های 
اکونومیس��ت  د  جدی��د  ش��ماره  در  حسابرس��ی 
می خوانیم. این نقش ش��رکت های حسابرسی را در 
آینده و شرایط آتی شرکت ها نشان می دهد. در عین 
حال مقام ه��ای آفریقای جنوبی برای حس��اب های 
ش��رکت خرده فروشی اس��تینهوف چش��م امید به 
ش��رکت حسابرس��ی دیلویت دارن��د. در این میان 
شرکت PwC که یک شرکت حسابرسی دیگر است 
می تواند برای صدها میلیون دالر هزینه دادرسی در 
بانک کلونیال که یک بانک وام دهنده آمریکایی است، 
نظر هیأت منصفه را به دس��ت بیاورد. در کنار تمام 
این ه��ا یک دادخواهی دیگر در دادگاهی در اوکراین 
به ارزش ۳ میلیارد دالر و دو س��ال ممنوعیت تالش 

در هندوستان را باید به این لیست اضافه کرد. 

ابتذال برگزیت

در روزه��ای پایان��ی ژوئ��ن س��ال ۲۰۱۶ نایجل 
فری��ج یک��ی از مهم ترین س��خنرانی های خود را در 
اتحادیه اروپا انجام داد. این سخنرانی در حالی انجام 
ش��د که تنه��ا ۵ روز پی��ش از آن در یک نارضایتی 
انتخاباتی و با برگزاری ی��ک رفراندوم مردم بریتانیا 
رای ب��ه خروج از اتحادیه اروپ��ا دادند و البته چنین 
تصمیمی برای نخستین بار در طول شش دهه تاریخ 
اتحادیه اروپا گرفته می شد. این گزارش را در شماره 
جدید بلومبرگ بیزنس ویک می خوانیم. رهبر حزب 
استقالل بریتانیا در پی تبرئه خود از چنین تصمیمی 
برآم��د. و نتیجه آن را نه تنه��ا تاثیرگذار در بریتانیا 
که در س��ایر کش��ورهای اروپای��ی پیش بینی کرد. 
تریزا می از جمل��ه داوطلبانی بود که تصمیم گرفت 
هدای��ت بریتانیا را در ش��رایطی که بس��یاری آن را 
ناممکن می دانستند بر عهده بگیرد. این در شرایطی 
اتفاق افتاد که رای دهندگان به خروج امید به ایجاد 
یک انقالب قاره ای داش��تند اما در حال حاضر اروپا 

مشکالتی از جنس متفاوت را تجربه می کند.

تلخند

 موج گرانی  »تحت کنترل« است !!!

اتحادی با طعم قهوه

نس��تله غول تولید مواد خوراکی سوییسی روز ۷ 
م��اه مه اعالم کرد که قراردادی با اس��تارباکس برای 
حقوق قانونی و فروش محصول به مصرف کنندگان و 
خدمات غذایی در خارج از قهوه خانه های استارباکس 

به امضا رسانده است.
 این مطلب را در ش��ماره جدی��د بیجینگ ریویو 
می خوانی��م. بر اس��اس ای��ن توافقنامه اس��تارباکس 
مبل��غ ۷.۱۵ میلیارد دالر ب��رای یک خط تجاری که 
درآمد ساالنه آن معادل ۲ میلیارد دالر است دریافت 
می کند. نزدیک به ۵۰۰ کارمند استارباکس به نستله 
می پیوندند تا عملکرد کسب وکار موجود و همچنین 

روش های توسعه جهانی را بیاموزند. 
نستله و استارباکس یک هدف مشترک در توسعه 
آین��ده خود دارند: گس��ترش به بازار چی��ن و ایجاد 
تحول در الگوهای مصرف کشورهای هدف مثل چین. 
گزارشی در مورد صنعت قهوه از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ 
در چین منتش��ر شد که نش��ان می دهد مصرف این 
نوش��یدنی در سال به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش 
می یابد و این در مقایس��ه با رقم رشد متوسط جهانی 

که تنها ۲ درصد است رقمی قابل توجه است.

نمونه آمریکایی

یک پوپولیست راست با پایه هایی پر از ظاهرفریبی 
و رس��وایی پس از رس��وایی؛ چند زن باید مورد آزار و 
اذیت یا توهین و سوءاس��تفاده قرار بگیرند تا سرانجام 
پایه های قدرت او فرو بریزد؟ این مطلبی اس��ت که در 
ش��ماره جدی نیوزویک می خوانیم. این سناریو ممکن 
است شبیه به آنچه باشد که در حال حاضر ترامپ با آن 
روبرو است البته با پایانی فانتزی. اما شروع این مبحث با 
ترامپ نبود، در واقع این مطلب با بحث درباره وضعیت 
برلوسکونی نخست وزیر پیشین ایتالیا شروع شد. این دو 
رهبر اشتراکات بسیاری دارند. هر دو آنها ثروتی دارند که 
ضامن آنها در دولت و البته انجام معامالتی است که در 
سایه انجام می دهند. هر دو مشهور هستند برلوسکونی 
هم زمانی مثل ترامپ یک برنامه تلویزیونی را در اختیار 
داش��ت. هر دوی آنها به عرصه های سیاسی وارد شدند 
و ادعا کردند که تنها آنها می توانند سیستم ورشکسته 
سیاسی را اصالح کنند. با این حال سیلویو برلوسکونی 
چندین زن را مورد آزار و اذیت و سوءاستفاده قرار داده 
بود که همین منجر به س��قوط سیاس��ی او شد اما آیا 

همین اتفاق برای ترامپ می افتد؟

کیوسک خارجی

کاریکاتور

 افزایش قیمت، مثل کره!

قیمت کره 100 گرمی از 3500 به 4500 افزایش یافت
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 هفته نامه بورس: ش��رکت شهداب براساس عملکرد و 
 p/e بر مبنای س��رمایه جدید تعدیل مثبتی داش��ت که رقم

شهداب را به 5/7 می رساند.
رضا اس��دی معاون مالی گ��روه کارخانج��ات تبرک در 
خصوص نماد غش��هداب با بیان این مطلب گفت :بر همین 
اس��اس در گزارش تفس��یری ش��رکت ش��هداب اعالم شد 
که برای س��ال مالی 97 س��ود هر س��هم معادل 380 ریال 
پیش بینی می ش��ود. معاون مالی گ��روه کارخانجات تبرک 
اف��زود : با توجه ب��ه اینکه دید بازار کوتاه مدت اس��ت، اگر 
همچنان رقم 380 را برای س��ود هر س��هم شهداب در نظر 
بگیریم p/e به عدد 4/7 می رس��د که در مقایس��ه با صنایع 
مش��ابه که p/e 8 دارند، فاصله زیادی داشته، اما از آنجا که 
51 درصد شهداب متعلق به تبرک است، سهم تبرک نیز از 

این فرآیند تاثیر خواهد پذیرفت. 

پتانسیل باال برای سودآوری
اس��دی در ادام��ه روند حرکتی قیمت س��هام تبرک را رو 
به رشد توصیف وبیان داش��ت : پروژه های آماده بهره برداری 
و یا درحال بازارس��ازی از جمله ش��رکت نوش پونه مش��هد، 
پتانسیل باالیی برای سودآوری تبرک دارد. البته این شرکت 
که در سال 88 پایه ریزی شده، با خرید و تجهیز ماشین آالت، 
فعالیت خود را در صنعت روغن و کیک و کلوچه آغاز کرده و 
توانسته در بازه دوساله ظرفیت تولید روغن را به 65 درصد و 
کیک و کلوچه را به 10 درصد برس��اند. همچنین محصوالت 
شرکت نوش پونه با برند تبرک و پس از بازارسازی مناسب از 

سال 95 وارد بازار شده است. 

مالکیت 51 تا 99 درصدی تبرک 
معاون مالی گروه کارخانجات تبرک به دیگر زیرمجموعه  های 
شرکت تبرک اشاره و گفت: شرکت کشت و صنعت شهداب 
ناب خراسان)سهامی عام( با سرمایه 104 میلیارد تومانی پس 
از پذیرش در بازار دوم معامالتی فرابورس در دی ماه سال 95 
عرضه شد. این شرکت خود دارای شرکت زیرمجموعه بهاران 
گل بهارخراسان است که تولید محصول اصلی آن شامل رب 

گوجه و کنسرو و مرباجات است و تبرک 51 درصد سهام این 
شرکت)غش��هداب( را در اختیار دارد. همچنین در این روند، 
ش��رکت نوش پونه مشهد)س��هامی عام( نیز با سرمایه 64.1 
میلیارد تومانی فعالیت داش��ته که تولید روغن و محصوالت 
آردی جزء فعالیت اصلی آن است و تبرک 99.8 درصد سهام 
آن را دارد. شرکت اخشان اخلمد )سهامی خاص( که فعالیت 
اصلی آن تولید گوجه فرنگی و س��ایر محصوالت کش��اورزی 
و دامپروری اس��ت یکی دیگر از شرکت های تبرک است که 

درصد مالکیت تبرک در این شرکت 99 درصد است. 

شرکت بهینا )سهامی خاص( هم با سرمایه 10.1 میلیارد 
تومانی تولیدکننده سس کچاب و سس های تک نفره است و 

تبرک صاحب 99.9 درصد از سهام آن است. 
وی در ادامه به شرکت طالی سفید تبرک )سهامی خاص( 
با س��رمایه 7.2 میلیارد تومانی اش��اره و افزود: این شرکت، 
دیگ��ر زیر مجموعه تبرک ب��وده که اهم فعالیت آن در حوزه 
محصوالت س��لولزی است و تبرک سهام 99.9 درصدی این 

شرکت را در اختیار دارد. 

دو شرکت آماده ورود به بورس 
مع��اون مالی گ��روه کارخانجات تبرک، از س��ه ش��رکت 
به عن��وان پروژه در ح��ال احداث نظی��ر فرآورده های غذایی 
خوش��مزه )س��هامی خ��اص( تولیدکنن��ده بطری های پت 
و ظروف پالس��تیکی، ش��رکت مبی��ن نگار بهناز )س��هامی 
خاص( تولیدکننده چیپس، پفک و آجیل و ش��رکت مهرانه 
خراسان)س��هامی خاص( تولید کننده قوطی سه تیکه فلزی 
اش��اره کرد و ضمن بی��ان اینکه تبرک در این ش��رکت ها با 
س��هام 99.9 درصدی سهامدارعمده اس��ت، تصریح کرد: در 
برنامه ه��ای آتی، تبرک قرار اس��ت ت��ا زیرمجموعه هایی که 
پتانسیل کافی دارند را وارد بازار سرمایه کند که در این بین 
شرکت نوش پونه آماده پذیرش است و به  زودی با نماد غپونه 
در ب��ازار پایه فرابورس درج خواهد ش��د. همچنین ش��رکت 

اخشان اخلمد، پتانسیل ورود به بازارسرمایه را دارد.

حجم باالی صادرات
اس��دی، صادرات محصوالت را یکی دیگ��ر ازعوامل قابل 
اتکا در روند س��ودآوری مجموع��ه تبرک عنوان کرد و گفت: 
هرچند تبرک تا کنون تنها به ش��کل غیرمس��تقیم و توسط 
نماین��دگان خود صادرات داش��ته اما حجم ب��االی صادرات 
محصول به پاکستان، ترکمنستان، افغانستان، عراق و روسیه 

انجام می شود. 
وی در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینکه پیش بینی سود 
256 ریالی اعالم ش��ده در س��ال جاری محقق خواهد شد یا 
خیر؛ گفت: پیش بینی س��ود حسابرسی شده سال 97 را در 
گزارش تفس��یری مدیریتی منتهی به 29 اس��فند سال 96، 

به  زودی به اطالع بازار خواهیم رساند. 

معاون مالی گروه کارخانجات تبرک خبر داد:

روند قیمت سهام تبرک رو به رشد
گزارش

افزایشضروریتولیدزغالسنگ
 هفته نامه بورس: زغال س��نگی ها در س��ال 96 موفق شدند 
پس از ماه ها تالش، افزایش نرخ زغال سنگ به 510 هزار تومان را 
تصویب کنند. همچنین اعالم شد نرخ های سال 97 پس از بررسی 

بیشتر تعیین خواهد شد. 
س��عید صمدی دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان زغال سنگ 
ایران با اعالم این مطلب در رابطه با نرخ خرید زغال س��نگ برای 
س��ال جاری گفت: جلس��ات بازنگ��ری نرخ زغال س��نگ در حال 
برگزاری است و احتماال تعیین و اعالم نرخ های امسال چند ماهی 

به طول خواهد انجامید؛ اما بدون شک هر نرخی تعیین شود از ابتدای سال 97 در محاسبات لحاظ خواهد شد.

2۰ درصد، حداقل افزایش نرخ 
دبی��ر انجمن صنفی تولیدکنندگان زغال س��نگ ایران در خصوص میزان احتمال��ی این افزایش نرخ عنوان کرد : با 
توجه به افزایش هزینه های تولید و نرخ حقوق و دستمزد و... پیشنهاد انجمن افزایش نرخ حداقل 20 درصدی نسبت 
به قیمت پایه س��ال گذش��ته، بوده اس��ت. صمدی با تاکید بر پایین بودن قیمت زغال س��نگ در کشور تصریح کرد : 
میانگین قیمت هر تن زغال سنگ در سال 96 در کشور، تقریبا 50 درصد قیمت محصوالت جهانی بوده است. گرچه 
محصوالت وارداتی به لحاظ کیفی تفاوت هایی با محصول داخلی دارند؛ ولی این تفاوت در حدی نیس��ت که اختالف 

قیمت شدید محصوالت داخلی و خارجی را توجیه کند.

قیمت زغال سنگ برمبنای شمش فوالد خوزستان
دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان زغال س��نگ ایران به شکل جدید قیمت گذاری زغال سنگ اشاره کرد و گفت : برای 
بلند مدت در نظر داریم جهت شفافیت و پیش بینی پذیری قیمت زغال سنگ با توجه به نرخ جهانی، قیمت زغال سنگ را به 

درصدی از شمش فوالد صادراتی وصل کنیم که در حال حاضر بحث 33 درصد شمش فوالد خوزستان مطرح است.

فرصتی برای افزایش قدرت رقابت تولیدکنندگان
صمدی در خصوص تاثیر تش��دید احتمالی تحریم ها بر صنعت زغال س��نگ کشور بیان کرد: صنعت زغال سنگ ایران 
برای تأمین مواد اولیه وابس��تگی چندانی به واردات ندارد. تجهیزات مورد اس��تفاده در شرکت ها هم عمدتا روسی است. 
بنابراین نه تنها اعمال تحریم های شدیدتر ریسک زیادی متوجه این صنعت نخواهد کرد؛ بلکه بالعکس ممکن است به 

فرصتی برای افزایش قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی در بازار بدل شود.

چشم اندازی روشن 
دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان زغال س��نگ از اجرای طرح های توس��عه ای این صنعت در 3 حوزه نظیر طرح های 
زیربنایی همچون جاده سازی و انتقال برق به معادن توسط بخش دولتی، تأمین اعتبار برای تجهیزات ایمنی مورد نیاز 
صنعت، تأمین اعتبارات و منابع بانکی هدایت شده و ارزان قیمت تر برای صنعت خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر 
ظرفیت تولید زغال سنگ در کشور، ساالنه 1.5 میلیون تن می باشد. همچنین با توجه به آنکه پس از بهره برداری از طرح 
کوره بلند میدکو، نیاز کشور به زغال سنگ تقریبا به ساالنه 3.5 میلیون تن خواهد رسید و واردات این حجم زغال سنگ 
هم امکانپذیر نخواهد بود؛ افزایش ظرفیت تولید صنعت ضروری اس��ت. اگرچه افزایش ظرفیت 2 میلیون تنی 3 س��ال 
زمان خواهد برد؛ اما این طرح در دس��ت بررس��ی قرار دارد. البته با توجه به هزینه پایین بهره برداری در منطقه طبس 
و ذخایر باالی این منطقه، بخش عمده این طرح در منطقه طبس انجام خواهد شد.در مجموع با توجه به موارد مطرح 

شده، چشم انداز صنعت زغال سنگ کشور روشن خواهد بود.

عوامل قابل اتکا در روند سودآوری مجموعه تبرک وجود دارد

 در برنامه ه�ای آت�ی، تب�رک ق�رار اس�ت تا 
زیرمجموعه هایی که پتانس�یل کاف�ی دارند را 

وارد بازار سرمایه کند



صنایعوشرکتها
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 هفته نامه بورس: بانک سپه به منظور تسهیل دسترسی 
مشتریان به معامالت آنالین بورس به ویژه در شهرهایی که 
امکان مراجعه حضوری به نمایندگی کارگزاری وجود ندارد، 
فرآین��د ثبت نام معامالت برخط س��هام را از طریق ش��عب 

منتخب بانک در سراسر کشور انجام خواهد داد.
فتاح��ی، مدیر امور س��ازمان و برنامه ریزی بانک س��په  
گفت: معامالت بر خط امکان دسترس��ی س��ریع، آس��ان و 
مطمئن س��رمایه گذاران به سیستم های معامالت بازارهای 
اوراق به��ادار را ب��ه صورت اینترنت��ی و غیرحضوری فراهم 
کرده و تمامی عملیات آن اعم از ارس��ال سفارش های خرید 
و ف��روش و عملیات بانکی )واری��ز و دریافت وجه( از طریق 

اینترنت و به صورت لحظه ای انجام می پذیرد.
وی اف��زود: در معام��الت آنالی��ن بورس س��رمایه گذار 
)مش��تری( مس��تقیماً و بدون دخالت کارگزار سفارش های 

خری��د و فروش خ��ود را از طریق بس��ترهای امن اینترنتی 
به هسته معامالت ارس��ال و تمامی سفارش های ثبت شده 
توسط سرمایه گذار در سیستم معامالت، توسط کارگزاری 
کنترل و در صورت مغایرت با دستورالعمل معامالت برخط 
مراتب س��ریعاً به مشتری اطالع رس��انی می شود و از انجام 

سفارش مذکور جلوگیری به عمل می آید.
مدیر امور س��ازمان و برنامه ریزی تصریح کرد: از الزامات 
معامله آنالین، دارا بودن حساب متمرکزی است که به نفع 
کارگزار مربوط وکالتی ش��ده اس��ت، بدین نحو که همراه با 
ارسال سفارش مشتری از طریق رایانه به سیستم معامالت 
به صورت لحظه ای با بانک مش��تری ارتباط برقرار ش��ده و 
معادل وجه خرید، در حس��اب مشتری مس��دود شده و به 
محض انجام سفارش خرید، وجه مورد نظر از حالت مسدود 
خارج می شود. وی گفت: مشتریان بانک سپه برای ثبت نام 
معامالت آنالین در ش��عب بانک سپه باید به شعب منتخب 
مراجعه،فرم های مرب��وط را تکمیل، مدارک الزم برای ثبت 
نام معامالت آنالین را به ش��عبه تحوی��ل داده و نام کاربری 
و رمز ورود به س��امانه معامالت آنالین را به صورت پس��ت 

الکترونیکی دریافت کنند.

معامالت برخط سهام  در بانک سپه 
ذرهبین

مونا هاشمیان – کارشناس واحد عملیات اطالعات شرکت پردازش اطالعات مالی نوآوران امین

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

 هفت�ه نامه بورس: بانک ایران و ونزوئال فعال با س��اختار فعلی فعالیت می کند و برای 
تغییر این بانک به آمریکای جنوبی منتظر نتیجه مذاکرات هستیم.

عل��ی صالح آبادی مدیرعامل بانک توس��عه صادرات ایران با بیان ای��ن مطلب درباره اخبار 
منتش��ر ش��ده در خصوص تغییر عنوان بانک ایران - ونزوئال، گفت : بحث تغییر عنوان این 
بانک به بانک ایران و آمریکای جنوبی، تغییر و ورود س��هامداران جدید از آمریکا جنوبی به 

ویژه برزیل مطرح شد اما با توجه به شرایط جدید باید منتظر نتایج مذاکرات بود. 
مدیرعامل بانک توسعه صادرات پیش از این درباره بانک ایران ونزوئال گفته بود  با توجه به 
تبادالت تجاری باال با کشورهای آمریکای جنوبی به خصوص برزیل در حال مذاکره هستیم 

تا در صورت توافق این بانک به بانک ایران آمریکای جنوبی تبدیل شود.
صالح آبادی درباره پیش بینی س��رمایه گذاری خارجی در کش��ور، اظهارداشت: با توجه به 
اینکه در آینده ای نزدیک مذاکرات بین جمهوری اسالمی ایران و کشورهای اروپایی و چین 
انجام خواهد ش��د، به طور یقین  نتایج و جمع بندی این جلس��ات مسیر آینده را روشن و 

شفاف تر خواهد کرد.
 وی اف��زود: سرنوش��ت روابط بانکی، ورود س��رمایه گذاری خارج��ی، قراردادهایی که در 
دوره پیش از برجام امضا شد و همچنین فاینانس نیز بستگی به نتایج و جمع بندی این 

جلسات دارد.

تداوم فعالیت بانک ایران - ونزوئال 
 هفته نامه بورس:   از بانک قرض الحس��نه مهر ایران به دلیل تقویت توانمندسازي زنان، 
ایفاي نقش مسئولیت اجتماعي، رفع بخشي از نیازهاي ضروري زنان سرپرست خانوار و اهتمام 

ورزیدن به توانمندسازي اقشار آسیب پذیر جامعه تقدیرشد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در 
امور زنان و خانواده، از رویکرد بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستاي ایفاي نقش مسئولیت 
اجتماعي خود در س��ال ۱۳۹۶ و به ویژه در خصوص طرح اندوخته بانوان مهر ایران که منجر 
به تقویت توانمندسازي زنان شد در نامه اي به مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادي و دارایي 
قدر دانی به عمل آورد.بر پایه این گزارش، در بخش هایی از نامه مذکور آمده اس��ت: »... بانک 
قرض الحسنه مهر ایران در راستای ایفای نقش مسؤلیت اجتماعي خود در سال ۱۳۹۶، طرح 
»اندوخته بانوان مهر ایران« را با رویکرد توانمند سازي زنان طراحي و در بخش زنان سرپرست 
خانوار از طریق امضای تفاهم نامه همکاری با معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوري در بهمن 
ماه سال ۱۳۹۶ براي پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به ۳۳ هزار نفر از زنان سرپرست خانوار، 
زنان بد سرپرس��ت و دختران خود سرپرس��ت در سراسر کشور به مرحله اجرا نهاد.« ابتکار در 
بخش��ی دیگر با تقدیر از مرتضي اکبري، مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران ابراز داشت: 
بدینوس��یله از اقدامات موثر و برنامه ریزی منس��جم بانک قرض الحسنه مهر ایران در اهتمام 

ورزیدن به توانمندسازي اقشار آسیب پذیر جامعه تشکر و قدرداني مي شود.  

تقدیر معاون رئیس جمهور از قرض الحسنه مهر ایران

تأمین مالی بزرگ ترین کارخانه 
کیسه خون خاورمیانه 
 هفته نامه بورس: کارخانه تولید کیسه خون شرکت 
فردآور، با مش��ارکت ش��رکت فرانس��وی ماکوفارما که از 
معتبرترین شرکت های تولید کننده کیسه های نگهداری 

فرآورده های خونی است،  آغاز به کار کرد. 
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، کارخانه تولید کیسه 
خون شرکت فردآور که به عنوان بزرگترین کارخانه تولید 
کیس��ه خون خاورمیانه به ش��مار می آی��د درمنطقه ویژه 

اقتصادی پیام استان البرز با حضور حسن قاضی زاده هاشمی 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پورفتح اهلل رییس 
سازمان انتقال خون و محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت 
به صورت رسمی به بهره برداری رسید. براساس این گزارش، 
پروژه مذکور که با سرمایه گذاری و تأمین مالی بانک ملت به 
بهره برداری رسید، زمینه  اشتغال زایی برای حدود چهارصد 
نفر،رفع کامل نیاز داخلی، امکان صادرات و دستیابی به بازار 

منطقه را میسر می کند. 
همچنین ظرفیت ساالنه تولید این کارخانه دو میلیون 
کیس��ه خون برای مصرف داخلی و ۸ میلیون کیسه خون 
جهت تأمین بازار منطقه ای کش��ورهایی همچون ترکیه، 

روس��یه، کش��ورهای عربی و بازارهای اعالم شده از سوی 
ماکوفارماس��ت. این گ��زارش می افزاید ک��ه بانک ملت در 
راس��تای تحقق سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی و با هدف 
افزایش توان صادراتی تولید کنندگان، حمایت از طرح های 
تولیدی به ویژه طرح های دارای بازار صادراتی را در اولویت 

تأمین مالی قرار داده است.
البته پیش از ای��ن، بیگدلی مدیرعامل بانک ملت نیز 
در جم��ع مدیران ارش��د این بانک، از ع��زم جدی بانک 
مل��ت در حمایت از تولید و ایجاد اش��تغال برای جوانان 
خب��رداده بود و آن را محور اقدامات این بانک در س��ال 

۹۷ اعالم داشت.

  با استفاده از اتاق ارزيابي نوآوران امين : "جمپتروشيمي "ارزيابي شاخص هاي بنيادي شركت 
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ذرهبین
پتروش�یمی ج�م

شماره ثبت شرکت نزد بورس اوراق بهاداربازارپتروشیمی جمنام شرکت 
10924سازمان بورس و اواق بهادار

تاریخ پذیرش شرکت نزد فهرست اولیه بازار دومتابلو1357/02/18تاریخ تاسیس
1391/12/01سازمان بورس و اواق بهادار

تاریخ آغاز فعالیت 
1392/06/26تاریخ اولین عرضهمحصوالت شیمیاییصنعت1357/02/18)بهره برداری(

تولید مواد شیمیاییگروه1379/06/09تاریخ ثبت اولیه
12/29سال مالی بجز کودها و ترکیبات نیتروژن

آرم شرکت جمنماد 32285شماره ثبت اولیه

موضوع تهرانمحل ثبت
فعالیت

موضوع فعالیت شرکت پتروشیمی جم 
و شرکت فرعی آن عمدتا در زمینه های 
تولید و فروش فرآوده های پتروشیمی 

و ارائه خدمات می باشد .

فریبا احسانی - کارشناس ارشد بخش عملیات اطالعات شرکت پردازش اطالعات مالی نوآوران امین

وضعیت مالی شرکت

 هفته نامه بورس: اواخر س��ال گذشته ۱۷.۳۲ درصد 
از س��هام شرکت بیمه البرز در لیست واگذاری های سازمان 
خصوصی سازی قرار گرفت، اما پس از این واگذاری، خبرهای 
رس��یده حاکی از این بود که این شرکت بار دیگر به بخش 
دولتی واگذار شده است. البته شنیده می شد کنسرسیومی 
که این ش��رکت را خریداری کرده، متشکل از سه نهاد بوده 

که یکی از آنها صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی بود. 
ب��ر پایه این گزارش در نهایت بعد از گذش��ت مدتی این 
معامله قطعی نشد و علی صحرایی معاون بازار شرکت بورس 
درب��اره واگ��ذاری بلوک ۱۷.۳۴ درصدی بیم��ه البرز گفت: 
خری��دار این س��هم به تایید بیمه مرکزی نرس��ید و معامله 

قطعی نشده است.

واگذاری درپایان خرداد 
اما به تازگی برای بار دیگر این ش��رکت و همچنین بیمه 
اتکایی امین برای دور جدید واگذاری های سازمان خصوصی 
سازی لیست شدند و قرار بر این است که ۱۷.۳۴ از شرکت 
بیمه الب��رز و ۱۱.۴۴ درصد بیمه اتکایی امین در تاریخ ۲۸ 

خردادماه س��ال ۱۳۹۷ از طری��ق عرضه در بورس به بخش 
خصوصی واگذار شود. اگرچه در اطالعیه عرضه سهام بیمه 
البرز درباره ش��رایط واگذاری این س��هم آم��ده که خریدار 
می تواند یکجا نقد یا نقد و اقس��اط مبلغ س��هام را پرداخت 
کن��د اما در حالت نقد و اقس��اطی ۳۰ درص��د مبلغ باید به 
صورت نقدی و مابقی به صورت اقساطی طبق شرایط اعالم 
ش��ده پرداخت شود. به گزارش اخبار پولی ومالی همچنین 
تعداد سهام قابل عرضه بیمه البرز ۶۹۳ میلیون و ۶۶۶ هزار 
و ۷۷۷ س��هم است که قیمت پایه آن ۱۰۸ تومان و ۹ ریال 
می ش��ود. البته قیمت پایه معادل با قیمت بسته شدن روز 
قب��ل از عرضه ب��ه اضافه ۲۰ درصد به ش��رط آنکه از ۱۰۸ 

تومان و ۹ ریال کمتر نباشد.
همچنین همانطور که ش��رح داده شد بیمه اتکایی امین 
نیز برای بار دیگر قرار اس��ت در روز دوش��نبه ۲۸ خردادماه 
سال ۱۳۹۷ در فرابورس عرضه شود. تعداد سهام قابل عرضه 
این ش��رکت ۲۸۵ میلیون و ۹۹۶ هزار و ۸۷۲ س��هم است 
که معادل ۱۱.۴۴ درصد از کل س��هام می ش��ود. فروشنده 
این س��هم س��ازمان خصوصی س��ازی به وکالت از ش��رکت 

سرمایه گذاری های خارجی است. قیمت پایه هر سهم معادل 
قیمت بس��ته شدن روز قبل از عرضه به اضافه ۲۰ درصد به 
شرط آنکه مبلغ آن از ۱۲۵ تومان و ۴ ریال کمتر نباشد. این 

سهم در بازار دوم فرابورس ایران عرضه خواهد شد.

اهلیت خریدار و مسایل پیرامون 
این مس��ایل در حالی مطرح است که مشاور کل رئیس 
سازمان خصوصی سازی در مورد عرضه این سهم ها و علت 
تایید نشدن خریدار قبلی در پاسخ به اینکه اهلیت خریدار 
توس��ط بورس یا بیمه مرکزی تایید نشده، به ایسنا گفت: 
ی��ک بخش از عدم تایید ها مرب��وط به بورس و یک بخش 
دیگر مربوط به بیمه مرکزی بود. فکر می کنم خریدار بیمه 
اتکای��ی امین را ب��ورس تایید صالحیت نک��رد و از طرفی 
خری��دار بیمه البرز را بیمه مرک��زی تایید نکرد. طبیعتا به 
این معنی نیس��ت که این شرکت ها بار دیگر عرضه نشوند. 
تصور بنده این اس��ت که اینها خری��دار دارند البته پس از 
خریداری ش��دن صالحیت ش��ان توس��ط نهادهای مرتبط 

انجام می شود.

خصوصی سازی دو شرکت بیمه ای درخط پایان

عملکرد مالی شرکت

وضعیت جریان وجه نقد شرکت

ضرورت تقویت صندوق ویژه تحریم 
در صنعت بیمه

 هفته نامه بورس: در دور قبلی تحریم ها علیه ایران که اتحادیه 
اروپا هم با آمریکا همراه بود، صنعت بیمه چندین تجربه مفید داشت 
که از جمله آنها می توان به تشکیل صندوق ویژه تحریم با یک میلیاد 
دالر سرمایه گذاری دولت اشاره داشت که مازاد بازار بیمه جذب این 

صندوق شده و خسارت رخ داده ازاین صندوق تأمین می شد. 
سید رس��ول تاجدار، مدیر عامل شرکت بیمه البرز با بیان این 
مطلب گفت  بیمه البرز در شرایط فعلی هیچ طلبی ارزی ندارد که 
برای گرفتن آن با مشکل نقل و انتقال ارز مواجه  باشد. وی افزود 

که بعد از پیروزی انقالب اس��المی، صنعت بیمه ای��ران هیچ مبادله بیمه ای با آمریکا 
نداش��ته، بنابراین بعد از خروج ترامپ از برجام، خود آمریکا هیچ تهدیدی برای صنعت 

بیمه کشور محسوب نمی شود.
تاجدار با اش��اره به حضور اتحادیه اروپا در برجام و تاثیر آن بر صنعت بیمه اتکایی 
کش��ور، ش��رکت های بیمه ای اروپایی را به دو دسته تقس��یم بندی کرد واشاره داشت  
که دس��ته نخست شرکت هایی هستند که سهامدار عمده آن ها شرکت هایی آمریکایی 
هس��تند که این دس��ته از ش��رکت ها در ادامه هم��کاری با ایران، به ط��ور قطع دچار 
محدودیت خواهند داشت. وی تصریح کرد :دسته دوم شرکت های 
بیمه ای، ش��رکت هایی بوده که سهامدار آنها اروپایی هستند مانند 
"مونیخ ری" و "اسکور فرانسه" که این دسته از شرکت ها در ادامه 

همکاری با ایران مشکل خاصی نخواهند داشت.
مدیر عامل ش��رکت بیمه البرز تش��کیل صندوق ظرفیت مازاد 
با هدف پوش��ش و توزیع ریس��ک های ش��رکت های بیمه ای را از 
دیگر تجربیات مفید صنعت بیمه در دوران تحریم قبلی دانس��ت. 
تاجدار، تجربه مفید دیگر صنعت بیمه در دوران تحریم های قبلی 
را کش��ف بازارهای جدید و نوظهور آس��یایی مثل کره جنوبی، لبنان و هند در بخش 

اتکایی دانست.

تداوم قراردادهای اتکایی در گرو انتقال ارز   
 هفته نامه بورس: اگر مبادله ارز امکان پذیر باش��د قراردادهای اتکایی خارجی چندان 

لطمه نمی خورد و همچنان تداوم خواهند یافت. 
محم��د علیپور یزدی، دبیرکل س��ندیکای بیمه گران ایران ت��داوم قراردادهای اتکایی 
بیمه گران ایرانی با بیمه گران اتکایی را مش��روط به امکان نقل و انتقال ارز دانست. علیپور 
ی��زدی درباره ت��داوم قراردادهای اتکایی خارج��ی بیمه گران ایران با بیم��ه گران اتکایی 
خارجی به ویژه در رش��ته بیمه های زندگی گفت:سال گذشته سه شرکت بیمه گر داخلی 
بیمه های عمر و زندگی خود را نزد بیمه گران خارجی، بیمه اتکایی کردند. همچنین بیمه 
 مرکزی به توافقی برای پوش��ش ۳۰ درصد از ریس��ک حوادث فاجعه آمیز با یک ش��رکت 

دیگر رسید.

حفظ روند با ثبات در بیمه پارسیان   
 هفت�ه نام�ه بورس: ش��رکت کاپیت��ال اینتلیجن��س )CI( در جدیدتری��ن گزارش 
 خ��ود بیم��ه پارس��یان را همچنان ش��رکتی توانمن��د و با ثب��ات در فعالی��ت بیمه گری 

معرفی کرد. 
در جدیدترین گزارش شرکت کاپیتال اینتلیجنس که در وب سایت این شرکت منتشر 
ش��ده است  رش��د، توانگری مالی و فعالیت حرفه ای بیمه گری شرکت بیمه پارسیان در 
اقتصاد کش��ورمان و همچنین صنعت بیمه با ثبات و مثبت ارزیابی ش��ده و بیمه پارسیان 
همچنان یکی از برترین ش��رکت های صنعت بیمه کش��ورمان معرفی شده است. کاپیتال 
اینتلیجنس یک شرکت بین المللی است که در حوزه مطالعه، شناخت و تحلیل و همچنین 

رتبه بندی بنگاه های اقتصادی در سطح بین المللی فعالیت می کند.
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ب��ا توجه به ثبات قیمت اوره در س��طح جهان بررس��ی بنیادی 
 و تکنیکال��ی س��ه ش��رکت ب��زرگ اوره س��از داخل��ی مدنظر 

قرار می گیرد.

حاشیه سود، تولید و فروش »شپدیس«
شرکت پتروش��یمی پردیس با س��رمایه 6000 میلیارد ریالی و 
ظرفیت تولید اس��می 3225 هزار تن اوره، در سال مالی منتهی به شهریور ماه 96، توانست 
599 ریال سود به ازای هر سهم محقق سازد. حاشیه سود ناخالص و خالص به ترتیب از 58 
درصد و 55 درصد در سال مالی 95، به 40 درصد و 23 درصد کاهش یافته است. همچنین 
مجم��وع مبلغ فروش در دوازده ماهه منتهی به ش��هریور ماه 96، به میزان 15717 میلیارد 
ریال می باش��د. مقدار تولی��د اوره 1939994 تن و مقدار فروش اوره 1892639 تن اس��ت 
که نس��بت به سال مالی گذش��ته تولید و فروش کاهش 3 و 10 درصدی داشت. 26 درصد 
از مق��دار ف��روش اوره داخلی و مابقی صادراتی بوده که میانگین نرخ فروش اوره 7466 هزار 
ریال است.بر پایه این گزارش، شپدیس در هشت ماهه سال مالی منتهی به شهریور ماه 97، 
توانسته 1544352 تن اوره تولید و 1583944 تن را به فروش رساند. میانگین نرخ فروش 
اوره 9119 هزار ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 21 درصدی داشته است. 
میانگین نرخ فروش هر تن اوره صادراتی در هش��ت ماهه 10202 هزار ریال اس��ت. مجموع 
مبلغ فروش 16838 میلیارد ریال گزارش شده که به دلیل افزایش مقدار فروش و نرخ فروش 

نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 60 درصدی دارد.

تحلیل تکنیکال »شپدیس«
در سناریوی محتمل فوق مشاهده می شود این سهم از زمان بازگشایی حدود 75 درصد 
بازدهی داشته است. در حال حاضر موج X با ثبت پیک قیمتی 880 تومان به پایان رسیده 

و در حال حاضر موج Y از حرکت کامپلکس بلندمدت در شپدیس هستیم.
حمایت 700- 680 و س��پس 640 برای سهم معتبر خواهد بود که در صورت برگشت 

از این محدوده یک موج صعودی در قالب B از Y داریم.
مقاومت های مهم: 825-890 تومان موج Y در قالب یک کارکشن و یا مثلث شکل می گیرد.

 سوددهی و فروش »پتروشیمی کرمانشاه«
ش��رکت پتروشیمی کرمانشاه با سرمایه 3529200 میلیون ریالی و ظرفیت اسمی تولید 
660 هزار تن اوره، در سال مالی گذشته 510 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد. اگرچه 
حاشیه سود ناخالص و خالص به ترتیب 51 و 38 درصد است اما در سال مالی 95، حاشیه 
س��ود ناخالص و خالص ب��ه ترتیب 49 و 32 درصد بود. همچنی��ن مجموع مبلغ فروش در 
س��ال مالی گذشته 5703 میلیارد ریال است. مقدار تولید اوره 738900 تن و مقدار فروش 
702886 تن بود که 42 درصد از مقدار فروش اوره در داخل و مابقی صادرات شد. متوسط 
نرخ فروش در دوازده ماهه س��ال گذشته 8075 هزار ریال است. پتروشیمی کرمانشاه در دو 
ماهه ابتدای سال جاری 127037 تن اوره تولید و 146830 تن را به فروش رساند. میانگین 
نرخ فروش اوره با 9157 هزار ریال، افزایش 28 درصدی نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل 
دارد. نرخ فروش هر تن اوره صادراتی 10648 هزار ریال گزارش ش��ده اس��ت. مجموع مبلغ 
فروش از ابتدای س��ال تا کنون 1347 میلیارد ریال اس��ت که به دلیل افزایش مقدار و نرخ 

فروش، افزایش 78 درصدی نسبت به دو ماهه ابتدای سال گذشته داشت.

تحلیل تکنیکال »پتروشیمی کرمانشاه«
از اواسط سال 96 سهم بررسی شده است. همانگونه که مشاهده می شود این سهم در یک 
حرکت کامپلکس WXY بلند مدت به سر برده و موج X آن در قالب مثلی انقباضی به اتمام 
رس��ید. رشد اخیر س��هم در چند ماه گذشته موج A از Y بوده و 5 موجی شکل گرفته است. 
سپس اصالحی در قالب B داشته ایم که در به روز رسانی مشاهده می شود اگر این Bاز حمایت 
اش��اره شده اصالح بیشتری نداشته باش��د می توان گفت این سناریو همچنان معتبر بوده و با 

رعایت حد حمایت 275 تومان انتظار تکمیل موج C از Y می رود که 5 موجی است. 
مقاومت های مهم: محدوده :365-345 

و در صورت عبور و تثبیت باالی این محدوده : 450-425

 پتروشیمی خراسان
ش��رکت پتروش��یمی خراس��ان با س��رمایه 1789912 میلیون ریالی و ظرفیت اسمی 
تولی��د 495 هزار تن اوره پریل، در س��ال مالی منتهی به اس��فند 96، 1441 ریال س��ود 
به ازای هر س��هم س��اخت. حاشیه س��ود ناخالص از 44 درصد در س��ال مالی 95 به 52 
 درصد در س��ال مالی 96 افزایش یافت. همچنین حاش��یه س��ود خال��ص از 40 درصد به 

47 درصد رسید. 
مجم��وع مبلغ ف��روش 5593 میلیارد ریال ب��وده  که 4299 میلیارد ری��ال مربوط به 
فروش اوره و مابقی مربوط به فروش آمونیاک و کریس��تال مالمین است. مقدار تولید اوره 
607588 تن و مقدار فروش 523013 تن بود که 56 درصد از مقدار فروش اوره در داخل 
و مابقی صادراتی است. میانگین نرخ فروش هر تن اوره در دوازده ماهه سال گذشته 8220 

هزار ریال بر آورد شد. 
پتروش��یمی خراسان در دو ماهه ابتدای سال جاری توانس��ته 103474 تن اوره تولید 
و 82569 تن را به فروش برس��اند. میانگین نرخ فروش با 27 درصد رش��د نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل به 8758 هزار ریال رس��یده اس��ت. نرخ فروش هر ت��ن اوره صادراتی 
11163 ه��زار ری��ال بوده که مجموع مبلغ ف��روش 991 میلیارد ریال اس��ت اما به دلیل 
 افزایش مقدار فروش و نرخ فروش، افزایش 49 درصدی نس��بت به مدت زمان مشابه سال 

گذشته دارد.

تحلیل تکنیکال »پتروشیمی خراسان«
کندل های حرکتی خراس��ان در یک کانالیزه معتبر با رنگ بنفش مش��خص شده است 
م��وج اصالحی اخیر موج 4 اس��ت ک��ه در صورت اتمام موج 4 از C ی��ا 3 در تکمیل موج 
5 از 5 اخی��ر، میان مدت 700 دور از ذهن نیس��ت و در میان��ه راه مقاومت ها 630-580 

لحاظ شد. 
حمایت سهم یا حد ضرر آن 500-510 است.

تحلیل تکنیکال شاخص گروه محصوالت شیمیایی
شاخص گروه محصوالت شیمیایی - کندل ها هفتگی است:

همانگونه که مشاهده می شود از دسامبر 2013 شاخص این گروه یک حرکت کارکشن 
بلند مدت را در قالب یک فلت بزرگ تکمیل می نماید.

موج )A( به صورت ABC زیگزاگ تکمیل شد و سپس موج زمانبر )B( در حال شکل 
گیری است. که خود این موج یک فلت می باشد.

 بعد از محدوده حمایتی حدودا 5216 واحد انتظار رش��د سهم های گروه در قالب C از 
)B( بزرگ می رود. ار اس ای سهم در تایم هفتگی با کمی زمان به محدوده اشباع فروش 
نزدیک می شود. همچنین با توجه به تحوالت جهانی در عرصه سیاسی و اقتصادی و رشد 
ارزش دالر در برابر س��ایر ارز ها و کاهش بهای نفت شاهد کاهش اقبال به گروه محصوالت 

پتروشیمی خواهیم بود.
اگرچه قیمت اوره نس��بت به دیگر محصوالت پتروش��یمی رشد قابل توجهی نداشته اما 
با توجه به افزایش تقاضا برای این محصول انتظار رش��د قیمت برای اوره قابل تصور است. 
البته تا اواس��ط سال 97 انتظار نداریم رش��د شگرفی در قیمت های محصوالت پتروشیمی 

رخ دهد.

کاهش  اقبال به گروه محصوالت پتروشیمی

انتظار رشد قیمت برای اوره قابل تصور است

کارگزاری بانک توسعه صادرات

زهرا صداقت
 کارشناس واحد 

سرمایه گذاری و آموزش

مینا یوسفی 
 کارشناس واحد 

سرمایه گذاری و آموزش

دعوت به مجامع

مکان برگزاریساعت برگزاریتاریخ برگزاریشرحعنوان شرکت

  گروه صنایع 
پمپ سازي ایران

آگهی دعوت به مجمع عمومی 
97/03/2010:00فوق العاده 

تهران- خ وليعصر- نبش ميرداماد
 برج دوم اسکان- طبقه اول

دفتر شرکت پمپ سازي ایران

قند اصفهان

آگهی دعوت به مجمع 
عمومی عادی ساليانه برای 
سال )دوره( مالی منتهی به 

   1396/12/29

اصفهان - کيلومتر 8 جاده یزد - مقابل دانشگاه 97/03/2011:00
آزاد اسالمي خوراسگان - کارخانه قند اصفهان

 صنعتي و معدني 
شمالشرق شاهرود

آگهی دعوت به مجمع عمومی 
عادی ساليانه نوبت دوم برای 
سال )دوره( مالی منتهی به 

   1396/12/29

 شاهرود-خيابان چمران -ميدان کوزه گري 97/03/2010:00
کانون ملي شهيد بهشتي

داروسازي جابر ابن حيان

آگهی دعوت به مجمع 
عمومی عادی ساليانه برای 
سال )دوره( مالی منتهی به 

   1396/12/29

کيلومتر 5 جاده مخصوص کرج- محل شرکت97/03/2010:00

 داروسازي امين

 آگهی دعوت به مجمع 
عمومی عادی ساليانه برای 
سال )دوره( مالی منتهی به 

   1396/12/29

اصفهان - فالورجان - بخش پيربکران - مقابل 97/03/2109:30
شهر بهاران - شرکت داروسازي امين

نفت ایرانول

 آگهی دعوت به مجمع 
عمومی عادی ساليانه برای 
سال )دوره( مالی منتهی به 

   1396/12/29

97/03/2310:00
تهران- خيابان وليعصر- باالتر از جام جم 

نرسيده به چهارراه شهيد چمران )پارک وي(- 
مجموعه فرهنگي ورزشي تالش 

شرکت های ليست شده در بورس و فرابورس

مکان برگزاریساعت برگزاریتاریخ برگزاریشرحعنوان شرکت

ماليبل سایپا

 آگهی دعوت به مجمع 
عمومی عادی ساليانه برای 
سال )دوره( مالی منتهی به 

 1396/12/29

97/03/2010:00
 کيلومتر 18جاده قدیم کرج

جنب شرکت زامياد
شرکت مگاموتور سالن کنفرانس مدیریت

مجتمع ترابري رهنورد

آگهی دعوت به مجمع 
عمومی عادی ساليانه برای 
سال )دوره( مالی منتهی به 

   1396/12/29

97/03/20 08:30 
 اصفهان -خيابان هزارجریب روبروي درب 
شرقي دانشگاه اصفهان نبش کوچه چهارم

 سالن اجتماعات شرکت تکادو 

تهيه کننده: محيا یاراحمدی، کارشناس شرکت پردازش اطالعات مالی نوآوران امين

شرکت های حاضر در بازار پایه و معامله نشده

تصمیمات مجامع

سيالمسيمان ایالم
تصميمات مجمع عمومی عادی ساليانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/10/30 تاریخ برگزاری:1397/02/30 

سود نقدی هر سهم )ریال(:0
پاداش هيأت مدیره )ميليون ریال(:0

سخاش سيمان خاش
تصميمات مجمع عمومی عادی ساليانه دوره 12 ماهه منتهی به 29/12/1396 تاریخ برگزاری : 18/02/1397

سود نقدی هر سهم )ریال(: 1,600
پاداش هيأت مدیره )ميليون ریال(: 2,200

سنيرسيمان سفيد ني ریز
تصميمات مجمع عمومی عادی ساليانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29  تاریخ برگزاری: 1397/02/19

سود نقدی هر سهم )ریال(:850
پاداش هيأت مدیره )ميليون ریال(:1,200

وبوعليسرمایه گذاري بوعلي
تصميمات مجمع عمومی عادی ساليانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/11/30  تاریخ برگزاری:1397/03/01

سود نقدی هر سهم )ریال(:200
پاداش هيأت مدیره )ميليون ریال(:3,200

سقاینسيمان قاین
تصميمات مجمع عمومی عادی ساليانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 تاریخ برگزاری: 1397/02/22

سود نقدی هر سهم )ریال(:2,700
پاداش هيأت مدیره )ميليون ریال(:2,300

غگلستاشير پاستوریزه پگاه گلستان
تصميمات مجمع عمومی عادی ساليانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29  تاریخ برگزاری: 1397/03/01

سود نقدی هر سهم )ریال(:400
پاداش هيأت مدیره )ميليون ریال(:1,440

سبهانسيمان بهبهان
تصميمات مجمع عمومی عادی ساليانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29  تاریخ برگزاری: 1397/03/01 

سود نقدی هر سهم )ریال(: 1,500
پاداش هيأت مدیره )ميليون ریال(:1,500

مجامع عمومی عادی

اخبـار
ایران خودرو مالک 26 درصد ارزش خودروسازان بورس

 هفت�ه نامه بورس: بر اس��اس تازه ترین اطالعات دریافت��ی، از مجموع 619 هزار و 
25 هزار میلیارد ریال ارزش دارایی صنعت خودرو فعال در بازار سهام، 241 هزار و 322 

میلیارد ریال به شرکت ایران خودرو اختصاص دارد.
برپای��ه ای��ن گزارش، با توج��ه به این رقم 36 ه��زار و 478 میلیارد ری��ال ارزش روز 
س��هام این شرکت، تناس��ب ارزش روز دارایی ها به ارزش روز سهام معادل 7 است. البته 
در عی��ن حال ایران خودرو در ح��ال حاضر 26 درصد از ارزش ب��ازار 138 هزار میلیارد 
ریالی خودروس��ازان بورس��ی را در اختیار دارد. این گزارش حاکی است، طی سال جاری 
سرمایه گذاران حدود 310 میلیون سهم شرکت ایران خودرو را به نام خود تغییر مالکیت 
دادند. همچنین فعاالن بازار س��رمایه برای این حجم معامله بیش از 24 هزار درخواست 

خرید س��هام پر کردند و بیش از 764 میلیارد ریال س��رمایه گذاری در این خصوص صورت گرفته اس��ت. بر این اساس، 
فعاالن بازار س��هام برای خرید سهام تولید وس��ایل نقلیه موتوری حدود 4 هزار و 150 میلیارد ریال پرداخت کردند که 

ایران خودرو حجم قابل مالحظه ای از ارزش معامالت را بخود اختصاص داد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد:

اعتماد، سرمایه اجتماعی بازار سرمایه
 هفته نامه بورساعضای هیأت مدیره انجمن صنفی خبرنگاران و نویسندگان بازار سرمایه با شاپور محمدی، رییس 

سازمان بورس و اوراق بهادار و یاسر فالح، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل این سازمان دیدار و گفتگو کردند. 
بر پایه این گزارش، در ابتدای این دیدار رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اهمیت نقش رسانه ها در توسعه 
اقتصادی گفت: رسانه ها می توانند در همه حوزه ها از جمله اقتصاد و همچنین بازار سرمایه سطح تحلیل مخاطبین را 
ارتقا دهند. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه انجمن های صنفی از جمله تشکل خبرنگاران بازار سرمایه 
ظرفیت گسترده ای برای آموزش و فرهنگ سازی در اختیار دارند گفت: سازمان بورس از همه فرصت های پیش روی 
مسیر آموزش و فرهنگ سازی بهره برداری می کند و در این زمینه هیچ محدودیتی وجود ندارد. محمدی با بیان اینکه 
فرهنگ سازی و آموزش دغدغه اصلی سازمان بورس است، بیان داشت : جامعه از طریق رسانه به دانش تخصصی بازار 
سرمایه مجهز می شود. دبیرشورایعالی بورس ادامه داد: اگر پایه داد و ستد در بازار سرمایه بر اساس تحلیل های عقالنی، 
علمی و منطقی باشد بی شک این بازار سودآور خواهد بود و از منابع مردم صیانت می شود. رییس سازمان بورس تاکید 
کرد: آنچه باید مورد توجه ارکان بازار سرمایه باشد فرهنگ سازی داد و ستد بر اساس تحلیل تخصصی است و این امر 
با تکیه بر رسانه های جمعی محقق می شود. همچنین خرید و فروش در بازار سرمایه باید بر اساس تحلیل صورت گیرد 
و مس��ئولیت فرهنگ س��ازی آن بر دوش رسانه ها است. سخنگوی سازمان بورس با بیان اینکه رسانه ها با انتشار اخبار 
صحیح در واقع اعتماد تولید می کنند، گفت: تولید اعتماد، یک سرمایه اجتماعی گرانبها برای بازار سرمایه است. محمدی 
با تاکید بر اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار از تعامل هرچه بیشتر رسانه ها با ارکان بازار سرمایه استقبال می کند و با 
ذکر این نکته که در دنیای کنونی حتی بازی های رایانه ای نیز نقش رسانه بازی می کنند، گفت: توسعه اقتصادی کشور 
و رشد بازار سرمایه با تالش رسانه ها تسهیل می شود. همچنین در این نشست یاسر فالح، مدیر روابط عمومی و امور بین 
الملل سازمان بورس و اوراق بهادار تولد انجمن صنفی خبرنگران بازار سرمایه را یکی از رویدادهای مهم و مثبت دو سال 
اخیر بازار سرمایه دانست و ابراز امیدواری کرد اهداف صنفی این تشکل به صورت کامل محقق شود. مدیر روابط عمومی 
و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار به تاثیر دو سویه این انجمن اشاره کرد و گفت: انجمن صنفی از یک سو 

رشد و توسعه حوزه تخصصی را رقم می زند و از سوی دیگر جایگاه خبرنگاران و رسانه ها را ارتقا می دهد. 



شرکت ها و صنایع
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اخبارشرکتها
118 میلیارد تومان سود برای سهامداران »آپ«

مجم��ع عموم��ی ش��رکت آس��ان پرداخت 
پرش��ین)آپ( با حضور ۹۳ درصدی سهامداران 
اوایل هفته گذش��ته برگزار و صورت های مالی 
منتهی به تاریخ ۲۹ اس��فندماه س��ال ۱۳۹۶ به 

تصویب سهامداران رسید. 
حام��د منصوري مدیرعامل ش��رکت آس��ان 
پرداخت پرش��ین در مجمع عادي ساالنه آپ به 
بررسي و تش��ریح عملکرد آپ در سال مالي۹۶ 
و مهمترین برنامه های آس��ان پرداخت پرشین 

برای سال جاری پرداخت. همچنین در مجمع عادي ساالنه شرکت آسان پرداخت پرشین )آپ( حسابرس،بازرس قانوني 
و حسابرس مستقل در خصوص صورت هاي مالي منتهي به تاریخ ۲۹ اسفند ماه سال ۱۳۹۶، گزارش خود را ارائه کردند. 
عالوه  براین تصمیم گیري در مورد تقس��یم س��ود 5۹0 ریالی برای هر سهم در دستور کار مجمع عادي ساالنه شرکت 
آسان پرداخت پرشین قرار گرفت و به تصویب مجمع رسید. بر پایه این گزارش آسان پرداخت پرشین در سال ۹5 با 
سرمایه هزار میلیارد ریالي در بازار دوم معامالت بورس شروع به کار کرد و سرمایه خود را بعد از برگزاري مجمع عمومي 
فوق العاده سال ۹۶ به دو هزار میلیارد ریال رساند. همچنین 5۲/58 درصد سهام آسان پرداخت به سهامداران حقیقی 
تعلق دارد و دو سهامدار عمده حقوقی این شرکت، شامل شرکت گسترش فناوری های نوین با ۱8/0۶ درصد، صندوق 
آتیه و تأمین رفاه با ۱7/۹۹درصد است. البته آخرین وضعیت این شرکت در بازار سهام نیز نشان می دهد »P/E« سهام 

این شرکت ۱۳ مرتبه و »EPS« آن نیز ۱۲7۶ ریال در آخرین صورت های مالی درج  شده است.

برند »آزمایش« احیا می شود 
محمد رسول کلهر که از اوایل ماه گذشته مدیرعامل شرکت ۱8 میلیارد تومانی پیام و حاضر در بازار پایه ج فرابورس 

شده، برنامه های مدنظر را اعالم کرد.
 به گزارش بورس پرس، کلهر گفت: پیگیری مسائل جاری و مهمی چون افزایش سرمایه، تغییر کاربری کارخانه و 
تس��ویه بدهی بانک ها و مذاکره با برندهای معروف جهانی ادامه دارد. وی ادامه داد: در حالی س��ازمان بورس به دلیل 
مردود بودن گزارش توجیهی افزایش س��رمایه با این تصمیم موافقت نکرده، اما انتظار می رود در آخرین بررس��ی ها، 
گزارش حسابرسی مشروطی تهیه و حداکثر تا شهریور ارایه شود. این مقام مسئول در مورد برنامه کاهش بدهی های 
بانکی هم گفت: مذاکراتی با وزارت صنایع و بانک هایی مانند بانک ملت برای س��بک کردن بدهی ها از طریق قس��ط 
بندی و واگذاری بخش��ی از زمین های ۱۲.8 هکتاری تهران و 40 هکتاری مرودش��ت در جریان است. همچنین طرح 
توجیهی زمین های ش��رق تهران "لپیام" به ش��هرداری ارایه شده که در دست بررسی است. کلهر با بیان اینکه مزیت 
نسبی زمین های مرودشت در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی کشاورزی است، ادامه داد: یکی دیگر از برنامه های در 
جریان احیای برند آزمایش از طریق مشارکت با شرکای جهانی و توسعه و بروز رسانی تجهیزات و راه اندازی خطوط 

تولید جدید است.

حذف لیزینگ امید از بورس
سرپرس��ت مدیریت نظارت بر بازار اولیه س��ازمان بورس و اوراق بهادار، از حذف نام شرکت لیزینگ امید از فهرست 

شرکت های بورسی خبر داد. 
علی بیگ زاده در این نامه که خطاب به مدیرعامل ش��رکت لیزینگ امید نوش��ته شده است، گفت: با توجه به عدم 
عرضه س��هام آن ش��رکت طبق موعد مقرر در بازار اول فرابورس که منجر به لغو پذیرش آن شرکت شد و با استناد به 
صورت جلس��ه ۱۶ مردادماه سال ۹۱ شورای عالی بورس نام آن شرکت از فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان 
بورس و اوراق بهادار حذف ش��ده اس��ت. برپایه این گزارش، شرکت لیزینگ امید )سهامی عام( با هدف ساخت و ساز و 
فروش انواع فضاهای مس��کونی، تجاری، صنعتی و فروش انواع وس��ائط نقلیه سبک و سنگین و تجهیزات ماشین آالت 
صنعتی با اس��تفاده از عقود اس��المی خصوصاً عقد اجاره به ش��رط تملیک و فروش اقساطی در تاریخ ۱7 مهر ۱۳8۳ با 
سرمایه یک میلیارد ریال به مدت نامحدود تاسیس ومطابق قواعد تجاری کشور در اداره ثبت شرکت های تهران تحت 

شماره ۲۲۹55۶ به ثبت رسیده است.

 هفته نامه بورس: بانک ملت در آخرین گزارش منتشره 
سال مالی ۹۶ حسابرسی نشده، پیش بینی سود هر سهم خود 
را بی��ش از 40 درصد افزای��ش داد و مبلغ ۱۹4 ریال افزایش 

اعالم کرد. 
ای��ن بانک پی��ش از این مبل��غ ۱۳8 ریال س��ود برای هر 
س��هم پیش بینی ک��رده بود که با س��رفصل نتیجه مبادالت 
ارزی،توانست سود هر سهم خود را به مبلغ ۱۹4ریال افزایش 
ده��د. برپایه این گزارش، تغییرات ش��دید ن��رخ ارز در اواخر 
س��ال ۱۳۹۶ در بازار آزاد ارز، منجر به اعالم نرخ یکس��ان ارز 
در تاریخ ۲0 فروردین ماه ۱۳۹7 توس��ط بانک مرکزی ش��د. 
بنابراین تغییرات نرخ ارز قابل دس��ترس پس از تاریخ ترازنامه 
به عنوان رویداد تعدیلی در تهیه صورت های مالی سال۹۶این 
بان��ک لحاظ و از این بابت مبلغ ۱۱.57۶ میلیارد ریال س��ود 
تسعیر شناسایی شد. بدین ترتیب بانک ملت توانست با رشد 

درآمدهای غیر مشاع، تعدیل 40 درصدی را روانه بازار کند.
سود 194 ریالی برای هر سهم

بانک ملت در س��ال مالی ۹۶ مبلغ ۱۶۳،708میلیارد ریال 
درآمد مش��اع و مبلغ ۹0،۹78میلیارد ریال درآمد غیر مشاع 
داشت که جمع درآمد های این بانک را به ۱0۲،485میلیارد 
ریال رس��اند. البته در نهایت با شناسایی سود خالصی به مبلغ 
۹،۶77میلیارد ریال، بانک ملت توانس��ت به سود ۱۹4 ریالی 

برای هر سهم دست یابد. 
142 درصد رشد درآمد غیر مشاع

همچنین مقایس��ه اقالم صورت های مال��ی این بانک طی 
سال های ۹5 و ۹۶ نشان می دهد در سال ۹۶، درآمد غیرمشاع 
بانک نسبت به سال ماقبل افزایش یافته و سود ۹۶77میلیارد 
ریالی آن را رقم زده اس��ت که نس��بت به مدت مش��ابه ۱4۲ 

درصد رشد نشان می دهد.

»وبملت« 40 درصد تعدیل مثبت داد

افزایش 142 درصدی سودآوری بانک ملت 

»چکارن« پیگیر حقوق از دست رفته »حریر« 
  

 هفته نامه بورس: شرکت کارتن ایران صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال 
۹۶ را روی س��امانه کدال منتشر کرد که این گزارش از عملکرد مثبت و قابل توجه این 
مجموعه در ماه های پایانی سال مالی گذشته و رشد حاشیه سود چکارن حکایت دارد.

شرکت کارتن ایران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند سال ۹۶ )حسابرسی نشده( 
به ازای هر سهم ۳۱۶ ریال سود محقق کرده است این در حالیست که شرکت در مدت 

مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۱۳ ریال زیان شناسایی کرده بود. 
عالوه بر این براس��اس اطالعات موجود، کارتن ایران طی س��ه ماهه پایانی سال مالی 
گذش��ته روند تولید و فروش با رشد همراه بود. همچنین نرخ فروش محصوالت چکارن 
نیز نسبت به چند سال گذشته با رشد همراه شده و به ازای هر تن به مبلغ ۲8 میلیون 

و ۹۱4 هزار ریال رسید.  
نکته مهم و قابل تامل این صورت های مالی مربوط به حق تقدم های حریر اس��ت به 

این ترتیب که ش��رکت وابسته حریر بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده اقدام به 
افزایش س��رمایه از ۲۲ میلیارد ریال به ۲70 میلیارد ریال داش��ت. اگرچه در جریان این 
افزایش س��رمایه، شرکت حریر نسبت به کاهش س��هم این شرکت تا میزان 8.5 درصد 
اقدام کرد اما تا تاریخ تهیه صورت های مالی ش��رکت موصوف نسبت به تعیین حقوق از 

دست رفته این شرکت اقدام صورت نگرفت. 
همچنی��ن با توجه به اینک��ه رویداد مذکور اثرات قابل توجه��ی در صورت های مالی 
ش��رکت دارد پیگیری الزم جهت اخذ نظریه کارشناس��ی و تعیین مبلغ حق تقدم های 
سلب شده شرکت در جریان است. بر اساس اطالعات موجود در صورت های مالی شرکت 
کارتن ایران و یادداشت های توضیحی این مجموعه و تحلیل های پیرامون سود هر سهم 
شرکت، در صورت به نتیجه رسیدن پیگیری های مجموعه در خصوص حق تقدم های 
حریر، به ازای هر س��هم حدود 500 ریال س��ود از این محل برای چکارن در پی خواهد 
داشت. در مجموع  شنیده ها در رابطه با شرکت کارتن ایران نیز از افزایش میزان تولید و 
فروش شرکت طی عملکرد دوماهه ابتدایی سال جاری و رسیدن تعداد تولید اردیبهشت 

ماه چکارن به بیش از ۱400 تن حکایت دارد.

سال 95سال 96بررسی اقالم صورت های مالی 

۱6۳,۷۰۸,۷۳۷۱۷۱,6۴۴,۱۰۸ جمع درآمد مشاع 

۱۴۷,۸۷6,۳۷۲-۱5۲,۲۰۱,۷6۳-سود پرداختی به سپرده گذاران 

9۰,9۷۸,۳۰۱۴9,۲۸۰,6۳۳درآمد غیرمشاع 

۱۰۲,۴۸5,۲۷۴۷۳,۰۴۸,۳69جمع درآمد 

۴۳,۸۰۳,۰5۲-6۳,۷۳۴,696-هزینه های عمومی ادارای

9,6۷۷,۲۴۸۳,9۸۲,569سود خالص 

۸۰ ۱9۴سود هرسهم ) ریال(

5۰,۰۰۰,۰۰۰5۰,۰۰۰,۰۰۰سرمایه 

بررسی اقالم مهم صورت های مالی بانک ملت - میلیارد ریال

مقایسه اقالم صورت های مالی سال 95 و 96

  *هزینه های عمومی ادارای از جمع هزینه های کارکنان و اجرایی بدست آمده است.

 هزینه هاي عمومی اداراي از جمع هزینه هاي کارکنان و اجرایی بدست امده است.-* 
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 رویدادی شیرین در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

» زگلدشت«   95 میلیارد ریال سود برای سهامدارانش کنار گذاشت
در گرما گرم ۸ خرداد 9۷ مدیران ش��رکت کش��ت و دام گلدشت نمونه اصفهان سهامداران این شرکت 
را به هتل آس��مان دعوت کردند تا با حضور درمجمع عمومی عادی س��الیانه صاحبان سهام منتهی به سال 
مالی ۲9 اسفند96در جریان امور گذشته و مهمتر از آن چشم انداز آینده قرار گیرند. »زگلدشت«  که 
۲۱ تیر 95 در تابلو بورس اوراق بهادار; بازار عادی فرابورس با نماد »زگلدشت« درج شد۳۱ شهریور 
با عرضه س��هام خود عرصه جدیدی از فعالیت خود را رقم زد؛ عرصه ای که با ش��هامت ش��فاف س��ازی 
عجین است. »زگلدشت« ضمن آنکه در شفاف سازی عملکرد خود موفق بوده سعی داشته ازبحران های 
اقتصادی، سیاس��ی و حتی برخی تصمیمات کالن نا کارآمد و س��نگ انداز کش��تی  کسب  و کار خود را به 

سالمت عبوردهد تا پاسخ شایسته ای به اعتماد سهامداران داده باشد. 

پیام هیأت مدیره 
در آغاز مجمع که تعداد قابل توجهی از سهامداران  حضور داشتند به رسم همه ساله پیام هیأت مدیره 

برای حاضران قرائت شد.
در بخش��ی از ای��ن پیام چنی��ن آمدکه ؛خداوند یکتا را سپاس��گزاریم که بار دیگر توفی��ق ارائه عملکرد 
یک س��اله هیأت مدیره و همکارانمان در ش��رکت به محضر سهامداران ارجمند را به ما ارزانی داشت و 
امیدواریم که نتیجه یکس��ال تالش این مجموعه مورد رضایت باریتعالی و ش��ما س��هامداران عزیز قرار 
گیرد. در س��ال مورد گزارش هر چند وضعیت اقتصادی کش��ور به لحاظ کاهش برخی از محدودیت های 
وارداتی ش��رایط مناس��ب تری رابرای فعاالن بخش تولید به همراه داشت بااین وجود، به لطف خدا و به 
مدد تالش بی دریغ تمامی مدیران، روس��ا، کارشناس��ان متخصص و کارگران دلس��وز و متعهد، ش��رکت 
توانس��ت ضمن اس��تفاده بهین��ه از منابع و ظرفیت ه��ای تولید ارزش افزوده مناس��بی در بخش تولید 
داش��ته و خواهد داش��ت. همچنین بهبود مس��تمر در کیفیت محصوالت فعلی و خل��ق محصوالت جدید، 
همچون س��ال های گذش��ته یکی از اهداف شرکت در این سال بوده که در سال آینده نیز ادامه خواهد 
یافت. سند چشم انداز با تکیه بر دانش و مهارت و تالش بی قفه کارکنان در مسیر حفظ و ارتقاء خود در 
س��طح جهانی گام های موثری برداش��ته است و در زمینه تولید و عرضه محصول برنامه خود را در مسیر 
رشد،تعالی و رضایت مندی ذینفعان به نحوی شایسته به پیش برده است. عالوه بر آن باوجود مخاطرات 
نقدینگی و ریسک های موجود اعم از نرخ بهره، نوسانات نرخ ارز و غیره همواره در جهت تولید و فروش 

محصول و وصول مطالبات اقدام شده است.

استراتژی »زگلدشت« برای روزهای آینده  
خرید موارد اولیه با حداقل نرخ بازار و تکمیل انبارهای خوراک دام باتوجه به فصل خرید

به روزآوری تکنولوژی ماشین آالت و تجهیزات تولیدی
تغییر در نوع  و وضعیت فروش شیر در شرایط مختلف بازار

افزای��ش تولید ش��یر و ارتق��اء کیفی محصوالت تولیدی نس��بت به اس��تانداردهای بی��ن المللی و 
تاثیر گذاری در حوزه سالمت افراد جامعه

ارتقای سطح دانش پرسنل و آموزش های فنی در راستای اهداف شرکت
افزایش سطح پتانسیل ژنتیکی گله در تولید شیر و اجزای شیر)چربی وپروتئین(.

افزایش نیروهای کارآمد و متخصص جهت کار در بنگاه های دامپروری و کمک در اشتغال زایی

آمار تولید 
»زگلدشت« که  در صنعت دامپروری و کشاورزی فعالیت می کند در سال جاری نسبت به سال قبل ۱۸ 
درصد رش��د فروش داش��ته که اهم دالئل آن افزایش مقدار تولید و فروش ش��یر به عنوان محصول 
اصلی و دام مولد و غیر مولد اس��ت. این شرکت توانست حجم فروش خود را در بین شرکت های فعال 

,5۴۱ میلیون ریال برساند.  در این صنعت به 5۸5

 افزایش)کاهش( نسبت سال ۱۳95سال ۱۳96واحدشرح
به دوره مشابه سال قبل

مقدار تولید شیر

مقدار تولید گوساله نر

کیلوگرم 

راس
۳۸,6۲5,6۱۳

۱,5۴۴
۳۴,۸۷۰,5۷9

۱,۳۷۰
۱۱
۱۳

مقدار فروش شیر

مقدار فروش گوساله نر

کیلوگرم

راس
۳۷,۸۷۱,۱۰۳

۱,۱۳۲
۳۴,۱۳۴,9۱۴

۱,۷9۱
۱۱

)۳۷(

آمار جدول فوق حاکی از آن است که این شرکت ۱۱ درصد درمقدار تولید شیر و ۱۳ درصد در مقدار 
تولید گوس��اله نر نس��بت به س��ال 95 رشد داشته اس��ت. همچنین در مقدار فروش شیر نیز در زمان 

مذکور رشد ۱۱درصدی  را تجربه کرده است. 

درخشش سود 
و اما بیش ازهرآمار و رقم و تصمیمات اتخاذ شده در هر مجمع برای سهامداران سود از مهمترین موضوعاتی 
است که معموال میان آنها و مدیران چانه زنی های هم صورت می گیرد. بر اساس مصوبات  در شرکت ۲۰۰ 
میلیارد ریالی »زگلدشت« پایان سال مالی 96 مبلغ ۴۷۷ ریال به ازای هر سهم محقق گشت که درمجمع فوق 

با توافق بر سر تقسیم ۷5 درصد از این مبلغ ۳۸5 ریال سود نقدی به ازای هر سهم کنار گذاشته شد.

برنامه های آتی  
ش��رکت گلدش��ت نمونه اصفهان با درنظر گرفتن وضعیت موجود در پرونده کاری خود برای سال های آتی 
۱9 برنامه استراتژیک در نظر دارد که تالش در اجرای دستورالعمل کنترل های داخلی اثر بخش)منشور 
کمیته حسابرس��ی و منش��ور حسابرس��ی داخلی(؛ توجه ویژه به اجرای دقیق نظام پیش��نهادات به صورت 
کاربردی و عملیاتی نمودن پیش��نهادات موثر؛ تالش درجهت عینیت بخشیدن به فعالیت و خالقیت بیشتر 
در بخش های مختلف شرکت و اجرای بهینه فرهنگ سازی و افزایش بهره وری درکار ؛تدوین استراتژی و 
برنامه های عملیاتی جهت و دستیابی به افزایش تولیدات ؛مدیریت بر وجوه نقد به منظور استفاده بهینه 

از منابع مالی موجود و برنامه ریزی برای کاهش دوره وصول مطالبات  از جمله این موارد هستند. 
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14
مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه امید تأکید کرد

تصمیمات ناگهانی، عمده مشکالت بازارهای مالی 

 با توجه به نامگذاری س�ال 97 به عنوان »سال 
حمایت از تولید کاالهای داخلی« مهم ترین نقش 
در حمایت از کاالی ایرانی را بر عهده چه نهادی 

می دانید؟
همان گونه که در پیام معظم له به مناسبت آغاز سال 1397 
و همچنین در سخنرانی ایشان در اجتماع زائران حرم مطهر 
رضوی در نخس��تین روز از سال جدید، مطرح شد، مخاطب 
شعار امسال ایش��ان، همه آحاد ملت و به خصوص مسئوالن 
هس��تند.  حمای��ت از کاالی ایرانی در وهل��ه اول به   صورت 
افزایش تولید است که بر عهده  مسئولین دولتی قرار دارد که 
باید برنامه ریزی کنند و س��پس بر  عهده خود مردم است تا با 
مصرف کاالهای ایرانی تولید داخلی افزایش یابد. بی شک، این 
رهنمود و سیاس��ت کلی مشخص کننده اصلی ترین نهادهای 
تاثیرگ��ذار در حوزه حمای��ت از کاالی ایرانی و تولید داخلی 
اس��ت. نهادهای سیاس��تگذار و قانونگ��ذار و همچنین بخش 
اجرایی کشور در کنار مردم اصلی ترین نقش را در حمایت از 

کاالی ایرانی بر عهده دارند.

 دس�تیابی ب�ه ای�ن مه�م را منوط ب�ه رعایت 
چه عواملی می دانید؟

عوامل بسیاری در دستیابی به این مهم تاثیرگذار هستند. 
یک��ی از مهم تری��ن آنها، حمای��ت از کاالی ایران��ی از طریق 
رقابت پذیر کردن آن با بهبود کیفیت کاالها و خدمات داخلی 
است تا تقاضای جامعه نسبت به استفاده از موارد مشابه داخلی 
افزایش یابد. البت��ه در کنار آن عوامل دیگری مانند مدیریت 
واردات محصوالتی که مشابه خارجی دارند، از اهمیت باالیی 
برخوردار اس��ت. دولت و نهادهای سیاستگذار باید با محدود 
کردن واردات محصوالت دارای مش��ابه داخلی، عرصه را برای 
رونق گرفتن کاالهای داخلی باکیفیت مهیا کنند، ضمن آنکه 
در کن��ار این مهم بای��د با قاچاق از طریق مبادی رس��می و 
غیررسمی کشور مبارزه جدی صورت پذیرد. این موضوع قطعا 
از جنبه های مختلف اقتصادی و اجتماعی به خصوص افزایش 

سطح اشتغال و کاهش نرخ بیکاری نمود می یابد.

 بازارسرمایه خود جایگاهی برای عرضه کاالهای 
ایرانی اس�ت بازتاب این انتخ�اب را در این بازار 

چگونه بررسی می کنید؟
بازار سرمایه کشور در سال های اخیر رشد خیره کننده ای 
را تجربه کرده و توانس��ته اس��ت جایگاه مناسبی در اقتصاد 
کشور و نظام تأمین مالی در کنار بازار پول به خود اختصاص 
ده��د. در حال حاضر، بنگاه های تولی��دی و خدماتی بزرگ 
که نقش بی بدیلی در رش��د و توس��عه اقتصادی کش��ور ایفا 
می کنند، چه سهام و چه محصوالت تولیدی آن ها در ارکان 
بازار سرمایه پذیرفته ش��ده و مورد دادوستد قرار می گیرند. 
هرچ��ه می��زان تقاضا و مص��رف کاالهای ایرانی در کش��ور 
س��هم باالتری نسبت به کل داشته باشد، قطعا سرعت رشد 
اقتصادی افزایش یافته و سایر متغیرهای بااهمیت اقتصادی 
و ب��ه خص��وص میزان اش��تغال افزایش می یاب��د. همچنین 
بورس کاالی ایران به عنوان محیطی کامال ش��فاف و رقابتی، 
محل مناسبی برای کش��ف قیمت منصفانه انواع محصوالت 
تولیدی ش��رکت های ایرانی شامل محصوالت فلزی، معدنی، 
پتروش��یمیایی، کش��اورزی و امثال آن است و انتخاب شعار 
امس��ال به عنوان حمای��ت از کاالی ایران��ی می تواند رونق 
چش��مگیری در معامالت کاالهای اساسی و در نتیجه ایفای 
نقش بیشتر بورس کاالی ایران در جهت دستیابی به اهداف 

تعیین شده سال باشد.

 ب�ا توجه به تاکید وزی�ر اقتصاد مبنی بر تالش 
دولت برای اجرای شعار امسال، در جهت حمایت 
از تولید صادرات محور چه مواردی در تحقق این 

مهم باید مورد توجه قرار  گیرد؟
ب��دون تردید یکی از عوامل مه��م تاثیرگذار در تحقق این 
مهم، بازاریابی محصوالت داخلی کشور در بازارهای بین المللی 
و ب��ه ویژه در بین کش��ورهای منطقه و همس��ایه اس��ت که 
می تواند با هماهنگ��ی نهادهای ذی ربط مانند وزارت اقتصاد، 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت، وزارت ام��ور خارجه و اتاق 
بازرگانی محقق ش��ود. البته باید به این موضوع اشاره داشت 
که هدف گذاری برای صادرات محصوالت داخلی به بازارهای 
بین المللی ب��دون توجه به افزایش کیفیت محصوالت داخلی 
امری بیهوده اس��ت؛ زیرا، کیفیت ب��االی محصوالت در کنار 
قیمت مناسب، اصلی ترین نقش را در رقابت پذیری و افزایش 

فروش ایفا می کند. 

 فکر می کنید کدام  شرکت های حاضر در بورس 
می توانند روند رو به رشدی داشته باشند؟

باتوجه به ش��عار تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری و 
نظر به حمایت هایی که در راس��تای اجرایی کردن این ش��عار 
در باالترین س��طوح سیاس��تگذاری و اجرایی کش��ور وجود 
دارد، به نظر می رس��د تمامی ش��رکت های پذیرفته ش��ده در 
بازار سرمایه اعم از تولیدی و خدماتی می توانند به رشد قابل 
توجه��ی از محل افزایش تقاضا داخلی دس��ت یابند. عالوه بر 
این، ش��رکت های کوچک و متوس��ط که از یک سو سهم در 
خور توجهی در میزان اش��تغال و رشد اقتصادی کشور دارند 
و از س��وی دیگر ش��رایط الزم برای حضور در بازار سرمایه را 
ندارند، می توانند سال پررونقی را در سال 1397 تجربه کنند. 
امید است با همدلی و همکاری مسئوالن و مردم برای تحقق 
اهداف شعار سال، شاهد شکوفایی اقتصاد و گردش چرخ های 

اقتصادی کشور باشیم.

 برای نتیجه گیری بهتر چه عواملی باید مدنظر 
قرار  گیرد؟

یکی از مش��کالت عمده ش��رکت ها و بنگاه های داخلی در 
شرایط فعلی، تأمین منابع مالی ارزان برای توسعه کسب وکار 
و خرید تجهیزات و فناوری های نوین است. بنابراین در وهله 
اول حمایت مجموعه حاکمیتی و اجرایی به ویژه سیاستگذاران 
حوزه مالی و اقتصادی برای تأمین مالی ارزان بنگاه های بزرگ 
و کوچ��ک با جذب منابع ریال��ی و ارزی از بازارهای داخلی و 
بین المللی می تواند گام مهمی تلقی شود. نکته با اهمیت آن 
است که گسیل  دادن سرمایه های سرگردان کشور به سوی بازار 
سرمایه و انتقال سریع و کم هزینه آن به بخش واقعی اقتصاد 
از طریق انتشار سهام جدید توسط شرکت های پذیرفته شده و 
یا انتشار انواع اوراق تأمین مالی با درآمد ثابت می تواند رسیدن 
به این هدف را تس��ریع کند. عالوه بر این، مطابق فرمایشات 
رهبری، س��اماندهی واردات کاالهای خارجی مش��ابه ساخت 
داخل، افزایش سطح استانداردهای کیفیت کاالهای داخلی، 
کاه��ش و مبارزه با قاچاق کاال و محصوالت به داخل کش��ور، 
کاهش قیمت تمام ش��ده محصوالت، در نظر گرفتن نیازها و 
س��الیق مردم در طراحی و عرضه محصوالت، تشویق جامعه 
ب��ه اس��تفاده از کاالی داخلی و بازاریاب��ی محصوالت داخلی 
در بازاره��ای بین المللی را می ت��وان از دیگر عوامل بااهمیت 
دانس��ت که برای تحقق شعار امس��ال باید مدنظر قرار  گیرد. 
اما راه حل های یادش��ده زمانی مش��کالت اقتصادی را مرتفع 
خواهد کرد که در هر ش��رایطی حمایت آحاد مردم از مصرف 
کاالهای ایرانی )که به دس��ت توانای فرزندان این س��رزمین 

تولید می شود(، همچنان وجود داشته باشد. 

 از بعد تأمین مالی چطور می توان در تحقق این 
شعار اثرگذار بود؟

همان طور که اش��اره ش��د در حال حاضر، تأمین نقدینگی 
یکی از اساسی ترین مشکالت در صنعت کشور است و بخش 
مهم��ی از الزامات حمای��ت از کاالی ایران��ی مربوط به نحوه 
تأمین مالی شرکت ها برای سرمایه گذاری جدید با هدف تولید 
محصوالت با طراحی جدید و باکیفیت است. به منظور کمک 
به این شرکت ها، بازارهای مالی شامل بازار پول و بازارسرمایه 
می توانن��د نق��ش مهمی ایفا کنند. در س��ال های گذش��ته و 
همزمان با معرفی ابزارهای تأمین مالی اسالمی در بازارسرمایه، 
بازار بدهی رشد مناس��بی یافته و اکنون توانسته است سهم 
قابل توجهی از تأمین مالی شرکت ها را به خود اختصاص دهد. 
از آن جای��ی که نق��ش بازار پول، تأمین س��رمایه در گردش 
کسب وکارهای مختلف است و بازار بدهی تأمین مالی بلندمدت 
را بر عهده دارد، همکاری و ارتباطات مناسب میان فعاالن این 

دو بازار می تواند تحقق شعار امسال را تسریع بخشد.

 یک�ی ازمش�کالت در تولید، بح�ث نقدینگی 
است، فکر می کنید بازارسرمایه چگونه می تواند 

در این  خصوص موفق عمل کند.
بازاره��ای س��رمایه در تعاری��ف کالس��یک و جهانی برای 

س��رمایه گذاری بلندمدت تعریف شده اند و سرمایه گذاری های 
کمتر از یک س��ال بر اس��اس همان تعاریف بر عهده سیستم 
بانکی و بازارهای پول اس��ت. بنابراین در بحث تأمین نقدینگی 
بنگاه های اقتصادی، دوره زمانی مد نظر برای در اختیار داشتن 
مناب��ع مالی اهمیت باالی��ی دارد. بازارس��رمایه برای کمک به 
وضعیت اقتصادی کش��ور و در راستای حمایت از بخش واقعی 
اقتص��اد و تولید کاال و خدمات ملی، ابزاره��ای مالی نوینی را 
طراحی و راه اندازی کرده اس��ت که برای تأمین مالی بلندمدت 
استفاده می شود. همچنین در سال های اخیر شرکت های تأمین  
سرمایه به عنوان متخصصین امر تأمین مالی بلندمدت از طریق 
بازار سرمایه شکل گرفته اند که با انجام فعالیت های مهمی چون 
مشاوره عرضه و پذیرش، تعهد پذیره نویسی، تعهد بازارگردانی 
و امثال آن به بازار اوراق بهادار تأمین مالی در بازارسرمایه رونق 
خوبی بخش��یده اند. همچنین پویایی و چابکی بازارسرمایه در 
به روزرس��انی قوانی��ن و مقررات و تطبیق آن ها با ش��رایط روز 
کسب وکار بنگاه های اقتصادی، تسریع در فرآیندهای انتشار اوراق 
تأمین مالی، افزایش رقابت منصفانه در کیفیت خدمات نهادهای 
مالی و بسترسازی مناسب در راستای کاهش هزینه های انتشار 
اوراق، بازارسرمایه را به عنوان راهکاری، جایگزین بازار پول برای 

تأمین مالی بلندمدت شرکت های متقاضی کرده است.

 بس�ترهای موج�ود )نقاط قوت و ضع�ف( بازار 
پروژه ه�ای  تأمین مال�ی  درخص�وص  س�رمایه 

اقتصادی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نظر به وجود ابزارهای تأمین مالی متنوع در بازارسرمایه اعم 
از س��هام یا بدهی برای تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری 
جدید، به نظر می رسد این بازار می تواند گزینه بسیار مناسب 
در راس��تای تأمین مالی صنایع بزرگ باشد. صنایعی که نقش 
زیادی در افزایش حجم صادرات غیرنفتی و تأمین منابع ارزی 
م��ورد نیاز کش��ور ایفا می کنند و در کن��ار آن نیاز به واردات 
بخشی از محصوالت خارجی را مرتفع می سازند. عالوه بر این، 
در سال های اخیر شاهد حمایت از کسب وکارهای نوپا در قالب 
ارائه طرح و تصویب ابزارهایی چون صندوق های سرمایه گذاری 
جسورانه برای حمایت از شرکت های دانش بنیان و راه اندازی 
ب��ازار ایده های نو برای عرض��ه طرح های مخترعان و نخبگان 
در بازارس��رمایه کشور بوده ایم که امید است در آینده نزدیک 
ش��اهد رشد و ش��کوفایی اقتصاد از طریق بازارسرمایه باشیم. 
عمده مش��کالت بازار سرمایه در فرآیند تأمین مالی بنگاه های 
اقتصادی ناشی از تصمیمات ناگهانی مقام های ناظر بازارهای 
مالی و غیر قابل پیش بینی اکثر متغیرهای اقتصادی تأثیرگذار 
مانند نرخ سود بانکی، سیاست های پولی و مالی، سیاست های 

ارزی و امثال آن است. 

 وجه تمای�ز تأمین مالی از بازارس�رمایه و بازار 
پ�ول را بیان کنید و چرا در ش�رایط کنونی بیش 
از 80 درص�د تأمین مالی ازطریق بازار پول انجام 

می شود؟ 
وظیف��ه اصلي نظام مالي، تجهی��ز و تخصیص بهینه مانع 
مالي جهت دستیابي به سطوح باالتر رشد و توسعه اقتصادي 
است. بازارهای مالی عمدتا به یکی از دو سیستم مالی متکی 
هس��تند: مبتنی بر بانک و مبتنی بر بازارسرمایه. در سیستم 
مبتنی بر بانک، بانک ها و مؤسس��ات مال��ی و اعتباری نقش 
مهم��ی در تجهیز و تخصیص منابع مالی بنگاه های اقتصادی 
ایفا می کنند و تعیین کننده  قیمت پول در سیستم اقتصادی 
کشور هس��تند و تصمیمات آنان در حوزه های مالی می تواند 
موج��ب تغیی��رات بااهمی��ت در متغیرهای اقتصادی ش��ود. 
در مقابل، در سیس��تم مبتنی بر بازار، بازاره��ای اوراق بهادار 
نقش آفرینی بیشتری می کنند و حتی نهادهای مالی در بازار 
پ��ول، در بازار اوراق به��ادار نقش پررنگی دارند. در سیس��تم 
مبتنی ب��ر بازارس��رمایه، انتش��ار اوراق بهادار روش��ی کامال 
متداول برای تأمین مالی ش��رکت ها محس��وب می شود و در 
کنار آن مدیریت ریس��ک نیز انجام می گی��رد. باوجود نقش 
پررنگی که بازارس��رمایه در س��ال های اخی��ر در تأمین مالی 
بنگاه های اقتص��ادی و طرح های زیربنایی دولتی و خصوصی 
ایفا کرده است، اما همچنان صاحب نظران و اقتصاددانان، بازار 
تأمین مالی کشور را یک بازار بانک محور می دانند. زیرا عالوه بر 
آن که بانک ها در حالت کلی سهم باالتری از بازار تأمین مالی 
را در اختیار خود دارند، به عنوان یکی از ارکان انتش��ار اوراق 
تأمین مالی در بازارسرمایه نیز حضور فعال و تاثیرگذاری دارند، 
ب��ه طوری که اگر مش��ارکت آنان در قبول تعهدات ناش��ر در 
پرداخت اصل و س��ود اوراق تأمین مالی نباش��د، عمال امکان 

انتشار آن  در بازارسرمایه وجود نخواهد داشت.

یادداشت

 هفته نامه بورس: باتوجه به شعار  سال1397  که از سوی مقام 
معظم رهبری س�ال حمایت از کاالی ایرانی نامگذاری شده، باید 
ای�ن حمایت در وهل�ه اول به   صورت افزای�ش تولید قرار بگیرد 
تا با مصرف کاالهای ایران�ی، تولید داخلی افزایش یابد. حمایت 
از کاالی ایران�ی از طریق رقابت پذی�ر کردن آن با بهبود کیفیت 
کااله�ا و خدم�ات داخلی می تواند تقاضای جامعه را  نس�بت به 

استفاده از موارد مشابه داخلی افزایش دهد. 
همچنین می توان گفت انتخاب ش�عار امس�ال به عنوان حمایت 
از کاالی ایرانی می تواند رونق چش�مگیری در معامالت کاالهای 
اساس�ی و در نتیجه ایفای نقش بیش�تر ب�ورس کاالی ایران در 
جهت دس�تیابی به اهداف تعیین ش�ده سال باش�د. بنابراین در 
س�ال جدید شرکت های کوچک و متوسط که از یک سو سهم در 
خور توجهی در میزان اشتغال و رشد اقتصادی کشور دارند و از 
س�وی دیگر ش�رایط الزم برای حضور در بازار سرمایه را ندارند، 

می توانند سال پررونقی را در سال 1397 تجربه کنند. 
در خص�وص مهم تری�ن نقش در تحقق س�ال حمایت از حمایت 
از کاالی ایرانی،  رش�د ش�رکت های بورسی در سال جدید،  نقاط 
ق�وت و ضعف بازارس�رمایه درخصوص تأمین مال�ی، وجه تمایز 
تأمین مالی از بازارس�رمایه و بازار پ�ول و... با حبیب رضا حدادی 
مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه امید به گفت وگو نشست که در 

ادامه می خوانید.

بازگشاییبابگفتوگو
ادامه از صفحه نخست

یکی از موضوعات مطروحه در یادداشت ها، مسأله وابستگی کانون به حق عضویت اعضا است. 
اس��تقالل کان��ون و تنوع منابع درآمدی از ابتدای دوره جدی��د دغدغه اعضای هیئت مدیره و 
همکاران اجرایی من بوده است و در این تالش طی یک سال موفق شدیم علی رغم افزایش مقدار حق عضویت ها سهم 
این آیتم کاهش داشته است. صورت های مالی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران در دوره جدید در اختیار همه اعضا 
قرار گرفته و البته همه عالقه مندان و فعاالن بازار س��رمایه می توانند خالصه مهمترین اقالم این صورت ها را در سایت 
مشاهده کنند. در این جا الزم به ذکر است که تالش برای شفافیت هر چه بیشتر بازار سرمایه و خود کانون از مهمترین 
اقدامات و دس��تاوردهای دوره جدید فعالیت کانون نهادهای س��رمایه گذاری ایران بوده است. امیدواریم که همه ارکان 
بازار س��رمایه صورت های مالی خود را به صورت ش��فاف در اختیار فعاالن بازار قرار دهند. در مورد درآمدهای کانون از 
حق عضویت ها البته ذکر این نکته نیز ضروری است که دریافت حق عضویت ها توسط بیش از 1۴۰ عضو به خودی خود 
از تنوع کافی برخوردار است و استقالل الزم را به کانون می دهد. در حقیقت کانون اگر بتواند از نظر تعداد اعضا و رقم 
درآمدی از سطح عادی هزینه های خود عبور کند )که در سال گذشته این کار را کرده( دیگر به پرداخت یا عدم پرداخت 
حق عضویت یک یا چند عضو خود وابسته نیست و از آن پس باید به دنبال ارتقای جایگاه و بهبود عملکرد خود باشد تا 

اعضای بیشتری جذب کند و نهادهای مالی با فراغ بال در اداره کانون مشارکت کنند.
نکته دیگر که در یادداشت های فوق مورد اشاره بود تنوع کم فعالیت ها و اقدامات کانون بود، گویی که کانون تنها به 
اجرای برنامه هایی چون صبحانه  کاری و بازدید از مؤسسات خیریه پرداخته است. اگرچه هر دو نوع برنامه ذکرشده را 
جزو رویدادهای مهم کانون می دانیم و در سال جدید هم در جهت توسعه آن ها گام بر خواهیم داشت اما باید ذکر کنم 
که واقعیت این است که کانون در سال گذشته بیش از ۵۰ رویداد برگزار کرده است و جلسات غیرعمومی بسیاری هم 
در جهت اعتالی جایگاه بازار سرمایه برگزار کرده است. تنها 7 رویداد از این ۵۰ رویداد به این دو موضوع مورداشاره در 
یادداشت خانم ترکمانی اختصاص داشته است. فعاالن بازار احتماالً نمی توانند نقش کانون را در رفع مشکل شرکت ها 
در غائله IFRS و حذف EPS اعالمی و گزارش های مدیریتی انکار کنند. همان  طور که اکنون در پیشانی حل مشکل 
مالیاتی برخی نهادهای مالی هستیم و این مهم هم اتفاقاً حاصل یکی از همان صبحانه های کاری است. کانون حتی در 
اصالح برخی قوانین نقش��ی اساس��ی داشته و در مذاکرات بودجه هم تمام تالش خود را کردیم تا اهمیت بازار سرمایه 
را به سیاست گذاران گوشزد کنیم. نشست های متعدد در مورد نرخ بهره و بحران بانکی اگرچه نتوانسته مشکل بزرگ 

کشور را حل کند اما بسیاری را با اندیشه های علمی اقتصادی همراه کرده است.
در این یادداشت ها پیشنهادات بسیار خوبی هم مطرح شده است. از جمله برنامه های آموزشی و کارگروه های تخصصی. 
در هر دو مورد کانون اقداماتی انجام داده اس��ت و اقداماتی هم پیش رو دارد. در س��ال گذش��ته تالش کردیم که برنامه های 
آموزشی خاص را آغاز کنیم. سال گذشته مدرسه تابستانی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران که با همکاری دانشگاه صنعتی 
ش��ریف و مؤسسه couching ourselves کانادا )که از معتبرترین مؤسسات آموزشی غیردانشگاهی جهان است( بسیار 
مورد استقبال فعاالن و مدیران بازار سرمایه قرار گرفت و امسال نیز در تدارک همکاری با چندین مؤسسه معتبر بین المللی 
هستیم. در مورد کارگروه ها نیز کارگروه های مالیاتی و میزهای تخصصی شرکت های مشاور سرمایه گذاری و پردازش داده در 
سال گذشته آغاز به کار کرده و به زودی میزهای سبدگران ها و شرکت های تأمین سرمایه هم تشکیل خواهند شد. ذکر این 
نکته ضروری است که در سال جدید دو موضوع تشکیل کارگروه ها )که از سال گذشته آغاز شده است( و روابط بین الملل 
از مهمترین اقدامات کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران خواهد بود. این که این موضوعات از نظر تعدادی از مهم ترین فعاالن 
بازار سرمایه دور مانده است، دلیلی است بر این که کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران به اندازه کافی و به مقدار اهمیت این 

اقدامات اطالع رسانی نکرده است و این از ضعف های ما است که امیدواریم در دوره جدید برطرف شود.
این نوشته را با تشکر از توجه ویژه نگارنده گان یادداشت های مذکوربه پایان می برم و امیدوارم همه فعاالن بازار به عملکرد 
ارکان بازار حساس باشند و در جهت افزایش ظرفیت های بازار سرمایه تالش کنند. امیدوارم این پاسخ هم در جهت توسعه 
گفتمان بین فعاالن بازار مفید باشد. اساساً عدم مشارکت فعاالن در نظرسنجی ها و بی تفاوتی بسیاری از مدیران نسبت به 
وقایع خرد و کالن بازار سرمایه یکی از مهمترین گالیه های ما از اعضا نیز هست که امیدواریم با توسعه فرهنگ گفت وگو 

وضعیت مناسب تری پیدا کند. من و همکارانم در کانون خود را موظف به پاسخگویی به تمام ذی نفعان بازار می دانیم.

 از آن جای�ی که نقش بازار پول، تأمین 
س�رمایه در گ�ردش کس�ب وکارهای مختلف 

اس�ت و بازار بدهی تأمین مال�ی بلندمدت را بر 
عهده دارد، همکاری و ارتباطات مناس�ب میان 
فعاالن این دو بازار می تواند تحقق شعار امسال 

را تسریع بخشد

سعید اسالمی بیدگلی
دبیرکل کانون نهادهای 

سرمایه گذاری

دیـــدگاه
افزایشسودشرکتهایبورسیدرسال97

بررس��ي روند گذشته و ش��ناخت وضعیت فعلي بازار و این که مقطع زماني مورد تحلیل در کدام 
نقطه از روند قرار دارد، به ما کمک مي کند تا ارزیابي واقع بینانه تري در خصوص سمت و سوي 
بورس در س��ال 97 و وضعیت سهام ش��رکت ها داشته باشیم.بازار سرمایه بعد از جهش سال 9٢ 
وارد یک فاز اصالح فرسایشي و بلند مدت شد که نزدیک به ۴ سال طول کشید. سال 9٦ نیز چنان کم رمق شروع 
ش��د که کمتر تحلیلگري براي بورس بازدهي بیش از بازار پول متصور بود، اما از س��ه ماهه دوم روند مثبت بازار و 
بازدهي دو رقمي و گاه س��ه رقمي س��هام شروع شد. در واکاوي علت رشد بازار تقریبا دو  عامل تاثیرگذار به وضوح 
قابل رویت اس��ت؛ نرخ تس��عیر ارز و قیمت هاي جهاني. در واقع افزایش نرخ ارز و قیمت جهاني فلزات و محصوالت 
پتروش��یمي موجب بهبود سودآوري شرکت هاي مرتبط و عمدتا صادرات محور شد.به طور مشخص صنایع فلزات 
اساسي استخراج کانه هاي فلزي، پتروشیمي و پاالیشي بسیار از این وضعیت منتفع شدند و اثر دو متغیر مذکور به 
سرعت در صورت هاي مالي این شرکت ها نمایان شد.این ها اخبار خوب بنیادي براي صنایع صادراتي بود که بر فاند 

شرکت هاي گروه تاثیر داشت ولي به جز این دو متغیر، سایر شرایط تغییر مثبتي نکرده است. 
ما ش��اهد بهبود در بهروه وري شرکت ها نیستیم، ریسک هاي سیاس��ي و ابهامات برجامي همچنان پا برجاست، 
نرخ سود اوراق و بطورکلي وضعیت نابسامان و نگران کننده نظام بانکي همچنان بازارسرمایه و کل اقتصاد کشور را 
تهدید مي کند، ریسک هاي  داخلي و بویژه ریسک نهاد ناظر و تغییر قوانین که به تازگی نیز سیلي سرخي بر گونه 
ظریف بورس نواخت به عنوان یک متغیر کامال مستقل و ناشناخته بر سختي کار تحلیلگران افزود. شرایط مذکور، 
عمده مختصات بورس در سال بعد را ترسیم مي کند. در سال 97 با توجه به قیمت هاي فعلي کامودیتي و همچنین 
نرخ ارز، برآیند س��ود شرکت ها در صنایع بزرگ بازار که قیمت فروش محصوالت آنها جهاني است، نسبت به سال 
9٦ از افزایش قابل مالحظه اي برخوردار خواهد بود و در بس��یاري موارد با درجه اتکاي باالیي eps ش��رکت ها قابل 
محاس��به اس��ت، کما اینکه از هم اکنون نیز بس��یاري از تحلیلگران و فعاالن بورسي پیش بیني صورت سود و زیان  
سال 97 این گونه شرکت ها را انجام داده اند که مي توان نسبت به تحقق آنها نیز امیدوار بود.  این بدان معناست که 
ریس��ک هاي مختص ش��رکت تا حد زیادي قابل برآورد است فعاالن بازار نتیجه محاسبات خود را در تصمیم گیري 
براي خرید و فروش لحاظ مي کنند، اما ریسک هاي سیستماتیک همانند سال 9٦ و شاید با شدت بیشتر در سال 
97 وجود دارد که مي تواند قیمت هاي)و نه لزوما سود(شرکت ها را تحت تاثیر قرار دهد و اثر آن بر قیمت گاها آنقدر 
زیاد اس��ت که مي تواند کل تحلیل بنیادي و سودهاي پیش بیني شده را )حتي اگر بسیار نزدیک به واقعیت باشد( 
بي ارزش کند. به عنوان مثال اگر سود یک سهم فوالدي 9۰ تومان برآورد شود، در شرایط نرمال بورس ما مي توان 
به قیمت ۵۰۰ توماني این سهم هم امیدوار بود، اما وضعیتي را تصور کنید که مثال ترامپ تصمیم جدیدي گرفته 
باشد، نهاد ناظر مقررات جدیدي وضع کرده باشد، سپرده گذاران مالباخته و یا جماعتي دیگر به دالیلي دیگر تجمع 
و اعتراض کرده باشند و خالصه اتفاقاتي از جنس ریسک سیستماتیک حادث شده باشد؛ در چنین شرایطي شاید 

قیمت همان سهم فوالدي تا3۵۰ تومان هم کاهش یابد.
بنابرای��ن مي ت��وان این ط��ور جمع بندي کرد که دو دس��ته از عوامل ی��ا متغیرها در تبیی��ن بازدهي بورس در 
س��ال 97 نق��ش دارن��د: عواملي که بر س��ودآوري ش��رکت ها تاثیر گذارن��د و عواملي که وضعی��ت عمومي و جو 
 ب��ازار را تحت تاثی��ر ق��رار مي دهند، البته در کن��ار همه این ها پارامترهاي دیگري نیز  هس��تند که اثر ملموس��ي 
بر قیمت دارند. در این زمینه بطور مش��خص مي توان به حجم عرضه س��هام توس��ط نهادهاي دولتي و شبه دولتي 
اشاره کرد. در چندماه اخیر نیز شاهد بودیم که فروش مداوم سهام توسط برخي حقوقي هاي بزرگ بطور کلي روند 
قیمت ها را متاثر ساخته و اصوال پیش فرض هاي بازار رقابتي و عدم انحصار در بازار را از اساس زیر سوال برده است. 
خوب مسلم است وقتي که قدرت خرید و یا فروش یک شخص حقوقي بطور معناداري از سایر فعاالن بازار بیشتر 
اس��ت خود به یکي از مولفه هاي تعیین قیمت تبدیل مي ش��ود. با توجه به عطش نقدینگي بیمه ها و صندوق هاي 
بازنشستگي و همچنین سیاست فروش شرکت هاي تابعه بانک ها احتماال در سال 97 نیز با حجم باالیي از این قبیل 
عرضه ها مواجه خواهیم بود، البته با نقدینگي کنوني که عدد باالي 1۵۰۰ هزار میلیارد تومان است و روند افزایش 
آن ادامه دارد. چنانچه بخشي از آن به بازارسرمایه هدایت شود، آن گاه بورس کشش این عرضه ها را خواهد داشت.

به هر ترتیب با فرض این که اثر عوامل و متغیرهاي ریسک سیستماتیک را در حد سال 9٦ در نظر بگیریم مي توان 
وضعیت بهتري براي بورس در سال 97 متصور شد. 

همان طور که ذکر شد صنایع بزرگي مثل معدني و فلزي، پاالیشی، پتروشیمي و شرکت هاي بزرگ سرمایه گذاري 
وابسته به آن که بیش از 7۰ درصد ارزش بازار  را تشکیل مي دهند با توجه به قیمت جهاني محصوالت و نرخ ارز 
در حال حاضر با افزایش قیمت فروش و تعدیل هاي مثبت در س��ود مواجه هس��تند که این روند براي سال بعد هم 
محتمل است.عملکرد ماهانه برخي از این شرکت ها در بهمن ماه که اخیرا در سایت کدال منتشر شده است حاکي 

از افزایش حدود ٢۰ درصدي نرخ فروش بهمن ماه نسبت به میانگین نرخ فروش11 ماه ابتداي سال است. 
این بدان معناس��ت که با تداوم ش��رایط فعلي مبلغ فروش سال 97  براي شرکت هاي مذکور  نسبت به سال 9٦ 
حدود ٢۰ درصد افزایش دارد. اگر 1۰ درصد از این افزایش را به دلیل افزایش بهاي تمام شده تولید و سایر هزینه ها 
حذف کنیم و فقط اثر 1۰ درصد از افزایش قیمت را بر سودآوري بررسي کنیم، آن گاه هر شرکت با توجه به درجه 
اهرم مالي  از این افزایش نرخ متاثر مي ش��ود. ضمنا مي توان امیدوار بود برخي صنایع دیگر مثل ش��وینده، دارویي، 
تولید روغن خوراکي و صنایعي از این دس��ت که مصارف ارزي داش��تند و در سال 9٦ با افزایش بهاي تمام شده و 
ثبات قیمت فروش مواجه شدند  نیز در سال 97 با وضعیت بهتري مواجه باشند، چون تجربه گذشته نشان داده که 
این صنایع نیز با یک وقفه زماني کوتاه مجوزهاي افزایش نرخ محصوالت خود را از انجمن ها و سایر مراجع تعیین 
قیمت دریافت کرده و افت حاشیه سود خود را جبران خواهند کرد.  مجموعه این عوامل بیانگر آن است که میانگین 

سود شرکت هاي بورسي در سال 97 عددي باالتر از سال 9٦ خواهد بود.

مهدی نجفی
  استاد دانشگاه
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عدم  تصمیم گیری
 بر مبنای وقایع کوتاه مدت

 بازارسرمایه در برزخ تعدیل ارزی 
یا مدیریت ریسک

فرصت ها و تهدیدها در ابهام 

فاصله حرف تا عمل به حداقل برسد

 عقبگرد به سال های گذشته خواهیم داشت 

فعاالن بازار در انتظار پایان سر در گمی 

اگرچه با کنار رفتن آمریکا از توافقنامه برجام که نوعی عدم اطمینان 
را ب�ر بازاره�ای ای�ران تحمیل کرده بود برداش�ته ش�داما موضوعی 
ک�ه باعث ش�ده بازارها با نوعی احتیاط برخورد کنند، مش�خص ش�دن وضعیت ادامه 
توافقنامه با طرف های اروپایی اس�ت.اهالی بازارس�رمایه این روزها با سردرگمی بسیار 
ب�رای  تصمیم گیری س�رمایه گذاری های خود مواجه هس�تند. وقای�ع اخیری که برای 
برنامه جامع اقدامات مش�ترک )برجام( اتفاق افت�اده، ابهامات زیادی را ایجاد کرد.  به 
عنوان نمونه دس�تاورد این ابهام  براي بازار س�هام دوگانه است، در کوتاه مدت افزایش 
ریس�ك کلي بازار ، فشار بر توان سودآوري بنگاه ها وعقب نشیني سرمایه گذاران براي 
گروه هاي کم ریس�ك ر ا می توان متصور شد.     در بلندمدت هم  احتمال رویکرد بازار 
به ارزش جایگزیني در تعیین قیمت دارایي ها به جاي توان سودآوري تحت تاثیر دالر و 
خرید با نگاه بلندمدت براي گروه هاي ریسك پذیر ، وجود دارد . البته باتوجه به تجربه 
پیشین اقتصاد ایران در زمان تحریم و حتی تجربه اجرای دوساله برجام و لغو تحریم ها 
از سوی آمریکا شاید در بهترین حالت، شرایط بصورت آنچه در حال حاضر است باقی 
بماند، ولی نمی توان این تصمیم را به سود ایران دانست. باتوجه به دیدگاه های متفاوت 

در این زمینه نظرات فعاالن بازار سرمایه را جویا شدیم که در ادامه می خوانید.

مژده ابراهیمی
خبرنگار

راه حل کلیدی
رهایی از تامین مالی دولتی

با کنار رفتن آمریکا از توافقنامه برجام، وضعیت حضور و عدم حضور 
آمری��کا در این توافقنامه که نوعی عدم اطمین��ان را بر بازارهای ایران 
تحمیل کرده بود برداش��ته شد. حال موضوعی که باعث شده بازارها با 
نوعی احتیاط برخورد کنند مش��خص شدن وضعیت ادامه توافقنامه با 
طرف های اروپایی اس��ت. آنچه در این زمینه اهمیت بس��یار باالیی دارد،  این اس��ت که  مسیر ب 
اجرایی شدن و یا عدم اجرایی شدن توافقنامه برجام، در برخی موارد از توانمندی ها و ظرفیت های 

داخلی چشم پوشی شده است.
 به عنوان نمونه در فرصت ایجاد ش��ده در فضای پس از برجام ش��اهد این بودیم که بسیاری از 

پیش نیازهای مورد نیاز در این مسیر مهیا نبود.
همچنین توجه به بهبود فضای کسب وکار در کشور که چند سالی است مورد توجه قرار دارد و 
هر ساله شاخص های جهانی آن در مورد ایران منتشر می شود، از جمله مواردی است که می تواند 
گره گش��ا باش��د. البته در این میان، قوانینی همچون قانون رفع رکود، قانون برنامه شش��م توسعه، 
اصالح نظام بانکی و سایر قوانین و مقررات موجود حاوی مفادی است که در راستای تقویت درونی 

اقتصاد و بهره گیری از ظرفیت نسل جوان و تحصیلکرده کشور می تواند مفید باشد.

 یکی از بخش هایی که از پتانسیل باالیی برخوردار است، کسب وکارهای نوپا و فناوری های مالی 
اس��ت که با ظهور اینترنت و تلفن همراه روز به روز ش��کل جدیدی را به خود می گیرد. این فضا، از 
ظرفیت الزم برای ورود به بازارهای جهانی برخوردار است و می تواند به عنوان مزیت رقابتی کشور 

در برخورداری از سهم بازار جهانی و ایجاد اشتغال محسوب شود.
باید در نظر داشت یکی از مشکالت عمده  کشور، تعداد باالی پروژه های نیمه تمام سرمایه گذاری 
خصوصا در زمینه های عمرانی و زیربنایی اس��ت که بدلیل وابس��تگی به منابع مالی دولت و عدم 
دسترس��ی به منابع مالی و تخصصی بخش خصوصی نتوانسته آن طور که باید در مسیر رو به جلو 

حرکت کند.
 این روند از یکس��و موجب هدر رفت و معطل ماندن س��رمایه گذاری انجام گرفته ش��ده ، و از 
س��وی دیگ��ر از توانمندی بخش خصوصی در درآمدزایی موثر از طری��ق ارائه خدمات کارا و کیفی 

استفاده نشده است.
 نکته مهم این که باید سازوکارهای الزم برای استفاده از ظرفیت بازارسرمایه و برخی نهادهای 
مالی همچون شرکت های بیمه در سرمایه گذاری در این پروژه ها که بعضا از بازده بسیاری مناسبی 

نیز برخوردارند، البته با حمایت و نظارت دولت اندیشیده شود.
همچنین  راه حل کلیدی در این مسیر، رهایی از تامین مالی دولتی و حرکت به سمت تامین مالی 

بخش خصوصی و بازارسرمایه  در این نوع از پروژه هاست.
از این رو باید فضای پیش روی به عنوان یک فرصت و نه صرفا تهدید دیده ش��ود و راهکارهای 

الزم برای بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های داخلی در این مسیر اندیشیده شود.

اهالی بازارس��رمایه این روزها با سردرگمی بسیاری در تصمیم گیری 
س��رمایه گذاری های خود مواجه هس��تند. وقایع اخیری که برای برنامه 
جامع اقدامات مش��ترک )برجام( اتفاق افت��اد ، ابهامات زیادی را ایجاد 
کرده اس��ت. اقدامات مشترک توافق شده ما بین طرفین توافق از جانب 
یکی از آنها)آمریکا( نکول شده و این بدعهدی منجر به پیچیدگی و البته پیامدهای سیاسی و 
اقتصادی بسیاری شد. فارغ از این که ۹۰ و ۱۸۰ روز دیگر در مورد تحریم ها چه حادث خواهد 
ش��د، در حال حاضر این حادثه باعث وقوع  فرصت ها  و تهدیدهای بس��یاری خواهد شد. البته 
ش��دت این فرصت ها و تهدیدها بسیار بس��تگی به میزان ایفای تعهد سایر طرف های برجام به 
ویژه اروپا دارد. بهای نفت و ارز و حجم فروش نفت و س��ایر کامودیتی ها بس��یار به ماندگاری و 
نحوه آن توسط اروپا در این توافق وابسته است. هرچه میزان ایفای تعهدات توسط اروپا بیش تر 
باش��د، با فرض ثبات س��ایر متغیرها، می توان انتظار کم تری از رشد بهای ارز و نفت داشت. در 
ادامه به برخی از این فرصت ها و تهدیدها اش��اره  و تاکید می ش��ود که ش��دت این فرصت ها و 

تهدیدها بسیار به میزان ایفای تعهدات سایر طرف های برجام  ارتباط مستقیم دارد .  
فرصت ها 

   فروش با قیمت های بسیار باالتر نفت با ارقام  منتسب به بودجه )بهای نفت در بودجه معادل 
۵۸ دالر است( و پیامد آن افزایش درآمد های ارزی دولت و متعاقب آن بهبود وضعیت بودجه 
جاری دولت و پرداخت س��ریع تر مطالبات معوق پیمانکاران اس��ت که این مس��ئله  مستقیم و 

غیرمستقیم بر بسیاری از شرکت های پذیرفته شده در بورس موثر است.
   تداوم فاصله چند ده درصدی بهای ارزهای خارجی نسبت به بودجه که نتیجه  آن افزایش درآمدهای 

ریالی دولت خواهد بود .  ) دالر در بودجه معادل ۳۷۵۰ تومان در نظر گرفته شده است(.
   حفظ نس��بی س��طح قیمت ریالی و ارزی مواد معدنی، پتروش��یمی و  فلزی که پیامد آن با 
بودجه دولت و مفروضات ش��رکت ها تفاوت معن��ی داری دارد . در نتیجه افزایش درآمد دولت، 
بخش عمومی و بعضا بخش خصوصی و متعاقبا افزایش عایدی هر سهم در برخی از شرکت های 

پتروشیمی، فوالدی و معدنی پذیرفته شده در بورس محقق می شود . 
   احتمال حضور شرکت های متوسط ،کوچک اروپا و شرکت های بزرگ چین ،روسیه در ایران 

و افزایش حجم قراردادهای خارجی و FDI ) سرمایه گذاری مستقیم خارجی(
   ثبات و آرامش نسبی در بازار ارز، مسکن، سکه و طال در بازه  ۹۰ روزه در نتیجه احتمال افزایش 

حجم جریان نقدی ورودی به بازارسرمایه و کاهش نسبی حجم جریان نقدی خروجی
   فاصل��ه حرف و عم��ل به حداقل برس��دکاهش هیجانات ناش��ی از تصمیم گیری های مبتنی بر 

احساسات
البته در کنار این فرصت ها در بازارسرمایه که به برخی از مهم ترین آنها اشاره شد ، تهدیدهایی 

نیز وجود دارد که اهم آن مد نظر قرار می گیرد .  
   عدم امکان برنامه ریزی برای سرمایه گذاری های بلندمدت در بازارسرمایه

وصول مطالبات و نحوه انتقال منابع ناشی از فروش نفت و سایر محصوالت     ابهام  در
    چند گانگی و تعدد نرخ ارز رسمی ،غیررسمی و غیره 

   تعلیق یا لغو برخی از قراردادها با شرکت های بزرگ اروپایی 
   محدودی��ت تامی��ن م��واد اولی��ه و افزای��ش بهای تم��ام ش��ده در ش��رکت های ارز بر در 

بازارسرمایه
   رکود تورمی در برخی کاالها، بدین معنی که ممکن  است قیمت ها افزایش یابند، اما متقابال 
حجم فروش متاثر از کاهش قدرت خرید مردم کاهش  می یابد.  در نتیجه مبلغ فروش رش��د 
قابل توجهی نداشته و در این صورت به دلیل ثبات هزینه های ثابت، احتمال دارد حاشیه سود 

این دسته از شرکت ها کاهش  می یابد. 
البته با توجه به مسائلی که عنوان شد ذکر چند نکته ضروری بوده ، که به آن پرداخته می شود . 

   این گزارش با تمرکز بررس��ی فرصت ها و تهدیدهای دوره ۹۰ روزه تدوین ش��ده و بدیهی 
اس��ت که بر اساس ش��رایط و با نزدیکی به پایان این مدت و روش��ن تر شدن ابهامات به مرور 

اثرات آن کم رنگ تر خواهد شد.
   همچنین س��رمایه گذاری در بازارس��رمایه، از جنس س��رمایه گذاری های بلندمدت است و 
بنابراین توصیه می شود مخاطبین به ویژه سرمایه گذاران غیرحرفه ای از اتخاذ تصمیم بلندمدت 

بر مبنای وقایع کوتاه مدت اجتناب کنند.
با توجه به مسائلی که مطرح شد در جمع بندی به نظر می رسد،  چنانچه در روزها و  ماه های 
آین��ده باوجود تمامی تهدیدها، مذاکرات با س��ایر طرف های برجام، صرف��ا منجر به این اتفاق 
ش��ود که توافقی بر مبنای انتقال وجوه ناش��ی از فروش نفت انجام شود ، به نظر می رسد بخش 
عمده ای از تهدیدهای اش��اره ش��ده، مرتفع خواهند ش��د. با این حال کماکان توصیه می شود 
مخاطبین از اتخاذ تصمیم گیری به سرمایه گذاری در بازار بلندمدت بر اساس وقایع کوتاه مدت 

اجتناب کنند.

س��ال هاست که بازارس��رمایه با فراز و فرودهای پرونده هسته ای باال و 
پایین ش��ده و ش��اخص کل نیز در مقاطع مختلف، به تبع تحوالت پرونده 
هس��ته ای به سمت کانال های صعودی و نزولی سوق یافته است. از منفی 
شدن تمام عیار بازارسرمایه در فردای تصویب برجام و مثبت شدن بازار با 
خروج آمریکا از توافق هسته ای که بگذریم، )که تحلیل آن در این نوشتار 

نمی گنجد( نوسانات متقابل بازارسرمایه به تحوالت اتمی حاکی از تغییر ارزیابی فعاالن این بازار 
از ریس��ک سیستماتیک کشور و فضای س��رمایه گذاری بوده است. وقتی به ریسک سیستماتیک 
اش��اره می شود، مفهوم آن مواجه اقتصاد و اجزای آن با خطرهای فراگیری است که تبعات آن به 
هر ترتیب، دامن تمام بخش ها و ش��رکت ها را خواهد گرفت. بنابراین چنانچه قصد تحلیل تاثیر 
شرایط کنونِی برجام بر بازارسرمایه را داشته باشیم، باید به بررسی آثار توافق برجام بر شرکت ها 

و خروج آمریکا از این توافق بپردازیم.
    با اجرای تحریم های هسته ای و قبل از توافق اتمی، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی جدای 
از مش��کالت عموم��ی اقتصاد بابت کاه��ش درآمد صادرات نفت و ش��کل گیری رکود عمومی، به 
نس��بت های مختلف با مش��کالت نقل وانتقال منابع مالی برای خرید م��واد اولیه یا دریافت وجوه 
حاصل از صادرات، محروم ش��دن از س��رمایه گذاری خارجی و دسترس��ی به دانش فنی و کاهش 
مش��تری برای کاالهای صادراتی مواجه شده بودند. هرچند این موانع بعد از توافق برجام به طور 
کام��ل  برطرف نش��د، اما صادرات نفت افزای��ش یافت و با تزریق درآمد نفتی ب��ه بدنه اقتصاد و 
کاهش نسبی فشارهای بین المللی، عملیات شرکت های بورسی نیز به تدریج به روال عادی خود 

بازگشت. 
در این ش��رایط آث��ار تصمیم آمریکا در بازگرداندن یک جانب��ه تحریم ها را می توان در دو افق 
زمانی کوتاه مدت و  بلندمدت تحلیل کرد. در کوتاه مدت و با افزایش نگرانی ناشی بازگشت ریسک 

سیاسی و اقتصادی به مملکت، زمینه ای برای  افزایش نرخ ارز و تورم به وجود می آید.  
البته  در این صورت و به ش��رط نادیده گرفتن قاعده ارز 42۰۰ تومانی بانک مرکزی، ش��اهد 
تغییر محاس��بات ذهنی فعاالن بازار از درآمد ش��رکت ها و لحاظ نکردن سودهای ارتقاع یافته در 
ارزش��گذاری س��هام  شرکت های صادراتی خواهیم بود . بر این اساس و در کوتاه مدت رشد قیمت 
این س��هام و بازارس��رمایه محتمل خواهد بود. با این حال برای تمام س��رمایه گذاران این مطلب 
مش��خص اس��ت که در بلندمدت امکان بازگشتن مشکالتی که به آن پرداخته شد وجود داشته و 

باید در مقطعی از زمان، به جای مدیریت سود به مدیریت ریسک پرداخت.
 در این شرایط به نظر می رسد که بسته به شدت تحریم، باید در انتظار رکود یا ریزش قیمت 
س��هام در بازارس��رمایه باش��یم . با این حال داستان به این س��ادگی نیز نبوده و  برای رسیدن به 

جمع بندی باید به پیچیدگی های بیشتری پرداخته شود.
 بر اس��اس اطالعات موجود، ارزش کل بازارسرمایه چیزی حدود ۳۷۰ هزار میلیارد تومان و با 

احتساب نرخ ارز در سال گذشته معادل ۱۰۰ میلیارد دالر بود. 
 این در ش��رایطی اس��ت که با توجه به تغییر نرخ ارز، ارزش دالری این بازار به چیزی حدود 
62 میلیارد دالر کاهش یافت. البته در ش��رایطی که قیمت های قابل اتکای محصوالت کاالیی در 
بازار جهانی و رش��د نرخ ارز، ایجاد سودهای قابل توجهی را برای شرکت های صادراتی محور نوید 
می دهد، ابهام در چگونگی فعالیت این شرکت ها در شرایط تحریمی از یک سو و نامشخص بودن 
جدیت دولت در تحمیل  نرخ دالر 42۰۰ تومانی به این شرکت ها از سوی دیگر، بر سختی اتخاذ 

تصمیمات سرمایه گذاری می افزاید. 
به نظر می رس��د که در صورت آزاد یا ش��ناور شدن نسبی نرخ ارز ، بازارسرمایه در کوتاه مدت 
پتانس��یل رش��د قابل توجهی را داشته باشد که این رشد زمینه های  جبران کاهش ارزش دالری 
بازار رافراهم کرده و  افزایش eps ش��رکت ها نیز آن را پش��تیبانی می کند. با این حال در نگاهی 
واق��ع بینان��ه و در بلندمدت، میزان تاثی��ر تصمیمات تحریمی آمری��کا تعیین کننده اصلی ماجرا 

خواهد بود. 

 پیش از تصمیم گیری نهایی ترامپ در مورد برجام، شاهد گمانه زنی های 
متفاوتی در بین فعاالن بازارسرمایه بودیم.

 ک��م  تاثیر بودن این تصمیم و احتمال س��قوط ب��ازار  از جمله مواردی 
ب��ود که مد نظر کارشناس��ان قرار گرفت . به عن��وان نمونه  درمعامالت  
بازارس��رمایه یک روز پس از خروج رس��می آمری��کا از برجام ، برخالف 
دغدغه هایی که در بورس نسبت به تاثیر منفی این تصمیم وجود داشت 
با حمایت صندوق توس��عه بازار و ش��رکت های حقوقی ش��اهد رفتار متعادلی در بازار بودیم و 
تنها در این روز ش��اخص وزنی با کاهش ۱4۱ واحدی روبرو ش��د و ش��اخص کل، رشدی ۸۵ 

واحدی را داشت. 
بررس��ی تاثیر خروج آمریکا از برجام را نمی توان به وضوح در حال حاضر مورد بررسی قرار 
داد؛ چراکه زوایا و رفتار دیگر طرف های این توافق چندان مش��خص نیس��ت. از جمله ابهامات 
و س��واالت مطروحه در این خصوص این است که: آیا درآمد دولت حداقل از بابت فروش نفت 
به مانند گذش��ته خواه��د بود یا خیر؟ آیا ایران می تواند درآم��د حاصل از فروش نفت خود را 
ب��ه راحتی و بی واس��طه دریافت کن��د؟ آیا دولت توان س��رمایه گذاری در این صنعت و حفظ 
وض��ع موج��ود را با توجه به احتمال خروج ش��رکت های بزرگ بین الملل��ی مانند توتال دارد؟ 
آیا ش��رکت های کوچک و متوس��ط اروپایی که در بازار آمریکا فعال نیستند، توان این حجم از 
سرمایه گذاری در ایران را دارا هستند؟ نکاتی که مطرح شد در خصوص درآمدهای دولت بود. 
در خصوص بخش هزینه ها با توجه به تجربه تاریخی س��ال های ۹۱ و ۹2 ، ش��اهد آن بودیم 
که هزینه ش��رکت های صادراتی با رشد روبرو بود. به عنوان نمونه  در شرکت های تولیدکننده 

متانول شاهد افزایش هزینه حمل از ۳۵-4۰ دالر فعلی به 6۰-۷۰ دالر بودیم.
 از س��وی دیگر با توجه به تحریم های بانکی صادرکنن��دگان ایرانی ضمانت خاصی را بابت 
دریافت وجوه حاصل از فروش خود از فروشندگان دریافت نمی کردند و این امر ریسک وصول 

مطالبات را به مراتب افزایش می داد.
 در مجم��وع ب��ه علت وجود س��واالت متع��دد، پس از ای��ن تصمیم نمی ت��وان فرصت ها و 
تهدیدهای این عمل را به طور کامل مش��خص کرد، اما باتوجه به تجربه پیش��ین اقتصاد ایران 
در زمان تحریم و حتی تجربه اجرای دوس��اله برجام و لغو تحریم ها از س��وی آمریکا،  شاید در 
بهترین حالت، شرایط بصورت آنچه در حال حاضر است باقی بماند، ولی نمی توان این تصمیم 

را به سود ایران دانست.

تعارف های دیپلماتیک را که کنار بگذاریم ، سهم لبخندهاي زورکي، 
ابراز ش��رمندگی هاي همتایان اروپایي وزیر خارجه را هم که در معادله 
دخال��ت دهیم و از س��وي دیگر کمي هم اطالعاتم��ان را در خصوص 
مکانیزم هاي مالي، سیاس��ي گس��ترش داده ،  بدون استعالم از وزارت 
خارجه هم مي توان متوجه ش��د که یا باید فاتحه اي براي برجام خواند 
، یا پذیرفت که سرنوش��تش به سایر مباحث مورد بحث ایران و جهان 

گ��ره خ��ورده و یا به معني س��اده تر آن ها این دو را به ش��کلي ب��ه هم گره زده اند. دس��تاورد این 
وضعیت براي بازار س��هام دوگانه اس��ت در کوتاه مدت افزایش ریس��ک کلي بازار و فش��ار بر توان 
سودآوري بنگاه ها وعقب نشیني سرمایه گذاران براي گروه هاي کم ریسک  مد نظر است . همچنین  
در بلندم��دت احتمال رویکرد ب��ازار به ارزش جایگزیني در تعیین قیم��ت دارایي ها به جاي توان 
س��ودآوري تحت تاثیر دالر و خرید با نگاه بلندمدت براي گروه هاي ریس��ک پذیر وجود دارد .  لطفا 
تحلیلگران بازار را براي پاس��خ هاي روش��ن تر تحت فش��ار قرار ندهید، تا اطالع ثانوي خبر دیگري 
نیس��ت. تکلیف نهایي، بلندمدت و پایدار بازار و روندهاي آن در زمین اقتصاد روشن نخواهد شد و 

به شدت به سیاست گره خورده است. 
بازارس��رمایه بر پلت فرم چشم انداز روش��ن کار مي کند و فعال این چشم انداز با ابهام روبروست، 
برجام نیز چیزي درباره همین چش��م انداز اس��ت که فعال بطور اساس��ي در ابهام فرورفته اس��ت .  
همانگونه که قبال گفته ایم نمي    توان آمد و نرخي رسمي براي دالر تعیین کرد و رفت. نمي توان به 
بازار گفت نرخ 62۰۰ را باور نکن. بازار بازار است و با باورها ي سرمایه گذاران ارتباط بنیادین دارد و 
در حال حاضر نمي تواند باور کند که متغیرهاي اصلي تاثیرگذار وضعیت با ثباتي دارند، مگر آن که 
فاصله حرف و عمل به حداقل برسد. حداقل تا همین چند هفته اي که دولت به عنوان ضرب االجل 
براي اروپایي ها از آن یاد مي کند و این هم به س��ختي مي توان��د مورد پذیرش قرار گیرد، این ابهام 

کماکان وجود خواهد داشت.
توجه داشته باشیم که به سرعت به موعد یک ساله تمدید سپرده ها نزدیک مي شویم، شاید بیشتر 
از تالش براي پاس��خگویي به این سوال مس��ئوالن بورس و متولیان بازار پولي نیازمند همکاري و 

هماهنگي بیشتري باشند.

علی اسالمی بیدگلی
عضو هیات مدیره مشاور 
سرمایه گذاری آرمان آتی

داریوش روزبهانه
 رئیس هیات مدیره 

کارگزاری بانك خاورمیانه

حسین بوستانی
  مدیرعامل شرکت 

سرمایه گذاری ایران وفرانسه

علیرضا محمدی زیوه
 کارشناس بازارسرمایه

موسی احمدی
 عضو هیات علمی دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد ابهر

سناریو های مختلف برای آینده اقتصاد
با خ��روج ترامپ از برنامه جامع اقدام مش��ترک )برجام( که از چندی 
پیش نیز محتمل بود، دوباره نگاه ها به شاخص های اقتصادی متمرکز شده 
است. از آنجا که با عقد این سند بین المللی در حدود دوسال اخیر، آرامش 
نسبی به وضعیت اقتصادی و بازارهای مالی بازگشته بود، در شرایط جدید 
و با توجه به اعمال و تش��دید تحریم های اقتص��ادی از جمله تحریم های 
بانکی، بیمه ای، خدمات کش��تیرانی و ... به گونه ای س��وال مبهم و پیچیده همه این اس��ت که چه 

خواهد شد.
 هنوز فرصت پاس��خ دادن به این پرس��ش زود است و نمی توان شتابزده عمل کرد؛ چراکه سایر 
قدرت ه��ای جهان��ی از جمله اتحادیه اروپا موضع نهایی خود را ب��ه طور قطعی اعالم نکرده اند. هر 
چن��د اتحادیه اروپا ماندن در برجام را اعالم می کن��د، اما نباید فراموش کنیم که ماندن صرف در 
برجام مهم نیست، بلکه انجام مبادالت تجاری به صورت عادی و حفظ شرایطی که با برجام ایجاد 

شده بود قابل توجه است. 
به هرحال دیپلماس��ی ما در تالش اس��ت با گفت وگو ش��رایط را به حالت عادی برگرداند و به 
جه��ان نش��ان دهد که بدون آمریکا هم می توان فعالیت ک��رد. در این میان اما نکته مهم، واکنش 
ش��اخص های اقتصادی به تغییر و تحول ش��رایط کنونی  است. هر چند بازار ارز در چند ماه اخیر 
با توجه به متغیرهای گوناگون ) از جمله بحث انتظارات( ملتهب شده ، اما بازارسرمایه فعال رفتار 

غیرعادی از خود نشان نداده است. 
ش��اخص کل بورس اوراق بهادار که نش��ان دهنده وضعیت کلی بازارس��رمایه کش��ور است و با 
اعالم خبر خروج آمریکا از برجام واکنش هیجانی نش��ان نداده و تا پایان اردیبهش��ت ماه نسبت به 
روز اعالم این خبر توانس��ته رش��د نزدیک به 2۰۰۰ واحد را داشته باشد. این اتفاقات در حالی رخ 

می ده��د که آمریکا از برجام خارج ش��ده و اتحادیه اروپا اعالم کرده اس��ت برجام را تنها نخواهد 
گذاشت.

پس می توان گفت در ش��رایط فعلی خروج آمریکا از برجام تاثیر چندانی بر بازارس��رمایه کشور 
نداش��ته است؛ اما در خصوص آینده شاخص و بازارسرمایه باید منتظر تصمیم نهایی اتحادیه اروپا 
و تصمیمات دیپلماتیک ایران باشیم، چراکه ممکن است در صورت عدم جمع بندی مناسب ایران 
و اتحادیه اروپا و یک صدا شدن چین و روسیه، از برجام فعلی چیزی باقی نماند و از آن روز است 

که باید سناریو های مختلفی را برای آینده اقتصاد ایران ترسیم کرد. 
شرایط فعلی برجام تا زمان اعالم نظر قطعی تقریبا محدودیتی برای بازارسرمایه کشور و صنایع 
فعال کش��ور نداشته است، اما در صورت تکرار اتفاقات پیش از برجام و اعمال تحریم  های جدید و 
یا صدور قطعنامه های جدید، ضمن محدود ش��دن تجارت خارجی کش��ور، عمده ظرفیت تولیدی 
کش��ور در صنایع صادرات محور بیکار خواهد ماند و کاهش تولید و کاهش ارزش افزوده نتیجه آن 

خواهد بود. 
ش��دت تحریم ه��ا و اتفاقات آتی اگر ب��ه اندازه ای بد باش��د که در زمینه واردات م��واد اولیه و 
کاالهای سرمایه ای هم با محدودیت مواجه شویم، کاالی داخلی آینده خوبی نخواهد داشت. اعمال 
تحریم ها و بازگش��ت به شرایط پیش از برجام در حوزه بیمه و بانک عالوه بر افزایش ریسک هایی 
مثل ظهور دالالن جدید، با تحمیل هزینه های اضافی و کارمزدهای گزاف برای دور زدن تحریم ها، 
از س��ودآوری این بخش از اقتصاد می کاهد. در هر صورت تا زمان اعالم نظر قطعی س��ایر کشورها 
در خص��وص آین��ده برجام و ادامه همکاری با ایران فعال وضعیت اقتصادی در حالت کج دار و مریز 

خود پیش می رود.
 البته در صورت اعمال تحریم های جدید و تشدید شرایط، یک عقبگرد به سال های ابتدایی ده 
نود و ش��رایط پیش از برجام خواهیم داشت و در صورت عادی بودن شرایط و حفظ برجام توسط 

سایرین، می توان امیدوار به آینده اقتصادی و بهبود شاخص ها بود. 

باید فضای پیش رو به عنوان یك فرصت 
و نه صرفا تهدید دیده شود 

مجید شناسی
 کارشناس کارگزاری 

مبین سرمایه
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 سبد پیشنهادی شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف  حافظ

سبــدهای سهام پیشنهادی هفتـه

www.pasargadbroker.com

یح
وض

خوانندگان محترم واقف باشند سبد پیشنهادی ارایه شده صرفا منعکس کننده نظر کارشناسان است و هیچ گونه توصیه یا سفارشی نسبت به خرید و فروش سهام نمی کند. ت
بنابراین هرگونه خرید یا فروش براساس اطالعات فوق برعهده خود افراد بوده و شرکت های مشاور سرمایه گذاری و هفته نامه بورس 

هرگونه مسئولیتی نسبت به خسران یا سودآوری احتمالی را از خود سلب می کنند. همچنین به سهامداران توصیه می شود، افق دید سرمایه گذاری خود را بلندمدت قرار دهند.

 سبد پیشنهادی شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد

هدف نمادنام شرکتافق زمانی
درصدتوضیحقیمتی

میان مدت

15افزایش نرخ جهانی مس و نرخ ارز3000فملیملی صنایع مس ایران

 افزایش نرخ جهانی روی8500کیمیاکیمیای زنجان گستران
15رشد نرخ ارز و طرح های توسعه ای

10رشد سودآوری1000ذوبذوب آهن اصفهان

15رشد کرک اسپرد و سودآوری4800شترانپاالیش نفت تهران

بلندمدت

15رشد نرخ فروش و سودآوری2800کچادصنعتی ومعدنی چادرملو

15رشد سودآوری3000کاوهفوالد کاوه

15رشد نرخ فروش و سودآوری36000شفنپتروشیمی فناوران

سبد پیشنهادی شرکت سبد گردان کاریزما 

www.sgc.co.ir

2 1
درصد توضیحهدف قیمتینمادشرکتافق زمانی

سبد

میان مدت

10رشد قیمت جهانی فوالد و افزایش قیمت ارز4,000فوالدفوالد مبارکه اصفهان

افزایش کرک اسپرد، افزایش قیمت نفت و ارزش جایگزینی 6,000شپناپاالیش نفت اصفهان 
10باال

نسبت P/NAV مناسب، پتانسیل افزایش سودآوری 1,200خبهمنگروه بهمن
10زیرمجموعه ها 

افزایش کرک اسپرد، افزایش قیمت نفت، سودآوری 9,500شبریزپاالیش نفت تبریز
10شرکت های زیرمجموعه

10رشد قیمت جهانی فوالد و تکمیل زنجیره ارزش محصوالت4,000کگلمعدنی وصنعتی گل گهر 

بلند مدت

افزایش قیمت دالر مبادله ای، وجود ظرفیت بالاستفاده در شرکت 5,500مبینپتروشیمی مبین 
10و وابستگی طرح های جدید پتروشیمی منطقه به یوتیلیتی مبین

رشد قیمت جهانی فوالد و افزایش قیمت ارز و افزایش 3,600کاوهفوالد کاوه جنوب کیش
10ظرفیت تولید شمش

10نزدیکی به مجمع و تقسیم سود مناسب2,800اخابرمخابرات ایران 

صنایع پتروشیمی خلیج 
10افزایش سودآوری در سال های آتی، عدم رشد نسبت به بازار7,500فارسفارس 

طرح نوسازی ناوگان حمل ونقل جاده ای، توسعه همکاری با ولوو، -خکاوهسایپا دیزل 
10اهرم باالی سودسازی
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درصد هدف قیمتینمادشرکتافق زمانی
توضیحپرتفو

کوتاه 
 مدت

رشد سودآوری سهم در سال -97 رشد نرخ 360020کرویتوسعه معادن روی
فروش گروه روی در اردیبهشت

شرایط مناسب بنیادی- دریافت مجوز 200010غمارگمارگارین
افزایش قیمت 

میان مدت

شرایط مناسب بنیادی 440010مبینپتروشیمی مبین

سرمایه گذاری مسکن 
پتانسیل رشد صنعت در ماه های آتی105020ثترانتهران

صنعتی ومعدنی 
شرایط مناسب بنیادی420020کگلگل گهر

شرایط مناسب بنیادی و امکان تعدیل سود 350020فوالدفوالد مبارکه اصفهان

اولین بار تأمین سرمایه لوتوس   
پارسیان را با لوگوی خاص آن 
شناختم. رنگی سبز، ویژه که در ساختمان اصلی آن نیز 
با شیشه هایی با همین رنگ نمود پیدا کرده و خط های 
زردی که کلمه لوتوس از میان آن رد ش��ده است. در 
یک  س��ال اخیر تبلیغات این تأمین سرمایه از گذشته 
بیشتر شده و در نمایشگاه ها، روزنامه ها و هفته نامه ها 

بیشتر نشان آن را می بینیم.

انجام همه کارها از طریق پورتال
 برای شروع تصمیم می گیرم سری به ساختمان اصلی 
آن در خیابان ش��یخ بهایی بزنم تا بتوانم اطالعاتی در 

مورد صندوق هایش و تفاوت هرکدام و بازده آن ها به دس��ت بیاورم. وقتی می رسم و پرس 
و جو می کنم متوجه می شوم ارائه مشاوره و پذیرش حضوری انجام نمی گیرد و همه کارها 
از طریق پورتال انجام می گیرد. یعنی کافی است برای سرمایه گذاری در صندوق های این 
تأمین سرمایه به پورتال آن و شعب بانک پارسیان مراجعه شود. عالوه بر این مرکز تماسی 
هم برای پاس��خ گویی به س��واالت تدارک دیده  شده که هرچند زمان زیادی برای رسیدن 
نوبت پاسخ گویی باید انتظار کشید اما سواالت شما در مورد صندوق های سرمایه گذاری را 

با روی باز و به خوبی پاسخ می دهند.
ایجاد هشت صندوق در پنج سال 

تأمین سرمایه لوتوس پارسیان در سال 1390 با مدیریت محمد فطانت فرد، مجوز انتشار 
اوراق بازارگردانی و تأسیس صندوق های سرمایه گذاری را دریافت و آغاز به کار کرد.اگرچه  
سال 1391 اولین و بزرگ ترین صندوق این تأمین سرمایه به نام »لوتوس پارسیان« فعالیت 
خود را آغاز کرد اما یک س��ال بعد، صندوق »زرین پارس��یان« )از نوع س��هامی( و از سال 
1394 صندوق های دیگری یک به یک ش��روع به فعالیت داش��ته که تعدادشان به هشت 

صندوق رسید.
در جمع بیشترین ها 

بر پایه این گ��زارش، مجموع دارایی  صندوق های این تأمین س��رمایه 172.723 میلیارد 
ریال بر آورد می ش��ود . این میزان دارایی »لوتوس«  را در جایگاه س��ومین مدیر صندوق 
بزرگ و دومین تأمین سرمایه بزرگ )بعد از تأمین سرمایه تمدن( قرار داده است. البته از 
لحاظ تعداد صندوق سرمایه گذاری، این تأمین سرمایه با 8 صندوق پس از تأمین سرمایه 
تمدن با 10 صندوق و همراه با تأمین سرمایه نوین، بیشترین تعداد صندوق سرمایه گذاری 
را داراس��ت. همچنین از این میان چهار صندوق این تأمین س��رمایه از نوع درآمد ثابت، 

یک صندوق س��هامی، یک صندوق بازارگردانی، یک 
صندوق قابل معامله درآمد ثابت و یک صندوق قابل 
معامله مختلط اس��ت. قدیمی ترین صندوق، لوتوس 
پارس��یان 2047 روز عم��ر و جدیدترین آن صندوق 

نیکوکاری لوتوس رویان 445 روز عمر دارد. 
بازدهی در نیکو کاری   

صندوق های سرمایه گذاری نیکوکاری به صندوق های 
گفته می شود که سرمایه گذاران اصل پول یا سود پول 
خود را به امور خیریه و نیکوکاری اختصاص می دهند. 
خصوصیت این نوع از بخشش، ماندگاری آن است که 
با پولی که یک  بار به صندوق داده می شود به صورت 
دوره ای مبالغی برای ام��ور خیریه اختصاص می یابد 
. بر این اس��اس تأمین س��رمایه لوت��وس دارای دو صندوق نیکوکاری ب��وده که  در آن ها، 
س��ود به صورت سه ماهه تقسیم می شود. در این تقسیم سود معادل 17درصد ساالنه به 
سرمایه گذاران و مابقی صرف امور خیریه می شود. صندوق نیکوکاری لوتوس رویان با 442 
میلیارد ریال دارایی و نیکوکاری دانشگاه الزهرا )س( با 50 میلیارد ریال دارایی، صندوق های 
نیکوکاری این تأمین سرمایه هستند که در  سال گذشته به ترتیب  23درصد و 18.8درصد 

بازدهی کسب کرده اند. 
اعتمادآفرین پارسیان، موفق ترین

همچنین موفق ترین صندوق این تأمین سرمایه، صندوق ETF اعتمادآفرین پارسیان )از 
نوع درآمد ثابت( بوده که در سال گذشته بازده 24.1درصد کسب کرد. ضعیف ترین صندوق 
این تأمین س��رمایه نیز، صندوق بازارگردانی با نام امید لوتوس پارسیان است که در سال 
گذشته بازده 15.3- درصد داشت.  اگرچه تنها صندوق سهامی این تأمین سرمایه نیز در 
سال گذشته بازده 17.5درصد کسب کرد اما به غیر از صندوق های قابل معامله این تأمین 

سرمایه، صندوق های دیگر آن از نظر رتبه بین صندوق های برتر قرار ندارد. 
»تصمیم« و سود 20درصدی 

در مجموع، تأمین سرمایه لوتوس به تازگی قصد تأسیس یک صندوق درآمد ثابت جدید 
با نام »تصمیم« دارد که پذیره نویسی آن به صورت آنالین در 1 و 2 خرداد جاری از طریق 
پورت��ال آن به ص��ورت آنالین انجام پذیرفت و در تبلیغات این صندوق، صحبت از س��ود 
20درصد شده است. با این حساب تعداد صندوق های این تأمین سرمایه به 9 می رسد و در 

جایگاه دومین مدیر صندوق از نظر تعداد صندوق سرمایه گذاری قرار می گیرد. 
برگرفته ازسامانه »رسام« ؛ 
صفر تا صد صندوق های سرمایه  گذاری(

تحلیل حساسیت چسبندگی 
دستمزدهای اسمی در الگوی 
تعادل عمومی پویای تصادفی 

کیومرث سهیلی - شهرام فتاحی - نرگس رحمانیانی

 هفته نام�ه بورس: هدف این مقاله بیان یک مدل 
تع��ادل عمومی پویای تصادفی با تحلیل حساس��یت 
چسبندگی دس��تمزدها در اقتصاد ایران با استفاده از 
داده های فصلی طی دوره 1393-1374اس��ت. نتایج 
نش��ان داد پویایی های بازارس��رمایه بر بخش حقیقی 
اقتصاد ایران تاثیر می گذارد. شوک سیاست پولی تاثیر 
معنادار بر متغیرهای کالن اقتصادی و قیمت س��هام 
دارد. نوس��انات در قیمت سهام به توضیح چرخه های 
تجاری در ایران کمک می کند. در ش��رایط حباب در 
قیمت دارای��ی محدودیت اعتبار بنگاه ها کاهش یافته 
و هزین��ه فرصت آنها کاهش می یاب��د و بر هزینه های 
نهایی، فش��ار به س��مت پایین ایجاد می ش��ود و تورم 
کاهش می یاب��د. با فرض چس��بندگی، امکان تعدیل 
دستمزد با در نظر گرفتن شوک پولی کمتر می شود و 
واکنش نیروی  کار و عرضه نیروی  کار سخت تر است و 
تغییرات تولید کندتر از زمانی است که انعطاف پذیری 
کامل دستمزدها مطرح می شود. براساس نتایج استفاده 
از مدل با چسبندگی دستمزد در راستای شبیه سازی 

بهتر دنیای واقعی پیشنهاد می شود.

روی خط صندوق ها
 رقابت برای کسب جایگاه  مطلوبتر در تعداد صندوق سرمایه گذاری تداوم دارد  

»لوتوس« در مسیر افزایش بازدهی
رضا پهلوان

تحلیل گر سامانه رسام

دانشنامه ی   مختصر اقتصاد
 هفته نام�ه ب�ورس:  کت��اب 
اقتص��اد«  »دانش��نامه ی مختص��ر 
ج��زو مهم تری��ن و تاثیرگذارترین 
کتاب های کالسیک در زمینه دانش 
اقتصادی است. این کتاب، با حدود 
170 مدخ��ل اصل��ی و زندگی نامه  

حدود 110 ت��ن از اقتصاددانان ب��زرگ دنیا، به کمک 
شمار زیادی از اقتصاددانان مطرح نوشته شده است. این 
کتاب دو بخش عمده دارد. بخش نخست و اصلی کتاب، 
مدخل ه��ای موضوع��ی علم اقتصاد اس��ت و در بخش 
دوم کت��اب، زندگی نامه  ح��دود 110 تن از بزرگ ترین 
اقتصاددانان دنیا آمده اس��ت. این کتاب را اولین بار در 
س��ال 1993 انتش��ارات وارنر  با نام دانشنامه اقتصادی 
فورچون  به چاپ رس��اند و سپس در سال 2007 با نام 
جدید دانش��نامه مختصر علوم اقتصادی  به بازار عرضه 
کرد و پس از آن در س��ال های 2008، 2009 و 2010 

به چاپ های بعدی رسید.
ترجمه  فارس��ی کتاب که به تازگی منتش��ر ش��ده، از 
چاپ س��ال 2008 این کتاب برگردانده ش��ده و البته 
تطبیق های الزم با چاپ های بعدی آن صورت پذیرفته 
است. بنیاد آزادی متن انگلیسی آن را به منظور افزایش 

دانش اقتصادی، بر روی اینترنت قرار داده است.
»دانشنامه ی مختصر اقتصاد« را محمدصادق الحسینی 
و محسن رنجبر به فارسی ترجمه کرده اند و نشر معتبر 

مرکز چاپ کرده است.

درج شرط در چک

در صورت درج ش��رط در چک، چک قابلیت تعقیب 
کیف��ری خ��ود را از دس��ت می دهد، ام��ا از طریق 
اجرای ثبت نیز می توان نس��بت به آن اقدام کرد. 
بنابرای��ن در این حالت مطالب و ادعاهای مربوط به 
ش��رط در اداره ثبت قابل رس��یدگی نیست و فقط 
وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره 

ثبت است.

خیابان سهروردی شمالی، باالتر از مطهری، خیابان میرزایی زینالی غربی 
پالک 98، طبقه 4، واحد 19

  ریسک مورد انتخاب 
 یک معامله گر با توجه 
به شرایط حال بازار

انواع ریسک
1( ریسک باال برابر با سود باال یا 

زیان باال است.
2( ریسک پایین برابر با سود پایین یا زیان پایین است.

 3( ریس��ک متوس��ط برابر با س��ود متوس��ط ی��ا زیان 
متوسط است.

یک معامله گ��ر نیمه حرف��ه ای که خصوصی��ات درونی 
خودش را می شناس��د مانند ریسک پذیری، طمع، صبر 
و... یکی از گزینه های باال را که با ش��خصیتش سازگاری 
دارد، انتخ��اب می کند و سیس��تم معامالت��ی خود را بر 
اس��اس آن خل��ق می کند و هر وقت به درجه اس��تادی 
در معامله گری برس��د، می تواند ب��ا ترکیب این گزینه ها 

سیستم معامالتی خود را بهینه کند و توسعه دهد.
در معامله گری ریسک به سه عامل بستگی دارد:

الف( شرایط بازیگران بازار
ب( موقعیت روند

ج( حجم معامالت
شرایط بازیگران بازار

الف( بازار بی جهت:
 در بازار بی جهت قدرت جبهه خرید و فروش برابر است 

و هر معامل��ه ای در این نوع بازار با ریس��ک زیاد همراه 
اس��ت؛ عمال جنگ بین خریدار و فروشنده است تا یکی 
از این دو جبهه پیروز و جهت حرکت قیمت مش��خص 

شود.
ب( بازار جهت دار:

در بازار جهت دار قدرت  جبهه خرید و فروش برابر نیست 
و عمال بازار یک طرفه است و هر معامله ای در این بازار با 

ریسک کم همراه است.
 موقعیت روند

معامله گر نیمه حرفه ای توانایی شناس��ایی نواحی روند را 
دارد:

ال��ف( ابتدای روند: ناحیه ای که مش��کوک به برگش��ت 
قیمت است و معامله در این ناحیه احتمال پایین است.

ب( وسط روند: ناحیه ای که قیمت کامال برگشته و خود 
را اثبات کرده و معامله در این ناحیه احتمال باالست.

ج( انتهای روند: ناحیه ای که مشکوک به برگشت قیمت 
و اتمام روند فعلی اس��ت و معامله در این ناحیه احتمال 

پایین است.
 معامالت��ی که در ابت��دا و انتهای روند صورت می گیرند 
با ریس��ک زیادی همراه هستند، اما در معامالتی که در 

وسط روند صورت می گیرند ریسک کمی وجود دارد.
طبق مطالب گفته ش��ده کم ریس��ک ترین حالت برای 
معامله کردن این است که در بازار جهت دار و در وسط 

روند باشیم.
حجم معامالت

حجم معامالت رابطه مس��تقیم با ریسک معامالت دارد؛ 
یعنی هرچه حجم معامالت بیش��تر باش��د، اگر معامله 

منجر به برد ش��ود سود بیش��تری حاصل شده و اگر به 
باخت منتهی ش��ود زیان بیشتری شناس��ایی می شود. 
یک معامله گر حرفه ای حج��م معامالت خود را با توجه 
ب��ه حد زی��ان آن معامله انتخاب می کن��د، به طوری که 
اگر معامله ای حد زیان بزرگی داش��ته باش��د معامله گر 
حج��م معامله خود را کاهش می دهد ت��ا اگر معامله به 
باخت منتهی ش��د ضرر بزرگ ناش��ی از حد زیان بزرگ 
با حجم کم معامله خنثی شده و ضرر کمی به جا گذارد 
و اگر معامله به برد منتهی ش��د سود خوبی حاصل شود 
و برعکس اگر حد زیان معامله کوچک باش��د معامله گر 
حرفه ای حجم را افزایش می دهد تا اگر معامله منجر به 
زیان شد حد زیان کم، حجم زیاد را خنثی کرده و زیان 
کمی به جا گذارد و اگر معامله منجر به س��ود ش��د سود 
بزرگی شناس��ایی شود.معامله گری که به درجه استادی 
رسید سیستمی برای خود خلق می کند که در آن بسته 
به شرایط بازار می تواند ریسک خود را متعادل نگه دارد 
و در کل روند معامله داش��ته باشد )ابتدای روند، وسط 

روند و انتهای روند(.

پیشخوان

پایان نامه

 ضرورت تغییر استراتژی 
معامالتی شرکت ها

  ارزش جایگزینی کاال، بیش از سود ناشی از فروش است.
 فعالی��ن اقتصادی به قیمتی که کاال را می فروش��ند 
نمی توانن��د آن را جایگزین کنند، داد و س��تد با زیان 

همراه است. 
 صادرکنن��ده اگر کاالی صادرات��ی را با دالر 4200 به 
س��امانه نیما واریز کند، برای ادامه چرخه فعالیت، باید 
مواد مورد نیاز برای صادرات مجدد را به قیمت های  30 
تا 50 درصد باالتر خریداری کند و این باعث می شود تا 

ارز ناشی از صادرات به سامانه نیما وارد نشود. 
 ب��ه اس��تثنای 50 تا 70 درصد ارز ناش��ی از صادرات 
پتروش��یمی، بقیه ارز صادرات غیرنفتی به سامانه نیما 

واریز نمی شود. 
 بخش��ی از صادرات قانونی در حال تبدیل ش��دن به 

صادرات غیرقانونی است.
 صادرکننده غیرنفتی دارد قاچاقچی تعریف می شود.

 بخشی از صادرات غیرنفتی نیز متوقف شده است که 
با تاخیر چند ماهه با کاهش عرضه ارز به اقتصاد و عدم 
کاهش عرضه پول به اقتصاد ) عرضه پول به اقتصاد به 
س��بب سود باالی س��پرده رو به افزایش است ( به دور 

جدید افزایش نرخ ارز منجر می شود. 
 در بازار نیز س��ود ناش��ی از نفروختن کاال بیش��تر از 
سود ناش��ی از فروختن کاالست، بنابراین عمده فروش 

انگیزه ای برای فروش ندارد. 
 جز در مورد کاالهای ضروری، تقاضا برای کاال و خدمات 
غیرضروری  با نرخ های جدید بازار آزاد،  30 تا 50 درصد 
گذشته خواهد شد و در این مورد نیز مصرف کننده فعال 
ترجیح می دهد چندان خرید نکند؛ یعنی با نرخ جدید 
ارز مصرف در حد 30 تا 50 درصد گذشته خواهد شد، 
ام��ا فعال خرید  در حد  20 درصد گذش��ته اس��ت، به 
عب��ارت صریح تر تقاضا برای کاال و خدمات غیرضروری 
یا تقاضای واقعی که منجر به خرید می شود 20 درصد 
گذشته است و پس از سه ماه که تقاضا عادی شد تقاضا 

30 تا 50 درصد گذشته خواهد شد. 
 تقاضا برای ارز به ش��دت کاهش خواهد یافت )و این 
بخشی از اثر ناشی از توقف بخشی از صادرات غیرنفتی 

را خنثی می کند(. 
 بخش  بازرگانی، خدماتی و س��رمایه ای غیر مرتبط با 
کاال و خدمات غیرض��روری، باید بین 50 تا 70 درصد 

کوچک شود. 
 اما چه کسانی می مانند و چه کسانی می روند ؟ 

 در 80 درص��د م��وارد فعالینی که س��رمایه باالتر و 
بهره وری بیشتر دارند می مانند و بقیه می روند. 

  در 20 درص��د ک��ه ش��امل واحدهای بس��یار بزرگ 
می شود با رانت فعالیت را ادامه می دهند، اما این بحث 

شامل بیزینس های کوچک و متوسط نخواهد بود. 
  تعدادی از واحدهای بزرگ نیز نمی توانند این کاله آن 
کاله کنند و حذف می شوند، حذف 50 درصد واحدهای 

رانت خوار نیز در حال عملی شدن است. 
  این کاله آن کاله کردن بوس��یله واحدهای بزرگ در 

70 درصد موارد غیرممکن شده است.
  اما چه کاال و خدماتی ضروری است؟ کاال و خدماتی 
که قش��ر ضعیف و متوس��ط ب��ا وجود کاه��ش درآمد 
همچنان مص��رف آن را ادامه می ده��د کاال و خدمات 

ضروری است.
@adibmh  بهینه سازي سبد سهام بورس 

اوراق بهادار با استفاده از 
الگوریتم هاي فراکاوشي

حسین اکبري فرد  - رضا عالئي  -  احمد انارکي محمدي   

 هفته نامه ب�ورس: یکي از رویکردهاي بهینه یابي 
ک��ه در علوم مختلف مورد اس��تفاده ق��رار مي گیرد، 
الگوریتم هاي فراکاوش��ي اس��ت. در ای��ن پژوهش،  با 
اس��تفاده از الگوریتم فراکاوش��ي جدید جس��تجوي 
موجودات همزیست )SOS( مدلي براي انتخاب بهینه 
پرتفوي معرفي ش��ده و سپس نتایج به دست آمده از 
آن با نتایج به دس��ت آمده از الگوریتم هاي قدیمي تر 
ژنتیک )GA( و ازدحام ذرات )PSO( مقایس��ه شده 
است. بدین منظور با استفاده از اطالعات ده ماهه بازده 
50 شرکت برتر بورس،  پرتفوي بهینه با توجه به هدف 
حداکثرسازي س��ود و حداقل سازي ریسک به وسیله 
الگوریتم هاي مذکور برآورد و با یکدیگر مقایسه شده 
است. نتایج به دست آمده از اجراي الگوریتم ها حاکي 
از آن اس��ت که با وجود توانایي ب��االي الگوریتم هاي 
مورد بررس��ي در بهینه سازي سبد س��هام،  الگوریتم 
SOS در مقایسه با س��ایر الگوریتم هاي مورد بررسي 

توانایي باالتري در بهینه سازي سبد سهام دارد.

کانال برتر

مفاهیم مالی

عمر 
صندوق

درصد دارایی
 در سهام

درصد دارایی در 
سپرده بانکی و وجه نقد

درصد دارایی در 
اوراق با درآمد ثابت

درصد دارایی های 
بازده یکسال خالص ارزش داراییدیگر

گذشته
رتبه بازده در گروه 

صندوق
مقایسه با بازده 

بازار سکه
مقایسه با بازده 

بازار ارز
مقایسه با بازده 

بازار سرمایه
3.60%51.0%-43.0%-24 از 21.045%157.072 میلیارد ریال2044058420
4.00%50.6%-42.6%-21 از 21.445%6.231 میلیارد ریال1777856360
5.60%49.0%-41.0%-7 از 23.045%442 میلیارد ریال442242740

1.40%53.2%-45.2%-38 از 18.845%50 میلیارد ریال132446900
0.10%54.5%-46.5%-28 از 17.586%135 میلیارد ریال131687742
32.70%-87.3%-79.3%-23 از 15.329%-210 میلیارد ریال132699010
6.70%47.9%-39.9%-1 از 24.18%8680 میلیارد ریال1123073270
1.90%52.7%-44.7%-2 از 19.33%83 میلیارد ریال1004542395

عنوان جدول

سجاد بوربور
مدیر میداس سرمایه


	page 01
	page 02
	page 03
	page 04
	page 05
	page 06
	page 07
	page 08
	page 09
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16

