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هفته نامه بورس را از مهامنداران ماهان، تابان و کیش ایر بخواهید

 والدت با سعادت مولود کعبه، امیرمؤمنان 
حضرت علی )ع( را تبریک می گوییم 

سرمقاله

لزوم دریافت سود سهام عدالت
قانون تکلیف بدهکاران سهام 
عدالت را مشخص کرده است؛ 
بنگاه هایی که بخشی از سهام 
آنها در اختیار س��هام عدالت 
قرار گرفته و تاکنون نسبت به 
پرداخت باقی مانده سود این 
س��هام به خزانه دولت، تعلل 

داش��ته اند، قانون برای دریافت این بدهکاری 
آنها راهکاره��ا و اختی��ارات متفاوتی را پیش 
پای س��ازمان خصوصی سازی قرار داده است. 
راهکاره��ا و اختیاراتی نظیر آنچه که قانون به 
س��ازمان ام��ور مالیاتی کش��ور تفویض کرده 
است. س��ازمان خصوصی سازی هم می تواند از 
همان س��ازوکار اجرایی بهره برده و نسبت به 
بس��تن حساب آنها اقدام کرده تا بتواند حقوق 

سهامداران سهام عدالت را استیفاء کند.

محمد جواد شیخ
مدیرعامل سابق 

کارگزاری سهام عدالت

معاون گروه مالی سپهر صادرات اعالم کرد:

 رونق بازار بدهی 
و حرفه ای شدن 

بازار سرمایه 

هفتهنامهبورسازتحقیقوتفحصسهامعدالتتوسطمجلسگزارشمیدهد؛

 کارنامه قبولی خصوصی سازی 
از تحقیق و تفحص

 بح��ث تحقیق و تفحص از س��هام عدالت برای اولین بار به درخواس��ت
 س��ید مهدی موس��وی نژاد، نماینده مردم دشتس��تان به کمیس��یون 
اقتصادی ارائه شد و تیمی از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
به سرپرس��تی ابوذر ندیمی، نماینده م��ردم الهیجان و نایب رئیس این 

کمیسیون مسئول بررسی این تحقیق و تفحص شدند.
 صفحه 5

پس از یک رکود سه ماهه؛

 افزایش قیمت نفت، امید را 
به بازارهای جهانی برگرداند

جابه جایی مدیریت صندوق 
1000میلیارد تومانی

درپی انتشار دوباره گزارش عملکرد بازار سهام ایران در WFE  صورت گرفت:

چراغ سبز جهان به بورس تهران
 صفحه 4 و 7

 بازار همچنان در دست
 سهام خودرو، بانک و پاالیشگاه ها

یک سرمایه گذار خارجی برای خرید سهام سایپا پیشقدم شد

پرسمان

 جایگاه تأمین سرمایه ها 
در جذب سرمایه های خارجی

محمودرضا خواجه نصیری
 صفحه 15

 بسترهای الزم برای ورود 
سرمایه گذاران خارجی

 رفع کاستی های داخلی 
نخستین گام ضروری

ولی نادی قمی

تعریفی برای ورود
سرمایه گذار خارجی نداریم

بهروز زارع

سود بانک دی 157 درصد رشد کرد
برنامه صادرات 30 هزار دستگاه ایران خودرو به خارج 

»تاپیکو« از تحقق وعده ها جاماند
پیش بینی 119 ریال سود برای هر سهم فوالد مبارکه

کسب پرتفوی 417 میلیارد تومانی در بیمه ما
زیان به جای سود برای ایران خودرو دیزل

پیش بینی افزایش درآمد  بانک گردشگری در سال 95
رشد 13درصدی درآمد بیمه ملت در سال 95
پیش بینی زیان برای پاالیش نفت بندرعباس

کام سهامداران شکر تلخ شد
پیش بینی 174 ریال سود هر سهم »مفاخر«

فروش پارس دارو  41 درصد افزایش یافت

بانک انصار زیر ذره بین

صفحات 11،10، 12 و13
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خبر ویژه
 در گردهمایی مدیران بورسی مطرح شد: 

ریزش مجوز های دست و پاگیردر بازار سرمایه  
  دیدار نوروزی مدیران ارشد بازار سرمایه به همت کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار برگزار شد. در این نشست 
محمد فطانت رییس س��ازمان بورس و اوراق بهادار، ش��اپور محمدی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و روح ا... 

میرصانعی دبیرکل کانون کارگزاران بورس به بیان دیدگاه های خود پرداختند. 
دبی��رکل کانون کارگزاران بورس با ابراز امیدواری در خصوص حل مس��ایل فی مابین کانون کارگزاران و س��ازمان 
بورس عنوان کرد: امید اس��ت در س��ال جدید با همکاری های بیشتر س��ازمان و کارگزاری ها دستاوردهای مثبتی 

حاصل شود.
 میرصانع��ی در ادامه به بیان برخی از مش��کالت کنونی کارگزاری ها پرداخ��ت و گفت: در حال  حاضر چالش های 
بس��یاری پیش روی کارگزاری ها قرار دارد. مش��کالت تخفیف در صنعت کارگزاری، مشکالت مالیاتی بازار سرمایه  
بخصوص مالیات بر ارزش افزوده و مش��کالت تس��هیالت اعتباری که امید اس��ت با تعامل بیشتر با سازمان بورس 
برطرف ش��ود. همچنین مش��کالتی در خصوص بحث های مالیاتی گریبان بس��یاری از فعاالن بازار سرمایه را گرفته 

است. 

کارگزاران در راس قله اعتماد مردم
در ادام��ه محمد فطانت رییس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید ب��ر اهمیت اعتماد جامعه به فرآیندهای بازار 
س��رمایه بیان داشت: مفهوم حضور مس��ئوالن در میان کارگزاران این است که کارگزاران معتمدان مردم هستند و 
م��ردم ب��ه دلیل همین اعتماد ، اموال خود را در اختیار کارگ��زاران قرار می دهند.وی افزود: در بین ٥٠٠ نهاد مالی 
که در بازار س��رمایه اس��ت، کارگزاران در راس قله اعتماد حضور دارند که این اعتماد بدون همکاری کارگزاری ها و 
سازمان بورس اوراق بهادار حاصل نمی شد و قطعا وجود یک نهاد ناظر و قانون گذار اعتماد جامعه به بازار سرمایه 

و کارگزاران را رقم زده است.
سخنگوی سازمان بورس با اشاره به سال سخت بازار سرمایه بیان کرد: سال گذشته سال سختی برای اقتصاد کشور 
بود. بس��یاری از عوامل اثر گذار مانند قیمت های جهانی نفت و کاالهای اساس��ی بازار، ما را دچار مشکل کرد و این 
خود عامل رکود در صنایع و به تبع آن در بازار سرمایه بود. با وجود اینکه در منطقه و جهان، بورس ها با کاهش های 
س��همگین مواجه بودند اما ش��اهدیم که بورس ما بازدهی باالتری از بازار های منطقه و بسیاری از بورس های جهان 
داش��ته اس��ت.رییس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه بیان کرد: ابتدای سال جدید فرصت مناسبی است که 

بررسی شود چه برنامه هایی را باید به مرحله اجرا برسانیم.
 بازار س��رمایه با تمام توان و قدرت خود اعالم می کند که پش��تیبان اقتصاد مقاومتی است.محمد فطانت با اشاره به 
اهمیت بازار سرمایه در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی بیان کرد: نخستین نکته که در بخش توسعه اقتصادی مهم 
اس��ت، بس��یج رهبران بازارسرمایه و اتحاد میان آن هاست. نکته دوم  تعریف استراتژیک و فعالیت های کلیدی است  
که ما را به موفقیت اقتصاد مقاومتی نزدیک تر می کند و سومین نکته، همسویی تمام بخش های اقتصادی و تحقق 

اهداف و تبدیل آن به فرآیند دایمی است.
وی با رونمایی از مدل نوین کارت امتیازی متوازن در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی  گفت: روش و مدلی که بازار 
سرمایه از آن استفاده می کند یک روش جدید است. استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن جهت تحقق بخشیدن 
به اهداف اس��تراتژیک اقتصاد مقاومتی در س��طح عملیاتی بازار سرمایه بس��یار مهم است. بر اساس کارت امتیازی 
متوازن چهار وجه باید مورد توجه قراربگیرد: وجه یادگیری و رشد، وجه فرآیندهای بازار سرمایه، وجه ذینفعانش و 
وجه دس��تاوردهای کلیدی، در این بین افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی و افزایش ثروت آفرینی در کشور 
نیزاز اهمیت باالیی برخوردار اس��ت. رییس س��ازمان بورس در پایان س��خنان خود تصریح کرد: فرآیند تهیه نقشه 
اس��تراتژی بازار س��رمایه به عنوان یکی از بخش های پیشرو کشور در چارچوب مدل کارت امتیازی متوازن طراحی 
ش��ده و در س��ال جدید  اقدامات الزم برای تحقق اقتصاد مقاومتی تدوین شده است. در این بین توسعه کمی بازار 
سرمایه و ارتقای کارایی این بازار از اهداف نقشه استراتژی بازار سرمایه است. امید داریم بتوانیم سال پر از موفقیتی 

را پشت سر بگذاریم.

مقررات زدایی و حذف قوانین زاید در بازار سرمایه 
آخری��ن س��خنران گردهمایی ش��اپور محمدی مع��اون وزیر امور اقتصادی و دارایی بود و اظهار داش��ت: در س��ال 
 گذش��ته تالش های بس��یاری برای رش��د بازار س��رمایه انجام ش��د که مهم ترین آن مقررات زدایی و حذف قوانین 

زاید بود.
 معاون وزیر ادامه داد: بین ٥٠ تا ٧٠ نوع مجوز بازار س��رمایه حذف و س��اده سازی شد. بر این اساس برای فعالیت 
در بورس کاال تنها یک مجوز صادر خواهد ش��د. برخی از این مجوز ها بیش از ١٦ امضا نیاز داش��ت و زمان بسیاری 
صرف دریافت آنها می ش��د. وی افزود: بر این اس��اس قرار شد دستگاه هایی که تحت نظارت سازمان بورس فعالیت 
می کنند، در روند دریافت مجوز با مدت زمان کوتاهی پاس��خ مثبت یا منفی دریافت کنند.محمدی با اش��اره صدور 
مجوزها و آیین نامه ها عنوان کرد:در حوزه قوانین کالن اقتصادی ٢٨ آیین نامه و دو اساسنامه و چند دستورالعمل 

تدوین شده است.
محمدی با بیان اینکه شفاف ترین حوزه اقتصاد، بازار سرمایه است عنوان کرد: در بازار سرمایه، تخلفات مالی بسیار 
کمی اتفاق افتاده و این بازار یکی از شفاف ترین نهادهای اقتصادی است.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان 
اینکه گسترش و شکل گیری بازار بدهی در کشور آغاز شده است، گفت: تا کنون اقتصاد ما با اهرم صفر همراه بوده 
اس��ت. با ش��کل گیری بازار بدهی به عنوان یک اهرم اقتصادی می توان شاهد رشد اقتصادی بود.وی افزود: در حال 
حاضر حجم بازار بدهی پایین اس��ت اما این ظرفیت وجود دارد که با تالش س��ازمان بورس، بانک مرکزی و وزارت 

اقتصاد، حجم بازار بدهی گسترده شود.

درهفته ای که گذش��ت ش��اهد آن 
روی دیگ��ر  ش��اخص کل  بودیم. 
بیشترکارشناس��ان  کاه��ش ش��اخص در هفت��ه قبل را 
اس��تراحتی برای رش��د اخیر بازار می دانستند. استراحتی 
ک��ه به عقیده بس��یاری ب��رای بازارهای پویا و افزایش��ی 
ض��روری اس��ت.  ش��اخص در روز اول معامالت با کاهش 
9٨ واحدی به  عدد ٨٠٦٥4 واحد رسید. ارزش معامالت 
نرم��ال بورس نیز در ای��ن روز مبلغ  ٢,٨4٢ میلیارد ریال 
بود . روز یکشنبه شاخص کارخود را با 3٧3 واحد کاهش 
به پایان برد. ارزش معامالت در این روز به 3,٦9٨ میلیارد 
ریال رس��ید . در س��ومین روز هفته همراه ب��ا آغار نزول 
اکثر نمادهای خودرویی شاخص کل با کاهش ١٨ واحدی  
هم��راه ب��ود و به عدد ٨٠,٢٦٢ واحد رس��ید.  در این روز 
ارزش معامالت نرمال بورس به ٢,٨3١ میلیارد ریال رسید 
. چهارمین روز هفته ش��اخص ب��ا کاهش ١٥3 واحدی به 
عدد ٨٠,44٦ واحد رسید. حجم معامالت نرمال بورس در 
این روز به عدد ٢,٧٧٢ میلیارد ریال رس��ید . آخرین روز 
هفته ش��اخص کل  با ٥3٠ واحد کاهش به عدد ٥٧9,٧9 
واح��د روز پرعرضه ای  را گذارن��د. حجم معامالت نرمال 
نیز عدد 3,٧4٠ میلیارد ریال را نش��ان داد. پر حجم ترین 
صنای��ع روز آخر بازار به ترتیب گروه های بانک ، خودرو و 

پاالیشگاهی  بودند.
مهم تری��ن وقایع مرتبط با گ��روه خودرو در بازدید فعاالن 
بازار س��رمایه از ش��رکت س��ایپا رقم خورد. انتش��ار خبر 
انتقال نیمی از س��هام سایپا کاش��ان به سیتروئن از طریق 
ش��رکت نیوان ابتکار از مهم ترین اخبار این بازدید بود. از 
دیگر نکات مطرح ش��ده می توان به منتفی شدن تغییرات 
مدیریتی، کنترل عرضه ها، ثبت افزایش سرمایه تا یک ماه 
آینده، عرضه ش��رکت نیوان ابتکار در بازار س��هام، کاهش 
هزینه های مالی و اس��تفاده از یوزانس، افزایش س��رمایه 
رایان سایپا تا ٥٠٠ میلیارد تومان، سرمایه گذاری شرکای 
خارج��ی به مبلغ ٥٠٠ میلیون یورو، حل و فصل مش��کل 
مالکیت یک درصدی س��رمایه گذاری رنا در ایران خودرو 
اش��اره کرد. ش��رکت ایران خودرو دیزل زیان سال 9٥ را 
٧٧9 ریال اعالم کرد در حالی که زیان س��ال گذش��ته را 

٨3٦ ریال اعالم کرده بود. 
اصالحیه قانون مالیات های مس��تقیم و ش��مولیت مالیات 
برای ش��رکت هایی که از محل تجدی��د ارزیابی دارایی ها 
افزای��ش س��رمایه می دهند و آغاز تصوی��ب الیحه بودجه 
9٥ کش��ور عواملی بودند که فشار عرضه را در بازار هفته 
قبل تش��دید کردند. خبر دیگر سفر نخست وزیر ایتالیا و 
هیات همراه بود که اسناد همکاری مختلفی در زمینه های 
گردش��گری، فرهنگی، راه آهن ، فرودگاهی، گاز، تولیدات 

صنعتی و خودرو سازی امضا شد.
گ��روه س��یمان با چاش��نی فاصل��ه قابل توج��ه از ارزش 

جایگزین��ی با رش��د قیمت مواجه ش��دند. البت��ه امید به 
عادی سازی فضای کشور عراق و بازسازی سوریه از دیگر 
دالیل بود. البته به دلیل افت ش��دید در ٢٧ ماه گذشته ، 
کمتر سرمایه گذاری در این قیمت ها عرضه کننده است و 

فرصت خوبی برای سفته بازان است. 
ش��رکت س��یمان دورود  زیان س��ال 9٥ خود را ٢٦ ریال 
اعالم کرد این درحالی اس��ت که زیان س��ال 94 شرکت 
١٨9 ریال اعالم ش��ده و در 9 ماهه سال مزبور ١٢٠ ریال 
از این زیان ایجاد شده است. پیش بینی فروش شرکت در 
س��ال 9٥، ٢٨ درصد افزایش یافته است. شرکت سیمان 
ش��رق نیز در پاسخ به سواالت س��ازمان مبنی بر کاهش 
پیش بینی درآمد س��ال 9٥ شرکت و افزایش نرخ فروش 
محصوالت ، علت را رکود بازار و افزایش نرخ در نیمه اول 
سال 9٥ به دلیل دوره رونق صنعت ساختمان مطرح کرده 
است. نماد در روز سه شنبه با کاهش قیمت ٧,٦ درصدی 

بازگشایی شد. 

تصویب ١٢,٥ هزار میلیارد تومان اوراق تس��ویه خزانه در 
بودج��ه 9٥ این امکان را برای پیمانکاران طلبکار دولت از 
جمله مپنا ایجاد خواهد کرد تا برای پرداختی ها به دولت 

و س��ازمان های دولتی از جمله مالی��ات بر درآمد و ارزش 
افزوده و حقوق گمرک��ی ، جریان نقدی نپردازند و با این 

روش مطالبات خود از دولت را تهاترکنند.
گروه بیمه تحت تاثیر افزایش تعرفه ش��خص ثالث رش��د 
کرد ب��ا این حال نرخ تعهدات ثال��ث ثابت و 4,١ در هزار 
مانده است و در مقابل رشد دیه بر بدهی های دیه به دلیل 
یوم االدا بودن اثر خواهد گذاشت. کاهش نرخ بهره بر این 
گروه اثر منفی دارد.شرکت بیمه ملت سود سال 9٥ خود 
را ١٦٦ ری��ال اعالم کرد در حالی که پیش بینی ش��رکت 
برای سال 94، ٢٠٦ ریال بود و در 9 ماهه 94، ١٥9 ریال 
محقق ش��ده است. از مهم ترین اخبار گروه فلزی و معدنی 
می ت��وان به افزایش قیمت فوالد و س��نگ آهن و افزایش 
تعرفه واردات فوالد اشاره کرد. در این هفته شاهد افزایش 
تقاض��ا در نمادهایی مانند ومع��ادن بودیم. ومعادن برنامه 
افزایش سرمایه 4٠ درصدی را در دستور کار خود دارد. 

نماد فنوال در اصالحیه بودجه 9٥ سود خود را از 3٥ ریال 
به 4٢ ری��ال افزایش داد. علت کاه��ش هزینه هاي مالي و 
افزایش س��ایر در آمدهاي غیر عملیاتي ذکر گردیده است. 
ش��رکت در 9 ماهه 94, ٧٥ درصد یعن��ی  ١٦ ریال از 44 
ریال پیش بینی شده را محقق کرده و قیمت دالر با اندکی 
رش��د به  34٦٧ تومان رس��ید. نفت در ای��ن هفته حدود 
١4  درص��د بازدهی داش��ت. با این حال نگاه ها به جلس��ه 
دوحه به منظ��ور توقف افزایش تولید اس��ت.  قیمت نفت 
WTI   ب��ه 4٢ دالر و قیمت نفت برنت به حدود 44 دالر 
افزایش یافت.  قیمت های جهانی فلزات این هفته مش��ابه 
نف��ت حرکت نکردند. قیمت مس به 4٧١٥ دالر در هر تن 
رسید. قیمت سرب و روی در محدوده ١٦9٠ و ١٧9٥  دالر 
بود که حاکی از کاهش قیمت ها نس��بت به هفته قبل بود  

آلومینیوم نیز در آستانه ١٥١4 دالر قرار گرفت.

 گذران هفته ای آرام در بورس

بازاردردستسهامخودرو،بانکوپاالیشگاهها

بورس اخبار

اخبار هفته
افشاگری رئیس سازمان خصوصی سازی در قاب تلویزیون؛

برخی وزرا مقابل خصوصی سازی ایستاده اند!
رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی ش��امگاه ٢٢ 
فروردی��ن با حض��ور در یک برنام��ه تلویزیونی از 
جریان خصوصی سازی کشوربه شدت انتقاد کرد.

پوری حس��ینی با اعالم اینکه بیش��ترین مقاومت 
ب��رای اجرای قانون اصل 44 متوجه مدیران دولتی 
و برخی وزیران است، افزود: این افرادچون منافع و 
موقعیتشان را در خطر می بینند سعی در مسکوت 
گذاشتن جریان دارنداگر پای حرف مخالفان اجرای 
اصل 44 بنش��ینیم با این جمله مواجه می شویم؛ ما می خواهیم این واگذاری 
به هر قیمتی انجام نش��ود. برخی مدیران و مس��ئوالن و حتی معاونان محلی 
دولتی برای اجرایی نشدن اصل 44 شام می دهند و اقدام به استخدام نیرو برای 
شرکت های دولتی ای که در لیست واگذاری قرار دارند، می کنند.پوری حسینی 
تاکید کرد: اگر الزم باشد، نام کسانی را که با خصوصی سازی مخالفند، می بریم 
اما هنوز الزامی برای این کار وجود ندارد هرچنداگر اسمی هم برده شود دردی 
دوا نخواهد شد. وی افزود: کسانی که حاضر نیستند حقوق معلوم و امن خود را 
با حقوق پرریسک و مشروط عوض کنند و به سمت خصوصی سازی بروند در 
دوساله گذشته سبب شده اند تا عرضه های بیش از 4٠هزار میلیارد تومانی ما 

فقط چهارهزار میلیارد تومان خروجی داشته و به فروش برسد.

هیات وزیران قانون مالیات را اصالح کرد؛
پس لرزه های قانون جدید تجدید ارزیابی در بورس 
هی��ات وزیران عصر دوش��نبه ٢3 فروردین با 
ابالغ آیین نامه اجرای��ی اصالحی قانون مالیات ها 
نگرانی های را برای ش��رکت های بورس��ی فراهم 
کرد چرا که براساس ماده ١٠این آیین نامه جدید 
افزایش سرمایه شرکت ها از محل تجدید ارزیابی 

دارایی ها مشمول ٢٥ درصد مالیات شد.
در ای��ن رابطه ابوترابی رئی��س اداره نظارت بر 
انتش��ار و ثبت اوراق بهادار س��رمایه ای س��ازمان 
بورس اظهارداشت: افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان 
از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حس��اب س��ود و زیان یا اندوخته یا 
توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای 
حسابداری وهمچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد 
خواهد بود که با لغو معافیت مالیاتی، از این بعد انگیزه  چندانی برای افزایش 
سرمایه از این محل وجود نخواهد داشت. امیری معاون نظارت بر بورس ها و 
ناشران سازمان بورس نیز ابرازداشت: با این مصوبه جدید همچنان شرکت ها 
می توانند اقدام به تجدید ارزیابی دارایی ها کنندامارقم تجدید ارزیابی به عنوان 
یک رقم مجزا در حقوق صاحبان سهام منعکس می شود وطبق استاندارد های 

حسابداری موجود قابلیت انتقال به سرمایه را ندارد.

مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی خبرداد:
فعالیت سرمایه گذاران 32 کشور در بورس ایران 

مدی��ر عام��ل س��مات از رش��د ٨٥ درصدی 
صدور کد س��هامداران خارجی در سال 94 خبر 
 داد. محمدرضا محسنی افزود: این شرکت تعداد
 ٢٢٥ کد سهامدار خارجی در سال گذشته صادر 

کرده است.
وی خاطرنش��ان کرد: در آخرین ماه س��ال 
گذش��ته نیز تع��داد ٢٥ کد س��هامدار خارجی 
جدید در بازار سرمایه صادر شد تا مجموع کد 
س��هامداران خارجی به ٥٦٠ کد برس��د. مدیر عامل سمات اظهارداشت: 
١4 س��هامدار حقیقی از کش��ورهای آلمان، هلند، کانادا، ترکیه، امارات، 
چین، هند، پاکس��تان، زیمباوه و افغانستان )٥ نفر( ماه گذشته با پشت 
سر گذاشتن مراحل قانونی، کد معامالتی فعالیت خود را در بازار سرمایه 

ایران دریافت کردند.
درحال حاضر س��رمایه گذارانی از3٢ کش��ور آمریکا، انگلیس، روسیه، 
آلمان، س��وییس، س��وئد، ازبکس��تان، چین، هلند، هند، ترکیه، لبنان، 
آفریق��ای جنوبی، ژاپن، قب��رس، ایتالیا، امارات، ن��روژ، یونان، اندونزی، 
مالدیو، هنگ کنگ، قطر، زیمباوه، عراق، پاکستان، سوریه، لوکزامبورگ، 

کویت، نیوزلند، مالزی و افغانستان در بورس ایران فعال هستند.

با مصوبات مجلس در بودجه 95؛
گام تامین مالی از بازارسرمایه برداشته شد 

نمایندگان مجل��س درجریان بررس��ی الیحه 
بودجه سال 9٥ با تصویب بندهایی از یک تبصره، 
تامین مالی از بورس را رقم زدند که بر اس��اس آن 
با تصویب بندهای تبصره ٥ الیحه بودجه به دولت 
و ش��رکت های دولت��ی اجازه صدور اس��ناد خزانه 
اسالمی رادادند. براساس آنچه مجلسی ها به عنوان 
یکی از منابع درآمدی دولت به تصویب رس��اندند، 
دولت مجاز است اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت 
خرید با سررس��ید یک تا س��ه س��ال را صادر کند. دولت باید این اس��ناد را 
به منظور تس��ویه بدهی مسجل شده خود بابت طرح های تملک دارایی های 
سرمایه ای وغیره به قیمت اسمی تا سقف ٧ هزارو ٥٠٠ میلیارد تومان واگذار 
کند ضمن این که اس��ناد مذکور از پرداخت هرگونه مالیات معاف اس��ت . 
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات الیحه بودجه 9٥ ، با عرضه اوراق 
مش��ارکت منابع مالی دیگری برای دولت درنظر گرفتند که یکی ازآن موارد 
صدورمجوز انتش��ار اوراق ٥ هزار میلیارد تومانی نفتی در بازار سرمایه است. 
در مجموع منابع دولت ازمحل اس��ناد به��ادار دربودجه 9٥ رقمی معادل٥٢ 
هزارمیلیارد تومان است که  این رقم سهمی معادل ٧/ ١٧ درصد از مجموع 

منابع عمومی دولت را به خود اختصاص می دهد. 

پرویز فاتح
کارشناس بازار سرمایه

  یک سرمایه گذار خارجی 
برای خرید سهام سایپا پیشقدم شد

 در جلس��ه  فعاالن بازار س��رمایه از گروه خودرو سازی س��ایپا اخبار رسمی جدیدی 
منتش��ر ش��د؛ از توافق برای جذب ٥٠٠ میلیون یورو از شرکت سیتروئن، دریافت یک 
میلیارد دالر ال س��ی ارزان قیمت با امکان تمدید مهلت پرداخت تا پیش��نهاد استمهال 
س��ه س��اله تس��هیالت ش��رکت های تولیدی؛ اما در این بین از وجود یک سرمایه گذار 

خارجی جدی برای خرید سهام شرکت سایپا پرده برداری شد.
در این جلسه که با حضور علیرضا بادکوبه عضو موظف هیات مدیره گروه خودروسازی 
سایپا و قائم مقام مدیر عامل در امور مالی و اقتصادی شرکت سایپا، ناصر آخوندی  قائم 
مقام مدیر عامل در امور س��رمایه گذاری و ش��رکت های گروه، تعدادی از مدیران عامل 
شرکت های گروه سایپا و مدیران ارشد مالی سایپا و جمعی از کارگزاران بورس و فعاالن 
بازار س��رمایه برگزار ش��د، ضمن معرفی فعالیت ها و برنامه های گروه س��ایپا به سواالت 
مدنظر در حوزه س��رمایه نیز پاس��خ داده ش��د. در ابتدای این برنامه حسن قره یی قائم 
مقام مرکز مطالعات و برنامه ریزی اس��تراتژیک گروه خودروس��ازی سایپا ضمن معرفی 
توانمندی ها و پتانسیل های موجود در گروه سایپا به ارائه گزارشی از عملکرد این گروه 
در حوزه بازار س��رمایه پرداخت. وی گفت: در خصوص انجام مش��ارکت با ش��رکت های 
خارجی، توافقات س��رمایه گذاری ٥٠٠ میلیونی یورویی ص��ورت پذیرفته و در ادامه به 

توضیح این توافقات پرداخت. 
س��یتروئن در س��ایپای کاش��ان س��رمایه گذاری خواهد کرد  و قرار است ٥٠ درصد 
این ش��رکت  به س��یتروین واگذار شود. سایپا کاشان مرکز تولید خودروی سیتروتن در 
خاورمیانه، آفریقا و هند خواهد ش��د و محصوالت تولیدی سایپا کاشان عالوه بر فروش 

در داخل کشور به این کشورها نیز صادر می شود. همچنین مقرر است سایپا کاشان به 
پارک صنعتی تولید خودرو تبدیل ش��ده و خط��وط تولیدی و مونتاژی موتور و قطعات 
اصلی در این پارک صنعتی راه اندازی ش��وند. میزان  سرمایه گذاری سیتروئن در سایپا 
کاشان جهت خرید سهام، راه اندازی خطوط تولید خودرو و قطعه بیش از 3٠٠ میلیون 
یورو خواهد بود. رنو همکاری خود را با گروه سایپا در شرکت پارس خودرو  تحت قالب 
ش��رکت رنو – پارس که جوینت ونچر س��ایپا با رنو اس��ت ادامه داده و آن را به سرعت 
توس��عه می دهد، به طوری که دومی��ن محصول این همکاری پ��س از رفع تحریم ها در 
تابس��تان سال جاری تولید خواهد شد.) الزم به ذکر است تا کنون 3 محصول تندر 9٠، 
پارس تندر و خودروی پر طرفدار س��اندرو در قالب این همکاری در پارس خودرو تولید 
ش��ده اند(. در سال جدید نیز بیش از ٨٠ هزار خودرو در پارس خودرو، تحت قالب این 

جوینت ونچر، تولید خواهد شد.
 همچنین رنو قصد دارد عالوه بر جوینت ونچر فعلی اش با گروه س��ایپا در ش��رکت
 رنو- پارس، سرمایه گذاری مستقیم در گروه خودروساری را به انجام برساند که مذاکرات 
آن در حال پیگیری اس��ت و توافقات کلی حاصل ش��ده است. وی با اشاره به همکاری 
خوبی که س��ایپا در گذشته با شرکت نیسان در ساخت محصوالت متنوع داشته گفت: 
پارس خودرو در سالیان متمادی، ش��ریک استراتژیک نیسان است، به طوری که نیسان 
پاترول، خودروی محبوب ماکس��یما، نیسان قشقایی و نهایتا خودروی تکنولوژیک تیانا 
از محصوالت تولیدی نیسان با پارس خودرو بوده و در حال مذاکره با این شرکت برای 
تولید محصوالت جدید در پارس خودرو هس��تیم. الزم بذکر اس��ت که خطوط تولیدی 
پارس خودرو بیشترین هماهنگی برای تولید محصوالت نیسان را در سطح کشور دارند. 
قره یی افزود: سایپا با شرکت کیا تا کنون محصوالت متنوعی را تولید کرده است و هم 
اکنون در حال تولید محصول س��راتو با این شرکت هستیم. مذاکرات با کیا در خصوص 

توسعه همکاری با رویکرد جدید در حال پیگیری است.
...ادامه در صفحه 12

  در هفته گذش�ته ارزش س�هام 
گ�روه بیمه تح�ت تاثی�ر افزایش 

تعرفه شخص ثالث رشد کرد.
  فعاالن بازار سرمایه هفته گذشته 
با بازدید از س�ایپامهم ترین اتفاق 

خودرویی را رقم زدند.

خب�����ر آخ��ر
عضو هیأت عامل سازمان حسابرسی کل کشور:

قانون جدید تجدید ارزیابی هیچ اثر مالیاتی برای بورسی ها ندارد
یک مقام مس��ئول در سازمان حسابرسی با بیان اینکه مصوبه اخیر هیات دولت در زمینه تجدید ارزیابی دارایی ها 

هیچ تهدید عملیاتی برای شرکت ها در بر ندارد، گفت: این مصوبه هیچ اثر مالیاتی برای شرکت  های بورسی ندارد.
موس��ی ب��زرگ اصل عنوان ک��رد: بر اس��اس مصوبه اخیر هی��ات دولت افزایش س��رمایه از محل م��ازاد تجدید 
ارزیاب��ی دارایی ه��ا ب��ه عن��وان یک مزیت برای ش��رکت   ها گنجانده ش��د ه که بر اس��اس آن مالیات��ی از محل  مازاد 
 تجدی��د ارزیابی دارایی ها گرفته نمی ش��ود و در عین حال هزینه اس��تهالک نیز به عن��وان هزینه قابل قبول مالیاتی 

پذیرفته نیست. 
عضو هیات عامل سازمان حسابرسی کل کشور ادامه داد: تنها تغییری که در محتوای قانون تجدید ارزیابی دارایی ها 
با مصوبه اخیر دولت صورت گرفته اینکه از ابتدای امسال مازاد تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه نمی رود؛ در 
محتوای این موضوع هیچ گونه تهدید عملیاتی برای شرکت ها دیده نمی شود و فقط  از این طریق شرکت ها می توانند  
ترازنامه خود را به روز تر کنند، به عبارتی مصوبه جدید هیات دولت نه تنها مالیات اضافه ای را از این بابت بر شرکت 
تحمیل نمی کند   بلکه هیچ هزینه مالیاتی از بابت هزینه استهالک قابل پذیرش نیست و در مجموع  این مصوبه هیچ 

اثر مالیاتی برای شرکت ها نخواهد داشت.
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اقتصاد

3

ارقام به تومان

شاخـص طال
چهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

1,056,100 1,062,500 1,064,800 1,056,800 1,055,400 هر گرم طالی 18 عیار
10,340,000 10,390,000 10,425,000 10,320,000 10,330,000 سکه تمام طرح جدید
10,335,000 10,420,000 10,395,000 10,320,000 10,330,000 سکه تمام طرح قدیم

5,460,000 5,460,000 5,450,000 5,440,000 5,430,000 نیم سکه
2,910,000 2,910,000 2,900,000 2,890,000 2,890,000 ربع سکه
1,930,000 1,930,000 1,950,000 1,930,000 1,930,000 یک گرمی

1,239,401,239,401,239,401,257,701,244,90اونس جهانی )دالر(

ارقام به تومان

شاخـص نفت و ارز
چهار شنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

44,13 42,93 41,94 41,94 41,94  نفت برنت 
 WTI41,40 42,16 39,72 39,72 39,72  نفت
37,02 34,7134,7134,7137,02 نفت اوپک 

34,720 34,820 34,790 34,850 34,820  دالر 
39,730 39,830 39,750 39,760 39,600  یورو 
49,630 49,730 49,500 49,330 49,500  پوند 
9,540 9,560 9,540 9,550 9,550  درهم 

برابــری ارزهــای جهانــی
0.885دالر به یورو

0.7028دالر به پوند

3.672دالر به درهم

65.8187دالر به روبل

2.8544دالر به لیر

استانی که  شرکت های سرمایه گذاری 
در ابت��دا با هدف اینک��ه مردم بتوانند 
در قالب این ش��رکت ها به عنوان س��هامدار س��هام عدالت 
قرار گیرند، ایجاد شدند؛ در آغاز طرح افرادی که سهامدار 
تعاونی های عضو س��هام عدالت بودند، عضو این شرکت ها 
ش��دند، اما پس از آن مقرر ش��د که مردم به طور مستقیم 
سهامدار شرکت های س��رمایه گذاری شوند و سهامی را که 
دولت تحت عنوان س��هام عدالت ارائ��ه می کند، به عنوان 
پرتفوی سرمایه گذاری در اختیار این شرکت ها قرار گیرد، 

تا آنها اداره سهام را به عهده داشته باشند. 
مشکل اصلی این است که سهام شرکت سرمایه گذاری 
در قراردادی که با سازمان خصوصی سازی منعقد شد، به 
تملک این س��ازمان درآمد و در عمل در وثیقه دولت باقی 
ماند، اما مابه ازای اقس��اطی که از س��وی بنگاه ها به خزانه 
پرداخت شده و معادل تخفیفی که به دهک درآمدی پایین 
جامعه که مشمول دریافت سهام عدالت هستند، ارائه شد، 
آزادسازی انجام نشده است. چراکه هر سال معادل این دو 
مورد باید از س��هام عدالت آزادسازی انجام می شد، اما این 

مسئله به وقوع نپیوست. 
از محل س��ودی که در دو س��ال اول بین مردم تقسیم 
کردن��د و در ادام��ه مورد مخالفت مجلس ق��رار گرفت، تا 
اندازه ای برای پوشش هزینه های شرکت های سرمایه گذاری 
و ادامه حیات آنها کفایت می کرد، ولی می توان گفت که در 
عمل به دلیل شرایطی که دولت برای این شرکت ها ایجاد 
کرد، تنها اسم این ش��رکت ها، شرکت های سرمایه گذاری 
باق��ی مان��د و در حقیقت با وج��ود وثیقه بودن س��رمایه 
شرکت های سرمایه پذیر در دست دولت، هیچ دارایی برای 
این شرکت ها باقی نماند که بخواهند فرآیند سرمایه گذاری 

را انجام دهند. 
ش��رکت هایی که قرار بود به واسطه سهام عدالت موتور 
توسعه استان خود شوند، در عمل به پوسته ای مبدل شده اند 
ک��ه توانایی انجام هی��چ کاری را ندارند؛ به صورت طبیعی 
یک شرکت سرمایه گذاری باید اختیار سهام خود را داشته 
باش��د و بتواند در هر زمان که مش��کلی برای سهمی پیش 
می آید، آن را تبدیل کند و از محل سود آن سهم نیز قادر 
باش��د تصمیمات جدیدی اتخاذ کند، اما هیچ کدام از این 
اختیارات در هیچ زمانی به ش��رکت های سرمایه گذاری در 
استان ها داده نش��ده و در آخر این فرآیند، شرکت هایی با 
تعهدات باال به جا مانده اند که دست شان هم خالی است. 
اگر این س��هام، معادل آن که قانون پیش بینی کرده، آزاد 
می ش��د، ممکن بود از محل فروش، تبدیل و تغییر بعضی 
از س��هام که مایل به نگهداری آن نبودند، اقساط پرداخت 
نش��ده به خزانه را تا امروز پرداخت کنن��د. اما با توجه به 
مجموعه اقداماتی که توسط دولت انجام شده، جلوی این 

مسئله گرفته شده است. 
مسئله یاد ش��ده در دولت احمدی نژاد کلید خورد؛ در 
پای��ان دولت وی که زمان آزادس��ازی س��هام عدالت بود، 
منافع بخش��ی از وزارت تعاون سبب شد که با بهانه اینکه 
ش��رکت های سرمایه گذاری باید تحت عنوان تعاونی تغییر 
ماهیت دهند، مانع آزادس��ازی س��هام عدالت شدند، تا آن 
س��هم 25 درصدی پیش بینی ش��ده در قانون اصل 44 را 

برای بخش تعاون محقق سازند.
 این کش��مکش ها سبب شد که این طرح ناقص مانده و 
به س��رانجام نرسد. حتی با ورود این طرح به دولت جدید، 
مدت زمان زیادی طول کش��ید تا مسئولین جدید، با این 
موضوع آشنا شوند و در حال حاضر نیز اعتقاد دولت جدید 
این است که  ش��رکت های سرمایه گذاری به درستی اداره 

نمی شوند.

ETF تبدیل شرکت های سرمایه گذاری به
با وجود ش��رایط توصیف شده، دولت به تازگی بحثی را 
آغاز کرده که بر مبنای آن، شرکت های سرمایه گذاری باید 
ب��ه صندوق های ETF  تغییر ماهیت دهند. البته با وجود 
شرایطی که در خصوص این شرکت ها وجود دارند، می توان 
گفت که این اقدام گامی اس��ت در جهت نزدیک ش��دن به 
آزادسازی سهام عدالت، اما با نگاه از زاویه ای دیگر به ماجرا 
می توان دریافت که این کار باعث تمرکز دوباره س��هام در 
مرکز خواهد شد و در عمل، اختیار شرکت های سرمایه پذیر 
به نوعی از دست مردم خارج می شود. این درحالی است که 
می توان ادعا کرد شرکت های سرمایه گذاری، نماینده های 
مس��تقیم مردم بوده و مدیران این ش��رکت ها نیز در اداره 

آنها نیز تا حدودی موفق عمل کرده اند. 

البته انتقاداتی هم به این شرکت ها وارد شده و بسیاری 
از افراد عنوان می کنند که این شرکت ها اقدام به مشارکت 
در افزای��ش س��رمایه  نمی کردند، اما با توج��ه به اظهارات 
برخی از دست اندرکاران ش��رکت های سرمایه گذاری، آنها 
نسبت به این مسئله رغبت داشتند، اما با توجه به نداشتن 
نقدینگ��ی، قادر ب��ه انجام این مهم نبودن��د، هرچند که با 
ای��ن وجود در پاره ای از مواقع، نس��بت ب��ه انجام این کار 
اقدام کرده اند. دس��ت اندرکاران این شرکت ها دلیل کار را 
اینگونه عنوان می کنند که وقتی اصل سهام و خود سود از 
دست شان خارج شده و در اختیار سازمان خصوصی سازی 
ق��رار گرفت، خود دولت هم باید س��ود را دریافت و آن را 
به خزانه پرداخت می کرد. حتی می توان اینگونه پنداش��ت 
که عدم دریافت بخش��ی از س��ود س��هام عدالت از بعضی 
از ش��رکت ها و واریز نش��دن رقمی بالغ بر 20 هزار میلیارد 
تومان مقرر، تنها به دلیل دولتی بودن این ش��رکت ها بوده 
و اگر خود شرکت های س��رمایه گذاری، سود سهم خود را 
از شرکت های سرمایه پذیر دریافت می کردند، آنگاه موظف 

می شدند که آن را پرداخت کنند.
 البت��ه ای��ن موضوع در قان��ون هم پیش بینی ش��ده و 
اگر ش��رکت های س��رمایه گذاری اقس��اط خود را پرداخت 
نمی کردند، وثیقه در اختیار س��ازمان خصوصی سازی قرار 
داشت و این س��هام در آنجا محفوظ بود. نکته مسئله این 
است که اگر مدیریت و گرفتن سهام به دست شرکت های 
سرمایه گذاری بود، این ش��رکت ها می توانستند به صورت 
عملیاتی تر در این عرضه حاضر ش��ده و حتی می توانستند 
ق��درت ایفای نق��ش در فضا و فعالیت ه��ا اقتصادی را نیز 

داشته باشند. 

 سال پایانی سهام عدالت و بالتکلیفی 
شرکت های سرمایه گذاری  استانی

در قانون س��هام عدالت، سال 94 به عنوان سال پایانی 
س��هام عدالت مش��خص ش��ده بود که با یک سال تمدید، 
س��ال 95 به عنوان س��ال پایانی در نظر گرفته و مقرر شد 
ک��ه پس از واریز س��ود س��هام عدالت به خزانه، س��هام ها 
را آزاد کن��د، ام��ا با نگاه به گس��تره فعالیت ش��رکت های 
س��رمایه گذاری، می توان نتیجه گرفت که این ش��رکت ها 
به هی��چ عنوان برنامه  مش��خصی برای ای��ن مرحله و نیز 
مرحله آزادسازی سهام عدالت ندارند، چراکه قادر نیستند 
بدون داش��تن ابزار برنامه ریزی، نقش��ه راهی را برای خود 
فراه��م کنند؛ اگر س��هام عدال��ت آزاد می ش��د، آنها قادر 
بودند ک��ه مانند همه ش��رکت های س��رمایه گذاری اقدام 
به مدیریت س��هام خ��ود کرده و در بازار س��رمایه فعالیت 
عادی داشته باشند. در آن صورت اگر در نقطه ای، ایرادی 
را مش��اهده می کردن��د، ق��ادر بودند که با تغییر س��اختار 
مدیریتی خود، آیتم های مناس��بی را برای بازدهی هرچه 
بیش��تر س��هام در اختیار خود، انتخاب کنند. بنابراین در 
 ش��رایط موج��ود، ش��رکت های س��رمایه گذاری در عمل 

وجود خارجی ندارند. 

 انتخابات کانون شرکت های سرمایه گذاری 
سهام عدالت

کانون ش��رکت های س��رمایه گذاری س��هام عدالت که 
وظیفه آماده س��ازی ش��رکت های س��رمایه گذاری استانی 
ب��رای ورود به فراب��ورس را بر عهده دارن��د، باید در پایان 
مدت ماموریت مدیران خود، انتخابات را انجام می داد، ولی 
این کار انجام نش��د؛ در اس��فند ماه س��ال گذشته، آگهی 

برای انتخابات داده شد که با اعتراض بخشی از سهامداران 
و اعض��ای کان��ون مواجه و در طرف دیگر ماجرا س��ازمان 
بورس نیز با این تصمیم مخالفت کرد. در نهایت مقرر شد 
که در خرداد ماه س��ال ج��اری و در پایان مدت ماموریت 
مدیران، انتخابات برگزار ش��ود. نکته  قابل توجه این است 
که اگر کانون قادر باش��د به حیات خود ادامه دهد، نهادی 
است که می تواند مدیریت خوبی را در زمینه هدایت سهام 
شرکت های س��رمایه گذاری داشته باش��د و از خرد شدن 
س��هام این ش��رکت ها جلوگیری کند، بنابرای��ن انتخابات 
کانون از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت. مؤسسین کانون 
در ابت��دا ب��ا این هدف اق��دام به راه ان��دازی کانون کردند 
ک��ه بتوانند س��همی که بین ش��رکت های س��رمایه گذاری 
 تقس��یم ش��ده را در مجامع س��هام ش��رکت ها، به بلوک 

تبدیل کنند.
ب��ه نظر می رس��د ک��ه بیش��ترین بح��ث در خصوص 
ش��رکت های س��رمایه گذاری استانی، بر س��ر کرسی های 
ش��رکت های نام برده ش��ده اس��ت و دولت مایل است که 
در ای��ن کرس��ی ها  نقش عم��ده ای ایفا کن��د، به همین 
دلی��ل بهانه های��ی می آورند ک��ه نمایندگان ش��رکت های 
س��رمایه گذاری که کانون به ش��رکت های س��رمایه پذیر 
فرس��تاده، عالم به این موضوعات نبوده و تخصص کافی را 
ندارن��د. البته تجربه ثابت کرده که بخش��ی از ایراداتی که 
دولت وارد می کند، صحت دارد، اما به باور اکثر فعاالن این 
حوزه، این مشکل با ایجاد ساختاری مناسب حل می شود، 
به گونه ای که هر کس��ی نتواند به این بخش ها ورود کند. 
ام��ا با این حال برخی از نمایندگانی که وارد ش��ده بودند، 

بسیار موفق عمل کرده اند. 

سهام عدالت امسال آزاد می شود؟
نکته دیگری که می توان در این گزارش به آن پرداخت، 
در خصوص میزان سودی است که قرار بود از سهام عدالت 
به خزانه واریز ش��ود؛ از 40 هزار میلی��ارد مقرر در قانون، 
تا کنون نزدیک به 20 هزار میلیارد آن واریز ش��ده است. 
با این ش��رایط و با توجه به قرار داش��تن در س��ال پایانی 
س��هام عدالت، این سوال مطرح می شود که باقی این رقم 
ب��ه چه صورت و تا چه زمانی قرار اس��ت واریز ش��ود؟ آیا 
قرار اس��ت برای باقی آن از سهامدار پولی دریافت شود یا 
دولت قصدی برای مداخله در این موضوع دارد؟ همچنین 
با توجه به این مس��ئله، این پرسش هم مطرح می شود که 
آزادس��ازی سهام عدالت در چه زمانی اتفاق خواهد افتاد و 
جایگاه ش��رکت های سرمایه گذاری استانی در این روند به 

چه صورت است؟
با نگاه به روندی که سهام عدالت از زمان اجرایی شدن 
آن تا به امروز طی کرده، مش��اهده می َشود که در گذشته 
قرار بر این شده بود که هر مقدار از اقساط پرداخت شود، 
س��هام هم آزاد ش��ود؛ البته مردم س��هامدار مستقیم این 

شرکت ها نیستند.
در اواخ��ر دولت قبل مقرر ش��ده بود که ش��رکت های 
سرمایه گذاری به نسبت اقساطی که می پردازند، سهام شان 
آزاد ش��ود ت��ا آنه��ا بتوانند با س��هام آزاد ش��ده اقدام به 
خری��د، فروش و فعالیت در بازار کنند و یا از محل س��ود 
سهام شان در شرکت های س��رمایه پذیر، باقی اقساط خود 
را پرداخ��ت کنن��د. همچنین از س��وی دول��ت تخفیفاتی 
نی��ز بابت پرداخ��ت مطالبات آتی به آنه��ا اختصاص داده 
 می ش��د و در نهایت سهام برای شرکت های سرمایه گذاری 

آزاد می شد. 
مردم هم اگر می خواستند سهام شان را در شرکت های 
سرمایه گذاری به صورت نقدی دریافت کنند، باید از محل 
سود سهام شرکت سرمایه گذاری، آن را دریافت می کردند. 
درحال حاضر هم اگر روال به صورت عادی طی می ش��د، 
شرکت ها می توانستند با پرداخت نقدی اقساط خود، سهام 
را آزاد کنند، اما متاسفانه به دلیل اینکه درحال حاضر این 
شرکت ها اختیاری در این زمینه ندارند، قادر به انجام این 

روند نیستند.
بنابرای��ن می توان با جمع بندی تم��ام فرآیندهای طی 
ش��ده، دریافت که تحقق آزادسازی سهام عدالت طی سال 
جاری امکان پذیر نبوده و دولت قصد دارد که این س��هام 
در صندوق های سرمایه گذاری بلوکه شود تا بتواند مدیریت 
آن را خود به عهده گیرد، بنابراین تحلیل ها نشان می دهد 
که آزادسازی س��هام عدالت یک سال دیگر تمدید خواهد 
شد، مگر آنکه دولت عزم خود را برای دریافت اقساط سود 

سهام عدالت توسط بنگاه ها جزم کند.

هفته نامه بورس از وضعیت و روند فعالیت شرکت های سرمایه گذاری استانی گزارش می دهد؛

نقش کمرنگ سرمایه گذاری استانی
در مدیریت سهام عدالت

یادداشت

محمدامین صالحی
خبرنگار

ادغام و تملیک به عنوان مزیت رقابتی
بیشتر شرکت ها به مقوله انجام معامله  بیشتر به چشم یک هنر نگاه می کنند، نه به چشم یک توانایی 
کاربردی که می توانند از آن در جهت پشتیبانی استراتژی های شرکت بهره گیرند. آنها  همچنین هر 
معامله را به عنوان پروژه هایی مجزا در نظر می گیرند در صورتی که هر معامله بخش جدایی ناپذیر از 
همان استراتژی هاس��ت. تاکنون تعداد معدودی از شرکت ها موفق شده اند روش مناسبی را بیابند تا 
قابلیت ادغام و تملیک را در کسب و کار خود ایجاد کنند و پیشرفت مستمر را بهبود بخشند. قابلیتی 
که همواره ارزش آفرین است و شرکت را بسیار بهتر از رقبایش به پیش می برد. از همین رو بسیاری از صاحبان کسب و کار از 
دشواری ادغام و تملیک شکایت می کنند و همواره نگران آمار و ارقامی هستند که نرخ شکست معامالت آنها را نمایان می کند، 
در حالی که به جای این ناراحتی می توانند دنبال راهی باشند که چگونه این توانایی را در خود ایجاد کنند، به طوری که به آنها 
کمک کند که در بازار برنده باشند.تجربه نشان داده است که شرکت هایی در ادغام و تملیک  موفق تر هستند که همان تمرکز، 
ثبات و رفتار حرفه ای را که در س��ایر اصول کلیدی خود به کار می گیرند، به این امر نیز تخصیص می دهند. این امر مس��تلزم 
ایجاد چهار قابلیت سازمانی مهم است که اغلب نادیده گرفته می شود، این عوامل عبارتند از: درگیر شدن با ادغام و تملیک به 
لحاظ موضوعی، مدیریت شهرت خود به عنوان یک تملیک کننده، تایید چشم انداز استراتژیک و مدیریت هم افزایی اهداف در 
طول چرخه عمر ادغام و تملیک. این رویکرد در به کارگیری ادغام و تملیک آن را از یک ضرورت تاکتیکی که صرفا بر مدیریت 
ریسک تمرکز دارد به یک توانایی استراتژیکی تبدیل می کند که به کسب و کار مزبور  مزیت رقابتی ویژه ای می دهد، مزیتی که 

به سادگی توسط سایر رقبا قابل تقلید نیست.
درگیر شدن با ادغام و تملیک به لحاظ موضوعی 

یک استراتژی در بسیاری از شرکت ها، صرفا دستور مبهمی از موارد استفاده و منع استفاده از ادغام و تملیک را ارایه می دهد 
و ایده نامشخصی از منبع ایجاد ارزش مورد انتظار را فراهم می کند. اغلب شاهد شرکت هایی هستیم که به طرز کورکورانه و 
بی هدفی ادغام و تملیک را به منظور ایجاد رشد و افزایش دارایی به کار می گیرند بدون آنکه درک کاملی از نحوه ایجاد ارزش 
در یک معامله با دیگران داش��ته باش��ند. این همان دیدگاهی است که اصطالحا آن را طرز تفکر »بهترین مالک کسب و کار« 
می نامند.  به ندرت می بینیم که استراتژی ها دارای اشاره هایی مستقیم و روشن به سرمایه گذاری سازمانی یا روش های کسب و 
کار برای رشد گسترده تر، مانند تولید محصوالت جدید یا تأمین نیروی فروش برای ارائه یک محصول جدید باشند. درنتیجه، 
ش��رکت ها وقت و منابع را برای تحقق اهدافی تلف می کنند که موفقیتی را به ارمغان نمی آورد و در نهایت ش��رکت را درگیر 
مجموعه گسترده ای از معامالت رها و غیرمتمرکز  می کند. اما شرکت های موفق به جای این کار، جریانی از نیروی فراگیرنده 
بالقوه را حول دو یا سه موضوع روشن ادغام و تملیک ایجاد می کنند.  این موضوعات به طور موثر طرح های کسب و کار هستند 
که هم ادغام و تملیک و هم س��رمایه گذاری س��ازمانی را به خدمت می گیرند تا به اهداف مشخص خود برسند و این در حالی 
است که همچنان به نحو روشنی، قابلیت های یک سازمان و ویژگی های آن را به عنوان بهترین صاحب کسب و کار به رسمیت 
می شناسند.موضوعات دارای اولویت، موضوعاتی هستند که شرکت در آنها به استفاده از ادغام و تملیک نیاز دارد تا به استراتژی 
مورد نظر جامه عمل بپوشاند و این توانایی را داشته باشد که به ارزش اهداف بیفزاید. آن موضوعات باید دارای جزییات بسیار 
دقیقی باشند که تاثیر آنها در سهم بازار، بخش مشتری، یا اهداف توسعه محصول قابل اندازه گیری باشد.به عنوان مثال یک 
شرکت خرده فروش جهانی در نظر بگیرید که ادغام و تملیک را برای رشد از طریق ورود به بازار نوظهور به کار می گیرد  و با اینکه 
هنوز سه موضوع فوق را مد نظر دارد، صرفا  با شرکت های داخلی که سودآور نیستند ادغام می شود. معدود شرکت هایی هستند 
که این سطح از ویژگی را دارند. برای رسیدن به این سطح مدیران شرکت اهداف استراتژیکی را آغاز می کنند تا بتوانند در عرض 
پنج سال  به عنوان سومین عامل بزرگ در بخش خود تبدیل شوند؛ چیزی که تنها می تواند از طریق ورود سریع به بازارهای 
نوظهور به دست آید.شرکت های نامنظم ممکن است در این مرحله متوقف شده و خود مورد تجزیه اهداف قرار گیرند. اما مدیران 
شرکت های خرده فروش که اهداف ادغام و تملیک را بیشتر موشکافی کرده اند پیشروی بیشتری دارند. آنها به این نتیجه رسیدند 
که تالش برای ورود همزمان به چندین بازار با توجه به محدودیت در مدیریت زمان و پیچیدگی های ورود به جغرافیای جدید 
غیرعملی است. بنابراین جستجوی خود را به دو منطقه بیشتر امیدوارکننده محدود کردند. آنها می دانستند که عملیات کم سود 
آنها منجر به هزینه های سینرژی یا هم افزایی در شرکت هایی می شود که توجه خود را بیشتر به جنبه اقتصادی صنعت معطوف 
کرده اند و تجاری سازی نام )برند( بسیار مهم است. مدیران با دنبال کردن دقیق موضوعات ادغام و تملیک توانستند فهرست 
انگشت شماری از نامزدهای بالقوه را تهیه کنند و شرکت توانست جلوتر از برنامه پنج ساله خود به مالکیت هایی که برای ورود به 

بازارهای نوظهور دست یابد و تقریبا به اهداف درآمدی خود برسد.
مدیریت شهرت خود، به عنوان یک تملیک کننده 

معدود شرکت هایی وجود دارند که به اهمیت اهداف خود به عنوان یک تملیک کننده در نظر دیگران واقف باشند و جایگاه 
ارزش��ی خود نس��بت به جایگاه ارزشی سایر رقبا برایشان مهم باشد. بس��یاری از آنها در شناسایی اهداف بالقوه خود در اکتساب 
شرکت های دیگر بیش از حد کند و منفعل و در ایجاد و تحکیم روابط با آنها بیش از حد ترسو یا هنگام آغاز مکالمه بیش از حد 
تاکتیک محور هستند. آنها چنان اهداف گسترده و پراکنده ای دارند که قادر نیستند به طور فعاالنه فهرست عملی از اهداف بالقوه 
خود تنظیم کنند. در نتیجه،  بیش از حد وابسته اهدافی می شوند که یا توسط منابع خارجی پیشنهاد شده است یا صرفا تمرینی 
مکرر برای اهداف بالقوه اس��ت.در نهایت در بس��یاری از موارد، در چشم بازارهای هدف بالقوه خود به عنوان یک فرصت طلب، در 
فرآیندهای سنگین و مملو از هزینه تا خرخره فرو رفته و به عنوان مجری روش های خشک و غیرخالقانه شهرت پیدا می کنند.

طبق مشاهدات به دست آمده، شرکت هایی که برای شهرت خود تالش می کنند، برخالف شرکت های فوق به عنوان شرکت هایی 
جسور شناخته می شوند که همواره بر عامل همکاری تمرکز دارند و می توانند مشاوره حقیقی و قابلیت های متمایز را فراهم کنند. 
حتی برخی از بزرگترین و پیچیده ترین سازمان ها نیز صرفا به دلیل روشی که آنها توسط آن ادغام و تملیک خود را ارائه و مدیریت 
می کنند، در چشم بازارهای هدف کوچک و زیرک به عنوان خریداران جذاب شناخته می شوند. بهترین شرکت ها میان آنها کسب و 
کار خود را با بینش عمیق و صنعتی رهبری می کنند و روش عملی را انتخاب می کنند که به جای سینرژی یا ارزش معامله بر برنده 
شدن در بازار متمرکز باشد. این روش به مدیران شرکت های هدف اجازه می دهد که جایگاه  خود را در تصویر گسترده تری پیدا 
کنند. آنها همچنین با عملیات قابل اندازه گیری، فرآیندهای شفاف و قابل پیش بینی ادغام و تملیک را هدایت می کنند. در نهایت، 
آنها درمورد نحوه معرفی شدن خود هدفمند عمل می کنند، به طوری که از مدیران خود در تهیه ابزار سازگار و قانع کننده در این راه 
حمایت می کنند تا به بهترین وجه سازمان را به نمایش بگذارند. در نتیجه، آنها از موقعیت خود در بازار به خوبی استفاده می کنند تا 
به موفقیت در ابعادی فراتر از قیمت دست یابند. این یک مزیت رقابتی حقیقی است، چرا که بهترین دارایی ها به سمت شرکت هایی 
روانه می شوند که گمان می رود به ارزش آنها اضافه می کنند و زمان جستجو، پیچیدگی یکپارچه سازی و احتمال جنگ مناقصه ای 
را کاهش می دهند.بخش بزرگی از کسب شهرت، مدیریت درست تعامالت و استفاده هماهنگ از آنها است. همه شرکت ها به طور 
معمول در کنفرانس هایی شرکت می کنند، با دانشگاه هایی که مالکیت فکری مورد نیاز را تحت کنترل دارند، همکاری هایی انجام 
می دهند و با سرمایه گذاران خیرخواه و سرمایه داران ماجراجو صحبت می کنند. اما اغلب آنها این کار را بدون هیچ ساختار خاص 
یا درک صحیحی از تعداد روابطی که به دنبال آن هستند، انجام می دهند و نمی دانند که چه نوع از شرکا دارای چه ویژگی هایی 
هستند و تنها تعداد کمی از آنها این کار را در محیطی حول هدف بالقوه خود و با هدف افزایش شهرت انجام می دهند. برای اینکه 
شرکت ها بتوانند این کار را درست انجام دهند، باید هدفمند باشند. به عنوان مثال یک شرکت با تکنولوژی باال، این مفاهیم را حول 
محور افزایش نوآوری گرد هم می آورد. سرمایه گذاری شرکت در افزایش شهرت خود به عنوان یک شرکت تملیک کننده، با یک 
کمپین بازاریابی خارجی خردمندانه آغاز شد اما به سرعت راه خود را به عمق فرآیند ادغام و تملیک پیدا کرد. مدیران آن شرکت در 
بحث در کنفرانس ها و در جوامع صنعتی، از طریق پخش رضایت نامه هایی بین کارکنان شرکت تملیک شده و چانه زنی های سنتی 
استفاده کردند تا بر سابقه خود در خرید شرکت ها و فراهم آوردن منابع مورد نیاز برای سرعت بخشیدن به کانال تولید محصول آنها 
تاکید کنند. آنها از طریق بحث کردن با مدیران اجرایی شرکت های هدف در مورد راه های مختلف همکاری حتی فراتر از چارچوب 
قراردادهایشان، توانستند روابط شخصی مفیدی را با آنها ایجاد کنند و هنگام ارایه برنامه یکپارچه سازی و مدل های سرمایه گذاری 

آینده به بازارهای هدف خود نیز، کامال مراقب بودند که مطابق با مسیر کسب شهرت شرکت عمل کنند.
...ادامه در صفحه 7
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تعداد شرکت ها بر اساس تغییر هفتگی ارزش بازار

صنایع پر نوسان - فرابورس 

19 515
نماد

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

21.99 1,893 21.991316340بساما

24.67 9,607 18.97147898خفناور

6.87 34,424 11.491933200ثتران

7.47 21,882 6.552693600ثباغ

3.87 13,727 6.28376016غمینو

9.57 41,161 5.1723175000هرمز

4.72 18,339 4.81362664کتوکا

5.4 11,585 3.76421120قچار

0.3 22,690 2.59307010قشیر

0.08 3,373 1.98699580دبالك

10 سهم پر نوسان در فرابورس - مثبت

نماد
تغییرات نسبت به ارزش معامالتارزش بازار نوسان

هفته قبل میلیون ریالمیلیون ریالدرصد

11.12- 26,457  835,000 14.84-ثرود

10.75- 38,460  356,000 13.06-ساینا

7.78- 396,063  19,584,462 11.08-ذوب

10.46- 11,832  455,200 10.88-وگستر

8.48- 16,996  9,456,000 7.84-وکوثر

7.98- 51,053  1,991,195 6.95-کرمان

5.92- 54,544  5,184,000 6.93-توریل

3.55- 52,373  4,992,000 6.52-حكمت

4.85- 5,204  784,480 6.34-باالس

4.76- 52,459  7,606,000 6.33-سمگا

10 سهم پر نوسان درفرابورس - منفی

شاخـص فرابـورس

اوراق بهادار

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

807.042.90.36591.6632شنبه

811.584.50.56586.9574یكشنبه

0.79585.3357-6.4-805.17دوشنبه

0.28586.4500-2.3-802.9سه شنبه

1.46576.9353-11.7-791.20چهار شنبه

ســرمقاله 
لزوم دریافت سود سهام عدالت

قانون تکلیف بدهکاران سهام عدالت را مشخص کرده است؛ بنگاه هایی که بخشی از سهام آنها در 
اختیار سهام عدالت قرار گرفته و تاکنون نسبت به پرداخت باقی مانده سود این سهام به خزانه 
دولت، تعلل داش��ته اند، قانون برای دریافت این بدهکاری آنه��ا راهکارها و اختیارات متفاوتی را 
پیش پای سازمان خصوصی سازی قرار داده است. راهکارها و اختیاراتی نظیر آنچه که قانون به سازمان امور مالیاتی کشور 
تفویض کرده است. سازمان خصوصی سازی هم می تواند از همان سازوکار اجرایی بهره برده و نسبت به بستن حساب آنها 

اقدام کرده تا بتواند حقوق سهامداران سهام عدالت را استیفاء کند.
حال سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که با توجه به سال پایانی اجرای سهام عدالت و واریز نشدن نزدیک به 
22 هزار میلیارد تومان از سود سهام عدالت توسط بنگاه ها و شرکت ها به خزانه دولت، چرا تاکنون سازمان خصوصی سازی 
نسبت به دریافت این مبلغ، اقدام نکرده است؟ چرا که این سازمان می تواند از همان ابزارهایی که در اختیار سازمان امور 

مالیاتی کشور قرار دارد، استفاده کرده و بدهکاری شرکت ها و بنگاه ها را دریافت کند.
در زمان تصدی گری بنده بر دفتر امور س��هام عدالت س��ازمان خصوصی س��ازی، ش��رکت های پتروشیمی، بزرگترین 
بدهکاران سهام عدالت بودند  و سایر شرکت ها کم و بیش سود سهام عدالت را به خزانه دولت واریز می کردند. شرکت های 
پتروش��یمی هم با توجه به این مس��ئله که با مجموعه وزارت نفت کار می کردند، دلیل تاخیر و عدم پرداخت سود سهام 
عدالت را در دست داشتن طرح های توسعه عنوان می کردند. با وجود دالیل و بهانه های متعددی که این شرکت ها برای 
عدم پرداخت سود سهام عدالت مطرح می کردند، نمی توان گفت که این عدم پرداخت، قانونی محسوب می شود. چراکه 
هر عملی در این خصوص باید بر مبنای ضابطه باشد؛ به طور مثال وقتی یک شرکت سود خود را تقسیم کرد، اگر بخواهد 
طرح توسعه ای را در دستور کار خود داشته باشد، در ابتدا باید آن طرح را به سازمان خصوصی سازی ارائه کند و پس از 
موافقت س��ازمان، در آن صورت می تواند اقدام به طرح توس��عه خود کند. اما در صورتی که سازمان خصوصی سازی با آن 

طرح مخالفت کند، آن شرکت باید سود را پرداخت کند. 
به باور بنده در ش��رایط فعلی هم سازمان خصوصی س��ازی برای اینکه خود را در برابر این شرکت ها مشاهده می کند، 
قصد درگیر شدن با آنها را ندارد. اما گفتنی است که این سازمان باید در مقابل این شرکت ها مقاومت کرده و با مذاکره 
با بانک مرکزی، حساب های شرکت های بدهکار را ببندد. تمام این مشکالت هم ناشی از این مسئله است که بدنه دولت 
با مسئله خصوصی سازی مخالف بوده و حتی اگر توان این مسئله را داشته باشد، قصد بازگرداندن شرکت های سبد سهام 
عدالت را دارد. بنابراین مشاهده می شود که در روند اجرای سهام عدالت با تاخیر و حجم باالی بستانکاری مواجه هستیم. 
البته الزم به ذکر اس��ت که بخش��ی از بدهکاری های این شرکت ها به دلیل محقق نشدن سودی است که در پیش بینی 
صورت های مالی خود آورده بودند، چراکه در س��ال های اخیر که رکود بر اقتصاد کش��ور حاکم بود، بسیاری از شرکت ها 
به ویژه شرکت های بورسی، تحت تاثیر این فضا با افت مواجه شده بودند. اما در شرایط فعلی که در دوره پسابرجام قرار 
داریم و امید بسیار زیادی برای رونق اقتصاد وجود دارد، انتظار می رود که بخشی از مطالبات سهام عدالت از شرکت های 

بورسی که در گروی رکود بود، برآورده شود.
اما در طرف دیگر ماجرا این مسئله را هم باید در نظر داشت که دولت نمایندگان خود را در هیئت مدیره شرکت های 
سرمایه پذیر گذاشته است، اما در طرف مقابل هیچ نماینده ای برای استیفای حقوق سهامداران سهام عدالت در شرکت های 
س��رمایه پذیر وجود ندارد، بنابراین ما شاهد انباشت بدهی این شرکت ها ش��ده ایم؛ اگر از سمت سهامداران سهام عدالت 
نماینده ای در هیئت مدیره ش��رکت های س��رمایه پذیر وجود داشت، آنها قادر بودند که با اعمال فشار بر شرکت ها، روند 

پرداخت این بدهی ها را تسهیل کنند.
ش��اید عنوان شود که ش��رکت های سرمایه گذاری اس��تانی، تعاونی ها و کانون شرکت های س��رمایه گذاری به عنوان 
نمایندگان س��هامداران سهام عدالت در جریان کار هستند، اما باید گفت با توجه به محدودیت هایی که برای این نهادها 
ایجاد کرده اند، آنها تنها روی کاغذ در روند قرار دارند، اما هیچ گونه توانایی اعمال قدرتی در ش��رکت های س��رمایه  پذیر 
به منظور اس��تیفای حقوق سهامداران س��هام عدالت ندارند؛ شرکت های سرمایه گذاری اس��تانی، تعاونی ها و کانون های 
ش��رکت های سرمایه گذاری اس��تانی نه می توانند برای دریافت سود اقدامی انجام دهند، چراکه تمام اختیارات در دستان 
سازمان خصوصی سازی سپرده شده و نه می توانند به عنوان عضو هیئت مدیره در مجامع شرکت داشته باشند. این مسئله 
در حالی عنوان می شود که طبق قانون، روال نباید به این صورت باشد، حتی اگر خود سازمان خصوصی سازی نماینده ای 
در این شرکت ها داشتند، می توانستند برای دریافت سود، اقداماتی را به وسیله اعمال فشار به شرکت ها را سامان دهند، 

اما متاسفانه تمامی راه ها بسته و هیچگونه دسترسی وجود ندارد. 
بنابراین، این نکته مطرح می شود که با توجه به قرار داشتن در سال پایانی طرح سهام عدالت، سازمان خصوصی سازی 
برای دریافت س��ود س��هام عدالت ش��رکت ها، باید اقدام جدی را انجام دهد و از هر ابزاری برای اعمال فشار به شرکت ها 
استفاده کند. این سازمان و دولت حتی اگر عزم خود را جزم کند، می تواند با راه اندازی مکانیزمی، بدهی این شرکت ها را 

به خزانه دولت افزایش دهد و مابه ازای آن به سهامداران سهام عدالت پرداخت شود. 

خب��ر عضوی��ت س��ازمان ب��ورس در 
آیس��کو، مهم تری��ن خب��ر س��ال 95 
بورس عنوان ش��د. هرچند نمی توان بر »ترین« بودن آن 
ق��ول صددرص��د داد اما به طور قطع، ای��ن عضویت یکی 
از مهم ترین رخدادهای س��ال جاری بوده اس��ت و ش��اید 
وقایع��ی که به دنب��ال آن در انتظار بورس اس��ت،  آن را 
به »مهم ترین« خبر س��ال 95 تبدیل کرده باشد. ازجمله 
اتفاق های مهمی که حاال انتظار وقوع آن می رود، عضویت 
دوباره ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران در فدراس��یون 
جهانی بورس هاس��ت که زمانی به حال��ت تعلیق درآمده 
بود. آن زمان اینطور مطرح شده بود که چون ساختار نهاد 
ناظر بورس، دولتی اس��ت، نمی تواند در آیسکو عضو شود 
و چون الزمه بقای عضویت ش��رکت بورس در فدراسیون 
جهانی بورس ه��ا، عضویت نهاد ناظر آن در آیس��کو بود، 
بنابراین این عضویت به حالت تعلیق درآمد. حال و پس از 
چند سال، سازمان بورس بدون هیچ تغییری در رأس آن، 
در آیسکو عضو شده است. حال دو فرضیه در ذهن مطرح 
می ش��ود؛ نخس��ت اینکه با رایزنی هایی، نگرانی آیسکو از 
دولتی بودن بورس برطرف ش��ده، یا اینکه ماجرای دولتی 
بودن نهاد ناظر، تمام و کمال بهانه ای بوده تا بورس تهران 

از صحنه بین المللی محو شود.

دولتی بودن نهاد ناظر بهانه بود
پیش تر دلیل عضو نشدن سازمان بورس و اوراق بهادار 
در آیسکو )سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار-

IOSCO(، دولتی بودن س��اختار این نه��اد ناظر عنوان 
ش��ده بود؛ چرا که شورای بورس باالترین رکن بازار اوراق 
بهادار است و وزیر اقتصاد رئیس این شورا است. حال که 
سازمان بورس در آیسکو پذیرفته شده، این سوال به ذهن 
متبادر می ش��ود که با وجود بقای همان ساختار قبلی در 
نهاد ناظر، چطور این عضویت برقرار ش��ده است. از بهادر 
بیژنی، جانشین رییس س��ازمان بورس در امور بین الملل 
و جذب س��رمایه گذاری خارجی، این س��وال را پرسیدیم 
ک��ه اینگونه به هفته نامه بورس پاس��خ داد: تیم غربالگری 
)Screening Team( در آیس��کو نگرانی هایی داشتند 
ک��ه ما این نگرانی ها را مد نظر قرار دادیم. نکته مهمی که 
درمورد س��اختار وجود دارد این است که حضور وزیر در 
راس شورای عالی بورس، یک نوع نقش حمایتی دارد، اما 
تصمیماتی که گرفته می شود، رای کل اعضا است، نه یک 
شخص. ما اینگونه استدالل کردیم که حضور وزیر نه تنها 
مانع نیست و موجب تضعیف بازار سرمایه نمی شود، بلکه 

باعث قدرت و قوت آن می شود.
در حال حاضر عضویت س��ازمان بورس در آیس��کو به 
صورت پیوس��ته اس��ت اما چه زمانی و در چه ش��رایطی 
عضویت سازمان به صورت اصلی درمی آید؟ بیژنی در این 
خصوص توضیح داد: در حال حاضر 20 عضو پیوس��ته در 
آیسکو حضور دارند. سازمان بورس و اوراق بهادار در کنار 
نهادهایی مانند اس��ما )ESMA( که نه��اد ناظر اتحادیه 
اروپا اس��ت، قرار می گیرد. گاهی اوق��ات مراحل مختلفی 
برای عضویت طی می ش��ود. ما مدارک مورد درخواس��ت 
آیس��کو را آماده و به آن ارس��ال کردیم ک��ه مورد قبول 
آیس��کو قرار گرفته اس��ت. قدم بعدی م��ا عضویت عادی 
در آیس��کو اس��ت. اما در حال حاضر ب��ه عنوان یک عضو 
پیوس��ته می توانیم در همه جلسات آیسکو شرکت کنیم. 
او درخصوص حق رای نیز اظهار داشت که سازمان بورس 

در کمیته های مرتبط با خودش حق رای دارد.

قدم بعدی، فدراسیون جهانی بورس ها است
فدراس��یون جهان��ی بورس ها )WFE( ک��ه 64 عضو 
دارد، ب��ه عن��وان معتبرترین نهاد قانون��ی صنعت بورس، 
هم��ه جنبه های داد و س��تد اوراق بهادار را از لحاظ فنی، 
تج��اری، حقوقی و اقتصادی مد نظر قرار می دهد. ارتقای 
اس��تانداردهای ب��ازار و آماره��ای قابل ات��کا؛ حمایت از 
قانونگذاران، سیاس��ت گذاران و سازمان های دولتی جهت 
ایجاد بازار ش��فاف و منصفانه؛ گردهم آوردن کارشناسان 
ب��ورس و کمک به توس��عه بورس های جدی��د و کوچک، 

ازجمله رسالت های این فدراسیون است. WFE، سازمان 
بین الملل��ی اوراق بهادار اس��ت که وظیفه س��ازماندهی و 
ارتباط بین بورس ها و بازارهای سهام کشورهای مختلف را 
برعهده دارد. این فدراسیون یک نهاد خصوصی بین المللی 
بوده و از بازارهای پیش��رو دنیا که پایبند باالترین سطوح 
کیفیت بازار س��رمایه هس��تند، تشکیل ش��ده است. این 
س��ازمان جایگاهی اس��ت برای تبادل اطالعات، تجزیه و 
تحلیل و همچنین مذاکرات بین اعضا و هدف آن تسهیل 
توس��عه بازارهای سازماندهی ش��ده و قانونمند و توجه به 

نیازهای بازارهای سرمایه است.
ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران در س��ال 1992 به 
عضویت فدراسیون جهانی بورس ها درآمد اما این عضویت 
در س��ال 2011 تعلیق شد و دلیل آن هم این عنوان شد 
که نهاد ناظر هر یک از اعضای فدراسیون جهانی بورس ها 
باید در آیس��کو عضو باش��د اما نهاد ناظر بورس تهران که 
سازمان بورس است، در آیسکو عضو نیست. در یک دوره 
گفته شد که پس از اینکه عضویت سازمان بورس در آیسکو 
قطعی ش��ود، شرکت بورس می تواند دوباره در فدراسیون 
جهانی بورس ها عضو ش��ود. اما از دو س��ال پیش ساختار 
فدراسیون جهانی بورس ها تغییر کرد؛ قبال  این فدراسیون 
به صورت یک نهاد عمومی و براساس اعضا اداره می شد اما 
از دو سال پیش، س��اختار آن به شکل یک شرکت تغییر 
یاف��ت که مدیرعام��ل دارد و تعداد اعض��ای هیات مدیره 
بیش��تر ش��ده و حتی مکان فیزیکی آن هم از پاریس به 
لندن منتقل ش��ده اس��ت. بنابراین در کل، نظام حاکم بر 
این مجموعه تغییر کرد و ش��رایط متفاوت شد و به خاطر 
این ساختار، بورس تهران ملزم شد که در صورت عضویت 
سازمان بورس در آیسکو، دوباره درخواست عضویت را به 
فدراسیون جهانی بورس ها ارسال کند. البته بورس تهران 

در بخش آماری این فدراسیون درج می شود.

 درخواست عضویت بورس تهران 
به WFE ارسال شد

ح��ال که س��ازمان بورس به عضویت آیس��کو درآمده، 
انتظار می رود ش��رکت بورس نیز در آینده نزدیک دوباره 
به فدراس��یون جهان��ی بورس ها بپیوندد. حس��ن قالیباف 

اصل، مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران، درباره 
عضوی��ت بورس تهران در فدراس��یون جهانی بورس ها به 
هفته نامه بورس گفت: ما پس از عضویت س��ازمان بورس 
در آیس��کو و درج خبر آن در س��ایت فدراس��یون جهانی 
بورس ها، درخواس��ت عضویت را )حدود 10 روز پیش( به 
این فدراس��یون ارسال کردیم و منتظر جواب آن هستیم. 
از او س��وال کردیم ک��ه آیا این امکان وج��ود دارد که به 
این دلیل که عضویت سازمان بورس در آیسکو به صورت 
پیوس��ته اس��ت و نه اصل��ی، عضویت ش��رکت بورس در 
فدراس��یون جهانی بورس ها فعال پذیرفته نشود؟ او پاسخ 
داد: نمی دانم اما باید منتظر باش��یم تا ببینیم چه جوابی 

به ما می دهند.

تعلیق یا اخراج؟
با ابوالفض��ل ش��هرآبادی، معاون تأمین مالی ش��رکت 
تأمین سرمایه لوتوس پارسیان که پیش از این مدیر روابط 
عموم��ی و امور بین الملل ش��رکت بورس ب��وده و اطالعات 
خوب��ی در این حوزه دارد، صحب��ت کردیم تا مختصری از 
مزایای عضویت س��ازمان بورس در آیسکو و شرکت بورس 
در فدراسیون جهانی بورس ها را شرح دهد. او صحبت های 
خود را از عضویت در آیسکو شروع کرد: آیسکو یک سازمان 
بین المللی نهادهای ناظر اس��ت. تقریبا نهادهای ناظر همه 
بورس های عضو فدراس��یون جهانی بورس ها، عضو آیسکو 
بوده اند، به جز بورس تهران که همین مس��اله بهانه ای شد 
تا از فدراسیون جهانی بورس ها اخراج شود. از او پرسیدیم 
که بورس تهران از فدراسیون جهانی بورس ها اخراج شد یا 
عضویتش به حالت تعلیق درآمد؟ او گفت: زمانی که مرکز 
فدراس��یون در پاریس بود، عضویت بورس تهران در آن به 
حالت تعلیق درآمده بود؛ اما در این حین، مرکز فدراسیون 
جهان��ی بورس ها از پاریس به لندن تغیی��ر کرد. برای این 
تغییر، این مرکز ابتدا در پاریس منحل ش��د و س��پس در 
لندن یک مرکز دیگر تاس��یس شد که در تاسیس جدید، 

بورس تهران از ابتدا عضو نبود.

مزایای عضویت در آیسکو
شهرآبادی مزایای عضویت در آیسکو را اینگونه بیان کرد: 
این س��ازمان به صورت مداوم روی قوانین و اصول نظارتی 
بورس ه��ا در کل دنیا و به خصوص بورس های عضو، برنامه 
بازنگری و ارزیابی و رس��یدگی دارد. آیسکو دستورالعمل ها 
و رهنموده��ای جدیدی را در موضو ع های مختلف با توجه 
ب��ه رخدادهای دنیای واقعی برای نهادهای ناظر عضو خود 
ارائ��ه می کند و آنها نیز ای��ن رهنمودها را به کار می بندند. 
به همین جهت بورس هایی که زیر نظر نهادهای ناظر عضو 
آیس��کو هستند، مجبورند این رهنمودها را اجرایی کنند و 
اثر آنها در معام��الت روزانه بورس ها و امور اجرایی مربوط 
به بازار س��رمایه مشهود اس��ت. درنتیجه، وضعیت بورس 
کش��ورهای عضو آیسکو از نظر قوانین، ش��فافیت، رعایت 
حقوق بازیگران بازار و سرمایه گذاران خارجی و شکل گیری 
نهاده��ا یا ابزارهای جدید، به واس��طه برنامه های آیس��کو 
روز ب��ه روز بهتر می ش��ود. او ادامه داد: همچنین آیس��کو 
نشس��ت های متعدد س��االنه و همایش برگزار می کند که 
ب��ه گرفتن ایده های جدید کمک می کند و موجب افزایش 
ارتباطات می ش��ود. درواقع اگر نهاد ناظر بورس یک کشور 
در آیس��کو عضو نباشد،  در دنیای بازارهای سرمایه امروزی 
رس��میت ندارد؛ چرا که در هیچ نشستی دعوت نمی شود و 
هیچ رهنمودی به آن ارائه نمی ش��ود و درنتیجه با گذشت 
زمان، از س��ایر نهادهای ناظر عق��ب می ماند. معاون تأمین 
مالی شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان درخصوص نوع 
عضویت پیوسته س��ازمان بورس در آیسکو گفت: پذیرش 
عضویت در بسیاری از فدراسیون ها و سازمان های جهانی به 
طور معمول چند مرحله ای است؛ به عنوان مثال، عضویت 
در فدراسیون جهانی بورس ها و سازمان تجارت جهانی نیز 
به همین ش��کل اس��ت. بنابراین عضویت پیوسته سازمان 
بورس و اوراق بهادار در آیسکو،  اتفاق خوبی است و به این 

معناست که وارد کانال عضویت شده ایم.
...ادامه در صفحه 5

محمد جواد شیخ
مدیرکل سابق دفتر امور سهام 
عدالت سازمان خصوصی سازی

مروارید اسالمی
 خبرنگار

درپی انتشار دوباره گزارش عملکرد بازار سهام ایران در WFE  صورت گرفت:

چراغ سبز جهان به بورس تهران
عضویت در آیسکو و WFE موجب افزایش شفافیت بازار می شود

صــدای  اقتصاد آرمــان
بهترین شهرها برای زندگی 

سایت بیزینس این سایدر، 23 شهر در جهان را اعالم کرده که از نظر معیارهای مورد نظر شرکت مرسر یکی از 
بزرگترین ش��رکت های مشاور در جهان، بهترین جا برای زندگی هستند. مرسر این رده بندی را بر اساس شاخص 

کیفیت زندگی در این شهرها تهیه کرده و نام شهرها را در گزارش ساالنه خود آورده است. 
در این تحقیق کیفیت زندگی در 450 ش��هر جهان از نظر فضای سیاس��ی و اجتماعی، فضای اقتصادی ، فضای 
اجتماعی و فرهنگی ، جوانب سالمت و پزشکی، مدارس و آموزش ، تفریحات و ورزش ، کاالهای مصرفی، مسکن، 
طبیعت و آب و هوا از جمله بالیای طبیعی بررس��ی ش��ده اس��ت. در رده بندی سال 2016 اسامی شهرهای بزرگ 

نیویورک، توکیو یا لندن در بین 23 شهر برتر دیده نمی شود.
وین برای هفتمین سال پیاپی رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. در این فهرست به ترتیب شهرهایی 
ک��ه در ادام��ه معرفی می ش��ود رتبه 1 تا 23 را به خود اختص��اص داده اند؛ وین اتریش، زوریخ س��وییس، اوکلند 
نیوزلن��د، مونیخ آلمان، ونکوور کانادا، دوس��لدورف آلم��ان، فرانکفورت آلمان، ژنو س��وییس، کوپن هاگ دانمارک، 
س��یدنی استرالیا، آمستردام هلند، ولینگتون نیوزلند، برلین آلمان، برن سوییس، ملبورن استرالیا و تورنتوی کانادا 
در یک رتبه ، اتاوای کانادا، هامبورگ آلمان، اس��تکهلم س��وئد و لوکزامبورگ در یک رتبه، پرت استرالیا و بروکسل 

بلژیک به طور مشترک در یک رتبه و مونترآل کانادا.
@radio_eghtesad / منبع: صدای اقتصاد آرمان       
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6,34-پیمانکارى صنعتى     

6,33-هتل و رستوران     

4,22-بانک ها، موسسات اعتباري و سایر نهادهاي پولی     

3,97-استخراج ذغال سنگ     

3,66-خودرو و ساخت قطعات     

3,43-سرمایه گذاریها     

3,26قند و شکر     

2,87-محصوالت شیمیایى     

2,83محصوالت غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر     

2,63-سایر واسطه گرى هاى مالى     

12,07-محصوالت کاغذى     

10,97-خودرو و ساخت قطعات     

10,2-ساخت رادیو، تلویزیون و دستگاهها و وسایل ارتباطی     

9,39-کشاورزى، دامپرورى و خدمات وابسته به آن     

6,86استخراج کانه هاى فلزى     

6,21-ماشین آالت و دستگاه هاي برقی     

5,61-وسایل اندازه گیرى، پزشکى و اپتیکى     

5,39-محصوالت چوبى     

5,17-استخراج ذغال سنگ     

4,39-ماشین آالت و تجهیزات     



ش��گر و کا

| فروردین 95  هفته چهارم  سال چهارم  شماره 137 |

اوراق بهادار

5
بورس

نماد
تغییرات نسبت به ارزش معامالتارزش بازار نوسان

هفته قبل میلیون ریالمیلیون ریالدرصد

22.14 33,016  58,461,480  23.29 كچاد

27.62 12,760  2,208,130  21.55 كسرا

23.78 25,841  1,211,600  18.74 شكلر

18.2 332,540  6,138,000  17.12 واتي

16.66 318  710,211  16.33 خمحور

21.41 10,514  925,400  15.77 فجام

20.7 10,884  131,418  15.30 فمراد

19.64 152,688  1,389,000  14.75 فلوله

15.33 15,419  512,691  13.27 ختراك

15.87 62,895  2,397,552  12.80 خاذین

10 سهم پر نوسان در بورس - مثبت

نماد
تغییرات نسبت به ارزش معامالتارزش بازار نوسان

هفته قبل میلیون ریالمیلیون ریالدرصد

17.09- 317,962  8,062,319 17.09-خاور

15.02- 813,846  14,877,900 16.13-وساپا

12.07- 454,378  11,847,469 14.05-خپارس

11.35- 1,482,888  59,287,500 13.91-خودرو

13.28- 266,760  7,212,000 13.49-ورنا

13.96- 301,383  7,303,500 13.1-خگستر

12.77- 330  390,744 12.77-چكارن

12.3- 248,166  12,801,750 12.45-خبهمن

12.38- 37,693  2,766,847 12.44-خمحركه

8.74- 223,068  6,928,955 12.44-خزامیا

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

صنایع پر نوسان - بورس 

101 19623

 ب���������ورس
شاخ�ص

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

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

)هزار میلیارد ریال(
 ارزش معامالت
) میلیارد ریال(

37.6013,802.00.8011,566.10.703,480.32,842-98.7030,665.8-80,654.0شنبه
141.9013,813.311.3011,575.69.503,464.43,695-373.3030,523.9-80,280.7یكشنبه
7.0013,850.837.5011,607.031.403,463.62,831-18.3030,516.9-80,262.4دوشنبه

25.903,468.12,772-30.9011,581.1-58.2013,819.9-153.1030,458.7-80,109.3سه شنبه 
140.603,445.53,956-167.8011,440.5-198.1013,652.1-521.0030,260.6-79,588.3چهار شنبه

از  تفح��ص  و  تحقی��ق  بح��ث 
س��هام عدالت ب��رای اولین بار به 
درخواست سید مهدی موس��وی نژاد، نماینده مردم 
دشتستان به کمیس��یون اقتصادی ارائه شد و تیمی 
از کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی به 
سرپرس��تی ابوذر ندیم��ی، نماینده م��ردم الهیجان 
و نایب رئیس این کمیس��یون مس��ئول بررس��ی این 

تحقیق و تفحص شدند.
ب��ا جمع بندی گ��زارش تحقیق و تفحص س��هام 
عدالت توس��ط کمیته رس��یدگی این ط��رح در روز 
دوشنبه، ش��انزدهم فروردین ماه سال جاری، با نظر 
اعضای کمیسیون مقرر شد که این گزارش در جلسه 

علنی مجلس قرائت شود.
گ��زارش ارائه ش��ده، به نحوه اجرای طرح س��هام 

عدالت، مشکالت و مسائل آن و همچنین تأثیرات اقتصادی این طرح پرداخته است که این 
کمیس��یون پس از تقدیم گزارش، منتظر قرائت آن از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای 

اسالمی هستند.

شفافیت؛ هدف اصلی تحقیق از سهام عدالت
برای کس��ب اطالع بیشتر از جزئیات طرح تحقیق و تفحص 
از س��هام عدالت، به سراغ ابوذر ندیمی، نایب رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس و رئی��س کمیته تحقیق و تفحص رفته و در 
خص��وص این گزارش با وی ب��ه بحث پرداختیم. وی در همین 
خصوص به هفته نامه بورس می گوید که مسئله اصلی تحقیق و 
تفحصی که از سهام عدالت توسط کمیسیون اقتصادی مجلس 
صورت گرفت، مس��ئله ش��فافیت بود؛ چراکه در این تحقیق و 
تفحص تمرکز عمده اعضا بر این بود که س��هام عدالت بین چه 

افرادی توزیع ش��ده، مدیران اجرایی این طرح چه افرادی هستند و... مورد پرسش اعضای 
کمیته تحقیق و تفحص قرار گرفت. 

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح می کند که روند تهیه گزارش تحقیق و 
تفحص انجام و جمع بندی ما از اشخاص و کیفیت واگذاری ها در گزارش بازتاب یافته و آن 

را نیز در صحن کمیسیون قرائت کردیم.
رئیس کمیته تحقیق و تفحص س��هام عدالت در خصوص محورهای اصلی این گزارش 
می گوید که براساس این گزارش عمده واگذاری ها، درصد واگذاری ها و مشکالت گریبان گیر 
تعیین دهک ها، مش��مولین دهک ها، به روزرس��انی آمار دهک های مشمول سهام عدالت، 
تعیین و تکلیف سهامداران از زمان آزادسازی سهام عدالت، تکالیف به جا مانده در خصوص 
س��هام عدالت مورد توجه قرار گرفت. وی در ادامه عنوان کرد که همچنین مس��ائلی نظیر 
بررس��ی افرادی که می توانند مشمول س��هام عدالت شوند و نیز مسائل مربوط به بورس و 

فرابورس در این گزارش مورد بررسی قرار گرفت. 
ندیمی می گوید که در این گزارش به صورت دقیق مش��خص شد که وضعیت واگذاری 
سهام عدالت به چه صورت بوده و چند بانک، خودروسازی، معدن، کارخانه و سایر بنگاه ها 

و شرکت های اقتصادی، سهام آنها به سهام عدالت اختصاص یافته است. 
رئیس کمیته تحقیق و تفحص س��هام عدالت با ابراز خرس��ندی از گرفتن پاس��خ تمام 
پرس��ش های ارائه ش��ده، عنوان کرد که با وجود همکاری های صورت گرفته توانستیم به 

اهداف مقرر در طرح برسیم.
نایب رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس در خصوص مابقی سود سهام عدالت که قرار 
بود به خزانه واریز ش��ود، عنوان کرد که این مس��ئله نیز یکی پرس��ش های کمیته تحقیق 

و تفح��ص مجلس از س��هام عدالت ب��وده که به آن 
پاس��خ داده شد؛ ما در این بخش مشخص کردیم که 
کدامیک از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی بدهکار یا 
مشمول پرداخت جریمه بوده و تا چه میزان بدهکاری 

و جریمه خود را به خزانه پرداخت کرده اند.
همچنین ندیمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
بزرگترین شرکت ها و بنگاه های بدهکار سهام عدالت، 
کدامیک از شرکت ها بوده اند، تصریح می کند که طبق 
آئین نامه مجلس تا پیش از برگزاری جلسه قرائت این 
گزارش در صحن علنی مجلس، اجازه انتش��ار اسامی 
این شرکت ها را ندارد و زمان برگزاری این جلسه هم 

به بعد از بررسی بودجه سال 95 موکول شده است.

سازمان به تمامی پرسش ها پاسخ داده است
اما برای جویا ش��دن از چند و چون ارائه این گزارش از سوی 
سازمان خصوصی سازی نیز به سراغ سیدجعفر سبحانی، مشاور 
رئیس س��ازمان خصوصی سازی کشور رفته و با وی در خصوص 
محورهای مورد پرسش کمیته تحقیق و تفحص گفت وگو کردیم. 
سیدجعفر سبحانی در این خصوص عنوان کرد که از زمان مطرح 
ش��دن بحث تحقیق و تفحص از س��هام عدالت در کمیس��یون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی، سازمان خصوصی سازی و دفتر 
امور سهام عدالت این سازمان، با اعضای کمیته تحقیق و تفحص 

سهام عدالت در جلساتی که برگزار شد،، کمال همکاری را داشت. 
مش��اور رئیس سازمان خصوصی سازی در تشریح محورهای مورد بحث این گزارش به 
هفته نامه بورس می گوید که این سازمان در خصوص تمامی محورهایی که در این گزارش 
عنوان ش��ده بود، اطالعات مورد نیاز را در اختی��ار این کمیته قرار داد و در نهایت گزارش 
کاملی از مبانی قانونی اجرایی س��هام عدالت، بررس��ی ش��رکت های بورسی و غیر بورسی 
س��هام عدالت، درصدهای تعلق گرفته به س��هام عدالت، چالش های پیش رو و سپری شده 
طرح س��هام عدالت و بررس��ی نهادهای متولی اجرای این طرح نظیر کارگزاری های سهام 
عدالت و پس از آن ش��رکت های مادرتخصصی در اختیار کمیته تحقیق و تفحص س��هام 
عدالت کمیس��یون اقتصادی مجلس قرار داد. وی در ادامه می افزاید که پس از ارائه پاس��خ 
به محورهای مورد اشاره در این گزارش از سوی سازمان خصوصی سازی، کمیته تحقیق و 

تفحص سهام عدالت تا به امروز دیگر پرسش و یا نکته تازه ای را مطرح نکرده است.

هما در سبد سهام عدالت پر کشید
س��بحانی در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه طبق ش��نیده ها، یک��ی از پررنگ ترین 
محوره��ای گزارش این کمیت��ه، در خصوص ش��رکت های بدهکار بوده، عن��وان کرد که 
بزرگترین شرکت های بدهکار سهام عدالت، شرکت های غیر بورسی هستند؛ به طور مثال 
شرکت هواپیمایی هما به دلیل اینکه مجموع بدهکاری هایش به خزانه افزایش پیدا کرده 
بود، از سبد شرکت های سهام عدالت خارج شد و هیئت وزیران طی مصوبه ای شرکت فنی 
مکانیکی خاک را جایگزین آن کردند. مش��اور رئیس س��ازمان خصوصی سازی در تکمیل 
اظهارات خود افزود که تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، بس��یاری از بدهکاری های 
شرکت های سبد سهام عدالت انباشت شده بود، اما با سازوکاری که در دو ساله اخیر تعیین 
و جلس��ات متعددی که در این خصوص برگزار ش��د، کمیته مطالباتی برای بررس��ی این 
مسئله ایجاد شد که با همکاری سازمان مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و سایر دست اندرکاران، 
خوش��بختانه بدهی های گذشته به صورت تقریبی به حداقل رسید و بیش از 90 درصد از 

بدهی هایی که به شرکت های بورسی مرتبط می شد، تسویه شد. 

حسین رهجو
 خبرنگار

گزارش صندوق ها

هفته نامه بورس از تحقیق و تفحص سهام عدالت توسط مجلس گزارش می دهد؛

کارنامه قبولی خصوصی سازی از تحقیق و تفحص

المیرا ناجی، كارشناس معامالت كارگزاری تأمین سرمایه نوین

خالصه ای از مهم ترین معامالت سهامداران عمده در هفته ایی كه گذشت ) 95/01/24-95/01/18(

بازدهیمثبت68صندوقمشترکسرمایهگذاری
در هفته منتهی به 23 فروردین ماه، 87 صندوق س��رمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت. 
میانگی��ن بازده��ی صندوق ها در این هفته 0/89 درصد بوده اس��ت. 85 صندوق بازدهی 

بیشتری از شاخص کسب کرده و بازدهی 68 صندوق مثبت بوده است.
صندوق کارآفرینان برتر آینده، با بازدهی 4/03 درصدی، پربازده ترین صنعت هفته بوده است. این صندوق 27/29 
درصد از س��رمایه 16/35 میلیارد ریالی خود را در صنعت انبوه س��ازی امالک و مستغالت، 26/15 درصد در صنعت 
مواد و محصوالت دارویی، 23/63 درصد در صنعت بانک ها و موسس��ات اعتباری و 3/36 درصد در س��ایر دارایی های 
با نقدش��وندگی باال سرمایه گذاری کرده است. صندوق کارگزاری بانک کش��اورزی با 3/70 درصد بازدهی، در مکان 
دوم صندوق های پربازده قرار گرفته اس��ت. این صندوق 25/2 درصد از س��رمایه 16 میلیارد ریالی خود را در صنعت 
سرمایه گذاری ها، 10/39 درصد در صنعت خودرو و ساخت قطعات، 10/31 درصد در صنعت فلزات اساسی و 7/01 
درصد در س��ایر دارایی های با نقدش��وندگی باال س��رمایه گذاری کرده است. س��ومین صندوق پربازده هفته، صندوق 
ارزش کاوان آینده اس��ت که 3/66 درصد بازدهی داش��ته است. این صندوق س��رمایه 38/5 میلیارد ریالی خود را به 
ش��کل زیر تقس��یم بندی کرده اس��ت: 31/65 درصد صنعت انبوه سازی امالک و مس��تغالت، 26/58 درصد صنعت 
م��واد و محص��والت دارویی، 20/01 درصد صنعت بانک ها و موسس��ات اعتباری و 4/67 درصد س��ایر دارایی های با 
نقدشوندگی باال. در مقابل، صندوق دیدگاهان با کسب 1/35- درصد بازدهی، کم بازده ترین صندوق هفته بوده است. 
این صندوق 21/51 درصد از س��رمایه 4 میلیارد ریالی خود را در صنعت س��رمایه گذاری ها، 21/26 درصد در صنعت 
بانک ها و موسسات اعتباری، 16/93 درصد در صنعت خودرو و ساخت قطعات و 16/42 درصد در سایر دارایی های با 
نقدشوندگی باال سرمایه گذاری کرده است. صندوق بذر امید آفرین با 1/27- درصد بازدهی، دومین صندوق کم بازده 
هفته بوده اس��ت. این صندوق 12/97 درصد از س��رمایه 23/8 میلیارد ریالی خود را در صنعت بانک ها و موسس��ات 
اعتباری، 12/04 درصد در صنعت محصوالت ش��یمیایی، 9/69 درصد در صنعت خودرو و س��اخت قطعات و 31/75 
درصد در س��ایر دارایی های با نقدش��وندگی باال سرمایه گذاری کرده اس��ت. صندوق شاخصی کارآفرین نیز با 0/78- 
درصد بازدهی، س��ومین صندوق کم بازده هفته بوده اس��ت. این صندوق 21/76 درصد از دارایی 91/9 میلیارد ریالی 
خود را در صنعت محصوالت شیمیایی، 12/16 درصد در صنعت بانک ها و موسسات اعتباری، 7/78 درصد در صنعت 

مخابرات و 8/33 درصد در سایر دارایی های با نقدشوندگی باال سرمایه گذاری کرده است.

امینه اوسطی
کارشناس مشاور سرمایه گذاری 

تأمین سرمایه نوین

بازده هفتگی )درصد(NAV )ریال(تعداد واحدعمر صندوق )روز(نام صندوق
1,8157,9332,061,0184/03كارآفرینان برتر آینده

2,1075,4752,937,6333/70كارگزاري بانك كشاورزي
2,5237,3675,228,8203/66ارزش كاوان آینده

1,32814,4753,605,9973/03آسمان یكم 
7615,6551,065,3762/79نیكوكاري رفاه كودك

صندوق های با بیشترین بازده

بازده هفتگی )درصد(NAV )ریال(تعداد واحدعمر صندوق )روز(نام صندوق
1/35-8985,005817,106دیدگاهان

1/27-86720,0841,186,345بذر امید آفرین
0/78-1,85735,2322,607,602شاخصي كارآفرین

0/76-95120,0351,833,593امین آوید
0/73-2,0096,2023,092,553ارگ

صندوق های با كمترین بازده

میزان مالكیت سهام در اختیار سهامدار عمده نماد شركت
6.6  میلیون سهم  غاذر بانك سامان
25 میلیون سهم  ولساپا شركت سرمایه گذاري اعتضادغدیر-سهامي خاص

196.7 میلیون سهم خبهمن شركت سرمایه گذاري بهمن-سهامي عام
399.8 میلیون سهم وانصار شركت سرمایه گذاري سامان مجد-سهامي خاص
200,7 میلیون سهم كگل شركت سرمایه گذاري سپه-سهامي عام
98,9 میلیون سهم حفاری شركت سرمایه گذاري صباتامین-سهامي عام
11,7  میلیون سهم بكام شركت سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري
52,4 میلیون سهم

452,9 میلیون سهم
574,3 میلیون سهم
722,5 میلیون سهم

84 میلیون سهم

خبهمن
وبملت
خودرو
خساپا
ارفع

شركت سرمایه گذاري ملي ایران-سهامي عام

55,8 میلیون سهم شاراك شركت سهامي بیمه ایران
62,3 میلیون سهم وتوصا شركت تركویزپارتنرزلیمیتد

154,2 میلیون سهم
1,7  میلیارد سهم
41,3 میلیون سهم

ختوقا
خودرو
خوساز

شركت سرمایه گذاري سمند-سهامي خاص

68,8 میلیون سهم وتوسم شركت كارآفرینان سبزخلیج فارس-سهامي خاص
20,2 میلیون سهم
84,1 میلیون سهم

وپترو
ثشرق شركت مدبران اقتصاد-سهامي خاص

627,9 میلیون سهم وپترو شركت سرمایه گذاري نفت وگازوپتروشیمي تامین
4,6  میلیون  سهم تكنو شركت گروه مالي مهراقتصاد-سهامي عام

457,9  میلیون سهم وپاسار شركت اندیشه سازان بسامان ونداد-سهامي خاص
11 میلیون سهم

23,8 میلیون سهم
كاما
ثباغ شركت گروه مالي سپهرصادرات-سهامي خاص

24,3 میلیون سهم فاذر شركت صنایع مفتول كاران یزد-سهامي خاص
24,6 میلیون سهم ونفت شركت گروه توسعه مالي مهرآیندگان-سهامي عام
6,5 میلیون سهم

14,4 میلیون سهم
212,9 میلیون سهم
28,5 میلیون سهم

كاما
وصنا

وبشهر
ثباغ

صندوق سرمایه گذاري گنجینه آرمان شهر

1,3 میلیارد سهم وبصادر صندوق سرمایه گذاري.ا.بازارگرداني سپهرصاد
103,2 میلیون سهم وسینا صندوق سرمایه گذاري.ا.بازارگرداني بانك سین
47,6  میلیون سهم حكمت شركت سرمایه گذاري پیشگامان كاروسرمایه هوشمند

55 میلیون سهم ورنا صندوق سرمایه گذاري بادرآمدثابت كوثریكم
57,8  میلیون سهم شبریز شركت بین المللي تامین قطعات توسعه آتیه صبا

چراغ سبز جهان به بورس تهران
...ادامه از صفحه 4

با قصد و غرض تعلیق شدیم
از مدی��ر س��ابق روابط عموم��ی و ام��ور بین الملل 
ش��رکت بورس ماجرای تعلیق عضویت شرکت بورس 
در فدراسیون جهانی بورس ها را )به دلیل عضو نبودن 
سازمان بورس در آیسکو که دلیل آن هم دولتی بودن 
نهاد ناظر عنوان شده بود( پرسیدیم. چون ساختار بورس 
همچنان همان س��اختار است اما آن زمان به آن خرده 
گرفتند و حاال خیر. به اعتقاد او اینکه سازمان به دلیل 
دولتی بودن )چون ش��ورای بورس باالترین رکن بازار 
اوراق بهادار بوده و وزیر اقتصاد رئیس این شورا است(، 
نمی توانس��ت در آیسکو عضو شود، بهانه ای بیش نبود: 
این دالیل سیاس��ی بود. من آن زمان خودم در بورس 
تهران درگیر این موضوع بودم و می دانس��تم که کامال 
سیاسی و بهانه بود. مساله تعلیق عضویت بورس تهران 
چند بار در هیات مدیره فدراسیون جهانی بورس ها رد 
ش��د اما درنهایت به تصویب رسید. فدراسیون جهانی 

بورس ها هم راضی به آن نب��ود اما روی اعضای هیات 
مدیره برای انجام آن، فشار وجود داشت. آن زمان تنها 
بخش مثبت اقتصاد ایران،  بورس بود و جزو سه بورس 
برتر جهان محسوب می شد. بنابراین ما را از فدراسیون 
خارج کردند تا در شاخص های جهانی، مورد مقایسه با 

سایر بورس ها قرار نگیریم.

WFE مزایای حضور در
حال که عضویت سازمان بورس در آیسکو پذیرفته 
ش��ده،  دور از انتظار نیست که به زودی شرکت بورس 
هم در فدراسیون جهانی بورس ها عضو شود. شهرآبادی 
با بیان اینکه عضویت بورس تهران در این فدراس��یون، 
مزای��ای آیس��کو را در س��طح اجرایی ب��رای بورس ها 
دارد، گف��ت: WFE، بزرگتری��ن فدراس��یون جهانی 
بورس هاس��ت و همه بورس های بزرگ و معتبر دنیا در 
آن عضو هس��تند. این فدراسیون بسیار معتبر است و 
نشست های تخصصی ارزشمندی را برگزار می کند که 

درجه کیفیت س��خنرانی ها و سخنرانان آن را در جای 
دیگری نمی توان یافت. این فدراسیون، بورس های عضو 
را مقایس��ه می کن��د و به آنها رهنم��ود می دهد و اگر 
بورسی نسبت به دیگران عقب باشد، توصیه هایی به آن 
ارائه می شود و درواقع کمک می کند تا بورس ها حرکت 
کنن��د.او با بیان اینکه قبال وج��ه تمایز بورس تهران با 
بورس های منطقه، عضویت آن در فدراس��یون جهانی 
بورس ها بود، گفت: حتی بورس های استانبول، ابوظبی، 
دوبی، مسقط و مالزی پس از بورس تهران در آن عضو 
ش��دند. بورس عربستان هم زمانی که ما تعلیق شدیم،  
تازه به عنوان عضو وابسته به این فدراسیون وارد شده 
ب��ود. در پایان از او پرس��یدیم که عضویت مجدد ایران 
در این فدراس��یون به چه صورت خواه��د بود. او بیان 
کرد که آنها می توانند با توجه به س��ابقه پیشین ایران،   
آن را ب��ه عن��وان عضو اصلی بپذیرند ام��ا این موضوع 
 بس��تگی به رایزنی بورس تهران و فدراس��یون و تالش 

بورس تهران دارد.
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6,34-پیمانکارى صنعتى     

6,33-هتل و رستوران     

4,22-بانک ها، موسسات اعتباري و سایر نهادهاي پولی     

3,97-استخراج ذغال سنگ     

3,66-خودرو و ساخت قطعات     

3,43-سرمایه گذاریها     

3,26قند و شکر     

2,87-محصوالت شیمیایى     

2,83محصوالت غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر     

2,63-سایر واسطه گرى هاى مالى     

12,07-محصوالت کاغذى     

10,97-خودرو و ساخت قطعات     

10,2-ساخت رادیو، تلویزیون و دستگاهها و وسایل ارتباطی     

9,39-کشاورزى، دامپرورى و خدمات وابسته به آن     

6,86استخراج کانه هاى فلزى     

6,21-ماشین آالت و دستگاه هاي برقی     

5,61-وسایل اندازه گیرى، پزشکى و اپتیکى     

5,39-محصوالت چوبى     

5,17-استخراج ذغال سنگ     

4,39-ماشین آالت و تجهیزات     
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بـورس فلزات
قیمت فلزات در بازار جهانی لندن)دالر در هر تن(

هفته چهارم فروردینهفته سوم فروردین
تحویل سه ماههقیمت نقدیتحویل سه ماههقیمت نقدی

4776.004763.004715.504700.00مس
1498.001519.001514.001525.50آلومینیوم

1801.501813.001795.001805.00روی
1698.001712.001690.501700.00سرب
8275.008325.008655.008685.00نیکل
16625.0016505.0016950.0016880.00قلع

100.00115.00100.00115.00بیلت )شمش(

گفت وگوی هفته نامه بورس با فعاالن بورس کاال؛

دعوت کرده ایم؛ مهیا نیستیم

بــازار فلـــزات

خبــر     

دشواری برآورد دقیق تقاضای فلز سرخ
شیلی بزرگ ترین تولیدکننده مس جهان- اذعان کرده که به دست آوردن اطالعات دقیق از تقاضای آتی مس در 

چین دشوار شده است.
»کوچیلکو« )کمیسیون مس شیلی( به تازگی اعالم کرده که بسیاری از عرضه کنندگان بزرگ مس در مورد تعیین 
میزان تغییرات ذخایر گزارش نش��ده چین در حال کش��مکش هستند؛ موضوعی که می تواند تعادل عرضه و تقاضا را 
تحت تاثیر قرار بدهد. بنابر اعالم موسسه مشاوره CRU مستقر در لندن، تقاضای چین به عنوان مصرف کننده عمده 
فلز س��رخ در کمترین میزان طی یک دهه اخیر در حال رش��د بوده و س��طح موجودی مس این کشور طی یک سال 

گذشته دو برابر شده است.
»خورخه کانتالوپتز« مدیر تحقیقات کوچیلکو گفت: محاسبه مقدار فلز ذخیره شده ای که در بخش های ساختمانی 

و برق چین مورد استفاده قرارمی گیرد، اثبات وجود پرسشی سخت است.
به گزارش بلومبرگ، وی افزود: »این همان چیزی است که بیشترین کشمکش را با آن داریم. این انتظار وجود دارد 

که تقاضای چین به تقویت بازار در سال های آتی کمک کند، اما اطمینانی به این موضوع نداریم.«
قیمت مس از ابتدای سال 2016 تاکنون با رشد 4.1 درصدی مواجه شده است. برای شیلی، کشوری که یک سوم 

مس جهان را تولیدمی کند، برآورد دقیق از وضعیت چین بسیار حیاتی است.
بنا بر اعالم CRU، مصرف مس چین در سال 2016 به دلیل افت تقاضا در بخش ساخت و ساز فقط 0.6 درصد 
رش��د خواهد داش��ت که کمترین میزان از سال 2006 محسوب می شود. این موسسه اعالم کرد: در حالی که کاهش 
عرضه می تواند س��بب کس��ری اندک بازار مس در سال 2016 شود، اما انتظارمی رود که بازار به مدت دو سال با مازاد 
همراه شود. این موسسه، میانگین قیمت فلز سرخ در سال های 2016 و 2017 میالدی را به ترتیب 4700 و 4900 

دالر در هر تن پیش بینی کرده است.
منبع: هلدینگ سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس

 راه اندازی معامالت آتی ارز در پساتحریم
نیازی ضروری برای اقتصاد

 هفته نامه بورس: محس��ن احمدی، مدیرکاالیی کارگزاری آتی ساز عنوان کرد: راه اندازی بازار مشتقه ارزی 
اتفاقی خوب در این حوزه برای س��رمایه گذاران خارجی و داخلی به منظور پوش��ش ریسک نوسانات ارز خواهد بود؛ 
چرا که معامالت آتی ارز به س��رمایه گذاران خارجی و داخلی با توجه به کاهش نوس��انات نرخ،  قدرت تصمیم گیری 

بیشتری می دهد.
وی همچنین افزود: با توجه به لغو تحریم ها ضروری اس��ت که هر چه زودتر با رفع مش��کالت بنیادی، بازار آتی 
ارزی ب��ا همراهی، همفکری و تعامل بازار پول و س��رمایه راه اندازی ش��ود. راه اندازی معام��الت آتی ارزمی تواند بر 
ثبات نرخ ارز و نیز ش��فافیت و روان تر ش��دن معامالت تاثیر به سزایی داشته باش��د، به طوری که تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان با پیش بینی از آینده می توانند وارد معامالت ش��ده و نس��بت به نوسانات قیمت ارز نگرانی نداشته 
باش��ند. احمدی در ادامه با اش��اره به این که در بازار معامالت آتی ارز، صراف ها می توانند نقش تاثیرگذاری داشته 
باشند، افزود: با راه اندازی معامالت آتی ارز، سفته بازان در بازار نقدی کاهش یافته و به این ترتیب قیمت ارز تحت 

تاثیر هیجانات روزمره قرار نخواهد گرفت.
این مدیر کاالیی در ادامه با بیان این که راه اندازی قراردادهای آتی به چندین س��ال قبل و بر روی س��که طال 
برمی گردد، گفت: معامالتی که در بورس کاالی ایران تاس��یس ش��د و این بورس در دوران اوج التهابات و نوسانات 
بازار طال و دالر، توانست به شیوه مطلوبی بازار آتی سکه را مدیریت کند؛ از این رو بورس کاال مسیرهای آزمون و 

خطاها را طی کرده و امروز آماده راه اندازی معامالت آتی ارز با اعالم نظر بانک مرکزی است.
ب��ه گفته مدیرکاالیی کارگزاری آتی س��از؛ راه اندازی معامالت آتی ارز ب��ه افزایش عمق بازار کمک می کند و این 
موضوع می تواند از دس��تکاری و جهت دهی ها در بازار نقدی جلوگیری کند و در نتیجه بازار ارز ش��فاف تر ش��ده و 

سرمایه گذاران با اطمینان خاطر به سرمایه گذاری در بخش های مختلف می پردازند.

بازار داخلی
سنگ اندازی غربی ها سِر راه دالر ایران

دالر آزاد در سال گذشته توانست 3730 تومان را به عنوان بیشترین قیمت در تاریخچه معامالتی 
ش��ش ماهه دوم س��ال 94 خود ثبت کند. پس از آن نوس��انات زیادی در قیمت این نوع از ارز 
رقم خورد و تا انتهای س��ال گذشته در کانال 3500 تومانی نوسان کرد. حال آنکه در دو هفته 
ابتدایی بازگشایی معامالت در سال 95 نه تنها جهت قیمتی بازار مشخص نشد، بلکه معامله گران ارزی بیش از پیش 
سردرگم شدند. در واقع باال رفتن کانالی شاخص ارزی در یک هفته و پایین آمدن کانالی آن در هفته بعد موجب شد 

که قطعیت پیش بینی های معامله گران در ارتباط با روند قیمتی دالر در سال جدید تعدیل شود.
در اولین هفته از سال جدید نوسانات چندانی در بازار دالر صورت گرفت اما با این حال معامالت در محدوده 3500 
تومان صورت می گرفت و پس ازآن در هفته دوم با باز ش��دن کامل بازار، ش��اخص ارزی در مسیر کاهشی قرار گرفت 
و به کانال 3 هزار و 400 تومان بازگش��ت. به گفته حاضراِن بازار، جوالِن بازار س��از ارز و عرضه دالر و درهم توسط او 

مهم ترین عاملی بود که قیمت را کاهشی کرد.
جالب اس��ت که تحریم ها رفع ش��ده اما دالر همچنان گران است. تا پیش از اجرای برجام گروهی از کارشناسان و 
صاحب نظران بر این عقیده بودند که ارزانی دالر به نفع جامعه نیست و نباید به کاهش آن فکر کرد و قرار گرفتن این 
ارز در کانال پنج هزارتومانی را مناسب ارزیابی می کردند ولیکن، باید دانست که رخداد این امر با تنها دستاورد دولت 
یعنی کاهش تورم در تضاد است. در حالی که دولت نیز راه حل همه مشکالت را به مسائل خارجی گره زده بود و گمان 
می کرد که اگر سوئیفت باز شود و مبادالت تجاری صورت گیرد دالر وارد ایران می شود، اما بر خالف انتظارات آمریکا 
سوئیفت را باز کرد ولی مبادالت دالری را خیر. )این جریان به معنای بی فایده بودن اقدامات انجام شده است(. درواقع 
دولت محترم در دو س��ال اخیر و در جریان مذاکرات هس��ته ای، انتظاری را در جامعه حاکم کرد و آن هم وعده های 
خوش پسابرجامی بود. آزاد شدن دالرهای بلوکه شده و تزریق آن در بازار بخشی از پیش بینی دولت از برجام بود که 
با خلف وعده طرف های غربی باعث شد برنامه های دولت برهم بریزد و بار دیگر برای آن تیم های پیگیری اعزام کند. 
قابل ذکراست طبق روال هرسال در زمان تنظیم بودجه، بانک مرکزی قیمت دالر را افزایش داده، اما این افزایش به 
باالرفتن قدرت خرید خانوارها منجر نشده است. به نظر می رسد دولت و بانک مرکزی قصد دارند قیمت دالر رسمی 

را به بازار آزاد نزدیک تا از این طریق آن را تک نرخی کنند.
در صورت افِت قیمت دالر در بازار آزاد گمانی زنی ها پیرامون عملیاتی ش��دن سیاست تک نرخی شدن ارز تا نیمه 
دوم س��ال جاری را قوت بخش��یده است. این در حالی اس��ت عواملی مانند لغو تحریم ها و افزایش صادرات، بازگشت 
دارایی های بلوکه شده، باز شدن سوئیفت و کمرنگ شدن نقش معامله گران غیررسمی ارزی می توانند موجب کاهِش 

بیش از پیش قیمت دالر شوند.

بورسکاال

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

تاالر نفتی و پتروشیمی
سلف1006,100پتروشیمی پارساستایرن منومر

نقدی 26875,200نفت جیقیر 6070
نقدی24995,950نفت پاسارگاد آبادانقیر 6070

تاالر صنعتی
5SP)150*150( سلف10000012,345فوالد خوزستانشمش بلوم

سلف14013,688ذوب آهن اصفهان-A3 سبد میلگرد20,25
نقدی14,119110ذوب آهن اصفهانتیرآهن 12

کشاورزی
نقدی10031,000روغن کشی طالی سفید گنبدروغن خام کلز
نقدی مچینگ15031,000روغن کشی طالی سفید گنبدروغن خام کلز

مریم رستمی
 تحلیلگر طال و ارز

 آوای آگاه
معرفی ابزارهای پوشش ریسک؛ راهی برای جذب سرمایه گذاران خارجی

  به نظر شما مشکالت بورس کاال در راه جذب 
سرمایه گذاری خارجی چیست؟

مجتبی افشاری: بورس کاالی ایران از جمله شرکت های 
موفق در بازار س��رمایه به شمار می رود و سال های اخیر با 
رش��د قابل توجهی همراه بوده اس��ت. گرچه تا رسیدن به 
عنوان مرجع قیمت گذاری کاالها فاصله زیادی دارد ولی تا 
کنون تالش های مفیدی در رسیدن به این مهم شده است. 
از طرفی تمرکز سیاست ها در سال جاری، حرکت به سمت 
اوراق بهادارس��ازی است که شالوده آن ایجاد ارتباط بخش 
واقعی اقتص��اد و بخش مالی خواهد بود، این مهم می تواند 
بورس کاالی ایران را به عرصه مناسبی جهت پیوند مذکور 
تبدیل کند. هرچند در مقایس��ه با س��ایر بورس های کشور 
بورس کاال به لحاظ مراوده کاال از پتانس��یل بیشتری برای 
جذب سرمایه خارجی برخوردار است اما به دلیل مشکالتی 
ب��ورس کاال در جذب س��رمایه گذاران خارجی موفق نبوده 
است. بورس کاال به منظور توسعه بازار و تعمیق آن به لحاظ 
حج��م و ارزش معام��الت نیازمند وج��ود ابزارهای متنوع 

تامین مالی و مدیریت ریسک است. 

  به نظر شما اقبال کدام صنایع برای سرمایه گذاری 
خارجی در بورس کاال بیشتر است؟

آرش مرش�د س�لوک: بازار بورس کاالی ایران دارای 
جنبه های کارکردی گوناگونی اس��ت. آنچه در س��ال های 
اخیر بر آن تمرکز صورت گرفته و توسعه یافته است جنبه 
بازرگانی بورس کاالست که نشان دهنده تمرکز بورس کاال 
در حوزه بازرگانی است. البته حضور سرمایه گذاران خارجی 
در حوزه بازرگانی از قالب تعریف سرمایه گذاری خارج است 
و این حوزه بیش��تر به رینگ بین الملل بورس کاالی ایران 
معطوف می ش��ود، هرچن��د در این حوزه ه��م تا کنون و با 
وجود پتانس��یل های حاضر ب��ا جایگاه اصل��ی خود فاصله 
معنا داری دارد اما در س��ال گذشته اقدامات مناسبی جهت 
اصالح زیر ساخت ها و توسعه خدمات بورس به فرآیند های 

پ��س از معامالت صورت گرفته اس��ت. س��رمایه گذاری در 
بورس کاالی ایران منوط به تعریف ابزارهای مناس��ب برای 
سرمایه گذاری است. درحال حاضر بورس کاال از غنای الزم 
در ح��وزه ابزارهای مالی برخوردار نیس��ت، بنابراین تعریف 
س��رمایه گذاران خارج��ی در بورس کاالی ای��ران با چالش 

روبه روست و نمی توان در این خصوص اظهار نظری کرد.

  ابزار ه�ای تامی�ن مال�ی در ب�ورس کاال چه 
مشکالتی دارند؟

مجتب�ی افش�اری: گرچ��ه معامالت گواهی س��پرده 
کاالیی س��ال ج��اری می تواند به عنوان اب��زاری جدید در 
تامین مالی به حساب آید، اما محدودیت های فقهی جهت 
س��رمایه گذاری در ایران وجود دارد که باعث کاهش تنوع 
در ابزار ها برای س��رمایه گذاران خارجی می شود. به منظور 
تعام��ل ب��ا بورس های کاالی��ی جهان و حرکت به س��مت 
اس��تانداردهای بین الملل��ی باید توس��عه و انجام معامالت 
خ��رد و تنوع کمی و کیفی معامالت را در نظر داش��ت. به 
طور اساس��ی ابزارهای مالی پیشرفته که منطبق با سلیقه 
مش��تریان طراحی شده باش��د و با مدیریت ریسک همراه 
باش��د در ایران وجود ندارد. به همین دلیل نیاز به تشکیل 
هرچه س��ریع تر کمیته ای برای ایجاد ساز و کار الزم جهت 

ورود سرمایه های غیرایرانی احساس می شود.

  از نظر شما به عنوان یکی از فعاالن این بازار، 
ابزارهای مناسب این حوزه کدام است؟

آرش مرشد سلوک:  یکی از ابزارهای این حوزه می تواند 
اوراق سلف موازی ارزی باشد که در راستای تامین مالی صنایع 
بسیار راه گشا خواهد بود. صندوق های سرمایه گذاری کاالیی و 
همچنین ابزارهای مدیریت و پوشش ریسک می توانند در بستر 
بورس کاالی ایران شکل گرفته و زمینه حضور سرمایه گذاری 

خارجی در این بازار را فراهم آورد.

  بحث ریس�ک معامالت در بورس کاال شامل 
چه مواردی است؟

مجتب�ی افش�اری: یک��ی از مهم تری��ن ریس��ک های 
معام��الت که به دلیل نظارت ک��م و حاکمیت قیمتی غلط 
در تاالر بورس اس��ت به دلیل عدم امکان مش��اهده سابقه 
فروش��نده در ارائه به موقع کاال رخ می دهد. بازار به تقاضا 
نگاه می کند، هر تقاضایی روی تابلوی بورس می رود و چون 
متقاضی قیمت پایین را می خواهد، ممکن است تقاضاها به 
س��مت ش��رکت هایی برود که توان تحویل به موقع کاال را 
ندارند، به این معنی که فروشنده پس از این که با تبلیغات 
زیاد مبنی بر کاهش قیمت موفق شد مشتری را از آن خود 
کند در زمان تحویل به دلیل ضعف ش��رکت، توان تحویل 
کاال در موعد مقرر را نداش��ته و چون تقاضا به موقع عمل 

نشده است کاالی ایرانی در بازار اصلی بدنام می شود.

  مش�کالت حضور سرمایه گذاران خارجی در 

بورس کاالی ایران چیست؟
آرش مرشد س�لوک: به صورت اساسی نبود ابزارهای 
پوش��ش ریس��ک را می توان یکی از مشکالت اصلی حضور 
س��رمایه گذاری خارجی ف��ارغ از نوع بازار دانس��ت، اما در 
ح��وزه بورس کاال نب��ود ابزارهای نوین مال��ی یکی از این 
چالش هاس��ت که البته در برنامه ه��ای بورس کاال در چند 
س��ال اخیر توس��عه این ابزاره��ا ب��وده و موفقیت هایی نیز 

حاصل شده است.

  پیش ت�ر ب�ه مش�کالت ب�ورس کاال در ج�ذب 
سرمایه گذاران خارجی اش�اره کردید، برای رفع این 

معضالت چه پیشنهادی دارید؟
مجتبی افشاری: برای حل مشکالت موجود باید انضباط 
مالی، شفاف س��ازی فعالیت ها، بهبود بهره وری، بهینه سازی 
مصرف ان��رژی، بهب��ود مدیریت اس��تراتژیک، ب��ه روزآوری 
تکنولوژی، رقابتی کردن قیمت مواد اولیه و نظایر آن سرلوحه 
شرکت های تولیدی و بنگاه های اقتصادی کشور قرار گیرند. از 
طرفی فعال شدن در اتحادیه های بین بورسی می تواند بورس 
کاال را به عنوان مرجع��ی به منظور قیمت گذاری تعدادی از 
محصوالت و نیز تنوع بخشی به عرضه و تقاضای کاالها تبدیل 
کند ک��ه این امر در نهایت منجر به برند س��ازی و در نتیجه 
جذب و ترغیب بیشتر س��رمایه گذاران خارجی به حضور در 

بورس کاالی ایران خواهد شد.
با تالش در ایجاد شفاف سازی الزم جهت اعطای امتیازات به 
طرف سرمایه گذار در قبال ورود سرمایه خارجی، مشخص شدن 
س��از و کار قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی 
)فیپا( در ایران، پیش بینی مشوق ها و تسهیالت حقوقی، امکان 
و نحوه حضور س��رمایه گذار خارجی در مدیریت ش��رکت ها، 
معرفی ابزارهای مالی برای س��رمایه گذاری خارجی در ایران، 
مش��خص  ش��دن نحوه نقل و انتقال پول، فراهم کردن بستر 
مناسب جهت حضور نهادهای مالی و بانک های بین المللی در 
کشور می توان امیدوار بود که سرمایه گذاران خارجی از بورس 

کاالی ایران استقبال کنند.

تحلیل بازار

افزایش فاصله قیمت ها در بازار آتی سکه
روز شنبه ش��اهد بازگشایی سررسید دی ماه 95 در قراردادهای 
آتی سکه بودیم و از این پس این بازار با 5 سررسید ثابت به کار 
خ��ود ادامه خواه��د داد. با ورود قرارداد دی، سررس��ید ها فاصله 
قیمت��ی خود را افزایش دادند. از مهم ترین دالیل ای��ن افزایش رامی توان؛ روند صعودی 
بهای جهانی طال و تثبیت در میانه کانال 1200 دالری ، نوس��انات کم و گاها افزایش��ی 

نرخ دالر و همچنین رشد قیمت سکه و حفظ حباب مثبت قیمتی آن نام برد. رشد 40 
درصدی حجم معامالت در این هفته و انتظارات فعاالن این بازار موجب شد موقعیت باز 

مشتریان نیز نسبت به هفته ماقبل  25 درصد افزایش یابد.
 خبرها نیز از فراهم شدن مقدمات اجرایی افزایش ساعات معامالتی و 24 ساعته شدن 
این بازار توسط شرکت بورس کاال به گوش می رسد که می توان انتظار رونق بیشتر این 
بازار و کس��ب منفعت/ هزینه بیشتر مش��تریان از نوسانات اونس طال در صورت اجرایی 

شدن این امر را داشته باشیم.

شیما رضایی
کارشناس واحد آتی کاال 
کارگزاری سرمایه و دانش

 

GCOR95( )

GCTR95( )

GCSH95( )

GCAB95( )

GCDY95( )

تغییرات سررسید هاي آتی سکه روند

 

GCOR95( )

GCTR95( )

GCSH95( )

GCAB95( )

GCDY95( )

تغییرات سررسید هاي آتی سکه روند

اگر چه برداش�ته ش�دن بخش�ی از تحریم ه�ای ناعادالنه، 
آزادس�ازی م�واردی از مب�ادالت تج�اری، کاه�ش هزینه 
مبادالت و تالش برای عادی سازی روابط ایران با کشورهای 
اروپایی س�رمایه گذاران خارجی را ب�رای ورود به بازار ای�ران ترغیب کرده اما 
این دس�تاوردها زمانی به نتیجه مناس�بی منجر خواهد شد که موارد مهمتری 
ازجمله رعایت انضباط مالی، شفاف سازی فعالیت ها، بهینه سازی مصرف انرژی، 
به روزآوری تکنولوژی س�رلوحه شرکت های تولیدی و بنگاه های اقتصادی قرار 
گیرند. از آنجا که افزایش ظرفیت صادرات و تعداد معامالت یکی از مسایل مهم 

در بورس کاالست در روزنه های گشوده شده پس از تحریم جذب سرمایه گذاران 
خارجی جدی تر در بورس کاال می تواند پیگیری ش�ود ام�ا در این راه باید دید 
آیا شرایط برای جذب س�رمایه  های خارجی مهیاست؟ ابزارهای الزم با قابلیت 
ریسک تبدیالت ارز برای این منظور به میزان کافی تعریف شده؟ و پرسش هایی 
از این قبیل. در این رابطه با مجتبی افشاری، مدیر سرمایه گذاری و تامین منابع 
شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه )بانک شهر( و آرش مرشدسلوک، مدیر بورس 
کاالی کارگ�زاری نوی�ن که در زمینه جذب س�رمایه  های خارجی در بورس کاال 

حرف هایی داشتند به گفت و گو نشستیم که در ادامه می آید:

لیلی شهیر
خبرنگار

 مجتبی افشاری: فعال  
ش�دن در اتحادیه های 
می تواند  بورس�ی  بین 
بورس کاال را به عنوان 
منظ�ور  ب�ه  مرجع�ی 
قیمت گذاری تعدادی از 
محص�والت و نیز تنوع 

بخش�ی به عرضه و تقاض�ای کاالها تبدیل کند. 
این امر در نهایت منجر به برند سازی و در نتیجه 
جذب و ترغیب بیشتر سرمایه گذاران خارجی به 

حضور در بورس کاالی ایران خواهد شد.

 آرش مرش�د سلوک: 
در  س�رمایه گذاری 
ای�ران  ب�ورس  کاالی 
تعری�ف  ب�ه  من�وط 
برای  مناسب  ابزارهای 
است.  س�رمایه گذاری 
درح�ال حاض�ر بورس 

کاال از غن�ای الزم در ح�وزه ابزاره�ای مال�ی 
برخوردار نیست، بنابراین تعریف سرمایه گذاران 
خارجی در بورس کاالی ایران با چالش روبروست 

و نمی توان در این خصوص اظهار نظری کرد.



س��ه ماه از آغ��از 2016 میالدی می گذرد. 
در ای��ن مدت بازارها دس��تخوش تحوالت 
مختلف و زیادی شدند. بورس های جهانی که تصور می شد 
در س��ال جدید رش��د کنند، با رکود اقتص��ادی و مالی در 
چین س��ال 2016 را با فرآیندی نزول��ی آغاز کردند اما در 
میانه فوریه اوضاع بهتر ش��د. از س��وی دیگر بهای نفت که 
تصور می ش��د تا مرز 20 دالر هم برود، در مس��یر تحوالت 
بازار رش��د کرد و اکنون در مرز 40 دالر است. این اتفاق ها 
پیش  بینی ه��ا در بازارهای جهان��ی و پیامد آن در بازارهای 
محل��ی را تغیی��ر داد. در این کاه��ش و افزایش ها چین و 
فدرال رزرو آمریکا همچنان نقش اساس��ی را ایفا می کنند 
و بازاره��ای دیگر همچنان با این دو بازار حرکت می کنند. 
درهمین راس��تا نگاهی به پیش بینی بانک ها و موسس��ات 

مختلف به بازار کاال )نفت ، طال و فوالد( می اندازیم:

نفت 40 دالری تا پایان 2016
بانک های بزرگ جهان برای نخس��تین مرتبه از آگوست 
2015 کمی پیش بینی خود از قیمت نفت را افزایش داده اند 
هرچند در این باره هنوز هم با احتیاط عمل می کنند. تحقیق 
وال استریت ژورنال در میان 13 موسسه سرمایه گذاری نشان 
می دهد متوس��ط پیش بینی آنها از قیمت نفت نسبت به ماه 
گذش��ته یک دالر افزایش یافته است. این در حالی است که 
هم اکنون بهای نفت خام نس��بت به پایین ترین قیمت خود 
در م��اه فوریه بهب��ود قابل توجهی یافت��ه و در مرز40 دالر 
اس��ت. به اعتقاد بانک ها نفت خام برنت تا پایان سال جاری 
به طور متوسط 40 دالر خواهد بود. بهای نفت وست تگزاس 
اینترمدیت نیز در حوالی قیمت 39 دالر به ازای هر بش��که 

نوسان خواهد کرد. 
نوسان اخیر نفت ناشی از خوشبینی درباره پایان اشباع 
این کاال ب��ود. تولید کنندگان بزرگ از جمله کش��ورهایی 
مانند عربس��تان س��عودی و روس��یه که ذخایر عظیمی در 
اختیار دارن��د، تعهد کرده اند تولید خ��ود را محدود کنند. 
در این میان تقاضای نفت به عنوان س��وخت، فروش بنزین 
در سراسر آمریکا افزایش داده است. به هرحال اشباع بازار 
پدیده ای نیست که به راحتی از بازار محو شده و به تعادل 
برس��د. از سوی دیگر ذخایر نفت در سراسر جهان در حال 
افزایش است. همین امر سبب شده بانک ها پیش بینی خود 

از قیمت نفت را با احتیاط تغییر دهند.
مایک ویتن��ر رییس بخش تحقیقات نفت در موسس��ه 
سوسیته جنرال می گوید: شاخص های بنیادین بازار جهانی 
هن��وز هم به دلیل اش��باع متوازن نش��ده اند. ب��ه عقیده او 
کاه��ش تولید نفت در آمری��کا، تولید عظیم کارتل اوپک و 

بازگشت تدریجی ایران به بازار جهانی فشار می آورند.
به هر حال کش��ورهای اوپک وغی��ر اوپک در 17 آوریل 
دردوحه )قطر( مالقات می کنند تا درباره قرارداد فریز نفتی 
مذاک��ره کنند. ای��ن امر به طور حتم روی ب��ازار تاثیرگذار 

خواهد بود.

ماندگاری طال در 1200 دالر
بانک UBS در گزارش ماه آوریل خود پیش بینی کرده 
است به احتمال قوی طال در 2016 میالدی در سطح قیمت 
قیمتی 1255 دالر نوسان کند. اما در همین گزارش چشم 
انداز قیمت برای نقره، پالتین و پاالدیوم کاهشی پیش بینی 
شده اس��ت. این بانک در گزارش خود می نویسد: نرخ سود 
کم در آمریکا و نرخ س��ود منفی در اروپا همچنان ش��کاف 
میان قیمت طال و دارایی های دیگر را زیاد نگه داشته است. 
ب��ه این ترتیب با در نظرگرفتن عدم قطعیت وضعیت کالن 
بازارها در 2016 میالدی، طال س��رمایه گذاری جذاب تری 
به حساب می آید. کاهش قابل توجه ریسک سرمایه گذاری 
در بازار طال در س��ال های اخیر نشان می دهد هنوز فرصت 

برای بهبود وضعیت طال در بستر کنونی بازار وجود دارد.
در بخش دیگری از گزارش اخیر UBS آمده اس��ت: به 
دلیل قدرتمندتر شدن روند رشد اقتصاد جهانی و منقبض 
ش��دن سیاست های فدرال رزرو در این اواخر روی موقعیت 
طال تاثیرگذار بوده اند. بازار جهانی در 2016 میالدی شروع 
خوبی نداش��ت و این روند روی موقعیت طال نیز تاثیرگذار 
شد. به هرحال قیمت نقطه ای طال روز جمعه به 1235.80 
دالر به ازای هر اونس رس��ید که 4.50 دالر کمتر از قیمت 

پنج شنبه بود.
از س��وی دیگر بانک UBS پیش بینی خود از قیمت طال 
را ب��ه 16.10 دالر ب��ه ازای هر اونس تغیی��ر داد. این بانک 
پی��ش از این بهای نق��ره را 17.20 دالر ب��ه ازای هر اونس 
پیش بینی کرده ب��ود. UBS تخمین می زند نقره مانند طال 
روندی صعودی را طی کند اما به احتمال زیاد عملکرد آن در 
بازاربا نوسان همراه خواهد بود.  مقایسه ساالنه تغییروضعیت 
و حجم مبادله ش��ده این فلز نش��ان می دهد نقره مانند طال 
جذاب نیس��ت. این درحالی اس��ت که وضعی��ت آن در بازار 
کامکس با سرعتی بسیار کندتر از طال رشد می کند.هرچند 
مقادیر قابل توجه ETF در ماه مارس وجود داش��ت که در 

مقایس��ه ساالنه هنوزبسیار کندتر از جریان طال ست. قیمت 
نقطه ای نقره نیز در این اواخر 15.12 تا 15.23 دالر بود که 
نسبت به قیمت آن در پنج شنبه 0.02 دالر کمتر است.بانک 
UBS همچنین پیش بینی می کند قیمت پالتینیوم در سال 
جاری میالدی 985 دالر به ازای هر اونس باشد. این درحالی 

است که تخمین قبلی آن 1080 دالر بود.

فوالد روبه بهبود
در ای��ن اواخ��ر افزایش قیمت فوالد ب��ر قیمت نقطه ای 
سنگ آهن تاثیر گذاشته و سبب صعود آن برای چهارمین 
هفت��ه متوالی ش��ده اس��ت. بر اس��اس گ��زارش بیزینس 
اینسایدر، رشد قیمت س��نگ آهن به افزایش قیمت فوالد 
چینی منجر خواهد شد. چنین روندی بیش از پیش نشان 
می دهد کاهش تولید فوالد در چین )که به دس��تور دولت 
انج��ام ش��ده( روی قیمت ف��والد و در نتیجه س��نگ آهن 

تاثیرگذار بوده است. 
البته باید توجه داش��ت که رکود 52 ماهه بازار مس��کن 
چین روند ف��روش فوالد را کند کرده اس��ت. این درحالی 
اس��ت که براس��اس یادداش��تی از پل دوف��ورت خبرنگار 
بیزینس اینس��ایدر قیمت های فوالد از م��اه فوریه در حال 
افزایش اس��ت. همزمان وضعیت بازار نیز رو به بهبود است 
که دلیل آن کاهش ارزش دالر و قدرت گرفتن نفت است.

قیمت فوالد به دلیل سیاس��ت های ضد رکودی دولت ها، 
کاهش واردات آمریکا و افزایش قیمت سنگ آهن کمی رشد 
کرده است. وجود نوسان های شدید در بازاری که قیمت های 
آن صعودی شده اند و کاهش دوباره قیمت ها روندی طبیعی 
است. در حقیقت این الگو سال گذشته در بازار فوالد مشاهده 
ش��د. البته هنوز مشخص نیست چنین روندی تا چه زمانی 
ادامه خواهد یافت اما ش��اخص های اقتصاد کالن باید بهبود 

یابند تا نوسان در بازار نیز کاسته شود.
منبع: وال استریت ژورنال، کردیت سوییس
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مـــرور

آیسکو از 1983 تاکنون
 پس از بحران مالی جهانی که از 2007 تا 2010 میالدی جهان را گرفتار خود کرد، لزوم وجود بدنه های قانونگذاری 
مالی و بورس��ی در سراس��ر دنیا بیش از پیش احس��اس ش��د. این بنیادها با تصویب قوانین مختلف از ایجاد هرگونه 
ناهماهنگی و بروز بحران های احتمالی جلوگیری می کنند. در این میان بورس به عنوان یک بازار مالی گسترده و البته 
پیش��رفته نیازمند بدنه قانونگذاری منسجمی است. این س��ازمان آیسکو نام دارد. IOSCO برای بسیاری از افرادی که 
در بورس فعالیت می کنند چندان ناآش��نا نیس��ت. در سازمان بین المللی کمیسیون اوراق بهادار یا )IOSCO( بنیاد یا 
سازمانی است که بازارهای سهام و معامالت آتی جهان را قانونگذاری می کند. اعضای این سازمان معموال سازمان های 
خزانه داری یا قانونگذاران مالی اصلی هر کش��ور هس��تند. بیش از 100 کشور دنیا عضو آیسکو هستند. آیسکو بر بیش 
از 95 درصد بازارهای سهام جهان نظارت می کند. نقش این سازمان کمک به اعضای خود جهت ترویج استانداردهای 
ب��االی قانونگذاری اس��ت. به عبارت دیگر این بدنه مانند نق��ش انجمنی برای قانونگذاران مل��ی را دارد تا با یکدیگر و 
سازمان های بین المللی دیگر همکاری کنند. آیسکو از چند کمیته تشکیل شده که ساالنه در نقاط مختلف جهان چند 

بار با یکدیگر مالقات می کنند اما دفتر مرکزی آن در مادرید قرار دارد. 

فرانسه و اندونزی نخستین اعضای آیسکو
آیس��کو در سال 1983 میالدی به وجود آمد. این سازمان در حقیقت حاصل تغییر ساختاری در» انجمن منطقه ای 
داخل آمریکا«) Inter-American regional association( بود که در س��ال 1974 میالدی تاسیس شده بود و 
به این ترتیب فعالیت خود را به صورت جهانی گسترش داد. تصمیم برای گسترش این سازمان در ورای مرزهای آمریکا 
در اجالس س��االنه آن در ش��هر کویتو اکوادور گرفته شد. همزمان این سازمان به IOSCO تغییر نام داد تا نشان دهد 

اعضای آن فراتراز کشورهای آمریکای شمالی و جنوبی است.
 در این میان قانونگذاران بورس��ی فرانس��ه، اندونزی، کره و انگلیس نخستین بدنه های قانونگذاری بودند که از خارج 
آمریکا به این س��ازمان پیوس��تند. در س��ال 1986 میالدی آیسکو کنفرانس س��االنه خود را در پاریس برگزار کرد که 
نخستین اجالسی بود که خارج از قاره آمریکا برگزار می شد. دلیل برگزاری اجالس در پاریس آن بود که دفتر مرکزی 

دائمی برای این سازمان خلق شود.
زبان رس��می این بنیاد انگلیسی، فرانس��ه، اسپانیایی و پرتغالی است که یکی از نش��انه های بازمانده آمریکایی بودن 
ریشه های این سازمان است. در سال 1981 میالدی آیسکو  کار روی تعدادی از سیاست های مهم را آغاز کرد که نتیجه 
آن به تهیه راهنمایی وس��یع ش��د. هر چند حمالت تروریستی 11 س��پتامبر 2001 و مجموعه ای از رسوایی های مالی 
بین المللی ) که با رسوایی شرکت عظیم انرون آغاز شد و ورلد کام، پارماالت و ویوندی ادامه یافت( سبب شد تهیه این 
راهنما الزامی شود و از سوی دیگر IOSCO را از سازمانی برای گفت وگو و دیدارهای بین المللی به موسسه ای با هدف 

خاص تبدیل کرد. به این ترتیب آیسکو سازمانی بین المللی با تاثیری مستقیم در قوانین سازمان های بورس شد.
در س��ال 1999 کنفرانس ساالنه در لیس��بون برگزار و تصمیم گرفته شد تا مقر اصلی آن در شهر مادرید، پایتخت 
اس��پانیا باش��د. در سال 2002 نیز این سازمان تفاهم نامه ای چند وجهی را طراحی کرد تا اجرای فرامرزی این قانون و 
تبادل اطالعات میان جامعه بین المللی قانونگذاران بورس را تسهیل کند. سپس در سال 2005 میالدی این تفاهم نامه 

آیسکو به شاخصی برای همکاری بین المللی میان قانونگذاران بورسی تبدیل شد.

سازمانی با 3 دسته عضو
 درهمین راس��تا اعضای این س��ازمان به سه دسته اصلی تقسیم می ش��وند. اعضای عادی که باید قانونگذاران اصلی 
بورس یا بازارهای معامالت آتی در یک منطقه باش��ند. بورس های هر کش��ور اعضای معمولی به حساب می آیند اما در 
صورتی که قانونگذار اصلی منطقه باشند. هر عضو معمولی حق یک رای دارد.اگر این منطقه بیش از یک بورس داشته 
باش��د، بورس ها یا قانونگذاران بازارهای آتی دیگر در همان منطقه اعضای اصلی )Associate( در آیس��کو به حس��اب 
می آیند.  اعضای پذیرفته ش��ده )Affiliate( که شامل بورس ها، س��ازمان های قانونگذاری وبنیاد های مختلف بورسی 
هس��تند. این اعضا حق رای ندارند و نمی توانند عضو کمیته اجرایی یا کمیته ریاس��ت باشند. این اعضا که سازمان های 
خود قانونگذار)SROs( هستند عضوی از کمیته مشاوره SRO به حساب می آیند.  در حال حاضر IOSO، 207 عضو 

دارد که شامل 125 عضو معمولی، 18 عضو اصلی و 64 عضو پذیرفته شده هستند.
 همچنین آیسکو به عنوان ناظر یا هماهنگ کننده با چند سازمان دیگر نیز همکاری می کند. یکی از مهم ترین روابط 
آن همکاری با سازمان های قانونگذاری مالی بین المللی دیگر است. آیسکو یکی از سه سازمانی است که با کمیته بازل 
در حوزه نظارت بانکی و بنیاد بین المللی نظارت بیمه یک انجمن تش��کیل می دهند. از لحاظ س��اختاری آیسکو توسط 
دبیرخانه در مادرید هدایت و رهبری می ش��ود. مدیر کنونی آن پل اندروز اس��ت که گروهی متشکل از 30 کارشناس و 
کارمند خبره او را در این امر کمک می کنند.این سازمان همچنین چند کمیته منطقه ای متشکل از کمیته های بورسی 
در نقاط مختلف جها ن دارد که ش��امل کمیته آفریقا و خاورمیانه ، کمیته آس��یا و اقیانوس��یه، کمیته اروپا و کمیته 

منطقه ای آمریکا هستند.

بینالملل

پس از یک رکود سه ماهه؛

افزایش قیمت نفت، امید را به بازارهای جهانی برگرداند

تعداد صندوق های ســرمایه گذاری جهان
ارزش سهام معامله شده به میلیون دالر

نسبت تغییر به فوریه 2015فوریه 2016بورس
منطقه امریکا

%3034.9213.1بورس باربادوس
%1773.569.3بورس اوراق بهادار برمودا
%41.1-466040.61بورس سائو پائولو )برزیل(

%18.0-55696.98بورس بوئرس آیرس
%18.5-191941.52بورس سانتیاگو

%35.8-84983.24بورس کلمبیا
%20.5-57341.77بورس لیما )پرو(

%1.2-13076.32بورس پاناما
%20.5-383874.96بورس مکزیک

%2465.784.2بورس کاستاریکا
%6109.2199.8بورس جامائیکا

%9.0-6633018.85نزدک
%12.6-17042898.03بورس نیویورک

%20.0-1617708.07گروه TMX )بورس کانادا(
%13.2-26559963.80مجموع منطقه

منطقه آسیا- اقیانوسیه
%20.3-1074346.55بورس استرالیا
%26.1-1250895.52بورس بمبئی
%19.0-378911.41بورس مالزی

%2.3-31156.27بورس چیتاگونگ )بنگالدش(

ارزش سهام معامله شده به میلیون دالر
نسبت تغییر به فوریه 2015فوریه 2016بورس

%21.0-18350.08بورس کلمبو )سریالنکا(
%4.8-32632.75بورس داکا )بنگالدش(
%6696.711.1بورس هانوی )ویتنام(

%1.7-50185.87بورس هوشی مینه )ویتنام(
%18.3-2763807.60بورس هنگ کنگ
%9.8-378939.89بورس اندونزی

%8.0-4368324.77بورس ژاپن
%9.3-1156328.90بورس کره

%25.7-1227535.47بورس ملی هند
%5.9-71296.94بورس نیوزیلند
%18.9-228858.69بورس فیلیپین

-NAپورت مورسبی )پاپوآ گینه نو(
%14.7-3461936.45بورس شانگهای
%2611233.937.7بورس شنزن

%17.6-619741.49بورس سنگاپور
%22.7-363970.28بورس تایلند

%132.59190.7بورس سیدنی
%4.3-81879.97بورس تایپه

%15.9-745766.47بورس تایوان
%12.5-19695393.12مجموع منطقه

ارزش سهام معامله شده به میلیون دالر
نسبت تغییر به فوریه 2015فوریه 2016بورس

منطقه اروپا- آفریقا- خاورمیانه
%3.1-113939.94بورس ابوظبی
%2.8-24535.55بورس عمان
%35.9-31628.62بورس آتن

%19.5-18526.00بورس بحرین
%6.7-11105.84بورس بیروت
%35.6-650517.37بورس اسپانیا

%6.5-191028.64بورس استانبول
%16.6-45756.19بورس کازابالنکا

%3.9-9096.60بورس تونس
%12664.8215.1اتحادیه غرب آفریقا

%16.8-17079.81بورس بخارست )رومانی(
%17429.8014.3بورس بوداپست

%24.8-2606.85بورس قبرس
%17.2-1540006.22بورس دویچه
%10.2-85376.63بازار مالی دبی
%24.4-50759.54بورس مصر
%10.1-3189715.66یورونکست

%13.3-126706.49بورس ایرلند
%11.8-875752.05بورس ژوهانسبورگ

%34212.8366.1بورس قزاقستان
%16.6-5832.22بورس لیوبلیانا )اسلوونی(

ارزش سهام معامله شده به میلیون دالر
نسبت تغییر به فوریه 2015فوریه 2016بورس

%18.6-3464634.01گروه بورس لندن
%28.5-45524.05بورس لوکزامبورگ

%4435.4526.6بورس مالتا
%14.2-400342.29بورس مسکو
%8.2-1851.14بورس نامیبیا
OMX 7.6-1197538.31نزدک%
%14.3-42518.04بورس نیجریه

%19.4-187893.49بورس اسلو )نروژ(
%3339.156.9بورس فلسطین

%22.1-144405.62بورس قطر
%30.8-374016.21بورس عربستان سعودی

%13.3-1370484.46بورس SIX سوئیس
%13.5-6991.76بورس موریس

%111068.636.7بورس اوراق بهادار تهران
%223546.4710.0بورس رژیم اشغالگر قدس

%23.5-4865.76بورس اوکراین
%21.5-131210.88بورس ورشو )لهستان(

%13.4-87522.90بورس وین
%7.3-17372.14بورس زاگرب )کرواسی(

%15.4-14873838.41مجموع منطقه
مجموع فدراسیون جهانی 

%13.5-61129195.34بورس ها

شیوا سعیدی
خبرنگار

ادغام و تملیک به عنوان مزیت رقابتی
...ادامه از صفحه 3

تایید چشم انداز استراتژیک 
برای بس��یاری از شرکت ها، ارتباط بین اس��تراتژی و یک معامله اغلب 
در مس��یر ریزکاوی شرکت قطع می شود. تمرکز ش��دید بر قوانین مالی، 
حقوقی، مالیاتی و عملیاتی موجب شکس��ت ریزکاوی معمول شرکت در 
فراهم کردن داده های مهم برای آزمون اعتبار چش��م انداز استراتژیک یک 

معامله می شود. 
برای این کار، شرکت ها باید ریزکاوی مالی همیشگی خود را با ریزکاوی 
اس��تراتژیک تقویت کنند، به این ترتیب ک��ه منطق مفهومی موجود برای 
ی��ک معامله را در برابر  اطالعات مفصل تری که پس از امضای تفاهم نامه 
در دس��ترس آنها قرار می گیرد بیازمایند و همچنین بررسی کنند که آیا 
این چشم انداز برای  مدل عملکرد آینده در حقیقت قابل دستیبابی است 
ی��ا خیر. ریزکاوی اس��تراتژیک باید به صراحت  تایی��د کند که دارایی ها، 
توانایی ه��ا و روابط ی��ک خریدار درخور بدل ش��دن او به بهترین صاحب 
یک ش��رکت هدف خاص است. این ارزیابی باید حس اعتماد تیم اجرایی 
را ب��ه گونه ای تقویت کند که مطمئن ش��وند آنها واقع��ا خریداران دارای 
مزیتی هستند. خریداران دارای مزیت  معموال بهتر از دیگران مهارت های 
سازمانی خود را برای اهداف عملیاتی، بازاریابی و فروش، توسعه محصول، 
یا حتی کار و مدیریت به کار می گیرند. آنها همچنین دارایی های ممتاز یا 
دانش اختصاصی خود را برای ارتقای عواملی مانند نام تجاری یک هدف، 
مالکیت معنوی، تأمین منابع مالی یا بینش صنعتی به خدمت می گیرند.

طبیعت��ا، آنها نیز ب��ه روابط خاص یا منحصر به فرد خود با مش��تریان، 
تأمین کنن��دگان و جامع��ه رو می کنند ت��ا عملکرد را بهبود بخش��ند و به 

هم افزایی منتهی ش��ود که در اغلب موارد فراتر از مقیاس سنتی هم افزایی 
پیش می رود. مدیران اجرایی باید هنگام ارزیابی مزایای خود  صداقت و دقت 
داش��ته باشند. در حالت ایده آل، آنها نقطه نظرات مبتنی بر باورهای خود را 
ش��کل می دهند و س��پس طبق آن نقطه نظرات هر فردی که مسئول ارائه 
ارزش معامله باشد را می آزمایند. این افراد شامل پرسنل فروش، مهندسان 
تحقیق و توس��عه )R&D(، و منابع انسانی  و بخش مالی آنهاست. چنین 
رویکردی می توانس��ت به یک ش��رکت بزرگ مالی کمک کند که ماحصل 
دارایی دو سال پیش را برای گسترش خدمات خود به مشتریان منطقه ای 
ب��ه کار گیرد. در حالی که ریزکاوی مورد نیاز برای معامله به جای آزمایش 
عمل��ی بودن مدل های عملیاتی آینده بر روی عملیات حسابرس��ی موجود 
متمرکز شد. تمرکز معیارهای خریدار دارای مزیت که توسط شرکت در نظر 
گرفته ش��د بر این بود که بتواند با حمایت سیستم های قوی و فرآیندهای 
متمرکز شده شرکت را به یکی از کارآمدترین عملگرها در صنعت بدل کند. 
مدیران اجرایی این ش��رکت معامالت را پیش بردند بدون اینکه بدانند تیم 
فناوری اطالعات)IT( تصویری متفاوت از حالت پایانی آن داشته است. تنها 
پس از توقف کار بود که دریافتند  سیستم های فناوری دو شرکت نمی توانند 

یکپارچه باشند.

ارزیابی مجدد اهداف هم افزایی
ب��ا افزایش س��طح آگاهی خریدار در مورد ش��رکت ه��دف طی فرآیند 
یکپارچه سازی، عدم به روزرس��انی انتظارات در هم افزایی یکی از رایج ترین 
اش��تباهات در هر معامله اس��ت که به آس��انی نیز قابل پیش��گیری است. 
شرکت هایی که با ادغام و تملیک به عنوان یک پروژه معمولی رفتار می کنند، 
معموال فقط برای یک بار در طول ریزکاوی فرصت ارزش گذاری و کس��ب 
تائی��د را پی��دا می کنند و پس از آن اهداف را ب��ه بودجه های عملی تبدیل 

می کنن��د. برای تحریک و افزایش س��رعت، کارآیی و س��ادگی، آنها دو راه 
دارند؛ اینکه یک رویکرد بیش از حد سفت و سخت را برای یکپارچه سازی 
انتخاب کنند که در شناخت ویژگی های منحصر به فرد و ملزومات مختلف 
انواع معامالت منجر به شکس��ت می شود، یا اینکه کامال بدون ساختار وارد 
عمل شوند که به جای تکیه بر فرآیندهای بنیادی معامله در اتخاذ تصمیم 
خود روی یکی از ذینفعان یا کنترل کنندگان کلیدی تکیه می کنند. فرصت 
ناچی��زی برای بازبینی مجدد اهداف ایجاد ارزش با مدیران اجرایی، اعضای 
هی��ات مدیره، و س��ایر ذینفعان وجود دارد. ماهیت بیش از حد س��خت و 
تعریف نش��ده این فرآینده��ا، ارزیابی مجدد هم افزای��ی و اهداف در طول 
چرخه حیات معامله را دش��وار می سازد، زیرا اهداف ارزیابی فرآیند از پیش 
تنظیم ش��ده اند و زمان شروع یکپارچه سازی تقریبا  ثابت و غیر قابل تغییر 
هس��تند. این باعث نزول آرمان های سازمانی به پایین ترین مخرج مشترک 
آن می شود و چون انتظارات در زمانی که اطالعات غیرقطعی هستند موقتا 
متوقف می شود و به ندرت از پتانسیل واقعی یک معامله استفاده می شود که 
طبق تخمین از بررسی های به دست آمده در بیش از 40 درصد مواقع منجر 

به برآورد بیش از حد باال یا بیش از حد پایین هم افزایی می شود.
دلیل این مس��اله ساده است: ریزکاوی مالی که با اطالعاتی انجام شده 
ک��ه به عمد ناقص هس��تند، در حال��ی که هر طرف تم��ام تالش خود را 
می کن��د تا در دوره های زمانی کوتاه برای کس��ب بندهایی با بیش��ترین 
منفع��ت مذاکره کند و معموال نیز بر ارزش احتمالی به جای ارزش بالقوه 
متمرکز می ش��وند. این کار برای مدیریت ریس��ک پرداخت بیش از حد، 
مناسب است، اما راهی نیست که متصدی کسب و کار بتواند خود را برای 

به حداکثر رسانیدن پتانسیل آن مدیریت کند.
مدیریت این چالش کار پیچیده ای اس��ت که ارزش دشواری آن را دارد. 
مدیران یک شرکت بسته بندی کاالی مصرفی با ترفیعات درون فروشگاهی و 

نحوه تاثیر آن بر بهبود کسب و کار توانستند 75 درصد از دیدگاه هم افزایی 
را به دس��ت آورند. یک ش��رکت دارویی بالفاصله پس از عقد قرار داد یک 
معامله بزرگ توانست از طریق بازبینی مجدد تخمین ها بیش از 40 درصد 
هم افزایی را به دس��ت آورد و با ایجاد محیطی »بدون خطر«  برای مدیران 
به ایده های جدیدی دست یابند. چند سال بعد آن شرکت به باالترین حد 
هم افزایی خود رس��ید. شرکت ها می توانند تعدادی از فعالیت های تاکتیکی 
را ب��ه کار گیرن��د تا توانایی واقع��ی در مدیریت هم افزای��ی ایجاد کنند. به 
عنوان مث��ال آنها می توانند ذینفعان را در به اصط��الح »قله ایجاد ارزش« 
گ��رد هم بیاورند و در آن ش��دت و تمرکز ریزکاوی را شبیه س��ازی کنند، 
اما در عین حال انگیزه را به گونه ای تغییر دهند که بر مزایا تمرکز داش��ته 
باشد. همچنین فراگیرنده های با تجربه ای دیده شده اند که رویکرد »صفحه 
س��فید« را اختیار می کنند تا به جای اینکه فعالی��ت خود را کامال به یک 
م��دل ریزکاوی مالی وابس��ته کنند، تنها به پ��رورش خالقیت بپردازند که 
اغلب نیز به هم افزایی آهسته منجر می شود. این روش و فعالیت های مشابه 
آن به ش��رکت ها اجازه می دهد تا این ایده را تقویت کنند که  تخمین های 
هم افزایی ویژه، پایین ترین عملکرد قابل قبول را نشان می دهند و به مدیران 

عادت می دهد که چشم اندازهای خود را وسیع تر کنند.
ادغام و تملیک فرآیندی پیچیده اس��ت و پاس��خی ب��رای تمام اهداف 
استراتژیک نیست. شرکت هایی که می توانند با میزان سرمایه گذاری معقول 
و درون ی��ک چارچوب زمان��ی مطلوب به هدف اس��تراتژیک خود به طور 
داخلی دس��ت پیدا کنند، باید همین روش خود را در پیش گیرند و از حق 
معامله اضافی و خطر یکپارچه سازی موجود در یک فراگیری اجتناب کنند. 
اما کسانی که می توانند پیچیدگی های ادغام و تملیک را با ایجاد قابلیت ها 
و بینش مورد نیاز برای درک پتانسیل کامل برای رشد خود مدیریت کنند، 

می توانند از موهبت این مزیت رقابتی پایدار  بهره مند شوند.
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تخته سیـــاه
مرکز مدیریت مالی آریانا

www .aryanafinance .com

خانه سرمایه

www .khanesarmaye .com

 تحصیالت و توسعه تکنولوژی 
 از مهمترین عوامل موثر در عرضه 

و تقاضای نیروی کار است.
یان تین برگن

گروه مدیریت مالی دانشگاه صنعتی شریف

www .irfinance .ir

کارگزاری آگاه

www .edu .agahbroker .com

عنوان دوره

نخبگان بورس

استراتژی های معامالتی سهام

الگوهای هارمونیک

کشف امواج شگفت انگیز در بورس

در مباحث مالی و اقتصادی excel کاربرد

تحلیل بنیادی کاربردی،  تجربی سهام در بورس

تحلیل به روش ژاپنی ها

عنوان دوره

تحلیل کاربردی امواج الیوت

تحلیل بنیادی مقدماتی

آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه

تحلیل تکنیکال مقدماتی 

مدیریت سرمایه در بازارهای مالی و طراحی سیستم معامالتی

زمان برگزاریعنوان دوره

9 اردیبهشت تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته
1395

 دوره گزارشگری مالی بین المللی 
                    DIP-IFRSاردیبهشت 1395با رویکرد آزمون

آشنایي با قوانین مالیات بر ارزش افزوده و 
اصالحات جدید قوانین مالیات هاي مستقیم

12 و 13 
اردیبهشت  1395

 هوش تجاری و تحلیل داده ها 
Excel 2013 در

23 و 30 
1395 اردیبهشت 

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

زمان برگزارینام دوره

5 تا 7 خردادمدیریت مالی شرکتی کاربردی

متعاقبا اعالم خواهد شداقتصاد برای مدیران

5 تا 7 خردادمدلسازی مالی در EXCEL - پایه

8 تا 10 اردیبهشتتجزیه و تحلیل صورت های مالی

متعاقبا اعالم خواهد شدارزشگذاری سهام شرکت ها

www .ircapitalmarket .com

گروه دانش شاخص بازار سرمایه

برگ آخر

زمان برگزارینام دوره

 دوره آموزشی مبارزه با پولشوئی 
15 تا 20 اردیبهشتدر بازار سرمایه

 دوره چرخه معامالت اوراق بهادار 
7 تا 15 اریبهشت از نگاه فناوری اطالعات

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

پ��درش ی��ک دیپلمات اهل پ��رو بود ام��ا پ��س از کودتای 
نظامی سال ۱۹۴۸ او تبعید به اروپا را انتخاب کرد و به همراه 
همس��ر و دو پس��رش به اروپا مهاجرت کرد؛ دس��وتو دوران تحصیل خود را در 
س��وییس گذراند، جایی که به او این شانس را بخشید تا وارد مدرسه بین المللی 
ژنو ش��ود. او دوران کارشناسی ارشد خود را در موسسه مطالعات بین المللی ژنو 

به پایان رساند.
دانشگاه ییل و سوزان استوکس دانشمند علوم سیاسی بر این باورند که تاثیر 
و نفوذ دس��وتو منجر به تغییر سیاس��ت های آلبرتو فوجیموری رییس جمهوری 
پیش��ین پرو از کینزی به سیاس��ت نئولیبرال ش��د. در حقیقت دس��وتو رییس 
جمه��وری فوجیم��وری را متقاعد کرد که به نیویورک س��فر کند جایی که او با 
خاویر پرز دکوئیار و باربر کونابل )س��ران سازمان ملل متحد، صندوق بین المللی 
پول و بانک توس��عه قاره آمریکا( مالقات و او را متقاعد به پیروی از یک س��ری 
دستورالعمل ها برای سیاس��ت های اقتصادی تعیین شده توسط موسسات مالی 

بین المللی که منجر به کاهش نرخ تورم می شود کردند.
در س��ال ۱۹۹۹ مجل��ه تایم هرناندز دس��وتو را به عنوان یک��ی از پنج نوآور 
آمری��کای التین در طول قرن گذش��ته معرفی ک��رد، همچنین مجله فوربس او 
را ب��ه عن��وان یکی از ۱۵ نوآور - که آینده را برای ش��ما دوباره اختراع می کنند 

- نامگ��ذاری کرد؛ مجله نیویورک تایمز در مورد او نوش��ت: 
“برای رهبران کشورهای فقیر اقتصاد دسوتو یکی از امیدوار 
کننده ترین سیاس��ت هایی اس��ت ک��ه در طول س��ال ها به 
گوش رسیده اس��ت.” مجله اکونومیست هم موسسه آزادی 
و دموکراس��ی دس��وتو را به عنوان یکی از مهم ترین مخازن 
فکری در دنیا معرفی کرده است.دس��وتو نخس��ت در کشور 
خ��ود پرو مورد توجه ق��رار گرفت، در س��ال ۱۹۷۹ پس از 
یک دوره کس��ب و کار موفق در اروپا، هرناندوی ۳۸ ساله به 
کش��ور خود بازگشت، کشوری که سال ها تحت فرمان فقر و 
دستورات نظامی قرار گرفته بود. او پس از این که پول کافی 
برای بازنشس��ته شدن به دس��ت آورد تصمیم گرفت زندگی 

خود را به صورت تمام وقت صرف حل معمای توس��عه کند: چرا برخی کشورها 
فقیر و برخی دیگر از کش��ورها ثروتمند هستند؟ دس��وتو به این واقعیت دست 
یاف��ت ک��ه پرو با کمبود ان��رژی کارآفرینی رو به رو نیس��ت، در حقیقت از نظر 
او اقتصاد ش��لوغ و غیر رس��می لیما مش��کل وی بود. او به این واقعیت رسید که 

کشورش حتی با مشکل کمبود دارایی ها هم رو به رو نیست.
برای مقابله با همین مش��کالت دس��وتو در س��ال ۱۹۸۰ موسس��ه آزادی و 
دموکراس��ی را راه اندازی کرد، هر اندازه او و همکارانش بیشتر تحقیق می کردند 
بیشتر به این نتیجه می رسیدند که معامله با دولت پرو و به دست آوردن رسمیت 
برای دارایی های فردی اگر غیر ممکن نبود به ش��کلی غیرقابل باور س��خت بود.
به عنوان یک فعال و نویس��نده و بعدها در سمت مشاور رییس جمهوری آلبرتو 
فوجیموری - در نخستین سال های مسئولیت او - دسوتو حرکتی انجام داد که 
بر اس��اس آن هموطنان فقیر خود را از اقتصاد س��ایه بیرون آورد و توانایی های 
بالقوه آنها را برای ایجاد ثروت بازگش��ود و این حرکتی اس��ت که تا امروز هم از 

سوی او ادامه داشته است.
هرناندو دس��وتو در حقیق��ت انقالبی در درک و فهم م��ا از علل ثروت و فقر 
ایجاد کرد، در حالی که محققان و مطالعات بس��یاری بر اهمیت حقوق مالکیت و 
رابطه آن با افزایش استانداردهای زندگی اشاره می کنند،  دسوتو سئوالی سخت 

را مط��رح کرده: چه چیزی نیاز اس��ت تا  دول��ت در جوامع فقیر حقوق مالکیت 
را به رسمیت بشناس��د؟ آیا آنها می توانند با استفاده از صرف فیزیکی فراقانونی 

دارایی ها را به سرمایه و یک کلید توسعه اقتصادی پایدار تبدیل کنند؟ 
پیام اصلی نظریه ها و نوشته های دسوتو این است که هیچ کشوری نمی تواند 
بدون مش��ارکت کاف��ی در چارچوب ثب��ت اطالعات اقتصادی و ام��وال دولتی، 
اقتصاد قوی داشته باشد. نتیجه فعالیت های اقتصادی ثبت نشده و گزارش نشده 
بسیاری از شرکت های کوچک که مالکیت قانونی بر اموال خود ندارند، به دست 
آوردن اعتبار، گس��ترش و فروش تجاری را برای آن ها س��خت تر کرده اس��ت؛ 
کمبود اطالعات بر درآمد، مانع دولت برای جمع آوری مالیات و اقدام برای رفاه 

و آسایش عمومی می شود.
از س��ال ۲۰۰۸ تاکنون دس��وتو در حال تکمیل مطالعات��ی بر روی اهمیت 
حقوق مالکیت بر توسعه در پاسخ به یافته های سازمانی خود در این رابطه است 
که ش��ماری از تهدیدات جهانی در ریشه خود »تحریف حقوق مالکیت« را دارا 
هستند. در مقاله های او به این موضوع اشاره شده است که از اوایل سال ۲۰۰۹ 
تا ۲۰۱۲ موجی در رسانه های اروپا و ایاالت متحده آشکار شد، دسوتو این موج 
رس��انه ای را دلیل رکود اقتصادی ایاالت متحده و اروپا دانسته و تاکید می کند 
ک��ه این بحران ناش��ی از »بح��ران دانش« بوده و ارتباط آن ب��ا »بحران مالی« 
کمتر از ارتباط آن با »بحران دانش« بوده اس��ت.محبوبیت 
دس��وتو تنها محدود به کشورها و ملیت های فقیر نمی شود، 
او در به دست آوردن پشتیبانی و رسمیت برخی از گوشه و 
کنارهای با نفوذ سیاسی غرب اعم از چپ لیبرال تا محافظه 
کار نی��ز موفق بوده اس��ت؛ بیل کلینت��ون رییس جمهوری 
س��ابق آمریکا تحقیقات و فعالیت های او را س��تایش کرده، 
س��ناتور پیش��ین آمریکا بیل بردلی، میلتون فریدمن برنده 
جایزه نوبل و مارگارت تاچر نخس��ت وزیر سابق انگلیس از 
جمله دیگر افرادی هس��تند که فعالیت ها و خدمات دسوتو 

را ستوده اند.
هرناندو در طول این س��ال ها خ��ود را به هیچ چارچوبی 
محدود نکرده است، او را بسیار دیده اند که به شکلی خستگی ناپذیر در محله ها 
و روستاهای فقیرنشین هاییتی، پرو، مصر و بالی قدم می زند و با کارگران کشاورز، 
فروش��ندگان بازار س��یاه، صاحبان غرفه های مواد غذایی، کارگران کارخانه ها و 
کارآفرینان محلی مالقات و گفت و گو می کند. از جمله فعالیت هایی که او انجام 
داده تشویق کش��ورهای در حال توسعه به سوی ساده سازی و روند اعطای حق 

مالکیت به افراد بوده است.
در اکتبر س��ال ۲۰۱۴ مقاله ای در وال اس��تریت ژورنال منتش��ر شد که در 
آن به درمان س��رمایه گذاری برای تروریسم اشاره کرده بود او در این مطلب به 
راهکارهایی برای توانمند سازی اقتصادی خاورمیانه به منظور شکست گروه های 
تروریستی همچون داعش اشاره کرده بود، او در این مقاله همچنین اشاره کرده 
بود که ایاالت متحده دس��تور کاری ش��بیه به آنچه که پرو برای شکس��ت راه 
درخش��ان در دهه ۱۹۹۰ به کار گرفته بود را باید به کار گیرد. او همچنین در 
مقاله ای سیاست گذاران خاورمیانه را مورد خطاب قرار می دهد و به آنها توصیه 
می کند که واقعیتی را از دس��ت داده اند و آن واقعیت این اس��ت که اگر مردم 
عادی نتوانند در صحنه عادی حضور واقعی داشته باشند چطور ممکن است که 
بتوانند با تروریس��م مبارزه کنند و تروریس��ت ها را شکست بدهند؛ این مقاله او 

مورد ستایش بسیاری از سیاست گذاران در نقاط مختلف دنیا قرار گرفت.

بار سنگین اقتصاددان شدن

چهره 
هفته

اکرم شعبانی
مترجم

»هرناندو دس�وتو پوالر« متولد س�ال 19۴1 اقتص�اددان اهل پرو که 
او را بیش�تر به دلیل فعالیتش در زمینه اقتصاد غیررسمی  و اهمیت 
حقوق مالکیت و کس�ب و کار می شناس�ند، او در حال حاضر رئیس 
موسس�ه آزادی و دموکراس�ی در ش�هر لیما واقع در پرو است؛ در 
حقیقت موسس�ه آزادی و دموکراس�ی مربوط ب�ه اصالحات اداری 
سیس�تم اموال و دارایی پرو اس�ت که به خانواده ها و ش�رکت های 
زیادی عنوان حقیقی و حقوقی بخشیده و آنها را از بازار سیاهی که 
پیش�تر برای وارد شدن به بازار رس�می اقتصادی نیاز به ورود به آن 

داشتند بی نیاز کرده است.

اقتصاددانیکهباتروریستهامبارزهمیکند

و  نظریه ه�ا  اصل�ی  پی�ام 
نوشته های دسوتو این است که 
هیچ کش�وری نمی تواند بدون 
مش�ارکت کاف�ی در چارچوب 
و  اقتص�ادی  اطالع�ات  ثب�ت 
ام�وال دولت�ی، اقتص�اد قوی 

داشته باشد

نوید پایان یک سرما

مجله نیوزویک در جدیدترین شماره خود گزارشی راجع 
به کره شــمالی و قضاوت های آمریکا درباره این کشور و 
رهبر آن کیم جون اون نوشته و به مالقاتی اشاره می کند 
کــه در یک روز ســرد از مــاه فوریه در شــهر برلین بین 
مقامــات آمریکایی و مقامی از کره شــمالی اتفاق افتاده و 
طرف کره ای در این دیدار ابراز امیدواری کرده است که 
روابط پر تنش بین دو کشــور پس از دهه های طوالنی تا 

حدودی به سامان برسد.

با ارزش ترین مدیرعامل های هند

در شــماره جدیــد مجلــه بیزنس ورلد هشــت نفــر از با 
ارزش ترین مدیر عامل های هند را معرفی کرده و در مطالبی 
جداگانه از خدماتی که هر کدام از آنها در راستای ارتقای 
اقتصادی این کشور و ایجاد فرصت های شغلی جدید برای 

نیروهای کار جوان داشته اند گفته شده است.

برقراری تعادل میان ریسک و بازده

آخرین شماره مجله انگلیســی زبان پول با تیتر بزرگی بر 
روی جلد اختصاص داده شــده اســت به ســرمایه گذاری 
بــر درآمد پرداخته و به نقل یکــی از اقتصاددانان عنوان 
می کند که اگر قرار اســت ســرمایه گذاری بر روی درآمد 
صورت بگیرد این نکته بسیار مهم است که تعادل صحیحی 

میان میزان خطر و میزان بازده وجود داشته باشد.

ویرانه های داعش

در این شــماره از تایم بخشــی به شــهر پالمیرای سوریه 
اختصاص داده شــده در حالی که عکس هایی از این شهر 
در این صفحه وجود دارد که آثار خرابی ناشــی از حضور 
نیروهای داعش در این شــهر را نشان می دهد و تایم آن 
را اثرات جنگ داخلی سوریه بر تاریخ و آثار باستانی این 

کشور می خواند.

جاه طلبی های امپریالیستی

مجله د اکونومیست در این شماره خود در صفحه رهبران 
به مارک زوکربرگ و جاه طلبی های امپریالیستی او پرداخته 
و عنوان کرده است که زوکربرگ در حالی که دوازده سال 
از خلق صفحه اجتماعی فیس بوک و طرفداران بی شــمار 
آن از تمام نقاط دنیا گذشــته اســت، قصد کرده تا تسلط 
جدیدی بر این دوران که دوران محاسبات جدید خوانده 

است به دست بیاورد.

 روزنامه جهان اقتصاد نیز تیتر یک روز یکشــنبه 
خود را به ســرمایه گذاری 20 میلیارد دالری هند در 

در صنعت گاز چابهار اختصاص داد.

 در ابتدای هفته گذشــته، روزنامه دنیای اقتصاد 
در تیتر یک خود به نظرسنجی این روزنامه به وضعیت 

بورس در سال 95 پرداخت.

 روز دوشنبه اکثر نشریات، به تصویب کلیات بودجه 
سال 95 در مجلس پرداختند؛ روزنامه جهان صنعت نیز 
ضمن ارائه گزارشــی از این مسئله، حذف 30 درصدی 

یارانه بگیران را در بودجه سال 95 بازتاب داد.

 روزنامه اخبار صنعت در شــماره چهارشنبه خود 
نیز به اظهارات رئیس کل گمرک اشاره کرده و عکس 
یک خود را هم به نشست خبری مشترک نخست وزیر 

ایتالیا با آقای روحانی اختصاص داد.

کیوسک داخلی

کارتون



| فروردین 95  هفته چهارم  سال چهارم  شماره 137 |

مروارید اسالمی
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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 
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30 اردیبهشت 1395 - مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

با توجه به مسئله محوری و بدیع بودن موضوع 
هوش تجاری و س��ازمانی و نقش کلیدی آن در 
مدیری��ت فراگیر دان��ش س��ازمانی، ماموریت 
اصلی این کنفرانس برقراری ارتباط بین اصحاب 
دانشگاه با صنعت و معرفی یکی از پارادایم های 
نوین مدیریت و فناوری در راس��تای حمایت از 
علوم کاربردی است. در روز برگزاری کنفرانس 
در ط��ی مراسمی س��ازمان ها و کس��ب و کارهای 
پیش��رو در حوزه ه��وش تجاری و س��ازمانی بر 
اس��اس صنعت معرفی ش��ده و تندیس نخبگی 
هوش تجاری و س��ازمانی نیز ارائه خواهد شد.
info@boiconf.ir :آدرس ایمیل   boiconf.ir  oiconference.ir :آدرس وب سایت

هفته نامه بورس از وقوع یک تغییر استراتژیک در بازار سرمایه خبر می دهد

جابه جایی مدیریت صندوق 1000میلیارد تومانی
سازمان بورس، هیات مدیره جدید صندوق توسعه بازار را تایید صالحیت کرد

اواخر س��ال 91 بود که چ��اره ای برای بهبود اوض��اع بازار و 
جلوگیری از نوس��ان های بیش از حد اندیش��یده و قرار شد 
صندوق سرمایه گذاری مشترک توس��عه بازار سرمایه، نقش بازارگردانی بورس 
را ایفا کند. حرکت در راس��تای تحقق اهداف کالن بازار سرمایه، اولویت اصلی 
این صندوق بود. همچنین اعالم ش��ده بود که این صندوق در راس��تای کسب 
سود راه اندازی نشده، هرچند که با پوشش اهداف مدون آن، می توان به صورت 

خودکار بازده مثبت و سود نیز کسب کرد.
از همان ابتدا شک و شبهه ها و موافقت ها و مخالفت های زیادی در رابطه با 
شروع فعالیت این صندوق و نحوه عملکرد آن مطرح شد. عده ای معتقد بودند 
این صندوق برای بازار مفید است و می تواند نوسان ها را کنترل کند. همان زمان 
منتقدان می گفتند که فعالیت صندوق توسعه بازار، بازارگردانی به معنای صحیح 
آن نیس��ت و به طور معمول نقش بازارگردان ها در دنیا کنترل نوسان کل بازار 
نیس��ت، بلکه هر ش��رکتی بازارگردان خاص خود را دارد که تنها برای آن سهم 

بازارگردانی می کند. 
 ب��ا ای��ن حال و با وجود این انتقادها،  صندوق توس��عه ب��ازار با مدیریت 
ش��رکت تامین س��رمایه امین فعالیت خود را آغاز کرد و پس از مدتی این 
مدیریت به مرکز مالی ایران منتقل شد.س��ه وظیفه اصلی برای این صندوق 
عنوان شده بود: نخس��ت، افزایش اعتماد سرمایه گذاران در بورس تهران یا 
فراب��ورس ای��ران و نیز افزایش تعادل در این دو ب��ازار از طریق خرید اوراق 
بهادار در ش��رایطی که به عل��ت حاکمیت جو روانی، عرض��ه اوراق در این 
بازاره��ا افزایش و قیمت آنها بیش از حد منصفانه کاهش یافته و نیز فروش 
اوراق در ش��رایطی ک��ه در اثر افزایش غیرمنطقی تقاض��ا، قیمت ها از حال 
تعادلی و منصفانه فاصله گرفته و نگرانی از تشکیل حباب های قیمت وجود 
دارد. همچنی��ن افزایش نقدش��وندگی اوراق بهادار و تحدید دامنه نوس��ان 
قیمت ها و نیز کاهش ریس��ک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های 
ناش��ی از مقیاس و تامین منابع بلندمدت سرمایه گذاران، دومین و سومین 

هدف راه اندازی این صندوق بودند.
هرچن��د اهداف و چش��م انداز خوب و قابل توجهی ب��رای این صندوق در 
نظر گرفته ش��د اما انگار آنچنان که بیان ش��ده بود،  محقق نشد. حاال زمزمه 
تغییر چندباره مدیریت صندوق توس��عه بازار به گوش می رسد. هرچند علی 
نقوی، مدیرعامل مرکز مالی ایران، از اظهار نظر درخصوص تغییر مدیریت این 
صندوق خودداری کرد، اما موضوع تغییر مدیریت آن در حال انجام است و در 
آینده نزدیک مرکز مالی ایران دیگر اختیاری بر این صندوق نخواهد داش��ت. 
به گفته علیرضا عسگری مارانی، نمایندگانی از بانک های ملت، سپه و تجارت، 

اعضای جدید هیات مدیره این صندوق خواهند بود.

مدیر جدید صندوق کیست؟
    مدیر صندوق توس��عه بازار دیگر مانند گذشته، 
یک شرکت و مجموعه نیست، بلکه این بار یک 
فرد به عنوان مدیرعامل صندوق انتخاب ش��ده 
است. عطاءا... بابایی به عنوان مدیرعامل صندوق 
توس��عه تعیی��ن ش��ده اس��ت. او ک��ه م��درک 
کارشناس��ی خ��ود را در رش��ته حس��ابداری از 
دانشگاه آزاد اسالمی دریافت کرده، فارغ التحصیل 
رش��ته مدیریت مالی از دانش��گاه تهران در مقطع کارشناس��ی ارش��د است. او 
مدت های زیادی سابقه فعالیت در بخش سرمایه گذاری بیمه ایران را دارد و در 
حال حاضر مدیر س��رمایه گذاری بیمه ایران اس��ت. او که سابقه خوبی در بازار 
سرمایه داشته،  عضو هیات مدیره برخی شرکت ها ازجمله سینادارو بوده است و 

فردی خوشنام با تجربه بنگاه داری و بازار است.

هیات مدیره انتخاب شده است
از بابایی پرسیدیم که آیا صندوق توسعه بازار تحویل تیم جدید شده یا خیر. 
او اینگونه به هفته نامه بورس پاسخ داد: تغییر و تحول مستلزم یک سری مراحل 

قانونی است که هنوز آن اقدامات انجام نشده است ولی تصمیماتی گرفته شده 
و قرار است انجام شود. صندوق توسعه در مدیریت جدید سه عضو هیات مدیره 
خواهد داشت که دو عضو از سه عضو تعیین شده اند و از بانک سپه و بانک ملت 
هس��تند. نفر س��وم از بانک تجارت اس��ت که این بانک باید او را معرفی کند و 
سازمان نیز او را تایید کند تا بتوانیم جلسه های مربوط به تغییر و تحول را برگزار 
کنیم. هنوز صندوق تحویل قطعی نشده است. برای تعیین و اعالم برنامه ها، باید 
هیات مدیره جمع شوند و درمورد آن صحبت کنند. هیات مدیره هنوز معرفی 

نشده است. 
او ادامه داد: در مدیریت این صندوق از تجربه شرکت تامین سرمایه امین و 

مرکز مالی ایران که مدیران پیشین آن بودند، استفاده خواهد شد.
مدت زیادی تا سررسید صندوق سپاس که ضامن آن، صندوق توسعه است، 
باقی نمانده. آیا با تغییر مدیریت صندوق در زمانی که باید وظیفه خود را در قبال 
صندوق سپاس انجام دهد، خللی در این روند ایجاد می شود؟ مدیرعامل جدید 
صندوق توس��عه بازار در این خصوص گفت: به دنبال آن هس��تیم که کارهای 

مربوط به صندوق سپاس را انجام دهیم.
الزم به ذکر است، مکان صندوق هنوز مشخص نیست اما مدیریت جدید به 

دنبال مکانی مناسب برای اجاره است.

هیات مدیره تایید صالحیت شد
 هادی اخالق��ی فیض آثار، عض��و هیات مدیره 
صندوق توسعه بازار با بیان اینکه صندوق هنوز 
تحویل نش��ده و در حال حاض��ر اعضای هیات 
مدیره مشخص ش��ده اند، گفت: سازمان بورس 
اعالم موافقت کرده و این افراد تایید صالحیت 

شده اند. 

بازارگردانی برای 100 سهم برتر بازار
علیرضا عسگری مارانی، کارشناس بازار سرمایه، با 
بیان اینکه صندوق توسعه بازار باید وظایف خود 
را در چارچ��وب بازارگردان��ی س��هام اصل��ی در 
زمان های مختلف برای تنظیم ب��ازار انجام دهد، 
گفت: صندوق توس��عه بازار وظیف��ه بازارگردانی 
مناس��ب در شرایط مختلف اقتصاد را برای سهام 
اصلی بازار به خصوص 50 تا 100 شرکت اصلی و 

باارزش بازار به عهده دارد. این اصلی ترین وظیفه صندوق توسعه بازار است.

ضمانت صندوق سپاس پابرجاست
او درخصوص سررسید صندوق سپاس که ضمانت آن با صندوق توسعه است، 
گفت: NAV صندوق سپاس مثبت است. بنابراین کسانی که قصد فروش سهم 
خود را داش��ته باشند، در بازار هم می توانند این کار را انجام دهند. کسانی هم 
که بخواهند تا آخرین لحظات صبر کنند، مشکلی در رابطه با آن وجود ندارد؛ 
صندوق توسعه بازار، تضمین نقدشوندگی صندوق سپاس را قبول کرده و حتما 

کار خود را انجام خواهد داد و هیچ مشکلی از این نظر نخواهد داشت.

صندوق توسعه باید مستقل باشد
عسگری مارانی درخصوص بهره گیری از نظرات تامین سرمایه امین و مرکز مالی 
گفت: من مدیر و عضو هیات مدیره صندوق نیستم و سیاست های آن را نمی دانم اما 
به نظر من این صندوق باید استقالل خود را به همان سبکی که مرکز مالی آن را اداره 
می کرد، حفظ کند و با استقالل کامل خود بتواند در بازار نقش آفرین باشد. بنابراین اگر 
بخواهد به امکانات جاهای دیگر وابستگی داشته باشد، ناخودآگاه ممکن است تحت 
تاثیر ثروت ها و دارایی های آن محیط کسب وکار قرار گیرد که به نظر نمی آید به صالح 
صندوق باشد. حفظ استقالل برای بازارگردانی شرکت های بزرگ بورس )بعضا به دلیل 

محدودیت های سهامداران عمده آنها در بازارگردانی(، جزو اصول صندوق است.

94اسفند 

مدیریت تامین سرمایه امین مدیریت مرکزمالی ایران

وضعیت صندوق توسعه بازار



 پیش بینی افزایش درآمد
 بانک گردشگری در سال 95
افزایش 141درصدی درآمدهای مشاع

 هفته نامه بورس:بانک گردش��گری )وگردش( بر اساس تصمیمات مجمع فوق 
العاده که 14 مرداد 93 برگزار ش��ده س��رمایه خود را از 400 هزار میلیارد ریال به 600 
هزار میلیارد ریال افزایش داده است. این افزایش سرمایه 50 درصدی از محل مطالبات 

حال شده و آورده نقدی بوده که در سال جاری به ثبت رسیده است.
این ش��رکت 600 هزار میلیارد ریالی در پایان س��ال مالی منتهی به 30 آذر ماه 94 
بیش از 10553 میلیارد ریال سود تسهیالت اعطایی به دست آورده که این مبلغ نسبت 
به س��ال مالی گذشته 29 درصد افزایش داش��ته است.جمع درآمدهای مشاع این بانک 
در س��ال مالی 94 از 13063 میلیارد ریال فراتر رفته است. شرکت در نخستین بودجه 
س��ال مالی 95 این مبلغ را با 141 درصد افزایش در نظر گرفته است.در سال مالی 94 
بانک گردشگری بیش از 19508 میلیارد ریال سود به سپرده گذاران خود پرداخت کرد 
که این مبلغ در مقایس��ه با سال مالی 93 رش��د 69 درصدی داشت. شرکت پیش بینی 
کرده س��هم سود س��پرده گذاران در سال مالی 95 نسبت به سال 94 بیش از 35 درصد 

افزایش داشته باشد.
جمع درآمدهای غیرمشاع سال مالی 94 حدود 14000 میلیارد ریال بود که نسبت 
به سال گذشته افزایش چشمگیری داشت. اما شرکت پیش بینی کرده درآمدهای مشاع 
س��ال آینده نسبت به س��ال 94 بیش از 97 درصد کاهش یافته و به 406 میلیارد ریال 
برسد.در پایان سال مالی 94 جمع درآمدهای بانک گردشگری به 13987 میلیارد ریال 
رسید. حال آنکه جمع درآمدهای سال مالی 93 این شرکت تنها 271 میلیارد ریال بود. 
این بانک در نخستین پیش بینی سال 95 مجموع درآمدهای خود را 5526 میلیارد ریال 
در نظر گرفته که در صورت تحقق این مبلغ نسبت به سال مالی 94 متحمل 60 درصد 

افت خواهد شد. 
در س��ال های اخیر بخش زیادی از هزینه های این ش��رکت از روند صعودی برخوردار 
بوده به طوری که هزینه های اداری و عمومی س��ال مالی 94 بالغ بر 1943 میلیارد ریال 
بود که در قیاس با سال 93 رشد 90 درصدی را تجربه کرده است. بودجه سال 95 نیز با 

رشد 67 درصدی این هزینه ها نسبت به سال 94 در نظر گرفته شده است.
نکته قابل توجه در عملکرد سال مالی 94 کاهش 55 درصدی هزینه های مالی نسبت 
به سال گذشته و رسیدن آن به 168 میلیارد ریال است. در بودجه 95 این هزینه ها 299 
میلیارد ریال برآورد شده است. بانک گردشگری در پایان سال مالی 94 توانست برای هر 
سهم 1644 ریال سود کنار بگذاردو حال آنکه عملکرد واقعی سال مالی 93 به ساختن 

زیان )43( ریالی منتهی شده بود. نخستین بودجه سال مالی 95 با 94 ریال سود به ازا 
هرس��هم پیش بینی شده است. با وجود رشد قابل توجه جمع درآمدهای سال مالی 94 
که ناش��ی از شناسایی درآمدهای غیرمشاع باال در این سال بود، اما به دلیل باالتر بودن 
سود سپرده گذاران نسبت به درآمدهای مشاع، بانک از این درآمدها سهمی نداشت و در 
نتیجه حاش��یه سود شرکت در این سال به صفر رس��ید. اما در بودجه 95 حاشیه سود 
شرکت 16 درصد پیش بینی شده است. بانک گردشگری در نخستین بودجه سال مالی 
منتهی به 30 آذر 95 جمع درآمدهای خود را با افزایش چشمگیری نسبت به سال های 
گذشته درنظر گرفته اما از سوی دیگر پیش بینی کرده در این سال درآمدهای غیرمشاع 
نس��بت به س��ال های اخیر افت قابل توجهی یابد. بانک گردشگری در سال مالی 94 از 
محل س��ایردرآمدها )بجز مبادالت ارزی و درآمد کارمزد( توانست جمع درآمدهای غیر 

مشاع خود را افزایش داده و به مرز 14000 میلیارد ریال نزدیک سازد. 

| فروردین 95  هفته چهارم  سال چهارم  شماره 137 |

بانک و بیمه
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ذره بین

 هفته نامه بورس: ش��رکت بیمه ملت در آبان ماه س��ال 
1382 تاس��یس شد. س��رمایه اولیه ثبت ش��ده شرکت 200 
میلیارد ری��ال بود که پس از چند ماه به 1500 میلیارد ریال 
افزایش یافت. در مجمع 26 تیر ماه 92 افزایش سرمایه 500 
میلیارد ریالی این ش��رکت بیمه ای تصویب ش��د. س��پس در 
مجمع فوق العاده ای که 26 فروردین 94 برگزار ش��د سرمایه 

شرکت به 2600 میلیارد ریال افزایش یافت.
این ش��رکت در تاریخ هش��تم خرداد ماه 91 در بورس اوراق 
به��ادار تهران در گروه بیم��ه و صندوق بازنشس��تگی به جز 
تأمین اجتماعی با نماد ملت درج ش��د و سهام آن برای اولین 

بار در تاریخ 19 تیر 91 مورد معامله قرار گرفت.
 شرکت بیمه ملت در سال 93 با افزایش فروش 27.4 درصدی 
نسبت به سال قبل همراه شد که با حجم فروش 3،762،141 
میلیون ریال س��هم بازاری معادل 1.8 درصد داشت. در حال 
حاض��ر بیمه ملت از نظر س��هم بازار نهمین ش��رکت بیمه ای 
در کش��ور است. ش��رکت های بیمه ای ایران، آسیا، البرز، دانا، 
پاس��ارگاد، پارس��یان، کارآفرین و رازی پیش از بیمه ملت به 

ترتیب بیشترین سهم بازار را دارا می باشند.
بر اس��اس اطالعات ثبت شده باالترین س��هم مربوط به بیمه 
نامه های شخص ثالت و پس از آن درمان است. بیمه نامه های 
اتومبی��ل )ثالت، بدنه و حوادث راننده( 53.2 درصد از بازار را 

به خود اختصاص داده اند. کمترین س��هم نیز مربوط به بیمه 
اعتبار با 0.02 درصد است.

 از نظر خسارت پرداختی نیز سهم شخص ثالث 47.2 درصد 
کل خس��ارت پرداختی است. پس از ش��خص ثالث، باالترین 
س��هم خس��ارت به بیمه های درمان ب��ا 27.2 درصد مربوط 
اس��ت. ش��رکت بیمه ملت در بودجه سال مالی منتهی به 29 
اس��فند 94 مبلغ 3،635،000 میلیون ریال حق بیمه صادره 
پیش بین��ی ک��رده که در پای��ان دوره 9 ماه��ه 69 درصد آن 
را پوش��ش داده اس��ت. حق بیمه صادره برآوردی سال مالی 
94 نس��بت به عملکرد واقعی س��ال 93 با کاهش 3 درصدی 
همراه ش��ده است. حق بیمه صادره دوره 9 ماهه سال گذشته 
2،811،054 میلی��ون ریال بود که در قیاس با دوره مش��ابه 

سال 94 حدود 12 درصد رشد داشت.
 درآمد حق بیمه شرکت در سال مالی 93 معادل 3،354،660 
میلی��ون ریال بود که در بودجه 94 ب��ا کاهش 6 درصدی به 

مبلغ 3،147،936 میلیون ریال پیش بینی شده است.
ش��رکت پیش بینی کرده ب��ود که تا پایان س��ال 94 بیش از 
2،180 میلی��ارد ریال هزینه خس��ارت پرداخت کند که این 
مبلغ در مقایس��ه با هزینه خسارت پرداختی سال 93 با افت 
12 درصدی همراه ش��ده اس��ت. تا پای��ان دوره 9 ماهه این 
ش��رکت بیمه ای بیش از 1،599 میلیارد ریال هزینه خسارت 

به بیمه ش��دگان پرداخت کرده اس��ت.طی دوره 9 ماهه سال 
مالی 94 درآمد سرمایه گذاری های شرکت از محل ذخایر فنی 
211،660 میلیون ریال بوده که نس��بت به دوره 9 ماهه سال 

93 با کاهش 27 درصدی مواجه شده است.
 در بودجه س��ال مالی 94 سود عملیاتی بیمه ملت 469،615 
میلیون ریال برآورد شده که در صورت تحقق نسبت به عملکرد 
واقعی س��ال 93 با افزایش 3 درصدی بود. این شرکت 2،600 
میلیارد ریالی پیش بینی کرده در پایان سال مالی 94 برای هر 
س��هم 206 ریال سود محقق کند که تا پایان دوره 9 ماهه 77 
درصد آن پوشش داده شده است. سود واقعی دوره 9 ماهه 94 
نس��بت به دوره مشابه سال گذشته حدود 30 درصد کاهش را 
متحمل ش��ده است. شرکت در پایان س��ال مالی 93 توانست 
213 ریال س��ود به ازای هر س��هم محقق نماید. در نخستین 
بودجه سال مالی منتهی به 30 اسفند 95 بیمه ملت حق بیمه 
صادره را 4،100 میلیارد ریال برآورد کرده که نس��بت به سال 
94 با رشد 13 درصدی همراه خواهد بود.در بودجه 95 درآمد 
ح��ق بیمه با 8 درص��د افزایش، هزینه خس��ارت با 17 درصد 
رش��د، درآمد س��رمایه گذاری ها از محل ذخایر فنی با 9 درصد 
افزایش، س��ود ناخالص فعالیت بیم��ه ای با 19 درصد کاهش و 
س��ود عملیاتی با 18 درصد افت نس��بت به بودجه 94 برآورد 

شده است.

رشد 13درصدی درآمد بیمه ملت در سال 95  ارزیابی بانک انصار
الف - جایگاه "بانک انصار" در بین سایر بانک ها بر اساس عملکرد 12 ماهه منتهی به 1393/12/29

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

سود پرداختی به سود دریافتیسرانه سپرده های جذب شده به شعب

 واقعی سال مالیسود و زیان - بانک گردشگری
)94/09/30(

 اولین بودجه سال مالی
)95/09/30(

 واقعی 94 
به واقعی 93

درآمدهای مشاع
%10,553,85028,373,40529سود تسهیالت اعطایی

سود )زیان( حاصل از سرمایه گذاری ها و 
%46-2,509,9553,099,743سپرده گذاری ها

%13,063,80531,473,1482جمع درآمدهای مشاع
%26,220,86176-19,508,842-سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری

 تفاوت سود قطعی و علی الحساب 
132,727-0سپرده های سرمایه گذاری 
%26,353,58869-19,508,842-سهم سود سپرده گذاران

 سهم بانک از درآمدهای مشاع 
%100-5,119,560)شامل حق الوکاله(

درآمدهای غیرمشاع
00سود تسهیالت اعطایی-غیرمشاع

%143,133405,25238درآمد کارمزد
280نتیجه مبادالت ارزی

%13,844,5421,3368158سایر درآمدها
%13,987,703406,5885049جمع درآمدهای غیرمشاع

%13,987,7035,526,148807جمع درآمدها
هزینه ها

%2,374,59790-1,943,654-هزینه های اداری و عمومی
%1,937,802445-1,948,659-هزینه مطالبات مشکوک الوصول

%55-299,396-168,839-هزینه های مالی
%348,00034-61,234-هزینه کارمزد
00سایر هزینه ها
%4,959,795129-4,122,386-جمع هزینه ها

%3949-9,865,317566,353سود خالص قبل از کسر مالیات
00مالیات

%3949-9,865,317566,353سود خالص پس از کسر مالیات
6,000,0006,000,000سرمایه

%3949-1,64494سود هر سهم
%16%0حاشیه سود

دریافت وجه بدون نیاز به کارت در بانک اقتصاد نوین 
خدمت "دریافت وجه از خودپرداز بدون نیاز به کارت" از قابلیت هاي جدید خودپردازهاي 
بانک اقتصادنوین به ش��مارمی آید که در مواقع اضطراري و عدم دسترس��ي به کارت، 

جایگزین کارت بانکي است.
 بر پایه این گزارش بانک اقتصادنوین با هدف تسهیل ارائه خدمات به مشتریان، امکان 
دریافت وجه از طریق دستگاه هاي خودپرداز بدون نیاز به کارت را فراهم کرد. البته این 
خدمت در مواقعي ضرورت مي یابد که مشتري یا فرد مورد نظر وي نیاز فوري به وجه 
نقد داش��ته باش��د لیکن کارت بانکي خود را همراه نداشته و امکان استفاده از خدمات 
ش��عب بانک نیز فراهم نباشد. مش��تریان بانک اقتصادنوین مي توانند از طریق اینترنت 
بانک اقتصادنوین، بر اساس مبلغ مورد نظر، درخواست دریافت وجه خود را ثبت کنند؛ 
سپس با استفاده از شناسه برداشت ارائه شده توسط سیستم که به شماره همراه ثبت 
ش��ده توسط مشتري ارسال مي ش��ود. همچنین در این زمینه رمز برداشت وجه که در 
اختیار مشتري قرار مي گیرد، امکان دریافت وجه از طریق دستگاه هاي خودپرداز بدون 

نیاز به کارت براي مشتري یا فرد مورد نظر وي فراهم می سازد.

توزیع کارت هاي خرید کاالهاي ایراني در بانک صادرات 
بانک صادرات ایران ضمن صدور کارت های اعتباری با هدف خرید کاالهای ایرانی برای 

بازنشستگان توزیع و تحویل این کارت ها را در سراسر کشور آغاز کرد.
بر پایه این گزارش، بازنشس��تگانی که اطالعات مورد نیاز خود را در وب س��ایت بانک 
ص��ادرات به نش��انی www.bsi.ir وارد و ک��د رهگیری دریافت کرده ان��د، می توانند 
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 )www.mimt.gov.ir( و وزارت صنعت، معدن وتجارت )www.shaparak.com(
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کسب پرتفوی 417 میلیارد تومانی در بیمه ما
یکی از مهم ترین اقدامات در س��ال جدید تغییر ساختار سازمانی است که از این پس 
منابع انس��انی را سرمایه انس��انی خواهیم دانس��ت زیرا در دنیای امروز سخن از تاثیر 

ماندگار سرمایه های تاثیر گذار انسانی در سازمان های خدماتی و اجتماعی است. 
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جدی به بازاریابی مدرن و فروش بر اس��اس ترکیب سبد پرتفوی مناسب را می طلبد. 
مدیرعامل بیمه ما خواستار استفاده از تمامی توان و ظر فیت های پرسنل شرکت در 
راس��تای خدمات رسانی مناسب و شایسته به مشتریان و نمایندگان شبکه فروش شد 
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بیان کنند.

بازار مال��ی  

دارایی های درآمدزا به مجموع دارایی ها  تسهیالت به سپرده ها  سپرده های کوتاه مدت به کل سپرده ها

نسبت سپرده ها به حقوق صاحبان سهامنسبت کفایت سرمایه   سپرده ها به مجموع دارایی ها 

: 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 انصار هستند. 
  نمودارهای ارائه ش��ده از سیس��تم هوش تجاری صنعت بانکداری در س��ایت ش��رکت »پردازش اطالعات مالی و مشاور 
سرمایه گذاری نوآوران امین« استخراج شده اند. جهت ارزیابی علمی کامل از عملکرد بانک در ابعاد مختلف مالی، بررسی 
و مقایسه بانک با سایر بانک های کشور و متوسط صنعت، شناسایی بانک ه  ای برتر و موفق کشور از ابعاد مختلف مالی و.. 

به سامانه هوش تجاری صنعت بانکداری در سایت www.nadpco.com مراجعه فرمایید.
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صنایعوشرکتها

ذرهبین سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
سرمایه گذاری نفت و نام شرکت 

شماره ثبت شرکت نزد بازار بورس اوراق بهادر تهران بازارگاز و پتروشیمی تامین
11139سازمان بورس و اواق بهادار

تاریخ پذیرش شرکت نزد فهرست اولیه بازار دومتابلو1381/10/04تاریخ تاسیس
1391/11/01سازمان بورس و اواق بهادار
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43,500EPS450587-137,0تعداد سهام ثبت شده میلیون سهم
0,0 43,50043,500سرمایه )میلیارد ریال(0تعداد سهام در دست انتشار- میلیون سهم

P/E5,374,12 1,3 36,49بازده حقوق صاحبان سهام ) درصد( - عملکرد واقعی 12 ماهه
22,29P/S4,203,43 0,77بازده دارایی ها  ) درصد( - عملکرد واقعی 12 ماهه

25,32P/B1,942,28-0,3بازده سرمایه گذاری ها ) درصد( - عملکرد واقعی 12 ماهه

 آخرین وضعیت شرکت در یک نگاه 

وضعیت مالی شرکت

عملکرد مالی شرکت

 هفته نامه بورس: بانک دی در پایان دوره 9ماهه سال 
مالی منتهی به 29 اسفند 94 با 6،400 میلیارد ریال سرمایه 
برای هر سهم 138 ریال سود ساخت و 55 درصد از بودجه 
کل س��ال را پوشش داد. به طور کلی ش��رکت در سال مالی 
94 نسبت به سال 93 وضعیت عملیاتی مطلوبتری را تجربه 

کرده است.
س��ود تس��هیالت اعطایی بانک دی در پایان دوره9 ماهه 
س��ال مالی 93 معادل 6،402 میلیارد ریال بود که این سود 
در دوره9 ماه��ه94 با افزایش قاب��ل توجه 157 درصدی به 

16،432 میلیارد ریال رسید.
ام��ا ش��رکت در 9 ماهه 94 نس��بت به 9 ماهه93 س��ود 
کمتری از س��رمایه گذاری ها و س��پرده گذاری ها کسب کرد. 
س��ود حاصل از س��رمایه گذاری ها و س��پرده گذاری ها در 9 
ماه��ه93 بالغ بر 4،638 میلیارد ریال بود که در مقایس��ه با 
دوره مش��ابه س��ال مالی 94 با افت 45 درصدی به 2،556 
میلی��ارد ریال افول کرد. بدین ترتیب جمع درآمدهای بانک 
دی در دوره9 ماهه سال مالی 94 نزدیک به 18 هزار و 990 
میلیارد ریال بود که در قیاس با دوره9 ماهه س��ال گذش��ته 

72 درصد افزایش داشت.
در دوره9 ماهه94 سهم سود سپرده گذاران شرکت نسبت 
به دوره مشابه سال گذشته 56 درصد بیشتر بود که با توجه 
به رشد چشمگیر درآمدهای مشاع دوره9 ماهه94 نسبت به 
9 ماهه93 که تحت تاثیر سود تسهیالت اعطایی قرار داشت، 
سهم بانک دی از درآمدهای مشاع حاصله به حدود 1،213 
میلیارد ریال رسید. حال آنکه در دوره9 ماهه سال مالی 93 

سهم بانک از درآمدهای مشاع به زیان تبدیل شد.
بان��ک دی در دوره9 ماهه94 مبادالت ارزی بیش��تری را 
نسبت به سال گذشته تجربه کرد و بدین ترتیب درآمدهای 
حاصل از مبادالت ارزی بانک دی به 7.7 میلیارد ریال رسید 
 ک��ه در قیاس با 9 ماهه93 رش��د 132 درص��دی را تجربه 

کرده است.
در دوره9 ماهه س��ال مالی 94 به جز هزینه های اداری و 
عمومی که 43 درصد افزایش داشت،  سایر هزینه های شرکت 
نسبت به دوره مشابه سال گذشته افت مناسبی را نشان داد 
که برآیند آن رشد 15 درصدی جمع هزینه های بانک دی را 

در دوره9 ماهه94 نسبت به دوره9 ماهه93 در پی داشت.
به دنبال کاهش س��ود ش��رکت در دوره9 ماهه94 نسبت 
به دوره مش��ابه سال 93 در این دوره از شرکت مالیاتی کسر 
نشد و بدین ترتیب س��ود خالص دی به 884،755 میلیون 

ریال رس��ید که به ازای هر س��هم معادل 138 ریال بود که 
در قی��اس با دوره9 ماهه93 رش��د 3 درصدی را تجربه کرد. 
در س��ال های اخیر درآمدهای مشاع بانک دی افزایش یافته 
و با روند صعودی همراه بوده است. همچنین به جز سال 93 
که درآمدهای غیرمش��اع دی نسبت به 92 افزایش یافته از 
سال های بعد درآمدهای غیرمشاع این شرکت رو به کاهش 

گذاشته است.
در سال های اخیر شرکت در پایان سال مالی 93 باالترین 
درآمدها را به دست آورد اما همانطور که اشاره کردیم با توجه 
به باال بودن س��هم سود سپرده گذاران در این سال،  سهمی از 

درآمدهای مشاع نصیب بانک دی نشد. در بودجه95 شرکت 
باالترین س��هم را از درآمدهای مشاع برای بانک دی در نظر 

گرفته است.
نتیجه عملکرد دوره12 ماهه بانک دی در س��ال مالی 92 
رسیدن به 211 ریال سود و حاشیه سود 12 درصدی بود. در 
پایان سال مالی 93 بانک دی 421 ریال سود بر ای هر سهم 
کس��ب کرد اما حاشیه سودی نداش��ت. در بودجه 94 سود 
هر س��ه بانک دی 251 ریال در نظر گرفته شده که تا پایان 
دوره9 ماهه 138 ریال از آن محقق شده است. در بودجه95 

سود هر سهم شرکت 275 ریال برآورد شده است.

سود بانک دی 157 درصد رشد کرد
پوشش 9 ماهه9 ماهه 94بودجه 95بودجه 94بانک دی - سود و  زیان

درآمدهای مشاع
%18,449,63826,267,14916,432,25189سود تسهیالت اعطایی

%6,148,95111,873,2872,556,72642سود )زیان( حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها
%24,598,58938,140,43618,988,97777جمع درآمدهای مشاع

%17,776,25574-33,461,214-24,107,018-سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
 000تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری 

%17,776,25574-33,461,214-24,107,018-سهم سود سپرده گذاران
%491,5714,679,2221,212,722247سهم بانک از درآمدهای مشاع )شامل حق الوکاله(

درآمدهای غیرمشاع
 000سود تسهیالت اعطایی-غیرمشاع

%354,5821,435,028258,45473درآمد کارمزد
 9,10012,7207,729نتیجه مبادالت ارزی

%3,781,988230,0101,692,60945سایر درآمدها
%4,145,6701,677,7581,958,79247جمع درآمدهای غیرمشاع

%4,637,2416,356,9803,171,51468جمع درآمدها
هزینه ها

%1,849,33579-3,260,576-2,353,445-هزینه های اداری و عمومی
%384,26381-1,055,509-476,488-هزینه مطالبات مشکوک الوصول

%19,471102-7,760-19,179-هزینه های مالی
%33,69062-211,107-54,029-هزینه کارمزد
 000سایر هزینه ها
%2,286,75979-4,534,952-2,903,141-جمع هزینه ها

%1,734,1001,822,028884,75551سود خالص قبل از کسر مالیات
 64,0000-129,700-مالیات

%1,604,4001,758,028884,75555سود خالص پس از کسر مالیات
 6,400,0006,400,0006,400,000سرمایه

%25127513855سود هر سهم
%320%6%12%2حاشیه سود

 فروش بیمه دانا در 9 ماه
 72 درصد بودجه را محقق کرد 
 هفته نامه بورس: شرکت بیمه دانا در سال 1353 ثبت شد. سرمایه شرکت مبلغ 
1،020،373 میلیون ریال )شامل تعداد 1،020،373،000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 

یک هزار ریال( است.
بیمه دانا از نظر س��هم بازار نسبت به بسیاری از شرکت های هم گروه وضعیت خوبی 
دارد. این شرکت بیمه ای در سال 91 حدود 5.8 درصد از بازار را در اختیار داشت که در 
سال مالی 92 توانست سهم خود را در بازار به 6.4 درصد افزایش دهد. در سال مالی 93 
نیز سهم بازار بیمه دانا به 7.48 درصد افزایش یافت.  از نظر سهم بازار، دانا پس از ایران، 

آسیا و البرز در رتبه چهارم قرار دارد.

ترکیب واقعی پرتفوی در سال 93 
در سال مالی 93 بیشترین میزان فروش شرکت بیمه دانا مربوط به بیمه های درمان 
و ش��خص ثالث بود که به ترتیب 35 و 34 درصد از کل ترکیب پرتفوی این ش��رکت را 
تش��کیل دادند.در این س��ال کمترین فروش را بیمه های هواپیما، کشتی و مسئولیت به 
خود اختصاص دادند. در س��ال 93 سهم بیمه  عمر ش��رکت بیمه دانا 16 درصد بود که 

نسبت به سایر شرکت های بیمه ای قابل توجه بود.
به طورکلی ش��رکت بیمه دانا در بودجه س��ال مالی منتهی به 29 اس��فند 94 بالغ بر 
19،086 میلیارد ریال فروش در نظر گرفته که نسبت به عملکرد واقعی سال گذشته 2 
درصد کاهش را نش��ان می دهد. شرکت توانسته در پایان دوره9 ماهه منتهی به 30 آذر 

94 حدود 72 درصد از فروش برآوردی کل سال را محقق کند.
حاشیه سود ناخالص بیمه دانا در سال 93 معادل 8.5 درصد بود که در بودجه 94 با 
2.2 درصد رشد معادل 11.7 درصد پیش بینی شده است. این در حالی است که حاشیه 
سود دوره9 ماهه سال 94 معادل 1.7 درصد بوده که در قیاس با دوره مشابه سال گذشته 
2.5 درصد رش��د را تجربه کرده است. همچنین شرکت در نخستین بودجه 95 حاشیه 
س��ود خود را 10.8 درصدی در نظر گرفته اس��ت. سود س��رمایه گذاری های این شرکت 
بیمه ای نسبت به سود خالص بودجه امسال با افزایش در نظر گرفته شده که این یکی از 
نکات مثبت شرکت به شمار می رود. گفتنی است در پایان دوره 9 ماهه 68 درصد از سود 

سرمایه گذاری های بودجه امسال محقق شده است.

ترکیب درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
ش��رکت بیمه دانا در بودجه س��ال مالی 94 بیش از 365 میلیارد ریال درآمد از محل 

سرمایه گذاری ها در نظر گرفته که تا پایان دوره9 ماهه بیش از 247 میلیارد ریال از آن 
را محقق کرده اس��ت. ش��رکت پیش بینی کرده در س��ال مالی 95 این درآمدها از 383 

میلیارد ریال فراتر رود.
بر اساس پیش بینی شرکت سود هر سهم سال مالی 94 مبلغ 119 ریال برآورد شده 
که نسبت به سود واقعی سال گذشته 40 درصد افزایش را نشان می دهد. شرکت در پایان 
دوره 9 ماهه با تحقق 102 ریال س��ود برای هر سهم 88 درصد از بودجه را محقق کرده 
است. سود واقعی دوره 9 ماهه 94 دانا در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل رشد قابل 
توجه 200 درصدی را تجربه کرده است. شرکت پیش بینی کرده در سال مالی 95 سود 

هر سهم دانا به 149 ریال برسد.
با توجه به عملکرد شرکت در ماه های ابتدایی سال مالی 94 و همچنین روند صعودی 
س��ودآوری شرکت به نظر نمی رس��د تا پایان دوره12 ماهه شرکت مشکلی برای تحقق 

سود اعالمی داشته باشد.

 9 ماهه 994 ماهه 993 ماهه 94تحلیل وضعیت سرمایه گذاری ها
واقعی 93به 9 ماهه 93

242,202%201,227123,12263سپرده های بانکی )کوتاه مدت و بلند مدت(

0-00مشارکت در طرح های عمرانی

88,934%53-29,52263,178سرمایه گذاری در بورس و فرابورس

331,136%230,749186,30023.9جمع

درآمد سرمایه گذاری ها
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ترکیب پورتفوی سال 93

 گرانی مواد اولیه به تعدیل منفی
 در تولیددارو منجر شد

 هفته نامه بورس: شرکت تولیددارو )دتولید( در دوره 
9 ماهه سال مالی 94 فروش مقداری خوبی را تجربه کرد که 
به رغم افت قیمت ها در سه ماهه سوم )فصل پاییز( توانست 

فروش ریالی شرکت را افزایش دهد.
ای��ن دارویی در دوره 9 ماهه س��ال مال��ی منتهی به 29 
اسفند 94 بالغ بر 37،736 واحد محصول تولید کرد. فروش 
ش��رکت در این دوره از مرز 39،718 ه��زار واحد عبور کرد 
ک��ه ارزش آن معادل 892 میلیارد ری��ال بود. تا پایان پاییز 
94 حدود 70 درصد از تولید و فروش بودجه ش��ده پوشش 
داده ش��د. تولی��د دارو در بهار 94 ح��دود 11 میلیون واحد 
محص��ول تولید کرد و در فصل تابس��تان تولیدات خود را به 
11.8 میلیون واحد رس��اند. در پاییز تولید ش��رکت با رشد 
قابل توجهی همراه ش��د و به حدود 15 میلیون واحد دست 
یاف��ت. بدین ترتیب مقدار تولید ش��رکت تولیددارو در دوره 
9 ماهه 94 نس��بت به دوره مشابه س��ال گذشته 11 درصد 

افزایش داشت.
از نظر فروش مقداری و ریالی نیز ش��رکت از ابتدای سال 

مالی 94 تا پای��ان دوره 9 ماهه روند صعودی را تجربه کرد. 
در س��ه ماهه اول 94 ش��رکت 11.5 میلیون واحد محصول 
فروخت. در س��ه ماهه دوم فروش ش��رکت به 12.5 میلیون 
واحد رشد یافت و در سه ماهه سوم با رشد مناسبی به 15.6 
میلیون واحد رس��ید. برآیند فعالیت تولی��د دارو در دوره 9 
ماهه 94 ف��روش حدود 56 میلیون واحد محصول به ارزش 

بیش از 1،407 میلیارد ریال بود. 
فروش ریالی بهار 94 این ش��رکت دارویی 251 میلیارد 
ریال بود که در تابستان و پاییز به تر تیب به 288 میلیارد 

ری��ال و 353 میلی��ارد ری��ال افزایش یافت. ف��روش ریالی 
شرکت در س��ه ماهه دوم نسبت به اول 15 درصد افزایش 
و در سه ماهه س��وم نسبت به دوم 23 درصد رشد داشت. 
این افزایش 23 درصدی فروش مبلغی در حالی رخ داد که 
متوس��ط نرخ فروش محصوالت شرکت در پاییز 94 با افت 

نسبی همراه شد. 
ش��رکت تولیددارو در سه ماهه سوم سال مالی 94 تحت 
تاثی��ر رش��د قابل توجه بهای تمام ش��ده ف��روش و افزایش 
هزینه های مالی با افت س��ود مواجه ش��د. ب��ه همین دلیل 
ش��رکت ناچار به اعالم تعدیل منفی س��ود س��ال مالی 94 
از 1401 ری��ال به 1320 ریال ش��د. در فصل پاییز افزایش 
نرخ مواد اولیه منجر به رش��د چشمگیر بهای تمام شده این 
شرکت ش��د. به طوری که افزایش فروش نیز نتوانست تاثیر 
افزای��ش بها را خنثی کند. همین امر منجر به تعدیل منفی 

شرکت شد.
افزای��ش هزینه ه��ای مالی در کن��ار رش��د هزینه های 
عموم��ی، اداری و تش��کیالتی موج��ب کاه��ش 6 درصدی 
حاشیه س��ود خالص شرکت نیز ش��د. با توجه به وضعیت 
عملیاتی ش��رکت و تعدیل اعمال ش��ده به نظر می رسد تا 
پایان سال مالی 94 ش��رکت تولید دارو بتواند سود بودجه 

شده را محقق سازد.
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صنایعوشرکتها

باشركتها
مدیر عامل جدید سمگا معرفی شد

مدیر عامل جدید شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران ) سمگا ( معرفی شد.
محمد رضا علوب در حکمی از سوی مهدی جهانگیری، به سمت مدیر عامل سمگا منصوب شد. در بخشی از این حکم 
آمده اس��ت : بدون ش��ک در رویکرد امروز نظام مقدس جمهوری اس��امی که مبتنی بر دیپلماس��ی سیاسی و بازشدن 
دریچه های اقتصادی در فضای بین الملل و پیشرفت قابل ماحظه صنعت توریسم و همچنین تحقق سند چشم انداز در 
افق ۱۴۰۴ شکل خواهد گرفت، نقش هلدینگ گردشگری بسیار مهم و تاثیر گذار خواهد بود. امید است در سایه عنایت 
خداوند متعال در سالی که مقرر شده اقتصاد مقاومتی را در اقدام و عمل به سرانجام برسانیم در تحقق اهداف گروه مالی 
گردشگری موفق و سربلند باشید. جهانگیری همچنین از زحمات خانم وزیر زاده مدیر عامل سابق شرکت سمگا تشکر 

و قدردانی کرده و برای وی آرزوی موفقیت کرد.
  

کام سهامداران شکر تلخ شد
شرکت شکر در دوره 6 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 9۴ مبلغ 35 میلیارد و 32۱ میلیون ریال زیان خالص کسب کرد و 
بر این اساس مبلغ ۱77 ریال زیان به ازای هر سهم اختصاص داده شد.  شرکت شکر صورت های مالی شش ماهه منتهی 
به 29 اس��فند ماه 9۴ را به صورت حسابرسی نشده منتش��ر کرد. بر اساس این گزارش، در آمد حاصل از فروش خالص 
»قش��کر« در س��ال گذشته معادل 27۰ میلیارد و 792 میلیون ریال اعام شد که با کسر بهای تمام شده کاالی فروش 
رفته از آن زیان ناخالص دوره به مبلغ هفت میلیارد و 89۰ میلیون ریال رسید. به سود ناخالص دوره هزینه های اداری، 
عمومی و فروش و هزینه های عملیاتی افزوده شد و زیان عملیاتی معادل 2۱ میلیارد و 685 میلیون ریال محاسبه شد.

»تاپیکو« از تحقق وعده ها جاماند
 شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین در نیمه نخست سال مالی 95 با اختصاص 2۰ ریال زیان به ازای 
هر سهم از پیش بینی هایش جا ماند.  شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین پیش بینی درآمد هر سهم سال 
مالی منتهی به 3۱ اردیبهش��ت ماه 95 را با س��رمایه ۴3 هزار و 5۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۴5۰ ریال اعام کرده است و در 
دوره شش ماهه نخست سال با اختصاص 2۰ ریال زیان به ازای هر سهم به پیش بینی هایش نرسید. »تاپیکو« دالیل تغییر 
اطاعات پیش بینی سال 95 )حسابرسی شده( را نسبت به اطاعیه قبلی اعام کرد. با توجه به سرمایه گذاری های انجام 
ش��ده و پروژه های در دس��ت اجرای ش��رکت، هیات مدیره برای سال مالی 95 با در نظر گرفتن افزایش سرمایه، پیشنهاد 

۱۰درصد تقسیم سود را ارایه کرده است.

پیش بینی 174 ریال سود هر سهم »مفاخر«
شرکت توسعه فناوری اطاعات خوارزمی نخستین پیش بینی درآمد سال مالی 95 را مبلغ ۱7۴ ریال اعام کرده است.  

شرکت توسعه فناوری اطاعات خوارزمی نخستین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 3۰ اسفند ماه 95 را 
با س��رمایه ۱7۴ میلیارد ریال، به صورت حسابرس��ی شده منتشر کرد. بر اساس این گزارش، »مفاخر« در سال مالی 95 
پیش بینی درآمد حاصل از فروش و ارایه خدمات را مبلغ 86۰ میلیارد و 876 میلیون ریال اعام کرده است که با کسر 
بهای تمام ش��ده کاالی فروش رفته و خدمات ارایه ش��ده از آن سود ناخالص دوره به مبلغ 2۰7 میلیارد و ۱96 میلیون 
ریال محاسبه شد. از سود ناخالص دوره هزینه های اداری، عمومی و فروش کسر شد و سود عملیاتی دوره به مبلغ ۱26 
میلیارد و 6۱6 میلیون ریال رسید. از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی، مالیات کسر و با افزوده شدن درآمدهای 
غیر عملیاتی به آن س��ود خالص دوره به مبلغ 29 میلیارد و 658 میلیون ریال محاس��به شد و بر این اساس مبلغ ۱7۴ 

ریال سود خالص به ازای هر سهم در نظر گرفته شد. 

 هفته نام�ه ب�ورس: وضعی��ت عملیاتی ش��رکت قند 
پیرانش��هر در پایان نیمه ابتدایی س��ال مالی منتهی به 3۱ 
تیر ماه 95 نس��بت به دوره مش��ابه س��ال مالی 9۴ با رشد 
خوبی همراه شده اس��ت. در این دوره شرکت ۱،۱۴5،۴85 
تن، لیتر محصول تولید کرد که این مقدار در مقایسه با دوره 
مش��ابه سال مالی 9۴ با افت ۱3 درصدی همراه بود. اما این 
قندی موفق شد فروش مقداری و ریالی شش ماهه اول 95 
را نسبت به شش ماهه اول 9۴ به ترتیب 28 درصد و ۱3۱ 

درصد افزایش دهد.
قند پیرانشهر توانست ظرف سه ماهه منتهی به 9۴/۰7/3۰ 
بیش از 339 هزار واحد محصول بفروش��د. در سه ماهه دوم 
)منتهی به 9۴/۱۰/3۰( فروش مقداری شرکت با ۱83 درصد 
افزایش به 96۱ هزار واحد رسید. بدین ترتیب قپیرا توانست 
در پایان دوره ش��ش ماهه اول سال مالی منتهی به 3۱ تیر 
95 ح��دود 6۰ درص��د از فروش مق��داری بودجه را محقق 
س��ازد. از نظر فروش ریالی نیز ش��رکت در این دوره شرایط 
خوبی را پش��ت سر گذاشت. فروش ریالی شرکت که در سه 

ماهه اول س��ال مالی 95 کمت��ر از 95 میلیارد ریال بود در 
س��ه ماهه دوم با رشد قابل توجه 633 درصدی از مرز 692 
میلیارد ریال نیز عبور کرد. نتیجه عملکرد دوره شش ماهه 
منتهی به 9۴/۱۰/3۰ فروش 786.5 میلیارد ریال محصول 
بود که نس��بت به دوره مشابه س��ال مالی 9۴ بیش از ۱3۰ 

درصد افزایش داشت.
عمده ترین علت رشد چشمگیر فروش ریالی قپیرا طی نیمه 
نخس��ت سال مالی 95 رشد مناس��ب محصول عمده یعنی 
ش��کر بود که 97 درصد از فروش شرکت را در بر می گیرد. 
میانگین قیمت فروش هر تن ش��کر در شش ماهه اول سال 
مالی 95 حدود 2۴،88۰،7۴8 ریال بود که نس��بت به دوره 

مشابه سال گذشته ۱3 درصد افزایش داشت.
رش��د خوب قیمت فروش محصول اصل��ی در کنار افزایش 
نس��بی مقدار فروش در شش ماهه اول سال مالی 95 منجر 
به بهبود فروش ریالی شرکت در این دوره و همچنین رشد 

مناسب وضعیت عملیاتی شرکت شد.
نرخ چغندر قند که تنها ماده اولیه ش��رکت قند پیرانش��هر 

است در ش��ش ماهه سال مالی 95 نس��بت به دوره مشابه 
سال گذشته 5 درصد افزایش یافته است. گفتنی است بیش 
از 9۴ درصد از بهای تمام ش��ده این ش��رکت قندی را مواد 

اولیه تشکیل می دهد.
قند پیرانش��هر در نخستین بودجه سال مالی منتهی به 3۱ 
تیر 95 مبلغ 5۰۴ ریال س��ود برای هر سهم در نظر گرفت 
که در گزارش های بعدی این مبلغ را با تغییر اندکی به 5۰6 
ریال افزایش داد. در پایان ش��ش ماهه اول س��ال مالی 95 
شرکت با شناس��ایی ۴67 ریال سود برای هر سهم توانست 
92 درصد از این مبلغ را محقق سازد. همچنین سود واقعی 
کل س��ال مالی 9۴ معادل 6۰2 ریال بود که 2۴5 ریال آن 

طی نیمه نخست این سال حاصل شد.
با توجه به اینکه قند پیرانشهر در نیمه ابتدایی سال مالی 95 
با تحقق 6۰ درصد از فروش مقداری و ریالی خود توانسته به 
۴67 ریال س��ود به ازای هر سهم دست یابد بنابراین به نظر 
می رسد تا پایان دوره ۱2 ماهه منتهی به 3۱ تیر 95 قادر به 

اعام تعدیل مثبت عایدی باشد.

احتمال تعدیل مثبت قند پیرانشهر در سال 95 
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ترکیب مبلغ فروش شش ماهه اول 95

 فروش پارس دارو
 41 درصد افزایش یافت

 هفته نام�ه بورس: ش��رکت پ��ارس دارو )دپارس( در 
پای��ان دوره 9 ماهه س��ال مالی منتهی به 29 اس��فند 9۴ 
بی��ش از ۱،372 هزار واحد محص��ول تولید کرد که ۴۰۱ 
هزار واحد آن طی س��ه ماهه نخست،  ۴89 هزار واحد طی 
سه ماهه دوم و ۴8۱ هزار واحد ظرف سه ماهه سوم تولید 
ش��د. تولید 9 ماهه 9۴ نس��بت به 9 ماهه 93 با رشد 33 

درصدی همراه بود.
این ش��رکت دارویی در بهار 9۴ مع��ادل 253،3۱۰ واحد 
محص��ول فروخت. فروش تابس��تان ب��ا 25 درصد افزایش 
نس��بت به بهار به 529،273 واحد رسید اما در فصل پاییز 
 با ۱۱ درصد افت نس��بت به تابس��تان به ۴7۱،5۰7 واحد 

کاهش یافت.
بدی��ن ترتیب پ��ارس دارو در پایان دوره 9 ماهه منتهی به 
3۰ آذر 9۴ بالغ بر ۱،۴25،۱23 واحد محصول فروخت که 
این مقدار در قیاس با دوره مش��ابه سال گذشته رشد قابل 

توجه ۴۱ درصدی را تجربه کرد. 
ارزش ف��روش محصوالت پارس دارو در پایان دوره 9 ماهه 
س��ال مالی 9۴ معادل 9۱8 میلیارد ریال بود. این شرکت 
در بهار 9۴ توانس��ت 253 میلیارد ریال محصول بفروشد. 
در فصل تابس��تان ارزش فروش محصوالت این ش��رکت با 
۱9 درصد رشد نسبت به بهار به حدود 3۰2 میلیارد ریال 

رسید. 
روند افزایشی فروش ریالی شرکت در فصل پاییز نیز ادامه 
یافت و با 2۰ درصد افزایش نسبت به تابستان از مرز 363 

میلیارد ریال گذشت.
پ��ارس دارو در پایان دوره 9 ماهه منتهی به 3۰ آذر 9۴ با 
افزای��ش 27 درصدی مبلغ فروش نس��بت به دوره 9 ماهه 
س��ال مالی 93 همراه ش��د که عمده دلیل آن رشد فروش 
مقداری شرکت بود. بهبود وضعیت فروش مقداری شرکت 
در سال 9۴ به گونه ای بود که مقدار فروش 9 ماهه از کل 

مقدار فروش سال مالی 93 نیز فراتر رفت.
 بر مبنای این ش��رایط عملیاتی پیش بینی می شود پارس 
دارو ت��ا پایان س��ال مالی 9۴ به راحتی ب��ه فروش بودجه 

شده دست یابد.
همچنین رش��د فروش شرکت در س��ال مالی 9۴ موجب 

افزایش حاش��یه سود ناخالص شرکت در دوره 9 ماهه شد 
که همین امر شرکت به اعام تعدیل مثبت سود سال مالی 

9۴ از 2298 ریال به 278۰ ریال شد.
این ش��رکت داروی��ی در بهار س��ال مالی 9۴ م��واد اولیه 
وارداتی را با دالر آزاد تهیه کرده بود اما موفق شد در فصل 
تابس��تان مواد اولیه خارجی را با نرخ دالر مبادالتی تهیه و 
تأمین کند. همین مساله موجب کاهش هزینه های شرکت 

و افت بهای تمام شده گردید. 
اما در س��ه ماهه سوم رشد نرخ دالر مبادله ای حاشیه سود 
ناخالص شرکت را نسبت به تابستان 2 درصد کاهش داد.

در گزارش 9 ماهه افزایش س��ود هر س��هم شرکت پخش 
هجرت نس��بت به دوره مش��ابه سال گذش��ته، درآمدهای 
حاصل از س��رمایه گذاری پارس دارو را افزایش داد. گفتنی 
است درآمد حاصل از سرمایه گذاری های پارس دارو ناشی 
از سود شرکت های داروس��ازی فارابی، دار وسازی امین و 

شرکت پخش هجرت است. 
البته باید توجه داش��ت که دپارس تعدیل منفی داروسازی 
فارابی را در بودجه خود لحاظ نکرده، حال آنکه دفارا س��ود 
هر س��هم سال مالی 9۴ را 7 درصد کاهش داده که همین 

امر به کاهش نسبی سود دپارس منجر خواهد شد.

خب���ر

یک سرمایه گذار خارجی برای خرید سهام سایپا پیشقدم شد
...ادامه از صفحه 2

قائم مقام مرکز مطالعات و برنامه ریزی استراتژیک گروه سایپا با اشاره به سیاست توسعه محصول این گروه گفت: بر 
اساس استراتژی کان سایپا که در راستای سند چشم انداز ۱۴۰۴ صنعت خودرو است قصد داریم، 5۰ درصد تولیدات 
آتی را  با برند سایپا و 5۰ درصد تولید را نیز به صورت مشترک با شرکای خارجی انجام دهیم. وی افزود: در خصوص 
تولید با برند سایپا عاوه بر بهره گیری از دو پلتفرم ایکس ۱۰۰ و ایکس 2۰۰، دو پلتفرم مدرن sp۰ و sp۱ در حال 
توسعه می باشند و قرار است در نیمه دوم سال 96 خودروهای جدید بر اساس یکی از این  پلتفرمها تولید و نهایتا به 
بازار ارایه شود. با تدابیر اندیشیده شده در سال گذشته سهم سایپا در بازار 2.8 درصد افزایش یافته و هدفگذاری برای 

رشد 5  درصدی افزایش سهم بازار برای سال 95 انجام شده است.
در ادامه علیرضا بادکوبه، در خصوص افزایش سرمایه های گروه سایپا گفت: در نیمه دوم سال 9۴ پروژه اصاح ساختار 
سرمایه گروه سایپا کلید خورد، که بر اساس آن سرمایه شرکت سایپا از ۱7۴۴ میلیارد تومان به 3927 میلیارد تومان، 
شرکت زامیاد با افزایش سرمایه  ۱25درصدی، از  2۴۰ میلیارد تومان به 553 میلیارد تومان رسید، در شرکت رایان 
س��ایپا افزایش سرمایه ۱۱۰ درصدی در دست اقدام است و سرمایه آن از 2۴۰ میلیارد تومان به 5۰۰ میلیارد تومان 
افزایش خواهد یافت. همچنین بنا داریم تا انتهای سال سرمایه این شرکت را تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش دهیم. 
در همین راستا در شرکت های سایپا آذین افزایش سرمایه ۱۱2 میلیارد تومانی، پارس خودرو افزایش سرمایه ۱6۰۰ 
میلیارد تومانی، سازه گستر افزایش سرمایه 699 میلیارد تومانی، مگاموتور افزایش سرمایه 365 میلیارد تومانی و سایپا 

دیزل  756 میلیارد تومانی را خواهیم داشت.
عضو موظف هیات مدیره سایپا گفت: اصاح ساختار تمامی شرکت های گروه سایپا انجام و احتماال تا پایان اردیبهشت 
ماه سال95 نهایی خواهد شد. همچنین اصاح ساختار شرکت سایپا و خروج از مشمولیت ماده ۱۴۱ اصاحیه قانون 
تجارت، در 26 اس��فند ماه 9۴ به اتمام رس��ید. وی اش��اره کرد: این گروه توانسته است طی 38 روز ساختار مالی ۱7 
شرکت زیرمجموعه خود را از طریق افزایش سرمایه و استفاده از معافیت مالیاتی اصاح کند. این اقدام در حالی صورت 
پذیرفت که ثبت افزایش سرمایه مذکور در تاریخ 26 اسفند به اتمام رسید و همه شرکت های فوق الذکر گواهی ثبت 
خود را دریافت کردند. این موضوع با تشویق حاضرین همراه شد. عضو موظف هیات مدیره سایپا در ادامه به موضوع 
افزایش سرمایه شرکت پارس خودرو پرداخت. به گفته وی پارس خودرو از محل مطالبات و آورده سهامداران، اقدام به 
افزایش سرمایه خواهد نمود.علیرضا بادکوبه، کاهش هزینه های مالی و مدیریت خرید را از استراتژی های اصلی سایپا 
اعام کرد. به گفته وی مانده تس��هیات سایپا از بانک ها و موسسات مالی، حدود 65۰۰ میلیارد تومان است که نرخ 
موثر بهره آن 3۰درصد  است. این موضوع منجر به هزینه مالی 22۰۰ میلیارد تومانی برای گروه سایپا شده است.وی 
افزود: عاوه بر موارد فوق، شرکت سایپا برنامه انتشار ۱۰۰۰میلیارد تومان اوراق سلف موازی و اجاره جهت تأمین مالی 
از طریق بورس را در سال95 در دستور کار قرار داده که بدینوسیله هزینه های مالی به ازای هر دستگاه خودرو کاهش 
می یابد. وی افزود: گروه سایپا ۱3 هزار میلیارد تومان خرید داخلی و خارجی دارد که قصد داریم با مدیریت هزینه ها از 
طریق دریافت تخفیفات خرید، تجمیع خرید؛ استفاده از منابع فروشندگان و سایر روش های ممکن هزینه های خرید 
را کاهش دهیم.علیرضا بادکوبه، عضو موظف هیات مدیره س��ایپا فروش 8۰۰ میلیارد دارایی مازاد را به عنوان یکی 
دیگر از اقدامات کلیدی گروه سایپا جهت دستیابی به اهداف سود آوری گروه سایپا ذکر کرد. در ادامه ناصر آخوندی 
قائم مقام مدیر عامل در امور سرمایه گذاری شرکت ها ضمن اشاره به شرایط خوبی که سایپا در چند ماه اخیر در بازار 
سرمایه ایجاد کرده گفت: در این خصوص بر اساس تاکید مدیرعامل گروه سعی شده ارائه اطاعات بر اساس واقعیت ها 
صورت گیرد تا کارگزاران که امین مردم هستند بتوانند بر اساس شفافیت موجود به راهنمایی مردم بپردازند و لذا بنا 
را بر تعامل، همزبانی و همدلی قرار دادیم و امیدواریم بتوانیم با تعامل و یکدلی با فعاالن بازار سرمایه آثار مثبتی در 

اقتصاد کشور داشته باشیم.
قائم مقام مدیر عامل در امور سرمایه گذاری شرکت ها در ادامه افزود: تصمیم جدی برای مدیریت و کاهش هزینه های 
س��ایپا گرفته ایم. و این امر را در تمامی ش��رکت های گروه با دس��تور مدیریت محترم عامل گروه پیگیری کرده و به 
انجام می رسانیم. همچنین با کاهش نرخ بهره  تسهیات به 22 درصد، تأمین مالی از منابع خارجی )یوزانس( با در 
نظر گرفتن ریسک نرخ ارز و کاهش هزینه های مالی قطعا اتفاقات خوبی در زمینه تأمین مالی سال 95 خواهد افتاد.

آخوندی تاکید کرد: مطمئن هستیم شرایط سایپا به جایی خواهد رسید که هیچ یک از سهامداران تمایل به عرضه 
سهم در بازار نداشته باشند. چرا که این شرکت در سال 95 با کاهش هزینه، افزایش تولید و روش های نوین تأمین 
مالی  با س��ود آوری عملیاتی همراه خواهد بود. همچنین با فرض تحقق پیش بینی های رونق اقتصاد کان، ش��رایط 
سودآوری را نیز شاهد خواهیم بود. سایپا با مدیریت اقتصادی و طبق برنامه  پیش می رود. عاوه بر این  شرکت سایپا 

قصد دارد تعدادی از دارایی های مازاد خود را به فروش برساند.
قائم مقام مدیر عامل در امور سرمایه گذاری شرکت ها درخصوص پتانسیل گروه سایپا و عاقمندی شرکت های خارجی 
به مشارکت با سایپا گفت: پتانسیل اصلی سایپا نیروی انسانی ماهر و خطوط تولید مدرن است که می تواند منجر به 
تبدیل شدن سایپا به عنوان های تولید خودرو در منطقه خاورمیانه، هند و آفریقا برای خودروسازان بین المللی شود.در 
ادامه شیدایی در رابطه با هزینه های مالی شرکت سرمایه گذاری رنا اظهار داشت: در سال گذشته بیش از صد میلیارد 
تومان هزینه مالی شرکت رنا به دلیل خرید سهام سایپا به سرمایه گذاری سایپا پرداخت کرده بود که با تصمیم جدید 

و واگذاری سهام سایپا به این شرکت و تسویه بدهی؛ این هزینه مالی در سال 95 رخ نخواهد داد.
آستانی مدیر عامل سرمایه گذاری سایپا در رابطه با افزایش سرمایه شرکت و زمان آن گفت: این افزایش سرمایه قطعاً 
قبل از مجمع عمومی س��االنه س��ال جاری در دو مرحله صورت می پذیرد که از محل سود انباشته و مطالبات و آورده 
نقدی بوده و تا پایان اردیبهشت ماه به مرحله عمل خواهد رسید. در خصوص زمین پاسکو هم اقدامات موثری انجام 

شده و در صورت نهایی شدن آن از طریق کدال اعام خواهد شد.

 هفته نامه بورس: شرکت فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( در نخستین بودجه حسابرسی 
شده سال مالی منتهی به 3۰ اسفند 95 پیش بینی کرده ۱2،98۱ هزار تن محصول تولید 
کند. این مقدار نسبت به بودجه 9۴ حاکی از 5 درصد افت است. در این پیش بینی رشد 
2 درصدی محصوالت گرم و افت 2۱ درصدی محصوالت سرد و همچنین کاهش ۱۰ 
 و 6 درصدی محصوالت پوشش دار و تختال )مبارکه و سبا( نسبت به بودجه 9۴ تصور 

شده است.
ش��رکت پیش بینی کرده در س��ال مالی 95 فروش ریالی فوالد نس��بت به بودجه 9۴ 
حدود 6 درصد افزایش یابد که این رش��د ناش��ی از پیش بین��ی افزایش ۱2 درصدی 

فروش مقداری در سال مالی جاری است.
بر اس��اس بودجه منتش��ر شده در س��ال مالی 95 بالغ بر 6،۱3۰ هزار تن محصول از 
محصوالت فوالد مبارکه فروخته خواهد شد. حال آنکه مقدار فروش بودجه 9۴ معادل 
5،۴68 هزار تن پیش بینی شده که تا پایان دوره 9 ماهه حدود 7۱ درصد آن محقق 

شده است.
در بودجه س��ال مالی 95 فروش ریالی ف��والد 89،968،86۰ میلیون ریال پیش بینی 

شده که ۱9 درصد آن از فروش خارجی و 8۱ درصد از فروش داخلی خواهد بود.
ش��رکت در بودجه 95 س��هم فروش خارجی را با یک درصد کاهش نسبت به بودجه 
9۴ به ۱9 درصد رسانده و پیش بینی کرده در این سال فروش داخلی نسبت به سال 

گذشته یک درصد افزایش داشته باشد.
از مهمتری��ن تغییراتی که در بودجه 95 نس��بت به بودجه 9۴ لحاظ ش��ده می توان 
ب��ه افزای��ش 5 درصدی پیش بینی فروش محصوالت س��رد داخلی، افت ۱۰ درصدی 
پیش بینی فروش محصوالت گرم داخلی و کاهش 6 درصدی پیش بینی فروش تختال 
اش��اره کرد. همچنین شرکت فروش صادراتی محصوالت گرم خارجی را با یک درصد 
کاهش نس��بت به بودجه 9۴ پیش بینی کرده و س��هم فروش داخلی و خارجی سایر 

محصوالت را بدون تغییر نسبت به بودجه 9۴ در نظر گرفته است.
گفتنی اس��ت ش��رکت در دوره 9 ماهه س��ال مالی 9۴ بالغ بر 6۱،3۴8 میلیارد ریال 
محصول فروخته و 72 درصد از بودجه را محقق کرده است. ارزش فروش محصوالت 
فوالد در دوره 9 ماهه 9۴ نس��بت به دوره مش��ابه س��ال گذش��ته 22 درصد کاهش 

داشت.
از لحاظ نرخ فروش محصوالت ش��رکت فروش های خارج��ی را در بودجه 95 با افت 
قیم��ت 5 ت��ا ۱۱ درصدی پیش بینی کرده اس��ت. در بودج��ه 95 دو محصول عمده 
شرکت یعنی محصوالت گرم و سرد با کاهش نرخ ۴ و 2 درصدی نسبت به بودجه 9۴ 
پیش بینی ش��ده اما قیمت فروش محصوالت پوش��ش دار و تختال هر یک با 2 درصد 

افزایش نسبت به میانگین نرخ های بودجه 9۴ در نظر گرفته شده است.
فوالد مبارکه با 75،۰۰۰ میلیارد رسال سرمایه نخستین بودجه حسابرسی شده سال 
مالی 95 را با  ۱۱9 ریال س��ود برای هر س��هم در نظر گرفته که نسبت به بودجه 9۴ 

کاهش 5 درصدی را نشان می دهد.
این فوالدس��از بزرگ پیش بینی کرده در س��ال 95 با ف��روش 89،986 میلیارد ریال 

محصول بیش از 25،266 میلیارد ریال سود ناخالص کسب کند. فروش برآوردی 95 
و سود ناخالص نسبت به بودجه 9۴ به ترتیب 6 و 3 درصد افزایش را نشان می دهند. 
هزینه های اداری عمومی و فروش فوالد در بودجه 95 با ۱۱ درصد افزایش نس��بت به 
بودجه 9۴ برآورد شده اما از طرفی ۱۰۰ میلیادر ریال به عنوان خالص سایر درآمدها 
و هزینه های عملیاتی ش��رکت برآورد شده اس��ت. حال آنکه در بودجه 9۴ شرکت از 

این محل 966 میلیارد ریال هزینه پیش بینی کرده است.
برآیند این پیش بینی س��ود عملیاتی بیش از ۱9،۰۰5 میلیارد ریال را برای فوالد به 

همراه داشته که نسبت به بودجه 9۴ با رشد ۱6 درصدی همراه است.
علی رغم پیش بینی رش��د فروش و سود عملیاتی در بودجه 95 نسبت به بودجه 9۴، 
س��ود برآوردی سال مالی 95 نسبت به 9۴ با کاهش در نظر گرفته شده که علت آن 
پیش بین��ی افزای��ش ۱۱ درصدی هزینه های مالی و کاه��ش 73 درصدی درآمدهای 
غیرعملیاتی )س��رمایه گذاری( است. از طرف دیگر در بودجه 95 مالیات با 37 درصد 
افزایش نس��بت به بودجه 9۴ پیش بینی شده که در نتیجه این مفروضات ۱۱9 ریال 
س��ود به ازای هر س��هم فوالد در سال مالی 95 در نظر گرفته شده، حال آنکه بودجه 

9۴ این شرکت با ۱26 ریال سود بسته شده است.

پیش بینی 119 ریال سود برای هر سهم فوالد مبارکه اصفهان
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اوراق بدهی سهم قابل توجهی از حجم معامالت بورس ها را به خود اختصاص می دهند؛ چندسالی 
است پای آنها به بازار سرمایه ایران هم بازشده است. با همکاری شرکت تأمین سرمایه امین 2نمودار 
تحلیلی حجم معامالت این اوراق و س��هم آنها در بازار به تفکیک نام اوراق و ش��رکت های تأمین 

سرمایه که انتشار این اوراق را برعهده داشتند را منتشر می کنیم.
رتبه بندی اوراق منتهی به 1395/01/25 - دوره زمانی: هفتگی

اوراق بده��ی

 هفته نامه بورس: ش��رکت ایران خودرو نخس��تین بودجه سال مالی 95 را منتشر کرد. 
این خودروساز بزرگ مقدار تولید سال مالی 95 را با یک درصد افزایش نسبت به بودجه 94 
بالغ بر 515 هزار دستگاه در نظر گرفته است. استراتژی شرکت این است که در سال 95 به 
ترتیب 6 و 4 درصد از تولیدات گروه پژو و س��مند کاسته و تولیدات لوگان، سوزوکی، دانگ 
فنگ، وانت آریسان، دانا و دنا را افزایش دهد. گفتنی است بر اساس بودجه 94 تولیدات ایران 
خودرو 511،633 دس��تگاه خواهد بود. از نظر فروش مقداری نیز شرکت پیش بینی کرده در 
سال 95 فروش سایر محصوالت به جز گروه پژو و سمند را افزایش دهد. فروش ریالی ایران 
خودرو در بودجه 95 با رشد 10 درصدی نسبت به بودجه 94 در نظر گر فته شده که عمدتا 
ناش��ي از تغییر در تعداد، ترکیب و سایر اقدامات مدیریتي مورد لزوم جهت بهبود در شرایط 
فروش شرکت بوده است.شرکت پیش بینی کرده در سال مالی 95 تعداد 30 هزار دستگاه از 
محصوالت تولیدی را به صورت صادراتی و در خارج از کشور به فروش برساند که با توجه به 
فروش مقداری پیش بینی شده، فروش صادراتی حدود 6 درصد از کل فروش را در برخواهد 
گرفت.ش��رکت پیش بینی کرده محصوالت خود را در س��ال 95 با افزایش نرخ بین 2 تا 11 
درصد به فروش برساند. رشد پیش بینی بهای فروش محصوالت عالوه بر افزایش پیش بینی 
ف��روش مقداری موجب بهبود وضعیت فروش ریالی خودرو در بودجه 95 نس��بت به بودجه 
94 شده است.بر اساس پیش بینی 95 ارزش فروش محصوالت ایران خودرو 173،331،496 
میلیون ریال خواهد بود که نسبت به بودجه 94 حدود 10 درصد رشد خواهد داشت. گفتنی 
اس��ت در بودجه 95 اثرات ناشي از بسته حمایتي و خسارتي شرکت پژو در سایر درآمدهاي 
غیرعملیاتي منظور شده است. شرکت بهاي تمام شده کاالي فروش رفته سال مالی 95 را با 
9 درصد افزایش نسبت به بودجه 94 به مبلغ )145،956،998( میلیون ریال برآورد کرده که 
به دلیل افزایش تیراژ و تغییر در ترکیب تولید محصوالت و همچنین تاثیر نرخ تورم ساالنه 
مي باشد.افزایش فروش مقداری و بخصوص ریالی شرکت در بودجه 95 موجب شده حاشیه 
س��ود ناخالص این ش��رکت برای سال 95 با رشد یک درصدی نسبت به بودجه 94 و معادل 
16 درصد در نظر گرفته ش��ود. ش��رکت ایران خودرو پیش بینی کرده تا پایان سال مالی 95 
مبلغ 27،374،498 میلیون ریال س��ود ناخالص کسب کند که این مبلغ در قیاس با بودجه 
94 از رشد 14 درصدی حکایت دارد. بر اساس این بودجه سود عملیاتی خودرو در سال 95 
با 18 درصد رش��د نسبت به س��ال 94 به 12،237،476 میلیون ریال خواهد رسید. شرکت 
سود هر سهم سال مالی 95 را با 6 درصد افزایش نسبت به بودجه 94 به مبلغ 56 ریال در 

نظر گرفته است.

برنامه صادرات 30 هزار دستگاه ایران خودرو به خارج 

بودجه 95 به بودجه 94بودجه 95بودجه 94ایران خودرو
10 %157,424,093173,331,496فروش

9 %145,956,998-133,343,990-بهای تمام شده
14 %24,080,10327,374,498سود ناخالص

11 %13,762,269-12,390,041-هزینه عمومی اداری
 1,500,0001,594,000درآمد سرمایه گذاری ها- عملیاتی

6 %2,968,753-2,791,531-سایر درآمدها )هزینه های( عملیاتی
18 %10,398,53112,237,476سود عملیاتی

17 %13,520,081-11,507,000-هزینه های مالی
50- %700,000350,000درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

47 %1,215,9441,789,786خالص درآمدهای متفرقه
6 %807,475857,181سود خالص قبل از کسر مالیات

 00مالیات
6 %807,475857,181سود خالص پس از کسر مالیات

 15,300,00015,300,000سرمایه
6 %5356سود هر سهم

11 %16 %15 %حاشیه سود ناخالص

صورت سود و زیان

ترکیب مبلغ فروش بودجه 95

خب��ر

پیش بینی زیان برای پاالیش نفت بندرعباس
شرکت پاالیش نفت بندرعباس پیش بینی درآمد هر سهم دوره شش ماهه سال مالی 94 را 

مبلغ 150 ریال زیان اعالم کرد.  
شرکت پاالیش نفت بندرعباس پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند 
ماه 94 را با سرمایه 13 هزار و 800 میلیارد ریال، به  صورت حسابرسی شده منتشر کرد. 
بر اس��اس این گزارش، »شبندر« در سال مالی 94 درآمد حاصل از فروش را مبلغ 143 
هزار و 800 میلیارد و 253 میلیون ریال اعالم کرد که با کس��ر بهای تمام ش��ده کاالی 
فروش رفته از آن س��ود ناخالص دوره مبلغ 881 میلیارد و 138 میلیون ریال محاس��به 
ش��د. از سود ناخالص دوره هزینه های اداری، عمومی کس��ر شد و زیان عملیاتی دوره به 
مبلغ 748 میلیارد و 796 میلیون ریال رسید. به زیان عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی 
افزوده و با کس��ر درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری و متفرقه از آن، زیان خالص دوره با 
بهبود 19 درصدی، مبلغ 280 میلیارد و 346 میلیون ریال محاسبه شد و بر این اساس 
مبلغ 20 ریال زیان به ازای هر سهم در نظر گرفت که نسبت به دوره گذشته 20 درصد 

تعدیل داشته است.

زیان به جای سود برای ایران خودرو دیزل
شرکت ایران خودرو دیزل نخستین پیش بینی درآمد سال مالی 95 را مبلغ 779 ریال زیان 
به ازای هر س��هم برآورد کرد.  شرکت ایران خودرو دیزل نخستین پیش بینی درآمد هر 
سهم سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 95 را با سرمایه 13 هزار و 800 میلیارد ریال، 
به  صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. بر اساس این گزارش، »خاور« در سال مالی 95 
پیش بینی درآمد حاصل از فروش و ارایه خدمات را مبلغ 12 هزار و 33 میلیارد و 593 
میلیون ریال اعالم کرده است که با کسر بهای تمام شده کاالی فروش رفته و خدمات 
ارایه شده از آن سود ناخالص دوره به مبلغ یک هزار و 819 میلیارد و 925 میلیون ریال 
محاسبه ش��د. از سود ناخالص دوره هزینه های اداری، عمومی و فروش کسر شد و زیان 
عملیاتی دوره به مبلغ 317 میلیارد و 756 میلیون ریال رس��ید. به زیان عملیاتی دوره 
نیز هزینه های مالی، مالیات افزوده و با کسر شدن درآمدهای غیر عملیاتی به آن، زیان 
خالص دوره به مبلغ سه هزار و 885 میلیارد و 923 میلیون ریال محاسبه شد و بر این 
اس��اس مبلغ 779 ریال زیان خالص به ازای هر س��هم در نظر گرفته شد؛ که نسبت به 

سال مالی گذشته، 57 ریال بهبود داشته است.

انتشار نخستین پیش بینی سود »فنوال«
ش��رکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم پیش بینی درآمد هر س��هم دوره 12 ماهه سال مالی 95 را مبلغ 42 

ریال سود اعالم کرد.  
ش��رکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم نخس��تین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به پایان سال 
1395 را با س��رمایه 678 میلیارد و 347 میلیون ریال، به  صورت حسابرس��ی نش��ده منتشر کرد. بر اساس این گزارش، 
»فنوال«، درآمد حاصل از فروش و ارایه خدمات را مبلغ یک هزار و 350 میلیارد و 213 میلیون ریال پیش بینی کرد که 
با کسر بهای تمام شده کاالی فروش رفته از آن، سود ناخالص دوره مبلغ 165 میلیارد و 947 میلیون ریال برآورد شد. از 
سود ناخالص دوره هزینه های اداری، عمومی و فروش کسر شد و سود عملیاتی دوره مبلغ 90 میلیارد و 16 میلیون ریال 
محاس��به ش��د. از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی کسر شد و سود خالص دوره، مبلغ 28 میلیارد و 179 میلیون 

ریال محاسبه شد و بر این اساس مبلغ 42 ریال سود به ازای هر سهم در نظر گرفت. 
گفتنی اس��ت ش��رکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم، دالیل تغییرات دوره منتهی به پایان سال مالی 95 را 
کاهش درصد وجه التزام تس��هیالت ارزی معوق از 20 به 12 درصد اعالم کرد؛ از این روی، تسهیالت پرداختنی شرکت 
به مبلغ 31 میلیارد و 204 میلیون ریال کاهش یافته است و به دنبال آن هزینه های مالی این سال مبلغ پنج میلیارد و 
560 میلیون ریال کاهش می یابد. همچنین این شرکت دالیل تغییرات دوره منتهی به 29 اسفند ماه 1394 را کاهش 
هزینه های مالی و افزایش س��ایر در آمدهای غیر عملیاتی اعالم کرد. یادآوری می ش��ود سود و  زیان واقعی »فنوال«، در 
سال های مالی 91، 92 و 93 با سرمایه های ثبت شده 51 میلیارد، 678 میلیارد و 347 میلیون و 678 میلیارد و 347 

میلیون ریال به ترتیب 611 ریال سود، 114 ریال زیان و 32 ریال سود بوده است.

مجمع فوق العاده شرکت معدنی و صنعتی چادرملو  اوسط هفته گذشته  مورخ 24/ 1/ 95    در مجموعۀ 
فرهنگی ورزش��ی وزارت کار و امور اجتماعی )س��الن تالش( ، واقع در ته��ران  خیابان ولیعصر ، باالتر از 
جام جم ، نرس��یده به چهار راه ش��هید چمران )پارک وی( راس ساعت 9 صبح با حضوربیش از  92درصد  

صاحبان سهام ، اعضاء هیأت مدیره ، بازرسان و نمایندۀ سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شد .
بر پایه این گزارش،   ابتدا در مجمع مذکور،  برای  تعیین هیأت رئیسه مجمع ، اتخ�اذ رأی به عم�ل آم�د. 
بر این اس��اس  آق�ایان  علی عس��کری ب�ه عن�وان رئیس ، همایون آزادی - مرتضی علی اکبری ب�ه عنوان 
نظار و محمود نوریان به عنوان دبیر)منشی( مجمع  انتخاب و دستورجلسه مبنی بر افزایش سرمایه قرائت 
گردید.همچنین هیأت مدیره شرکت گزارش خود درخصوص لزوم افزایش سرمایه را ارائه  کرد و در پی 

آن گزارش بازرس قانونی در توجیه و تأئید افزایش سرمایه به استحضار سهامداران محترم رسید.
این گزارش می افزاید که مجمع پس از استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی و همچنین باتوجه 
به اطالعیۀ صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت، توسط ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه 
ای س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، افزایش س��رمایه از مبلغ 17,100 میلیارد ری��ال به مبلغ 35,000 

میلیارد ریال را به شرح زیر و در دو مرحله با اکثریت آراء  سهامداران مورد تصویب قرار داد.
 

مرحلۀ اوّل :
مجمع ، افزایش س��رمایۀ ش��رکت از مبلغ 17,100 میلیارد ریال به مبلغ 28,215 میلیارد ریال از محل 

آوردۀ نقدی و تبدیل مطالبات سهامداران )مطالبات حال شده( را  به تصویب رساند . 
 

مرحلۀ دوّم :
البته پس از ثبت افزایش س��رمایۀ مرحلۀ اّول )به میزان 28,215 میلیارد ریال( مجمع به هیأت مدیره 
تفویض اختیار نمود تا با رعایت مقررات سازمان بورس و اوراق بهاردار ، سرمایۀ شرکت را حداکثر ظرف 
مّدت دو سال از مبلغ 28,215 میلیارد ریال به مبلغ 35,000 میلیارد ریال از محل آوردۀ نقدی و مطالبات 

حال شدۀ سهامداران افزایش دهد.
 ب��ر این اس��اس ، مجمع به هیأت مدی��ره اختیار تام و تم��ام تفویض نمود که با عملی نم��ودِن هر مرحلۀ 

افزایش سرمایه ، طبق الیحۀ اصالحی قانون تجارت نسبت به اصالح مادۀ »5« اساسنامه اقدام کند. 
 همچنین  در صورتی که هر یک از سهامداران ظرف مهلت تعیین شده )حداکثر 60 روز از زمان درج در 
روزنامۀ کثیراالنتشار( از حق تقدم خود استفاده نکنند، هیأت مدیره رأساً حق تقدم ناشی از عدم پذیره 
نویسی را از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به فروش رسانیده و وجوه حاصل از فروش حق 

تقدم را پس از کسر هزینه های متعلقه به حساب بستانکار صاحبان سهام ذینفع منظور می شود. 

تشریح طرح افزایش سرمایه
هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف ش��رکت معدنی و صنعتی چادرملو )س��هامی عام(، از افزایش س��رمایه موضوع این بیانیه ثبت، به 
شرح زیر است.

الف( جبران مخارج سرمایه گذاری های انجام شده،
ب( تکمیل و اجرای طرح های توسعه.

سرمایه گذاری موردنیاز و منابع تأمین آن
مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه های یادشده فوق مبلغ 17,900,000 میلیون ریال 

و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر اعالم می شود .
ارقام بر حسب میلیون ریال 

 
*  مصارف برنامه ریزی ش��ده بابت تکمیل طرح توسعه کارخانه گندله سازی در مصارف افزایش سرمایه 

لحاظ نمی گردد.
*  در گزارش  افزایش س��رمایه قبلی مبلغ 12,093,800 میلیون ریال مصارف برنامه ریزی ش��ده برای 
طرح نیروگاه بوده که مابه التفاوت این مبلغ با آخرین برآورد محاسبه گردیده لیکن طبق آخرین برآورد کل 

منابع باقیمانده برای تکمیل طرح )صفحه 19( مبلغ 1,662,641 میلیون ریال است.
** مخارج انجام شده طرح آهن اسفنجی تا پایان شهریورماه 1394 مبلغ 4,173,931 میلیون ریال بوده 
اس��ت، لیکن با توجه به اینکه در آخرین گزارش  افزایش سرمایه تأیید شده، مبلغ 5,559,653 میلیون 
ریال مصارف برای طرح در نظر گرفته شده؛ در این گزارش مابه التفاوت مبلغ تأمین شده در گزارش قبلی 

با آخرین برآورد محاسبه و در نظر گرفته شده است.

 
ارقام بر حسب میلیون ریال 

تشریح جزییات طرح
الف( جبران مخارج سرمایه گذاری های انجام شده:

1(جبران مخارج بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر؛
2( جبران مخارج بابت خرید دارایی های سرمایه ای؛

3( جبران مخارج بابت طرح های توسعه  شرکت؛
با توجه به مصارف برنامه ریزی ش��ده در گزارش های قبلی افزایش سرمایه، مصارف در نظر گرفته شده 

بابت جبران هزینه سرمایه ای طرح های توسعه به شرح جدول ذیل است.
ب( تکمیل و اجرای طرح های توسعه

مطابق با آخرین برآورد صورت گرفته مخارج باقیمانده جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت به شرح جدول 
ذیل خواهد بود 

ارقام بر حسب میلیون ریال 

 *  در گزارش  افزایش س��رمایه قبلی مبلغ 12,093,800 میلیون ریال مصارف برنامه ریزی ش��ده برای 
طرح نیروگاه بوده که مابه التفاوت این مبلغ با آخرین برآورد محاسبه گردیده است.

** در گزارش  افزایش سرمایه قبلی مبلغ 5,559,653 میلیون ریال مصارف برنامه ریزی شده برای طرح 
احداث خط تولید آهن اسفنجی بوده که مابه التفاوت این مبلغ با آخرین برآورد محاسبه گردیده است.

w w w . c h a d o r m a l u . c o m

''کچاد ''  در اجرای  فرامین  » اقتصاد مقاومتی ،اقدام وعمل«  پیشگام شد

 افزایــش  105  درصدی سـرمایه چادر ملو 
کارخانه فوالد و احیا چادرملو
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 این روزها به نظر تغییرات جدیدی در روند 
ش�اخص بورس دیده می ش�ود. رشدی که از 
چن�د ماه قبل آغاز ش�ده و با نوس�ان اندک 
میل به افزایش پیدا کرده اس�ت، ش�اید هم 
ممکن اس�ت از ش�اخص س�ال 92 هم فراتر 
رود. حال س�وال ما این است که به نظر شما 
رشد شاخص دراین روزها چه تفاوتی با رشد 
شاخص سال های 91 و 92 دارد؟ اگر بخواهید 
در این زمینه مقایس�ه ای انجام دهید ش�کل 
تغییرات چگونه اس�ت و چه عواملی منجر به 
افت و خیز ش�اخص در این گونه سال ها شده 

است؟ 
روند صعودی که در حال حاضر ش��کل گرفته است قطعا 
با افزایش ش��اخص در س��ال های 91 و 92 تفاوت اساس��ی 
دارد. قبل از اینک��ه به این تفاوت بپردازیم باید اذعان کنیم 
که در دو سال گذشته علیرغم کاهش شاخص بورس از 89 
هزارواحد به کف 60 هزارواحدی ش��اهد اتفاقات مثبتی هم 
در بازار بوده ایم. یکی از آن اتفاقات شکل گیری و توسعه بازار 
بدهی و انتشار ابزارهایی همچون انواع صکوک و اسناد خزانه 
اسالمی اس��ت که این روزها رونق گرفته است. سال گذشته 
اس��ناد خزانه منتشر ش��د این اوراق به عنوان ابزار جدیدی 
وارد بازار ش��د که تا قبل از سال 94 وجود نداشته است. در 
حالی که این ابزار در کل دنیا طرفداران بسیاری دارد و یکی 
از ابزاره��ای پرمعامله در بازار بدهی اس��ت. به هرحال تنوع 
ابزارها در بازار می تواند به رونق هرچه بیشتر آن کمک کند. 
در کنار توسعه ابزارها ش��اهد هستیم که انواع صندوق های 
س��رمایه گذاری نیز به س��رعت در حال رشد هستند که این 

موضوع نیز به حرفه ای شدن بازار کمک می کند.

 به چ�ه دلیل این اوراق در ی�ک بازه زمانی 
کوت�اه مدت توانس�ت جای خ�ود را در بازار 

سرمایه باز کند؟ 
این اس��ناد بدهی با ضمانت دولت است و به همین دلیل 
یکی از کم ریس��ک ترین اوراق در بازار بدهی هستند. همه 
ما مش��اهده کردیم که با انتش��ار ای��ن اوراق بالفاصله بازار 
واکنش مثبتی نس��بت به آن نش��ان داد و بازار سرمایه هم 
نتایج خوبی از آن به دس��ت آورد. البت��ه در ابتدا این اوراق 
با حجم کمی وارد بازار ش��د تا ویژگی ه��ای آن برای فعاالن 
بازار تبیین ش��ود ولی بعد با شناختی که بازار از کم ریسک 
بودن آن پیدا کرد و مطمئن ش��د که در اولین سررسید آن 
مبالغ تعهد ش��ده به موقع پرداخت می شود ، واکنش مثبتی 
نش��ان داده شد و در مدت کوتاهی این اوراق جایگاه خود را 
در بین دیگر اوراق بازار سرمایه به دست آورد و این طور که 
به نظر می رس��د حجم معامالت و تقاضای آن روز به روز هم 

بزرگ تر می شود. 

 در م�ورد حجم و گردش مال�ی آن توضیح 
بدهی�د و اینک�ه می�زان مطل�وب آن چ�ه 

رقمی می تواند باشد؟
در حال حاضر سایز بازار بدهی نسبت به بازار سهام قابل 
توجه نیست و عدد کوچکی است. اگر مبنا این باشد که بازار 
بدهی نظام مند شود به نظرمی رسد حجم این اوراق افزایش 
قابل مالجظه ای خواهد داشت و باید حداقل به رقمی معادل 
300 هزار میلیارد تومان برس��د یعن��ی رقمی معادل ارزش 
بازار س��هام بش��ود. و به نظر می رس��د رس��یدن به این رقم 
قابل پیش بینی اس��ت چون ش��رایط آن هم فراهم اس��ت و 
دولت هم در این زمینه تصمیم گرفته اس��ت تا از این طریق 
بدهی های خود را با پیمانکاران و بخش های مختلف تسویه 
کن��د. بنابراین با توجه به این موضوع اس��ت که ما مطمئن 
هس��تیم با تصمیم دولت س��ایز آن بزرگ تر خواهد ش��د و 

احتماال همپای بازار سهام پیش خواهد رفت. 

 ح�اال ب�ا این رویک�رد ،ش�کل گیری آن چه 
تاثیری در آینده بازار سرمایه دارد؟

البته ش��اید بعضی ها این اس��ناد خزانه و یا به طور کلی 
بازار بدهی سازمان یافته را رقیبی برای بازار سهام شرکت ها 
بدانن��د یعنی معتقد باش��ند که به جای خرید س��هام دیگر 
ش��رکت ها بخش��ی از این پول ها صرف خرید اس��ناد خزانه 
اسالمی می ش��ود در حال��ی که بنده در پاس��خ ب��ه این عده 
می گویم این طور نیست باید این گونه قلمداد کرد که خرید 
اوراق خزانه اس��المی مربوط به آن دسته از منابعی است که 
قرار بوده از بازار خارج شود و راهی بانک ها یا سایر بازارهای 
موازی ش��ود و با این ش��یوه منابع در جای خود باقی ماند و 
یا از پول های س��رگردانی ک��ه در بازار بالتکلیف مانده بود با 
ای��ن روش مدیری��ت به عمل آمد که منابع حفظ ش��ود که 
رفته رفته متقاضیان بیش��تری را به سوی خود جلب خواهد 
کرد و این یک اتفاق مثبت برای بورس ماست. همانطور که 
می دانی��م بخش عظیمی از س��رمایه ها که در بانک ها ذخیره 
ش��ده اند می تواند وارد این بازار ش��ود. این سرمایه ها خارج 
از بازار س��رمایه هستند و با چنین روشی می تواند وارد بازار 
ش��ود از سوی دیگر س��هامدارانی که در کار خرید و فروش 
سهام هستند با وجود چنین ابزارهای بدون ریسکی دیگر از 
بازار سرمایه خارج نمی شوند و هنگام رکود صرفا منابع را از 
بخش سهام به بخش بدهی منتقل می کنند و با یک جهش 
مثبت در بازار دوباره وجوه خود را از بازار بدهی به بازار سهام 
تزریق می کنند در واقع چنین کاری باعث می ش��ود سرمایه 
آنها از بازار س��رمایه خارج نشود زیرا بازگشت این سرمایه ها 
کاری بس دش��وار خواهد بود. بدین ترتیب حداقل در حال 
حاضر اطمینان داریم که همین منابع موجود سرمایه گذاران 

را هم با خلق ابزار مالی حفظ خواهیم کرد.

 در م�ورد اس�ناد خزانه که در دنی�ا هم اجرا 
می ش�ود آیا می توان تفاوت اس�امی و یا غیر 

اسامی برای آن در نظر گرفت؟
ببینید در کش��ور ما چون فرض بر این است که کل نظام 
مالی اسالمی است پس تمامی سازوکارهای پولی و مالی آن 
اسالمی اداره می ش��ود و اساسا غیر اسالمی در کشور ما معنا 
ندارد. مثال در بانک های کشورهای غربی باجه های بانکداری 
اس��المی در کنار دیگر باجه ها وجود دارد برای اشخاصی که 
می خواهن��د از خدم��ات بانکداری اسالمی اس��تفاده کنند و 
ممکن اس��ت س��ود دهی این باجه با باجه کناری آن حتی 
متفاوت باش��د. اسناد خزانه یک سند بدهی است که بیانگر 
بدهی ناش��ر به اندازه مبلغ اس��می به دارنده اوراق است که 
در تاریخ سررس��ید باید پرداخت شود. به هرحال با توجه به 
نظارت کمیته فقهی سازمان بورس بر ابزارهای مالی قطعا در 

این خصوص بررسی های الزم صورت گرفته است. 

 برگردیم به س�وال اول اینکه رش�د حاضر 
شاخص چه تفاوتی با رشد سال 92 دارد؟

اگر به یاد داش��ته باش��ید س��ال 91 و 92 با بحران ارزی 
مواجه ش��دیم، بدین معنا که در این س��ال ها ارزش ریال در 
مقابل میانگین س��ایرارزها کاهش قابل توجهی پیدا کرد ،هر 
دالر آمریکا از هزار تومان به سه هزار تومان افزایش یافت ودر 
نهایت ارزش ریال یک سوم میانگین سایر ارزها شد. با توجه 
به این اتفاق ارزش دالری دارایی ش��رکت ها تغییری نکرد اما 
ب��ا افزایش نرخ دالر ارزش ریالی ای��ن دارایی ها افزایش قابل 
توجهی پیدا کرد به عبارت دیگر تورمی که ناش��ی از افزایش 
ارزش دالر بوجود آمد ش��امل حال دارایی های شرکت ها هم 
شد و دارایی آنها هم سه برابر شد، هر چند این دارایی نسبت 

به دالر و سایر ارزها ثابت مانده بود.
 نتیجه افزایش ارزش ریالی دارایی ها در قیمت س��هام نیز 
منعکس شد، یعنی رشدی که سال 91 و 92 داشتیم ناشی از 
افزایش ارزش دارایی های شرکت ها بود واین افزایش حاصل 
تفاوت نرخ ارز بود،یعنی ممکن بود ش��رکتی حاش��یه س��ود 
ثابتی هم داش��ته باش��د اما از آنجایی که تمام اقالم ترازنامه 
و س��ود و زیان س��ه برابر ش��ده بود بنابراین سود خالص هم 
سه برابر می شد ،اگر نسبت P/E هم ثابت باقی می ماند پس 
خیلی س��اده قیمت سهام شرکت ها هم باید سه برابر می شد 

که همین اتفاق هم افتاد.
 پ�س این افزایش ش�اخص در آن س�ال ها 
ربطی به افزایش حاشیه سود شرکت نداشت 
و وضعی�ت عملیاتی ش�رکت ها ثاب�ت مانده 

بود؟
همین طور اس��ت. یعنی بدون اینکه خط تولید جدیدی 
در ش��رکت ایجاد شده باشد یا مقدار تولید اضافه شده باشد 
یا اینکه مقدار فروش رشد کرده باشد ما فقط شاهد افزایش 
نرخ محصوالت شرکت ها بودیم به خاطر افزایش نرخ ارز، به 
ارزش دارایی ش��رکت ها افزوده شد اما نسبت های سودآوری 
تغییری نکرد. البته اگر مقدار سود خالص را یک متغیر خام 
در نظر بگیریم به طور یقین-س مقدار آن افزایش یافته بود. 

اگر این افزایش س��ود ناشی از افزایش تیراژ تولید یا کاهش 
هزینه ها و یا بکارگیری تکنولوژی جدید بود خب قطعا اتفاق 

مثبتی به شمارمی رفت اما اینگونه نبود.

 تقاض�ا ب�رای محصوالت ه�م افزایش پیدا 
کرده بود؟

ش��اید در مواردی ه��م تقاضا ثابت بود، مث��ال خریداران 
محصول یک شرکت قبال دو واحد کاالی 200 تومانی خرید 
می کردن��د در حالی که اکنون باید همان دو واحد کاال را به 
قیم��ت 600 تومان تهیه کنن��د، بنابراین مقدار ثابت بود اما 
نرخ افزایش یافته و نهایتا حجم ریالی فروش ش��رکت ها هم 

سیر صعودی پیدا کرد.

 بنابراین آیا می توانیم بگوییم در آن زمان با 
رشد کاذب و حباب مواجه بودیم؟

در مورد تحلیل حباب مفصل بحث دارم اما در اینجا بحثم 
را تکمیل می کنم که رشد قیمت سهام زمانی توجیه دارد که 
یک اتفاق مثبت در آن ش��رکت یا صنعت و یا برای کل بازار 
بوجود آمده باشد مثال یک شرکت با اصالح مناسب ساختار 
س��رمایه واقعا بتواند نرخ موثر هزینه سرمایه خود را کاهش 
دهد و یا در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی هزینه مالی همه 
شرکت ها کاهش یابد. به کارگیری تکنولوژی جدید و کاهش 
هزینه های تولید نیز از همین دست اتفاقات مثبت است که 
می تواند به رش��د پایدار بازار کمک کند. اما با رش��د قیمت 
س��هام در شرایطی که فقط نرخ های فروش باال رفته چگونه 
می توان گفت در شرکت تغییر ساختاری صورت گرفته و یا 
شرکت ها مسیر توسعه را پیش گرفته اند؟ شرکت ها محصول 
جدیدی تولید نکردند تا برمبنای آن رشد واقعی شاخص را 
پدید آورند. این رشد ناشی از افزایش نرخ ارزی بود که تاثیر 
خود را در بازار س��رمایه و حتی دیگر بازارها اعم از مس��کن 

گذاشت بدون اینکه اتفاق خاصی افتاده باشد.

 ای�ن پدی�ده حتی با رش�د اقتص�ادی هم 
همخوان�ی نداش�ت چ�ون افزایش و رش�د 
ش�اخص ها همراه با رشد منفی اقتصاد،کاما 

رویداد متضادی بودند...
بله، همین طور اس��ت. رش��د بورس س��ال 91 و 92 در 
شرایطی رخ داد که اقتصاد در شرایط رشد منفی بود، یعنی 
تولید ش��رکت ها نه تنها افزایش پیدا نکرد بلکه در خیلی از 
صنایع کاهش تولید هم داشتیم و این رشد منفی اقتصادی 
همراه با افزایش ش��اخص بورس در تضاد بود و اقتصاد رشد 

نکرد اما بورس رشد کرد.
بورس دماس��نج اقتصاد اس��ت. بورس معل��ول یک عامل 
دیگری به نام رش��د اقتصادی اس��ت، رش��د اقتصادی عامل 
اصلی اس��ت و بورس از آن تاثی��ر می گیرد. با این توضیح ما 
دیدیم که ش��اخص بورس تاثیر پذیری خود را در آن زمان 
برعکس نش��ان داد اما در س��ال های بعد تاثیر خود را نشان 
داد یعن��ی باالخره در س��ال های 93 و 10 ماهه اول س��ال 
94 ش��اخص بورس دچار کاهش ش��د و این افتی بود که با 
تاخیر نسبت به کاهش رشد اقتصادی سال 92 اتفاق افتاد به 
عبارتی آن کاهش باید در سال 92 روی می داد اما با اندکی 

تاخیر در سال 93 و 94 تاثیر خود را نشان داد. 

 این رشد دو ماهه آخر سال 94 و تداوم آن 
تا به امروز معلول چه علتی است؟ 

رش��د شاخص در آخر س��ال 94 که از دی ماه شروع شد 
در ش��رایطی شکل گرفت که بازار برای تقریبا دو سال روند 
کاهش��ی داشت و این اولین جهش معنادار بورس پس از دو 
س��ال بود، دلیل عمده آن هم تاثیر مثبت برجام در اقتصاد 
بود. البته ما انتظار داش��تیم این تاثیر زودتر خود را نش��ان 
می داد چون در تابس��تان 94 تکلیف برجام روش��ن شد اما 

تاثیر خود را در زمستان سال 94 نشان داد.

 به نظر ش�ما چرا این تاثیر ب�ا وقفه رخ داد 
چون ماه هاست که تحریم ها لغو شده است؟

البته بازار سرمایه دو بار واکنش خود را ناشی از مذاکرات 
قبل از عملیاتی ش��دن برجام نش��ان داده است و بعد از آن 
دو واکنش ب��ود که لطمات زیادی را هم به خود دید، یعنی 
آن انتظاراتی را که از مذاکرات داشت در آن زمان به فوریت 
برآورده نش��د و مجددا شاخص ها با افت مواجه شدند ،اولین 
زمان واکنش بازارمربوط به آذر س��ال 93 و دومین زمان آن 
به طور مش��خص فروردین س��ال 94 ب��ود ، در واقع پس از 
این واکنش بازار بورس انتظار داش��ت که نتیجه مذاکرات به 
س��رعت در اقتصاد جای خود را باز کند اما نشد و شاخص ها 
به س��رعت کاهش یافتن��د. بنابراین چون تجرب��ه خوبی از 
دفع��ات قبل در ذهن فع��االن بازار نبود این ب��ار با احتیاط 
بیش��تری رفتار کردند و به همین دلی��ل با یک وقفه زمانی 

شاهد تاثیر برجام بر بورس بودیم.

 در حال حاضر یعنی واکنش بازار ناش�ی از 
مذاکرات است؟ 

قطعا ای��ن تاثیر مثبت را نمی توان نادیده گرفت.در اواخر 
س��ال 94 بازار با یک احتیاطی واکنش نشان داد و همچنان 
این روند ادامه دارد و دوم اگر رش��د شاخص ها و رونق بازار 
به طور محسوسی مشاهده نمی شود ناشی از تاثیرات منفی 
رکود اقتصاد و افزایش بی رویه قیمت ها در س��ال 92 است 
که هنوز به اتمام نرسیده است و به اصطالح اگر حبابی باشد 
این حباب تخلیه نش��ده اس��ت.ولی با آن کاهش قیمت ها و 
رسیدن به سطوحی که زیر ارزش ذاتی است به نظر می رسد 
که دیگر در پایان سال 94 بازار به این جمع بندی رسید که 

وقت خرید است. 
به تبع آن هم دیدیم که در صنعت خودرو اتفاقات مثبتی 
روی داد و ای��ن اتفاق به س��ایر بخش ها ه��م کمک کرد.به 
عبارتی قراردادهای مش��ترک میان خودروس��ازان داخلی و 
خارجی ، اخبار مثبتی که از صنعت خودرو منتش��ر شد ویا 
غرامتی که قرار ش��د ایران خودرو از شرکای فرانسوی خود 
بگیرد همه اینها از جمله نتایجی ش��د که در پایان سال 94 
تاثیر خود را در بازار بورس گذاشت و ما شاهد رشد شاخص 
بورس ش��دیم حاال در عمل تا چه حد بتواند در بخش مالی 
ش��رکت ها تاثیر خود را نش��ان دهد باید منتظ��ر بمانیم تا 
صورت های مالی سه ماهه اول سال 95 این شرکت ها منتشر 
ش��ود و بعد از آن بتوانیم به طور دقیق تری روند سودآوری 

شرکت ها را تحلیل کنیم.

 آیا وضعی�ت بازار فعلی ه�م حباب قیمتی 
دارد؟

اوال بای��د حباب را تعری��ف کرد اینکه در چه ش��رایطی 
می توانیم بگوییم قیمت ها حباب دارد. به عبارتی در تعاریف 
کتابی می گویند اگر قیمت سهام شرکت ها تفاوت معناداری 
ب��ا ارزش ذاتی پیدا کند اصطالحا می گوییم حباب به وجود 
آمده اس��ت، یعنی ف��رض کنیم ارزش ذاتی ش��رکتی 200 

تومان باش��د و قیمت بازار در حال حاضر 600 تومان ش��ده 
اس��ت بنابراین به نظر می رسد تفاوت معنا داری وجود دارد 
در این صورت می گوییم این تفاوت در قیمت حباب اس��ت 
و دیر یا زود خواهد شکس��ت و به س��مت ارزش ذاتی خود 
میل خواهد کرد.اما باز در تعریف حباب نکته مجهول همان 
ارزش ذاتی اس��ت. ارزش ذاتی عبارت اس��ت از ارزش فعلی 
تمامی جریان های نقدی آتی حاصل از نگهداری یک دارایی. 
یعنی در مورد یک سهام باید بررسی کنیم که عایدات نقدی 
حاص��ل از این س��هام درزمان فعلی چه قدر اس��ت.عایدات 
ناش��ی از سهام سود نقدی آن اس��ت که در سال های آینده 
قرار اس��ت وصول شود و سهام هم ابزاری است که سررسید 
ن��دارد ،بنابراین در پیش بینی تحلیلگران هم ممکن اس��ت 
تحلیل های متفاوتی از س��ود س��ال های آتی یک سهم ارائه 
ش��ود و از آنجایی که این تحلیل ها همه با هم متفاوت است 
بنابراین سودهای آتی ش��رکت ها متفاوت محاسبه می شود. 
در نتیجه ارزش ذاتی که برای ش��رکت ها محاس��به می شود 
با هم متفاوت اس��ت.در ای��ن صورت تحلیل ه��ای متفاوت 
پیش بینی حباب قیمت شکل می گیرد چون اگر ما بخواهیم 
استدالل کنیم که سهامی حباب دارد یا خیر باید ارزش ذاتی 
آن سهم را هم داشته باشیم و از انجایی که ارزش ذاتی یک 
عدد محاس��باتی فرضی است ممکن است یک سهمی از نظر 
بنده حباب باش��د و از نظر تحلیلگر دیگر حباب نباش��د. با 
این توضیح علمی می ت��وان گفت که در زمانی ما با صراحت 
می توانیم بگوییم در حباب قیمت هس��تیم که آن حباب از 
بین رفته باشد و پس از آن تحلیل کنیم که ارزش ذاتی یک 

سهامی در قالب حباب قیمتی بوده است.

 پس در حال حاضر با توضیح شما نمی توانیم 
ب�ا صراحت بگویی�م که این افزایش و رش�د 
حاض�ر یک حباب اس�ت چون ممکن اس�ت 
در آینده ش�اهد تغییراتی در شاخص بورس 

باشیم؟ 
بله اس��تدالل قطعی نمی توانیم در مورد رشد فعلی ارائه 
دهیم که این افزایش یک حباب است و ممکن است قیمت ها 
کاه��ش یابد چون هر تحلیلگری اس��تدالل خود را دارد اما 
بن��ده با تحلیل ش��خصی خودم می گویم ب��ا توجه به ارزش 
ذاتی سهام شرکت ها این رشد حاضر حباب نیست چون در 
اقتصاد پیش بینی رش��د 5 درصدی را برای سال 95 داریم. 
همچنین ارزش بازار بورس و تخمینی که از س��ودآوری آتی 
بورس دارد این ط��ور به نظر می آید که قیمت های فعلی به 
طور میانگین ب��رای کل بورس حباب نیس��ت. حاال ممکن 
است در بین 400 شرکت حاضر در بورس یک یا دو شرکت 
و یا یک صنعت خاصی حباب قیمت داش��ته باش��د اما بنده 
برای کل شرکت ها به صورت میانگین می گویم حباب نیست 

و جای رشد زیادی هم وجود دارد.

 در حال حاضر کدام یک از صنایع می تواند 
در اقتصاد و بورس پیشرو باشد؟

از دی ماه صنعت خودرو پیش��تاز بود و در برخی از سهام 
این صنعت رش��د 200 درصد بوده است و اینکه رشد پایدار 
می ماند یا نه ، این مس��ئله اس��ت. به اعتقاد بنده در نهایت 
ان چی��زی که تعیین کننده قیمت هر س��هم در بلند مدت 
است سود آن است، یعنی اخبار ، شایعات و تمامی اقدامات 
مثبت و همه اینها باید تاثیر خود را در سود نشان دهد. اگر 
سودآوری شرکت دچار تغییر محسوس نشود همه هیجانات 
آرام آرام کاهش پیدا می کند و کل رشدهایی که تا االن هم 
اتفاق افتاده به حالت س��ابق بر می گردد. بنابراین اینکه این 
رشد باقی می ماند و یا برمی گردد به حالت قبلی باید منتظر 
باش��یم تا اتفاق مالی جدیدی در صورت های مالی شرکت ها 

دیده شود. 

 پیش بینی شما چیست؟
در سه ماهه اول هر سال معموال شرکت ها از حجم فروش 
پایینی برخوردارند بویژه در بخش خودرو س��ازی ها معموال 
چون از ف��روش پایینی برخوردارن��د. بنابراین صورت مالی 
قاب��ل توجهی را نمی توان برای آنها متصور بود. ضمنا برخی 
مفروضاتی که این ش��رکت ها در بودجه دیده اند مفروضات 
کامال خوشبینانه ای است که به نظر نمی رسد این ارقام تحقق 
پیدا کند مثال یک شرکت خودرو سازی فروش سال 95 را دو 
برابر سال 94 دیده اس��ت در حالی که این رقم خوشبینانه 
اس��ت و اگر محقق نشود بنابراین سود محقق نخواهد شد و 

در نتیجه اثر منفی در قیمت سهام خود خواهد گذاشت.

 در مورد دیگر صنایع چطور؟
به غیر از خودرو اگر دیگر صنایع را بررسی کنیم در سال 
گذشته رشد قابل مالحظه ای نداشتند و حتی قیمت بسیاری 
از صنایع امروز زیر ارزش ذاتی معامله می شود که اگر اقتصاد 
از رکود خارج شود قطعادر اکثر صنایع که ارزش ذاتی باالیی 

دارند می توان شاهد افزایش قیمت سهام آن باشیم.
در مجموع به نظر بنده سال 1395 سال خوب و مثبتی 
برای بازار سرمایه خواهد بود و کل بورس و میانگین صنایع 
بورسی تغییرات مثبتی را به خود خواهد دید زیرا قرار است 
اقتص��اد رش��د 5 درصدی را تجربه کند و تحقق این رش��د 
بخش هایی مانند، فوالد معدن، پتروش��یمی و... که تاثیرات 
بالق��وه ای در اقتصاد دارند را ب��ه حرکت در می آورد. ضمن 
اینکه رون��د نزولی قیمت های جهانی هم به اتمام رس��یده 
و قیمت فوالد و اکثر فلزات اساس��ی در حال رش��د اس��ت. 
روند کاهش��ی نرخ تورم و نرخ سود بانکی هم اتفاق مثبتی 
برای بازار س��رمایه اس��ت و در مجموع می توان نس��بت به 
وضعیت بورس درس��ال 95 خوش��بینانه نگاه کرد. چش��م 
انداز برای میانگین کل بورس مثبت اس��ت و سرمایه گذاری 
 در ب��ورس ب��ا بازده��ی قابل مالحظه ای نس��بت ب��ه تورم 

همراه خواهد بود.

معاون گروه مالی سپهر صادرات در گفت وگو با هفته نامه بورس اعام کرد:

رونق بازار بدهی و حرفه ای شدن بازار سرمایه

  ب�ورس دماس�نج اقتصاد اس�ت. بورس 
معل�ول ی�ک عامل دیگ�ری به نام رش�د 
اقتص�ادی اس�ت، رش�د اقتص�ادی عامل 
اصلی اس�ت و بورس از آن تاثیر می گیرد. 
ش�اخص بورس تاثیر پذیری خود را در آن 
زمان برعکس نش�ان داد اما در س�ال های 
بعد تاثیر خود را نش�ان داد. یعنی باالخره 
در س�ال های 93 و 10 ماهه اول س�ال 94 

شاخص بورس دچار کاهش شد.

  س�ال 1395 س�ال خوب و مثبتی برای 
ب�ازار س�رمایه خواهد ب�ود و کل بورس و 
میانگین صنایع بورس�ی تغییرات مثبتی 
را ب�ه خ�ود خواهد دی�د، زیرا قرار اس�ت 
اقتص�اد رش�د 5 درص�دی را تجربه کند 
و تحق�ق ای�ن رش�د بخش های�ی مانند، 
فوالد مع�دن، پتروش�یمی و... که تاثیرات 
 بالق�وه ای در اقتص�اد دارن�د را به حرکت 

در می آورد

ب�ورس گفت وگویی  نامه  هفته 
تحلیلی با مهدی نجفی، معاون 
گروه مالی سپهر صادرات و مدرس دانشگاه تهران 
برگزار کرد تا بتواند چند موضوع اساس�ی را درباره 
وضعی�ت فعلی ب�ورس تحلیل کن�د. موضوعاتی از 
این قبیل که آیا روند فعلی افزایش ش�اخص بورس 
می تواند پایدار بماند؟ دالیل رش�د آن در این چند 
ماه اخیر بر چه مبنایی استوار بوده است؟ این رشد 
چه تفاوتی با رش�د شاخص در س�ال های 91 تا 92 
دارد؟ آی�ا می ت�وان از این رش�د به عن�وان حباب 
قیمتی ن�ام برد؟ چ�ه پیش بینی های�ی را می توان 
برای س�ال 95 درباره صنایع بورسی ارائه داد؟ این 
س�ئواالت و دیگ�ر موضوعات در گفت  وگ�وی ما با 
دکتر نجفی مطرح ش�د  که متن کامل این گفت  وگو 

را در ادامه می خوانید:

مریم میخانک بابایی
خبرنگار
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مدیران ارشد بازار سرمایه از بسترهای الزم برای ورود سرمایه گذاران خارجی می گویند؛

گامهایجدیهنوزباقیمانده
 رفع کاستی های داخلی 

نخستین گام ضروری
ب��ه ط��ور معم��ول بانک ها و موسس��ات 
اعتباری بزرگ دنیا، منابع مالی ارزان قیمت 
تری نس��بت به بانک های کوچک و متوسط 
دارن��د آن ه��م به جهت حس��ن ش��هرت و 
اعتمادی که دربازار بین المللی دارند. در این 

میان اما موسس��ات اعتباری بزرگ دنیا به خاطر ترس��ی که از آمریکا 
دارند حاضر نیستند ارتباط جدی با اقتصاد ایران چه در حوزه صنعتی 
و چه در حوزه مالی اقتصاد داشته باشند؛ البته همه برآوردها این است 

که تا حداکثر یک یا دو ماه آینده این مشکل حل شود. 
بنابراین از نظر من ظهور اثرات اقتصادی برجام هنوز ش��روع نش��ده 
اس��ت. از طرفی به رغم وجود قوانین و مقررات در کشور باید بپذیریم 
که ایران سال ها از حوزه مالی بین المللی کنار گذاشته شده بود بنابراین 
تجدید س��اختار و فرآیندها به کندی و بطئی صورت می گیرد که البته 

طبیعی است. 
از طرفی به این نکته توجه کنید که به طور معمول کار شرکت های 
تأمین سرمایه در حوزه بین المللی به کارهای عمده در ارتباط با تأمین 
مالی بلندمدت، مدیریت ثروت و انتش��ار اوراق بهادار برمی گردد؛ یعنی 
به طور مستقیم با اعتماد عمومی در ارتباط است. مواردی که نیاز دارد 

تا مسائل اقتصادی در کشور حل و بستر الزم فراهم شود.
 به عنوان مثال جمهوری اس��امی ایران پیش��تر توس��ط موسسات 
بزرگ همچون S&P رتبه بندی اعتباری ش��ده ولی در این چند سال 
رتبه اعتباری نداشته و تا زمانی که دولت و کشور اعتبارسنجی نشده و 
رتبه اعتباری آن مش��خص نشود، نمی توانیم برای شرکت  بزرگ ایرانی 
در بازارهای بین المللی اوراق منتش��ر کنیم و یا اوراقی در ایران انش��ار 

یابد که شرکت های بین المللی برای خرید آن اقدام کنند.
 این ها محدودیت هایی است که از نظر من عادی است و رفع آن باید 
گام به گام صورت بگیرد، البته بخش��ی از این رفع محدودیت ها برعهده 
س��رمایه گذاران بین المللی و موسس��ات اعتباری است که امیدواریم به 

زودی شاهد آن باشیم.
در این بین توجه به کاس��تی های بازار س��رمایه ضروری است. اول 
اینکه یکی از کاستی های بزرگ بازار سرمایه نهادهای مالی است؛ یعنی 
ما موسس��ه رتبه بن��دی در ایران نداریم؛ بنابراین انتش��ار اوراق بدهی 

براساس رتبه بندی اعتباری صورت نمی گیرد.
 دوم اینکه قانون تجارت کش��ور، قانون حداقل 80 سال پیش است، 
شاید این قانون در گذشته جذاب و مدرن بوده ولی برای زمان فعلی با 

بسیاری از پیشرفت ها کارایی ندارد و باید اصاح شود.
 م��ا ب��ه قان��ون جداگانه مال��ی نیازمندیم؛ ب��ه عنوان مث��ال وقتی 
قیمت س��هام در بازار رش��د می کند، فقط س��هامدار منتفع می ش��ود 
 در حالی که در دنیا ش��رکت اجازه دارد س��هام جدید ب��ه قیمت بازار 

منتشر کند.
 به نظر این حداقل کاس��تی هایی اس��ت که وجود دارد، ضمن آنکه 
به ط��ور حتم باید راه اندازی بعضی از بازارها مثل بازار مش��تقه و بازار 
ارز در دس��تورکار قرار بگیرد چون ش��ما چیزی به نام مدیریت ریسک 
 نخواهید داش��ت، مگر اینکه بازار مش��تقه و ارز راه اندازی شود در غیر

 این صورت یکی از بزرگترین مشکات بازارسرمایه تبدیل نشدن ارز به 
ریال و برعکس آن است.

 در این میان شرکت های تأمین سرمایه خود نهادی جوان محسوب 
می ش��ود که در زمان تحریم ایجاد شده و با اینکه نیروی انسانی شاغل 
در این نهادها بسیار جوان هستند ولی باز هم تجربه کافی ندارند چون 
شرایطی برای کسب تجربه در فضای بسته تحریم وجود نداشته هرچند 
با توجه به شرایط پیش آمده این تجربه در حال به دست آمدن است. 
در مجموع نباید انتظار داشته باشیم که همه مشکات یک روزه حل 
شود، نباید به دنبال راه حل کوتاه مدت باشیم. در شرایط فعلی که تورم 
کنترل ش��ده، نرخ سود س��پرده های بانکی و هزینه تجهیزمنابع توسط 
بانک ها در حال کاهش اس��ت و مواردی از این دست نشان از گام های 

درست در این راه است.

ولی نادی قمی
مدیر عامل شرکت

 تأمین سرمایه نوین

بستر ورود خارجی ها 
مهیا نیست

درسال های اخیر در بازار سرمایه بسترهای 
مناس��بی برای پذیرش اش��خاص حقیقی و 
حقوقی ب��ا درجات مختلف ریس��ک پذیری 
فراهم ش��ده اس��ت. از این موارد می توان به 
قانون توس��عه ابزاره��ای ب��ازار اوراق بهادار 

جمهوری اس��امی ایران در سال 1384 و قانون توسعه ابزارها و نهادهای 
مالی جدید مصوب س��ال 1388 اش��اره کرد. در طول سال های اخیر با 
بسترس��ازی قانونی که در حال انجام اس��ت شاهد معرفی انواع ابزارهای 
مالی در ابعاد سرمایه گذاری و تأمین مالی بوده ایم. از این ابزارها می توان 
به صندوق های س��رمایه گذاری در انواع )بادرآمد ثابت با تضمین سود/ با 
پیش بینی سود- با پرداخت سود دوره ای/ بدون پرداخت سود دوره ای- 
صدور و ابطال در روز(، صندوق های سرمایه گذاری در سهام )با پرداخت 
س��ود دوره ای/ بدون پرداخت س��ود( صندوق های س��رمایه گذاری قابل 
معامله )بادرآمد ثابت/ سهام/ مختلط( در اندازه های متفاوت اشاره کرد. با 
وجود تاش های صورت گرفته در این زمینه در سال های اخیر همچنان 
نیاز به حضور ابزارهای س��رمایه گذاری متنوع تر بیش از پیش احس��اس 

می شود.
 از جمله این ابزارها می توان به صندوق های س��رمایه گذاری طا، ارز و 
اماک و مس��تغات اشاره کرد. حضور این ابزارها می تواند عاوه به تنوع 
بخشی به گزینه های سرمایه گذاری به صورت خرید مستقیم از صندوق، 
معرفی در بس��تر سبد اختصاصی یا معرفی در قالب بانکداری اختصاصی 
مطرح ش��ود. عاوه بر موارد اش��اره ش��ده به تازگی اساسنامه و امیدنامه 
صندوق های سرمایه گذاری جسورانه مورد تایید هیات مدیره سازمان بورس 
و اوراق بهادار قرار گرفته اس��ت که این صندوق ها، گزینه سرمایه گذاری 
مناس��بی برای آگاهان صنعت خاص با ریس��ک پذیری باالست. در بعد 
روش های تأمین مالی، اخذ تسهیات از بانک ها و یا انتشار اوراق مشارکت 
گزینه های س��نتی مطرح بوده اس��ت. با تنوع بخش��ی در حوزه ابزارهای 
تأمین مالی در بازار سرمایه خوش��بختانه امروزه شاهد روش های متنوع 
تأمین مالی از طریق انتش��ار انواع صکوک، اوراق سلف موازی استاندارد، 
صندوق زمین و ساختمان، صندوق پروژه، اوراق رهنی و... هستیم. در این 
حوزه از مواردی که نیاز به بررسی و بازبینی بیشتری دارد سرعت بخشیدن 
به فرآیند انتشار اس��ت. عاوه بر تنوع بخشی به ابزارهای تأمین مالی، از 
اقدامات مناسب دیگری که به تازگی در بازار سرمایه رخ داده است می توان 
به ایجاد بازار متش��کل اوراق بدهی و امکان رقابت بر روی قیمت خرید و 
فروش اوراق و تعیین نرخ اشاره کرد. این امکان عما بازار سرمایه را وارد 
مرحله جدیدی کرده است و معامات اوراق بهادار بادرآمد ثابت به صورت 
ش��فاف و رقابتی صورت می پذیرد.عاوه بر لزوم تنوع بخشی به ابزارهای 
بازار سرمایه در ابعاد سرمایه گذاری و تأمین مالی جهت ایجاد بستر الزم 
برای ورود سرمایه گذاران خارجی، مناسب است شرایط پذیرش نیز برای 
سرمایه گذاران خارجی در بازارهای مالی کشور فراهم شود. امکان افتتاح 
حس��اب برای سرمایه گذاران خارجی، امکان تعریف مشتری در اطاعات 
سرمایه گذاران صندوق های سرمایه گذاری )در شرایط فعلی سرمایه گذاران 
صن��دوق باید دارای کد ملی باش��ند که این امکان برای س��رمایه گذاران 
خارجی تعریف نشده است و در برخی از سیستم های نرم افزاری صندوق 
امکان تعریف موارد دیگری مانند ش��ماره گذرنامه و... وجود ندارد(، نبود 
سیس��تم رتبه بندی ضامن اوراق و بررسی ریسک برای خریداران، تعریف 
سیستم گزارش دهی یکسان و متناسب با استانداردهای بین المللی )تهیه 
صورت های مالی شرکت ها براساس استاندارهای بین المللی گزارش  گری 
مالی)IFRS((، توسعه نرم افزارهای سبدگردانی و پردازش اطاعات مالی 
جهت ارائه گزارش های موردنیاز سرمایه گذاران از دیگر موارد قابل اشاره و 
ضروری است که باید برای پذیرش سرمایه گذاران خارجی در بازار سرمایه 
مورد بررسی قرار گیرد.همچنین آماده سازی زیرساخت های گزارش دهی 
و معرفی مناس��ب ابزارهای مالی کشور، ش��فاف  سازی بازار، رتبه بندی و 
مش��خص کردن ریسک های مربوط می تواند فضا را برای جلب اعتماد هر 
چه بیش��تر س��رمایه گذاران خارجی و حضور آنها در بازار سرمایه کشور 

فراهم سازد.

مونا حاجی علی اصغر
معاون عملیات شرکت 
تأمین سرمایه کاردان

با پایان برجام و آغاز فصل نوی پسابرجام در ایران یکی از امیدواری هایی که در بازار سرمایه به شدت جان گرفت، ورود سرمایه گذاران 
خارجی به کشور و سهامداری این افراد در شرکت های حاضر در بورس بود. خبری که چشم انداز رشد و شکوفایی و سودآوری باالیی 
را به فعاالن بازار نوید می داد؛ در این میان اما گویی صورت مساله مهم" آیا بسترهای الزم برای ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران فراهم 
اس�ت؟" به کلی فراموش ش�د، پرواضح است که استقبال از سرمایه گذار خارجی نیازمند وجود زیرساخت هایی همچون سیستم گزارش دهی بین المللی، 
معرفی ابزارهای مالی، انجام و اعالم رتبه بندی شرکت ها و بسیاری از موارد این چنینی است. در این بین نقش شرکت های تأمین سرمایه که بر اساس بند 
18 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، به عنوان واسط بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه گذاران هستند و می توانند فعالیت های کارگزاری، معامله گری، 

بازارگردانی، مشاوره، سبدگردانی، پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و... را انجام دهند،  چیست. مدیران شرکت های تأمین سرمایه پاسخ می دهند.

نازنین نامور
خبرنگار

تعریفی برای ورود
 سرمایه گذار خارجی نداریم

برای بررس��ی این موضوع، ابتدا باید دید بسترس��ازی الزم برای ورود 
سرمایه گذاران خارجی فقط بر عهده تأمین سرمایه هاست یا شرکت های 
دیگر هم در این کار دخیل هس��تند که البته هنوز این وظیفه مش��خص 
نشده است. واقعیت این است که در هرکشوری ورود سرمایه گذار خارجی 
منوط به برخی بسترسازی هاست و بخش های بسیاری درگیر این مسئله 
هس��تند. در کش��وری مثل ایران به علت تحریم ها و ش��رایط خاصی که 
در کش��ور حاکم ب��وده و عدم ارتباط با کش��ورهای اروپای��ی تا پیش از 
این؛ باید به س��رمایه گذاران خارجی حق داد که اعتمادی نداشته باشند، 
بنابراین تنها مساله وجود قوانین و مقررات نیست و تاش مضاعف برای 
رسیدن به این هدف الزم است. در این زمینه شرکت های تأمین سرمایه 
یکی از نهادهایی هس��تند که نقش بسیار کوچکی را برعهده دارند. شما 
ف��رض کنید س��رمایه گذاری را پیدا کنید که بخواهد وارد بازار س��رمایه 
شود، ش��رکت ها اعم از تأمین سرمایه ها و کارگزاران در زمان تحریم هم 
ای��ن کارها را انجام می دادند، اما تاش این ش��رکت ها به تنهایی کفایت 
نمی کند، برخی قوانین و مقررات الزم اس��ت که باید رعایت شود و البته 
نیاز به فرصتی برای اجرایی شدن است، البته به نظر من تا به حال تاش 
خوبی شده است، هر کدام از شرکت هایی که در بازار سرمایه فعال هستند 
سعی کردند از ابعاد مختلف، این موضوع را بررسی و در مجموع به فراهم 
کردن بسترهای الزم برای ورود س��رمایه گذاران کمک بسیاری کنند.در 
این میان مس��ئله مهم مغفول مانده ای که وجود دارد اینکه موضوع ورود 
س��رمایه گذار خارجی را دقیق و درس��ت تعری��ف نکرده ایم. در خصوص 

ارتب��اط خارجی ها هم��ه چی��ز را منحصر به 
ارتباط سوئیفت کرده ایم در صورتی که بخش 
ناچیزی از مس��اله است. س��وئیفت یک بستر 
ارتباط پیام الکترونیکی بین بانک هاست. نکته 
این اس��ت که بخش زیادی از تحریم ها مربوط 
به مسائل هسته ای بوده اما بخش دیگر مربوط 
به قوانین داماتو و تحریم س��اح های هسته ای 
و... بوده. در این میان چون مرز مشخصی برای 

تحریم ها وجود نداش��ته و کش��ورهای اروپایی گاه جریمه های سنگینی 
پرداخت کرده ان��د؛ به همین دلیل کش��ورهای اروپایی ترجیح می دهند 
ت��ا این مش��کات به طور کامل برطرف نش��ده در ایران س��رمایه گذاری 
نکنند. به همین خاطر اگر ش��ما س��راغ هر س��رمایه گذار خارجی بروید، 
اگرچه تمایل دارد س��رمایه گذاری کنند ولی بیشتر دنبال این هستند که 

مشکات حل شود و بعد وارد بازار سرمایه ایران شوند.
 از بع��د دیگ��ر اینکه، ما هنوز درگاه مش��خصی برای پاس��خگویی به 
س��واالت س��رمایه گذاران خارجی نداریم، س��رمایه گذار خود را در میان 
س��ازمان بورس، بان��ک مرک��زی و اداره مالیات و ثبت و... ه��زاران نهاد 
مربوط می بیند، باید مجموعه ای واحدی وجود داش��ته باشد که بتواند به 
س��واالت سرمایه گذاران خارجی پاس��خ دهد. البته تاکنون بارها در مورد 
این موضوع صحب��ت کرده ایم، اما در عمل چنین چیزی وجود ندارد؛ به 
عبارتی مشکل سازماندهی داریم؛ در این میان قوانین بسیار زیادی وجود 
دارد که برای سرمایه گذار خارجی کارآمد نیست، در بخش قراردادها هم 
رویه مناس��بی وجود ندارد. باید شرایط و قرارداد عادالنه ای وجود داشته 

باشد تا سرمایه گذاران به حضور در ایران رغبت کنند.

لزوم شناخت نیاز سرمایه گذاران خارجی
در س��ال گذش��ته نشست هایی با بس��یاری از کش��ورها انجام شده و 
اس��تقبال بس��یار خوبی از س��مت س��رمایه گذاران خارجی به خصوص 
موسس��ات و نهادهای مطرح وجود داش��ته، همچنین نشست هایی هم با 
سازمان بورس، فرابورس و سپرده گذاری مرکزی به شکل مشترک و مجزا 
در این خصوص انجام شده است اما باتوجه به پتانسیل و امکانات موجود 
در کشور، بسترهای الزم برای ورود سرمایه گذاران  خارجی به طور کامل 

مهیا نشده است.
 با توجه به ش��رایط چندین س��اله اخیر بس��یاری از س��رمایه گذاران 
خارجی عاقه دارند در قال��ب صندوق ها حرکت  کنند، به طوری که یک 
صندوق تغذیه کننده در کش��ور خودشان باشد که جمع آوری وجوه خرد 
را انجام دهد و بعد صندوقی هم در ایران باش��د که با عنوان س��بدگردان 
بتواند مدیریت وجوه س��رمایه گذاران خارجی را بر عهده بگیرد، همچنین 
بحث های پذیرش سرمایه گذار و شناسایی منابع پول سرمایه گذار خارجی 
بای��د مورد توجه قرار گی��رد؛ از طرفی به بانک های اطاعاتی جامعی نیاز 
داریم تا زمینه ورود س��رمایه گذار فراهم باشد، نکته بعدی اینکه پولی که 
از این طریق وارد بازار س��هام خواهد شد ارزی است و نه ریالی، اگر قرار 
باش��د این پول به صورت ریال وارد ش��ود، باید نماینده خاصی در ایران 
وجود داشته باشد که دقیقا تأمین سرمایه ها سعی دارند بتوانند به نحوی 
نماینده س��رمایه گذار خارجی در این زمینه باشند؛ یعنی نقدینگی آنها را 

در ایران مشابه سبدگردان مدیریت کنند.
 البته در حال حاضر این امکان وجود ندارد؛ هرچند امیدواریم با کمک 
سازمان بورس، شاهد ایجاد بستر مناسب برای ورود سرمایه گذار خارجی 

باش��یم و به س��رمایه گذار خارج��ی اطمینان 
بدهیم که بس��تر الزم در بازار س��رمایه ایران 

برای سرمایه گذاری آنها وجود دارد.
 البته موضوع مهم در این میان اینکه رابطه 
اطمین��ان رابطه ای دو طرفه و متقابل اس��ت؛ 
همانطور که سرمایه گذار خارجی باید بتواند به 
راحتی پول وارد کشور کند و در صورت تمایل 
از بازار خارج ش��ود در مقابل س��رمایه گذاران 

داخل��ی و عمده هم بای��د به حضور مان��دگار س��رمایه گذار خارجی که 
س��هامدار شرکت هستند اطمینان داش��ته باشند تا برای مقاصد تولیدی 

بتوانند برنامه ریزی مناسبی انجام دهند. 
در ای��ن میان باتوجه به واکنش س��رمایه گذاران خارج��ی، می توانیم 
بگوییم که آنها تمایل بس��یاری به س��رمایه گذاری در بازار نوظهور ایران 
دارند که بتوانند س��رمایه گذاری بی دغدغه و بدون ریس��ک را در ایران 
دنبال کنند، پس الزم اس��ت سرعت بسترس��ازی در بازار سرمایه بسیار 

بیشتر از زمان کنونی شود. 
البت��ه در خص��وص ورورد س��رمایه گذاران خارجی تأمین س��رمایه ها 
می توانند به ش��کل واس��طه ای عمل کنند، اما در خصوص برخی مسایل 
از جمله تس��ویه ارزی نمی توانیم اقدامی داش��ته باشیم، هرچند تا کنون 
در این مورد نشس��ت هایی با شرکت سپرده گذاری داشته ایم و امیدواریم 

امسال نتایجی از این بحث داشته باشیم. 
در این بین دغدغه سرمایه گذاران هم از اهمیت باالیی برخوردار است؛ آنها 
مایلند که پول خود را وارد بازارسرمایه کنند، بنابراین بحث اعتماد سازی در 

این خصوص بسیار حائز اهمیت است.

بهروز زارع
 مدیرعامل شرکت

 تأمین سرمایه سپهر

حبیب رضا حدادی
مدیرعامل شرکت

 تأمین سرمایه امید

جایگاه تأمین سرمایه ها در 
جذب سرمایه های خارجی

 
طرح های س��رمایه گذاری متعددی در کشور 
وج��ود دارد. ن��رخ تأمین مالی با ن��رخ بازدهی 
بخ��ش زی��ادی از پروژه ه��ای س��رمایه گذاری 
همخوانی ندارد. امکان تأمین مالی داخلی برای 
بخش زیادی از مگاپروژه های داخلی وجود ندارد.مجموعه این موارد که به 
صورت نمونه به تعدادی از آنها اش��اره شد ضرورت سرمایه گذاری خارجی 
را نمایان می س��ازد و محرز اس��ت که بخش��ی از نیاز اقتص��ادی به منابع 
مالی با جذب س��رمایه گذاری خارجی تأمین می ش��ود. امروزه بسیاری از 
کشورهای جهان به واسطه عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه گذاری، 
تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرده اند. سرمایه گذاری 

 ) FPI ( خارجی معم��والً در دو قالب  ، سرمایه گذاری سهامدارانه خارجی
و سرمایه گذاری مستقیم خارجی)FDI( صورت می گیرد.

 FPI خرید اوراق قرضه و س��هام ش��رکت ها در معامات بورس از انواع 
هستند که در این حالت سرمایه گذار خارجی در اداره واحد تولیدی نقش 
مستقیم نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست اما سرمایه گذاری 
مس��تقیم خارجی، نوعی س��رمایه گذاری است که به منظور کسب منفعت 
دائم��ی و همیش��گی در مؤسس��ه ای مس��تقر در کش��وری غیر از کش��ور 
سرمایه گذار صورت می گیرد و نتیجه آن کسب حق رأی مؤثر در مدیریت 

شرکت است.
 اگرچه به نظر می رس��د برای رس��یدن به رشد مطلوب، توجه به هر دو 
مسیر انباش��ت سرمایه، گریز ناپذیر باشد، اما به نظر می رسد بازار سرمایه 
بس��تر مهیا تری برای جذب س��رمایه گذاری س��هامدارانه خارجی اس��ت. 
البته س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی افزایش رش��د اقتصادی، اشتغال، 
تولی��د، درآمد مالیاتی دولت و همچنین انتق��ال تکنولوژی، کاهش بدهی 

دولت،تنظیم نرخ ارز و بهره، آموزش نیروی انس��انی و تراز پرداختی  مثبت 
را ب��ه همراه دارد، اما قوانین و مق��ررات، کنترل قیمت ها در قالب حمایت 
از تولید کنندگان داخلی و مواردی از این دس��ت مس��یر س��رمایه گذاری 

مستقیم خارجی را دشوار می کند. 
در مقابل س��رمایه گذاری غیر مس��تقیم خارجی ضرورتی به طی مسیر 
دش��واری ندارد و در صورتی که از مکانیس��م بازار س��رمایه انجام شود به 
س��هولت قابل انجام اس��ت. بازار س��رمایه می تواند نقش مهمی در بس��یج 
امکانات مالی و تخصیص آن به بخش تولید داشته باشد و به نظر می رسد 
غالب س��رمایه گذاری های غیر مس��تقیم خارجی در ای��ران از طریق بازار 
س��رمایه و به ش��کل خرید و فروش مستقیم س��هام، اوراق قرضه یا سلف 
م��وازی و صندوق س��رمایه گذاری خواهد بود.جایگاه تأمین س��رمایه ها به 
عنوان پیش��روان بازار سرمایه، در بستر سازی امکان جذب سرمایه گذاری 
خارج��ی با در نظر گرفتن ش��رایط موجود اقتص��ادی و مقرراتی از طریق 
طراحی ابزارهای مالی جذاب و مطابق با س��ایق س��رمایه گذاران خارجی 

نمایان می شود. 
ازجمله اقداماتی که شرکت های تأمین سرمایه در راستای بستر سازی جذب 

سرمایه گذاری خارجی می توانند انجام دهند به شرح موارد ذیل است: 
1- تاس��یس صندوق ه��ای پ��روژه ارزی و جل��ب مش��ارکت مس��تقیم 

سرمایه گذاران خارجی؛
 2- پذیرش و عرضه سهام شرکت های ایرانی در بورس های بین المللی؛

  3- انتش��ار اوراق صک��وک در بازار ه��ای بین المللی و ج��ذب منابع مالی 
ارزان قیمت؛

4- طراحی ابزارهای پوش��ش ریس��ک نوس��ان نرخ ارز و رفع دغدغه های 
اساسی موجود در این زمینه؛

5- همکاری با نهادهای رتبه بندی بین المللی و انتش��ار رتبه های اعتباری 
شرکت های داخلی؛

6- همکاری با نهادهای ذیربط در تدوین سیاس��ت های صنعتی، تجاری و 
رفع موانع مقرراتی؛

محمودرضا خواجه نصیری
  مدیرعامل شرکت 

تأمین سرمایه آرمان 
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صنايع و شركت ها

با شركت ها
پوشش 36 درصدى پيش بينى هاى «فنوال» در 9 ماه 

شركت گروه كارخانه هاى توليدى نورد آلومينيوم در دوره 9 ماهه موفق شد با اختصاص 16 ريال سود به ازاى هر سهم معادل 
36 درصد از پيش بينى هايش را پوشش دهد.  

شركت گروه كارخانه هاى توليدى نورد آلومينيوم پيش بينى درآمد هر سهم سال مالى منتهى به 30 آذر ماه 94 را با سرمايه 
678 ميليارد و 347 ميليون ريال و به صورت حسابرسى شده مبلغ 44 ريال اعالم كرده است و طى دوره 9 ماهه موفق شد با 
اختصاص 16 ريال سود به ازاى هر سهم معادل 36 درصد از پيش بينى هايش را پوشش دهد. بر اساس اين گزارش «فنوال» 
اعالم كرد در سه ماهه سوم امسال موفق شده است معادل 73 درصد از فروش و بهاى تمام شده كاالى فروش رفته و سود 

ناخالص، معادل 68 درصد از سود عملياتى و 36 درصد از سود خالص را محقق كند.

پتروشيمى كازرون  11 ميليارد ريال سود كسب كرد
شركت پتروشيمى كازرون در دوره 9 ماهه منتهى به 30 آذر ماه 94 مبلغ 11 ميليارد و 217 ميليون ريال سود خالص كسب 

كرد و بر اين اساس مبلغ 17 ريال سود به ازاى هر سهم كنار گذاشت.  
شركت پتروشيمى كازرون بهشهر صورت هاى مالى 9 ماهه منتهى به 30 آذر ماه 94 را به صورت حسابرسى شده منتشر كرد. 
بر اساس اين گزارش، «شكازرون» در سال مالى 94 درآمدى كسب نكرد و زيان عملياتى دوره با احتساب هزينه هاى ادارى 
عمومى و هزينه هاى عملياتى به مبلغ 8 ميليارد و 954 ميليون ريال رسيد. از زيان عملياتى درآمدهاى غير عملياتى كسر شد 
و سود خالص دوره به مبلغ 11 ميليارد و 217 ميليون ريال بدست آمد و بر اين اساس مبلغ 17 ريال سود به ازاى هر سهم 
كنار گذاشت. به سود خالص دوره نيز سود انباشته ابتداى سال افزوده شد و در نهايت مبلغ 20 ميليارد و 255 ميليون ريال 

سود انباشته پايان دوره در حساب هاى اين شركت منظور شد.

پيش بينى 328 ريال سود به ازاى هر سهم «شتران» در سال 95  
شركت پااليش نفت تهران در دوره 12 ماهه منتهى به 30 اسفند ماه 95 مبلغ دو هزار و 626 ميليارد و 294 ميليون ريال 

سود براى پايان دوره در حساب هاى خود پيش بينى كرد كه نسبت به سال جارى 16 درصد افزايش را نشان مى دهد. 
شركت پااليش نفت تهران صورت هاى مالى 12 ماهه منتهى به 30 اسفند ماه 95 را به صورت حسابرسى نشده منتشر كرد.

بر اساس اين گزارش اين شركت اعالم كرد در دوره 12 ماهه ياد شده، مبلغ 127 هزار و 861 ميليارد و 583 ميليون ريال 
درآمد حاصل از فروش خواهد داشت كه پس از كسر بهاى تمام شده كاالى فروش رفته از آن، سود ناخالص دوره به مبلغ 
چهار هزار و 406 ميليارد و 748 ميليون ريال مى رسد. از سود عملياتى نيز هزينه هاى مالى و ماليات كسر و درآمدهاى غير 
عملياتى به آن افزوده شد و سود خالص دوره به مبلغ دو هزار و 626 ميليارد و 294 ميليون ريال رسيد و بر اين اساس مبلغ 
328 ريال سود به ازاى هر سهم كنار گذاشت. در اين پيش بينى سود خالص هر سهم با سرمايه هشت هزار ميليارد ريال، 

مبلغ 328 ريال برآورد شد.

اختصاص 418 ريال سود به ازاى هر سهم «ثمسكن»  
شركت سرمايه گذارى مسكن در دوره 12 ماهه منتهى به 30 آذر ماه 94 مبلغ يك هزار و 255 ميليارد و 485 ميليون ريال 

سود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 418 ريال سود به ازاى هر سهم كنار گذاشت.
شركت سرمايه گذارى مسكن صورت هاى مالى يكساله منتهى به 30 آذر ماه 94 را به صورت حسابرسى شده منتشر كرد. بر 
اساس اين گزارش، «ثمسكن» در سال مالى ياد شده و با سرمايه پنج هزار ميليارد ريال مبلغ يك هزار و 443 ميليارد و 270 
ميليون ريال درآمد حاصل از سرمايه گذارى و فروش سرمايه گذارى داشت كه با كسر هزينه هاى عمومى،ادارى و افزوده شدن 
درآمدهاى عملياتى به آن، سود عملياتى دوره به مبلغ يك هزار و 330 ميليارد و 51 ميليون ريال رسيد. ازسود عملياتى 
دوره نيز هزينه هاى مالى و ماليات كسر و با افزوده شدن درآمدهاى متفرقه به آن، سود خالص دوره به مبلغ يك هزار و 255 
ميليارد و 485 ميليون ريال بدست آمد و بر اين اساس مبلغ 418 ريال سود به ازاى هر سهم كنار گذاشت. به سود خالص 
دوره نيز سود انباشته ابتداى سال افزوده شد و در نهايت مبلغ يك هزار و 333 ميليارد و 549 ميليون ريال سود انباشته پايان 

دوره در حساب هاى اين شركت منظور شد.

كسب بيش از يك هزار ميليارد ريال سود انباشته «وبهمن» 
شركت سرمايه گذارى بهمن در دوره 12 ماهه منتهى به 30 آذر ماه 94 مبلغ يك هزار و 53 ميليارد و 582 ميليون ريال 

سود انباشته پايان دوره در حساب هاى خود منظور كرد.  
شركت سرمايه گذارى بهمن صورت هاى مالى يكساله منتهى به 30 آذر ماه 94 را به صورت حسابرسى شده منتشر كرد.

بر اساس اين گزارش، «وبهمن» در سال مالى ياد شده و با سرمايه دو هزار و 420 ميليارد ريال مبلغ 720 ميليارد و 741 
ميليون ريال درآمد حاصل از سرمايه گذارى و فروش سرمايه گذارى داشت كه با كسر هزينه هاى عمومى، ادارى و هزينه هاى 
عملياتى به آن، سود عملياتى دوره به مبلغ 526 ميليارد و 806 ميليون ريال رسيد. از سود عملياتى دوره نيز هزينه هاى مالى 
كسر و با افزوده شدن درآمدهاى متفرقه به آن، سود خالص دوره به مبلغ 527 ميليارد و 544 ميليون ريال بدست آمد و بر 
اين اساس مبلغ 218 ريال سود به ازاى هر سهم كنار گذاشت. به سود خالص دوره نيز سود انباشته ابتداى سال افزوده شد و 

در نهايت مبلغ يك هزار و 53 ميليارد و 582 ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در حساب هاى اين شركت منظور شد.

«تپمپى» در ماه گذشته نه خريدار و نه فروشنده بود
شركت گروه صنايع پمپ سازى ايران در دوره يك ماهه منتهى به 30 بهمن ماه 94 نه خريدار و نه فروشنده سهام بورسى بود.

شركت گروه صنايع پمپ سازى ايران صورت وضعيت پرتفوى سرمايه گذارى ها در دوره يك ماهه منتهى به 30 بهمن ماه 
94 را به صورت حسابرسى نشده منتشر كرد. بر اساس اين گزارش اين شركت در ابتداى بهمن ماه سال جارى و با سرمايه 
110 ميليارد ريال، تعدادى از سهام چند شركت بورسى را با بهاى تمام شده چهار ميليارد و 714 ميليون ريال و ارزش بازار 
ــهام خود داشت. طى اين دوره يك ماهه بهاى تمام شده آن بدون تغيير بود در  ــبد س دو ميليارد و 763 ميليون ريال در س
حالى كه ارزش بازار آن نيز معادل 664 ميليون ريال افزايش يافت و به دو ميليارد و 763 ميليون ريال رسيد. گفتنى است 

اين شركت طى ماه گذشته سهام هيچ شركت بورسى را تحصيل يا واگذار نكرد.

دارويى البرز  153 ميليون ريال سهم فروخت
 ارزش بازار شركت گروه دارويى البرز در دوره يك ماهه منتهى به 30 بهمن ماه 94 معادل يك هزار و 600 ميليارد و 956 

ميليون ريال افزايش يافت.
شركت گروه دارويى البرز صورت وضعيت پرتفوى سرمايه گذارى ها در دوره يك ماهه منتهى به 30 بهمن ماه 94 را به صورت 
حسابرسى نشده منتشر كرد. بر اساس اين گزارش اين شركت در ابتداى بهمن ماه سال جارى و با سرمايه دو هزار و 100 
ميليارد و 100 ميليون ريال، تعدادى از سهام چند شركت بورسى را با بهاى تمام شده دو هزار و 520 ميليارد و 415 ميليون 
ريال و ارزش بازار 9 هزار و 724 ميليارد و 447 ميليون ريال در سبد سهام خود داشت. طى اين دوره يك ماهه بهاى تمام 
شده آن معادل 6 ميليارد و 401 ميليون ريال كاهش يافت و به دو هزار و 514 ميليارد و 14 ميليون ريال رسيد در حالى 
كه ارزش بازار آن نيز معادل يك هزار و 600 ميليارد و 956 ميليون ريال افزايش يافت و به 11 هزار و 325 ميليارد و 403 
ميليون ريال رسيد. گفتنى است اين شركت طى ماه گذشته تعدادى از سهام چند شركت بورسى را با بهاى تمام شده 6 
ــال واگذار كرد و از اين بابت معادل 27 ميليارد و 720  ــون ريال و مبلغ 34 ميليارد و 274 ميليون ري ــارد و 554 ميلي ميلي
ميليون ريال سود شناسايى كرد. همچنين طى دوره يك ماهه ياد شده تعدادى از سهام چند شركت بورسى را با بهاى تمام 

شده 153 ميليون ريال خريدارى كرد.

ــازند در پايان  ــركت پتروشيمى ش  هفته نامه بورس: ش
دوره 9 ماهه سال مالى 94 بالغ بر 1,458,827 تن محصول 

توليد كرد و 76 درصد از بودجه امسال را پوشش داد.
ــه ماهه اول امسال 471 هزار و 53 تن بود  مقدار توليد س
ــش به 493 هزار و  ــه ماهه دوم با 5 درصد افزاي ــه در س ك
ــوم تقريبا بدون تغيير  ــيد. توليد سه ماهه س 204 تن رس
ــه ماهه دوم معادل 494 هزار و 570 تن بود.  نسبت به س
ــال جارى در مقايسه با دوره 9 ماهه سال  توليد 9 ماهه س
ــته 27 درصد افزايش داشت. با اين وجود شركت در  گذش
ــال مالى منتهى به 29 اسفند  ــتين بودجه اعالمى س نخس
ــال  ــبت به س ــد را با 18 رصد كاهش نس ــدار تولي 95 مق
ــت. با  ــادل 1,575,140 تن پيش بينى كرده اس جارى مع
ــال جارى شركت بودجه  ــى توليد س توجه به روند افزايش
ــتين بودجه 94 افزايش داده  ــبت به نخس ــال را نس كل س
ــروش محصوالت  ــت. ف ــانده اس و به 1,929,615 تن رس
پتروشيمى شازند نيز از ابتداى سال جارى تا پايان دوره 9 
ماهه با روند صعودى همراه بود. به طورى كه فروش تناژى 
محصوالت اين شركت در تابستان سال جارى به 245 هزار 
ــيد كه نسبت به بهار 13 درصد رشد يافت.  و 988 تن رس
ــز با 2 درصد افزايش  ــازند در فصل پايي فروش مقدارى ش
ــتان به 249 هزار و 710 تن رسيد. بدين  ــبت به تابس نس
ــه 712 هزار و 854  ــركت در پايان دوره 9 ماه ترتيب ش
تن محصول فروخت كه اين مقدار در قياس با دوره مشابه 

سال 93 با رشد 30 درصدى همراه شد.
اما با وجود شرايط مطلوب فروش تناژى در سال جارى شركت 
پتروشيمى شازند نخستين بودجه سال مالى 95 را محتاطانه و 
با كاهش فروش مقدارى نسبت به بودجه امسال در نظر گرفته 
است. اين در حالى است كه بدليل وضعيت مناسب فروش و 
روند افزايشى مقدار فروش از ماه هاى ابتدايى امسال تا پايان 
دوره 12 ماهه شركت مقدار فروش بودجه امسال را نسبت به 
بودجه هاى قبلى تعديل داد و به 936 هزار و 168 تن رساند 
كه در پايان دوره 9 ماهه 76 درصد از اين مقدار محقق شده 
است. اما براى شازند در سال مالى جارى شرايط فروش ريالى 
به اندازه فروش مقدارى مطلوب نبود به طورى كه فروش مبلغ 

فروش پاييز نسبت به تابستان 7 درصد افت كرد.
ــازند به 6,319  ــال ارزش فروش محصوالت ش ــار امس در به
ــتان با 1 درصد افزايش به  ــد و در تابس ميليارد ريال بالغ ش
ــه ماهه سوم به 5,954  ــيد اما در س 6,382 ميليارد ريال رس

ميليارد ريال كاهش يافت.
علت افت فروش ريالى محصوالت اين شركت كاهش نسبى 
ــا توجه به روند  ــوالت در اين دوره بود. ب ــاى فروش محص به
ــازند از ابتداى سال  كاهشى نرخ فروش عمده محصوالت ش

جارى تا پايان دوره 9 ماهه شركت در بودجه هاى تعديل شده 
ــود را كاهش داده كه با توجه به  قيمت فروش محصوالت خ
ــاله در پايان دوره 9 ماهه موفق شده بخش زيادى از  اين مس

محصوالت خود را بر اساس بودجه به فروش برساند.
ــازند در تازه ترين بودجه اعالمى سال  شركت پتروشيمى ش
مالى 94 سود هر سهم را با 21 درصد تعديل از 1311 ريال 
به 1589 ريال افزايش داده كه اين افزايش 278 ريالى ناشى 
ــرمايه گذارى ها صورت  از برآورد افزايش درآمد حاصل از س
گرفته است. اين شركت در نخستين بودجه اعالمى سال مالى 
ــغ 653 ميليارد و 883 ميليون ريال درآمد از محل  94 مبل
ــه در گزارش دوره 6  ــرمايه گذارى ها در نظر گرفته بود ك س
ماهه اين مبلغ را به 901 ميليارد و 140 ميليارد ريال افزايش 
ــاال در تازه ترين گزارش كه مربوط به دوره 9 ماهه  داد و ح
ــت اين مبلغ را با رشد قابل مالحظه اى به 3,264,288  اس
ــان دوره 9 ماهه تنها 11  ــه در پاي ــانده ك ميليون ريال رس
ــده است. شركت اعالم كرده با توجه  درصد از آن محقق ش
به قطعى بودن فروش شركت پتروشميران دستيابى به سود 
اعالمى قابل تصور است اما هنوز هيات مديره تصميمى مبنى 
ــيمى مجمع آتى شاراك ندارد. اين  بر تغيير مبلغ سود تقس
ــده  ــركت نرخ و مبلغ مواد اوليه موردنياز توليد برنامه ش ش
ــال مالى جارى را بر اساس ميانگين نرخ هاى تحقق يافته  س
ــال جاري تهيه  كرده است. حجم خريد و مصرف  آذرماه س

مواد اوليه جهت دوره 3 ماهه چهارم سال با توجه به برنامه 
ــركت هاى  ــاس ظرفيت دريافت خوراك از ش توليد و بر اس
پااليش نفت داخلي پيش بينى و تهيه شده و كمبود خوراك 
موردنياز توليد از شركت هاى خارجي تأمين مى شود. شايان 
ذكر است نرخ تسعير ارز جهت خريد مواد اوليه از شركت هاى 
پااليش نفت داخلي و همچنين مواد اوليه وارداتي به ترتيب 
ــاس ميانگين نرخ مبادله اى و ميانگين نرخ ارز آزاد ماه  بر اس

مذكور در نظر گرفته شده است.
ــال مالى 95 با 3,600  شركت در نخستين بودجه اعالمى س
ميليارد ريال سرمايه سود هر سهم كل سال را 901 ريال در 
نظر گرفته است. گفتنى است شازند در سه ماهه اول امسال 
مبلغ 901 ريال سود براى هر سهم ساخت و در تابستان سود 
ــود هر سهم فصل پاييز  ــهم به 194 ريال رسيد اما س هر س
ــركت در پايان دوره 9  معادل 116 ريال بود. بدين ترتيب ش
ماهه 662 ريال سود براى هر سهم شناسايى كرد و 42 درصد 

از بودجه كل سال را پوشش داد.
ــرايط مناسب توليد و فروش شازند طى دوره 9  با توجه به ش
ماهه امسال به نظر مى رسد رسيدن به فروش بودجه شده تا 
پايان سال جارى كار دشوارى نباشد. از طرفى با توجه به اعالم 
قطعى بودن فروش سهام شركت پتروشميران از طرف شركت 
شازند، پيش بينى مى شود اين شركت تا پايان دوره 12 ماهه 

به سود اعالمى دست يابد.

سود 901 ريالى پتروشيمى شازند براى سال 95

پاكشو توليد و فروش را كاهش داد
ــو در پايان دوره 9 ماهه سال مالى منتهى به 29  ــركت پاكش  هفته نامه بورس: ش
اسفند 94 مقدار توليد خود را به 128 هزار و 903 تن رساند كه اين مقدار توليد نسبت 

به دوره مشابه سال گذشته 8 درصد كاهش داشت.
در سه ماهه اول امسال 32 هزار و 987 تن محصول توليد شد و در سه ماهه دوم اين 
مقدار با 66 درصد رشد به 54 هزار و 646 تن رسيد اما در سه ماهه سوم روند افزايشى 
توليد اين شركت متوقف شد و توليدات پاكشو با 24 درصد كاهش نسبت به تابستان به 
41 هزار و 270 تن بالغ شد. پاكشو بودجه امسال را با توليد 217 هزار و 22 تن در نظر 
گرفته كه در مقايسه با عملكرد واقعى سال 93 با 6 درصد افزايش همراه است. در پايان 

دوره 9 ماهه شركت موفق شده 59 درصد از اين پيش بينى را محقق كند.
از نظر فروش نيز شركت طى سه ماهه سوم امسال عملكرد ضعيفى نسبت به سه ماهه 
دوم از خود نشان داد. در سه ماهه سوم سال جارى پاكشو 32 هزار و 754 تن محصول 
ــد افزايش به 54 هزار و 618 تن  ــه ماهه دوم با 67 درص ــت كه اين مبلغ طى س فروخ
ــال 40 هزار و 932 تن بود كه در قياس با سه ماهه  ــيد. فروش سه ماهه سوم امس رس
ــال جارى 217 هزار و 22  ــو پيش بينى كرده تا پايان س دوم 25 درصد افت كرد. پاكش
ــاند كه تا پايان دوره 9 ماهه  ــده را به فروش برس تن يعنى دقيقا مقدار توليد بودجه ش
ــت. اين در حالى است كه فروش واقعى سال مالى 93  59 درصد آن را محقق كرده اس
ــركت  ــادل 206 هزار و 356 تن بود. از نظر نرخ فروش محصوالت بايد گفت كه ش مع
ــه ماهه سوم شرايط مطلوبى را تجربه كرده اما كاهش فروش تناژى محصوالت  طى س
تاثير افزايش قيمت محصوالت را تا حد زيادى كمرنگ كرد و ارزش فروش محصوالت 
را طى دوره سه ماهه با كاهش مواجه ساخت. به طور كلى شركت توانست طى دوره 9 
ماهه امسال بالغ بر 4,422 ميليارد ريال محصول به فروش برساند كه اين مبلغ نسبت 
ــته 2 درصد افزايش داشت. فروش بودجه امسال نيز نسبت  ــابه سال گذش به دوره مش
ــال 93 با افزايش 11 درصدى و به مبلغ 7,321 ميليارد ريال  به عملكرد واقعى كل س
ــده كه تا پايان دوره 9 ماهه 60 درصد اين مبلغ شناسايى شده است.  در نظر گرفته ش
ــركت تا  ــود فروش برآوردى ش با توجه به وضعيت فروش دوره 9 ماهه پيش بينى مى ش
پايان سال جارى محقق نگردد. ارزش فروش محصوالت پاكشو طى بهار امسال 1,102 
ــد به 1,807 ميليارد ريال رسيد اما  ــتان با 64 درصد رش ميليارد ريال بود كه در تابس
ــبت به تابستان 16  ــركت 1,512 ميليارد ريال محصول فروخت كه نس ظرف پاييز ش
ــال جارى توانسته بخش زيادى از  ــو در س ــركت پاكش درصد كمتر بود. به طور كلى ش
محصوالت خود را با قيمت هاى باالتر از سال گذشته به فروش برساند اما ضعف فروش 

مقدارى عملكرد چندان مطلوبى را از اين شركت به همراه نداشته است.
عمده ترين محصول شركت مايعات است كه بيش از نيمى از ارزش فروش را در بر مى گيرد. 

ميانگين نرخ فروش اين گروه از محصوالت طى دوره 9 ماهه امسال 30,620,506 ريال در 
هر تن بوده كه در قياس با دوره مشابه سال گذشته 18 درصد افزايش را نشان مى دهد. 
ــد 8 درصدى نسبت به  ــال با رش قيمت فروش اين گروه از محصوالت نيز در بودجه امس
ــال 93 پيش بينى شده كه شركت در پايان دوره 9 ماهه به راحتى  عملكرد واقعى كل س
بودجه اعالمى را پوشش داده است. كاهش نسبى مقدار توليد طى سه ماهه سوم امسال 
موجب رشد 5 درصدى حاشيه سود ناخالص نسبت به دوره هاى قبلى شد و به 38 درصد 
رسيد. كاهش فروش در پاييز موجب پايين آمدن هزينه هاى مالى شد كه به نظر مى رسد 
تا پايان سال جارى هزينه هاى مالى شركت نسبت به بودجه كاهش يابد. در بودجه سال 
جارى پاكشو حدود 143 ميليارد ريال درآمد از محل سرمايه گذارى ها پيش بينى شده كه 
ــده است. بيش از 107 ميليارد ريال از  تا پايان دوره 9 ماهه تنها 19 درصد آن محقق ش
اين مبلغ از محل سرمايه گذارى در شركت ايراندار، 19 ميليارد ريال از محل سپرده هاى 
ــهام شركت پاكان پالستكار است. شركت پاكشو در  بانكى و 16 ميليارد ريال از محل س
حالى كه طى سال مالى 93 مبلغ 1845 ريال سود براى هر سهم محقق كرده بود سود 
هر سهم بودجه 94 را به مبلغ 2028 ريال پيش بينى كرده است. EPS فصل بهار امسال 
ــود كه بدين ترتيب EPS هر  ــتان 379 ريال و فصل پاييز 627 ريال ب ــال، تابس 273 ري
سهم كل دوره 9 ماهه به 1278 ريال رسيد و 63 درصد از بودجه كل سال جارى محقق 
ــى فروش طى سه ماهه سوم و پيش بينى تداوم اين وضعيت  ــد. با توجه به روند كاهش ش
براى سه ماهه چهارم امسال، به نظر مى رسد چنانچه شركت در شناسايى سود حاصل از 
سرمايه گذارى ها موفق باشد باز هم نخواهد توانست تا پايان دوره 12 ماهه سال جارى به 

سود بودجه شده دست يابد.

صورت سود و زيان

 بودجه 94پتروشيمى شازند (شاراك)
 اولين بودجه 95 نه ماهه 94اولين بودجه 95(94/10/20)

به آخرين بودجه 94
  پوشش
نه ماهه

%77%7-24,229,05722,427,54818,656,685فروش

%76%9-15,118,899-18,050,585-19,806,893-بهاى تمام شده

%80%1-4,422,1644,376,9633,537,786سود ناخالص

%76%1,250,3514-1,724,159-1,651,732-هزينه عمومى ادارى

%71%197,618672,662139,444240ساير درآمدها (هزينه هاى) عملياتى

%82%2,968,0503,325,4662,426,87912سود عملياتى

%78%100-330,404-421,0200-هزينه هاى مالى

%11%100-3,264,2880368,225درآمد حاصل از سرمايه گذارى ها

%74%220,934249,127164,26813خالص درآمدهاى متفرقه

%44%41-6,032,2523,574,5932,628,968سود خالص قبل از كسر ماليات

%79%244,9266-331,863-311,665-ماليات

%42%43-5,720,5873,242,7302,384,042سود خالص پس از كسر ماليات

  3,600,0003,600,0003,600,000سرمايه

%42%43-1,589901662سود هر سهم

%104%2-%19%20%18حاشيه سود ناخالص

 

مبلغ فروش

يكساله (50 شماره)6ماهه (25 شماره)هفته نامه بورس
 ريال1,000,000  ريال500,000 1 نسخه

 ريال 5,000,000 ريال52,500,000 نسخه 
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 نظر به حسـاب شـماره 42832081/15 بانك ملت  به نام شركت "نيكان رسانه بازار سرمايه"  و يا به شماره كارت 6104-3377-7012-3055   
به نام شركت "نيكان رسانه بازار سرمايه" پرداخت و اصل و كپى رسيد يا فيش بانكى را همراه با فرم اشتراك از طريق پست سفارشى به نشانى: 
تهران، ميدان هفت تير، خيابان قائم مقام فراهانى، خيابان مشـاهير، كوچه سـام، پالك 5، كدپسـتى: 1589735713  ارسال و يا براى تسريع 
 امـور، فـرم و فيش مربوطه را به دفتر امور مشـتركين فكس نماييد. در ضمن، متقاضيان محترم مى توانند از طريق شـماره تلفن 88318178  
و فكس 88841485 و با ايميل  sub.cmm@gmail.com به ليست مشتركين هفته نامه "اطالعات بورس"  بپيوندند. براى مشتركين جديد، 

تاريخ ارسال هفته نامه حداكثر يك هفته پس از دريافت فيش بانكى و فرم اشتراك است.

فرم اشتراك هفته نامه اطالعات بورس

براى ارسال نشريه به شهرستان ها، متناسب با موقعيت جغرافيايى هر شهر مبلغى به هزينه هاى باال اضافه مى شود.

نام و نام خانوادگــى:                                                                 سمت/ شغل: 

عنوان مؤسسه / شركت:                                                                    تلفن همراه:

كد اشتراك (در صورت تمديد اشتراك):                                     دورنگار:                                                                                        

نشانى پستى:  

كد پستى:                                                           ايميل:

مشخصات رسيد بانكى               

شماره  سريال فيش بانكى:                                                           تاريخ واريز وجه:

مبلغ واريز شده (به عدد):                                                ريال   به حروف:                                                            ريال

كد يا  نام شعبه واريز وجه (شماره پيگيرى):

مشخصات متقاضى اشتراك



مفهوم تخصیص دارایی
تخصی��ص دارای��ی ی��ک تکنی��ک تش��کیل پرتفوی 
سرمایه گذاری است که به دنبال برقراری توازن میان ریسک 

و بازده پرتفوی و ایجاد تنوع بخشی با تقسیم کل سرمایه بین 
دارایی هایی نظیر اوراق مشارکت، سهام، ملک، طال، ارز و پول 

نقد اس��ت. هر دسته از این دارایی ها سطوح مختلفی از ریسک 
و بازده را دارا هستند. پس هر یک از آن ها در طول زمان به شکل 

متفاوتی رفتار خواهند کرد. به صورتی که وقتی ارزش یک دارایی رو به 
افزایش اس��ت، دارایی دیگری ممکن است کاهش یافته یا این که به اندازه اولی 

افزایش نداشته باشد. به عبارتی تخصیص دارایی کمک می کند تا عملکرد ضعیف یک 
گروه از سرمایه گذاری توسط سایر گروه ها به خوبی پوشش داده شود.

اصل پایه ای در تخصیص دارایی ها
اص��ل پایه ای در تخصیص دارایی ها این اس��ت که هر چه س��ن ش��خص باالتر 
می رود، او قادر به تحمل ریسک کمتری می شود. برای مثال ممکن است شما بعد از 
بازنشستگی مجبور شوید به حقوق بازنشستگی به عنوان تنها منبع درآمد خود تکیه 
کنید و به فکر این باشید تا پس انداز خود را جایی سرمایه گذاری کنید که بازده خوبی 
نصیب شما کند. در چنین شرایطی شما تحمل پذیرش ریسک زیادی ندارید و باید با 
محافظه کاری بیشتری سرمایه گذاری کنید، چراکه حفظ دارایی هایتان در این مقطع 
از زندگی برای شما بسیار حیاتی است؛ بنابراین الزم است بیشتر سرمایه خود را به 
دارایی هایی نظیر اوراق مش��ارکت که بازده مطمئن تری دارند اختصاص دهید و از 

خریدوفروش سوداگرانه در بازار سهام یا ارز خودداری کنید.
برعکس جوان بیس��ت  و دو سال های که آرزوهای بزرگ در سر دارد و 

حاضر است ریسک بیش��تری را در قبال بازده باالتر به دست آورد، 
باید درصد کمتری از پرتفوی خود را به سپرده های بانکی و اوراق 

با درآمد ثابت تخصیص دهد.

نسبت درست تخصیص دارایی ها
بنابرای��ن نس��بت درس��ت تخصیص دارایی ه��ا و تعیین ترکیب درس��تی از 

سرمایه گذاری ها در پرتفوی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
تصمی��م درباره درصدی از پرتفوی که قصد دارید برای س��هام، صندوق های 
س��رمایه گذاری مشترک و ابزارهایی با ریس��ک کمتر مثل اوراق مشارکت کنار 
 بگذارید آس��ان نیس��ت؛ به خص��وص برای آن هایی که به س��ن بازنشس��تگی 

نزدیک می شوند.
 تص��ور کنید به مدت 30 س��ال یا بیش��تر برای پس ان��داز وجوه اضافه خود 
زمان صرف کرده اید و درس��ت اندکی قبل از بازنشستگی تان شاهد رکود شدید 
در بازار س��هام و س��قوط ناگهانی قیمت ها می ش��وید. چه حالی به شما 
دس��ت می دهد؟! چه کسی مقصر این اتفاق است؟ شما یا بازار؟ 

احتماالً شما...
این اتفاق برای بسیاری از مردم در سراسر جهان بارها 
و بارها تکرار شده اس��ت و افراد بسیاری سرمایه های 
خود را به دلیل انتخاب ترکیبی نامناسب از دارایی ها 

در سبد سرمایه گذاری شان از دست داده اند.
 ل��ذا باید به تخصی��ص دارایی ه��ا جدی تر فکر 
 کنی��د و آموزش و مش��اوره ب��ا دانایان ای��ن فن را 

فراموش نکنید.
تخصی��ص دارایی ه��ا موض��وع مهم��ی در دنیای 
س��رمایه گذاری به حس��اب می آید که کمتر مورد توجه 
سرمایه گذاران و مشاوران قرار می گیرد و بی توجهی به آن 
در ش��رایط غیرعادی ممکن اس��ت زیان های غیرقابل جبرانی 

برای سرمایه گذاران به بار آورد.

)modiremali.com( منبع: وب سایت مدیرمالی
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 سبد پیشنهادی شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

برگی از یک نوشته

هی�چ کس�ب وکاری مثل صنع�ت، تفریحات 
و سرگرمی  نیس�ت، ام�ا کس�ب و کاره�ای 
متعددی وج�ود دارند که مانند حس�ابداری 

هستند.
)دیوید لترمن( 

 هفته نامه بورس: اگرچه واژه »صورت های 
مالی« و »حس��ابداری« لرزه بر اندام بس��یاری از 
اف��راد می اندازد اما این ها زبان تجارت هس��تند و 
الزم است قبل از ورود به بازار سهام از آنها اطالع 
پیدا کرد. زیبایی کار این جا است که الزم نیست 
یک حس��ابدار رسمی باش��ید تا بتوانید اصول سه 
صورت مالی اساس��ی حسابداری را بشناسید. این 
صورت های مالی عبارت اند ازصورت سود و زیان، 
ترازنام��ه و صورت گردش وجوه نقد. هرس��ه این 
صورت های مالی در گزارش ساالنه و گزارش سه 
ماهه ش��رکت ها ارائه می ش��ود. صورت های مالی 
پنجره ای به س��وی عملکرد ش��رکت و صحت آن 
است. در این درس از کتاب »چگونه سرمایه گذاری 
در س��هام را ش��روع کنیم؟«، نویسنده مقدمه ای 
کل��ی از هر ص��ورت مالی ارائه می کند و ش��ما با 
خواندن آن دیدی کلی در مورد صورت های مالی 

شرکت ها کسب می کنید. 
به گفت��ه مولف، صورت های مال��ی، دیدی در 
زمینه س��المتی و عملکرد ش��رکت در اختیارتان 
قرار می دهد. صورت سود و زیان، ترازنامه و صورت 
گردش وجه نقد که در همه گزارش��ات و مدارک 
عمومی مالی ش��رکت ها یافت می شود، مهم ترین 

صورت های مالی برای سرمایه گذار است.
 صورت س��ود و زیان نشان می دهد که شرکت 
در یک دوره مش��خص مثال یک دوره س��ه ماهه 
یا کل س��ال چه میزان س��ود برای شرکت ایجاد 
کرده است. س��ود ش��رکت برابر با درآمد منهای 
هزینه اس��ت. همچنین ترازنامه دید کلی از آنچه 
که ش��رکت مالک آن است )دارایی ها( و آنچه که 
مقروض است )بدهی( دریک زمان مشخص ارائه 
می دهد. تفاوت بین آنچه که ش��رکت مالک است 
و بدهی های آن، س��رمایه نامیده می ش��ود و آن 

رقمی است که سرمایه گذاران مالک آن هستند. 
صورت گردش وجه نقد هم نش��ان می دهد که 
در یک دوره مش��خص چه می��زان وجه نقد وارد 
ش��رکت ش��ده و چه میزان وجه نقد از آن خارج 

شده است.
 این صورت مالی جریان وجه نقد را به 5 طبقه 
تقس��یم می کند: وجه نقد حاص��ل از فعالیت های 
عملیات��ی، مالی��ات بردرآمد، وجه نق��د حاصل از 
فعالیت های س��رمایه گذاری و وجه نقد حاصل از 

فعالیت های تأمین مالی و وجه نقد آزاد. 
وج��ه نق��د آزاد، م��ازاد وجه نقد ایجاد ش��ده 
توسط شرکت است که می تواند برای پرداخت به 
س��رمایه گذاران یا سرمایه گذاری در موقعیت های 
جدید مورد اس��تفاده قرار گیرد و از طریق کس��ر 
کردن مخارج س��رمایه ای از جریان نقد عملیاتی 

محاسبه می شود. 
 نویس��نده کت��اب در انته��ای درس می گوید: 
اگرچ��ه در ابتدا بی��ان می کردیم ک��ه جنبه های 
جالب��ی در م��ورد س��رمایه گذاری در س��هام در 
مقایسه با یادگیری صورت های مالی و حسابداری 
وجود دارد، با این وجود دانستن زبان کسب و کار 
الزم اس��ت و پیش��نهاد می کند از طریق بررسی 
صورت ه��ای مال��ی ش��رکت های بورس��ی، زبان 

مهارتی حسابداری خود را تقویت کنید. 

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
P/E پایین، مجمع نزدیک تقسیم سود مناسب و امکان رشد همراههمراه اول

4G 38500سودآوری با طرح های جدید در حوزه دیتا و راه افتادن

"P/E پایین، مجمع نزدیک و امکان رشد سودآوری اخابرمخابرات
3200با توجه به رشد سودآوری شرکت همراه اول

بلند مدت

  پتروشیمی
فارسخلیج فارس

نسبت قیمت به NAV پایین، امکان رشد سودآوری در 
 سالیان آتی به دلیل طرح های توسعه هلدینگ 

) تا سه سال آینده میزان تولید هلدینگ 2 برابر خواهد 
 شد.( و احتمال بستن قرارداد جدید باآلمان ها 
 در ارتباط با احداث واحد های جدید پتروشیمی، 

همچنین خرید بلوک پتروشیمی کاویان 

6600

پکرمانالستیک بارز

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، پی ای پایین، 
امکان رشد سودآوری در سالیان آتی با راه افتادن طرح 

توسعه الستیک کردستان و سیرجان

4500

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 هدف قیمتی

)ریال( نماد نام شرکت افق زمانی

پیشنهاد عدم ورود در کوتاه مدت و نگهداری واحد سرمایه گذاری صندوق های بادرآمد ثابت  کوتاه مدت

افزایش حجم بازار به علت تولید بیشتر خودرو
و عدم کشش بازار برای خرید نقدی  4,000 ولساپا لیزینگ رایان  سایپا

 جایگاه مناسب رقابتی در مقایسه با سایر بانک هامیان مدت
برای بهره برداری از دوران پسابرجام 3,000 وبملت بانک ملت

 افزایش احتمال وصول مطالبات از دولت، فرصت ایجاد اتحاد
استراتژیک با طرف های بین المللی، تفاوت با ارزش جایگزینی 1,200 رمپنا  گروه مپنا

جایگاه رقابتی استوار در بازار )سهم بازار مناسب و مدیریت 
توانمند(، دارای پتانسیل برای اتحادهای بین المللی و حضور در 

بازارهای منطقه در بلندمدت
600 سیستم همکاران سیستم بلندمدت

 با خرید واحدهای صندوق سرمایه گذاری آکورد )ETF با درآمد ثابت( با سود پیش بینی %22 با مدیریت 
مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی و بازارگردانی موسسه اعتباری کوثر

 مدیریت
ریسک

توضیحهدف قیمتینمادافق زمانی

کوتاه مدت

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

افزایش سودآوری به واسطه افزایش حجم قراردادهای منعقده 6,500فاذر

میان مدت

پوشش مناسب بودجه در عملکرد نه ماهه، پیش بینی افزایش تعداد لیزینگ 4,200ولساپا
در سال جاری و آتی و افزایش سرمایه جهت گسترش کسب و کار

اثر مثبت افزایش نرخ دالر، وجود ظرفیت خالی بال استفاده در شرکت 5,500مبین
و وابستگی طرح های جدید پتروشیمی در منطقه به یوتیلیتی مبین

عدم افزایش نرخ محصوالت در سال گذشته، وجود ظرفیت خالی بال استفاده در شرکت20,000بفجر
 و  وابستگی طرح های جدید پتروشیمی در ماهشهر به یوتیلیتی فجر

نسبت پایین P/E وP/NAV، پتانسیل بهبود سودآوری شرکت های زیرمجموعه 8,500تیپیکوبلند مدت
در پساتحریم به واسطه کاهش هزینه های مالی و بهبود شرایط مبادالت ارزی
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پایان  نامه ها

 هفته نامه بورس: رس��اله حاضر به بررسی تأثیر 
متغیرهای کالن اقتصادی بر ش��اخص قیمت س��هام 
صنعت غذا و آشامیدنی به عنوان یکی از صنایع فعال 
در ب��ورس اوراق بهادار تهران می پ��ردازد. دوره زمانی 
مورد مطالعه در تحقیق، س��ال های 1379 الی 1388 
بوده و داده های آماری به صورت ماهانه مورد استفاده 
قرار گرفته اند. برای بررسی پایایی داده های سری زمانی 
از آزمون های ریش��ه واحد با لحاظ شکست ساختاری 
استفاده شده است. از آنجا که هیچ کدام از متغیرهای 
تحقیق جمعی از درجه دو نیستند، برای بررسی وجود 
یا عدم وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها از رهیافت 
آزم��ون کرانه ها در هم جمعی که توس��ط پس��ران و 
همکاران )2001( معرفی ش��ده، استفاده شده است. 
نتیج��ه این آزمون موید وج��ود رابطه بلند مدت بین 
متغیرها اس��ت. به منظور برآورد مدل تصریح ش��ده 
از روش خود رگرس��یون برداری با وقفه های توزیعی 
)ARDL( و الگوی تصحیح خطا )ECM(، استفاده 
ش��ده اس��ت. نتایج بررس��ی، حاکی از وجود ارتباط 
معنی دار بین متغیرهای کالن و شاخص قیمت سهام 
صنعت منتخب اس��ت. طوری که نرخ ارز و نرخ تورم 
در بلن��د مدت، اثر منفی و در کوتاه مدت، اثر مثبت بر 
ش��اخص قیمت سهام دارند. در حالی که قیمت نفت 
و حج��م پول هم در بلند م��دت و هم در کوتاه مدت، 

ارتباط مثبتی با شاخص قیمت سهام دارند.

دانشگاه ارومیه 1393 
استاد راهنما: کیومرث شهبازی

 دانشجو: راضیه ابراهیمی 

کتاب »چگونه سرمایه گذاری در سهام را شروع کنیم؟«

بررسی اثر متغیرهای کالن اقتصادی 
 برشاخص قیمت سهام 
صنعت غذا وآشامیدنی

درس 107

مقدمه ای بر صورت های مالی

1

پیشخوان
 انتشار چهارمین شماره فصلنامه 

»توسعه بانکداری و مالیه اسالمی«
 هفته نام�ه ب�ورس: 
ش��ماره جدی��د فصلنامه 
»توسعه بانکداری و مالیه 
اس��المی« ب��ا محوری��ت 
تجربه بانکداری اسالمی از 
س��وی بانک دی زمستان 
94 تدوین و چاپ شد. در 
شماره چهارم این فصلنامه 
ک��ه ب��ا محوری��ت تجربه 
ایران  اسالمی در  بانکداری 

و جهان تدوین و چاپ شده، عالوه بر سه مقاله علمی، 
در سه مصاحبه تخصصی این موضوع مورد بررسی قرار 

گرفته است.
مقاالت »نگاهی بر تحول بانک��داری در ایران« به قلم 
دکت��ر محمدرضا مردانی، »ارزیاب��ی کارایی بانک های 
ایران و مقایس��ه با س��ایر کش��ورهای اس��المی و غیر 
اسالمی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها« به قلم عباس 
عس��کرزاده، غالمرضا ثنایی و س��ید احمد ابراهیمی و 
»تجربه بانکداری اسالمی در کویت: مطالعه موردی خانه 
مالی کویت« به قلم محمدجواد محقق نیا، محیا بائی و 
اویس محرم اوغلی از جمله بخش های اصلی این شماره 
فصلنامه هستند. در این ش��ماره گفت وگویی با دکتر 
صدر انجام ش��ده است که ایشان به تفصیل تاریخچه، 
اصول و تفاوت های بانکداری اسالمی و بانکداری رایج را 

تشریح کرده است. 
مصاحبه با حجت االسالم و المسلمین موسویان درباره 
ضرورت ه��ای برنامه ریزی اس��تراتژیک برای مدیریت 
صحیح بانکداری اس��المی و نی��ز گفت وگو با مهندس 
علی مهب��ودی عضو هیات مدیره بان��ک دی با عنوان 
»بازمهندسی ابزارها تالشی فراگیر در راستای استقرار 
تحقق بانکداری اسالمی« از دیگر بخش های فصلنامه 
توسعه بانکداری و مالیه اسالمی هستند. در این شماره 
همچنین عالوه بر معرفی قرارداد »مش��ارکت مدنی«، 
مرکز بین المللی آموزش مالی اسالمی که زیر مجموعه 
بان��ک مرکزی مال��زی فعالیت می کند، معرفی ش��ده 
است.عالقه مندان برای دریافت اطالعات بیشتر درباره 
فصلنامه، ارائه مقاله و یا دریافت نشریه می توانند با روابط 
 عمومی بانک دی تماس گرفته و یا با نش��انی اینترنتی

 EIBF@Bank-day.ir  مکاتبه کنند. 
همچنی��ن نس��خه الکترونیک��ی فصلنامه ب��ه همراه 
شماره های پیشین آن نیز از طریق وب سایت بانک دی 
به نش��انی www.day24.ir و در بخش پژوهش ها در 

دسترس عالقه مندان قرار گرفته است.

حکایت

برترین های کانال

قهوه

گروهی از فارغ التحصیالن، پس از گذش��ت چند سال و 
تشکیل زندگی و رسیدن به موقعیت ه�اي خ�وب کاري و 
اجتماعی طبق قرار قبلی به دیدن یکی از اساتید مجرب 

دانشگاه خود رفتند. 
بح��ث جمع��ی آنها خیل��ی زود ب��ه گله و ش��کایت از 

استرس هاي ناشی از کار و زندگی کشیده شد.
 اس��تاد براي پ�ذیرایی از مهمان�ان ب�ه آش��پزخانه رفت 
و ب��ا یک قوري قهوه و تع��دادي از انواع قهوه خوري هاي 
سرامیکی، پالس��تیکی و کریس��تال ک�ه برخی ساده و 

برخی گران قیمت بودند بازگشت.
 س��ینی را روي میز گذاشت و از مهمانان خواست ت�ا از 

خ�ود پذیرایی کنند.

پس از آن که همه براي خود قهوه ریختند استاد گفت: اگر 
دقت کرده باشید حتم�اً متوج�ه ش�ده ای�د ک�ه همگی، 
استکان هاي قهوه خوري گران قیمت و زیبا را برداشته اید 
و آنها که س��اده و ارزان قیمت ب�وده ان�د در سینی باقی  

مانده اند. البته این امر براي شما طبیعی و بدیهی است. 
سرچشمه همه مشکالت و اس�ترس ه�اي شما هم همین 
اس��ت. ش��ما فقط بهترین ها را براي خ��ود می خواهید. 
قصد اصلی همه ش��ما نوش��یدن قهوه بود ام��ا آگاهانه 
قهوه خوري هاي بهتر را انتخاب کردید و البته در این حین 

به آن چه دیگران برمی داشتند نیز توج�ه داشتید. 
به این ترتیب اگر زندگی، قهوه باشد، شغل، پول، موقعیت 
اجتماع��ی و... همان اس��تکان ه�اي قه�وه  خوري متعدد 
هستند. آنها فقط ابزاري براي حفظ و نگهداري زندگی اند، 

اما کیفیت زندگی در آنها فرق نخواهد داشت. 
گاهی، آنقدر حواس ما متوجه قهوه خوري هاست که اصاًل 

طعم و م�زه قه�وه موج�ود در آن را نم�ی فهمیم. 
پس دوس��تان من، حواستان به فنجان ها پرت نشود... به 

جاي آن از نوشیدن قهوه خود لذت ببرید.
برداشت

برخی اوقات، آنچه بیشتر از محصوالت و ارائه خدمات، 
براي مشتري حائز اهمیت است و وي را ب�ه شما نزدیک تر 
می کند، نوع چیدمان، دکوراسیون کاالها و خ�دمات ش�ما 

و همچن�ین ط�رز پوشش و رفتار شماست. امروزه نباید 
فقط به باطن کار توجه کرد! ظاهر را از یاد نبرید.

سه قطعه معیوب 
در هر 10,000 قطعه

سالیان قبل، آي بی ام تصمیم گرفت که تولید یکی از 
قطعات کامپیوترهایش را ب�ه ژاپن�ی ه�ا بس�پارد. مدیران 
آي بی ام، در مشخصات محصول سفارشی خود از ژاپنی ها، 
نوشته بودند: »سه قطعه معی�وب در ه�ر10000قطعه ا ي 

که تولید می شود قابل قبول است«.
 هنگامی که قطعات، توس��ط ژاپنی ها تولید ش��دند و 
ب�راي آي بی ام فرستاده شدند، نامه اي همراه آنها بود با این 
مضمون: »مفتخریم که سفارش شما را سر وقت آم�اده 
کرده و تحویل می دهیم. براي آن سه قطعه معیوبی هم 
که خواسته بودید، خط تولید جداگانه اي درست کردیم 
و آنها را هم س��اختیم. امیدواریم این کار رضایت شما را 

فراهم سازد.«
برداشت

کیفیت اتفاقی نیست. بهترین باشید. بهترین هایتان را 
به مشتري عرضه کنید.

منبع: اصول مدیریت و کسب و کار درسرزمین حکایات

بحران های اقتصادی 
رکود بزرگ 1929

 )Great Depression( آن چه ب��ه رک��ود ب��زرگ
ش��هرت دارد در س��ال 1929 آغ��از ش��د و ت��ا پایان 
دهه 1930 ادامه داش��ت و حتی بس��یاری از کشورها 
سال های آغازین دهه 1940 را نیز در شرایط ناشی از 

رکود بزرگ گذراندند.
 تاثیرات این رکود تنها اقتصادی نبود. عده بس��یاری 

معتقدند که جنگ جهانی )که در بس��یاری از کشورها 
موجب رونق صنایع نظامی ش��د( و رش��د اندیشه های 
ناسیونالیستی هم از اثرات همین رکود تاریخی است. 
سه ش��نبه س��یاه )Black Tuesday( معروف همان 
29 اکتبر 1929 اس��ت که درآن بازار سهام نیویورک 
س��قوط کرد )در همین س��ال پنجش��نبه و دوشنبه 
س��یاه هم وجود دارد اما دوش��نبه س��یاه معروف در 
سال 1987 اس��ت که هفته آینده در موردش خواهم 
نوشت(. 13 تا 15 میلیون بیکار )که یک سوم جمعیت 
غیر کش��اورز آمریکا را شامل می شد(، 45 درصد افت 

تولی��دات صنعت��ی آمری��کا بین س��ال های 1929 تا 
1932، 80 درصد افت ساختما ن سازی در این سال ها 
و ورشکستگی 5000 بانک )گفته می شود که 11000 
 نه��اد مالی در ش��رایط ورشکس��تگی قرار داش��تند.( 
 تنه��ا بخش��ی از اثرات ای��ن اتفاق ب��زرگ تاریخی بر

 اقتصاد آمریکا بود. همین بحران باعث شد که هربرت 
هوفر رقابت انتخابات��ی 1932 را به فرانکلین روزولت 

ببازد.
نیمکت، کانال تلگرامی سعید اسالمی بیدگلی

تخصیصداراییها
 هفته نامه بورس: بدیهی است در طول تاریخ سهام عادی از بیشتر ابزارهای 
مال��ی و س��رمایه گذاری بهتر عمل کرده و بازده بیش��تری ب��رای دارندگان خود 
به وجود آورده اس��ت. اگر یک س��رمایه گذار برای س��رمایه گذاری در بازه زمانی 
بلندمدت برنامه داش��ته باشد و بخواهد برای بازه های زمانی بیشتر از پنج  تا 10 
س��ال برنامه ریزی کند، پرتفوی س��رمایه گذاری او باید بیشتر شامل سهام باشد 

ت��ا بازده باالتری به دس��ت آورد و به اهداف موردنظر خود با قطعیت بیش��تری 
دس��ت یابد؛ اما س��رمایه گذارانی که این نوع زمان بندی را ندارند یا به هر دلیلی 
نمی خواهند با سرمایه گذاری در بورس ریسک خود را افزایش دهند، باید پرتفوی 
خود را عالوه بر س��هام با انواع دیگر ابزارها نظیر اوراق مش��ارکت، س��که، ارز و 

دارایی های مشهود و نامشهود دیگر متنوع سازی کنند.
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