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 شماره آینده هفته نامه اطالعات بورس 
دوشنبه، 24 اسفندماه منتشر می شود

ماهان، تابان و کیش ایر بخواهید

یادداشت

نقش سرمایه گذاران نهادی
  و سرمایه گذاران خرد

 در بازار سرمایه
نقش و تأثیر س��رمایه گذاران 
بازارهای  نهادی )حقوقی( در 
دوره ه��ای  ط��ول  در  مال��ی 
گذش��ته افزایش چشم گیری 
س��رمایه گذاران  است.  داشته 
ش��رکت های  ش��امل  نهادی 
س��رمایه گذاری، صندوق های 

بازنشس��تگی، ش��رکت های بیم��ه، بانک ه��ا، 
س��رمایه گذاران  س��رمایه گذاری،  صندوق های 
نه��ادی خارج��ی و غیره هس��تند. ب��ه عنوان 
مثال در آمریکا نس��بت سهام عادی که توسط 
این س��رمایه گذاران در بازار س��رمایه مدیریت 
می ش��ده، به کل س��رمایه بازار از حدود 7 یا 8 
درصد در س��ال 1950 به حدود 67 درصد در 
سال های اخیر رسیده است. این تغییر بیشتر به 
دلیل مش��ارکت خانواده های آمریکایی  در بازار 
سرمایه به وس��یله صندوق های سرمایه گذاری 
مشترک و صندوق های قابل معامله بوده است. 
همچنین رشد نسبت دارایی های تحت مدیریت 
س��رمایه گذاران نهادی رابطه تنگاتنگی با رشد 
بازار سرمایه آمریکا داشته است. به عنوان مثال 
در س��ال 1950 ارزش کل بازار سهام نیویورک 
در حدود 95 میلیارد دالر آمریکا بوده اس��ت. در 
حالی که این رقم در سال 2012 با رشدی نزدیک 
به 1500 درصد به بیش از 14 هزار میلیارد دالر 
رس��یده و اگر رقم 4.5 هزار میلیارد دالری بازار 
نزدک که تا قبل از س��ال 1971 وجود نداش��ت 
را هم به آن اضافه کنیم به رش��د چشمگیرتری 
خواهی��م رس��ید و در کل می ت��وان گف��ت که 
س��رمایه گذاران نهادی مالک سهم بیشتری در 

بازارهای بزرگتر هستند.
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تأسیس، راه اندازی 
جذب و آموزش نیروی 
انسانی، موقعیت يابی 
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و به نظر می رسد که 
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شرکت های تأمین 
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 »مدیر باش، رئیس«، پاسخى به مسئولیت پذیری اجتماعى »خوارزمى«
»مدير باش، رئيس« عنوان کتابى در حوزه مديريت با بهره گيرى از پش��توانه فرهنگ و تمدن ايرانى و مطالب متون 

کهن فارسى است که با حمايت شرکت سرمايه گذارى خوارزمى به چاپ رسيده است. 
آيين رونمايى از کتاب »مدير باش، رئيس« نوش��ته س��اعد باقرى که با حمايت مادى و معنوى شرکت سرمايه گذارى 
خوارزمى و توس��ط نش��ر هرمس به چاپ رسيده، در شهر کتاب فرشته برگزار شد. ش��رکت سرمايه گذارى خوارزمى در 
راستاى مسئوليت هاى اجتماعى خود و با توجه به نياز مديران در بخش هاى متنوع اقتصادى و صنعتى، تاليف کتابى در 
موضوع مديريت و ادبيات کسب وکار مبتنى بر متون گران سنگ ادبيات فارسى را در دستور کار خود قرار داد. ساعد باقرى 
مولف اين کتاب درباره نحوه ش��كل گرفتن ايده تاليف اين کتاب گفت: تولد اين کتاب را مديون دوس��ت ش��اعر و رفيق 
ديرينم حجت اله صيدى با تخلص شعرى مهيار کاوه هستم. او که مديرعامل شرکت سرمايه گذارى خوارزمى است، روزى 
با فكرى بكر س��راغم آمد؛ تاليف کتابى در حوزه مديريت با بهره گيرى از پش��توانه فرهنگ و تمدن ايرانى و مطالب متون 
کهن فارسى. در نگاه نخست تحقق پيشنهاد او به نظر غيرعملى يا دست کم دشوار به نظر مى رسيد، اما با راهنمايي هاى 
او و نمونه ه��اى ترجمه هايى که با خود آورد، دريافتم که درس��ت مى گوي��د و ميراث مكتوب حكيمان و متفكران ايرانى 

سرشار است از لطايف و دقايق زندگى«.

اين هفته نيز ش��اخص با تزلزل به اس��تقبال بهار رفت و با کاهش 0.6 
درصدى در شكس��تن س��د 78500 واحد ناتوان ظاهر شد. اولين روز 
هفته با س��ه خبر نتيجه اوليه انتخابات، رش��د قيمت نفت و آتش بس در س��وريه با ش��ک 
شروع شد. روزى که گروه هاى پااليشى و تجهيزاتى و فلزى صعودى بودند شاخص با رشد 
388 واحدى به عدد 78228 واحد رسيد. ارزش معامالت نرمال بورس نيز در اين روز مبلغ 
فوق العاده 2.533 ميليارد ريال بود. روز يكش��نبه همراه با مشخص شدن نتيجه انتخابات 
و کاه��ش تب و تاب در گروه خودرويى و عرضه صف پتروش��يمى فجر و عرضه پااليش��گاه 
بندرعباس ش��اخص کل کاهشى بود. شاخص کارخود را با 494 واحد کاهش به پايان برد. 
ارزش معامالت در اين روز به 5.344 ميليارد ريال رسيد. در سومين روز هفته شاخص کل 

با کاهش 194 واحدى همراه بود و به عدد 77.539 واحد رسيد.
در اين روز افت تقاضا در گروه پااليش��ى و بس��ته بودن نمادهاى عمده گروه خودرويى از 
عل��ت هاى عم��ده اين افت بود. در اين روز ارزش معامالت نرمال بورس به 3.954 ميليارد 
ريال رسيد. چهارمين روز هفته با اقبال به گروه خودرويى و پااليشى افزايشى بود. شاخص 
با افزايش 109 واحدى به عدد 77.648 واحد رس��يد. حجم معامالت نرمال بورس در اين 

روز به عدد 2.854 ميليارد ريال رسيد.
 آخري��ن روز هفته ش��اخص کل با 49 واحد افزايش به عدد 77.697 واحد رس��يد. حجم 
معامالت نرمال نيز عدد 5.800 ميليارد ريال را نش��ان داد. پر حجم ترين صنايع روز آخر 
بازار به ترتيب گروه هاى خودرو، بانک و پتروشيمى بودند.شرکت هاى گروه بانكى سال آينده 
را با رش��د س��ودآورى پيش بينى کرده اند. بانک پارسيان رشد 30درصد و بانک ملت سود 
501 ريالى اعالم کرد و در خصوص حكم دادگاه اتحاديه اروپا شفاف سازى کرد. شرکت از 

برنامه خود براى دريافت خسارت خبر داده است.
در گروه پااليشى، شتران پيش بينى سال 1395 خود را با رشد 16درصد داشته و سود 

خود را 328 ريال اعالم کرده است.
 ايرانول نيز س��ود 95 را با کاهش شديد نس��بت به 94 پيش بينى کرده است که علت 

اصلى آن کاهش قيمت نفت و کاهش گپ ارز آزاد و مبادله اى است.
فاراک در يک ماه اخير 6 اطالعيه در خصوص قراردادهاى جديد و افزايش س��رمايه بر 
روى کدال گذاشته است که افزايش سرمايه 188درصد و قراردادهاى مختلفى عنوان شده 
اس��ت. ميزان عملياتى ش��دن آن ها و توانايى ش��رکت در انجام اين پروژه بحث اساسى در 
خصوص ش��رکت هاى پيمانكارى است. از س��وى ديگر، شرکت "تمحرکه" پيش بينى سود 

سال 1395 خود را بدون درآمد فروش منتشر کرد. 
وبهمن از فروش زمينى موس��وم به بافكار به مس��احت 112 هزار متر مربع در بزرگراه 
بعثت خبر داده اس��ت.گروه سايپا همچنان در حال ش��فاف سازى هاى خود است. شرکت 
اصلى به س��ود رسيده است که عمده آن ناشى از شناسايى سود تقسيمى شرکت هاى تابعه 

و از مح��ل معام��الت درون گروهى اس��ت که جريان نقدى ندارد و قابل تقس��يم نيس��ت. 
زيان تلفيقى همچنان پابرجاس��ت. عدم انجام معامله ماليبل س��ايپا در روز شنبه نيز باعث 
پيچيده تر ش��دن وضعيت گروه خودرويى شد. عرضه اين بلوک به هفته هاى آينده موکول 
ش��ده است. قرار بود شرکت س��ايپا پيرو برنامه خروج از شموليت ماده 141 قانون تجارت، 
بل��وک 9/ 99 درصد ماليب�ل س��ايپا را در معامله اى درون گروهى به ش��رکت زير مجموعه 
يعنى مگاموتور واگذار کند. به گفته مس��ووالن عدم معامله ناش��ى از لزوم تكميل مدارک 
بوده و طى روزهاى آينده نهايى و عرضه اين دارايى انجام خواهد شد. در اين هفته گزارش 
توجيهى افزايش سرمايه سايپا از مبلغ 17.443ميليارد ريال به مبلغ 53.058 ميليارد ريال 
از محل مازاد تجديد ارزيابى دارايى ها به منظور الزام قانوني افزايش س��رمايه در راس��تاي 
خروج از ش��موليت ماده 141 قانون تجارت نيز روى کدال نشست. از ديگر اخبار مرتبط با 
سايپا مى توان به پيش بينى 10 ريالى سود 95 شرکت اشاره کرد دليل عمده اين امر غير 
عملياتى مى باشد. بازار واقعى صنعت خودرو چندان مناسب نيست. دو شرکت سايپا و ايران 
خودرو رشد خاصى در توليد 1395 خود برآورد نكرده اند. از سوى ديگر، فروش زامياد در 

بهمن ماه حدود 900 دستگاه بوده است که 60درصد کمتر از متوسط شرکت است.
خاور با ش��ايعه واگذارى بخش��ى از دارايى هاى خود روبرو اس��ت.آگهى مجمع افزايش 
س��رمايه ذوب، در حالى که در کدال قرار نگرفته، در س��ايت ش��رکت منتش��ر شده است. 
سبحان آنكولوژى نيز در حال انتشار اطالعات خود است.در بازار پول، شوراى پول و اعتبار 
تس��هيالت وام مس��كن را براى برخى از گروه ها افزايش داده است. بازده اوراق خزانه نيز به 
23درصد رس��يده اس��ت. از اتفاقات مهم هفته نيز مى توان به عرضه پتروشيمى فجر اشاره 
ک��رد که بازدهى  40 درصد و حدود يک هزار ميليارد ريال در طى حدودا 2 هفته را براى 
س��رمايه گذاران خود به ارمغان آورد.در مجامع اين هفته، وس��په 450 ريال تقسيم کرد و 
پكوير 2750 ريال مصوب کرد. س��رمايه گذارى مس��كن نيز 175 ريال تصويب کرد.قيمت 
دالر پس از رسيدن به 3500 تومان، بار ديگر به کانال 3400 تومان بازگشت. به نظر دالر 

اين محدوده تثبيت شده است.
قيم��ت نف��ت WTI ب��ه 34 دالر و قيمت نفت برنت به ح��دود 37 دالر افزايش يافت. 
قيمت نفت اوپک نيز پس از دو ماه به بيش از 30 دالر افزايش يافته اس��ت. اين در حالى 
اس��ت که موجودى هاى نفت همچنان در حال رشد است. بازار نفت تحت تاثير مصاحبه ها 
و جلسه هاى کشورهاى صادرکننده قرار دارد.قيمت هاى جهانى فلزات نيز بهبود شاهد بود. 
قيمت مس به بيش از 4700 دالر افزايش يافت و قيمت س��رب و روى در محدوده 1770 

دالر تثبيت شده است. آلومينيوم نيز در آستانه 1600 دالر قرار دارد. 
در بازارهاى جهانى، رئيس بورس چين، پس از 8 از زمان آغاز سقوط برکنار شد که در 
چين برکنارى در اين س��طح بى سابقه است و يک مدير بانكى رياست بورس اين کشور را 

بر عهده گرفت.

با نگاهی به مبادالت هفته گذشته مشخص شد؛

خودرو، بانک و پتروشیمی  پیشتازان بورس

بورس اخبار

پرویز فاتح
کارشناس

اواس��ط هفته گذش��ته تامين س��رمايه آرمان پذيراى 
مدي��ران تامين س��رمايه هالک يك��ى از بزرگترين تامين 
سرمايه هاى کشور ترکيه بود که در اين رويداد تفاهم نامه 
اى به منظور گس��ترش همكارى در زمينه سرمايه گذارى 
و تامي��ن مال��ى در دو کش��ور ايران و ترکي��ه به امضاى 
 مدي��ران عامل دو نه��اد تخصصى ب��ازار س��رمايه ايران 

و ترکيه رسيد.
محمود رضا خواجه نصيرى مدير عامل تامين سرمايه 
آرم��ان با اعالم اين خبر، همكارى با اين تامين س��رمايه 
وابس��ته به هالک بانک ترکيه در زمينه هاى مطرح ش��ده 

را م��ورد تاکي��د قرار داد و گفت : تامين س��رمايه آرمان در مورد شناس��ايى هر چه بهتر 
فرصت هاى س��رمايه گذارى داخل ايران به س��رمايه گذاران خارجى و قوانين جارى داخل 
کشور آمادگى دارد. خواجه نصيرى افزود : پس از امضا تفاهم نامه مشترک ميان شرکت 
بورس تهران و بورس اس��تانبول اين بار نوبت به ش��رکت هاى تامين س��رمايه رسيد تا در 
گش��ايش هاى انجام ش��ده در فضاى پس��اتحريم بتوانند با توجه به نقش خود در فضاى 
ب��ازار س��رمايه ؛ فرآين��د تامين مالى و س��رمايه گذارى را فرا تر از جغرافي��اى اقتصادى و 

سياس��ى کش��ور دنبال کنند. بر پايه اين گزارش چتين کايا 
مدير عامل تامين سرمايه  هالک نيز در برنامه مذکور با تاکيد 
بر فضاى مناس��ب ايجاد ش��ده در زمينه ورود سرمايه گذاران 
خارجى به ايران نس��بت به ناآشنا بودن اين سرمايه گذاران با 
زير س��اخت ها، ابزارها و قوانين سرمايه گذارى در داخل ايران 
اش��اره داش��ت. وى از آمادگى مجموعه خود نسبت به فراهم 
نمودن شرايط جهت برگزارى کارگاه هاى آموزشى آشنايى با 
بازار س��رمايه ايران در کشور ترکيه با همكارى تامين سرمايه 
آرمان خب��ر دادو افزود : در اين رابطه تامين س��رمايه  هالک 
ترکيه براى معرفى س��رمايه گذاران خارجى جهت تامين مالى 
پروژه ه��اى داخل ايران تمايل دارد و نس��بت به فراهم نمودن بس��ترتحقق اين همكارى 

مشترک،زمينه هاى الزم را فراهم خواهد ساخت. 
همچنين در اين جلسه، مديران تامين سرمايه آرمان و هالک ترکيه، نسبت به استخراج 
جزيي��ات اين تفاهم نام��ه طى مذاکرات و انجام همكارى هاى آتى تاکيد و خواس��تار آن 
ش��دند که تبادل اطالعات بيش��تر در زمينه فرصت هاى همكارى دو طرف در دو کش��ور 

ايران و ترکيه طى جلسات آتى صورت پذيرد.

اخبار هفته
مدیر بورسی درنشست مسقط رایزنی کرد؛

دعوت برای سرمایه گذاری در بکرترین بازار دنیا 
جانش��ين رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار 
در ام��ور بين الملل و س��رمايه گذارى خارجى، از 
10 کشور اروپايى، آسيايى و منطقه خليج فارس 
که در نشس��ت مس��قط حض��ور داش��تند، براى 

سرمايه گذارى در ايران دعوت کرد.
بهادر بيژنى با تأکيد بر نقش اين س��ازمان به 
عن��وان نهاد ناظر بازار س��رمايه  اي��ران در فراهم 
کردن زمينه هاى جذب س��رمايه گذارى خارجى، 
بورس هاى ايران را واجد شرايط کامل براى ورود و پذيرش سرمايه گذاران 
خارجى دانس��ت. وى با بيان اين ک��ه برنامه ري��زى بلندمدتى براى جذب 
سرمايه گذارى خارجى و تشويق سرمايه گذاران به سرمايه گذارى بلندمدت 
در اي��ران ص��ورت گرفته اس��ت، وجود ابزاره��اى جديد مال��ى منطبق با 
 قواني��ن اس��المى را در ايجاد بس��ترهاى الزم ب��راى س��رمايه گذارى مهم 

توصيف کرد.
درحاش��يه اين نشس��ت قاليباف اصل مديرعامل ب��ورس اوراق بهاداربا 
تاکيد براينكه بورس تهران بزرگترين بازار بكر دنيا اس��ت؛ گفت: در صدد 
ايجاد تابلوى ارزى براى اوراق مش��ارکت هس��تيم، زيرا تابلوى ارزى براى 

سرمايه گذاران خارجى گزينه جذابى به شمار مى رود.

درخواست تجار ایرانی از شورای پول و اعتبار؛
تبعیض در ترکیب سهامداران بانکى از بین برود

مشاور امور بانكى اتاق ايران از ارائه پيشنهاد اصالح 
خريد سهام بانک ها به شوراى پول و اعتبار خبرداد 
و گفت: س��قف مجاز خريد س��هام بانک ها از سوى 

خارجى ها 40 درصد و ايرانى ها 5 درصد است.
محمدمهدى رئيس زاده درباره پيش��نهاد تجار 
به ش��وراى پول و اعتبار براى ايجاد اصالحاتى در 
فروش سهام بانک هاى ايرانى گفت: پيشنهاداتى 
براى اصالح سهم س��هامداران ايرانى در خريد و 
راه اندازى بانک ها به شوراى پول و اعتبار و بانک مرکزى ارائه شده است که 
براس��اس آن، تبعيض ميان خريد سهم از سوى متقاضيان ايرانى و خارجى 
اصالح شود.مش��اور امور بانكى اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران افزود: 
براس��اس قانون بانک هاى خارجى، يک ف��رد خارجى مى تواند تا 40 درصد 
س��هام بانک ايرانى را در اختيار داش��ته باش��د در حالى که يک فرد ايرانى 
اگر ش��خص حقيقى باش��د، بيش از 5 درصد نمى تواند سهم داشته باشد و 
اگر ش��خص حقوقى و شرکت هاى سهامى عام باش��د، حداکثر تا 10 درصد 
مى تواند در بانک هاى خارجى س��هام داشته باشد؛ بر اين اساس درخواست 
ما رفع تبعيض خريد س��هام بانک ها است به نحوى که هر چيزى که براى 

خارجى ها مجاز است، براى ايرانى ها هم اعمال شود.

خبرخوش معاون وزیر صنعت برای فوالدی ها؛
تعرفه واردات فوالدافزایش مى یابد

مع��اون وزير صنعت از تصمي��م دولت براى 
افزايش تعرفه واردات فوالد در سال 95 خبرداد 
و اعالم کرد: پيش��نهاد افزاي��ش تعرفه واردات 
فوالد به دولت ارائه شده است که ظرف دو هفته 

آينده به تصويب خواهد رسيد. 
مهدى کرباس��يان هدف دولت از اين تصميم 
را حماي��ت از توليد داخلى عنوان کرده و گفت: 
در هفته هاى گذشته، جلسات مداومى در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در حضوروزير صنعت برگزار شده تا بهترين تصميم 
را در خصوص تعرفه فوالد بگيريم، جداول تعرفه نهايى شده ولى همانطور 
که وزير صنعت هم اش��اره داش��ته، بايد در دولت به تصويب نهايى برسد.

وى تصريح ک��رد: با توجه به تغيير قيمت هاى جهانى و اقدامات حمايتى 
که برخى کش��ورها از جمله چين، براى حضور توليدکنندگان فوالد خود 
در بازارهاى جهانى انجام مى دهند، همه کشورها سقف تعرفه هاى وارداتى 
خود را براى فوالد باال برده اند.افزايش تعرفه واردات مانند س��دى اس��ت 
که مانع واردات بى رويه فوالد به کشورش��ده ودرنتيجه بازار شرکت هاى 
فوالدى که بيشترش��ان در بورس حضور داش��ته و سهام آنها مورد توجه 

فعاالن بازار است به مراتب بهتر خواهد شد. 

براساس عملکرد سال 94 صورت پذیرفت ؛
معرفى20 صندوق درخشان بورس 

سازمان بورس با برسى عملكرد يک ساله 143 
صندوق س��رمايه گذارى با اشكال و ابعاد مختلف 
اعالم کرد از 98 صندوق سرمايه گذارى در سهام، 
20 صندوق با بازدهى 67 تا 36 درصدى در صدر 

قراردارند. 
س��رمايه گذارى  صن��دوق  مي��ان،  اي��ن  در 
نق��ش جهان با کس��ب بازده��ى 67.5 درصدى 
در ب��ازه زمان��ى يكس��اله، ب��ه عن��وان برترين و 
بهتري��ن صندوق س��رمايه گذارى بازار معرفى ش��د. پارس گس��تر با 65.8 
 درص��د و کارآفرينان برت��ر آينده با 60 درصد رتبه دوم و س��وم را به خود

 اختصاص دادند. 
اولين صندوق س��رمايه گذارى در س��ال 1822 ميالدى در کشور هلند 
تاس��يس ش��دکه در ايران هم بعد از تصويب قانون بازار در اول آذر 1384، 
نخس��تين صندوق هاى سرمايه گذارى مشترک از سال 86 راه اندازى شدند 
اين صندوق ها که در حال حاضر به 143 نوع مختلف رس��يده اند، ش��امل 
صندوق س��رمايه گذارى در س��هام، با درآمد ثابت و مختلط بوده و به دليل 
مزيت هاى متعددى که دارند توانس��ته اند بخشى ازسرمايه سرمايه گذاران 

را به خود جذب کنند. 

خبــــــــر
در همایش دورنمای اقتصاد ایران مطرح شد؛

بهبود اقتصادی کشور در گروی کاهش هزینه تامین مالی
 هفته نامه بورس: روز چهارش��نبه هفته گذش��ته، همايش دورنماى اقتصاد ايران با هدف بررس��ى ظرفيت هاى 
اقتصادى کشور در دوره پسابرجام با حضور کار شناسان و مسئولين اقتصادى کشور در محل هتل آزادى تهران برگزار 
شد. اميررضا حسنى، دبير اجرايى اين همايش در بيان اهداف برگزارى اين رويداد عنوان مى کند که پيش نياز بنگاه ها 
براى اتخاذ تصميم هاى استراتژيک، دارا بودن تحليل و پيش بينى صحيح آن ها از اکنون و آينده اقتصاد است، بنابراين 
اين همايش با محورهاى تصويرسازى اقتصاد ايران و جهان، تاثيرات اجراى برجام و لغو تحريم ها، چشم انداز بازار پول 

و سرمايه، رکود يا رونق بازار مسكن بر گزار شد.
 به گزارش خبرنگار هفته نامه بورس، در بخش ابتدايى اين همايش على آقا محمدى، عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام ش��رايط امن کش��ور در دوره پسابرجام را عاملى براى جذب سرمايه هاى منطقه اى دانست و افزود که همكارى و 
جذب سرمايه گذاران بين المللى از جمله کشورهاى چين و هند براى کشور بسيار با اهميت است. آقا محمدى دورنماى 
روش��ن افزايش ميزان توليد و صادرات نفت در پى لغو تحريم ها در کوتاه مدت و ميان مدت را بس��يار موثر دانس��ت و 
معتقد بود که ميزان توليد نفت کشور در چهار سال آينده به حدود يک  ميليون بشكه برسد. يحيى  آل اسحاق، رئيس 
پيش��ين اتاق بازارگانى تهران نيز که در اين همايش حضور داش��ت، عنوان کرد که پ��س از رفع تحريم ها مقدارى از 
مش��كالت حل ش��ده و اين مسئله سبب شده که ش��وک مثبت تقاضاى خارجى و دسترسى به بعضى از منابع قبلى، 
نگرش مثبتى را در اقتصاد ايجاد کند. وى در ادامه گفت که بخش خصوصى مى تواند در رشد اقتصادى کشور در دوره 
پسابرجام کمک کند، اما با توجه اينكه 80درصد تسهيالت بانكى به بنگاه هاى بزرگ تعلق دارد، بخش خصوصى کارى 
از دستش برنمى آيد. در بخش ديگرى از اين همايش، محمدرضا پورابراهيمى، نماينده مجلس در شوراى عالى بورس، 
ضمن اشاره به اين نكته که بازار سرمايه ايران، بازارى نوپا است، خاطرنشان کرد که سهم اين بازار را در تامين مالى 
اقتصاد کش��ور 10 درصد و مابقى آن را برعهده نظام بانكى کش��ور است. وى با اشاره به اينكه پايه تامين مالى کشور 
بانک محور است، عنوان کرد که از سال 46 که بورس ايران راه اندازى شد، همواره موانع بسيارى پيش پاى آن وجود 
داشته و همين مسائل مانع رشد سهم اين بازار در تامين مالى کشور شود. پورابراهيمى در بخش ديگرى از اظهارات 
خود، دوره جديد بازار سرمايه از سال 84 به اين سو دانست و آن را مرهون تغيير قانون بازار اوراق بهادار در اين سال 
عنوان کرد. اين عضو شوراى عالى بورس يكى از چالش هاى اساسى اقتصاد کشور را در بحث تامين مالى تصريح کرد 
و افزود که ما بايد بهبود وضعيت اقتصاد کشور را در کاهش هزينه تامين مالى دنبال کرد، بنابراين براى اصالح نظام 

اقتصادى، بايد به دنبال تامين مالى ارزان قيمت از طريق بازار سرمايه باشيم.

تفاهم نامه تامین سرمایه آرمان و  "هالک " ترکیه
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اقتصاد

3

ارقام به تومان

شاخـص طال
چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه 

1,023,100 1,021,200 1,020,100 1,013,600 1,017,600 هر گرم طالی 18 عیار
 10,035,000 10,015,000 10,035,000 9,945,000 9,970,000 سکه تمام طرح جدید
 10,010,000 10,050,000 9,990,000 9,910,000 9,980,000 سکه تمام طرح قدیم

 5,180,000 5,190,000 5,110,000 5,050,000 5,040,000 نیم سکه
 2,790,000 2,790,000 2,760,000 2,740,000 2,730,000 ربع سکه
1,880,000 1,880,000 1,860,000 1,850,000 1,850,000 یک گرمی

1,222,801,222,801,222,801,239,301,231,50اونس جهانی )دالر(

ارقام به تومان

شاخـص نفت و ارز
چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه 

36,36 35,97 35,97 35,10 35,10  نفت برنت 
 WTI33,69 33,79 32,78 32,78 32,78  نفت
30,13 29,1929,1929,1930,74 نفت اوپک 

34,720 34,700 34,750 34,740 35,050  دالر 
38,000 38,120 38,280 38,400 38,660  یورو 
49,010 48,920 48,900 49,050 49,350  پوند 
9,520 9,540 9,520 9,570 9,610  درهم 

برابــری ارزهــای جهانــی
0.9212دالر به یورو

0.7155دالر به پوند

3.6719دالر به درهم

74.0471دالر به روبل

2.9392دالر به لیر

ش��رکت های آسیایی که از نوس��ان ها هراسی ندارند 
خوشبینانه و مشتاقانه خواهان رشد از طریق تملیک 
هم در منطقه و هم در سطح جهان هستند. در واقع 
براساس گزارش دیاوجیک، حجم فعالیت های ادغام 
و تملیک از س��ال 2015 تاکنون در منطقه آس��یا و 
اقیانوس آرام به میزان 6 درصد رش��د کرده اس��ت و 
 )EMEA( تقریبا با فعالیت های ادغام و تملیک در اروپا، خاورمیانه و آفریقا

همخوانی داشته است.  
ش��رکت های چین��ی و تایلن��دی که طی��ف گس��ترده ای از صنایع را در 
برمی گیرن��د، خود را به ش��دت خریداران محض می دانن��د و می گویند که 
جه��ت تضمین موفقیت هر معامله، از یک دی��دگاه طوالنی تر و راهبردی تر 
استفاده می کنند و از پرداخت هر مبلغی جهت دستیابی به موفقیت هراسی 
ندارند. بینش هایی از رهبران ادغام و تملیک در سراس��ر منطقه شرکت های 
بررسی شده توسط جی پی مورگان رشد از طریق تملیک را مهمترین عامل 
کلیدی راهبرد پنج س��اله خود می دانند. این ش��رکت ها از کمک مشاوران 
مالی اس��تفاده می کنند تا فعالیت های واس��طه گری خود را بهبود بخشند و 
آنها خواهان همکاری و تعهد مدیران ارشد شرکت های مقابل جهت افزایش 

اعتماد برای انجام معامالت موفق هستند.   

عالقمندی به رشد
شرکت های آسیایی خود را خریدار محض می دانند. 

رهب��ران ادغام و تملی��ک در آس��یا، تملیک کنن��دگان دارای اعتماد به 
 نفس هس��تند و نسبت به افزایش رش��د خود در کشورها و مناطق کلیدی 

خوشبین هستند. 

مطالعه همایش��ی ش��رکت های چینی و ژاپنی نش��ان می ده��د که این 
ش��رکت ها از رش��د ناخالص داخلی منطقه ای در یک دوره پنج ساله کامال 
مطمئن هس��تند در حالی که شرکت های فعال در سایر کشورهای آسیایی 
در این زمینه محافظه کارتر هستند. از نظر شرکت های مورد مطالعه، مناطق 
دارای باالترین قابلیت جهت رش��د در طول یک دوره زمانی پنج ساله آسیا، 
آمری��کای ش��مالی، اروپا، خاورمیان��ه و آفریقا، آمریکای التین، اس��ترالیا و 

نیوزیلند هستند. 
شرکت های آسیایی عالقمند به افزایش فعالیت های بین منطقه ای هستند 
و بیشتر آنها از چین، اندونزی و ویتنام به عنوان بازارهای هدف و فرصت های 
ادغ��ام و تملی��ک بین المللی یاد می کنن��د. ایاالت متحده ب��ه عنوان منطقه 
کلیدی مورد تمرکز ش��ناخته شد و آلمان، بریتانیا و فرانسه از لحاظ جذابیت 

فعالیت های ادغام و تملیک در طول پنج سال آینده در صدر قرار دارند. 

 جذاب ترین کشورها از نظر فعالیت های برون مرزی 
ادغام و تملیک در طول پنج سال آینده 

عوامل بسیار زیادی بر اشتیاق رهبران ادغام و تملیک در آسیا تاثیرگذار 
هس��تند. گرچه رشد اقتصادی به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار بر کسب 
و کار ش��ناخته ش��د، اما ش��رکت های مورد مطالعه الگوهای متغیر مصرف، 
توس��عه بین المللی و تقویت شرکت را به عنوان مهمترین محرک های ادغام 
و تملیک می دانند. ش��رکت های آس��یایی برای برآورده کردن تقاضای این 
اقتصاد مصرف کننده محور و عرضه محصوالت خود به طیف گسترده تری از 
مصرف کنندگان، به دنبال افزایش محصوالت، خدمات و فناوری های دارای 

ارزش افزوده و مهارت های مدیریتی در تملیک های خود هستند. 

سیر زمانی و راهبرد
بس��یاری از خریداران آس��یایی به افق های طوالنی ت��ر می نگرند. از نظر 
بیش��تر شرکت های آسیایی مورد مطالعه، ادغام و تملیک یک فرآیند ارزش 
آفرینی بلندمدت اس��ت؛ بدین معنی که معامالت موفقیت آمیز هس��تند یا 
در غیر این صورت با یک افق زمانی س��رمایه گذاری بیش از پنج س��اله به 

موفقیت دست می یابند. 

افق های زمانی طوالنی در مزایده ها 
از بین شرکت های خریدار مورد مطالعه، 73 درصد از شرکت های آسیایی 
اظهار داش��تند که در فرآیند مزایده شرکت کردند و بیش از 50 درصد این 
ش��رکت ها به یک فرصت شش ماهه جهت کسب آمادگی برای این کار نیاز 
دارند. در مقایس��ه با دوره زمانی یک یا دو ماه مورد نیاز توسط شرکت های 
آمریکایی، بسیاری از شرکت های آسیایی به خصوص شرکت هایی که فرآیند 
ادغام و تملیک برای آنها جدید است، در حال تالش جهت توسعه و انطباق 
خود با افق های بین المللی هس��تند و نیازمند به زمان بیشتری برای اجرایی 
ک��ردن مصوبات اولیه و مدیریت فرآیندهای داخلی جهت برآوردن ش��رایط 

زمانی دشوار جهت شرکت در مزایده هستند. 

برقراری ارتباط 
ش��رکت های آس��یایی به رویکرد فعال مش��اوران مالی و مشارکت سطح 
باالی تیم های مدیریتی شرکت های مقابل متکی هستند. شرکت های مورد 
مطالع��ه عالوه بر اعتبارات بخش��ی و تجارب منطق��ه ای خواهان همکاری با 
مش��اوران مورد اعتماد هستند تا به آنها کمک کنند که اهداف بالقوه را در 

مناطق و صنایع مختلف شناسایی کنند. 
محیط ادغام و تملیک برای بس��یاری از خریداران آسیایی جدید است و 
آنها دارای میزان آشنایی متفاوت با این فرآیند بوده و خواهان همکاری های 
بیش��تر با مش��اوران مالی هس��تند. با در نظر گرفتن چالش های مقرراتی و 
سازمانی معامالت بین مرزی در شرکت های آسیایی، توجه به عوامل کلیدی 
جهت مدیریت پیچیدگی های معامالت ضروری اس��ت. از نظر فروشندگان 
آس��یایی ایجاد رابطه با مدیریت ارشد ش��رکت های تملیک کننده مهمترین 
معیار در تصمیم گیری جهت ورود به معامله اس��ت. مشارکت فعال و تالش 
جدی، تش��کیل نشس��ت های حضوری و ایفای نقش در کل فرآیند تملیک 
عوامل مهم برقراری ارتباط با شرکت های آسیایی است. »نتایج این مطالعه 
براس��اس نظرسنجی های دقیق 555 شرکت آس��یایی در پنج بازار و هفت 

صنعت کلیدی است که توسط جی پی مورگان انجام شده است.«

شرکت های آسیایی عالقه مند به افزایش  فعالیت بین منطقه ای هستند

فعالیت های ادغام و تملیک از سال 2015
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فاطمه دادبه
کارشناس واحد خدمات مالی 
تأمین سرمایه لوتوس پارسیان

نسترن احمدی
 کارشناس مسئول واحد 

صندوق های سرمایه گذاری 
تأمین سرمایه لوتوس پارسیان

 در آسیا تاثیرگذار هستند.  ملیکادغام و تعوامل بسیاري زیادي بر اشتیاق رهبران 
ه الگوهاي متغیر مصرف، توسعه هاي مورد مطالعر کسب و کار شناخته شد، اما شرکتعامل تاثیرگذار بگرچه رشد اقتصادي به عنوان مهمترین 

 دانند. تملیک میادغام و هاي را به عنوان مهمترین محركت شرکت المللی و تقویبین

 کنندگان بهتري از مصرفعرضه محصوالت خود به طیف گسترده کننده محور وبرآورده کردن تقاضاي این اقتصاد مصرف براي هاي آسیاییشرکت
 هاي خود هستند. تملیکهاي مدیریتی در هاي داراي ارزش افزوده و مهارتافزایش محصوالت، خدمات و فناوري دنبال

 سیر زمانی و راهبرد

 نگرند.تر میهاي طوالنیسیاري از خریداران آسیایی به افقب
ز هستند آمیکه معامالت موفقیتبدین معنی  ؛یک فرایند ارزش آفرینی بلندمدت است ملیکادغام و تاي آسیایی مورد مطالعه، هشرکتاز نظر بیشتر 

یابند. یش از پنج ساله به موفقیت دست میگذاري برمایهصورت با یک افق زمانی س ا در غیر اینی

 ها هاي زمانی طوالنی در مزایدهافق
این  درصد 50رکت کردند و بیش از هاي آسیایی اظهار داشتند که در فرایند مزایده ششرکتاز  درصد 73هاي خریدار مورد مطالعه، از بین شرکت

هاي شرکتماهه جهت کسب آمادگی براي این کار نیاز دارند. در مقایسه با دوره زمانی یک یا دو ماه مورد نیاز توسط فرصت ششها به یک شرکت

 جذابیت متوسط

 زیادجذابیت 

 بسیار زیادجذابیت 

نقش در ادغام و تملیک

هاي ادغام و تملیک جهت به فعالیتهاي آسیایی شرکتروي آوردن 
 دستیابی به رشد 

 در سراسر منطقه  ملیکادغام و تهایی از رهبران بینش

 فاطمه دادبه

 خدمات مالی شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان کارشناس ارشد واحد

 نسترن احمدي 

 تامین سرمایه لوتوس پارسیان گذاري شرکتهاي سرمایهواحد صندوق کارشناس ارشد

 

 هم در سطح جهان هستند.  هم در منطقه وملیک خوشبینانه و مشتاقانه خواهان رشد از طریق ت ،هراسی ندارند هانوسان هاي آسیایی که ازشرکت

رشد  درصد 6اقیانوس آرام به میزان کنون در منطقه آسیا و تا 2015از سال  ملیکادغام و تهاي فعالیت، حجم 1اساس گزارش دیاوجیکدر واقع بر
 ) همخوانی داشته است.  EMEAدر اروپا، خاورمیانه و آفریقا ( ملیکادغام و تهاي کرده است و تقریبا با فعالیت

جهت تضمین گویند که دانند و میخود را به شدت خریداران محض می ،ندگیراي از صنایع را در برمیاي چینی و تایلندي که طیف گستردههشرکت
 کنند و از پرداخت هر مبلغی جهت دستیابی به موفقیت هراسی ندارند.  فاده میتر استتر و راهبرديت هر معامله، از یک دیدگاه طوالنیموفقی

ک از کم هادانند. این شرکتمل کلیدي راهبرد پنج ساله خود میرا مهمترین عا ملیکرشد از طریق تهاي بررسی شده توسط جی پی مورگان شرکت
هاي مقابل جهت همکاري و تعهد مدیران ارشد شرکت گري خود را بهبود بخشند و آنها خواهانهاي واسطهکنند تا فعالیتمشاوران مالی استفاده می

   هستند. تماد براي انجام معامالت موفقافزایش اع

عالقمندي به رشد

 دانند. هاي آسیایی خود را خریدار محض میشرکت

 Dealogic

 نقش در ادغام و تملیک

                                                           

خریدفروش
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تعداد شرکت ها بر اساس تغییر هفتگی ارزش بازار

صنایع پر نوسان - فرابورس 

17 505
نماد

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

27.45 15,524 21.432909400ثعمرا

19.36 258,738 14.541899000ثتران

12.32 8,282 12.32248220شتوکا

16.25 15,181 11.51341900زنگان

15.7 73,619 10.241833316کرمان

13.18 35,243 9.41556070کیمیا

7.77 12,638 7.97466000وگستر

12.45 76,289 7.532160000ثباغ

10.32 8,330 7.41855400غفارس

5.34 10,754 5.37547020فزرین

10 سهم پر نوسان در فرابورس - مثبت

نماد
تغییرات نسبت به ارزش معامالتارزش بازار نوسان

هفته قبل میلیون ریالمیلیون ریالدرصد

15.85- 19,699  2,776,800 15.85-قاسم

11.02- 6,196  364,665 8.34-غمینو

6.28- 16,049  1,625,400 8.04-پخش

8.27- 26,221  2,872,950 7.98-کاسپین

5.81- 22,249  3,884,400 7.83-سبحان

8.39- 5,983  23,870,400 7.79-زاگرس

4.4- 431  96,000 7.78-کمرجان

20.36- 6,725  764,540 7.36-کي بي سي

10.94- 8,254  123,120 7.36-خفناور

7.17- 3,026  7,584,600 7.17-شپاس

10 سهم پر نوسان درفرابورس - منفی

اوای��ل که بازار وایب��ر و تلگرام تازه در بورس گرم ش��ده بود و همه از 
طرفداران پر و پا قرص آنها به حس��اب می آمدند و اینگونه برنامه ها را 
مفید و مترقی و در جهت رشد تکنولوژی در فعالیت های بازار می دانستند، وقتی نگرانی هایی 
در رابطه با فعالیت های وایبری و تلگرامی در بورس ابراز می شد، خیلی ها جبهه می گرفتند و 
آن را مخالف آزادی عمل تلقی می کردند و معتقد بودند این برنامه ها باید وجود داشته باشند 
و تکنولوژی راه خود را می رود و نمی توان از آن عقب ماند و باید به صورت بهینه از آن بهره 
برد. در همان زمان هم بسیاری از شرکت ها، گروه ها و بعدا کانال هایی ایجاد کردند که با نظم 
و قاعده فعالیت می کردند و درواقع مهر شرکت پای تمام مطالبشان بود و استفاده کنندگان 
به واس��طه نام شرکت، به مطالب اعتماد می کردند اما این مساله بعد دیگری هم داشت؛ آن 
هم شور شدن آش بود! تلگرام به بازاری برای عده ای تبدیل شد که به هر طریقی می خواهند 

پول بیش��تری کس��ب کنند و برایشان مهم نیست بر سر س��رمایه بقیه چه می آید. 
سیگنال های نادرست می دهند تا سهمی را باال ببرند و سود کنند و در قبال 

مش��اوره های خود پول دریافت می کنند در حال��ی که بعضا هیچگونه 
مج��وزی برای مش��اوره ندارند. اخیرا این کارها آنقدر باب ش��ده که 

س��ازمان و برخی فعاالن بازار را نگران کرده اس��ت. البته عده ای 
هنوز هم معتقدند که این کانال ها آسیب رس��ان نیس��تند اما در 
حال حاضر به نظر می رسد برخی دیگر شور ماجرا را درآورده اند! 
هفته نامه بورس در شماره های پیشین نیز در گزارشی با عنوان 
»بورس تلگرامی« به موضوع سوءاستفاده از تلگرام و راه اندازی 
کانال هایی برای کس��ب سود صاحبان آن و روش های آنها برای 

اغوای مخاطبان پرداخته بود. 

آش آنقدر شور شد که خان هم فهمید
مسلم پیمانی، رئیس اداره نظارت بر بازار، ماجرای 

تالش برای پیگیری قانونی کانال های تلگرامی بورس��ی را 
اینگونه ش��رح داد: اخیرا کانال های تلگرامی رشد زیادی داشته اند و 

دلیل آن هم بیش��تر مربوط به رش��د بازار بوده است. وقتی بازار رشد کند، 
کانال های تلگرامی هم رونق می یابند. وقتی بازار رونق داشته باشد، هرکسی 
هر س��یگنالی بدهد، درس��ت از آب درمی آید. بنابراین بسیاری افراد کانال 
درست کردند و سیگنال های عجیب و غریب دادند و به خیال خودشان این سیگنال ها درست 
بوده است. رشد زیاد کانال ها موجب شد که در بازار و سازمان نیاز به اعمال کنترل و نظارت بر 
آنها احساس شود که این کنترل از دو جهت حائز اهمیت است: سوءاستفاده در قیمت ها و خط 
دادن ها و همچنین ارائه مشاوره بدون داشتن مجوزهای الزم. او با بیان اینکه این موضوع در یک 
کمیته مشترک بین بخش های پیگیری تخلفات، بازار، نهادهای مالی و روابط عمومی در سازمان 
بورس مطرح ش��د، گفت: کارهای کمیته را روابط عمومی سازمان انجام می دهد و جلسات آن 

هفته ای یک بار تشکیل می شود.  شناسایی کانال ها کار سختی نیست چون دسترسی به آنها 
راحت اس��ت و براساس اینکه هرکدام چقدر عضو دارند و چه اقداماتی می کنند، عمل خواهد 
ش��د. البته بعضی کانال ها و گروه ها تعداد اعضای زیادی دارند ولی اقدامات آنها مشکلی ندارد 
و س��یگنال نمی دهند و فقط بحث می کنند و نظر می دهند اما برخی کانال ها کارهایی مانند 

فروختن مشاوره و دادن شماره کارت برای واریز وجه انجام می دهند.

از پلیس فتا کمک می گیریم
فضای مجازی چندان قابل کنترل نیس��ت و رصد همه کانال های تلگرامی و کنترل آنها 
کم��ی دور از ذهن به نظر می آید؛ ضمن آنکه عالوه بر تلگ��رام، برنامه های ارتباطی دیگری 
نیز در دس��ترس است و راه های زیادی برای انجام کارهای اینچنینی وجود دارد و کنترل 
و نظارت بر همه آنها کار دش��واری اس��ت. پیمانی در این خصوص گفت: هیچگاه 
نمی توان به صد در صد یک هدف رسید اما همین که این کار شروع شود، 
قدم خوبی است. همچنین در کمیته صحبت شده که می توان از پلیس 
فتا نیز کمک گرفت. بعضی از مدیران کانال ها را با همکاری فعاالن 
بازار شناس��ایی کردیم اما مدیران بعضی از کانال ها نامش��خص 
هس��تند که برای شناس��ایی آنها می توانیم از پلیس فتا کمک 
بگیریم. البته اداره کنندگان برخی از اینگونه کانال ها اطالعی 
از غیرقانونی بودن فعالیتش��ان نداشتند و بعد از آگاهی از این 
موضوع، خودش��ان کانال را حذف کرده یا موضوع فعالیت آن 

را تغییر داده اند.

15 کانال در دست بررسی است
پیمانی با بیان اینکه تعداد پرونده ها محدود است، گفت: به خصوص در 
حوزه باال بردن قیمت سهم، به دست آوردن اطالعات و مدارک زمان بر است. 
تاکنون حدود 15 کانال مهم براس��اس تعداد کاربر یا نوع فعالیت شناسایی شده 
و کمیته در حال بررسی آنها است. در حال حاضر شروع کار است و برای ادامه آن برنامه 
داریم و به طور نظام مندتر اقدام خواهیم کرد و اطالع رسانی های الزم را انجام خواهیم داد اما همین 
که این کار شروع شده، به موجب آن فضا خود به خود تا حد زیادی اصالح خواهد شد. همچنین 
باید فرهنگسازی و آگاه سازی صورت گیرد تا تقاضا برای کانال هایی که سیگنال های نادرست و به 
اصطالح خودشان اخبار رانتی می دهند، کاهش یابد. او درخصوص مجازات در نظر گرفته شده، گفت: 
به نظر من عده ای از نادرست بودن فعالیت کانالشان اطالع ندارند. درخصوص این افراد که موردشان 
جهل به قانون بوده و سوء نیت نداشته اند، تذکر کافی است. اما سوء نیت و سوءاستفاده عده ای کامال 
مشخص است. مجازات آنها جنبه متخلفانه ندارد، بلکه جنبه مجرمانه دارد یعنی مربوط به ماده 
 46 و 49 قانون بازار اوراق بهادار شده و جزو جرایم اقتصادی محسوب می شود که برای آن دادگاه 

تشکیل می شود.

هفته نامه بورس از بیراهه رفتن فعالیت های تلگرامی در بازار سهام  گزارش داد
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ســرمقاله 

نقش سرمایه گذاران نهادی و سرمایه گذاران خرد در بازار سرمایه 
نقش و تأثیر سرمایه گذاران نهادی )حقوقی( در بازارهای مالی در طول دوره های گذشته افزایش 
چشم گیری داشته اس��ت. سرمایه گذاران نهادی شامل شرکت های س��رمایه گذاری، صندوق های 
بازنشستگی، شرکت های بیمه، بانک ها، صندوق های سرمایه گذاری، سرمایه گذاران نهادی خارجی 
و ... هستند. به عنوان مثال در آمریکا نسبت سهام عادی که توسط این سرمایه گذاران در بازار سرمایه مدیریت می شد، 
به کل س��رمایه بازار از حدود 7 یا 8 درصد در س��ال 1950 به حدود 67 درصد در س��ال های اخیر رس��یده است. این 
تغییر بیش��تر به دلیل مشارکت خانواده های آمریکایی  در بازار س��رمایه به وسیله صندوق های سرمایه گذاری مشترک 
و صندوق های قابل معامله بوده اس��ت. همچنین رش��د نس��بت دارایی های تحت مدیریت سرمایه گذاران نهادی رابطه 
تنگاتنگی با رش��د بازار س��رمایه آمریکا داشته اس��ت. به عنوان مثال در سال 1950 ارزش کل بازار سهام نیویورک در 
حدود 95 میلیارد دالر آمریکا بوده اس��ت. در حالی که این رقم در س��ال 2012 با رش��دی نزدیک به 1500 درصد 
ب��ه بیش از 14 هزار میلیارد دالر رس��یده و اگر رقم 4.5 هزار میلی��ارد دالری بازار نزدک )NAZDAQ( که تا قبل 
از س��ال 1971 وجود نداش��ت را هم به آن اضافه کنیم به رش��د چش��مگیرتری خواهیم رسید و در کل می توان گفت 
که س��رمایه گذاران نهادی مالک س��هم بیشتری در بازارهای بزرگتر هس��تند. همانطور که سهم سرمایه گذاران نهادی 
در س��ال های اخیر افزایش یافته اس��ت از طرفی دیگر میانگین دوره نگهداری سهام توسط آنها کاهش یافته است. در 
بورس نیویورک دوره نگهداری س��هام در س��ال 1970 به طور میانگین در حدود 7 سال بوده است که این رقم امروزه 
در حدود 7-9 ماه رس��یده است. امروزه س��رمایه گذاران نهادی نقش با اهمیتی در بازارهای مالی جهان ایفا می کنند. 
این سرمایه گذاران با سرمایه عمده تحت مدیریت شان می توانند در تقویت بازار از چندین حیث از جمله نقدشوندگی، 
جو روانی بازار، بهبود ش��فافیت و حاکمیت ش��رکتی تأثیرگذار باشند. نقش و جایگاه هر یک از سرمایه گذاران نهادی و 

فردی در بازار سرمایه در ادامه آورده شده است.

افق زمانی سرمایه گذاران نهادی در مقابل سرمایه گذاران فردی 
س��رمایه گذاران نه��ادی بازار را مجهز به س��رمایه گذاران حرفه ای با دید بلندمدت می کنند. ب��ازار با بخش عمده ای از 
سرمایه گذاران نهادی نوسانات کمتری خواهد داشت و می تواند منابع و سرمایه موجود را به شرکت ها به طور موثرتری 
تخصیص دهد. اگرچه در س��ال های اخیر نگرانی های در مورد کوتاه تر ش��دن افق زمانی سرمایه گذاران نهادی به وجود 
آمده اس��ت اما از آنجا که بخش عمده ای از این س��رمایه گذاران مانند صندوق های بازنشس��تگی و ش��رکت های بیمه 
تعهدات بلندمدتی دارند. بنابراین توانایی نگهداری دارایی به صورت بلندمدت را نس��بت به سایر سرمایه گذاران بیشتر 
داشته و می توان اینگونه سرمایه گذاران را در کل سرمایه گذار بلندمدت تلقی کرد. سرمایه گذاران با دید بلندمدت باعث 
ایجاد ثبات قیمتی بر روی قیمت سهام خواهند شد. در دوران افت قیمت ها این سرمایه گذاران محدودیت های مدیران 
دارایی در نیاز به نقدش��وندگی را نداش��ته و باعث افت بیش��تر قیمت سهم نخواهند ش��د و مانند سایر سرمایه گذاران 
به تغییرات کوتاه مدت بازار واکنش نش��ان نخواهند داد. آنها به طور فعال در جس��تجوی فرصت در دوران افت قیمت 
و اضافه کردن س��هم  و فروش آن در دوران رش��د بازار هستند. بنابراین فرض می ش��ود که این سرمایه گذاران قادر به 

پیش بینی صحیح تری از بازار نسبت به سایرین هستند.  
از طرف دیگر سرمایه گذاران فردی نیز با دید کوتاه مدت خود در عملکرد بازار نقش ایفا می کنند. نقدشوندگی که یکی 
از نش��انه های عملکرد خوب بازار اس��ت، توسط این نوع سرمایه گذاران تقویت می شود. بازار عمیق و پر حجم الگوهایی 
را برای خرید و فروش س��ایر س��رمایه گذاران فراهم می آورد. بنابراین نقدشوندگی کافی یکی از عناصر مهم در کارایی 

بازار به شمار می آید و وجود اینگونه معامله گران فعال باعث تقویت بازار خواهد شد.

نقش سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی
سرمایه گذاران نهادی در مقایسه با سایر انواع سرمایه گذاران منابع بیشتری را تحت کنترل دارند که این موضوع خود 
باعث می شود که تأثیر و کنترل بیشتری را نیز بر روی سرمایه گذاری انجام شده داشته باشند. آنها از موقعیت بهتری 
نسبت به سایرین برای فشار بر روی شرکت و مدیریت آن جهت بهبود حاکمیت شرکتی و شفافیت برخوردار هستند، 
بنابراین قادرند عالوه بر منافع خود، منافع عموم س��هامداران را تأمین کنند. بدون ش��ک چنین تاثیری در راس��تای 
تحقق اهداف اجتماعی بازارهای سرمایه اهمیت ویژه ای دارد. سهامداران خرد اصوال گرایش کوتاه مدت دارند و قیمت 
س��هام را بیش��تر بر مبنای سود جاری تحلیل می کنند، بنابراین می توان گفت به دلیل تمرکز سودآوری کوتاه مدت از 
هرگونه هزینه ای شامل هزینه نظارت به دلیل افق بلندمدت چنین هزینه هایی اجتناب می ورزند. سرمایه گذاران نهادی 
با اتکا به نفوذ و قدرت خود در شرکت ها قادرند بر ارائه اطالعات دقیق از سوی شرکت ها به بازار تأکید نموده و دقت 
و صحت اطالعات ارائه شده را افزایش دهند و در نهایت با معامله براساس این اطالعات به شکل گیری منصفانه عرضه 
و تقاضا در بازار و انعکاس س��ریع و صحیح اطالعات )بدون س��وگیری( در قیمت کمک می کنند. در چنین ش��رایطی 
فرصت کسب سود آربیتراژ به سرعت محو شده و شفافیت قیمت ها حاصل خواهد شد و می توان اطمینان یافت قیمت 

نشان دهنده کیفیت عملکرد است.

عملکرد سرمایه گذاران نهادی در مقایسه با سرمایه گذاران خرد
 س��رمایه گذاران نه��ادی می توانند از صرفه جویی در مقیاس بهره جس��ته و در رابطه با مس��ائلی مانند کارمزد کمتر، 
تحلیل های گس��تره تر و ارائ��ه خدمات با کیفیت و حرفه ای تر ب��ا ارائه دهندگان اینگونه خدمات وارد مذاکره ش��وند. 
همچنین این س��رمایه گذاران با به کارگیری روش ها و سیاس��ت های س��رمایه گذاری جامع، مدیریت ریسک بهتری را 
فراهم آورده و بازده باالتر و باثبات تری را ایجاد می کنند. از س��وی دیگر گفته می ش��ود که س��رمایه گذاران نهادی در 
صورت انجام »رفتار توده وار« همانند بسیاری از سرمایه گذاران نهادی در کشور ما، موجب بی ثباتی در بازار خواهند شد 
چرا که حجم معامالت انجام ش��ده توسط اینگونه سهامداران معموال بسیار بیشتر از سرمایه گذاران فردی بوده و تاثیر 
بیشتری نیز بر قیمت سهام خواهند داشت. با این حال، رفتار توده ای به خودی خود به مفهوم بی ثباتی بازار نیست و 
ممکن است ناشی از نتایج تحلیل های بنیادی مشابه و واکنش به موقع توسط چند سرمایه گذار نهادی باشد که به نوبه 
خود باعث افزایش کارایی بازار و تس��ریع تعدیالت قیمت نس��بت به تعدیالت بنیادی خواهد شد.  از منظر دیگر اغلب 
سرمایه گذاران نهادی بزرگ به دلیل چارچوب های خاص خود و یا به دلیل الزامات قانونی تمایل به سرمایه گذاری در 
شرکت های با سرمایه باال دارند و در چنین شرایطی حیات شرکت های با سرمایه کم منوط به مشارکت سرمایه گذاران 

فردی بوده و مشارکت سرمایه گذاران خرد برای شرکت های با سرمایه کم بسیار با اهمیت است.
با این اوصاف سرمایه گذاران نهادی هنگامی در بازار نقشی مؤثر ایفا می کنند که با »رویکردي فعاالنه« در بازار مشارکت 
کرده و در راستاي منافع مالکان خود و بازار گام بر دارند. بنابراین انتظار می رود سرمایه گذاران نهادی در کشور با پیروی 

از این الگوی موفق از نقش منفعالنه خود خارج و  در هدایت معامالت و بازارسازی نقش پیشرو داشته باشند.

مروارید اسالمی
خبرنگار

مقابله با بازار کارا
سیگنال فروش��ی پدیده جدیدی اس��ت که 
مدتی اس��ت بر س��ر گروهی از فعاالن بازار 
س��رمایه که بیش��تر آنها اش��خاص حقیقی 
تازه وارد هستند، سایه افکنده. البته پیش از 
آن، سایت هایی به معرفی سبد سهام هفتگی 
یا ماهان��ه در ازای پرداخت حق عضویت به 
اعضای خ��ود می پرداختند اما با گش��ایش 
فعالیت برنامه های موبایلی مانند وایبر، الین، واتس اپ و تلگرام، 
می توان گفت بدون محدودیت و با ش��دت بیشتری به صورت 
قارچ گون��ه هر روز س��ر از خاک درمی آورند و جالب اس��ت که 
برای خود مریدانی نیز دس��ت و پا کرده اند. به نظر می رسد این 
اشخاص به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده از دو جهت سود 
می برند؛ نخست اس��تفاده از سرمایه دیگران در جهت حمایت 
و رش��د قیمتی س��هام مورد نظر خود و دوم از طریق دریافت 
وجه های غیرقانونی از فعاالن درازای س��یگنال خرید یا فروش 

یا حتی خبر رانتی.
در کل می ت��وان از ه��ر دو طرف این پدی��ده را نوعی آفت 
ب��ر فعالیت بازار کارا و پاک دانس��ت که به نظر می رس��د اگر 
ساماندهی و رس��یدگی نشود، سرانجام به شرایط بی اعتمادی 
و گری��ز س��هامداران خرد از بازار س��رمایه دام��ن بزند. البته 
نمی ت��وان از ضع��ف قانون ه��ای بازدارنده نیز غافل ش��د. اگر 
اش��خاص به عواقب چنین فعالیت های��ی واقف بودند و قوانین 
به صراحت می توانس��ت در این موضوع ه��ا متخلف را خطاب 
قرار دهد و بازخواس��ت کند، مطمئنا هرگز ش��اهد شیوع این 
بیم��اری نبودیم. در حال حاضر کانال هایی وجود دارند که به 
ط��ور باورنکردنی حدود چند هزار بازدیدکننده روزانه را پذیرا 
هستند و می توانند خطر بزرگی برای شفافیت و اصل عرضه و 

تقاضای شفاف بازار باشند.

تهدیدی برای تازه واردان
س��رعت جایگزینی و اقبال از فضای مجازی در بازار س��رمایه در س��ال های اخیر شتاب 
زیادی داشته است؛ به نحوی که شاهد حضور بازیگران اسم و رسم دار بازار، کارشناسان 

و مدیران شرکت ها و حتی توجه ویژه مقام ناظر بازار به این موضوع هستیم. 
یکی از ریسکهای بسیار مهم که در کانال های سیگنال فروش رخ داده است، سوءاستفاده 
از اعتم��اد س��رمایه گذاران خرد و نوپا و ارائه تحلیل ی��ا توصیه های فاقد مبنای علمی و 
فنی به این گروه اس��ت که بیشتر در س��هام خاص و با هدف بازارسازی، افزایش حجم 
معامالت و ایجاد روندهای کاذب و هیجانی طراحی و تبلیغ می شوند. نتیجه این فرآیند 
پس از یک رشد قیمت موقت احتمالی و قرار گرفتن در مسیرهای نزولی، زیان سرمایه گذار و توقف جریان 
نقدینگی او اس��ت که باعث دلس��ردی و بی اعتمادی به بازار، رفتارهای احساسی و فروش های آنچنانی در 

زمان رکود می شود.
درنتیجه، کنترل این کانال ها، اطالع رس��انی مناس��ب از مجاری قانونی و رسمی به سهامداران و سرمایه 
گذاران، افزایش شفافیت اطالعاتی بازار و ایجاد سیستم های کارآمد و قابل اتکا در فضای مجازی که امکان 

عرض اندام و رقابت را از سوءاستفاده کنندگان بگیرد، امری اجتناب ناپذیر و ضروری است.

میترا بمانیان
تحلیلگر بازار سرمایه

کار باید به کاردان سپرده شود
اصوال در بازارهای مالی سه نوع کارایی تخصیصی، اطالعاتی و عملیاتی مطرح است. بیش 
از هر چیز، کانال های تلگرامی و به اصطالح فروش س��یگنال از طریق مجاری غیررسمی، 
کارای��ی اطالعاتی و تخصیصی بازار را تحت تاثیر قرار می ده��د؛ کارایی اطالعاتی از آن 
جهت که تحلیل اطالعات مالی در تمام بازارهای مالی معتبر و به روز تنها توسط کسانی 
اعتبار دارد که مدارک حرفه ای و تحصیلی الزم را دریافت کرده اند و تحلیل شناسنامه دار 

ارایه می دهند.
از س��ویی دیگر، کارایی تخصیصی بازار هم ممکن اس��ت ضعیف ش��ود؛ به این شکل که 
س��رمایه ها به صنایعی هدایت شود که توجیه الزم را ندارد و در نتیجه، تعادل بلندمدت 
بازار برهم بخورد. البته از حق نباید گذشت که گسترش فضاهای مجازی در برنامه هایی مانند تلگرام، مزایای 
فراوانی همچون تقارن اطالعاتی و امکان دسترسی برابر و سریع به اطالعات را در پی داشته است، اما اینطور 

فضاها باید طوری مدیریت شوند که مزایای آن به حداکثر برسد و مضرات احتمالی حذف شوند.

محمد شفیع پور
فعال بازار سرمایه

ایمان مقدسیان
مدیر صندوق کارگزاری 

سهام گستران

محمد جمالی
مدیر عامل سرمایه گذاري 

اعتضاد غدیر

 

30,4محصوالت چوبى     

10,58-استخراج سایر معادن     

6,78کشاورزى، دامپرورى و خدمات وابسته به آن     

6,4-استخراج ذغال سنگ     

5,25-سایر محصوالت کانی غیر فلزي     

5,21-ساخت رادیو، تلویزیون و دستگاهها و وسایل ارتباطی     

4,95-محصوالت کاغذى     

4,61-استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی به جز اکتشاف     

4,55-ماشین آالت و تجهیزات     

4,15ساخت محصوالت فلزي     

13,13-خرده فروشی به استثناي وسایل نقلیه     

7,54انبوه سازى امالك و مستغالت     

6,49-مواد و محصوالت دارویى     

5,63-حمل و نقل و انباردارى     

3,8-هتل و رستوران     

3,56-فرآورده هاى نفتی، کک و سوخت هسته اى     

3,37-سایر واسطه گرى هاى مالى     

2,76-استخراج ذغال سنگ     

2,49-سایر محصوالت کانی غیر فلزي     

2,34-سیمان، آهک و گچ     
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اوراق بهادار

5
بورس

نماد
تغییرات نسبت به ارزش معامالتارزش بازار نوسان

هفته قبل میلیون ریالمیلیون ریالدرصد

38.14 1,147,477  8,160,000  38.14 ورنا

30.4 718  270,270  30.40 چفیبر

27.52 262  590,750  27.52 کسعدي

21.53 6,240  469,502  21.44 شسینا

26.76 84,626  1,263,500  20.74 خوساز

18.75 48,488  406,600  18.20 قشكر

21.77 19,464  596,700  15.99 خكار

21.23 30,662  1,187,400  15.76 خچرخش

18.7 46,255  342,800  14.65 قنیشا

11.94 80,974  6,276,128  12.07 وپست

10 سهم پر نوسان در بورس - مثبت

نماد
تغییرات نسبت به ارزش معامالتارزش بازار نوسان

هفته قبل میلیون ریالمیلیون ریالدرصد

13.57- 5,071  166,650 14.44-کهرام

8.63- 50,556  1,382,400 12.73-فباهنر

11.78- 11,341  1,353,744 11.78-کفرا

12.73- 4,516  2,211,680 11.66-لبوتان

12.37- 69,285  754,200 11.42-ولغدر

6.27- 7,324  314,928 10.58-کماسه

10.09- 116,703  5,925,000 10.57-ثمسكن

10.32- 2,803  1,423,229 10.32-سشمال

10.09- 2,012  1,346,800 10.28-کساوه

7.16- 27,263  1,471,122 9.79-کرازي

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

صنایع پر نوسان - بورس 

96 17944

در پی مذاکرات تهران و استانبول صورت گرفت؛

همکاریبینالمللیبورستهراندریکقدمیاجرا

 ب���������ورس
شاخ�ص

المیرا ناجی، کارشناس معامالت کارگزاری تأمین سرمایه نوین

گ��زارش صندوق ه��ا
متوسطبازدهی0/62-صندوقهایسرمایهگذاری

در هفته منتهی به 10 اس��فندماه، بررس��ی 87 صندوق سرمایه گذاری بیانگر متوسط بازده 
0/62- درصدی صندوق ها است. از جمع 87 صندوق بررسی شده، 30 صندوق بازده مثبت و 
بازدهی بیشتر از شاخص داشته اند. همچون هفته گذشته، صندوق سهم آشنا با کسب 4/87 
درصد بازدهی، پربازده ترین صندوق هفته بوده است. این صندوق 20/73 درصد از سرمایه 37 میلیارد ریالی خود را در 
صنعت بانک ها و موسسات اعتباری، 12/63 درصد در صنعت ماشین آالت و تجهیزات، 8/83 درصد در صنعت خدمات 
فنی و مهندسی و 17/13 درصد در سایر دارایی های با نقدشوندگی باال سرمایه گذاری کرده است. صندوق آشنای دی با 
کسب 3/77 درصد بازدهی، دومین صندوق پربازده هفته بوده است. این صندوق 14/91 درصد از سرمایه 12/7 میلیارد 
ریالی خود را در صنعت خودرو و س��اخت قطعات، 11/35 درصد در صنعت بانک ها و موسس��ات اعتباری، 8/71 درصد 
در صنعت ماش��ین آالت و تجهیزات و 28/02 درصد در س��ایر دارایی های با نقدشوندگی باال سرمایه گذاری کرده است. 
صندوق تدبیرگران آینده نیز با 2/95 درصد بازده ، سومین صندوق پربازده هفته بوده است. این صندوق 20/89 درصد 
از سرمایه 8/6 میلیارد ریالی خود را در صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم، 13/4 درصد در صنعت خودرو و ساخت 
قطعات، 8/94 درصد در صنعت ماش��ین آالت و دستگاه های برقی و 7/42 درصد در سایر دارایی های با نقدشوندگی باال 
سرمایه گذاری کرده است. در مقابل، صندوق دماسنج با کسب 8/77- درصد بازده، کم بازده ترین صندوق هفته بوده که 
س��رمایه خود را به 76 میلیارد ریال تقلیل داده اس��ت. این صندوق 31/57 درصد از سرمایه خود را در صنعت خودرو و 
ساخت قطعات، 17/32 درصد در صنعت محصوالت شیمیایی، 11/73 درصد در صنعت ماشین آالت و تجهیزات و 4/18 
درصد در سایر دارایی های با نقدشوندگی باال سرمایه گذاری کرده است. صندوق سپهر آتی با 4/01- درصد بازده، دومین 
صندوق کم بازده هفته شناخته می شود. این صندوق 19 درصد از سرمایه 11/9 میلیارد ریالی خود را در صنعت عرضه 
برق، گاز، بخار و آب گرم، 16/59 درصد در صنعت بانک ها و موسسات اعتباری، 15/1 درصد در صنعت سایر محصوالت 
کانی غیر فلزی و 9/56 درصد در سایر دارایی های با نقدشوندگی باال سرمایه گذاری کرده است. صندوق صبا نیز با کسب 
3- درصد بازده، سومین صندوق کم بازده هفته بوده است. این صندوق 21/72 درصد از دارایی 15/8 میلیارد ریالی خود را 
در صنعت بانک ها و موسسات اعتباری، 18/77 درصد در صنعت مواد و محصوالت دارویی، 12/12 درصد در صنعت سایر 

محصوالت کانی غیر فلزی و 9/49 درصد در دارایی های با نقدشوندگی باال سرمایه گذاری کرده است.

نفیسه ترابی
کارشناس مشاور سرمایه گذاری 

تأمین سرمایه نوین

بازده هفتگی )درصد(NAV )ریال(تعداد واحدعمر صندوق )روز(نام صندوق
1,258,2504/87 29,640 714 سهم آشنا
3,446,8743/77 3,678 2,060 آشناي دي

3,085,4782/95 2,803 1,794 تدبیرگران آینده
4,132,0722/89 6,294 1,967 نقش جهان

2,472,3111/92 9,399 1,821 تدبیرگر سرمایه 

صندوق های با بیشترین بازده

بازده هفتگی )درصد(NAV )ریال(تعداد واحدعمر صندوق )روز(نام صندوق
8/77-780,789 97,458 871دماسنج
4/01-1,170,862 10,137 640سپهر آتي

3/00-2,693,287 5,852 2,178 صبا
2/98-4,307,761 5,635 2,298 امین کارآفرین
2/81-1,429,328 5,703 1,764 مهر شریعه

صندوق های با کمترین بازده

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

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

)هزار میلیارد ریال(
 ارزش معامالت
) میلیارد ریال(

78,228.3388.1029,969.4148.7012,844.899.2010,818.183.603,380.82,533شنبه

34.003,359.05,344-40.2010,784.1-189.4012,804.6-494.5029,780.0-77,733.8یكشنبه

74.6012,811.97.3010,790.46.303,350.73,954-194.6029,705.4-77,539.2دوشنبه

77,648.8109.6029,725.420.0012,831.920.0010,793.32.903,350.72,854سه شنبه

77,697.048.2029,744.118.7012,833.51.6010,794.61.303,356.64,535چهارشنبه

 هفته نامه بورس: نشست مشترک بازار سرمایه ایران 
و ترکیه صبح روز دوش��نبه هفته گذش��ته در محل هتل 
اس��پیناس تهران برگزار شد. در این نشست، مدیران عامل 
بورس های تهران و اس��تانبول و هی��ات همراه و جمعی از 
مدیران بورس ها و ش��رکت های تأمین س��رمایه، مش��اور 
سرمایه گذاری و کارگزاری حضور داشتند تا ابعاد همکاری 
دو بورس را بررسی کنند. به گفته مدیرعامل بورس تهران، 
این نخس��تین بار اس��ت که همکاری بورس تهران با یک 
ب��ورس خارجی به مرحله عملیاتی رس��یده اس��ت. بورس 
استانبول 417 شرکت پذیرفته شده دارد و ارزش بازار آن 
حدود 200 میلیارد دالر اس��ت که 30 درصد آن در حال 
گردش است، ارزش معامالت ساالنه )Turn Over( حدود 
500 میلیارد دالر اس��ت و روزانه 1.5 میلیارد دالر معامله 
انجام می شود. استانبول یکی از بورس های بین المللی است 
که 62 درصد از سهامداران بورس استانبول سرمایه گذاران 
خارجی هستند. درنتیجه، درصورت برقراری همکاری بین 
ب��ورس تهران و اس��تانبول، امکان ورود س��رمایه گذاران از 

کشورهای مختلف در بورس تهران نیز فراهم می شود.

پذیرش متقابل شرکت ها در بورس تهران و استانبول
حس��ن قالیباف اص��ل، مدیرعامل ب��ورس اوراق بهادار 
تهران، در نشس��ت مطبوعاتی مدیران عامل بورس تهران 
و اس��تانبول، با اش��اره به تفاهم نام��ه ای )MOU( که در 
مهرماه با بورس اس��تانبول امضا ش��د، برخ��ی زمینه های 
همکاری مش��ترک را برش��مرد: پذیرش متقابل، آموزش،  
مبادله کارش��ناس، اوراق بهادار اسالمی موجود در ایران و 
صندوق های قابل معامله در بورس )ETF( برخی از موارد 
مورد نظر اس��ت. شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق 
بهادار تهران که عالقه مند به تأمین مالی از خارج از کشور 
هس��تند، در حال حاضر باید بررس��ی ش��وند که شرایط و 

امکان پذیرفته شدن در بورس استانبول را دارند یا خیر.

 سهم 62 درصدی سرمایه گذاران خارجی
 بورس استانبول

تونجای دینچ، مدیرعامل بورس استانبول، با بیان اینکه 
ایران و ترکیه به دلیل اینکه در مسیر پیشرفت هستند، در 
موقعیت حساسی قرار دارند، گفت: با همکاری دوجانبه، هر 
دو کشور می توانند پیشرفت بهتری داشته باشند. بورس ها 
نهادهای صلح آور هس��تند؛ چرا که با سرمایه ای که ایجاد 
می ش��ود، اش��تغال زایی می کنند و در نتیجه آینده بهتری 
برای مردم رقم می خورد. فرات��ر از این، همکاری بورس ها 
موجب همکاری اقتصادی بین دو کشور می شود. در نتیجه 
هر دو کشور به شکل موثرتری برای منطقه خود سودآوری 
خواهند ک��رد. با امضای MOU در م��اه اکتبر، همکاری 
آغاز و اطالعات تبادل ش��د و برای پیش��برد این همکاری 
قدم های بزرگتری برداش��ته خواهد شد. بورس های بزرگ 
دنی��ا مانند لندن و آلمان با هم همکاری می کنند و انتظار 
می رود در منطقه ما نیز این کار انجام ش��ود. البته در ابتدا 
باید ش��رایط در هر دو کش��ور فراهم شود. او با بیان اینکه 
سهم سرمایه گذاران خارجی در بورس استانبول 62 درصد 
اس��ت، گفت: با این همکاری، عالوه ب��ر اینکه مردم این دو 
کشور می توانند به بازارهای یکدیگر وارد شوند، زمینه ورود 
کشورهای دیگر به این بورس ها نیز فراهم می شود. فراتر از 
این، می توانیم همکاری های مالی بین دو کشور را افزایش 
دهیم و موجب رش��د سهام ش��ویم. قالیباف اصل در ادامه 
صحبت تونجای دینچ به همکاری شرکت های سپرده گذاری 
دو کشور به عنوان یکی از زمینه های همکاری اشاره کرد که 

موجب دسترسی بهتر به بازارهای دو کشور می شود.

 بورس ها در انتظار همراهی سازمان بورس 
و بانک مرکزی

دینچ به همکاری در زمینه تکنولوژی اشاره کرد و گفت: 
بورس استانبول از یکی از پیشرفته ترین تکنولوژی های دنیا 
استفاده می کند. در بازارهای مشتقه نیز در تالش هستیم که 
همین سبک را پیش ببریم. ما فکر می کنیم این تکنولوژی  
برای بورس تهران حائز اهمیت اس��ت و این را به عنوان یک 

زمینه همکاری مش��ترک جدی می بینیم. در کنار این، در 
رابطه ب��ا داده ها و اطالعات نی��ز می توانیم همکاری جدی 
داشته باشیم. اینها موارد ساده درمورد زمینه های همکاری 
هستند. در زمینه های تخصصی تر نیز قصد همکاری داریم؛ 
صکوک یکی از این موارد اس��ت که در نظر داریم از تجربه 
بورس تهران در رابطه با آن استفاده کنیم و تجربه های بازار 
خود را نیز در اختیار ایران بگذاریم.او با اش��اره به اینکه این 
همکاری ها نیازمند هماهنگی با سازمان بورس و بانک مرکزی 
است، گفت: ما به عنوان بورس در زمینه ای که مسئولیت مان 
ایجاب می کند، می خواهیم همکاری را به حداکثر برسانیم. 

امیدواریم نهادهای دیگر نیز همکاری کنند.

ایران و استانبول؛ نخستین همکاری بورسی منطقه
در بخش پرس��ش و پاسخ این نشس��ت، دینچ در پاسخ 
پرس��ش خبرنگاری مبنی بر اینکه چه برنامه ای برای انجام 
سریع تر همکاری وجود دارد، گفت: ما در رابطه با همکاری 
بورس تهران و استانبول، فرصت های زیادی می بینیم. البته 
طبیعی اس��ت که بورس های دیگر هم بخش��ی از همکاری 
مش��ترک ما باش��ند. بورس اس��تانبول با برخ��ی بورس ها 
هم��کاری می کن��د. ما و بورس تهران در تالش هس��تیم تا 
با بورس های عضو FIAS همکاری داش��ته باشیم. با توجه 
ب��ه اینکه دو بورس حائز اهمی��ت در منطقه، ایران و ترکیه 
هس��تند، ما می خواهیم اولین ق��دم را برداریم. قالیباف نیز 
در این خصوص گفت: نخس��تین بار اس��ت ک��ه این کار در 
این س��طح انجام می ش��ود. همکاری در ح��وزه تکنولوژی، 
پذیرش ه��ای متقابل، ابزار جدید )مانند بدهی(، و... مواردی 
اس��ت که درمورد آن مذاکره می شود. باید توجه داشت که 
بورس ترکیه بین المللی ش��ده و بخ��ش قابل توجهی از آن 
سهم س��رمایه گذاران خارجی است که در صورت همکاری 
دو بورس، سرمایه گذاران خارجی بورس استانبول می توانند 
در بورس ایران هم س��رمایه گذاری کنند. مدیرعامل بورس 
ته��ران درخصوص پذیرش متقابل ش��رکت ها در دو بورس 
تهران و استانبول گفت: بورس استانبول ظرفیت باالیی برای 
پذیرش شرکت های ایرانی دارد. ما باید راه را هموار کنیم اما 

شرکت ها نیز باید استانداردهای پذیرش را کسب کنند.

وضعیت اقتصادی ترکیه رو به پیشرفت است
دینچ در پاس��خ به پرسش��ی درباره کنترل نوسان های 
پول ملی ترکیه به منظور جلوگیری از آسیب سرمایه گذار 
خارجی گفت: در یک بررس��ی اقتصادی کلی، ترکیه یکی 
از کشورهای در حال توس��عه است. بسیاری از کشورها با 
ش��رایط مش��ابه، ارزش پول خود را در برابر دالر از دست 
داده اند اما ارزش پول ترکیه نسبت به سایر کشورها کمتر 
از بین رفته اس��ت. ما امیدواریم در س��ال های آینده ثبات 
مالی پیدا کنیم، چون بافت مالی ترکیه مس��تحکم است. 
بدهی دولت با توجه به GDP 33 درصد اس��ت؛ در حالی 
که این رقم برای اتحادی��ه اروپا 94 درصد و میانگین دنیا 
17 درصد است. ترکیه در سال 2014 دو انتخابات داشته و 
بعد از آن هم دو انتخابات داشته است اما با این وجود نظم 
مالی تغییر چندانی نکرده و بافت مالی دچار خرابی نش��ده 
و نرخ رش��د هنوز باال اس��ت. نرخ رشد حدود چهار درصد 
اگر نس��بت به سال های گذش��ته ترکیه کمتر هم باشد اما 
نسبت به کشورهای دیگر باال است. در چهار سال پیش رو 

انتخاباتی برگزار نمی شود. در ترکیه تغییرهایی رخ داده و با 
توجه به تمرکز بر مسائل اقتصادی، این نرخ بهتر هم خواهد 
شد. شرکت رتبه بندی فیچ وضعیت ترکیه را مطلوب اعالم 
کرده است. به همین دلیل، سرمایه گذاران خارجی بیش از 
توجه به وضعیت بی ثبات ترکیه، به آینده آن می نگرند. ما 
می خواهیم پتانسیل ترکیه را با ایران یکی کنیم و شرکت ها 

به سرمایه گذاری در هر دو کشور بپردازند.

تکیه بر داشته ها برای رشد اقتصادی
مدیرعامل بورس ترکیه در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر 
تاثی��ر انتخاب��ات پی��ش روی آمری��کا ب��ر رواب��ط ایران و 
استانبول گفت: ما بیش از تمرکز بر تغییرهای کوتاه مدت، 
می خواهی��م بر تغییرهای بلندمدت تمرک��ز کنیم و راه را 
برای س��رمایه گذاری خارجی هموار کنی��م و از نظم قوی 
و جدی مالی در ترکیه محافظت کنیم. بورس ها همیش��ه 
از تغییرهای گذرا تاثیر می پذیرند و نوس��ان پیدا می کنند 
اما مس��اله مهم این اس��ت که در این اف��ت و خیزها پول 
به دس��ت بیاورند و به فکر حفاظت از اس��تقرار بلندمدت 
باش��ند و به بزرگ شدن اقتصاد کمک کنند. در این میان، 
ش��فافیت مساله بسیار مهمی است. با توجه به گزارش های 
OECD، مهمترین فاکتور برای بزرگ شدن اقتصاد، تکیه 
بر داشته ها است. اقتصادهای تمام دنیا درصد باالیی بدهی 
دارند. به همین خاطر بورس ها در تالش هستند که با توجه 

به دارایی های شان بزرگ شوند.

 اولین قدم برای بین المللی شدن با استانبول 
برداشته شد

قالیباف در پاس��خ به این پرسش که آیا استانبول اولین 
بورس��ی اس��ت که بورس تهران می خواهد با آن به تبادل 
ش��رکت ها بپردازد، گفت: بیش��ترین موضوع م��ورد نظر، 
پذیرش های متقابل است که برای شرکت های ایرانی فرصت 
ایجاد می کند. نکته قابل توجه این اس��ت که اگر شرکتی 
بخواهد در بورس خارجی لیست شود، باید در بورس اصلی 
کش��ورش پذیرفته شده باش��د. قبال برخی شرکت ها برای 
پذیرش در بورس های خارجی تالش کردند اما موفق نشدند. 
ما در حال حاضر با این همکاری،  ش��رایط را برای پذیرش 
ش��رکت ها ایج��اد می کنیم. در نتیجه ش��رکت های ایرانی 
می توانند از بازارهای خارجی تأمین مالی بین المللی کنند. 
این نخستین MOU است که به این مرحله رسیده. البته 
با بورس های دیگ��ری مانند چین هم مذاکره هایی صورت 
گرفته ولی هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است. همکاری 
بین بورس ها یکی از س��اده ترین ش��کل های همکاری بین 
کشورهاس��ت که از طریق یک تفاهم نامه قابل انجام است. 
ش��رکت ها از این طریق بزرگتر و برای س��رمایه گذاران در 
دسترس تر می شوند و سرمایه گذاری برای مردم متنوع تر و 

مدیریت ریسک برای آنها بهتر می شود.
او درخص��وص انتقال ابزارهای بورس اس��تانبول مانند 
اختی��ار معامله و معامالت آتی ب��ه بورس تهران نیز گفت: 
این موضوع یکی از گزینه های مذاکره است ولی چون آنها 
سیس��تم معامالت خود را از ج��ای دیگری خریده اند، باید 
دید که به آنها اجازه اش��تراک آن داده می شود یا خیر. اما 
انتقال تکنولوژی به خصوص ابزار مشتقه یکی از گزینه های 

مورد نظر ما است.

میزان مالكیت سهام در اختیار سهامدار عمدهزمینه های همکاری مشترک بورس تهران و استانبول بررسی شد نماد شرکت
8.9 میلیون سهم حتوکا بانک سامان
6.4  میلیون سهم شپلی شرکت پخش عظیم-بامسئولیت محدود
117 میلیون سهم
46,5 میلیون سهم

فاراک
ثفارس شرکت سرمایه گذاري سامان فرهنگیان-سهامي خاص

7,6 میلیون سهم
1,3 میلیارد سهم

خچرخش
خودرو شرکت سرمایه گذاري سمند-سهامي خاص

13,1 میلیون سهم
179,2 میلیون سهم
37,7 میلیون سهم

دفارا
خودرو

خمحرکه
شرکت سرمایه گذاري صباتامین-سهامي عام

448,5 میلیون سهم
446,1 میلیون سهم
41,9 میلیون سهم

وبملت
خودرو
ستران

شرکت سرمایه گذاري ملي ایران-سهامي عام

199,5 میلیون سهم البرز شرکت سرمایه گذاري آتیه صبا-سهامي خاص
65,5  میلیون سهم
160,5 میلیون سهم

قثابت
حفاری شرکت تجهیزات پزشكي مهرگان تامین پارس-سهامي خاص

1,4 میلیارد سهم پترول شرکت بازرگاني پتروشیمي-سهامي خاص
4,4 میلیارد سهم میدکو شرکت مبناي خاورمیانه-سهامي خاص

669,5 میلیون سهم پترول شرکت مدبران اقتصاد-سهامي خاص
10 میلیون سهم فاذر شرکت بانک قوامین-سهامي عام
2,9 میلیارد سهم شپنا شرکت آواي پردیس سالمت-سهامي خاص

451,4 میلیون سهم بترانس شرکت صنعت وتجارت آداک-سهامي خاص
11,7  میلیون سهم
12,7 میلیون سهم

شسپا
ثباغ شرکت گروه مالي سپهرصادرات-سهامي خاص

44,2 میلیون سهم وگستر شرکت بازرگاني همقدمان-سهامي خاص
50,8  میلیون سهم
168,6 میلیون سهم

8,3 میلیون سهم

تیپیكو
وبشهر
بمپنا

صندوق سرمایه گذاري گنجینه آرمان شهر

1 میلیارد سهم وبصادر صندوق سرمایه گذاري.ا.بازارگرداني سپهرصاد
46,3 میلیون سهم حكمت شرکت سرمایه گذاري پیشگامان کاروسرمایه هوشمند

106.3 میلیون سهم وبیمه شرکت گروه سرمایه گذاري آتیه دماوند-سهامي عام
3,9 میلیون سهم غبهنوش شرکت گروه توسعه مالي مهرآیندگان-سهامي عام

424,7 میلیون سهم ومعادن شرکت تامین مواداولیه فوالدصبانور-سهامي عام
686,5 میلیون سهم وبملت شرکت گروه مالي ملت-سهامي عام-بخش1

 

30,4محصوالت چوبى     

10,58-استخراج سایر معادن     

6,78کشاورزى، دامپرورى و خدمات وابسته به آن     

6,4-استخراج ذغال سنگ     

5,25-سایر محصوالت کانی غیر فلزي     

5,21-ساخت رادیو، تلویزیون و دستگاهها و وسایل ارتباطی     

4,95-محصوالت کاغذى     

4,61-استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی به جز اکتشاف     

4,55-ماشین آالت و تجهیزات     

4,15ساخت محصوالت فلزي     

13,13-خرده فروشی به استثناي وسایل نقلیه     

7,54انبوه سازى امالك و مستغالت     

6,49-مواد و محصوالت دارویى     

5,63-حمل و نقل و انباردارى     

3,8-هتل و رستوران     

3,56-فرآورده هاى نفتی، کک و سوخت هسته اى     

3,37-سایر واسطه گرى هاى مالى     

2,76-استخراج ذغال سنگ     

2,49-سایر محصوالت کانی غیر فلزي     

2,34-سیمان، آهک و گچ     
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گزارش هفته
گزارش های واقع بینانه شرکت ها و ورود نقدینگی، نوید سال پربازدهی می دهند

بازار سرمایه در انتظار
در پایان معامالت این هفته ش��اخص کل با 143 واحد کاهش نس��بت ب��ه هفته قبل، به رقم 
77697 واحد رس��ید. در 5 روز کاری هفت��ه ارزش کل معامالت نرمال 21.710 میلیارد ریال 
بود که سبب شد ارزش کل بازار در انتهای روز معامالتی 12 اسفند به 3.352.098 میلیارد ریال برسد. ابتدای این 
هفته با توجه به برگزاری انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی و مجلس خبرگان رهبری، جو عمومی بازار درحال انتظار 

اعالم نتایج انتخابات و با کاهش حجم معامالت و تردید خریداران و فروشندگان همراه بود.
همچنین در این هفته ش��اهد خبرهای سیاس��ی اقتصادی خوبی بودیم از جمله: س��فر رییس جمهور سوییس به 
تهران که با توجه به این که این کش��ور حافظ منافع آمریکا در ایران اس��ت و همچنین اهمیت این کشور در سیستم 
بانکی بین المللی این س��فر از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت. همین طور س��فر هیئت تجاری کره جنوبی به ایران 
و رایزنی ها جهت س��رمایه گذاری در صنایع مختلف و همچنین برگزاری نمایش��گاه صنعت خودروی کشور با حضور 

مهمانان خارجی از 16 شرکت مطرح خودروسازی جهان و ... . 
اما با توجه به رش��د س��ریع قیمت ها در هفته های گذش��ته و بس��ته بودن تعدادی از نمادهای اصلی بازار و پیش 
بینی های واقع بینانه در مجموع این هفته ش��اهد اصالح قیمتی و کاهش ارزش معامالت نس��بت به هفته گذشته در 

اکثر سهم های بازار بودیم. 
در نگاه کالن تر، بازار س��رمایه پس از دو س��ال رکود بعد از اجرایی شدن برجام در چند هفته گذشته شاهد تزریق 
نقدینگی جدید بوده که این افزایش ش��اخص و رش��د قیمت ها به دلیل خوش بینی بازار به آینده است. بازار سرمایه 
به عنوان دماسنج اقتصادی سریع تر از هر نمایشگری حکایت از آینده خوب اقتصاد کشور دارد که این مهم تا حدی 
در بودجه های 95 قابل مش��اهده اس��ت. به نظر می رسد سال آینده و حتی سال 96 به طور کلی بازار پویا و در حال 

رشدی هم از نظر قیمت سهام هم از نظر حجم معامالت برای بورس قابل پیش بینی خواهد بود. 
در انتها با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و با توجه به فشار عرضه جهت تامین نقدینگی مورد نیاز 
بس��یاری از افراد و ش��رکت ها باید ببینیم در دوهفته باقی مانده از س��ال 94 رقابت بین خریداران و فروشندگان چه 

نتیجه ای به دنبال خواهد داشت و جهت نقدینگی بازار به کدام سمت است.

بـورس فلزات
قیمت فلزات در بازار جهانی لندن)دالر در هر تن(

هفته چهارم بهمنهفته سوم بهمن
تحویل سه ماههقیمت نقدیتحویل سه ماههقیمت نقدی

4726.04716.504663.504669.00مس
18590.501577.01575.501565.00آلومینیوم

1772.001776.001754.501753.50روی
1776.001778.001718.001724.00سرب
8335.008565.008675.008700.00نیکل
16160.0015905.0016275.0016100.00قلع

220.00235.00220.00235.00بیلت )شمش(

مهدی دلبری، مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران تشریح کرد:

جزئیاتعرضهاوراقگواهیسپردهطالدربورسکاال

بازارجهانــی   

خبــر

ابهامات اقتصاد جهانی، مشوقی برای خرید طال
با آغاز سال نوی میالدی، تقالی سرمایه گذاران و فعاالن بازارهای جهان برای خرید طال بیشتر 
شده است. بروز عواملی همچون، افزایش نوسانات در سطح بازارهای سهام، وجود چشم اندازهای 
منفی از رش��د اقتصاد چین، رکود بازارهای جهانی کاال، انتش��ار نامطلوب تعدادی از آمارهای 
اقتصادی آمریکا، بروز نشانه هایی از کندی رشد اقتصاد جهان و اقدام تعدادی از بانک های مرکزی بزرگ برای افزایش 
هرچه بیش��تر سیاست های انبس��اطی و حمایتی، موجب شدند تا سرمایه گذاران بخشی از سرمایۀ خود را برای خرید 

طال، به عنوان یک دارایی ایمن، تخصیص داده و حضور پررنگ تری را در این بازار تجربه کنند.
درحال حاضر بازارهای جهانی ش��رایط برزخ گونه ای را می گذرانند. از طرفی وضعیت اقتصادِی برخی از کشورهای 
کلیدی، رو به وخامت برداشته و از طرفی دیگر خوش بینی هایی دربارۀ آیندۀ اقتصادی جهان وجود دارد. این شرایط 
موجب شده تا میزان ابهامات در سطح بازارهای بین الملل افزایش یافته و سطح انحرافات قیمتی نیز ارتقا یابد. همین 
انحرافات قیمتی، به عنوان محرکی برای خرید طال به حساب می آیند چراکه این فلز، دارایِی ایمنی است که همچون 
س��پری تدافعی دربرابر توفان نوس��انات ایستاده و مانع از کاهش وجوه س��رمایه ای می شود. این موضوع سبب شده تا 
سرمایه گذاران از مشتقات حاصل از طال استفادۀ بیشتری کرده و به سمت ابزارهای مشتق شده از آن )اعم از اختیارات 
معامل��ه، قراردادهای آتی و خری��د یونیت های صندوق های طالی قابل معامله در ب��ورس( روی آوردند. بدین ترتیب 
بازارهای آتی و اختیار معاملۀ طال نیز رونق بیشتری پیدا کرده و واحدهای صندوق های )با پشتوانۀ طال( قابل معامله 

در بورس با استقبال باشکوه تری همراه شده اند. 
چشم انداز

در برهۀ زمانی کنونی، برگزاری جلس��ات بانک های مرکزی آمریکا و اروپا در ماه مارس، به عنوان مهمترین عوامل 
تاثیرگ��ذار ب��ر بازارهای بین  الملل مطرح هس��تند. افزایش مجدد نرخ بهرۀ آمریکا و تعداد دفع��ات انجام این مهم، به 
حاشیه سازترین رویداد بازارهای جهانی تبدیل شده و گمانه زنی های زیادی پیرامون آن به وجود آمده است. همان طور 
که می دانید، پس از افزایش نرخ بهره در ماه دس��امبر 2015، ش��ایعات زیادی درخصوص افزایش دوبارۀ این نرخ در 
ماه مارس 2016 به وجود آمد. اما ش��رایط نابس��امان اقتصادهای بزرگی همچون چین، ژاپن و اروپا و انتشار نامطلوب 
برخی از آمارهای اقتصادی ایاالت متحده آمریکا )مثل تولید ناخالص داخلی و تغییرات استخدام برای ماه ژانویه و ...( 
سرپوشی را بر افزایش نرخ بهره در ماه مارس قرار داد و هاله ای از ابهام را بر روی تحقق و یا عدم تحقق آن گستراند. 
بدین ترتیب، فعاالن بازاِر بیش��تری به س��مت طال روی آوردند تا س��رمایۀ خود را دربرابر نوس��انات قیمتی موجود در 

بازارهای مالی مصون سازند.
 الزم به ذکر اس��ت که، بانک مرکزی اروپا نیز وعدۀ افزایش بیش��تر سیاس��ت های انبس��اطی در ماه مارس را به 
س��رمایه گذاران داده است. آقای دراگی به عنوان رئیس بانک مرکزی اروپا در سخنرانی های پیاپی خود اعالم کرد که 
مقامات بانک مرکزی برای خروج اقتصاد از گودال بحران مالی و افزایش سرعت نرخ رشد اقتصادی، از تمام ابزارهای 
در دس��ت استفاده خواهند کرد. گفتنی اس��ت که این مقام بلندپایۀ بانکی، تا کنون جلسۀ ماه مارس را برای افزایش 
سیاست های انبساطی و حمایتی مناسب ارزیابی کرده است. جلسۀ مذکور در هفتۀ پیش رو برگزار خواهد شد. چنانچه 
این بانک به وعده های خود عمل کرده و س��طح سیاس��ت های پولی را به میزان مورد انتظار و وعده شده کاهش دهد، 
ارزش یورو تضعیف می ش��ود. اما درغیر این صورت باید در انتظار افزایش این ارز بود چراکه فعاالن بازارهای جهانی 
بی صبرانه در انتظار افزایش س��طح سیاست های حمایتی این منطقه هستند و برخی از آنها تا قبل از برگزاری جلسه 

برای تبدیل یورو به سایر ارزهای با قدرت مبادرت خواهند کرد.

هفته گذشته برگزار شد؛
سمینار تخصصی استراتژی های تامین مالی بین المللی

 در حوزه انرژی با رویکرد بازار سرمایه
 هفته نامه بورس:  نخستین سمینار تخصصی استراتژی های تامین مالی بین المللی در حوزه انرژی با رویکرد بازار 
س��رمایه در راس��تای ترویج ابزارهای مالی کارآمد جهت تامین مالی پروژه های اقتصادی به همت مرکز مالی ایران و با 
همکاری بورس انرژی ایران و شرکت یورواینوست )EuroInvest(، 11 اسفندماه با ارائه آخرین شیوه های تامین مالی 

بین المللی و تجربه کشورهای مختلف در این زمینه برگزار شد.
س��خنرانان حاضر در این همایش کاردر؛ معاون س��رمایه گذاری و تأمین منابع مالی ش��رکت ملی نفت، صالح آبادی؛ 
مدیرعامل بانک توس��عه صادرات، حسینی؛ مدیرعامل بورس انرژی ایران، جعفری مشاور اقتصادی بانک جهانی و دکتر 
مولوی مدیرعامل ش��رکت یورواینوست بودند.علی صالح آبادی رییس پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در این 
سمینار روش های مختلف تامین مالی بین المللی را بررسی کرد و گفت: یکی از خواسته های صاحب پروژه از پیمانکار ایرانی 
که قصد انجام پروژه در خارج از کشور را دارد، این است که برای پروژه، فاینانس هم بیاورد )EPCF(. در این میان یکی از 
کارهای بانک های توسعه ای، تامین مالی پروژه های پیمانکاران ایرانی در خارج است. همچنین در این سمینار علی کاردر، 
معاون سرمایه گذاری و مالی شرکت نفت بیان کرد: از آنجایی که بسیاری از قسمت های پایین دستی خصوصی شده اند، 
تمرکز شرکت نفت بر باالدست مس باشد. قبل از تحریم تامین مالی در قالب یوزانس های یک ساله و دوساله و بعدها با 
وثیقه )PLEDG( گذاشتن قراردادهای نفتی صورت می گرفت. در ادامه از طریق بیع متقابل در حدود 20 میلیارد دالر 
تامین منابع صورت گرفت. در پتروشیمی ها هم فاینانس ساختاریافته شکل گرفت و کمتر به سراغ صندوق های پروژه 
رفتند.معاون سرمایه گذاری و مالی شرکت نفت اظهار کرد: برای تامین مالی پروژه های باالدستی در زمینه کشف، توسعه 
و تولید از روش های EPCF،  EPDF فاینانس شرکتی، فاینانس پروژه، یوزانس، اوراق مشارکت، مکانیزم ECA خط 
اعتباری و وام، ابزارهای مالی نظیر صندوق ها و قراردادهای نفتی ایران )IPC( استفاده می شود. یکی از اهداف قراردادهای 

نفتی ایران انتقال تکنولوژی جهت افزایش ضریب برداشت میادین است.

بورسکاال

روح ا... نجفی
کارشناس بازار سرمایه

مرجان فتاحی
 تحلیلگر بازارهای جهانی 

آوای آگاه

معامالت هفتگی بـورس کاال
نوع معاملهقیمت هرکیلو به ریالحجم معامله )تن( تولید کنندهمحصولنام تاالر

تاالر نفتی و پتروشیمی
BL3 نقدی)مچینگ(99034,001پتروشیمی جمپلی اتیلن سنگین بادی

نقدی)مچینگ(59904,799پاالیش نفت تهران )تندگویان(لوب کات سنگین
2100TN00 سلف518/437,063پتروشیمی اللهپلی اتیلن سبک فیلم

تاالر صنعتی
)Rنقدی3000523شرکت ملی صنایع مس ایرانمس کم عیار )سرباره

1000p-99.8 نقدی50061,070آلومینیوم ایران)ایرالکو(شمش
نقدی 0/0021,256,900طالی موتهشمش طال 997

کشاورزی
نقدی11007,400دزفولذرت دانه ای
نقدی4022,500قند اصفهانشکر سفید

تحلیل بازار

افزایش تقاضا در بازار طال
نگرانی ها مربوط به آینده اقتصاد جهان و ادامه آش��فتگی در بازارهای س��هام، موجب 
مطلوب ش��دن ش��رایط سرمایه گذاری و تش��دید تقاضا در بازار طال شده است. شباهت 
حرکت اونس از ابتدای سال میالدی به تحوالت سال 1999سبب شده برخی تحلیلگران 
از تک��رار تاریخ و ادامه روند صعودی قیمت طال س��خن بگوین��د. اما در بازارهای داخلی، 
شاخص ارزی که در ابتدای هفته وارد کانال 3500 تومان شده بود مجددا ازین مرز فاصله 
گرفت و به س��طح حمایتی 3470 تومانی خود بازگش��ت. مشخص نبودن آینده قیمتی 
دالر س��بب شده اکثر معامله گران این بازار به کس��ب سود روزانه قناعت کنند. هرچند 

عده ای از افزایش تقاضای ارز مسافرتی در پایان سال سخن می گویند، اما لغو تحریم ها و 
تقویت عرضه ارز از عواملی است که از افزایش بیشتر نرخ ارز جلوگیری خواهد کرد. بازار 
س��که در طول هفته به واسطه رش��د قابل توجه اونس جهانی تا میانه کانال 1200دالر، 
نوای افزایش س��رداد و مجددا وارد کانال یک میلیون تومان شد. معامالت آتی سکه هم 
در طول هفته روندی مثبت داش��ت و با افزایش/کاهش اونس، سررسید ها نوسانات قابل 
توجهی کردند. فاصله قیمتی باالی سررسیدها با سکه نقدی موجب شده تا خریداران با 
ترس بیشتری موقعیت بگیرند، ولی با توجه به روند حرکتی طالی جهانی ریسک فروش 

نیز کم نخواهد بود.

اوراق گواهی س��پرده طال از س��امانه بان��ک رفاه مدیریت 
می شوند و می توان گفت مهمترین کارکرد این اوراق مدیریت 
معامالت خرد و کالن س��که اس��ت. همچنی��ن بحث تایید 
اصالت در معامالت س��پرده  طال کمک زیادی به جلوگیری از 
کالهبرداری ها در این حوزه می کند. در حال حاضر کارگزارانی 
مانند آتی ساز بازار، پاسارگاد، کشاورزی، ملت، باهنر، پیشگامان 
بهپرور، س��هم آش��نا، کاالی خاورمیانه، مفید، نماد شاهدان 
مجوز گواهی س��پرده فلزی دارن��د و می توانند این معامله را 
با نماد معامالتی س��که 9712 انجام دهند.هم اکنون امکان 
معامله اوراق گواهی سپرده فقط در تهران وجود دارد، بنابراین 
باید تالش کردتا ش��رایطی ایجاد شود که در مراکزاستان ها و 
شهرهای بزرگ دیگر هم امکان انجام این معامله ایجاد شود. 
همچنین آشنایی و آموزش صرافی ها و دیگر نهادهای مرتبط 
به استفاده از این ابزار نقش مهمی در رشد اوراق گواهی سپرده 

طال دارد.  

بررسی عملیاتی
مشتریان برای فعالیت در این حوزه باید کد بورسی داشته 
باشند. مشتری برای سپرده کردن سکه ها، به انبار خزانه بانک 
رفاه مراجعه می کند، هزینه تایید صالحیت را به ازای هر سکه 
500 تومان پرداخت می کند و تایید اصالت می شود؛ در ادامه  
رس��ید انباری به س��پرده گذار داده که بعد از تایید اصالت به 
قبض انبار تبدیل می ش��ود. این پروس��ه به طور معمول یک 
روز زمان می برد و بعد از ثبت توسط بانک و تبدیل به گواهی 
سپرده کاالیی، قابلیت معامله در رینگ های معامالتی بورس 
را دارد. در این ش��رایط هر وقت مش��تریان به پول خود نیاز 
داش��ته باشند، از طریق کارگزاری سکه های خود را به فروش 
می رسانند. البته این معامالت از طریق آنالین هم می تواند انجام 
شود که مقدمات آن در حال اجراست.  برای نگهداری سکه ها 
به ازای هر روز 5 تومان هزینه انبارداری تا زمانی که س��که ها 
نگه داری می ش��ود، اخذ می شود.  در مرحله اول زمانبندی و 
س��اعت معامالت اوراق س��پرده طال مانند معامالت بورس و 
فرابورس خواهد بود به این صورت که یک دوره پیش گشایش 
نیم ساعته و بعد یک دوره سه  ساعت و نیم معامالت پیوسته 
وجود دارد. هرچند که نماد این اوراق در tsetmc وجود دارد، 
اما زمان بندی انجام معامالت آن طبق ساعت انجام معامالت 
در بورس کاال صورت می گیرد و از این جهت مانند اوراق سلف 
نفتی است. البته به طور حتم این زمان بندی در آینده بیشتر 
خواهد شد.دامنه نوسان معامالت این ابزار، +-5 بوده و حجم 
آن با ضرایب10 معامله می شود. به این صورت برای خرید یک 
س��که باید عدد 10 را در قسمت حجم معامله وارد کنید. بر 
همین اساس قیمت خرید و فروش هم قیمت ها تقسیم بر 10 

شده و به تومان نمایش داده می شوند. 

فرآیند تحویل
در فرآیند تحویل، به طور قطع باید در حس��اب شما سکه 
موجود باش��د. مشتری با مراجعه به کارگزاری یک فرم صورت 
دارایی می گیرد که مانند برگه س��هام تعداد سکه های دارایی 
شما را مشخص می کند. سپس با مراجعه به خزانه بانک رفاه، 
تقاضای تحویل س��که می دهید. مسئول خزانه داری مدارک را 
از مشتری گرفته و در سیستم چک می کند و تحویل را انجام 
می ده��د. خرید و فروش این گواهی، پروس��ه ای یکی دو روزه 
اس��ت. چون تسویه دارایی ها در پایان روز اداری انجام می شود 
و در انتهای روز گواهی های تجمیع شده، تسویه می شوند و در 
روز بعد تحویل داده می شوند. در این میان از مسئوالن شرکت 
سپرده گذاری و بورس کاال تشکر ویژه دارم. اگر کمک به افزایش 
جذابیت این ابزار داش��ته باشیم به طور حتم کشف قیمت در 
بورس کاال به زودی انجام خواهد شد. یعنی برای انجام معامالت 
سکه به سایت صرافی ها و تابلوی صرافی ها مراجعه نمی کنید. 
بلک��ه به tsetmc رجوع می کنید.  یک��ی از کارکردهای مهم 
در این رابطه، تبدیل ب��ه اوراق بهادار کردن یک دارایی واقعی 
و فیزیکی )در اینجا طال( اس��ت و این موضوع می تواند عمقی 

هرچند اندک در بازار سرمایه ایجاد کند.

تضامین موجود در این رابطه
تضمی��ن در اوراق گواهی س��پرده به این معنی اس��ت که 
مشتریان، س��که های خودر ا به خزانه بانک رفاه برده و گواهی 
تحویل آن را از بانک می گیرند که بعد از تایید صالحیت، یک 
قبض انبار موقت صادر می شود. این گواهی تضمین بانک رفاه 
را دارد یعنی سپرده گذاری از بانک رفاه تضامین الزم را در این 
رابطه گرفته تا اگر در آینده به هر دلیل میزان سکه الزم را برای 
تحویل به مشتری نداشت، شرکت سپرده گذاری به سپرده گذار 
و دارنده گواهی س��پرده، سکه های مورد درخواست را به همان 
اصالت اولیه تحویل دهد. بنابراین در این رابطه تضامین توسط 

بورس و شرکت سپرده گذاری گرفته شده است.        

  مزایای استفاده از این ابزار جدید 
1. کاهش هزینه در نگهداری این مسکوکات. به طور معمول 
بانک ها برای نگهداری مسکوکات شرایط آسانی ندارند و برای 

تعداد پایین سکه ها هزینه انبارداری زیاد می شود. 
2.فاصله قیمت کمتر در خرید و فروش این گواهی س��پرده از 
مزایای اوراق حاضر اس��ت. در صرافی ها به طور میانگین بین 5 تا 
10 هزار تومان اختالف قیمت برای خرید و فروش وجود دارد. در 
حال��ی که این فاصله قیمت به طور حتم در بورس، بس��یار کمتر 

خواهد بود.
3. حضور صرافی ها در معامالت آتی ممنوع اس��ت، ولی در 
معامالت نقد گواهی س��پرده، به طور قانونی نباید منعی برای 

حضورشان وجود داشته باشد. بنابراین این اوراق برای صرافی ها 
می تواند ابزار خوبی باشد. 

4. دیگر مزیت این ابزار، کشف قیمت شفاف است. به دلیل این 
که این بازار حداقل دوساعت قبل از نرخ گذاری صرافی ها آغاز به کار 

می کند، نقش تعیین کننده ای برای نرخ سکه خواهد داشت. 
5.  قابلیت توثیق گذاری از دیگر مزایای اوراق گواهی س��پرده 
است. از آنجایی که این گواهی مانند اوراق بهادار در بورس معامله 
می شود، قابلیت توثیق گذاری هم دارد. در حالی که از طریق بانک ها 

و توسط دارایی سکه نمی توان، توثیق کرد یا وام گرفت.
6. هزینه های انجام معام��الت و انبارداری و نیز هزینه های 
فاس��د ش��دن محصول به طور کلی و در این رابطه هزینه های 

حمل و صرفه جویی در وقت کاهش پیدا می کند. 
7. ای��ن ابزار می تواند به عنوان یک دارایی س��ریع المعامله 
عنوان ش��ود. این ابزار به دلیل س��هل الوصول بودن خود مورد 
اس��تقبال شرکت های سرمایه گذاری  برای مدیریت منابعشان 

قرار بگیرد. 
8. ایجاد امنیت برای تعداد باالی سکه و معامالت با حجم باال. 
در این رابطه بانک رفاه حاضر اس��ت، به صورت رایگان دستگاه 
پول رسان را درب منزل فرد سپرده گذار بفرستد تا حجم باالی 

سکه را تحویل بگیرند. )این هماهنگی وجود دارد(

مشکالت
1. یکی از مشکالت موجود در معامالت گواهی سپرده طال، 
زمان معامله است. زیرا انجام مراحل بازار یک روز طول می کشد. 
بنابراین وقتی بازار بسته است، س��پرده گذار یک روز از برنامه 

کاری عقب می افتد. 
2. بحث t+2 اس��ت، به این معنی که انجام تس��ویه، دو روز 

طول می کشد. 
در حال حاضر سعی می کنیم تا تسویه یک روزه انجام شود 
که در این رابطه با بورس کاال بررس��ی هایی انجام شده که قرار 

است این اتفاق بیافتد. 
 3. مش��کل دیگر، در این رابطه ک��م بودن تعداد کارگزاران 

است که البته به زودی تعداد کارگزاران بیشتر خواهد شد. 
4. آنالی��ن نبودن انج��ام معامالت ای��ن اوراق به دلیل ضعف 
زیرساختی، این ابزار از دیگر مشکالت موجود در این است. از این 

طریق میزان معامالت این اوراق هم افزایش پیدا خواهد کرد. 

 پیشنهادهایی برای رونق این بازار
1. افزای��ش تعداد کارگزارهای این رینگ. به نظر می رس��د 
بیش��تر از 50 تا60 کارگزاری باید مجوز گواهی س��پرده فلز را 
از بورس کاال دریافت کنند. بهترین پیشنهاد هم برای بزرگ تر 
شدن این بازار، تجمیع مجوزهای گواهی سپرده و آتی است زیرا 
این مسئله که هر کارگزاری برای هر رینگی بخواهد هزینه کند، 

مقرون به صرفه نیست. 
2.  اتصال این بازار به بازار آتی نیز باعث رشد آن بازار می شود، 
یعنی کسانی که در بازار آتی سکه فعالیت می کند، باید بتوانند 
به پشتوانه س��که هایی که در انبار دارند، پوشش ریسک انجام 
دهند. در حال حاضر این سیستم متصل نیست ولی بورس کاال 

در حال تالش برای اتصال آن به بازار آتی است.
3. افزایش س��اعت کاری )در حال حاضر 3 ساعت( و تعداد 
روزهای کاری انجام این معامالت در یک روند زمان بندی شده 
به رونق این معامالت کمک می کند. بهتر اس��ت این زمان به 

اندازه ساعت معامالت آتی سکه باشد. 
4. به طورکلی معافیت های مالیاتی هم نقش مهمی در رشد 
ابزارهای بازار س��رمایه و به خصوص این ابزار جدید دارد. طبق 
قانون بازار سرمایه این ابزارها باید معاف از مالیات باشند اما چون 
این ابزار، جدید است، موضع سازمان مالیاتی باید مشخص شود 
تا اگر بخواهد موضع سختگیرانه ای در این رابطه داشته باشد، 

شاید بازار بزرگی برای این ابزار ایجاد نشود. 
5. افزایش تعداد انبارهای این گواهی ها نیز از مواردی است 
که به پیش��رفت این بازار کمک می کند. با افزایش انبارها، در 
تحویل سکه ها سهولت داده می شود که این قضیه به دنبال خود 

استقبال سرمایه گذاران را به همراه دارد.   

 تهـیه شده در واحد آتی کاال شرکت کارگزاری سرمایه و دانش
کارشناس: شیما رضایی

0110,000220,000330,000440,000550,000660,000770,000880,000990,0001,100,0001,210,0001,320,0001,430,0001,540,0001,650,0001,760,0001,870,0001,980,0002,090,0002,200,0002,310,0002,420,0002,530,0002,640,0002,750,0002,860,0002,970,0003,080,0003,190,0003,300,0003,410,0003,520,0003,630,0003,740,0003,850,0003,960,0004,070,0004,180,0004,290,0004,400,0004,510,0004,620,0004,730,0004,840,0004,950,0005,060,0005,170,0005,280,0005,390,0005,500,0005,610,0005,720,0005,830,0005,940,0006,050,0006,160,0006,270,0006,380,0006,490,0006,600,0006,710,0006,820,0006,930,0007,040,0007,150,0007,260,0007,370,0007,480,0007,590,0007,700,0007,810,0007,920,0008,030,0008,140,0008,250,0008,360,0008,470,0008,580,0008,690,0008,800,0008,910,0009,020,0009,130,0009,240,0009,350,0009,460,0009,570,0009,680,0009,790,0009,900,00010,010,00010,120,00010,230,00010,340,00010,450,00010,560,00010,670,00010,780,00010,890,00011,000,00011,110,00011,220,00011,330,00011,440,00011,550,00011,660,000

GCES94( 94سررسيد سكه طال تحويل اسفند  ) GCOR95( 95سررسيد سكه طال تحويل ارديبهشت  ) GCTR95( 95سررسيد سكه طال تحويل تير  ) GCSH95( 95سررسيد سكه طال تحويل شهريور  )

روند تغييرات سررسيد هاي آتي سكه
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1120تومانروند تغييرات سررسيد هاي آتي سكه

900 تومان

گواهی سپرده طال، اوراق بهادار 
مبتنی بر دارایی فیزیکی است 
که برای بازار سـرمایه طراحی شده و در بورس کاال 
معامله می شود. این معامالت مبتنی بر اوراق بهاداری 
هستند که به پشتوانه سکه بهارآزادی ضرب 1386 
و با عیار طالی900 در هزار معامله می شوند. نخستین 
بار انجام معامالت گواهی سپرده با کاالی ذرت استان 
خوزستان آغاز شد. هرچند که تفاوت های زیادی بین 
گواهی اوراق سـپرده ذرت و طال در نوع انبار، کاال و 
حتی در سـبک معامالت شـان وجـود دارد. انباری 
که در حال حاضر برای این اوراق تعریف شـده، انبار 
خزانه پردیس بانک رفاه اسـت و این اوراق از طریق 
سامانه بانک رفاه مدیریت می شوند. بانک رفاه عرضه 
اوراق گواهی سـپرده طال را به صورت آزمایشـی از 
تاریخ سوم اسفند ماه شروع کرده که در حال حاضر 
هم معامله می شـود. هفته جاری هم شـاهد افتتاح 

رسمی این اوراق خواهیم بود.
مهدی دلبری مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک رفاه 
کارگران در این رابطه توضیحاتی ارایه داده که شرح 

آن را در ادامه می آید.

لیلی شهیر
خبرنگار
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پس از فروپاشی بازار سهام چین درآگوست 2015 میالدی، 
تجار حاضر در بازار بسیار نگران )سرگردان( عمل می کنند 
و هنوز نمی دانند آیا این روند س��رآغازی برای ایجاد بازاری پرتالطم اس��ت 
یا خیر. به هر حال  6 سال از رکود اقتصاد بزرگ گذشته و هنوز هیچ روند 
اصالحی مش��خصی در بازار دیده نشده است. با این تفاسیر چگونه می توان 

بورس های جهانی را ارزیابی کرد؟
اقدامات انبس��اطی دولت ها در نقاط مختلف جهان  بازارها را دستخوش 
تغییر کرده است با این وجود هنوز این سوال مطرح است که آیا سیاست های 
انبس��اطی بانک های مرکزی در سراس��ر جهان قدرت تاثیرگذاری خود را از 
دست داده اند؟  یا با نجات دادن جهان از روند بحران مالی 2008 میالدی، 

بانک های مرکزی  جهان را برای رکودی بزرگتر در آینده آماده می کنند؟
برای درک بازار کنونی نمی توان بی مقدمه  تحلیلی عمیق از بازار س��هام 
ارائه کرد. در این زمینه می توان با ارائه جدول هایی از بازارهای سهام اروپا و 
ش��اخص S&P 500 موضوع را راحت تر درک کرد. با توجه به اینکه آمریکا 
بزرگترین بازار جهان به حس��اب می آید، معقول است که عملکرد بازارها را 

با توجه به طبقه های دیگر دارایی و شاخص  سنجید.

 وضعیت بازار کنونی
در این زمینه بهتر است قبل از تحلیل بازار آمریکا، بورس های اروپایی را 
بررسی کرد.  نگاهی به شاخص داکس آلمان نشان می دهد  از اواخر 2012 
میالدی روند بهبود مش��اهده ش��ده است. این ش��اخص در سال گذشته به 
12300 واحد رسید اما پس از آن در تاریخ 16 فوریه امسال به 9 هزارواحد 
س��قوط کرد. با این وجود قدرت شاخص داکس را می توان به کاهش ارزش 
یورو نس��بت داد. به همین دلیل س��رمایه گذاری برای افراد خارجی بس��یار 
ارزان تر از بازارهای دیگر محسوب می شود. اما کاهش ارزش ارز کشورهایی 
با اقتصاد درحال ش��کوفایی  مانعی برای اتحادیه اروپا در تبدیل ش��دن به 

بازاری رقابتی به شمار می رود. 
بنابراین می توان چنین استنباط کرد که با توجه به 9 هزار واحدی شدن 

داکس، این شاخص  در 7900 تا 8 هزار واحد تثبیت خواهد شد.
 

 نکت��ه تام��ل برانگی��ز درباره نم��ودار 2 برای داکس )که براس��اس دالر 
ارزیابی شده( آن اس��ت که ارزش این شاخص به پایین ترین سطح رسیده 
که در س��ال های 2003 و 2009 مش��اهده شده اس��ت. این درحالی است 
ک��ه چنین الگوی��ی در اوایل ایجاد پ��روژه  یورو نیز دیده می ش��د. ریزش 
 ش��اخص به کمتر از این روند به معنای عدم قطعیت  مسیر شاخص داکس 

خواهد بود.
بنابراین باید درصد تغییر در شاخص داکس را با توجه به میزان قدرتمند 
شدن یورو سنجید. از سوی دیگر ضعیف شدن یورو و کاهش ارزش داکس 
نگران کننده خواهد بود و در نهایت س��بب می شود الگویی که در نمودار 1 

مشاهده شده، شکسته شود.

در ای��ن می��ان الگوی بورس فرانس��ه به عنوان دومین ب��ازار بزرگ اروپا 
)CAC-40( به طور دقیق معکوس الگوی داکس اس��ت. نگاهی به نمودار 
3 به وضوح نشان می دهد اوج گرفتن های این شاخص در هر جلسه نسبت 
به جلس��ه قبل از آن کمتر  خواهد ب��ود.  با این وجود هنوز هم امکان دارد 

CAC-40 به سرنوشتی مشابه داکس دچار شود.

ارزش CAC-40 براساس دالر نشان دهنده یک الگوی »شانه- سر- شانه« 
است که در نمودار 4 مشخص است:

 

از سوی دیگر در بزرگترین بازار سهام اروپا یعنی FTSE 100 انگلیس، 
شاهد آن هستیم که بازار روزهای اوج 7122 واحد در سال گذشته را پشت 

سرگذاشته و به حدود 5881 واحد رسیده است.

 هنگامی  که ارزش بازار انگلیس براس��اس دالر س��نجیده می شود، تمام 
روندهای گفته ش��ده  درای��ن بازارنیز اتفاق می افتد. احتم��اال این بازار نیز 

الگوی سروشانه را پیروی می کند.

 
احتماال مس��یر ش��اخص بورس انگلیس با این شدت ادامه نخواهد یافت 
زیرا الگوی س��ربه س��مت گردن می رود. دالیل مختلفی برای این امر وجود 
دارد. نخس��ت آنکه دولت این کشور برای تصمیم گیری درباره افزایش نرخ 
س��ود مدت مدیدی اس��ت که با تردید عمل می کند. در درجه دوم انگلیس 
رفراندوم��ی را در آینده نزدیک برگزار خواهد کرد ت��ا درباره ماندن یا رفتن 
از اتحادیه اروپا تصمیم گیری کند. اگر این کش��ور از اتحادیه خارج ش��ود، 
احتماال ارزش پوند انگلیس دچار نوسان خواهد شد. به هرحال نمی توان این 
نکته را کتمان کرد که کاهش ارزش پوند انگلیس به تنهایی می تواند ارزش 

بورس آن را در سراسر جهان بکاهد به خصوص در آمریکا. 
 پس از پرداختن به بورس اروپا می توان بازار آمریکا و به خصوص شاخص 
S&P 500را بررس��ی کرد.  با توجه به ارزش و قدرتمند ش��دن دالر، همراه  
با قدرتمندتر شدن بورس آمریکا می توان تصور کرد که بازار آن در مقایسه 

با بورس های دیگر قدرت نمایی کند.
 

قبل از مقایس��ه  ب��ورس آمریکا با طبقه های دیگر دارایی، باید ش��اخص 
S&P 500 را براس��اس پوند و یورو بررس��ی کنیم. این شاخص طی 6 سال 
 500 S&P .روندی کامال صعودی را طی کرد و حدود 200 درصد رشد کرد

هم اکنون به طور تقریبی به رکورد باالترین مقدار خود نزدیک است. 
ش��اخص S&P 500 براساس پوند انگلیس نیز الگوی مشابهی را  نشان 
می دهد. نمودار 8 و 9 نش��ان می دهند بازار سهام آمریکا در حال اوج است 
اما سرمایه گذاران  نیاز به گواه بیشتری درباره وضعیت بهبود اقتصاد آمریکا 
دارند، به عبارت دیگر آنها نیازمند ش��واهدی هستند که نشان دهد اقتصاد 

آمریکا وضعیتی بهتر از اروپا دارد.

شیوا سعیدی
خبرنگار

بررسی بورس های جهان از دیدگاه کارشناسان وب سایت تحلیلی کوارتز

صعود بازارهای شرق در مقابل نزول شاخص های غرب

تعداد صندوق های س��رمایه گذاری جهان

هفت�ه گذش�ته بورس های منطق�ه خاورمیانه ب�ا روندهای 
مختلفی روبه روش�دند. به طور کلی سهام شرکت های کوچک 
و متوسط  با استقبال سرمایه گذاران محلی مواجه شدند. آنها 
همچنین  بخش اعظم تجارت در بورس عربستان سعودی را نیز 
به خود اختصاص دادند. از س�وی دیگر  شرکت های فناوری در 

امارات و قطر با صف فروش مواجه شدند.
 روز پن�ج ش�نبه ش�اخص ری�اض 0.6 درصد رش�د کرد و 
ش�رکت Saudi Basic Industries نیز با رشدی 1.1 درصدی 
 Tihama روبه رو ش�د. بین سهام شرکت های کوچکتر، سهام
Advertising و Alinma Tokio Marine )ش�رکت بیمه( 
ب�ه ترتی�ب با 2.1 و 4.9 درصد رش�د روبه رو ش�دند. ش�رکت 
Abdulmohsen Al Hokair Group در همین راس�تا 0.4 
درصد رش�د کرد اما هنوز هم قیمت آن نسبت به روزهای اوج 

بسیارپایین  است.
شاخص بورس قاهره نیز 0.4 درصد رشد کرد. تجار عرب غیر 
مصری در این بازار خریدار و س�رمایه گذاران محلی و خارجی، 

فروشنده بودند.

 رشد نامحسوس 
در بازارهای خاورمیانه

نمودار 1

نمودار 2

نمودار 3

نمودار 4

نمودار 5

نمودار 6

نمودار 7

نمودار 8

نمودار 9

ژانویه 2016دسامبر 2015بورس

منطقه امریکا

121NAسائو پائولو )برزیل(

33بوئرس آیرس

263272سانتیاگو

99لیما )پرو(

640641مکزیک

4747نزدک

462463نیویورک

111112گروه TMX )کانادا(

1 1547 656مجموع منطقه

منطقه آسیا- اقیانوسیه

2525مالزی

22کلمبو )سریالنکا(

11هوشی مین )ویتنام(

1212هنگ کنگ

5454ژاپن

66کره

4 3050 977ملی هند

1211نیوزیلند

11فیلیپین

44شانگهای

430431شنزن

22تایلند

4 4599 526مجموع منطقه

منطقه اروپا- آفریقا- خاورمیانه

33آتن

1919بحرین

3 3430 430اسپانیا

99استانبول

149NAبوداپست

3 3028 033دویچه

22مصر

NA536یورونکست

6 7984 123ایرلند

1312ژوهانسبورگ

10قزاقستان

6 6506 507لوکزامبورگ

266254مسکو

OMX 451535نزدک

55نیجریه

SIX3333 سوئیس

2323بورس موریس

11وین

21 21380 068مجموع منطقه

27 27526 250مجموع فدراسیون جهانی بورس ها
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تخته سیـــاه
مرکز مدیریت مالی آریانا

www.aryanafinance.com

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

 www.seba.ir

 عمر آنقدر کوتاه است که نمی ارزد آدم 
حقیر و کوچک بماند.

دیزرائیلی

گروه مدیریت مالی دانشگاه صنعتی شریف

www.irfinance.ir

کارگزاری آگاه

edu.agahbroker.com

عنوان دوره زمان برگزاری

اسفند 94 آشنایی با سرمایه گذاری در بورس

اسفند 94 سمینار آموزشی قانون مالیات های مستقیم

اسفند94 سمینار آموزشی آشنایی با قوانین کار

اسفند 94 آیین نگارش متن های اداری

عنوان دوره

مدیریت سرمایه در بازارهای مالی و طراحی سیستم معامالتی

تحلیل کاربردی امواج الیوت

آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه

تحلیل تکنیکال پیشرفته

تحلیل تکنیکال مقدماتی

تحلیل بنیادی مقدماتی

زمان برگزاریعنوان دوره

سیزدهمین دوره تحلیلگری مالی و سرمایه گذاری                    
CFA تابستان 1395با رویکرد آمادگی آزمون

23 فروردین کاربرد نرم افزار اکسل در حسابداری
1395

19 اردیبهشت تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته
1395

 تحلیل تکنیکال با رویکرد مدیریت سرمایه 
در بازارهاي مالي و طراحي سیستم معامالتي

26 فروردین 
1395

  دوره گزارشگری مالی بین المللی 
                                                     DIP-IFRS با رویکرد آزمون
25 فروردین 

1395

زمان برگزارینام دوره

متعاقبا اعالم خواهد شداقتصاد برای مدیران

متعاقبا اعالم خواهد شدمدلسازی مالی در EXCEL - پایه

متعاقبا اعالم خواهد شدمدلسازی مالی در EXCEL - پیشرفته

آشنایی با قوانین و مقررات کار، تجارت، 
متعاقبا اعالم خواهد شدمالیات و بیمه

متعاقبا اعالم خواهد شددوره آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

www.ircapitalmarket.com

گروه دانش شاخص بازار سرمایه

برگ آخر

روزنامــه تجــارت هــم تیتر یــک خــود را در روز 
یکشنبه به واکنش بورس به نتایج انتخابات 7 اسفند 

اختصاص داد.

روزنامه ابرار در شــماره شــنبه هفته گذشــته، 
عکــس یــک خود را بــه افزایش حــق رای ایــران در 

صندوق بین المللی پول اختصاص داد.

با مشخص شدن نتایج انتخابات دهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی و پیروزی چشمگیر لیست امید اصالح طلبان 
در تهران، روزنامه اعتماد با منتشــر کردن تصاویر اعضای 
این لیســت در صفحه ابتدایی خود، به این مسئله با این 

تیتر واکنش نشان داد: چهره امیدوار تهران.

روزنامه تعادل هم در شماره روز سه شنبه خود از 
منفی شدن تورم ماهانه پس از هفت سال خبر داد.

کیوسک داخلی

کارتون
  در حاشیه نوسانات بازارهای بین المللی کاال

 دیدگاه نسل جوان به پدر

کیوسک خارجی

»چو« تحصیالت دانش��گاهی خود را در یکی از دانشگاه های 
محلی گوانگ جو آغاز و به مدت یک سال در آن دانشگاه تحصیل 
کرد، اما مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه کورنل آمریکا دریافت کرد. تحصیالت 
خود را در مقطع کارشناس��ی ارشد و در رشته اقتصاد در دانشگاه شیکاگو و در سال 
۱۹۵۱ ادامه داد. در س��ال ۱۹۵۵ پایان نامه خود را در مورد عوامل موثر بر تقاضای 
اتومبیل نوشت و در توسعه مطالعات خود به آزمون »چو« که امروزه برای تعیین ثبات 
ضرایب رگرسیون در نمونه داده های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد دست یافت.

در علوم روز اقتصادی هر دانشجوی اقتصادسنجی الزم است که در ابتدا »آزمون 
چو« را بیاموزد؛ آزمون »چو« مجموعه ای از آزمون های آماری برای تغییرات ساختاری 
است، این آزمون در انواع پارامترهای مدل رگرسیون قابل اجراست و در هر دو نمونه 
قابل برآورد اس��ت. »چو« یکی از چهره های اصلی اقتصادی در دوران پس از بحران 
جنگ جهانی بوده و مهمترین کارهایی که انجام داده شامل تحقیقات در زمینه اقتصاد 

خرد، اقتصاد کالن و اقتصاد توسعه به ویژه در آسیای جنوب شرقی بوده است.
تحقیقات نوآورانه او در هر دو زمینه اقتصاد س��نجی و اقتصاد کاربردی - اقتصاد 
صنعتی - مخلوطی از مش��اهدات او در این رابطه است که سادگی و واضح بودن در 
تحقیقات اقتصادسنجی را از جمله ملزومات این تحقیقات می توان برشمرد. تحقیقات 
اقتصادسنجی »چو« کمک زیادی به مطالعات سیستم های همزمان در هر دو زمینه 
خطی و غیرخطی کرده اس��ت؛ تمام اطالعات، برآورد احتمال های حداکثری؛ برآورد 
مش��اهدات از دس��ت رفته؛ تخمین مدل های بزرگ اقتصاد کالن؛ و مدل س��ازی و 
پیش بینی با روش های دنباله دار زمانی.ترکیب اقتصاد سنجی، نظریه های اقتصادی 
و اقتص��اد کالن فعالیت اصلی »چو« در زمین��ه نظریه کنترل بهینه و کاربرد آن در 
سیس��تم های اقتصادی تصادفی باعث شد تا »چو« به گسترش دستیابی به راه حل 

اصلی مسائل بهینه سازی پویا با استفاده از ضریب الگرانژ دست پیدا کند.

پیشینه های آموزشی
»چو« در س��ال ۱۹۴۸ به عنوان دانش��جوی سال دوم وارد دانشگاه کورنل شد در 
حالی که س��ال اول دانش��گاه خود را در دانشگاه لینگ نن شهر گوانگ جو به پایان 
رسانده بود. در پاییز سال ۱۹۵۱ تحصیالت تکمیلی خود را آغاز کرد. پایان نامه دکتری 
»چو« در حال حاضر تبدیل به یک مرجع استاندارد در زمینه اقتصاد تجربی شده که 
مجموعه مطالعات و تحقیق��ات او در زمینه عوامل تعیین کننده بر تقاضای خودرو 
است. حس کنجکاوی او در رابطه با این که آیا مطالعات و تحقیقات او برای پایان نامه 

اش قابلیت اجرا به داده های خارجی و نمونه های بیش��تر را دارد 
یا خیر موجب فراگیر ش��دن آزمون »چو« شد.از نیمه های دهه 
۱۹۶۰ میالدی »چو« آنچه را که در اصل شغل دوم او محسوب 
می شود آغاز کرد، وی در این زمان عالقمندی خود را به اقتصاد 
تایوان، چین و بعدها هنگ کنگ نشان داد. نتیجه این عالقه در 
بسیاری از کتاب ها و مقاالت علمی او به وضوح قابل مشاهده است. 
»چو« بارها برای برقراری ارتباط با سیاس��ت گذاران و صاحبان 
کس��ب و کار به شرق آسیا سفر کرد. در نتیجه تالش های او در 
زمینه اقتصاد آسیای شرقی، »چو« تبدیل به یک چهره بزرگ در 
دوران گذار اقتصادی و همچنین مطالعات اقتصادی در آسیا شد. 
او نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی چین و تایوان ایفا کرده 
است. »چو« در همان دوران مشاور بزرگ اقتصادی چیانگ کای 
شک رهبر سیاسی و نظامی چین بود، همزمان با اوایل دهه ۱۹۸۰ 
زمانی که تنها عده کمی از مردم چین مفهوم اقتصاد بازار را درک 

می کردند »چو« مشاوری مهم برای جائو زیانگ از اصالح طلبان برتر آن دوران بود که 
سیاست های مبتکرانه او پایه و اساس طرح تبدیل اقتصادی چین شد؛ »چو« در زمان 
حاضر هم یکی از نقش های فعال در توسعه اقتصادی چین را به عهده دارد و به صورت 
ثابت ستونی در نشریات چاینا بیزنس نیوز، فایننشال تایمز و کامرشال تایمز می نویسد. 
»چو« یکی از بنیان گذاران و مدیر مرکز بین المللی دانشگاه پرینستون است؛ او این 
مرکز را در سال ۱۹۷۴ با همراهی لوییس ساین به عنوان یک سازمان داوطلبی بنیاد 
گذاشت. این مرکز بعدها در سال ۱۹۷۸ بخشی از دانشگاه پرینستون شد. همسر وی، 
پائوال یکی از چهره های محبوب دانشگاه پرینستون است. حاصل ازدواج آنها دو فرزند 
پسر به نام های جان و جیمز که هر دو رشته مهندسی را انتخاب کرده اند و یک دختر 

رادیولوژیست است.

نقش »چو« در اقتصاد چین
»چو« در کنار تمام این فعالیت ها در عین حال نقش��ی بسیار مهم در مطالعات و 
آموزش های اقتصادی در چین داشته است، در عین این که یکایک دانشجویان اقتصاد 
س��نجی باید آزمون »چو« را بیاموزند، او آزمون دیگری برای چین طراحی کرده که 
شهرت بیشتری نسبت به آزمون اولیه دارد - آزمون سنجشی استادانه ای که در میانه 
دهه ۱۹۸۰ میالدی به وس��یله »چو« برای انتخاب و شناس��ایی بهترین دانشجویان 
رش��ته اقتصاد در سراس��ر چین و اعزام آنها به آمریکا برای ادامه تحصیالت طراحی 
شده است. البته جالب است که امروزه بیشتر از صد نفر از افرادی که با آزمون »چو« 
برای ادامه تحصیالت به آمریکا رفته بودند مطالعات خود را به پایان رسانده، به چین 
بازگشته و تبدیل به سیاست گذاران بزرگ و تاجران و کارآفرینان برجسته ای شده اند. 
پروفسور گرگوری »چو« استاد افتخاری دانشگاه های فودان، شاندونگ، دانشگاه خلق، 
دانشگاه هاینن، دانشگاه نن کای، دانشگاه علوم و تکنولوژی گوانگ شی، دانشگاه هوا 
جونگ، دانشگاه جونگ شان و آکادمی علوم چین بوده است. او در عین حال ریاست 
افتخاری دانش��گاه لینگ نن دانشگاهی که خود یک سال در آن تحصیل کرد را نیز 
به عهده داش��ته است. »چو« همچنین موفق به دریافت مدرک دکترای افتخاری از 

چندین دانشگاه از جمله جونگ شان، لنیگ نن و دانشگاه هنگ کنگ شده است.
در سال های ۱۹۸۶- ۱۹۸۴ »چو« مسئولیت یک برنامه سه ساله تدریس اقتصاد 
مدرن در چین را با حمایت کمیسیون آموزش و پرورش دولت چین - که در آن زمان 
وزارت آموزش و پرورش بود - بر عهده داش��ت. »چو« در حال حاضر یکی از اعضای 
جامعه فلسفی آمریکا و یکی از اعضای اصلی جامعه اقتصاددانان این کشور است او در 
سال های ۱۹۹۴ - ۱۹۸۱ رییس کمیته انجمن اقتصادی آمریکا 
در مبادالت اقتصادی با جمهوری خلق چین بود و در سال های 
۱۹۹۴ - ۱۹۸۵ در ریاست کمیته تحقیقات و مطالعات اقتصادی 

آمریکا در چین همکاری داشت.
آثار منتشر شده او شامل چهارده کتاب و بیش از ۲۰۰ مقاله 
است؛ کتاب های او شامل: تقاضای خودرو در آمریکا، مطالعاتی 
بر مصرف کنندگان مداوم، تجزیه تحلیل و کنترل سیستم های 
اقتصادی پویا، اقتصاد سنجی، اقتصاد چین، درک اقتصاد چین، 
اقتص��اد پویا: بهینه س��ازی با اس��تفاده از روش الگرانژ، تحول 
اقتصادی و چین را بشناس��یم، مطالعات و اصالحات اقتصادی 
چین و کتاب تفسیر اقتصادی چین است. دانشگاه پرینستون 
پس از پایان دوران تدریس و بازنشستگی »چو« در این دانشگاه 
در سال ۲۰۰۱، رشته تحقیقات اقتصاد سنجی را با نام گرگوری 

سی چو به افتخار او نامگذاری کرد.

برنده محصول سال

مجله مارکتینگ در شماره جدید خود محصول پرطرفدار 
ســال 2017-2016 را با معرفــی چند محصول از چند 
برنــد متفاوت از جمله خوشــبو کننده هــوا، قهوه، چای 

سرد، پوشک و غذای بچه را به قرعه می گذارد.

 صرف نظر از حق رانندگی

شــماره جدید مجله تایم بــه خودروهای بــدون راننده 
آینــده پرداختــه و عنوان می کند در صــورت ورود این 
خوردوهــا به بــازار و همه گیر شــدن اســتفاده از آنها 
ترافیــک، تصادف و مــرگ و میرهای ناشــی از تصادف 

خودروها به طور کلی متوقف می شود.

نگاه ویژه به اندونزی

مجله اکونومیست در این شماره نگاه ویژه ای به اقتصاد 
اندونزی و جوکو ویدودو دارد از نگاه اکونومیست ویدود 
کســی بود که با ورود به سیاســت اندونزی اقتصاد این 
کشــور را تــکان داد و باعث کســب ثروت بیشــتر برای 

کشورش شد.

بازاریابی دیجیتال

مجله مدرن بیزنس در جدیدترین شماره خود به موضوع 
 بازاریابــی دیجیتال در ســال 2016 پرداختــه و تاکید 
می کند کــه آینده بازاریابی در گروی بازاریابی دیجیتال 
 اســت و بازاریابــی دیجیتــال بازاریابی آینده را شــکل

 می بخشد.

صد شرکت برتر ۲۰۱۵

بیزنس سوت در این شماره خود صد شرکت برتر 2015 را 
بر اساس بازده آنها در سال مالی با مقایسه تمام معیارهای 

مالی و بر اساس دالر آمریکا برآورده کرده است.

اقتصاددان خانه به دوش

چهره 
هفته

زمان برگزارینام دوره

 دوره آموزشی مبارزه با پولشوئی 
15 تا 20 اردیبهشت در بازار سرمایه

 دوره چرخه معامالت اوراق بهادار 
7 تا 15 اردیبهشتاز نگاه فناوری اطالعات

دوره آموزشی کاربرد اکسل در مالی 
7 تا 22 اردیبهشت)دوره دوم(

اکرم شعبانی
مترجم

گرگوری چو اقتصاددان چینی آمریکایی است که در دانشگاه پرینستون 
آمریکا اقتصاد سیاسی و در دانشگاه شیامن چین درس اقتصاد تدریس 
می کند. او در ش�هر گوانگ دونگ اس�تان گوانگ جو در جنوب چین 
متولد ش�د، یکی از هفت فرزند خان�واده ای ثروتمند بود که در ابتدا با 
حمله ژاپن به چین در س�ال 193۷ به هنگ کنگ و بار دیگر در س�ال 
194۲ زمانی که ژاپن به هنگ کنگ حمله کرد به ماکائو مهاجرت کردند 

و در دوران جنگ جهانی دوم به گوانگ جو بازگشتند.

آزمون »چو« ؛  نخستین گام علم اقتصاد سنجی

»چو« در حال حاضر یکی از اعضای 
جامعه فلس�فی آمریکا و یکی از 
اعضای اصلی جامعه اقتصاددانان 
این کش�ور اس�ت او در سال های 
1994 - 19۸1 رییس کمیته انجمن 
اقتص�ادی آمری�کا در مب�ادالت 
اقتصادی ب�ا جمهوری خلق چین 
بود و در س�ال های 1994 - 19۸۵ 
در ریاس�ت کمیت�ه تحقیق�ات و 
مطالعات اقتصادی آمریکا در چین 

همکاری داشت
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برای ارتباط با مدیران بازار س��رمایه و شنیده شدن نکات تحلیلی، انتقادی 
و مش��اوره ای خود از تریبون آزاد »هفته نامه بورس« بهره ببرید. همچنین 
 می توانید دست   نوشته های  خود را  از طریق  راه های ارتباطی زیر به ما برسانید.
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علی اصغر حیدری
خبرنگار

ی ده بن��د ر
براساس داده های »نوآوران امین« رتبه بندی شد:

پاالیشی ها  پیشتاز در پیش بینی درآمد سال 95

اطالعات مذکور براس��اس تازه ترین گزارش های مالی منتش��ر شده برای سامانه کدال است که توسط شرکت 
نوآوران امین اس��تخراج شده است. س��رمایه گذاران توجه کنند این گزارش تنها معیار برای سرمایه گذاری 

نیست و هفته نامه بورس مسئولیتی در قبال آن ندارد.

احس�ان معتضدیان قمی، مدیرعامل ش�رکت 
صنایع الستیکی )پسهند( در گفت و گو کوتاه 
با هفته نامه بورس از مذاکره با شرکت های خارجی برای تولید محصول 
جدید خبر داد. وی همچنین از معافیت مالیاتی این شرکت خبر داد که 
از دید فعاالن بازار مغفول مانده است و اثر آن نیز هنوز در پیش بینی 
صورت  های مالی دیده نشد. اما با این حال برخی از سهامداران آن از 

عدم پرداخت سود سنوات گذشته ناراضی هستند!
  

  آیا مس�اله رفع تحریم ها می توان�د در عملیات و درآمد 
شرکت صنایع الستیکی سهند اثرگذار باشد؟

حدود 90 درصد تولید شرکت الستیکی سهند مربوط به "تسمه نقاله" است 
که در خطوط تولید معادن، صنایع بزرگ فلزی و سیمانی کاربرد دارد، و این 
صنایع در چند سال اخیر با رکود شدید مواجه بودند که اثر منفی بر عملیات 
ش��رکت داشته است. اما رفع تحریم ها می تواند باعث بهبود محیط عملیاتی 
همه صنایع، خصوصا صنایًع ذکر شده اخیر بشود و از آنجا که شرکت صنایع 
الستیکی سهند تولید کننده یک کاالی واسطه ای خطوط تولید صنایع است 
)تس��مه نقاله(، رشد صنعت در کش��ور می تواند اثر مثبت بر عملیات شرکت 
سهند داشته باشد. همچنین رشد پروژه های عمرانی در کشور نیز بدلیل مصرف 
تس��مه نقاله در این پروژها، در افزایش تولید شرکت موثر خواهد بود. به طور 
کلی تاثیر برجام بر شرکت سهند در درجه اول در بحث توسعه بازار شرکت و 
در درجه بعد همکاری های خارجی تاثیر بسزایی خواهد داشت.در بحث خرید 
مواد اولیه با توجه به اینکه تنها 20 درصد مواد اولیه از خارج وارد می شود تاثیر 
زیادی نخواهد داشت، اما رفع تحریم های مالی می تواند مراودات مالی خارجی 

را تسهیل کرده و حتی تأمین مواد اولیه را نیز به صورت اعتباری انجام داد.

  آیا س�هند برنامه ای برای تولید مش�ترک با شرکت های 
خارجی در برنامه های آتی دارد؟

پیشنهادی جهت تولید تسمه نقاله های سیمی از طرف یکی از شرکت های 
خارجی داشته ایم که فعاًل در حال  مذاکره با این شرکت هستیم و در صورت 

نهایی شدن قرارداد، خبر آن به بازار اعالم خواهد شد.

 آی�ا محصوالت تولیدی ش�رکت س�هند قاب�ل رقابت با 
محصوالت خارجی هستند؟ تولیدات این شرکت چه بخشی 

از بازار کشورهای همسایه را پوشش می دهد؟
تاکنون به صورت مس��تقیم در کشورهای همسایه فعالیتی نداشته ایم اما به 
صورت غیرمس��تقیم تهیه کنندگانی به خرید و صادرات محصوالت س��هند 

پرداخته اند. در گذشته تقریباً محصوالت تولیدی شرکت در داخل به فروش 
رسیده است، اما در بحث صادرات مستقیم محصول به تازگی به مطالعه بازار 
کشورهای همسایه پرداخته ایم. در کشورهای عراق، افغانستان و کشورهای 
CIS تقریباً تولید تسمه نقاله و دانش فنی آن وجود ندارد، اما بیشتر واردات 
تس��مه نقاله در    این کش��ورها از طریق چین، هند، ترکیه و روسیه و حتی 
امارات است.از لحاظ به صرفه بودن هزینه حمل به کشور عراق، ما نسبت به 
بقیه تولیدکنندگان دارای مزیت صادراتی هستیم که در صورت رشد صنعتی 
س��ازی در این کش��ورها، در آینده نزدیک بخشی از صادرات ما به این کشور 

خواهد بود.

  آیا افزایش نرخ فروش در نظر گرفته ش�ده در بودجه 95 
شرکت قابل دستیابی خواهد بود؟

در حدود 5 درصد از افزایش نرخ درنظر گرفته شده در بودجه سال 95 بدلیل 
ع��دم درنظرگرفتن تخفیفاتی بوده که در فروش س��ال 94 ، در بازار رقابتی 
اعمال شده است، اما برای پیش بینی سال 95 این تخفیفات فروش را در نظر 
نگرفته ایم. با توجه به این مس��ئله عماًل افزایش نرخ محصوالت در سال 95  

نسبت به سال 94 در حدود 10 درصد بوده است.

  وضعیت رقابتی ش�رکت سهند در تولید محصول تسمه 
نقاله در بین رقبا چگونه است؟

در داخل کشور تنها سه تولید کننده عمده این محصول وجود دارد که صنایع 
الس��تیکی سهند بزرگترین شرکت داخلی در تولید محصول تسمه نقاله به 
ش��مار می رود. اما بزرگترین رقیب ما واردات این محصول خصوصاً از کشور 

چین اس��ت. واردات بی رویه و بی کیفیت از کش��ور چین و هند تاثیر منفی 
بر تولیدکنندگان داخلی این محصول داشته است، اما ما همچنان بر کیفیت 
محصول تاکید داریم و ب��ه همین دلیل قیمت نازل محصوالت بی-کیفیت 
بخشی از بازار ما را تصاحب کرده است. مذاکراتی جهت افزایش تعرفه واردات 

20 درصدی این محصول انجام داده ایم که امیدواریم به نتیجه برسد.

  استراتژی هاو برنامه های  آتی شرکت سهند را به صورت 
خالصه بیان کنید؟

توسعه بازار )شناسایی مشتریان جدید داخلی و مطالعات بازارهای منطقه  ای(
ت��داوم ارتقای کیفیت )تداوم بحث گارانتی تعویضی محصول جهت تضمین 

کیفیت محصول(
افزایش ظرفیت محصول

تولید محصول جدید "تسمه نقاله سیمی"
افزایش سرمایه 150 درصدی، در صورت تصویب هیئت مدیره )افزایش 150 

درصدی مرحله اول از محل سود انباشته و مطالبات انجام شده است(.

  دلیل رشد شدید سرفصل دارایی های ثابت، بدهی ها در 
ترازنامه جدید شرکت چه بوده است؟

مالکیت دارایی های شرکت اعم از زمین، کارخانه و ماشین آالت، پیش از این 
در اختیار شرکت زیر مجموعه "سرمایه گذاری صنایع الستیکی سهند" بوده 
اس��ت که پس از انتقال کارخانه شرکت به شهرک صنعتی اشتهارد، )خروج 
از ش��عاع 120 کیلومتری تهران( لزوماً باید این دارایی ها به ش��رکت صنایع 
الس��تیکی سهند منتقل می شدند، به همین دلیل دارایی های ثابت شرکت 
صنایع الستیکی سهند در ترازنامه افزایش یافت.به تناسب این امر بدهی  های 
شرکت در ترازنامه )به جهت خرید مالکیت( نیز افزایش یافت. دلیل رشد در 
حساب های پرداختنی تجاری نیز سیاست ش��رکت در خرید اعتباری مواد 

اولیه بوده است.

  با توجه به خروج کارخانه از ش�عاع 120 کیلومتری تهران 
و ب�ا توج�ه به ماده 138 ق م م این ش�رکت باید از معافیت 
مالیاتی 10 س�اله برخوردار باشد اما در صورت سود  و زیان 

پیش بینی شده مالیات پیش بینی شده است؟
تا زمان تحقق کامل این امر و موافقت سازمان امور مالیاتی ما ذخیره مالیات 
در نظر می گیریم و به محض موافقت سازمان مالیاتی اثر آن بر صورت های 

مالی اعالم خواهد شد.

احسان معتضدیان قمی خبر داد:

2آغازصادراتالستیکیسهندبهبازارهایبینالمللی
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بانک و بیمه

10
ذره بین

 هفته نامه بورس: بانک پارسیان که اخیرا سرمایه خود 
را از 15,840 میلیارد ریال به 23,760 میلیارد ریال افزایش 
داده در پایان دوره شش ماهه اول سال مالی منتهی به 29 

اسفند 94 زیان شناسایی کرده است.
افزایش س��رمایه 50 درص��دی پارس��یان از محل مازاد 
تجدید ارزیابی دارایی های ثابت ش��امل زمین، ساختمان و 

سرقفلی است.
جمع درآمدهای مش��اع بانک پارسیان در سال 93 با 2 
درص��د افزایش نس��بت به عملکرد واقع��ی 92 به 60,105 
میلیارد ریال بالغ شده اما شرکت در بودجه سال جاری این 
مبلغ را با 16 درصد رش��د نس��بت به سال گذشته به مبلغ 
69,875 میلی��ارد ریال در نظر گرفت��ه که در نیمه ابتدایی 

امسال 44  درصد آن محقق شده است.
در س��ال های اخیر س��هم سود س��پرده گذاران نیز روند 
افزایشی داشته است. پیشی گرفتن سهم سود سپرده گذاران 
از درآمدهای مش��اع موجب شد سهم بانک پارسیان از این 

درآمدها درسال 93 و بودجه 94 زیان باشد.
جم��ع درآمدهای غیر مش��اع نیز با رون��د صعودی قابل 
توجهی همراه ش��ده به طوری که عملکرد واقعی سال مالی 
92 ب��ه تحقق 10,907 میلیارد ریال درآمد غیرمش��اع این 
بان��ک انجامی��د که در پایان س��ال مالی 93 ب��ا 44 درصد 

افزایش به 16,324 میلیارد ریال رسید.
 در بودج��ه 94 مبل��غ 23,551 میلیارد ریال برای جمع 
درآمدهای غیرمشاع بانک پارسیان تصور شده که نسبت به 
عملکرد واقعی سال 93 با افزایش 50 درصدی همراه است 
و در پایان دوره ش��ش ماه��ه 61 درصد از این مبلغ محقق 

شده است. 
در سال های اخیر هزینه های عمومی اداری بانک پارسیان 
افزایش یافته اما هزینه مطالبات مشکوک الوصول این بانک 

با کاهش همراه شده است.
عملکرد واقعی سال مالی 92 بانک پارسیان )با احتساب 
آخرین سرمایه ثبت شده یعنی 23,760 میلیارد ریال( 226 
ریال سود برای هر سهم به ارمغان آورد. در این سال شرکت 
به حاشیه سود عملیاتی 10 درصدی دست یافت. اما ظرف 
س��ال مالی 93 با توجه به اینکه بانک پارس��یان به دلیل باال 
بودن س��هم سود س��پرده گذاران، از جمع درآمدهای مشاع 
سهمی نداش��ت حاش��یه س��ود عملیاتی بانک به منفی 11 

درصد رسید. 
در بودج��ه 94 نیز به همین دلیل ش��رکت از درآمدهای 
مشاع س��همی برای خود متصور نشده و حاشیه سود منفی 

18 درصدی را پیش بینی کرده است. این در حالی است که 
طی شش ماهه اول امسال شرکت )27( ریال زیان و حاشیه 

سود عملیاتی منفی 35 درصدی را شناسایی کرده است.
بانک پارس��یان که عامل بازپرداخت سپرده های مؤسسه 
ثامن الحجج اس��ت درخصوص وضعیت این مؤسس��ه اعالم 

کرد بر حسب مصوبه شورای پول و اعتبار و درخواست بانک 
مرکزی مقرر ش��ده که بانک پارس��یان وجوه سپرده گذاران 
مؤسس��ه را حس��ب اعالم بانک مرکزی و مطابق با لیس��ت 
دریافتی پرداخت کند که این فرآیند تاثیری در سود و زیان 

بانک پارسیان ندارد.

35 درصد حاشیه سود منفی در بانک پارسیان

بانک پارسیان در سرازیری افتاد  ارزیابی بانک پارسیان
الف - جایگاه "بانک پارسیان" در بین سایر بانک ها بر اساس عملکرد 12 ماهه منتهی به 1393/12/29

: توج�ه
  در نمودارهای فوق، حد فاصل رنگ سبز و قرمز، نشان دهنده متوسط صنعت در هر یک از نسبت ها است.

  عقربه ها نماینگر جایگاه بانک پارسیان هستند. 
  نمودارهای ارائه شده از سیستم هوش تجاری صنعت بانکداری در سایت شرکت »پردازش اطالعات مالی و مشاور 
س��رمایه گذاری نوآوران امین« استخراج شده اند. جهت ارزیابی علمی کامل از عملکرد بانک در ابعاد مختلف مالی، 
بررس��ی و مقایس��ه بانک با سایر بانک های کشور و متوسط صنعت، شناس��ایی بانک های برتر و موفق کشور از ابعاد 

مختلف مالی و... به سامانه هوش تجاری صنعت بانکداری در سایت www.nadpco.com مراجعه فرمایید.

ب- بررسی نسبت های CAMELS در "بانک پارسیان" بر اساس عملکرد سال 1393

 سپرده ها به مجموع دارایی ها دارایی های درآمدزا به مجموع دارایی ها   

سپرده های کوتاه مدت به کل سپرده هاتسهیالت به سپرده ها 

نسبت سپرده ها به حقوق صاحبان سهامنسبت کفایت سرمایه 

M :نسبت کاراییs :نسبت تسهیالت به سپرده ها

A :نسبت بدهی

l :نسبت نقدینگی

C :نسبت کفایت سرمایه

E :نسبت حاشیه سود خالص

 پوشش شش ماههبودجه 94واقعی 93واقعی 92بانک پارسیان - سود و زیان
شش ماهه

 بودجه 94 به
 واقعی 93

 واقعی 93 به
واقعی 92

درآمدهای مشاع

%1%19%52,612,18953,250,74963,451,66930,157,53848سود تسهیالت اعطایی
سود )زیان( حاصل از سرمایه گذاری ها 

%11% 6- %6,150,3446,854,6366,423,972621,45110و سپرده گذاری ها

%2%16%58,762,53360,105,38569,875,64130,778,98944جمع درآمدهای مشاع
سود علی الحساب سپرده های

%26%24%41,578,82250-82,602,120-66,851,468-53,046,899- سرمایه گذاری

تفاوت سود قطعی و علی الحساب 
0000سپرده های سرمایه گذاری 

%26%24%41,578,82250-82,602,120-66,851,468-53,046,899-سهم سود سپرده گذاران

 سهم بانک از درآمدهای مشاع 
%218-%89%10,799,83385-12,726,479-6,746,083-5,715,634)شامل حق الوکاله(

درآمدهای غیرمشاع

%3,159,0385,694,19601,300,50780سود تسهیالت اعطایی-غیرمشاع

%51-%225%4,077,5651,992,9586,477,7751,512,80723درآمد کارمزد

2,883,8346,602,0294,604,6194,025,719نتیجه مبادالت ارزی

%158%513%787,4862,035,58512,469,0267,513,53860سایر درآمدها

%50%44%10,907,92316,324,76823,551,42014,352,57161جمع درآمدهای غیرمشاع

%42-%13%16,623,5579,578,68510,824,9413,552,73833جمع درآمدها

هزینه ها

%21%12%3,041,03155-5,550,373-4,951,452-4,108,308-هزینه های اداری و عمومی

%43-%32-%678,96735-1,962,253-2,903,416-5,064,375-هزینه مطالبات مشکوک الوصول

%391%3084%42,6575-944,098-29,654-6,043-هزینه های مالی

0000هزینه کارمزد

%19%95-425,873-33,627-719,114-605,537-سایر هزینه ها

%12-% 1-%4,188,52849-8,490,351-8,603,636-9,784,263-جمع هزینه ها

%86-%635,790139-6,839,294975,0492,334,590سود خالص قبل از کسر مالیات

1,481,112000-مالیات

%82-%635,790139-5,358,182975,0492,334,590سود خالص پس از کسر مالیات

23,760,00023,760,00023,760,00023,760,000سرمایه

%82-%27139-2264198سود هر سهم

%35-%18-%11-%10حاشیه سود

راه اندازی نخستین »دیدی بانک« در بانک حکمت ایرانیان
اولین شعبه تمام الکترونیک 24 ساعته 
»دیدی بانک«)VTM(در بانک حکمت 
ایرانیان، در راستای خدمت رسانی هرچه 

بهتر به مردم راه اندازی شد.
بر پایه این گزارش، عباس عسکرزاده 
مدیر عام��ل بانک حکم��ت ایرانیان با 
برقراری ارتباط بصورت ویدئو کنفرانس 
ب��ا اپرات��ور و انج��ام تراکن��ش، بطور 

رس��می دیدی بانک حکمت ایرانیان را راه اندازی کرد. عس��کر زاده با تاکید بر کیفیت 
خدمت رس��انی هرچه بهتر به مش��تریان افزود: راهکار جهش نظ��ام بانکی در ارائه به 
روز تری��ن خدمات بانکی به مردم، تنها بانکداری الکترونیکی اس��ت، چراکه مش��تریان 
امروز بانک ها، بدنبال انجام امور بانکی خود در بهترین شرایط و با صرف کمترین زمان 
و هزینه هس��تند. مدیر عامل بانک حکمت ایرانیان تصریح کرد: باید با رفع موانعی که 
باعث کاهش س��رعت در امر خدمت رس��انی به مردم می شوند، خدمات شبانه روزی و 
آنالین به مشتریان ارائه شود. عسکرزاده اظهار داشت: بانک حکمت ایرانیان بدنبال این 
است تا با فراهم ساختن کامل زیرساخت های الکترونیکی خود، شرایطی را فراهم سازد 
ت��ا تمامی خدمات بانکی خود را از طری��ق درگاه های الکترونیکی بانک حکمت ایرانیان 
به مش��تریان ارائه کند .وی تاکید کرد: امیدواریم با راه اندازی اولین »دیدی بانک«در 
کش��ور، بتوانیم سبد خدمات بانک حکمت ایرانیان در این عرصه را کامل تر از گذشته 

سازیم تا عموم مردم بتوانند از این خدمات بهره مند شوند. 

گواهي نامه بین المللي مدیریت آموزش برای بانک دی 
معاونت س��رمایه انسانی و توسعه مدیریت بانک دی بر اساس ممیزی صورت گرفته 
از سوی شرکت ITCC INTERNATIONAL موفق به اخذ گواهی نامه استاندارد 

بین المللي سیستم مدیریت کیفیت آموزش ISO 10015:1999 شد.
احمد ش��فیع زاده مدیرعامل بانک دی در مراسم اهدای گواهی نامه مذکور با تقدیر 
از تالش های انجام ش��ده در اداره آموزش بانک دی گفت: آموزش با توس��عه یافتگی و 
متعالی شدن سازمان ها مرتبط است و جزو الینفک سازمان های توسعه یافته و پیشرو 
محسوب می شود.شفیع زاده با اشا ره به اینکه آموزش، یک شاخص ارزیابی سازمان ها و 
کیفیت مدیریت است و نشانگر قابلیت توسعه یافتن و پیشرویی سازمان هاست تصریح 
کرد: امروزه هیچ سازمان موفقی وجود ندارد مگر اینکه دارای ساختار آموزش مناسبی 
باش��د، چراکه آموزش در س��ازمان به توس��عه دانش، حرفه ای و تخصصی کردن آن از 

طریق نشر توانایی ها و دانایی ها منجر می شود.

پیشتازی بانک اقتصاد نوین در ترویج فرهنگ بانکداری 
براي دومین سال متوالي و همزمان با آغاز هفته جهاني پول در سراسر دنیا، برنامه هاي 

این هفته در جمهوري اسالمي ایران به همت بانک اقتصادنوین اجرا خواهد شد. 
همزمان با این ایام، برنامه هاي متنوعي از 15 تا 20 اسفند با شعار جهاني »مشارکت 
کنید؛ هوشمندانه پس انداز کنید« در شعب منتخب بانک اقتصاد نوین در سراسر کشور 
برگزار خواهد شد. همچنین در جشنواره هفته جهاني پول، کودکان و نوجوانان 8 تا 18 
س��اله براي اتخاذ تصمیمات اقتصادي عاقالنه، پس انداز، مهارت کاریابي و امرار معاش و 
نهایتا شکستن زنجیره فقر آموزش مي بینند. بر پایه این گزارش بانک اقتصادنوین همزمان 
با هفته جهاني پول، محصول جدیدي براي نوجوانان 13 الي 18 سال بنام »کارت نوجوان« 
معرفي خواهد کرد که جزییات این خدمت، اعالم خواهد شد. بانک اقتصادنوین به عنوان 
 )GMW Global money week( نماینده هماهنگ کننده برنامه هفته جهاني پول
وظیفه ترویج این فرهنگ را در جمهوري اسالمي ایران بر عهده گرفته است. البته از جمله 
سازمان ها و نهادهاي حامي این برنامه مي توان سازمان ملل متحد، یونیسف و مسترکارت 
و ح��دود 91 موسس��ه بانکي و مالي در اقصي نقاط جهان اش��اره ک��رد که از جمهوري 
اسالمي ایران نیز بانک اقتصادنوین در این سازمان عضویت دارد. سال گذشته حدودا 5,6 
میلیون کودک و نوجوان شامل 124 کشور و 962 سازمان در این رویداد شرکت کردند و 
همچنین در جمهوري اسالمي ایران این برنامه به همت بانک اقتصادنوین برگزار شد که 

مورد استقبال کودکان و نوجوانان و خانواده هاي آنها قرار گرفت.

بیمه »ما« و دریافت تندیس نقره ای 
درپانزدهمین همایش روز ملی حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
تندیس نقره ای این همایش از سوی وزیر 
صنعت، معدن و تجارت به مجید صفدری 

مدیر عامل بیمه »ما« اعطا شد. 
 بر پایه این گزارش در همایش مذکور 
محمد رضا  نعمت زاده وزیر صنعت، معدن 
و تجارت به ض��رورت توجه به فرهنگ و 

جایگاه مصرف کننده در کشور اشاره کرد و گفت: باید حقوق مصرف کننده را در چند 
سطح قیمت، کیفیت و خدمات مورد انتظار مصرف کننده دنبال کنیم. همچنین شرکت 
بیمه »ما« پس از کسب دو سال متوالی گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان، 
امسال برای نخستین بار موفق شد موفق تندیس نقره ای رویداد مذکور را کسب کند. 

تمدید تخفیفات ویژه بیمه »ما« تا عید نوروز 
با توجه به استقبال بی نظیر بیمه گذاران طرح تخفیفات بیمه »ما« که به مناسبت 
ایام اهلل مبارک دهه فجر ارائه ش��ده بود، تا عید نوروز تمدید شد. براساس این گزارش، 
بیمه »ما«به منظور ارائه خدمات مطلوب، رعایت اصل مش��تری مداری، جذب و حفظ 
پرتف��وی بیمه گذارانش اقدام به اعطای تخفیف��ات ویژه در بیمه  نامه های مختلف خود 
نموده اس��ت.این گ��زارش می افزاید که بیم��ه »ما« در بیمه نامه ه��ای اتومبیل تا 55 
درصد،بیمه نامه مسافران عازم به خارج از کشور 5 درصد، آتش سوزی منازل مسکونی 
40 درصد، آتش سوزی مراکز صنعتی 10 درصد،آتش سوزی مراکز تجاری 15 درصد، 
بیمه نامه های مسئولیت35درصد، بیمه نامه های باربری برای عموم متقاضیان 15 درصد 
و برای شرکت های مهندسی محور و دانش بنیان60 درصد، حوادث انفرادی 20 درصد 
و بیمه نام��ه عمر انفرادی 20 درص��د )در هزینه های بیمه گ��ری( تخفیفات ویژه برای 

بیمه گذاران در نظر گرفته است.

استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی در بانک تجارت 
اجرای توافق هس��ته ای این فرصت را ایجاد کرده تا بانک تجارت نیز همچون س��ایر 

بانک ها بتواند دوباره با سیستم بانکداری بین المللی ارتباط برقرار کند.
فهیم هاش��می رئیس هیات مدیره بانک تجارت با اعالم این مطلب گفت: باید توجه 
داشته باشیم در طول سال هایی که ارتباط شبکه بانکی کشور با سیستم مالی بین المللی 
قطع بوده، به لحاظ تغییرات زیادی که در استانداردهای مالی بین المللی به وجود آمده 
فاصله گرفتن بانکداری کش��ورمان با شاخص های اس��تاندارد بانکداری، نگرانی هایی را 
ایجاد کرده است. هاش��می با اشاره به تدوین استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
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وی��ژه

ش��رکت ایرانول به دلیل عملکرد موفق شرکت 
نفت ایرانول از بین بیش از 100 ش��رکت برتر، لوح 

تقدیردریافت کرد. 
ب��ر پایه این گ��زارش  در جش��نواره رتبه بندی 
شرکت های تابعه شستا که برای دومین بار برگزار 
می شود، عیسی اسحاقی مدیر عامل شرکت ایرانول  
به دلیل عملکرد موفق ش��رکت نفت ایرانول از بین 
بیش از 100 شرکت، مفتخر به دریافت لوح تقدیر 
از کبریایی زاده رئیس هیات مدیره سازمان تأمین 
اجتماع��ی، نوربخ��ش مدیرعامل س��ازمان تأمین 
اجتماعی، آیت الهی مدیرعامل شستا و لطفی نایب 

رئیس هیات مدیره شستا شد.
البت��ه در ای��ن مراس��م نوربخ��ش مدیرعام��ل 
س��ازمان تأمین اجتماعی، در مورد مسئولیت های 
س��ازمان تأمین اجتماعی در قبال حفظ و توس��عه 

ارزش دارایی بیمه شدگان از منظر اهداف راهبری شرکتی )شفافیت، پاسخگویی( به ارایه مطالبی پرداخت. همچنین 
آیت الهی مدیرعامل ش��رکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی)شستا( در مورد عملکرد، مسئولیت ها، نقش ها و انتظارات 
از کمیته های حسابرسی و حسابرسان داخلی در شستا سخنانی را بیان داشت. گفتنی است، گروه بنگاه های اقتصادی 
شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی در راستای سیاست ها و راهبردهای کالن سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر ارتقای 
بازدهی سرمایه گذاری ها، طرح رتبه بندی شرکت های تابعه خود را اجرا کرد. این گزارش می افزاید که دومین همایش 
حسابرس��ان داخلی و رتبه بندی شرکت های تابعه شس��تابا حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و معاونین سازمان 
تأمین اجتماعی، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره ش��رکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی)شستا(، مدیران حسابرسی 
داخلی و مدیران برنامه ریزی گروه شستا و اعضای هیات مدیره و مدیران عامل کلیه هلدینگ ها و شرکت های تابعه در 

مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما برگزار شد.

درخشش ایرانول در بین 100 شرکت برتر 

 کارخانجات تولیدی شیشه 
دارویی رازی )کرازی(

 بودجه اولیه
94 

 بودجه 94
94/07/29

 بودجه 94
94/10/29

سه ماهه اول 
94
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دوم 94

 شش ماهه 
 بودجه 94 نه ماهه 94سه ماهه سوم94/06/31

به واقعی 93
 سه ماهه 

دوم به اول
 سه ماهه 

سوم به دوم
 نه ماهه 94 
به 9 ماهه 93

 پوشش
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%71%32%40-%%18,36286-6,027-12,335-6,045-6,290-25,828-25,732-19,771-هزینه عمومی اداری

%100%81-%128-%71-%81-3,537-3,772235-841-2,931-3,537-3,772-2,907-سایر درآمدها )هزینه های( عملیاتی

%67%9240-%%7322%151,554150,121136,22664247,65248,29443,19391,487407سود عملیاتی

%77%230%14-2-%%16,029329-4,759-11,270-5,566-5,704-20,829-21,459-18,905-هزینه های مالی

%6%93-%101%48%60,71678,40178,7308501,2592,1092,5294,63823درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

سایر درآمدها)هزینه(های 
%536%182-%61-%1598-%115-21,357-6,319-15,038-16,114-3,9851,076-18,430-2,034-غیرعملیاتی )متفرقه(

%31%48-%27%968-%3,13627,23124,09534,64458,73970-191,331188,633190,142سود خالص قبل از کسر مالیات

%47%1%54%11,638116-7,049-4,589-4,589-24,8850-24,288-28,132-مالیات

%29%53-%22%822-%3,13622,64219,50627,59547,10165-163,199164,345165,257سود خالص پس از کسر مالیات

243,000243,000243,000243,000243,000243,000243,000243,000سرمایه

%29%53-%22%822-%13938011419465-672676680سود هر سهم

%103%12-%14-%%12-%46%48%45%44%45%45%44%45حاشیه سود ناخالص

سود و زیان

صنایعوشرکتها

 هفته نامه بورس: شرکت دارویی رازی در نخستین بودجه اعالمی سال مالی 94 مبلغ 
672 ریال سود برای هر سهم کل سال در نظر گرفت و در گزارش دوره 9 ماه این مبلغ را 
به 680 ریال افزایش داد. این در حالی بود که س��ود واقعی س��ال مالی 93 مبلغ 413 ریال 
بود که 145 ریال آن تا پایان دوره 9 ماهه و مابقی در سه ماهه پایانی سال محقق شد. در 
پایان دوره 9 ماهه امس��ال شرکت 194 ریال سود برای هر سهم کنار گذاشت و 29 درصد 

از بودجه را محقق ساخت.
تنها محصول این ش��رکت بطری های دارویی اس��ت. در پایان دوره 9 ماهه امسال حدود 
13 هزار تن بطری دارویی تولید ش��د که نس��بت به دوره مشابه س��ال گذشته رشد 402 
درصدی داش��ت. در بودجه سال جاری تولید 17 هزار بطری شیشه ای پیش بینی شده که 

در دوره 9 ماهه 76 درصد از بودجه پوشش داده است.
در دوره 9 ماهه امس��ال این ش��رکت 9,842 تن بطری داروی��ی را به ارزش 246,788 

میلیون ریال فروخت و بیش از 66 درصد از بودجه را پوشاند.
ش��رکت پیش بین��ی کرده تا پایان س��ال مال��ی 94 14,668 تن محص��ول را به ارزش 
371,215 میلی��ون ریال بفروش��د.اما از نظر نرخ فروش، محصوالت شیش��ه دارویی رازی 
در دوره 9 ماهه امس��ال نسبت به سال گذشته با کاهش نسبی مواجه شد. میانگین قیمت 
فروش بطری های دارویی در دوره 9 ماهه س��ال گذشته 25,698,441 ریال در هر تن بود 

که در سال جاری با یک درصد کاهش به 25,074,985 ریال در هر تن رسید.
قیم��ت محصوالت این ش��رکت از ابتدای س��ال جاری ت��ا پایان دوره 9 ماه��ه با روند 
کاهش��ی همراه بوده است. ش��رکت در دوره 9 ماهه س��ال مالی 94 مبلغ )21,3( میلیارد 
ریال هزینه متفرقه شناس��ایی کرده که بخش عمده آن ناش��ی از تس��عیر ارز بوده اس��ت. 
 طرح س��هام تش��ویقی مدیران نیز بخش اندکی از هزینه های متفرقه ش��رکت در این دوره 

به شمار می رود.
»کرازی« در بودجه امس��ال بالغ بر 78,7 میلیارد ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها 

در نظر گرفته که 72,8 میلیارد ریال آن ناش��ی از س��رمایه گذاری در سهام شرکت تولیدی 
شیش��ه بسته بندی تاکس��تان هس��ت. 5,4 میلیارد ریال از این س��رمایه گذاری ها از محل 

سپرده های بانکی است.
الزم به ذکر اس��ت ش��رکت داروی��ی رازی پس از انج��ام مزایده، ماش��ین آالت و کوره 
قدیمی خود را در ماه جاری به فروش رساند. مبلغ فروش این ماشین آالت 20 میلیارد ریال 
ب��وده که تقریبا کل این مبلغ در بخش س��ایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی ش��ناخته 
خواهد شد. با توجه به اینکه در بودجه جدید مبلغ فروش برآوردی احتماال کمتر از بودجه 
قبلی خواهد ش��د و همچنین نوس��انات نرخ ارز باعث ایجاد زیان تسعیر ارز تسهیالت ارزی 
ش��رکت ش��ده بنابراین س��ود حاصل از فروش این ماش��ین آالت تأثیر محسوسی در سود 

برآوردی هر سهم شرکت نخواهد داشت.
حدود 27 درصد از بهای تمام ش��ده ش��رکت شیش��ه دارویی رازی را مواد اولیه تشکیل 
می دهد. 48 درصد از این مواد ش��امل شیشه خرده و 35 درصد از آن شامل کربنات سدیم 
هس��ت. همان طور که مش��خص است قیمت دو ماده اولیه عمده این شرکت نسبت به سال 
گذشته افزایش یافته است. روند قیمتی این مواد در سال جاری نیز صعودی بوده که نکته ای 

منفی برای شرکت به شمار می رود.
صد در صد مواد اولیه ش��رکت از داخل تأمین می شود اما بخش کمی از فروش به صورت 
صادراتی انجام می شود. در دوره 9 ماهه امسال 5 درصد از محصوالت شر کت در خارج از 
کشور به فروش رسیده که نسبت به فروش صادراتی سال مالی گذشته 3 درصد کاهش یافته 
است.منابع ارزی حاصل از فروش صادراتی دوره 9 ماهه امسال 196,297 دالر و 179,850 

یورو بود. نرخ برابری هر دالر 34,099 ریال و هر یورو 38,013 ریال بود.
با توجه به بهبود وضعیت فروش و شرایط عملیاتی شرکت و پیش بینی تداوم این شرایط 
در س��ه ماهه چهارم امسال به نظر می رسد شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی 

تا پایان سال جاری به سختی بتواند فروش و سود برآوردی را محقق کند.

تحقق 29 درصد سود دهی دارویی رازی
ذرهبین  شرکت مخابرات ایران

شماره ثبت شرکت نزد فرابورس ایرانبازارپتروشیمی ماروننام شرکت 
10918سازمان بورس و اواق بهادار

شماره ثبت شرکت نزد بورس اوراق بهادار تهران بازارمخابرات ایران نام شرکت 
10614سازمان بورس و اواق بهادار

تاریخ پذیرش شرکت نزد تابلوی اصلی بازار اول تابلو1350/01/01تاریخ تاسیس
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باشركتها
پوشش 36 درصدی پیش بینی های »فنوال« در 9 ماه 

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم در دوره 9 ماهه موفق شد با اختصاص 16 ریال سود به ازای هر سهم معادل 
36 درصد از پیش بینی هایش را پوشش دهد.  

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 94 را با سرمایه 
678 میلیارد و 347 میلیون ریال و به صورت حسابرسی شده مبلغ 44 ریال اعالم کرده است و طی دوره 9 ماهه موفق شد با 
اختصاص 16 ریال سود به ازای هر سهم معادل 36 درصد از پیش بینی هایش را پوشش دهد. بر اساس این گزارش »فنوال« 
اعالم کرد در سه ماهه سوم امسال موفق شده است معادل 73 درصد از فروش و بهای تمام شده کاالی فروش رفته و سود 

ناخالص، معادل 68 درصد از سود عملیاتی و 36 درصد از سود خالص را محقق کند.

پتروشیمی کازرون  11 میلیارد ریال سود کسب کرد
شرکت پتروشیمی کازرون در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 94 مبلغ 11 میلیارد و 217 میلیون ریال سود خالص کسب 

کرد و بر این اساس مبلغ 17 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.  
شرکت پتروشیمی کازرون بهشهر صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 94 را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد. 
بر اساس این گزارش، »شکازرون« در سال مالی 94 درآمدی کسب نکرد و زیان عملیاتی دوره با احتساب هزینه های اداری 
عمومی و هزینه های عملیاتی به مبلغ 8 میلیارد و 954 میلیون ریال رسید. از زیان عملیاتی درآمدهای غیر عملیاتی کسر شد 
و سود خالص دوره به مبلغ 11 میلیارد و 217 میلیون ریال بدست آمد و بر این اساس مبلغ 17 ریال سود به ازای هر سهم 
کنار گذاشت. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال افزوده شد و در نهایت مبلغ 20 میلیارد و 255 میلیون ریال 

سود انباشته پایان دوره در حساب های این شرکت منظور شد.

پیش بینی 328 ریال سود به ازای هر سهم »شتران« در سال 95  
شرکت پاالیش نفت تهران در دوره 12 ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 95 مبلغ دو هزار و 626 میلیارد و 294 میلیون ریال 

سود برای پایان دوره در حساب های خود پیش بینی کرد که نسبت به سال جاری 16 درصد افزایش را نشان می دهد. 
شرکت پاالیش نفت تهران صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 95 را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

بر اساس این گزارش این شرکت اعالم کرد در دوره 12 ماهه یاد شده، مبلغ 127 هزار و 861 میلیارد و 583 میلیون ریال 
درآمد حاصل از فروش خواهد داشت که پس از کسر بهای تمام شده کاالی فروش رفته از آن، سود ناخالص دوره به مبلغ 
چهار هزار و 406 میلیارد و 748 میلیون ریال می رسد. از سود عملیاتی نیز هزینه های مالی و مالیات کسر و درآمدهای غیر 
عملیاتی به آن افزوده شد و سود خالص دوره به مبلغ دو هزار و 626 میلیارد و 294 میلیون ریال رسید و بر این اساس مبلغ 
328 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت. در این پیش بینی سود خالص هر سهم با سرمایه هشت هزار میلیارد ریال، 

مبلغ 328 ریال برآورد شد.

اختصاص 418 ریال سود به ازای هر سهم »ثمسکن«  
شرکت سرمایه گذاری مسکن در دوره 12 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 94 مبلغ یک هزار و 255 میلیارد و 485 میلیون ریال 

سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 418 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.
شرکت سرمایه گذاری مسکن صورت های مالی یکساله منتهی به 30 آذر ماه 94 را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد. بر 
اساس این گزارش، »ثمسکن« در سال مالی یاد شده و با سرمایه پنج هزار میلیارد ریال مبلغ یک هزار و 443 میلیارد و 270 
میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری و فروش سرمایه گذاری داشت که با کسر هزینه های عمومی،اداری و افزوده شدن 
درآمدهای عملیاتی به آن، سود عملیاتی دوره به مبلغ یک هزار و 330 میلیارد و 51 میلیون ریال رسید. ازسود عملیاتی 
دوره نیز هزینه های مالی و مالیات کسر و با افزوده شدن درآمدهای متفرقه به آن، سود خالص دوره به مبلغ یک هزار و 255 
میلیارد و 485 میلیون ریال بدست آمد و بر این اساس مبلغ 418 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت. به سود خالص 
دوره نیز سود انباشته ابتدای سال افزوده شد و در نهایت مبلغ یک هزار و 333 میلیارد و 549 میلیون ریال سود انباشته پایان 

دوره در حساب های این شرکت منظور شد.

کسب بیش از یک هزار میلیارد ریال سود انباشته »وبهمن« 
شرکت سرمایه گذاری بهمن در دوره 12 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 94 مبلغ یک هزار و 53 میلیارد و 582 میلیون ریال 

سود انباشته پایان دوره در حساب های خود منظور کرد.  
شرکت سرمایه گذاری بهمن صورت های مالی یکساله منتهی به 30 آذر ماه 94 را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، »وبهمن« در سال مالی یاد شده و با سرمایه دو هزار و 420 میلیارد ریال مبلغ 720 میلیارد و 741 
میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری و فروش سرمایه گذاری داشت که با کسر هزینه های عمومی، اداری و هزینه های 
عملیاتی به آن، سود عملیاتی دوره به مبلغ 526 میلیارد و 806 میلیون ریال رسید. از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی 
کسر و با افزوده شدن درآمدهای متفرقه به آن، سود خالص دوره به مبلغ 527 میلیارد و 544 میلیون ریال بدست آمد و بر 
این اساس مبلغ 218 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال افزوده شد و 

در نهایت مبلغ یک هزار و 53 میلیارد و 582 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب های این شرکت منظور شد.

»تپمپی« در ماه گذشته نه خریدار و نه فروشنده بود
شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران در دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 94 نه خریدار و نه فروشنده سهام بورسی بود.

شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 
94 را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. بر اساس این گزارش این شرکت در ابتدای بهمن ماه سال جاری و با سرمایه 
110 میلیارد ریال، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده چهار میلیارد و 714 میلیون ریال و ارزش بازار 
دو میلیارد و 763 میلیون ریال در س��بد س��هام خود داشت. طی این دوره یک ماهه بهای تمام شده آن بدون تغییر بود در 
حالی که ارزش بازار آن نیز معادل 664 میلیون ریال افزایش یافت و به دو میلیارد و 763 میلیون ریال رسید. گفتنی است 

این شرکت طی ماه گذشته سهام هیچ شرکت بورسی را تحصیل یا واگذار نکرد.

دارویی البرز  153 میلیون ریال سهم فروخت
 ارزش بازار شرکت گروه دارویی البرز در دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 94 معادل یک هزار و 600 میلیارد و 956 

میلیون ریال افزایش یافت.
شرکت گروه دارویی البرز صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 94 را به صورت 
حسابرسی نشده منتشر کرد. بر اساس این گزارش این شرکت در ابتدای بهمن ماه سال جاری و با سرمایه دو هزار و 100 
میلیارد و 100 میلیون ریال، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده دو هزار و 520 میلیارد و 415 میلیون 
ریال و ارزش بازار 9 هزار و 724 میلیارد و 447 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. طی این دوره یک ماهه بهای تمام 
شده آن معادل 6 میلیارد و 401 میلیون ریال کاهش یافت و به دو هزار و 514 میلیارد و 14 میلیون ریال رسید در حالی 
که ارزش بازار آن نیز معادل یک هزار و 600 میلیارد و 956 میلیون ریال افزایش یافت و به 11 هزار و 325 میلیارد و 403 
میلیون ریال رسید. گفتنی است این شرکت طی ماه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 6 
میلی��ارد و 554 میلی��ون ریال و مبلغ 34 میلیارد و 274 میلیون ری��ال واگذار کرد و از این بابت معادل 27 میلیارد و 720 
میلیون ریال سود شناسایی کرد. همچنین طی دوره یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام 

شده 153 میلیون ریال خریداری کرد.

 هفته نامه بورس: ش��رکت پتروشیمی ش��ازند در پایان 
دوره 9 ماهه سال مالی 94 بالغ بر 1,458,827 تن محصول 

تولید کرد و 76 درصد از بودجه امسال را پوشش داد.
مقدار تولید س��ه ماهه اول امسال 471 هزار و 53 تن بود 
ک��ه در س��ه ماهه دوم با 5 درصد افزای��ش به 493 هزار و 
204 تن رس��ید. تولید سه ماهه س��وم تقریبا بدون تغییر 
نسبت به س��ه ماهه دوم معادل 494 هزار و 570 تن بود. 
تولید 9 ماهه س��ال جاری در مقایسه با دوره 9 ماهه سال 
گذش��ته 27 درصد افزایش داشت. با این وجود شرکت در 
نخس��تین بودجه اعالمی س��ال مالی منتهی به 29 اسفند 
95 مق��دار تولی��د را با 18 رصد کاهش نس��بت به س��ال 
جاری مع��ادل 1,575,140 تن پیش بینی کرده اس��ت. با 
توجه به روند افزایش��ی تولید س��ال جاری شرکت بودجه 
کل س��ال را نس��بت به نخس��تین بودجه 94 افزایش داده 
و به 1,929,615 تن رس��انده اس��ت. ف��روش محصوالت 
پتروشیمی شازند نیز از ابتدای سال جاری تا پایان دوره 9 
ماهه با روند صعودی همراه بود. به طوری که فروش تناژی 
محصوالت این شرکت در تابستان سال جاری به 245 هزار 
و 988 تن رس��ید که نسبت به بهار 13 درصد رشد یافت. 
فروش مقداری ش��ازند در فصل پایی��ز با 2 درصد افزایش 
نس��بت به تابس��تان به 249 هزار و 710 تن رسید. بدین 
ترتیب ش��رکت در پایان دوره 9 ماه��ه 712 هزار و 854 
تن محصول فروخت که این مقدار در قیاس با دوره مشابه 

سال 93 با رشد 30 درصدی همراه شد.
اما با وجود شرایط مطلوب فروش تناژی در سال جاری شرکت 
پتروشیمی شازند نخستین بودجه سال مالی 95 را محتاطانه و 
با کاهش فروش مقداری نسبت به بودجه امسال در نظر گرفته 
است. این در حالی است که بدلیل وضعیت مناسب فروش و 
روند افزایشی مقدار فروش از ماه های ابتدایی امسال تا پایان 
دوره 12 ماهه شرکت مقدار فروش بودجه امسال را نسبت به 
بودجه های قبلی تعدیل داد و به 936 هزار و 168 تن رساند 
که در پایان دوره 9 ماهه 76 درصد از این مقدار محقق شده 
است. اما برای شازند در سال مالی جاری شرایط فروش ریالی 
به اندازه فروش مقداری مطلوب نبود به طوری که فروش مبلغ 

فروش پاییز نسبت به تابستان 7 درصد افت کرد.
در به��ار امس��ال ارزش فروش محصوالت ش��ازند به 6,319 
میلیارد ریال بالغ ش��د و در تابس��تان با 1 درصد افزایش به 
6,382 میلیارد ریال رس��ید اما در س��ه ماهه سوم به 5,954 

میلیارد ریال کاهش یافت.
علت افت فروش ریالی محصوالت این شرکت کاهش نسبی 
به��ای فروش محص��والت در این دوره بود. ب��ا توجه به روند 
کاهشی نرخ فروش عمده محصوالت ش��ازند از ابتدای سال 

جاری تا پایان دوره 9 ماهه شرکت در بودجه های تعدیل شده 
قیمت فروش محصوالت خ��ود را کاهش داده که با توجه به 
این مس��اله در پایان دوره 9 ماهه موفق شده بخش زیادی از 

محصوالت خود را بر اساس بودجه به فروش برساند.
شرکت پتروشیمی ش��ازند در تازه ترین بودجه اعالمی سال 
مالی 94 سود هر سهم را با 21 درصد تعدیل از 1311 ریال 
به 1589 ریال افزایش داده که این افزایش 278 ریالی ناشی 
از برآورد افزایش درآمد حاصل از س��رمایه گذاری ها صورت 
گرفته است. این شرکت در نخستین بودجه اعالمی سال مالی 
94 مبل��غ 653 میلیارد و 883 میلیون ریال درآمد از محل 
س��رمایه گذاری ها در نظر گرفته بود ک��ه در گزارش دوره 6 
ماهه این مبلغ را به 901 میلیارد و 140 میلیارد ریال افزایش 
داد و ح��اال در تازه ترین گزارش که مربوط به دوره 9 ماهه 
اس��ت این مبلغ را با رشد قابل مالحظه ای به 3,264,288 
میلیون ریال رس��انده ک��ه در پای��ان دوره 9 ماهه تنها 11 
درصد از آن محقق ش��ده است. شرکت اعالم کرده با توجه 
به قطعی بودن فروش شرکت پتروشمیران دستیابی به سود 
اعالمی قابل تصور است اما هنوز هیات مدیره تصمیمی مبنی 
بر تغییر مبلغ سود تقس��یمی مجمع آتی شاراک ندارد. این 
ش��رکت نرخ و مبلغ مواد اولیه موردنیاز تولید برنامه ش��ده 
س��ال مالی جاری را بر اساس میانگین نرخ های تحقق یافته 
آذرماه س��ال جاري تهیه  کرده است. حجم خرید و مصرف 

مواد اولیه جهت دوره 3 ماهه چهارم سال با توجه به برنامه 
تولید و بر اس��اس ظرفیت دریافت خوراک از ش��رکت های 
پاالیش نفت داخلي پیش بینی و تهیه شده و کمبود خوراک 
موردنیاز تولید از شرکت های خارجي تأمین می شود. شایان 
ذکر است نرخ تسعیر ارز جهت خرید مواد اولیه از شرکت های 
پاالیش نفت داخلي و همچنین مواد اولیه وارداتي به ترتیب 
بر اس��اس میانگین نرخ مبادله ای و میانگین نرخ ارز آزاد ماه 

مذکور در نظر گرفته شده است.
شرکت در نخستین بودجه اعالمی س��ال مالی 95 با 3,600 
میلیارد ریال سرمایه سود هر سهم کل سال را 901 ریال در 
نظر گرفته است. گفتنی است شازند در سه ماهه اول امسال 
مبلغ 901 ریال سود برای هر سهم ساخت و در تابستان سود 
هر س��هم به 194 ریال رسید اما س��ود هر سهم فصل پاییز 
معادل 116 ریال بود. بدین ترتیب ش��رکت در پایان دوره 9 
ماهه 662 ریال سود برای هر سهم شناسایی کرد و 42 درصد 

از بودجه کل سال را پوشش داد.
با توجه به ش��رایط مناسب تولید و فروش شازند طی دوره 9 
ماهه امسال به نظر می رسد رسیدن به فروش بودجه شده تا 
پایان سال جاری کار دشواری نباشد. از طرفی با توجه به اعالم 
قطعی بودن فروش سهام شرکت پتروشمیران از طرف شرکت 
شازند، پیش بینی می شود این شرکت تا پایان دوره 12 ماهه 

به سود اعالمی دست یابد.

سود 901 ریالی پتروشیمی شازند برای سال 95

پاکشو تولید و فروش را کاهش داد
 هفته نامه بورس: ش��رکت پاکش��و در پایان دوره 9 ماهه سال مالی منتهی به 29 
اسفند 94 مقدار تولید خود را به 128 هزار و 903 تن رساند که این مقدار تولید نسبت 

به دوره مشابه سال گذشته 8 درصد کاهش داشت.
در سه ماهه اول امسال 32 هزار و 987 تن محصول تولید شد و در سه ماهه دوم این 
مقدار با 66 درصد رشد به 54 هزار و 646 تن رسید اما در سه ماهه سوم روند افزایشی 
تولید این شرکت متوقف شد و تولیدات پاکشو با 24 درصد کاهش نسبت به تابستان به 
41 هزار و 270 تن بالغ شد. پاکشو بودجه امسال را با تولید 217 هزار و 22 تن در نظر 
گرفته که در مقایسه با عملکرد واقعی سال 93 با 6 درصد افزایش همراه است. در پایان 

دوره 9 ماهه شرکت موفق شده 59 درصد از این پیش بینی را محقق کند.
از نظر فروش نیز شرکت طی سه ماهه سوم امسال عملکرد ضعیفی نسبت به سه ماهه 
دوم از خود نشان داد. در سه ماهه سوم سال جاری پاکشو 32 هزار و 754 تن محصول 
فروخ��ت که این مبلغ طی س��ه ماهه دوم با 67 درص��د افزایش به 54 هزار و 618 تن 
رس��ید. فروش سه ماهه سوم امس��ال 40 هزار و 932 تن بود که در قیاس با سه ماهه 
دوم 25 درصد افت کرد. پاکش��و پیش بینی کرده تا پایان س��ال جاری 217 هزار و 22 
تن یعنی دقیقا مقدار تولید بودجه ش��ده را به فروش برس��اند که تا پایان دوره 9 ماهه 
59 درصد آن را محقق کرده اس��ت. این در حالی است که فروش واقعی سال مالی 93 
مع��ادل 206 هزار و 356 تن بود. از نظر نرخ فروش محصوالت باید گفت که ش��رکت 
طی س��ه ماهه سوم شرایط مطلوبی را تجربه کرده اما کاهش فروش تناژی محصوالت 
تاثیر افزایش قیمت محصوالت را تا حد زیادی کمرنگ کرد و ارزش فروش محصوالت 
را طی دوره سه ماهه با کاهش مواجه ساخت. به طور کلی شرکت توانست طی دوره 9 
ماهه امسال بالغ بر 4,422 میلیارد ریال محصول به فروش برساند که این مبلغ نسبت 
به دوره مش��ابه سال گذش��ته 2 درصد افزایش داشت. فروش بودجه امسال نیز نسبت 
به عملکرد واقعی کل س��ال 93 با افزایش 11 درصدی و به مبلغ 7,321 میلیارد ریال 
در نظر گرفته ش��ده که تا پایان دوره 9 ماهه 60 درصد این مبلغ شناسایی شده است. 
با توجه به وضعیت فروش دوره 9 ماهه پیش بینی می ش��ود فروش برآوردی ش��رکت تا 
پایان سال جاری محقق نگردد. ارزش فروش محصوالت پاکشو طی بهار امسال 1,102 
میلیارد ریال بود که در تابس��تان با 64 درصد رش��د به 1,807 میلیارد ریال رسید اما 
ظرف پاییز ش��رکت 1,512 میلیارد ریال محصول فروخت که نس��بت به تابستان 16 
درصد کمتر بود. به طور کلی ش��رکت پاکش��و در س��ال جاری توانسته بخش زیادی از 
محصوالت خود را با قیمت های باالتر از سال گذشته به فروش برساند اما ضعف فروش 

مقداری عملکرد چندان مطلوبی را از این شرکت به همراه نداشته است.
عمده ترین محصول شرکت مایعات است که بیش از نیمی از ارزش فروش را در بر می گیرد. 

میانگین نرخ فروش این گروه از محصوالت طی دوره 9 ماهه امسال 30,620,506 ریال در 
هر تن بوده که در قیاس با دوره مشابه سال گذشته 18 درصد افزایش را نشان می دهد. 
قیمت فروش این گروه از محصوالت نیز در بودجه امس��ال با رش��د 8 درصدی نسبت به 
عملکرد واقعی کل س��ال 93 پیش بینی شده که شرکت در پایان دوره 9 ماهه به راحتی 
بودجه اعالمی را پوشش داده است. کاهش نسبی مقدار تولید طی سه ماهه سوم امسال 
موجب رشد 5 درصدی حاشیه سود ناخالص نسبت به دوره های قبلی شد و به 38 درصد 
رسید. کاهش فروش در پاییز موجب پایین آمدن هزینه های مالی شد که به نظر می رسد 
تا پایان سال جاری هزینه های مالی شرکت نسبت به بودجه کاهش یابد. در بودجه سال 
جاری پاکشو حدود 143 میلیارد ریال درآمد از محل سرمایه گذاری ها پیش بینی شده که 
تا پایان دوره 9 ماهه تنها 19 درصد آن محقق ش��ده است. بیش از 107 میلیارد ریال از 
این مبلغ از محل سرمایه گذاری در شرکت ایراندار، 19 میلیارد ریال از محل سپرده های 
بانکی و 16 میلیارد ریال از محل س��هام شرکت پاکان پالستکار است. شرکت پاکشو در 
حالی که طی سال مالی 93 مبلغ 1845 ریال سود برای هر سهم محقق کرده بود سود 
هر سهم بودجه 94 را به مبلغ 2028 ریال پیش بینی کرده است. EPS فصل بهار امسال 
273 ری��ال، تابس��تان 379 ریال و فصل پاییز 627 ریال ب��ود که بدین ترتیب EPS هر 
سهم کل دوره 9 ماهه به 1278 ریال رسید و 63 درصد از بودجه کل سال جاری محقق 
ش��د. با توجه به روند کاهش��ی فروش طی سه ماهه سوم و پیش بینی تداوم این وضعیت 
برای سه ماهه چهارم امسال، به نظر می رسد چنانچه شرکت در شناسایی سود حاصل از 
سرمایه گذاری ها موفق باشد باز هم نخواهد توانست تا پایان دوره 12 ماهه سال جاری به 

سود بودجه شده دست یابد.

صورت سود و زیان
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داروسازیزهراویفروشسال95راباافزایشپیشبینیکرد
 هفته نامه بورس: ش��رکت داروس��ازی زهراوی در پایان دوره 9 ماهه س��ال مالی 94 توانست 781 میلیون عدد 
محصول تولید کند و حدود 60 درصد از بودجه برآوردی کل سال را پوشش دهد. مقدار تولید این دوره در قیاس با دوره 

مشابه سال گذشته 38 درصد افزایش داشت.
در نخستین بودجه اعالمی سال مالی 95 زهراوی تولید 1,284 میلیون عدد محصول را متصور شده که در مقایسه با 
بودجه امسال 2 درصد کاهش را نشان می دهد. این در حالی است که بودجه سال مالی 94 با رشد 61 درصدی مقدار 
تولید نس��بت به عملکرد واقعی سال مالی 93 در نظر گرفته ش��ده است. بر اساس نخستین بودجه اعالمی سال مالی 
منتهی به 29 اسفند 95 فروش مقداری زهراوی 1,275 میلیون عدد برآورد شده که نسبت به امسال 5 درصد کمتر 
است. حال آنکه بودجه سال جاری با رشد 64 درصدی مقدار فروش نسبت به واقعی سال 93 و معادل 1,336 میلیون 

عدد پیش بینی شده است.
در پایان دوره 9 ماهه این ش��رکت دارویی 815 میلیون عدد محصول به فروش رس��انده که این مقدار در مقایس��ه با 
دوره مش��ابه س��ال 93 با افزایش 61 درصدی همراه شده است. طی دوره 9 ماهه امسال زهراوی توانسته 61 درصد از 
بودجه برآوردی را محقق سازد. زهراوی پیش بینی کرده تا پایان سال مالی جاری 3,124,750 میلیون ریال از فروش 
محصوالتش کسب کند که تا پایان دوره 9 ماهه 70 درصد این مبلغ شناسایی شده است. فروش ریالی دوره 9 ماهه 

امسال زهراوی 17 درصد رشد را نسبت به دوره مشابه سال 93 تجربه کرده است.
در حالی که در بودجه س��ال جاری این دارویی مبلغ فروش با 14 درصد افزایش نس��بت به عملکرد واقعی س��ال 93 
پیش بینی شده نخستین بودجه سال مالی 95 نیز با 12 درصد افزایش در مقایسه با امسال برآورد شده است. از نظر 
نرخ فروش محصوالت باید گفت که شرکت در سال جاری بر روی اکثر محصوالت خود نسبت به سال گذشته با کاهش 
مواجه شده اما در نخستین بودجه سال آینده برخی از محصوالت را با افزایش قیمت نسبت به امسال در نظر گرفته 
اس��ت. عمده ترین محصول شرکت کپسول مایع است که بیش از نیمی از فروش آن را در بر می گیرد. این محصول در 
دوره 9 ماهه سال جاری با 15 درصد کاهش بها نسبت به دوره مشابه سال گذشته روبرو شده و از این رو نرخ آن در 

بودجه سال 95 با 9 درصد افت در مقایسه با بودجه سال جاری پیش بینی شده است. 
داروس��ازی زهراوی در حالی در دوره 9 ماهه امس��ال صد درصد فروش خود را داخلی انجام داده که در س��ال گذشته 
2 درصد فروش صادراتی داش��ت. شرکت در نخستین بودجه س��ال مالی 95 معادل 3 درصد فروش صادراتی در نظر 
گرفته است. گفتنی است بالغ بر 92 درصد از بهای تمام شده داروسازی زهراوی را مواد مستقیم تشکیل می دهد. این 
شرکت دارویی در سال جاری توانسته نیاز خود را به مواد اولیه خارجی نسبت به سال گذشته کاهش دهد. در دوره 9 
ماهه امسال منابع تأمین 73 درصد از مواد اولیه زهراوی خارجی بود که در قیاس با عملکرد واقعی سال 93 با کاهش 
15 درصدی همراه ش��ده اس��ت. کل مصارف ارزی ش��رکت در دوره 9 ماهه امسال به منظور خرید مواد اولیه و معادل 

25,761,515 دالر بود که هر دالر با متوسط نرخ 30,118 ریال تسعیر شد. 
شرکت داروسازی زهراوی در دوره 9 ماهه سال جاری بیش از 2,200 میلیارد ریال فروش داشت که به کسر )1,254( 
میلیارد ریال بهای تمام شده از این مبلغ شرکت به سود ناخالص 946 میلیارد ریالی و حاشیه سود 43 درصدی رسید. 

حاشیه سود این دوره نسبت به دوره مشابه سال گذشته یک درصد افزایش را تجربه کرده است.
در پایان دوره 9 ماهه زهراوی بیش از 842 میلیارد ریال سود عملیاتی کسب کرد. هزینه های مالی شرکت با توجه به 
رشد دریافت تسهیالت به 311 میلیارد ریال بالغ شد. خالص درآمدهای متفرقه این دوره 4,9 میلیارد ریال بود که در 

مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 17 درصد کاهش داشت. 
در پایان دوره 9 ماهه این شرکت دارویی توانست با 240 میلیارد ریال سرمایه 1,737 ریال سود شناسایی کرده و 72 
درصد از بودجه کل امسال را پوشش دهد. که با توجه به وضعیت مناسب فروش و حاشیه سود به نظر می رسد تا پایان 
س��ال جاری تحقق فروش و س��ود بودجه شده قابل دسترسی باشد. شرکت داروس��ازی زهراوی در دوره 9 ماهه سال 
گذشته 1,368 ریال سود برای هر سهم محقق کرد و در پایان سال به 2,254 ریال سود برای هر سهم دست یافت. این 

شرکت سود هر سهم امسال را 2,410 ریال و نخستین سود اعالمی سال 95 را 2,710 ریال پیش بینی کرده است.

اوراق بده��ی
اوراق بدهی سهم قابل توجهی از حجم معامالت بورس ها را به خود اختصاص می دهند؛ چندسالی 
اس��ت پای آنها به بازار س��رمایه ایران هم بازشده اس��ت. با همکاری شرکت تأمین سرمایه امین 
2نمودار تحلیلی حجم معامالت این اوراق و سهم آنها در بازار به تفکیک نام اوراق و شرکت های 

تأمین سرمایه که انتشار این اوراق را برعهده داشتند را منتشر می کنیم.
رتبه بندی اوراق منتهی به 1394/12/12 - دوره زمانی: هفتگی

 هفته نام�ه ب�ورس: ش��رکت ذوب آه��ن اصفهان در 
نخس��تین بودجه س��ال مالی 94 پیش بینی ک��رده بود تا 
پای��ان دوره 12 ماهه 4,103,419 تن محصول تولید کند 
و 4,303,419 ت��ن محص��ول را ب��ه ارزش 54,466,334 
میلی��ون ریال به فروش برس��اند ام��ا در بودجه بعدی که 
همراه با گزارش عملکرد دوره س��ه ماهه منتش��ر کرد این 

مقدار را تعدیل کرد.
در دومین بودجه ای که ش��رکت برای سال جاری منتشر 
ک��رده - که تا کنون بودجه جدیدتری از آن انتش��ار نداده 
- مق��دار تولی��د را به 2,520,000 تن و مق��دار فروش را 
ب��ه 4,103,650 ت��ن و ب��ه ارزش 42,374,222 میلیون 
ری��ال کاه��ش داده اس��ت. عملک��رد دوره 9 ماه��ه این 
شرکت به پوش��ش 65 درصد از بودجه برآوردی کل سال 
ج��اری انجامید. در بودجه تعدیل ش��ده مق��دار فروش از 
4,303,419 میلی��ون ریال ب��ه 4,103,650 میلیون ریال 
کاهش یافته اس��ت. در پایان دوره 9 ماهه این شرکت 56 
درصد از فروش مقداری کل س��ال ج��اری را محقق کرده 
اس��ت. حجم فروش محصوالت ذوب طی 9 ماهه امس��ال 
10 درصد کمتر از دوره مش��ابه س��ال گذشته بوده است. 
این در حالی اس��ت که شرکت بودجه سال جاری را با 16 
درصد افزایش فروش مقداری نس��بت ب��ه عملکرد واقعی 

سال گذشته در نظر گرفته است.
در پ��ی کاهش فروش مقداری و نرخ فروش محصوالت در 
سال جاری شرکت ذوب آهن در بودجه تعدیل شده ارزش 
ف��روش محصوالت کل امس��ال را مع��ادل 42,374,222 
میلیون ریال اعالم کرد. این در حالی است که در نخستین 
بودجه س��ال جاری فروش ریالی را 54,466,334 میلیون 
ریال در نظر گرفته بود. به طور کلی با وجود اینکه ش��رکت 
بودجه اولیه خود را از لحاظ تولید و فروش کاهش داد اما 
در پای��ان دوره 9 ماهه پوش��ش خوبی روی بودجه از خود 
نشان نداده است. در پایان این دوره نیمی از فروش مبلغی 
برآوردی کل س��ال جاری محقق شده است. ارزش فروش 
محص��والت در دوره 9 ماهه س��ال جاری نس��بت به دوره 

مشابه سال گذشته 31 درصد کاهش را نشان می دهد.
از دالیل عمده پیش بینی کاهش مبلغ ریالي فروش نسبت 
ب��ه اولین پیش بین��ی کاهش فروش مق��داری و همچنین 
کاهش نرخ فروش اس��ت که خ��ود متاثر از رکود حاکم بر 
بازار آهن آالت بدلیل کاهش فوق العاده س��اخت و ساز و 
اختص��اص اعظم بودجه عمراني دول��ت به طرح هاي نیمه 
تم��ام که تقاضا و نرخ آهن آالت را به ش��دت کاهش داده 
اس��ت که در نهایت منجر به عدم کس��ب درآمد 12,092 

میلیارد ریالي در بخش آهن آالت شده است.
ب��ه عبارت دیگر فروش 9ماهه س��ال 94 نس��بت به دوره 
مش��ابه سال قبل حدود 31 درصد کاهش داشته است که 
ناش��ي از 9 درص��د کاهش در مقدار ف��روش و 30 درصد 
کاهش در مبلغ فروش بوده است. به طوري که نرخ متوسط 
فروش در 9 ماهه س��ال 94 معادل 13,743 ریال براي هر 
کیلو گرم بوده در حالي که میانگین در مدت مش��ابه سال 

قبل 16,252 ریال بر هر کیلوگرم بوده است.
ش��رکت نخستین بودجه س��ال مالی 95 را نیز با 5 درصد 
کاه��ش مبلغ فروش نس��بت ب��ه بودجه امس��ال و معادل 

40,071,876 میلیون ریال پیش بینی کرده است.
در آخرین بودجه اعالم��ی 94 ذوب آهن، پیش بینی بهاي 

تمام ش��ده عمدتاً مربوط به کاهش مقداري 280,000 تن 
تولی��د که منجر ب��ه کاهش مقداري مصرف مواد ش��ده و 
کاهش نرخ مواد نیز است، که نهایتاً منجر به کاهش بهاي 

تمام شده به میزان 6,160 میلیارد ریال شده است.
کاهش هزینه هاي اداري مربوط ب��ه هزینه هاي آالیندگي 
زیس��ت محیط��ي و هزینه هاي ب��ورس کاال ک��ه متأثر از 
کاه��ش ریال��ي ف��روش اس��ت.کاهش درآم��د حاصل از 
س��رمایه گذاري ها متأثر از کاهش درآمد ش��رکت هاي زیر 
مجموعه علي الخصوص شرکت پاالیش قطران زغال سنگ 
و همچنین س��ود بانکي که منجر به کاهش 114 میلیارد 

ریالي در این ردیف پیش بینی شده است.
گفتنی اس��ت برنامه ش��رکت در سال 94 تسویه بخشي از 
بدهي تس��هیالت بانکي بوده که ب��ه دلیل محدودیت هاي 
فروش محصوالت و عدم تامین منابع کافي جهت تس��ویه 
تس��هیالت، این مهم محقق نمی ش��ود و منجر به افزایش 
هزینه ه��اي مالي پیش بینی مع��ادل 18 درصد و به مبلغ 

4,720 میلیارد ریال است.
کاهش 126 میلیارد ریالي خالص درآمدهاي متفرقه عمدتا 
مربوط به کاهش درآمد ناش��ي از تف��اوت فروش نقدي با 
اعتباري است. افزایش سایر درآمدها )هزینه هاي( عملیاتي 
بدلیل زیان ناش��ي از تسعیر تسهیالت ارزي دریافتي طرح 
توازن و تسهیالت بانک توسعه صادرات از نرخ مبادله اي به 

نرخ آزاد ارز بوده است.
افزایش هزینه ه��اي مالي در 9 ماهه 94 نیز بدلیل کمبود 
مناب��ع حاصل از فروش که خود عمدتاً ناش��ي از ش��رایط 
رک��ودي حاکم ب��ر بخش مس��کن و گرای��ش بودجه هاي 
عمراني دولت به طرح هاي با درصد پیش��رفت فیزیکي باال 
و در نهای��ت جب��ران کمبود نقدینگي م��ورد نظر از محل 

تس��هیالت بانکي است. با راه اندازی پروژه ریل، فروش آن 
ب��ه ازای هر کیلو به مبلغ 26,250 ریال پیش بینی ش��ده 
اس��ت. با توجه به اینکه مواد اولیه تش��کیل دهنده ریل و 
تیرآهن بال پهن همان مواد اولیه مورد استفاده در تیرآهن 
است، بنابراین حاشیه سودی به مبلغ 9,546 ریال بر کیلو 

عاید شرکت خواهد شد.
بنابراین فروش این محصول س��ود ناوی��ژه برابر با 1,146 
میلیارد ریال برای شرکت در بر خواهد داشت که منجر به 

تبدیل زیان ناویژه به سود ناویژه خواهد شد.
کل استهالک پیش بینی شده برای سال مالی 94 به مبلغ 
2,323 میلیارد ریال اس��ت که مبلغ 1,000 میلیارد ریال 
آن مربوط به هزینه اس��تهالک تجدی��د ارزیابی دارایی ها 
است. بر اساس عملکرد شش ماهه 94 کل هزینه استهالک 
ش��رکت )با احتساب تجدید ارزیابی( 1,189 میلیارد ریال 
در دفاتر به ثبت رس��یده که نس��بت به بهای تمام شده 7 

درصد است.
در خصوص س��ایر محصوالت ش��رکت ب��ا توجه به فروش 
پیش بینی ش��ده از نظ��ر حجم 2,680 هزار ت��ن و از نظر 
ریالی 39,194 میلیارد ریال اس��ت و درنیمه اول سال 45 
درصد آن طبق عملکرد ش��رکت )هم حجمی و هم ریالی( 
محقق ش��ده و پیش بینی می شود با توجه به سوابق قبلی 
فروش شرکت 55 درصد باقی نیز در نیمه دوم سال محقق 
شود. این به آن معنی است که نرخ فروش سایر محصوالت 

در نیمه دوم سال تغییر بااهمیتی ندارد.
در خص��وص افزایش س��رمایه ش��رکت ذوب آهن گفتنی 
اس��ت ش��رکت در نظ��ر دارد از مح��ل تجدی��د ارزیاب��ی 
دارایی ها س��رمایه خ��ود را از 7,868,406 میلیون ریال به 

57,648,554 میلیون ریال برساند.

دالیل افزایش هزینه مالی »ذوب آهن« اعالم شد

تأمیناوراق بدهی بورسی
سرمایه

تحلی��ل

فروش پاییزه پارس خزر 39 درصد افزایش یافت
 هفته نامه بورس: ش��رکت پارس خزر )لخزر( در دوره 9 ماهه امس��ال جمعا 430 
هزار و 724 دستگاه محصول تولید کرد که این مقدار نسبت به دوره مشابه سال گذشته 
6 درصد کاهش یافت. شرکت با تولید این مقدار محصول در پایان دوره 9 ماهه تنها 50 

درصد از پیش بینی تولید بودجه شده را پوشش داده است.
بیش��ترین مقدار تولید پارس خزر در سال جاری مربوط به فصل بهار بود. در این دوره 
شرکت 153 هزار و 361 دستگاه محصول تولید کرد که این مقدار طی تابستان به 138 
هزار و 797 دستگاه کاهش یافت. تولید فصل پاییز نیز نزدیک به فصل تابستان و معادل 
138 هزار و 566 دس��تگاه بود. در س��ال جاری ضعف فروش نسبت به سال گذشته از 
ش��دت بیشتری برخوردار بود. فروش مقداری شرکت پارس خزر در پایان دوره 9 ماهه 
امسال معادل 509 هزار و 808 دستگاه بود که در قیاس با مدت زمان مشابه سال 93 
متحمل 26 درصد کاهش ش��ده اس��ت. البته باید توجه داشت که روند فروش مقداری 
محصوالت ش��رکت از ابتدای س��ال جاری تا پایان دوره 9 ماهه صعودی بوده که انتظار 

می رود این روند برای سه ماهه چهارم امسال نیز ادامه یابد. 
ش��رکت پارس خ��زر طی فصل بهار 118 هزار و 545 دس��تگاه محص��ول فروخت. در 
تابس��تان این مقدار با 38 درصد رشد به 163 هزار و 637 دستگاه افزایش یافت و طی 

پاییز با 39 درصد افزایش به 227 هزار و 591 دستگاه رسید.
در سال جاری روند افزایشی فروش در بخش فروش ریالی نیز ادامه داشت. به طوری که 
در س��ه ماهه اول 181 هزار و 244 میلیون ریال محصول فروخته ش��د که در سه ماهه 
دوم با 45 درصد افزایش به 262 هزار و 797 میلیون ریال رس��ید. فروش ریالی س��ه 
ماهه س��وم با 22 درصد رشد نسبت به تابس��تان از مرز 320 میلیارد ریال نیز گذشت. 
بدین ترتیب مجموع ارزش فروش محصوالت پارس خزر طی دوره 9 ماهه سال جاری 
به 764 میلیارد و 57 میلیون ریال بالغ شد که این مبلغ تنها 42 درصد از بودجه سال 
جاری را محقق کرده است. از نظر نرخ فروش تقریبا همه محصوالت شرکت پارس خزر 
طی دوره 9 ماهه امس��ال با قیمت های باالتری نس��بت به دوره 9 ماهه سال گذشته به 
فروش رسیدند. عمده ترین محصول شرکت محصوالت غذاسازها هستند که 32 درصد 
از فروش مبلغی پارس خزر را تش��کیل می دهند. در دوره 9 ماهه امس��ال این گروه از 

محصوالت 7 درصد گرانتر از دوره مشابه سال گذشته به فروش رسیده اند. 
بجز محصوالت سرمایشی و گرمایشی سایر محصوالت پارس خزر از ابتدای سال جاری 
ت��ا پایان فصل پاییز با رش��د قیمت همراه بودند. اما نرخ فروش محصوالت سرمایش��ی 
و گرمایش��ی در فصل تابس��تان نس��بت به بهار 18 درصد و در فصل پاییز نس��بت به 
تابس��تان 30 درصد افت را متحمل شدند. ش��رکت قیمت فروش اکثر محصوالت خود 
بجز غذاسازها را در بودجه امسال با افزایش خوبی نسبت به عملکرد واقعی سال 93 در 

نظر گرفته اما در پایان دوره 9 ماهه نتوانسته محصوالت خود را دقیقا براساس نرخ های 
بودجه شده به فروش برساند.

شرکت پارس خزر که دارای 151 میلیارد و 200 میلیون ریال سرمایه است در دوره 9 
ماهه سال مالی 93 مبلغ 896 ریال سود برای هر سهم محقق کرد و در پایان سال این 
مبلغ را به 1291 ریال رساند. این شرکت سود هر سهم سال مالی جاری را با حدود 11 
درصد کاهش نسبت به عملکرد واقعی سال گذشته و به مبلغ 1154 ریال در نظر گرفته 
که در پایان دوره 9 ماهه 657 ریال سود برای هر سهم محقق کرده و 57 درصد از سود 

بودجه شده کل سال را پوشش داده است.
س��ود هر س��هم سه ماهه اول امس��ال 65 ریال بود که در س��ه ماهه دوم به 471 ریال 
افزایش یافت اما در س��ه ماهه س��وم به 121 ریال کاهش یافت. حاشیه سود شرکت در 
فصل بهار 25 درصد بود اما در فصل تابس��تان با توجه به افزایش تولید و رش��د بهای 
تمام شده به 12 درصد افت کرد. حاشیه سود پاییز با 4 درصد رشد نسبت به تابستان 
به 16 درصد رس��ید. این در حالی اس��ت که شرکت در بودجه سال جاری حاشیه سود 
12 درصدی پیش بینی کرده است. شرکت در بودجه امسال 10,7 میلیارد ریال درآمد 
متفرق��ه پیش بینی کرده که تا پایان دوره 9 ماهه تقریبا 33 درصد از آن محقق ش��ده 
است. مبلغ 3,3 میلیارد ریال از این درآمد ناشی از برند پارس خزر و 7,4 میلیارد ریال 

از سایر درآمدها و 22 میلیون ریال از محل اجاره پیش بینی شده است.
پارس خزر پیش بینی کرده تا پایان سال مالی 94 بالغ بر 140 میلیارد ریال درآمد از محل 
سرمایه گذاری ها بدست آورد که این مبلغ 16 درصد بیشتر از عملکرد واقعی سال 93 این 
شرکت است. بیش از 71 میلیارد ریال از این مبلغ از محل سرمایه گذاری های غیر بورسی 
مانند پارس خزر نقره، طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زر آسا، تولیدی صنعتی خزر 

پالستیک، الکترو موتورسازی خزرسینک و سرمایه گذاری در سپرده های بانکی است.
حدود 14 میلیارد ریال از این مبلغ مربوط به سرمایه گذاری های بورسی است که مربوط 
به س��هام شرکت سرمایه گذاری پارس توشه است. مجموع سرمایه گذاری های بورسی و 
غیر بورسی و سپرده های بانکی پارس خزر در بودجه 94 حدود 85 میلیارد ریال است. 
حدود 55 میلیارد ریال از پیش بینی درآمد حاصل از س��رمایه گذاری ها ناشی از برآورد 

سود حاصل از فروش سرمایه گذاری هاست.
با توجه به عملکرد دوره 9 ماهه شرکت و تحقق 57 درصدی سود برآوردی کل سال در 
این دوره پیش بینی می شود شرکت پارس خزر تا پایان دوره 12 ماهه برای تحقق سود 
اعالمی توانایی الزم را نداش��ته باشد. با وجود اینکه انتظار می رود حاشیه سود سه ماهه 
چهارم نیز همانند سه ماهه سوم رشد یابد اما به نظر می رسد لخزر نتواند فروش و سود 

بودجه شده را پوشش دهد.

 نرخ فروش محصول پارس خزر
 نه ماهه 94 به نه ماهه 94بودجه 94 واقعی 93نه ماهه 93)دستگاه/ریال(

نه ماهه 93
 بودجه 94 به
پوشش نه ماهه  واقعی 93

%83%7%1,055,5571 1,277,433 1,195,082 1,044,978 محصوالت سرمایشي و گرمایشي

%95%63%1,427,1558 1,497,402 916,240 1,327,439 محصوالت پخت و پز

%95%29-%1,571,4017 1,656,582 2,347,222 1,473,903 محصوالت غذاسازها

%83%13%1-1,642,304 1,971,841 1,750,890 1,659,493 سایر محصوالت

%67%64%33,915,000,00064 50,331,000,000 30,678,000,000 20,697,000,000 مواد و قطعات

نرخ فروش )ریال(

 

%

%

%

%
%

ترکیب فروش 9 ماهه 94

 

کپسول مایعآمپولکپسولقرص
94نه ماهه 

93نه ماهه 

کپسول مایعآمپولکپسولقرص
94نه ماهه 

93نه ماهه 

مقدار تولید - میلیون عدد

 

کپسول مایعآمپولکپسولقرص
94نه ماهه 

93نه ماهه 

کپسول مایعآمپولکپسولقرص
94نه ماهه 

93نه ماهه 

مبلغ فروش - میلیون ریال
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Global
$ 76.1bn |  -7%

Asia(ex Japan)
$ 9.6bn |  +1%

LatAm
$ 1.1bn |  -37%

Canada
$ 4.0bn |  -8%

U.S.
$ 36.5bn |  -3%

Japan
$ 3.1bn |  +1%

Australasia
$ 1.9bn |  -10%

Middle East/Africa
$ 1.4bn |  +5%

EUROPE
$ 18.3bn |  -17%

ارقام 
بازار سرمایه ادغام و تملکبه میلیون دالر

ارزش ویژه
بازار سرمایه 
بدهی و وام

200713112575جی.پی. مورگان
13279642453مریل لینچ بانک امریکا

276911891501گلدمن ساکس
177913011509مورگان استنلی
8557661510کردیت سوئیس

سود520میلیاردتومانیتأمینسرمایههادریکسال

 عملکرد بزرگترین شرکت های تأمین سرمایه  در سه محور اصلی کسب و کار آنها برای سال 2015 

 بزرگترین شرکت های تأمین سرمایه  
بر اساس رتبه بندی فایننشیال تایمز 

1
جی.پی. مورگان

2
مریل لینچ بانک امریکا

3
گلدمن ساکس

4
مورگان استنلی

5
سیتی گروپ

6
دویچه بانک

7
کردیت سوئیس

  شرکت های تأمین سرمایه  
د ر ایران  

1
امین

2
نوین

3
بانک ملت

4
امید

5
سپهر

6
آرمان

7
لوتوس پارسیان

 8
کاردان

9
آباد مسکن

لوتوس آرمانسپهرامیدملتنوینامیننام شرکت 
کاردانپارسیان

********سبدگردانی
*-------مشاور سرمایه گذاری

********مشاور عرضه
********مشاور پذیرش

مجوزهایی که هر یک از شرکت های تأمین سرمایه به تفکیک دارند

 درصد نسبت جمع شرح
به درآمد کل

12 825,051 تعهد پذیره نویسی

1 65,466 خدمات مشاور عرضه و ارزشگذاری

21 1,381,793 بازارگردانی 

57 3,787,286 سرمایه گذاری در اوراق بهادار و سپرده بانکی

5 307,502 سایر خدمات مالی

4 268,989 سایر درآمدها

100 6,636,087 جمع درآمدها 

2-)152,078(هزینه های حقوق و دستمزد کارکنان

14- )923,072(هزینه های اداری و عمومی

16- )1,075,150(جمع هزینه های عمومی و اداری

11 712,369 خالص سایر درآمدها و هزینه های  عملیاتی

95 6,273,306 سود عملیاتی

12- )786,367(هزینه های مالی

1-)77,601(خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

82 5,409,340 سود قبل از مالیات

3-)210,615(مالیات بر درآمد

78 5,198,725 سود خالص

صورت سود و زیان تجمیعی - شرکت های تأمین سرمایه  در سال 1393 )ارقام به میلیون ریال(

درصد1393درصد1392درصد1391درصد1390درصد1389

119,25788183,78272641,882551,028,81849825,50132درآمدهای حاصل از تعهد پذیره نویسی
  ارائه خدمات 

4,597317,269722,977277,514465,4663مشاور عرضه و ارزشگذاری

 بازارگردانی اوراق گواهی سپرده 
9,306754,34221457,28039277,533131,381,79353عام و مشارکت

1,87610054,3205720,22234307,50212سایر خدمات مالی
135,036100255,3931001,176,4591002,104,0871002,580,262100جمع

درآمدهای شرکت های تأمین سرمایه از فعالیت های اصلی )ارقام به میلیون ریال(

نوع تأمین مالی
مبلغ اوراق بهادار 

منتشر شده با مجوز از 
سازمان

تعداد  کل 
شرکت ها

سهم  مبلغ تعهدپذیره نویسی توسط 
شرکت های تأمین سرمایه از کل 

مبلغ منتشر شده

سهم  تعداد شرکت هایی که  
شرکت های  تأمین سرمایه متعهد پذیر 

نویس بوده اند از کل شرکت ها
درصدتعداددرصدمبلغ

افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از محل 
186.163.24517513.117.2167106مطالبات و آورده نقدی

7.800.00047.800.0001004100انتشار اوراق مشارکت

7.257.78467.257.7841006100انتشار اوراق اجاره
1.000.00011.000.0001001100انتشار اوراق مرابحه

29.175.000142111**202.221.029186جمع

سهم شرکت های تأمین سرمایه در تعهد پذیره نویسی اوارق بهادار دارای مجوز از سازمان بورس )ارقام به میلیون ریال(

خالص دارایی ها
)میلیارد ریال(

تعداد صندوق های در 
سهام

تعداد صندوق های با 
درآمد ثابت

تعداد صندوق های 
مجموع  ETFبازارگردانیمختلط

صندوق ها
10,78551832129

 صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت شرکت های تأمین سرمایه

کل اوراق بهادار بازارگردانی 
شده توسط تأمین سرمایه ها

 جمع سرمایه گذاری صندوق ها 
در  اوراق بهادار با درآمد ثابت

نسبت جمع مبلغ سرمایه گذاری شده در اوراق توسط 
صندوق ها به کل مبلغ اوراقی که توسط تأمین سرمایه ها 

بازار گردانی می شود

58,056,0006,692,11512%

  میزان سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت شرکت های تأمین سرمایه 
در اوراق بهادار با درآمد ثابت در پایان اسفند 1393 - )ارقام به میلیون ریال(

تعهد پذيره نويسي
12% خدمات مشاور عرضه  

و ارزشگذاري
بازارگرداني1%

21%

سرمايه گذاري در اوراق بهادار و سپرده بانكي
57%

ساير خدمات مالي
5%

ساير درآمدها
4%

ترکیب درآمدی شرکت های تأمین سرمایه از کل درآمدها در سال 1393

 

درآمد حاصل از تعهد پذيره 
%32نويسي 

درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاور عرضه و 
%3ارزشگذاري

درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق گواهي سپرده عام و مشاركت
54%

ساير خدمات مالي
11%

سهم انواع درآمدهای شرکت های تأمین سرمایه از درآمدهای اصلی کسب شده
 در سال 1393 

مهم ترین پروژه های تأمین سرمایه در خط ادغام و تملیک

مهم ترین پروژه های تأمین سرمایه در خط بازار سرمایه بدهی

 )Equity( مهم ترین پروژه های تأمین سرمایه در خط بازار سرمایه ارزش ویژه

IRAN
153 میلیون دالر   

  

 

500،000
1،000،000
1،500،000
2،000،000
2،500،000
3،000،000

1388 1389 1390 1391 1392 1393

13،504 133،160 255،393

1،122،139
1،383،865

2،580،262

4،548 1،876 54،320

720،222
286،686

درآمد اصلي درآمد فرعي
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افزايش سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در 
يبورس و فرابورس از محل مطالبات و آورده نقد

انتشار اوراق مشاركت انتشار اوراق اجاره انتشار اوراق مرابحه

اوراق منتشره با مجوز سازمان اوراق پذيره نويسي شده توسط شركتهاي تامين سرمايه

 اوراق بهادار منتشر شده با مجوز ازسازمان بورس و مقایسه آن با سهم شرکت های تأمین سرمایه
 از تعهد پذیره نویسی آنها -)ارقام به میلیون ریال(

نمودار زیر، درآمد بانکداری س��رمایه گذاری در س��طح جهان در سال 2015 را همراه با تغییر آن 
نسبت به گذشته نشان می دهد )ارقام به غیر از ایران به میلیارد دالر است(.
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مهم ترین نقش ش��رکت های تأمین س��رمایه، توصیه ارائه خدمات مش��اوره ای به شرکت ها و 
دولت ها در خصوص نیازها و چالش های مالی و کمک رس��انی جه��ت تأمین منابع مالی از قبیل 
عرضه س��هام، عرضه اوراق بدهی و ابزارهای مش��تقه است. فعالیت تأمین سرمایه ها در واقع پلی 
میان س��ازمان ها و سرمایه گذاران و به عبارتی اس��تفاده کنندگان و تأمین  کنندگان منابع مالی 

است.
 این فعالیت در جهان برای مدت های طوالنی، مترادف با تعهد خرید و بازارگردانی س��هام و 

اوراق مبتنی بر بدهی شرکت های در حوزه داخلی بوده است.
 این فعالیت ها در س��ال های اخیر به طور چش��مگیری در ابعاد گوناگون گسترش یافته است؛ 
عملیات جدید مانند برجسته شدن عملیات ادغام و تملک، محصوالت جدید مانند سازوکارهای 
مدیریت ریسک از جمله سوآپ ها، تکنیک های جدید مانند تبدیل به اوراق بهادار کردن مطالبات 
 ،)private equity( غیرنقدش��ونده و ابزارهای جدید مانند صندوق س��رمایه گذاری خصوصی

صندوق های پوشش ریسک )hedge funds( و... 
فعالیت شرکت های تأمین سرمایه عمدتاً شامل موارد زیر است که می توان آنها را به دسته هایی 
مانند مالی ش��رکتی، بازارهای سرمایه، مدیریت ثروت/مش��تری اختصاصی، سرمایه گذاری های 

جایگزین و... تخصیص داد:
1.عرضه عمومی اوراق بهادار سرمایه ای و بدهی 

2. عرضه خصوصی اوراق بهادار سرمایه ای و بدهی
3. ادغام و تملک

Sponsor Group Finance /4. مشاوره مالی
5. راستی آزمایی

6. تأمین مالی ساختاریافته/ تبدیل به اوراق بهادار کردن
7. مدیریت ریسک

8. معامله اوراق بهادار سرمایه ای و بدهی
9. تحقیق در حوزه سرمایه گذاری و تحلیل اوراق بهادار

10. مدیریت ثروت
11. سرمایه گذاری های جایگزین

12. تأمین مالی دولت ها و شرکت ها
13. بانکداری سرمایه گذاری بین المللی

14.تعهد پذیره نویسی عرضه های عمومی

همانطور که اشاره شد، شرکت های تأمین سرمایه در سایر کشورهای 
دنیا نیز از سیر تحول یا به عبارتی سیر توسعه ای مهمی برخوردار بوده اند 
و به نظر می رس��د که سیر تکامل و توس��عه شرکت های تأمین سرمایه 
در ایران نیز روند مشابهی دارد. البته محدودیت های بازار سرمایه باعث 
ش��ده که این سیر تکامل در ایران س��ریع تر از سایر کشورها بروز کند. 
ش��رکت های تأمین س��رمایه در ایران عالوه بر فعالیت های مشاوره ای، 

تعهد پذیره نویس��ی، بازارگردانی اوراق بهادار و مدیریت دارایی ها در شرایط فعلی به فعالیت های 
تکمیلی دیگری همچون ادغام و تملک، پذیرش شرکت های ایرانی در بورس های خارجی، تأسیس 
صندوق های سرمایه گذاری متفاوت و... روی آورده اند. البته توسعه و متنوع سازی فعالیت ها از این 

دست اتفاق مثبتی است.
 ارزش اف��زوده محوری ش��رکت های تأمین س��رمایه »مدیریت ریس��ک و توجه به ریس��ک 
فعالیت ها« است، فاصله گرفتن تأمین سرمایه ها از این مهم در سال های گذشته قابل تأمل بوده 
است. شرح و نام فعالیت ها در طول این سال ها تنوع پیدا کرده است، اما ابزارها و دیدگاه ها هنوز 

محدود و سنتی است. 
بخش زیادی از سرمایه این شرکت ها سود سپرده بانکی است. منابع صندوق های سرمایه گذاری 
درآمد ثابت عمال در س��پرده های بانکی س��رمایه گذاری می ش��ود. بخش زیادی از اوراق بدهی و 
س��لف منتش��ر ش��ده به جای فروش عمومی و معامالت ثانویه در بازار، به مش��تریان اختصاصی 
ب��ا دوره نگهداری و س��ود معین فروخته می ش��ود. همچنین بازده ثابت ای��ن اوراق، چه در بازار 
و چه در دس��ت مش��تریان اختصاصی، به مثابه س��پرده بانکی عمل می کند و خاصیت شناوری 
قیمت ها بر اس��اس مکانیس��م عرضه و تقاضا عمال به چش��م نمی خورد. این موارد تا حدی نشان 
می دهد طراحان همه این ابزارها تمام تالش خود را می کنند تا به ابزارهای بانکی ش��بیه ش��وند. 
این مس��أله با توجه به نیاز به فرهنگ س��ازی ابزارهای جدید و عدم برنامه ریزی ساختار یافته در 
ای��ن زمینه قابل توجیه اس��ت. عالوه بر ای��ن موضوع در نظر گرفتن اینک��ه اقتصاد ایران اقتصاد 
بانک محور بوده و س��هم بازار س��رمایه از آن بسیار کوچک اس��ت، حقیقت مهمی است. اما اینکه 
همی��ن س��هم کوچک تا چه میزان از ویژگی ه��ای بازاری برخوردار بوده و ت��ا چه میزان بر ضد 
 آن عمل می کند، جای تأمل دارد. در نهایت به نظر می رس��د ش��رکت های تأمین س��رمایه کمتر

 به مدیریت ریس��ک و طراحی ابزارهای مدیریت آن عالقه من��د بوده اند. در بعد طراحی ابزار نیز 
موض��وع ع��دم تطابق زمانی نیاز بازار در یک طرف و اولویت ناظری��ن و تأیید  کنندگان ابزارهای 

مالی در سمت دیگر قابل بحث است.

تأمین سرمایه ها 
نمره قبولی گرفتند

کارای��ی یک بازار مالی ب��ه ابزارهای مالی 
آن وابس��ته اس��ت. اهمیت ابزارهای مالی را 
می توان هم از طرف ناش��ران و هم از طرف 
سرمایه گذاران بررس��ی کرد. طراحی ابزاری 
متناس��ب با نیاز، شرایط، زمان و هزینه های 

مال��ی، از عوامل مهم طرف ناش��ر و مس��ائلی همچ��ون نرخ، انواع 
ریس��ک ها، ضامن و... از عوامل مهم مورد توجه طرف سرمایه گذار 
است.به همین دلیل است که همواره مساله مالی و سرمایه گذاری 
بنگاه ها با مش��کل مواجه بوده و ابزارهای موجود قابلیت اس��تفاده 
برای بسیاری از پروژه ها را ندارند.وظیفه طراحی ابزارها در بازارهای 
مال��ی معموال بر عهده نهادهای مالی آن بوده که پس از طراحی و 

احراز شرایط مقام ناظر بازار قابلیت استفاده پیدا می کنند.
 در کش��ورهای اسالمی طراحی ابزارها ش��رایط خاص تری دارد 
و ع��الوه بر ابعاد مهندس��ی آن باید با قوانین ش��رع نیز همخوانی 

داشته باشد.
در ای��ران بح��ث اس��تفاده از ابزاره��ای مالی اس��المی از اوایل 
دهة هفتاد با قانونی ش��دن انتش��ار اوراق مش��ارکت )بجای اوراق 
قرض��ه( آغاز ش��ده و در ادامه به معرفی چند ن��وع از اوراق بهادار 

اسالمی )صکوک( دیگر رسیده است. 
راه اندازی و اجرایی شدن یک ابزار مالی اسالمی جدید در کشور 
محتاج طی زمان و انجام فعالیت های زیادی اس��ت که با توجه به 
برخورداری شرکت های مشاور س��رمایه گذاری و تأمین سرمایه از 
نیروی انس��انی متخصص و همچنین انتفاع مستقیمی که از ایفای 
نقش در مس��یر انتش��ار این گونه ابزارها می برند، عمدتاً بر دوش 

آنها بوده است.
 هم اکنون نیز در برخی از ش��رکت های مش��اور سرمایه گذاری 
و تأمی��ن س��رمایة موجود در ب��ازار ایران، بحث تعری��ف ابزارهای 
 جدی��د پی��ش برده ش��ده و برخ��ی از آنها نی��ز نهایی و ب��ه بازار

معرفی  شده اند. 
همان طور که گفتیم تعریف و پیاده سازی یک ابزار مالی نیازمند 
دانش، تجربه و صرف زمان زیادی اس��ت، بنابراین طبیعی است با 
توج��ه به جوان بودن بازار س��رمایه و تکمیل قانون بازار س��رمایه 
در قالب قانون توس��عه ابزارها و نهادهای مالی، روند حرکتی کند 
باشد. اما با این حال تالش های بسیاری هم در شرکت های مشاور 
س��رمایه گذاری و هم ش��رکت های تأمین س��رمایه انجام ش��ده و 

ابزارهای نوینی به بازار معرفی شده اند. 
ابزاره��ای تأمین مال��ی از جمله ان��واع صکوک، اوراق س��لف، 
اوراق تبعی و صندوق های س��رمایه گذاری از جمله تالش های این 

شرکت ها هستند که به نتیجه رسیده اند.
 البته ذکر این نکته ضروری است که طراحی و پیاده سازی یک 
ابزار با چالش های عملیاتی و نظارتی خاص خود نیز همراه اس��ت 
ک��ه این موضوع خود باعث کندتر ش��دن طراحی ابزارهای جدید 
می ش��ود. همچنین هزینه فایده مساله طراحی ابزارها نیز موضوع 
بسیار مهمی اس��ت. به هرحال طراحی یک ابزار هزینه های زمانی 
و مالی متحمل ش��رکت می کند و بخش��ی از توان آن را می گیرد، 
برخی از ش��رکت ها با امید به اس��تفاده از ابزارهای طراحی شده، 
وق��ت کمتری به این موضوع اختص��اص می دهند، در نهایت توان 

کلی جهت طراحی کمتر می شود.
در نتیجه، به عنوان یک جمع بندی به نظر من تالش شرکت های 
مشاور سرمایه گذاری و تأمین سرمایه چه از جهت مشاوره و چه از 
جه��ت طراحی یک ابزار تأمین مالی نمره مقبولی تا کنون به خود 
اختصاص می دهد و باتوجه ب��ه اهتمامی که اکنون به این مهم در 
این شرکت ها وجود دارد و تجهیز نیرویی که انجام شده است، در 
آینده نزدیک شاهد نقش پررنگ تر آنها در امر تعریف و پیاده سازی 

ابزارهای نوین خواهیم بود.

 ب��ا تصمیماتی که دولت در خصوص بازار بدهی کش��ورمان دارد این 
بازار به حجمی در حدود 150 هزار میلیارد تومان  خواهد رسید و تأمین 

سرمایه ها از بازیگران اصلی این عرصه خواهند بود.
 ش��رکت های تأمین سرمایه در ش��رایط خاص و  فعلی اقتصاد کشور 
حضور پررنگی دارند و ممکن اس��ت این حضور پررنگ به معنی موفقیت 

تأمین سرمایه ها تلقی شود.
 نظر نگارنده این است که این چنین نیست و تأمین سرمایه ها در حد 

و حدود خود ظاهر نشده اند. 
فلسفه وجودی یک شرکت تأمین سرمایه پرکردن خالءهای موجود در 
بازار سرمایة ایران و طراحی و ترویج ابزارها و محصوالت مالی قابل استفاده 
در بازار مالی کش��ور برای  تجهیز و تخصیص کارای  منابع اس��ت. برای 
قضاوت در مورد تأمین س��رمایه های کشور یکی از راهکارها این است که 
به بررس��ی فعالیت هایی که شرکت های تأمین س��رمایه تا به امروز انجام 
داده اند و فعالیت هایی که به دالیل مختلف  به انجام آن موفق نشده اند 
بپردازیم.به نظر می رس��د  این فرآیند معیار س��نجش مناسبی را به دست  

خواهد آورد.
wالف( از جمله فعالیت هایی که ش�رکت های تأمین سرمایه به 

آنها پرداخته اند:

فعالیت های 
شرکت های

 تأمین سرمایه

انتشار اوراق بدهی
 )مشارکت، اجاره و سلف ( 

و تعهد پذیره نویسی 
و بازار گردانی 

 تاسیس و
 راه اندازی صندوق های 

سرمایه گذاری

مهندسی مالی و معرفی 
ابزارهای جدید

مشاور افزایش 
سرمایه 

مشاور پذیرش در بورس 
و فرابورس

ارزش گذاری شرکت ها

 

ب ( از جمله فعالیت هایی که شرکت های تأمین سرمایه ازانجام آنها 
سرباز زده اند:

1- باوج��ود اینکه در اغلب کش��ور ها از جمله مالزی از س��ال  1975 
انجمن ش��رکت های تأمین س��رمایه تشکیل شده اس��ت  اما تاکنون  در 

کشور ما شرکت های تأمین سرمایه کانونی را به ثبت نرسانده اند.
2- هیچ یک از شرکت های ما به وسیله  تأمین سرمایه ها  در بورس های 
خارجی پذیرش نشده و هیچ اوراق بدهی در خارج از ایران  بوسیله تأمین 

سرمایه ها منتشر نشده است.
پذی��رش  جه��ت  را  الزم  کش��ورآمادگی  س��رمایه های  تأمی��ن   -3

سرمایه گذاران خارجی ندارند.
4-  هیچ کدام از تأمین سرمایه ها پذیرش ریسک در زمان عرضه اولیه 
را ک��ه از کارکردهای مهم آنهاس��ت، انجام نداده ان��د و یا اگر هم در حد 

خیل��ی کوچک انجام داده ان��د این موضوع  را 
دنبال نکرده اند.

5- تأمین سرمایه در فرآیند خصوصی سازی 
به صورت فعال موثر نبوده اند. 

6- درش��رکت های تأمی��ن س��رمایه ی��ک 
محصول اس��تاندارد ش��ده به فروش می رسد؛ 

اوراق مش��ارکت و س��ایر اوراق بدهی  که در ریس��ک و ب��ازده مانند هم 
هستند و  هیچ فرقی با هم ندارند. 

در واقع در کشور ما به نوع محصول نگاه می کنند تا به اینکه کدام تأمین 
سرمایه آن را عرضه می کند.ریسک محصوالت تأمین سرمایه ها  بجای انتقال 

به سرمایه گذار به تأمین مالی کننده و ضامن تحمیل می شود. 
7-  تأمین س��رمایه های داخل کشور تقریبا 80 میلیون دالری هستند 

که  برای کارهای بزرگ در سطح بین المللی رقم باالیی نیست.
8-راستی آزمایی مهم ترین مزیت ومعیار برتری در تأمین سرمایه هاست 

که به ویژه برای اوراق شرکتی اهمیت بیشتری دارد. 
در برخ��ی کش��ورها حتی نام ناش��ر هم مهم نیس��ت بلکه مؤسس��ه 
رتبه بن��دی  اهمیت دارد. تأمین س��رمایه های م��ا در خصوص رتبه بندی 

کار خاصی نکرده اند.
9- تأمی��ن س��رمایه های کش��ور م��ا ش��بکه ارتباطی خوبی ب��ا عامه 
سرمایه گذاران ندارند و عموما با مدیران مالی بانک ها، بیمه ها و لیزینگ ها 

و به عبارت دیگر با گروه آدم های ثروتمند در ارتباط هستند.
10- در بیشتر کشورها تأمین سرمایه ها از اعتبار خود بیشتر از میزان 

سرمایه های شان  بهره برداری می کنند و در کشور ما بالعکس است.
11- بی��ش از 75 درصد تأمین مالی از سیس��تم بانکی صورت گرفته 
می توان نتیجه گرفت که شرکت های تأمین سرمایه کمک شایانی در این 

خصوص به بازار سرمایه نکرده اند.
12- وقتی بحث تغییر نرخ س��ود بانکی مطرح می ش��ود، لرزه به اندام 
تأمین س��رمایه ها می افتد. به خاطر ت��رس از اینکه  حتی اگر این نرخ 2 

درصد هم تغییر کند تمام اوراق آنها برمی گردد.
13-  در بازار س��رمایه کش��ور بخش تحقیقات و توس��عه بازار متولی 
ندارد و مشخص نیست که چه کسی کار نوآوری بازار را به عهده دارد. در 
کشور ما سازمان بورس ابزارهای جدید را طراحی می کند در حالی که در 
هیچ جای دنیا کار سازمان بورس طراحی نیست بلکه نظارت است.تأمین 
س��رمایه ها باید این کار را انجام دهن��د و حرکت قابل مالحظه ای در این 

خصوص انجام نشده است.
14-شرکت های تأمین سرمایه می توانند نقش های دیگری بجز انتشار 
اوراق بدهی نیزداش��ته باش��ند از جمله به عنوان ناظ��ر مالی در پروژه ها 
حضور داشته باشند تأمین س��رمایه ها در دنیا ناظر مالی مستقل هستند  

ولی دولت از این پتانسیل استفاده نکرده است.
15-اص��وال داش��تن ضمانت، کار بی معنایی اس��ت چون فلس��فه بازار 

سرمایه توزیع ریسک است. 
ما با ضمانت، همه ریسک را به بانک منتقل می کنیم و کفایت سرمایه  

بانک هم اجازه نمی دهد بیش از این ضمانت کند.
 بنابرای��ن ما هیچ وقت بیش از هزار میلی��ارد تومان نمی توانیم تأمین 
مالی کنیم. اگر بخواهیم به سمت تأمین مالی های بزرگ برویم باید موانع 
موجود را رفع کنیم.تأمین سرمایه ها در خصوص رفع این موانع هنوز کار 

در خوری نکرده اند.

آسیب شناسی نقش 
شرکت های تأمین سرمایه 

مطالع��ه رون��د توس��عه اقتص��ادی در 
کش��ورهای پیش��رفته، حاکی از آن است 
که سیس��تم های مالی این کش��ورها نقش 
انکارناپذی��ری در بسترس��ازی و تخصیص 
کارای مناب��ع مالی مح��دود، به حوزه های 

دارای مزیت رقابتی برای این کش��ورها داش��ته اند و در این میان 
بانک های سرمایه گذاری سهم قابل توجهی از این نقش را به خود 
اختصاص داده اند. با تصویب قانون جدید بازار س��رمایه سیس��تم 
مالی کش��ورمان نیز شاهد حضور نهادهای جدیدی بوده است. با 
حضور این نهادها انتظار بر دگرگونی در نظام مالی کشور از سوی 

تمامی ذی نفعان آن، امری به حق و بجاست.
 از جمله نهادهای جدیدالتأس��یس، شرکت های تأمین سرمایه 
هس��تند که مهمترین نقش این نهادها در سیس��تم مالی، کمک 
به فرآین��د تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی متناس��ب با 
الزامات آنها، ارتقای کارایی در تخصیص منابع محدود، ابزارسازی 
برای کمک به تشکیل سرمایه، کمک به کاهش هزینه های تأمین 
مال��ی، ارائه خدمات مش��اوره تخصصی برای فع��االن اقتصادی و 

اختصاصی سازی خدمات مالی برای آنها است. 
نگاهی به کارنامه فعالیت ش��رکت های تأمین س��رمایه از بدو 
تأسیس و فعالیت آنها، نشانگر موفقیت نسبی در برخی حوزه ها از 
جمله تأمین مالی و برخی خدمات مشاوره ای و در عین حال عدم 

حضور جدی در ارائه خدمات نوین مالی است. 
طراح��ی ابزارهای مختلف تأمی��ن مالی و بهره گی��ری از آنها 
در تأمی��ن مالی بلندمدت ش��رکت ها در حجم ب��اال، ارائه برخی 
خدم��ات مالی در بخش مش��اوره تأمین مالی و س��رمایه گذاری، 
ارائه رویکردی جدی تر در ارزشگذاری، تهیه طرح های توجیهی و 
همچنین تربیت نیروهای انسانی متخصص از جمله موفقیت های 

تأمین سرمایه ها در سال های گذشته بوده است. 
هرچن��د ای��ن موفقیت ها مح��دود بوده اس��ت ولی ب��ا توجه 
به س��ن ای��ن نهادها و ش��رایط خاص حاکم بر کش��ور که امکان 
ارتباط��ات بین المللی و بهره گیری از دان��ش و تخصص نهادهای 
مش��ابه بین الملل��ی را مح��دود کرده ب��ود، این می��زان موفقیت 
قابل تقدیر اس��ت چراکه توانس��ته نقطه ش��روع مناسبی را برای 
ارائه س��رویس هایی متناس��ب با نیاز و الزامات ساختار اقتصادی 

کشورمان مهیا کند. 
اکنون پس از لغو تحریم ه��ای بین المللی و کاهش قابل توجه 
قیمت نف��ت در بازارهای جهانی و همچنین مش��کالت حاکم بر 
نظام پولی کش��ور، نظام مالی کشور در شرایط خاصی قرار دارد و 
الزم است شرکت های تأمین سرمایه در راستای توسعه اقتصادی 

کشور، نقش مؤثری را ایفا کنند.
 ایفای نقش مؤثر این نهادهای مالی در اقتصاد کشور مستلزم 
برخی الزاماتی است که بخشی از آن به ایجاد زیرساخت های الزم 
از س��وی ش��رکت های فعال در این صنعت بر می گردد اما بخش 
قابل توجهی نیز به آماده سازی محیط فعالیتی آنها به خصوص در 
حوزه قوانین و مقررات و اعتبار بخش��ی به آنها از سوی نهادهای 

ناظر بر فعالیت های این شرکت ها مربوط می شود. 
با رشد سریع و چشمگیری که در قابلیت های تأمین سرمایه های 
فعال در کش��ور ش��اهد هستیم، الزم اس��ت ضمن اعتماد به این 
پتانس��یل ها شرایط الزم برای مقررات زدایی در حوزه ابزارسازی و 

معرفی هرچه بیشتر آنها به فعاالن اقتصادی کشور فراهم شود. 
با توجه به نقشی که صنعت بانکداری سرمایه گذاری در ایجاد 
و توس��عه صنایع ارزش آفرین در کشورهای پیشرفته ایفا می کند 
و بخش عمده ای از قدرت اقتصادی این کش��ورها نش��أت گرفته 
از همی��ن صنایع پیش��رو و ب��ا ارزش افزوده باالس��ت، لذا حضور 
ش��رکت های تأمین س��رمایه در دوره تجدید ساختار اقتصادی و 
گ��ذر از اقتصاد ت��ک محصولی به اقتصادی پوی��ا، ارزش آفرین و 

پایدار اجتناب ناپذیر است. 
ش��رایط حاکم بر اقتصاد کشور که ناشی از عواملی چون عدم 
توج��ه به حوزه ه��ای ثروت آفری��ن، ضعف در تخصی��ص کارای 
منابع مالی، س��رمایه گذاری در بخش های ب��دون توجیه و مزیت 
اقتصادی و انعطاف پایین در پاس��خ به تحوالت محیط کسب وکار 
بوده اس��ت، لزوم نقش آفرینی نهاده��ای تخصصی جهت احیای 
فضای کسب وکار بر اس��اس منطق کارایی و اقتصادی را ضروری 

می سازد.      

در اظهارنظر صریح کارشناسان مطرح شد:

تحقق اهداف تأمین سرمایه ها در مرز شک و یقین

محمد خان زاده
کارشناس

 تأمین سرمایه آرمان 

محمد رضا مایلی
کارشناس ارشد

 بازار سرمایه

تأمین س�رمایه، فعالیتی مالی اس�ت که به افراد، ش�رکت ها و دولت ها کمک می کند تا سرمایه مالی فراهم کنند یا به مثابه 
کارگزار مشتریان خود، به انتشار اوراق بهادار می پردازند و یا ترکیبی از این دو کار را انجام می دهند. تأمین سرمایه، توسط 
بانک های سرمایه گذاری انجام می شود که برخالف بانک های تجاری، سپرده نمی پذیرند. بانک های سرمایه گذاری به ادغام 
و تملک شرکت ها هم کمک می کنند و عالوه بر خدمات ابزارهای درآمد ثابت، ارز و کاالها، اموری همچون بازارسازی، معامله مشتقات و اوراق 

بهادار سهامداران را نیز به انجام می رسانند. 
  هر چند این تعریف برای شرکت های تأمین سرمایه جامعیت دارد اما تفاوت فاحشی بین فعالیت های شرکت های تأمین  سرمایه  داخل ایران 
و خارج از کشور وجود دارد. طبق بند 18 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران، مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسالمی، 
ش�رکت تأمین س�رمایه شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه س�رمایه گذاران فعالیت می کند و می تواند فعالیت های 
کارگزاری، معامله گری، بازارگردانی، مشاوره، سبدگرانی، پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و فعالیت های مشابه را با اخذ مجوز از سازمان بورس 

و اوراق بهادار انجام دهد.

نازنین نامور
خبرنگار

علی تیموری شندی
مدیرعامل تأمین سرمایه 

لوتوس پارسیان

مجید زمانی
 مدیر عامل

 تأمین سرمایه کاردان

 نظارت طوالنی، سنگ پای ابزارسازی
آنچه ما در ایران با عنوان شرکت های تأمین سرمایه از آن یاد می کنیم 
در اس��تاندارد جهانی شرکت ها و مؤسس��اتی هم سطح و هم وزن بانک های 
تجاری هس��تند و حتی گاه چنین اس��ت که یک بانک تجاری در مالکیت 
آن هاست. این صنعت و شرکت های فعال آن که اکنون به 9 رسیده اند، در 
طول قریب به 8 س��الی که از فعالیتشان می گذرد، از نگاه اینجانب کارنامة 
قابل قبولی از خود ارائه داده اند. اگر ما به مقایسة پایگاه و جایگاه بازار پول 

با بازار س��رمایه و سپس بانک های تجاری با بانک های سرمایه گذاری )شرکت های تأمین سرمایه( 
در بح��ث تأمین مالی بپردازیم، آن زمان اس��ت که می توانیم به این مؤسس��ات نمرۀ قابل قبولی 
بدهیم. عمدۀ این 9 ش��رکت، اکنون از مرحلة تأسیس، راه اندازی، جذب و آموزش نیروی انسانی، 
موقعیت یابی در بازار و موقعیت یابی نزد س��هامداران عبور کرده اند و پا به مرحلة تثبت و توس��عه 
گذاشته اند.ش��رکت های تأمین سرمایه اکنون محملی مناس��ب برای تجمع نیروهای دانشی برای 
مباحث مالی و سرمایه گذاری هستند و رفته رفته با گشایش در فضای سیاسی و اقتصادی و طرح 
رویکردهای بین المللی در حوزۀ تأمین مالی و س��رمایه گذاری قادرند تا رکورد تازه در حل مسائل 
مالی و س��ازمانی در قالب ادغام و تملک از خود به جای بگذارند. مخاطره ای که این ش��رکت ها را 
در بازار مالی کشور، تهدید می کند، عدم حفاظت از کسب و کار ایشان و فقدان ابزارهای الزم در 

این زمینه است.
 به عنوان نمونه در ابتدای این صنعت مقرر بود تا ش��رکت های تأمین س��رمایه در تأسیس و یا 
خرید ش��رکت های کارگزاری به عنوان بازوان عملیاتی خود در بازار س��رمایه آزادی عمل داش��ته 
باش��ند اما رفته رفته مشکالتی در این مسیر حادث ش��د و فشار فعاالن صنعت کارگزاری مانع از 
آن ش��د که این ش��رکت ها حتی امکان برخورداری از ایستگاه معامالتی برای رفع نیازهای خود را 

داشته باشند. 
اگر س��ئوال شود که »آیا تأمین سرمایه ها به اهداف خود رسیده اند؟«، پاسخ بنده این است که 
هنوز هم کارهای بس��یاری انجام نشده باقی مانده اس��ت اما این به معنای نفی زحمات گذشته و 

نمرۀ عدم قبولی به این صنعت نیست. 
نکته در اینجاس��ت که هدف بزرگی برای این شرکت های تعریف شده است. امید این است که 
روزی، ش��رکت های تأمین س��رمایه عالوه بر آنکه به عنوان عالی ترین نهادهای فعال در حوزۀ بازار 
سرمایه حضور دارند، در سطح اقتصاد ملی نیز جایگاه قابل قبولی بر عهده داشته باشند و با توجه 
به برنامه ریزی های انجام شده مبنی بر انتقال تأمین  مالی بلندمدت به بازار سرمایه، بار این برنامة 

ملی را بر عهده گیرند.

محمد وطن پور
عضو هیات مدیره تأمین 

سرمایه  سپهر

بلوغ نسبی تأمین سرمایه در 8 سالگی

موفقیت یا عدم موفقیت تأمین سرمایه های ایران 
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 سبد پیشنهادی شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

برگی از یک نوشته

 هفته نامه بورس: اف��راد مختلف درباره این 
که سرمایه گذاری در س��هام شامل چه چیزهایی 
می ش��ود، تصورات گوناگونی دارند. ممکن اس��ت 
تصور ش��ما از س��رمایه گذاری در س��هام به این 
شکل باشد که معامله گران مضطرب و از کوره در 
رفته ای را جلوی صفحات مانتیور کامپیوتر تصور 
کنید که با حجم وس��یعی از اطالعات مواجه اند و 

تلفن هایشان مدام زنگ می خورد. 
می خوانی��م:   104 درس  از  بخش های��ی  در 
ای��ن تص��ورات را از ذهن خود خ��ارج کنید، زیرا 
سرمایه گذاری در سهام، معامله ای نیست که نیاز 
ب��ه کامپیوترهای س��ریع یا اطالعات دس��ته اول 
داشته باش��د. اگرچه بعضی از حرفه ای ها زندگی 
خ��ود را از طریق ایجاد بازار جاری برای س��هام و 
انجام معامالت روزان��ه و آنی می گذرانند، اما این 
چیزی نیس��ت که اکثر س��هامداران فردی انجام 
می دهند. به یاد داش��ته باشید که سرمایه گذاری 
مانند بازی ش��طرنج اس��ت. در این بازی، صبر و 
توانایی پیش بینی آینده ارزش��مند اس��ت. انجام 

حرکت صحیح مهم تر از حرکت سریع است. 

 سرمایه گذاری به معنای 
مالکیت کسب و کار است

نویسنده کتاب همچنین اعتقاد دارد، شما باید 
س��هام را مانند سایر خریدهای بزرگ خود در نظر 
بگیرید، یعنی با تحقیقات، توجه و قصد نگهداری تا 
زمان مناسب نسبت به خرید اقدام کنید. بعضی از 
مردم چندین ساعت زندگی می کنند تا به مغازه ای 
دسترس��ی پیدا کنند که ممکن اس��ت تلویزیونی 
را 60 ه��زار تومان ارزان تر بفروش��د، اما هیچ  گونه 
توجهی به هزارها تومانی که از طریق خرید سهام 

می توانند ایجاد کنند، ندارند.

شما سهام را خریداری می کنید نه بازار را 
همه ما پیش گویی هایی را در تلویزیون در مورد 
این که بازار در آینده چه مس��یری را طی خواهد 
کرد، دیده ایم. آنچان که هنگام گوش دادن به این 
برنامه ها باید توجه داش��ته باش��ید، این است که 
خرید یک سهام فردی به معنای خرید یک سهم 
تک و منحصر به فرد اس��ت و به معنی خرید کل 
بازار نیست. اگر سهام مناسبی را خریداری کنید، 
می توانید بدون توجه به این که در گس��تره بازار 

چه اتفاقی می افتد، سود کسب کنید.

موقعیت رقابت آمیز با اهمیت ترین است
بدون توجه به این که رس��انه های مالی، عمده 
ان��رژی خود را صرف چه مس��ائلی می کنند، باید 
بدانید موقعیت رقابت آمیز از چشم انداز اقتصادی 
و اخب��ار کوتاه م��دت تاثیر گذار بر قیمت س��هام 
 دارای اهمیت بیش��تری اس��ت. حت��ی از کیفیت 

مدیریت شرکت نیز با اهمیت تر است.

حرف آخر 
بسیار ساده اس��ت که یک سرمایه گذار جدید 
از طریق تمرکز بر مکانیس��م های انجام معامالت 
و مس��یر بازار، سرمایه گذاری را از نقطه اشتباهی 
ش��روع کند. برای قرار گرفتن در وضعیت ذهنی 
مناس��ب، از هیاهو دور شوید و در عوض کسب و 
کار فردی را مورد بررس��ی قرار داده و توانایی آن 
در ایجاد سودآوری آتی را بررسی کنید. درشماره 
آین��ده هفته نامه بورس، درس بعدی کتاب حاضر 
یعن��ی »مهارت های مورد نیاز برای تبدیل به یک 

خریدار موفق کسب و کار« را بررسی می کنیم.

سبــدهای سهام پیشنهادی هفتـه

portfo@arzeshpardaz.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 مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان با همکاری کارگزاری پاسارگاد

Portfo@Arzeshpardaz.com

هدف قیمتیتوضیحنمادنام شرکتافق زمانی

میان مدت

پکرمانالستیک کرمان

کاهش قیمت ماده اولیه، بهتر شدن اوضاع فروش با 
جلوگیری از واردات بی رویه الستیک و بهتر شدن اوضاع 

 خودرویی ها در پسا تحریم، مجمع نزدیک P/E  پایین،
 امکان رشد فروش و سودآوری در سالیان آتی با راه افتادن 

طرح توسعه الستیک رادیال کردستان و سیرجان 

4200

وبملتبانک ملت 

نسبت قیمت به درآمد پایین، امکان رشد سودآوری در 
پساتحریم با رفع سوییفت و امکان بازگشایی ال سی های 
ارزی و کاهش نرخ سود سپرده و افزایش تدریجی اسپرد 

سپرده و  وام های اعطایی بانک
2600

بلند مدت

  هلدینگ
تیپیکودارویی تأمین

"P/E مناسب، نسبت سود تلفیقی به قیمت پایین، 
 امکان رشد سودآوری در پساتحریم با کاهش 

هزینه مالی در زیر مجموعه های هلدینگ 
7500

مبینپتروشیمی مبین
"P/E پایین، مجمع نزدیک تقسیم سود مناسب 

و امکان رشد سودآوری با افزایش مقدار فروش با توجه به 
 راه افتادن پتروشیمی های جدید و طرح های توسعه آنها 

در عسلویه و همچنین افزایش قیمت دالر مبادله ای
4200

سبد پیشنهادی شرکت سبد گردان کاریزما 

www.sgc.co.ir

3000پیامک بزنید 6666 970 پرسش های خود را از مشاوران ما بپرسید. به سامانه 970
bazarsarmaye@gmail.com :پست الکترونیک مفاهیم مالی
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توضیحات نماد نام شرکت  افق

سرمایه گذاری

س��هام زی��ر از وضعیت بنیادی و چش��م انداز مناس��بی 
برخوردارن��د لیک��ن به دنبال رش��د ش��دید ب��ازار در 
روزهای اخیر، خرید در قیمت های فعلی توام با ریس��ک 
بوده و ضروری اس��ت در تصمیم��ات معامله گران مورد 

توجه قرار گیرد.

ولساپا لیزینگ رایان سایپا

بلندمدت
  )بیش از 
شش ماه(

وبملت بانک ملت

رتکو کنترل خوردگی تکین کو

حکشتی کشتیرانی جمهوری اسالمی

خبهمن گروه بهمن

خدیزل بهمن دیزل

پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان

حتاید تایدواتر خاورمیانه

فاذر صنایع آذراب

سیستم همکاران سیستم

توضیحهدف قیمتینمادافق زمانی

کوتاه مدت

 احتمال تعدیل مثبت EPS  سال آینده به واسطه عملکرد مناسب بانک داری،2,700وبملت
 وجود تراز ارزی مثبت و رأی دادگاه عالی انگلیس به دریافت غرامت

2,000وکوثر
 تعدیل مثبت EPS سال جاری، ارزش پایین نسبت به سپرده های جذب شده، 

 دارابودن نیرو گاه های کازرون، نیشابور و بینالود با بهای تمام شده کم 
و احتمال فروش آنها به قیمت های جایگزینی

میان  مدت

کیفیت سود باال و عدم نوسان در سودآوری و تقسیم سود مناسب و به موقع 40,000همراه

 اثر مثبت افزایش نرخ دالر، وجود ظرفیت خالی بال استفاده در شرکت 5,000مبین
و وابستگی طرح های جدید پتروشیمی در منطقه به یوتیلیتی مبین

 پوشش مناسب بودجه با در نظر گرفتن نرخ خوراک 13 سنت در شش  ماهه 8,500خراسانبلند مدت
و وجود جریان نقد مناسب در شرکت

2

پایان  نامه ها

 هفته نامه بورس: در دهه گذش��ته به صورت 
تقریبی، ش��فافیت بازارهای مالی به عنوان یکی از 
موثرترین متغیرها بر تعیین استراتژی سرمایه گذاری 
سرمایه گذاران در بازارهای مالی بوده و پژوهش حاضر 
به بررسی ادراکات از شفافیت در بین سرمایه گذاران 
در ب��ورس اوراق به��ادار تهران می پ��ردازد. جامعه 
آماری در این تحقیق ش��امل تمامی س��هامداران و 
سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران است. البته 
در ای��ن تحقیق افراد زیر 18 س��ال جزء جامعه به 
شمار نمی آیند. با استفاده از نمونه گیری در دسترس، 
تعداد 273 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. تحقیق 
با اس��تفاده از پرسش��نامه انجام گرفته است و برای 
آزمون فرضی��ات از نرم اف��زار SPSS و آزمون های 
همبستگی، مقایسه زوج ها و تحلیل عاملی یک طرفه 
استفاده شده است. تحقیق حاضر دارای سه فرضیه 
اس��ت و تمامی این فرضیه  ها در س��طح 95 درصد 
مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که 
هر س��ه بُعد شفافیت یعنی افشای اطالعات مالی و 
شفافیت ساختار مالکیت و شفافیت ساختار هیئت 
مدیره بر رفتار س��رمایه گذاران در بورس تاثیرگذار 
است در حالی که س��رمایه گذاران بیش از هر چیز 
به افشای اطالعات مالی اهمیت می دهند. همچنین 
نتیجه گیری شد که ادراک س��رمایه گذاران از ابعاد 
شفافیت با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی آنها 

متفاوت است.

دانشگاه: شهید چمران اهواز- 1387 
استاد راهنما: حسنعلی سینایی 

دانشجو: عبداهلل داودی 
کتاب »چگونه سرمایه گذاری در سهام را شروع کنیم؟«

بررسی رابطه شفاف سازی اطالعات 
مالی و رفتار سرمایه گذاران در بورس 

درس 104

 آنچه که مهم است 
و آنچه که مهم نیست 
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پیشخوان
انتشار ماهنامه قلک با بازی 

»جمعه بازار« 

 هفته نام�ه بورس: بیس��تمین ش��ماره ماهنامه 
قلک با مدیرمس��ئولی امیر لعلی و سردبیری علی اکبر 
زین العابدین، اول اسفندماه 1394 توزیع و بر پیشخوان 

کیوسک های مطبوعاتی قرار گرفت.
در بیستمین ش��ماره این نشریه، سمیرا رستگارپور با 
طراحی بازی »جمعه بازار«، وس��ایل م��ورد نیاز برای 
آغاز س��ال جدید و تعطیالت نوروز را به خردس��االن 
معرفی ک��رده و در بازی »از خودت صدا در بیاور« در 
ش��ماره جدید قلک، کودکان با آواهای مختلف آش��نا 
می ش��وند. سّیدنوید س��ّیدعلی اکبر با داستان »مامان 
نخودچی و زولبیای پش��مالو«، شغل شیرینی پز را به 
خردس��االن معرفی کرده و شهرام شفیعی در قسمت 
جدید کمیک استریپ طنز »قصه های من و بّچه هام« 
با عنوان »گریه«، ارزش کمک به دیگران و همکاری را 

به کودکان می آموزد.
فایل صوتی داس��تان ها و اشعار بیستمین شماره قلک 
از طریق نرم اف��زار »layar« یا »واقعی��ت افزوده« تا 
پایان اس��فند ماه قابل پخش است. همچنین کودکان 
عالقمند به قصه گویی می توانند با ارسال فایل صوتی 
داس��تان های خ��ود مربوط به صفح��ه »ببین و بگو و 
بش��نو«، صدای خود و سایر دوستان شان را در شماره 

بعد از طریق نرم افزار layar بشنوند.
همچنین این نشریه مانند شماره های پیشین خود به 
30 نفر از آثار برگزیده کودکان شرکت کننده در بخش 

کاردستی و خالقیت، جایزه می دهد. 
ماهنامه قلک اولین نش��ریه ای است که با هدف بهبود 
سبک زندگی اقتصادی و آموزش مفاهیم این حوزه به 
خردس��االن 3 تا 7 س��ال، اول هر ماه با قیمت 5000 

تومان منتشر می شود.
عالقمندان جهت دریافت اش��تراک یکساله با تخفیف 
50 درص��دی و کس��ب اطالعات بیش��تر می توانند با 
www. شماره  88904882-021 تماس یا به سایت

qollak.ir مراجعه کنند.

حکایت
مرد  دوچرخه سوار

 هفته نام�ه بورس: مردی با دوچرخه به خط مرزی رس��ید. او دو کیس��ه 
بزرگ همراه خود داش��ت. مامور مرزی از او پرسید: در کیسه ها چه داری؟ مرد 
دوچرخه س��وار پاسخ داد: »شن«. مامور او را از دوچرخه پیاده کرد و چون به او 
مشکوک بود، یک شبانه روز او را بازداشت کرد، اما پس از بازرسی فراوان، واقعا 
به جز شن، چیز دیگری نیافت. به همین خاطر، به او اجازه عبور داد. هفته بعد 
دوباره س��روکله همان شخص پیدا شد و مش��کوک بودن و بقیه ماجرا و البته 
گذشتن او از مرز.... این موضوع به مدت سه سال هر هفته یک بار تکرار شد و 
پس از آن، مرد، دیگر در مرز دیده نشد. یک روز مامور مرز، او را در شهر دید و 
پس از سالم و احوال پرسی، به او گفت: من هنوز هم به تو مشکوکم و می دانم 
ک��ه در کار قاچ��اق بودی، راس��تش را بگو چه چیزی را از م��رز رد می کردی؟ 

قاچاقچی جواب داد: دوچرخه!

برداشت
بعضی وقت ها موضوعات فرعی، ما را به کلی از موضوعات اصلی غافل می کند! 
ی��ک مدیر خوب به تمامی جوانب کار توجه کرده و با دیدی جامع و کل نگر به 

امور و پدیده ها می نگرد. 
منبع: کتاب اصول مدیریت و کسب و کار در سرزمین حکایات

نگاه های متفاوت در یک موضوع
 هفته نام�ه ب�ورس: روزی مردی داخل چال��ه ای افتاد و بس��یار دردش آمد. یک 
روحانی او را دید و گفت: به طور حتم گناهی انجام داده ای! یک دانش��مند عمق چاله 
و رطوب��ت خاک آن را اندازه گرفت. ی��ک روزنامه نگار در مورد دردهایش با او مصاحبه 
کرد، یک یوگیست به او گفت: این چاله و همچنین دردت، فقط در ذهن تو هستند، در 
واقعیت وجود ندارد. یک پزش��ک برای او دو قرص آسپرین پایین انداخت. یک پرستار 
کنار چاله ایستاد و با او گریه کرد. یک روانشناس او را تحریک کرد تا دالیلی که پدر و 
م��ادرش او را آماده افتادن به داخل چاله کرده بودند، پیدا کند. یک تقویت کننده فکر، 
او را نصیحت کرد که: خواس��تن توانس��تن است. یک فرد خوش بین به او گفت: ممکن 

بود یکی از پاهات رو بشکنی. 
سپس فرد بی سوادی گذشت و دست او را گرفت و از چاله بیرون آورد.

برداشت
مس��ئله یابی، یکی از توانایی های منحصر به فرد و ممتاز مدیران سازمان هاست. متاسفانه 
بیش��تر مدیران و سرپرستاران، قبل از شناسایی مسئله، س��ریع به دنبال ارائه راه حل و 
تجویز نس��خه هستند. به همین دلیل هیچ گاه به ریشه اصلی مشکل نرسیده و مشکل را 

به طور ریشه ای از میان نمی برند.

متنوع سازی پرتفوی و مسایل پیرامون آن
 هفته نامه بورس: یکی از خطراتی که همواره س��رمایه گذاران و فعاالن بازار بورس را تهدید می کند، نوس��انات قیمت س��هام است. ازآنجایی که 
بس��یاری از سرمایه گذاران بورسی نمی توانند نوس��انات کوتاه مدت بازار سهام را پیش بینی و با استراتژی های سرمایه گذاری مختلف خطرات نوسان 
پذیری قیمت را کنترل کنند، همواره متخصصان پیشنهاد می کنند که سرمایه گذاران از متنوع سازی پرتفوی خود به عنوان بهترین راه برای تسهیل 

این مسیر استفاده کنند. توصیه ای که به طور حتم آن را با عبارتی نظیر »همه تخم مرغ های خود را در یک سبد نگذارید« شنیده اید.

تکنیکی برای مدیریت ریسک
متنوع سازی سبد س��هام یک تکنیک برای مدیریت 
ریسک است. برای استفاده از این تکنیک شما باید انواع 
مختلفی از ابزارهای سرمایه گذاری را در یک پرتفوی با 
ه��م ترکیب کنید تا تأثیری را که هر یک از این ابزارها 
بر عملکرد کل پرتفوی خواهد داشت به حداقل برسانید. 
به طور حتم می دانید که منظور از پرتفوی همان س��بد 
سهام اس��ت و ابزارهای سرمایه گذاری نیز شامل سهام، 
صندوق های سرمایه گذاری، اوراق مشارکت، سپرده های 

بانکی، طال و ارز می شود.

متنوع سازی، ریسک پرتفوی شما را کاهش می دهد
تحصیل کرده ه��ای مال��ی می توانند ب��ا فرمول های 
پیچیده ای به شما نشان دهند که متنوع سازی چگونه 
می تواند ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهد، اما ما آن 

را به سادگی با یک مثال به شما توضیح می دهیم:
فرض کنید ش��ما در جزیره ای زندگی می کنید که 
در آن کل اقتصاد جزیره ش��امل دو ش��رکت می شود: 
شرکت اول چتر و ش��رکت دوم کرم ضد آفتاب تولید 
می کند. اگر ش��ما کل س��رمایه خود را در شرکتی که 
تولیدکننده چتر اس��ت، سرمایه گذاری کنید، در طول 
فصل های بارانی عملکرد فوق العاده ای خواهید داشت، 
اّما وقتی هوا آفتابی اس��ت عملکردتان ضعیف خواهد 
بود. برعکس این قضیه هم در شرکت تولیدکننده کرم 
ضد آفتاب اتفاق می افتد. چنان که ش��ما همه سرمایه 
خ��ود را در این ش��رکت بگذارید، وقتی آفتاب باش��د 
عملکرد باالتری دارد، اما با بارش ابرها وضعتان چندان 
تعریفی نخواهد داش��ت. در ه��ر دو حالت این احتمال 
وج��ود دارد که ش��ما دوره ای بازده مثب��ت و دوره ای 
 دیگ��ر بازده منفی داش��ته باش��ید و عملکردتان مدام 

در نوسان باشد.

راه حل این اتفاق چیست؟
 راه  حل این اس��ت که یک پرتفوی تشکیل دهید و 
50 درصد از سرمایه خود را در شرکت اول و 50 درصد 
دیگر را در شرکت دیگر سرمایه گذاری کنید. چون شما 
پرتفوی خود را متنوع کرده اید، به جای اینکه عملکردتان 
وابسته به آب وهوای بارانی یا آفتابی باشد، در طول سال 

عملکرد خوبی خواهید داشت.
س�ه دس�تورالعمل کلی وجود دارد که به شما 
کمک می کند تا مطمئن ش�وید پرتفوی خود را به 

درستی متنوع کرده اید:
1. در پرتف��وی خود از چندین ابزار س��رمایه گذاری 
مختلف اس��تفاده کنید. به طور مثال، بخشی از سرمایه 
خ��ود را به بازار س��هام و صندوق های س��رمایه گذاری، 
بخش��ی را در طال و ارز، بخش دیگر را در س��پرده های 

بانکی یا اوراق مشارکت اختصاص دهید. اگر پول زیادی 
دارید زمین و مسکن را هم فراموش نکنید.

2. در می��ان ابزاره��ای س��رمایه گذاری موج��ود، 
سرمایه گذاری در سهام از گوناگونی بیشتری برخوردار 
است و ش��ما با گزینه های مختلفی برای خرید روبه رو 
هستید؛ اما باید بدانید که در انتخاب خود فقط محدود 
به سهام ش��رکت های بزرگ و معروف بورسی نیستید. 
در حقیق��ت، کار عاقالنه این خواهد بود که س��هامی را 
انتخاب کنید که دارای سطوح ریسک مختلفی باشند. 
با این کار چنانچه س��هام یک ش��رکت زیان ده باشد، 
سهام سایر شرکت ها این زیان را پوشش می دهند و به 
طور حتم، بازده مثبتی از سرمایه گذاری در بازار بورس 

به دست خواهید آورد.
3. چنانچه در بورس سرمایه گذاری می کنید سرمایه 
خ��ود را در صنای��ع مختلف قرار دهی��د. این کار تأثیر 

ریسک های خاص یک صنعت را کاهش خواهد داد.
متنوع س��ازی مهم ترین عنصری اس��ت که به ش��ما 
کمک می کند تا هم زمان با حداقل کردن ریسک تان، به 

اهداف بلندمدت خود نیز دست پیدا کنید.
در بحث متنوع س��ازی نکته حائز اهمیت این است 
که متنوع سازی مانند پوشش زرهی و ضدگلوله نیست 
که موجب ش��ود ش��ما از ضرر و زیان، جان س��الم به 
در ببرید. باید توج��ه کنید که فرقی نمی کند پرتفوی 
شما چقدر متنوع شده است، سرمایه گذاری درهرحال 
همیش��ه همراه با ریس��ک اس��ت و تمام ه��دف ما از 
متنوع سازی پرتفوی این است که در سطح مشخصی 
از ریس��ک، بیش��ترین بازده را به دس��ت آوریم. سؤال 

دیگ��ری که به ط��ور معمول، ذهن س��رمایه گذاران را 
به خود مش��غول می کند، این است که باید چه تعداد 
س��هام برای رسیدن به متنوع سازی مطلوب خرید که 

در ادامه به آن می پردازیم. 
  

چه تعداد سهام برای رسیدن به متنوع سازی 
مطلوب نیاز است؟

در نظریه های علمی مطرح شده است که یک پرتفوی 
متنوع از چیزی حدود 20 سهم شرکت های مختلف از 
صنایع گوناگون و اندازه های متفاوت تشکیل شده است؛ 
اما ش��اید مدیریت این تعداد شرکت برای ما کار دشوار 
و خسته کننده ای باشد. بسیاری از متخصصان معتقدند 
اضافه کردن حداقل 5 س��هم برای تشکیل یک پرتفوی 
متنوع ضروری اس��ت. همین طور انتخاب بیشتر از 10 
تا 12 ش��رکت ممکن است سر شما را بیش ازحد شلوغ 
کند و بعد از مدتی به خوبی نتوانید همه این شرکت ها 
را موردبررسی دقیق قرار داده و در صورت نیاز پرتفوی 

خود را تعدیل کنید.
وارن بافت، محترم ترین چهره دنیای س��رمایه گذاری 
می گوی��د: »س��رمایه گذاری یعنی انتخاب س��هام یک 
ش��رکت خوب در زمانی مناسب و نگه داشتن آن سهم 
ت��ا هر وقتی که ش��رکت عملک��رد خوب��ی دارد.« پس 
الزم اس��ت بعد از تش��کیل پرتفوی، گه کاه آن را مورد 
بازبینی قرار دهید و سرمایه گذاری هایی که دیگر ارزش 
 مان��دن در پرتفوی ش��ما را ندارند، ب��ا گزینه های بهتر 

جایگزین کنید.
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