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

 وفات حضرت زینب )س( را 
تسلیت می گوییم

یادداشت

صندوق سپاس نقد شد
صندوق سپاس با هدف تامین 
نقدینگ��ی و ب��ا ارائه تضمین 
حداق��ل س��ود 13 ماهه 30 
درصد )معادل س��االنه 27.4 
ماهان��ه  مرک��ب  و  درص��د 
اندکی بی��ش از 2 درصد( در 

ش��رایطی که بازار در رکود قرار داشت، عرضه 
شد. دارایی های این صندوق از انتقال بزرگ و 
شاخص س��از که پرتفوی اصلی صندوق توسعه 
بازار را تش��کیل می دادند، تامین شد و با ارائه 
اختی��ار ف��روش تبعی به این واحده��ا، انتظار 
برای استقبال مناسب بود. پس از سه بار ارائه 
اختیار تبعی بر روی سهم، اولین تجربه اختیار 
معامله بر پرتفوی بود که ش��باهت مناسبی با 

روند شاخص نیز داشت...

سید فرهنگ حسینی
کارشناس بازار سرمایه

وضعیت شرکت های سرمایه گذاری استانی در دوره پایانی سهام عدالت بررسی شد؛

تالش برای بازپس گیری مدیریت سهام عدالت
 صفحه 5

تدبیر مالیاتی برای هدایت سپرده های بانکی

پرسمان

 تجدید ارزیابی دارایی ها 
تئوری و عمل

حمید سلیمانی
 صفحه 15

 چالش ارزیابی دارایی ها 
در تجدید ارزیابی

 تجدید ارزیابی دارایی ها
 افزایش سرمایه آری یا نه؟

فاطمه دادبه

 تجدید ارزیابی
تقابل مزایا و معایب 

سالم عبداله زاده

ارزانی نفت به تعدیل در پاالیش نفت اصفهان انجامید

تولید مواد اولیه داروپخش بودجه 9 ماهه را محقق کرد

افزایش تولید در پاالیش نفت بندرعباس

انتظار دو ساله یک شرکت فوالدی برای عرضه اولیه 

ذوب آهن اصفهان درگیر تعدیل های منفی پی درپی

سرمایه گذاران اروپایی و آمریکایی در تأمین سرمایه نوین

امکان ایجاد کارگزاری بانک های کار آفرین و انگلیس

کسب سود یک میلیون و 113 هزار ریالی »وخوز«

رشد ارزش بازار »هامون سپاهان«

بانک سینا زیر ذره بین

صفحات 11،10، 12 و13

 صفحه 3

 صفحه 4

موج سواری شاخص و سردرگمی سهامداران خرد

 زمان بندی 
پرداخت سود، 

ناشران را تحت فشار 
می گذارد

تاثیر نشست دوحه بربازارها

نفت دوباره نزولی شد

هفته نامه بورس از تحقق بازدهی صندوق سپاس گزارش می دهد؛

 زیان 50 میلیارد ریالی 
سهامداران صندوق سپاس

 شرکت های   هلدینگ 
در راه بورس

نژادسلیم خبر داد:

 صفحه 14

 صفحه 2

سنگ هایی که 
به قطار صادرات 

 بورس کاال 
پرتاب می شود 

 صفحه 9

 صفحه 4 صفحه 6

 صفحه 7

گفت و گویی درباره فناوری جدید نزدک

»بالکچین« در عرصه بورس و صنعت انقالب می کند
روز دوازدهم فوریه، نزدک و جمهوری استونی اعالم کردند، سکوی اقامت الکترونیک تسهیل 
خدم��ات الکترونیکی رای گیری مبتنی بر بالکچین را در اختیار س��هامدارانی قرار می دهند 
که نام ش��رکت آن ها در لیس��ت تالین بورس اوراق بهادار نزدک آمده اس��ت. استونی تنها 

کشوری است که تنظیم اوراق بهادار در آن کشور وابسته به آرای سهامداران در جلسات 
شرکت هاس��ت. بالکچین دفتر عمومی ثبت تمام معامالت بیت کوین است که تاکنون اجرا 

ش��ده و همواره در حال رش��د به عنوان »تکمیل« بلوک هاست، بلوک ها به صورت خطی و به 
ترتیب زمانی به بالکچین اضافه شده است...

 صفحه 7
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دیدگاه
نگاهی بر موضوع تجدید ارزیابی 

آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده 149 قانون مالیات های مستقیم اصالحی 1394/04/31 که 
به  تازگی ابالغ ش��ده دارای موضوعاتی است که می تواند اثرات زیادی بر بازار سرمایه داشته 
باش��د و الزم اس��ت که جهت جلوگیری از تبعات بعدی نسبت به شفاف س��ازی این موضوعات اقدام شود. موضوع 
اصلی که محور این نگارش اس��ت بحث مرتبط با ماده 6 این آیین نامه اس��ت که طبق آن: "تجدید ارزیابی موضوع 
این آیین نامه حس��ب مورد توس��ط کارشناس رسمی دادگس��تری با معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 
یا کارش��ناس قوه قضاییه معرفی ش��ده توسط مرکز امور مش��اوران حقوقی وکال و کارشناسان قوه قضاییه صورت 
می گیرد" و اما س��وال اصلی این اس��ت که کارشناس��ان رس��می مذکور با چه س��ازو کاری و با تبعیت از کدامین 
اس��تانداردها اقدام به ارزیابی دارایی ها خواهند کرد؟ آیا در این خصوص استاندارد مشخصی که مورد استناد تمام 

کارشناسان واقع شود و موجب ثبات رویه و یکسان سازی کارشناسی ها صورت بگیرد موجود است؟ 
همچنی��ن در تبصره همین ماده عنوان ش��ده اس��ت: "تجدید ارزیاب��ی دارایي های موضوع ای��ن آیین نامه در مورد 
ش��رکت های دولتی و ش��رکت های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی و ش��رکت هایی که بیش از پنجاه درصد 
سهام یا سهم الشرکه آنان مشترًکا یا منفرداً متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد 
طبق نظر کارش��ناس یا کارشناس��ان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان س��هام صورت می گیرد." و اما 
پرس��ش اساس��ی مطرح در این زمینه عالوه بر موارد مطرح قبلی اینکه مش��خصات این کارشناس منتخب مجمع 
توسط چه سازکاری تعیین خواهد شد؟ این کارشناسان از کدام بانک اطالعاتی انتخاب خواهند شد و ... این موارد 
موضوعاتی اس��ت که در صورت نبود یکنواختی در آن ش��اهد سردرگمی بازار سرمایه و فعاالن اقتصادی در مقایسه 

صورت های مالی شرکت ها خواهیم شد.

در روزه��ای معامالت��ی هفته اخیر 
ش��اخص کل بورس با 1674 واحد 
 کاه��ش ب��ه کمتر 80 هزار واحد س��قوط ک��رد و در روز

 س��ه شنبه در 78431 واحد ایس��تاد. حجم معامالت نیز 
کاه��ش یافت و ب��ه کمتر از 3500 میلیارد ریال رس��ید. 
شاخص کل فرابورس در هفته اخیر با افت 30 واحدی به 
774 واحد رسید. بیش��ترین حجم معامالت در نمادهای 
فل��زی و خودرویی و بانکی بوده به نحوی که س��هام های 
فوالد مبارکه ، گل گهر ، خودرو و سایپا در میان پرمعامله 

ترین سهام ها قرار داشتند. 
این هفته در روز ش��نبه همزمان با روزه��ای پایانی ماه ، 
پس از مصاحبه دکتر س��یف در ایاالت متحده و همچنین 
س��قوط قیمت نفت در آخرین روز کاری هفته گذش��ته ، 
بازار با صف فروش سنگین روبرو شده و قرمز پوش شد و 
کاه��ش بیش از 1600 واحدی را تجربه کرد. گروه بانکی 
بیش��ترین کاهش را داشت و حتی بانک صادرات به کمتر 
از ه��زار ریال کاه��ش یافت. رئیس کل بان��ک مرکزی از 
عدم اجرایی  ش��دن برجام انتقاد ک��رده بود که اثر منفی 
قابل مالحظه ای بر بازار داش��ت. در روز یکش��نبه حجم 
معامالت بهبود یافت ، اما همچنان فش��ار فروش در اکثر 
نمادها وجود داش��ت. در روز دوشنبه و پس از بازگشایی 
بازاره��ای جهان��ی ، قیمت نفت بار دیگر س��قوط کرد که 
دلیل اصلی آن توافق تولیدکنندگان در مذاکره دوحه بود. 
البت��ه در این مذاکرات ایران حضور نداش��ت ، با این حال 
قیمت س��نگ آهن در بازار چین رش��د یافت و با توجه به 
رش��د قیمت در معامالت این هفته و هفته گذشته بورس 
کاال در محصوالت فلزی از جمله ش��مش فوالد خوزستان 
و ورق فوالد مبارک��ه گروه فلزی و معدنی با اقبال معامله 
گ��ران روبرو گردی��د و صف خرید س��نگین در این گروه 
تشکیل شد. البته در روز دوشنبه خبر واگذاری معدن گل 
گه��ر 3 ) گهر زمین ( به ش��رکت گهر زمین که "کگل" ، 
"وامید" ، "ومعادن" و "وغدیر" س��هامدار عمده آن هستند 
، منتش��ر شد و صف خرید سنگین در این نمادها تشکیل 

شد. البته این صف ها با عرضه های سنگین حقوقی روبرو 
شد. با این حال معامالت گروه خودرویی ضعیف بوده و با 
وجود تش��کیل صف خرید در برخی از دقایق و خریدهای 
س��نگین حقیقی ها، باز هم منفی شد و در روز چهارشنبه 
نیز ش��اخص تقریبا ثابت بوده و گ��روه خودرویی با وجود 
حمایت در ابتدای بازار ، تا صف فروش پیش رفتند. با این 
حال ، گروه معدنی و فلزی همچنان صف خرید س��نگین 
داشته و البته  عرضه حقوقی در این نمادها چشمگیر بود. 
س��ایر گروه های معدنی به خصوص صنعت سرب و روی 
به دلیل رشد قیمت این دو محصول به حدود 1800 دالر 
با رش��د در این هفته مواجه گردید. بازار پس از یک هفته 
لیدری گروه س��یمانی ، ش��اهد عرضه های سنگین بود و 
این گروه این هفته را با کاهش قیمت پش��ت سر گذاشت. 
در این گروه گزارش های چند ش��رکت سیمانی حاکی از 

عدم بهبود وضعیت در این صنعت اس��ت ، سش��رق پیش 
بینی زیان خود را 161 ریال اعالم کرد و در 6 ماهه بیش 
از 217 ریال زیان کرده اس��ت.  ساربیل نیز گزارش زیان 

خود را منتشر کرد.
اخاب��ر این هفت��ه را منفی ب��ه پایان رس��اند و در مجمع 
همراه اول 6025 ریال س��ود تقسیم ش��د و خبر از ادغام 
ش��رکت های مخابرات اس��تانی داده شد. در گروه سرمایه 
گذاری ، وصنا س��ود 200 ریال تقسیم کرد ، ورنا افزایش 
س��رمایه 100درصد به 6 هزار میلیارد را در کدال قرار داد. 
همچنی��ن خپارس افزایش س��رمایه بی��ش از 230درصد 

از مح��ل مطالب��ات و آورده نقدی را در دس��تور کار دارد 
که س��هامدار عمده از طریق انتق��ال دارایی ها ، مطالبات 
داشته و سهامداران حقیقی و خرد بایستی از طریق آورده 
نقدی ش��رکت کنن��د. در گزارش توجیهی این ش��رکت ، 
کاهش قابل توجه نیروی انس��انی برنامه ریزی شده است. 
همچنین هلدینگ خلیج فارس از احتمال عرضه 10درصد 
پتروش��یمی نوری در هفته های آتی خبر داد.در این هفته 
کنتور سازی خبر از تحقق سود بیش از 1500 تومانی داد 
، که تقریبا معادل این س��ود حس��اب دریافتنی در صورت 
های مالی شرکت ایجاد شده است. وامید نیز تعدیل منفی 

خود را منتشر کرد.
 در گ��روه پتروش��یمی نیز معامالت ضعیف بوده و س��ود 
تحقق یافته پتروش��یمی کرمانشاه نسبت به سال گذشته 
25% کاهش نش��ان می دهد. پتروش��یمی پردیس نیز در 
6 ماهه موفق به پوش��ش 45درصد از س��ود 1536 ریالی 

خود شد. 
در گ��روه غذایی ، مجمع غمارگ 50 تومان تقس��یم کرد 
و این ش��رکت در س��ه ماهه تنها 15درصد از بودجه سال 
1395 را پوش��ش داد. در گ��روه الس��تیکی ، پکوی��ر در 
زمس��تان 1394 کمتر از نصف 1393 س��ود س��اخته که 
عمدتا به دلیل کاهش ش��دید ف��روش مقداری و نرخ بوده 
است. سه ش��نبه 31 فروردین ، دارندگان صندوق سپاس 
امکان استفاده از اوراق اختیار تبعی برای فروش در قیمت 
13000 ری��ال به ص��ورت نقدی را یافتن��د و دالر در این 
هفته کم نوسان بوده و در حدود 3460 تومان قرار گرفت.
در عرض��ه های ای��ن هفته ، قیمت میلگ��رد ذوب آهن با 
رشد 15درصد نسبت به سال گذشته مواجه شده و قیمت 
تیرآهن نیز رش��د بیش��تری داش��ت.با این حال ، به دلیل 
عدم تغییر عمده قیمت جهانی آلومینیوم ، محصوالت فایرا 
ب��دون تغییر قیمتی خاصی مورد داد و س��تد قرار گرفت.

قیمت نفت با روند نزولی هفته را آغاز کرد و عدم توافق در 
اجالس دوحه سبب کاهش تا 8 درصد شد ، اما در روز سه 

شنبه اندکی رشد یافت.

 اخبار برجام شاخص بورس را کاهش داد

موج سواری شاخص و سردرگمی سهامداران خرد

بورس اخبار

اخبار هفته
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران؛

مهمترین چالش شرکت ها به دست بورس حل می شود
معاون نظارت بر بورس ها و ناش��ران س��ازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار درباره چالش ش��رکت ها در 
شرایط فعلی گفت: مهم ترین و اثر گذارترین چالش 
ش��رکت ها در دوران قب��ل و بعد از برجام که توان 
تولیدی ش��رکت ها را تا حد زی��ادی کاهش داده، 
کسری نقدینگی است.حسن امیری افزود: معضل 
کسری نقدینگی باعث شده که شرکت ها ظرفیت 
بالاس��تفاده داش��ته باش��ند و از طرف دیگر پروژه 
 های متعددی که به درصدی از پیشرفت رسیدند بالتکلیف باقی بمانند و به 
بهره برداری نرسند.این مقام مسوول با بیان اینکه این شرایط نشان می دهد 
منابع کشور بلوکه شده و عمال به چرخه تولید نیامده است، گفت: با توجه به 
کاهش نرخ سود بانکی این فرصت از طریق بازار سرمایه برای شرکت ها فراهم 
شده که بتوانند از طریق بازار سرمایه تأمین مالی کنند.وی در خصوص راههای 
گشایش مالی ش��رکتها از طریق بورس اظهارداشت :شرکت ها با انتشار انواع 
اوراق مشارکت و صکوک مثل اجاره و مرابحه و از طرف دیگر با حفظ جذابیت 
خرید این اوراق نس��بت به سپرده بانکی می توانند در جذب نقدینگی موفق 
باشند.که این دو عامل، کمک بسیار موثری به شرکت های تولیدی در سال 95 

می کند تا معضل نقدینگی از طریق بازار سرمایه رفع شود.

انتقاد به برآشفتگی بورس ازعصبانیت سیف؛
شاخص بورس نباید با اظهارات افراد صعودوسقوط کند

ولی ا ... سیف، رئیس کل بانک مرکزی که برای 
شرکت در نشست بهاره صندوق بین المللی پول و 
بانک جهانی به واشنگتن سفر کرده بود درگفت و 
گو با تلویزیون بلومبرگ انتقادات تندی ازاجرا نشدن 
برج��ام به خصوص در نظام بانکی ابراز داش��ت که 
انتشار این اظهارات مایوس کننده شنبه 28 فروردین 
به یکی ازعوامل  افت 1602 واحدی شاخص بورس 
بدل شده و فعاالن بازاررا  شوکه کرد. تاثیر پذیری 
فضای اقتصادی و سیاسی به حدی بود که گروهی در حمایت و عده ای دیگر 
دررد اق��دام رئیس کلی بانک مرکزی نقطه نظراتی را ابراز کردند در این میان 
رئیس کمیس��یون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های 
کلی اصل 44 قانون اساسی بورس را مورد توجه قرارداده وگفت : بازارسرمایه 
باید متاثر از فعالیت شرکت های تولیدی باشد نه اینکه  شاخص با یک مصاحبه 
باال و پایین شود.حمیدرضا فوالدگراظهار داشت: شاخص های بورس کشورنباید 
به این اندازه متزلزل باشد که با یک مصاحبه و یا اتخاذ یک تصمیم با کاهش 
شدید روبرو شود. وی با بیان اینکه بخشی از نوسانات شاخص بورس طبیعی 
است،تصریح کرد: شرکت های بورسی باید شرکت های فعال تولیدی باشند که 

برای رسیدن به این مهم نیاز داریم بخش تولید تقویت شود.

پس از یک سال وقفه در تیرماه صورت می گیرد؛
برگزاری نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه 
نهمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و 
بیمه پس از یک سال وقفه بیستم تا بیست و سوم 

تیرماه سال جاری برگزار می شود.
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت اطالع رسانی 
و خدمات بورس و دبیر اجرایی نهمین نمایش��گاه 
بورس، بانک و بیمه در تکمیل این خبرگفت: برای 
اثرگذاری کیفی نمایش��گاه نهم، تالش گسترده ای 
صورت گرفته و این تالش همچن��ان ادامه خواهد 
داش��ت. در این مسیر کارشناسان ش��رکت اطالع رسانی، ضمن ارزیابی هشت 
دوره قبلی، نقاط ضعف و کمبود های گذشته را شناسایی کرده اند که بر اساس 
آن، سعی می کنیم اصالحات الزم در دوره نهم لحاظ شود.یاشار فروهر، با بیان 
اینکه این دوره با مشارکت مستقیم مدیران روابط عمومی صنعت بانک و بیمه و 
همچنین مدیر ارتباطات وزارت اقتصاد و دارایی برگزارمی شود اظهار داشت : در 
صورت تخصیص فضای مناسب به نمایشگاه بخش بورس، بیمه و بانک در سه 
سالن اختصاصی و مجزا  حضور خواهند داشت در این صورت  مخاطبان هر حوزه 
می توانند ابتدا به بخش تخصصی خود مراجعه و پس از حضور در سالن مورد 
نظر، از سایر بخش ها بازدید کنند.برگزاری سه همایش تخصصی بورس، بیمه و 

بانک به صورت روزانه از برنامه های جنبی نمایشگاه است. 

مدیر امور ارتباط با مشتریان سمات خبرداد:
اردیبهشت ؛ پرداخت 78 میلیارد تومان سود انواع اوراق 

مدی��ر ام��ور ارتباط ب��ا مش��تریان و خدمات 
الکترونیک شرکت س��پرده گذاري مرکزي اوراق 
بهادار و تسویه وجوه )س��مات( از پرداخت 781 
میلیارد و 276 میلیون ریال س��ود انواع اوراق در 

ماه آینده به سرمایه گذاران خبرداد. 
شادروز خسروی تصریح کرد: زمان سر رسید 
اوراق اجاره شرکت نفت پارس، قائد بصیر، کاشی 
و س��نگ پرس��پولیس و خدمات ارتباطی رایتل، 
اوراق س��لف اس��تاندارد نفت کوره و گواهی س��پرده عام بانک گردشکری 
در این ماه اس��ت که شرکت سپرده گذاری مرکزی س��ود این اوراق را به 
س��رمایه گذاران پرداخت می کند. س��ود اوراق مشارکت شهرداری شیراز، 
سبزوار، توسعه خاورمیانه، گل گهر، سیمان کردستان، تولید اتومبیل سایپا 
و ش��هرداری کرج نیز تا اواخر اردیبهشت  به حساب سرمایه گذاران واریز 
خواهد شد هم اکنون سود سهام شرکت های پتروشیمی فارابی، فناوران، 
بیمه دانا، گس��ترش س��رمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری صنایع 
پتروش��یمی، فرابورس، سیمان ایالم، کاغذ سازی کاوه، سرمایه گذاری رنا 
و ش��رکت خوراک دام پارس از طریق ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی به 

سهامداران پرداخت می شود.

سمیرا منصوری 
کارشناس بازار سرمایه

سید محمد باقرآبادی
حسابدار رسمی

 
  افزای�ش قیمت س�نگ آهن در 
چی�ن باعث تش�کیل صف خرید 
سنگین  برای محصوالت فلزی  در 

بورس کاالی ایران شد

ص��دای  اقتصاد آرم��ان
شاخص محیط زیست

به گزارش مجمع جهانی اقتصاد که اخیرا در داووس سوئیس برگزار شد، شاخص حفاظت از محیط زیست در ایران 
با 4 رتبه سقوط به رده 105 در میان 180 کشورجهان رسیده است. گزارش دو ساالنه محیط زیست توسط دانشگاه 
ییل آمریکا منتشر می شود و در برگیرنده دو وجه سالمت انسانی و پایداری اکوسیستم یا برون سازه هاست . در بخش 
مربوط به س��المت انس��ان، خطر نسبی مواجه با آلودگی های زیست محیطی بر بروز بیماری ها وکیفیت آب و هوا در 
180 کشور، اندازه گیری و رتبه  بندی شد ه اند. در قسمت مربوط به پایداری اکوسیستم ها، کنترل آلودگی منابع آبی، 
ایمنی خاک کش��اورزی و غالت، محافظت از جنگل ها، حفاظت از آبزیان، تنوع جانوری، مصرف سوخت های فسیلی 
و تغییرات اقلیمی مورد بررسی قرارگرفته اند. سقوط رتبه ایران در بین 180کشور در حالی اتفاق افتاده که  ایران در 
اکثر شاخص های حفاظت از محیط زیست در دوسال گذشته پیشرفت داشته و در مجموع 15 درصد بهتر از وضعیت 
خود در س��ال2014 بوده اس��ت، اما به دلیل آن که سایر کشورها شتاب بیش��تری در بهبود محیط زیست داشته اند، 
رتبه جهانی ایران در مقایسه با سایر کشورها سقوط کرده است. البته الزم به ذکر است که این رتبه بندی بر اساس 

داده های گذشته انجام شده و برخی از اقدامات اخیر در این گزارش موثر نبوده است.

@radio_eghtesad / منبع: صدای اقتصاد آرمان       

  به بهانه افتتاح تاالر آموزشی
کارگزاری بانک کشاورزی به نام و یاد استاد

یکی از تعارضات ذهنی این جانب تا سال ها، این سوال 
بود که آیا می ش��ود، ش��خصی در یکی از دانش های 
مه��م روز س��رآمد و متخّصص باش��د و هم متّدین 

 

واقعی و عمیق؟
هم مس��لط به آخرین نظریات دانش خود در سطح 
بین المللی بوده و هم ریش��ه های عمیق در سنت و 

دین و آیین خود داشته باشد؟
مرحوم استاد غالمرضا اسالمی بیدگلی از این جهت 

چهره ای بود، که با او جواب سوالم را یافتم. 
ین و تخّصص در او ) و البته بسیاری از اساتید دیگر زنده و فقیدمان(  جمع بین تََدّ

به نسل جوان و جدید ثابت می کند که تعارض ذاتی بین دین و علم نیست.
س��وال و انگاره ذهنی دوم این جانب این بود که چرا معموالً اس��اتید برجسته 
دانش��گاه در همان کس��ب و کار و تخّصص وارد نمی ش��وند و عموماً فقط در 

دانشگاه باقی می مانند؟
 به غیر از علوم پزشکی و برخی رشته های مهندسی در سایر علوم کمتر دیده 
شده است که استادی دانشگاهی و در سطح باال، مسئولیت اجرایی مناسب با 

همان رشته و تخّصص داشته باشد.
مدیران اجرایی معموالً با محیط علمی و پژوهشی دانشگاه غریبه اند، و استاد به 

نام و متخّصص دانشگاه معموالً با محیط کسب و کارِ رشته  خود بیگانه!
اگر موارد نقضی هم در سال های گذشته بوده، استاد فنی که وزیر یا مدیرعامل 
در رشته  غیر تحصیلی اش بوده یا استاد پزشکی که سمتی در غیر تخّصصش 

داشته است!
اما مرحوم استاد غالمرضا اسالمی بیدگلی از این جهت نیز جمع بین دو بازوی 
علم و عمل بودند. ایش��ان عالوه بر اینکه اس��تاد تمام و چهره ماندگار دانش و 
علم حس��ابداری و مالی بودند، مدیرعاملی و عضویت در هیات مدیره بسیاری 
از نهادهای مالی و س��رمایه گذاری کش��ور را هم در شرح شغلی خود داشتند.
جمع بین س��ه ویژه گی فوق )تّدین، تخّص��ص و تجربه مرتبط( از او چهره ای 
ماندگار و الگویی مناسب برای نسل های بعدی ساخته است. شرکت کارگزاری 
بانک کشاورزی در سومین سالگرد رحلت این استاد گرامی و در جهت اجرای 
مسئولیت اجتماعی، با نام گذاری سالن اجتماعات و آموزش )در دفتر مرکزی 
این شرکت( به نام ایشان، تالش می کند، ادامه و توسعه دهنده مرام و مسلک 

خدا کند موفق شویم!اخالقی این فقید عزیز  و بزرگوار باشد.
فروردین 1395

تاالر آموزشی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی افتتاح شد

حسین خزلی خرازی
مدیرعامل

 کارگزاری بانک کشاورزی
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اقتصاد

3

ارقام به تومان

شاخـص طال
سه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

1,048,500 1,043,400 1,048,700 1,049,400 هر گرم طالی 18 عیار
10,285,000 10,270,000 10,275,000 10,260,000 سکه تمام طرح جدید
10,270,000 10,270,000 10,260,000 10,270,000 سکه تمام طرح قدیم

5,430,000 5,430,000 5,440,000 5,460,000 نیم سکه
2,880,000 2,890,000 2,900,000 2,910,000 ربع سکه
1,930,000 1,930,000 1,920,000 1,930,000 یک گرمی

1,235,101,235,101,234,301,244,00اونس جهانی )دالر(

ارقام به تومان

شاخـص نفت و ارز
سه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

43,68 42,90 43,10 43,10  نفت برنت 
 WTI40,32 39,77 40,36 40,36  نفت
38,5838,5838,0538,05 نفت اوپک 

34,730 34,630 34,600 34,740  دالر 
39,450 39,330 39,360 39,470  یورو 
49,600 49,300 49,450 49,530  پوند 
9,490 9,500 9,510 9,550  درهم 

برابــری ارزهــای جهانــی
0.8821دالر به یورو

0.6962دالر به پوند

3.6721دالر به درهم

65.5406دالر به روبل

2.8338دالر به لیر

عل��ی طیب نی��ا، وزیر اقتصاد و ام��ور دارایی به تازگی و 
در ی��ک برنامه  تلویزیونی با انتقاد از معافیت مالیاتی ۵۰ 
درصد GDP در کش��ور عنوان می کند که می توان از س��پرده های بانکی و 
س��ود حاصل از آن که به عنوان یک درآمد محس��وب می ش��ود نیز مالیات 
کس��ب کرد. وی در بیان علت این مسئله بر این باور است در شرایط فعلی 
که از حالت س��رکوب مالیاتی خارج ش��ده ایم و نرخ تورم کمتر از نرخ سود 
س��پرده های بانکی اس��ت، می توان از س��ود س��پرده های بانکی هم مالیات 
اخ��ذ کرد. با این تفاس��یر از صحبت های وزیر اقتص��اد می توان دریافت که 
وزارت اقتصاد در خصوص اخذ مالیات از سپرده های بانکی در حال مطالعه 
 و تدوی��ن طرح هایی اس��ت تا بتوان��د این پایه مالیاتی را بر س��ایر پایه های 

دیگر بیفزاید. 
با نگاه به اقتصاد و نظام پولی کش��ور های توسعه یافته می توان مشاهده 
ک��رد که ای��ن پایه مالیاتی در اکث��ر نظام های پولی وج��ود دارد، منتها آن 
کش��ور ها این مالیات را با اهداف و پیش شرط های متفاوتی برقرار کرده اند. 
بنابراین اگر ما هم خواهان برقراری این پایه مالیاتی در اقتصاد خود باشیم، 
باید با درنظر گرفتن اقتضائات فضای کنونی اقتصاد، برنامه ریزی های دقیقی 

را برای این امر داشته باشیم. 

آزادسازی نرخ بهره و شناور کردن ارز، بستر مالیات بر سپرده ها
داریوش روزبهانه، رئیس هیئت مدیره کارگزاری بانک خاورمیانه و استاد 
دانش��گاه در خصوص تجربه بین المللی دریافت مالیات از س��ود سپرده های 
بانکی ب��ه هفته نامه بورس می گوی��د که تجربه بین الملل��ی در این زمینه 
بس��یار منعطف بوده و ب��ه گپ موجود بین نرخ بهره رس��می و بهای پول، 
سود سپرده ها و نرخ تورم بستگی داشته و در کشورهای مختلف به فراخور 
اقتصاد عمومی آن منطقه، سیاس��ت های متفاوت��ی برای این موضوع اتخاذ 

می شود. 
وی با ذکر مثالی در تکمیل اظهارات خود گفت که در بحران سال ۲۰۰۸ 
آمریکا، وقتی که خروج سپرده شدت گرفت، شرکت بیمه سپرده های فدرال 
)FDIC( ح��ق بیمه ها را باال برد تا جلوی خروج س��پرده ها را بگیرد. ولی 
عکس این مطلب نیز صحیح است، به دلیل اینکه هرگونه درآمدی مشمول 
مالیات است، سود س��پرده ها هم می تواند مشمول مالیات باشد، ولی وقتی 
برخی از کشورهای دنیا وارد حوزه نرخ بهره منفی شده اند، در این کشور ها، 

این موضوع اعمال نمی شود. 
روزبهان��ه در ادامه با ذکر مثالی افزود که در کش��ورهایی همانند ژاپن و 
یا برخی از کش��ورهای اروپایی که در ماه گذش��ته نرخ بهره منفی را تجربه 

کردند، چنین اتفاقی رخ داده است. 
رئیس هیئت مدیره کارگزاری بانک خاورمیانه با بیان این مس��ئله که در 
ایران دو اش��تباه مرسوم وجود دارد، عنوان کرد که یکی اینکه در بورس ما 
مالیات س��ود س��رمایه ای )Capital Gain( به صورت هر خرید و فروش 
مجزا اعمال می ش��ود که اش��تباه اس��ت و بای��د در اظهارنامه های درآمدی 
افراد، نس��بت به زیان س��رمایه ای )Coast Capital( اخذ شود، یعنی اگر 
برآیندهای خرید و فروش ها منفی ش��ده باش��د، مشمول مالیات نمی شود، 
ولی اگر برآیند خرید و فروش ها برای کل سال مثبت باشد، آن را در پایان 

سال محاسبه کرده و مالیات از آن ها اخذ می شود. 
این اس��تاد دانشگاه می گوید دلیل اینکه یکس��ری مالیه رفتاری هم در 
بازار ها برای فرار از مالیات ایجاد می ش��ود، همین مس��ائل است. وی ضمن 
اشاره به این نکته که در دنیا مالیات بر سپرده ها وجود دارد، گفت که اما در 
ایران دلیل اینکه در روزهای اخیر آقای وزیر به این موضوع متمرکز ش��ده، 
این است که در ظاهر ایمان دارند که می توانند نرخ تورم را به شدت کاهش 
دهند؛ وقتی نرخ تورم به ش��دت کاهش پیدا می کند سپرده تنبل می شود، 
یعنی در اقتصادی که نرخ تورم به هش��ت درص��د کاهش پیدا کرده، برای 
همه افراد به صرفه اس��ت که با نرخ س��ود ۲۰ درصد پول خود را در بانک 

سپرده گذاری کنند. 
روزبهانه در ادامه می افزاید که در چنین ش��رایطی به طور مثال اشخاص 
پانزده درصد سود را بدون ریسک دریافت می کنند، بنابراین اگر بخواهد بر 
این سپرده ها مالیات وضع شود، اثر شدیدی بر فرار سپرده ها ندارد، چرا که 
این مالیات ها زیر یک درصد بوده و نمی تواند نرخ باالیی باشد و تنها تبدیل 

به پایه درآمدی مالیاتی برای دولت می شود. 
وی در خصوص پایین بودن نرخ پایین این مالیات بر این باور اس��ت که 
در اقتص��ادی همانند اقتصاد ما که حجم س��پرده ها به دلیل تولید پول در 
هش��ت ماه خیلی باال اس��ت، با ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی با   همان 
مالیات زیر یک درصد هم رقم قابل توجهی نصیب دولت می ش��ود. بنابراین 
ط��رح این موضوع خیلی دور از ذهن نبوده اس��ت، چراکه می توانند تورم را 

کاهش دهند. 
رئیس هیئت مدیره کارگزاری بانک خاورمیانه با اذعان بر این مسئله که 
در این مقطع، طرح مالیات بر سپرده ها را استراتژیک نمی بینم، خاطرنشان 
می کند که ما دغدغه های بس��یار مهم تر از این در ش��رایط فعلی داریم که 

خود نرخ بهره از این دست دغدغه ها است. 
این اس��تاد دانش��گاه می گوید که بای��د قبل از برقرار ک��ردن مالیات بر 
س��پرده ها برای آزادس��ازی نرخ بهره و شناور کردن ارز تالش کنیم، چراکه 
اقتصاد ما از مقطعی که بخواهد آنقدر دقیق س��پرده ها را مانیتورینگ کرده 
و ی��ک درآمد مالیاتی را برای دولت ایج��اد کند و یا اینکه بخواهد آن را به 

منظور هدایت به سمت بازار سرمایه تحریک کند، فاصله زیادی داریم. 

در شرایط رکود فعلی، افزایش مالیات ها به صالح نیست
غالمرضا حیدری کردزنگنه، رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی کشور نیز 
در گفت وگو با هفته نامه بورس در خصوص اهداف برقراری مالیات می گوید 
که همواره مالیات از یک س��و به عنوان درآمدزایی و از سوی دیگر با هدف 

اهرم و ابزار سیاست های مالی به کار گرفته می شود. 
وی با بیان این نکته که وقتی نرخ تورم کاهش یافته، باید نرخ بهره های 
بانکی را هم کاهش دهیم تا سرمایه گذاری ها با هدف توسعه و اشتغال زایی 
در کش��ور شکل گیرد، حال اگر بخواهیم که از س��ویی نرخ بهره را کاهش 
دهیم و از سویی بر سود سپرده ها مالیات بگیریم، تاثیرات مثبتی در اقتصاد 

به وجود نخواهد آمد. 
کردزنگنه با اشاره به این مسئله که دارایی های افراد در بخش های مختلف 
متفاوت است، می گوید که در این صورت باید ارزش افزوده دارایی ها را نیز 
محاس��به کنیم؛ دارایی نقدی، دارایی های جاری فرد محاس��به شده و باید 

کپیتال گین هم گرفته شود. 
رئیس اس��بق سازمان امور مالیاتی کش��ور در بخش دیگری از اظهارات 
خود با اش��اره به ای��ن نکته که همه افراد با هدف دریافت س��ود س��پرده، 
نقدینگی خود را در بانک نمی گذارند، می گوید که برای مثال یک ش��رکت 
بر روی سود سپرده ها حساب باز می کند، آنگاه آن حساب جزء سپرده های 

جاری آن شرکت محسوب می شود. 
وی در ادامه افزود که ش��رکت یک مالیات می دهد و در صورت برقراری 
این پایه مالیاتی، یک مالیات هم در اینجا از او کس��ر می شود. بنابراین، این 
مسئله با وضعیت رکودی که در کشور حاکم است، کمی غیر منطقی است. 
چراکه ما در شرایط فعلی نیاز داریم که در جهت خروج اقتصاد از رکود گام 
برداریم؛ در همه جای دنیا وقتی رکود اس��ت، مالیات ها را کاهش می دهند، 
ب��رای مثال چند س��ال پیش آقای اوبام��ا ۲۴ میلی��ارد دالر از مالیات ها را 
بخش��ید و آن را کاهش داد تا مقداری فعالیت های اقتصادی بیش��تر شده و 

رونق اقتصادی در شرایط رکودی به وجود آید. 
کردزنگنه با بیان این مسئله که در شرایط رکود فعلی، افزایش مالیات ها 
به صالح نیست، عنوان کرد که در دوره رکود سیاست های ما باید انبساطی 
باش��د؛ این یعنی کاه��ش مالیات ه��ا و افزایش هزینه های دول��ت. در این 
صورت دولت باید قرض کرده و هزینه های خود را با هدف باال بردن س��طح 

سرمایه گذاری ها افزایش دهد. 

مالیات بر سود سپرده، در گروی کاهش بهره تسهیالت
بهم��ن عبداللهی، عضو ش��ورای پول و اعتبار و رئی��س اتاق تعاون ایران 
نیز در گفت وگو با هفته نامه بورس بر این باور اس��ت در شرایط فعلی که از 
طرفی نرخ تورم رو به کاهش و از س��وی دیگر نرخ س��ود سپرده ها بیشتر از 
نرخ تورم بوده، س��خنان وزیر اقتصاد در خصوص برقراری مالیات بر س��ود 

سپرده ها، صحبت معقولی است. 
وی تصریح کرد چراکه می توان یک س��ود تضمین شده بدون ریسک را 
به عنوان یک درآمد شناس��ایی و از آن مالی��ات دریافت کرد. منتها باید به 
الزامات این مسئله نیز توجه شود؛ چراکه اگر این اتفاق بیفتد، ممکن است 
با خروج س��پرده های مردم از بانک ها روبرو شده و پس از آن شاهد هدایت 

نقدینگی ها به سمت بازارهای غیرمولد همانند ارز و سکه باشیم. 
عضو هیئت عالی مقررات زدایی خاطرنش��ان می کند که باید برای مقابله 
با مش��کالت جانبی اجرای این طرح، تمهیدات مدبرانه ای را بیندیشیم. اگر 
بدون در نظر گرفتن تمهیدات، این طرح انجام شود، ما با دو مشکل مواجه 
خواهیم شد؛ اول آنکه احتمال خروج سپرده ها از بانک  و ورود آن به سمت 
بازاره��ای غیرمولد وجود دارد، دوم آنکه س��بب خواهد ش��د که نقدینگی 
بانک ه��ا کاهش پیدا کند و به دنبال آن قدرت مانور بانک ها را برای اعطای 

تسهیالت به شدت آسیب زند. 
عضو ش��ورای پول و اعتبار با اشاره این مس��ئله که در صورت انجام این 

طرح، اگر حجم نقدینگی به س��مت بازار س��رمایه منتقل ش��ود، این اتفاق 
مبارکی اس��ت، می گوید که اما با ش��رایطی که بازار سرمایه طی مدت اخیر 
داش��ته و نوساناتی که در مدت اخیر تجربه کرده است، می توان دریافت که 

مردم میل چندانی برای رفتن به سمت این بازار نخواهند داشت. البته ذکر 
این نکته ضروری اس��ت که شاید قسمت عمده ای از افرادی که سپرده های 
خود را در بانک ها می گذارند، افرادی هس��تند که ق��ادر به فعالیت در بازار 
س��رمایه نبوده و صرفا قصد دارند که درآمدزایی بدون ریس��کی از سرمایه 
خود داشته باشند. بنابراین خیلی نمی توان امید داشت که جریان نقدینگی 

به سمت بازار سرمایه هدایت شود. 
عضو شورای اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت نمی تواند 
به وس��یله گسترش بازار بدهی و اوراق مشارکت، راه ورود نقدینگی مردمی 
به س��مت بازار سرمایه را هموار کند، گفت که یکی از ابزارهای پولی، ارواق 
مش��ارکت است. البته بنده معتقدم که اگر قرار باشد اوراق مشارکت با یک 
سود تضمین شده منتشر شود، باید به آن هم مالیات تعلق گیرد و نمی توان 
ای��ن اوراق را مع��اف از مالیات برقرار کرد، بنابراین تفاوت چندانی با س��ود 

سپرده ها نخواهد داشت. 
وی در ادام��ه می افزاید که تنها تفاوت این مس��ئله این اس��ت که دولت 
می تواند درآمد حاصل از اوراق را در طرح های خود سرمایه گذاری کند، اما 

بانک ها با واسطه، این کار را انجام دهند. 
این عضو شورای عالی بورس با اشاره به اینکه کلیات این طرح در اولین 
جلسه ش��ورای پول و اعتبار اردیبهشت  ماه، مطرح خواهد شد، خاطرنشان 
می کند که اگر عزم دولت بر این باش��د که از سود سپرده ها مالیات دریافت 
کند، بانک ها نیز باید به این مس��ئله کمک کنند، به صورتی که باید س��ود 

تسهیالت خود را کاهش دهند.

هفته نامه بورس برقراری مالیات بر سود سپرده های بانکی را بررسی می کند؛

تدبیر مالیاتی برای هدایت سپرده های بانکی
محمدامین صالحی

خبرنگار

 

43,10 43,10 42,90 43,68
40,36 40,36 39,77 40,32

38,58 38,58 38,05 38,05

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه
25

30

35

40

45

نفت برنت WTIنفت نفت اوپک

34،740 34،600 34،630 34،730

39،470 39،360 39،330 39،450

49،530 49،450 49،300 49،600

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه
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45،000
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باید قبل از برقرار کردن مالیات بر سپرده ها برای آزادسازی نرخ 
بهره و ش�ناور کردن ارز تالش کنیم، چراکه اقتصاد ما از مقطعی 
که بخواهد آنق�در دقیق س�پرده ها را مانیتورینگ کرده و یک 
درآمد مالیاتی را برای دولت ایجاد کند و یا اینکه بخواهد آن را به 

منظور هدایت به سمت بازار سرمایه تحریک کند، فاصله دارد.

می توان یک سود تضمین شده بدون ریسک را به عنوان یک 
درآم�د شناس�ایی و از آن مالیات دریافت ک�رد. منتها باید به 
الزامات این مسئله نیز توجه شود؛ چراکه ممکن است با خروج 
س�پرده های مردم از بانک ها روبه رو ش�ده و پس از آن شاهد 

هدایت نقدینگی ها به سمت بازارهای غیرمولد باشیم.

باید نرخ بهره های بانکی را هم کاهش دهیم تا سرمایه گذاری ها 
با هدف توسعه و اش�تغال زایی در کشور شکل گیرد، حال اگر 
بخواهیم که از س�ویی نرخ بهره را کاهش دهیم و از س�ویی بر 
س�ود س�پرده ها مالیات بگیریم، تاثیرات مثبتی در اقتصاد به 

وجود نخواهد آمد.

غالمرضا حیدری کردزنگنهبهمن عبداللهیداریوش روزبهانه
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تعداد شرکت ها بر اساس تغییر هفتگی ارزش بازار

صنایع پر نوسان - فرابورس 

52 185
نماد

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

6.22 7,278 10.56348600زنگان

5.77 3,160 9.87577260فزرین

4.98 23,498 9.6724330000هرمز

2.81 9,214 8.171918800ثپردیس

2.3 480 7.182964600سیستم

1.75 5,418 6.561005120کپرور

2.43 12,756 6.46201242شلیا

3.98 21,287 6.2358564000میدکو

0.81 35,114 5.795226000توریل

1.33 242,013 5.5719844119ذوب

10 سهم پر نوسان در فرابورس - مثبت

نماد
تغییرات نسبت به ارزش معامالتارزش بازار نوسان

هفته قبل میلیون ریالمیلیون ریالدرصد

11.7- 3,392  6,645,157 9.6-شراز

9.22- 14,383  278,715 6.14-قشیر

6.08- 9,563  1,815,600 6.08-ثتران

9.7- 49,859  1,798,099 5.7-کرمان

9.64- 3,031  133,635 5.06-خفناور

8.82- 7,562  324,600 4.39-ساینا

7.79- 4,879  771,600 2.99-غفارس

7.54- 56,540  2,490,400 2.99-ثباغ

7.28- 108,712  13,275,125 2.54-شاوان

5.83- 4,309  1,731,200 1.77-ولبهمن

10 سهم پر نوسان درفرابورس - منفی

شاخـص فرابـورس

اوراق بهادار

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

560.8399)2.79()22.11(769.08شنبه

553.1448)1.37()10.57(758.51یکشنبه

2.09564.7341 15.84 774.35دوشنبه

0.68568.3351 5.25 779.6سه شنبه

یادداشــت 
صندوق سپاس نقد شد

صندوق س��پاس با هدف تامین نقدینگی و با ارائه تضمین حداقل س��ود 13 ماهه 30 درصد 
)معادل ساالنه 27.4 درصد و مرکب ماهانه اندکی بیش از 2 درصد( در شرایطی که بازار در 
رکود قرار داشت، عرضه شد. دارایی های این صندوق از انتقال بزرگ و شاخص ساز که پرتفوی اصلی صندوق توسعه 
بازار را تشکیل می دادند، تامین شد و با ارائه اختیار فروش تبعی به این واحدها، انتظار برای استقبال مناسب بود. پس 
از سه بار ارائه اختیار تبعی بر روی سهم، اولین تجربه اختیار معامله بر پرتفوی بود که شباهت مناسبی با روند شاخص 
نیز داشت. اما به دلیل ابهام موجود در نحوه تسویه پایان دوره که در اختیار مدیر بود، بازده موثر این صندوق حتی تا 
ماه های اخیر نیز باالتر از 30 درصد قرار داشت که نشان دهنده نگرانی سرمایه گذاران درخصوص نحوه اعمال اختیار 
تبعی بود و این ریس��ک در قیمت گذاری لحاظ می ش��د، به نحوی که سرمایه گذاران برمبنای بدترین احتمال، یعنی 
تس��ویه اختیار فروش 30 درصد  با دریافت پرتفویی از س��هام، اوراق سپاس را ارزش گذاری کردند و این موجب شد تا 

بازده این اوراق باالتر از اوراق با درآمد ثابت شود.
با این حال، با شروع روند صعودی از 15 دی ماه 1394، خالص ارزش دارایی های سپاس نیز رشد قابل توجهی یافت 
و حتی به 13548 ریال نیز رسید؛ اما باز هم به دلیل نگرانی از عدم امکان دریافت خالص ارزش دارایی های هر واحد 

به کسر و نسبت به قیمت تضمینی معامله می شد.
با وجود این ریسک برای سرمایه گذاران، در عمل بهترین گزینه یعنی تسویه نقدی صورت گرفت و سرمایه گذاران 
در موعد مقرر توانستند اختیار فروش خود را اعمال کرده و بازده تضمین شده را دریافت کنند. در این موضوع رشد 
اخیر بازار نیز موثر بود، به نحوی که از حدود یک ماه پیش، NAV سپاس از قیمت آن فراتر رفته بود و اگر بازار در 

هفته گذشته صعودی یا خنثی بود، بازهم NAV سپاس باالتر از قیمت اسمی قرار می گرفت.
صندوق سپاس به عنوان ابزارهای جدید در بازار سرمایه ایران ارائه شد. هرچند در ابتدا ابهام ها و نگرانی های زیادی 
درخصوص کارکرد و موفقیت آن وجود داشت، اما در نهایت توانست عملکرد مناسبی داشته باشد. حذف ریسک نحوه 
تبدیل دارایی ها و استفاده از اختیار معامله می توانست به کاهش بازده مورد انتظار سرمایه گذاران منجر شود که نرخ 
بازده را کاهش دهد، اما با پایان صندوق سپاس، این ابزار نیز از بازار رخت بست، اما با توجه به تجارب سپاس و کارکرد 
آن که در ترکیب سهامداری آن مشخص است )که متقاضیان اوراق با درآمد ثابت از جمله صندوق های سرمایه گذاری 
با درآمد ثابت و صندوق های بازنشس��تگی و بیمه ها س��هامداران عمده و اصلی آن بودند(، ارائه صندوق های مش��ابه 
می تواند به توسعه این ابزار و توسعه بازار سرمایه منجر شود. در شرایط فعلی این ابزار می تواند به منظور تامین مالی 
شرکت های دارای پرتفوی که عالقه به فروش پرتفوی خود ندارند یا به دلیل حجم باالی آن نمی توانند عرضه کنند، 

یا نیاز به تامین مالی کوتاه مدت و میان مدت دارند، به کار گرفته شود. 
در عین حال این ابزار شبیه س��ازی مناس��بی از قراردادهای روی ش��اخص بوده است و توسعه آن می تواند به ارائه 
ابزارهای مناسبی در حوزه مدیریت ریسک از جمله عملیاتی شدن اختیار فروش یا قرارداد آتی شاخص )یا شاخصی 

از شرکت های بزرگ و فعال( کمک شایانی کند.

یکی از اقداماتی که شرکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تس��ویه وجوه در 
قبال شرکت های سهامی عام انجام می دهد، دریافت اطالعات 
مربوط به تقسیم س��ود و انجام اقدامات و ایجاد تسهیالت 
الزم جهت توزیع آن است. در این راستا،  شرکت ها موظفند 
مبلغ سود تقسیمی  تمامی سهامداران را هفت روز پیش از 
موعد مقرر برای شرکت س��پرده گذاری واریز کنند تا امور 
مربوطه انجام ش��ود و ریس��ک های مرتب��ط کاهش یابد و 
پرداخت سود به سهامداران به صورت منظم تر صورت گیرد. 
اما آیا همه شرکت ها طبق زمان بندی اعالم شده،  مبلغ سود 
را واریز می کنند؟ پرداخت به این صورت و با واس��طه گری 
ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی چه مزایای��ی دارد؟ آیا به 
 پول هایی که به حس��اب سپرده گذاری واریز می شود، سود 

تعلق می گیرد؟

31 هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق سمات
غالمرضا ابوترابی،  رئیس اداره نظارت بر انتش��ار و ثبت 
اوراق بهادار س��رمایه ای، با بیان اینکه در سال 94 نزدیک 
به 31ه��زار میلیارد تومان تامین مال��ی از طریق  افزایش 
سرمایه صورت گرفته، گفت: این رقم مربوط به مجوزهایی 
است که سازمان برای شرکت ها به منظور برگزاری مجمع 
عمومی فوق الع��اده ی��ا هی��ات مدیره ب��رای تصمیم گیری 
درخصوص افزایش س��رمایه صادر کرده اس��ت. او س��پس 
کلیتی از اطالعات مربوط به سال 94 را ارائه داد: مجوزهایی 
ک��ه  در این خصوص صادر ش��ده اس��ت بالغ ب��ر 31 هزار 
و 100 میلیارد تومان اس��ت که بخش عمده آن مطالبات 
حال ش��ده و آورده نقدی اس��ت. درواق��ع، از این 31 هزار 
میلی��ارد تومان، نزدیک به  19 هزار و 500 میلیارد تومان 
آن از محل مطالبات آورده است و باقی یعنی نزدیک به 11 
هزار میلیارد تومان از سایر محل های تامین مالی که شامل 
س��ود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و اندوخته ها 
می شود. این موضوع مربوط به سهام می شود که برای 153 
ش��رکت این مجوزها صادر شده است. همچنین نزدیک به 
ش��ش هزار میلیارد تومان نیز از طریق اوراق بدهی تامین 
مالی شده اس��ت که شامل اوراق مش��ارکت، اوراق اجاره، 
اوراق مرابحه و اوراق سفارش ساخت می شود. همچنین دو 
مورد تاسیس داشتیم که به بیمه تجارت نو و بیمه زندگی 
مربوط می ش��ود و مجموع این دو تاس��یس نیز نزدیک به 
370 میلیارد تومان اس��ت )بیمه تجارت نو با سرمایه 250 
میلیارد تومان و بیمه زندگی نیز با س��رمایه 120 میلیارد 

تومان تاسیس شده اند(.

 سپرده گذاری به عنوان واسط پرداخت سود 
به سهامداران

ابوتراب��ی در رابط��ه با روال پرداخت س��ود گفت: طبق 
ماده 240 قانون تجارت، هش��ت ماه فرصت برای پرداخت 
سود وجود دارد و طبق آن برنامه زمان بندی داده می شود. 
برنامه زمان بندی پرداخت س��ود پی��ش از برگزاری مجمع 
عمومی عادی س��االنه ی��ا عادی به ص��ورت فوق العاده ارائه 
می شود. در این مورد نیز زمان بندی یا براساس تعداد سهام 
س��هامداران تعیین می شود یا براس��اس حروف الفبا. از او 
پرس��یدیم که مزایای پرداخت سود از طریق سپرده گذاری 
چیست، که اینگونه پاسخ داد: شاید برای شرکت ها مزایای 
زیادی نداشته باشد اما برای سهامداران کمی راحت تر باشد. 
این موضوع هم محاسن و هم معایبی دارد. از جمله محاسن 
پرداخت سود از طریق سپرده گذاری این است که شرکت ها 
کمتر درگیر می شوند، و سهامداران می دانند که باید به کجا 
مراجعه کنند یا سود سهام آنها به راحتی به حسابشان واریز 
می ش��ود. اما ازجمله معایب اینگونه پرداخت این است که 
باید نقدینگی به همین میزان برای ش��رکت وجود داشته 

باشد تا در اختیار سپرده گذاری قرار دهد.

 شرکت ها ترجیح می دهند پول 
در حساب خودشان بماند

ش��رکت ها باید هف��ت روز زودتر پول مربوط به س��ود 
تقس��یمی را برای س��پرده گذاری واریز کنن��د. این موضوع 

گاهی برای شرکت ها مش��کل است. رئیس اداره نظارت بر 
انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای در این باره گفت: یکی 
از مشکالت ش��رکت ها وجود نداشتن نقدینگی کافی برای 
پرداخت س��ود سهام اس��ت. چرا که به هر حال اگر برنامه 
زمان بندی هم وجود داش��ته باشد، باید مبلغ مشخصی در 
یک تاریخ مش��خص به حساب س��پرده گذاری واریز شود 
تا س��ود س��هام پرداخت شود و ممکن اس��ت در آن تاریخ 
مش��خص ش��رکت ها به این میزان نقدینگی کافی نداشته 
باشند و ترجیح بدهند این ارقام در حساب های خودشان در 
بانک های مربوط به خودش��ان باشد و در نهایت این پول ها 

با تاخیر واریز شود.

کاهش ریسک نکول با دریافت پول پیش از موعد
همانطور که اش��اره شد، براس��اس رویه موجود ناشران 
مکلف هستند یک هفته پیش از تاریخ مشخص شده پول 

را به حساب واریز کنند.
 سید کیومرث بزرگی، مدیر مالی شرکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، در این خصوص گفت: 
این مدت زمان به دلیل کنترل ریسک نکول آن است چرا 
که در هر صورت زمانی الزم است تا ما بتوانیم پیگیری های 
الزم را انجام دهیم و اگر در این مدت یک هفته پول واریز 
نشد، زمان الزم برای رایزنی با ضامن ها را داشته باشیم که 
الزم به ذکر اس��ت س��ازمان هم به طور همزمان در جریان 
پیگیری ه��ا ق��رار می گیرد و به ما کم��ک می کند تا وجوه 
را در زمان سررس��ید از آنها دریافت و ب��ه دارندگان اوراق 
پرداخ��ت کنیم. با وجود این الزامات، گاهی ممکن اس��ت 
شرکت ها مدت زمان هفت روزه را رعایت نکنند. مدیر مالی 
سمات در این خصوص گفت: بیشتر شرکت ها در یکی، دو 
روز آخ��ر پول را واریز می کنند و به طور معمول زمان بندی 
هفت روز زودتر رعایت نمی ش��ود. اما در کل، ناش��ر پول را 
تامین می کند و در صورت تخطی ناش��ر، ضامن مکلف به 
پرداخت پول می ش��ود. به طور معمول ضامن در همان روز 
سررسید یا 24 س��اعت قبل از سررسید پول را به حساب 

سپرده گذاری واریز می کند.

روال پرداخت سود
او سپس درخصوص روال پرداخت سود گفت: اطالعات 
دارندگان اوراق در تاریخی که نماد بسته می شود، از سامانه 
اس��تخراج می ش��ود و پس از آن با اطالعات حس��اب های 
دارن��دگان اوراق که در س��پرده گذاری وجود دارد، تطبیق 
داده می شود و میزان دارایی هر دارنده اوراق و میزان سود 
هر برگ دارایی در دوره مربوطه مشخص می شود. در نهایت 
سود محاسبه می شود و درخواست به صورت الکترونیکی به 

امور مالی ارسال می شود.
 ام��ور مال��ی نیز پس از حصول اطمین��ان از اینکه پول 
توس��ط ناش��ر یا ضامن به حس��اب ش��رکت واریز ش��ده، 
 س��ود را از طریق سیس��تم بانک��ی برای دارن��دگان اوراق 

پرداخت می کند.

مزیت پرداخت سود از طریق سمات
بزرگی مهم ترین مزیت پرداخت س��ود به این ش��یوه را 
امنیت پرداخت ها دانس��ت و گفت: ب��رای دارندگان اوراق، 
گرفتن س��ود از یک نهاد معتبر مل��ی، اطمینان بخش تر از 
نهادی اس��ت ک��ه به صورت خصوصی اداره می ش��ود و در 
چنین ش��رایطی جذابیت بازار بیشتر می شود. عالوه بر این، 
ش��رکت س��پرده گذاری این امکان را به دارن��دگان اوراق 
می دهد که هر حس��ابی را در ه��ر بانکی که دارند، معرفی 
کنند و الزامی برای افتتاح حساب در یک بانک خاص وجود 
ندارد. مزیت دیگر، هزینه پایین توزیع سود توسط شرکت 
سپرده گذاری است؛ هزینه بسیار کمی از ناشران برای توزیع 
سود آنها دریافت می ش��ود. قابلیت دیگر سپرده گذاری در 
رابطه با پرداخت سود س��هام شرکت هاست؛ گاهی ممکن 
اس��ت برخی شرکت ها اطالعات حساب سهامداری خود را 
به صورت کامل نداشته باشند و عالقه مند به پرداخت سود 
س��هامداران باشند. پس از مراجعه آنها به سپرده گذاری،  ما 
برای اینگونه س��هامداران شرکت ها که فاقد شماره حساب 
هس��تند، این قابلیت را داریم که براس��اس توافقی با بانک 
مل��ی، تمامی س��هامداران یک ش��رکت بتوانند براس��اس 
اطالعیه ناش��ر به ش��عب بانک ملی مراجعه کنند و پس از 

احراز هویت، سود خود را دریافت کنند.

اطالعات کارگزاری ها مبنای پرداخت هستند
ممکن اس��ت شماره حس��اب بعضی از س��هامداران در 
س��پرده گذاری وجود نداشته نباش��د؟ وضعیت این افراد به 
چه صورت خواهد بود؟ مدیر مالی س��مات در این خصوص 
توضیح داد: این اوراق از طریق ش��بکه کارگزاری خریداری 
می شود و زمانی که کارگزار می خواهد برای مشتری خود کد 
تخصیص دهد یا خرید کند، مکلف اس��ت اطالعات حساب 
بانکی مشتری را نیز دریافت کند. بنابراین منبع ما در واحد 
ارتباط با مش��تریان خود کارگزاری ها هس��تند که از طریق 
 ،)Iss( ورود اطالعات مش��تریان خود در سامانه توزیع سود
اطالعات را به صورت رسمی به سپرده گذاری ارائه می دهند و 

این اطالعات مبنای ما برای پرداخت قرار می گیرد.

آیا سودی نصیب سمات می شود؟
پرسش دیگری که به ذهن متبادر می شود، این است که 
آیا به پولی که در روند پرداخت سود در حساب سپرده گذاری 
باقی می ماند، سودی تعلق می گیرد؟ بزرگی اینگونه پاسخ 
داد: این پول ها معموال ماندگاری ندارند. بیشتر آن پرداخت 
می ش��ود و در صورت وجود مانع در پرداخت، اطالعات آن 
به س��رعت جمع آوری می شود و در اس��رع وقت پرداخت 
انجام می ش��ود. اما در کل، بعضی از حساب های ما حساب 
سپرده های کوتاه مدت و برخی حساب های فاقد سود است. 
در ادامه این مبحث از او پرس��یدیم که رقم این س��ود در 
صورت های مالی در چه مورد دس��ته بندی می شود. بزرگی 
عنوان کرد که اگر حساب ها مربوط به شرکت سپرده گذاری 

باشد، قاعدتا مرتبط با درآمد این شرکت می شود.

سید فرهنگ حسینی
مروارید اسالمیکارشناس بازار سرمایه

 خبرنگار

هفته نامه بورس روال پرداخت سود به وسیله سمات را بررسی کرد:

زمانبندیپرداختسود،ناشرانراتحتفشارمیگذارد
هرچند روال کار منظم می شود اما برخی ناشران ترجیح می دهند خودشان سود بپردازند

در نشست »ضمانت در ساختار اوراق بهادار اسالمی« تشریح شد:  
ضمانت در ساختار صکوک؛ چالش ها و راهکارها  

محمد توحیدی، در نشس��ت »ضمانت در س��اختار اوراق بهادار اس��المی؛ چالش ها و راهکارها« مهمترین مزایای 
استفاده از صندوق ضمانت صکوک در توسعه بازار اوراق بهادار اسالمی در ایران را تشریح کرد.

نشس��ت »ضمانت در س��اختار اوراق بهادار اسالمی؛ چالش ها و راهکارها« با سخنرانی محمد توحیدی، عضو گروه 
مالی اسالمی دانشگاه امام صادق)ع( و پژوهشگر مالی اسالمی در محل شرکت فرابورس ایران برگزار شد. 

توحیدی اظهار کرد: در مورد چالش های بازار صکوک نشس��ت های مختلفی توس��ط سازمان بورس و اوراق بهادار، 
شرکت مدیریت دارایی مرکزی و ... برگزار شده و این چالش ها روشن شده است. یکی از چالش های اساسی در ساختار 
صکوک، ضمانت صکوک است. وی افزود: ما در ایران در زمینه انتشار صکوک فاصله زیادی با دیگر کشورها همانند 
مالزی داریم که از ظرفیت صکوک در راستای توسعه خود استفاده کرده اند. ارزش کل صکوک منتشره در ایران 4/4 
بیلیون دالر و ارزش کل صکوک منتشره در جهان 7۶7 بیلیون دالر است که ۶7 درصد کل بازار جهانی صکوک در 

اختیار مالزی است.
توحیدی ادامه داد: س��ه چالش مهم در مس��یر توس��عه بازار صکوک در ایران وجود دارد که اولین مورد زمان بر 
بودن فرآیند انتش��ار این اوراق اس��ت که در اوایل از زمان تقاضای بانی تا انتشار حدود یک سال هم طول می کشد و 
خوشبختانه قبل از عید تا یک ماه کاهش پیدا کرد که این امر امیدوارکننده است. دومین مورد عدم آشنایی و اطالع 
فعاالن بازار س��رمایه از ظرفیت صکوک اس��ت که متناسب با ظرفیت از آن استفاده کنند و سومین چالش باال بودن 
هزینه انتش��ار اس��ت که بانی باید هزینه های بابت بازار گردانی، پذیره نویسی و غیره... پرداخت کند. وی اظهار کرد: 
یکی از مشکالتی که باعث زمان بر بودن انتشار اوراق صکوک در ایران می شود پیدا کردن ضامن برای انتشار است و 
این امر باعث کاهش اقبال به اوراق بهادار اسالمی می ش��ود. وی ادامه داد: نهادهای مجاز برای ضمانت صکوک شامل 
بانک ها، موسس��ات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی، بیمه های تحت نظارت بیمه بانک مرکزی و نهادهای 
تامین س��رمایه هستند.از طرفی بانک ها به راحتی زیر بار ضمانت انتشار صکوک نمی روند و گاه هزینه های را بر بانی 
تامین می کنند که هزینه های سنگینی است بنابراین ریسک تمرکز بر سیستم بانکی زیاد است و این ریسک می تواند 
به بازار صکوک منتقل شود.این پژوهشگر مالی اسالمی تاکید کرد: نکته دیگر این است که قبول بانک به عنوان ضامن 
در ساختار انتشار صکوک باعث دست کاری نرخ سود می شود و بازار سرمایه نمی تواند نرخ ها را باال و پائین کند. این 
وابستگی بازار پول و گره زدن توسعه بازار سرمایه اسالمی به بازار پول چه بسا باعث می شود در بلند مدت نتوانیم به 

توسعه این بازار و جهانی شدن آن امیدوار باشیم.
توحیدی ادامه داد: همچنین الزم اس��ت اش��اره کنم به شرکت ها ی تامین س��رمایه هم اجازه داده شده است که 
ضمانت انتش��ار اوراق صکوک را بر عهده بگیرند اما عمال تمایلی به ضمانت ندارند و چه بس��ا براساس الزامات کفایت 
س��رمایه، شرکت های تامین س��رمایه ظرفیت ضمانت اوراق بهادار اسالمی با حجم باال را نداشته باشند. همچنین در 
زمینه ضمانت انتشار اوراق بهادار اسالمی از نقش شرکت های بیمه غفلت شده است در حالی که می توانند به ضمانت 
اوراق بهادار کمک کنند. وی در ادامه به بیان راهکارهای حل مشکالت ضامن در اوراق بهادار اسالمی پرداخت و گفت: 
یکی از این راهکارها، رتبه بندی اوراق در راستای تعادل در ریسک و بازدهی اوراق بدهی و راهکار دیگر محدود کردن 

ضمانت، تنها به سود اوراق و نه به اصل آن است. 

خبــر     
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8,59سایر واسطه گرى هاى مالى     

7,2دباغى، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش     

5,86فلزات اساسى     

5,31-محصوالت چوبى     

3,98استخراج کانه هاى فلزى     

3,82-خودرو و ساخت قطعات     

3,76خدمات فنى و مهندسى     

3,15-ساخت رادیو، تلویزیون و دستگاهها و وسایل ارتباطی     

2,97-قند و شکر     

2,66سرمایه گذاریها     

6,84فلزات اساسى     

4,9هتل و رستوران     

4,8رایانه و فعالیتهاى وابسته به آن     

4,72استخراج ذغال سنگ     

3,31سیمان، آهک و گچ     

3,25-قند و شکر     

3,21سایر محصوالت کانی غیر فلزي     

2,83سرمایه گذاریها     

2,13مواد و محصوالت دارویى     

2,09-محصوالت غذایی و آشامیدنی      
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اوراق بهادار

5
بورس

نماد
تغییرات نسبت به ارزش معامالتارزش بازار نوسان

هفته قبل میلیون ریالمیلیون ریالدرصد

21.42 15,911  998,528  15.64 كبافق

8.14 18,106  563,844  12.79 كپشیر

7.28 27,799  720,128  12.62 پالسك

13.51 285,612  42,808,176  12.13 فخوز

15.95 44,915  2,623,900  11.37 وتوصا

5.88 23,077  675,600  11.10 ولغدر

6.07 23,179  2,970,000  11.07 وتوكا

14.57 5,950  767,600  10.61 خعتبار

5.45 21,999  7,491,744  10.48 وسپه

9.46 174,816  2,337,500  10.42 كاما

10 سهم پر نوسان در بورس - مثبت

نماد
تغییرات نسبت به ارزش معامالتارزش بازار نوسان

هفته قبل میلیون ریالمیلیون ریالدرصد

12.07- 438,313  7,089,453 11.13-خاور

10.85- 12,897  3,174,000 10.56-آسیا

9.52- 3,216  884,259 9.52-سدور

11.58- 4,089  166,810 8.49-كساپا

12.94- 29,081  1,142,250 8.46-خوساز

13.01- 154,707  3,553,200 8.44-خكاوه

10.02- 1,669  508,668 8.19-قزوین

11.88- 8,070  696,240 7.82-قلرست

12.16- 52,647  7,770,708 7.69-غبشهر

7.76- 1,032  67,210 7.68-تمحركه

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

صنایع پر نوسان - بورس 

130 15634

 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(

3,376.51,909)231.80(11,208.7)276.70(13,375.4)609.60(29,651.0)1,603.50(77,984.8شنبه

3,356.02,817)95.10(11,113.6)109.30(13,266.1)179.80(29,471.2)468.60(77,516.2یكشنبه

148.503,395.73,338 177.3011,262.1 349.5013,443.4 919.2029,820.7 78,435.4دوشنبه

3,395.53,454)10.90(11,251.2)13.00(13,430.4)1.70(29,819.0)4.50(78,430.9سه شنبه 

سال پایانی س��هام عدالت با تمام فراز 
و فرودهایی که در س��ال های گذشته 
با آن دس��ت و پنجه نرم کرد، فرا رسید؛ طبق آمار و ارقام 
ارائه شده، شرکت های حاضر در سبد سهام عدالت از سال 
87 ت��ا کنون بالغ ب��ر 174 هزار و 341 میلیارد ریال را به 
خزانه دولت واریز کرده اند. س��ود واریزی این شرکت ها به 
ترتیب در سال 87 برابر با 230 میلیارد ریال، در سال 88 
براب��ر با 3011 میلیارد ریال، در س��ال 89 برابر با 4409 
میلیارد ریال، در س��ال 90 برابر با 16373 میلیارد ریال، 
در س��ال 91 برابر با 24462 میلیارد ریال، در س��ال 92 
برابر با 42548 میلیارد ریال، در سال 93 برابر با 37059 
میلیارد ریال، در س��ال 94 براب��ر با 45483 میلیارد ریال 
و از ابت��دای امس��ال تاکن��ون برابر ب��ا 765 میلیارد ریال 
بوده اس��ت.همچنین ب��ا نگاهی به آمار می ت��وان دریافت 
که مجموع مبالغ پرداخت ش��ده بابت س��ود پرداختی به 
مش��موالن س��هام عدالت 13 ه��زار و 840 میلیارد ریال 
عنوان ش��ده ک��ه این مبلغ برای س��ال 85 برابر با 1739 
میلی��ارد ریال؛ س��ال 86 برابر ب��ا 11788 میلیارد ریال و 
در س��ال 87 برابر با 313 میلیارد ریال اعالم ش��ده است.

اما نکته ای که مطرح می شود این است که در قانون مقرر 
ش��ده که تا سال پایانی اجرای س��هام عدالت، در مجموع 
مبلغ 40 هزار میلیارد تومان باید تحت عنوان س��ود سهام 
عدالت از س��وی ش��رکت های موجود در س��بد این طرح، 
ب��ه خزانه واریز ش��ود، اما با این وجود و ب��ا توجه به قرار 
داش��تن در س��ال پایانی اجرای این طرح، تنها مبلغ 17 
هزار میلیارد تومان به خزانه واریز شده و مابقی آن باید در 
س��ال جاری تسویه شود تا مرحله آزادسازی سهام عدالت 
عملیاتی شود.پیش از این نیز عبدا... پوری حسینی، رئیس 
سازمان خصوصی سازی کشور با اعالم اینکه سهام عدالت 
تا پایان س��ال جاری تعیین تکلیف می شود، عنوان کرده 
بود که پرونده واگذاری ها در قالب سهام عدالت به هریک 
از مش��موالن در 29 اسفند  س��ال قبل بسته شد و امسال 
مرحله نهایی آزاد س��ازی  سهام عدالت که شامل تخصیص 

سهام است، انجام خواهد شد.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود نیز تصریح کرده 
بود که س��ازمان خصوصی سازی  امس��ال وارد حسابرسی 
ش��ده و محاس��به خواهد کرد که به هریک از مش��موالن 
چقدر س��هام اختص��اص خواه��د یافت، پ��س از آن کار 
آزاد س��ازی  نهایی س��هام عدالت انجام می شود.با مشخص 
شدن زمان آزادس��ازی، نکته دیگری که در پرونده سهام 
عدالت توجه را به خود جلب می کند، وضعیت شرکت های 
سرمایه گذاری استانی، کانون شرکت های سرمایه گذاری و 
تعاونی هایی هستند که وظیفه ارتباط با مشموالن دریافت 
سهام عدالت را برعهده داشته اند. این شرکت ها طی مدت 
اجرای این طرح همواره با فراز و فرودهای بس��یاری روبرو 
بوده اند، اما با وجود بر عهده داشتن نمایندگی سهامداران 
س��هام عدالت، دولت آنها را به پوسته ای بی قدرت تبدیل 
کرده ک��ه توانایی انج��ام هیچگونه مان��وری را در حیطه 
فعالیت خود ندارند.بنابراین برای جویا ش��دن از وضعیت 
این ش��رکت ها در دوره پساسهام عدالت و نحوه آزادسازی 
آن، با اسماعیل مختاری دولت آبادی، مدیرکل دفتر امور 
سهام عدالت سازمان خصوصی سازی گفت وگو کرده و از 

چند و چون این مسئله آگاه شدیم.

  آیا س�ال پایانی س�هام عدال�ت تمدید 
خواهد شد؟

خیر تمدید نخواهد شد، ما در سال 95 مهلت داریم که 
مجامع این ش��رکت ها را برگزار کرده، حسابرسی را انجام 
داده و میزان قابل آزادس��ازی س��هام عدالت را مش��خص 
کنیم و پس از آن از ابتدای سال 96 میزان مشخص شده 
باید آزاد ش��وند. درحال حاضر نیز عملیات اجرایی س��هام 
عدالت به پایان رسیده و مجامع شرکت های سهام عدالت 
در تیر ماه سال جاری برگزار و به پایان می رسد، آن زمان 
مشخص می شود که سود س��هام عدالت واریزی به خزانه 

دولت چقدر است.

  آی�ا میزانی که قرار اس�ت اعالم ش�ود، 
احتم�ال دارد ک�ه به میزان مقرر ش�ده 40 

هزار میلیاردی سود سهام عدالت نرسد؟
بله، برآورد ما اینگونه اس��ت که ب��ا توجه به تحقق در 
حدود 18 هزار میلیاردی س��ود س��هام عدال��ت تاکنون، 
م��ا برای مابق��ی آن پیش بینی تحقق ح��ول و حوش 50 

درصدی را داریم.

  بنابرای�ن هیچ گونه قیدی مبنی بر اینکه 
به صورت حتمی باید 40 هزار میلیارد سود 

سهام عدالت محقق شود، وجود ندارد؟
در قانون آمده اس��ت که طی 10 س��ال، از محل س��ود 
س��هام، قیمت آن پرداخت ش��ود، حال اگر طی 10 س��ال 
میزان س��ود، به مبلغ پیش بینی شده نرسد، مابقی آن باید 
از سهام دار گرفته شود؛ به طور مثال اگر از محل حسابرسی 
شده مشخص شود که 500 هزار تومان باید به ازای سهام 
در دس��ت مردم، به خزانه پرداخت ش��ود، ب��ه مردم اعالم 
می شود که این میزان را به خزانه واریز کنند تا یک میلیون 
توم��ان آزاد ش��ود، یا اینکه م��ا به این نتیجه برس��یم که 
خودمان طی یک عملیات حس��ابداری، بدون دریافت وجه 
از مردم، با کس��ر همان 500 هزار تومان از سود پرداختی، 
تنها 500 هزار تومان به سهامداران پرداخت کنیم.البته به 

احتمال بسیار قوی، همان راهکار دوم اجرایی شود.

  آیا این مسئله هم صحت داردکه سازمان 
خصوصی س�ازی بخواهد در صورت محقق 
نش�دن س�ود مق�رر، س�هام ش�رکت های 
س�رمایه گذاری اس�تانی را به عنوان وثیقه 
در گروی خود نگه دارد، تا زمانی که س�ود 
س�هام محقق ش�ود، آن زمان س�هام این 

شرکت ها نیز آزاد شوند؟
ب��رای این مس��ئله، الیح��ه ای تح��ت عن��وان الیحه 
ساماندهی س��هام عدالت، توسط دولت در اواخر سال 94 
تصویب شد. در آن الیحه که قرار است به زودی به مجلس 
شورای اسالمی ارائه شود تا مجلس در خصوص آن تصمیم 
بگیرد، برای این قس��مت تکالیفی مشخص خواهد شد که 
سرنوشت شرکت های سرمایه گذاری استانی به چه صورت 

خواهد شد.
به احتمال قریب به یقین اگر این الیحه تصویب ش��ود، 
ش��رکت های س��رمایه گذاری جای خود را به صندوق های 
قاب��ل معامل��ه در ب��ورس )ETF( می دهند؛ اس��اس کار 
این الیحه تبدیل ش��رکت های س��رمایه گذاری استانی به 

صندوق های قابل معامله در بورس است.

  آیا شرکت های سرمایه گذاری استانی به 
صندوق های قاب�ل معامله در بورس تبدیل 
می ش�وند، ی�ا اینکه آنه�ا منحل ش�ده و 

صندوق ها از محل دیگری تاسیس خواهند 
شد؟

در این الیحه نوشته شده که دولت در مورد شرکت های 
سرمایه گذاری استانی تصمیم گیری می کند، اما دارایی های 
آنها گرفته ش��ده و به صندوق های قابل معامله در بورس 
داده می ش��ود. البته این نکته هم الزم به ذکر است که بنا 
به تصمیم دولت، ممکن اس��ت که ی��ک یا چند صندوق 
)ETF( ب��رای منظور تس��هیل معامله س��هام عدالت در 

بورس ایجاد شود.

  بنابراین به ازای هر شرکت سرمایه گذاری 
استانی یک )ETF( ایجاد نمی کنید؟

 )ETF( خیر، احتمال دارد که به ازای هر صنعت، یک
 )ETF( ایجاد ش��ود؛ به طور مثال شرکت های نفتی یک
داش��ته باش��ند، یا اینکه ش��رکت های معدنی دارای یک 
)ETF( باش��ند و به همین ترتیب ب��رای هر صنعتی که 
صنایع آن جزئی از ش��رکت های س��هام عدالت باشد، یک 
صن��دوق )ETF( ایجاد خواهد ش��د. در مجموع می توان 
گفت قصد دولت این است که وزارتخانه ای عمل کنند. به 
طور مثال وزارت نفت یک )ETF( می سازد و سهام تمام 
 ش��رکت های زیرمجموعه این وزارتخان��ه در این صندوق

وارد می شود.

  در این صورت مجددا دولت جایگاه خود 
را در سهام عدالت حفظ می کند، آیا این با 

هدف اصلی این مسئله تضاد ندارد؟
دولت در مدیریت نقش��ی ندارد، ای��ن روند هم تنها به 
خاطر این مس��ئله اتف��اق می افتد که صنای��ع به صورت 
تخصصی هدایت ش��وند، ن��ه اینکه بخواهی��م مدیریت را 
به دست دولت بس��پاریم.  صندوق های )ETF( را بخش 
خصوص��ی مدیریت خواهد کرد، ام��ا بخش خصوصی که 
متخصص این امر باشد. به طور مثال شرکتی که متخصص 
امر فوالد است، مدیریت صندوق )ETF( صنعت، معدن و 

تجارت را برعهده می گیرد.

  راه انتخاب بخش خصوصی متخصص برای 
در دست گرفتن مدیریت این صندوق ها به 
چه ص�ورت اس�ت؟ آیا آنها توس�ط دولت 
انتصاب می شوند، یا از فرمول دیگری برای 
انتخاب بخش خصوصی متخصص استفاده 

می کنید؟
انتخاب این بخش خصوصی متخصص، توس��ط هیئت 
امنا ص��ورت می گیرد، البته گفتنی اس��ت که هیئت امنا 
دولتی هستند که شامل پنج وزیر می شوند؛ وزیر اقتصاد، 
وزیر کار، تع��اون و رفاه اجتماعی، معاون راهبردی رئیس 
جمه��ور ) رئیس س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی(، وزیر 
دادگس��تری و وزیر ذی ربط ) وزیر مربوط به هر صنعت(، 
هیئت امنا را تش��کیل می هند که این مجموعه مسئولیت 
انتخ��اب هدایت کنندگان صندوق های )ETF( را برعهده 
دارد. اما الزم به ذکر اس��ت ک��ه دولت پس از این انتخاب 
دیگر در صحنه مدیریت نقش نداشته و وارد مرحله نظارت 

بر اجرای امور می شود.

حسین رهجو
 خبرنگار

گزارش صندوق ها

وضعیت شرکت های سرمایه گذاری استانی در دوره پایانی سهام عدالت تشریح شد؛

تالش برای بازپس گیری مدیریت سهام عدالت

المیرا ناجی، كارشناس معامالت كارگزاری تأمین سرمایه نوین

خالصه ای از مهم ترین معامالت سهامداران عمده در هفته ایی كه گذشت ) 95/01/30-95/01/25(

بازدهی 34 صندوق سرمایه گذاری بیشتر از شاخص بود
در هفته منتهی به 29 فروردین ماه، 89 صندوق س��رمایه گذاری بررس��ی شد. میانگین 
بازدهی صندوق ها در این هفته 4/79- درصد بوده است. 34 صندوق بازدهی بیشتری از 

شاخص داشته و 3 صندوق بازدهی مثبت داشته اند.
صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران با کسب 0/85 درصد بازدهی، پربازده ترین صندوق هفته بوده است. این صندوق 
3/33 درص��د از س��رمایه 7/4 میلیارد ریالی خ��ود را در صنعت مواد و محصوالت داروی��ی، 2/29 درصد در صنعت 
چند رش��ته ای صنعتی، 1/49 درصد در صنعت بیمه و صندوق بازنشس��تگی و 91/41 درصد در سایر دارایی های با 
نقدشوندگی باال سرمایه گذاری کرده است. صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار با 0/39 درصد بازدهی، 
دومین صندوق پربازده هفته بوده است. این صندوق 100 درصد از سرمایه 9282 میلیارد ریالی خود را در خارج از 
بازار سهام سرمایه گذاری کرده است. سومین صندوق پربازده هفته، صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان 

هنر است که 10/.0 درصد بازدهی داشته است.
 ای��ن صندوق 5/65 درصد از س��رمایه 20 میلی��ارد ریالی خود را در صنعت مخابرات و باقیمانده آن را در س��ایر 
دارایی های با نقدشوندگی باال سرمایه گذاری کرده است. در مقابل، صندوق دماسنج با کسب 19/58- درصد بازدهی، 
کم بازده ترین صندوق هفته بوده اس��ت. این صندوق 29/26 درصد از س��رمایه 72 میلیارد ریالی خود را در صنعت 
خودرو و ساخت قطعات، 17/64 درصد در صنعت محصوالت شیمیایی، 12/5 درصد در صنعت عرضه برق، گاز، بخار 

و آب گرم و 3/38 درصد در سایر دارایی های با نقدشوندگی باال سرمایه گذاری کرده است.
 صندوق یکم س��هام گس��تران ش��رق با 13/39- درصد بازدهی، دومین صندوق کم بازده هفته بوده اس��ت. این 
صندوق 24/98 درصد از سرمایه 6/5 میلیارد ریالی خود را در صنعت بانک ها و موسسات اعتباری، 23/36 درصد در 
صنعت خودرو و ساخت قطعات، 12/25 درصد در صنعت محصوالت شیمیایی و 17/57 درصد در سایر دارایی های 

با نقدشوندگی باال سرمایه گذاری کرده است. 
صندوق ارگ نیز با 10/71- درصد سومین صندوق کم بازده هفته بوده است. این صندوق 16/52 درصد از سرمایه 
17/2 میلیارد ریالی خود را در صنعت س��رمایه گذاری ها، 15/42 درصد در صنعت خودرو و ساخت قطعات، 14/24 
درصد در صنعت ماشین آالت و دستگاه های برقی و 18 درصد در سایر دارایی های با نقدشوندگی باال سرمایه گذاری 

کرده است.

محمدحسین حقیقی
مدیر سرمایه گذاری مشاور 

سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین

بازده هفتگی )درصد(NAV )ریال(تعداد واحدعمر صندوق )روز(نام صندوق
1,077,1040/85 6,896 700 نیكوكاري دانشگاه تهران

1,017,6340/39 9,121,311 139 صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت امید انصار
1,015,6230/10 19,677 260 صندوق سرمایه گذاري نیكوكاري نیك اندیشان هنر 

0/25-1,050,404 127,579 123 نیكوكاري میراث ماندگار آریان
0/58-4,855,052 8,266 2,073 فیروزه

صندوق های با بیشترین بازده

بازده هفتگی )درصد(NAV )ریال(تعداد واحدعمر صندوق )روز(نام صندوق
19/58-740,993 97,458 919 دماسنج

13/39-1,255,522 5,205 1,019 یكم سهام گستران شرق
10/71-2,785,559 6,202 2,015 ارگ
10/56-1,018,489 55,660 812 افق

10/32-1,917,228 10,525 2,177 نواندیشان

صندوق های با كمترین بازده

 ب�رآورد ما اینگونه اس�ت که با توج�ه به تحقق در 
حدود 18 هزار میلیاردی سود سهام عدالت تاکنون، 
م�ا برای مابقی آن پیش بینی تحقق حول و حوش 50 

درصدی را داریم.
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8,59سایر واسطه گرى هاى مالى     

7,2دباغى، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش     

5,86فلزات اساسى     

5,31-محصوالت چوبى     

3,98استخراج کانه هاى فلزى     

3,82-خودرو و ساخت قطعات     

3,76خدمات فنى و مهندسى     

3,15-ساخت رادیو، تلویزیون و دستگاهها و وسایل ارتباطی     

2,97-قند و شکر     

2,66سرمایه گذاریها     

6,84فلزات اساسى     

4,9هتل و رستوران     

4,8رایانه و فعالیتهاى وابسته به آن     

4,72استخراج ذغال سنگ     

3,31سیمان، آهک و گچ     

3,25-قند و شکر     

3,21سایر محصوالت کانی غیر فلزي     

2,83سرمایه گذاریها     

2,13مواد و محصوالت دارویى     

2,09-محصوالت غذایی و آشامیدنی      

میزان مالكیت سهام در اختیار سهامدار عمده نماد شركت
10.8 میلیون سهم 

6.7 میلیون سهم
29 میلیون سهم

24.6 میلیون سهم

حتوكا
غاذر
وتوكا
توریل

بانك سامان

4.4 میلیون سهم  دسانكو شركت سرمایه گذاري اعتضادغدیر-سهامي خاص
30.2 میلیون سهم ولساپا شركت سرمایه گذاري اندیشه محوران-سهامي خاص

201.2 میلیون سهم خبهمن شركت سرمایه گذاري بهمن-سهامي عام
9.1 میلیون سهم بكام شركت سرمایه گذاري تدبیرگران آتیه ایرانیان

415.3 میلیون سهم
1.8 میلیارد سهم

بكام
كنور شركت سرمایه گذاري توسعه معادن وفلزات-سهامي عام

7,9  میلیون سهم بكام شركت سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري
1.7 میلیارد سهم

41.7 میلیون سهم
خودرو
خوساز شركت سرمایه گذاري سمند-سهامي خاص

10.4 میلیون سهم بمپنا شركت سرمایه گذاري فرهنگیان-سهامي خاص
842.2 میلیون سهم ونوین شركت سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهرایران
453.3 میلیون سهم
578.3 میلیون سهم
728.5 میلیون سهم
84.5 میلیون سهم

وبملت
خودرو
خساپا
ارفع

شركت سرمایه گذاري ملي ایران-سهامي عام

1.8 میلیارد سهم غشهد شركت سرمایه گذاري نوش مازندران-سهامي خاص
24,2 میلیون سهم وپترو شركت مدبران اقتصاد-سهامي خاص
1.6 میلیارد سهم كگل شركت گروه مدیریت سرمایه گذاري امید-سهامي خاص
2.3  میلیون  سهم چافست صندوق سرمایه گذاري توسعه صادرات

462,3  میلیون سهم وپاسار شركت اندیشه سازان بسامان ونداد-سهامي خاص
443.3 میلیون سهم ومعادن شركت توسعه معدني وصنعتي صبانور-سهامي عام
21.4 میلیون سهم سمگا شركت نمادافزون پاسارگاد-سهامي خاص

138.4 میلیون سهم تیپیكو شركت توسعه ومدیریت سرمایه صبا-سهامي خاص
10,9  میلیون سهم
225,6 میلیون سهم
34,6 میلیون سهم

كاما
وبشهر
ثباغ

صندوق سرمایه گذاري گنجینه آرمان شهر

1,4 میلیارد سهم وبصادر صندوق سرمایه گذاري.ا.بازارگرداني سپهرصاد
106,6 میلیون سهم وسینا صندوق سرمایه گذاري.ا.بازارگرداني بانك سین
83.4  میلیون سهم كوثر شركت خدمات بیمه اي سهندمشاور-سهامي خاص
32.9 میلیون سهم فلوله شركت توسعه صنعتي مشفق-سهامي خاص

109.9  میلیون سهم مارون شركت سرمایه گذاري آتیه صبا-سهامي خاص
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بـورس فلزات
قیمت فلزات در بازار جهانی لندن)دالر در هر تن(

هفته اول اردیبهشتهفته چهارم فروردین
تحویل سه ماههقیمت نقدیتحویل سه ماههقیمت نقدی

4715.504700.004798.004778.00مس

1514.001525.501547.001555.50آلومینیوم

1795.001805.001886.501900.00روی

1690.501700.001711.501718.00سرب

8655.008685.008950.008995.00نیکل

16950.0016880.0017150.0017200.00قلع

واکاوی صادرات در بورس کاال؛ 

سنگ هایی که به قطار صادرات بورس کاال پرتاب می شود 

بــازار   داخلــی

خبــر     

در انتظار حرکات اصالحی دالر
هفته گذشته دالر آزاد در محدوده قیمتی سه هزار و 460 تومان معامله شد. این نوع ارز در 
ماه ها و روزهای اخیر نوس��ان زیادی را تجربه کرده که بس��تر استفاده  نامناسب و غیرقانونی 
ع��ده ای از معامله گ��ران از این موقعیت را فراهم آورده و به همین دلیل برخی تجار از ورود و 
سرمایه گذاری در بازار داخلی اجتناب می کنند و بسیاری از سرمایه ها در داخل کشور بالاستفاده مانده است. در این 
میان معامالت آتی ارز به صورت غیررس��می در بازار انجام می شود تا عالوه بر افزایش فعالیت سرمایه گذاران داخلی، 

سرمایه گذاران خارجی نیز برای ورود به بازار داخل ترغیب شوند.
گفتنی اس��ت معامالت آتی ارز در س��اماندهی بازار نقش بس��یار موثری خواهد داش��ت و از حجم سفته بازها در 
معامالت نقدی می کاهد. )آخرین بار آذرماه سال 93 بود که عرضه ارز بازار ساز درنتیجه تقاضای زیاد معامله گران 

ارزی بی ثمر شد تا دالر با یک شوک افزایشی مواجه شود.
 برخی فعاالن بازار بر این عقیده اند زیان هایی که از دی ماه 93 درنتیجه رفتارهای سفته بازانه معامله گران ارزی 
در آذر 93 گریبان گیر این دس��ته ش��د، باعث شده این دس��ته رفتارهای سفته بازانه را کنار بگذارند(. از سوی دیگر 
معامالت آتی ارز در صورت حمایت کامل بانک مرکزی و دولت، به خصوص اکنون که تحریم ها علیه ایران رفع شده، 
بدون ش��ک سبب افزایش س��رمایه گذاری های بلندمدت در صنایع مختلف می شود چراکه در این معامالت، یکی از 
ریسک های بزرگ سرمایه گذاران یعنی نوسانات نرخ ارز پوشش داده می شود و از همه مهمتر، نقش واسطه در این 

میان کمرنگ تر خواهد شد.
 درنهای��ت می توان گف��ت راه اندازی معامالت آتی ارز می تواند عالوه بر ثبات نرخ ارز، در ش��فافیت و بهبود روند 
معامالت در بازار ارز تاثیر بس��زایی داش��ته باش��د، به طوری که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داخلی و خارجی 
 با چش��م اندازی از آینده، می توانند به آس��انی وارد معامالت ش��ده و از نگرانی هایش��ان نس��بت به نوس��انات قیمت 

ارز بکاهند.
قابل ذکر اس��ت با توجه به نوس��انات کاهش��ی دالر در بازار آزاد، اجرایی شدن سیاست ارز تک نرخی تقویت شده 
اس��ت و به نظر می رس��د با لغو تحریم ها، افزایش صادرات و بازگش��ت دارایی های بلوکه ش��ده، باز شدن سوئیفت و 
کمرنگ ش��دن نقش معامله گران غیررس��می ارزی بهای دالر بیش  از پیش کاهش یابد و خود را به قیمت دالر در 

اتاق مبادالت نزدیک کند.

چین در اندیشه تصاحب منابع خارجی مس
 انتشار ارقام مربوط به واردات مس چین در فصل نخست 2016 نشان داد که واردات مس این کشور در این مدت 
باال بوده است. رویترز با اشاره به واردات 570 هزار تنی مس چین در ماه مارس اعالم کرد: این رقم در مقایسه با مدت 

مشابه 2015 با افزایش 36 درصدی مواجه شده است.
»سرخیو فرناندز«، نایب رئیس کمیسیون دولتی مس شیلی)کوچیلکو( اعالم کرد: بیشترین تاثیر مثبت بر قیمت 

مس از اخبار واردات چین به دست آمد.
در همین حال، تارنمای »ماینینگ« نوشت: در حالی که تولید مس جهان در سال 2015 حدود 3.5 درصد افزایش 
یافت، اما تولید چین با کاهش مواجه ش��د. چین  تا س��ال 2018 بیش از 46 درصد تقاضای مس جهان را بر عهده 
خواهد داشت و با توجه به کمبود تولیدات داخلی، یکی از شرکت های بزرگ معدنی این کشور اعالم کرده که تنها راه 

حل این مشکل رفتن به آن سوی مرزهاست.
تولید معدنی چین با یک میلیون و 660 هزار تن، 8.7 درصد از عرضه جهانی مس را ش��امل می ش��ود. تولید مس 
جهان در سال 2015 بیش از 19 میلیون تن بود. چین دومین تولیدکننده مس جهان محسوب می شود که البته پرو 
به زودی و در آینده نزدیک جای آن را می گیرد، چراکه این کشور آمریکای التین سال گذشته رشد 28 درصدی در 

تولید این فلز داشته است.
تولید مس پرو، امس��ال و س��ال آینده افزایش می یابد، چون پروژه های جدیدی که توسط معدن »الس بامباس« 

راهبری می شود، به مدار تولید می آید. نخستین محموله این معدن در ژانویه ارسال شد.
الس بامباس پروژه ای است که اجرای آن 10 سال قبل از سوی شرکت اکستراتا آغاز شد. مالک عمده این معدن 
هم اکنون شرکت »چاینا ماین متالز« به همراه دو شرکت چینی دیگر است. مقامات چینی فرآیند تملک این معدن را 
در سال 2014 و پس از یک دوره دو ساله مهندسی کرده بودند، چراکه پس از موافقت با ادغام شرکت های »اکستراتا« 
و »گلنکور«، شرکت سوئیسی از این پروژه کنار گذاشته شد. دولت چین موافقت خود را با ادغام شرکت های »اکستراتا« 

و »گلنکور« مشروط به فروش معدن »الس بامباس« به شرکت های چینی کرده بود.

بازارخارجی
انتظار برای افزایش تحرکات قیمتی

حواش��ی مربوط به دیدار بزرگان آمریکایی، س��خنرانی برخی از مقامات فدرال رزرو، انتشار 
اطالع��ات آماری بزرگترین اقتصاده��ای جهان و برگزاری اجالس س��ران اوپک طی دو هفته 

گذشته، نقش قابل توجهی در نوسان بازارهای جهانی ایفا کردند. 
با دیدار غیرمنتظره و پنهانی جنت یلن )رئیس فدرال رزرو( و باراک اوباما در 23 فروردین، س��یگنالی منفی درباره 
بزرگترین اقتصاد جهان به فعاالن بازارهای مالی مخابره  ش��د و ش��اخص دالر روندی رو به کاهش را آغاز کرد؛ چراکه 
بحث و تبادل نظر این دو مقام عالی رتبه درخصوص چشم انداز اقتصاد آمریکا و ریسک های تهدید کننده آن، باعث شده 
بود حس اطمینان بازیگران بازارهای جهانی نسبت به بزرگترین اقتصاد جهان کاهش یابد. اما دیری نپایید که تعدادی 
از سران ارشد فدرال رزرو با نگاهی خوشبینانه درخصوص وضعیت مطلوب این اقتصاد، سخنرانی هایی را انجام داده و 

جهش روبه باالی ارزش دالر را فراهم آوردند.
در هفته منتهی به 27 فروردین ماه، آمارهای بااهمیتی نیز از این اقتصاد به اعالن عموم رس��ید. بنابر گزارش های 
موجود، نرخ تورم این کش��ور از یک درصد به 0.9 درصد کاهش یافت و مقدار هزینه های مصرف کننده افزایش 0.3 
درصدی را تجربه کرد. داده های آماری چینی ها نیز تحرکات ویژه ای را برای بازارهای جهانی فراهم آورد. چراکه نرخ 
تورم این کشور در محدوده 2.3 درصد )بدون تغییر( و میزان تولیدات صنعتی آن با رشدی بسیار قابل مالحظه منتشر 
شدند. تنها آماری که کمی آزردگی خاطر فعاالن بورس های بین المللی را فراهم آورد، کاهش نرخ رشد تولید ناخالص 
داخلی )رش��د اقتصادی( در مقایس��ه با عدد دوره قبل بود. الزم به ذکر اس��ت که رشد اقتصادی این کشور با کاهشی 

0.1 درصدی اعالم شد.
اما ش��اید یکی از مهم ترین اتفاق های هفته اخیر به برگزاری اجالس اوپک در دوحه مربوط ش��ود. متاس��فانه در 
این جلس��ه که حاشیه های زیادی داش��ت، طرح محدودیت تولیدات نفتی به دلیل عدم حضور نماینده ایران و اصرار 
س��عودی ها به ش��راکت ایران در این طرح، با شکس��ت همراه ش��د و بهای نفت که پیش از این پیشخور شده و مورد 

استقبال خریداران قرار گرفته بود )در بازگشایی هفته گذشته بازار( با کاهشی چشمگیر همراه شد.
چشم انداز

ب��رای هفته جاری، برگزاری جلس��ه ف��درال رزرو آمریکا و انتش��ار آمارهای اقتصادی این کش��ور )از قبیل اعتماد 
مصرف کننده و رش��د اقتصادی( از نوسان زاترین رویدادهای بازارهای جهانی به حساب می آیند. به دلیل اهمیت ویژه 

این رخدادها، انتظار افزایش انحراف های قیمتی وجود دارد. 

بورسکاال

معامالت هفتگی بـورس کاال
نوع معاملهقیمت هرکیلو به ریالحجم معامله )تن( تولید کنندهمحصولنام تاالر
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تحلیلگر بازارهای جهانی 
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مریم رستمی
تحلیلگر طال و ارز 

آوای آگاه

انتظار رونق صادرات بورس کاال در غیبت قوانین
مدیرکاالی��ی کارگزاری باهنر صادرات در بورس کاال را از چند 
بعد مورد بررسی قرار داده و اظهار داشت: با توجه به تجربه های 
خوبی ک��ه در زمینه محصوالت پتروش��یمی به خصوص قیر 
داشته ایم، به نظر می رسد اگر باقی محصوالت را هم با روش های 
مورد اس��تفاده در زمینه محصوالت پتروشیمی تعمیم دهیم، 
توانایی هاب منطقه شدن را خواهیم داشت. اما متاسفانه سال 
94 به دلیل تحریم  که رکود به دنبال داشت و بحث سوئیفت 
موجب مشکالت انتقال وجه شد، شاهد افت در این بازار بودیم. 
مضاف بر این موارد رینگ صادراتی یک سری محدودیت های 
دیگر هم دارد که اگر برای تشویق به افزایش صادرات از کانال 
بورس، این مشکالت تسهیل و رفع شوند شاهد رشد بیشتری در 
صادرات محصوالت بورس کاال خواهیم بود.فرزین ابوالعالیی در 
برجسته کردن کمبودهای بورس کاال در حوزه صادرات افزود: 
بعضی از این محدودیت ها مربوط به تعدادی از دستورالعمل ها و 
قوانین مربوط به این حوزه است که به طور اساسی در محدوده 
روابط بازرگانی بین الملل و صادرات نمی گنجند. دس��ته ای از 
قوانین بازرگانی بین المللی بر اس��اس قوانین بازرگانی داخلی 
نوشته شده و بسیاری از اصطالحات تخصصی و مفاهیم مربوط 
به حوزه بین الملل در این قوانین نیامده است. متاسفانه برخی 
قوانین مربوطه دس��ت و پا گیر هستند که مجموع این شرایط 
موجب ایجاد سختی هایی برای خریداران و فروشنده ها در حوزه 

صادرات شده است. 
وی در ادام��ه اظهار کرد: تدوین قوانین کارآمد تاثیر مثبت 
زی��ادی می گذارد به طور نمونه در صادرات قیر تفاهم های بین 
بورس، گمرک و شرکت های تولید کننده صورت گرفته که به 
موج��ب آن هیچ قیری بدون مجوز بورس کاال از گمرک خارج 
نمی شود با این کار به طور حتم راه قاچاق و صادرات محصوالت 

با کیفیت نامناسب بسته خواهد شد. 
مدیر کاالیی کارگ��زاری باهنرتاکید کرد : البته تعمیم این 
ش��رایط به محصوالت دیگ��ر نباید به صورت اجب��ار در انجام 
وظایف و رفع محدودیت ها باش��د بلکه باید در تمام اتحادیه ها 
تولید کننده ها و شرکت های باالدستی  از طریق برگزاری جلسات 
مش��خص پیرامون این موضوع، روشی را که برای محصوالتی 
مانند قیر انجام ش��ده را برای  دیگرکاالها پیاده کنند ، در این 
صورت افق صادرات در بورس کاال بسیار روشن خواهد بود. وی 
برای این امرنقش مقررات را بسیار مهم دانسته و اظهار داشت: 
در بح��ث قوانین و مقررات هم از طریق کمیته تدوین مقررات 
کانون کارگزاران می توان فعالیت هایی برای رفع مشکالت این 
ح��وزه انجام داد و نیز در رابط��ه با بحث های اجرایی رینگ ها، 
انتقال وجوه و تس��ویه که ش��رکت بورس بای��د در جهت رفع 
آن برآی��د، دقت نظر کرد. بازار کاال از نظر بس��ترهای فیزیکی 
و س��خت افزاری شرایط الزم را دارد که برای آن سرمایه گذاری 
عظیمی انجام شده است اما حیف که حدودا دو هفته یک بار تنها 

قیر از این کانال صادر می شود. 

مدیرکاالیی کارگزاری باهنر  با اشاره به صرف هزینه های قابل 
توجه از س��وی کارگزاری ها برای گسترش صادرات بیان کرد: 
بسیاری از کارگزاری ها شعبه های مختلفی را از جمله در مناطق 
آزاد تاسیس کرده اند. بنابراین بسترهای سخت افزاری مورد نیاز 
برای صادرات فراهم است به شرطی که سازمان بورس و بورس 
کاال ب��ه لحاظ قوانین و مقررات به تولیدکننده ها کمک کنند. 
همچنین از طرف دیگر امثال تفاهم نامه  س��ه جانبه امضا شده 
میان گمرک، سازمان توسعه و تجارت و بورس در مورد قیر که 
دارای نتایج مثبتی هم بود، منعقد شود تا با کمک این راهکارها 

مشکالت موجود از بین رود.  
ابوالعالیی قوانین و مقررات ناکارآمد، مشکالت انتقال وجوه،  
پیش دریافت های اولیه کاالها، قیمت گذاری  و نحوه عرضه  را از 
جمله مهم ترین مشکالت در رینگ صادرات محصوالت بورس 

کاال برشمرد. 
وی ب��ا اش��اره به ای��ن که چندس��ال پیش ای��ران مرجع 
قیمت گذاری قیر در منطقه بود، افزود: چون  دیگرحمایتی وجود 
ن��دارد آن جایگاه هم از بین رفته اس��ت. اما در بحث صادرات 
هنوز به کشورهای حوزه خلیج فارس، افریقا و بعضی کشورهای 

جنوب شرق آسیا مانند هند قیر زیادی فروخته می شود.
 

روزنه هایی برای رونق معامالت بورس کاال
همچنین مدیر بورس کاال و انرژی کارگزاری س��هم آش��نا در 
تحلیل روند رینگ صادراتی محصوالت بورس کاال به آمار موجود 
اشاره کرد و افزود: در سال گذشته کاالهای قیر، عایق رطوبتی، 
سنگ آهن، گوگرد اکسید آلومینیوم، پلی اتیلن ترفتاالت، مس 
و لوب کات در این رینگ عرضه شد که بیشترین حجم معامله 
متعل��ق به گروه قیر و عایق رطوبتی ب��ود در حالی که بر روی 
محصوالت مس، اکسید آلومینیوم و پلی اتیلن ترفتاالت هیچ 
معامله ای صورت نگرفت. از مجموع 11 میلیون تن محصوالت 
عرضه ش��ده در س��ال94 بیش از 50 درصد مورد معامله قرار 
گرفت که آمار قابل توجهی است. امین شکرریز با تاکید بر این 
که رونق معامالت محصوالت قیر و عایق های رطوبتی این رینگ 

ریشه در همکاری خوب بورس کاال و گمرک داشت اعالم کرد: 
با توجه به مصوبه موجود افرادی که در نظر دارند این محصوالت 
را ص��ادر کنند، باید حتما از طریق بورس کاال معامالت خود را 
انجام دهند چرا که تنها با برگه اعالمیه تس��ویه صادر ش��ده از 

طریق بورس کاال این امر امکان پذیر است.
وی برای معامالت بورس کاال مزایایی مانند کشف نرخ شفاف، 
تضمین کمیت و کیفیت، امکان تعریف ان��واع قرارداد بر روی 
معامالت اعم از نقدی، نسیه، سلف، سلف موازی استاندارد، آتی 
و غیره را برشمرده و تاکید کرد: اما جهت توسعه معامالت روی 
اکثر محصوالت در رینگ صادراتی با توجه به شرایط حاکم در 
بازار بین الملل نیازمند خدمات و ابزارهای مناسب تر و بیشتری 

هستیم. 
شکرریز در 5 مورد نیازهای فعلی بورس کاال برای رونق صادرات 
را چنی��ن عنوان کرد: در حال حاضر قوانین و مقررات حاکم از 
جمله مهلت تسویه، مهلت تحویل بار، جرایم مربوط و غیره بر 
معامالت بورس کاال برای تمام کاالها یکسان است، با توجه به 
این که در بازارهای بین المللی ساز و کار معامالت با توجه به نوع 
محصول، بازار هدف، حمل و نقل، تعهدات و نوع تسویه متفاوت 
است شرایط خاص خود را دارد. جهت توسعه این بازار الزم است 
در س��اختار قوانین و مقررات بورس اصالحات جدیدی صورت 
گیرد. دوم این که با توجه به امکان تعریف انواع قرارداد و استفاده 
از ابزارهای نوین در بورس کاال از جمله سلف موازی، استاندارد، 
آپشن و قراردادهای آتی باید جهت توسعه رینگ صادراتی روی 

محصوالت متفاوت، این ابزارها فعال شوند.
 نکته س��وم این که در خصوص تسویه معامالت در رینگ 
صادراتی باید ش��رایطی به وجود آید تا ام��کان مبادالت ارزی 
عالوه بر کش��ور مبدا در کشور مقصد نیز فراهم شود. در مورد 
چه��ارم باید بگویم به دلیل وجود دو ن��رخ ارزی )نرخ دولتی و 
بازار آزاد( ش��رایطی می خواهیم تا با ارز تک نرخی معامالت با 
شفافیت بیشتری انجام گیرد و آخرین مورد الزم است با استفاده 
از ابزاهایی مانند س��لف موازی استاندارد و آتی امکان پوشش 

ریسک بازرگانان و سرمایه گذاران خارجی فراهم شود. 

تحلیل بازار

فعالیت معامله گران آتی سکه کمتر شد
هفته گذشته محدود ش��دن دامنه نوسانی دالر و فاصله محدود 
نرخ این ارز در بازار تهران و کشورهای همسایه سبب کمتر شدن 
فعالیت معامله گران آتی ش��د و بهای شاخص ارزی به مرز3460 
تومان رس��ید. همس��و با این کاهش، قیمت س��که در بازار نقدی روند نزولی در پیش 

گرفت، اما باال بودن تقاضا موجب ش��ده همچنان سکه باالتر از ارزش ذاتی خود معامله 
 ش��ود. قراردادهای آتی س��که نیز با توجه به افت قیمت ها در بازارهای موازی، برآیندی 

منفی داشت. 
نوسان های کم قیمت ها به کاهش حجم معامالت در تمام سررسیدها منجر شد. از سویی 
دیگ��ر با توجه به افزایش قیمت های تس��ویه بازار در دو هفته اخی��ر، بورس کاال از روز 

یکشنبه 29 فروردین ماه، وجه تضمین را به 1.100.000 تومان افزایش داد.

شیما رضایی
کارشناس واحد آتی کاال 
کارگزاری سرمایه و دانش

زمانی که اس�اس نامه بورس کاال نوش�ته می ش�د، ای�ن گونه تاکید 
کردند که این بورس محلی برای رونق تجارت انواع کاالها باش�د تا 
دستاوردهای مالی خوبی نصیب دارندگان کاالها شود، یکی از راه های کسب درآمد برای 
همان تجارت خوب ورود به دروازه های صادراتی اس�ت که نگاه به آمار بورس کاال نشان 
می دهد این هدف گذاری س�اده اقتصادی درآن مجموعه با آن که به گفته کارشناس�ان 
بس�ترهای الزم را دارد به خوبی محقق نش�ده و در بعضی کاالها اوضاع تعریف چندانی 

ن�دارد. ارقام موجود حکایت می کند قیر و عای�ق رطوبتی در صدر و برخی محصوالت با 
فاصله قابل توجهی در قعر جدول قطار رینگ صادراتی سال 94جا خوش کرده اند که در 
این میان رتبه پایین محصوالت کش�اورزی خیره کننده تر است چرا که در بازار عریض و 
طویل محصوالت کش�اورزی به طور حتم باید بورس کاال جایگاه بهتری می داش�ت؛ چرا 
این بورس کاالیی از چش�م انداز خود فاصل�ه دارد و چرای دیگر این که عایق رطوبتی و 

قیر چگونه توانسته اند به  باالی جدول صادرات راه پیدا کنند؟

لیلی شهیر
خبرنگار

اصالحیه
به این وس��یله س��مت آرش مرشد س��لوک در گزارش صفحه 6 هفته نامه هفته گذشته )شماره137( اصالح 
می شود. سمت صحیح ایشان، مدیر عامل مدیریت سرمایه آوا است که به اشتباه مدیر بورس کاالی کارگزاری 

نوین نوشته شده بود. 
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تي سكه آ روند تغييرات سررسيد ها



در هفته گذش��ته بازارهای جهانی در انتظار برای برگزاری 
نشس��ت طرح فریز نفتی در دوحه  واکنش های متفاوتی از 
خود نش��ان دادند. روز جمعه  بازارهای جهانی  با روندی نزولی روبرو شدند 
و ب��ه این ترتیب  س��ودی ک��ه در اوایل هفته  و با افزای��ش قیمت نفت) به 
دلیل انتظار برای برگزاری نشس��ت فریز نفتی( نصیب س��رمایه گذاران شده 

بود، خنثی شد.
 بورس های جهان از ش��انگهای تا فرانکفورت و نیویورک هفته گذشته را 
با خس��ارتی کمتر از 0.5 درصد پشت سر گذاش��تند. این روند خود حاکی 
 CMC Markets از افزایش س��ود بود. جاس��پر الور  تحلیلگر موسس��ه
می گوید: عملکرد قدرتمند بازارهای س��هام در اروپا روز جمعه با مانع روبرو 
شد. آمار نشان می دهد کاهش رشد اقتصادی چین و رسیدن به پایین ترین 
میزان طی 7 سال گذشته در کنار تردید درباره توافق تولید کنندگان نفت 
برای فریز کردن تولید خود  در نشس��ت دوحه به عواملی برای س��ودآوری 

سرمایه گذاران تبدیل شدند.
هفته گذش��ته قبل از برگزاری اج��اس دوحه قیمت های نفت با کاهش 
روبه رو ش��د زیرا بیژن زنگنه وزیر نفت ای��ران اعام کرد  در مذاکرات طرح 
فریز نفتی ش��رکت نمی کن��د و به جای او نماینده جمهوری اس��امی ایران 
در اوپ��ک ب��ه دوح��ه خواهد رف��ت. طی هفته ه��ای اخیر قیم��ت نفت  با 
نوس��انی منف��ی روبرو ش��ده بود که  دلی��ل آن گمانه زنی درباره نشس��ت 
دوحه بود. ان��دی لیپلو از موسس��ه Lipow Oil Associates می گوید:  
پیش بین��ی درباره قیم��ت نفت چنان پایین بود که کش��ورهای عضو اوپک 
 و حت��ی تولی��د کنندگان غیراوپک  با تمام توان س��عی دارن��د این روند را 

تغییر دهند.
این درحالی اس��ت که بیش��تر ش��رکت های تولید کننده نفت اکنون با 
پیامدهای کاهش قیمت نفت دس��ت و پنجه نرم می کنند از جمله  شرکت 

بریتیش پترولیوم انگلیس، توتال فرانسه و غول آمریکایی شورون.
 از س��وی دیگر آمار دولت چین نشان می دهد رشد اقتصادی این کشور 
در سه ماهه نخست سال 2016 فقط 6.7 درصد بوده که کمترین رقم طی 

7 سال اخیر به حساب می آید.  
به هرحال تحلیلگران به برخی 
نش��انه های مثبت در آمارهای 
دیگر نیز اشاره می کنند مانند 
رش��د 6.8 درصیدی  تولیدات 
صنعت��ی در م��اه م��ارس که 
حاکی از  بهبود وضعیت رکود  
در دومین اقتصاد بزرگ جهان 
اس��ت.  جولی��ان اوانزپریچارد  
 Capital موسس��ه  از 
می گوی��د:   Economics
به نظر می رس��د فرآیند رشد 
اقتص��ادی چی��ن  ب��ه پای��ان 
سیاست های  اما  است.  رسیده 
از  آزادگیران��ه   و  انبس��اطی 
این اقتصاد  گسترش رکود در 

جلوگیری کردند.
 همچنین در بورس کش��ور 
ژاپن  نیک��ی  یعنی  همس��ایه، 

اوضاع تفاوت چندانی نداش��ت.  ش��اخص نیکی پس از سه روز رشد، با 0.4 
درصد کاهش روبرو ش��د. این درحالی بود که ش��رکت هایی مانند س��ونی، 
هوندا موتور و بریجس��تون، ب��ه طور موقت عملی��ات در واحدهای تولیدی 
 خ��ود را متوق��ف کردن��د. دلیل ای��ن روند زلزله 6.5 ریش��تری ب��ود که 9 

قربانی داشت.

بورس های آسیا منفی شدند
روز یکش��نبه نیز بهای نفت به پایین ترین میزان طی دوهفته رسید زیرا 
تولید کنندگان بزرگ نفت  دنیا در دوحه مشغول  مذاکره برای اجرای طرح 

فری��ز نفت��ی بودن��د و این امر 
سبب ش��د  بورس های جهانی 
با ش��یبی نزولی روبرو ش��وند. 
در ای��ن میان س��رمایه گذاران  
نظرات مختلف��ی درباره نتایج 
بورس های  داشتند.   مذاکرات 
آمریکایی با 2.8 درصد کاهش 
روبه رو ش��دند، از سوی دیگر 
 Standard & ش��اخص 
Poor’s 500  نی��ز کاس��ته 
ش��د. ای��ن رون��د پ��س از آن 
اتفاق افتاد که تولید کنندگان  
انرژی اعام کردند طی 4 روز 
قبل با کاهش سودآوری روبرو 
اروپایی  بورس های  اند.  ش��ده 
پس از ی��ک هفت��ه صعودی، 
کاس��ته ش��دند.  ارزش سهام 
ب��ه  داری   خزان��ه  صن��دوق 
دلی��ل آمار ناامید کننده تولید 

کارخانه های آمریکایی کاسته شد.
 ام��ا تاثیرات نشس��ت دوح��ه برای اجرای ط��رح فریز نفت��ی به همین 
جا ختم نش��د.  این نشس��ت به درخواس��ت عربس��تان به تعویق افتاد و در 
نهایت بی نتیجه پایان رس��ید زیرا عربس��تان بدون ش��رکت ایران در طرح 
حاض��ر به امضای آن نش��ده ب��ود. این درحال��ی بود که ی��ک روز مانده به 
برگزاری نشس��ت وزی��ر نفت ایران اع��ام کرد در نشس��ت حاضر نخواهد 
ش��د و نماین��ده  ای��ران در اوپ��ک در آن ش��رکت می کن��د. همچنی��ن او 
 اع��ام ک��رد توافقنامه طرح نشس��ت نفت��ی را امضا نخواهد ک��رد اما از آن 

حمایت می کند.

 به هرحال روز دوش��نبه تمام این رویدادها در بازار تاثیرگذار ش��دند. در 
پی شکس��ت طرح فریز نفتی بهای نفت 3 دالر کاس��ته شد و دوباره به مرز 
40 دالر رس��ید. به عبارت دیگر قیمت نفت خ��ام »نیمکس« برای تحویل 
در ماه می به 37.68 دالر به ازای هر بشکه رسید که نسبت به روز یکشنبه 
6.7 درص��د پایین تر بود. همچنین  قیمت نفت خام برنت نیز برای تحویل 
در ماه ژوئن 6.7 درصد کاهش یافت و به 40.18 دالر رس��ید. نزولی شدن 
بهای نفت به بازارهای س��هام آس��یایی نیز س��رایت کرد و شاخص های این 

منطقه منفی شدند.
در همین راستا شاخص MSCI بازارهای سهام آسیا اقیانوسیه بجز ژاپن 
0.9 درصد کاهش یافت. ش��اخص ش��انگهای کامپوزیت  در چین  نیز 1.3 
درصد کاهش یافت. از س��وی دیگر ش��اخص بورس کره جنوبی با کاهشی 
اندک و معادل 0.5 درصد روبرو شد.همچنین شاخص نیکی 225 ژاپن سه 
درصد کاهش یافت. این درحالی اس��ت که بیش��تر بورس های جهان نسبت 
به انتش��ار اخبار منفی واکنش نش��ان داده اند و وج��ود چنین کاهش هایی 

معمول به نظر می رسد.
هرچند نزولی ش��دن نفت در بازارهای منطقه ای تاثیری منفی داشت اما 
دوباره س��بب ش��د موقعیت طا به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری ایمن در 
بازار رشد کند. به این ترتیب در نخستین روز کاری بازارها در هفته گذشته 
هر اونس طا برای تحویل فوری در معامات روز جاری بازار س��نگاپور 0.5 

درصد افزایش یافت و به 1239.56 دالر رسید.
در ب��ازار نیوی��ورک هر اونس طا ب��رای تحویل در ژوئن ب��ا 3.20 دالر 
ی��ا 0.2 درص��د افزایش، ب��ه 1237.80 دالر رس��ید. به��ای معامات این 
ب��ازار روز جمع��ه 8.10 دالر ی��ا 0.7 درصد افزایش یاف��ت و در 1234.60 
دالر بس��ته ش��د اما این فلز هفته گذش��ته را با ح��دود 0.8 درصد کاهش 
ب��ه پایان برد که نخس��تین کاهش هفتگی در س��ه هفته گذش��ته بود.طا 
از ابت��دای س��ال 2016 تاکنون در بحبوح��ه نگرانیها نس��بت به دورنمای 
 رش��د اقتصاد جهانی و آش��فتگی بازاره��ای مالی، 16 درصد رش��د قیمت 

داشته است.
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تعداد صندوق های س��رمایه گذاری جهان

شیوا سعیدی
خبرنگار

روز دوازدهم فوریه نزدک و جمهوری اس�تونی اعالم کردند، س�کوی 
اقامت الکترونیک تس�هیل خدم�ات الکترونیکی رای گیری مبتنی بر 
بالکچین را در اختیار سهامدارانی قرار می دهند که نام شرکت آن ها در 
لیست تالین بورس اوراق بهادار نزدک آمده است. استونی تنها کشوری 
اس�ت که تنظیم اوراق بهادار در آن کشور وابسته به آرای سهامداران 
در جلسات شرکت هاس�ت. بالکچین دفتر عمومی ثبت تمام معامالت 
بیت کوین است که تا کنون اجرا شده و همواره در حال رشد به عنوان 
»تکمیل« بلوک هاس�ت، بلوک ها به صورت خطی و به ترتیب زمانی به 
بالکچین اضافه شده است. خدمات اقامت الکترونیکی استونی به طور 
کلی سیستم الکترونیکی کارت شناس�ایی  است که برای شهروندان 
مقیم این کشور و خارجی هایی که برای معامله های تجاری به این کشور 
می روند وجود دارد تا بدین وسیله و با استفاده از احراز هویت دیجیتال 
به خدمات دولتی این کشور دسترسی داشته باشند. به عنوان بخشی 
از گردانندگان این برنامه، س�هامدارانی که هویت اس�تونیایی دارند یا 
شهروندان الکترونیکی اس�تونی این توانایی را دارند که در اداره امور 
کاری خود به ش�کلی راحت تر و ایمن تر از قبل نقش داش�ته باش�ند. 
پلتفرم های الکترونیکی اقامت، توانایی بررسی اعتبار سهامداران برای 
خدم�ات رای گیری الکترونیکی را دارد، در حالی که فناوری بالکچین 
اجازه شمارش آرا را با سرعت و دقت باال فراهم می کند. این برنامه قرار 
است در طول س�ال ۲۰1۶ راه اندازی شود. این برنامه به عنوان دومین 
برنامه رسمی پروژه بالکچین شناخته می شود که اجرای آن را نزدک به 
عهده دارد و البته این پس از اجرای موفقیت آمیز نخستین صدور اوراق 
بهادار خصوصی بین س�رمایه گذار و ش�رکت از طریق نزدک، لینک و 
سکوی فعال بالکچین است. در همین رابطه مجله فوکوس گفت و گویی 
با هانس اوله جاکامسن مدیرعامل سرویس بازار و تجارت جهانی نزدک 
انجام داده آقای جاکامسن مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه 

کپنهاگ دارد.
  

 برنامه اقامت الکترونیک بالکچین یک ابتکار بسیار جالب در 
این زمینه است، سوال من این است که نزدک چه طور به این 

ایده دست یافت و اصال این ایده از کجا سرچشمه گرفت؟
کار و تحقیق��ات ما در باکچین ش��کل های مختلف دارد که این اش��کال 
از ب��ازار خصوصی در ایاالت متحده تا فعالیت اخیر ما را در اس��تونی ش��امل 

می شود؛ به طور مشخص در استونی ما یک سری دالیل اساسی دیدیم:
الف. استونی از دیدگاه بخش دولتی، مشتاق است که در صف نخست نوآوری 

قرار بگیرد،  بزرگی و اندازه بازار این کشور این اجازه را به آن ها می دهد.
ب. ما بازار بورس تالین استونی را در اختیار داریم، تنها بازار قابل تنظیم و البته 
امن اس��تونی، بازار بورس س��ی اس دی استونی و البته کسب و کارهای به ثبت 
رسیده که ما در آن لیست شرکت های فهرست شده را برای رای گیری به روش 

قدیمی ارایه می کنیم. این فاکتورها باعث شد تا با سرعت بسیار پیش روی کنیم.

 آی�ا هیچ کش�ور و یا س�ازمانی دیگر وج�ود دارد که قصد 
استفاده از برنامه پیشرفته بالکچین نزدک را داشته باشد؟

ما قصد داریم تا تمام توانمان را برای صرف گسترش و البته اثبات این برنامه در 
استونی به کار گیریم. همزمان با پیش رفتن این برنامه می توانیم در ادامه بر روی 
مناطق دیگر هم تمرکز کنیم. قوانین اروپا در مورد رای گیری الکترونیک و شناسه 

امن چیزیست که ما قصد داریم بیشتر بر روی آن تمرکز کنیم.

 در این زمینه آیا هم تیم ش�دن با س�ازمانی دیگر را هم در 
نظر دارید؟

ما در حال حاضر درگیر تعدادی بس��یار از مشتریان بازار فناوری هستیم، 

با این حال بحث ما برای گام بعدی تاش برای پتانسیل های بالقوه باکچین 
اس��ت. گفته ش��ده است که ما یک برداشت کاما س��اده و آسان برای شروع 
این پروژه داش��ته ایم؛ ه��دف فعلی، حرکت پر س��رعت در بعضی از مناطق 
اس��ت و تعداد زیاد تیم هایی که درگیر این پروژه هستند می توانند با نوآوری 
و ابتکارات جدید آن را متوقف کنند و یا حداقل س��رعت آن را کاهش دهند. 
تمرکز کوتاه مدت ما بر روی این است که نشان بدهیم باکچین می تواند برای 

دنیای واقعی هم راه حل هایی داشته باشد.

 حرف از دیگر مناطق زدید، مناطق دیگر کدام هس�تند؟ به 
غیر از دنی�ای پرداخت ها آیا نزدک می توان�د نگاه خود را به 

آینده معطوف به فناوری بالکچین کند؟
این فناوری هنوز قابلیت های بسیار دارد. اما در حال حاضر، ما اتاق های زیادی 
را برای توسعه ایده ها و پروتکل های جدید اختصاص داده ایم و بر این باوریم که 
فناوری لجر باکچین کاربردها و مزایای بسیار، خارج از دنیای پرداخت ها دارد 

که در حقیقت آن را یک منطقه بزرگ برای گسترش ایده ها می شناسیم.

 آیا بالکچین را در راه اندازی اداره ها به س�بک قدیم بیشتر 
یک فرصت می دانید یا تهدید؟

ای��ن قضیه احتیاج به اثب��ات دارد، به همین دلیل اس��ت که تحقیقات و 
تحلیل هایمان را ادامه می دهیم و در عین حال به همین خاطر است که این 
پ��روژه را در مناطق مختلف آزمایش می کنیم؛ بای��د بتوانیم از این حقیقت، 
اطمین��ان حاصل کنیم که آیا این فناوری، دارای توانایی اداره حجم زیادی از 
کارها به ش��یوه ای امن اس��ت یا خیر؛ هرگاه بتوانیم این قضیه را اثبات کنیم، 
 آن وق��ت می توانیم بگوییم ک��ه باکچین تبدیل به یک نی��روی ویرانگر در 

صنعت می شود.

تاثیر نشست دوحه بربازارها

نفت دوباره نزولی شد

گفت و گویی درباره فناوری جدید نزدک

»بالکچین«درعرصهبورسوصنعتانقالبمیکند

بورس
درصد تغییر نسبت ژانویه 2016

به فوریه 2015 خارجیداخلیکل
منطقه امریکا 

3.8-25214 باربادوس
5.9-641351 اوراق بهادار برمودا
0.6-35834612 سائو پائولو )برزیل(

2.0-99936 بوئرس آیرس
310223870.3 سانتیاگو

746950.0 کلمبیا
3122149818.9 لیما )پرو(

313016.9 پاناما
1.4-1451387 مکزیک

1010011.1 کاستاریکا
626113.3 جامائیکا

23902.4 2453 843نزدک
2.8-1513 2890 403 نیویورک

6.0-357 3496 553گروه TMX ) کانادا(
1.7-  10 289مجموع منطقه

منطقه آسیا-اقیانوسیه 
11180.4 2962 080 استرالیا
515.1 5859 860 بمبئی
0.3-90289210 مالزی

257257NA4.5 چیتاگونگ )بنگالدش(
29529500.0 کلمبو )سریالنکا(

بورس
درصد تغییر نسبت ژانویه 2016

به فوریه 2015 خارجیداخلیکل
288288NA4.0 داکا )بنگالدش(
380380NA3.5 هانوی )ویتنام(

30730701.0 هوشی مینه )ویتنام(
1936.1 1780 873 هنگ کنگ
52252203.6 اندونزی

390.9 3500 509 ژاپن
1145.9 1949 963 کره

114.7 1796 797 ملی هند
191171209.8 نیوزیلند
26526231.1 فیلیپین

-17611پورت مورسبی )پاپوآ گینه نو(
1NA6.8 1081 081 شانگهای
106.7 1747 747 شنزن

7714852860.0 سنگاپور
640640NA3.6 تایلند

550150.0 سیدنی
718685334.5 تایپه

897825721.7 تایوان
3.7  26 365مجموع منطقه

منطقه اروپا- آفریقا- خاورمیانه 
686531.5 ابوظبی
3.8-2272270 عمان

بورس
درصد تغییر نسبت ژانویه 2016

به فوریه 2015 خارجیداخلیکل
5.7-2392354 آتن

2.1-46442 بحرین
101000.0 بیروت
7.5-62620بالروس
3283.0 3623 651 اسپانیا

392391171.6 استانبول
757411.4 کازابالنکا

787801.3 تونس
3939NA0.0اتحادیه غرب آفریقا
848222.4 بخارست )رومانی(

8.3-45450 بوداپست
7.9-82820 قبرس
6.9-61555164 دویچه

606001.7بازار مالی دبی
25124922.4 مصر

0.3-1943124 067یورونکست
5443113.8 ایرلند

383315681.0 ژوهانسبورگ
8578710.4 قزاقستان

10.2-46460 لیوبلیانا )اسلوونی(
2.6-2515 2153 668گروه  لندن

10.6-19328165 لوکزامبورگ

بورس
درصد تغییر نسبت ژانویه 2016

به فوریه 2015 خارجیداخلیکل

4.2-23230 مالتا
1.6-2522493 مسکو
4183313.2 نامیبیا

OMX 79679424.8نزدک
2.1-1841831 نیجریه

2.7-21316845 اسلو )نروژ(
4949NA2.1 فلسطین

434300.0 قطر
17217201.8 عربستان سعودی

SIX 27023436-2.2 سوئیس
727114.4 موریس

31831801.9 اوراق بهادار تهران
2.5-45943722 رژیم اشغالگر قدس

43125.0جمهوری سیشیل
11.00-1521502 اوکراین

906873330.60 ورشو )لهستان(
5.20-917912 وین

7.00-1841840 زاگرب )کرواسی(
0.70%0.7 14 749مجموع منطقه

1.70%1.7 51 403مجموع فدراسیون جهانی  ها
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تخته سیـــاه
مرکز مدیریت مالی آریانا

www .aryanafinance .com

خانه سرمایه

www .khanesarmaye .com

اقتصاد سنجی باید به ساخت حقیقت 
کمک کند.

راگنار فریش

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 تکنیکال مقدماتی

مدیریت سرمایه در بازارهای مالی و طراحی سیستم معامالتی

تحلیل کاربردی امواج الیوت

تحلیل بنیادی مقدماتی

آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه

زمان برگزاریعنوان دوره

 دوره گزارشگری مالی بین المللی 
DIP-IFRS با رویکرد آزمون

اردیبهشت ماه 
1395

9 اردیبهشت تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته
1395

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

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

12 و 13 
1395 اردیبهشت 

Excel 2013 23 و 30 هوش تجاری و تحلیل داده ها در
اردیبهشت 1395

زمان برگزارینام دوره

5 تا 7 خردادمدیریت مالی شرکتی کاربردی

متعاقبا اعالم خواهد شداقتصاد برای مدیران

5 تا 7 خردادمدلسازی مالی در EXCEL - پایه

متعاقبا اعالم خواهد شدمدلسازی مالی در EXCEL - پیشرفته

8 تا 10 اردیبهشتتجزیه و تحلیل صورت های مالی

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(

جوزف اس��تیگلیتز در نهم فوریه ۱۹۴۳ در ش��هر گری ایالت 
ایندیانای آمریکا متولد شد، خود او در این باره می گوید: »فکر 
می کنم هوای گری چیزی در خود دارد که مردم را به س��مت اقتصاددان ش��دن 
س��وق می دهد؛ چرا که نخس��تین برنده جایزه نوبل، پل ساموئلسون هم از اهالی 
همین ش��هر بود مانند خیلی از اقتصاددان های برجس��ته دیگ��ر )پل یک بار در 
معرفی نامه ای که برای من نوشته بود و خالصه ای از دستاوردهای اقتصادی من 
بود این عنوان را اضافه کرده بود که از نظر او، من بهترین اقتصاددان اهل گری، 
ایندیانا هس��تم.( من در خانواده ای بزرگ ش��دم که بیشتر اوقات مسایل سیاسی 
در آن مورد گفت و گو و گاه بحث ش��دید ق��رار می گرفت، خانواده مادری من از 
دموکرات های جدید بودند که بس��یار ب��ه آن افتخار می کردند و دایی من اگرچه 
یک وکیل بسیار موفق و در عین حال دارای بنگاه امالک بود با این حال به شدت 
از حقوق کارگران پش��تیبانی می کرد. از س��وی دیگر پدرم اگرچه دموکرات بود 
اما بهترین عنوان برای او دموکرات جفرس��ونی است، پدرم همیشه عادت داشت 
کارهای تجاری کوچک انجام بدهد )او یک بازرس مستقل بیمه بود( بارها و بارها 
برای افراد مختلف از خوبی های خود اشتغالی سخن می گفت و سعی می کرد آنها 
را اقناع کند که قابل اعتمادترین روش این است که خودت رییس خودت باشی؛ 

او همیش��ه نگران تجارت های بزرگ بود و قوانین رقابت 
را یکی یکی برای ما بر می شمرد.

اس��تیگلیتز تحصیالت دوره ابتدایی را در دبس��تان 
دولتی گری س��پری کرد، همین طور دوران راهنمایی و 
دبیرستان را نیز در مدارس دولتی درس خواند. در سال 
۱۹۶۰ وارد کالج امهرس��ت واقع در نیواینگلند شد. او از 
س��ال های تحصیل در این دانشکده به عنوان دورانی که 
نگرش فکر او را از نو متحول کرد یاد کرده اس��ت. او در 
این دانشکده رش��ته فیزیک را انتخاب کرد اما به لحاظ 
عالقه بیش از حد و نیز با راهنمایی اس��اتید دانش��کده 
چن��د جلد از آثار اقتصاددانان برجس��ته آن دوران را در 
زمینه اقتصاد کالن و خرد مطالعه کرد. در س��ال س��وم 
تحصیل به اقتصاد تغییر رشته داد و این فرصت را یافت 

که از دانش ریاضیات خود در بررس��ی مس��ایل اجتماعی مهم بهره گیرد. پس از 
طی دوره کارشناس��ی، رشته بازرگانی را در مقطع کارشناسی ارشد برگزید و دو 
س��ال بعد دانشگاه امهرست را به سوی موسس��ه فناوری ماساچوست ترک کرد. 
در س��ال ۱۹۶۶ از دانش��کده اقتصاد این موسسه در مقطع دکترای رشته اقتصاد 
ب��ا ارایه پایان نامه ای که رتبه عالی گرفت موفق ش��د م��درک دکترای اقتصاد را 
دریافت کند. از س��ال ۱۹۶۰ به عنوان استاد دانش��گاه ییل به تدریس و تحقیق 
پرداخت. در س��ال ۱۹۶۹ انجمن اقتصاد آمریکا نش��ان ویژه جان بیتس کالرک 
را به او اعطا کرد. دکتر اس��تیگلیتز از جمله اس��اتیدی بود که قبل از ۴۰سالگی 
موفق به دریافت این جایزه ش��د. عالوه بر دانشگاه ییل استیگلیتز با دانشگاه های 
پرینستون، اس��تنفورد و دانشگاه آکسفورد همکاری داش��ت. از ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۰ 
اس��تیگلیتز به عنوان دستیار تحقیقات دانش��گاه کمبریج مشغول به کار و موفق 
به دریافت یک جایزه تحقیقاتی نیز ش��د. او در حال حاضر در دانش��گاه کلمبیا 
مش��غول به کار است در حالی که مدرس��ه بازرگانی، دانشکده اقتصاد، دانشکده 
 بی��ن المللی مصالح عمومی را زیر نظر دارد و س��ردبیر مجله ص��دای اقتصاددان 

نیز هست.
افزون بر تاثیرهای بی شمار استیگلیتز بر اقتصاد خرد او در حقیقت نقش های 

سیاسی مهمی نیز بر عهده داشته است. جوزف یوجین استیگلیتز در دولت کلینتون 
در فاصله س��ال های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۷ در س��مت رییس شورای مشاوران اقتصادی 
رییس جمهوری مش��غول ب��ه خدمت بود. در بانک جهانی نیز از س��ال ۱۹۹۷ تا 
۲۰۰۰ سمت مشاور مدیرعامل و اقتصاددان ارشد را به عهده داشت و این درست 
زمانی بود که اعتراض بی سابقه ای علیه سازمان های اقتصادی بین المللی آغاز شد 
که برجس��ته ترین آن نشست سیاتل س��ازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۹ بود. 
شاید مهم ترین اتفاقی که در طول این سال ها برای وی افتاد اخراج شدن از بانک 
جهانی به دلیل مخالفت با سیاس��ت هایی بود که این بانک در پیش می گرفت، در 
همین زمان او یکی از نویسنده های پیشتاز گروه بین دولتی تغییرات آب و هوایی 

نیز بود گروهی که در سال ۲۰۰۷ جایزه صلح نوبل را دریافت کرد.
 اس��تیگلیتز در این گزاره که افراد همه اطالعات کافی برای انجام انتخاب های 
بهینه را در اختیار دارند، تردید می کند. برای این تردید استیگلیتز، دو دلیل وجود 
دارد که یکی مربوط به جانب تقاضاست و دیگری مربوط به جانب عرضه. تقاضای 
اطالعات پرهزینه اس��ت و به زمان، تالش و حتی پول نیاز دارد. برعکس، ما چند 
گزین��ه معق��ول را در نظر می  گیریم و انتخابی می کنی��م که به نظر رضایت  بخش 
باش��د. استیگلیتز همچنین دریافت که اطالعات تفاوتی جدی با کاالهای ملموس 
دارد. وقت��ی که ما خودرو یا نان می  خریم، می  توانیم آنها 
را امتحان کنیم تا مطمئن ش��ویم که آیا با استانداردهای 
م��ورد نظر م��ا هماهنگی دارند یا خیر، اما امکان تس��ت 
اطالعاتی که به دست می آوریم به این شکل وجود ندارد. 
زمانی که اطالعات برای بررس��ی به کسی داده می شود، 
دلیل��ی وجود ندارد که او هزینه ای دوباره برای خرید این 
اطالعات بپردازد. م��ا می توانیم پیش از خرید یک قرص 
کام��ل نان، تک��ه ای از آن را امتحان کنیم، اما نمی  توانیم 
چنین آزمایش��ی را ب��ر روی اطالعات انج��ام دهیم. اگر 
اطالعاتی جهت بررسی به شخصی داده شود، دیگر دلیلی 
ب��رای خرید آن وجود ندارد. بنابراین، اطالعات به محض 
اینکه در دسترس قرار می  گیرند، به کاالی عمومی تبدیل 
می شوند و در نتیجه ارایه  کنندگان اطالعات انگیزه  الزم 

را برای پنهان کردن اطالعات در اختیار دارند. 
در بازارها که اطالعات اهمیت زیادی دارند، برخی از افراد، اطالعات الزم برای 
انجام انتخاب های درس��ت را در اختیار ندارند. به عنوان مثال در بازار نیروی کار، 
کارفرمایان از مهارت های کارکنان بالقوه اطالعی ندارند و از توانایی و سختکوشی 
آنه��ا تا زمانی که مش��غول به کار نش��ده اند نمی توانند اطمین��ان حاصل کنند. 
کارجوی��ان انگیزه خوبی برای ب��زرگ نمایی مهارت های خود دارند. تنها راه برای 
تش��خیص این مساله که افراد سختکوش خواهند بود یا نه، استخدام آن ها است. 
اما ای��ن توصیه به کارفرمایانی که می خواهند در مورد اس��تخدام تصمیم  گیری 
کنند، کمکی نمی  کند. استیگلیتز در اوایل زندگی حرفه ای خود )۱۹۷۴( پیشنهاد 
داد ک��ه بنگاه  ها می توانند از آم��وزش به عنوان ابزاری برای غربالگری اس��تفاده 
کنن��د. اگر کار فرمایان افرادی را اس��تخدام کنند که از س��طح آموزش باالتری 
برخوردار بوده و از دانشگاه  های بهتری فارغ  التحصیل شده اند، این احتمال وجود 
دارد که کارکنانی با مهارت و س��ختکوش را به اس��تخدام درآورند. اما وی بعدها 
دریافت که این ابزار معیوب اس��ت چرا که بنگاه  ها نمی توانند تشخیص دهند که 
 کدامیک از متقاضیانی که از س��طح آموزشی خوبی برخوردار بوده اند، سختکوش 

خواهند بود.

استیگلیتزبنیانگذار
تفکراقتصاداطالعات

چهره 
هفته

اکرم شعبانی
مترجم

اقتص�اددان  اس�تیگلیتز  یوجی�ن  ج�وزف 
معاصر آمریکایی بنیان گذار رش�ته »اقتصاد 
اطالعات« اس�ت که در زمینه تئوری اقتصاد 
کالن و پ�ول مطالعات فراوان�ی را انجام داده 
اس�ت. اس�تیگلیتز در س�ال ۲۰۰1 ب�ه همراه 
مایکل اسپنس و جورج آکرلف جایزه اقتصاد 
بنیاد نوبل را دریافت کرده اس�ت. پیش از آن 
در سال 19۷9 مدال جان بیتس کالرک را که 
یک م�دال اقتصادی اس�ت از آن خود کرده 
ب�ود. وی از مش�هورترین نماین�دگان مکتب 
اقتصاد کینزی نو اس�ت و ش�هرت خود را در 
دنیای اقتص�اد به خصوص بع�د از انتقادهای 
ش�دید و البت�ه مش�هورش از صن�دوق بین 
المللی پول و بانک جهانی به دس�ت آورد. از 
مهمترین اقدامات او طرح سیاست گفت و گو 
نام دارد که در س�ال ۲۰۰۰ آن را طرح ریزی و 
با راه اندازی یک اتاق فکر توسعه بین المللی 

در دانشگاه کلمبیا اجرایی کرد.

اقتصاددانی که از بانک جهانی اخراج شد

چه بر سر پول های کامرون آمده؟

مجله د ویک انگلیس در این شماره خود با چاپ عکسی از 
دیوید کامرون نخست وزیر این کشور بر روی جلد مطلبی 
را به اسناد پاناما که اخیرا منتشر شده و اسنادی از فرار 
خانــواده کامرون از مالیات هــای دولتی در آن وجود دارد 
اختصاص داده و این سوال را مطرح می کند که چه بر سر 

پول های خانواده کامرون آمده است؟

هندوستان فرصت خوب سرمایه گذاری

مجلــه فوربس هند در شــماره جدید خــود مطلبی را به 
فرصت هــای موجــود در هندوســتان اختصــاص داده و 
عنــوان کرده اســت که اگر به وســیله محرک هــا نگاه به 
آینده دارید هندوســتان یک فرصت فوق العاده اســت؛ 
و در این زمینه به عالقه افزون ســرمایه گذاران خارجی 
برای ســرمایه گذاری در هند با اقتصاد رو به رشــد این 

کشور اشاره می کند.

ظرفیت انرژی خورشیدی

تازه ترین شــماره از مجلــه د اکونومیســت در مطلبی به 
موضوع اســتفاده از انرژی خورشیدی پرداخته و نوشته 
است که خورشید باتری جهان هستی است، انرژی ای که 
گرما و نور تولید می کند، بادها را قدرت می بخشــد و در 
رابطه با ظرفیت هایی که می توان از انرژی خورشیدی به 

دست آورد به تفصیل توضیح می دهد.

ویرانی های نپال

مجله تایم عکس روی جلد شماره جدید خود را به بخشی 
از ویرانی های نپال که بر اثر زلزله در سال گذشته ایجاد 
شد اختصاص داده و درباره نپال و ویرانی هایش نوشته 
اســت که درست یک سال پس از گذشت زلزله ویرانگر 
نپال این کشــور هنوز برای بازسازی و ســامان دادن به 

اوضاع با مشکالت زیادی روبه روست.

اهمیت تکنولوژی در برابر انسان ها

عکس روی جلد مجله نیو اینترنشنالیســت گوشــه ای از 
زباله های الکترونیکی را نشان می دهد که دو نوجوان در 
میان آنها مشــغول جســت و جو هســتند و آن را اهمیت 
تکنولوژی در قبال اهمیت انسان ها می خواند، و یادآوری 
می کند که اگر شما جزو افرادی هستید که فکر می کنید 
تکنولوژی فارغ از سیاست بوده باید یک بازنگری در این 

زمینه داشته باشید.

 روزنامه جهان صنعت نیز در شماره یکشنبه خود 
به ریزش شدید بازار در ابتدای هفته اشاره کرد و از 

آن به عنوان شنبه سیاه بورس یاد کرد.

 روزنامــه اخبار صنعت در اولین شــماره خود در 
هفتــه ای که گذشــت، اظهــارات وزیر اقتصــاد مبنی 
 بــر آزادســازی ســهام عدالــت تــا پایان ســال جاری 

اشاره کرد.

 دنیای اقتصاد نیز برای شماره روز دوشنبه خود 
از برنامه دولت برای بخش مسکن خبر داد.

 روزنامه تعادل، عکس یک شــماره روز سه شنبه 
خود را به آغــاز به کار مجدد خطوط هوایی ایرفرانس 

در ایران اختصاص داد.

کیوسک داخلی

کارتون

کارجویان انگیزه خوبی برای بزرگ 
نمایی مهارت ه�ای خود دارند. تنها 
راه برای تش�خیص این مس�اله که 
افراد س�ختکوش خواهند بود یا نه، 
استخدام آن ها است. اما این توصیه 
ب�ه کارفرمایانی ک�ه می خواهند در 
مورد استخدام تصمیم  گیری کنند، 

کمکی نمی  کند.

به یاد معلم فداکار بلوچ و همه معلم های این سرزمین

سلفی در بهشت
به یاد مهرداد اوالدی که به هادی نوروزی پیوست
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مروارید اسالمی
خبرنگار

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

 

bazarsarmaye@gmail.com
سامانه پیامک  30006666970970

صدایشماشنیدهمیشود

@bourseweekly bourse_weekly

هفته نامه بورس از تسویه صندوق سپاس گزارش می دهد؛

زیان 50 میلیارد ریالی سهامداران صندوق سپاس
برنامه ای برای تکرار پاداش وجود ندارد

صندوق س��رمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم در 
تاریخ 12 اسفند 1393 با دریافت مجوز از سازمان بورس 
و اوراق بهادار )س��با( به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند 2٠ ماده 
1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه س��ال 13٨٤، فعالیت خود را آغاز 
کرد. روز ش��نبه مورخ 16 اسفند 1393 )مرحله اول عرضه(، واحدهای این 
صندوق با مبلغ اس��می هر واحد 1٠ هزار ریال کشف قیمت و به روش ثبت 
سفارش عرضه شد و مقرر شد که در زمان سررسید، ضامن بازده 3٠ درصد 
را تضمی��ن کند.زم��ان راه اندازی این صندوق، مزای��ای دارندگان واحدهای 
س��رمایه گذاری این گونه مطرح ش��ده بود: هر واحد صندوق سرمایه گذاری 
پاداش س��هامداری توس��عه یکم با اختیار فروش تبعی به فروش می رسد و 
در سررس��ید )31 فروردین 1395(، ه��ر واحد با قیمت 13 هزار ریال قابل 
اعمال اس��ت. روش اعمال به ص��ورت انتقال واحدهای صن��دوق به قیمت 
اعمال از دارن��ده واحد به عرضه کننده یا پرداخت مابه التفاوت قیمت اعمال 
و خالص ارزش دارایی صن��دوق)NAV( در تاریخ اعمال به دارنده واحدها 
 ب��ه صورت نقدی ی��ا  از طریق واگذاری اوراق به��ادار جدید از عرضه کننده

 به دارنده است.
اه��داف راه اندازی این صندوق عبارت بودند از: تش��ویق س��رمایه گذاران 
به س��رمایه گذاری در سبد سهام و نگاه بلندمدت، توس��عه ابزارهایی مانند 
اوراق اختی��ار معامل��ه جه��ت بیمه کردن س��رمایه گذاری ها ک��ه می تواند 
موجب افزایش اطمینان، مدیریت ریس��ک و جذب نقدینگی جدید به بازار 
س��رمایه ش��ود. همچنین این طرح امکان تأمین مالی برای صندوق توسعه 
بازار س��رمایه جهت تداوم فعالیت های حمایت��ی و افزایش نقدینگی بازار را 
 فراه��م می کند و موجب تزریق منابع جدید در جهت حفظ نقد ش��وندگی 

بازار می شود.

سپاس با کمک ضامن به تعهد خود عمل کرد
روز سه ش��نبه هفته گذش��ته هر واح��د صندوق س��رمایه گذاری پاداش 
سهامداری توسعه یکم درحالی  با قیمت 13 هزار ریال تسویه شد که ارزش 

هر واحد این صندوق در این روز 12 هزارو ٤97 ریال بود.
 عل��ی نق��وی، مدیرعامل مرک��ز مالی ایران که مدیری��ت این صندوق را 
برعهده دارد، با بیان اینکه صندوق سپاس توانست حدود 26 درصد بازده را 
محقق کند، گفت: 3٠ درصد بازده تضمین ش��ده بود و مبلغ 13 هزار ریال 

ب��ه ازای هر واحد صندوق به صورت نق��دی به دارندگان واحدهای صندوق 
 که درخواس��ت فروش را همان روز سررس��ید در س��امانه ثبت کرده بودند، 

پرداخت شد.
نقوی درخصوص مابه التفاوت ایجاد ش��ده، گفت: مابه التفاوت را خودمان 
پرداخت می کنیم، چراکه جزو تعهدات ضامن )صندوق توسعه بازار( است.

مدیرعام��ل مرک��ز مالی ای��ران همچنین تاکی��د کرد: کس��انی که روز 
سه ش��نبه درخواس��ت فروش را در س��امانه ثبت نکردند، همچنان به عنوان 
 دارن��دگان واحده��ای صندوق باق��ی می مانند و خودش��ان می توانند آن را 

در بازار بفروشند.
از او پرس��یدیم ک��ه آیا تصمیمی برای تکرار این برنامه پس از سررس��ید 
وجود دارد؟ او با اش��اره به اینکه عمر صندوق نامحدود است، گفت: درمورد 
نحوه ادامه فعالیت آن بعدا تصمیم گیری خواهد شد و فعال چنین برنامه ای 
نداریم. همچنین در حال حاضر قصد افزایش س��قف و برنامه جدید دیگری 

برای صندوق نداریم.
نقوی ضمن ارزیابی قابل قبول عملکرد صندوق س��پاس،  اظهار داش��ت: 

مدل های مشابه این صندوق می تواند در بازار ایجاد شود.

تعداد سهامنام شرکتردیف

10,000,000صنایع پتروشیمی خلیج فارس1

3,000,000ارتباطات سیار ایران2

10,000,000مدیریت پروژه های نیروگاهی3

10,000,000صنایع شیمیایی ایران4

30,000,000فوالد مبارکه اصفهان5

20,000,000ایران خودرو6

20,000,000سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی7

20,000,000سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین8

20,000,000بانک ملت9

20,000,000گروه بهمن10

20,000,000ملی صنایع مس ایران11

20,000,000بانک پاسارگاد12

10,000,000سرمایه گذاری غدیر )هلدینگ(13

4,000,000پتروشیمی خراسان14

10,000,000گسترش نفت و گاز پارسیان15

20,000,000سایپا16

2,000,000نفت بهران17

30,000,000بانک تجارت18

10,000,000گروه مدیریت سرمایه گذاری امید19

30,000,000بانک صادرات ایران20

5,000,000سنگ آهن گل گهر21

5,000,000معدنی و صنعتی چادرملو22

5,000,000پتروشیمی شیراز23

10,000,000توسعه معادن روی ایران24

10,000,000سرمایه گذاری خوارزمی25

5,000,000مخابرات ایران26

2,000,000سرمایه گذاری گروه توسعه ملی27

4,000,000سرمایه گذاری سپه28

500,000پتروشیمی پردیس29

2,000,000کالسیمین30

2,000,000توسعه صنایع بهشهر31

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
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مدیر صندوق: مرکز مالی ایران
کل خالص ارزش دارایی ها )ریال( 1,249,696,016,426

 تعداد واحدهای سرمایه گذاری 100,000,000
قیمت صدور هر واحد )ریال(: 12,668
قیمت آماری هر واحد )ریال(: 12,497
 قیمت ابطال هر واحد )ریال(: 12,497

NAV 1395/01/31: تاریخ محاسبه
تاریخ آغاز فعالیت: 1393/12/12 

قابل معامله مختلط



برای سال مالی 95

 سرمایه گذاری های بیمه پارسیان
83 درصد بیشتر شد

 هفته نامه بورس:ش��رکت بیمه پارسیان در س��ال 1382 با سرمایه 160 میلیارد 
ریال ثبت ش��د. در تیر ماه س��ال 1383 سرمایه ش��رکت از محل سود انباشته به 200 
میلیارد ریال افزایش یافت. افزایش سرمایه بعدی شرکت در اسفند ماه همان سال بود 
که از محل آورده نقدی به مبلغ 1،100 میلیارد ریال رس��ید. در س��ال 1393 از محل 
مطالبات و آورده نقدی مبلغ 462 میلیارد ریال به سرمایه شرکت افزوده شد و در سال 

94 از همان محل سرمایه شرکت به 2،000 میلیارد ریال رسید. 

سهامداران شرکت 
سهم بازار بیمه پارسیان در سال 91 حدود 4.6 درصد بود که در سال 92 بدون تغییر 
نسبت به سال 91 باقی ماند. در سال مالی 93 سهم بازار بیمه پارسیان به 5.49 درصد 
افزایش یافت و بدین ترتیب توانس��ت پس از بیمه ایران، آس��یا، البرز، دانا و پاسارگاد از 
نظر سهم بازار بیمه ای در رتبه ششم قرار گیرد.در سال 93 بیش از 47 درصد از فروش 
این شرکت بیمه ای مربوط به بیمه شخص ثالت و مازاد و حوادث راننده بود. حدود 17 
درصد از فروش را رش��ته های اموال )آتش س��وزی،  باربری،  مهندسی و خاص و بدنه( و 
حدود 32 درصد را رشته های خاص )عمر، حوادث و درمان( به خود اختصاص دادند. با 
توجه به سیاست های شرکت مبنی بر افزایش سهم رشته های غیرثالت در سبد بیمه ای 
ش��رکت در سال های گذشته و با توجه به اینکه پرتفوی شخص ثالت نسبت به صنعت 
متناس��ب است،  سهم بیمه ش��خص ثالث و مازاد و حوادث راننده در سبد پورتفوی در 
سال 93 حفظ شده است. شرکت بیمه پارسیان در نخستین بودجه سال مالی منتهی 
به 30 اسفند 95 بالغ بر 16،431میلیارد ریال فروش )حق بیمه صادره( در نظر گرفته 
که نسبت به بودجه سال مالی 94 رشد 17 درصدی را نشان می دهد. حق بیمه صادره 
بودجه 94 بیش از 14،052 میلیارد ریال اس��ت که در پایان دوره 9 ماهه توانسته 66 
درصد آن را محقق کند.حاش��یه سود ناخالص بیمه پارسیان در سال 93 معادل 10.9 
درصد بود که در بودجه  94 با 0.5 درصد کاهش معادل 10.4 درصد پیش بینی ش��ده 
است. حاشیه سود بودجه 95 در حالی 11.6 درصد برآورد شده که در دوره 9 ماهه 94 
ش��رکت به حاشیه س��ود 10.5 درصدی دست یافته است. حاشیه سود 9 ماهه 94 در 

قیاس با 9 ماهه 93 رشد 4.1 درصدی را نشان می دهد.
در بودج��ه 95 بیمه پارس��یان درآمد حاصل از س��رمایه گذاری ها با 83 درصد افزایش 
نس��بت به بودجه 94 بیش از 718 میلیارد ریال برآورد ش��ده که این مبلغ حدود 53 
درصد از سود خالص بودجه 95 را شامل می شود. پارسیان سود هر سهم سال مالی 95 

را 678 ریال پیش بینی کرده است. گفتنی است سود برآوردی هر سهم سال مالی 94 
این ش��رکت بیمه ای 594 ریال اس��ت که در پایان دوره 9 ماهه 388 ریال از این مبلغ 

محقق شده است.
در دوره 9 ماهه 94 نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه صادره )فروش( در حالی 58 
درصد بوده که در بودجه 94 این نسبت معادل 49 درصد پیش بینی شده است. با توجه 
به افزایش 9 درصدی نسبت خسارت پرداختی به فروش در دوره 9 ماهه 94 شرکت در 

نخستین بودجه 95 این نسبت را معادل 54 درصد درنظر گرفته است.

 ترکیب درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
 شرکت بیمه پارسیان در دوره 9 ماهه سال مالی 94 بیش از 238 میلیارد ریال درآمد 
از محل س��رمایه گذاری ها حاصل کرده که این مبلغ نسبت به دوره مشابه سال گذشته 
21 درصد افزایش را نشان می دهد. در نخستین بودجه سال مالی 95 درآمد حق بیمه 
ب��ا 27 درص��د افزایش، هزینه حق بیمه اتکایی واگذاری با 6 درصد رش��د و درآمد حق 
بیمه سهم نگهداری با 36 درصد افزایش نسبت به بودجه 94 برآورد شده است.در این 
بودجه هزینه خس��ارت 33 درصد بیشتر از بودجه 94 پیش بینی شده و خسارت سهم 
بیمه گران اتکایی با 2 درصد رشد، هزینه خسارت سهم نگهداری با 43 درصد افزایش 
و هزینه کارمزد و کارمزد منافع س��هم نگهداری با 32 درصد افزایش نس��بت به بودجه 

94 پیش بینی شده است.
خالص سایر هزینه های بیمه ای با 27 درصد رشد نسبت به بودجه 94 پیش بینی شده 
و س��ود ناخالص فعالیت بیمه ای معادل 1،908 میلیارد ریال در نظر گرفته شده که در 
قیاس با بودجه 94 رش��د 30 درصدی را حکایت می کند. سود عملیاتی سال مالی 95 
معادل 1،414 میلیارد ریال و سود خالص بیش از 1،355 میلیارد ریال پیش بینی شده 

که نسبت به بودجه 94 به ترتیب 57 درصد و 14 درصد افزایش را نشان می دهد.

| اردیبهشت 95  هفته اول  سال چهارم  شماره 138 |

بانک و بیمه

10
ذره بین

 هفته نامه بورس:بانک س��ینا با 10 هزار میلیارد ریال 
سرمایه نخس��تین بودجه سال مالی منتهی به 30 اسفند 95 
را با 6 درصد افزایش س��ود نسبت به بودجه سال مالی 94 و 

به مبلغ 264 ریال پیش بینی کرد.
س��ود تسهیالت اعطایی بانک سینا که در سال های گذشته با 
روند افزایشی همراه بوده در بودجه 95 نیز روند صعودی خود 
را حفظ کرده و با 34 درصد رش��د نس��بت به بودجه 94 و به 

مبلغ 28،611 میلیارد ریال در نظر گرفته است.
شرکت سود حاصل از سرمایه گذاری ها را در بودجه 95 با 48 
درصد کاهش نس��بت به بودجه 94 و به مبلغ 4،648 میلیارد 
ریال پیش بینی کرده که بدین ترتیب جمع درآمدهای مشاع 
برآوردی س��ینا در بودجه 95 با 10 درصد افزایش نس��بت به 
بودجه 94 و به مبلغ 33،259 میلیارد ریال پیش بینی ش��ده 
اس��ت. الزم به ذکر اس��ت که درآمدهای مشاع بانک سینا در 

س��ال های اخیر همواره با روند افزایشی همراه بوده است. در 
بودجه 95 شرکت سهم سود سپرده گذاران را با 7 درصد رشد 
نس��بت به س��ال 94 در نظر گرفته که علت این پیش بینی را 
می توان حفظ روند صعودی س��هم س��ود سپرده گذاران بانک 

سینا در سال های اخیر دانست.
بانک س��ینا در بودجه 95 س��هم خود را از درآمدهای مشاع 
بان��ک با 26 درصد افزایش نس��بت به بودج��ه 94 و به مبلغ 
5،876 میلیارد ریال پیش بینی کرده است. این در حالی است 
که س��هم بانک س��ینا از درآمدهای مشاع در سال 93 نسبت 
به 92 حدود 33 درصد افت داش��ت، اما در بودجه 94 با 31 
درصد رش��د نس��بت به واقعی 93 و به مبلغ 4،680 میلیارد 
ریال در نظر گرفته ش��ده که در پایان دوره 9 ماهه منتهی به 
30 آذر 94 بال��غ ب��ر 2،857 میلیارد ریال از این مبلغ محقق 

شده است.

در بودجه 95 درآمدهای کارمزد و نتیجه مبادالت ارزی بانک 
س��ینا به ترتیب با 30 و 10 درصد افزایش نس��بت به بودجه 
94 برآورد ش��ده ک��ه نتیجه آن پیش بینی رش��د 7 درصدی 
درآمدهای غیرمش��اع در بودجه 95 نس��بت به بودجه 94 را 
به همراه داش��ته اس��ت.بانک سینا برای س��ال مالی 95 رشد 
32 درصدی جمع هزینه ها را نسبت به بودجه 94 پیش بینی 
ک��رده و در نظر گرفته که تا پایان س��ال مالی 95 هزینه های 
این ش��رکت به 4،728 میلیار ریال برس��د.بدین ترتیب بانک 
سینا در بودجه 95 مبلغ 2،641 میلیارد ریال سود خالص در 
نظر گرفته که نس��بت به بودجه 94با رشد 6 درصدی همراه 

خواهد بود.
خاطرنشان می شود بانک سینا برای سال مالی 94 مبلغ 249 
ریال س��ود برآورد کرده که تا پای��ان دوره 9 ماهه 174 ریال 

معادل 70 درصد از این مبلغ را شناسایی کرده است.

پیش بینی درآمد 264 ریالی برای هر سهم بانک سینا ارزیابی بانک سینا
الف - جایگاه "بانک سینا" در بین سایر بانک ها بر اساس عملکرد 12 ماهه منتهی به 1393/12/29

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

 واقعی سال مالیسود و زیان - بانک سینا
)92/12/29(

 واقعی سال مالی
)93/12/29(

 بودجه سال مالی
)94/12/29(

 اولین بودجه سال مالی
)95/12/30(

درآمدهای مشاع
11,920,97717,509,49121,354,30028,611,000سود تسهیالت اعطایی

9,417,6437,406,2108,976,1774,648,815سود )زیان( حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها
21,338,62024,915,70130,330,47733,259,815جمع درآمدهای مشاع

27,383,000-25,650,000-21,340,534-16,024,000-سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های 

0000سرمایه گذاری 
27,383,000-25,650,000-21,340,534-16,024,000-سهم سود سپرده گذاران

5,314,6203,575,1674,680,4775,876,815سهم بانک از درآمدهای مشاع )شامل حق الوکاله(
درآمدهای غیرمشاع

88,535184,411195,00017,400سود تسهیالت اعطایی-غیرمشاع
710,9741,022,6911,100,0001,433,000درآمد کارمزد

14,50016,000 60,979 -204,840نتیجه مبادالت ارزی
1,254,4141,127,193494,823462,331سایر درآمدها

2,258,7632,273,3161,804,3231,928,731جمع درآمدهای غیرمشاع
7,573,3835,848,4836,484,8007,805,546جمع درآمدها

هزینه ها
3,726,000 - 2,925,000 - 2,426,631 - 1,821,372 -هزینه های اداری و عمومی

 640,900 - 397,500 - 569,232 - 391,340 -هزینه مطالبات مشکوک الوصول
00 547 -250 -هزینه های مالی
 354,000 -230,000 -00هزینه کارمزد
7,920 - 31,500 - 281,053 -193,927 -سایر هزینه ها
4,728,820 -3,584,000 - 3,277,463 -2,406,889 -جمع هزینه ها

5,166,4942,571,0202,900,8003,076,726سود خالص قبل از کسر مالیات
435,666 -410,830 - 219,549 - 328,385 -مالیات

4,838,1092,351,4712,489,9702,641,060سود خالص پس از کسر مالیات
10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000سرمایه

484235249264سود هر سهم
18%15%14%25%حاشیه سود

تجهیز لیزینگ به ردیاب، برای نخستین بار در ایران  
برنامه توسعه سیستم هاي الکترونیکي مبتني بر مدیریت و کنترل ناوگان خودرویي از 
جمله برنامه هاي اجرایي پیش بیني شده در لیزینگ الکترونیکي بود که شرکت لیزینگ 
اقتصادنوین این طرح را در چارچوب استراتژي هاي کاهش لزوم حضور مشتریان و ارائه 

خدمات لیزینگ الکترونیکي به مرحله اجرا در آورده است.
محمدکاظم مدیرعامل شرکت لیزینگ اقتصادنوین با بیان این مطلب هدف از انجام 
برنامه مذکور را ، آسان سازي فرآیندهاي اجرایي و تسریع در ایجاد تعامل متقابل واحد 
خدمات رس��اني لیزینگ با مش��تریان عنوان کرد و گفت: براي نخستین بار در صنعت 
لیزینگ کشور، ش��رکت لیزینگ اقتصادنوین به سامانه ردیاب خودرو در سراسر کشور 
مجهز ش��د. این مقام مس��ئول با اشاره به حضور فعال ش��رکت لیزینگ اقتصادنوین با 
رویکرد لیزینگ س��بز در طرح بازس��ازي و نوس��ازي حمل و نقل جاده اي تصریح کرد 
: فعال ش��دن این س��امانه، مدیران و کارشناس��ان ش��رکت هاي حمل و نقل باربري و 
مس��افربري را قادر مي س��ازد تا از طریق ردیابي )on line( و با کمک سرور موجود در 
ش��رکت لیزینگ، اطالعات مربوط به تردد و پیمایش خودروها را دریافت و در صورت 
بروز حوادث احتمالي براي خودرو و یا کاالهاي مورد حمل، تصمیمات امدادي، حمایتي 

و مدیریتي خود را در کمترین زمان ممکن اعمال سازند.

حضور محصوالت بیمه« ما »در سبد خانوار
شرکت بیمه »ما« در راستای نوآوری و ارائه محصوالت بیمه ای ، به انعقاد تفاهم نامه 

همکاری با موسسه فرهنگی آموزشی گاج پرداخت. 
این رویداد درجلسه مشترک مجید صفدری مدیر عامل شرکت بیمه »ما« با جوکار 
مدیرعامل هلدینگ انتش��ارات بین الملل��ی گاج، با هدف بررس��ی ا فزایش زمینه های 
همکاری طرفین طی تفاهم نامه ای محقق شد. براساس این گزارش، تفاهم نامه مذکور 
از جمل��ه طرح های اثر گذار خواهد بود ک��ه با هدف افزایش حضور محصوالت بیمه ای 
ش��رکت بیمه »ما« دربرای آموزش کودکان، دانش آموزان و اولیای آنان منعقد ش��ده 
اس��ت. همچنین این پروژه در گس��ترش فرهنگ خرید بیمه نامه به عنوان یک کاالی 

ضروری در سبد خانوار های ایرانی کمک شایانی به شمار می آید. 

امکان ایجاد کارگزاری بانک های کار آفرین و انگلیس 
آیت اللهی مدیر عامل بانک کار آفرین در جلسه ای با مدیرعامل و مدیران ارشد بانک 
British Arab Commercial Bank انگلیس به گفت و گو نشس��ت. در این دیدار، 
مدیران ارشد این بانک با تأکید بر شرایط ایجاد شده در پسابرجام، ایجاد همکاری های 

مشترک را برای طرفین مفید و مثمر ثمر دانستند.
ب��ر پایه این گ��زارش، مدیرعام��ل BACB با توج��ه به قدمت و خوش��نامی بانک 
کارآفری��ن در بی��ن بانک ه��ای خصوصی افزود: این بانک می تواند ش��ریک مناس��بی 
ب��رای برق��راری روابط کارگزاری باش��د. همچنین در پایان این جلس��ه مقرر ش��د که 
نس��بت به برقراری همکاری های بانکی و ایجاد روابط کارگ��زاری در قالب خزانه داری، 
 تبدیل ارزها، انتقاالت ارزی و پذیرش اعتبارات اس��نادی در انگلس��تان و اروپا اقداماتی 

صورتی گیرد.

بازار مال��ی  

دارایی های درآمدزا به مجموع دارایی ها 

نسبت سپرده ها به حقوق صاحبان سهامنسبت کفایت سرمایه 

 سپرده ها به مجموع دارایی ها 










واقعي سال مالي
)92/12/29(

واقعي سال مالي
)93/12/29(

بودجه سال مالي
)94/12/29(

اولين بودجه سال مالي
)95/12/30(

بانك سينا

جمع درآمدهاي مشاع جمع درآمدهاي غيرمشاع











واقعي سال مالي
)92/12/29(

واقعي سال مالي
)93/12/29(

بودجه سال مالي
)94/12/29(

اولين بودجه سال مالي
)95/12/30(

بانك سينا

)شامل حق الوكاله(سهم بانك از درآمدهاي مشاع  جمع درآمدها

درصدتعداد سهام )میلیون سهم(نام سهامدار

40620,28شرکت گروه مالی بانک پارسیان 

36918,44شرکت سرمایه گذاری تدبیر 

27813,9شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

22811,37شرکت سرمایه گذاری پارسیان

1909,48شرکت بانک سرمایه 

1628,08بانک سینا

763,77شرکت سرمایه گذاری پارس توشه 

472,35شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا
شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان بانک 

462,27پارسیان

211,05شرکت گسترش سیستمهای نوین آرا

1,82390,99جمع
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11| اردیبهشت 95  هفته اول  سال چهارم  شماره 138 |
صنایعوشرکتها

ذرهبین کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
کشتیرانی جمهوری نام شرکت 

شماره ثبت شرکت نزد بورس اوراق بهادار تهرانبازاراسالمی ایران
10459سازمان بورس و اواق بهادار

تاریخ پذیرش شرکت نزد فهرست اولیه بازار دومتابلو1346/06/02تاریخ تاسیس
1383/04/22سازمان بورس و اواق بهادار

تاریخ آغاز فعالیت 
1387/02/29تاریخ اولین عرضهحمل و نقل، انبارداری و ارتباطاتصنعت1346/06/02)بهره برداری(

03/31سال مالیحمل بار دریاییگروه1346/06/02تاریخ ثبت
آرم شرکت حکشتینماد 11670شماره ثبت 

استان تهران محل ثبت 
شهرستان تهران

موضوع 
فعالیت 

"1. خری��د، اداره، راهب��ری، اج��اره، اس��تیجاره و ف��روش 
ه��ر نوع کش��تی و ش��ناور ب��رای ه��ر منظور اع��م از حمل 
آن. نظای��ر  و  رس��انی  مس��افر، س��وخت  و  ب��ار  نق��ل   و 
2. تصدی هرگونه فعالیت مکمل فعالیتهای موضوع بند 1 
فوق از قبیل احداث، اداره یا اجاره و اس��تیجاره تأسیسات 
بندری، س��ازه های دریایی و تأسیس��ات مربوط به ساخت و 
 تعمیر کشتی ها و شناورها و انواع پایانه های باری و مسافری.

3. قبول نمایندگی از، و اعطای نمایندگی به کلیه ش��رکت 
 ها، مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی در سراسر دنیا.

4. ان��واع س��رمایه گذاری و انج��ام کلیه اقدام��ات مرتبط 
در ام��ر س��اخت ان��واع کش��تی و ش��ناور و تولی��د کلی��ه 
ملحق��ات مرب��وط ب��ه کش��تی و ش��ناور و صنای��ع مرتب��ط 
کش��تیرانی، ب��ه ط��ور مس��تقل ی��ا ب��ا مش��ارکت س��ایر 
 اش��خاص حقیق��ی و حقوق��ی در داخل یا خارج از کش��ور."

پیش بینی شرح98,292,428آخرین ارزش بازاری - میلیون ریالآخرینوضعیتشرکتدریکنگاه
1395/03/31

واقعی 
تغییر1394/03/31

)16,393EPS147158)11,00تعداد سهام ثبت شده میلیون سهم
0,00 16,39316,393سرمایه )میلیارد ریال(0تعداد سهام در دست انتشار- میلیون سهم

P/E40,9038,05 2,85 13,43بازده حقوق صاحبان سهام ) درصد( - عملکرد واقعی 12 ماهه
)1,36(4,47P/S29,5130,87بازده دارایی ها  ) درصد( - عملکرد واقعی 12 ماهه

)0,04(81,13P/B5,795,83حاشیه سود خالص ) درصد( - عملکرد واقعی 12 ماهه

 آخرین وضعیت شرکت در یک نگاه 

وضعیت مالی شرکت

عملکرد مالی شرکت

 هفته نامه بورس: ش��رکت ذوب آهن اصفهان که در 
س��ال مالی 94 به دلیل عدم بهره برداری به موقع از پروژه 
ری��ل و عدم تحقق فروش پیش بینی ش��ده این محصول با 
حاشیه س��ود باال تعدیل های منفی پی در پی اعالم کرد و 
ب��رای دوره 12 ماهه 94 مبل��غ )1181( ریال زیان در نظر 
گرفته در نخس��تین بودجه س��ال مالی 95 زیان برآوردی 
 خ��ود را نس��بت ب��ه بودجه 94 ب��ه )582( ری��ال کاهش 

داده است.
 علت کاهش زیان برآوردی سال مالی 95 نسبت به بودجه 
94 تولی��د و ف��روش ریل و برخی از محصوالت با حاش��یه 
سود باالتر در سبد فروش شرکت و همچنین کاهش بهای 
تمام شده محصوالت به دلیل تغییرات با اهمیت در ترکیب 
متری��ال مصرفی،  کاهش نرخ مواد اولی��ه آهن دار،  افزایش 

بهره وری و کارایی بخش های تولید است.
خاطرنش��ان می ش��ود ذوب آه��ن اصفه��ان در نخس��تین 
بودجه س��ال مالی 94 با پیش بینی 54،466،334 میلیون 
 ری��ال فروش مبلغ 86 ریال س��ود برای هر س��هم در نظر 

گرفته بود.
 کاه��ش مقادیر فروش از 3 میلیون تن به 2.8 میلیون تن 
و کاه��ش نرخ فروش از مبلغ 16،975 به 14،322 ریال به 
ازاي ه��ر کیلو ک��ه خود متاثر از رکود حاک��م بر بازار آهن 
آالت بدلیل کاهش فوق العاده س��اخت و س��از و اختصاص 
اعظم بودجه عمراني دولت به طرح های نیمه تمام که تقاضا 
و نرخ آهن آالت را به ش��دت کاهش داده و نهایتا منجر به 
عدم کس��ب درآمد 12،092 میلی��ارد ریالي در بخش آهن 
آالت شده موجب شد شرکت در گزارش پیش بینی درآمد 
دوره س��ه ماهه بودجه س��ال 94 را تعدیل کرده و سود هر 

سهم را به )742( ریال زیان تغییر دهد.
در گزارش صورت های مالی دوره ش��ش ماهه مبلغ فروش 
محصوالت فوالدي شرکت نس��بت به دوره قبل حدود 21 
درصد کاهش داشته که ناشي از 7 درصد کاهش در مقدار 
فروش بدلیل افت تقاضا و 14 درصد کاهش در نرخ فروش 

بوده است. 
همچنی��ن میانگی��ن نرخ فروش محص��والت فوالدي در 6 
ماه��ه اول 94 معادل 13،826 ریال بود که نس��بت به نرخ 
فروش این محصوالت در دوره مش��ابه س��ال گذش��ته که 
معادل 16،318 ریال بوده،  افت 15 درصدی را نش��ان داد. 
در ای��ن دوره کمبود منابع مالي باع��ث افزایش هزینه هاي 

مالي شرکت نسبت به دوره مشابه سال ما قبل شد.
فروش دوره 9 ماهه 94 نس��بت به دوره مش��ابه سال قبل 
حدود 31 درصد کاهش داشته که ناشي از 9 درصد کاهش 
در مق��دار فروش و 30 درصد کاهش در مبلغ فروش بوده، 
به طوري که نرخ متوسط فروش در 9 ماهه سال 94 معادل 
13،743 ریال براي هر کیلو گرم بوده در حالي که میانگین 
در مدت مش��ابه س��ال قبل 16،252 ریال بر هر کیلوگرم 

بوده است.
افزایش س��ایر درآمدها )هزینه(ه��ای عملیاتي بدلیل زیان 
ناش��ي از تس��عیر تس��هیالت ارزي دریافتي طرح توازن و 

تس��هیالت بانک توس��عه صادرات از نرخ مبادله اي به نرخ 
آزاد ارز بوده است.

افزای��ش هزینه هاي مالي در 9 ماهه 94 نیز به دلیل کمبود 
مناب��ع حاصل از فروش که خود عمدتاً ناش��ي از ش��رایط 
رکودي حاکم بر بخش مسکن و گرایش بودجه هاي عمراني 
دول��ت به طرح هاي با درصد پیش��رفت فیزیک��ي باال و در 
نهایت جبران کمبود نقدینگي مورد نظر از محل تسهیالت 

بانکي است.
بدین ترتیب ش��رکت ذوب آهن اصفهان در دوره سه ماهه 
اول 94 )222( ریال زیان س��اخت و در دوره سه ماهه دوم 
این زیان به )299( ریال افزایش یافت. نتیجه عملکرد دوره 
سه ماهه س��وم ذوب شناس��ایی )385( ریال زیان بود که 
برآیند فعالیت 9 ماهه ش��رکت به شناس��ایی )905( ریال 

زیان انجامید.
ش��رکت ذوب آهن اصفهان نخستین بودجه سال مالی 95 
را با بیش از 4 میلیون تن تولید در نظر گرفته که نس��بت 
به بودجه تعدیل ش��ده سال مالی 94 رشد 30 درصدی را 
نشان می دهد.بر اس��اس این پیش بینی تا پایان سال مالی 
95 بیش از 4 میلیون تن محصول از محصوالت ذوب آهن 

به ارزش 40،071 میلیارد ریال فروخته خواهد شد. 
فروش تناژی بودجه 95 با 37 درصد رشد و فروش ریالی با 
40 درصد رشد نسبت به بودجه 94 پیش بینی شده است.

شرکت در بودجه سال 95 برای محصول جدید خود یعنی 
ریل سهم 8 درصدی از فروش ریالی در نظر گرفته است. 

با توجه به روند نزولی بهای فروش محصوالت این ش��رکت 

در س��ال های اخی��ر، در بودج��ه 95 نیز ن��رخ فروش همه 
محص��والت بجز ریل با کاهش نس��بت ب��ه بودجه 94 در 
نظر گرفته شده اس��ت. نرخ خرید مواد اولیه که حدود 64 
درصد از بهای تمام ش��ده ذوب آهن را تشکیل می دهد،  در 
 بودجه 95 نس��بت به بودجه 94 با کاه��ش در نظر گرفته 

شده است.
ب��ا وجود اینکه افت ن��رخ مواد اولیه موج��ب کاهش بهای 
تمام ش��ده شرکت و در نتیجه رش��د حاشیه سود می شود 
ام��ا کاهش ف��روش تناژی و ریالی ش��رکت در س��ال 94 
موج��ب کاهش قابل توجه حاش��یه س��ود و در نتیجه افت 
 حاش��یه سود دوره 9 ماهه 94 نسبت به دوره 9 ماهه سال 

گذشته شد.
با توجه به پیش بینی تداوم رکود س��اخت و س��از و کاهش 
تقاضای محصوالت این ش��رکت در س��ه ماه��ه چهارم 94 
انتظار بهبود وضعیت عملیاتی این شرکت نیز وجود ندارد. 
بنابرای��ن پیش بینی می ش��ود در بهترین حال��ت در پایان 
دوره 12 ماهه 94 زیان ش��رکت از مبل��غ برآوردی تعدیل 
ش��ده فراتر نرود. اما در س��ال مالی 95 چنانچه بر اس��اس 
پیش بینی انجام ش��ده توس��ط ش��رکت، تولی��د و فروش 
محصوالت با حاش��یه س��ود باال و همچنی��ن کاهش بهای 
تمام شده محصوالت به دلیل تغییرات با اهمیت در ترکیب 
متری��ال مصرفی،  کاهش نرخ مواد اولی��ه آهن دار،  افزایش 
به��ره وری و کارایی بخش های تولید جایگزین اس��تراتژی 
 فعلی ش��رکت ش��ود می ت��وان به به��ود ش��رایط عملیاتی 

ذوب آهن امید بست.

ذوبآهناصفهاندرگیرتعدیلهایمنفیپیدرپی

 هفته نامه بورس: شرکت قند نیشابور در نخستین 
بودجه اعالمی س��ال مال��ی منتهی به 31 ش��هریور 95 
پیش بین��ی کرده تا پایان دوره 12 ماهه حدود 62،500 
تن محصول تولید کند و بیش از 63 هزارتن محصول را 

به ارزش 425.6 میلیارد ریال به فروش برساند.
در پایان دوره س��ه ماهه اول سال مالی 95 این شرکت 
قندی توانست با تولید 23 هزار و 230 تن محصول 37 
درصد از بودجه برآوردی کل سال را پوشش دهد. تولید 
این دوره نسبت به دوره سه ماهه سال مالی 94 با رشد 

9 درصدی همراه شد.
از نظ��ر فروش تناژی و ریالی نیز ش��رکت در دوره س��ه 
ماهه اول س��ال مالی 95 شرایط مناسبتری را نسبت به 
دوره مشابه سال گذشته تجربه کرد. در این دوره قنیشا 
8،914 تن محصول را به ارزش 147،801 میلیون ریال 
به فروش رس��اند و 14 درصد از بودجه فروش تناژی و 

35 درصد از بودجه فروش ریالی را محقق ساخت.
فروش مقداری و ریالی سه ماهه اول 95 نسبت به دوره 
س��ه ماهه اول 94 به ترتیب 25 درص��د و 279 درصد 

افزایش داشتند.
عمده ترین دلیل رشد قابل توجه فروش ریالی محصوالت 
قند نیش��ابور در دوره س��ه ماهه منتهی به 30 آذر 94 
افزایش 18 درصدی قیمت محصول اصلی شرکت یعنی 

شکر سفید حاصل از چغندر قند در این دوره است.
میانگی��ن قیمت فروش هر تن ش��کر س��فید طی پاییز 
93حدود 20،328،113 ریال بود که در دوره های بعدی 
افزایش یافت و میانگین نرخ فروش را د رپایان دوره 12 
ماهه سال مالی 94 به 21،982،127 ریال افزایش داد. 
ش��رکت در بودجه کل سال مالی 95 قیمت فروش این 
محص��ول را 24،464،996 ریال در هر تن برآورد کرده 
که حاکی از رش��د 11 درصدی نس��بت به قیمت واقعی 
آن در س��ال مالی 94 است. قند نیشابور موفق شده در 
سه ماهه اول س��ال مالی 95 هر تن شکر سفید حاصل 
از چغن��در قن��د را با نزخی نزدیک به بودجه کل س��ال 
بفروشد که نس��بت به نرخ این محصول در دوره مشابه 

سال گذشته 18 درصد افزایش را نشان می دهد.
 همانطور که اش��اره کردیم رش��د چشمگیر نرخ فروش 
شکر در پاییز امس��ال نسبت به پاییز سال قبل در کنار 
افزایش فروش مقداری، فروش ریالی قند نیش��ابور را در 

این دوره با رشد قابل توجهی همراه ساخت.
در خص��وص مواد اولیه قند نیش��ابور باید گفت که 65 
درصد از بهای تمام ش��ده این شرکت را در بر می گیرد. 
کل این مواد شامل چغندر قند است که بر اساس بودجه 
اعالمی س��ال مالی 95 مقدار آن تا پایان دوره 12 ماهه 

معادل 82 هزار و 37 تن برآورد شده است.

 ش��رکت در س��ه ماهه اول س��ال مالی 95 کل چغندر 
جذبی خود را برای تولید ش��کر سفید به مصرف رسانده 
و کل 12،902 تن شکر پیش بینی شده تولید در بودجه 
95 را در پاییز 94 تولید کرده است. اما در این دوره تنها 

44 درصد آن را به فروش رسانده است.
ب��ا توجه به مصرف کامل چغندر جذبی این ش��رکت در 
سه ماهه نخست انتظار افزایش تولید شکر تا پایان سال 

وجود نخواهد داشت.
شرکت در بودجه سال مالی 95 نرخ خرید چغندر قند را 
با 19 درصد افزایش نسبت به قیمت واقعی این ماده در 
س��ال مالی 94 برآورد کرده و در دوره سه ماهه ابتدایی 
نی��ز ماده اولیه خود را بر مبنای نرخ بودجه ش��ده تهیه 
کرده است. خاطرنشان می شود صد درصد بازار فروش و 

تامین مواد اولیه قند نیشابور داخلی است.
گفتنی اس��ت رش��د نرخ ماده اولیه و همچنین افزایش 
میزان تولید در س��ه ماهه اول س��ال مالی 95 نسبت به 
دوره مشابه س��ال مالی 94 موجب کاهش حاشیه سود 
این ش��رکت از 33 درصد در پایی��ز 93 به 6 درصد در 

پاییز 94 شد.
قنیش��ا پیش بینی کرده ت��ا پایان دوره 12 ماهه س��ال 
مال��ی منتهی به 95/06/31 با تحقق 373،022 میلیون 
ریال درآمد حاصل از فروش محصوالت به سود ناخالص 
8،941 میلی��ون ریال دس��ت یابد و با کس��ب 4،925 

میلیون ریال س��ود عملیاتی مبلغ 31 ریال س��ود برای 
هر سهم محقق سازد. نتیجه عملکرد واقعی این شرکت 
200 میلی��ارد ریال��ی در پایان دوره س��ه ماهه ابتدایی 
س��ال مالی 95 به شناسایی 15 ریال سود و پوشش 48 
درصدی بودجه انجامید. سود واقعی پاییز 94 نسبت به 
پاییز 93 با افت 31 درصدی همراه بود زیرا ش��رکت در 
دوره سه ماهه ابتدایی سال مالی 94 مبلغ 21 ریال سود 
برای هر سهم محقق کرد اما در پایان سال )167( ریال 

زیان برای هر سهم کنار گذاشت.
به نظر می رس��د با توجه به اینکه ش��رکت با تحقق 35 
درصد از فروش ریالی موفق به پوشش 48 درصد از سود 
برآوردی کل سال شد بنابراین دستیابی به سود اعالمی تا 

پایان دوره 12 ماهه دور از ذهن به نظر نمی رسد.

جریان وجه نقد شرکت 
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صنایعوشرکتها

باشركتها
سرمایه گذاری ملت حساب های 3 ماه اول 95 را ارائه کرد

ش��رکت س��رمایه گذاری ملت در دوره سه ماهه نخست س��ال مالی منتهی به 30 آذر ماه 95 معادل 46 میلیارد و 990 
میلیون ریال زیان انباشته پایان دوره در حساب های خود منظور کرد.

شرکت سرمایه گذاری ملت صورت های مالی سه ماهه نخست سال مالی 95 را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. بر 
اساس این گزارش این شرکت در دوره سه ماهه یاد شده مبلغ ۷9۲ میلیون ریال درآمد حاصل از سود سرمایه گذاری ها 
داشت. از درآمد این شرکت هزینه های عمومی، اداری و تشکیالتی کسر و با افزوده شدن درآمدهای عملیاتی به آن زیان 
عملیاتی دوره به مبلغ یک میلیارد و ۷65 میلیون ریال رسید. به زیان عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی اضافه شد و با 
کسر درآمدهای متفرقه از آن زیان خالص برابر سه میلیارد و 96۷ میلیون ریال به دست آمد و بر این اساس مبلغ 4 ریال 
زیان به هر سهم این شرکت اختصاص داده شد. گفتنی است با افزوده شدن زیان انباشته ابتدای دوره به زیان خالص در 

نهایت مبلغ 46 میلیارد و 990 میلیون ریال زیان انباشته پایان دوره در حساب های این شرکت منظور شد.

سبحان دارو 554 میلیارد ریال سود کرد
شرکت سبحان دارو در دوره 1۲ ماهه منتهی به ۲9 اسفندماه 94 مبلغ 554 میلیارد و 840 میلیون ریال سود خالص 

کسب کرد و بر این اساس مبلغ یک هزار و 849 ریال سود به ازای هر سهم خود کنار گذاشت.
شرکت سبحان دارو صورت های مالی یکساله منتهی به ۲9 اسفند ماه 94 را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، این شرکت در سال مالی 94 معادل یک هزار و 6۲6 میلیارد و ۷86 میلیون ریال درآمد حاصل 
از فروش داش��ت. از درآمد این ش��رکت بهای تمام شده فروش کسر شد و س��ود ناخالص دوره به مبلغ 905 میلیارد و 
90۷ میلیون ریال رسید. از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری، عمومی کسر و با افزوده شدن درآمدهای عملیاتی 
به آن، سود عملیاتی به مبلغ 801 میلیارد و ۷93 میلیون ریال به دست آمد. از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی 
و مالیات بر درآمد کسر و درآمدهای غیر عملیاتی افزوده شد و سود خالص دوره به مبلغ 554 میلیارد و 840 میلیون 
ریال محاس��به ش��د و بر این اساس مبلغ 1849 ریال سود به هر سهم اختصاص داده شد. به سود خالص دوره نیز سود 
انباش��ته ابتدای س��ال اضافه شد و در نهایت مبلغ یک هزار و 849 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب های 

این شرکت منظور شد.

پیشنهاد افزایش سرمایه بیمه تعاون  
هیات مدیره شرکت بیمه تعاون افزایش سرمایه شرکت را به مجمع عمومی فوق العاده پیشنهاد داد.

شرکت بیمه تعاون اعالم کرده است برنامه افزایش سرمایه از مبلغ ۲80 میلیارد ریال به دو هزار و 500 میلیارد ریال را 
دارد. بر اساس این گزارش، افزایش سرمایه »وتعاون« از محل آورده نقدی سهامداران، مطالبات حال شده سهامداران و 
آورده نقدی، سود انباشته به منظور رعایت مقررات و الزامات مصوب هیات وزیران در ارتباط با حداقل سرمایه موسسات 
بیمه و افزایش سطح توانگری شرکت موضوع آیین نامه 69 شورای عالی بیمه و افزایش سهم نگهداری بیمه نامه های 
صادره ارتقای موقعیت شرکت در بین موسسات بیمه و مدیریت ریسک اعتباری شرکت که در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه 

1394 به تصویب هیات مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، خواهد بود. 

پیش بینی سود 157 ریالی مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران  
ش��رکت مجتمع های توریس��تی و رفاهی آبادگران ایران در دوره منتهی به 30 اسفند ماه 95، پیش بینی سود به مبلغ 

15۷ ریال به ازای هر سهم کرد.   
ش��رکت مجتمع های توریس��تی و رفاهی آبادگران ایران پیش بینی درآمد  هر سهم سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 
95 را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. بر اساس این گزارش »ثاباد« اعالم کرد در دوره یاد شده، با سرمایه ۲40 
میلیارد ریال، مبلغ 50 میلیارد و 336 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خواهد داشت که پس از کسر بهای تمام شده 
کاالی فروش رفته از آن، سود ناخالص، 38 میلیارد و 1۲1 میلیون ریال محاسبه شد. از سود ناخالص، هزینه های اداری، 
عمومی و تشکیالتی کسر و سایر درآمدهای عملیاتی افزوده شد و سود عملیاتی مبلغ 36 میلیارد و ۷۷۷ میلیون ریال 
برآورد شد. از سود عملیاتی، هزینه های مالی کسر شد و با افزودن درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها، سود خالص دوره به 

مبلغ 3۷ میلیارد و 595 میلیون ریال رسید و بر این اساس مبلغ  15۷ ریال سود به ازای هر سهم پیش بینی شد.

کسب سود یک میلیون و 113 هزار ریالی »وخوز«
شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان در دوره شش ماهه منتهی به ۲9 اسفند ماه 94، مبلغ یک میلیون و 113 هزار 

و 800 ریال سود به هر سهم اختصاص داد.
ش��رکت س��رمایه گذاری استان خوزس��تان صورت های مالی میاندوره ای ش��ش ماهه منتهی به ۲9 اسفند ماه 94 را به 
صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. بر اساس این گزارش »وخوز« اعالم کرد در دوره شش ماهه یاد شده، با سرمایه 5 
میلیون ریال،  مبلغ هشت میلیارد و 3۲3 میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری  داشت که پس از کسر هزینه های 
اداری، عمومی و تشکیالتی از آن، سود عملیاتی دوره به مبلغ پنج میلیارد و 5۷0 میلیون ریال رسید. از سود عملیاتی، 
درآمدهای متفرقه کس��ر شد و س��ود خالص دوره به مبلغ پنج میلیارد و 569 میلیون ریال رسید و بر این اساس مبلغ 
یک میلیون و 113 هزار و 800  ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای 
دوره، افزوده شد و در نهایت مبلغ دو هزار و 51۷ میلیارد و 1۷9 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب های 

سرمایه گذاری استان خوزستان منظور شد.

رشد ارزش بازار »هامون سپاهان«
ارزش بازار شرکت گروه سرمایه گذاری هامون سپاهان در دوره سه ماهه منتهی به ۲9 اسفند ماه 94 معادل 539 میلیارد 

و 1۷4 میلیون ریال افزایش یافت.
ش��رکت گروه سرمایه گذاری هامون سپاهان صورت وضعیت پرتفوی س��رمایه گذاری ها در دوره سه ماهه منتهی به ۲9 
اسفند ماه 94 را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. بر اساس این گزارش »پارسان1« در ابتدای دوره و با سرمایه یک 
هزار میلیارد ریال، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده چهار هزار و 483 میلیارد و 518 میلیون 
ریال و ارزش بازار دو هزار و 6۷۷ میلیارد و 445 میلیون ریال در س��بد س��هام خود داشت. در این دوره یک ماهه بهای 
تمام شده آن معادل ۲69 میلیارد و 18۲ میلیون ریال افزایش یافت و به چهار هزار و ۷5۲ میلیارد و ۷00 میلیون ریال 
رسید در حالی که ارزش بازار آن با مبلغ 593 میلیارد و 1۷4 میلیون ریال افزایش، به مبلغ سه هزار و ۲۷0 میلیارد و 
619 میلیون ریال رسید. »پارسان1« تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده فروش معادل 8۲ میلیارد 
و 343 میلیون ریال و مبلغ 84 میلیارد و ۲5۷ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل یک میلیارد و 914 میلیون 
ریال سود شناسایی کرد. گفتنی است این شرکت در در این دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام 

شده فروش معادل 351 میلیارد و 5۲5 میلیون ریال خریداری کرد.

پیش بینی 264 ریال سود برای سهام »ثمسکن«
 ش��رکت گ��روه س��رمایه گذاری مس��کن در دوره منتهی ب��ه 30 آذر ماه 95،به ازای هر س��هم مبلغ ۲64 ریال س��ود 

پیش بینی کرد.
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن پیش بینی درآمد هر سهم دوره سه ماهه سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 95 را به 
صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. بر اساس این گزارش »ثمسکن« اعالم کرد در دوره یاد شده، با سرمایه پنج هزار 
میلیارد ریال، مبلغ یک هزار و 495 میلیارد و 110 میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری، فروش سرمایه گذاری 
و س��ود حاصل از سایر فعالیت ها خواهد داش��ت که پس از کسر هزینه های عمومی، اداری و تشکیالتی و افزودن سایر 
درآمدهای عملیاتی به آن، سود عملیاتی، یک هزار و 36۲ میلیارد و 80۷ میلیون ریال محاسبه شد. از سود عملیاتی، 
هزینه های مالی کسر شد و با افزودن خالص درآمدهای متفرقه، سود خالص دوره مبلغ یک هزار و 318 میلیارد و ۲84 

میلیون ریال برآورد شد و بر این اساس مبلغ ۲64 ریال سود به ازای هر سهم پیش بینی شد.

»فارس« دو هزار میلیارد سود شناسایی کرد
ش��رکت صنایع پتروش��یمی خلیج فارس در دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 94 معادل دو هزار و ۲36 میلیارد و 

۷۲6 میلیون ریال سود شناسایی کرد.
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن 
ماه 94 را به صورت حسابرس��ی نش��ده منتشر کرد. بر اس��اس این گزارش »فارس«در ابتدای دوره و با سرمایه 50 هزار 
میلیارد ریال، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 3۲ هزار و 143 میلیارد و 1۷0 میلیون ریال و 
ارزش بازار 61 هزار و 90۲ میلیارد و 9۲ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. در این دوره یک ماهه بهای تمام شده 
آن معادل ۲10 میلیارد و 594 میلیون ریال کاهش یافت و به 31 هزار و 93۲ میلیارد و 546 میلیون ریال رس��ید در 
حالی که ارزش بازار آن با مبلغ ۲۲ هزار و 614 میلیارد و 130 میلیون ریال افزایش، به مبلغ 84 هزار و 516 میلیارد و 
۲۲۲ میلیون ریال رسید. »فارس« تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده فروش معادل ۲10 میلیارد 
و 594 میلیون ریال و مبلغ دو هزار و 44۷ میلیارد و 3۲0 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل دو هزار و ۲36 
میلیارد و ۷۲6 میلیون ریال س��ود شناس��ایی کرد. گفتنی اس��ت این شرکت در این دوره تعدادی از سهام چند شرکت 

بورسی را با بهای تمام شده فروش معادل ۲1 هزار و 908 میلیارد و 95۷ میلیون ریال خریداری کرد.

 هفته نامه بورس: ش��رکت پاالیش نفت اصفهان )شپنا( در نخستین بودجه حسابرسی 
نش��ده سال مالی منتهی به 30 اس��فند 95 مقدار تولید را بدون تغییر محسوسی نسبت به 
بودجه 94 و معادل ۲1،۲۲5،51۲ مترمکعب پیش بینی کرده اما مقدار فروش را با 5 درصد 

افزایش و مبلغ فروش را با 6 درصد کاهش پیش بینی کرده است.
این شرکت بزرگ پاالیشی برآورد کرده در سال 95 موفق به فروش ۲1،۲۲0،384 مترمکعب 
محصول ش��ود. عمده ترین محصوالت ش��رکت به ترتیب نفت گاز، بنزین، نفت کوره، وکیوم 
باتوم و نفت سفید می باشند. در این پیش بینی فروش مقداری نفت گاز با 3 درصد افزایش، 
بنزین با 6 درصد کاهش، نفت کوره با ۲6 درصد رشد، وکیوم باتوم با 1 درصد افزایش و نفت 
سفید با 40 درصد رشد نسبت به بودجه 94 برآورد شده است. از نظر فروش ریالی نفت گاز با 
5 درصد افت، بنزین با 1۷ درصد کاهش، نفت کوره با 3 درصد رشد، وکیوم باتوم با 5 درصد 

کاهش و نفت سفید با 38 درصد رشد نسبت به بودجه 94 پیش بینی شده است.
بر اس��اس این پیش بینی ارزش فروش محصوالت شپنا در سال مالی 95 با 6 درصد کاهش 
نسبت به بودجه 94 و به مبلغ 180،396،116 میلیون ریال برآورد شده که علت این کاهش 

را می توان در پیش بینی افت نرخ فروش محصوالت در سال 95 جستجو کرد.
در بودجه س��ال مالی 94 پاالیشگاه نفت اصفهان فروش هر مترمکعب از سه محصول عمده 
این شرکت یعنی نفت گاز، بنزین و نفت کوره به ترتیب با متوسط نرخ 10،596،۷64 میلیون 
ری��ال، 11،438،69۲ میلی��ون ری��ال و 6،۲44،۷33 میلیون ریال پیش بینی ش��ده که این 
قیمت ه��ا در بودجه 95 به ترتی��ب با افت 8 درصدی، 1۲ درص��دی و 18 درصدی در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت. پاالیش نفت اصفهان با ۲0،000 میلیارد ریال سرمایه نخستین بودجه 
س��ال مالی 95 را با 180،396 میلیارد ریال فروش در نظر گرفته اس��ت. به رغم عدم تغییر 
در برآورد مقدار تولید در بودجه 95 نسبت به بودجه 94 اما شرکت بهای تمام شده بودجه 
95 را با حدود 8 درصد کاهش نسبت به بودجه 94 پیش بینی کرده که علت آن پیش بینی 

کاهش نرخ خرید مواد اولیه در سال مالی 95 نسبت به بودجه 94 است.
دو ماده اولیه مهم و عمده ش��پنا میعانات گازی و نفت خام س��بک هستند. در بودجه 94 هر 
مترمکعب میعانات گازی با نرخ متوسط ۷،045،3۲9 میلیون ریال و هر متر مکعب نفت خام 
سبک با قیمت متوسط 8،688،808 میلیون ریال پیش بینی شده است. شرکت در حالی بودجه 
95 را با کاهش بهای مواد اولیه نسبت به بودجه 94 برآورد کرده که متوسط نرخ خرید این دو 

ماده در دوره 9 ماهه سال مالی 94 گرانتر از پیش بینی بودجه 94 بوده است. 
میانگی��ن بهای تأمین میعان��ات گازی در دوره 9 ماهه 94 معادل ۷،496،99۲ میلیون ریال 
در ه��ر مترمکعب بود که در بودجه 95 به مبل��غ ۷،033،061 میلیون ریال در هر واحد در 
نظر گرفته ش��ده است. هر متر مکعب نفت خام س��بک در دوره 9 ماهه 94 به طور متوسط 
9،۲۲۷،0۷8 میلیون ریال بوده که در بودجه 95 با نرخ ۷،684،6۷0 میلیون ریال پیش بینی 
ش��ده اس��ت. بدین ترتیب بدلیل پیش بینی کاهش نرخ تأمین مواد اولیه در بودجه 95 سود 
ناخالص این شرکت پاالیشی برای سال مالی 95 نسبت به بودجه 94 با 50 درصد افزایش به 
مبلغ 8،۲56،188 میلیون ریال برآورد ش��ده است. حاشیه سود ناخالص برآوردی سال مالی 
95 معادل 4.5 درصد است که در مقایسه با حاشیه سود سال 94 رشد 1.۷ درصدی را نشان 
می دهد. ش��رکت در بودجه 95 هزینه های اداری، عمومی و فروش را )3،8۷0،349( میلیون 
ریال برآورد کرده که نس��بت به بودجه 94 حاکی از 48 درصد افزایش اس��ت. خالص س��ایر 
درآمدهای عملیاتی با 4 درصد کاهش و معادل 1،809،093 میلیون ریال پیش بینی ش��ده 
است. این در حالی است که خالص سایر درآمدهای شپنا در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر 

94 معادل 1،45۲،۲۲۲ میلیون ریال بود.
س��ود عملیات��ی ب��رآوردی بودجه 95 ب��ا 30 درصد افزایش نس��بت به بودج��ه 94 معادل 
6،194،93۲ میلیون ریال است. شرکت در بودجه 94 مبلغ 4،۷66،۷۷4 میلیون ریال سود 

عملیاتی پیش بینی کرده که در پایان دوره 9 ماهه 58 درصد آن را پوشش داده است.

همانند بودجه 94 ش��رکت برای سال جاری نیز هیچگونه هزینه مالی در نظر نگرفته است. 
درآمد سرمایه گذاری ها )غیرعملیاتی( معادل یک هزار میلیارد ریال پیش بینی شده که نشان 
از افت حدود 60 درصدی نسبت به بودجه 94 دارد. شرکت هزینه های غیرعملیاتی سال 95 

را )1۷۷،364( میلیون ریال پیش بینی کرده است.
با وجود پیش بینی رشد فروش و بهبود شرایط عملیاتی سال مالی 95 نسبت به سال گذشته 
اما بدلیل پیش بینی افت درآمدهای غیرعملیاتی و رشد هزینه های غیرعملیاتی نسبت به بودجه 
95 و همچنین افزایش برآورد مالیات، شرکت برای سال مالی جاری سود خالص 5،814،054 
میلیون ریالی در نظر گرفته که به ازای هر س��هم ۲91 ریال س��ود را به همراه خواهد داشت. 
پیش بینی س��ود هر سهم ش��پنا برای سال مالی 95 نس��بت به بودجه 94 افت 6 درصدی را 
نشان می دهد. شرکت در بودجه 94 مبلغ 311 ریال سود برای هر سهم در نظر گرفته که در 
پایان دوره 9 ماهه ۲13 ریال معادل 68 درصد این مبلغ را محقق کرده اس��ت. خاطر نش��ان 
می ش��ود پاالیش نفت اصفهان سود هر سهم سال مالی 94 را در نخستین بودجه حسابرسی 
ش��ده 435 ریال برآورد کرده بود که در گزارش پیش بینی دوره سه ماهه به دلیل تغییر مبلغ 
هزینه هاي اداری و س��ود س��پرده های بانکی این مبلغ را به 4۲0 ریال کاهش داد. س��پس در 
گزارش پیش بینی دوره 9 ماهه 4۲0 ریال را به 311 ریال کاهش داد که علت عمده آن کاهش 

بهای نفت خام مصرفی و به تبع آن کاهش نرخ فروش فرآورده های تولیدی است.

ارزانی نفت خام به تعدیل در پاالیش نفت اصفهان انجامید

 هفته نامه بورس: ش��رکت قند قزوی��ن در دوره 9 
ماه��ه منتهی به 30 آذر 94 ش��رایط عملیاتی خوبی را 
تجربه نکرد. این قندی ظرف دوره 9 ماهه سال مالی 94 
با افت نس��بی تولید و فروش نسبت به دوره مشابه سال 

گذشته مواجه شد.
ش��رکت طی س��ه ماهه نخست س��ال 94 هیچ تولیدی 
نداشت اما در س��ه ماهه دوم 6،6۷4 تن محصول تولید 
کرد. به طور کلی قزوین در پاییز سالی که گذشت شرایط 
عملیاتی مناس��بتری را نسبت به س��ایر فصول سال 94 
تجربه کرد. در این فصل تولیدات قند قزوین به 53،808 
ت��ن افزایش یافت و بدین ترتی��ب مجموع تولید دوره 9 
ماهه ش��رکت به 60،48۲ تن رسید که در قیاس با دوره 

مشابه سال گذشته 31 درصد کاهش داشت.
فروش تناژی دوره 9 ماهه سال 94 نیز در مقایسه با دوره 
مش��ابه سال گذش��ته 30 درصد افت داشت. در بهار 94 
شرکت 8،89۷ تن محصول فروخت. طی فصل تابستان 
فروش خ��ود را به 13،۷33 تن افزای��ش داد و در فصل 
پاییز موفق به فروش ۲3،۲0۷ تن محصول ش��د. برآیند 
فروش شرکت طی دوره 9 ماهه 94 معادل 45،83۷ تن 

بود که 38 درصد از بودجه برآوردی را پوشش داد.
در نم��ودار زیر وضعیت تولید و ف��روش قند قزوین طی 
دو س��ال بررسی شده، مقدار تولید با رنگ های آبی تیره 
و روش��ن و مقدار فروش با رنگ های قرمز تیره و روشن 
مشخص ش��ده اند. اما با توجه به رشد 15 درصدی نرخ 
فروش شکر س��فید که عمده ترین محصول شرکت قند 
قزوین محسوب می شود، در دوره 9 ماهه 94 نسبت به 9 

ماهه 93 ش��رکت توانست به رغم افت قابل توجه فروش 
تناژی از نظر فروش ریالی ش��رایط بهتری را پش��ت سر 
گذارد. ارزش فروش محصوالت قند قزوین در پایان دوره 
9 ماهه 94 به 596،33۷ میلیون ریال رس��ید که با این 
مبل��غ نیمی از بودجه محقق ش��د. مبلغ فروش این دوره 
در قیاس با دوره مش��ابه سال گذش��ته 4 درصد کاهش 
داشت. در نخس��تین بودجه اعالمی سال مالی منتهی به 
30 اسفند 95 شرکت قند قزوین مقدار تولید با 3 درصد 
کاهش نس��بت به بودجه 94 و مع��ادل 88 هزار و 63۲ 
تن برآورد ش��ده است. در این بودجه مقدار فروش بسیار 
محتاطانه و با توجه به ش��رایط فعل��ی رکود بازار با افت 
۲5 درصدی نس��بت به بودجه 94 و معادل 89،63۲ تن 

پیش بینی شده است. 
اما بدلیل پیش بینی تداوم روند افزایشی نرخ محصوالت 
)بخصوص ش��کر س��فید( ش��رکت در بودج��ه 95 مبلغ 
فروش را با 19 درصد رش��د نس��بت به بودجه 94 و به 
مبلغ 1،450،659 میلیون ریال در نظر گرفته اس��ت. در 
مفروضات بودجه س��ال مالی 95 نرخ ش��کر با 8 درصد 
رشد نس��بت به میانگین قیمت س��ال مالی 94 در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت. در خصوص مواد اولیه شرکت قند 
قزوین باید گفت چغندر قند و ش��کر خام دو ماده اولیه 
این ش��رکت محسوب می شوند که در مجموع 86 درصد 

از بهای تمام شده شرکت را تشکیل می دهند.
ش��رکت در حالی طی دوره 9 ماه��ه 94 موفق به خرید 
عمده ترین م��اده اولیه یعنی چغندر قن��د با یک درصد 
کاهش نس��بت به دوره مشابه س��ال گذشته شده که در 

نخستین بودجه 95 قیمت خرید این ماده ۲،9۲3،500 
ریال در هر تن برآورد شده است. 

ش��رکت درباره  نخس��تین بودجه  اعالمی س��ال مالی 95 
اعالم کرده پیش بینی انجام شده برای نرخ خرید چغندر 
و نرخ ش��کر تولیدی و نرخ تصفیه شکر خام )کارمزدی( 
با توج��ه به نرخ تضمینی چغندرقند و ش��رایط حاکم و 
در نظر گرفتن روند س��نوات گذش��ته تعیین شده است. 
گفتنی اس��ت عی��ار چغندرقند خریداری این ش��رکت 
پایین تر از 16 اس��ت و در محاس��بات 15.3 لحاظ شده 
اس��ت و ن��رخ خرید چغندر س��ال 94 پایین تر از س��ال 
93 بوده اس��ت. کاهش هزینه های مالی در س��ال 95 با 
توجه به سیاس��ت های کلی دولت برای کاهش نرخ سود 
تسهیالت نسبت به سال 94 با کاهش حدود 3 درصدی 
محاسبه شده و برنامه ریزی برای تسویه حساب تسهیالت 
دریافتی از بانک اقتصاد نوین در سررسید پیش بینی شده 
اس��ت. گفتنی است کاهش موجودی اول دوره سال 95 
به دلیل برنامه ریزی انجام شده برای فروش شکر در سال 
جاری اس��ت. س��ایر معافیت های مالیات بابت بخشی از 

زیان سنواتی شرکت است.
ش��رکت قند قزوین سود هر س��هم سال مالی 94 را 14 
ری��ال پیش بینی کرده اما تا پای��ان دوره 9 ماهه )۲99( 
ریال زیان محقق کرده است. با توجه به عملکرد دوره 9 
ماهه به نظر می رسد نتیجه عملکرد این شرکت در پایان 
دوره 1۲ ماهه زیان باشد. الزم به ذکر است در نخستین 
بودجه سال مالی 95 مبلغ 14۲ ریال سود برای هر سهم 

برآورد شده است.
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 اولین بودجه 94کارخانجات قند قزوین )قزوین(
)سال مالی 94/12/29(

 بودجه 94
)94/11/11(

 اولین بودجه 95
 بودجه 95 نه ماهه 94)سال مالی 95/12/30(

به بودجه 94
  پوشش
نه ماهه

%49%1,445,2111,215,9351,234,583596,3372فروش

%51%579,2751-1,140,789-1,127,670-1,377,977-بهای تمام شده

%19%67,23488,26593,79417,0626سود ناخالص

%60%14,04014-26,564-23,360-23,254-هزینه عمومی اداری

%90%2,5001,5002,0001,34733سایر درآمدها )هزینه های( عملیاتی

%7%46,48066,40569,2304,3694سود عملیاتی

%80%25-57,723-53,800-72,116-56,000-هزینه های مالی

  005,0000درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

%50%63-12,0008,0003,0003,997خالص درآمدهای متفرقه

 %49,357924-2,4802,28923,430سود خالص قبل از کسر مالیات

  0000مالیات

 %49,357924-2,4802,28923,430سود خالص پس از کسر مالیات

  165,098165,098165,098165,098سرمایه

 %299924-1514142سود هر سهم

%39%1-%3%8%7%5حاشیه سود ناخالص
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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 1395/01/31 - دوره زمانی: هفتگی

اوراق بده��ی

 هفته نامه بورس: ش��رکت تولید مواد اولیه داروپخش 
)دتماد( در دوره 9 ماهه س��ال مالی 94 با رش��د 6 درصدی 
س��ود در قیاس با دوره مش��ابه سال گذشته توانست 2401 
 ری��ال س��ود س��اخته و 73 درص��د از بودجه کل س��ال را 

محقق کند.
این ش��رکت دارویی 120 میلیارد ریالی نخس��تین بودجه 
س��ال مالی 94 را با 3453 ریال سود منتشر کرده بود و در 
گزارش��ی که 30 دی 94 منتشر کرد این مبلغ را به 3471 
ری��ال افزای��ش داد. اما با توجه به حجم ب��ی رویه واردات و 
حضور رقبای جدید در بازار مواد اولیه در اس��فند ماه ناچار 
به اعالم تعدیل منفی شد و سود هر سهم را به 3300 ریال 
کاهش داد. نخس��تین بودجه س��ال مالی 95 با 3494 ریال 
س��ود اعالم شده است. حال آنکه ش��رکت در پایان دوره 9 
 ماهه سال مالی 94 به ازای هر سهم 2401 ریال سود محقق 

ساخته است.
از نظر عملیاتی شرکت سال مالی 95 را با چشم انداز مثبت و 
رو به افزایش نسبت به سال مالی 94 در نظر گرفته است. به 
طوری که پیش بینی ش��ده در سال مالی 95 بیش از 2،837 
هزا رکیلوگرم محصول تولید ش��ود که این مقدار نسبت به 

تولید بودجه 94 با رشد 26 درصدی همراه است.

ش��رکت برآورد کرده در سال مالی 95 معادل 2،625،565 
کیلوگرم محص��ول را ب��ه ارزش 1،600،950 میلیون ریال 
بفروش��د. مق��دار و مبلغ ف��روش برآوردی س��ال مالی 95 
 نس��بت به بودجه 94 ب��ه ترتی��ب 19 و 14 درصد افزایش 

خواهد داشت.
در پایان دوره 9 ماهه سال مالی 94 این شرکت دارویی 76 
درص��د از تولید و حدود 66 درص��د از فروش برآوردی کل 

سال را محقق کرده است.
شرکت در بودجه اولیه سال مالی 94 فروش مقداری و ریالی 
را نسبت به عملکرد واقعی سال 93 باال برآورد کرده بود اما 
پوش��ش ضعیف مقدار فروش ب��رآوردی و همچنین کاهش 
نرخ های فروش محصوالت این ش��رکت را مجبور به کاهش 
22 درص��دی مبل��غ فروش پیش بینی ش��ده در بودجه 94 
کرد. بدین ترتیب فروش ریالی برآوردی س��ال مالی 94 این 
شرکت از 1،800،537 میلیون ریال به 1،401،249 میلیون 

ریال کاهش یافت.
مقایسه ترکیب فروش بودجه 95 و 94 دتماد نشان می دهد 
استراتژی شرکت برای س��ال مالی 95 کاهش سهم فروش 

نارکوتیکها نسبت به سال مالی 94 است.
در دوره 9 ماهه سال مالی 94 شرکت با کاهش واردات مواد 

اولیه، اثر رشد نرخ دالر مبادله ای را خنثی کرد و به حاشیه 
سود ناخالص مش��ابه دوره 9 ماهه سال مالی 93 یعنی 43 

درصد رسید.
هزینه های مالی 9 ماهه 94 نس��بت به 9 ماهه 94 با رش��د 
135 درصدی مواجه شده اما با توجه به رشد سود ناخالص 
و کاهش هزینه های عمومی، اداری و تشکیالتی در نهایت در 
دوره 9 ماهه 94 نسبت به مدت زمان مشابه سال مالی 93 

سود هر سهم با 6 درصد افت به 2401 ریال رسیده است.
در بودجه 95 شرکت مبلغ فروش پیش بینی شده را نسبت 
ب��ه بودجه 94 با 14 درص��د افزایش در نظ��ر گرفته که با 
توجه به رفع تحریم ها و تس��هیل واردات مواد اولیه خارجی 
و حضور رقبای جدی��د در بازار فروش محصوالت دتماد، به 
نظر می رسد مبلغ فروش برآوردی اندکی خوشبینانه در نظر 

گرفته شده است.
علی  رغم برآورد خوش��بینانه مبلغ فروش، حاش��یه س��ود 
ناخال��ص و هزینه ه��ای عموم��ی، اداری و تش��کیالتی نیز 

محتاطانه برآورد شده است.
با توجه به این موارد به نظر می رس��د تا پایان سال مالی 95 
در بهترین حالت ش��رکت قادر به دس��تیابی به سود بودجه 

شده باشد.

تولید مواد اولیه داروپخش 73 درصد بودجه 9 را ماهه محقق کرد

تریبون
نخستین محموله شمش فوالدکاوه جنوب کیش صادر شد 

انتظار دو ساله یک شرکت فوالدی برای عرضه اولیه 
نخستین محموله شمش )بیلت( شرکت 
ف��والد کاوه جنوب کیش با اس��تاندارد 
BS4446 ب��ه می��زان 20 ه��زار تن به 
مقصد کش��ور اردن در ح��ال بارگیری 
اس��ت که این اقدام در راس��تای اجرای 
فرامین« اقتص��اد مقاومتی،اقدام وعمل 
» تنها دو ماه پس از تولید مس��تمر این 

شرکت محقق شد. 
عل��ی دهاقین مدیرعامل ش��رکت فوالد 
جنوب کیش با بیان این مطلب و اشاره 
به افزایش پیشنهادهای خرید از شمال 
آفریقا،ترکیه و کش��ورهای حوزه خلیج 
ف��ارس افزود : این محموله 20 هزارتنی 
به صورت قرارداد C&F منعقد شده که 
در نوع خود قابل توجه اس��ت.این مقام 

مس��ئول با  قدردانی از حمایت های موثر مسووالن بنیاد مستضعفان برای حمایت از اولین صادرات شمش فوالد جنوب 
کیش تصریح کرد : تمامی مراحل حمل از کارخانه و تحویل تا عرشه کشتی این محموله، توسط پرسنل بازرگانی فوالد 

کاوه انجام شد.
حضور مستمر در بازارهای صادراتی

ب��ه گفته وی اگر چه ش��رکت های ف��والدی تمایل دارند صادرات را به صورت FOB انجام بدهند اما نخس��تین قرارداد 
صادراتی فوالد جنوب کیش در مقصد تحویل خریدار خواهد شد. دهاقین تصریح کرد :همچنین پس از دو سال کاهش 
قیمت، بازار افزایش قیمت را تجربه می کند که در این راس��تا اهتمام ش��رکت به حضور مستمر در بازارهای صادراتی و 

تحویل کاال در زمان مقرر به خریدار است.
100 میلیارد تومان افزایش سرمایه 

دهاقین با اشاره به اینکه شرکت فوالد کاوه جنوب کیش که سال 85 با سرمایه اولیه یک میلیارد تومانی تاسیس شده، 
بعداز طی فرآیند تکامل و تبدیل ش��دن به ش��رکت سهامی عام با سرمایه اسمی 600 میلیارد تومانی از شهریور دو سال 
پی��ش ب��ا پالک 488 در بازار دوم معامالت بورس پذیرفته و درج نام ش��د تاکید کرد :تاکنون پس از طی مدت مذکور، 
امکان عرضه اولیه سهام این شرکت فراهم نشده و به گونه ای در انتظار برای عرضه اولیه قرار داریم. وی همچنین از برنامه 

افزایش سرمایه 16.6 درصدی ) 100 میلیارد تومان( این مجموعه خبر داد.

رویکرد جدید افزایش سود دهی 
مدیرعامل شرکت فوالد جنوب کیش به تداوم وافزایش حضور در بازارهای صادراتی اشاره کرد و افزود: در سال جاری، 
70درصد از برنامه تولید که معادل 40 هزار تن ش��مش در ماه اس��ت به کشورهای مختلف صادر خواهد شد. البته این 
موضوع عالوه بر صادرات آهن اسفنجی است که هم اکنون انجام می شود.دهاقین با اشاره به رویکرد جدید فروش فوالد 
جنوب کیش تصریح کرد: اگر چه در گذش��ته محصوالت ش��رکت مواقعی به صورت تحویل درب کارخانه یا به صورت 
ریالی انجام می شد،اما با رویکرد جدید، اقالم صادراتی به صورت FOB و C&F به فروش می رسد که سود بیشتری برای 
شرکت به همراه خواهد داشت.وی مشخصات نخستین محموله شمش بلیت صادراتی فوالد جنوب کیش را، دارای مقطع 
130 در 130 عنوان کرد و افزود: این مجموعه با بهره وری از آخرین تکنولوژی روز دنیا، قابلیت تولید ش��مش هایی با 
مقاطع 150 در150،180 در 180 و 200 در 200 با استانداردهای مورد قبول، بویژه تولید شمش های آلیاژی را دارد. 

تندیس ویژه برای پتروشیمی جم 
در مراسمی که با حضور مدیر دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست در نمایشگاه بین المللي تهران برگزار شد،غرفه 

شرکت پتروشیمي جم به عنوان غرفه برتر، لوح تقدیرو تندیس ویژه نمایشگاه ایران پالست را دریافت کرد.
بر پایه این گزارش ش��رکت صنایع پتروش��یمي جم برای معرفي دستاوردها، تولیدات و برنامه هاي آتي خود در دهمین 
نمایشگاه بین المللي ایران پالست با حضوری فعال و به عنوان حامی ویژه نمایشگاه ایران پالست در برگزاری آن همراهی 
ش��ایانی داشت.نمایشگاه ایران پالس��ت که چندی پیش )اواخر فروردین ماه جاری ( با حضور25کشور از قاره هاي اروپا، 
آسیا،آفریقا و اقیانوسیه برگزار شد به عنوان مهم ترین رویداد بین المللي کشورمان در زمینه محصوالت پلیمري موجبات 
گردهمایي سازمان ها، تشکل ها، انجمن ها، واحدهاي تولیدي، صنعتي، بازرگاني وتحقیقاتي را از سراسر دنیا فراهم آورد.

 سرمایه گذاران اروپایی و آمریکایی در تأمین سرمایه نوین
با هدف آش��نایي با ش��رکت تأمین سرمایه  نوین گروهي از س��رمایه گذاران خارجي با حضور در این شرکت از نزدیک با 

خدمات و توانمندي هاي این شرکت آشنا شدند.
ولی نادي قمی، مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه نوین با اعالم این خبر و اشاره به توانمندي ها و خدمات شرکت تأمین  
س��رمایه نوین  در خصوص فرصت هاي بالقوه س��رمایه گذاري در ایران در ش��رایط مثبت سیاسی کنونی، مطالبی را بیان 
داش��ت. همچنین غالمپور معاون ش��رکت تأمین س��رمایه نوین نیز با ارائه خالصه اي از روند تاریخي متغیرهاي کالن 
اقتص��ادي از جمله تورم، نرخ ارز، تولید ناخالص داخلي، تغییرات ش��اخص کل  بورس و چش��م ان��داز اقتصادي بازارهاي 
س��رمایه گذاري ایران، را مد نظر قرار داد. وی همچنین در ادامه به تش��ریح ش��رایط و فرآیند س��رمایه گذاري خارجي، 
فرصت هاي س��رمایه گذاري در بازار ایران در بخش هاي زیرس��اختي، بانکي، انرژي، توریسم، سالمت، پتروشیمي و غیره 
براي میهمانان پرداخت. معاون ش��رکت تامین س��رمایه نوین، نقش تأمین س��رمایه هاي کش��ور مان با ارائه تاریخچه و 
قابلیت هاي این صنعت در خصوص اطمینان بخش��ي به سرمایه گذاران خارجي از حیث ریسک و بازده مورد انتظار آنها 
کلیدي و استراتژیک دانست. البته در این نشست شرکت کنندگان به ارایه سواالتي در خصوص بازار بدهي، ضمانت هاي 
سرمایه گذاري خارجي، توانایي بانک هاي داخلي در ایفاي تعهدات و ابعاد فرصت هاي سرمایه گذاري کشور پرداختند که 
مدیران شرکت تأمین سرمایه  نوین پاسخ های الزم را ارائه کردند. بر پایه این گزارش، در بر نامه مذکور جمعي از مدیران 
ش��رکت ها، اس��اتید دانشگاه و موسسات تحقیقاتي از کش��ورهاي آلمان، اتریش، ترکیه، سوئیس وآمریکا در بخش هایي 
همچون مش��اوره، سرمایه گذاري، بانکي، توریسم، حقوقي، بیمه، هتلینگ و سرمایه گذاري پزشکي در این هیات تجاري 

حضور داشتند.

بودجه 94 واقعی 93سود و زیان
)1394/12/19(

نه ماهه 94 
درصد تغییر بودجه 95 بودجه 95)94/09/30(

به بودجه 94

14 1,600,950 931,107 1,401,249 1,226,024  فروش 

15 932,513-527,885-809,352-717,357- بهای تمام شده کاالی فروش رفته 

13 %668,43742     %403,22243    %591,89742    %508,66741      سود )زیان( ناخالص 

22 106,816-54,332-87,333-63,765- هزینه های عمومی و اداری 

19- 25,940 26,532 31,968 18,999  سایر درآمد )هزینه( های عملیاتی 

10 587,561 375,422 536,532 463,901  سود )زیان( عملیاتی 

27 92,587-44,466-73,120-30,660- هزینه های مالی 

 -0 0 0 2,550  درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها 

1 2,150 1,862 2,122 3,572  درآمد )هزینه( های متفرقه 

7 497,124 332,818 465,534 439,363  سود )زیان( قبل از کسر مالیات 

12 77,816-44,731-69,588-60,356- مالیات 

6 %419,30826    %288,08731    %395,94628     %379,00731     سود )زیان( خالص بعد از کسر مالیات 

- 120,000 120,000 120,000 120,000 سرمایه

6 3,494 2,401 3,300 3,158  سود هر سهم 

 هفته نامه بورس: ش��رکت پاالیش نفت بندر عباس نخس��تین بودجه سال مالی 
منتهی به 30 اسفند 95 را با 150 ریال سود منتشر کرد. این در حالی است که بودجه 

94 این شرکت با زیان )20( ریالی بسته شده است.
در بودجه 95 ش��نبدر مقدار تولید با یک درصد افزایش نس��بت به س��ال 94 معادل 
16،889،628 مترمکعب در نظر گرفته ش��ده است. ش��رکت پیش بینی کرده در سال 
مالی 95 از حجم تولیدات نفت س��فید، س��وخت جت سنگین، بنزین موتور، گاز مایع، 

لوپکات، آیزوریسایکل و گوگر کاسته و به حجم تولید سایر محصوالت خود بیافزاید.
از نظر فروش مقداری نیز برآورد ش��بندر برای س��ال 95 این اس��ت که حجم فروش 
محصوالت خود را نس��بت به س��ال 94 معادل 2 درصد افزایش دهد. بر اس��اس این 
پیش بینی در س��ال مالی 95 حجم فروش محصوالتی همچون حالل ها، نفت گاز،  نفت 
ک��وره، نفتا، وکیوم بات��وم، پروپان، بوتان و وکیوم س��یالپس افزایش خواهد یافت و از 

حجم فروش سایر محصوالت کاسته خواهد شد.
شرکت پیش بینی کرده در سال مالی 95 فروش صادراتی خود را با یک درصد افزایش 
نس��بت به بودجه 94 به 9 درصد افزایش دهد. خاطرنش��ان می ش��ود بخشی از فروش 

محصوالت نفت گاز، نفت کوره و نفتای شبندر به صورت صادراتی انجام می شود.
اما با توجه به پیش بینی کاهش نرخ اکثر محصوالت این ش��رکت در س��ال 95 برآورد 
ش��رکت این بوده که فروش ریالی س��ال مالی 95 با افت 11 درصدی نس��بت به سال 
مالی 94 مواجه شود. شرکت پیش بینی کرده تا پایان سال مالی 95 ارزش محصوالت 

فروخته شده شبندر 127،472،707 میلیون ریال باشد.
بج��ز دو محصول گاز مایع و بوت��ان که اولی با 4 درصد افزای��ش و دومی تقریبا بدون 
تغییر نرخ برآورد شده سایر محصوالت شبندر در بودجه سال مالی 95 با افت 1 تا 24 
درصدی قیمت پیش بینی شده است. این کاهش نرخ فروش ناشی از برآورد تداوم روند 

کاهشی نرخ جهانی نفت و شرایط فعلی بازار جهانی این محصول مهم است. 
ب��ه طور کل��ی می توان گفت در بودج��ه 95 کاهش نرخ نفت خ��ام، میعانات گازي، و 

فرآورده هاي نفتي، به دلیل کاهش نرخ بین المللي است.
ن��رخ ارز براي دوره  پیش بیني، برابر با میانگین نرخ ارز بانک مرکزي در ماه هاي مهر تا 

اسفند و براي کل دوره، میانگین وزني 29.424 در نظر گرفته شده است.
ن��رخ خرید نفت خام و میعانات گازي در 9ماهه ابتداي س��ال94. به ترتیب 48.65 و 
50.06 دالر بوده اس��ت و براي س��ال مالی 95 بر اس��اس میانگین ماه هاي مهر تا آذر 
ماه اعالم ش��ده در صورت حساب هاي قطعي ش��رکت ملي پاالیش و پخش و نرخ هاي 

نش��ریه  پالتس در ماه هاي دي تا اسفند، 33.10 دالر به ازای هر بشکه براي نفت خام 
و 37.51 دالر به ازای هر بش��که براي میعانات گازي در نظر گرفته ش��ده اس��ت. الزم 
به ذکر اس��ت در س��ال 1394، بر اساس برنامه  پیش بیني شده 92.5 درصد از خوراک 

پاالیشگاه، نفت خام خواهد بود.
بر اس��اس نرخ هاي نش��ریه  پالتس براي خوراک؛ شامل نفت خام س��نگین و میعانات 
گازي، و فرآورده ه��اي اصل��ي؛ ش��امل بنزین، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع، س��وخت 
س��نگین جت، و نفت س��فید، سود خالص پیش بیني ش��ده براي سال 94، مبلغ 322 

ریال به ازای هر سهم خواهد بود.
در بودجه 95 هزینه های عمومی، اداری ش��رکت با 8 درصد رش��د نسبت به بودجه 94 
و معادل )1،766،391( میلیون ریال برآورد ش��ده که معادل 35 درصد از هزینه هاي 
عمومي، اداري و تش��کیالتي، کارمزد صادرات )مع��ادل 2 درصد فروش هاي صادراتي، 

ارزي، و بنکرینگ( است.
ش��رکت پاالیش نفت بندر عباس در نخس��تین بودجه حسابرسی شده سال مالی 95 
با 11 درصد کاهش فروش ریالی نس��بت به س��ال 94 مبلغ 4،377،502 میلیون ریال 
سود ناخالص برآورد کرده که در قیاس با بودجه 94 حدود 397 درصد افزایش خواهد 
داشت. سود ناخالص پیش بینی شده برای سال مالی 94 حدود 811 میلیارد ریال است 
که بر اس��اس اطالعات اعالم شده توسط شرکت، هیئت مدیره تصمیم دارد 55 درصد 
از این س��ود خالص را جهت تقسیم بین صاحبان سهام به مجمع عمومي عادي ساالنه 

سال مالي 94 پیشنهاد کند.
در حالی که در بودجه 94 شنبدر )748،796( میلیون ریال زیان عملیاتی برآورد شده 

در بودجه 95 دستیابی به سود عملیاتی 2،611،111 میلیون ریال متصور است. 
با توجه به پیش بینی افزایش فروش در س��ال مالی 95 هزینه های مالی شرکت با رشد 

148 درصدی نسبت به بودجه 94 و به مبلغ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
در بودج��ه 95 ش��رکت پیش بینی ک��رده بی��ش از 233 میلیارد ری��ال درآمد از محل 
سرمایه گذاری ها و 680 میلیارد ریال از محل درآمدهای متفرقه کسب کند که در صورت 
تحقق نس��بت به بودجه 94 به ترتیب 11 و 3 درصد افزایش خواهند داش��ت. ذکر این 

مطلب الزم است که در بودجه 95 شاخص کیفیت در محاسبات لحاظ نشده است.
گفتنی است محاسبات صورت گرفته در بودجه 95 بر اساس نرخ هاي اعالمي از سوي 
ش��رکت ملي نفت و ش��رکت ملي پاالیش و پخش انجام شده و احتمال تغییر نرخ هاي 

اعالمي و در نتیجه تغییر نتایج گزارش نهایي وجود دارد.

افزایش تولید در پاالیش نفت بندر عباس

 

گاز مایع
2%

بنزین موتور
23%

سوخت سنگین جت
1%

نفت سفید
5%

حالل ها
0%

نفت گاز
39%

نفت کوره
16%

نفتا
6%

وکیوم باتوم
7%

لوپکات
1%

آیزوریسایکل
0%

گوگرد
0%

پروپان
0%

بوتان
0%

وکیوم سالپس
0%

ترکیب مبلغ فروش بودجه 95

 بودجه 95 بودجه 95بودجه 94پاالیش نفت بندرعباس
به بودجه 94

%11-143,800,253127,472,707فروش
%14-123,095,205-142,919,115-بهای تمام شده
%881,1384,377,502397سود ناخالص

%1,766,3918-1,629,934-هزینه عمومی اداری
 00درآمد سرمایه گذاری ها- عملیاتی

 00سایر درآمدها )هزینه های( عملیاتی
 748,7962,611,111-سود عملیاتی

%1,000,000148-403,212-هزینه های مالی
%211,496233,79411درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

%660,148680,0003خالص درآمدهای متفرقه
 280,3642,524,905-سود خالص قبل از کسر مالیات

 458,222-0مالیات
 280,3642,066,683-سود خالص پس از کسر مالیات

 13,800,00013,800,000سرمایه
 20150-سود هر سهم

%2%3%1حاشیه سود ناخالص

صورت سود و زیان



| اردیبهشت 95  هفته اول  سال چهارم  شماره 138 |

گفتوگو

14

 این طور که به نظر می رسد هلدینگ خلیج 
فارس می خواهد 10 درصد از س�هام شرکت 
پتروش�یمی نوری)برزویه( را ک�ه ج�زو زیر 
مجموعه این هلدینگ اس�ت واگذار کند، در 

این مورد بیشتر توضیح دهید.
ای��ن روزه��ا می خواهی��م بین ٥ ت��ا ١٠ درصد س��هام 
پتروش��یمی نوری )برزویه( را در ب��ورس و فرابورس عرضه 
کنی��م که البته ای��ن واگذاری ها با توجه ب��ه رعایت قوانین 
بورس��ی انجام خواهد ش��د. مجموعه هلدینگ خلیج فارس 
یک سیاست اساسی را برای عرضه سهام خود مد نظر دارد 
و آن این است که ش��رکتی را برای عرضه معرفی می کنیم 
که کامال ش��فاف و بدون هر گونه مس��ئله و مش��کل برای 
س��رمایه گذاری م��ردم باش��د و در مورد پتروش��یمی نوری 
هم س��عی ش��ده ای��ن قاعده رعایت ش��ود. مث��ال در مورد 
پتروش��یمی فجر که س��ال 94 واگذار کردی��م بعد از عرضه 
شاید ٥ دقیقه هم طول نکشید که کلیه سهام ان به فروش 
رفت. بنابراین شفافیت اساس کار این مجموعه است و سعی 
کردیم آن را رعایت کنیم. ما تا کنون سهام پتروشیمی بندر 
امام را عرض��ه نکردیم چون می خواهیم به لحاظ عرضه آن 
مس��ائل موجود در آن برطرف شده باشد. یک موضوعی که 
عالقمند هس��تم در مورد آن بگویم این است که ما همواره 
می خواهیم مش��ارکت مردمی را در واگذاری س��هام در نظر 
بگیری��م بدین معنا که س��هام ش��رکتی بع��د از اختصاص 
س��هم مدیریتی باید الباق��ی به مردم واگذار ش��ود و واقعا 
می خواهیم سهام به دست مردم برسد و اگر به سهام ما در 
بورس نگاه کنید ما تنها ش��رکت مردمی در بورس هستیم. 
4٠ درصد س��هام عدالت داری��م، 33/٥ درصد صندوق های 
تأمی��ن اجتماعی و 2٠ درصد س��هام ش��رکت ملی صنایع 
پتروشیمی اس��ت که این 2٠ درصد هم دولتی و به گونه ای 
مردمی است. در مورد بقیه سهام شرکت واقعا در نظر داریم 
کار را با مش��ارکت مردم با هر روش ابزار مالی ادامه بدهیم. 
لذا با این سیاس��ت می خواهیم یک به یک ش��رکت ها را با 

شرایط سازمان بورس وارد بازار سرمایه کنیم.

 البت�ه تاکنون درصد قاب�ل توجهی هم در 
بازار سرمایه دارید؟

در حال حاضر بین ١٠ تا ١١ درصد بازار س��رمایه کشور 
ب��ه مجموعه هلدینگ خلیج ف��ارس اختصاص دارد و نقش 
اساس��ی در روند ش��اخص ها داریم و می خواهیم این درصد 
حض��ور را هم افزایش دهیم. س��ال 94 ش��رکت هلدینگ 
خلیج فارس در بورس کاال و اوراق بهادار فعال ترین شرکت 
ش��ناخته ش��د، با عرضه بخش��ی از س��هام پتروشیمی های 
فج��ر و مبین در ب��ورس این حضور پررنگ تراعالم ش��د و 
براس��اس برنامه ریزی صورت گرفت��ه در نظر داریم به مرور 
زمان سهام بقیه ش��رکت های این مجموعه را عرضه کنیم. 
البته اگر تاکنون در بازار بورس،افت و خیزهایی نبود ش��اید 
7 تا 8 ش��رکت از مجموعه هلدینگ را واگذار کرده بودیم و 
به دلیل این افت و خیزها صالح ندیدیم وارد ش��ویم. بیشتر 
شرکت ها به دلیل مشکالت اقتصادی و کمبود نقدینگی که 
به دلیل تحریم ها و داد و س��تدها داشتند ترجیح می دادند 
وارد عرصه بازار س��رمایه نشوند چون فکر می کردند نتوانند 
دوام بیاورند و دچار مش��کالت اساس��ی تری بش��وند. ما در 
ابتدا فکر می کردیم س��اختار ش��رکت ما باید شفاف و بدور 
از مس��ائل باش��د و بعد وضعیت بازار موضوع اصلی بود اما 
همانط��ور که گفتم ش��ما دیدید در عرضه س��هام ش��رکت 
 پتروشیمی فجر استقبال خیلی خوب بود با وجود مشکالت 

اقتصادی که داشتیم.

 آی�ا پیش بین�ی می کنی�د ک�ه ب�ا عرض�ه 
مانن�د  ه�م  )برزوی�ه(  پتروش�یمی نوری 

پتروشیمی فجر استقبال خوب شود؟
پیش بین��ی کام��ال مثبتی داری��م چون اگر غی��راز این 
ب��ود عرض��ه نمی کردیم. قطع��ا این عرض��ه می تواند مانند 

پتروشیمی فجر جای خود را باز کند.
 در مورد پتروشیمی بندر امام اشاره کردید 
چرا تاکنون این ش�رکت با وجود گستردگی 

و س�رمایه عظیمی که دارد ب�ه بورس واگذار 
نشده است؟

باید پتانس��یل های بندر امام برای عرضه به بورس فراهم 
ش��ود، بندر امام با 8٠ درصد پتانسیل تولید می کند ولی به 
دلیل خوراک و دیگر دالیل نمی توانست سهام خود را عرضه 
کند اما سیاست ما این است که تا 49 درصد سهام هر یک 
از ش��رکت ها را واگذار کنیم. به اعتق��اد بنده بهترین مکان 
برای س��رمایه گذاری مردم بورس اس��ت و می تواند مردم را 

به سود برساند.
 ما در نظر داری��م برای پروژه ها صندوق هایی راه اندازی 
کنیم و س��هام آن را به مردم بفروش��یم و ی��ا برای پروژه ها 
اوراق منتش��ر کنی��م تا از ای��ن طریق هم مردم س��هامدار 
می ش��وند و هم ما با این ش��یوه تأمین مالی می کنیم. این 
شیوه ها سرمایه های سرگردان مردم را از بازار جذب می کند 
که در نهایت مانع تورم خواهد بود و به توسعه اقتصادی هم 

کمک می کند. هلدینگ پتروش��یمی خلیج فارس به عنوان 
بزرگتری��ن مجموعه پتروشیمی کش��ور در بورس ش��ناخته 

شده است. این مجموعه با توجه به سیاست اصل 44 قانون 
اساس��ی و در ادامه سیاست واگذاری ها در سال 92 با سهم 
8٠٠ تومانی وارد بورس ش��د،این ش��رکت به دلیل سرمایه 
اس��می بیش از 2.٥ میلی��ارد تومانی زم��ان عرضه و ٥ هزار 
میلیارد تومانی امروز،بزرگترین ش��رکت بازار سهام ایران از 

لحاظ ارزش روز بازار بشمار می رود. 

  در مورد عرضه سهام یک به یک شرکت ها 
چه چشم اندازی در نظر گرفتید؟

تا پایان س��ال 97 برنامه وس��یعی برای هلدینگ خلیج 
ف��ارس تدوین کرده ایم. این هلدینگ هم اکنون در مس��یر 
س��رباالیی گام بر م��ی دارد و امیدواریم تا س��ال 97 وضع 

هلدینگ بسیار مناسب تر از قبل خواهد شد.

 درباره س�رمایه گذاری جدید و مش�ارکت 
ب�ا س�رمایه گذاران خارجی بگویی�د که چه 

اقداماتی را تاکنون انجام دادید؟
امس��ال یعنی سال 9٥ اخبار بس��یار خوبی را در زمینه 
مش��ارکت با خارجی ها اط��الع خواه��م داد. بنابراین اجازه 
دهید تا نهایی نشدن آن حرفی نزنیم، البته تفاهم نامه هایی 
با چند ش��رکت صاحب نام و مطرح دنی��ا امضا کردیم ولی 
هنوز اقدامات نهایی روی آنها صورت نگرفته اس��ت. تاکنون 
با ١٥ شرکت مطرح دنیا وارد مذاکره شدیم و 7 تفاهم نامه 

همکاری را هم به امضا رساندیم.

  البته گفته می ش�ود این ش�رکت ها بیشتر 
اروپایی هس�تند یعنی از کشورهای ایتالیا و 

یا اسپانیا...
همین طور اس��ت. پس از برجام مذاکرات بیش��ماری از 
س��رمایه گذاران خارجی داش��تیم و داریم، چون کش��ور ما 
در زمینه س��رمایه گذاری پتروشیمی در مزیت بسیار باالیی 
اس��ت و به نظ��ر بنده آنها باید خوش��حال باش��ند که ما با 
آنها همکاری کنیم چون به نفع آنها هم هس��ت. این مزیتی 
که ما داریم هیچ کش��وری در منطق��ه ندارد با وجودی که 
ریس��ک س��رمایه گذاری در کشور ما پایین اس��ت اما برای 

سرمایه گذاری بهترین مکان است. 

 برای س�ال 95 چ�ه اقدام وعمل�ی در نظر 
دارید؟

اق��دام و عمل ما افزایش تولید اس��ت و بدین منظور هم 
ظرفیت تولید آن فراهم ش��ده اس��ت. در اج��رای پروژه ها 
س��عی می کنیم که از توانمندی های داخلی استفاده کنیم. 
سیاس��ت اقتصاد مقاومتی را که مقام معظم رهبری تکلیف 
فرمودند یعنی گس��ترش توانمندی داخلی است. البته یکی 
از ش��روط ما تولید اقتصادی اس��ت یعنی اگر جایی به ضرر 
منافع ما باش��د تولید نمی کنیم مثال س��ال گذش��ته عمدا 
9٠٠ ه��زار تن از ظرفیت تولید کم کردیم چون تش��خیص 
دادیم اقتصادی نیس��ت و به ضرر مجموعه و اقتصاد خواهد 
بود. لذا در ادامه سیاس��ت اقتصاد مقاومتی یک بازنگری در 
اس��تراتژی پیاده کردیم و خوشبختانه دیدیم که 7٠ درصد 
اهداف ما خودبخود در مجموعه سیاس��ت اقتصاد مقاومتی 
اس��ت. در داخل مجموعه هلدینگ خلیج فارس نزدیک به 
7٥ درصد دس��تگا ه ها س��اخت داخل است و در نظر داریم 
در راس��تای حمایت از تولید داخل دس��تگاه ها و تجهیزات 
باکیفی��ت خارجی را برای تداوم پروژه ها به کاربگیریم. یکی 
از موضوعات بس��یار مهمی ک��ه می خواهم به آن تاکید کنم 
مدیریت مدرن و خارج ش��دن از نوع مدیریت سنتی است. 
ب��ا صراحت می گوی��م اگر می خواهیم به توس��عه اقتصادی 
برسیم باید مدیران، شیوه های مدیریتی خود را تغییر دهند 
و علمی کار کنند، به نظرات کارشناس��ی بها بدهند زیرا نوع 
مدیریت اس��تراتژی که در دنیا پیاده س��ازی می شود کامال 
س��اختارعلمی دارد و بر مبنای اس��تراتژی درست مدیریتی 
است بنابراین داش��تن منابع در کنار مدیریت کارآمد است 

که می تواند نتیجه بخش باشد.

مدیرعامل گروه هلدینگ خلیج فارس در گفت وگو با هفته نامه بورس:

شرکتهایهلدینگخلیجفارسبورسیمیشوند

  اگ�ر می خواهیم ب�ه توس�عه اقتصادی 
برس�یم باید مدیران، شیوه های مدیریتی 
خ�ود را تغییر دهن�د و علمی کار کنند، به 
نظ�رات کارشناس�ی بها بدهن�د زیرا نوع 
مدیریت استراتژی که در دنیا پیاده سازی 
می شود کامال ساختارعلمی دارد و بر مبنای 
استراتژی درست مدیریتی است بنابراین 
داشتن منابع در کنار مدیریت کارآمد است 

که می تواند نتیجه بخش باشد.

مجموعه هلدینگ خلیج فارس نزدیک به 11 درصد از ارزش بازار 
س�رمایه بورس را در اختیار دارد. این مجموعه با  سرمایه گذاری 
در بیش از 80 ش�رکت فعال در صنایع پتروشیمی به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
در بازار بورس و فرابورس حضور دارند و حضور این تعداد از شرکت ها مزیت رقابتی 
را در بین آنها از منظر بورس فراهم آورده است. شرکت پتروشیمی خلیج فارس  در 
سال 9٢ در مجموع 15,5 میلیون تن محصول روانه بازارهای داخلی و خارجی کرده 

و ظرفیت اسمی این شرکت هم اکنون ساالنه ٢٢ میلیون تن است.
هم اکنون تعداد زیر مجموعه های این شرکت از 15 به ٦0 شرکت افزایش یافته است 
و این ش�رکت ها س�االنه 8 تا 9 میلیارد دالر محصول صادر می کنند، در سال 9٢ بر 
اساس اعالم نشریه های بین المللی این شرکت با8/٢ میلیارد دالر صادرات به عنوان 
دومین ش�رکت بزرگ تولید کننده محصوالت پتروشیمی منطقه خاورمیانه شناخته 
شده است.عملکرد هلدینگ خلیج فارس در دو سال گذشته در بخش های مختلف 
از جمله کس�ب رتب�ه ٤٤ در میان یکصد ش�رکت برتر پتروش�یمی جهان و عنوان 
دومین شرکت برتر خاورمیانه، افزایش تولید و پر کردن بخش مهمی از ظرفیت های 
خالی موجود در واحدهای تولیدی، حاصل به کارگیری درس�ت نیروها،برنامه ریزی 

مدون و کنترل ش�ده از یک س�و و توجه وی�ژه در انتخاب مدیران ارش�د پروژه ها 
و مجتمع های تولیدی پتروش�یمی بوده است.شرکت های پتروشیمی بندر امام، گروه 
پتروشیمی س�رمایه گذاری ایرانیان، شهید تندگویان، پارس، مبین، نوری )برزویه(، 
فجر، بوعلی س�ینا، اروند، خوزستان، بازرگانی پتروشیمی، ان پی سی اینترنشنال، 
شرکت عملیات غیرصنعتی پاسارگاد، ش�رکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، 
ش�رکت عملیات غیرصنعتی و خدماتی صنایع پتروش�یمی و شرکت ره آوران فنون 
پتروشیمی ش�رکت های زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس هستند.با این مقدمه با 
خبر ش�دیم که شرکت هلدینگ خلیج فارس قرار است به زودی 10 درصد از سهام 
ش�رکت پتروش�یمی نوری را که زیر مجموعه این هلدینگ است واگذار کند. به این 
بهان�ه گفت وگوی�ی را با عادل نژادس�لیم مدیرعامل هلدینگ خلی�ج فارس برگزار 
کردیم تا در مورد این گونه عرضه س�هام و در نهایت اهداف این مجموعه در عرصه 
بازار سرمایه و مجموعه اقتصاد کشور نقطه نظراتی را از او جویا شویم. او که معموال 
ترجیح می دهد کمتر مصاحبه کند، بنابراین نمایش�گاه ایران پالست تنها جایی بود 
که توانس�تیم برخی از س�ئواالت اساس�ی را در مورد هلدین�گ خلیج فارس جویا 

شویم. متن این مصاحبه را در ادامه می خوانید.

مریم میخانک بابایی
خبرنگار

  پ�س از برج�ام مذاک�رات بیش�ماری از 
سرمایه گذاران خارجی داش�تیم و داریم، 
چون کش�ور ما در زمینه س�رمایه گذاری 
پتروشیمی در مزیت بسیار باالیی است   و 
اگر ما با آنها همکاری کنیم به نفع آنها هم 
هست. این مزیتی که ما داریم هیچ کشوری 
در منطق�ه ندارد ب�ا وجودی که ریس�ک 
سرمایه گذاری در کشور ما پایین است اما 

برای سرمایه گذاری بهترین مکان است.

در انتخـاب کارگـزار خود دقـت کنـید
بیشـتر
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حسابداران هفته نامه بورس بررسی می کنند؛

چالش ارزیابی دارایی ها در تجدید ارزیابی
 تجدید ارزیابی

تقابل مزایا و معایب 
آیین نامه اجرای��ی مربوط به نحوه تجدید 
ارزیابی، بر بازار س��رمایه و فعاالن این حوزه 
اثر می گذارد که گاه موجب نوس��ان های زیاد 
در سهم هایی که از این محل افزایش سرمایه 

می دهند، می شود. برای این مهم البته می توان مزایایی برشمرد؛ معافیت 
مالیاتی در نظر گرفته شده برای مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی ها 
باعث خواهد ش��د ش��رکت های زیادی اقدام به اس��تفاده از مدل تجدید 
ارزیابی دارایی ها کنند که به ش��فافیت صورت های مالی می انجامد. دوم 
اینکه در شرایطی که امکان افزایش سرمایه و تأمین نقدینگی آن میسر 
نیس��ت برای خروج از شرایط ماده 141 اصالحیه قانون تجارت افزایش 
س��رمایه از محل تجدید ارزیابي دارایي ها مي تواند راهکار مناسب باشد. 
از طرفی یکی از انواع روش های تأمین مالی، اخذ تس��هیالت و اعتبار از 
منابع بانکی اس��ت و از طرف دیگر س��اختار س��رمایه مناسب که شامل 
نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی های ثابت یا در صد مالکیت است 
یک معیار تصمیم گیری برای ارائه تسهیالت برای اعتباردهندگان است. 
اصالح س��اختار س��رمایه از طریق افزایش سرمایه ممکن است منجر به 
افزایش ظرفیت استقراضی شرکت و بهبود نسبت مالکانه شود. و در آخر، 
تجدی��د ارزیابی دارایی ها به ارزش هاي جاري، حجم س��رمایه گذاري در 
صورت هاي مالي را مناسب تر نمایان مي کند و ترازنامه را مطلوب تر نشان 
مي دهد. صورت س��ود و زیان واقعی مي شود و احتساب هزینه استهالك 
دارایي هاي تجدید ارزیابی ش��ده، بهاي تمام شده تولیدات را به واقعیت 
نزدیک تر مي سازد. در این میان البته معایبی هم قابل تصوراست؛ تجدید 
ارزیابي تنها انتس��اب ارقام جدید به دارایي هاي موجود است و بر اثر آن 
هیچگونه درآمد یا عایدي ایجاد نمي ش��ود. از طرفي طبق ماده 10 آئین 
نامه مذکور »افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان 
از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته 
یا توزیع آن به هر ش��کل بین صاحبان س��رمایه ب��ه منزله عدم رعایت 
اس��تانداردهای حس��ابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و 
مش��مول مالیات بردرآمد خواهد بود« بنابراین شرکت هاي بورسي عمال 
در افزایش س��رمایه از محل تجدید ارزیابي دارایي ها از این به بعد دچار 
مش��کل خواهند ش��د زیرا مالیات  هاي سنگیني را باید به علت سودهاي 
کس��ب نش��ده که صرفا ناش��ي از افزایش قیمت دارایي ها بوده پرداخت 
کنند. همچنین افزایش بهای تمام ش��ده هنگامی که بخش��ی از افزایش 
هزینه اس��تهالك ناش��ی از تجدید ارزیابی دارایی های استهالك پذیر در 
محاس��به بهای تمام ش��ده محصوالت و خدمات شرکت لحاظ می شود، 
کاهش قابلیت مقایس��ه ش��رکت در بین ش��رکت های هم گروه را ایجاد 
مي کن��د. یکی از اهداف انج��ام تجدید ارزیابی، ش��فافیت، مربوط بودن 
و واقع��ی بودن صورت های مالی اس��ت، در صورتی ک��ه تجدید ارزیابی 
گزینش��ی برخی از طبقات دارایی ها نه تنها به تحقق اهداف فوق کمک 
نمی کند بلکه از ش��فافیت، قابلیت اتکاء و ارائه منصفانه صورت های مالی 
می کاهد، چرا که ش��رکت ها برای جلوگیری از افزایش هزینه استهالك 
و بالطبع جلوگیری از کاهش س��ود ش��رکت، تمایل بیشتری به تجدید 
ارزیابی دارایی های اس��تهالك ناپذیر مثل زمی��ن دارند. امکان خروج از 
ماده 141 قانون تجارت یکی از دالیل اس��تقبال ش��رکت ها از این مدل 
افزایش س��رمایه است. بررس��ی شرکت های مش��مول ماده 141 نشان 
می دهد، از آنجا که افزایش س��رمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی سبب 
ورود منابع مالی به شرکت نمی شود، بالطبع بر عملیات شرکت، افزایش 
س��ودآوری عملیاتی یا کاهش زیان دهی عملیات شرکت بی تاثیر است. 
میزان تسهیالت دریافتی نیز در مقابل حجم عملیات شرکت های بورسی 
نمی تواند موجبات انجام طرح توس��عه و یا اصالح بااهمیت در س��اختار 
مالی ش��رکت را فراه��م آورد و تاثیر چش��مگیری در کاهش زیان دهی 
ش��رکت داشته باش��د. ضمن اینکه بازدهی وام اخذ ش��ده باید از هزینه 
مالی آن بیش��تر باشد. بنابراین به مرور این شرکت ها به وضعیت قبلي و 
مش��مولیت ماده 141 باز مي گردند. در برخی از موارد نیز به دلیل درصد 
باالی افزایش س��رمایه قیمت س��هم در هنگام بازگش��ایی نماد کمتر از 
قیمت اس��می خواهد بود، به عبارتی در این حالت ارزش بازار ش��رکت از 
ارزش ثبت ش��ده آن کمتر است. این مسئله می تواند یکی از انگیزه های 
س��فته بازی، ایجاد جو روانی و صف های خرید غیر متعارف، کسب بازده 
ناش��ی از افزایش قیمت در روزهای پس از اعالم خبر افزایش س��رمایه و 

سایر مشکالت پیدا و پنهان دیگر باشد.

سالم عبداله زاده
دانشجوی دکتری حسابداری

تجدید ارزیابی دارایی ها 
تئوری و عمل

مبل��غ تجدید ارزیاب��ی دارایی مش��هود 
بلندم��دت عب��ارت از ارزش منصفان��ه آن 
در تاری��خ تجدید ارزیابی اس��ت. در افزایش 
س��رمایه از محل تجدید ارزیاب��ی دارایی ها، 
سرمایه با یک ثبت حسابداری بر روی کاغذ 

زی��اد می ش��ود؛ چرا که نه نقدینگی وارد ش��رکت ش��ده و نه از خروج 
جریان وجوه نقد جلوگیری ش��ده اس��ت، تنها تعداد س��هام در حالت 
عملیات قبلی زیاد ش��ده و سهام شرکت رقیق می شود؛ در واقع همان 
میزان س��ود بین تعداد س��هام بیشتر تقسیم می ش��ود. تجدید ارزیابی 
نمی تواند تداوم فعالیت شرکت را بهبود ببخشد و بهبود چشم انداز آتی 
عملیات شرکت بر سودآوری یا زیان دهی شرکت تاثیرگذار است نه یک 
برآورد ارزش��ی از دارایی ها. در سنوات اخیر بیش از 60 درصد افزایش 
سرمایه بانک ها از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها به انجام رسیده است. 
چنین عملی برای بانک ها به دلیل لزوم رعایت اس��تانداردهای کفایت 
س��رمایه اهمیت بیشتری دارد. بانک ها و شرکت های بیمه ای با تجدید 
ارزیابی و انتقال آن به حساب سرمایه قادر به جهش های عملیاتی قابل 

توجه بودند.
ای��ن نحوه افزایش س��رمایه بانک ه��ا،  در افزایش ق��درت مذاکره و 
چان��ه زني در قراردادهاي بانک، رش��د کفایت س��رمایه،  اعتبار داخلي 
و بین المللي و... موثر خواهد بود اما در میزان رش��د تس��هیالت دهي، 
کاهش ریسک ورشکستگي، رشد نقدینگي بانک و توانمندسازي بانک 
اث��ر کمي دارد و نمي توان��د هدف اصلي دولت و بان��ک مرکزي براي 
توانمندسازي بانک ها در اقتصاد ملي و حمایت از تولید و اشتغال را در 
چارچوب اقدام و عمل اقتصاد مقاومتی تحقق بخش��د. بر اساس مصوبه 
جدید هیات دولت در خصوص آیین نامه اجرایی مربوط به نحوه تجدید 
ارزیابی، فروش و اس��تهالك دارایی های تجدید ارزیابی ش��ده افزایش 
بهای ناش��ی از تجدی��د ارزیابی دارایی های اش��خاص حقوقی با رعایت 
استانداردهای حسابداری، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نمی شوند 
ام��ا  از اول فروردی��ن ماه 95 مازاد تجدید ارزیابي به عنوان یک درآمد 
غیرعملیاتي تحقق نیافته در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه منعکس 
مي ش��ود و طبق اس��تاندارد های حس��ابداری موجود قابلیت انتقال به 
س��رمایه ندارد. به نظر می رس��د به دالیل زیر تجدید ارزیابی دارایی ها 

جذابیت سابق را برای بنگاه های اقتصادی نداشته باشد:
در س��نوات اخی��ر هدف اصل��ي از تجدید ارزیاب��ي دارایي ها عموما 
بهبود کیفیت اطالعات مالي ب��رای کمک به بهبود مدیریت عملکرد و 
ریس��ک نبوده اس��ت و تجدید ارزیابي هاي انجام شده هدف هایي چون 
افزایش س��رمایه، از بین بردن زیان انباش��ته، افزایش بهاي تولیدات و 
رش��د قیمتی س��هام را دنبال کرده اس��ت در حالی که تجدید ارزیابی 
محل اصالح س��اختار مالی اس��ت نه افزایش ارزش ب��ازار. همچنین بر 
اس��اس آیین نامه مزبور و اس��تاندارد های حسابداری از آنجا که کاربرد 
روش تجدید ارزیابي توس��ط برخي واحدهاي تجاري موجب مي ش��ود 
این واحدهاي تج�اري در مقایس���ه ب��ا واحدهایي که از روش تجدی�د 
ارزیابي اس��تف�اده نکرده اند، س��ودآوري کمتري نش��ان دهند بنابراین 
معادل اس��تهالك اضافي که در اثر تجدید ارزیابي در حساب ها منظور 
ش��ده است، از حساب مازاد تجدید ارزیابي خارج و مستقیماً به حساب 
سود )زیان( انباشته منظور مي شود تا بدین ترتیب سود قابل تخصیص 

تحت تأثیر تجدید ارزیابي قرار نگیرد.
 بنابرای��ن در عم��ل کامال خنثی بوده )قدرت تقس��یم س��ود قبل و 
بع��د از تجدی��د ارزیابی تغییر نمی کند( و نمی ت��وان از این محل اقدام 
به از بین بردن زیان انباش��ته یا انتقال س��ود انباش��ته ایجاد ش��ده به 
س��رمایه کرد. با توجه به صراحت دس��تور العمل موجود و بسته شدن 
راه انتقال به س��رمایه )به عنوان یک هدف اصلی بنگاه های اقتصادی از 
تجدید ارزیابی( به نظر می رس��د ش��رکت ها باید در وهله اول هدف از 
تجدید ارزیابی را برای خود مش��خص کنند. موارد خاص مانند نزدیک 
کردن اطالعات حس��ابداری به واقعیت های اقتصادی و مقایس��ه پذیر 
 ک��ردن اطالعات ب��ا دیگر ش��رکت های صنعت می توان��د در زمره این 

اهداف باشد.

حمید سلیمانی
دانشجوی دکترای حسابداری 

بر اس�اس مصوبه هیات دولت "افزایش س�رمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به عنوان یک مزیت برای ش�رکت ها گنجانده 
ش�د ه که بر اس�اس آن مالیاتی از محل  مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها گرفته نمی ش�ود و در عین حال هزینه اس�تهالک نیز به عنوان 
هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نیس�ت" موضوعی که اعالم آن در روزهای پایانی فروردین ماه اظهار نظرهای گوناگونی به  دنبال داش�ت. از اظهار نظر 
موس�ی بزرگ اصل مبنی بر اینکه "با تحقق این مهم تنها ش�رکت ها می توانند ترازنامه خود را به روزتر کنند" تا تصریح حس�ن امیری بر اینکه تجدید 
ارزیابی دارایی ها می تواند همچنان وجود داشته باشد اما به عنوان یک عدد در حساب حقوق صاحبان سهام در سمت چپ ترازنامه نشان داده می شود. 

کارشناسان حسابداری هفته نامه بورس ابعاد گوناگون این موضوع را بررسی می کنند.

نازنین نامور
خبرنگار

 اما و اگرهای آیین نامه
آیین نامه مزبور تا حدود زیادی منطبق و منش��عب از اس��تاندارد شماره 
11 حس��ابداری است، اما بررسی دقیق بیانگر وجود ابهام های متعدد است 
که می تواند ش��رکت ها و بازار س��رمایه را با تبع��ات آتی احتمالی و کاهش 
اعتم��اد مواجه کند. همچنین ممکن اس��ت منجر به تحمل زیان توس��ط 
سرمایه گذاران حقیقی ش��ود که در چندسال اخیر، حضور پررنگی در بازار 
سرمایه داشته اند. در ماده یک بند )د( وضعیت کارشناسان خبره منتخب یا 
مورد تأیید مجمع عمومی شرکت دارای ابهام است. در این ماده اشاره شده 
که در مورد ش��رکت های دولتی و بورس��ی، کارشناسان مورد تأیید مجمع 
عمومی شرکت  مورد قبول است. این موضوع ممکن است منجر به خطرات 
احتمالی مبتنی بر قضاوت ها و ارزیابی های نادرست و تحریف شده بینجامد 
که بازار سرمایه را با ریسک های متعددی مواجه خواهد کرد. ضروری است 
در ای��ن آیین نامه، تصریح و تأکید ش��ود که مجامع عمومی ش��رکت فقط 
از بین کارشناس��ان رسمی دادگس��تری و قوه  قضائیه می توانند مبادرت به 
انتخاب کارش��ناس و ارزیاب کنن��د. همچنین به دلیل نقش حیاتی اعتماد 
در رونق بازار سرمایه، پیشنهاد می شود سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت 
به تش��کیل کمیته یا مرجعی جهت نظارت ب��ر تجدید ارزیابی های صورت 
گرفته، اق��دام کند تا از پیامدهای احتمال��ی ارزیابی های ناصحیح اجتناب 
شود. در صورت اصالح بند )د( ماده یک، طبیعتاٌ ماده 7 از حیز انتفاع خارج 

شده و می تواند از آیین نامه حذف شود.
 در ماده 3 تصریح ش��ده اس��ت که کاهش مبلغ دفتری یک دارایی در 
نتیج��ه تجدید ارزیابی آن ب��ه عنوان هزینه قابل قب��ول مالیاتی پذیرفته 
نخواهد ش��د. این ماده از دو جنبه دارای ابهام اس��ت. اول اینکه اگر بعد 
از کاه��ش مبلغ دفتری یک دارایی، بر مبنای تجدید ارزیابی بعدی، مازاد 
ارزش ایجاد ش��ود تبعات قانونی مالیاتی آن چیست؟ با استناد به بند 39 
اس��تاندارد 11 حس��ابداری، اگر افزایش ارزش، عک��س یک کاهش قبلی 
ناش��ی از تجدید ارزیابی باش��د که به عنوان هزینه شناس��ایی شده است 
در این صورت تا میزان هزینه قبلی، به عنوان درآمد در س��ود)زیان( دوره 
منظور می ش��ود. حال س��ؤال این اس��ت که آیا درآمد شناسایی شده در 
این ش��رایط باتوجه به اینکه در صورت س��ود)زیان( دوره گزارش ش��ده 
اس��ت مش��مول مالیات اس��ت؟ به منظور رفع ابهام و اجتناب از تفاس��یر 

بعدی، ضروری است این موضوع تعیین تکلیف 
شود. همچنین وضعیت هزینه استهالك جدید 
و تفاوت آن با هزینه استهالك قبلی در صورت 
کاه��ش ارزش دارایی از حیث ش��مول یا عدم 

شمول مالیات چگونه خواهد بود؟
در ادام��ه و در م��اده 4 ب��ه دارایی های ثابت 
مش��هود تصریح شده اس��ت در صورتی که در 
تبصره 2 آن، به دارایی های نامش��هود نیز اشاره 

ش��ده اس��ت. از منظر حقوقی، تبصره هر ماده در حکم تشریح و تنقیح آن 
ماده می تواند باش��د اما این تبصره خارج از موضوع ماده 4 است و ضروری 

است از این حیث ماده 4 اصالح و تکمیل شود.
مورد بعدی تبصره ماده 6 است؛ در این تبصره تصریح شده است که مبلغ 
مازاد انتقالی به سود)زیان( انباشته به موازات استفاده از دارایی توسط واحد 
تجاری مشمول مالیات نخواهد بود، اما در مورد مازاد انتقالی به سود)زیان( 
انباشته در نتیجه واگذاری یا برکناری دارایی مربوط، ابهام دارد. آیا در موارد 

مذکور، مازاد انتقالی به سود)زیان( انباشته مشمول مالیات است؟
تجدی��د ارزیابی در حوزه دارایی ها که در ماده 9 به آن پرداخته ش��ده، 
اغلب در دارایی های طبقات زمین و ساختمان صورت می گیرد. در این ماده، 
تصریح شده است که در محاسبه درآمد مشمول مالیات دارایی های تجدید 
ارزیابی شده در زمان فروش یا معاوضه، ارزش دفتری دارایی مبتنی بر بهای 
تمام شده )بدون اعمال تجدید ارزیابی( منظور خواهد شد. باتوجه به مقطوع 
بودن مالیات نقل و انتقال زمین و ساختمان، این ماده دارای تناقض است. 
آیا درآمد مش��مول مالیات در زمان فروش زمین و ساختمان نیز از ماده 9 

این آیین نامه تبعیت می کند یا تابع قوانین قبلی است؟ 
و در انته��ا آیین نام��ه اجرایی تبصره یک ماده 149 در سلس��له مراتب 
حقوق��ی بعد از قوانین و مق��ررات مصوب قوه مقننه از درج��ه نفوذ باالیی 
برخوردار اس��ت. در این ارتباط جای بسی تعجب است که چرا در ماده 11 
این آیین نامه، عالوه بر اینکه مجوز عدم رعایت اس��تانداردهای حسابداری 
را صادر می کند بلکه به آن تصریح نیز می کند! باتوجه به اینکه در بند 42 
اس��تاندارد شماره 11 حسابداری، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی ها 
ممنوع شده انتظار می رفت تدوین کنندگان آیین نامه نیز، افزایش سرمایه از 

محل تجدید ارزیابی را ممنوع می کردند.

 تجدید ارزیابی دارایی ها
 افزایش سرمایه آری یا نه؟

در حس��ابداری تعه��دی ارزش دارایی ها به بهای تمام ش��ده تاریخی 
یعنی قیمت هایی که خریداری ش��ده اند، ثبت  می ش��وند. در کش��ورهای 
تورمی نظیر ایران پس از گذش��ت حتی چند س��ال از تاس��یس ش��رکت، 
دارایی های ثابت مش��هود ارزش��ی بس��یار متفاوت از آنچه ثبت شده اند، 
پیدا می کنند. این ش��رکت ها می توانند دارایی های ثابت مش��هود خود را 
نظیر زمین، س��اختمان، ماش��ین آالت و تجهیزات، س��رمایه گذاری ها را 
م��ورد تجدید ارزیاب��ی قرار دهند تا با به روز ش��دن دارایی ها در ترازنامه 
موجب ش��فافیت بهتر صورت های مالی و تصمیم گیری بهتر سهامداران 
در خصوص ارزش ذاتی ش��رکت شوند. در س��ال های گذشته بسیاری از 
شرکت ها اقدام به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی کردند که 
این ش��رکت ها به سه دسته شرکت های با وضعیت مالی و عملیاتی خوب، 
ش��رکت های مش��مول ماده 141 قانون تجارت )ش��رکت های در معرض 
ورشکس��تگی( و بانک ها و بیمه ها و موسس��ات مالی تقسیم می شوند که 
در س��ال های اخیر بس��یاری از شرکت های مش��مول ماده 141 اقدام به 
افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها کردند. در اصالحیه قانون 
تجارت مصوب سال 1347 و سایر قوانین تجاری در مورد تجدید ارزیابی 
شرکت های سهامی حکم خاصی ندارد. با این حال استاندارد حسابداری در 

مورد تجدید ارزیابی دارایی ها مواردی را در نظر گرفته است.
 در مصوبه جدید هیات وزیران نیز بیان شده است که افزایش بهای ناشی 

از تجدید ارزیابی دارایی های اش��خاص حقوقی 
با رعایت اس��تانداردهای حس��ابداری، مشمول 
پرداخت مالیات بردرآمد نیس��ت. اما در صورتی 
که افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، 
پوش��ش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این 
مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع 
آن به هر ش��کل بین صاحبان سرمایه به منزله 
عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین 

تحقق درآمد در آن س��ال بوده و مش��مول مالیات بردرآم��د خواهد بود. با 
این حال به اس��تناد بند 2 ماده 281 اصالحی مصوب 1394/04/31 قانون 
مالیات های مستقیم، احکام مالیاتی ماده 17 قانون یاد شده از ابتدای سال 
1395 لغ��و و مقررات تبصره یک م��اده 149 قانون اخیرالذکر و آیین نامه 
اجرایی آن مبن��ای تجدید ارزیابی دارایی ها قرار می گیرد، بنابراین چنانچه 
شرکت ها تا پایان سال 1394 مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها را در 
سال مذکور )1394( در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی 
منظور و در صورت های مالی سال مزبور نیز منعکس کنند، تجدید ارزیابی 
دارایی های مربوطه با رعایت مق��ررات قانونی و مقررات آیین نامه های فوق 
الذکر و همچنین م��وارد اصالحی آن، امکان برخورداری از معافیت مربوط 
را خواهد داش��ت. با این وجود با مصوبه جدید هیات وزیران، سبب می شود 
تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، برای 
ش��رکت ها، تأمین مالی گران قیمت باشد و سبب روی آوردن شرکت ها به 

روش های دیگر تأمین مالی می شود. 

حجت اسماعیل زاده
 مدیر حسابرسی داخلی

 گروه گلدیران

فاطمه دادبه
دکتری مدیریت مالی

تجدید ارزیابی، قوانین و استانداردها
مازاد تجدید ارزیابي به عنوان یک درآمد غیرعملیاتي تحقق نیافته در سرفصل 
حقوق صاحبان س��رمایه منعکس مي ش��ود. از آنجا که مازاد مزبور درآمد تحقق 
نیافته اس��ت، بنابراین افزایش سرمایه به طور مستقیم، از محل آن مجاز نیست، 
مگر در مواردي که به موجب قانون تجویز شده باشد. در مواردي که مازاد تجدید 
ارزیابي به موازات اس��تفاده از دارایي توسط واحد تجاري به حساب سود )زیان( 
انباش��ته منظور مي ش��ود، مبلغ مازاد قابل انتقال معادل تفاوت بین اس��تهالك 
مبتن��ي بر مبلغ تجدید ارزیابي دارایي و اس��تهالك مبتني بر بهاي تمام ش��ده 
تاریخي آن اس��ت. با اجراي  الزامات  استانداردهای حس��ابداری 11 و 17، مفاد 
اس��تانداردهای بین المللي  حسابداري  ش��ماره  16 با عنوان  ”امالك ، ماشین آالت  
و تجهیزات “ و ش��ماره 38 با عنوان  ”دارایي هاي  نامش��هود“ در خصوص تجدید 

ارزیابی دارایی ها رعایت می شود. 
عالوه بر اس��تانداردهای بین المللي  حس��ابداري ، اس��تانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی نیز روش های بهای تمام شده و تجدید ارزیابی را مجاز می داند. 
از نظر قانونی، در قانون تجارت 1311 و قانون اصالح قس��متی از قانون  تجارت 
مص��وب 1347 و س��ایر قوانین تج��اري، در مورد تجدی��د ارزیابي حکم خاصي 
وجود ندارد. اما در مقررات مالیاتي و به ویژه در اجراي مقررات مالیاتي، افزایش 
 بهاي دارایي هاي تجدید ارزیابي ش��ده، جزء درآمد، تشخیص و مشمول مالیات

بوده است.
این طرز عمل، مانعي جدي براي تجدید ارزیابي دارایي هاي ثابت محس��وب 
مي شده است. در مواردی همچون قانون مالیات هاي مستقیم سال 1345، قانون 
مالیات هاي مس��تقیم سال 1366، تجدید ارزیابي دارایي هاي ثابت بانک ها سال 
1367، تجدید ارزیابي دارایي  ش��رکت هاي آب و برق سال 1372، قانون برنامه 
س��وم و چهارم توسعه و الیحه پیش��نهادي تجدید ارزیابي دارایي هاي اشخاص 
حقوق��ي س��ال 1380، تجدید ارزیاب��ی دارایی ها مورد توجه قرار گرفته اس��ت. 
براساس جزء »ب« بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، افزایش سرمایه 
بنگاه هاي اقتصادي ناش��ي از تجدید ارزیابي دارایي ه��اي آن ها، امکان پذیر و از 
شمول مالیات معاف شد، مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهالك دارایي 

مرب��وط و یا در زمان فروش، مبناي محاس��به مالیات 
اصالح ش��ود و بنگاه یاد شده در پنج سال آخر تجدید 

ارزیابي نشده باشد. 
امکان افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی 
و معافیت مالیاتی مذکور در بند 39 قانون بودجه سال 
1391 کل کش��ور و بند 48 قانون بودجه سال 1392 
کل کش��ور نیز تکرار شد. همچنین بر اساس ماده 17 
قانون حداکثر اس��تفاده از توان تولیدی و خدماتی در 

تأمی��ن نیازهای کش��ور و تقویت آن ه��ا در امر ص��ادرات و آئین نامه اجرایی آن 
افزایش س��رمایه بنگاه هاي اقتصادي از محل تجدید ارزیابي دارایي هاي آن ها تا 

سال 1396 از شمول مالیات معاف است. 
از نظر اس��تانداردهای حس��ابداری، مطابق با بند 42 اس��تاندارد حسابداری 
دارایي هاي  ثابت مشهود )استاندارد شماره 11( افزایش سرمایه به طور مستقیم، 
از مح��ل مازاد تجدید ارزیابی مجاز نیس��ت، مگر در مواردي که به موجب قانون 
تجویز شده باشد. افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها موجب 
ورود وج��وه نقد یا عدم خ��روج جریان نقدینگی نخواهد ش��د، از این رو با انواع 

مرسوم افزایش سرمایه تفاوتی اساسی دارد.
ام��ا بر اس��اس تبصره یک م��اده 149 قان��ون مالیات های مس��تقیم مصوب 
94/04/31 افزای��ش به��ای ناش��ی از تجدی��د ارزیاب��ی دارایی های اش��خاص 
حقوق��ی، ب��ا رعای��ت اس��تانداردهای حس��ابداری مش��مول پرداخ��ت مالیات 
ب��ر درآمد نیس��ت و هزینه اس��تهالك ناش��ی از افزای��ش تجدی��د ارزیابی نیز 
ب��ه عن��وان هزینه قابل قب��ول مالیات��ی تلقی نمی ش��ود و در زم��ان فروش یا 
معاوض��ه دارایی های تجدید ارزیابی ش��ده، مابه التف��اوت قیمت فروش و ارزش 
 دفت��ری ب��دون اعمال تجدی��د ارزیاب��ی در محاس��به درآمد مش��مول مالیات 

منظور می شود.
 براساس این تبصره برای اولین بار امکان اجرای رویه حسابداری تجدید ارزیابی 
دارایی ها فراهم شده است و استانداردهای ملی و بین المللی حسابداری و گزارشگری 
 مالی بدون اینکه مازاد تجدید ارزیابی درآمد مشمول مالیات در نظر گرفته شود قابلیت 

اجرا دارند.

مجید هویدی
کارشناس بازار سرمایه

انگیزه های تجدید ارزیابی
با توجه به محیط اقتصادی کش��ور، بهای تمام ش��ده تاریخی 
ب��رای برخ��ی دارایی ها منجر ب��ه ارایه تصویری ب��ا فاصله زیاد از 
آنچه هس��ت، خواهد ش��د. بنابراین اطالعاتی که بر مبنای بهای 
تاریخی در نس��بت های مالی کلیدی استفاده خواهد شد چندان 
نمی تواند آگاه کننده باشد، به خصوص زمانی که اطالعات مختلف 
شرکت های مختلف با یکدیگر مقایسه شوند این مقایسه نمی تواند 
صحیح باشد زیرا دارایی های شرکت های متفاوت در مقاطع زمانی 

متفاوت خریداری شده است.
 یکی از راه های حل این مشکل، تجدید ارزیابی دارایی هاست. 
در نتیج��ه تجدید ارزیابی اطالع��ات ورودی در مدل های تصمیم 
استفاده کنندگان، مربوط تر خواهند بود.می توان گفت اگر بیشتر 
شرکت های یک صنعت یا کل بازار دست به تجدید ارزیابی بزنند 
می توان انتظار داشت که این کار قابلیت مقایسه صورت های مالی 
شرکت های مختلف را برای استفاده کنندگان تسهیل کند اما اگر 
معدود ش��رکت هایی باشند که دس��ت به این عمل بزنند مشکل 
قابلیت مقایسه صورت های مالی شرکت های مختلف حل نخواهد 
ش��د. البته به جرات می توان ادعا کرد انگیزه اصلی ش��رکت ها از 
تجدید ارزیابی دارایی ها ارایه اطالعات مربوط به استفاده کنندگان 
نبوده اس��ت و عمال از تجدید ارزیابی در راس��تای اصالح ساختار 

مالی، استفاده ابزاری شده است. 
نتیجه نیتی این چنینی در اس��تفاده یک روش، این می ش��ود 
ک��ه بجای نشس��تن اعداد واقع��ی صورت های مالی،اع��داد واهی 
ب��ه آن میزان که برای اصالح س��اختار مالی م��ورد نیاز مدیریت 
شرکت هاس��ت در صورت ه��ای مالی واحده��ای تجاری منعکس 
می ش��ود.مطلب را س��اده کنم انگیزه اصل��ی از تجدید ارزیابی در 
کش��ور ما در اکثر موارد،انتقال مازاد حاصل به سرمایه بوده است. 
متاس��فانه اخیرا با توجه به عدم آگاهی برخی از سهامداران منجر 
به مشاهده رفتار غیر منطقی در واکنش بازار سرمایه به این مورد 

بوده ایم. از طرفی شرکت های مشمول 
ماده 141 اصالحیه قانون تجارت ابتدا 
دست به کاهش سرمایه اجباری زده و 
با این کار ابتدا زیان انباشته موجود در 
حق��وق صاحبان س��هام را با فدا کردن 
س��رمایه مح��و می کردند و س��پس با 
افزایش س��رمایه از محل مازاد تجدید 
ارزیابی آنچه فدا ش��ده بود )س��رمایه( 

در مناس��ب ترین حالت ممکن، بازیاف��ت و احیا و حتی چند برابر 
می ش��د. در واقع وجود زیان انباش��ته در ترازنامه،خود حامل پیام 
بس��یار مهمی از وضعیت مالی شرکت هاس��ت که ب��ا این ترفند از 
صفحه روزگار و س��وابق تاریخی ش��رکت حذف می شد، گو اینکه 
این شرکت هیچ گاه به دلیل ضعف مدیریت و سایر دالیل و عوامل 
اقتصادی زیان ده نبوده است. البته انتقال مازاد تجدید ارزیابی به 
سرمایه عالوه بر همه انتقادهایی که نسبت به آن وجود دارد یک 
مزیت هم داشت. استاندارد به شرکت ها اجازه داده است که ساالنه 
به موازات استفاده از دارایی، مابه التفاوت هزینه استهالك قدیم و 

جدید را به سود انباشته بازگردانند. 
در اصل با این کار اثر هزینه بیش��تر شناس��ایی ش��ده بر سود 
انباش��ته خنثی می ش��ود و از قدرت تقسیم سود شرکت هایی که 
تجدید ارزیابی کرده اند کاس��ته نمی شود. اما زمانی که این مازاد 
به سرمایه منتقل می شد. دیگر مازادی وجود نداشت تا با بدهکار 
کردن آن، اثر استهالك اضافی خنثی شودو سود انباشته افزایش 
یابد و در نتیجه ش��رکت ها قادر به س��ود تقسیمی کمتری تقسیم 
خواهند کرد ک��ه این موضوع می تواند عامل��ی برای تقویت بنیه 
مالی ش��رکت ها باش��د. به هر ترتیب، انتقال مازاد به س��رمایه در 
کش��ور ما دیگر معافی��ت مالیاتی و مجوز قانونی ن��دارد. بنابراین 
انگی��زه اصلی ب��رای تجدید ارزیابی از بین رفته اس��ت و می توان 
 ادعا نمود از این تاریخ به بعد ش��اهد تجدید ارزیابی های کمتری 

خواهیم بود.

شاهین کرزبر
دانشجوی دکترای حسابداری



مثال
اجازه دهید تا با یک مثال این تکنیک را با هم مرور کنیم. فرض کنید شما 10میلیون 
تومان سرمایه اضافی دارید که می خواهید آن را سرمایه گذاری کنید. دو میلیون تومان آن 
را به سرمایه گذاری در صندوق اختصاص می دهید و هشت میلیون باقی مانده را هم به 10 
قسمت مساوی تقسیم کرده و تصمیم می گیرید در 10سهم مختلف سرمایه گذاری کنید. 
حاال با هشتصد هزار تومان می توانید یکجا تعداد 1600 عدد سهام شرکت فرضی شناسا را 
بخرید یا از تکنیک میانگین هزینه ثابت مستمر کمک بگیرید.برای استفاده از این تکنیک 
شما هشتصد هزار تومان را به 4 قسمت تقسیم کرده و هر ماه دویست هزار تومان در سهام 
شناس��ا سرمایه گذاری می کنید. ماه اول که قیمت هر سهم 500 تومان است، 400 سهم، 
ماه دوم که قیمت هر سهم 400 تومان است، 500 سهم و ماه سوم و چهارم که قیمت هر 
سهم 250 تومان است، شما 800 سهم می خرید. با این ترتیب در پایان ماه چهارم 

شما صاحب 2500 سهم شرکت شناسا خواهید بود، نه 1600 سهم!
همان طور که دیدید یک ماه ممکن است با قیمت باال بخرید و ماه بعد به 
خاطر قیمت کمتر، سهام بیشتری خریداری کنید. در مثال باال میانگین 
قیمت هر سهم 320 تومان است و استفاده از این تکنیک به شما کمک 

کرد تا خود را در برابر خرید سهام در زمانی نامناسب بیمه کنید.

مفهوم تکنیک 
تکنی��ک میانگی��ن هزین��ه ثاب��ت مس��تمر گرچه ممکن اس��ت 
مفهومی پیچیده را یدک بکش��د، اما در حقیقت کاربرد ساده ای دارد 
و تکنیک بس��یار مفیدی اس��ت. این تکنیک بیان می کند که هنگام 
خری��د س��هام به جای تمرکز بر کف و س��قف قیم��ت و یافتن زمان 
مناس��ب برای خرید س��هم می توان کل بودجه ای که قصد دارید در 
س��هام شرکت س��رمایه گذاری کنید به چند قسمت مساوی تقسیم 
کنید و هر ماه با آن بخش از بودجه هر تعداد از سهام شرکت را که 

قادر به خرید هستید، خریداری کنید.
 درواق��ع میانگین هزینه ثابت مس��تمر بیانگ��ر فرآیند خرید یک 

مقدار ثابت از یک س��هم خاص و ب��ا یک برنامه زمانی 
منظم، بدون توجه به قیمت آن سهم است.

به این ترتیب زمانی که س��هام ش��رکت در 
مح��دوده ک��ف قیم��ت معامله می ش��ود، 

ش��ما قادرید با آن بخ��ش از بودجه خود 
تعداد سهام بیش��تری بخرید و به طبع 
خریدوفروش سهام در سقف قیمتی به 
این معناس��ت که ش��ما با آن بخش از 
بودجه خود مالک تعداد کمتری س��هم 

خواهید شد.
 حال بع��د از چند ماه که ش��ما همه 

بودج��ه موردنظ��ر خ��ود را ب��رای خری��د 
س��هام ش��رکت مص��رف کردی��د، می توانی��د 

میانگین گی��ری کنید و میانگی��ن هزینه ثابتی که 
صرف سرمایه گذاری در س��هام کردید را محاسبه کنید. 

این تکنیک باعث کاهش ریسک س��رمایه گذاری زیاد در یک سهام 
خاص در زمان اشتباه می شود.

مزایای تکنیک
ای��ن تکنی��ک همچنین برای اف��رادی هم که س��رمایه زیادی 
برای ش��روع ندارند اما می توانند مقادیر اندکی را به صورت منظم و 
مستمر س��رمایه گذاری کنند، مفید است. به این طریق شما می توانید 
ماهانه س��رمایه ای در حدود صد هزار تومان برای سرمایه گذاری در سهام 
یا صندوق های س��رمایه گذاری کنار بگذارید.به خاطر داشته باشید که تکنیک 
میانگین هزینه ثابت مستمر در دوره افت یا رکود بازار از زیان شما جلوگیری نمی کند، 

اّما در بهره برداری در زمان رشد در دراز مّدت بسیار مؤثر است.
)modiremali.com( منبع: وب سایت مدیرمالی
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 سبد پیشنهادی شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

برگی از یک نوشته

من هیجان ش�دید و اضطراب  را در س�خنت 
فهمیدم، اما سخن و حرف هایت رانفهمیدم.

)ویلیام شکسپیر( 

 هفته نامه بورس: نسبت ها ابرازی معمول 
برای مرتبط ساختن قیمت سهام با عناصر بسیار 
مهم عملکرد شرکت هستند. این ابزارهای سریع 
می توانن��د تا زمان��ی ک��ه از محدودیت های آنها 
آگاه باش��ید، بسیار مفید باش��ند. قبل از محاسبه 
نس��بت ها تعاری��ف پایه ای خاص مانند س��ود هر 
س��هم، ارزش جاری سهام، حاش��یه سود، نسبت 

قیمت به فروش و... در این درس ارائه می شود. 
نویس��نده در بخش��ی دیگر از این کتاب انواع 
تجزیه و تحلیل  صورت های مالی را مورد بررس��ی 
قرار می ده��د و آن را به دو گروه تجزیه و تحلیل 

افقی و تجزیه و تحلیل عمودی تقسیم می کند. 

تجزیه و تحلیل افقی
این ن��وع تجزیه و تحلیل، اطالعات صورت های 
مال��ی را برای چند دوره مال��ی برمبنای اطالعات 
سال پایه بیان می کند و موقعیت در هر دوره مالی 
با مقایسه اطالعات سنوات قبل بررسی می شود و 
خود به دو دس��ته صورت های مالی مقایس��ه ای و 

بررسی روند تقسیم می شد. 

تجزیه و تحلیل عمودی
در تجزی��ه و تحلی��ل عمودی تم��ام اطالعات 
من��درج در ی��ک صورت مالی نس��بت ب��ه ارقام 
همان صورت مالی بررس��ی می شود و به دو گروه 
صورت ه��ای مالی اس��تاندارد و تجزی��ه و تحلیل 

نسبت های مالی تقسیم می شود. 

بازده سود سهام 
در بخش��ی دیگر از ای��ن درس می خوانیم: دو 
روش برای کسب پول از طریق سهام وجود دارد: 
س��ود حاصل از افزایش قیمت س��هام )زمانی که 
قیمت سهام افزایش می یابد( و سود تقسیم شده 
پرداختی )س��ود تقسیم شده، پرداخت هایی است 

که شرکت ها به طور مستقیم می پردازند( 
بازده س��هام برای چندین س��ال شاخص مهم 
ارزش گذاری بوده اس��ت. بازده س��ود سهام برابر 
است با سود ساالنه سهام شرکت به ازای هر سهم 
تقس��یم بر قیمت هر س��هم. بنابراین اگر شرکتی 
سود ساالنه سهام به مبلغ 2 ریال پرداخت کند و 
دارای سهمی اس��ت که به مبلغ 100 ریال معامله 
می شود، بازده سود سهام آن 2درصد خواهد بود. 
اگر قیمت س��هام به 50 ریال برسد بازده سهام 4 
درصد می شود. به طور معکوس، اگر همه شرایط 
یکسان باشد، زمانی که قیمت سهام رشد می کند، 

بازده سهام سقوط می کند. 

حرف آخر 
از  بس��یاری  محاس��به  روش  درس  ای��ن  در 
نس��بت ها مورد بررسی قرار گرفته اما فهم عناصر 
این نسبت ها کلیدی برای فهم زبان سرمایه گذاری 
است. همچنین در ابتدا الزم است یاد بگیرید که 
چه زمانی س��هام، ارزان یا گران است. خبر خوب 
این اس��ت که اگر برای بلندمدت س��رمایه گذاری 
کنید، نس��ب هایی که در این درس به آن اش��اره 
شد، برای شما بسیار طبیعی و معمول می شود. 

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

مبینپتروشیمی مبین
"P/E پایین، مجمع نزدیک تقسیم سود مناسب و امکان رشد 
سودآوری با افزایش مقدار فروش با توجه به راه افتادن 
 پتروشیمی های جدید و طرح های توسعه آنها در عسلویه 

و همچنین افزایش قیمت دالر مبادله ای
4200

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

دریافت غرامت بابت دوران تحریم با توجه به رای دادگاه اتحادیه اروپا
2600

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

 خبر بهره برداری از معدن گهرزمین، عرضه اولیه
NAV از شرکت های زیرمجموعه، شکاف 2,200 وامید سرمایه گذاری امید

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

بلند مدت

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 8,500تیپیکو
در پساتحریم به واسطه کاهش هزینه های مالی و بهبود شرایط مبادالت ارزی

2

پایان  نامه ها

 هفته نام�ه بورس: در این تحقی��ق عوامل موثر 
بر قیمت س��هام بانک ها در بورس اوراق بهادار تهران 
بررس��ی و به منظور دس��تیابی به اهداف پژوهش، دو 
فرضی��ه اصلی مبتنی ب��ر تاثیر متغیره��ای منتخب 
بر قیمت س��هام بانک ها و دیگری مبتنی بر تاثیر این 
متغیرها بر نوسانات قیمت سهام بانک ها تدوین شده 
است.  متغیرهای در نظر گرفته شده بر اساس عوامل 
کالن، عوامل درونی شرکت و عوامل بازار است. جهت 
آزمون فرضیه ه��ا، از داده های فصل��ی در دوره زمانی 
ابتدای فصل چهارم 1382 تا پایان فصل دوم 1391 به 
عنوان نمونه استفاده شد. این پژوهش شامل دو مدل 
مجزا است. مدل اول، اثر متغیرهای منتخب را بر قیمت 
سهام بانک ها با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری 
بررس��ی می کند. مدل دوم، به بررسی اثر دارایی های 
جایگزین بر نوس��انات قیمت سهام بانک ها با استفاده 
از مدل گارچ برداری می پردازد. نتایج به دس��ت آمده 
حاکی از آن است که عوامل بازار همواره تأثیر مثبت و 
کوتاه مدتی بر قیمت سهام بانک ها داشته اند و عوامل 
کالن نظیر نرخ ارز و حجم پول، تأثیر متفاوتی در کوتاه 
مدت و بلند مدت بر قیمت س��هام بانک ها داشته اند. 
متغیر مطالب��ات معوقه بانک ها به عنوان متغیر درون 
ش��رکتی تأثیری معناداری بر قیمت س��هام بانک ها 
نداش��ته  اس��ت. نوس��انات نرخ ارز و نوسانات شاخص 
قیمت بازار سهام، موجب افزایش نوسانات قیمت سهام 
بانک ها و شوک های قیمت ارز موجب کاهش نوسانات 

قیمت سهام بانک ها شده است.

دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد  
استاد راهنما: سعید صمدی

کتاب »چگونه سرمایه گذاری در سهام را شروع کنیم؟« دانشجو: علی خرمی پور

تحلیل عوامل موثر بر قیمت سهام 
بانک ها در بورس اوراق بهادار

درس 108

 یادگیری زبان ویژه
نسبت های اساسی 

1

پیشخوان
مشتری در جایگاه شریک

 هفته نامه بورس: هر 
بخش این کتاب معموالً با 
یک داستان آغاز می شود 
و به دنبال آن نکات مهم 
و چند بح��ث و نیز نحوه 
دستیابی به اهداف دنبال 
می ش��ود، یا با چند نکته 
مه��م و در تعقی��ب آن، 
داستان و داستان هایی که 
به بحث مورد نظر تجسم 

می بخش��ند، همراه اس��ت. ممکن اس��ت از خواندن 
داس��تان ها صرف نظر کنید ت��ا زودتر به اصل مطلب 
برسید. حتماً از این کار پرهیز کنید. درست است که 
اگ��ر این کار را بکنید، در وقت صرفه جویی می کنید، 
ام��ا بدون پرداختن به جزئی��ات، نمی توانید اطالعات 
کامل��ی را درباره حقایق ضروری در زمینه مش��ارکت 

به دست آورید.
نویسنده »مش��تری در جایگاه ش��ریک«چیپ ار.بل 
اس��ت که توس��ط غالمرضا صالحی معوا ترجمه شده 
است. این کتاب می تواند به تقویت بنیه همکاری های 
راهب��ردی یا تم��ام برخوردهای ناش��ی از خدمت به 
مش��تری بپردازد. اصل و محتوای ای��ن کتاب درباره 
جوانب عاطفی روابط انس��انی، یا در حقیقت انسانیت 
است. کتاب حاضر برای مطالعه دو گروه از افراد نوشته 
ش��ده اس��ت: گروه اول، آنهایی که به طور مستقیم با 
مش��تریان س��ر و کار دارند، و گروه دوم، آنهایی که با 
این افراد س��رو کار دارند ک��ه باید رئیس یا مدیر آنها 
باشند. این کتاب، برای مشتریان نیز مفید است، چون 

آنها یک سوی دیگر قضیه مشارکت هستند.
هر کس��ی در ه��ر کجا اندکی عالقه ب��ه روابط مؤثر 
)مشارکت( داشته باش��د، این کتاب را مفید خواهد 
یاف��ت. اگر اعتقاد ش��ما بر این اس��ت ک��ه روابط با 
مش��تریان امری بدیهی اس��ت و باید آنرا سرس��ری 
گرفت، لطفاً کتاب را در قفس��ه کتاب فروش��ی، سر 
جای خود بگذارید تا فردی دیگر آن را بخرد. اما اگر 
از ایجاد رابطه با مشتریان لذت می برید و خوشحال 
ش��دن یک مشتری پس از اینکه خدمت خوبی به او 
می شود برای شما جالب است، خوش آمدید، یا حتی 
اگر از حسن تفاهم و ایجاد رابطه نزدیک با مشتریان 
شاد می ش��وید، به گونه ای که احساس خویشاوندی 
با آنها می کنید، این کتاب به ش��ما فلس��فه، دیدگاه 
و ش��گردهای بی شماری را می آموزد. برای تهیه این 
کتاب می توانید با انتش��ارات بورس و ش��ماره تلفن  

88648192 تماس بگیرید.

حکایت

برترین های کانال

راز موفقیت مرد کشاورز
یکی از کش��اورزان منطقه اي، همیش��ه در مسابقه ها، 
جای��زه بهترین غله را به دس��ت م���ی آورد و ب�ه عن�وان 
کش��اورز نمونه ش��ناخته می ش��د. رقب��ا و همکارانش، 
عالقه مند شدند راز موفقیتش را بدانند. به همین دلیل، او 
را زیر نظر گرفتند و مراقب کارهایش بودند. پس از مدتی 
جستجو، سرانجام با نکته عجیب و جالبی روبه رو شدند. 
این کش��اورز پس از هر نوبت کاشت، بهترین بذرهایش 
را به همس��ایگانش می داد و آن��ان را از این نظر ت�أمین 
می ک��رد. بنابراین، همس��ایگان او باید برنده مس��ابقه ها 
می ش��دند نه خود او! آنها کنجکاوی ش��ان بیش��تر شد و 
کوش��ش عالقه مندان به کشف این موضوع که با تعجب 
و تحیر نیز آمیخته ش��ده بود، به جایی نرسید. سرانجام، 
تصمیم گرفتند ماجرا را از خود او بپرسند و پرده از این راز 
عجیب بردارند. کشاورز هوشیار و دانا، در پاسخ به پرسش 
همکاران��ش گفت: چ��ون جریان ب��اد، ذرات بارورکننده 
غالت را از یک مزرعه به مزرعه دیگر می برد، من بهترین 
بذرهایم را به همسایگان می دادم تا باد، ذرات بارورکننده 
نامرغوب را از مزرعه اي آنان به زمین من نیاورد و کیفیت 
محصول هاي مرا خراب نکند! همین تش��خیص درست و 
صحیح کشاورز، کامیابی در مسابقه هاي بهت�رین غل�ه را 

ب�رایش ب�ه ارمغ�ان می آورد.

برداشت
گاهی اوقات الزم است با کمک به رقبا و ارتقاء کیفیت 
و سطح آنها، کاري کنیم ک�ه از ت�أثیرات منف�ی آنها در 

امان باشیم. پس ابتدا سطل دیگران را پر کنیم.

کیفیت پس از فروش
یکی از مدی��ران آمریکایی که مدتی براي یک دوره 
آموزش��ی به ژاپن رفته بود، خاطراتش را چنین تعریف 

کرد: روزي از خیابانی که چند ماش��ین در دو طرف آن 
پارک شده بود می گذشتم. رفتار جوانکی نظرم را جلب 
کرد. او با جدیت و حرارتی خاص مش��غول تمیز کردن 
یک ماشین بود. بی اختیار ایستادم. مشاهده فردي ک�ه 
این چنین در حفظ و تمیزي ماش��ین خود می کوش��د 
م��را مجذوب کرده بود. مرد ج��وان پس از تمیز کردن 
ماشین و تنظیم آیینه هاي بغل، راهش را گرفت و رفت 
چند متر آن طرفتر، در ایستگاه اتوبوس منتظر ایستاد. 
رفت�ار وي گیجم کرد. به او نزدیک شدم و پرسیدم: مگر 
آن ماش��ینی را که تمیز کردید متعلق به ش�ما نب�ود؟ 
نگ�اهی ب�ه م�ن انداخت و با لبخندي گفت: من کارگر 
کارخانه اي هس��تم که آن ماشین از تولیدات آن است. 
دلم نم�ی خواه�د اتومبیلی را که ما ساخته ایم کثیف و 

نامرتب جلوه کند.

برداشت
کیفی��ت، فقط مربوط به نوع مواد ب��ه ک�ار رفت�ه در 
محص�ول و ی�ا چگ�ونگی س�اخت آن نیس�ت، بلک�ه در 
خدمات بعد از فروش نیز از اهمیت باالیی برخوردار است. 
پیمودن راهی که به کیفیت می انجامد، چن�دان هم ساده 

و هموار نیست.
منبع: اصول مدیریت و کسب و کار درسرزمین حکایات

بخش هایی از مصاحبه با اگزیم نیوز 
درباره جذب سرمایه خارجی 

رشد اقتصادی ایران از مسیر سرمایه گذاری خارجی 
می گذرد؛ عالوه بر نیاز به سرمایه گذاری در زیرساخت ها 
و جذب س��رمایه خارجی، نیاز وی��ژه ای هم به دانش و 
تخص��ص در نهادهای مختل��ف وج��ود دارد. به دلیل 
سیاس��ت های انزوا طلبان��ه یک دهه گذش��ته نیروی 
متخصص کاف��ی در نهادهای تجاری و اقتصادی وجود 
ندارد. ساز و کارهای حقوقی روز دنیا و قوانین مذاکره ای 

باید با تخصص و چشمان باز در نهادهای ما اجرا شود تا 
زمینه پذیرش سرمایه خارجی فراهم شود. 

عالقه مندان به اقتصاد و مالی! 
 )The Big Short( »حتم��ا فیلم »فروش ب��زرگ
را ببینید. داس��تانی جذاب درباره بحران مالی 2007-

2010 که ب��ا دیدن آن مطالب بس��یاری درباره اوراق 
قرضه، اعتبار س��نجی و moral hazard و... خواهید 
آموخ��ت. دیدن این فیلم برای ش��ما بیش از یک دوره 

کوتاه مدت یادگیری خواهد داشت.

پی نوشت: ضمنا فیلم کاندید برای پنج جایزه اسکار 
بوده و برنده اسکار فیلم نامه اقتباسی شده است.

بسیاری اوقات تبلیغات صندوق های سرمایه گذاری 
و مدیران س��بد شما را به خرید صندوق یا سپردن پول 
ب��ه مدیرانی تش��ویق می کنند که در گذش��ته بهترین 
عملکرد را داش��ته اند. اما آیا عملکرد خوب گذش��ته به 
عملکرد خوب آینده منجر می شود. بسیاری از تحقیقات 
 نش��ان می دهن��د که بهترین ه��ای گذش��ته در آینده 

بهترین نیستند.

nymkat@ منبع:  کانال تلگرامی سعید اسالمی بیدگلی

تکنیکمیانگینهزینهثابتمستمردرسرمایهگذاری
 هفته نام�ه ب�ورس: اگر از ه��ر س��رمایه گذار حرفه ای در ب��ورس بخواهید 
دشوارترین کاری را که هر روز با آن دست وپنجه نرم می کند به شما معرفی کند، 
احتماالً خواهد گفت که پیش بینی قیمت کف و قیمت سقف سهام شرکت ها در 
بازار س��خت ترین کار ممکن است. اگرچه تالش برای زمان بندی بازار، استراتژی 

بس��یار زیرکانه ای اس��ت، با این  حال خرید در پایین ترین قیمت و فروش در اوج 
قیمت تقریباً غیرممکن اس��ت. به همین دلیل اس��ت که بسیاری از حرفه ای های 
دنی��ای بورس پیش��نهاد می کنند تا از تکنیک میانگین هزینه ثابت مس��تمر در 

سرمایه گذاری استفاده کنیم.
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