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

 فرارسیدن اعیاد شعبانیه و 
  سالروز والدت حضرت علی اکبر)ع( را 
تبریک عرض می نماییم 

سرمقاله
 چالش های ورود

سرمایه گذاران خارجی
ابتدا بیایی��د تکلیف خود را 
با عنوان این نوش��تار مشخص 
کنیم. چالش ی��ا »چالش ها«؟ 
این پس��وند جم��ع »ها« یکی 
از همان مشکل هایی است که 
تحلیلگران ما را در بررسی هر 
وضعیتی به فهرست هایی بلند 

ب��اال از راه حل ه��ا هدایت می کن��د. گویی چون 
در عنوان مقاله های مان می نویس��یم »چالش ها« 
موظف می شویم فهرستی از عوامل را ارایه دهیم 
تا خواننده متقاعد ش��ود که ما واقعا در پرداختن 
به مساله خیلی حکیمانه عمل کرده ایم.در دنیای 
استراتژی به ویژه دنیای استراتژی های ملی چنین 
نیست. آمریکایی ها اتحاد جماهیر شوروی سابق 
را تنها با یک نیم خط به زانو درآوردند و آن چالش 
اینگونه در مدارک سازمان های امنیتی آمریکا در 

 صفحه 5دوران جنگ سرد انعکاس یافت.

یادداشت
 تأملی در نوسان

این روزهای بورس
سهیل پورصادقی/ مدیر سبدگردانی سبدگردان کاریزما: 
در چن��د ماه اخیر، آنچ��ه بیش از هر چیز تعجب 
ناظ��ر بیرون��ی را برمی انگیزد، نوس��انات بس��یار 
زی��اد قیمتی )در ه��ر دو جهت( در بس��یاری از 
س��هم های بورس است. بازار س��هام، این روزها به 
کّرات شاهد سهم هایی اس��ت که به طور متوالی 
)گاهی طی ی��ک روز معامالت��ی( از صف فروش 
به صف خرید و برعکس تبدیل می شوند و مدتی 
 اس��ت که تعادل قیمتی در بعضی سهم ها کمتر 

 صفحه 2مشاهده می شود. 

کنترل التهاب قیمت در عرضه پتروشیمی ها
در بیست  و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی که در محل 

نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد، نمایندگانی از شرکت های لهستان و هلند که 
داوطلب مذاکره برای مشارکت در بخش صنعت نفت، گاز و پتروشیمی  بودند، حضور 

داشتند. یکی از اتفاقات مهم امسال این نمایشگاه،  حضور سازمان بورس اوراق بهادار و دیگر 
ارکان بورسی مانند بورس کاال، انرژی و فرابورس برای اولین بار در این رویداد بود. مدیران 

سازمان بورس و شرکت های تابعه هر کدام در تعامل با شرکت ها و مدیران وزارت نفت قرار 
گرفتند و کلیه مدیران هم از غرفه سازمان بورس، بورس کاال و فرابورس دیدار و جلساتی 

را با هم برگزار کردند. در این رابطه، هفته نامه بورس گفت وگویی را با حامد سلطانی نژاد، 
مدیرعامل بورس کاال در نمایشگاه بین المللی انجام داد که در صفحه 14 می خوانید.

 شاخص بورس زیرفشار خودروسازان
دولت در تنگنای پرداخت 

16۷هزار میلیارد  بدهی
 هفته نامه بورس، چالش های ورود سرمایه گذاران خارجی 

 به بازار سرمایه ایران را بررسی کرد:

مهمان وعده گرفته و سفره خالی

کارشناسان بازار سرمایه در میزگرد هفته نامه بورس بررسی کردند:

سهامدار جزء، از تجدید ارزیابی دارایی ها سود نکرد
 صفحه 12 و 13

داریوش روزبهانه
رئیس هیات مدیره 

کارگزاری بانک خاورمیانه

 صفحه 2

 صفحه 3

 صفحه 4

تعدیل سود »خساپا« شفاف سازی شد
#۷33* بورسی شد

بیمه »ما« و تقسیم سود 262 ریالی برای هر سهم
مشارکت بانک های ملت و توسعه کره جنوبی برای تامین مالی

ارتباطات سیار ایران ۷،150 ریال سود پیش بینی کرد
پیشتازی بانک دی در اجرای فرامین اقتصاد مقاومتی 

پیشنهاد سود 54۷ ریالی برای هر سهم پتروشیمی کرمانشاه
استقبال خارجی ها از محصول دوستدار محیط زیست»بمیال«

تولد بیمه تجارت نو با 2500 میلیارد ریال سرمایه
 صفحات 2، 9، 10، 11و 15
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یادداشت

این هفته نیز روند نزولی ش��اخص ادامه یافت و ش��اخص با س��قوط 
2802 واحدی وارد کانال 75 هزار واحدی ش��د و در ارتفاع 75982 
واحدی ایس��تاد.  ش��اخص کل فرابورس با 4 واحد افت 794 واحد ثبت شد. میانگین ارزش 
معام��ات  از حجم قابل توجه 4500 میلیارد ریالی برخوردار بود. در این هفته گروه خودرو، 

بیمه و فلزات بیشترین معامات را به خود اختصاص دادند.
گروه خودرویی فش��ار فروش باالیی داش��ت و بیش��ترین تاثیر منفی را بر شاخص داشت. 
علی رغم جمع آوری صف های  فروش نمادهای زامیاد و خودرو،  همچنان در نهایت اکثرا با 
صف فروش به کار خود پایان دادند. در این میان همچون روزهای گذشته گروه قطعه ساز با  
نمادهای خفناور، خمحور ، خزر، خکار و خپویش با صف خرید بسته شدند. در گروه لیزینگ 
به جز وایران که با جهش قیمتی مواجه شد بقیه نمادها منفی بودند. شرکت بهمن لیزینگ 

مبلغ ٣٣8 ریال سود برای هر سهم محقق کرد. 
گروه بانکی نیز روند منفی هفته های قبل را ادامه داد. در این گروه ش��اهد معامله بانک 
صادرات در قیمت های زیر 100 تومان بودیم. وپست پس از افزایش قیمت بیش از یک هفته 
ای ، ش��اهد عرضه صف خرید بود و در روز چهارش��نبه در محدود منفی معامله شد. افزایش 
سرمایه بانک ملت  25 درصد از محل اندوخته ها به منظور بهبود نسبت کفایت سرمایه در 
کدال قرار گرفت.رئیس کل بانک مرکزی اعام کرد در حال حاضر سود بانکی به کمتر از 17 

درصد کاهش پیدا کرده و این کاهش متناسب با نرخ تورم ادامه خواهد داشت.  
در گروه بیمه ای، بیمه ما 27 تومان سود تقسیم کرد. رتاپ 47 تومان و بیش از 90 درصد 
 از سود خودرا تقسیم نمود و از عدم اجرایی شدن بخشنامه جدید کارمزدها خبر داد. در گروه 
بیمه ای، هفته پرمعامله ای را داشت و نمادهای آسیا و دانا رشد قابل توجهی داشتند. با این 

حال در آخرین روز هفته همگی منفی کامل معامله شدند.
در گروه س��رمایه گذاري ش��رکت صنعتي رنا به علت کاهش 44 درصدي سود حاصل از 
سرمایه گذاری نسبت به پیش بینی قبلی با تعدیل منفی 4 درصدی مواجه شد و مبلغ  ٦79  
ریال سود برای سال 95 پیش بینی کرد. بلوک ٣5 درصدی ایران ترانسفو که توسط وبانک 
به ارزش 858 میلیارد تومان عرضه شده  بود  بدون  خریدار ماند. مجمع اعتا سود ٣5 تومان 
تقس��یم کرد. در گروه فلزی ها و معدنی ها طی هفته اخیر روند پرنوس��انی را ش��اهد بودیم. 
نماده��ای ب��ا صف خرید به کار خود پایان دادند.  نماده��ای ارفع و وتوکا و مثبت و با حجم 
عرضه های باال دنبال شدند. از اواسط هفته شاهد صف خرید نماد ذوب با اعام مدیرعامل این 
شرکت از کاهش 500 تومانی قیمت تمام شده به ازای هر کیلو و برنامه کاهش 200 تومان 
از دیگر اخبار این گروه بود.    در گروه محصوالت دارویی، نماد دالبر پس از تقسیم سود 180 
تومانی با رشد حدود 11 درصدی بازگشایی شد. درازک با افزایش 12 درصدی سود خالص 

خود را ٣42٦ ریال در سال مالی 94 عنوان کرد. داروسازی تولید دارو با کاهش 19 درصدی 
سود خالص ناشی از افزایش 101 درصدی هزینه های مالی سود خود  را 11٦7 ریال عنوان 

کرد. شرکت ددام 409 ریال زیان محقق نمود. 
در گ��روه محص��والت غذایی غبش��هر و غاذر و غ��گل با صف خرید همراه بودند و س��ایر 
نمادهای متعادل دنبال ش��دند. در این گروه غشان 794 ریال سود برای سال 94 اعام کرد. 
غشاذر در اولین پیش بینی خود ٣4 ریال یود برای سال 95 برآود کرده است. غشصفا با یک 
درصد افزایش س��ود هر س��هم خود را1٣20 ریال به ازای هر سهم اعام کرد. در اواخر هفته 
در گروه قندی درپی منفی بودن جو بازار تقریبا ش��اهد صف خرید ش��دن همگی نمادهای 
این گروه بودیم. روز یکش��نبه 1٣1 میلیون از س��هام چکاپا با P/E برابر ٦.٣ در  قیمت 150 
تومان عرضه ش��د و همچنان صف خرید س��نگین دارد. شرکت پارس س��ویچ سال 94 را با 
س��ود تحقق یافته 799 ریالی به ازای هر س��هم به پایان رساند که نسبت به سال 9٣، رشد 
قابل توجه 45 درصدی دارد.تنها نمادهای مثبت گروه های س��یمانی، ساختمانی، و کاشی ، 
کپارس، ثاباد، کیس��ون وآذر بودند و س��ایر هم گروهی ها همسو با جو منفی بازار اکثرا افت 
قیمتی را تجربه کردند. کماس��ه با کاهش ٦٦ درصدی س��ود خالص سال 94 نسبت به سال 
اخیر سود 41 ریالی را محقق کرد. همچنین این هفته گروه های پتروشیمی و پاالیشگاهی 
اکثرا متعادل و منفی دنبال می ش��وند. وزیر نفت از امضای قرارداد فروش نفت به پاالیشگاه 

ساراس ایتالیا خبر داد.

شاخص 2802  واحد پایین کشید

 شاخص بورس زیرفشار خودروسازان

بورس اخبار

اخبار هفته
مدیرعامل تامین سرمایه امین خبر داد:

آغاز پذیره نویسی اوراق مشارکت 5۰۰ میلیارد تومانی 
مدیرعامل تامین س��رمایه امین ازعرضه و پذیره 
نویسی اوراق مش��ارکت 500 میلیارد تومانی قطار 
ش��هری مشهد با سود 18 درصدی در بورس تهران 

از این هفته خبر داد.
 علی سنگینیان در خصوص چرایی عرضه این 
اوراق گفت: هدف از فروش این اوراق تأمین منابع 
الزم جهت س��اخت خط 2 قطارش��هری مشهد 
اس��ت که به مدت یک هفته در ش��عب منتخب 
بانک ش��هر عرضه خواهد شد. قیمت اسمی این اوراق 100 هزار تومان و با 
نرخ س��ود 18 درصدی ٣ ماهه پرداخت می شود که برای خریداران بیش 
از 10 میلیارد تومان نرخ س��ود متفاوت خواهد بود.س��نگینیان با اشاره به 
اینکه بازارگردان این اوراق، ش��رکت تامین س��رمایه امین  است، ادامه داد: 
معامات ثانویه این اوراق در بورس صورت خواهد گرفت این اوراق با مجوز 
بانک مرکزی منتشر شده که دولت و شهرداری مشهد ضامن آن  هستند.

گفتنی اس��ت بر اساس الیجه بودجه س��ال جاری وزارتخانه هایی از جمله 
نی�رو، نفت، راه و شهرسازی،  ارتباطات و فناوری اطاعات، صنعت، معدن 
و تج�ارت، جهادکشاورزی و سازمان انرژی اتمی تا سقف یکصد هزارمیلیارد 

ری�ال اوراق مشارکت عرضه خواهند کرد. 

پذیرش آسان پرداخت پرشین در بورس:
#733* بورسی شد

در جلس��ه هیئت پذیرش با پذیرش شرکت 
آس��ان پرداخت پرش��ین موافقت و درخواست 
پاالی��ش نفت تهران برای انتقال از فرابورس به 

بورس تهران بررسی شد.
اسماعیل درگاهی سرپرست پذیرش بورس 
اوراق بهادار تهران گفت: هیئت پذیرش بورس 
اوراق بهادار تهران ، با پذیرش ش��رکت آس��ان 
پرداخت پرش��ین، در فهرست شرکت های بازار 
دوم ب��ورس اوراق بهادار تهران موافقت کرد.وی ادامه داد: این ش��رکت 
با س��رمایه 750 میلیارد ریال با ش��راکت بانک کشاورزی و چند شخص 
حقیقی کارآفرین حوزه فناوری پرداخت، در زمینه ارائه خدمات پرداخت 

الکترونیک فعالیت دارد.
به گفته وی براس��اس تعهد اولیه مقرر اس��ت 10 درصد سهام شرکت 
در روز عرضه اولیه، به عموم عرضه ش��ود.وی به طرح درخواست از سوی 
ش��رکت پاالیش نفت تهران )ش��تران( مبنی بر انتقال از بازار فرابورس به 
بورس تهران اشاره و یادآور شد: درخواست شرکت یاد شده هم در جلسه 
هیئت پذیرش مطرح شد که مقرر مطابق رویه انتقال شرکت ها در دستور 

کار انتقال به بورس تهران و بازگشایی نماد قرار گیرد.

تقاضای 100شرکت برای خروج از لیست واگذاری: 
سهم مردم از سهام شرکت ها تنها 8/7 درصد است

رئیس کمیس��یون ویژه حمایت از تولید ملی 
مجلس با اع��ام اینکه تنها 8/7 درصد س��هام 
بورس دس��ت مردم اس��ت، گفت: در این میان 
فق��ط 17درص��د از واگذاری های اص��ل 44 به 

بخش خصوصی بوده است. 
حمیدرضا فوالدگرافزود: اجرای سیاس��ت های 
اصل 44 قانون اساسی فقط منحصر به واگذاری ها 
نیست بلکه ایجاد زمینه های سرمایه گذاری جدید، 
بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید هم از جمله این سیاست ها است. 
وی با اعام »شروع خوبی برای خصوصی سازی داشتیم اما مسیر آن نامناسب 
طی ش��د« گفت: حدود 22 درصد واگذاری ها به شکل سهام عدالت بوده اما 
به علت اینکه این س��هام هنوز به مردم واگذار نشده نمی توان آن را واگذاری 
به بخش خصوصی تلقی کرد زیرا کفالت آنها با دولت است. وی با بیان اینکه 
بیش از100 شرکت تقاضای خروج از لیست واگذاری را دارند، افزود: تا پایان 
سال 94 درصد از واگذاری هایی که انجام شده 22 درصد مربوط به رد دیون؛ 
22 درصد سهام عدالت؛ 7 درصد بورس و حدود 10 درصد مربوط به فرابورس 
اس��ت که مالکیت اش��خاص حقیقی در بورس، 8/7 درصد و بقیه مربوط به 

مؤسسات عمومی، دولتی، صندوق ها، بانک و یا سایر اشخاص حقوقی است.

فطانت در آیسکو:
امیدوارم بورس تهران عضو فعالی باشد 

رئی��س س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 18 
اردیبهش��ت برای حضور در نشس��ت س��االنه 
"کمیته رش��د و بازارهای نوظهور" آیس��کو به 

لیما پایتخت کشور پرو رفت. 
محمدفطانت به عنوان نخس��تین س��خنران 
ای��ن گردهمایی پس ازمعرفی س��ازمان بورس 
و اوراق به��ادار، تمای��ل و آمادگ��ی کامل این 
سازمان را در راستای ساختن ارتباطی محکم تر 
ب��ا اعضا م��ورد تاکید ق��رارداد وهمچنین در این رابط��ه اظهارامید واری 
 ک��رد که ای��ن س��ازمان به عن��وان عضوی فع��ال در میان آنه��ا حضور 

داشته باشد. 
»کمیت��ه رش��د و بازارهای نوظهور« با داش��تن 87 عض��و از اعضای 
عادی آیس��کو )حدود 75 درص��د اعضای ع��ادی( و 12 عضو از اعضای 
پیوس��ته، بزرگترین کمیته این س��ازمان بین المللی را تشکیل می دهد. 
ه��دف از این کمیته ارتقای کارایی و توس��عه بازارهای س��رمایه نوظهور 
از طری��ق وض��ع قوانی��ن و اس��تانداردهای الزم با برگ��زاری دوره های 
 آموزش��ی و کمک های فنی برای اعضا و تسهیل تبادل اطاعات و انتقال 

فناوری است. 

تأملی در نوسان این روزهای بورس
در چند ماه اخیر، آنچه بیش از هر چیز تعجب ناظر بیرونی را برمی انگیزد، نوس��انات بس��یار زیاد 
قیمتی )در هر دو جهت( در بسیاری از سهم های بورس است. بازار سهام، این روزها به کّرات شاهد 
س��هم هایی اس��ت که به طور متوالی )گاهی طی یک روز معاماتی( از صف فروش به صف خرید 
و برعکس تبدیل می ش��وند و مدتی است که تعادل قیمتی در بعضی سهم ها کمتر مشاهده می شود. چنین پدیده ای در 

چارچوب های زمانی )Time Frame( روزانه، هفتگی و حتی ماهانه قابل مشاهده است.
س��هم ها ای��ن روزها )به صورت صفر و یک��ی( یا صف خریدند یا صف فروش )و حالت بینابینی برای ش��ان قابل تصور 
نیست(. وقتی سهمی در بورس، دیوانه وار روزانه 10 درصد )یا بیشتر( نوسان می کند، در وهله نخست نشان از حاکمیت 
بس��یار پررنگ احساس��ات و هیجان در بازار و در وهله بعد نشان از وجود اشکالی اساسی در مکانیسم عملیاتی بازار دارد.

در ادبیات مالی مبحثی وجود دارد به نام خوش��یدگی نوس��انات )Volatility Clustering( در سری زمانی بازده، که 
در آن هرگونه تغییرات گس��ترده )یا کوچک(، به نوبه خود تغییرات گس��ترده )یا کوچک( مشابه دیگری را )در هر یک از 
دو جهت( در پی دارد که در برهه ای از زمان ادامه می یابد. به عبارت فنی تر، اگرچه داده های سری زمانی بازده با یکدیگر 
ناهمبس��ته اند، اما بازده های »مطلق« )یا مجذور بازده ها( اتفاقا همبس��تگی مثبت معنی دار )و البته میرایی( را طی زمان 
به نمایش می گذارند. مس��تفاد از این مبحث این اس��ت که دوره نوسانات زیاد یا کم، گذرا نبوده و پایدار است )پدیده ای 
که امروزه منجر به توس��عه مدل های GARCH برای پیش بینی های مالی ش��ده است(. توجیه این پدیده نیز این است 
که پاسخ بازار به شوک )اطاعات اولیه( جدید، به سبب عدم اطمینان موجود در آنها و مشخص نبودن کلیه ابعاد آن، با 

نوسانات قیمتی بسیار زیادی همراه است که تا مدتی بعد از شوک اولیه تداوم می یابد.
از این منظر به نظر می رس��د که بازار س��هام در ایران مدتی است از دوره آرامش خارج شده و وارد دوره هیجان شده 
است. چنین نوساناتی، بیش از هرچیز گویای اعصاب ناآرام سهامداران است )در گذشته قیمت ها در بورس هموارتر حرکت 

می کردند(. علت یابی چنین عارضه ای چندان ساده نیست و دالیل زیادی را می توان برای آن برشمرد.
نوسانات اصوال از عدم اطمینان )Uncertainty( موجود در بازار منتج می شوند. از آنجا که سرمایه گذاران نمی توانند 
آین��ده را به ط��ور قابل اطمینانی پیش بینی کنن��د، درنتیجه به کوچکتری��ن تیتر خبری واکن��ش و گاهی بیش واکنش 
)Overreaction( نشان می دهند و نوسانات بازار افزایش می یابد. در این راستا، از مهمترین عوامل موجد نوسانات در 
بازار می توان به عامل ترس )Fear Factor( و کاهش اعتماد س��رمایه گذار )Investor Confidence( اش��اره کرد. 
ترس از تداوم رکود، ترس از ناتوانی دولت در به س��امان رس��اندن بانک ها و موسسات اعتباری، ترس از عدم کاهش نرخ 
بهره، ترس از نکول بدهی های دولت، ترس از بی س��رانجامی برجام، ترس از نابه س��امانی س��امانه معامات، ترس از اثرات 
تقویمی )Calendar Effects( که در پس همه آنها نهایتا این ترس نهفته است که بازار دوباره کف های سابق را ببیند.

از دالیل تشدیدکننده این ترس ها می توان به جنس پول ورودی به بازار نیز اشاره کرد. غیر از چند صندوق با درآمد 
ثابت که مبالغ نسبتا زیادی را در این مدت به بورس تزریق کرده اند )اما نه آنقدر که چنین رشد یک باره ای را در بازار به 
ارمغان آورند(، بررس��ی روند صدور و ابطال در صندوق های س��رمایه گذاری سهام، نشان دهنده ورود پول چندانی در این 
مدت از این مجاری به بازار نیست. به عبارت دیگر هنوز مردم عادی پول خود را به بورس نیاورده اند )آنچه می تواند رشد 
بازار س��هام را در آینده قوام بخش��د، کاهش مستمر سودهای بانکی است(. بنابراین به نظر می رسد آنچه بیش از هر چیز 
موجب رش��د بازار در این مدت ش��ده است، اس��تفاده بیش از حد فعاالن بازار از اعتبار باشد )که اصوال جنس این پول ها 
کوتاه مدت و بس��یار کم جرأت است(. متاس��فانه )به دالیلی نامش��خص( حجم اعتبارات استفاده شده توسط فعاالن بازار 

محرمانه تلقی شده و به طور رسمی انتشار نمی یابد و در این مورد باید به شنیده های افواهی بسنده کرد.
 ترس از Margin Call شدن در معامات اهرمی و ترس از اجبار به فروش در بازار نزولی باعث می شود که شخص 
به سرعت )ولو با ضرر( اقدام به فروش سهام خود کند. به خصوص اینکه تجربه تلخ و طوالنی ریزش بازار سهام از انتهای 

سال 92، بسیاری از فعاالن بازار را خسته )و بسیار محافظه کار( کرده است. 
از طرف دیگر، افزایش نوسانات از دید تحلیلگران نشانه ای از برگشت بازار است. در بازارهای پرنوسان، حجم معامات 
باالست. با توسعه معامات برخط )به خصوص در نبود بازارگردان(، حجم های باال برای اینکه امکان معامله پیدا کنند، باعث 
می شوند که قیمت های معاماتی )در کوتاه مدت( از قیمت های تعادلی گاهی بسیار انحراف یابند. از دیگر دالیل نوسانات 
اخیر در بازار س��هام می توان به حاکمیت بامنازع تحلیل های تکنیکال در این مدت )به خصوص به مدد امکان انتش��ار 
پیش��گویی ها از طریق شبکه های اجتماعی همچون تلگرام( اشاره کرد، بدان حد که بی اغراق نیست اگر بگوییم بسیاری 
 )Short-Termism( از تحلیلگران بنیادی از رش��د اخیر بازار جا مانده اند. موضوعی که متاس��فانه به کوتاه مدت نگری
 )Automatic Trading( در بازار انجامیده اس��ت. البته در کنار آن باید به کم وبیش فراگیر ش��دن معامات خودکار
و الگوریتمی در بازار نیز توجه داش��ت. دس��ت آخر اینکه از دالیل نوسانات می توان به دخالت مستقیم )یا ضمنی( دولت 
در بازار نیز اش��اره کرد، با این توجیه از جانب س��هامداران که باالخره دولت، صنایع خاصی را از لبه پرتگاه نجات داده و 
مشمول رحمت یا برنامه نجات )Bail-out( خود خواهد دانست )چنین نوساناتی پیش از بحران سال 2008 آمریکا نیز 
درمورد س��هام بانک ها، بیمه ها و موسس��اتی چون Fannie Mae مش��اهده می شد(. در هر حال باید در نظر داشت که 
افزایش نوسانات قیمتی به هر دلیل که باشد، ویژگی بسیار مثبتی نیز دارد و آن اینکه بسیار مطلوب معامله گران آپشن 
است )ارزش کلیه اختیارات را افزایش می دهد(. بنابراین به نظر می رسد چنانچه سودای توسعه این قبیل ابزارهای مشتقه 
)به خصوص فراهم آوردن امکانات مدیریت ریس��ک در بازار پرنوس��ان امروزی( را در س��ر می پروریم، اکنون زمان بسیار 

مناسبی برای اجرای آنها باشد.

سهیل پورصادقی
مدیر سبدگردانی شرکت 

سمیرا منصوریسبدگردان کاریزما
کارشناس بازار سرمایه

 
خبــــر ویژه

تعدیل سود »خساپا« شفاف سازی شد

انتشار هزار میلیارد تومان اوراق سلف و بدهی خودرو، توسط سایپا
 گروه تریبون: برقراری ثبات در بازا ر س��رمایه، مستلزم 
بازگشت اعتماد برای مشارکت عامه مردم در فعالیت های این 
مجموعه است. البته در شرایط کنونی حفظ منافع سهامداران 
شرکت های بورسی از اولویت ویژه ای بر خوردار است. بر این 
اساس ترویج برخی از شایعات در فضاهای مختلف رسانه ای 
می تواند زمینه ایجاد خسارت، گریز و در نهایت بی اعتمادی 
سهامداران بورس را بوجود بیاورد. با توجه به این موارد، هفته 
گذشته ش��ایعاتی در خصوص تعدیل س��ود یکی از برترین 
ش��رکت های بورسی در بازار س��رمایه توسط برخی رسانه ها 
منتشر ش��د.البته شفاف سازی به موقع ابعاد این شایعات، با 
هدف تامین منافع سهامداران به عنوان یک اولویت راهبردی 
مد نظر مدیران این مجموعه قرار گرفت که نکته ای قابل تامل 

به شمار می آید. 

تعدیل مثبت سود برآوردی سایپا بدون احتساب 
قرارداد سیتروئن 

توقف نماد معاماتی "خساپا" در اوایل هفته گذشته ناشی 
از اعام اطاعات با اهمیت تعدیل مثبت سود برآوردی گروه 
سایپا در سال مالی و بودجه 95 بود. ناصر آخوندی قائم مقام 
مدیر عامل گروه سایپا در امور سرمایه گذاری و شرکت های 
گروه سایپا با اعام این مطلب گفت :قرار بود چهارشنبه هفته 
گذش��ته رقم دقیق سود برآ وردی شرکت در این بودجه از 
طریق سامانه کدال منتشر شود.ناصر آخوندی افزود: تعدیل 
سود برآوردی گروه سایپا در بودجه حسابرسی نشده سال 
مالی 95 بدون احتس��اب سود حاصل از مشارکت کمپانی 
سیتروئن در سایپا کاش��ان و یا فروش زمین و دارایی های 
ثابت خواهد بود.بر این اساس گروه سایپا پیش بینی کرده 
در س��ال مالی 95 تیراژ تولید خود را از 485 هزار دستگاه 
خودرو به ٦00 هزار دستگاه افزایش دهد و در راستای این 
راهبرد عملیاتی اقدام به تعدیل س��ود برآ وردی در بودجه 

حسابرسی نشده امسال کرده است.

عدم صحت سناریوهای شایعه شده
 در مورد تعدیل سود 

این مقام مس��ئول با بی��ان اینکه قرارداد گروه س��ایپا با 
شرکت سیتروئن در سال جاری هنوز نهایی نشده و در قالب 
تفاهم نامه اس��ت، عنوان کرد: مطابق با اصول حسابداری تا 

زمانی که معامله س��هام شرکت سایپا کاشان بین سیتروئن 
و گروه سایپا در بازار فرابورس ایران ثبت و تایید نشود، هیچ 
رقمی از این محل در س��رفصل های مالی گروه س��ایپا قابل 
شناسایی نیست، بر این اساس طی دو هفته آینده نشستی 
مش��ترک با متولیان ش��رکت فرابورس به منظور انجام این 
معامله برگزار می شود.آخوندی با بیان اینکه معامله گران بازار 
سهام باید همواره بر پایه اطاعات شفاف و مبتنی بر داده های 
محقق ش��ده در بورس تصمیم گیری کنند، عنوان کرد: هر 
چند فروش زمین و یا دارایی های ثابت به عنوان س��ود غیر 
عملیاتی می تواند برای شرکت منافع در بر داشته باشد، اما 
تا زمانی که قراردادی منعقد و یا ثبت رسمی نش��ود، قابلیت 
بحث و اظهار نظر در مورد آن را نخواهد داشت.به گفته وی؛ 
گروه سایپا از دارایی های ثابت مازاد بسیاری برخوردار است، 
اما با این همه بازاریابی و یا واگذاری آنها فرآیندی زمان بر و 
طوالنی مدت خواهد بود، بنابراین تعدیل مثبت سود برآوردی 
گروه س��ایپا در بودجه 95 بدون احتساب قرارداد مشارکت 
سیتروئن و فروش دارایی های ثابت به بازار سهام اعام خواهد 
شد.آخوندی تاکید کرد: هیچ یک از سناریوهای شایعه شده 

در بازار سهام در مورد تعدیل سود سایپا صحت ندارد.

افزایش سرمایه  70 درصدی
قائم مقام مدیر عامل گروه سایپا در امور سرمایه گذاری و 
شرکت های گروه افزود: سرمایه گذاری سایپا بنا دارد از محل 
سود انباشته افزایش سرمایه  70 درصدی را محقق کند که 
پیش بینی شده بود، تا روز چهارشنبه هفته گذشته مجوز 
این افزایش س��رمایه از س��ازمان بورس اخذ شود. البته در 
عین حال این شرکت افزایش سرمایه دیگری از محل آورده 
نقدی و مطالبات حال شده سهامداران را در دستور کار قرار 
داده که هم اکنون در انتظار اظهار نظر حسابرس و بازرس 

قانونی در این مورد است.

استقبال خریداران از روند فروش 
آخوندی با بیان اینکه تنها مذاکره انجام ش��ده در گروه 
س��ایپا که به نتیجه نهایی برای عقد قرار داد منتهی شده 
مشارکت کمپانی سیتروئن برای خرید سهام سایپا کاشان 
است، اظهار داشت: روال طبیعی مذاکرات با دیگر کمپانی ها 
در حالی جریان دارد که هیچ یک از آنها به نتیجه نهایی تا 

کنون دست نیافته است.وی افزود: گروه سایپا تعهد پیش 
فروش 9 هزار دس��تگاه برلیان را در دس��تور کار داشته که 
به جز 15 روز تاخیر باب��ت تعطیات نوروز، روند فروش با 
اس��تقبال خریداران روبه رو بود. البته این در حالی است که 
فروش ش��رکت در فروردین ماه امس��ال معادل کل فروش 

شرکت در اسفند ماه پارسال بوده است.

افزایش حاشیه سود تولید ات 
به گفته وی گروه سایپا با توجه به فروش مناسب شرکت 
در ماه های اخیر و در عین حال اصاح ساختار مالی، کاهش 
هزینه، تمرکز خرید و مدیریت اقتصادی بنگاه ها برنامه تامین 
مالی ارزان قیمت را دس��تور کارقرارداده و بنا دارد، با تعامل 
از طریق بانک ها هزینه های مالی و وجوه التزام با نرخ س��ود 
٣5 درصدی آنها را با تس��هیات مالی برخوردار از نرخ سود 
22 درصدی جایگزین کند. البته با این اوصاف حاش��یه سود 
تولید شرکت افزایش یافته و افق سودآوری ها امیدوار کننده تر 
خواهد شد. آخوندی از برگزاری نشست نهایی گروه سایپا با 
بورس کاال برای انتش��ار یک هزار میلیارد تومان اوراق سلف و 
بدهی خودرو در روز شنبه هفته جاری خبر داد و گفت: نرخ 
سود این اوراق 22 درصد خواهد بود که با احتساب نرخ کارمزد 
یک درصدی آن در مجموع می تواند منابع مالی مناسبی برای 

گروه سایپا با نرخ سود 2٣ درصدی فراهم کند.

پیش بینی های سود آوری هر سهم 
ای��ن مقام مس��ئول از برگ��زاری مجمع عادی س��االنه 
س��هامداران گروه س��ایپا در اوایل نیمه اول تیر ماه امسال 
خبر داد و گفت: سود تحقق یافته گروه سایپا در پایان دوره 
مالی 94 به ازای هر سهم مبلغ 4٦ تومان و 5 ریال است که 
می تواند با توجه به در نظر گرفتن ذخایر احتیاطی ازسوی 
حسابرس بین 45 تا 4٦.5 تومان نوسان داشته باشد.البته 
طبیعی اس��ت با توجه به لزوم تقویت س��اختارمالی گروه 
س��ایپا تقسیم سود نقدی در مجمع امسال صورت نخواهد 
گرفت. به نظر می رسد، در صورت سرمایه گذاری بلند مدت 
سهامداران و عدم توجه به نوسان گیران و شایعه سازانی که 
با تکیه بر منابع مالی پرقدرت قصد افزایش هیجانی قیمت 
این سهم را در بازار دارند، می توانند نسبت به سود بانکی از 

بازدهی باالتری برخوردار شوند.

خبـر کوتاه
نخستین عرضه اولیه فرابورس؛

چکاپای 150 تومانی وارد بازار شد
گروه صنایع کاغذ پارس بعد از پذیرش و درج در تابلوی فرابورس روز یکش��نبه با کش��ف قیمت 1500 ریالی وارد 

فرابورس شد.
 79 میلیون سهم "چکاپا" به ارزش 118 میلیارد و 500 میلیون ریال روز یکشنبه 150 تومان کشف قیمت شد و 
بدین ترتیب نخستین عرضه اولیه امسال فرابورس با موفقیت انجام گرفت. 52 میلیون و 559 هزار و ٦00 سهم متعلق 

به معامله گران آناین است که ساعت 12 و 40 دقیقه قابل خریداری است.
طبق این گزارش، گروه صنایع کاغذ پارس در سال 1٣49 به عنوان اولین واحد تولید کننده کاغذ از خمیر ویرجین 
به بهره برداری رس��ید و در س��ال 1٣92 سهام این شرکت به بخش خصوصی واگذار شد؛ در حال حاضر گروه صنعتی 
گلریز قم س��هامدار گروه صنایع کاغذ پارس اس��ت. این ش��رکت در پایان آذر 1٣94 در فرابورس ایران پذیرش و نماد 

معاماتی آن در تاریخ 4 اردیبهشت  امسال در بازار دوم درج شد.

 آپارتمان ٦ طبقه ١١٦ متري، پاركينگ اختصاصي 
 با تاسيسات مدرن در مرحله اتمام ديوارهاي داخلي 

 نشانی: سعادت آباد، ميدان شهرداري )قيصر امين پور(، خيابان سپيدار
يكجا به فروش مي رسد.

تلفن  تماس: ٠٩١٢٣٥٨٢١٨٨-٢٢٠٦٢١١٧

آپارتمان
 فـروشی
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اقتصاد

3

معاون اس�بق اقتص�ادی بانک 
مرکزی  می گوید یکی از راه های 
پرداخت بدهی ه�ای دولت هم 
این ب�ود  که در زمان�ی که قصد 
بانک ه�ای دولتی را  واگ�ذاری 
ب�ه بخ�ش خصوصی داش�ت، 
می توانست، آن ها را به بانک های 
طلب�کار خ�ود واگذار کن�د، در 
این ص�ورت پرداخ�ت بدهی ها 
به صورت مدیریت ش�ده پیش 
می رفت. البته همانطور که عنوان 
شد، این مس�ئله صرفا باید در 
خصوص بانک های غیرتخصصی 

صورت می گرفت. 

برش

هفته نامه بورس، از روند بازپرداخت بدهی دولت به بانک ها گزارش می دهد؛

دولت در تنگنای پرداخت ۱۶۷هزار میلیارد بدهی
محمد امین صالحی

خبرنگار
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ارقام به تومان

شاخـص نفت و ارز
برابــری ارزهــای جهانــی

0.8778دالر به یورو

0.6929دالر به پوند

3.672دالر به درهم

65.9318دالر به روبل

2.9723دالر به لیر
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دیدگاه
جایگاه ادغام و تملیک در قانون تجارت ایران

در کسب و کار یک قانون ساده وجود دارد: رشد یا مرگ. شرکت های در مسیر رشد سهم بازار را از رقبا 
سلب خواهند کرد، سودهای اقتصادی ایجاد خواهند کرد و بازده هایی برای سهامداران فراهم خواهند 
کرد. آنهایی که رش��د نکنند به طور معمول راکد می مانند، مش��تریان و سهم بازار را از دست می دهند، و ارزش سهامداری 
آنها تخریب می شود. ادغام و تملیک نقش حیاتی را در هر دو بعد این چرخه یعنی قادر ساختن شرکت های قوی برای رشد 
سریع تر نسبت به رقبا و ایجاد پاداش برای کارآفرینان )به دلیل تالش هایشان و اطمینان دادن به شرکت  های ضعیف تر که 
خیلی سریع از میان خواهند رفت یا وضعیت شان بدتر خواهد شد(، از طریق ممانعت و کاهش مستمر سهم نامربوط دارد. 
ادغام و تملیک بخش حیاتی و بسیار مهم هر اقتصاد سالمی است؛ راه اولیه ای که شرکت ها قادر به ایجاد بازده برای مالکان و 
سرمایه گذاران هستند. این حقیقت با ظرفیت بازده زیاد ترکیب شده و تحصیل راهی بسیار جذاب برای کارآفرینان و مالکان 

به منظور سرمایه ای کردن ارزش ایجاد شده در یک شرکت ایجاد می کند.

نقش ادغام و تملیک در قانون تجارت ایران
قانون تجارت ایران قانونی بس��یار قدیمی اس��ت که در دومین دهه قرن حاضر در سال 1311، از قانون تجارت سال 1807 
فرانسه گرفته شده است. این قانون مربوط به بیش از 200 سال پیش است و در خود ایران هم 82 ساله است. این قانون بارها 
در فرانسه تغییر کرده و بنا به شرایط مختلف اقتصادی، به روز شده است، اما همچنان در ایران به همان صورت اولیه باقی مانده 
است. تنها یک بار در دهه 1340، این قانون اصالح شد و مفادی از شرکت های سهامی به آن افزوده شد، اما سپس با توجه به 
نیازهای روز افزون هیچ تغییر دیگری در آن به وجود نیامده است.در خالل این سال های طوالنی، اقتصاد جهان و ایران تحوالت 
عظیمی را پش��ت س��ر گذاش��ته و به ویژه از دهه 1980 جهان وارد مرحله جدیدی شده که جهانی شدن، جامعه اطالعاتی و 
پیشرفت های فناوری اطالعات جلوه هایی از آن است. بنابراین شایسته نیست که فعاالن اقتصادی همچنان با قانونی با عمر 82 
ساله که دوران پیری خود را سپری می کند فعالیت کنند که بسیاری از تعابیر و فنون مالی و اقتصادی امروزی، در آن روزها اصال 
به وجود نیامده بوده است و با وجود اینکه همین قانون مسن 82 ساله، که برگرفته از قانون تجارت کشوری دیگر است، بارها 
و بارها تغییر کرده و مورد بازنگری قرار گرفته است. کاستی هایی که در قانون تجارت ایران وجود داشت، باعث شد تا دولت که 
سال ها پس از انقالب اسالمی و مواجهه با بسیاری از مسایل اقتصادی و تجارتی که در قانون تجارت موجود، تعبیه نشده است، به 
فکر اصالح آن بیفتد. تصمیم رسمی این کار از سال 1381 گرفته شد؛ هیات دولت در تیرماه 1381 تدوین الیحه اصالح قانون 

تجارت را تصویب کرد، آن را در دستور کار قرار داد و مسئولیت تهیه پیش نویس آن را به وزارت بازرگانی سپرد.
ادامه در صفحه 7

فاطمه دادبه
دکتری مدیریت مالی

دول��ت نه��م و دهم به 
و  ماجراجویی ها  واسطه 
اقدامات غیرکار شناسانه، ضربه های سنگینی 
را به بخش های مختلف سیاس��ی، اقتصادی، 
فرهنگ��ی و اجتماعی کش��ور وارد کرد. یکی 
از بزرگ تری��ن بخش های��ی ک��ه به واس��طه 
ای��ن اقدام��ات دچار آش��فتگی و بحران های 
ش��دید ش��د، نظام پولی و بانکی کشور بود؛ 
نظام تامی��ن مالی در ایران ک��ه برپایه نظام 
پولی و بانکی اس��توار است، همواره به عنوان 
اصلیترین ابزار رشد و توسعه اقتصادی مورد 
نیاز و اس��تفاده قرار گرفته اس��ت، به همین 
دلیل دولت های پ��س از جنگ همواره تمام 
ت��الش خود را بر س��امان دهی به این بخش 
از اقتصاد کشور متمرکز کرده بودند، تاجایی 

که نظام پولی و بانکی کشور در پایان دولت اصالحات، در طول انقالب در بهترین وضعیت 
خود قرار گرفته و اقدامات و برنامه های خود را بر پایه یک نظام رقابتی س��الم و هدفمند 
پیگیری می کرد. اما با روی کار آمدن دولت ماجراجوی نهم و دهم، عالوه بر دست اندازی 
به نظم موجود در بخش های مختلف کش��ور، به نظام پولی کش��ور نیز دس��ت اندازی کرد 
و ابداعات تازه ای را در این بس��تر گنجاند،که   همان اقدامات س��بب شد تا نظام پولی تازه 

سامان یافته کشور دستخوش تالطمات گوناگونی شود. 

رشد چهار برابری بدهی دولت به بانک؛ ماحصل دولت احمدی نژاد
نتیجه اقدامات دولت های نهم و دهم در برهم ریختن انضباط بخش پولی و بانکی کشور 
س��بب شد که با توجه به حاصل شدن بیش��ترین  درآمدهای نفتی تاریخ ایران، بدهی های 
دولت به بخش های مختلف از جمله، بخش بانکی رش��د فزاینده ای داش��ته باشد. به گواه 
آمارهای بانک مرکزی، بدهی دولت به سیس��تم بانکی کشور از 11.2 هزار میلیارد تومان 
در سال 84 به رقمی معادل 40.3 هزار میلیارد تومان در بهمن ماه سال 90 رسیدکه این 

مسئله نشان از افزایش شدید کسری بودجه دولت در این سال ها را دارد. 
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، این دولت با کوهی از مش��کالت و بحران های به 
ارث رس��یده از دولت پیش از خود مواجه شد، بنابراین اولویت اصلی برنامه های خود را به 
تنظیم بخش ها اختصاص داد؛ یکی از این بخش ها، نظام بانکی کشور بود. مردان اقتصادی 
دولت در سه سال اخیر توانستند با تالش های مستمر تا حدودی نظم را به بخش پولی و 
بانکی کشور بازگردانند. اما یکی از مشکالتی که در شرایط فعلی دولت با آن دست و پنجه 
نرم می کند، بدهی های دولت به بخش بانکی اس��ت؛ در تازه ترین گزارش بانک مرکزی در 
خصوص س��ه ماهه سوم س��ال 94، آورده است که در 9ماهه اول س��ال94، میزان بدهی 
بخش دولتی به سیستم بانکی 20هزار و 40میلیارد تومان افزایش یافته و کل بدهی بخش 
دولتی به سیس��تم بانکی ب��ا ثبت عدد 1۶۶هزار و ۶40میلیارد توم��ان در آذر94، معادل 
13.7 درصد رشد کرده است. به همین منظور دولت درصدد است که با ابزار و راهکارهای 

مختلف این بدهی  را به بخش بانکی پرداخت کند. 
یکی از مشکالتی که بر سر راه این مسئله قرار دارد، شیوه پرداخت این بدهی ها است؛ 
دولت با توجه مصوبه ش��ورای پول و اعتبار مبنی بر تعیین ضرب االجل س��ه س��اله برای 
خ��روج بانک ها از بنگاه داری، برای بازپرداخت این بدهی ها اقدام به واگذاری ش��رکت های 

خود به بانک ها کرده و بانک ها را با توجه به نقش��ه راه تعیین ش��ده 
توس��ط ش��ورای مذکور، در ورطه بنگاه داری می اندازد. با این وجود 
از س��وی دیگر دولت راهکارهای دیگری را نیز همانند انتشار اوراق 
اس��ناد خزانه ب��رای بازپرداخت این بدهی ها انج��ام داده و اقدامات 
دیگ��ری را نی��ز در قالب برنامه  شش��م توس��عه و بودجه س��ال 9۵ 
گنجانده اس��ت، اما با این حال کماکان برای تسویه با بانک ها اقدام 

به واگذاری  شرکت های خود می کند. 

تنها راه چاره دولت، واگذاری شرکت ها به بانک ها
رامین پاش��ایی فام، اس��تاد اقتصاد دانشگاه تهران و معاون اسبق 
اقتص��ادی بانک مرکزی در گفت وگو با هفته نامه بورس در خصوص 
شیوه بازپرداخت بدهی دولت به بانک ها بر این باور است که در ابتدا 
این مسئله را باید در نظر داشت که دولت موظف است بدهی خود را 
در هر صورت به بانک ها پرداخت کند. از س��وی دیگر ذکر این نکته 
نیز ضروری است که بدهی دولت به بانک ها ضرری به اقتصاد کالن 
کش��ور وارد نمی کند، چراکه این منابع در اقتصاد و در جهت تولید 

ارزش افزوده از بانک خارج شده اند. 
مدیرعامل اس��بق بانک س��په می گوی��د که اگر دول��ت در ازای 

بدهی های خود، برخالف دس��تورالعمل های ش��ورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مبنی بر 
خروج بانک ها از بنگاه داری، یک بنگاه و شرکت اقتصادی را به بانک ها می دهد، رویه بسیار 
اش��تباهی را در پی گرفته است. بنابراین دولت هم عالقه ای به انجام این کار ندارد، منتها 
راه چاره ای را هم پیش پای خود مشاهده نمی کند؛ یا باید بدهی خود را به بانک ها تا زمان 
به دست آوردن منابع ندهد، یا اینکه به ناچار شرکت های خود را به بانک ها واگذار کند. 

مدیرعامل اسبق بانک کارآفرین ضمن اشاره به این نکته که انجام این کار انتخاب بین 
بد و بد تر است، عنوان می کند هرچند کامال مشخص است که انجام این کار برای بانک ها 
مشکل آفرین است و بانک ها باید در پروسه تبدیل این شرکت ها به پول نقد باشند، اما با 

این وجود، انجام این کار بهتر از عدم دریافت مطالباتشان از دولت است. 
پاشایی فام معتقد است که دولت برای بازپرداخت بدهی ها، بانک های تخصصی همانند 
بانک صنعت و معدن، مس��کن، کش��اورزی و غی��ره را از بانک ه��ای غیرتخصصی همانند 

بانک های تجاری تقسیم بندی کند. 
مع��اون اس��بق اقتصادی بانک مرک��زی در ادام��ه می افزاید: یک��ی از راه های پرداخت 
بدهی ه��ای دولت هم این ب��ود در زمانی که قصد واگذاری بانک ه��ای دولتی را به بخش 

خصوصی داش��ت، می توانس��ت، آن ه��ا را به 
بانک ه��ای طلبکار خود واگ��ذار کند، در این 
ص��ورت پرداخت بدهی ها به صورت مدیریت 
شده پیش می رفت. البته همانطور که عنوان 
ش��د، این مس��ئله صرف��ا بای��د در خصوص 

بانک های غیرتخصصی صورت می گرفت. 
اس��تاد اقتص��اد دانش��گاه ته��ران تصریح 
ک��رد اما حاال که دیگر نه ش��رایط انجام این 
کار وج��ود دارد و ن��ه دول��ت منابع��ی برای 
بازپرداخت بدهی ه��ای خود به بانک ها دارد، 
ب��ه ناچ��ار تنه��ا راه پرداخت ای��ن بدهی ها 
واگذاری های ش��رکت های دولتی به بانک ها 
اس��ت و در این بین ه��م بانک ها باید هرچه 
سریع تر شرایط نقدش��وندگی این بنگاه ها را 
فراه��م کرده، تا بتوانند مجدد به چرخه ارائه 

تسهیالت به منظور کمک به توسعه کشور با قدرت بیشتری قرار گیرند. 

بنگاه داری بانک ها، حول محور هلدینگ ها
محمدعل��ی دهقان دهنوی، عض��و هیئت علمی گروه بانکداری اسالمی دانش��گاه عالمه 
طباطبایی نیز در گفت وگو با هفته نامه بورس، در خصوص علل ش��کل گیری این بدهی ها 
می گوی��د ک��ه بخش بزرگی از این بدهی ها ناش��ی از تعهدات یاران��ه ای بوده که دولت در 

طرح های مختلف به صورت تبصره های بودجه ای به بانک ها 
داده است. 

وی تصری��ح کرد که برای مثال گفته ش��د که به بخش 
کش��اورزی وام پرداخت شود و اختالف سود آن را تا سقف 
مشخصی، دولت پرداخت می کند. یا تسهیالتی را با ضمانت 
و توصیه دولت به پروژه، یا شرکتی دولتی پرداخت کرده اند، 
اما گفتنی اس��ت که در برخی موارد ش��رایط کش��ور اقتضا 
می کرده که این کار انجام شود، اما بعد از آن دولت نتوانسته 

که این ارقام را بازپرداخت کند. 
دهق��ان دهن��وی با طرح این مس��ئله که اگ��ر دولت به 
ج��ای پرداخ��ت بدهی های خود، ش��رکت های خ��ود را به 
بانک ها واگذار کند، چه خواهد ش��د، می گوید که در بحث 
بنگاه داری بانک ها مس��ئله به خوبی روشن نشده و در کل 
به عنوان یک پدیده منفی به آن نگاه ش��ده اس��ت، اما باید 
گف��ت که این ن��وع نگاه به صورت کامل درس��ت نیس��ت. 
بانک ها نه به عنوان بانک، بلکه به عنوان یک هلدینگ مالی 
و س��رمایه گذاری می توانند مطرح ش��وند که در داخل این 
هلدینگ ش��رکت های متعدد در بخش های مختلف صنعتی 
کار می کنند، یکی از این شرکت های هلدینگ نیز می تواند 

بانک باشد. 
وی تصریح کرد جایی که به بنگاه داری یا ش��رکت داری 
بانک باید انتقاد ش��ود، این اس��ت که بان��ک تمام یا بخش 
عم��ده ای از منابع��ی را ک��ه از مح��ل 
س��پرده ها جمع می کند، به شرکت های 
خود اختصاص دهد و راهکار جلوگیری 
از ای��ن موض��وع نی��ز نظ��ارت بان��ک 
مرکزی اس��ت. وقتی که م��ا یک بانک 
مرک��زی داریم که به عن��وان یک مقام 
ناظ��ر، می تواند ب��ر این م��وارد نظارت 
 کن��د، می تواند در س��طوح مختلف و با 
پیچیدگی های مختلف، مقرراتی تدوین 

کرده و این موارد را کنترل کند. 
دهقان دهنوی با اشاره به این مسئله 
که دولت از روی ناچاری به این ش��یوه 
روی آورده، می گوی��د ک��ه دول��ت و به 
خصوص دولت یازدهم با یک میراث به 
جا مانده از دولت قبل مواجه شده است؛ 
هزینه های جاری در آن دوره به ش��دت 
افزایش پیدا ک��رده بود و در این حالت 
اقتصاد دولتی به ش��دت پول را در خود 
می بلعی��د. ازطرف دیگر درآمد های نفتی زیاد در دولت قبل 
جوابگوی این رویکرد بود، اما دولت کنونی با کاهش درآمد 
نفتی مواجه اس��ت. یعنی مش��کل کمبود منابع درآمدی به 
شدت به دولت فشار وارد کرده است. عضو هیئت علمی گروه 
بانکداری اسالمی دانش��گاه عالمه طباطبایی معتقد است که 
دولتی ها هم می دانند که واگذاری یک ش��رکتی که ممکن 
است سودآور هم نباشد به یک بانک، نه مشکل بانک را حل 
می کند و نه مش��کل شرکت را که با عدم سود دهی مواجه 
اس��ت. اما مس��ئله این اس��ت که دولت پولی برای پرداخت 
بدهی ه��ای خ��ود ندارد و در این ش��رایط به ش��رکت هایی 
ن��گاه می کنند ک��ه باید خصوصی ش��وند. از طرف دیگر در 
دس��تورالعمل های موجود و نظارت بان��ک مرکزی هم یک 
سیاس��ت راهبردی دیده نمی شود، بنابراین به نظر من باید 

به صورت راهبردی این مشکل برطرف شود. 

چهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه
1,055,400 1,055,600 1,061,100 1,061,100 1,061,400 هر گرم طالی 18 عیار
10,350,000 10,313,000 10,318,000 10,388,000 10,395,000 سکه تمام طرح جدید
10,330,000 10,320,000 10,380,000 10,380,000 10,380,000 سکه تمام طرح قدیم

5,320,000 5,330,000 5,310,000 5,340,000 5,330,000 نیم سکه
2,900,000 2,890,000 2,880,000 2,900,000 2,890,000 ربع سکه
1,940,000 1,930,000 1,940,000 1,960,000 1,980,000 یک گرمی

1,288,701,288,701,288,701,264,901,276,10اونس جهانی )دالر(

چهار شنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه
45,79 43,58 45,37 45,37 45,37  نفت برنت 
 WTI44,66 43,42 43,42 44,66 44,66  نفت
40,76 40,55 40,55 41,15 41,15  نفت اوپک 

34,500 34,570 34,530 34,450 34,480  دالر 
39,550 39,470 39,470 39,530 39,330  یورو 
50,030 49,870 49,680 49,800 49,780  پوند 
9,440 9,440 9,430 9,430 9,400  درهم 
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تعداد شرکت ها بر اساس تغییر هفتگی ارزش بازار

صنایع پر نوسان - فرابورس 

24 455
نماد

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

24.55 228,401 18.86882284ارفع

12.41 23,555 10.6341180شتوکا

5.69 81,447 6.9402938فوالي

3.5 5,163 6.69435120قچار

2.29 10,344 4.455352000سمایه

2.1 597,080 4.0922236114ذوب

3.93 204 3.93215832سدبیر

8.36 175,100 3.3430150000هرمز

0.26- 19,016 2.841708200پخش

2.63 14,072 2.481850400ثپردیس

10 سهم پر نوسان در فرابورس - مثبت

نماد
تغییرات نسبت به ارزش معامالتارزش بازار نوسان

هفته قبل میلیون ریالمیلیون ریالدرصد

16.06- 3,334  579,600 16.92-اعتال

6.33- 8,441  350,417 10.65-غمینو

10.44- 48  715,600 10.44-غفارس

13.9- 7,938  431,200 10.32-وگستر

13.32- 68,280  11,016,867 9.62-شاوان

10.14- 3,681  291,500 9.58-زنگان

9.93- 2,124  5,819,008 9.23-شراز

10.98- 12,100  2,914,800 9.01-قاسم

10.8- 26,200  1,650,625 8.75-کرمان

8.69- 12,863  6,574,000 7.54-سمگا

10 سهم پر نوسان درفرابورس - منفی

شاخـص فرابـورس

اوراق بهادار

یادداشــت 

پی��ش از برجام امید بس��یاری به موفقیت آن و رش��د 
بازار س��رمایه به دنبال گش��ایش های سیاس��ی وجود 
داش��ت. هم��ان زمان هم عده ای از کارشناس��ان معتق��د بودند که صرف 
تحقق توافق راهگش��ا نیست و برخی مش��کل های بعضا ساختاری وجود 
دارد ک��ه تا زمانی که برطرف نش��ود، امیدی به بهب��ود وضعیت بورس و 
اقتصاد نیس��ت. حال،  توافق انجام شده و برخی گشایش ها صورت گرفته 
است اما ورود سرمایه گذاران خارجی با مصائب و مشکل هایی مواجه است 
که در صورت برطرف ش��دن آنها، می توان امید به تامین مالی بین المللی 
و افزایش نقدینگی و س��رمایه گذاری خارجی در بورس داشت. طبق آمار 
ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی از معامالت خارجی، ۶۶ شرکت خارجی 
مجوز فعالیت در بورس ایران را دارند. کل کدهای تا پایان فروردین ۵۹۰ 
کد از ۳۵ کش��ور است. ارزش کل معامالت سال قبل ۲۰۲۲ میلیارد ریال 
بوده و موضوع قابل توجه اینکه حجم معامالت بعد از برجام افزایش بیش 
از پنج برابری داش��ته است. در س��ه ماه پایانی سال بیشتر سرمایه گذاران 
اروپایی وارد بازار ش��دند. کل کدهایی که س��ال قبل صادر شد ۲۲۵ عدد 
و ایرانی ه��ای مقی��م خارج از کش��ور هم ۳۳ نفر هس��تند. حقوقی ها هم 
بیش��تر در بورس انرژی فعال ش��ده اند. در ادامه این گزارش به مهمترین  
چش��م اندازها و چالش های پیش روی سرمایه گذاران خارجی برای ورود به 

بازار سرمایه ایران پرداخته شده است.

توسعه بازار با ورود سرمایه گذاران خارجی
علی عباس کریمی، معاون توسعه بورس اوراق بهادار 
تهران، درباره اهمیت ورود س��رمایه گذاران خارجی به 
بازار سرمایه به هفته نامه بورس گفت: اصالح قوانین و 
مقررات، رفع موانع و تسهیل شرایط حضور سرمایه گذار 
خارجی در بازار سرمایه کشورهای مختلف و به عبارتی 

رقابت شدید بورس ها در جذب سرمایه گذاران خارجی بیانگر اهمیت نقش 
این عامل در توسعه بازار سرمایه است.

مزایای ورود سرمایه گذاران خارجی
او سپس مزایای ورود سرمایه گذاران خارجی را برشمرد: سرمایه گذاران 
خارجی به تجهیز منابع مورد نیاز برای رش��د اقتصادی یاری می رس��انند، 
ب��ا حضور خود، انتقال تکنولوژی های روزآمد را س��رعت می بخش��ند و با 
افزای��ش م��راودات بین المللی به انتق��ال دانش و تجرب��ه حرفه ای کمک 
می کنن��د. امروزه ش��اهد تاثیر حضور س��رمایه گذاران خارجی در افزایش 
میزان تامین مالی فعاالن اقتصادی از طریق بازار سرمایه، حجم و گردش 

معامالت و س��ایر ش��اخص های عملکردی در بورس های کشورهایی نظیر 
مالزی، ترکیه و... هستیم.

تامین مالی بین المللی
معاون توس��عه بورس اوراق بهادار تهران با اشاره به اینکه سرمایه گذاری 
خارجی در ایران در پس��ابرجام ش��رایط نوینی را پیش روی خود می بیند، 
توضیح داد: با آغاز لغو تحریم های بین المللی، س��رمایه گذاران بین المللی با 
اشتیاق بیشتری به بازار سرمایه  ایران نگاه می کنند. از این سو، دست اندرکاران 
بازار سرمایه نیز شرایط جدید را فرصتی برای جذب منابع مالی بین المللی 
برای تجهیز و تامین س��رمایه مورد نیاز اقتصاد ای��ران یافته اند. با این همه 

جذب سرمایه خارجی به بازار سرمایه ایران با مشکل هایی همراه است.

مصائب جذب سرمایه های خارجی
 انتشار اطالعات بازار در عرصه بین المللی

کریمی در رابطه با مش��کل های ورود سرمایه های خارجی گفت: پیش از 
هر چیز می توان به مشکل های انتش��ار اطالعات بازار اوراق بهادار ایران در 
عرصه بین المللی اش��اره کرد. س��رمایه گذاران حرفه ای بیش و پیش از هر 
چیز برای تصمیم گیری در مورد خرید س��هام، به ویژه س��هام شرکت های 
خارج��ی، به اطالعات نیاز دارن��د. این اطالعات در صورت تایید و انتش��ار 
توس��ط ش��رکت های معتبر بین المللی با اطمینان بیش��تری مورد استفاده 
س��رمایه  گذاران خارجی قرار می گیرد. هم اینک به دلیل پاره ای مش��کل ها 
با وجود درخواس��ت تعدادی از ش��رکت های معتبر بین المللی برای انتشار 
اطالعات بازار س��رمایه ایران، نشر اطالعات یادش��ده تاکنون اجرایی نشده 
است. در همین راستا می توان به طراحی و انتشار شاخص های بازار سرمایه 
ایران توسط شرکت های بین المللی و معتبر شاخص ساز نیز اشاره کرد که به 

دالیلی به مرحله اجرا نرسیده است.
 نبود ابزارهای پوشش ریسک ارز

او ادامه داد: نبود ابزارهای پوش��ش ریس��ک ارز نیز از دیگر مشکل های 

جذب س��رمایه گذار خارجی است. بورس اوراق بهادار تهران مدتی است که 
آمادگی خود را برای راه اندازی بازار اختیار معامله ارز اعالم کرده و مقررات 
پیش��نهادی خود را نیز به سازمان بورس ارس��ال کرده است. در این مورد 
همراه��ی و همکاری بانک مرکزی و س��ازمان بورس مورد نیاز اس��ت. این 
موضوع به ویژه با نظر به نوسانات گهگاه شدید نرخ ارز در ایران در گذشته، 

نمود بیشتری می یابد.
 نبود تنوع در ابزارهای مالی

معاون توسعه بورس اوراق بهادار تهران با بیان اینکه نبود ابزارهای مالی 
متنوع نیز می تواند از دیگر مش��کل های حضور س��رمایه گذاران خارجی در 
بازار سرمایه ایران برشمرده شود،  اظهار داشت: در شرایط کنونی ابزارهایی 
همچون انواع ابزار مش��تق، فروش استقراضی و ابزارهای مبتنی بر شاخص 
مورد توجه س��رمایه گذاران خارجی قرار دارند. سال گذشته پیشنهاد بورس 
تهران برای راه اندازی معامالت آتی و اختیار معامله س��بد سهام مورد تایید 
کمیته فقهی س��ازمان بورس قرار گرفت. مقررات مورد نیاز برای راه اندازی 
این ابزار مالی شناخته شده و مأنوس برای سرمایه گذاران خارجی نیز پس از 
پیشنهاد بورس تهران به تایید کمیته تدوین مقررات سازمان بورس رسید 

و هم اینک در انتظار تایید هیات مدیره این سازمان است.
 مشکل نقل و انتقال پول

او با بیان اینکه نقل و انتقال پول نیز همواره از دغدغه های سرمایه گذاران 
خارجی بوده، گفت: این مس��اله با توجه به بهبود مناس��بات بین المللی در 
ش��رایط بهتری قرار دارد ولی تا رسیدن به نقطه مطلوب می تواند از جمله 

مشکل های جذب سرمایه گذاران خارجی تلقی شود.
 عدم تطبیق با استانداردهای بین المللی

کریم��ی در پای��ان اظهار داش��ت: در این میان می توان ب��ه عدم تطبیق 
صورت های مالی شرکت های ایرانی با استانداردهای بین المللی و همچنین 
نبود موسس��ات مالی بین المللی در بازار سرمایه ایران نیز اشاره کرد که هر 
یک به نوبه خود می توانند نقش موثری در جذب سرمایه گذاران خارجی به 

بازار سرمایه ایران داشته باشند.

محدودیت های قانونی
ابوالفضل ش��هرآبادی، معاون تامین مالی ش��رکت 
تامین سرمایه لوتوس پارسیان، با اشاره به اینکه موانع 
ورود س��رمایه گذاران خارجی به بازار س��رمایه ایران از 
دو بعد ش��رایط فعلی و شرایط کلی قابل بررسی است، 
به هفته نامه بورس گفت: چند عامل روی این مس��اله 
اثرگذار است؛ یکی از آنها مانع قانونی است. فدراسیون 

جهانی بورس ها اصرار دارد که از هر نظر با سرمایه گذار خارجی درست مشابه 
سرمایه گذار داخلی برخورد شود. بیشتر کشورها به جز بعضی از کشورهای 
عربی و ایران، به این س��مت حرکت کرده اند. براساس آیین  نامه های موجود 

در ایران، محدودیت هایی در این زمینه وجود دارد.

نبود ارتباط زیرساختی با بورس های دنیا
به اعتقاد او، نبود ارتباط زیرس��اختی با س��ایر نهادهای مالی بورس ها و 
بازارهای سرمایه کشورهای دیگر، مانع بعدی بر سر راه ورود سرمایه گذاران 
خارجی است. او در این خصوص توضیح داد: شرکت های کارگزاری، سیستم 
سپرده گذاری و سامانه معامالت و پس از معامالت ایران با کشورهای دیگر 
مرتبط نیست. بنابراین اگر هم معامله ای انجام شود، در تسویه و پایاپای آن 

مشکل ایجاد می شود.

مشکل جدی ابزارهای مالی
مدیر س��ابق روابط عمومی و امور بین الملل ش��رکت بورس یکی دیگر از 
مش��کل های موجود در این زمینه را ابزارهای مال��ی می داند: هم تنوع این 
ابزارها کم است و هم بسیاری از ابزارهای مالی شناخته شده و مورد استفاده 
بورس ه��ای دنیا به خصوص اوراق بدهی و به طور مش��خص اوراق قرضه در 
ایران وج��ود ندارد؛ تنها چند صکوک وجود دارد که تفاوت هایی با صکوک 

دیگر کشورها دارد.
معاون تامین مالی ش��رکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان معتقد است 

نبود ارتباط بانکی، وجود تحریم ها و محدودیت های سیاسی و بین المللی هم 
از دیگر موانع موجود بوده که مدت زمان زیادی است که وجود دارد. او سپس 
ادامه داد: مسائل مربوط به نهادهای مالی که شامل سازمان بورس، شرکت 
بورس و ش��رکت های کارگزاری و س��رمایه گذاری و بورسی است هم دارای 
مش��کل های برای سرمایه گذاری خارجی است؛ از جمله اینکه سیستم های 
گزارشگری مالی در ایران مثل سیستم های استاندارد بین المللی نیست. در 
حال حاضر همه جا از  IFRS  اس��تفاده می ش��ود ولی ما هنوز هیچ کجا آن 
را پی��اده نکرده ایم. در حال حاضر تنها بانک مرکزی اعالم کرده که بانک ها 
باید در س��ال IFRS ،۹۵ را پیاده کنند و این خاص بانک ها اس��ت و فعال 
در بازار س��رمایه خبری نیست و گفته شده که ممکن است در سال ۹۶ به 
بازار س��رمایه وارد شود. باید توجه داشت که پیاده سازی IFRS کار آسانی 
نیست. ضمن آنکه اس��تاندارد گزارش های حسابرسی با دنیا یکی نیست و 
صورت های مالی ترجمه ش��ده و استاندارد نداریم. شهرآبادی برخورداری از 
دانش مالی روز دنیا را از دیگر موضوعات قابل توجه دانست و گفت: بسیاری از 
افراد به زبان انگلیسی تسلط ندارند. هرچند این موضوع در حال بهبود است اما 
هنوز در برقراری ارتباط با دنیا،  مشکل زبان خود را نشان می دهد. عالوه بر این،  
ایراد بزرگی که وجود دارد این اس��ت که شناخت خوبی از ابزارها و نهادهای 
مالی دنیا در ایران وجود ندارد. بیشتر مدیران و تحصیلکرده های مالی کشور 
در ایران تحصیل کرده اند. بنابراین همه یک سری مباحث مشترک را در یک 
اندازه خوانده اند و یک س��ری موارد را همه می دانند و یک سری را هیچکس 

نمی داند. دانش جدید به سختی وارد بازار سرمایه می شود.

کارها باید تخصصی انجام شود
سعید جمش��یدی فرد، رئیس هیات مدیره شرکت 
مش��اور سرمایه گذاری معیار، معتقد است بی مرز بودن 
اظهارنظره��ا بزرگتری��ن مش��کل و دافعه ب��رای ورود 
سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه است. او در این 
خصوص ب��ه هفته نامه بورس گفت: کارشناس��ان باید 
کار خ��ود را انجام دهند. اش��کال بزرگ این اس��ت که 

هم��ه ما درگیر هم��ه موضوعات مرتبط با این حوزه ش��ده ایم و نمی توانیم 
متمرکز شویم. کارشناسان باید درباره سرمایه گذاری خارجی و ابعاد مختلف 
و اصطالحات رایج آن اطالعات کافی داشته باشند و بر حوزه تخصصی خود 
تمرک��ز کنند اما در کنار آن از مس��ائل و اتفاق ه��ای مهم جهان هم مطلع 
باش��ند. اگر در بازار این تفکیک انجام می شد که هرکسی کار خود را انجام 
دهد و راجع به هر موضوعی اظهار نظر نکند، یکی از موانع بزرگ از سر راه 

برداشته می شد.

مروارید اسالمی
 خبرنگار

هفته نامه بورس چالش های ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران را بررسی کرد:

مهمان وعده گرفته و سفره خالی
محدودیت های قانونی، نبود ابزارهای متنوع و منتشر نشدن اطالعات به شکل استاندارد، مهمترین موانع ورود خارجی هاست چالههایعمیقپیشپایخارجیها

یک��ی از مهمتری��ن اهداف دول��ت یازدهم از ابتدای ش��کل گیری تاکن��ون، بهبود وضعیت 
اقتصادی و معیشتی جامعه بود. هدفی که به گواه بسیاری از کارشناسان به توفیقات حاصل 
از مذاکرات هسته ای گره خورده است. پس از کسب نمره قبولی در کارنامه سیاسی کشور، 
از حضور سرمایه گذاران خارجی و ورود منابع مالی جدید، به عنوان مهمترین محرک رشد اقتصادی و محتمل ترین اثر 
بهبود تعامالت بین المللی و کاهش تنش های سیاس��ی نام برده می شود. حضور نمایندگان شرکت ها و سرمایه گذاران 
خارجی به ویژه اروپایی ها در ماه های گذش��ته و تمایل آنها برای سرمایه گذاری و همکاری های اقتصادی با ایران یکی 

از آثار مشخص دوران پسابرجام است. 
هم اکنون س��هم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی کش��ور تقریبا 1۵ درصد است که در مقایسه با کشورهای 
هم تراز تجاری بس��یار ناچیز اس��ت. از طرفی نمودار رشد جمعیتی کشور نشان دهنده عرضه ساالنه ۶۰۰ تا 7۰۰ هزار 
نیروی بالقوه به بازار کار اس��ت. وزن کم س��رمایه گذاری انجام شده، در کنار رشد فزاینده نیروی کار بالقوه، موجبات 

افزایش بیکاری را فراهم آورده و توجه به رشد اقتصادی در سایه جذب سرمایه های جدید را ضروری می کند. 
ورود سرمایه گذار خارجی به شاکله اقتصادی کشور، مزیت های بسیاری را برای کالن اقتصاد و در اندازه کوچکتر، 
بازار سرمایه خواهد داشت. کاهش ریسک سرمایه گذاری به واسطه حضور بازیگران بین المللی، تحول در نظام مدیریتی 
و افزایش کارایی ش��رکت ها، افزایش ش��فافیت اطالعاتی، ارتقای فناوری، افزایش بهره وری نیروی کار، افزایش قدرت 
مالیات گی��ری دولت و افزایش صادرات، مهمترین آثار ورود نقدینگی جدید به چرخه اقتصاد کش��ور اس��ت. افزایش 
کارایی بازار س��رمایه به دلیل افزایش نقدینگی، تمرکز بر تخصص، ش��فافیت اطالعاتی و رشد دانش معامالتی، سبب 
اعتمادس��ازی و تش��ویق سرمایه گذاران داخلی به ورود در بورس ش��ده و در نتیجه محرکی برای رشد بخش تولیدی 

کشور خواهد بود. 
با بررس��ی ش��رایط سیاس��ی، اقتص��ادی و بین المللی حاکم بر کش��ور می ت��وان دریافت که در ح��ال حاضر ورود 
س��رمایه گذاران خارجی، ایش��ان و فضای کس��ب و کار ایران را ب��ا چالش های متعددی روبه رو خواه��د کرد. در ابتدا 
مخاطرات پیش روی سرمایه گذار خارجی در مواجهه با ریسک های موجود بررسی شده و سپس به چالش های ناشی 

از ورود منابع جدید به چرخه اقتصاد کشور اشاره می شود. 
ثبات سیاس��ی و اقتصادی در انگیزه ورود و مهمتر از آن، نگهداری س��رمایه خارجی نقش مهمی دارد. عواملی که 
به واس��طه دو قطبی بودن جناح های سیاس��ی کشور و تفاوت رویکردهای سیاس��ی و اقتصادی آنها، می تواند حضور 
س��رمایه های جدید را با ابهام مواجه کند. سیاس��ت های پولی و مالی کش��ور، کنترل نرخ ارز و قیمت گذاری دستوری 
محصوالت و خدمات، ریسک سرمایه گذاری خارجی را افزایش می دهد. وجود محدودیت در سهامداری و مقررات کار 

و استخدام نیز از جمله چالش های محیط قانونی آنها است. 
در حوزه بازار س��رمایه نیز ورود س��رمایه گذاران خارجی با چالش های مهمی روبه رو است. نبود ابزارهای مالی رایج 
در دنیا به منظور مدیریت ریسک سرمایه گذاری نظیر اختیار خرید و فروش، قراردادهای آتی، فروش استقراضی و از 

طرفی بومی کردن ابزارهای موجود و تغییر بعضا ماهوی ابزارها یکی از دغدغه های اصلی آنها خواهد بود. 
ضعف زیرس��اخت های موجود و قوانین و مقررات جاری، تناقض های بس��یاری را برای مش��ارکت کنندگان خارجی 
ایجاد خواهد کرد. نش��ر اطالعات نهانی شرکت ها پیش از انتش��ار عمومی، مالکیت های شبکه ای و  انتقال منافع بین 
زیرمجموعه ش��رکت های مادر به منظور پوشاندن ظاهری مشکل های ساختاری و مالی، از بزرگترین جرائم مالی دنیا 

به شمار می روند که اموری رایج در بازار سرمایه ایران محسوب می شوند.
ریسک س��نجی و رتبه بندی شرکت ها توسط بانک های س��رمایه گذاری، یکی از مهمترین معیارهای بین المللی در 
تصمیم سازی های سرمایه گذاری در دنیاست، مقوله ای که برای ما بسیار نامأنوس است و همین موضوع در کنار رعایت 

نشدن استانداردهای بین المللی حسابداری، حضور پررنگ و پایدار شرکای خارجی را با تردید مواجه خواهد کرد. 
همچنین س��اختار ضعیف فناوری، تک زبانه بودن سیس��تم های معامالتی، محدودیت دامنه نوس��ان قیمتی روزانه 
س��هام و حجم مبنا، تفاوت زمانی میان س��اعت ها و روزهای معامالتی با س��ایر بورس ها و... برخی دیگر از چالش های 

پیش روی سرمایه گذاران خارجی است. 
ورود جری��ان نقدینگی جدید در کنار مزیت های پرش��ماری که برش��مردیم، می تواند عالوه بر به چالش کش��یدن 

سرمایه گذاران خارجی، اقتصاد کشور را نیز با مخاطرات جدی مواجه کند. 
بررس��ی و مطالعه بحران مالی آسیای جنوب ش��رقی در سال 1۹۹7 و بحران مالی کشور مکزیک در سال 1۹۹4، 
تجربه های ارزش��مندی را در اختیار کشورهایی قرار می دهد که پس از سپری کردن دوران رکود تورمی درازمدت، به 
سیاست های آزادسازی اقتصادی و بازگشایی درب ها به سوی سرمایه گذاران خارجی روی می آورند. ورود منابع جدید، 
عرضه و گردش پول ملی را افزایش داده و با خروجش به هر دلیلی که وجود ریسک های سیاسی داخلی یکی از آنها 
می تواند باش��د، ش��وک بزرگی را به متغیرهای اقتصادی کشور و فضای کسب و کار وارد می کند. ثبات نرخ ارز آسیب 
می بیند و سیاست های پولی کشور میزبان بی اثر خواهد شد به گونه ای که افزایش نرخ بهره، محرک ورود سرمایه گذار 

خارجی و کاهش آن، موجبات خروج منابع را فراهم می کند. 
اعمال قدرت در کش��ور میزبان به واسطه انتخاب س��اختار مدیریتی شرکت های سرمایه پذیر، کاهش رقابت پذیری 
شرکت های داخلی به دلیل اعطای امتیازهای بیش از حد به شرکای تازه وارد و در نتیجه ایجاد انحصار و حذف رقیبان 

داخلی، از دیگر مشکل های احتمالی است که باید به درستی مدیریت شود.
حض��ور س��رمایه گذار خارجی پایدار در اقتصاد کش��ور، عالوه ب��ر تغییر الگوی تولید، بر الگ��وی مصرف داخلی نیز 
تاثیرگذار اس��ت که در حالت بدبینانه می تواند با پیدایش طبقات جدید اجتماعی، ش��کاف فرهنگی و درآمدی ایجاد 
کند. به هرحال ضروری اس��ت پیش از ورود ش��رکای جدید، فرهنگ و مقبولیت پذیرش در تمامی ارکان نظام به طور 

مناسب بسترسازی شود. 
در پایان، آگاهی از دیدگاه س��ه نشریه معتبر اکونومیس��ت، فوربس و نیویورک تایمز در مورد موانع سرمایه گذاری 
خارجی در ایران خالی از لطف نیست. به گفته آنها، محدودیت های مالی و بازرگانی ناشی از تحریم های غیرهسته ای، 
قوانین مربوط به اخذ ویزا و شفاف نبودن ساختار مالکیتی و گزارش دهی مالی شرکت های ایرانی، مهمترین چالش های 
کنونی سرمایه گذاران خارجی عالقه مند به حضور در بازار ایران هستند، بازاری که به گفته خود این کارشناسان جزو 

11 بازار پر پتانسیل نوظهور در دنیاست.

پژمان کیا
مدیر واحد مشاوره و تحلیل 

کارگزاری بانک آینده

نجاتازجزیرهباسرمایهگذارانخارجی
پس از توافق هسته ای اخیر بین ایران و گروه 1+۵ نگاه بسیاری از کشورها و شرکت های 
سرمایه گذاری خارجی به ایران به عنوان یک شریک اقتصادی و بازاری جذاب برای کسب و 
کار جلب شده است، به طوری که انتظار می رود موانع تجاری بر سر راه جذب سرمایه های 
خارجی نس��بت به اقتصاد کشور برچیده  شود. بی ش��ک با استقبال گسترده شرکت ها، 
سازمان ها، متولیان بازار سرمایه، سرمایه گذاران بخش خصوصی و حضور بازیگران خارجی 

شاهد گشایش فصل جدیدی در اقتصاد ایران در دوران پس از تحریم ها خواهیم بود.
اما پاس��خ به این س��وال ضروری است که آیا با رفع تحریم های بین المللی شاهد رشد 

سرمایه گذاری خارجی در کشور خواهیم بود یا خیر؟
ب��ه طور قطع یکی از بازارهای جذاب برای بازیگ��ران عرصه بین المللی توجه ویژه به 
پتانسیل های موجود در بازار سرمایه است. بازاری با ارزش روز بیش از 11۰ میلیارد دالر تقریبا برابر با ۳8۰ هزار 

میلیارد تومان و نسبتP/E پایین در مقایسه به کشورهایی که اقتصاد مشابه با ایران دارند. 
از ای��ن رو می ت��وان منافع زیادی را برای اقتصاد کش��ور پیش بینی کرد که از جمله؛ س��رمایه گذاری از یک 
س��و اش��تغال زاس��ت و از س��وی دیگر موجب افزایش تولید و عرضه کاالها می شود بدین وس��یله از هدر رفتن 
منابع و افزایش قیمت ها جلوگیری می ش��ود و امکان صادرات بیش��تر و بهبود تراز پرداخت ها را فراهم می کند. 
سرمایه گذاری خارجی به منزله یک تزریق بیرونی به اقتصاد کشور محسوب می شود بدین معنا که امکان انتقال 
تکنولوژی پیشرفته به داخل کشور فراهم شده و سبب معرفی روش های مدیریت تولید به هنگام ) ناب ( می شود. 
همچنین مشارکت در ابداع و خالقیت در فرآیند تولید را افزایش می دهد و از سوی دیگر سبب افزایش کیفیت 
کاالهای تولیدی و ارائه خدمات بهتر به مش��تریان می ش��ود. از جمله مزایای باالی ایران نسبت به سایر کشورها 
دسترسی به آب های آزاد )مناطق آزاد تجاری( الخصوص جزیره کیش است که به عنوان پیشروترین مناطق آزاد 

تجاری می تواند دروازه ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور در سال های توسعه اقتصادی باشد.
اما رس��یدن به این مزیت ها کار چندان س��اده ای نیست و  برای رسیدن به آن با چالش هایی روبه رو است  که 
مهمترین ان مش��کالت نظام اقتصادی ) کنترل دولت بر بیش از 7۰ درصد اقتصاد ایران( و مالیاتی اس��ت که در 
کنار محدودیت های نظام مالی، موانع فرهنگی که مذاکرات با طرف های خارجی را دش��وار می س��ازد و دو نرخی 
بودن ارز که بی ثباتی بزرگی را در سرمایه گذاری خارجی به وجود می آورد، اشاره کرد و تا زمانی که به یک ثبات 

نسبی نرسد توجه سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری معطوف نخواهد شد.
از جمله موانع س��اختاری و تکنیکی که در س��طح بازار س��رمایه وجود دارد و باید به طور جدی مورد تامل 
قرار گیرد مربوط به زیرس��اخت های فنی بورس اس��ت. به ط��ور مثال در ارائه اطالعات عمومی ش��رکت ها بر 
اساس اس��تاندارد های جدید بین المللی، عدم امکان معامالت آنالین به زبان های دیگر، محدودیت هایی چون 
حج��م مبنا، نقدش��وندگی، توقف نماد معامالتی) فیوز معامالتی( ، دامنه نوس��ان مح��دود، تفاوت های زمانی 
میان س��اعات و روزهای معامالتی در بازار س��رمایه ایران با سایر کشورها و ... که مانع از حضور سرمایه گذاران 
خارجی در کش��ور ش��ده اس��ت. که به نظر می رس��د برای تحقق این هدف  س��اختارهای قانون��ی و اجرایی 
جدیدی در حوزه بازار س��رمایه متناس��ب باشرایط جدید وضع ش��ود تا با فراهم شدن شرایط ورود سرمایه به 
 کش��ور اقداماتی جدی برای ش��کوفایی اقتصاد کش��ور صورت گیرد و بازار سرمایه در راستای خروج از شرایط 

جزیره ای گام بردارد.

المیرا ناجی امیرنژاد
کارشناس بازار سرمایه

اعتمادسازی؛گامنخستبرایسرازیرشدنسرمایههایخارجی
برجام، گش��ایش اقتصادی، رفع تحریم و ورود س��رمایه گذاران خارجی واژه هایی هستند که در سال ها و ماه های اخیر 
بارها در محافل اقتصادی، رس��انه ها و حتی بین عموم مردم مورد بحث قرار گرفته اند. حال که وارد دوران پس��ابرجام 
شده ایم، آینده تعامالت اقتصادی ایران و جهان چه شرایطی را پیش رو خواهد داشت؟ اگر بخواهیم از منظر ریسک 
و عدم اطمینان به فرآیند پیش رو بنگریم، دو طرف با ریسک هایی مواجه خواهند بود که باید برای کنترل و مدیریت 

آن تصمیم های مقتضی اتخاذ کنند.
ریس��ک طرف نخست ریسکی اس��ت که کشور هدف )ایران( با ورود س��رمایه گذارهای خارجی ممکن است با آن 
مواجه شود. اگر از ابعاد سیاسی که گاهی بیش از حد و با مقاصد خاص پررنگ یا کمرنگ می شود بگذریم، باید گفت 
درصورتی که زمینه های الزم برای ورود س��رمایه ها به ش��کلی مدون و آینده نگرانه فراهم نشود و عرصه های اولویت دار 
با قابلیت جذب نقدینگی باال به شکلی مناسب در معرض دید طرف های خارجی قرار نگیرد، ممکن است بخش های 
کم عمق اقتصاد ازجمله بخش های کم ظرفیت تر بازار سرمایه ایران را هدف قرار دهد. حال آنکه کشش هضم ورود نقدینگی به شکل پرحجم 
در بسیاری از موارد وجود نداشته و همانطور که در سال های گذشته در برخی کشورهای با اقتصاد نوظهور شاهد بودیم، می تواند پس از مدتی 

بخش هایی از اقتصاد را دچار حباب، نبود تعادل یا تنش های غیرقابل کنترل کند.
با توجه به برآیند اتفاق هایی که در ماه های اخیر در عرصه داخلی، منطقه ای و جهانی رخ نموده است، به نظر نمی رسد چنین ریسکی در 
آینده نزدیک گریبان گیر اقتصاد ایران شود. منطقه خاورمیانه همچنان ملتهب بوده و اقتصادهای بزرگ جهان نیز از شرایط آرمانی و رونق تا 
حدودی فاصله داشته و امید به بهبود سریع در آینده نزدیک نیز چندان واقع بینانه به نظر نمی رسد. از این رو بسیاری از سرمایه گذاران خارجی 
که تاکنون از کشور بازدید داشته اند، عالئم بسیار ریسک گریزانه از خود نشان داده و شرایط خاص و بسیار ایمنی را برای سرمایه گذاری مدنظر 
قرار داده اند. مجموعه این شرایط حکایت از آن دارد که در صورت افزایش نیافتن تنش های منطقه ای و نیز نبود تغییر در رونق ملموس اقتصاد 

جهانی، بی تردید حجم سرمایه گذاری ها کنترل شده بوده و به قدری نخواهد بود که کشور را در آینده نزدیک با بحران مواجه کند.
ریس��ک طرف دوم ریس��کی اس��ت که کش��ورهای خارجی برای س��رمایه گذاری در اقتصادهای نوظهور یا اقتصادهایی چون ایران که 
چندان در اقتصاد جهانی مجال بروز و ظهور نیافته اند، با آن مواجه اند. این ریس��ک در قالب کالن مبتنی بر تغییر و تحول های گس��ترده و 
مکرر مدیرانی با نگرش های بس��یار متفاوت و گاهی متضاد اس��ت و در قالب خرد، در همخوانی نداش��تن برخی از قوانین داخلی با قوانین 
بین المللی، بروکراس��ی گس��ترده، تغییرهای ناگهانی و نبود ثبات برخی قوانین و آئین نامه ها و به طور کلی ابهام و امکان تفاسیر مختلف از 

قوانین مختلف خود را نشان می دهد.
از منظر تبادالت ارزی نیز اصلی ترین ریسک مدنظر سرمایه گذاران خارجی متمرکز بر مساله دو یا چند نرخی بودن ارز و وجود نداشتن 
بازار متشکل جهت تبدیالت ارزی و امکان هجینگ سرمایه گذاری های ریالی است. موضوعی که با وجود درصدهای بازده بسیار جذاب ریالی، 
اطمینان نسبی از حفظ و افزایش واقعی قدرت خرید حاصل از اینگونه بازده ها را برای طرف های خارجی در هاله ای از ابهام نگه داشته و لزوم 

اتخاذ سازوکارهای الزم برای پوشش این ریسک را در اسرع وقت ضروری کرده است. 
در سال های اخیر سرمایه گذاران داخلی با موانع بسیاری برای راه اندازی کسب وکار و نبود حمایت کافی از سوی دولت ها روبه رو بوده اند؛ 
حال آنکه سرمایه گذاران خارجی عالوه بر اینگونه موانع باید با تغییر و تحول های مکرر و نگاه های سرشار از تردید حاصل از بی اعتمادی های 

ایجاد شده در سال ها و بلکه دهه های گذشته نیز دست و پنجه نرم کنند.
به طور کلی به نظر می رسد نهادهای مسئول، دست کم در بخش اقتصادی باید سیگنال های یکسان، قاطع و قابل اعتمادی را در جهت حمایت 
همه جانبه و تالش تام و تمام در جهت امکان پوشش ریسک های قابل کنترل به سرمایه گذاران خارجی ارسال کنند. موضوعی که به نظر می رسد 

به شکلی آهسته در حال انجام بوده ولی تا رسیدن به شرایط ایده آل همچنان مسیری پر و پیچ و خم را پیش رو خواهد داشت.

محمد صابونچی
مدیر سرمایه گذاری شرکت 

سرمایه گذاری صندوق 
بازنشستگی کشوری
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12,12-استخراج ذغال سنگ     

9,72-وسایل اندازه گیرى، پزشکى و اپتیکى     

9,37-خودرو و ساخت قطعات     

8,14-ماشین آالت و دستگاه هاي برقی     

7,6محصوالت کاغذى     

6,31-ساخت محصوالت فلزي     

6,18-انتشار، چاپ و تکثیر     

5,76قند و شکر     

5,64-ساخت رادیو، تلویزیون و دستگاهها و وسایل ارتباطی     

5,5-استخراج سایر معادن     

10,51-محصوالت غذایی و آشامیدنی      

7,54-هتل و رستوران     

6,91-پیمانکارى صنعتى     

5,89-استخراج ذغال سنگ     

4,96-خرده فروشی به استثناي وسایل نقلیه     

4,54-انبوه سازى امالك و مستغالت     

3,98قند و شکر     

3,61-سیمان، آهک و گچ     

3,31-سرمایه گذاریها     

3,24-خودرو و ساخت قطعات     
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اوراق بهادار

5
بورس

نماد
تغییرات نسبت به ارزش معامالتارزش بازار نوسان

هفته قبل میلیون ریالمیلیون ریالدرصد

26.61 46,751  469,200  20.62 خزر

20.44 469  994,800  20.20 شپارس

25.32 22,437  2,111,896  19.38 فروس

18.87 21,078  267,100  18.66 شلعاب

21.82 36,026  540,500  16.04 چكاوه

19.15 3,581  335,400  13.50 وآذر

7.68 30,344  598,825  12.05 خكار

11.19 3,815  6,570,000  11.19 دالبر

14.6 58,540  780,858  10.45 ختراك

11.71 15,743  975,698  10.27 خمحور

10 سهم پر نوسان در بورس - مثبت

نماد
تغییرات نسبت به ارزش معامالتارزش بازار نوسان

هفته قبل میلیون ریالمیلیون ریالدرصد

20.11- 154,150  5,530,500 16.92-خگستر

16.44- 4,537  2,008,000 16.56-وبوعلي

12.38- 136,510  1,514,500 16.19-فلوله

18.91- 1,347,530  50,260,500 15.96-خودرو

18.66- 406,460  6,131,554 15.07-خاور

18.36- 16,975  1,624,500 14.27-بنیرو

15- 23,605  1,056,750 14.21-خوساز

15.89- 13,418  7,218,000 14.04-سفارس

16.47- 25,246  1,561,620 12.62-سشرق

16.27- 167,070  2,885,400 12.54-خكاوه

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

صنایع پر نوسان - بورس 

94 21314

 ب���������ورس
شاخ�ص

پی��ش از برجام امید بس��یاری به موفقیت آن و رش��د 
بازار س��رمایه به دنبال گش��ایش های سیاس��ی وجود 
داش��ت. هم��ان زمان هم عده ای از کارشناس��ان معتق��د بودند که صرف 
تحقق توافق راهگش��ا نیست و برخی مش��کل های بعضا ساختاری وجود 
دارد ک��ه تا زمانی که برطرف نش��ود، امیدی به بهب��ود وضعیت بورس و 
اقتصاد نیس��ت. حال،  توافق انجام شده و برخی گشایش ها صورت گرفته 
است اما ورود سرمایه گذاران خارجی با مصائب و مشکل هایی مواجه است 
که در صورت برطرف ش��دن آنها، می توان امید به تامین مالی بین المللی 
و افزایش نقدینگی و س��رمایه گذاری خارجی در بورس داشت. طبق آمار 
ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی از معامالت خارجی، ۶۶ شرکت خارجی 
مجوز فعالیت در بورس ایران را دارند. کل کدهای تا پایان فروردین ۵۹۰ 
کد از ۳۵ کش��ور است. ارزش کل معامالت سال قبل ۲۰۲۲ میلیارد ریال 
بوده و موضوع قابل توجه اینکه حجم معامالت بعد از برجام افزایش بیش 
از پنج برابری داش��ته است. در س��ه ماه پایانی سال بیشتر سرمایه گذاران 
اروپایی وارد بازار ش��دند. کل کدهایی که س��ال قبل صادر شد ۲۲۵ عدد 
و ایرانی ه��ای مقی��م خارج از کش��ور هم ۳۳ نفر هس��تند. حقوقی ها هم 
بیش��تر در بورس انرژی فعال ش��ده اند. در ادامه این گزارش به مهمترین  
چش��م اندازها و چالش های پیش روی سرمایه گذاران خارجی برای ورود به 

بازار سرمایه ایران پرداخته شده است.

توسعه بازار با ورود سرمایه گذاران خارجی
علی عباس کریمی، معاون توسعه بورس اوراق بهادار 
تهران، درباره اهمیت ورود س��رمایه گذاران خارجی به 
بازار سرمایه به هفته نامه بورس گفت: اصالح قوانین و 
مقررات، رفع موانع و تسهیل شرایط حضور سرمایه گذار 
خارجی در بازار سرمایه کشورهای مختلف و به عبارتی 

رقابت شدید بورس ها در جذب سرمایه گذاران خارجی بیانگر اهمیت نقش 
این عامل در توسعه بازار سرمایه است.

مزایای ورود سرمایه گذاران خارجی
او سپس مزایای ورود سرمایه گذاران خارجی را برشمرد: سرمایه گذاران 
خارجی به تجهیز منابع مورد نیاز برای رش��د اقتصادی یاری می رس��انند، 
ب��ا حضور خود، انتقال تکنولوژی های روزآمد را س��رعت می بخش��ند و با 
افزای��ش م��راودات بین المللی به انتق��ال دانش و تجرب��ه حرفه ای کمک 
می کنن��د. امروزه ش��اهد تاثیر حضور س��رمایه گذاران خارجی در افزایش 
میزان تامین مالی فعاالن اقتصادی از طریق بازار سرمایه، حجم و گردش 

معامالت و س��ایر ش��اخص های عملکردی در بورس های کشورهایی نظیر 
مالزی، ترکیه و... هستیم.

تامین مالی بین المللی
معاون توس��عه بورس اوراق بهادار تهران با اشاره به اینکه سرمایه گذاری 
خارجی در ایران در پس��ابرجام ش��رایط نوینی را پیش روی خود می بیند، 
توضیح داد: با آغاز لغو تحریم های بین المللی، س��رمایه گذاران بین المللی با 
اشتیاق بیشتری به بازار سرمایه  ایران نگاه می کنند. از این سو، دست اندرکاران 
بازار سرمایه نیز شرایط جدید را فرصتی برای جذب منابع مالی بین المللی 
برای تجهیز و تامین س��رمایه مورد نیاز اقتصاد ای��ران یافته اند. با این همه 

جذب سرمایه خارجی به بازار سرمایه ایران با مشکل هایی همراه است.

مصائب جذب سرمایه های خارجی
 انتشار اطالعات بازار در عرصه بین المللی

کریمی در رابطه با مش��کل های ورود سرمایه های خارجی گفت: پیش از 
هر چیز می توان به مشکل های انتش��ار اطالعات بازار اوراق بهادار ایران در 
عرصه بین المللی اش��اره کرد. س��رمایه گذاران حرفه ای بیش و پیش از هر 
چیز برای تصمیم گیری در مورد خرید س��هام، به ویژه س��هام شرکت های 
خارج��ی، به اطالعات نیاز دارن��د. این اطالعات در صورت تایید و انتش��ار 
توس��ط ش��رکت های معتبر بین المللی با اطمینان بیش��تری مورد استفاده 
س��رمایه  گذاران خارجی قرار می گیرد. هم اینک به دلیل پاره ای مش��کل ها 
با وجود درخواس��ت تعدادی از ش��رکت های معتبر بین المللی برای انتشار 
اطالعات بازار س��رمایه ایران، نشر اطالعات یادش��ده تاکنون اجرایی نشده 
است. در همین راستا می توان به طراحی و انتشار شاخص های بازار سرمایه 
ایران توسط شرکت های بین المللی و معتبر شاخص ساز نیز اشاره کرد که به 

دالیلی به مرحله اجرا نرسیده است.
 نبود ابزارهای پوشش ریسک ارز

او ادامه داد: نبود ابزارهای پوش��ش ریس��ک ارز نیز از دیگر مشکل های 

جذب س��رمایه گذار خارجی است. بورس اوراق بهادار تهران مدتی است که 
آمادگی خود را برای راه اندازی بازار اختیار معامله ارز اعالم کرده و مقررات 
پیش��نهادی خود را نیز به سازمان بورس ارس��ال کرده است. در این مورد 
همراه��ی و همکاری بانک مرکزی و س��ازمان بورس مورد نیاز اس��ت. این 
موضوع به ویژه با نظر به نوسانات گهگاه شدید نرخ ارز در ایران در گذشته، 

نمود بیشتری می یابد.
 نبود تنوع در ابزارهای مالی

معاون توسعه بورس اوراق بهادار تهران با بیان اینکه نبود ابزارهای مالی 
متنوع نیز می تواند از دیگر مش��کل های حضور س��رمایه گذاران خارجی در 
بازار سرمایه ایران برشمرده شود،  اظهار داشت: در شرایط کنونی ابزارهایی 
همچون انواع ابزار مش��تق، فروش استقراضی و ابزارهای مبتنی بر شاخص 
مورد توجه س��رمایه گذاران خارجی قرار دارند. سال گذشته پیشنهاد بورس 
تهران برای راه اندازی معامالت آتی و اختیار معامله س��بد سهام مورد تایید 
کمیته فقهی س��ازمان بورس قرار گرفت. مقررات مورد نیاز برای راه اندازی 
این ابزار مالی شناخته شده و مأنوس برای سرمایه گذاران خارجی نیز پس از 
پیشنهاد بورس تهران به تایید کمیته تدوین مقررات سازمان بورس رسید 

و هم اینک در انتظار تایید هیات مدیره این سازمان است.
 مشکل نقل و انتقال پول

او با بیان اینکه نقل و انتقال پول نیز همواره از دغدغه های سرمایه گذاران 
خارجی بوده، گفت: این مس��اله با توجه به بهبود مناس��بات بین المللی در 
ش��رایط بهتری قرار دارد ولی تا رسیدن به نقطه مطلوب می تواند از جمله 

مشکل های جذب سرمایه گذاران خارجی تلقی شود.
 عدم تطبیق با استانداردهای بین المللی

کریم��ی در پای��ان اظهار داش��ت: در این میان می توان ب��ه عدم تطبیق 
صورت های مالی شرکت های ایرانی با استانداردهای بین المللی و همچنین 
نبود موسس��ات مالی بین المللی در بازار سرمایه ایران نیز اشاره کرد که هر 
یک به نوبه خود می توانند نقش موثری در جذب سرمایه گذاران خارجی به 

بازار سرمایه ایران داشته باشند.

محدودیت های قانونی
ابوالفضل ش��هرآبادی، معاون تامین مالی ش��رکت 
تامین سرمایه لوتوس پارسیان، با اشاره به اینکه موانع 
ورود س��رمایه گذاران خارجی به بازار س��رمایه ایران از 
دو بعد ش��رایط فعلی و شرایط کلی قابل بررسی است، 
به هفته نامه بورس گفت: چند عامل روی این مس��اله 
اثرگذار است؛ یکی از آنها مانع قانونی است. فدراسیون 

جهانی بورس ها اصرار دارد که از هر نظر با سرمایه گذار خارجی درست مشابه 
سرمایه گذار داخلی برخورد شود. بیشتر کشورها به جز بعضی از کشورهای 
عربی و ایران، به این س��مت حرکت کرده اند. براساس آیین  نامه های موجود 

در ایران، محدودیت هایی در این زمینه وجود دارد.

نبود ارتباط زیرساختی با بورس های دنیا
به اعتقاد او، نبود ارتباط زیرس��اختی با س��ایر نهادهای مالی بورس ها و 
بازارهای سرمایه کشورهای دیگر، مانع بعدی بر سر راه ورود سرمایه گذاران 
خارجی است. او در این خصوص توضیح داد: شرکت های کارگزاری، سیستم 
سپرده گذاری و سامانه معامالت و پس از معامالت ایران با کشورهای دیگر 
مرتبط نیست. بنابراین اگر هم معامله ای انجام شود، در تسویه و پایاپای آن 

مشکل ایجاد می شود.

مشکل جدی ابزارهای مالی
مدیر س��ابق روابط عمومی و امور بین الملل ش��رکت بورس یکی دیگر از 
مش��کل های موجود در این زمینه را ابزارهای مال��ی می داند: هم تنوع این 
ابزارها کم است و هم بسیاری از ابزارهای مالی شناخته شده و مورد استفاده 
بورس ه��ای دنیا به خصوص اوراق بدهی و به طور مش��خص اوراق قرضه در 
ایران وج��ود ندارد؛ تنها چند صکوک وجود دارد که تفاوت هایی با صکوک 

دیگر کشورها دارد.
معاون تامین مالی ش��رکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان معتقد است 

نبود ارتباط بانکی، وجود تحریم ها و محدودیت های سیاسی و بین المللی هم 
از دیگر موانع موجود بوده که مدت زمان زیادی است که وجود دارد. او سپس 
ادامه داد: مسائل مربوط به نهادهای مالی که شامل سازمان بورس، شرکت 
بورس و ش��رکت های کارگزاری و س��رمایه گذاری و بورسی است هم دارای 
مش��کل های برای سرمایه گذاری خارجی است؛ از جمله اینکه سیستم های 
گزارشگری مالی در ایران مثل سیستم های استاندارد بین المللی نیست. در 
حال حاضر همه جا از  IFRS  اس��تفاده می ش��ود ولی ما هنوز هیچ کجا آن 
را پی��اده نکرده ایم. در حال حاضر تنها بانک مرکزی اعالم کرده که بانک ها 
باید در س��ال IFRS ،۹۵ را پیاده کنند و این خاص بانک ها اس��ت و فعال 
در بازار س��رمایه خبری نیست و گفته شده که ممکن است در سال ۹۶ به 
بازار س��رمایه وارد شود. باید توجه داشت که پیاده سازی IFRS کار آسانی 
نیست. ضمن آنکه اس��تاندارد گزارش های حسابرسی با دنیا یکی نیست و 
صورت های مالی ترجمه ش��ده و استاندارد نداریم. شهرآبادی برخورداری از 
دانش مالی روز دنیا را از دیگر موضوعات قابل توجه دانست و گفت: بسیاری از 
افراد به زبان انگلیسی تسلط ندارند. هرچند این موضوع در حال بهبود است اما 
هنوز در برقراری ارتباط با دنیا،  مشکل زبان خود را نشان می دهد. عالوه بر این،  
ایراد بزرگی که وجود دارد این اس��ت که شناخت خوبی از ابزارها و نهادهای 
مالی دنیا در ایران وجود ندارد. بیشتر مدیران و تحصیلکرده های مالی کشور 
در ایران تحصیل کرده اند. بنابراین همه یک سری مباحث مشترک را در یک 
اندازه خوانده اند و یک س��ری موارد را همه می دانند و یک سری را هیچکس 

نمی داند. دانش جدید به سختی وارد بازار سرمایه می شود.

کارها باید تخصصی انجام شود
سعید جمش��یدی فرد، رئیس هیات مدیره شرکت 
مش��اور سرمایه گذاری معیار، معتقد است بی مرز بودن 
اظهارنظره��ا بزرگتری��ن مش��کل و دافعه ب��رای ورود 
سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه است. او در این 
خصوص ب��ه هفته نامه بورس گفت: کارشناس��ان باید 
کار خ��ود را انجام دهند. اش��کال بزرگ این اس��ت که 

هم��ه ما درگیر هم��ه موضوعات مرتبط با این حوزه ش��ده ایم و نمی توانیم 
متمرکز شویم. کارشناسان باید درباره سرمایه گذاری خارجی و ابعاد مختلف 
و اصطالحات رایج آن اطالعات کافی داشته باشند و بر حوزه تخصصی خود 
تمرک��ز کنند اما در کنار آن از مس��ائل و اتفاق ه��ای مهم جهان هم مطلع 
باش��ند. اگر در بازار این تفکیک انجام می شد که هرکسی کار خود را انجام 
دهد و راجع به هر موضوعی اظهار نظر نکند، یکی از موانع بزرگ از سر راه 

برداشته می شد.

هفته نامه بورس چالش های ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران را بررسی کرد:

مهمان وعده گرفته و سفره خالی
محدودیت های قانونی، نبود ابزارهای متنوع و منتشر نشدن اطالعات به شکل استاندارد، مهمترین موانع ورود خارجی هاست

خالصه ای از مهمترین معامالت سهامداران عمده در هفته ایی که گذشت ) 95/02/21-95/02/14(
میزان مالكیت سهام در اختیار سهامدار عمده نماد شرکت

28.6 میلیون سهم
34.5 میلیون سهم

وایران
وتوکا بانک سامان

16.2 میلیون سهم
210.5 میلیون سهم

میهن
وکوثر شرکت سرمایه گذاري اعتضادغدیر-سهامي خاص

30 میلیون سهم خزر شرکت سرمایه گذاري تدبیر-سهامي خاص

686.9  میلیون سهم
93.3 میلیون سهم

دسبحا
دسانكو شرکت سرمایه گذاري البرز-سهامي عام

357,4 میلیون سهم ارفع شرکت سرمایه گذاري توسعه معادن وفلزات-سهامي عام

26,7 میلیون سهم بكام شرکت سرمایه گذاري تدبیرگران آتیه ایرانیان

133  میلیون سهم ختوقا شرکت سرمایه گذاري سمند-سهامي خاص

1,3 میلیون سهم
545,3 میلیون سهم
149,1  میلیون سهم

شلعاب 
تاپیكو
میهن

شرکت سرمایه گذاري صباتامین-سهامي عام

3,5  میلیارد سهم
83,1 میلیون سهم

فاراك
ودی شرکت سرمایه گذاري فرهنگیان-سهامي خاص

153,5 میلیون سهم
277,6 میلیون سهم

خودرو
خمحرکه شرکت سرمایه گذاري گروه صنعتي رنا-سهامي عام

590 میلیون سهم
23,8 میلیون سهم

خودرو
کگاز شرکت سرمایه گذاري ملي ایران-سهامي عام

559,1 میلیون سهم خزامیا شرکت سرمایه گذاري وتوسعه صنعتي نیوان ابتكار

118,6 میلیون سهم اتكای شرکت بیمه پاسارگاد-سهامي عام

164,1 میلیون سهم وسپه شرکت سرمایه گذاري مهر-سهامي خاص

433 میلیون سهم دماوند بانک دي-سهامي عام

108,1  میلیون سهم فخوز موسسه صندوق بازنشستگي،وظیفه،ازکارافتادگي

466 میلیون سهم  ومعادن شرکت توسعه معدني وصنعتي صبانور-سهامي عام

1,6 میلیارد سهم وبصادر صندوق سرمایه گذاري.ا.بازارگرداني سپهرصاد

235,1 میلیون سهم کگل شرکت آرمان نصرفرآیند-سهامي خاص
15,7 میلیون سهم

236,5 میلیون سهم
کاما

وبشهر صندوق سرمایه گذاري گنجینه آرمان شهر

26,4 میلیون سهم
243,8  میلیون سهم

شخارك
وصندوق شرکت گروه توسعه مالي مهرآیندگان-سهامي عام

636,8 میلیون سهم  بمپنا شرکت مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران مپنا

815,5 میلیون سهم ومعادن موسسه صندوق حمایت وبازنشستگي کارك.فوالد

494 میلیون سهم چكاپا مقدم ، محمدجوادبخش1
المیرا ناجی، کارشناس معامالت کارگزاری تأمین سرمایه نوین

برنامه ملی جذب سرمایه گذاری خارجی
نگاه به آمارهای منتشره در کشور و نیز حجم پروژه های نیمه کاره دولت، بخش عمومی و 
بخ��ش خصوصی و نیز حجم نقدینگی، توجه به س��رمایه گذاری خارجی و جذب منابع 
مال��ی از خارج  مرز ها را همواره به مثابه یک راه حل عالی در پیش چش��م قرار می دهد. 
بازار سرمایه ایران از مسیر ابزارهای مبتنی بر بدهی نظیر اوراق مشارکت و انواع صکوک 
و همچنین ابزارهای مبتنی بر س��رمایه که خود را در س��هام شرکت ها نمایش می دهد، 
برای س��رمایه گذاران خارجی جذابیت داش��ته و مقبول است. ناشران، فعاالن و در یک 
جمله بازار س��رمایه کش��ور نیز از ناحیه ورود منابع جدید که از خارج از اقتصاد ملی به 

کشور وارد شده باشند، استقبال خواهند کرد.
در این مس��یر به زعم بنده، هدف نخس��ت ب��رای جذب منابع خارج��ی درگیر نمودن 
ای��ن منابع در بخش اوراق با درآمد ثابت اس��ت، چه این بخش به ش��رط کنترل نوس��ان ن��رخ ارز، بازده قابل 
قبولی برای س��رمایه گذاران خارجی به ارمغان خواه��د آورد. در مرحله بعد این منابع کم کم آمادگی ورود به 
س��هام ش��رکت های تولیدی و خدماتی را خواهند داش��ت. اما با همه این جذابیت های طرفینی، مس��ائلی در 
بین هس��ت که س��رمایه گذاران خارجی در عمل آنگونه که انتظار می رود، به کش��ور وارد نمی شوند. صرفنظر 
از موضوع��ات سیاس��ی، ای��ن موضوعات بیش از ه��ر چیزی به اس��تانداردهای کاری بازمی گ��ردد. در تجربه 
 ش��خصی آنچه از خواس��ت س��رمایه گذاران خارجی دیده ام را به طور خالصه در س��رفصل های زیر مورد اشاره 

قرار می دهم:

الف. نیاز به ترویج گزارش��گری مالی اس��تاندارد بین المللی و الزام به رعایت آن در س��طح بنگاه های بزرگ 
کشور و شرکت های بورسی،

ب. نیاز به سهولت در نقل و انتقال سرمایه و حمایت از ورود سرمایه به کشور،
ج. نیاز به همکاران محلی حقیقی و حقوقی در قالب شراکت یا استخدام،

د. نیاز به مشورت های حقوقی و مالیاتی برای آغاز و گسترش فعالیت در کشور،
ه. نیاز به مواجهه با س��اختاری های حقوقی چابک در س��مت محلی برای راهبری امور مربوط به کش��ور 

سرمایه پذیر،
و. همکاری گسترده موسسات حسابرسی با شرکاء بین المللی و ایجاد زمینه الزم برای فهم مشترک و ارتقاء 

قابلیت اتکاء صورت های مالی تهیه شده در منظر سرمایه گذاران،
ح. راه اندازی موسسات رتبه بندی مستقل از مسیر شراکت با موسسات برتر بین المللی.

روش��ن اس��ت که برآوردن نیازهای فوق به تنهایی از عهده س��ازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی، 
س��ازمان حسابرسی یا سازمان س��رمایه گذاری خارجی و کمک های اقتصادی و فنی ایران برنخواهد آمد. باور 
بن��ده بر این اس��ت که در صورت تخفیف تالطمات سیاس��ی، دیر یا زود س��رمایه گذاران خارجی به کش��ور 
خواهن��د آمد اما بحث بر س��ر این اس��ت که تس��ریع موضوع، نیازمند آن اس��ت تا همه دس��ت اندرکاران و 
نهادهای مرتبط تحت هدایت یک برنامه ملی برای رفع موانع و تش��ویق س��رمایه گذاران خارجی اقدام کنند تا 
 کش��ور سهم قابل قبولی از منابع عالقمند به س��رمایه گذاری در خاورمیانه و اقتصادهای در حال شکوفایی را 

به خود اختصاص دهد.

سرمقاله
چالش های ورود سرمایه گذاران خارجی

ابتدا بیایید تکلیف خود را با عنوان این نوش��تار مشخص کنیم. چالش یا »چالش ها«؟ این 
پسوند جمع »ها« یکی از همان مشکل هایی است که تحلیلگران ما را در بررسی هر وضعیتی 
ب��ه فهرس��ت هایی بلند باال از راه حل ها هدایت می کند. گویی چ��ون در عنوان مقاله های مان 
می نویس��یم »چالش ها« موظف می ش��ویم فهرس��تی از عوامل را ارایه دهیم تا خواننده متقاعد شود که ما واقعا در 
پرداختن به مساله خیلی حکیمانه عمل کرده ایم.در دنیای استراتژی به ویژه دنیای استراتژی های ملی چنین نیست. 
آمریکایی ها اتحاد جماهیر ش��وروی س��ابق را تنها با یک نیم خط به زانو درآوردن��د و آن چالش اینگونه در مدارک 
س��ازمان های امنیت��ی آمریکا در دوران جنگ س��رد انعکاس یافت. »هزینه روس ها را ب��ا ایجاد توهم جنگ در امور 
نظامی چنان افزایش دهید تا در اقتصاد به زانو درآیند«. روس ها نتیجه این هوش��مندی را تنها زمانی متوجه ش��دند 
که یکی از مش��اوران یلتس��ین زیر گوشش زمزمه کرد »صف نان در مس��کو به یک کیلومتر رسیده است« اما دیگر 

خیلی دیر شده بود.
قبال هم نوش��تیم که دنیای پس��ابرجام و فرزندی که در س��ال ۹٤ متولد شد، نارس اس��ت و باید در انکوباتوری 
معادل با حرارت بدن مادر از آن مراقبت شود. در ارتباط با عنوان این نوشتار و با ذکر مثال فوق نیز ما به فهرستی 
بلند باال از چالش ها نیاز نداریم. این پرسش از هر تحلیلگر متعارفی پرسیده شود، فوری همگان به مقررات و بستر 
قانونی و نظایر آن اش��اره خواهند کرد. به اعتقاد من اما چالش ورود س��رمایه گذار خارجی پس از گذش��ت چند ماه 
 از فرآیند اجرای برجام تنها در یک جمله قابل بیان اس��ت؛ لطفا ریس��ک عمومی کشور را پایین بیاورید. آنچه به آن

 Country Risk گفته می شود، شوخی بردار نیست. چگونه است که ما دوست داریم از آمریکا و اروپا صدایی واحد 
ش��نیده شود و خود اینچنین نیس��تیم؟ چگونه می توانیم بدون یک هماهنگی معنی دار قابل فهم برای جهان خارج 
انتظار داش��ته باشیم ریسک کشوری کاهش یابد؟ مس��اله ساده است. امروز حتی تعلل بانک های بین المللی در کار 
با ایران بدون آنکه خودش��ان گفته باش��ند تحت تاثیر ناهماهنگی در سیاستمداران ماست و پاسکاری مفاهیمی که 

خودشان می دانند چه می گویند و انتظار دارند دنیا آن را نادیده بگیرد.
چالش اصلی یک چالش تکنیکی نیست و ما ماه هاست که از این فضا فاصله گرفته ایم. برای نگارنده این سطور تنها 
یک چالش بنیادین متصور است و آن اینکه هم در رسانه های خود و هم در گفتارهای مان به این پرسش ساده پاسخی 
روشن ارایه دهیم که »می خواهیم با دنیا کار کنیم یا خیر؟« به نظر می رسد ما هنوز با این پرسش تعارف داریم. مساله 
این اس��ت که س��رمایه گذار خارجی به خوبی فهمیده که ما هنوز برای مان سخت است به این پرسش پاسخی علنی 
دهیم. مادامی که در این فضا توقف کنیم و بازیگوشانه مسایل جدی را به تعویق بیندازیم، نباید انتظار داشته باشیم 
س��رمایه گذاران خارجی از مرحله چند تفاهم عمومی پا را فراتر بگذارند. تا زمانی که این چالش به س��رگرمی نهادهای 
تصمیم گیر و مسئول کشور بدل شده و هم اکنون نیز چنین است، فهرست چالش ها به فهرستی فنی از آنچه این روزها 

گرفتار آن هستیم، بدل خواهد شد. فهرستی نظیر مقررات مناسب، حذف بروکراسی، سوئیفت و... .

داریوش روزبهانه
رئیس هیات مدیره 

کارگزاری بانک خاورمیانه

محمد وطن پور
عضو هیات مدیره شرکت 

تأمین سرمایه سپهر

اعتمادسازی؛ گام نخست برای سرازیر شدن سرمایه های خارجی
برجام، گش��ایش اقتصادی، رفع تحریم و ورود س��رمایه گذاران خارجی واژه هایی هستند که در سال ها و ماه های اخیر 
بارها در محافل اقتصادی، رس��انه ها و حتی بین عموم مردم مورد بحث قرار گرفته اند. حال که وارد دوران پس��ابرجام 
شده ایم، آینده تعامالت اقتصادی ایران و جهان چه شرایطی را پیش رو خواهد داشت؟ اگر بخواهیم از منظر ریسک 
و عدم اطمینان به فرآیند پیش رو بنگریم، دو طرف با ریسک هایی مواجه خواهند بود که باید برای کنترل و مدیریت 

آن تصمیم های مقتضی اتخاذ کنند.
ریس��ک طرف نخست ریسکی اس��ت که کشور هدف )ایران( با ورود س��رمایه گذارهای خارجی ممکن است با آن 
مواجه شود. اگر از ابعاد سیاسی که گاهی بیش از حد و با مقاصد خاص پررنگ یا کمرنگ می شود بگذریم، باید گفت 
درصورتی که زمینه های الزم برای ورود س��رمایه ها به ش��کلی مدون و آینده نگرانه فراهم نشود و عرصه های اولویت دار 
با قابلیت جذب نقدینگی باال به شکلی مناسب در معرض دید طرف های خارجی قرار نگیرد، ممکن است بخش های 
کم عمق اقتصاد ازجمله بخش های کم ظرفیت تر بازار سرمایه ایران را هدف قرار دهد. حال آنکه کشش هضم ورود نقدینگی به شکل پرحجم 
در بسیاری از موارد وجود نداشته و همانطور که در سال های گذشته در برخی کشورهای با اقتصاد نوظهور شاهد بودیم، می تواند پس از مدتی 

بخش هایی از اقتصاد را دچار حباب، نبود تعادل یا تنش های غیرقابل کنترل کند.
با توجه به برآیند اتفاق هایی که در ماه های اخیر در عرصه داخلی، منطقه ای و جهانی رخ نموده است، به نظر نمی رسد چنین ریسکی در 
آینده نزدیک گریبان گیر اقتصاد ایران شود. منطقه خاورمیانه همچنان ملتهب بوده و اقتصادهای بزرگ جهان نیز از شرایط آرمانی و رونق تا 
حدودی فاصله داشته و امید به بهبود سریع در آینده نزدیک نیز چندان واقع بینانه به نظر نمی رسد. از این رو بسیاری از سرمایه گذاران خارجی 
که تاکنون از کشور بازدید داشته اند، عالئم بسیار ریسک گریزانه از خود نشان داده و شرایط خاص و بسیار ایمنی را برای سرمایه گذاری مدنظر 
قرار داده اند. مجموعه این شرایط حکایت از آن دارد که در صورت افزایش نیافتن تنش های منطقه ای و نیز نبود تغییر در رونق ملموس اقتصاد 

جهانی، بی تردید حجم سرمایه گذاری ها کنترل شده بوده و به قدری نخواهد بود که کشور را در آینده نزدیک با بحران مواجه کند.
ریس��ک طرف دوم ریس��کی اس��ت که کش��ورهای خارجی برای س��رمایه گذاری در اقتصادهای نوظهور یا اقتصادهایی چون ایران که 
چندان در اقتصاد جهانی مجال بروز و ظهور نیافته اند، با آن مواجه اند. این ریس��ک در قالب کالن مبتنی بر تغییر و تحول های گس��ترده و 
مکرر مدیرانی با نگرش های بس��یار متفاوت و گاهی متضاد اس��ت و در قالب خرد، در همخوانی نداش��تن برخی از قوانین داخلی با قوانین 
بین المللی، بروکراس��ی گس��ترده، تغییرهای ناگهانی و نبود ثبات برخی قوانین و آئین نامه ها و به طور کلی ابهام و امکان تفاسیر مختلف از 

قوانین مختلف خود را نشان می دهد.
از منظر تبادالت ارزی نیز اصلی ترین ریسک مدنظر سرمایه گذاران خارجی متمرکز بر مساله دو یا چند نرخی بودن ارز و وجود نداشتن 
بازار متشکل جهت تبدیالت ارزی و امکان هجینگ سرمایه گذاری های ریالی است. موضوعی که با وجود درصدهای بازده بسیار جذاب ریالی، 
اطمینان نسبی از حفظ و افزایش واقعی قدرت خرید حاصل از اینگونه بازده ها را برای طرف های خارجی در هاله ای از ابهام نگه داشته و لزوم 

اتخاذ سازوکارهای الزم برای پوشش این ریسک را در اسرع وقت ضروری کرده است. 
در سال های اخیر سرمایه گذاران داخلی با موانع بسیاری برای راه اندازی کسب وکار و نبود حمایت کافی از سوی دولت ها روبه رو بوده اند؛ 
حال آنکه سرمایه گذاران خارجی عالوه بر اینگونه موانع باید با تغییر و تحول های مکرر و نگاه های سرشار از تردید حاصل از بی اعتمادی های 

ایجاد شده در سال ها و بلکه دهه های گذشته نیز دست و پنجه نرم کنند.
به طور کلی به نظر می رسد نهادهای مسئول، دست کم در بخش اقتصادی باید سیگنال های یکسان، قاطع و قابل اعتمادی را در جهت حمایت 
همه جانبه و تالش تام و تمام در جهت امکان پوشش ریسک های قابل کنترل به سرمایه گذاران خارجی ارسال کنند. موضوعی که به نظر می رسد 

به شکلی آهسته در حال انجام بوده ولی تا رسیدن به شرایط ایده آل همچنان مسیری پر و پیچ و خم را پیش رو خواهد داشت.
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12,12-استخراج ذغال سنگ     

9,72-وسایل اندازه گیرى، پزشکى و اپتیکى     

9,37-خودرو و ساخت قطعات     

8,14-ماشین آالت و دستگاه هاي برقی     

7,6محصوالت کاغذى     

6,31-ساخت محصوالت فلزي     

6,18-انتشار، چاپ و تکثیر     

5,76قند و شکر     

5,64-ساخت رادیو، تلویزیون و دستگاهها و وسایل ارتباطی     

5,5-استخراج سایر معادن     

10,51-محصوالت غذایی و آشامیدنی      

7,54-هتل و رستوران     

6,91-پیمانکارى صنعتى     

5,89-استخراج ذغال سنگ     

4,96-خرده فروشی به استثناي وسایل نقلیه     

4,54-انبوه سازى امالك و مستغالت     

3,98قند و شکر     

3,61-سیمان، آهک و گچ     

3,31-سرمایه گذاریها     

3,24-خودرو و ساخت قطعات     
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در هفته نامه بورس بررسی شد: 

اوراق سلف؛ ابزاری نو با قابلیت های بیشتر
یادداشت

اوراق سلف، راهی برای تامین مالی یا کسب سود باالتر؟  
با توجه به این که هر ابزاری با وجود محاسن و مزیت های خاص خود گاهی در ورود به بازار از 
کارکرد اصلی خود دور می ش��ود. اوراق س��لف هم از این امر مستثنی نیستند که برای مقابله با 

مشکالت بر سر راه این ابزار بالقوه مثبت و مفید باید به دنبال راهکارهایی هم بود. 
با توجه به عمر کوتاه ورود این اوراق به بازار، اکنون تعداد کمی از فعاالن بازار در این حوزه 
وارد شده و فعالیت می کنند و آشنایی زیادی با این ابزار وجود ندارند. بنابراین یکی از روش ها 
برای بهبود فضای اس��تفاده از اوراق س��لف آش��نا کردن و آموزش فعاالن بازار و در مرحله بعد 
کلیه افرادی که به نحوی امکان انتفاع از این اوراق را دارا هس��تند با این ابزار نوپاس��ت تا عده 
بیشتری بتوانند از آن بهره ببرند. این موضوع و در مجموع گسترش ابزار مورد بحث خود باعث 
افزایش تقاضا و به دنبال آن افزایش عرضه می شود. از طرف دیگر استفاده صحیح از اوراق سلف 
موجب می شود تا تولیدکننده ها تامین مالی بهتری انجام دهند که در آن صورت شاهد بهبود چرخش اقتصادی هم 
خواهی��م بود.همچنین اگر کاالهای متنوع تری که مورد نیاز تولیدکننده ها و بنگاه های اقتصادی هس��تند بر پایه این 
اوراق منتش��ر شوند، افراد بیش��تری خود را هج )hedg( قیمتی کرده و ریسک معامالت کاهش پیدا می کند. در این 
وضعیت خریداران با کم ش��دن ریسک های قیمتی، دغدغه های نوسانات قیمتی را نداشته و به راحتی به کار تولیدی 
خود می پردازند. از طرف دیگر فروشندگان هم می توانند به راحتی تامین مالی کرده و وابستگی خود به بانک ها را در 
تامین مالی مورد نیازش��ان کاهش دهند. در این میان ایجاد ش��رایط برای ورود شرکت های متنوع به این بازار  هم در 

گسترش اوراق سلف تاثیرگذار است که توجه به آن خالی از لطف نیست. 
اگر در آینده با بهتر شدن شرایط اقتصادی، بتوان نرخ سود این اوراق را کاهش داد و به سود بانکی نزدیک تر کرد 
هم بنگاه ها هزینه بهره کمتری را متحمل می شوند و هم کاالهای مختلف خود را می توانند راحت تر و  با سود کمتری 

تامین مالی کنند. 
در م��ورد محل انتش��ار ای��ن اوراق نیز می توان گفت در دنیا ابزارهای مش��تقه غالب��ا در بورس های کاالیی معامله 
می شوند، هرچند که ممکن است بازار ثانویه آن در بورس اوراق معامله شود اما بازار اولیه و نهاد متولی آن برای انتشار 
به طور معمول بورس های کاالیی هستند و کمتر دیده شده بورس های اوراق به انتشار آن بپردازند. در واقع باتوجه به 
نوع کاالیی که آماده انتشار است، بورس مربوط به آن هم به انتشار اوراق مربوطه می پردازد اما به لحاظ ماهیتی بازار 

ثانویه شان بیشتر در بازار اوراق معامله می شوند.  

بورسکاال

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

تاالر نفتی و پتروشیمی
S65 نقدی300328,090پتروشیمی بند امامپلی وینیل کلراید

BG781 سلف132031,001پتروشیمی تندگویانپلی اتیلن ترفتاالت بطری
سلف116038,049پتروشیمی بندرامامپلی اتیلن سبک فیلم 0200

تاالر صنعتی
18-A3 نقدی51616,200ذوب آهن اصفهانمیلگرد

نقدی60019,000ذوب آهن اصفهانتیرآهن بال پهن14
نقدی0/0051,293,500استحصال مواد معدنی تخت سلیمانشمش طال 999

کشاورزی
نقدی )مچینگ(170027,900اندونزیاروغن پالم
نقدی122523,000قند و شکر دعبلشکر سفید

بــازار   داخلــی
دالیل مهم برای تک نرخی شدن ارز

مدت ها بود دالر نوسانات کاهشی را تجربه می کرد. ولی هفته گذشته این ارز توانست سطح 
3465 تومان را لمس کند. شاید بتوان دلیل این رشد قیمت را در تقاضای نقدی معامله گران 
و خرید های اجباری خالی فروش��ان، برخورد دالر به کف قیمتی )س��ه هزار و 430 تومان( و 
افزایش تقاضا و در نهایت اصالح قیمت دالر پس از چند کاهش متوالی جس��تجو کرد. ولیکن به نظر می رس��د دالر 
در بازار آزاد نتواند نوسانات افزایشی چندانی را تجربه کند چرا که به گفته مسئوالن و مقامات دولتی در نیمه دوم 

سال جاری، سیاست ارز تک نرخی در کشور اجرا خواهد شد. 
نرخ ارز متغیر مهمی بوده که همواره بر سیاس��ت های تجاری و پولی کش��ور تاثیر گذار بوده اس��ت. در نتیجه بخش 
اعظم��ی از ثبات در محیط اقتصاد کالن ناش��ی از ثبات در بازار ارز اس��ت. ش��ایان ذکر اس��ت اص��الح نظام بانکی 
و کاهش نرخ س��ود بانکی متناس��ب با نرخ تورم یکی از اولویت های اصلی دولت در س��ال جاری اس��ت و کاهش 
س��ودآوری س��پرده گذاری در بانک منجر به حرکت منابع به س��ایر بازارها خواهد شد که بازار ارز یکی از مهمترین 

جایگزین هاست.
یکسان س��ازی نرخ ارز نیز از جمله اولویت های مهم دیگر در بازار ارز اس��ت. در ح��ال حاضر بخش قابل توجهی از 
معامالت با نرخ غیر رس��می صورت می گیرد و فروش ارز با نرخ غیر رس��می برای دولت، درآمد های دولت را از این 

محل افزایش داده و به نوعی جبران کننده کسری بودجه ناشی از کاهش بهای نفت است. 
از س��وی دیگر با لغ��و تحریم ها وتمایل س��رمایه گذاران خارجی برای ورود به ایران به ط��ور حتم توجه ویژه ای به 
نوس��انات بازار ارز خواهد ش��د چرا که برای ورود س��رمایه گذاران خارجی الزم اس��ت تا بازار ارز شفاف و تک نرخی 
باش��د. در غیر  این صورت این بازار از وضعیت رقابتی فاصله گرفته و در نوس��انات مقطعی احتمال ورود سفته بازان 

نیز افزایش خواهد یافت.
 ضمن این که وجود ارزهای دو یا چند نرخی مش��خص نبودن سیاس��ت ارزی و ش��فاف نبودن استراتژی دولت در 
قبال تغییرات نرخ ارز متناس��ب با نرخ تورم از عوامل بازدارنده برای ورود س��رمایه گذاران خارجی خواهد بود. لذا با 

توجه به شرایط بوجود آمده، سیاست ارز تک نرخی الزم االجراست. 

مریم رستمی
تحلیلگر طال و ارز 

آوای آگاه

  قرارداد سلف چگونه قراردادی 
است؟

قراردادهای س��لف عادی از گذش��ته در 
بازار نقدی معامله می ش��ده و عرضه برخی 
شرکت ها از این طریق صورت می گرفته است. 
عقد سلف، قرار دادی است که در زمان انجام 
معامله وجه کاال دریافت می شود در حالی که 
خود کاال زمان معینی در آینده معامله خواهد 
شد، به این معنی که خریدار پول را پرداخت 
می کند درحالی که فروشنده کاال را در تاریخ 
معینی از آینده تعهد می کند تا تحویل دهد. 
بنابراین کاال پیش فروش می ش��ود و خریدار 
صد درصد وجه را باید در زمان انجام معامله 

پرداخت کند. از لحاظ فقهی در عقد سلف معمولی، شخصی که کاال را با پرداخت کامل وجه 
آن خریداری کرده است تا زمانی که اصل کاال را دریافت نکرده و به سررسید نرسیده، نمی تواند 
مالکیت آن کاال را به ش��خص دیگری منتقل کند. در این شرایط برای قراردادهای سلف بلند 

مدت، نگرانی هایی برای دستیابی به موقع دارایی خریداران به وجود می آید. 

  اگر در این مدت خریدار معامله س�لف وجه خود را الزم داش�ته باش�د یا به 
هر طریقی بخواهد که از دارایی خود اس�تفاده کند، چطور می تواند این کار را 

انجام دهد؟ 
برای رفع این مش��کل اوراق دیگری به نام اوراق س��لف اس��تاندارد طراحی شد و با کمک 
س��ازمان بورس به تصویب هیئت مدیره سازمان رسید. البته کمیته فقهی سازمان هم آن را 
بررس��ی و تاییدیه های الزم را در رابطه با این اوراق تهیه کرد، س��پس هیئت مدیره سازمان 

دستورالعمل و فرآیندهای اجرایی آن را تصویب کرد.  

  مزیت های اوراق سلف استاندارد چیست؟
مزیتی که اوراق س��لف اس��تاندارد یا به اصطالح اوراق س��لف موازی اس��تاندارد به اوراق 
سلف عادی دارند این است که بازار ثانویه دارند، یعنی کسی که در عرضه اولیه این اوراق را 
خری��داری می کند، می تواند در بازار ثانویه و قبل از زمان سررس��ید اوراق آن را معامله کند. 
بنابراین هر کس��ی که به وجه خودش نیاز داش��ته باشد می تواند اوراق خود را در بازار ثانویه 
بفروش��د. همچنین شخص ثالثی که اوراق را در بازار ثانویه خریداری کرده تا زمان سررسید 

یعنی همان زمانی که روز اول تعهد شده، می تواندکاالی خود را تحویل بگیرد. 
همچنی��ن در طراحی این اوراق، انعطاف بیش��تری به خرج داده ش��ده و اختیار خرید و 
فروش تبعی هم روی این اوراق پیش بینی شده است. هر اوراقی که می خواهد منتشر شود، 
ش��امل یک امیدنامه و مشخصات قرارداد اوراق است که اطالعات آن از طریق سایت رسمی 

بورس کاال در دسترس عموم قرار می گیرد. 

  عوامل مهم موثر در میزان سود اوراق سلف چیست؟
نخستین روزی که قرار است این اوراق منتشر شود، میزان سود هم در امیدنامه با جزییات 
کامل قید می شود ولی اوراق به اوراق و در عرضه کننده های مختلف این نرخ ها و حتی زمان 
انتش��ار متفاوت خواهند بود. این موضوع بس��تگی به توافق و توان عرضه کننده دارد تا آن 
بتواند سودی دهد که اوراقش جذابیت بیشتری برای فروش داخل بازار داشته باشد. همچنین 
میزان نیاز آن عرضه کننده به تامین مالی هم در این موضوع تاثیرگذار اس��ت. این موارد یک 
فرایند توافقی است. در طراحی اوراق همیشه یک مشاور پذیرش که اصوال نقش آن را تامین 
س��رمایه ها دارند وجود دارد. مش��اور پذیرش با عرضه کننده طرف قرار داد است و با تحلیل 
بازار موجود وضعیت مالی و توان تحویل کاالی فیزیکی را بررس��ی کرده و بنابراین اطالعات 

امیدنامه ای را طراحی می کند. 
مش��اور پذیرش به عرضه کننده پیش��نهاد می دهد که بنابر وضعیت و شرایط مالی و نیز 

اوضاع بازار، نرخ خاصی برای اوراق ش��ما در 
نظر گرفته ش��ود. در ص��ورت پذیرفتن این 
نرخ پیش��نهادی توسط عرضه کننده، مابقی 
فرآیند برای پذیرش اوراق در سازمان بورس 
و هیئ��ت اوراق بهادار مبتن��ی بر کاال طی 
می ش��ود و بعد از این مراحل فرآیند انتشار 

این اوراق به جریان می افتد.

  رویه و مراحل انتش�ار اوراق سلف به 
چه صورت است؟

تولیدکننده ه��ای کاال به ص��ورت عمده 
عرضه کنندگان اصلی این اوراق هس��تند و 
برای تامین مالیشان از این طریق می توانند 
روی کاالی مشخصی که توان تحویل آن را با توجه به سوابق فعالیتی و پیش بینی های آتی 
خود در سررسید دارند، کاالی مشخصی را تعهد کرده و تصمیم به فروش آن را در سررسید 
فرضا یک سال آینده در نظر بگیرند. تولیدکننده مذکور با یک شرکت مشاور پذیرش طرف 
قرارداد می شود و امیدنامه و مشخصات قرارداد را برای عرضه کننده تهیه می کند و در اختیار 
بورس کاال قرار می دهد. بورس کاال پس از بررس��ی و تایید آن در صورت نداش��تن مش��کل، 
امید نامه آن را به هیئت پذیرش کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار معرفی می کند.  بعد از این که بورس کاال امیدنامه را به هیئت پذیرش برد و آنجا مشاور 
پذی��رش دفاع ک��رده و در صورتی که هیئت پذیرش با پذیرش این اوراق موافقت کند، اینجا 

عرضه کننده مراحل انتشار را باید طی کند.
مراحل انتش��ار ش��امل  دریافت مجوزهای الزم از مراجع خ��اص و همچنین تضامین الزم 
را نزد ش��رکت  س��پرده گذاری مرکزی تودیع کند.  بعد از تکمیل مس��تندات عرضه کننده با 
هماهنگ��ی بورس کاال تقاضای انتش��ار اوراق در روز مش��خصی را می کن��د.  بورس کاال چند 
 روز قب��ل از انتش��ار اوراق از طریق اطالعیه رس��می، اطالع رس��انی عموم��ی می کند از طریق 
س��ایت اش و یک روزی برای عرضه اولیه مش��خص می کند. بعد از انجام عرضه اولیه، معامالت 
اتفاق می افتد و بورس کاال در اطالعیه اش تاریخ شروع بازار ثانویه را هم اعالم می کند. بعد از آن 
هم بسته به نوع انتشار و عرضه اولیه، تاریخ شروع بازار ثانویه هم متفاوت خواهد بود. تاکنون اوراق 

سلف منتشره در گروه محصوالت معدنی و فلزی، پتروشیمی و صنعت سیمان، بوده است. 

  قیمت ها در قرارداد سلف چگونه حساب می شود؟
ت��ا به حال عرضه های اولیه در معامالت س��لف به روش گس��ترده با قیمت ثابت بوده که 
فرمول محاس��به آن قیمت توسط عرضه کننده و با کمک مش��اور پذیرش خود در امیدنامه 
قرارداد و باتوجه به نوع کاال اعالم می ش��ود و بعد از این که عرضه اولیه انجام ش��د بر همان 
مبنایی که اعالم شده بوده قیمت ها را هم اعالم می کنند. بعد از عرضه اولیه، بازار ثانویه شروع 

می شود و تا سررسید که عموما یک ساله هستند طول می کشد.

  رویه معامالت سلف تاکنون به چه صورت بوده آیا خواسته های عرضه کنندگان 
را پوشش داده است؟

این ابزار، ابزاری نوپاس��ت و تا آشنایی همه فعاالن بازار با آن احتیاج به زمان بیشتری است. 
طوری که استارت آن از سال 1393 شروع شد که عرضه آن با اوراق سلف سنگ آهن شرکت 
گل گهر انجام ش��د. در س��ال 1394 این بازار رونق گرفت و بعد از آن عرضه کننده ها کم کم با 
این ابزار شناخت پیدا کردند و برای پذیرش کاالها با استفاده از اوراق سلف خود به بورس کاال 
رجوع کردند و در این سال شاهد استقبال خوبی در این بازار بودیم. تاکنون هم عرضه کننده ها 
از این بازار راضی بوده اند و از طرف دیگر کسانی که اوراق را دارند اغلب این اوراق را تا رسیدن 
به زمان سررسید نگه داشتند. طوری که معامالت بازار ثانویه کمتر بوده است. نکته قابل توجه 
در این میان وجود بازارگردانان در بازار ثانویه این اوراق است به این معنی که این اوراق با حضور 

بازارگردانان قابلیت نقدشوندگی دارند.       

تحلیل بازار
سقوط ارزی طالی جهانی

اونس طال پس از تجربه اوج 15 ماهه خود ، روز دوش��نبه با 25 
دالر سقوط به بهای 1265 دالر رسید. سودگیری معامله گران و 
افزایش ارزش دالر در برابر س��بدی از ارزهای بین المللی موجب 
کاهش قیمت و تقاضا برای طال شده است، تاجایی که افت شاخص های سهام نیز کمک 
چندانی به به فلز زرد نکرد و بازارهای جهانی تا لحظه تنظیم این گزارش طال را 1273 
دالر معامله می کردند. در بازار های داخلی نیز ش��اخص ارز که در ابتدای هفته به کانال 
3420 تومانی نزدیک ش��ده ب��ود با خریدهای معامله گران س��که و نرخ گذاری برخی 

صرافان بانکی و همچنین کاهش تحرک خالی فروشان روند آن تغییر کرد و در اواسط 
هفت��ه ت��ا محدوده 3460 تومان افزایش یافت تا نش��ان دهد هر کاهش قیمت به دلیل 
مصنوعی بودن با افزایش قیمت همراه خواهد بود. بازار طالی تهران به دنبال افت قیمت 
جهانی طال شاهد کاهش قیمت ها بود و هر سکه تمام بهارآزادی در مقاطعی حتی کمتر 

از ارزش ذاتی خود معامله می شد. 
سیر نزولی بهای سکه ، سررسید های آتی سکه را تحت تاثیر قرار داد و با نزدیک شدن 
به دوره تحویل سررسید اردیبهشت ماه ، سررسید دورتر )اسفند ماه 95( بازگشایی شد 
و این خود عامل دیگری برای افت قیمت سررسیدها بود. حجم معامالت و موقعیت باز 

مشتریان نیز نسبت به هفته ماقبل کاهش قابل توجهی داشتند.

شیما رضایی
کارشناس واحد آتی کاال 
کارگزاری سرمایه و دانش

اقتص�ادی  فعالیت ه�ای  ت�داوم  الزم�ه 
دسترس�ی به منابع مالی به موقع و کافی 
است و هرگونه تصمیمی در این بخش اثرات قابل توجهی 
بر بازده عملیاتی واحد تجاری گذاش�ته و منجر به تغییر 
ارزش ش�رکت  و در نهایت ثروت س�هامداران می ش�ود. 
در ح�ال حاضر یک�ی از الزام�ات بهبود فضای کس�ب و 

کار بنگاه ه�ای اقتص�ادی، کارآمدی در تامین س�رمایه و 
گس�ترش از طریق توسعه روش های دس�تیابی به منابع 

مالی کوتاه مدت از بازار سرمایه است. 
یک�ی از ای�ن روش ه�ا اس�تفاده از اوراق س�لف م�وازی 

استاندارد است. 
هرچند فلس�فه معامالت س�لف تامین مالی ب�رای  رونق 

فروش کاالهاس�ت اما در حال حاضرسودجذاب حاصل از 
این معامالت مورد اهمیت بیشتری قرار گرفته است. 

 این موضوع با اصل مورد نظر در اوراق سلف مغایرت هایی 
هم دارد در خصوص این اوراق، رویه اجرا و انتش�ار آنها با 
پدرام زادنو عزیزی، مدیر توس�عه بازار مشتقه بورس کاال 

گفت وگویی داشتیم که در ادامه می خوانید: 

لیلی شهیر
خبرنگار

بــازار   خارجــی

طال، آتشی زیر خاکستر!
با انتشار بسیار نامطلوب آمارهای اقتصادی ایاالت متحدۀ آمریکا و گسترش نگرانی ها پیرامون 
بزرگ ترین اقتصاد جهان، گدازه های زیر خاکس��تر در بازارهای جهانی زبانه کشید. اما دیری 
نپایید که با انجام سخنرانی آقای دودلی، رشد شاخص های سهام و تضعیف یورو، شعله های 

این آتِش الو نگرفته در نطفه خاموش شد. 
همان طور که می دانید تنها نکتۀ مثبت موجود در جلسۀ اسبق فدرال رزرو آمریکا، تداوم بهبود بازار نیروی کار این 
کش��ور ب��ود. مقامات فدرال رزرو با اتکا به همین نکتۀ مثبت، گزین��ۀ افزایش نرخ بهره در ماه ژوئن را از گزینه های 
ممکن ارزیابی کردند. اما طولی نکش��ید که با انتش��ار بس��یار منفی آمارهای اس��تخدامی این کش��ور، امید فعاالن 
بازارهای جهانی و س��رمایه گذاران برای افزایش این نرخ در ماه ژوئن به ناامیدی کامل بدل ش��د و ش��اخص دالر 
س��مت و  س��ویی نزولی به خود گرفت. هرچند که با وقوع این رخداد بس��یار بااهمیت، زمینۀ افزایش بهای طال در 
روز جمعه )17 اردیبهش��ت ماه( فراهم آمد، اما ارزش این فلز با توجه به بروز اتفاق های موازی دیگر، از رس��یدن به 

مقاومت های باالتر بازماند. 
اولین عامل بازدارندۀ طال، رشد شاخص های سهام بود؛ با افزایش گمانه زنی ها پیرامون تعویق زمان افزایش نرخ بهرۀ 
آمریکا، س��هام شرکت هایی که حاال مجال بیش��تری برای تامین مالی ارزان تر پیدا کرده بودند، با روندی روبه رشد 
همراه ش��دند. پارامتر بعدی، س��خنرانی آقای دودلی به عنوان رئیس فدرال نیویورک و تقویت دالر بود؛ وی در روز 
جمعه )17 اردیبهشت ماه( اعالم کرد که علی رغم انتشار آمارهای نامناسب از بازار نیروی کار ایاالت متحده، افزایش 
دو پله اِی نرخ بهره در سال جاری، منطقی ترین استراتژی ممکن خواهد بود. آخرین فاکتور ممانعت کننده از افزایش 
بهای طال )در همین روز(، ریش��ه در افزایش ناآرامی ها در یونان و اعتصاب 48 س��اعتۀ شهروندان این شهر داشت. 
یونانی ها که از شکست های متوالی در جلسات برگزار شده با بستانکاران خارجی خود به ستوه آمده بودند، تصمیم 

به بازبینی بیشتر در پروپزال اصالحی خود گرفته و با واکنش منفی مردم خود روبه رو شدند. 
الزم به ذکر است که در نخستین  روزهای هفتۀ گذشته، مجلس یونان تشکیل شد و دولتمردان این کشور، تصمیم 
به افزایش س��طح مالیات ها و کاهش مس��تمری بازنشس��تگان گرفتند. بدین ترتیب موج وسیع تری از نارضایتی ها 
در س��طح این کش��ور به وجود آمد. اما این تمام ماجرا نبود، چرا که جلسۀ برگزاری شدۀ دولت این کشور با سران 
اروپایی )طی روز دوشنبه اخیر( به هیچ نتیجۀ تعیین کننده ای مختوم نشد و بار دیگر وزیران مالی 19 کشور حوزۀ 

پولی اروپا برای انجام بررسی های بیشتر نشست را ترک گفتند.

چشم  انداز
بااهمیت ترین رویداد هفتۀ پیش��رو، انتش��ار بیانیۀ مربوط به آخرین جلسۀ فدرال رزرو است. از آنجایی که جزئیات 
ناگفتۀ زیادی در جلس��ۀ اخیر بانک مرکزی این کشور وجود داشت، رصد محتویات این صورتجلسه برای تشخیص 
آیندۀ قیمتی طال موثر واقع خواهد ش��د. عالوه بر انتش��ار این بیانیه، تعدادی از آمارهای تورمی، صنعتی و مسکن 
آمریکا نیز به اعالن عموم خواهند رسید که در شرایط نرمال بازار، افزایش آن ها تقویت کنندۀ دالر و کاهندۀ بهای 

طال خواهد بود و برعکس.

مرجان فتاحی
تحلیلگر بازارهای جهانی 

آوای آگاه

لزوم توجه به هدف اصلی اوراق سلف؛ تامین مالی بنگاه های اقتصادی 
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حامد کریمی
کارشناس ارشد 

سرمایه گذاری
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گردش س��فارش های الکترونیک صندوق های س��رمایه گذاری )میلیون دالر(

اگرچه کشور مالزی از زمان پیدایش »بورس 
اوراق بهادار ماالیا« در س�ال 19۶۰ صاحب 
جایگاه داد و ستد قانونمند بوده است، اما بورس مالزی - که 
پیشتر »بورس اوراق بهادار کواالالمپور« نامیده می شد - به 
ش�کل کنونی در س�ال 19۷۳ تأسیس ش�د. پس از تغییر و 
تحوالت فعالیت های کاری ب�ورس اوراق بهادار کواالالمپور 
به ش�رکت زیرمجموعه و تحت تملک ب�ورس مالزی به نام 
»بورس اوراق بهادار« منتقل ش�د. داتوک س�ری تاج الدین 
آت�ان از ابتدای آوریل س�ال ۲۰11 مدیرعاملی بورس مالزی 
را ب�ه عهده دارد او همچنین عهده دار س�مت مدیر ارش�د 
اجرایی و مدیرعامل بانک ملی سیمپنان نیز هست.در ادامه 

گفت وگوی وی بانشریه فوکوس از نظر می گذرد:
  

  آی�ا با نگاهی به ش�رایط فعل�ی اقتصادی، 
بازار و چش�م انداز نظارتی در سراسر جهان، 
چی�زی وجود دارد که باعث نگرانی ش�ما در 

این شرایط شود؟
عملکرد کلی از بازارهای جهان و منطقه، این که بتوان آنها را 
توس��عه یافته و یا در حال ظهور نامی��د، نظم و هدف اصلی را در 
مقایس��ه با عملکرد طوالنی مدت آنها بازداشته بود. به غیر از این 
موضوع من احساس می کنم که فعالیت های تجاری در بازار مالزی 
به قدرت خود باقی مانده، یکپارچگی بازار ما تحت تاثیر هیچ عاملی 
قرار نگرفته و ما همچنان به حصول اطمینان از عملکرد منصفانه 
و منظم بازار سهام ادامه می دهیم.  در چشم انداز فعلی تکنولوژی 
مخرب و دیجیتالی کردن هر چیز بر روی بازار تاثیرگذار بوده و این 
تاثیر ادامه خواهد یافت؛ تکنولوژی به همان اندازه که دارای فرصت 
است می تواند در عین حال یک تهدید هم تلقی شود و این بدان 
معناست که مدل های تجاری جدید امکان خلق شدن دارند مانند 
مدل های مبتنی بر بالکچین که برای هماهنگی با انتظارات جدید 
و باال بردن س��رعت تاثیرگذاری و بهره وری خلق شده اند. ما در 
بورس مالزی از تکنولوژی های جدید با آغوش باز استقبال می کنیم 
چ��را که آن را مفهوم معادل مردم س��االری و البت��ه ابزاری برای 
دسترس��ی به دقیق ترین اطالعات می دانیم و به صورت همزمان 
به این تشخیص رسیده ایم که در این چشم انداز همیشه در حال 
تغیی��ر باید اطالعات خود را به روز رس��انی کرده و تالش خود را 
برای حفظ بازاری منصفانه و منظم به کار بگیریم و همانطور که 
رو به جلو پیش می رویم یکی از نگرانی های اصلی ما تاثیری است 
که اصالح مقررات دارد. تغییر در سیاس��ت های نظارتی می تواند 
به تغییرات قابل توجهی منجر ش��ود و توانایی ما در پذیرش این 

تغییرات ما را مصمم می کند که در عرصه رقابت ها پایدار بمانیم.

 چ�ه پروژه، ط�رح و یا روی�دادی دارید؟ و یا 
بهتر بگویم آیا شما در حال اجرای طرحی برای 

رسیدگی به مسایل واقعی اقتصادی هستید؟
 بورس مالزی به صورت کامل به اهمیت شرکت های کوچک 
و متوس��ط در بازار سرمایه آگاهی دارد. بر اساس گزارش جامع 
س��ازمان های کوچک و متوس��ط مالزی ۲۰۲۰-۲۰۱۲، سهم 
شرکت های کوچک و متوسط در متوسط رشد ناخالص داخلی 
این کشور )بر اساس ۳۲ درصد سال ۲۰۱۰( در مقایسه با متوسط 
۳۹ درصدی برای دیگر کشورهای با درآمد متوسط و ۵۱ درصد 
کشورهای با درآمد باال در نمایندگی این شرکت های کوچک و 
متوسط باقی می ماند. برای برقراری آینده ای شاداب و با طراوت 
و البته متنوع ما طرح های جدیدی در نظر داریم که دسترسی به 
سرمایه را برای شرکت های کوچک و متوسط بهبود می بخشد. 
بورس مالزی در عین حال در تالش است تا پیشنهادهای ارزشی 
خود را در زمینه مالی اسالمی تقویت بخشد. با وجود ۷۴ درصد از 
شرکت های حاضر در بورس مالزی )آمار تا پایان سال ۲۰۱۵( در 
دسته بندی شرکت های اسالمی قرار می گیرند. ما پایه ای محکم 
در اختیار داریم که بر اس��اس آن می توانیم به توسعه اهداف در 

زمینه بازار سرمایه اسالمی دست یابیم.

  آی�ا ب�ازار ارز خ�ود را در این زمین�ه پایدار 
می دانی�د؟ طرح های جدی�دی در این فضا در 

نظر دارید؟
هدف دس��تورکار پای��داری و ثبات ما خالقی��ت و بازبینی 
شیوه هایی است که به سمت استاندارد سازی و جهانی شدن و 
ساخت اکو سیستمی بر اساس پایداری است که در بازار سرمایه 
به پیش می روند، در این راس��تا پرده ب��رداری بورس مالزی از 
چارچوب ثبات و پایداری سال ۲۰۱۵ به تشویق استراتژی های با 
ثبات تر در میان شرکت های موجود در لیست ما پرداخته است. 
موضوعی که این چارچوب ها بر آن اصرار دارند اصالحات مربوط 
به الزامات فهرس��ت و انتشار راهنما و ابزار پایداریست. در سال 
۲۰۱۵ ما در عین حال شریک معامالت پایدار سهام ملل متحد 
شدیم و پشتیبانی بیشتری از تجارت های باثبات به عمل آوردیم. 
در س��ال ۲۰۱۶ ما به افزایش و تنوع تعامل با سرمایه گذاران و 

آموزش به آنها در زمینه تعامالت پایدار ادامه خواهیم داد.

  موف�ق ترین محصول خود را در س�ال های 
اخیر چه می دانید؟ و چه چیزی در چنته دارید 
ک�ه بتوانید بگویید زندگی مردم را با تغییر رو 

به رو می کند؟
 یکی از موفق ترین محصوالت ما در سال های اخیر مشتقات 
ب��ورس مال��زی )بی ام دی( در روغن نخل خام آتی )اف س��ی 
پی او( بوده که قیمت معی��ار جهانی برای صنعت روغن نخل 
محسوب می شود. با پیشینه قابل توجه بیش از سی ساله قیمت 
روغن نفت خام مش��تقات بورس مالزی نقط��ه مرجع در بازار 
روغن و چربی و خوراک های صنعتی به شمار می رود. در زمینه 
انج��ام کاری متفاوت من به تکنولوژی نهفته در هس��ته هدف 
دموکراس��ی سازی برای دسترس��ی به اطالعات دقیق و عینی 
به منظور فراهم آوردن ش��رایط الزم برای سرمایه گذاران اشاره 
می کنم. راه اندازی بازار س��رمایه مالزی، سکوهای اینترنتی ما 
س��رمایه گذاران جزء را هدف قرار داده اند که این طرحی مهم 
برای فراه��م آوردن منابع غنی داده های بازار برای هر کس��ی 
اس��ت که به آن نیاز دارد. تجارت فعال با س��رمایه گذاری های 
جزیی باعث می شود که از باقی ماندن حضور یک بازار سرمایه 
محلی جذاب و قوی اطمین��ان حاصل کنیم. بنابراین نوآوری 
اولویت بورس مالزی اس��ت و ما همکاری را با ش��رکای خود تا 
جای��ی که محصوالت و خدمات جدیدی ب��رای بازار ما عرضه 
کنند ادامه می دهیم. ما همچنین یکی از نخستین بازارهای در 
حال ظهور جهان در زمینه شاخص سازگاری با محیط زیست 
هستیم؛ سرمایه گذاران سراسر جهان به خصوص سرمایه گذاران 
آ س��ه آن، تذکرهایی محیط زیستی و اجتماعی دریافت کرده 

اند. این ش��اخص در عین حال به عنوان نقطه مرجع لیس��ت 
ش��رکت های ما به معیاری علیه آرزوی تالش های گام به گام 
برای استانداردهای پایدار است.همانطور که پیش از این اشاره 
کردم بخش سازمان های کوچک و متوسط بازار سرمایه آینده ما 
را در اختیار می گیرند. پشتیبانی از گسترش شرکت های کوچک 
و متوسط ناحیه ای است که ما قصد داریم تاثیری عمیق بر آن 
داشته باشیم.  آسان س��ازی دسترسی بیشتر به سرمایه برای 
ش��رکت های کوچک و متوس��ط در زمانی است که قرار بر آن 
اس��ت تا از حفاظت از سرمایه گذاران اطمینان حاصل کنیم در 

نتیجه یکی از نگرانی های اصلی ما نوع حرکت رو به جلوست.

 دیدگاه ش�ما در مبادالت ارزی و بازار حاصل 
از آن چیست؟ آیا هدف خود را تنها منطقه ای 

ارزیابی می کنید؟
 دیدگاه ما تبدیل شدن به شریکی برتر برای جذب سرمایه های 
آسیایی، تجارت و س��رمایه گذاری است؛ به عنوان یک شریک 
برتر بورس مالزی پیشنهاد یک بازار سرمایه منصفانه و منظم را 
ارائه می کند که به راحتی قابل دس��ترس است و این دسترسی 
راحت برای تنوع و نوآوری محصوالت امکان پذیر است. عالوه بر 
آن، شرکت های فهرست شده ما در حال تبدیل به قهرمان های 
ناحیه ای اس��ت. پ��س از آن نقش ما پش��تیبانی و همکاری در 
توس��عه آنهاست. آمار تعداد مصرف کنندگان داخلی ما تنها به 
۳۰ میلیون می رس��د در حالی که با دسترس��ی به آ سه آن این 
رقم به بیش از ۶۰۰ میلیون مشتری خواهد رسید. مزایا و نقاط 
قوت این فرصت آ س��ه آن بدان معنی است که اگر ما خودمان 
را در موقعیتی مناسب به پیش ببریم، وقتی سرمایه گذاران برای 
سرمایه گذاری در آ س��ه آن قدم برمی دارند تنها کاری که باید 
انجام بدهند سرمایه گذاری در مالزی است. این جریان موقعیت 

ما را به عنوان بورس اوراق چند ملیتی تقویت می کند.

  ب�ورس مالزی چطور خود را برای تحول های 
اجتن�اب ناپذیر آماده می کن�د؟ منظور اثرات 
مخربی است که تکنولوژی  جدید در سال های 
پیش رو بر بازار سرمایه و ارز باقی می گذارند؟

 فناوری های جدید به هر حال زندگی، شغل و به طور کلی 
اقتصاد جهانی را با تغیی��رات رو به رو می کنند. آن چه واضح 
است آن است که همه چیز به سرعت در حال تغییر و پیشرفت 
از روش های سنتی سرمایه گذاری به روش هایی است که بیشتر 
مبتنی بر اینترنت است. ما در عین حال این را می دانیم که باید 
با آغوش باز از فرصت هایی که با بیدار شدن این فناوری مخرب 
ایجاد می شوند استقبال کنیم. در ساخت آینده، تبادل فناوری 
از جمله مهمترین نکات کلیدی است که باید بر روی آن تمرکز 
کرد؛ بورس مالزی راه بزرگ دیجیتالی و اینترنتی شدن را پیش 
از ای��ن آغاز کرده و تاکنون مجموعه ای از خدمات الکترونیکی 
را هم به اجرا درآورده است. ما برای سرمایه گذاران سود سهام 
الکترونیکی، حقوق الکترونیکی و مشارکت الکترونیکی را برای 

راحتی انجام کار و بهره وری باالتر معرفی کرده ایم.

 ب�ازار مبادالت ش�ما تا چ�ه ان�دازه به روی 
سرمایه گذاری های خارجی باز است؟ 

ب��رای  مال��زی  ب��ورس  در  گون��ه محدودیت��ی  هی��چ   
س��رمایه گذاری های خارجی وجود ندارد. سهامداری خارجی 
مال��زی از دیدگاه س��رمایه گذاری در بازار به ترتیب از ۱۶.۶ به 
۱۶.۸ درصد و از ۲۲.۳ به ۲۲.۷ درصد در مارچ ۲۰۱۶ افزایش 

یافته است.

  ش�رایط فعلی بازار س�رمایه از نظر شما در 
وضعیت مناسبی به سر می برد؟

 بله همینطور است.

مدیرعامل بورس مالزی خبر داد:

راه اندازی بورس چندملیتی در مالزی

جایگاه ادغام و تملیک در قانون تجارت ایران
ادامه از صفحه۳

 معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی که هس��ته مطالعاتی برای اصالح 
قانون تجارت تش��کیل داده بود، شورای راهبری تش��کیل داد و در این شورا، چارچوب و 
اصول کار تدوین ش��د. معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی که هس��ته ای 
مطالعاتی برای اصالح قانون تجارت تش��کیل داده بود، ش��ورایی راهبردی تش��کیل داد و 
در این ش��ورا، چارچوب و اصول کار تدوین ش��د. بنا شد ابتدا چهار پژوهش درباره قانون 
تجارت انجام گیرد تا ابعاد اصالح قانون مشخص شود. موضوعات این چهار طرح پژوهشی 
عبارت بودند از کلیات، اس��ناد تجارتی، ش��رکت ها و بازسازی و ورشکستگی. برای هریک 
از این طرح ها مجری تعیین ش��د و مجریان پس از نظرخواهی از دس��تگاه های اجرایی و 
صاحب نظ��ران، پیش نویس الیحه اصالحی قانون تج��ارت را که دارای حدود ۱۱۰۰ ماده 
بود، تنظیم کردند. این پیش نویس توسط وزارت بازرگانی به دولت ارسال شد، دولت هم 
با تش��کیل کمیسیونی ویژه و نیز با کمیته ای کارشناس��ی مرکب از ۱۹ تن از نمایندگان 
دستگاه های اجرایی مرتبط، متخصصان حقوق، اقتصاد، مالی، بانکی و تجاری، پیش نویس 

را بررس��ی کرد و دو حقوقدان برجس��ته نیز آن را ویرایش کردند. این کار تا سال ۱۳۸۴ 
طول کش��ید و س��رانجام دولت آن را در خرداد ماه ۱۳۸۴ به عنوان یک الیحه تصویب و 
در ۱۰۲۸ ماده به مجلس ارسال کرد. در این الیحه جدید تالش شده تا واقعیت های روز 
اقتصادی کش��ور وارد قانون شود. یکی از مس��ایلی که در الیحه جدید به آن اشاره شده، 
مباحث مربوط به ادغام و تملیک اس��ت. اما اکنون بعد از دس��ت کم ۱۲ سال که از شروع 
تغییر در قانون تجارت می گذرد، این قانون همچنان تصویب نشده و در نهایت این الیحه 
مجددا به مجلس بازگشته و تاکنون در مجلس مسکوت مانده است. بسیاری از حقوق دانان 
می گویند که روند تصویب هیچ قانونی در کشور از زمان تدوین در دولت و ارایه به مجلس، 
به اندازه قانون تجارت طول نکش��یده اس��ت و این در حالی اس��ت که امروزه شرکت ها با 
تغییرهای ناگزیر جدیدی مواجه هستند )از جمله مباحث مربوط به ادغام و ترکیب که در 
دوران پساتحریم و باز شدن درهای تجارت جهانی و مباحث مربوط به رقابت، به مساله ای 
ضروری و مورد نیاز برای شرکت ها تبدیل شده است( که چارچوب قانون قدیمی جوابگوی 
این نیازها نیست و راه را برای ورود به حوزه های کاری مربوطه مشکل و با موانعی روبه رو 
کرده اس��ت. امیدواریم که این قانون هرچه سریع تر و با کیفیت )بدون نیاز به آیین نامه و 

بخشنامه و تفاسیر متفاوت( تصویب و اجرایی شود. 

بررسی
ریسک سرمایه گذاری در بازارهای نوظهور افزایش یافت

رکود بورس در ترکیه و برزیل با افزایش تنش های سیاسی
در دوران بحران اقتصادی جهان، بازارهای در حال توس��عه با رشد خارق العاده ای روبه رو شدند. این 
روند برای چند سال ادامه یافت. اما پس از آن با بهبود وضعیت اقتصاد جهانی و قدرت گرفتن کم و 
بیش دالر بورس این کشورها جذابیت خود را از دست داد. البته این یکی از دالیل کاهش جذابیت این بازارها بود. افزایش 
تنش سیاسی و رکود در بخش کاال نیز به روند کاهش سرمایه گذاری دامن زد. به هرحال مدتی بود که بازارهای نوظهور 
به آینده خود امیدوار ش��ده وش��اهد رشد شاخص بورس های خود بودند. اما افت و خیز بورس کشورهایی مانند ترکیه و 
برزیل در هفته گذشته داستان دیگری را حکایت می کند. پس از اوج گیری اخیر بورس کشورهای در حال توسعه اکنون 
س��رمایه گذاران در این بازارها نگران به نظر می رس��ند. به خصوص وضعیت بورس ترکیه و برزیل نامساعد است. به این 

ترتیب بازارهای در حال رشد ناگهانی محبوبیت خود را از دست داده اند.
 کاهش ارزش واحد پول های محلی عاملی مهم در کاهش ارزش بورس این کش��ور در هفته گذش��ته بود. همزمان 
با قدرت گرفتن دالرو افزایش احتمال تغییر نرخ س��ود بانکی این بازارها به چالش کش��یده شده اند. سرمایه گذاران این 
بازارها بس��یار نگران هس��تند زیرا بازارهای در حال رشد ۱۳ هفته متوالی از جریان خالص سرمایه ها سود بردند. به این 
ترتیب ارزش آنها نیز کمی افزوده ش��د و در نتیجه احتمال بیش��تری دارد با انتشار اخبار بد دچار کاهش شوند. شاخص 
» iShares MSCI بازارهای نوظهور« هفته گذش��ته ۵ درصد کاهش یافت. به این ترتیب رشد ساالنه این شاخص به 
رقم ناچیز ۲ درصد رسید. اکنون ممکن است سرمایه گذارانی که نتوانستند از فرصت های سرمایه گذاری در بهار ۲۰۱۶ 
اس��تفاده کنند، با قیمت های کم س��هام در این بازارها اغوا ش��وند. اما بایدتوجه داشت خرید در این حالت چندان اقدام 
درستی نیست. سرمایه گذاران به خصوص باید از بازارهای برزیل و ترکیه دوری کنند. در این بازارها ریسک سرمایه گذاری 

بسیار باالست زیرا هردو دستخوش چالش های سیاسی هستند. 
برزیل نیازمند اصالحات اقتصادی و سیاسی

 در برزیل دیلما روس��ف رییس جمهور چپ گرای برزیل احتماال نتواند موافقت کنگره را جلب کرده و تعداد رای های 
الزم را برای حفظ س��مت به دس��ت نیاورد. او ادعا می کند هیچ عمل خالفی انجام نداده اس��ت اما احتمال دارددر آینده 
نزدیک مجبور ش��ود قدرت را به نایب ریاس��ت جمهوری یعنی »مایکل تمر« واگذار کند. به نظر می رسد تمر در مقایسه با 
روس��ف سیاست های بهتری برای حفظ بازار در پیش بگیرد. شاخص iShares MSCI Brazil برزیل هفته گذشته ۱۶ 
درصد سقوط کرد. اما در مقایسه ساالنه شاهد ۳۵ درصد رشد بوده است که دلیل آن احتمال تغییرات سیاسی و اصالحات 
اقتصادی اس��ت. جیمز بارینو یکی از مدیران ارش��د موسس��ه Schroders Investment Management در لندن 
می گوید: این تغییر در مقایسه با چند سال گذشته بسیار قابل توجه است.  اما اقتصاد برزیل همچنان با ضعف دست و پنجه 
نرم خواهد کرد مگر آنکه رییس جمهور جدید اصالحاتی را انجام دهد، ارزش پول ملی کشور بهتر شود و در نهایت برزیل 
بتواند دوباره اعتماد سرمایه گذاران خارجی را جذب کند. دستیابی به تمام این اهداف فرآیندی کند و وقت گیر است. این 
درحالی اس��ت که پیش بینی می ش��ود تولید ناخالص ملی برزیل در سال جاری ۳.۵ درصد کاسته شود. اما در سال ۲۰۱۷ 
میالدی به طور حتم رشد تولید ناخالص ملی آن مثبت خواهد بود. همچنین پتروبراس شرکت ملی نفت برزیل که سرآغاز 
مشکالت مالی این کشور افشای رسوایی مالی در آن بود نیز اعالم کرده است دارایی های خود به قیمت ۱.۴ میلیارد دالر را 

خواهد فروخت. اما این رقم بخش ناچیزی از بدهی ۱۵ میلیارد دالری این شرکت دولتی به حساب می آید.
خشونت داخلی در ترکیه به ضرر بازار

 در ترکیه نیز رجب طیب اردوغان رییس جمهور کشور نیز اکنون با بحران قدرت روبه رو شده است زیرا احمد داوود 
اغلو نخست وزیر کشور از سمت خود استعفا داده است. این روند به کاهش ارزش ۴ درصدی لیره ترکیه در مقابل دالر 
منجر ش��د. در حال حاضر ترکیه یکی از اقتصادهای ضعیف منطقه به ش��مار می رود اما وضعیت آن بهتر از برزیل است. 
همچنین رشد تولید ناخالص ملی آن در سال ۲۰۱۶ میالدی ۳.۵ درصد پیش بینی شده است. اما عدم قطعیت سیاسی 
در این کش��ور محیط چندان مناس��بی رابرای س��رمایه گذاران فراهم نمی کند. عالوه برآن ترکیه دچار مشکل خشونت 
داخلی نیز است که نماد آن در اختالف با همسایگانش کامال مشخص است. همچنین اختالف آن با اتحادیه اروپا درباره 
وضعیت مهاجران س��وری نیز اوضاع را وخیم تر کرده است. روز جمعه گذشته اردوغان اعالم کرد برخی از درخواسته ای 
 اروپا در خصوص سفر بدون ویزا را برآورده نخواهد کرد. او گفت: ما به شیوه خود عمل می کنیم. پس از این امر شاخص
 iShares MSCI Turkey ETF( TUR(. که س��ال جاری ۱۱ درصد رش��د کرده بود در هفته گذش��ته ۱۲ درصد 
س��قوط کرد. ایلیا فیگین یکی از استراتژیس��ت های موسس��ه WallachBeth Capital در نیویورک تخمین می زند 
کاهش قیمت سهام در ترکیه وبقیه بازاهای نوظهور در ماه های آتی ادامه خواهد یافت. او در این باره می گوید: سیاست های 
مالی در مقابل کاهش ارزش دالر موفق بوده اس��ت . این روند در بازارهای نوظهور انگیزش اساس��ی برای جذب سرمایه 
بوده است.از سوی دیگر بهبود قیمت نفت نیز به این روند کمک کرده است با این وجود نمی توان ریسک سرمایه گذاری 

در این بازارها را به طور کامل قابل قبول دانست.
اصالحات اقتصادی عربستان به سود بازار سهام 

در کنار بورس کشورهای در حال رشد، بورس های خاورمیانه نیز طی هفته های گذشته با نوسان روبه رو بودند. این در 
حالی بود که افزایش و کاهش قیمت نفت و گمانه زنی درباره اصالحات اقتصادی در این منطقه سرمایه گذاران بورسی را 
دچار تردید کرده است. به هرحال هفته گذشته بورس های خاورمیانه نیز با چالش روبه رو بودند. اما در نخستین روز هفته 
کاری جدید بیش��تر شاخص های این منطقه رش��د کردند که دلیل آن بهبود وضعیت وال استریت و قیمت نفت بود. این 
درحالی بود که تغییرات در ساختار سیاست های اقتصادی دولت عربستان نیز در بهبود وضعیت شاخص ها تاثیرگذار بود.

شاخص TASI درعربستان سعودی در حالی به کار خود پایان داد که ۰.۲ درصد رشد کرده بود. همچنین شاخص صنایع 
پتروشیمی این کشور ۰.۳ درصد افزایش یافت. دولت این کشور وزیر نفت و سرپرست بانک مرکزی را در کنار برخی وزرای 

دیگر تغییر داد. به این ترتیب یک وزرات تحت نظر خالد الفلیح به وجود آمد تا رشد صنعتی را کنترل کند.

شیوا سعیدی
مترجم

ص��دای  اقتصاد آرم��ان
شاخص جهانی نوآوری

در گزارشی که توسط موسسه اینسیاد و با همکاری دانشگاه کورنل و سازمان مالکیت فکری جهان منتشر شده، 
تاثیر سیاست های نوآورانه بر توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. گزارش امسال که بر اساس داده های سال 
۲۰۱۵ منتشر شده، در برگیرنده ۱۴۱ کشور است که در مجموع بیش از ۹۵ درصد از جمعیت جهان و ۹۸.۶ درصد 
جهان تولید ناخالص داخلی دنیا را تش��کیل می دهند. در این گزارش ش��اخص های ورودی نوآوری که شامل عناصر 
اقتصاد ملی اس��ت و فعالیت های نوآورانه را ممکن می س��ازد، شاخص های خروجی نوآوری که محصوالتی که نتیجه 
فعالیت های نوآورانه در اقتصاد است و اثرات آن براقتصاد را بررسی می کند و نسبت بازدهی خالقیت که نمایانگر این 
اس��ت که چقدر از محصوالت نوآورانه از ورودی های نوآوری نش��ات می گیرند، اندازه گیری می شود. برآیند این ها که 

جمعا ۷۹ زیرشاخص است به عددی بین صفر تا ۱۰۰ بین هر کشور تبدیل می شود.
 مانند سال گذشته در گزارش امسال نیز سوئیس در رتبه اول قرار گرفته است، امتیاز این کشور ۶۸.۳ است و انگلیس 
با امتیاز۶۲.۴۲ و سوئد با امتیاز ۶۲.۴۰ در رده های دوم و سوم هستند. کشورهای هلند، آمریکا، فنالند، سنگاپور، ایرلند، 
لوکزامبورگ و دانمارک در رده های سوم تا دهم قرار گرفته اند. ایرلند که در گزارش سال ۲۰۱۴ ، یازدهم بوده ، امسال هشتم 
است و هنگ کنگ از دهم به رتبه یازدهم رفته است. از میان ۲۵ کشور اول گزارش سال ۲۰۱۴ تنها مالت از رتبه ۲۴ به رتبه 
۲۶ س��قوط کرده اس��ت و چک در رده بیست و چهارم جای آن را گرفته است. در میان کشورهای منطقه که گروه آسیای 
شمالی و غربی هستند، اسرائیل با امتیاز ۵۳.۵۴ در رده بیست و دوم قرارگرفته و عربستان سعودی با امتیاز ۴۰.۶۵ در رده 
چهل و سوم است. امارات و قطر ، ترکیه و بحرین نیز به ترتیب چهل و هفتم ، پنجاهم، پنجاه هشتم و پنجاه نهم هستند. در 
این گزارش، ایران در میان کشورهای آسیای جنوبی و مرکزی دسته بندی شده است و در میان این کشورها در رده چهارم 

است. رتبه ایران در کل گزارش صد و ششم است.
@radio_eghtesad / منبع: صدای اقتصاد آرمان                                                                                             

بورس
روزهای معامله 2016

فوریه 2016
از ابتدای سال 

تاکنون فوریهژانویه

منطقه امریکا

0.00.0210.0 باربادوس

0.70.7191.5 سائو پائولو )برزیل(

93.850.921144.7 سانتیاگو

0.91.8212.7 لیما )پرو(

14.512.21826.7 پاناما

9.116.61425.6 کاستاریکا

8 320000.2 4568.0 432.2 نیویورک

8 201.3 3 4650.1 551.1مجموع منطقه

منطقه آسیا- اقیانوسیه

65.868.618134.5 مالزی

0.50.4200.9 چیتاگونگ )بنگالدش(

0.00.0190.0 کلمبو )سریالنکا(

بورس
روزهای معامله 2016

فوریه 2016
از ابتدای سال 

تاکنون فوریهژانویه

13.39.22022.5 داکا )بنگالدش(

0.40.1160.5 هوشی مینه )ویتنام(

1 735.5740.418476.0 هنگ کنگ

15 1020030.7 4169.1 861.6 ژاپن

14.26.71820.9 کره

0.10.0210.1 ملی هند

4.23.4207.7 نیوزیلند

1.31.5192.8 فیلیپین

482.9291.216774.2 شانگهای

32 1216436.7 19453.9 982.8 شنزن

0.00.0200.0 تایلند

0.00.0130.0 تایوان

49 907.5 23 26744.7 162.8مجموع منطقه

بورس
روزهای معامله 2016

فوریه 2016
از ابتدای سال 

تاکنون فوریهژانویه
منطقه اروپا- آفریقا- خاورمیانه

0.00.0210.0 عمان
5.45.22110.6 آتن

0.00.0200.0 بیروت
0.00.0210.0 تونس

0.00.0210.1 بخارست )رومانی(
2.5NA212.5 بوداپست

375.3350.121725.3 ژوهانسبورگ
0.10.1210.2 قزاقستان
10.812.02122.9گروه  لندن

9.111.42120.5 مسکو
4.011.11915.1 موریس

60.4166.421226.8 اوراق بهادار تهران
0.10.1210.1 اوکراین

1 024.1 467.6556.4مجموع منطقه
مجموع فدراسیون 

59 132.8 27 31951.3 181.6جهانی بورس ها

اکرم شعبانی
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تخته سیـــاه

دانش اجتماعی در اثر آموزش صحیح 
بوجود می آید.

ویلیام لوئیس

برگ آخر

آندری در یک خانواده یهودی در اتحاد جماهیر ش��وروی متولد 
ش��د و بعدها خانواده او در سال ۱۹۷۶ وقتی که او یک نوجوان 
بود به روچستر در آمریکا مهاجرت کردند، جایی که او به یک مدرسه محلی رفت و 
درس خواند و زبان انگلیسی اش را با دنبال کردن قسمت های مختلف سریالی به نام 
»فرش��تگان چارلی« آموخت. پس از آن به تحصیل علم ریاضیات پرداخت و موفق 
شد مدرک کارشناسی خود را در این زمینه از دانشگاه هاروارد در سال ۱۹۸۲ دریافت 
کند، او سپس تحصیالت تکمیلی خود را در مدرسه اقتصاد گذراند و مدرک دکترای 
خود را در این رش��ته در سال ۱۹۸۶ از دانشگاه ام آی تی دریافت کرد. در سال اول 
دانشجویی خود درس ریاضیات ۵۵ را با برد دلونگ گذراند و خودش اعتراف می کند 
که وقتی این درس را خواند به روش��نی به این نتیجه رسید که نمی تواند تبدیل به 
یک ریاضیدان شود، اما این تجربه به او این شانس را داد که در  آینده با دلونگ کتابی 

مشترک بنویسد.
ش��الیفر استاد راهنما و یکی از اساتید تاثیرگذار در نظریاتش را زمانی که دانشجوی 
دوره کارشناسی در دانشگاه هاروارد بود مالقات کرد، کسی که بعدها همکار او در زمینه 
نوشتن کتابی مشترک شد و همکاری آن ها با کار در یک دانشگاه ادامه یافت. او از سال 

۱۹۹۱ به مقام اجرایی در دپارتمان اقتصادی دانشگاه هاروارد 
دس��ت یافت و از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ استاد اقتصاد ویپل 
وی ان جونز بود. پیش از آن در دانشکده تحصیالت تکمیلی 
رشته بازرگانی در دانشگاه شیکاگو و مدت بسیار کوتاهی در 

دانشگاه پرینستون تدریس می کرد.
آندری ش��الیفر در اوایل دهه ۹۰ یکی از مشاوران آناتولی 
چوبایس، یکی از مهندسان خصوصی سازی در روسیه بود. 
در آن زمان موسسه توس��عه بین  المللی دانشگاه هاروارد 
قراردادی داش��ت که بر اس��اس آن به دولت روسیه برای 
اجرای طرح های خصوصی  س��ازی مش��اوره می  داد و در 
این دوره ریاس��ت این مرکز به عهده شالیفر بود. از دیگر 
فعالیت های او راه اندازی بازار بورس روسیه بود که امروزه 

بازاری در سطح بورس های بین  المللی است. 
پس از مدتی همکاری او با دولت روسیه برای وی دردسر ساز شد، او که همزمان با 
تدریس در دانشگاه هاروارد کار با دولت را روسیه را آغاز کرده بود در حقیقت ناخواسته 
نقض قرارداد خود را با دانشگاه هاروارد به امضا رسانده بود. این قضیه در یک مقاله ۱۸ 
هزار کلمه ای در مجله سرمایه گذاران موسساتی در ژانویه سال ۲۰۰۶ مطرح شد، بر 
این اساس شالیفر تالش می کرد تا به صورت همزمان با استفاده از دانش درونی خود 
و نوسان اقتصادی روسیه یک سرمایه گذاری پر سود شخصی انجام دهد، آن هم در 
حالی که رهبری یک گروه از هاروارد را برای بس��تن قراردادی خاص بین دولت های 

روسیه و آمریکا بر عهده داشت. 
دانشگاه هاروارد و شخص شالیفر هیچوقت این موضوع را تایید نکردند. اما یک دادگاه 
فدرال آمریکا در سال ۲۰۰۴ حکم داد که دانشگاه هاروارد در این رابطه نقض قرارداد 
با دولت ایاالت متحده انجام داده و ش��الیفر را مسئول این فریبکاری در برابر دولت 

آمریکا اعالم کرد.
این جریان باعث شد تا دانشگاه هاروارد برای پیش بردن این پرونده قضایی ناچار به 
پرداخت ۲۶/۵ میلیون دالر شود این در حالی است که شخص شالیفر هم ناچار به 

پرداخت ۲ میلیون دالر برای دوری از این اتهام شد.
جورجیوس تیوفانس استاد اقتصادی است که مشاور پایان نامه دکتری شالیفر نیز 
بوده است، او معتقد است که شالیفر شخصی »بسیار دقیق« و در هنگام سخنرانی 

»به ش��کلی قابل مالحظه پر از انرژی« اس��ت، تیوفانس به ش��دت با رسوایی کاری 
شالیفر و تاثیر آن بر عضویت وی در هیات علمی دانشگاه مخالفت کرد، او در توصیف 
شالیفر گفته است که »آندری پروفسوری بسیار عالی با تحقیقاتی بسیار قابل مالحظه 
اس��ت این دو نکته برای من بیش از هر چیز دیگری ارزش دارد وقتی قرار است که 
به او به عنوان یکی از اعضای هیات علمی هاروارد رای بدهم.« و همین آرا بر مبنای 
دانش و تجربیات منحصر به فرد بود که ش��الیفر را در هیات علمی دانش��گاه هاروارد 

ماندگار کرد.
فعالیت های شالیفر بیشتر بر روی اقتصاد مالی تمرکز دارد و در این محدوده عالقه 
او بیش��تر، مالیه رفتاری اس��ت. تحقیقات او در سال های اخیر بیشتر بر روی نظریه 
ریشه های حقوقی )که به عنوان تئوری حقوق و فاینانس نیز شناخته می  شود( بوده 
است. این نظریه بیانگر آن است که سنت های قانونی یک کشور، یک شاخص مهم 
برای مشخص کردن سطح توسعه  یافتگی و باالخص توسعه  یافتگی مالی در کشور 
است. منظور از س��نت  های قانونی مواردی همچون عرف و حقوق شهروندی است. 
همچنین او با همکاری الپورتا، ویش��نی، جانکوف و دس��یالنس تالیفات زیادی در 
حوزه مربوط به مالیه ش��رکت ها داشته است. ش��الیفر در سال ۱۹۹۴  به همراه دو 
نفر از همکاران دانشگاهی اش، یعنی الکونیشوک و ویشنی، 
یک بنگاه مدیریت مالی به نام LSV را در ش��یکاگو بنیان 
گذاش��ت که این بنگاه در سال ۲۰۰۶ بیش از ۵۰ میلیارد 
دالر دارایی به صورت پرتفوی سهام در اختیار داشت. البته 
بر اساس اطالعاتی که امروز در وب  سایت این بنگاه وجود 

دارد، شالیفر دیگر سهمی از سهام این بنگاه ندارد.
وی در عین حال مطالب و مقاله های تاثیرگذاری در زمینه 
اقتصاد سیاس��ی، اقتصاد در دوران گذار و توسعه اقتصادی  
نیز نوشته اس��ت. آندری همکاری هایی با همکاران سابق 
خود از جمله کوین مورفی و رابرت ویشنی داشته و مطالب 
مش��ترکی با آنها در زمینه »فش��ار بزرگ صنعتی شدن« 
نوشته که پاول کرگمن - اقتصاد دان بزرگ دوران حاضر - 
آن را دستیابی به موفقیتی بزرگ خوانده که به یک »رکورد 

طوالنی در نظریه توسعه« رسید.
در همکاری با رافائل الپورتا، س��یمون دیانکوف و فلورنسیو لوپز دسیالنس، شالیفر 
س��هم بس��یار قابل توجهی را در مطالعات مربوط به حاکمیت شرکت ها برای خود 
ساخت. اگرچه در سال های اخیر تحقیقات او بیشتر بر روی تئوری ریشه های حقوقی 
)البته در مواردی با عنوان حقوق و ریشه های مالی نیز شناخته می شود( متمرکز بوده، 
که ادعا می کند سنت حقوقی که یک کشور به آن پایبند است )مانند قانون مشترک 
و یا انواع مختلف قانون مدنی( یک عامل مهم تعیین کننده برای توس��عه آن کشور 

بیش از همه انواع توسعه مالی است.
مدال کالرک در تقدیر از خدمات شالیفر او را با عنوان »یک اقتصاددان عالی مشغول 
به کار در سنت های شیکاگو برای ساختن مدل های ساده، با تاکیر بر مکانیسم های 
اساسی اقتصادی، و با نگاهی با دقت بر شواهد… کسی که موضوع عمده تحقیقاتش 

مربوط به نقش بازارها، موسسه ها و دولت هاست« توصیف کرده است.
از او تاکنون ش��ش کتاب منتشر ش��ده که از جمله آن ها می توان به دستان گیرنده 
)باهمکاری رابرت ویش��نی(، بازارهای ناکارآمد: مقدمه ای بر رفتار مالیه اش��اره کرد 
شالیفر در عین حال بیش از صد مقاله نیز نوشته است. شالیفر در کنار شغل تدریس 
خود همچنین نویس��نده مجله فصلنامه اقتصاددانان، عضو جامعه اقتصاد، دانشگاه 

آمریکایی هنر و علم، و عضو انجمن امور مالی آمریکاست.

اکرم شعبانی
مترجم

رسواییمالی»شالیفر«درهمکاریبادانشگاه»هاروارد«

 روزنامــه ابــرار اقتصــادی نیز تیتر یــک خود را 
در روز یکشــنبه به نقل قول معــاون اقتصادی بانک 
مرکــزی مبنی بر رشــد هدفمند نقدینگــی در جامعه 

اختصاص داد.

 روزنامــه دنیای اقصاد از روند کاهش خودجوش 
 ســود بانکی در شــماره ابتــدای هفته گذشــته خود 

خبر داد.

 روزنامــه اخبــار صنعــت نیــز تیتر یک شــماره 
دوشــنبه خود را به اظهــارات رئیس کل بانک مرکزی 
مبنــی بر ادامــه یافتن روند کاهش نرخ ســود بانکی 

اختصاص داد.

 روزنامه تعادل هم در شماره روز چهارشنبه خود 
خبر از فرار مالیاتی 77 درصدی اصناف داد.

کیوسک داخلی

کارتون

تجارت در ایران

مجله د اکونومیســت در این شــماره خــود در صفحه نامه ها در 
نامــه ای که از طرف اســتیو مول ســفیر آمریــکا در دفتر پیاده 
ســازی برنامه هــای هســته ای ایران برای مجله ارســال شــده 
راجع به تجارت در ایران نوشــته است و شــرایط تجارت و کار 
شــرکت های خارجی و بــه خصوص آمریکایــی را در ایران بیان 
و توضیح می دهد این تصوری نادرســت اســت که شرکت های 
غیر ایرانی که در ایران فعالیت دارند از سیســتم مالی آمریکا 

خارج می شوند.

آمریکا پس از پیروزی دونالد ترامپ

مجلــه تایــم در تازه ترین شــماره خود مطلبی نوشــته راجع به 
نامزدهــای ریاســت جمهــوری آمریکا بــه خصــوص ترامپ که 
در ایــن روزهــا همه رقبای حزبــی خود را کنــار زده و در باالی 
فهرســت نامزدهای جمهوری خواه قرار گرفته، تایم این سوال 
را مطــرح می کنــد که حاال چه می شــود؟ به خصــوص که ترامپ 
پــس از پیروزی بر تــد کروز در ایالت ایندیانــا کروز را مجبور 
بــه کناره گیری از رقابت هــای انتخاباتی کرد تــا جایگاه خود را 

محکم تر کند.

آیا نستله می تواند اعتیاد به شکر را 
درمان کند

شــماره جدید مجله بلومبرگ بیزنس ویک در مطلبی مفصل به 
بررســی شرکت نســتله با عنوان بزرگترین شرکت موادغذایی 
جهان پرداخته است و توضیحی از طرح این شرکت برای کاهش 
مصرف شــکر در مــواد غذایــی داده و عنوان کــرده که هدف 
اصلی نســتله »تغذیه سالم، بهداشــت و مواد غذایی سالمت« 
اســت و همین رویکــرد این شــرکت را به تالش بــرای تولید 
موادغذایی ســالم با طعم های بی نظیر بیشــتر تشویق می کند، 
 مــوادی کــه با اســتفاده از آنها نگران مشــکالت قلبــی و دیگر 

ناراحتی ها نباشیم.

زنان در تجارت

در این شــماره از مجله آنتراپرنــور خاورمیانه مطلبی به حضور 
زنان در تجارت اختصاص داده شــده و در این زمینه گزارشــی 
درباره معاون مدیرعامل شــرکت فرهنــگ و هنر دوبی که یک 
خانم است نوشته شده است، شیخا لطیفا دختر محمد بن رشید 
آل مکتوم زنی اســت که حضور خــود را در عرصه تجارت ثابت 
کرده او در منا مشــغول به کار و فعالیت اســت و موفق شــده 
مقام خود را تا مشــاور مدیرعامل بودن با سخت کوشی و البته 

عشقش به کار باال ببرد.

خرید آنالین در عربستان

مجله بیزنس ریویو خاورمیانه در گزارشی در جدیدترین شماره 
خود از رونق کسب و کار اینترنتی و خریدهای آنالین در بعضی 
کشــورهای خاورمیانه به خصوص عربستان سعودی خبر داده و 
آن را آسانی کار عنوان کرده است چرا که شما به طور همزمان 
تنهــا با امــکان پیوند با اینترنت می توانید انــواع برندها را در 
مقابل خود داشــته باشــید و با یک محاسبه ســر انگشتی برای 
قیمت هــا خرید مورد نظرتــان را انجام بدهیــد و این امتیازی 

است که عرب ها را مشتاق به خرید اینترنتی کرده است.

تحقیق�ات ش�ایفر در س�ال های اخیر 
بیشتر بر روی نظریه ریشه های حقوقی 
)که به عنوان تئ�وری حقوق و فاینانس 
نیز ش�ناخته می  ش�ود( بوده است. این 
نظری�ه بیانگر آن اس�ت که س�نت های 
قانونی یک کش�ور، یک ش�اخص مهم 
ب�رای مش�خص کردن س�طح توس�عه 
 یافتگی و باالخص توس�عه  یافتگی مالی 
در کش�ور اس�ت. منظور از س�نت  های 
قانونی مواردی همچ�ون عرف و حقوق 

شهروندی است.

آیا مسئولی می تواند با حداقل حقوق کارگری زندگی اش را اداره کند؟
مهدی عزیزی/ روزنامه شرق

داغ ترامپ بر بدن جمهوری خواهان
)ترامپ در حزب خودش هم مورد انتقادهای شدید است(

گوستاو رودریگز / آمریکا/ ال نوو هرالد

آندری شایفر متولد بیستم فوریه 
19۶1 اقتصاددان روسی آمریکایی 
و اس�تاد اقتصاد دانش�گاه هاروارد 
اس�ت، جایی که از س�ال 1991  به 
بع�د در آنجا مش�غول ب�ه تدریس 
است. شایفر در سال 1999 مدال 
ج�ان بیت�س کارک را ک�ه هر دو 
س�ال یک بار به خ�وش  فکرترین 
اقتصاددان زیر 4۰ سال در آمریکا 
اعطا می ش�ود به دلیل کار در این 
س�ه زمینه برنده ش�د: ام�ور مالی 
)مدیری�ت  ب�زرگ  ش�رکت های 
ش�رکت ها، حقوق و اقتصاد مالی(، 
اقتص�اد بازاره�ای مال�ی )انحراف 
از بازارهای کارآم�د( و اقتصاد در 
حال گ�ذار. او بر اس�اس رتبه  بندی 
وب  سایت IDEAS تاثیرگذارترین 
اقتصاددان حال حاضر در دنیاست 
و از نظ�ر میزان ارج�اع، رتبه اول 
را در می�ان اقتصاددانان جهان در 

اختیار دارد.

چهره 
هفته

www .aryanafinance .com www .irfinance .ir www .edu .agahbroker .comwww .seba .ir

عنوان دوره

مدیریت سرمایه در بازارهای مالی و طراحی سیستم معامالتی

تحلیل بنیادی مقدماتی

آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه

آشنایی با بازار جهانی تبادالت ارزی

تحلیل تکنیکال مقدماتی

عنوان دوره
 سمینار آشنایی با بودجه کل کشور 

و مهم ترین تغییرات الیحه بودجه سال 1395

آیین نگارش متن های اداری

آشنایی با سرمایه گذاری در بورس

تمدید اعتبار گواهی نامه های حرفه ای بازار سرمایه نوبت یازدهم

صورت  های مالی تلفیقی

کاربرد نرم افزار اکسل در مباحث مالی و  سرمایه گذاری  

سمینار تجدید ارزیابی دارایی های ثابت

زمان برگزاریعنوان دوره

27  کاربرد اکسل در مالی و سرمایه گذاری
اردیبهشت ماه 

 27 آشنایی با روش های تأمین مالی بین المللی
اردیبهشت ماه 

LC 28 و 29 اعتبارات اسنادی
اردیبهشت ماه 

 4 و 5مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی
خرداد ماه 

 5 و6تجزیه و تحلیل صورت های مالی
خرداد ماه 

زمان برگزارینام دوره

5 تا 7 خردادمدیریت مالی شرکتی کاربردی

متعاقبا اعالم خواهد شداقتصاد برای مدیران

متعاقبا اعالم خواهد شدمدلسازی مالی در EXCEL - پیشرفته

متعاقبا اعالم خواهد شدتجزیه و تحلیل صورت های مالی

متعاقبا اعالم خواهد شدارزشگذاری سهام شرکت ها

www .ircapitalmarket .com

گروه دانش شاخص بازار سرمایه

زمان برگزارینام دوره

دوره آموزشی تحلیل بنیادی 
30 تا 31 اردیبهشت)ویژه یزد(

آشنایی با سرمایه گذاری در بورس 
30 اردیبهشت) ویژه قم(

آشنایی با سرمایه گذاری در بورس 
31 اردیبهشت)ویژه اصفهان(

بهترین 
اقتصاددان 

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

استقبال خارجی ها از محصول دوستدار محیط زیست
 اثر ش�رکت نفت می�الد پارس ب�ر وضعیت 
شرکت توسعه بازرگانی آهن و فوالد میالد چه 

بوده است؟
هدف از تشکیل و تاس��یس شرکت توسعه بازرگانی آهن 
و ف��والد میالد، فعالیت بازرگانی در حوزه محصوالت فوالدی 
بود و به همین دلیل موسس��ان این شرکت عمدتا از اعضای 
اتحادیه ها، تعاونی ها و توزیع کنندگان محصوالت فوالدی در 
کش��ور هستند. با ش��روع رکود حاکم بر بازار فوالد از اواسط 
س��ال 1393 عمال فعالیت در این حوزه به نفع شرکت نبوده 
و منافع سهامداران در صورت تداوم خرید و فروش و فعالیت 

بازرگانی در این حوزه با خطراتی مواجه می شد. 
از این رو در جلس��ات هیات مدیره بحث فعالیت در سایر 
حوزه ه��ای صنع��ت مطرح و به تصویب رس��ید و با توجه به 
تجربیاتی که در زمینه تولید محصوالت فرآورده های نفتی و 
پتروشیمی در شرکت وجود داشت، پیشنهاد تاسیس شرکت 
نفت میالد پارس مطرح ش��د و پس از بررسی تمامی جوانب 
امر و با رعایت صرف و صالح و منافع س��هامداران ش��رکت، 
هیات مدیره تصمیم به راه اندازی این ش��رکت بر پایه دانش 
بومی و اس��تفاده از متخصصان داخلی و دانشگاهی گرفت تا 
به نوع��ی بتواند عدم فعالیت و تح��رک در حوزه محصوالت 
فوالدی را جبران کن��د. نفت میالد پارس اولین تولیدکننده 
روغ��ن »رابر« با PCA زیر س��ه درصد در ایران اس��ت. این 
محصول در صنایع الستیک و تایر مورد استفاده قرار می گیرد 
و بازار خوبی در کش��ورهای آسیای شرقی، اروپا و هند برای 
صادرات وجود دارد. روغن رابر س��بز مطابق با استانداردهای 
روز اروپا بوده و محصولی دوس��تدار محیط زیس��ت است. به 
همین دلیل استقبال زیادی از آن شده است. در حال حاضر 
نیز ب��رای فروش و صادرات این محص��ول دو قرارداد منعقد 
ش��ده و برخی کش��ورهای آس��یایی مثل چین، هند، کره و 

اندونزی از متقاضیان خرید این محصول هستند.
البت��ه مجموعه نفت میالد پ��ارس محصوالت دیگری نیز 
تولی��د می کند که بازار داخل��ی دارد. عالوه بر این خط تولید 
محصول CBFS نیز به تازگی افتتاح ش��ده و به بهره برداری 

رسیده است؛ CBFS خوراک صنایع دوده سازی است.

 تاسیس شرکت نفت میالد پارس چه تاثیری 
بر وضیعت سهام شرکت توسعه بازرگانی آهن 

و فوالد میالد داشته است؟
نف��ت میالد پ��ارس در نیمه دوم س��ال گذش��ته به طور 
رسمی افتتاح شده است و هنوز اطالعات مالی این شرکت در 
اختیار فعاالن بازار س��رمایه برای تصمیم گیری و خرید سهم 

شرکت توسعه بازرگانی آهن و فوالد میالد قرار نگرفته است 
اما با توجه به توضیحاتی که در مجامع و س��ایر جلس��ه ها به 
سهامداران شرکت در این خصوص داده شده، باعث شده نظر 
سهامداران شرکت جلب شود و درنتیجه آنها سهم خود را در 

بازار حفظ کرده اند.

 آیا ش�رکت نفت میالد پارس به س�وددهی 
خواهد رسید؟

ما ب��ه ای��ن موض��وع خیل��ی امیدواری��م. نف��ت میالد 
پ��ارس یک ش��رکت دانش بنیان با فرم��ول منحصر به فرد 
 اس��ت که در ح��ال حاضر در کش��ور در اختی��ار مجموعه 

نفت میالد است. 
روغن رابر سبز تولیدی نفت میالد پارس از بازار صادراتی 
قابل توجهی برخوردار است و فروش این محصوالت می تواند 
سود خوبی برای شرکت توسعه بازرگانی آهن و فوالد میالد 

داشته باشد.

 برنامه ش�رکت توسعه بازرگانی آهن و فوالد 
میالد برای سال پیش رو چیست؟

توس��عه فعالیت های ش��رکت در حوزه صنعت فوالد که 
فلس��فه وجودی و هدف از تشکیل شرکت بوده است. قصد 
داریم دامنه فعالیت شرکت را در حوزه فوالد تعمیم دهیم؛ 
فعالیت در صنایع پایین دس��تی و باالدس��تی فوالد از جمله 
حضور در بخش معدن و صنایع معدنی و حضور در بازارهای 
صادرات��ی فوالد جزو اولویت ها و برنامه ش��رکت در س��ال 
جاری اس��ت. با توجه ب��ه پیش بینی ها برای رونق بورس در 
س��ال جاری، حضور پررنگ و فعال تر شرکت ارزش آفرینان 
 میالد در بورس و بازار س��رمایه نیز در دس��تور کار شرکت 

قرار دارد.

 ب�رای ورود ب�ه ب�ازار اصل�ی فراب�ورس چه 
اقداماتی انجام شده است؟

ش��رکت توس��عه بازرگانی آهن و فوالد میالد با تاسیس 
و راه اندازی ش��رکت تولیدی نف��ت میالد پارس مهمترین و 
اصلی ترین گام را برای ورود به بازار اصلی فرابورس برداشته 
است. بر همین اس��اس اقدامات و مذاکرات الزم با سازمان 
ب��ورس در جهت انتقال نم��اد معامالتی »بمی��ال« به بازار 
اصل��ی فرابورس انجام ش��ده و امیدواریم ب��ا اعالم موافقت 
س��ازمان این موضوع تا پایان سال 95 عملی شود. چرا که 
این موضوع برای گروه توس��عه بازرگانی فوالد و آهن میالد 
بس��یار حائز اهمیت است و به طور قطع پیگیری های الزم را 

در این خصوص انجام خواهیم داد.
همچنی��ن عملک��رد مالی س��ه ماه��ه پایانی س��ال 94 
بهت��ر از 9 ماه��ه آن بود، ام��ا هنوز هم نس��بت به بودجه 
اع��الم ش��ده برای این س��ال انحراف وج��ود دارد که دلیل 
عم��ده این انح��راف راه ان��دازی پروژه های جدید ش��رکت 
و رک��ود حاک��م بر بازار فوالد و آهن اس��ت. اما برای س��ال 
مالی ج��اری با توجه ب��ه تمامی موارد ذکر ش��ده، عملکرد 
 بهتری رقم خواهد خورد و ش��اهد رشد سودآوری »بمیال« 

خواهیم بود.

شرکت نفت میالد پارس به منظور جبران نبود تحرک در حوزه محصوالت فوالدی تاسیس شد

 هفته نامه بورس: شرکت آهن و فوالد میالد به 
منظور کمک به اقتصاد ملی با استفاده از دانش فنی 
روز وارد فعالیت در صنعت نفت و پتروشیمی شده 
بود. این شرکت با هدف توزیع محصوالت فوالدی با 
قیمت کامال رقابتی تاسیس شد. موسسان شرکت 
متشکل از اتحادیه ها ، تعاونی ها و توزیع کنندگان 
عم�ده و صاحب نام در عرص�ه توزیع محصوالت 
آهن وفوالد کش�ور هستند. ش�رکت نفت میالد 
پ�ارس ک�ه از زیرمجموعه های ش�رکت توس�عه 
بازرگان�ی آهن و فوالد میالد اس�ت، در نیمه دوم 
س�ال 1۳94 تاسیس ش�د و به صورت صنعتی در 
بخش ها و واحدهای مختلفی به تولید محصوالت 
صنعت�ی در حوزه روغن ها به صورت تخصصی در 
راس�تای استفاده بهینه و س�ازگاری مواد نفتی با 
محیط زیس�ت و محصوالت با فرآیندی متناسب 
با محیط زیست اقدام کرده است. هفته نامه بورس 
در مصاحب�ه ای با غالمرض�ا موذن�ی، مدیرعامل 
ش�رکت توس�عه بازرگانی آه�ن و ف�والد میالد،  
عملکرد و برنامه های آتی این شرکت را به پرسش 
گذاش�ته و تاثیر فعالیت شرکت تازه تاسیس نفت 
میالد پارس را بر عملکرد و وضعیت سهام شرکت 

اصلی سنجیده است.
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بانک و بیمه
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ذره بین

ارزیابی بانک گردشگری
الف - جایگاه "بانک گردشگری" در بین سایر بانک ها بر اساس عملکرد 12 ماهه سال 1393

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

بازار مال��ی  

 هفت�ه نامه بورس: بانک صادرات ایران پیش بینی کرده 
در سال 95 ش��رایط مطلوبتری را نسبت به بودجه 94 تجربه 
کند. بر اس��اس نخس��تین بودجه حسابرسی ش��ده سال مالی 
منتهی به 30 اسفند 95 سود تسهیالت اعطایی بانک صادرات 
با 37 درصد افزایش نسبت به بودجه 94 به بیش از 128،517 

میلیار ریال در نظر گرفته شده است.
ای��ن بان��ک پیش بین��ی ک��رده در این س��ال س��ود حاصل از 
سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها 6 درصد کمتر از بودجه 94 

و به مبلغ 39،730 میلیارد ریال برسد.
بر مبنای پیش بینی صورت گرفته،  در س��ال جاری سهم سود 
س��پرده گذاران بانک صادرات 18 درصد بیش��تر از س��ال 94 
خواهد بود. با وجود افزایش 18 درصدی س��ود پرداختی علی 
الحس��اب سپرده های س��رمایه گذاری و همچنین افزایش سود 
پرداختی به س��پرده گذاران، اما به دلیل باالتر بودن پیش بینی 
جمع درآمدهای مش��اع سال 95 نسبت به سال گذشته، سهم 
بانک صادرات از درآمدهای مش��اع نس��بت به سال 94 با 72 
درصد رش��د پیش بینی ش��ده و برآورد ش��ده که به 26،155 

میلیارد ریال برسد.
همانطور که اشاره شد جمع درآمدهای برآوردی سال 95 با 24 
درصد افزایش نسبت به بودجه 94 به مبلغ 168،248 میلیارد 
ریال اعالم ش��ده است. این در حالی است که جمع درآمدهای 
غیرمش��اع پیش بینی شده برای سال جاری با یک درصد رشد 
نس��بت به سال گذشته به مبلغ 45،547 میلیارد ریال در نظر 

گرفته شده است.
پیش بینی ش��ده در سال 95 سود تسهیالت اعطایی غیرمشاع 
بس��یار نزدیک به بودجه 94 و به مبلغ 34،629 میلیارد ریال 
برسد. درآمد کارمزد س��ال جاری با 20 درصد افزایش نسبت 
به س��ال گذش��ته به مبل��غ 7،841 میلیارد ری��ال پیش بینی 
ش��ده اس��ت. نتیجه مبادالت ارزی نیز ب��ا 47 درصد افزایش 
 نس��بت به بودجه 94 ب��ه مبلغ 1،271 میلی��ارد ریال در نظر 

گرفته شده است.
با توجه به روند افزایشی هزینه های اداری و عمومی که بخش قابل 
توجهی از آن ش��امل افزایش حقوق و دستمزد است، در بودجه 
امسال نیز این هزینه ها 24 درصد باالتر از بودجه سال گذشته در 
نظر گرفته شده است. هزینه مطالبات مشکوک الوصول برآوردی 
س��ال جاری )3،593( میلیارد ریال است که در قیاس با بودجه 

سال گذشته 3 درصد افزایش خواهد داشت.
بی��ش از )4،007( میلی��ارد ری��ال هزینه مالی برای امس��ال 
پیش بینی شده اس��ت. در مجموع هزینه های سال 95 نسبت 
ب��ه بودجه 94 با 20 درصد افزایش به مبلغ )61،734( میلیارد 

ریال برآورد شده است.
این بانک پیش بینی کرده سود خالص سال مالی 95 از 9،246 

میلیارد ریال فراتر رود که این مبلغ در قیاس با بودجه 94 رشد 
10 درصدی را نشان می دهد.

س��ود برآوردی هر س��هم س��ال مالی 94 بانک صادرات 145 
ریال اس��ت که در پایان دوره شش ماهه 73 ریال از این مبلغ 
شناس��ایی ش��ده اس��ت. این ش��رکت 57،800 میلیارد ریالی 
پیش بینی کرده در س��ال جاری سود هر سهم وبصادر به 160 

ریال افزایش یابد.
بانک صادرات در س��ال 93 هیچ س��همی از درآمدهای مشاع 

خود نداش��ت. اما در بودجه 94 و 95 سهم نسبتا خوبی را از 
این درآمدها برای خود در نظر گرفته است. جمع درآمدهای 
)مش��اع و غیرمش��اع( این بانک در س��ال های گذشته نوسان 
داش��ته، به طوری که در س��ال 93 نس��بت ب��ه 92 افزایش 
یافت��ه اما در بودجه 94 نس��بت به واقع��ی 93 با کاهش در 
نظر گرفته شده است. پیش بینی شده بانک صادرات در سال 
 95 باالتری��ن جم��ع درآمدها را در قیاس با س��ال های اخیر 

کسب کند.

افزایش 18 درصدی سهم سود سپرده گذاران:

بانک صادرات ایران درآستانه کسب سود بیشتر

 بودجه 95بودجه 94واقعی 93واقعی 92بانک صادرات - سود و  زیان

درآمدهای مشاع

45,852,36066,722,23593,182,284128,517,864سود تسهیالت اعطایی

18,829,18819,495,80616,798,63539,730,923سود )زیان( حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها

64,681,54886,218,041109,980,919168,248,787جمع درآمدهای مشاع

142,093,139-103,622,944-88,858,029-59,872,649-سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری

0000تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری 

142,093,139-103,622,944-88,858,029-59,872,649-سهم سود سپرده گذاران

4,808,8996,357,97526,155,648سهم بانک از درآمدهای مشاع )شامل حق الوکاله(

درآمدهای غیرمشاع

26,510,64338,883,34839,135,29434,629,409سود تسهیالت اعطایی-غیرمشاع

5,218,1386,527,5507,059,6287,841,420درآمد کارمزد

106,19011,977,8521,287,2731,271,923نتیجه مبادالت ارزی

9,601,4221,554,4841,398,1781,804,446سایر درآمدها

41,436,39358,943,23448,880,37345,547,198جمع درآمدهای غیرمشاع

46,245,29258,943,23455,238,34871,702,846جمع درآمدها

هزینه ها

40,367,491-28,738,701-27,720,710-23,618,017-هزینه های اداری و عمومی

3,593,300-3,192,764-6,911,586-3,753,014-هزینه مطالبات مشکوک الوصول

4,007,158-2,832,172-3,017,658-2,894,886-هزینه های مالی

3,577,414-3,833,447-3,212,771-3,044,917-هزینه کارمزد

10,189,428-6,893,157-7,257,143-4,859,010-سایر هزینه ها

61,734,791-45,490,241-48,119,868-38,169,844-جمع هزینه ها

8,075,44810,823,3669,748,1079,968,055سود خالص قبل از کسر مالیات

721,988-1,376,555-826,808-1,420,324-مالیات

6,655,1249,996,5588,371,5529,246,067سود خالص پس از کسر مالیات

57,800,00057,800,00057,800,00057,800,000سرمایه

115173145160سود هر سهم

%16%6%0%7حاشیه سود

M :نسبت کاراییA :نسبت بدهیC :نسبت کفایت سرمایه

  در نمودارهای فوق، حد فاصل رنگ سبز و قرمز، نشان دهنده متوسط صنعت در هر یک از نسبت ها است.
  عقربه ها نمایانگر جایگاه بانک گردشگری می باشند. 

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

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

: توج�ه
مروارید علی شیری
کارشناس واحد خدمات مالی شرکت پردازش اطالعات مالی نوآوران امین

 رتبه نخست اقتصادنوين 
در به کارگيري »مراکز داده« استاندارد 

باید به این موضوع اذعان داشت که بدون توجه به موضوع فناوري اطالعات در دنیاي 
بانکداري، رقابت عمال امکان پذیر نیست و براي رسیدن به نقطه مطلوب در این بخش، 
باید به صورت هماهنگ در زیربخش هاي نرم افزار، سخت افزار و زیرساخت هاي ارتباطي 

سرمایه گذاري و تالش کرد.
حس��ن معتمدي مدیرعام��ل بانک اقتصادنوین بابیان این مطلب در مراس��م افتتاح 
مرکز داده پردیس این بانک و تاکید بر ضرورت عمل به استاندارد هاي جهاني بانکداري 
در ح��وزه فن��اوري، گفت :کمیته هاي جهاني ب��ه تمامي بانک ه��ا توصیه هایي در این 
بخ��ش ارائه مي دهند که بانک اقتصادنوین ای��ن توصیه ها را مقررات الزام آور و ضروري 
تلقي مي نماید و اس��تانداردهاي جهاني ارائه ش��ده را در سازمان خود مد نظر قرار داده 
اس��ت. معتمدی افزود:البته بانک مرکزي نیز دس��تورالعمل هاي مشخصي را در بحث 
ایمني و ظرفیت مراکز داده بانکي کش��ور ارائه نموده اس��ت که بانک اقتصادنوین خود 
را ملزم به تبعیت از این دس��تورالعمل ها مي داند.وي خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر، 
ب��ا بهره من��دي از این مرکز مي توان به قاطعیت گفت که به نقطه اي رس��یده ایم که در 
ایجاد و به کارگیري مراکز داده اس��تاندارد و به روز در سراس��ر کش��ور، رتبه نخس��ت 
را داری��م. مدی��ر عامل بانک اقتصاد نوین اظهار داش��ت : همچنین عالوه بر بهره مندي 
از مراک��ز داده س��ه گانه اصلي، پش��تییبان و اضطراري، مي توانیم ادع��ا کنیم که این 
مراکز از اس��تانداردهاي کیفي بس��یار باالیي نیز برخوردارند. ب��ر پایه این گزارش زهرا 
میرحس��یني معاون فناوري اطالعات بانک اقتصادنوین نیز ،اس��تفاده از با کیفیت ترین 
برنده��ا در تجهیزات، رعایت باالترین اس��تانداردها و صرف مناس��ب ترین هزینه را از 
جمله ویژگي هاي بارز این پروژه برشمرد که دستاورد بزرگي براي بانک اقتصادنوین به 
ش��مار مي رود.وي مرکز داده پردیس را یک مرکز داده س��بز معرفي کرد و افزود: بانک 
 اقتصادنوین آمادگي به اشتراک گذاري تجارب به دست آمده در احداث این مرکز با سایر 

بانک ها را دارد.

تولد بيمه تجارت نو با 2500 ميليارد ريال سرمايه 
بیم��ه تج��ارت نو با اه��داف راهبردی چه��ار گانه در بخش��های ان��رژی و صنایع، 
 توس��عه بیمه ه��ای عم��ر، بیم��ه روس��تائیان و ج��ذب س��رمایه های خارج��ی آغاز 

به کار کرد.
س��یدمحمد عباس زادگان مدیر عامل ش��رکت بیمه تجارت نو با بیان این مطلب 
گفت : بیمه تجارت نو با دو هزار و 500 میلیارد ریال س��رمایه وارد بازاربیمه ش��د و 
جذب س��رمایه گذاران خارجی برای افزایش س��رمایه ش��رکت تا چهل هزار میلیارد 
ریال طی س��ه سال آینده را مد نظر دارد.عباس زادگان افزود: نظام پرداخت خسارت 
این ش��رکت به گونه ای طراحی ش��ده ک��ه به محض تماس مش��تریان حادثه دیده 
کارشناسان صاحب تجربه در محل حاضر و با تشخیص و ارزیا بی تا بالفاصله خسارت 
وارده وجه بیمه بالفاصله به حس��اب مشتری واریز می شود.مدیرعامل شرکت بیمه نو 
اظهارداش��ت: در بخش درمان تکمیلی نیز سیس��تم شبانه روزی برای خدمت رسانی 
به مشتریان با بهره گیری از امکانات بیمارستان ها و مراکز درمان کشور تدارک دیده 
ش��ده است زیرا افزایش انتظارات مردم و ضرورت ایجاد آرامش برای حادثه دیدگان، 
جبران س��ریع خسارت وتوس��عه بیمه های جدید ضروری است. وی با اشاره به اینکه 
هم اینک در تهران و هش��ت اس��تان دفاتر بیمه تجارت نو آماده خدمت رسانی است 
افزود : تا پایان س��ال در تمامی استان ها شعب بیمه آغاز به کار خواهد کرد. همچنین 
ایجاد دفاتر نمایندگی در ش��هر های کوچک هم مد نظر قرار دارد. مدیر عامل شرکت 
بیمه تجارت نو گفت :عالوه بر ش��عب بانک تجارت، خدمات بیمه تجارت نودر شعب 
پست بانک نیز در دسترس مشتریان خواهد بود.عباس زادگان سهامداران اصلی بیمه 
تجارت نو را ، بانک تجارت، پست بانک، شرکت های سرمایه گذاری غدیر ، ایرانیان و 

آستان قدس رضوی اعالم کرد.

مشارکت بانک های ملت و توسعه کره جنوبی برای تامين مالی 
جمهوری  مل��ت  بان��ک 
اسالمی ایران و بانک توسعه 
ک��ره جنوب��ی)KDB( ب��ا 
هدف گس��ترش همکاری و 
مش��ارکت بی��ن طرفین در 
راس��تای توس��عه کسب و 
کاره��ای خارج��ی خود در 
آسیا و خاورمیانه، تفاهمنامه 

همکاری امضا کردند. 
علی رس��تگار، مدیرعامل بانک ملت با بیان این مطلب و اش��اره به اینکه جمهوری 
اس��المی ایران و کره جنوبی تا قبل از س��ال 2015 بیش از 17 میلیارد دالر مبادالت 
تجاری داش��تند که عمده این مبادالت از طریق بانک ملت سئول انجام می شد گفت : 
هدف از امضای این تفاهمنامه، برگرداندن س��طح مراودات مالی به میزان قبلی و حتی 
بیشتر و انتقال دانش ،تکنولوژی برای افزایش سطح تولید و صادرات کشور است.رستگار 
اظهار داش��ت: بر اس��اس تفاهمنامه بانک ملت و بانک توس��عه کره جنوبی ،دو طرف 
در زمینه وام های س��ندیکایی، فاینانس خودگردان و پروژه محور، س��رمایه گذاری در 
ش��رکت ها و موسسات، تامین مالی پروژه های زیرساختی، تامین مالی تجاری، مدیریت 
وجوه نقد، معامالت ارزهای جهانی، خزانه داری و تامین مالی واردات/ صادرات، بازارهای 
س��رمایه و غیره، همکاری خواهند داش��ت.مدیرعامل بانک ملت تاکید کرد : با امضای 
ای��ن تفاهمنامه در پی واردات کاالهایی که دارای ارزش افزوده برای کش��ور نباش��ند 
نیس��تیم بلکه درصددیم تا با انتقال تکنولوژی از کش��ور کره جنوبی به کشور و تقویت 

زیرساخت ها، به افزایش سطح تولید و اشتغال در کشور کمک کنیم.

 راه اندازی شبکه تجارت »ديدی بود« 
توسط بانک حکمت برای اولين بار در ايران 

همزمان با اعیاد مبارک مبعث و ش��عبانیه طرح یاس بانک حکمت ایرانیان در قالب 
طرح تامین جهیزیه و کاالهای ضروری رونمایی شد. 

عباس عسکرزاده مدیرعامل بانک حکمت ، با اعالم این خبر گفت : نظام بانکی در مسیر 
اصلی خودش نیست چراکه اگر غیر از این بود نباید دچار بحران می شدیم.عسکرزاده افزود 
: تاکید مقام معظم رهبری برای خروج اقتصاد کشور از وضعیت فعلی و توجه به اقتصاد 
بومی با فرهنگ و معرفت دینی اس��ت. وی با اش��اره به تغییر و دگرگونی در حوزه اقتصاد 
جهان��ی اف��زود: در دنیای امروز اقتصاد مبتنی بر صنعت ج��ای خود را به اقتصاد مبتنی 
بر ش��بکه داده اس��ت. بر این اساس با تکیه بر همین اصل مهم شبکه تجارت اجتماعی« 
دیدی بود« را با توان و تخصص صد در صد داخلی راه اندازی کردیم.وی تصریح کرد : در 
حال حاضر تنها دو کشور آمریکا و چین دست به راه اندازی شبکه اجتماعی تجاری زده 
اند و بانک حکمت مفتخر اس��ت که با راه اندازی این شبکه اجتماعی نام ایران را بعنوان 
سومین کشور در این زمینه معرفی کند.عسکرزاده با بیان اینکه بانک حکمت با طراحی 
این شبکه اجتماعی به سمت بانکداری ناظر بر بنگاهها حرکت کرده است افزود : یکی از 
مهمترین مزیت های این شبکه نسبت به نمونه های خارجی بانک پایه بودن آنست. وی از 
دیگر مزیت های مهم شبکه دیدی بود را ، توزیع عادالنه کاال و خدمات در سطح جامعه 
بر ش��مرد و گفت : بر این اس��اس همه مردم با هر میزان دستمزد می توانند از این شبکه 
خرید کنند.چراکه ما در این ش��بکه سطح توان خرید مردم را افزایش خواهیم داد.مدیر 
عامل بانک حکمت ایرانیان با اشاره به اجرای طرح یاس در سالی که آغاز و پایانش متبرک 
به نام حضرت فاطمه زهرا )س( می باشد افزود : اجرای این طرح با هدف کمک به تامین 
جهیزیه و کاالهای ضروری کارکنان ارتش جمهوری اسالمی ایران برنامه ریزی شده است.

عس��کرزاده تاکید کرد : با برکت وجودی این حافظان امنیت و صلح در کش��ور ، به نظر 
می آید این پروژه ملی بتواند در خدمت رسانی به آحاد مردم کشور موفق عمل کند.

خب��ر
بيمه »ما« و تقسيم سود 262 ريالی برای هر سهم

مجمع عمومی بیمه »ما«با حضور بیش از هشتاد و سه درصد سهامداران 
اوایل هفته گذش��ته برگزار و 262 ریال س��ود برای هر سهم که حدود 90 

درصد سود قابل تقسیم می باشد، میان سهامداران تقسیم شد.
مجی��د صفدری مدیر عام��ل بیمه ما با بیان این مطلب گفت: امس��ال 
با وجود مش��کالت و دس��تورالعمل های جدید توانستیم نخستین شرکت 
بیمه ای باشیم که مجمع عمومی عادی سالیانه خود را برگزار کنیم. وی در 
خصوص نحوه محاسبه صورت های مالی افزود :اگر چه در سال های گذشته 
ذخایر فنی در رش��ته ثالث ب��ا توجه به آئین نامه 58 ش��ورای عالی بیمه 

محاسبه می شد اما امسال بر اساس روش مثلثی که توسط بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران تدوین و ابالغ شده است، 
محاسبه ذخایر رشته ثالث انجام گرفت. صفدری اظهار داشت : این روش جدید محاسبه موجب افزایش ذخایر شرکت های 
بیمه خواهد شد و نتیجه آن ثبات و پایداری شرکت ها است. البته با تالش های صورت گرفته همکاران، تمامی صورت های 
مالی بیمه »ما« شفاف و از طرفی ذخایر مالی مورد نیاز بخش بیمه های ثالث و سایر بیمه ها را به درستی و بر اساس روش 

جدید ابالغی محاسبه کرده ایم.
گسترش شبکه فروش

مدیر عامل بیمه »ما« در خصوص اقدامات مهم صورت گرفته در سال گذشته گفت: یکی از مهم ترین اقدامات صورت 
گرفته توس��ط بیمه »ما« در س��ال گذش��ته توجه به حفاظت محیط زیست از جمله بیمه مس��ئولیت پلنگ ایرانی و در 
نمایشگاه اخیر کتاب مشارکت در طرح فرهنگ کارت بوده است. همچنین توانستیم حدود ده میلیارد تومان از مطالبات 
معوق خود را وصول کنیم. وی افزود: یکی از مهم ترین برنامه های بیمه »ما« در سال جاری استفاده از ظرفیت های شعب 
و گسترش شبکه فروش و مشتری محور بودن است که در همین راستا شعبه های زاهدان، سمنان و سنندج را راه اندازی 
کرده ایم و طی روزهای آینده شعبه زنجان و سایر شعب را نیز افتتاح خواهیم کرد. مدیرعامل بیمه »ما« با اشاره به اینکه 
بیمه ما ، پس از 4 سال توانسته است با پنج رتبه صعود رتبه سیزدهم را در میان شرکت های بیمه کسب کند که موفقیت 
شایان توجهی در صنعت بیمه به شمار می آید. تصریح کرد :همچنین 110 میلیارد تومان از پرتفوی سال گذشته از طریق 
فروش بیمه های مس��ئولیت، آتش س��وزی، باربری و... بوده است. البته پرتفوی بیمه »ما« در بخش بیمه های غیر زندگی 

بیش از 40 درصد رشد داشته است که نشان از ترکیب سبد پرتفوی مناسب و بهینه دارد.
تحقق انتظارات سهامداران 

بر پایه این گزارش ، محمد بیگدلی رئیس مجمع نیز از ش��فافیت مالی در گزارش های تدوین ش��ده و کس��ب جایزه 
مدیریت مالی طی سه سال متوالی و ورود به بازار بورس در سال 94 و توجه به برندینگ به عنوان نقاط قوت بیمه »ما« 

خبر داد و افزود : به نظر می آید این شرکت بتواند با توجه به ظرفیت های خود انتظارات سهامداران را محقق سازد.
رشد 39 درصدی پرتفوی

همچنین در این مجمع گزارش عملکرد مالی سال 94 توسط وحید وثوق مدیرمالی بیمه »ما« قرائت شد. وی گفت: 
گزارش عملکرد مالی س��ال 94 بیمه »ما« خبر از رش��د 39 درصدی پرتفوی شرکت بدون احتساب بیمه های مستمری 
– زندگی، س��هم از بازار 1.4 درصدی در کل و س��هم از بازار 3.2 درصدی بدون در نظر گرفتن بیمه های زیان ده ثالث و 
درمان گروهی، حفظ نسبت های مطلوب مالی از جمله کیفیت سود، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود عملیاتی و... 
می دهد. این مقام مس��ئول افزود: همچنین ضریب خسارت 48 درصدی بیمه »ما« حاکی از مدیریت مطلوب ریسک در 
ش��رکت داش��ته و در قیاس با ضریب خسارت صنعت بیمه در سال 93 که )84.6( نسبت بسیار مطلوبی به شمار می آید.

گفتنی است در این جلسه صورت های مالی منتهی به 29 اسفند 94 بیمه »ما« مورد بررسی قرار گرفت و گزارش بازرسی 
شرکت در جمع سهامداران خوانده شد و در نهایت، مجمع صورت های مالی را مورد تصویب قرار داد.
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 سپرده ها به مجموع دارایی ها دارایی های درآمدزا به مجموع دارایی ها   

سپرده های کوتاه مدت به کل سپرده هاتسهیالت به سپرده ها 

نسبت سپرده ها به حقوق صاحبان سهامنسبت کفایت سرمایه 

سود پرداختی به سود دریافتیسرانه سپرده های جذب شده به شعب

s :نسبت تسهیالت به سپرده هاl :نسبت نقدینگیE :نسبت حاشیه سود خالص



11| اردیبهشت 95  هفته چهارم  سال چهارم  شماره 141 |

 میانگین نرخ فروش محصوالت
)تن/ ریال(

واقعی حسابرسی 
بودجه 95 به بودجه 94بودجه 95نشده 94

% 9-888,695809,751سیمان فله تیپ یک
%11-1,039,147929,757سیمان پاکتی تیپ یک
%11-822,651733,727سیمان فله پوزوالنی

%16-933,079779,749سیمان پاکتی پوزوالنی
%735,722800,0009سیمان پاکتی تیپ یک صادراتی
%13-901,062780,000سیمان فله تیپ یک صادراتی

نرخ فروش )هزارعدد/ریال(

 ارتباطات سیار ایران
 7،150 ریال سود پیش بینی کرد

 هفته نامه بورس: ش��رکت ارتباطات س��یار ایران در 
گزارش حسابرس��ی شده واقعی س��ال مالی 94 اعالم کرد 
در این سال بیش از 88،082 میلیارد ریال فروش و درآمد 
ارایه خدمات کس��ب کرده که این مبلغ نسبت به عملکرد 
واقعی س��ال 93 حدود 8 درصد افزایش داشت. همراه اول 
پیش بینی کرده در س��ال مالی 95 این درآمد با 10 درصد 
رش��د نسبت به س��ال 94 به 99،575 میلیارد ریال برسد.

در پایان دوره 12 ماهه 94 س��ود ناخالص شرکت به دلیل 
رش��د 15 درصدی بهای تمام شده نسبت به سال 93 با 3 
درصد کاهش به 29،093 میلیارد ریال رسید. در نخستین 
بودج��ه 95 نیز بهای تمام ش��ده کاالی فروش رفته با 13 
درصد افزایش نسبت به عملکرد واقعی 94 پیش بینی شده 
اما به رغم این افزایش بها،  به دلیل برآورد رشد فروش، سود 
ناخالص سال جاری به مبلغ 33،617 میلیارد ریال در نظر 
گرفته ش��ده که نسبت به سال 94 سه درصد رشد خواهد 
داش��ت.طی دوره 12 ماهه 94 این شرکت متحمل 4.322 
میلیارد ریال هزینه عمومی،  اداری ش��د اما توانست بالغ بر 
1،209 میلی��ارد ریال درآمد عملیاتی شناس��ایی کند که 
این مبلغ نس��بت به عملکرد واقعی سال 93 بیش از 100 
درصد رشد داشت. با توجه به اعمال رشد تورم هزینه های 
عمومی،  اداری در بودجه 95 با 13 درصد افزایش نس��بت 

به واقعی 94 در نظر گرفته شده و به دلیل پیش بینی رشد 
سرمایه گذاری ها در حوزه غیرعملیاتی این ردیف در بودجه 
95 با 34 درصد افزایش نسبت به واقعی 94 به مبلغ 1،187 

میلیارد ریال پیش بینی شده است.
بدین ترتیب ش��رکت پیش بینی کرده در س��ال 95 به 
29،429 میلی��ارد ری��ال س��ود عملیاتی دس��ت یابد. این 
در حالی اس��ت که س��ود عملیاتی واقعی سال 94 بیش از 
25،980 میلیارد ریال گزارش ش��ده که نسبت به عملکرد 

واقعی سال 93 دو درصد افت را متحمل شده است.
ب��ا توجه به پیش بین��ی افزایش درآمد حاصل از س��ود 
سپرده بانکی در بودجه 95 درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها 
به مبلغ 5،792 میلیارد ریال پیش بینی شده است. این در 

حالی است که درآمد واقعی سرمایه گذاری ها، همراه اول در 
سال 94 بیش از 5،307 میلیارد ریال بوده که خود نسبت 
 ب��ه عملکرد واقعی س��ال 93 حدود 10 درص��د افزایش را 

نشان داد.
شرکت توانست در پایان سال مالی 94 بیش از 25،370 
میلیارد ریال س��ود خالص را شناس��ایی کند که با درنظر 
گرفتن س��رمایه 4 هزار میلیارد ریالی سود واقعی هر سهم 
معادل 6،343 ریال است. این مبلغ در مقایسه با سود واقعی 
س��ال 93 یک درصد افزایش داش��ت. پیش بینی ش��رکت 
این اس��ت که در سال مالی 95 سود خالص را به 28،600 
میلیارد ریال نزدیک سازد که برای هر سهم معادل 7،150 

ریال خواهد بود.

 اولین بودجه واقعی حسابرسی شده 94ارتباطات سیار ایران
بودجه 95 به بودجه 94حسابرسی شده 95

%88,082,34799,575,10213فروش
%65,957,35012-58,988,876-بهای تمام شده
%29,093,47133,617,75216سود ناخالص

%5,376,19224-4,322,403-هزینه عمومی اداری
% 2-1,209,0941,187,900سایر درآمدها )هزینه های( عملیاتی

%25,980,16229,429,46013سود عملیاتی
-00هزینه های مالی

%5,307,3785,792,1689درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
-28,1990خالص درآمدهای متفرقه

%31,315,73935,221,62812سود خالص قبل از کسر مالیات
-6,621,629-5,945,359-مالیات

%25,370,38028,599,99913سود خالص پس از کسر مالیات
-4,000,0004,000,000سرمایه

%6,3437,15013سود هر سهم
%2%34%33حاشیه سود ناخالص

صورت سود و زیان

صنایعوشرکتها

ذرهبین معدنی	و	صنعتی	چادرملو	
معدنی و صنعتی نام شرکت 

شماره ثبت شرکت نزد بورس اوراق بهادر تهران بازارچادرملو
10356سازمان بورس و اواق بهادار

تاریخ پذیرش شرکت نزد تابلوی اصلی بازار اول تابلو1371/03/04تاریخ تاسیس
1382/05/20سازمان بورس و اواق بهادار

تاریخ آغاز فعالیت 
1382/07/27تاریخ اولین عرضهاستخراج کانه های فلزی صنعت1371/03/04)بهره برداری(

12/29سال مالیاستخراج سنگ معدن های فلزی آهنیگروه1371/03/04تاریخ ثبت
کچاد نماد 2257شماره ثبت 

آرم شرکت 

استان یزد  محل ثبت 
شهرستان یزد 

موضوع 
فعالیت 

اکتش��اف ، اس��تخراج و بهره برداری از معادن س��نگ 
آه��ن و تولی��د کنس��انتره از آن تولید گندل��ه تولید 
س��نگ آهن های دانه بندی ش��ده و تولید محصوالت 
فلزی . نصب و راه اندازی و نگهداری و بازرس��ی فنی 
و سرویس تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز شرکت . 
مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد و تاسیس شرکت 
های جدید در داخل و خارج از کش��ور و هر نوع خرید 
و ف��روش س��هام . انجام خدمات مهندس��ی مش��اوره 
آموزش مدیریت و فراهم نمودن دانش فنی از داخل 
و یا خارج برای تحقق موضوع فعالیت ش��رکت . انتشار 
و فروش اوراق قرضه و اوراق مشارکت وفق قوانین 
مقررات مربوطه . مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد 
و تاسیس شرکت های جدید در داخل و خارج از کشور 

و هر نوع خرید و فروش سهام .

پیش بینی شرح59,815,800آخرین ارزش بازاری - میلیون ریالآخرینوضعیتشرکتدریکنگاه
1395/12/30

واقعی 
تغییر1394/12/29

17,100EPS118366-248,0تعداد سهام ثبت شده میلیون سهم
11,115,0 28,21517,100سرمایه )میلیارد ریال(11,115تعداد سهام در دست انتشار- میلیون سهم

21,77P/E18,019,57 8,4بازده حقوق صاحبان سهام ) درصد( - عملکرد واقعی 12 ماهه
10,83P/S3,334-0,62بازده دارایی ها  ) درصد( - عملکرد واقعی 12 ماهه

41,28P/B2,281,92 0,4حاشیه سود خالص ) درصد( - عملکرد واقعی 12 ماهه

	آخرین	وضعیت	شرکت	در	یک	نگاه	

وضعیت مالی شرکت

عملکرد مالی شرکت

 هفته نامه بورس:  بر مبنای گزارش منتشر شده، شرکت سیمان ارومیه در سال مالی 
95، تولیدات خود را با 26 درصد افزایش نس��بت به س��ال 94، به 2،850 هزار تن خواهد 
رس��اند. در س��ال جاری تولید کلینکر با 35 درصد رشد به 1،350 هزار تن خواهد رسید و 

تولید انواع سیمان نیز با 18 درصد افزایش معادل 1،500 هزار تن خواهد بود.
فروش تناژی برآوردی سیمان ارومیه برای سال 95 معادل 1،500 هزار تن خواهد بود 

که نسبت به بودجه 94 حدود 19 درصد افزایش خواهد داشت.
با وجود پیش بینی رشد 19 درصدی فروش مقداری برای سال جاری اما به دلیل برآورد 
کاهش نرخ فروش همه محصوالت در س��ال جاری بجز س��یمان پاکتی تیپ یک صادراتی 
)که 26 درصد از فروش ش��رکت را در بر می گیرد(، مبلغ فروش سال 95 با 8 درصد رشد 
نسبت به س��ال 94 معادل 1،197 میلیارد ریال برآورد شده است.شرکت پیش بینی کرده 
در سال مالی 95 پنج درصد از محصوالت خود را در خارج از کشور به فروش برساند. این 
در حالی اس��ت که در دوره 9 ماهه 94 حدود 38 درصد از بازار فروش ش��رکت صادراتی 
بوده است. منابع ارزی حاصل شده از فروش صادراتی 9 ماهه منتهی به 30 آذر 94 معادل 

2،039،208 دالر، 624،801 یورو و 99 میلیارد و 9 میلیون ریال بود. نرخ برابری هر دالر 
به طور میانگین 27،994 ریال و هر یورو به طور متوسط 30،156 ریال بوده است.شرکت 
سیمان ارومیه با توجه به اعمال تخفیف در نرخ فروش داخلی و صادراتی فروش خالص و 
درآمد ارایه خدمات را در بودجه 95 با کاهش یک درصدی نس��بت به بودجه 94 به مبلغ 
1،197 میلیارد ریال برآورد کرده اس��ت. به دلیل پیش بینی افزایش تولید و فروش در سال 
جاری،  بهای تمام شده با 7 درصد رشد نسبت به بودجه 94 به مبلغ )907( میلیارد ریال 

پیش بینی شده است.
ش��رکت پیش بینی کرده در سال 95 حاشیه س��ود ناخالص به 24 درصد برسد که این 

مقدار نسبت به بودجه 94 با افت 6 درصدی مواجه خواهد بود.
با توجه به برآورد افزایش هزینه های دس��تمزد و بازاریابی ش��رکت هزینه های اداری، 
عموم��ی و ف��روش را در بودجه 95 با 13 درصد افزایش نس��بت به بودجه 94 پیش بینی 
کرده و خالص س��ایر هزینه های عملیاتی را با 43 درصد کاهش نس��بت به بودجه 94 به 
مبل��غ )34( میلیارد ری��ال در نظر گرفته که دلیل آن پیش بین��ی در کاهش هزینه های 
جذب نش��ده اس��ت. بدی��ن ترتیب س��ود عملیاتی پیش بینی ش��ده برای س��ال جاری 
 ح��دود 218 میلیارد ریال اس��ت که در قیاس با بودجه 94 ب��ا 20 درصد کاهش مواجه 

خواهد شد.
ش��رکت پیش بینی کرده هزینه های مالی امس��ال به دلیل اخذ وام سرمایه در گردش با 
رش��د 69 درصدی نس��بت به 94 به )70( میلیارد ریال بالغ ش��ود. مبلغ 11 میلیارد ریال 
درآمد از محل س��ود س��پرده بانکی و سود سهام برای س��ال مالی 95 در نظر گرفته شده 
که نس��بت به بودجه 94 حدود 3 درصد افت را نش��ان می دهد.این شرکت سیمانی که در 
بودج��ه 94 حدود )6.6( میلیارد ریال خالص هزینه های غیرعملیاتی در نظر گرفته بود در 
بودج��ه 95 حدود 6 میلیارد ریال درآمد غیرعملیاتی پیش بینی کرده که عمدتا ناش��ی از 
تسعیر نرخ ارز اقساط ارزی است.سودخالص برآوردی سال مالی 95 به مبلغ 142 میلیارد 
ریال پیش بینی ش��ده که نس��بت به بودجه 94 با 30 درصد افت مواجه خواهد ش��د. این 
مبل��غ برای هر س��هم 356 ریال خواهد بود. حال آنکه EPS س��ال 94 معادل 511 ریال 
 پیش بینی ش��ده اس��ت. ش��رکت در دوره 9 ماهه 94 موفق به تحقق 448 ریال سود برای 

هر سهم شده است.
در بودجه سال 94 تعدیل های اعمال شده نسبت به نخستین بودجه و کاهش در فروش 
و به تبع کاهش در تولید سیمان به دلیل کاهش تقاضا در بازار صورت گرفته است.گفتنی 
است پیشنهاد هیات مدیره برای مجامع سال مالی 93 و 94 به ترتیب تقسیم 358 ریال و 

250 ریال سود نقدی برای هر سهم است.

رشد 19 درصدی فروش سیمان ارومیه در سال 95

جریان وجه نقد شرکت 

به آفرین دست سری
کارشناس واحد خدمات مالی شرکت پردازش اطالعات مالی نوآوران امین
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 هفته نامه بورس: شرکت باما نخستین بودجه سال مالی 95 را با 20 درصد کاهش سود 
نسبت بودجه 94 منتشر کرد. این شرکت 500 میلیاردی پیش بینی کرده تا پایان دوره 12 
ماهه 95 به 252 ریال سود برسد. این در حالی است که برآورد شرکت از سال 94 دستیابی 
به 316 ریال سود برای هر سهم است که در پایان دوره 9 ماهه تنها 37 درصد از این مبلغ 
شناس��ایی شده اس��ت.بر مبنای نخستین بودجه برآوردی حسابرس��ی شده تولید کنسانتره 
س��ولفور روی این ش��رکت در سال جاری با حدود 12 درصد رش��د نسبت به بودجه 94 به 
26 هزار تن افزایش خواهد یافت. کنسانتره سولفور روی نیز به 7 هزار تن خواهد رسید که 
در قیاس با بودجه 94 بیش از 27 درصد افزایش را ش��اهد خواهد بود. اما شرکت روی سایر 
محصوالت، کربنات روی و کنس��انتره کربنات س��رب برآوردی برای تولید در سال 95 ندارد. 
جمع کل تولیدات برآوردی باما برای سال 94 بیش از 105 هزار تن است اما در بودجه 95 

این مقدار با حدود 70 درصد افت به 33 هزار تن کاهش یافته است.
در بودجه 95 فروش تناژی محصوالت باما بیش از 89 هزار تن برآورد ش��ده که تا پایان 
دوره 9 ماهه 92 درصد از این مقدار فروخته شده است. در بودجه 95 فروش مقداری شرکت 
با افت قابل توجهی نس��بت به بودجه و عملکرد 9 ماه��ه 94 معادل 13 هزار تن پیش بینی 
شده است.اما فروش ریالی برآوردی نسبت به تناژی شرایط بهتری دارد. با توجه به پیش بینی 
افزایش فروش صادراتی در س��ال 95 ش��رکت برآورد کرده در دوره 12 ماهه منتهی به 30 
اسفند 95 بیش از 672 میلیارد ریال محصول بفروشد. در این صورت فروش ریالی سال 95 

نسبت به بودجه 94 با کاهش 5 درصدی مواجه خواهد بود.
شرکت باما در بودجه 94 پیش بینی کرده تا پایان فصل زمستان ارزش فروش محصوالت 
این شرکت 707 از مرز 707 میلیارد ریال عبور کند. تا پایان دوره 9 ماهه 74 درصد از این 

مبلغ محقق شده است.
در دوره 9 ماهه 94 حدود 86 درصد از بازار فروش باما صادراتی بود. این مقدار نسبت به 
عملکرد واقعی س��ال 93 با 10 درصد کاهش مواجه بود. اما شرکت پیش بینی کرده در سال 
مالی 95 صد درصد محصوالت خود را در خارج از کش��ور به فروش رس��انده و فروش داخلی 
نداش��ته باشد که 33 درصد از این فروش از محل کنسانتره سولفور سرب و 67 درصد آن از 

محل کنسانتره کربنات سدیم خواهد بود.
بر اس��اس اولین پیش بینی سال 95 بهای تمام شده شرکت با 8 درصد افزایش نسبت به 
بودجه 94 به حدود )539( میلیارد ریال خواهد رسید. سود خالص معادل 133 میلیارد ریال 

خواهد بود که نسبت به بودجه 94 حدود 7 درصد افزایش خواهد داشت.
با توجه به پیش بینی هزینه های اداری،  عمومی و فروش )60( میلیارد ریالی برای سال 95 

مبلغ 73 میلیارد ریال سود عملیاتی برای شرکت برآورد شده است.
ش��رکت پیش بینی کرده در س��ال جاری درآمدهای غیرعملیاتی )س��رمایه گذاری( با 39 
درصد کاهش نس��بت به بودجه 94 به 53.5 میلیارد ریال رس��یده و درآمد متفرقه ای کسب 
ننماید. بدین ترتیب سود خالص برآوردی در بودجه 95 به حدود 126 میلیارد ریال رسیده 

که نسبت به بودجه 94 بیست درصد افت خواهد داشت.
در ت��ازه ترین بودجه اعالمی س��ال 94 فروش برآوردی در مقایس��ه ب��ا پیش بیني قبلي 

ب��ه میزان )68807( میلیون ریال کاهش یافته که ناش��ي از کاه��ش مقدار فروش به میزان 
)44929( میلی��ون ریال و کاهش نرخ فروش )23877( میلیون ریال با توجه به کاهش نرخ 

جهاني است.
همچنین کاهش بهاي تمام شده در مقایسه با پیش بیني قبلي به میزان 34577 میلیون 
ریال ناشي از خالص کاهش مقدار فروش به میزان 32736 میلیون ریال و کاهش نرخ بهاي 

تمام شده 1841 میلیون ریال است.
با توجه به کاهش مقدار فروش به میزان 4336 میلیون ریال پیش بینی هزینه هاي فروش 
ش��رکت نیز کاهش یافته اس��ت. اما افزایش هزینه هاي اداري به میزان )385( میلیون ریال 

عمدتا ناشي از افزایش هزینه هاي کارکنان است.
نکته قابل توجه در عملکرد واقعی دوره 9 ماهه 94 تحقق 14 درصدی درآمدهای حاصل 
از س��رمایه گذاری اس��ت. بر اس��اس تازه ترین بودجه اعالمی بیش از 87 میلیارد ریال درآمد 
حاصل از س��رمایه گذاری برای بودجه 94 ش��رکت برآورد ش��ده که با توجه به اینکه بخش 
عمده ای از این درآمد ناشی از شرکت های تابعه است بنابراین تا پایان سال مالی این شرکت ها 
امکان تحقق و شناس��ایی کامل این درآمد در بودجه 94 ش��رکت وجود ندارد. گفتنی است 
در بودج��ه قبلی 94 این درآمد بیش از مبلغ فعلی برآورد ش��ده بود که به دلیل افت س��ود 

شرکت هاي تابعه کاهش یافت.

کاهش 20 درصدی سودهی »باما«

بودجه 95 به بودجه 94بودجه 95بودجه 94محصول
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  آقای ابوترابی در ابتدا بفرمایید که چه اتفاقی 
برای قانون افتاده است تا وارد بحث شویم. 

ابوتراب�ی: پی��ش از تصویب قانون بودجه س��ال 1390 
کل کش��ور، انجام افزایش س��رمایه  از محل م��ازاد تجدید 
ارزیاب��ی در برخی از موارد مجاز بوده اس��ت مثال بانک های 
دولتی در سال های گذش��ته می توانستند نسبت به تجدید 
ارزیابی دارایی های خود و افزایش سرمایه از این محل اقدام 
کنند اما برای ش��رکت های س��هامی عام و سایر شرکت ها با 
انواع ش��خصیت های حقوقی افزایش سرمایه از محل تجدید 
ارزیابی دارایی ها عملی نبود. در اس��تانداردهای حسابداری 
هم تصریح شده افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی 
مجاز نیست، مگر در مواردي که به  موجب قانون تجویز شده 
باشد. موضوع تجدید ارزیابی دارایی ها و افزایش سرمایه از این 
محل براس��اس جزء »ب« بند ۷۸ قانون بودجه سال 1390 
کل کش��ور مطرح ش��د. مطابق مفاد قانون، افزایش سرمایه 
بنگاه هاي اقتصادي ناشي از تجدید ارزیابي دارایي هاي آنها، 
امکان پذیر و از ش��مول مالیات معاف ش��د، با این شرط که 
متعاقب آن به نس��بت استهالك دارایي مربوط و یا در زمان 
فروش، مبناي محاس��به مالیات اصالح شود و بنگاه یادشده 
در پنج س��ال آخر تجدید ارزیابي نشده باشد. امکان افزایش 
س��رمایه از محل م��ازاد تجدید ارزیاب��ی و معافیت مالیاتی 
مذکور، در قوانین بودجه س��ال های 91 و 92 کل کشور نیز 
تصویب ش��د.  همچنین بر اس��اس ماده 1۷ قانون حداکثر 
استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و 
تقویت آنها در امر صادرات و آئین نامه اجرایی آن، بنگاه های 
اقتصادی که در پنج س��ال منتهی ب��ه زمان تجدید ارزیابی، 
دارایی ه��ای خود را تجدید ارزیاب��ی نکرده اند، می توانند تا 
96/06/24 دارایی هایش��ان را تجدی�د ارزیابی کرده و مازاد 
حاص�ل از آن را به حس���اب س��رمایه م�نظور و از معافیت 

مالیاتی استفاده کنند. 
 البته با توجه به قانون اصالح قانون مالیات های مستقیم 
حکم مالیاتی ماده 1۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی 
و خدمات��ی در تأمین نیازهای کش��ور و تقوی��ت آنها در امر 
صادرات از زمان الزم االجرا شدن قانون مالیات های مستقیم 
یعنی از اول سال 95 لغو شده است. باید به این نکته هم اشاره 
شود که در بند 39 ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات های 
مستقیم )تبصره یک ماده 149 قانون مالیات های مستقیم( 
اشاره شده که شرکت ها می توانند دارایی های خود را تجدید 
ارزیاب��ی کنند ولی تجدید ارزیابی دارایی آنها منوط به آیین 
نامه ای اس��ت که وزارت اقتصاد و دارایی آن را تهیه می کند 
و در هیات وزیران مصوب می ش��ود. در این آیین نامه تاکید 
شده افزایش س��رمایه 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 هرشکل بین صاحبان سرمایه 
به منزله عدم رعایت اس��تانداردهای حسابداری و همچنین 
تحقق درآمد در آن س��ال بوده و مش��مول مالیات بر درآمد 
خواهدبود اما اگر مازاد تجدید ارزیابی در سرفصل مربوطه و 
در بخش حقوق سهام درج شود مشمول مالیات نخواهد بود. 
از زمان مطرح شدن بحث تجدید ارزیابی دارایی ها، سازمان 
بورس تالش کرد، انجام این افزایش سرمایه در شرکت ها از 
ش��فافیت کافی برخوردار باش��د؛ به عنوان نمونه در سازمان 
دس��تورالعملی تهیه کردیم که ش��رکت های ثبت شده نزد 
س��ازمان اگر افزایش س��رمایه از این محل را در دستور کار 
خود قرار می دهند مکلفند در تجدید ارزیابی دارایی ها نکاتی 
را رعایت کنند از جمله اینکه در ارزشگذاری دارایی ها به جای 
اینکه از یک کارشناس استفاده شود، باید هیات کارشناسی 
تشکیل شود که منتخب کانون هم باشد به عبارتی منتخب 

شرکت یا اعضای هیات مدیره نباشد. 
بزرگ اصل: هم��ان طور که آقای ابوترابی عنوان کردند 
تفاوت اصلی مربوط می شود به افزایش سرمایه ها؛ در قانون 
قبلی اساسا این مازاد تجدید ارزیابی باید به حساب افزایش 
سرمایه منظور ش��ود اما در قانون مالیات های جدید به این 
موضوع اشاره کرده است که تجدید ارزیابی از مالیات معاف 
اس��ت ولی نحوه حسابداری آن باید بر طبق استاندارد انجام 
شود که در آنجا استاندارد اجازه انتقال مازاد تجدید ارزیابی 
با افزایش س��رمایه را نمی دهد. تفاوت اساس��ی بین این دو 

قانون همین است. 
مالمیر: جدا از این بحث این سوال پیش می آید که اساسا 
چرا باید تجدید ارزیابی انجام شود؛ ارزش بخشی از دارایی ها 
به دلیل تورم و س��ایر مس��ائلی که اتفاق افت��اده، در صورت 
عرضه آن دارایی در یک بازار منصفانه بسیار باالتر خواهد بود. 
در نتیجه تجدید ارزیابی انجام می شود که صورت های مالی 
منصفانه تر و شفاف تر شود. من فکر می کنم که بحث تجدید 
ارزیابی بیش��تر به خاطر این موضوع است ولی از آنجایی که 
ما همیش��ه در افراط و تفریط هستیم باوجود آنکه در قانون 
قبل طبق اس��تاندارد این امکان وجود داش��ت که شرکت ها 
تجدید ارزیابی انجام دهند و در صورت های مالی افشا کنند و 
شفافیت الزم اعمال شود، یکسری مسائل را نادیده گرفتیم. 
حاال قان��ون را تصویب کردیم درحالی ک��ه کافی بود قانون 
قبلی با قانون فعلی ترکیب ش��ود ک��ه تجدید ارزیابی معاف 
از مالیات اس��ت و مالیاتی از آن اخذ نمی ش��ود چرا که یک 
درآمد تحقق نیافته اس��ت. لزوم این موضوع که نمی تواند به 
حساب سرمایه منتقل شود نیز به نظر من ضرورتی نداشت 
اما ش��اید از این بابت که ممکن بود فش��ار هایی وارد ش��ود 
تا اس��تاندارد را تغییر دهند این موض��وع را عنوان کرده اند 
چون خیلی از ش��رکت ها وقتی این بحث مطرح شد گفتند 
که به سازمان حسابرس��ی فشار می آوریم که استانداردهای 
حس��ابداری را اصالح کند و ارزیابی در دس��ت مدیریت قرار 
بگیرد و آنجا بگویند که به حس��اب سرمایه می تواند برود و 
مش��کلی پیش نمی آید.  بنابراین ش��فافیت ناشی از تجدید 
ارزیاب��ی یکی از نتایج آن اس��ت ولی مواردی هم وجود دارد 
که در نحوه تجدید ارزیابی ش��بهاتی وج��ود دارد.  من فکر 
می کنم که در چند سال گذشته بحث مازاد تجدید ارزیابی 
به شفافیت وضعیت ترازنامه شرکت ها کمک چندانی نکرده 
است چراکه عمدتا موضوع زمین مطرح شده است و زمین ها 
نیز با قیمت های غیر واقعی قیمت گذاری شده اند. نمونه بارز 
آن زمین فوتبالی بوده که تجدید ارزیابی ش��ده است که جز 
همان زمین فوتبال بودن هیچ کاربردی برای ش��رکت ندارد 
و یا جن��گل و درخت های موجود کارخانه را تجدید ارزیابی 

کرده اند که این موضوعات نمی تواند مبنای مناسبی داشته 
باشد ولی برای سهامداران وقتی این رقم به حساب سرمایه 
می رود و قیمت سهم رقیق می شود، جذابیت ایجاد می کند. 
در حالی که آنچه در واقعیت ش��اهدیم و مناس��ب است که 
اطالع رسانی شود اینکه اگر روش های ارزیابی درست باشد 
و بازار منصفانه وجود داش��ته باشد، وضعیت مالی و ترازنامه 
شرکت ها شفاف می ش��ود و لزوما به سرمایه رفتن یا نرفتن 
آن تاثیر بر وضعیت مالی شرکت ندارد چرا که نقدینگی وارد 

شرکت نمی شود. 
ابوترابی: به نظر می رس��د بهتر بود در همان س��ال 90 
بجای آنکه گفته شود تجدید ارزیابی دارایی ها و انتقال مازاد 
ناشی از آن به حساب سرمایه از مالیات معاف است، این گونه 
اش��اره می کردند- همان طور ک��ه در آیین نامه جدید آمده 
اس��ت- که اگر شرکتی تجدید ارزیابی کند و مازاد آن را در 
سر فصل حقوق صاحبان سهام در ترازنامه درج کند مشمول 
مالیات نخواهد بود. این موضوع صورت های مالی ش��رکت ها 
را شفاف می کرد. تفاوت عمده این آیین نامه با آیین نامه های 
قبلی این اس��ت که اگر ش��رکت ها دارایی هایشان را تجدید 
ارزیابی کرده و مازاد را به حساب سرمایه منتقل می کردند از 
مالیات معاف بودند اما االن اگر بخواهند به حس��اب سرمایه 

ببرند معاف نیستند ولی اجازه افزایش سرمایه را دارند. 
مالمیر: من بر خالف دوستان فکر می کنم که امکان افزایش 
سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها وجود ندارد. در قانون 
این موضوع گذاش��ته ش��ده اس��ت اما از آنجایی که بر طبق 
استانداردهای حسابداری این موضوع عدول از استانداردهای 
حسابداری اس��ت و قاعدتا این موضوع منع حسابداری دارد، 

نمی توان بر اساس استاندارد ها این کار را انجام داد. 
ابوتراب�ی: قان��ون حداکثر اس��تفاده از ت��وان تولیدی و 
خدماتی تا س��ال 96 به ش��رکت ها اجازه افزایش سرمایه از 
محل مازاد تجدید ارزیابی را داده اس��ت و این هم صراحت 
ماده 10 آیین نامه اس��ت که افزایش س��رمایه از محل مازاد 
تجدید ارزیابی، پوش��ش زیان ها از محل مازاد مذکور، انتقال 
این مازاد به حس��اب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به 
هر شکل بین صاحبان سهام به عنوان عدم رعایت استاندارد 
حس��ابداری و همچنین پرداخت درآمد در آن س��ال بوده و 
مش��مول مالیات بر درآمد خواهد بود؛ به عبارتی منع از این 
کار نشده است، بلکه قانون می گوید اگر چنین کاری صورت 

گرفت باید مالیات و جریمه پرداخت شود. 
مالمیر: هم جریمه باید پرداخت ش��ود هم مالیات. بحث 
عدول از استانداردهای حسابداری است و در گزارش حسابرسی 
قاعدتا با آن برخورد می شود. به عبارتی سازمان حسابرسی و 
سازمان بورس به هیچ عنوان و در هیچ شرایطی اجازه افزایش 
سرمایه از محل تجدید ارزیابی را به دو دلیل نباید بدهند؛ یکی 
بحث عدول از استانداردهای حسابداری و دوم اینکه مشمول 
مالیات می ش��ود و در واقع سهامدار دچار خسران می شود. به 
نظر من این همان تاکیدی اس��ت که به س��ازمان حسابرسی 

فشاری مبنی بر تغییر استانداردها وارد نشود. 
ابوترابی: برداش��ت من این است که اگر شرکت تجدید 
ارزیابی کرد و در س��ر فصل م��ازاد تجدید ارزیابی در بخش 
حقوق صاحبان س��هام درج کرد مش��مول مالیات نیس��ت 
و اس��تاندارد این اجازه را داده اس��ت، ول��ی اگر این مازاد به 
حساب س��رمایه منتقل شود سازمان مالیاتی آن را مشمول 

مالیات می داند. 

غالمعلی پور: منظور این است که عدم رعایت استاندارد 
یعن��ی منع از انجام چنی��ن کاری و به صراحت قانون از این 

کار منع می کند. 
بزرگ اص�ل: جمع تمام این موارد ای��ن خواهد بود که 
افزایش س��رمایه انجام نخواهد ش��د چون ه��م باید گزارش 
مش��روط ش��ود و هم جریمه دارد بنابراین شرکت ها چنین 

چیزی را نمی پذیرند. 
ابوترابی: طبیعتا شرکت ها به سمت چنین کاری نخواهند 
رفت، اما اگر هیات مدیره ای تصمیم بگیرد می تواند افزایش 
س��رمایه را در دس��تور کار قرار دهد. قبل از سال 90 انجام 
افزایش س��رمایه امکان پذیر نبود چراکه اس��تاندارد تصریح 
کرده بودا فزایش س��رمایه به طور مس��تقیم، از محل مازاد 
تجدید ارزیابی مجاز نیس��ت، مگ��ر در مواردي که به موجب 

قانون تجویز شده باشد. 
بزرگ اصل: در قانون مالیاتی این اجازه داده نشده است. 

ابوترابی: اما درقانون اصالح قانون مالیات های مستقیم، 
حکم مالیاتی ماده 1۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی 

و خدماتی در تأمین نیازهای کشور لغو شده است. 
ب�زرگ اصل: در آنجا قان��ون بجای آنکه خودش تصریح 
کند در مقابل افزایش س��رمایه به اس��تاندارد ارجاع می دهد 
و می گوید که بر طبق اس��تاندارد عمل ش��ود. همانطور که 
ب��رای عدم رعای��ت قانون مالیاتی جریم��ه در نظر می گیرد 
چون قانون ضمانت اجرا می خواهد و بحثی که اینجا مطرح 
ش��ده ضمانت اجرای قانون است، نه اینکه قانون این کار را 
می خواهد. فرض کنیم ک��ه اظهارنامه مالیاتی در این مدت 
تغییر کند خ��وب اگر قانون را رعایت نکرده اند باید جریمه 
پرداخت ش��ود. این موضوع نیز از همان جنس اس��ت یعنی 
اینکه بر طبق قانون این کار نباید انجام شود ولی اگر کسی 

این کار را انجام داد جریمه خواهد داشت. 
ابوتراب�ی: بهتر نبود بگوییم؛ امکان پذیر نیس��ت. قانون 
حداکثر اس��تفاده از توان تولیدی و خدماتی پنج س��ال این 

اجازه را به شرکت ها داده است. 
 بزرگ اصل: آنکه لغو شده... 

ابوترابی: گفته حکم مالیاتی آن لغو است یعنی به مدت 
پنج س��ال از زمان الزم االجرا شدن قانون حداکثر استفاده 

از ت��وان تولیدی و خدماتی امکان افزایش س��رمایه از محل 
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها وجود دارد. اما انتقال مازاد به 
حساب سرمایه تا قبل از الزم االجرا شدن قانون اصالح قانون 
مالیات های مستقیم معاف از مالیات و پس از آن تا اتمام این 

دوره پنج ساله مشمول مالیات است. 
مالمی�ر: قبال اگر ش��رکتی می خواس��ت که اس��تاندارد 
حسابداری را رعایت نکند چه اتفاقی می افتاد؟ مازاد تجدید 
ارزیابی را شناس��ایی می ک��رد و بعد مالی��ات آن را به اداره 

دارایی پرداخت می کرد. 
ابوترابی: در اس��تاندارد حسابداری گفته شده بود انجام 
افزایش سرمایه مجاز نیست مگر آنکه قانون این اجازه را داده 
باش��د. منظور این اس��ت که قانون برای شرکت های دولتی 
در سال های گذشته افزایش س��رمایه را مجاز دانسته بود و 
برای ش��رکت های سهامی عام و سایر ش��رکت ها از سال 90 
ش��روع شد. به عبارتی از سال 90 به جز شرکت های دولتی 
قانون این اجازه را به س��ایر ش��رکت ها هم داد. در سال 92 
عالوه بر آنکه در قانون بودجه این موضوع دیده شد در قانون 
حداکثراس��تفاده از توان تولیدی و خدماتی نیز به مدت پنج 

سال انجام آن امکان پذیر شد. 
مالمیر: ماده 1۷ لغو شده است. 

ابوترابی: احکام مالیاتی ماده 1۷ قانون حداکثر استفاده 
از توان تولیدی و خدماتی لغو ش��ده اس��ت. خود قانون لغو 
نشده است بلکه تنها معافیت مالیاتی آن لغو شده است. البته 
اس��تنباط من این است که هزینه این کار به قدری باالست 

که شرکت ها تمایلی برای انجام آن نخواهند داشت. 
مالمیر: به نظر من عدول از اس��تانداردهای حس��ابداری 

است و حسابرس نیز در گزارش خود به آن توجه می کند. 
 غالمعلی پور: اگر اجازه بدهید به فلسفه این موضوع هم 
نگاهی داش��ته باشیم؛ به نظر من این موضوع از ابتدا اشتباه 
بوده اس��ت. دالیلی که شرکت های متقاضی افزایش سرمایه 
عنوان می کردند این بود که ما جزو ماده 141هستیم و زیان 
انباشته قابل توجه داریم و باید شرکت را از ماده 141 خارج 
کنیم و یا اینکه می خواس��تند از سیستم بانکی وام بگیرند و 
سرمایه به حد نصاب نرسیده و. . . . قاعدتا این دالیل خیلی 
قاب��ل قبول و منطقی نبود و اطالق افزایش س��رمایه به این 
موضوع مفهوم عجیبی محس��وب می ش��ود. افزایش سرمایه 
که قانون تجارت اجازه داده اس��ت انجام ش��ود معموال یا به 
صورت مطالبات اس��ت یا آورده و یا س��ود انباشته است که 
همه این موارد منجر به ورود یکس��ری وجه نقدو یا مانع از 
خروج وجه نقد از ش��رکت می ش��وند؛ بحث افزایش سرمایه 
ازمح��ل مازاد تجدید ارزیابی چند ایراد اساس��ی دارد؛ یکی 
اینکه ما مبنای صدور س��هم را قضاوت گذاشته ایم یعنی بر 
مبنای یک قضاوت سهم برای سهامدار صادر می کنیم و این 
موضوع خیلی خطرناك اس��ت. نکته دوم اینکه رقم هایی که 
با عنوان مازاد شناسایی می شود و به حساب سرمایه می آید 
مش��خصا ارقام تحقق نیافته هستند و ممکن است در سال 
بع��د با کاهش ارزش مل��ک و یا هر اتفاق دیگر این درآمد از 
بین برود. به عبارتی ما بابت یک موضوعی افزایش س��رمایه 
می دهیم و سهم صادر می کنیم و به دست مردم می دهیم اما 
بابت کاهش آن هیچ مسئولیتی نداریم. اگر به استانداردهای 
حس��ابداری بازگردیم؛ اجازه تجدید ارزیابی داده شده است 
اما می گوید این رقم مازاد را در بخش حقوق صاحبان سهام 

گزارش کنید. اگر واقعا بحث برس��ر شفافیت است همین که 
ارقام دارایی به روز و این مازاد در جایی نش��ان داده ش��ود، 
کفایت می کند. همان طور که گفته ش��د م��ا بحث تورم را 
داش��ته ایم، در بورس شرکت هایی هس��تند که چهل سال 
قدمت دارند و قطعا ارزش روز زمین و ساختمان آنها به مراتب 
بیش��تر از عدد ارزش دفتری آنها ست. اما نکته ای که وجود 
دارد اینک��ه قضاوتی بودن و تحقق نیافتن این ارقام می تواند 
مشکل آفرین باشد. موضوع مهمتر دیگری که می توان به آن 
پرداخت اینکه واقعا دغدغه شفافیت بخشی به ترازنامه وجود 
ن��دارد چون اگر بود چرا تنها زمین مورد تجدید ارزیابی قرار 
می گیرد، این نشان می دهد دغدغه بزرگتر نشان دادن عدد 
س��رمایه است. به نظر من از ابتدا نباید این تصمیم گرفته و 
مجوز داده می ش��د چون در نهایت،از شرکت ها گزارش هایی 
دریافت کردیم که اس��ناد درستی ندارند؛ زمین سند ندارد، 
وقفی اس��ت و یا حتی شرکتی داشتیم که زمینی که در آن 
مس��جد ساخته ش��ده را تجدید ارزیابی کرده است و به این 
شکل، قانون اجازه داد با توسل به این ارقام به هر شکل سهم 
صادر ش��ود. حاال بعد از گذش��ت چند سال شرکت هایی که 
افزایش سرمایه داده اند چون این افزایش سرمایه پشتوانه ای 
نداش��ته اس��ت در بس��یاری از موارد بحث های رقیق شدن 
قیمت و دستکاری قیمت وجود دارد. این نشان می دهد که 
رقیق ش��دن بیش از حد س��هام و صدور س��هام با یک رقم 
تحقق نیافته می تواند مس��ائل زیادی ایجاد کند و این اتفاق 
هم در برخی از ش��رکت ها افتاده است. به نظر من ماده 10 
مصوبه هیات وزیران یک گام مثبت است. این موضوع آنقدر 
هزینه ایجاد کرده است که شرکت ها هم از بعد عدم رعایت 
استانداردهای حسابداری و هم از بعد پرداخت مالیات دیگر 

به فکر این کار نخواهند افتاد. 
یکی از مسائلی که در تجدید ارزیابی مطرح است تعیین 
ارزش منصفانه دارایی هاس��ت. ب��رای این موضوع چه فکری 
ش��ده است چرا که در هر صورت یک عامل انسانی باید این 

کار را انجام دهد. 

بزرگ اصل: تفکری که پش��ت استاندارد بود بحث تورم 
بود، به خصوص در مورد ش��رکت هایی که حجم دارایی های 
ثابت آنها زیاد اس��ت و به تدریج ارق��ام ترازنامه آنها با ارقام 
واقعی فاصل��ه می گیرد. راه حل این موضوع یا حس��ابداری 
تورمی کامل اس��ت که باید صورت های مالی هر سال تعدیل 
ش��ود و یا راه میانه وجود دارد مانند آنچه در استاندارد های 
ما پیش بینی ش��ده که دارایی های ثاب��ت را تجدید ارزیابی 
کنند. در آن زمان بنا به تشخیص و با توجه به تورم های30 

و40درصدی، همچنین ترازنامه های ش��رکت های دولتی که 
دارایی های ارزش��مندی دارند ولی این دارایی ها با رقم های 
پایین درج ش��ده است، اجازه دادیم. ولی مسئله مالیاتی آن 
مانع این بود که ش��رکت ها این کار را انجام دهند. حتی در 
مقاطعی ش��رکت های دولتی چندین بار ای��ن کار را کردند. 
البته در ش��رکت های دولتی _ به دلیل اینکه سهامی دست 
مردم نبود- بحث امروز را نداش��تیم و در نتیجه شرکت های 
دولتی با این کار به یک ش��فافیت نس��بی رس��یدند و از آن 
طرف هم رقم حقوق صاحبان سهام مقداری بزرگتر می شد. 
تحلیل های��ی که در صورت های مالی انجام می دهیم در یک 
طرف دارایی هاس��ت که بازدهی دارایی ها بسیار مهم است و 
اگر دارایی ها به قیمت پایین باشد این تحلیل ها گمراه کننده 
اس��ت.  اما وقتی این ماجرا گس��ترده تر و وارد ش��رکت های 
خصوصی شد اولین مشکلی که برخورد کردیم مشکل دقت 
پایین ارزیابی ها بود. زمین ها وامالکی که در جاهایی اس��ت 
که قیمت های قابل اتکایی وجود دارد )مانند ساختمان های 
مسکونی( می توان قیمت هایی برای آنها تعیین کرد اما خیلی 
از امالك ش��رکت ها امالك خاصی هستند که قیمت گذاری 
آنها بسیار مشکل است و ما هم دیدیم که متاسفانه کارشناس 
ارزیابی کننده این موضوعات جوابگوی مس��ئله ما نیس��ت. 
این مش��کالتی که دوستان اشاره کردند را ما هم دیدیم. به 
عبارتی این موضوع ابزاری است که هم می توان از آن خوب و 
هم می توان از آن بد استفاده کرد؛ در نتیجه این ابزار راحتی 
نیست و ریسک هایی دارد. یک راهکار این است که به دلیل 
این مش��کالت آن را منع کنیم که من این را نمی پس��ندم 
بنابرای��ن باید دنب��ال راهکاری برای رفع مش��کالت ارزیابی 
باش��یم. در نهایت برای اکثر امالك و دارایی های خاص باید 
کارش��ناس بیاوریم و در ایران هم از بد ماجرا باید بگویم که 

جامعه کارشناسی ایران خیلی استاندارد های قوی ندارد. 
نیاز اس��ت که در این زمینه استاندارد های ارزیابی وجود 
داشته باش��د و نظارت هایی وجود داش��ته باشد مثال وقتی 
زمین یا ملکی با قیمت باالیی ارزیابی می ش��ود و به تبع آن 
س��همی باال می رود این موضوع انتقال ثروت ناعادالنه ای در 
کشور اتفاق خواهد افتاد و دلیل آن همان کارشناس ارزیاب 
خواهد بود و آن کارشناس هم هیچ گونه پاسخگویی در این 
زمینه نخواهد داشت. گام اول برای رفع مشکل این است که 
کسانی که دست اندرکار ارزیابی هستند در رابطه با کاری که 
انجام می دهند، پاسخگو باشند چرا که به ناچار بخش زیادی 
از کار ما وابس��ته به افراد خواهد ب��ود، بنابراین قضاوت باید 
یک قضاوت حرفه ای باشد نه اینکه شرکت سندی را تهیه و 
کارش��ناس پای آن را امضا کند.  این جریان خطرناکی برای 
بازار س��رمایه در بلند مدت خواهدبود. عامه مردم و کسانی 
که به هر حال اطالع کافی ندارند هزینه این کار را پرداخت 
خواهن��د کرد. آنچه امروز باعث این همه بحث ش��ده، بحث 
س��ود هایی اس��ت که اخیرا با توجه به تجدید ارزیابی ها و با 
یک رقم حس��ابداری ایجاد و بدون هیچ تالشی بدست آمده 
و نصیب عده ای شده است. درست است که برخی شرکت ها 
به دنبال این موضوع هس��تند که از ای��ن مزیت دارایی های 
خود اس��تفاده کنند اما از طرف مقابل نیز یک انگیزه جدی 
ایجاد ش��ده که موضوع سودهایی است که یک شبه نصیب 
عده ای ش��ده اس��ت. بنابراین اگر مازاد تجدید ارزیابی را در 
بخش حقوق صاحبان س��هام هم نگاه داریم تاحد زیادی آن 

کارشناسان بازار سرمایه در میزگرد هفته نامه بورس بررسی کردند:

سهامدار جزء، از تجدید ارزیابی دارایی ها سود نکرد

ابوترابی: سازمان بورس اگر چه متولی بازار 
سرمایه اس�ت اما به تنهایی ق�ادر به ایجاد 
ش�فافیت در کل بازار س�رمایه نیس�ت  و 
نیاز دارد ک�ه در ای�ن موضوعات،نهادهای 
دیگری مانندس�ازمان حسابرسی و کانون 
کارشناس�ان رسمی دادگستری و یا جامعه 
حسابداران رسمی همکاری کنند تا بتوانند 
مال�ی  گزارش�گری  ش�فافیت  نهای�ت  در 

شرکت ها را افزایش دهند

بزرگ اصل: س�ازمان بورس بج�ای نگرانی 
نس�بت به شاخص باید نگران وظیفه اصلی 
خود که منافع سهامداران جزء است، باشد. 
ب�ه نظر می رس�د در بحث تجدی�د ارزیابی 
سهامداران جزء از این قضیه آسیب دیدند 
آن هم توس�ط عده ای که می دانند تجدید 
ارزیابی ها اثر بسیار زیادی بر آینده شرکت 
نخواهد داش�ت. یک جوی در بازار سرمایه 
ماس�ت که تجدید ارزیابی یعنی جلوگیری 

از سقوط قیمت سهم.

نازنین نامور

خبرنگار

مازاد تجدی�د ارزیابي یک درآمد غیرعملیات�ي تحقق نیافته 
در س�رفصل حقوق صاحبان س�رمایه اس�ت که چون  تحقق 
نیافت�ه،  افزایش س�رمایه از محل آن به طور مس�تقیم مجاز 
نیس�ت، مگ�ر در مواردي که به موجب قانون تجویز ش�ده باش�د. افزایش س�رمایه 

 از مح�ل م�ازاد تجدید ارزیابی دارایی ه�ا موجب ورود نقدینگی ی�ا عدم خروج آن 
نخواهد ش�د. اما براس�اس تبصره یک ماده 149 قانون مالیات های مستقیم، افزایش 
بهای ناش�ی از تجدید ارزیابی دارایی های اش�خاص حقوقی، با رعایت استانداردهای 
حسابداری مشمول پرداخت مالیات بردرآمد نیست. اما لزوم تدوین این قانون جدید 

چیست؟ قانون فعلی به دنبال رفع کدام کاستی های قوانین قبلی بوده است؟ ایرادات 
وارد بر آن کدام  است؟ افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی چه نقاط قوت و 

ضعفی داشته است؟ و... . 
دکتر موس�ی بزرگ اصل؛ عضو هیات عامل س�ازمان حسابرس�ی، غالمرضا ابوترابی؛ 

رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس، امیرحمزه 
مالمیر؛ عضو هیات مدیره و معاون س�رمایه گذاری گروه توسعه مالی مهر آیندگان و 
رئیس هیات مدیره کارگزاری خبرگان و رضا غالمعلی پور؛ معاون توسعه بازار فرابورس 

در میزگرد این شماره هفته نامه بورس به این پرسش ها پاسخ می دهند.

غالمرضا ابوترابیموسی بزرگ اصل رضا غالمعلی پورامیرحمزه مالمیر
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بحثی که شرکت به دنبال آن است که بخش حقوق صاحبان 
سهام را بهتر نشان دهد، پوشش داده می شود، اما بحث هایی 
مانند ماده 141 ممکن است با مقررات جدید محقق نشود و 

نتوانند برای آن منظور از آن استفاده کنند. 

  آی�ا برای این موضوع راهکارهایی نیز در نظر 
گرفته اید؟

ب�زرگ اصل: نه، به نظر من فعال راهکاری دیده نش��ده 
اس��ت و نیاز به بررس��ی های عمیق تری در این زمینه است. 
تجربه ما در سازمان حسابرسی و همین طور تجربه دوستان 
در بورس نش��ان می دهد که باید خیلی دقیق تر عمل کنیم 
و تس��لیم جوه��ای روزمره و بازار گرمی نش��ویم. به هر حال 
اگر به جایی رسیدیم که توانستیم این مشکالتی عدیده که 
پشت این قضیه وجود دارد را مدیریت کنیم شاید بتوان در 

آینده ای دورتر راهکاری برای آن پیدا کنیم. 
مالمی�ر: می خواهم تاکید کنم اصل پاس��خگویی اولین 
عاملی اس��ت که در ارزیابی ها ب��ه آن برخورد می کنیم چرا 
که فرد ارزیاب به هیچ ارگانی پاسخگو نیست. از طرف دیگر 
مش��کلی که در چند سال گذشته با آن روبه رو بودیم اینکه 
نرخ تورم بس��یار ب��اال بود و هر ارزیابی ک��ه بر روی زمین و 
س��اختمان انجام می گرفت در نهایت در مدت یک سال اگر 
انحراف��ی وجود داش��ت این انحراف از بی��ن می رفت. اما در 
یکی، دو س��ال اخیر که بحث رکود در بازار زمین و مس��کن 
اتفاق افتاد و از طرفی هم نرخ تورم به ش��دت کنترل ش��د 
نش��ان داد ک��ه همچین تفکری و چنین اس��تنباطی از این 
موضوع درس��ت نیست. البته سازمان هم اقداماتی انجام داد 
و تصمیم بر آن شد که خود شرکت برای ارزیابی اقدام نکند 
و ی��ک هیات باید این ارزیاب��ی را انجام دهد. ولی نهایتا من 
معتقدم ش��رکت در انتخاب و چیدم��ان هیاتی که این کار 
را انجام داده نقش داش��ته و آنه��ا به نوعی امکان هدایت به 
سمتی که دوس��ت دارند ارزیابی به آن شکل انجام بشود را 
دارند. نکته دیگر اینکه همه ش��رکت ها سراغ زمین رفته اند 
و با این دیدگاه این کار انجام ش��ده که ش��رکت آن زمین را 
تخلیه کند و با قیمت کاربری تجاری به فروش برس��اند؛ به 
این نکته هم توج��ه کنید که ما هم نمی توانیم بر روی نظر 
کارشناس مربوطه نظری شخصی اعمال کنیم. وقتی مدارک 
صادر می ش��ود فرض بر این است که این کارشناسی توسط 
افراد حرفه ای و بر اس��اس اس��تدالل انجام شده است اما در 
واقعیت در عمده موارد می توانم بگویم که این اتفاق نیفتاده 
اس��ت و در نهایت نظرات مدیر منعکس شده است. از طرف 
دیگ��ر دارایی ها را تجدید ارزیابی می کنیم، خصوصا زمین را 
و در بس��یاری از م��وارد تفاوت ارزش س��اختمان را بر روی 
زمین منعکس می کنیم. برای آنکه نمی خواهیم س��اختمان 
را تجدید ارزیابی کنیم و قیمت ساختمان را در نظر بگیریم 
که هزینه اس��تهالک داشته باشد و ش��رکت در واقع هزینه 
اس��تهالک آن را بخواهد شناس��ایی کند. این تفاوت ارزش 
س��اختمان را هم در خیلی از م��وارد می بینیم که در قیمت 
زمین خودش را نش��ان می دهد و در آن مس��تتر اس��ت، از 
ط��رف دیگر خیلی از بدهی ها اگر حسابرس��ی انجام ش��ود 
شفافیت الزم را ندارند مخصوصا در بحث بیمه ها باید بگویم 
بسیاری از شرکت های ما هزینه های بیمه ای بسیار سنگینی 
دارند که در صورت های مالی آنها منعکس نیس��ت و از این 

باب��ت نیز در بخش بدهی ترازنامه و مس��ائلی از این دس��ت 
آن ش��فافیت الزم و کافی را ندارند. من فکر می کنم که باید 
چندی��ن اتفاق بیفتد خصوصا که ای��ن قانون راه را برای این 
کار باز کرده است اول برای سهامدار فرهنگ سازی شود که 
تجدید ارزیابی موجب ورود نقدینگی به ش��رکت نمی شود و 
تنها دارایی ش��رکت را شفاف تر نش��ان می دهد.  کما اینکه 
در بح��ث ارزیابی نیاز به بازارهایی داریم که در آنجا بتوانیم 
قیمت را به صورت منصفانه تعیین کنیم ولی چون این بازار 
وجود ندارد کارشناسان نیز بر اساس قضاوت خودشان عمل 
می کنند. من مطمئنم اگر س��ه کارشناس متفاوت برای یک 
مورد مشخص قیمت گذاری انجام دهند قیمت هایی که ارائه 
می دهند قیمت هایی متفاوت خواهد بود. از طرفی زمینه ای 
فراهم ش��ود تا کارشناس��ان ملزم به پاس��خگویی باشند که 
اگر احیان��ا دارایی را چه پایین و چه باال قیمت گذاری کنند 
قابل پیگیری باش��د چون این موضوع موجب انتقال دارایی 
به اش��خاص می ش��ود و منشای عدم ش��فافیت خواهد بود. 
حسابرسان گاه در معرض پاسخگویی قرار می گیرند و برای 
این کار هم سازمان بورس و هم جامعه حسابداران رسمی این 
پیگیری را انجام می دهند ولی کانون کارشناس��ان در مورد 
کارشناس��ی که ارزیابی را انج��ام می دهد به هیچ وجه اقدام 

نکرده و کارشناس ملزم به پاسخگویی نیست. 

ابوترابی: نکته ای که وج��ود دارد اینکه بهتر بود در این 
آیین نامه به انتخاب هیات کارشناس��ان رسمی دادگستری 
مطابق با رشته تخصصی کارشناس��ان برای ارزیابی هر نوع 
دارایی اش��اره می ش��د. به عبارتی اگر قرار است که زمین و 
ساختمان تجدید ارزیابی ش��ود حتما باید کارشناس همان 
رش��ته این کار را انجام دهد. البت��ه در ارزیابی ها نکاتی هم 
باید در نظر گرفته شود مثال در صورتی که بر اساس گزارش 
کارشناس��ان ارزیابی کننده یک یا چند قل��م از دارایی ها با 
کاهش  ارزش  همراه باش��ند زیان کاهش ارزش بایس��تی به 
عنوان هزینه دوره شناسایی شود. همچنین به منظور محاسبه 
مانده مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها، افزایش و کاهش ارزش 
دارایی های تجدید ارزیابی شده نباید به صورت سرجمع در 
نظر گرفته ش��ده و با یکدیگر تهاتر شود زیرا در این صورت 
مازاد تجدید ارزیابی کمتر از واقع گزارش می شود. نکته مهم 
دیگر که دوس��تان هم اشاره کردند همین بحث پاسخگویی 
کارشناسان رسمی دادگس��تری است. به نظر من بهتر است 
که هیاتی در آینده تش��کیل شود که به گزارش کارشناسان 
رسمی دادگستری و قوه قضاییه نظارت داشته و مرجعی برای 

رسیدگی باشد. 
غالمعلی پور: این نکته که تصمیمات به صورت قضاوت 
ش��خصی انجام می ش��ود را قبول دارم ام��ا در مواردی هم 
کارشناس��ان محدودیت هایی ذات��ی در کارش��ان دارند. به 
هر حال ارزیابی کار س��اده ای نیس��ت. ب��رای مثال در بحث 
تجهیزات و ماشین آالت شرکتی وجود دارد که یونیک است 
و ماشین آالتی دارد که تنها همان یک عدد در کشور وجود 
دارد و در چنین مواردی کارشناس این محدودیت را دارد که 
نمی تواند مشابه آن را در کشور پیدا کند؛ موضوع مهم دیگر 
در مقوله ارزیابی اینکه دارایی دس��ته دوم باید قیمت گذاری 
ش��ود. برای مثال در مورد اتومبیل قیمت ماش��ین صفر به 
راحتی مش��خص می ش��ود اما در مورد اتومبیل های دسته 
دوم قیمت های متفاوتی عنوان می شود. به همین جهت در 
م��واردی باید به ارزیاب حق داد که اختالفات قیمتی بوجود 
بیاید یا مثال دیگر اینکه س��ند یک زمین ممکن اس��ت به 
مدت س��ی سال درگیر یک پروس��ه حقوقی بوده باشد.  ما 
موردی داشته ایم که یک کارشناس گزارش تجدید ارزیابی 
را ارائه داده و با آن گزارش افزایش س��رمایه ش��رکت انجام 
شده بود در حالی که یک تیم کارشناسی دیگر به دلیل آنکه 
سهامدار عمده ش��رکت تصمیم به فروش بخشی از شرکت 
گرفت��ه بود، ارزیابی قیمت عرضه بلوکی را انجام داده و نکته 
اینجا بود که در یک گزارش کارشناسی گفته شده بود سند 

ایراد نداردو دیگری عنوان کرده بود سند وقفی است. 
همچنین در بحث ارزیابی، رقمی که می خواهیم به عنوان 
ارزش اع��الم کنیم ارزش جایگزینی اس��ت یا ارزش خالص 
بازیافتنی؛ به خود مقول��ه ارزش از چند جهت می توان نگاه 
ک��رد. مجموع این موارد از قضاوتی ب��ودن روند کار، یونیک 
بودن دارایی ویا دسته دوم بودن دارایی ها تبدیل به چالشی 
بزرگ می ش��ود و به همین دلیل این موضوع زیاد خریداری 
ندارد. البته من تجربه س��ایر کش��ور ها را بررسی نکرده ام آیا 
در دیگر کشور ها بحث تجدید ارزیابی به همان تناوب سه تا 
پنج س��ال که در استاندارد حسابداری عنوان می شود، انجام 
می شود؟ البته نرخ تورم دنیا بسیار پایین است اما شاید بهتر 
بود که در باقی کشور ها یک تحقیق جامع صورت می گرفت 

تا ببینیم این رویه به چه منظور اجرا شده است. 
 بزرگ اصل: مطالعات انجام ش��ده است. این تناوب یک 
تناوب اجباری نیست. این تناوب به نرخ تورم مربوط می شود 
یعنی هر چه نرخ تورم بیشتر باشد این تناوب کمتر می شود. 
گذش��ته از همه موارد مطرح ش��ده می خواهم بدانم دیدگاه 
س��ازمان بورس در این مبحث چیس��ت؟ آیا سازمان معتقد 
اس��ت که قانون فعلی خوب اس��ت و یا نه باید قوانین تغییر 

کند. 
ابوترابی: س��ازمان تا پایان س��ال 94 با درخواست های 
افزایش سرمایه که در آن مقررات رعایت شده بود و شفافیت 
وجود داش��ت موافقت کرد. با توجه به این قانون و در نهایت 
آیی��ن نامه اجرایی که صادر ش��ده اس��ت به نظر می رس��د 
انگیزه ای برای اینکه شرکت ها بخواهند از محل مازاد تجدید 
ارزیابی افزایش سرمایه بدهند و مالیات آن را پرداخت کنند، 

وجود نداشته باشد. 
بزرگ اصل: س��ازمان بورس تنها مرجع رسمی و قانونی 
س��هامداران جزیی است که دستش��ان به جایی بند نیست. 
استاندارد هم یکی از ابزارهای در خدمت بازار سرمایه است. 

نمی ت��وان صرف نظر از هزینه اجرا، تنها به ش��فافیت تاکید 
کرد یا ب��ه قابل اتکای اطالعات توجه نک��رد. برای مثال در 
بخش کش��اورزی دیدگاه ما این بود که بر اساس استاندارد 
کش��اورزی و دارایی های زیس��تی مولد در ایران نمی توانیم 
اطالع قابل اتکا تولی��د کنیم بنابراین جلوی چنین کاری را 
گرفتیم. نظر من این اس��ت که در حال حاضر یک آس��یب 
شناس��ی جدی باید انجام شود. سازمان بورس بجای نگرانی 
نس��بت به ش��اخص باید نگران وظیفه اصلی خود که منافع 
سهامداران جزء است، باشد. به نظر می رسد در بحث تجدید 
ارزیابی س��هامداران جزء از این قضیه آس��یب دیدند آن هم 
توسط عده ای که می دانند تجدید ارزیابی ها اثر بسیار زیادی 
بر آینده ش��رکت نخواهد داشت. یک جوی در بازار سرمایه 
ماس��ت که تجدید ارزیابی یعنی جلوگیری از سقوط قیمت 
سهم. در شرایطی است که بازار ناقص است ما مسئله غلطی 
را در کش��ور راه انداخته ایم که در نهایت سهامداران جزء و 
اف��راد ضعیف هزینه آن را پرداخت می کنند و عده ای هم از 
این قضایا سوء استفاده می کنند.  در بازار ناقصی که عمق بازار 
بس��یار کم است و تحلیلگر به اندازه کافی نیست و اطالعات 
به اندازه کافی تحلیل نمی شود چه کسی حامی سهامدار جزء 
اس��ت؟ س��ازمان بورس نمی خواهد هیچ اقدامی انجام دهد؟ 
قس��متی از این اتفاق ها نیز در بازار س��رمایه عامدانه انجام 
می ش��ود. فرض کنیم که به دنبال این مس��ئله رفتیم که به 
این کار مجوز بدهیم آیا سازمان بورس نمی خواهد راهکاری 
ارائه دهد ودخالتی داش��ته باش��د؟ به عقیده من بحث عدم 
دخالت در بازار های کامل اس��ت هر ج��ا نقصی وجود دارد، 
چه نقص تحلیلگر و چه نقص اطالعات، راهکاری جز دخالت 
وجود ندارد. بحث اصلی من در بازار س��رمایه این اس��ت که 
چرا س��ازمان بورس بر روی پرش های قیمتی ناش��ی از این 
قضیه واکنش جدی نشان نداده است؟ این یک نگرانی جدی 
برای کس��انی است که پس اندازهای بس��یار جزیی شان را 
به بازار س��رمایه می آورند و هیچ حامی دیگری جز س��ازمان 

بورس ندارند 
ابوترابی: متاس��فانه در کشور ما برخی اوقات نظارت های 
اولیه ب��ه خوبی صورت نمی گیرد. در برخ��ی از گزارش هایی 
که ش��ما در س��امانه کدال می بینید پس از بررسی هایی که 
در سازمان بورس انجام می شود، مبلغی که توسط حسابرس 
تأیید شده، تعدیل می شود.  سازمان به منظور کنترل دقیق تر 
الزاماتی را تعیین کرد. مثال مقرر ش��د به جای یک کارشناس 
هیات کارشناس��ی ارزیابی را انجام دهد یا مقرر شد که هیات 
کارشناسان، منتخب کانون مربوطه باشند. البته ممکن است 
که مدیر ش��رکت یا هیات مدیره بتواند دستکاری هایی انجام 
دهد اما این موضوع در تمام ش��رایط امکان پذیر اس��ت ولی 
س��عی کردیم تا جایی که مقدور اس��ت کنترل الزم را انجام 
دهیم. حتی در زمان بررس��ی مدارک،از شرکت ها درخواست 
ش��د اسناد مالیکت دارایی ها را ارائه کنند. اما در کنار سازمان 
ب��ورس باید به وظیفه حس��ابرس و بازرس قانونی ش��رکت و 
همچنین کارشناسان رسمی هم توجه داشته باشیم. از سوی 
دیگر متاسفانه در بازار کمتر به تحلیلگران مراجعه می شود یا 
اگر تحلیلی ارائه می شود، زیر سایه جوسازی ها کمرنگ می شود. 
این درس��ت است که سازمان بورس متولی بازار سرمایه است 

اما به تنهایی نمی تواند تمام کنترل ها را اعمال کند. 

بزرگ اصل: منظور من همان قسمت مربوط به خودتان 
بود. حسابرسان هم مانند باقی نهادها کمبود هایی دارند، ما 
هم مواردی داش��تیم که در تجدید ارزیابی حسابرس 300 
میلیارد کس��ر کرده و به ش��رکت هم گفته شده است. این 
گزارش در سازمان بورس برای افزایش سرمایه مطرح و تایید 
می شود. بر اساس این خبر 10 درصد قیمت سهام با افزایش 
یا کاهش مواجه می شود که قابل قبول است ولی وقتی این 
به دو و یا س��ه برابر افزایش پیدا می کند چه توجیحی دارد؟ 
خب��ری که ای��ن افزایش را ایجاد کرده در اینجا چه کس��ی 
مسئول است؟ به دلیل نبود تحلیلگر اتفاق افتاده یا به دلیل 
عمق کم بازار س��رمایه؟ بحث من بر س��ر افزایش دو یا سه 
درصدی ارزش س��هام نیست بحث من بر سر دو یا سه برابر 
شدن قیمت هاست. چه کسی مس��ئول است؟ حسابرسان؟ 
کارشناسان ارزیابی؟ قیمت ها صرف انتشار خبری مثال مبنی 
بر باز ش��دن مذاکره با یک کش��ور خارجی و یا اخبار دیگر 
افزایش پیدا می کند. در این موارد چه راهکاری وجود دارد؟ 
منظور من این اس��ت که یک عده از این مسئله ضرر جدی 

می بینند و قطعا در آینده این ضررها بیشتر خواهد شد. 
ابوترابی: درس��ت است که س��ازمان بورس متولی است 
ام��ا فعاالن بازار ه��م باید با آگاهی بیش��تر عمل کنند و به 
تجزی��ه و تحلیل صورت های مالی و اص��ول تحلیل بنیادی 
در سرمایه گذاری های خود توجه کنند. البته همان طور که 
اشاره شد ما به تحلیلگران خوب در بازار سرمایه نیاز داریم. 
بزرگ اصل: تا زمانی که چنین تحلیلگرانی وجود ندارند 

چه کسی جوابگو خواهد بود؟
ابوترابی: مطمئنا س��ازمان بورس ب��ه عنوان متولی این 
حوزه، بحث های قیمتی را باید بررس��ی کند. در یک زمانی 
خاطرم هس��ت که با افزایش سرمایه شرکت هایی که قیمت 
سهام آنها به زیر قیمت اس��می می آمد موافقت نمی کردیم. 
متاسفانه وقتی که به بازار اعالم می کنیم اگر درخواستی به 
سازمان ارائه ش��د لزوما به معنی موافقت سازمان نیست باز 
هم سرمایه گذاران و سهامداران توجه نمی کنند. البته ممکن 
است یکسری افراد ذی نفع بخواهند بازار را متشنج و از این 

موضوع بهره برداری کنند. 
مالمی�ر: به نظر من س��ازمان بورس باید بحث آس��یب 

شناسی افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی در سال های 
گذشته را برای س��ال های آینده به صورت یک پروژه کامل 
تعری��ف کند و ب��ر روی آن تحقی��ق ش��ودتا در نهایت آثار 
مناسبی از آن استخراج و کارایی مناسبی داشته باشد. نکته 
دیگری که وجود دارد مربوط به تقلب است. استاندارد تقلب 
وجود دارد اما تقریبا می توانم بگویم که در سال های گذشته 
هیچ وقت از این استاندارد استفاده نکرده ایم در حالی که در 
انتهای سال مالی شرکت ها خیلی از سود سازی ها و مسائل 
دیگری اتف��اق می افتد ولی به هیچ وجه به بحث تقلب نگاه 
ویژه نشده است. فکر می کنم باید به این سمت حرکت کنیم 
که اگر شرکت به دنبال این است که سهامدار را منحرف کند 
و با صورت های مالی دستکاری شده سهامدار را گول بزند تا 
به اهداف خود برسد باید حسابرس این موضوعات را کنترل 
کند. برای جمع بندی تاکید می کنم که پاسخگویی باید اتفاق 
بیفتد. اگر چه گاهی انتقادات زیادی به مس��ائل حسابرسی 
می شود اما باز هم من موسسه های حسابرسی را پاسخگو تر 
از باقی موسس��ات می دانم. مراجعی هس��تند مانند سازمان 
حسابرس��ی و... که بحث پاسخگویی موسسات حسابرسی را 
باال برده اس��ت. در مقابل کارشناسان ارزیابی کننده هستند 
که به هیچ جایی پاس��خگو نیستند و نسبت به مدارکی که 
می دهند هیچ گونه جریمه و یا تنبیهی متوجهشان نمی شود 
اما موسسات حسابرسی پاسخگویی بسیار باالیی دارند. آنچه 
به نظر می رس��د این است که ش��فافیت و باالرفتن شاخص 
چیزی است که سازمان بورس برایش مهم است. به نظر من 
در دولت و دیگر نهادها دغدغه باال رفتن شاخص نباید وجود 
داش��ته باشد و این دغدغه از ذهن س��رمایه گذار باید خارج 
ش��ود، اگرچه به عنوان پارامتری در تصمیم گیری ها لحاظ 
شود ولی تمام پارامترهای تصمیم گیری نیست؛ قطعا باید به 
این سمت حرکت کنیم که شفافیت را در بازار بیشتر کنیم. 
تقلب ها را کاهش دهیم تا انحرافات کاهش پیدا کند و تا آنجا 
که می توانیم اطالعات را خیلی شفاف در اختیار سرمایه گذار 

قرار دهیم که تصمیم گیری ها انجام شود. 
ب�زرگ اصل: من فک��ر می کنم در رویه س��ازمان بورس 
با جامعه حس��ابداران رسمی و س��ازمان حسابرسی خطاهای 
بزرگی وجود دارد که باید اصالح شود. به نظر من اصال مدیران 
س��ازمان بورس مدیران شاخص نیستند، در حال حاضر و به 
نوعی این بار را بر دوش آنها می گذارند چرا که نماگر اقتصاد 
اس��ت. اگر اقتصاد خوب عمل کند ش��رکت ها سود آوریشان 
بیش��تر می ش��ود و ش��اخص هم افزایش پیدا می کند و اگر 
توس��عه اقتصادی ما با مشکل مواجه شد و رشد اقتصادی ما 
کاهش یافت شاخص هم در ادامه آن کاهش پیدا خواهد کرد. 
بنابراین شاخص ربطی به مدیران بورس ندارد که این بار را بر 
دوش آنها می گذارند که شاخص را باید نظارت و یا مدیریت 
کنند. کار اصلی سازمان بورس ایجاد شفافیت الزم و نظارت 
کافی بر انجام معامالت در این بازار اس��ت. درحال حاضر که 
در بازارمان نقص هایی به دلیل نبود تحلیلگر کافی و یا حجم 
پایین معامالت داریم، سازمان باید دخالت هایی داشته باشد تا 
در بازار سرمایه بی اعتمادی ایجاد نشود. از طرفی ما تجربه ای 
با قانون قبلی داشته ایم که مزیت ها و معایبی داشته حاال بر 
اس��اس این تجارب و قانونی که اجرا شده است، قانون تغییر 
کرده اس��ت بنابراین باید اجازه بدهیم ک��ه قانون جدید که 
نتیجه تجارب قانون گذشته است، اجرا شود. به نظر من زود 
اس��ت که شرکت ها و بازار نسبت به این قضیه واکنش نشان 
دهند. این قانون یکس��ری مس��ائل را تغییر داده و خیلی از 
افراد و ارگان ها تحریک می شوند که طرح استاندارد را تغییر 
دهن��د. به نظر من بجا نیس��ت که در حال حاضر به س��مت 
اصالح قانون یا اصالح اس��تاندارد برویم. باید اجازه دهیم که 
این قانون اجرا ش��ود و در کنار آن مطالعات عمیقی بر روی 
این ش��رایط و قانون جدید انجام شود. همچنین درباره بحث 
افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی؛ باید بررسی شود که 
آیا این کار اساس��ا درست اس��ت؟ باید این قانون اجرا شود و 
بعد از اجرای آن به فکر تغییرات دیگری باشیم نه اینکه وقتی 
هنوز این قانون اجرا نشده است با روش هایی به فکر دور زدن 
قانون یا اصالح اس��تاندارد باش��یم. قانونی که در حال حاضر 
نوش��ته شده است بر اساس اس��تاندارد فعلی نگارش شده و 
اگر این استاندارد به شکل دیگری بود شاید قانون را به شکل 

دیگری تدوین می کردند. 
غالمعلی پور: به نظر وظایفی که در قانون مصوبه هیات 
وزیران اس��ت هم اکنون به آن چیزی رسیده که باید از قبل 
می رسید و این نقطه مطلوب است. استاندارد حسابداری ما 
هم با اس��تانداردهای بین المللی همخوانی دارد و در موضوع 
تجدید ارزیابی نیز به همین ش��کل است. قانون نیز در اینجا 
اولویت را به اس��تاندارد داده و به آن رسمیت بخشیده است. 
م��ن هم موافقم که باید اجازه دهیم قانون اجرا ش��ود و اگر 
ش��رکت ها واقعا دغدغه به روز ش��دن ارقام ترازنامه را دارند 
االن زمینه این کار فراهم شده است. تنها مسئله ای که قانون 
منع کرده است انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه است 
که شاید زیاد پشتوانه نظری محکمی نداشته است. بهتر است 
ب��ه این رویه احترام بگذاری��م و کاری خالف روش های بین 
المللی انجام ندهیم چرا که سابقه حسابداری در دنیا خیلی 
بیش��تر از ماست و ش��اید جلوی روند س��ابق را با این ماده 

قانونی گرفتن بسیار مفید باشد. 
ابوتراب�ی: نکته آخ��ر را باید به این ش��کل عنوان کنم 
که انتقاد کردن کار بس��یار راحتی اس��ت، اگر نقد می کنیم 
پیش��نهاد های اصالحی آن را هم بیان کنیم. سازمان بورس 
اگر چه متولی بازار سرمایه است اما به تنهایی قادر به ایجاد 
ش��فافیت در کل بازار سرمایه نیس��ت و نیاز دارد که در این 
موضوعات،نهاده��ای دیگری مانند س��ازمان حسابرس��ی و 
کانون کارشناسان رسمی دادگستری و یا جامعه حسابداران 
رسمی همکاری کنند تا بتوانند در نهایت شفافیت گزارشگری 
مالی شرکت ها را افزایش دهند. لزوما نباید انگشت اشاره به 
سمت سازمان بورس به عنوان متولی بازار سرمایه باشد. نباید 
تمام عواقب این کار به نام یک نهاد نوش��ته شود. من حتی 
می گویم که قوه قضاییه هم باید به کمک سازمان بیاید چرا 
که واقعا اگر شرکت ها تخلف کرده اند و تقلبی صورت گرفته 
باید قوه قضاییه به نحوی شایس��ته ب��ا این تخلفات برخورد 
کند و جرایم الزم برای این شرکت ها در نظر گرفته شود. هر 
چه همکاری، هماهنگی و همدلی نهادهای ناظر بیشتر باشد 

شاهد نظام مالی شفاف تر و پویاتری خواهیم بود.

کارشناسان بازار سرمایه در میزگرد هفته نامه بورس بررسی کردند:

سهامدار جزء، از تجدید ارزیابی دارایی ها سود نکرد

غالمعلی پور: بحث افزایش س�رمایه ازمحل 
م�ازاد تجدی�د ارزیابی چند ایراد اساس�ی 
دارد؛ یک�ی اینکه ما مبنای صدور س�هم را 
قض�اوت گذاش�ته ایم یعنی ب�ر مبنای یک 
قضاوت سهم برای سهامدار صادر می کنیم و 
این موضوع خیلی خطر ناک است. نکته دوم 
اینکه رقم هایی که با عنوان مازاد شناسایی 
می شود و به حساب سرمایه می آید مشخصا 
ارقام تحقق نیافته هستند و ممکن است در 
سال بعد با کاهش ارزش ملک و یا هر اتفاق 

دیگر این درآمد از بین برود.

مالمی�ر: بح�ث م�ازاد تجدی�د ارزیاب�ی به 
ش�فافیت وضعیت ترازنامه شرکت ها کمک 
چندانی نکرده است چرا که عمدتا موضوع 
زمین مطرح ش�ده اس�ت و زمین ه�ا نیز با 
قیمت های غیر واقعی قیمت گذاری شده اند. 
نمونه  بارز آن زمین فوتبالی بوده که تجدید 
ارزیابی شده است که جز همان زمین فوتبال 
بودن هیچ کاربردی برای ش�رکت ندارد و یا 
جن�گل و درخت ه�ای موج�ود کارخان�ه را 
تجدی�د ارزیابی کرده اند که این موضوعات 

نمی تواند مبنای مناسبی داشته باشد

نازنین نامور

خبرنگار

مازاد تجدی�د ارزیابي یک درآمد غیرعملیات�ي تحقق نیافته 
در س�رفصل حقوق صاحبان س�رمایه اس�ت که چون  تحقق 
نیافت�ه،  افزایش س�رمایه از محل آن به طور مس�تقیم مجاز 
نیس�ت، مگ�ر در مواردي که به موجب قانون تجویز ش�ده باش�د. افزایش س�رمایه 

 از مح�ل م�ازاد تجدید ارزیابی دارایی ه�ا موجب ورود نقدینگی ی�ا عدم خروج آن 
نخواهد ش�د. اما براس�اس تبصره یک ماده 149 قانون مالیات های مستقیم، افزایش 
بهای ناش�ی از تجدید ارزیابی دارایی های اش�خاص حقوقی، با رعایت استانداردهای 
حسابداری مشمول پرداخت مالیات بردرآمد نیست. اما لزوم تدوین این قانون جدید 

چیست؟ قانون فعلی به دنبال رفع کدام کاستی های قوانین قبلی بوده است؟ ایرادات 
وارد بر آن کدام  است؟ افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی چه نقاط قوت و 

ضعفی داشته است؟ و... . 
دکتر موس�ی بزرگ اصل؛ عضو هیات عامل س�ازمان حسابرس�ی، غالمرضا ابوترابی؛ 

رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس، امیرحمزه 
مالمیر؛ عضو هیات مدیره و معاون س�رمایه گذاری گروه توسعه مالی مهر آیندگان و 
رئیس هیات مدیره کارگزاری خبرگان و رضا غالمعلی پور؛ معاون توسعه بازار فرابورس 

در میزگرد این شماره هفته نامه بورس به این پرسش ها پاسخ می دهند.

غالمرضا ابوترابیموسی بزرگ اصل رضا غالمعلی پورامیرحمزه مالمیر
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 در م�ورد قیمت محصوالت پتروش�یمی در 
بورس کاال موضوعی مطرح اس�ت که بیشتر 
مصرف کنندگان کاالی پتروش�یمی در بورس 
کاال گالی�ه از ای�ن دارند که کااله�ا با قیمت 
باال عرض�ه می ش�وند و این ناعادالن�ه بودن 
قیمت ه�ا منجر به این خواهد ش�د که ممکن 
اس�ت از معام�الت ب�ورس کاال محص�والت 
پتروش�یمی خارج ش�وند. به نظر شما در این 
مورد چ�ه اقداماتی باید انجام داد تا ش�رایط 
متعادل�ی درباره قیمت ای�ن گونه محصوالت 

حاصل شود؟
هر ش��رکتی که در بورس کاال پذیرش می شود متناسب با 
س��طح تولید خود تعهد می کند که ح��دود 80 یا 90 درصد 
کاالی تولیدی خود را بر مبنای هیات پذیرش در بورس کاال 
به طور مداوم عرضه کند. ما به عنوان دس��ت  اندر کار بورس 
کاال وظیفه داریم تا مراقبت کنیم که شرکتی بتواند آن حجم 
کاال را حتم��ا در بورس کاال عرضه کند. این موضوع در مورد 
محصوالت پتروشیمی عموما صد درصد عرضه کامل محصول 
است. به عبارتی ما از شرکت های پتروشیمی خواستیم تا برنامه 
تولید خود را به بورس کاال ارائه دهند و اعالم کنند چه مقدار 
 over hall می خواهن��د کاال عرضه کنند و اگر در این زمینه
هم دارند به ما از قبل اعالم کنند تا از این ش��یوه همه مردم 
هم مطلع شوند و بدانند برنامه عرضه آنها چگونه است. با این 
روش دیگر بازار هم ملتهب نخواهد ش��د. در زمانی که تقاضا 
زیاد باشد قطعا قیمت کاال هم افزایش می یابد ولی اینکه یک 
تولی��د کننده 100 ت��ن کاال را در ب��ورس کاال عرضه کند و 
قیمت باال برود و این تولید کننده بقیه تولید خود را در بیرون 
ب��ا قیمت باالتر عرضه کند این ی��ک عدم تعادل در قیمت ها 
بوجود می آورد و باعث می ش��ود خریدارها ناامید از سیس��تم 

عرضه و تقاضا شوند. 
در زمانی که ما بتوانیم قیمت موثر کاالها را کش��ف کنیم 
در آن زمان کل عرضه محصوالت مختلف پتروشیمی می تواند 
در مقابل کل تقاضا قرار بگیرد و این عدم تعادل دیگر بوجود 
نمی آید. در این زمینه ما در بورس کاال برنامه ای را آغاز کردیم 
بدی��ن صورت ش��رکت هایی که یک برنام��ه و تعهد عرضه را 
ارائه می دهند فق��ط باید به همان میزان برنامه و تعهدی که 
دادن��د کاال عرض��ه کنند و در این صورت م��ا اجازه عرضه را 
می دهیم و اگر ش��رکتی یک مقداری از کاال را عرضه می کند 
تا قیمت ها یک مقدار باال برود و بتواند س��ود کند، ما جلوی 
روند این کار شرکت را می گیریم. در حال حاضر خوشبختانه 
همه شرکت هایی که با آنها مذاکره کردیم و دالیل این تفاوت 
قیمتی را برای آنها مطرح کردیم که به چه دلیل می خواهیم 
کل عرض��ه کاال در بورس وارد ش��ود، همه ش��رکت ها با این 
استدالل موافقت کردند، حتی همه شرکت ها شاهد بودند که 
وقتی کل عرضه را در بورس کاال وارد کردند قیمت ها بی رویه 
باال نرفت و بازار هم با این ش��یوه کنترلی ملتهب نشد. چون 
کل عرض��ه وارد بورس کاال ش��د. از طرف��ی هم یک تقاضای 
واقعی در مقابل عرضه شکل گرفت و قیمت هم بسیار مناسب 
کش��ف شد و توانست رضایت مصرف کننده و تولید کننده را 

هم داشته است. 

 این کش�ف قیمت واقعی از چه زمانی شروع 
شد؟

این کشف قیمت را حدود 6 ماهی است که روی محصوالت 
مختل��ف آغاز کردیم. برای اج��رای آن حتی به دفتر تک تک 
تولید کنن��دگان می رویم و با آنها مذاکره می کنیم حتی بنده 
خودم برای کش��ف قیمت واقعی تا ماهش��هر ه��م رفتم و با 
مدیرعامل مجتمع پتروشیمی صحبت کرد و از انبارها بازدید 
کردیم تا بتوانیم قیمت های واقعی بر مبنای عرضه متناس��ب 

ارائه دهیم.

  در مذاکره با تولید کنندگان از آنها پیش بینی 
قیمت هم خواسته اید؟

قیمت های پایه توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی تعیین 
می ش��ود بنابراین آن یک فرمولی دارد فرمولی که بر مبنای 
قیمت جهانی محاسبه می شود و رقابت شرکت ها هم بر مبنای 
قیمت پایه اس��ت، به عبارتی عرضه کنندگان کاال قیمت ها را 
اعالم نمی کنند. شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان نهاد 
حاکمیت��ی قیمت پایه را اعالم می کن��د و اگر تقاضا زیاد بود 
می توانند قیم��ت را باال ببرند واگر تقاضا ک��م بود می توانند 
قیمتش��ان را از قیم��ت پایه ه��م کمتر کنن��د. مالک فقط 
 میزان عرضه اس��ت که این هم با کنترل می توان قیمت ها را 

متعادل کرد. 

  ش�ما به عنوان مدیرعامل ب�ورس کاال این 
امی�دواری را ب�ه مصرف کنن�دگان می دهید 
ک�ه از این به بعد عرض�ه محصوالت به بورس 
 کاال به گونه ای باش�د تا قیمت ها باالتر نرود و 

واقعی بماند؟
م��ن این نوید را می دهم که قیمت ه��ای واقعی بر مبنای 
عرضه و تقاضا باش��د. چون واقعا تولید کنندگان محصوالت 

پتروشیمی هم همکاری می کنند. 

  آیا تمام محصوالت پتروشیمی قابلیت عرضه 
در بورس کاال را دارند؟ 

خیلی از شرکت ها استاندارد جهانی را رعایت می کنند اما 
هس��تند کسانی که محصوالت آنها باید آپگرید شود و آن در 
بازار فرعی بورس کاال عرضه می شود و اگر خریداری بخواهد 
بدان��د محصولی با کیفیت و اصل هس��ت یا خیر می تواند به 
بورس کاال مراجعه کند و اتاق پایاپای ما آن را کنترل می کند 
که اگر کیفیت واقعی نداش��ته باش��د خس��ارت هایی را برای 

شرکت تولید کننده در نظر می گیرد.  

  ب�رای عرض�ه خ�وراک پتروش�یمی ها در 
بورس کاال سازوکار فراهم است؟ آیا این امکان 
وج�ود دارد که بتوانی�م خ�وراک گاز را وارد 

بورس کاال کنیم؟
برای حضور خوراک به بورس کاال باید زیرساخت های آن 
در ابتدا فراهم شود در غیر این صورت امکان پذیر نیست. مثال 
تصور کنید با خط لوله باید بتوانیم این معامله و فروش را انجام 
دهی��م و برای احداث خط لوله باید زیرس��اخت آن را فراهم 
کنیم در حالی که در کش��ور م��ا فعال این موضوع امکان پذیر 
نیس��ت. مثال واحد الف بخواهد به واحد ب خوراک بفروش��د 
این معامله از طریق خط لوله باید صورت  گیرد و اگر واحد ب 
دیگر خوراک نخواهد چگونه و با کدام خط لوله می تواند واحد 
دیگری جایگزین کند. در آمریکا برای عرضه خوراک به بورس 
کاال زیرس��اخت های الزم را در اختی��ار دارن��د مثال یک هاب 
مرکزی برای انتقال گاز طراحی کردند که گاز را به تمام اقصی 
نقاط آمریکا ارس��ال می کنند و از آن منطقه است که تعیین 
می شود کدام خط لوله و به چه میزان انتقال پیدا کند یعنی 
زیرساخت در آن کشور فراهم است و از قبل سیستمی را برای 
عرضه و قیمت گذاری خوراک به بورس تعیین کردند. اگر در 
کشور ما هم این زیرساخت فراهم شود می توان به صورت خط 

لوله خوراک گاز را انتقال داد. 

  اخیرا گواهی س�پرده سکه که اجرایی شد. 
بگویی�د در ای�ن زمینه ت�ا چه می�زان مورد 

استقبال مردم قرار گرفته است؟
گواهی س��پرده ابزار جدیدی اس��ت و تازه راه اندازی شده 
اس��ت. در ابتدا هم پیش بینی می کردیم که مورد اس��تقبال 
 مردم قرار بگیرد به شرطی که ما هم سازوکار خوبی برای آن 

فراهم کنیم. 

  منظور شما از سازوکار چیست؟
یکی از این سازوکارها س��اعت معامالتی است. همانطور 
که می دانید سیس��تم معامالتی انواع بورس ها در کش��ور ما 
در س��اعت معامالتی محدودی است. به عبارتی معامالت از 
9 صبح تا 12:30 است و این ساعت خوبی برای قیمت های 
طال و س��که نیس��ت، چون معموال قیمت ه��ا از 12 ظهر به 
بعد مش��خص می شود. حتی اگر برمبنای قیمت جهانی هم 
محاسبه کنیم، باز هم ساعت زمانی مسئله ساز است. قیمت 
معامالت طال در بازار جهانی حدود ساعت 3 تا 4 بعدازظهر 
نهایی می شود مثال قیمت اونس طال را اگر نگاه کنید می بینید 
که معموال بعدازظهرها نهایی می شود. بنابراین برای تقویت 
بازار ما باید به عنوان ارکان بازار س��رمایه س��ازوکاری فراهم 
کنیم ت��ا مردم بتوانند در بلند مدت و زمانبندی بیش��تری 
فعالیت خود را در حوزه گواهی سپرده سکه طال انجام دهند. 
از طرف دیگر دسترس��ی ها هم افزایش پیدا کند. ما درصدد 
این هستیم که آنالین تریدینگ را برای گواهی سپرده سکه 

راه اندازی کنیم. 
همانطور که می دانید س��اعت معامالتی برای قرارداد آتی 
س��که تا 19 شب است و دسترس��ی ها هم آنالین است. بازار 
نقد و بازار قرارداد آتی یک زمانی مکمل هم هس��تند، یعنی 
ممکن اس��ت بنده موقعیتی را در بازار نقد در اختیار داش��ته 
باش��م که در بازار قرارداد آتی ش��کل مخال��ف آن را در نظر 
بگیرم چون می خواهم ریس��ک خودم را کاهش دهم و یا یک 
استراتژی سرمایه گذاری را قرار است پیش بگیرم بنابراین باید 

همان تسهیالتی که در سیس��تم قرارداد آتی در اختیار دارم 
را درسیس��تم بازار نقد هم داشته باش��م. در این زمینه ما از 
همکارانمان در ش��رکت مدیریت فناوری خواهش کردیم که 
زیرس��اخت آن را فراهم کنند تا معامالت گواهی سپرده هم 

بتواند در سیستم آنالین تریدینگ قرار بگیرد. 
اما در زمینه قرارداد گواهی س��پرده س��که باید گفت که 
در همین مدت کوتاهی ک��ه از زمان اجرای آن می گذرد هم 
با همکاری بانک رفاه در مس��یر مش��تری یابی چیزی حدود 
2500 سکه در همین مدت زمان معامله شده واگر بتوانیم با 
کسانی که در حوزه صرافی هم فعالیت می کنند مذاکراتی را 
داشته باشیم می توانیم از بازاریابی آنها هم در فرآیند معامالت 
اس��تفاده کنیم. اهمیت قرارداد گواهی سپرده سکه یک ابزار 
جدید مالی اس��ت که خیل��ی از نگرانی های مردم را به لحاظ 
امنیت جابجایی و یا اصالت سکه برطرف می کند و یا دغدغه 
میزان نقدشوندگی سکه ها در بازار را هم مرتفع می کند. مردم 
با گواهی سپرده س��که می توانند همه این مسائل را برطرف 
کنند. ما هم به عنوان ارکان اصلی بازار سرمایه باید بین مردم 
اعتماد سازی کنیم تا تشویق شوند که سکه ها را با این شیوه 

نگه داری کنند. 

  در م�ورد تامی�ن مالی اوراق س�لف موازی 
توضیح دهید؟      

تامین مالی در اوراق س��لف موازی برمبنای تولید شرکت 
است. بدین معنا که یک شرکت پتروشیمی مقدار تولید خود 
را اعالم می کند و ما از شرکت می خواهیم برنامه تولید آینده 
خود را هم ارائه بدهد تا بتوانیم به پش��توانه آن اوراق س��لف 
منتشر کنیم. این شیوه برای شرکت مزیت دارد چون می تواند 
از همین حاال برنامه ریزی کند تا چه تعداد مش��تری خواهد 
داش��ت. اینکه آیا در شرکت پتروشیمی می تواند خط تولید را 
روی یک محصول خاص تنظیم کند. مثال محصول را با گرید 
الف یا گرید ب تولید کند. از همین حاال می تواند محصوالت 
را پیش فروش کند برای اوراق سلف می تواند برنامه ریزی کند 

که گرید الف را در نظر بگیرد یا گرید ب باشد. 
اما از طرف دیگر اینها می توانند با تامین مالی با قیمت های 
بانک قابل رقابت باش��د. البته نمی گوی��م که نرخ ها خیلی از 
نرخ های بانکی پایین تر باش��د چون اگر بخواهد پایین تر باشد 
دیگر جذابیتی ندارد. ولی با نرخ های بانک هم قابل رقابت است 
و بعضا ش��اید از نرخ های بانکی هم پایین تر باشد . چون نرخ 
موثر اوراق سلف معموال ساالنه است یعنی سررسید آن پایان 
سال داده می شود و در سیستم های دیگر سود و درآمد میان 
دوره دارد. بنابراین نرخ موثر آنها بیش��تر از نرخی است که در 

سلف ما خواهیم داشت. 

  تکلیف بورس ارز به کجا رسید؟
بورس ارز شروطی دارد که در ابتدا باید آن شروط برآورده 
ش��ود تا بورس ارز بتواند راه اندازی شود. به نظر می رسد بعد 
از تک نرخی شدن ارز بتوان در مورد آن تصمیم گرفت. برای 
تک نرخی شدن ارز بانک مرکزی برنامه ای را اعالم کرده است 
و می خواهد نیمه دوم س��ال 95 ارز را تک نرخی کند. ما در 
جلس��ات شورای عالی بورس با روس��ای بانک مرکزی از آنها 
خواستیم تا زمانبندی ها را به ما اعالم کنند آنها هم زمانبندی 
تک نرخی ش��دن را نیمه دوم سال اعالم کردند که بعد از آن 

می توانیم در مورد بورس ارز تصمیم بگیریم. 

  چش�م ان�داز آین�ده ب�ورس کاال را چگونه 
می بینید؟ 

سال 95 چشم انداز خوبی برای بورس کاالست. به ویژه که 
ما برنامه ریزی کردیم تا از مکانیزم انبار بیشتر استفاده کنیم. 
همانط��ور که گفتم انبارها در ب��ورس کاال به عنوان تاالرهای 
معامالتی بورس هستند چون وقتی شما یک انباری را تجهیز 
می کنید یعنی سیس��تم نرم افزاری انب��ار راه اندازی کردید 
در واق��ع انبارها آمادگ��ی دارند تا همه محصوالت که قابلیت 

انبارپذیری را دارند در آنجا انبار شوند. 
انبارها به عنوان زیر س��اخت حکم تاالر معامالت را دارند. 
به اعتقاد بنده گس��ترش بورس های کاالیی در انبارها بیشتر 
ممکن است اتفاق بیافتد تا از طریق تاالرهای فیزیکی. یعنی 
انبارها نقش هم��ان تاالرها را می توانند ایفا کنند. حتی قابل 
پیش بینی هم هس��تند از نظرعرضه چون همانطور که گفتم 
ش��ما می توانید برای کاالهای داخ��ل انبارگواهی قبض انبار 
بگیری��د و این قبض قابلی��ت معامله در ب��ورس کاال را دارد. 
بنابراین مثال انبار کاالیی مانند کشیدن ماشه اسلحه است هر 
لحظ��ه که بخواهید می توانید کاال را در بورس عرضه کنید و 

این نقدشوندگی و حجم معامالت بورس را باال می برد.

سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کاال در گفت وگو با هفته نامه بورس خبر داد:

کنترلالتهابقیمتدرعرضهپتروشیمیها
مریم میخانک بابایی

خبرنگار

دیدگاه
لزوم پذیرش شرکت ها در بازار سرمایه در پسابرجام

بازار سرمایه کشور در دوران گذار از رکود و به سمت فرصت های پسابرجام است، در این میان صنایع 
مختلف کشور نقش به سزایی در این رشد و تعالی خواهند داشت و در واقع بازیگر اصلی این رشد، 
صنایع مختلف کش��ور هس��تند. مانند تمام دنیا، در ایران نیز تابلوهای بورس ویترین اصلی صنعت 
و اقتصاد کشور بوده که بازیگران اصلی این تابلوها شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه بوده که می توانند به خوبی 

نشان دهنده وضع اقتصادی کشور باشند. 
در دوران پسابرجام و در زمان ایجاد روابط اقتصادی با دیگر قدرت های اقتصادی و صنعتی دنیا قطعا نگاه به تابلوهای 
بورس ایران بس��یار بیش��تر شده و به منظور انعقاد قرارداد با شرکت های ایرانی، شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه 
کش��ور از اولویت خاصی برخوردار خواهند بود و هر دو طرف ایرانی و خارجی می توانند ش��فاف تر برای عقد قرارداد اقدام 
کنند و حتی طرف خارجی در صورت مهیا بودن ش��رایط حاضر به س��هامداری شرکت های طرف قرارداد خود نیز هست 
که البته چند نمونه آن تاکنون محقق شده است و تمام این مسایل در نهایت باعث رشد بهتر و کسب بازده بیشتر برای 

سهامداران خواهد شد. 
در قدم اول باعث انتقال تکنولوژی از ش��رکت های خارجی به ش��رکت های ایرانی می شود. بررسی قراردادهای منعقده 
میان ایران و کشورهای اروپایی نشان دهنده این مساله است که کفه ترازو به نفع شرکت های بورسی سنگین تر بوده و این 
نوع شرکت ها سود بیشتری از منافع حاصل از این قراردادها کسب کرده اند. شرکت ها با گرفتن پذیرش در بازار سرمایه و 
وارد شدن نمادشان به تابلوهای بورس و فرابورس عالوه بر تامین مالی، به نوعی تبلیغات برای شان بوده و باعث آشنایی 
بیشتر سایرین از فعالیت های آن ها شده و موفق بودن شرکت در زمینه فعالیت خویش منجر به عقد قراردادهای داخلی 

فراوان و ایجاد اعتبار بیشتر نیز می شود. 
می توان مزایای پذیرش ش��رکت ها در بورس به منظور مذاکره و جذب س��رمایه گذار خارجی را به شرح زیر بیان کرد: 
س��رمایه گذاران خارجی پس از س��رمایه گذاری خود در ش��رکت های پذیرفته شده در بازار س��رمایه اطمینان از افزایش 
نقدشوندگی سهام خریداری شده خود دارند که در کنار این موضوع کاهش هزینه های سرمایه را به همراه دارد. همچنین 
منصفانه بودن قیمت گذاری سهام و اوراق بهاداری را که خریداری شده است در کنار سهولت در تغییر ترکیب سهامداران 
شرکت مورد نظر و ساده بودن انتقال پذیری مالکیت در کنار ارزیابی بهتر عملکرد مدیریت شرکت به دلیل شفاف بودن 
اطالعات تاریخی و پیش بینی های آتی سایر تحلیلگران بازار از دیگر جذابیت های مورد نظر سرمایه گذاران خارجی است. 
با توجه به اینکه پذیرش در بازار س��رمایه منجر به ارتقای سیس��تم های اطالعات حسابداری و کنترل های داخلی شرکت 
به تبع اس��تقرار نظام راهبری شرکتی شده و موجب بهبود ساختار مالی و اقتصادی شرکت می شود که در نتیجه افزایش 
اعتبار داخلی و بین المللی را برای ش��رکت در پی خواهد داش��ت، و مزیت دیگری برای سرمایه گذار خواهد بود. در پایان 
سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه برای سرمایه گذار خارجی با توجه به وجود شفافیت کامل در 
این بازار، می تواند معیاری مناسب جهت مقایسه شرکت با سایر شرکت ها در صنعت و نیز در مقایسه با وضعیت کل صنایع 

در میان صنایع فعال در اقتصاد کشور باشد.

در بیس�ت  و یکمی�ن نمایش�گاه 
بی�ن الملل�ی نف�ت، گاز، پاالیش و 
پتروشیمی که در محل نمایشگاه های بین المللی تهران 
برگزار ش�د، نمایندگانی از شرکت های لهستان و هلند 
که داوطلب مذاکره برای مشارکت در بخش صنعت نفت، 
گاز و پتروشیمی  بودند، حضور داشتند. یکی از اتفاقات 
مهم امس�ال این نمایشگاه،  حضور سازمان بورس اوراق 
به�ادار و دیگر ارکان بورس�ی مانند ب�ورس کاال، انرژی 
و فرابورس ب�رای اولین بار در این روی�داد بود. مدیران 
س�ازمان بورس و ش�رکت های تابعه هر کدام در تعامل 
با ش�رکت ها و مدی�ران وزارت نفت قرار گرفتند و کلیه 
مدیران هم از غرفه سازمان بورس، بورس کاال و فرابورس 

دیدار و جلساتی را با هم برگزار کردند. 
در ای�ن رابطه، هفته نامه ب�ورس گفت وگویی را با حامد 
س�لطانی ن�ژاد، مدیرعامل ب�ورس کاال در نمایش�گاه 
بین المللی انجام داد. در این گفت وگو که با حال و هوای 
این نمایش�گاه انجام ش�د، پرس�ش ها و پاسخ هایی در 
زمینه محصوالت نفت و پتروش�یمی  مطرح ش�د که در 

ادامه می خوانید.

افشین بیرامی 
مدیر خدمات تامین مالی 
هلدینگ مالی صندوق 

بازنشستگی کشوری

یادداش��ت
سرمایه گذاری خارجی، پشت چراغ قرمز ارز چند نرخی

"جذب س��رمایه گذار خارجی"؛ شاید این مطلب بیش��ترین ره آوردی است که وعده تحقق آن با 
رس��یدن به توافق در مذاکرات هسته ای و اجرایی شدن برجام و نیز رفع تحریم ها عنوان می شد. 
وعده ای که حاال پس از رسیدن به توافق و اجرای برجام کمتر تحقق یافته است و از انتظار سرازیر شدن ارز و پول های 

خارجی تنها رفت و آمدهایی برای امضای تفاهم نامه و بستن قرارداد دیده می شود. 
بر این اساس باید گفت هر چند ورود سرمایه خارجی از جمله دستاوردهای قابل پیش بینی و تحقق یافتنی به کشور 
در پی رس��یدن به توافق در مذاکرات هس��ته ای، اجرای برجام و رفع تحریم هاست اما به نظر می رسد در شرایط کنونی 
اقتصاد کشور، سرمایه گذاران خارجی با ارزهای شان پشت چراغ قرمزهایی از جمله آزادسازی اقتصادی، توجه به بخش 
خصوصی، کاهش نرخ سود و تسهیالت بانکی، شفافیت اطالعات و خصوصی سازی واقعی هستند که باید به آنها تک 

نرخی نبودن ارز را هم اضافه کرد. 
به همین منظور برخی کارشناسان در خصوص "تک نرخی شدن ارز" بر این باورند که در چند دهه گذشته بجز در 
مقاطع زمانی س��ال های 72 و نیز دوره های بین س��ال های 81 تا 90، اقتصاد ایران رنگ تک نرخی بودن ارز را به خود 
ندیده است؛ آن هم با این استدالل که ارز چندنرخی برای کشور الزم است و می تواند به عنوان ابزاری برای کنترل تورم 
و حمایت از اقشار خاص باشد. به عالوه این که برخی می گویند چند نرخی بدون ارز به این دلیل است که در طول این 

سال ها به دالیل مختلف از جمله تحریم، دولت ها ناتوان از کنترل شرایط بوده اند. 
از سوی دیگر برخی بر این باورند که به خاطر پایین نگه داشتن قیمت برخی کاالها، نرخ ارز برای مصرف و واردات 
گروهی از کاالها پایین نگه داش��ته می ش��ود تا از این طریق، امتیازهایی به گروهی خاص تعلق گیرد و در نتیجه این 
اتفاق، ارز چند نرخی باقی می ماند و بر این اساس وجود نظام های چند نرخی ارز، زمینه ساز تخصیص منابع نامناسب 
ارزی می شود و باعث رانت جویی های ناشی از تفاوت نرخ های ارز است؛ و در نتیجه این موضوع، بخش قابل مالحظه  ای 
از توان جامعه بجای این که صرف تالش برای تولید و نوآوری شود، برای استفاده از رانت های حاصل از تفاوت قیمت 

ارز صرف می شود. 
اما چه ارز تک نرخی باش��د یا چند نرخی بس��یار روشن است که بیشترین ضرر ارز چند نرخی بر حوزه تولید وارد 
می شود؛ چرا که تولیدکنندگان باید با نرخ پایین ارز، کاالهای اساسی به کشور وارد و کار تولیدی کنند ولی در عمل 
افرادی وارد صحنه می ش��وند که با ارز دولتی، کاالهای لوکس وارد می کنند و با این کار و نفع ش��خصی خود به تولید 
و صادرات ضربه می زنند. به عالوه این که ادامه دو نرخی بودن ارز برای برخی شرکت ها نیز خبر خوشی است، چرا که 
در برخی شرکت ها مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز دولتی وارد می کنند و در مقابل فروش و صادرات محصوالت آنها 

با ارز آزاد محاسبه می شود. 
از سوی دیگر حاال که مذاکرات هسته ای به توافق و برجام نیز به فاز اجرایی شدن رسیده است، موضوع ورود سرمایه 
خارجی به کش��ور یکی از دستاوردهای اجرای برجام و رفع تحریم هاست که به نظر می رسد چند نرخی بودن ارز یکی 
از موانع تعبیر این چش��م انتظاری باش��د و باید با "تک نرخی شدن ارز" تالش کنیم تا ریسک و ابهام مربوط به حضور 
سرمایه گذاری خارجی در کشور کمرنگ شود تا دیگر، خارجی ها نگران ریسک های مربوط به خروج ارز از کشور نباشند 

و با خیال آسوده به اقتصادمان ورود کنند و از طرفی دیگر جلوی برخی سوءاستفاده ها و رانت ها گرفته شود. 
از سوی دیگر در اقتصادهایی چون اقتصاد ما که نفتی است و دولت ها اصلی ترین عرضه کننده ارز در بازار هستند، 
باید مکانیسم هایی تعریف کرد تا دولت ها یا برخی مجموعه های دیگر نتوانند ارز را برای تامین کسری بودجه یا عناوینی 

از این دست به کار گیرند. 
با این وجود برخی از کارشناسان معتقدند که عدم ورود سرمایه خارجی به کشور با وجود اجرایی شدن برجام امری 
طبیعی اس��ت؛ چرا که چند نرخی بودن ارز، پیش بینی پذیری اقتصاد را به نحو موثر کاهش می دهد و س��رمایه گذار در 
شرایطی که امکان محاسبه قیمت، سود و برنامه ریزی برای آینده را نداشته باشد، برای سرمایه گذاری احساس امنیت 
نمی کند. همچنین فقدان ارز تک نرخی، ریسک سرمایه گذاری در کشور را باال می برد و سرمایه گذاران خارجی در این 

شرایط عطای سود هر چند باال و فرصت مناسب سرمایه گذاری در کشورمان را به لقایش می بخشند. 
به همین منظور باید گفت اگر دولت تمایل به حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور را دارد، باید شرایطی را فراهم 
کند تا س��رمایه گذاران به ویژه خارجی ها در بازده بلندمدت بر پایه ارز تک نرخی این امکان را داش��ته باشند تا بتوانند 
به درستی قیمت تمام شده محصول را محاسبه و برای آینده برنامه ریزی کنند و بیش از این پشت چراغ قرمزهایی از 

جمله ارز چند نرخی نمانند.

مهدی حاجی وند
کارشناس بازار سرمایه
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صنایعوشرکتها

 هفته نامه بورس: ش��رکت سیمان بهبهان در گزارش 
حسابرسی نش��ده دوره 12 ماهه سال مالی 94 اعالم کرده 
که به ازای هر سهم 2630 ریال سود محقق کرده است. این 
در حالی است که در نخستین بودجه سال مالی 95 سود هر 
سهم را با 46 درصد کاهش نسبت به عملکرد سال گذشته 

مبلغ 1264 ریال پیش بینی کرده است.
بر اس��اس پیش بینی صورت گرفته، در س��ال جاری تنها 
محصول س��یمان بهبهان انواع سیمان خواهد بود که برآورد 
ش��ده مقدار تولید با 5 درصد رشد نسبت به سال گذشته به 
680 هزار تن برسد. مجموع فروش مقداری و ریالی سال 95 
به ترتیب با 8 درصد و یک درصد افزایش نسبت به سال 94 
برآورد شده است. اما یکی از عمده ترین محصوالت این شرکت 
یعنی س��یمان تیپ 5 پاکتی به رغم برآورد رشد 2 درصدی 
نرخ فروش، با کاهش فروش تناژی در سال جاری پیش بینی 
شده که به تبع پیش بینی فروش ریالی شرکت را نیز کاسته 
اس��ت.  ش��رکت پیش بینی کرده در س��ال 95، 33 درصد از 
محصوالت خود را در خارج از کشور به فروش برساند که 18 
درصد ش��امل سیمان صادراتی فله تیپ 5 و 7 درصد سیمان 
صادراتی پاکتی تیپ 5 و 8 درصد کلینکر صادراتی خواهد بود. 
مبلغ فروش برآوردی سال جاری با یک درصد افزایش نسبت 
به عملکرد 94 و به مبلغ 720 میلیارد ریال در نظر گرفته شده 
اما پیش بینی شده بهای تمام شده 10 درصد رشد یابد. از این 
رو سود ناخالص برآوردی سال 95 با 21 درصد کاهش نسبت 
به سال گذشته به مبلغ 154 میلیارد ریال در نظر گرفته شده 
اس��ت. بر مبنای این پیش بینی، هزینه های اداری، عمومی  5 
درصد افزایش خواهد یافت. از طرفی خالص سایر هزینه های 
عملیاتی با 190 درصد رش��د نس��بت به عملکرد 94 به 11 
میلیارد ریال بالغ خواهد ش��د. این افزایش به علت اس��تفاده 
22 نفر از پرس��نل ش��رکت از اجرای قانون سخت و زیان آور 
در سال جاری پیش بینی شده است. بدین ترتیب پیش بینی 
شده س��ود عملیاتی سال جاری به 72.5 میلیارد ریال برسد 
که در قیاس با س��ال 94 افت 41 درصدی را متحمل خواهد 
شد. با توجه به پیش بینی کاهش اخذ تسهیالت در سال 95 
هزینه های مالی پیش بینی شده در بودجه امسال با 14 درصد 
کاهش در مقایسه با س��ال 94 به مبلغ 9.1 میلیارد ریال در 

نظر گرفته شده است.

شرکت س��یمان بهبهان پیش بینی کرده در سال جاری 
درآمد حاصل از س��رمایه گذاری ها ب��ا حدود 50 درصد افت 
نس��بت به س��ال گذش��ته به 20.5 میلیارد ریال برسد. این 
کاهش ناشي از کاهش سود سپرده هاي بانکي عمدتاً ناشي از 
کاهش مبلغ سپرده هاي بلند مدت بانکي و از طرفي کاهش 

سود سهام شرکت هاي بورسي است.
به علت دریافت خسارت از شرکت نفت به دلیل اکتشاف 
در اراضي ش��رکت در س��ال 94 بی��ش از 8.8 میلیارد ریال 
خال��ص درآمده��ای غیرعملیات��ی در بودجه این ش��رکت 
شناسایی ش��د اما در سال جاری ش��رکت پیش بینی کرده 
درآمدی از این محل کس��ب نکنند. سود خالص پیش بینی 
ش��ده در بودجه 95 بالغ بر 69.5 میلیارد ریال اس��ت که به 
ازای هر س��هم 1264 ریال خواهد بود. هیات مدیره در نظر 
دارد در مجمع سال مالی 95 مبلغ 885 ریال از سود واقعی 

را به عنوان سود نقدی به سهامداران پیشنهاد کند.

کاهش 46 درصدی سود هر سهم سیمان بهبهان

بررسی

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 1395/02/22 - دوره زمانی: هفتگی

اوراق بده��ی

 هفته نامه بورس: بر مبنای نخس��تین بودجه حسابرس��ی 
ش��ده س��ال مالی منته��ی به 30 اس��فند 95  ش��رکت صنایع 
پتروشیمی کرمانشاه 600 ریال سود برای هر سهم پیش بینی کرده 

است. حال آنکه سود واقعی سال مالی 94 نیز 608 ریال بود.
این شرکت پیش بینی کرده در سال مالی 95 بیش از 686 
هزار تن اوره و بیش از 6،600 تن آمونیاک تولید کند  و از کل 
مقدار اوره تولید شده 31 درصد را در داخل کشور و 67 درصد 
را به صورت صادراتی به فروش برساند. حال آنکه کل آمونیاک 
در داخل کشور به فروش خواهد رسید. این در حالی است که 

در سال مالی 94 سهم فروش صادراتی اوره 22 درصد بود.
فروش ریالی س��ال جاری بدون تغییر محسوس��ی نسبت 
ب��ه عملکرد واقعی س��ال 94 به مبل��غ 5،222 میلیارد ریال 
پیش بینی شده است. بهای تمام شده با 4 درصد افزایش بیش 

از 2،394 میلیارد ریال در نظر گرفته ش��ده است. بنابراین با 
توجه به عدم تغییر در فروش و افزایش بهای تمام شده، سود 
ناخالص برآوردی سال 95 با 3 درصد افت نسبت به واقعی 94 
به مبلغ 2،827 میلیار ریال در نظر گرفته شده است. همین 
امر پیش بینی کاهش 2 درصدی حاشیه سود شرکت را نیز به 
دنبال داشته است. بر اساس بودجه اعالمی  سال 95 هزینه های 
عمومی اداری ش��رکت در این سال با 4 درصد کاهش نسبت 
به واقعی 94 برآورد ش��ده،  از سوی دیگر هزینه های عملیاتی 
با 90 درصد کاهش نس��بت به س��ال گذشته به مبلغ )1.8( 

میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
پیش بینی شده در س��ال جاری شرکت به بیش از 2،356 
میلیارد ریال سود عملیاتی دست یابد. هزینه های مالی سال 95 
با 37 درصد کاهش نسبت به عملکرد واقعی سال 94 به مبلغ 

237 میلیارد ریال پیش بینی ش��ده اس��ت. در سال جاری نیز 
شرکت هیچ درآمدی از سرمایه گذاری ها حاصل نخواهد کرد.

 ام��ا ش��رکت ک��ه در س��ال 94 موف��ق ب��ه شناس��ایی 
در  ب��ود  ش��ده  متفرق��ه  درآم��د  ری��ال  میلی��ارد   128.8
کس��ب  مح��ل  ای��ن  از  درآم��دی  هی��چ  ج��اری   س��ال 
نخواهد کرد. سود خالص برآوردی سال مالی 95 به مبلغ 2،118 
میلیارد ریال در نظر گرفته شده که در قیاس با واقعی 94 یک 
درصد کمتر خواهد بود. بدین ترتیب این شرکت 3،529،200 
میلیون ریالی در س��ال مالی 93 توانست 811 ریال سود برای 
هر سهم محقق کرده و به حاشیه سود 61 درصدی دست یابد 
در س��ال مالی گذشته 608 ریال سود کسب کرد و به حاشیه 
سود 56 درصدی رسید. در بودجه 95 پیش بینی شده سود هر 
س��هم و حاشیه سود شرکت نسبت به سال گذشته به ترتیب 
یک و دو درصد کاهش یابد. پیش��نهاد هیات مدیره برای سود 
نقدی هر سهم سال مالی 94 مبلغ 480 ریال و برای سال مالی 

95 مبلغ 547 ریال سود برای هر سهم است.

پیش بینی حاشیه سود 42 درصدی داروسازی امین 
 هفته نامه بورس: شرکت داروسازی امین نخستین بودجه سال مالی 95 را مشابه بودجه سال گذشته در نظر گرفته 
است. این شرکت 580 میلیارد ریالی پیش بینی کرده در دوره 12 ماهه منتهی به 30 اسفند 95 بالغ بر 1،134 میلیارد 

ریال محصول بفروشد که این مبلغ نسبت به بودجه 94 رشد 7 درصدی را نشان می دهد.
فروش صادراتی برآوردی سال 95 همانند سال مالی 94 یک درصد پیش بینی شده است. این در حالی است که بخش 
قابل توجهی از مواد اولیه مورد نیاز »دامین« از خارج از کشور تامین می شود. در دوره 9 ماهه سال مالی 94 سهم منابع 
خارجی تامین مواد اولیه 25 درصد بود که نس��بت به س��ال مالی 93 حدود 20 درصد کاهش یافت. کاهش نیاز شرکت 
به مواد اولیه خارجی در س��ال 94 از مهمترین ویژگی های مثبت ش��رکت به شمار می رود. در دوره 9 ماهه منتهی به 30 
آذر 94 حدود 2،119،443 دالر جهت خرید مواد اولیه مصرفی شرکت هزینه شد که نرخ برابری هر دالر به طور متوسط 
30،140 ریال بود. در این دوره 682،349 دالر بابت خرید دارایی های ثابت صرف شد که نرخ تسعیر آن نیز 30،140 ریال 
بود. بر اساس این پیش بینی بهای تمام شده با 8 درصد افزایش نسبت به سال گذشته به 662 میلیارد ریال خواهد رسید. 
سود ناخالص برآوردی سال 95 با 5 درصد افزایش نسبت به بودجه 94 به مبلغ 471 میلیارد ریال اعالم شده است. شرکت 
پیش بینی کرده در س��ال 95 همانند س��ال 94 به حاشیه سود 42 درصدی دست یابد. بر مبنای پیش بینی صورت گرفته 
خالص سایر درآمدهای عملیاتی دامین در سال جاری با 50 درصد کاهش نسبت به بودجه 94 به یک میلیارد ریال خواهد 
رس��ید. از طرفی هزینه های اداری، عمومی با 15 درصد افزایش نس��بت به سال گذشته در نظر گرفته شده که برآیند این 
مفروضات، پیش بینی سود عملیاتی 409 میلیارد ریالی را برای شرکت به همراه داشته که در صورت تحقق نسبت به بودجه 
94 حدود 4 درصد رشد را تجربه خواهد کرد. پیش بینی شده با توجه به افزایش برآورد فروش و همچنین دریافت تسهیالت 
دریافتی در س��ال 95 هزینه های مالی از 129 میلیارد ریال فراتر رود که این مبلغ نس��بت به بودجه 94 رشد 10 درصدی 
را متحمل خواهد شد. درآمد سرمایه گذاری های بودجه 95 مشابه بودجه 94 به مبلغ 7.5 میلیارد ریال در نظر گرفته شده 
اس��ت. برمبنای پیش بینی صورت گرفته داروسازی امین در س��ال جاری به بیش از 232 میلیارد ریال سود خالص دست 
خواهد یافت که این مبلغ به ازای هر سهم معادل 400 ریال خواهد بود. سود برآوردی سال مالی 94 معادل 401 ریال است. 

سود سهام پیشنهادی هر سهم توسط هیات مدیره برای سال 95 همانند سال 94 به مبلغ 150 ریال است.

بودجه 95 به بودجه 94بودجه 95بودجه 94مبلغ فروش )م.ر(
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 دالیل تعدیل منفی 
شرکت المیران اعالم شد

 هفته نامه بورس: شرکت المیران که با 60 میلیارد ریال سرمایه در پایان دوره 12 
ماهه منتهی به 31 شهریور 94 موفق به دستیابی به 478 ریال سود برای هر سهم شده 
بود در نخستین بودجه حسابرسی شده سال مالی 95 مبلغ 505 ریال سود برای هر سهم 
پیش بینی کرد. اما در گزارش دوره شش ماهه منتهی به 29 اسفند 94 پیش بینی سود 

هر سهم سال 95 را با حدود 16 درصد تعدیل منفی به 425 ریال کاهش داد.
ب��ا توجه به اینک��ه در دوره 6 ماهه هزینه های واقعی ش��رکت محقق ش��ده بنابراین 
پیش بینی بهای تمام شده کاالی فروش رفته برای سال مالی 95 بر اساس عملکرد واقعی 
6 ماهه نس��بت به عملکرد واقعی 3 ماهه با توجه به نرخ تورم در سال 95 از 97 میلیارد 

ریال به 102 میلیارد ریال افزایش یافته است. 
در بودجه تعدیل شده سال مالی 95 ضمن افزایش پیش بینی فروش از 142 میلیارد 
ریال به 143 میلیارد ریال و افزایش بهای تمام ش��ده که نتیجه آن کاهش برآورد س��ود 
ناخالص از 44 میلیارد ریال به 40 میلیارد ریال بود، هزینه های عمومی،  اداری ش��رکت 
از 10 میلی��ارد ریال ب��ه حدود 12 میلیارد ریال افزایش یافت. خالص س��ایر درآمدهای 
عملیاتی که مبلغ بس��یار نامحسوس��ی در بودجه این شرکت محس��وب می شود، از 20 
میلیون ریال به 40 میلیون ریال رشد یافت. بدین ترتیب پیش بینی سود عملیاتی از 34 

میلیارد ریال به 28.8 میلیارد ریال کاهش یافت.
ام��ا هزینه های مالی بدون تغییر نس��بت ب��ه بودجه قبلی همان مبل��غ 6.3 میلیارد 
ری��ال در نظ��ر گرفته ش��د. درآمد حاصل از س��رمایه گذاری ها ک��ه در بودجه قبلی 95 

ح��دود 4.5 میلی��ارد ریال پیش بینی ش��ده بود در این بودجه تعدیل ش��ده به حدود 3 
میلی��ارد ریال اف��ت کرد. اما در اولین پیش بینی درآمد هر س��هم س��ال مالی 95 مبلغ 
2 میلی��ارد ری��ال بابت هزین��ه تبلیغ��ات و بازاریابی تحت س��رفصل هزینه های متفرقه 
درج ش��ده که با توجه به بررسی های انجام ش��ده این هزینه ها در سال مالی 95 توسط 
 ش��رکت انج��ام نخواهد ش��د و به همی��ن دلیل در بودج��ه جدید صف��ر در نظر گرفته 

شده است. 
بر مبنای تعدیل صورت گرفته س��ود خالص برآوردی سال مالی 95 المیران از 30.3 
میلیارد ریال به 25.5 میلیارد ریال کاهش یافته که سود هر سهم 425 ریال خواهد بود. 
بر مبنای تازه ترین پیش بینی اعالم شده تا پایان سال مالی 95 شرکت 131،525 هزار 
عدد تیغ تولید خواهد کرد که تا پایان دوره شش ماهه 47 درصد از این تعداد تولید شده 
است. تولید برآوردی سال جاری نسبت به تولید واقعی سال مالی 94 متحمل 10 درصد 
کاهش شده است. شرکت پیش بینی کرده تا پایان دوره 12 ماهه منتهی به 95/06/31 
حدود 134،000 هزار عدد محصول بفروشد که این مقدار نسبت به مقدار فروش واقعی 
س��ال گذشته با 3 درصد کاهش در نظر گرفته ش��ده است. شرکت موفق شده در نیمه 

نخست سال مالی 95 حدود 57 درصد از  این مقدار را محقق کند.
بر اساس تازه ترین بودجه اعالمی، ارزش فروش محصوالت المیران در پایان سال مالی 
95 از مرز 143 میلیارد ریال عبور خواهد کرد. با این حال فروش ریالی پیش بینی ش��ده 
نسبت به فروش ریالی واقعی سال گذشته 8 درصد کمتر است. شرکت موفق شده در نیمه 
نخست سال مالی 95 بیش از نیمی از بودجه اعالمی را پوشش دهد. حاشیه سود شش ماهه 
سال مالی 95 معادل 25 درصد بوده که نسبت به دوره مشابه سال مالی گذشته 5 درصد 
افت را متحمل شده است. در بودجه قبلی حاشیه سود کل سال 95 معادل 31 درصد در 
نظر گرفته شده بود اما در بودجه جدید به 29 درصد کاهش یافته است. این در حالی است 

که حاشیه سود واقعی سال مالی 94 معادل 28 درصد بود.

پیشنهاد سود 547 ریالی برای هر سهم پتروشیمی کرمانشاه

ویژه
پیشتازی بانک دی در اجرای فرامین اقتصاد مقاومتی 
 گروه تریبون: اگرچه از نقش نظام بانکی در س��اماندهی اقتصادی نمی توان غافل ماند اما طی 
س��ال جاری مسئولیت این مجموعه درتحقق دیدگاه مذکور، نکته ای قابل تامل به شمار می آید. بر 
این اس��اس در اجرای "فرامین اقتصاد مقاومتی، اقدام وعمل" باید به هدفمند س��ازی منابع بانکی 
ب��رای تامی��ن اعتبار پروژه های اقتصادی توجه ویژه ای ش��ود. با توجه به ای��ن موارد بر خی مدیران 
نظام بانکی در این اندیشه اند تا بتوانند با اعتمادسازی افکار عمومی به جذب بیشتر سرمایه گذاران 
بپردازن��د. البت��ه در این زمینه هدایت صحیح منابع جذب ش��ده بانکی برای س��اماندهی اقتصادی 
کش��ورمان از اهمی��ت ویژه ای بر خوردار اس��ت که جامه عمل پوش��یدن به این دی��دگاه، از جمله 

تدابیرعملیاتی در خصوص اجرای فرامین اقتصاد مقاومتی خواهد بود. 
برنامه های عملیاتی دراجرای اقتصاد مقاومتی 

امیدواریم در سال 95 که به نام سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل نامگذاری شده است، بتوانیم به 
عنوان یک بنگاه اقتصادی در راستای منویات مقام معظم رهبری وظیفه خود را به سرانجام برسانیم.

احمد ش��فیع زاده، مدیر عامل بانک دی با بیان این مطلب در مراسم آغاز هفتمین سال فعالیت بانک 
دی، رونمایی از چهار رویداد مهم در س��الروز تاس��یس بانک دی را گامی  بزرگ در جهت عملی کردن 
اقتصاد مقاومتی عنوان و تاکید کرد: موفقیت های حاصل ش��ده نتیجه تالش تمامی همکاران در بانک 
است. مدیرعامل بانک دی افزود: باید با جامه عمل پوشاندن به تدبیر اقتصاد مقاومتی اقداماتی عملی 
در همه حوزه ها طراحی و به مرحله اجرا درآوریم. بر این اساس برای تحقق دیدگاه مذکور، اجرای بر 

نامه های عملیاتی مد نظر قرار گرفته است. 

در جمع برترین های بانکداری الکترونیک 
شفیع زاده مهندسی درست تجهیز و تخصیص منابع را از جمله اقداماتی دانست که در این زمینه 
باید انجام ش��ود و گفت: از جمله برنامه هایی که امسال در بانک دی به عنوان فعالیت های اصلی قرار 
گرفته است، کاهش قیمت تمام شده پول خواهد بود. به گفته وی احترام به مشتری ادبیات و گفتمانی 
اس��ت که در راستای اقتصاد مقاومتی خود را نش��ان می دهد و باید انجام پذیرد.البته عملیاتی سازی 
الگوهای مش��تری مداری از برنامه های راهبردی بانک دی بوده و بهبود ش��اخص های این خدمت با 
جدیت، به ویژه در س��ال جاری انجام خواهد ش��د. شفیع زاده با تاکید بر اینکه بانک دی طی ماه های 
آتی جزو برترین ها در عرصه بانکداری الکترونیک خواهد شد، اظهار داشت : اقدامات و برنامه هایی که 
بانک دی در عرصه بانکداری الکترونیک دارد شامل پیاده سازی 26 نرم افزار است که نتیجه آن برتری 

جایگاه بانک در بانکداری الکترونیک و رضایت مشتری خواهد بود. 
رونمایی از چهار رویداد 

شفیع زاده با اشاره به رونمایی از دو اتفاق مهم در بانک دی در سالروز تاسیس این مجموعه تصریح 
کرد: بر این اس��اس با همت همکاران معاونت فناوری اطالعات رونمایی از "همبانک دی" و "بانکداری 
هوش��مند" به مرحله بهره برداری رسید. برپایه این گزارش همزمان با بعثت پیامبر مکرم اسالم )ص( و 
هجدهم اردیبهشت ماه )سالروز تاسیس بانک دی( از چهار رویداد مهم بانک دی رونمایی شد. این گزارش 
می افزاید که رونمایی از پیراهن تیم ملی والیبال با نام و نشان بانک دی و دی کارت هواداری مخصوص 
ه��واداران تیم ملی والیبال، بخش��ی از این موارد بود. البته در ای��ن روند، رونمایی "بانک دی بانک تمام 
هوشمند" و "همبانک دی" با کد #766* دو رویداد مهم دیگر جشن امسال بانک دی بود.این گزارش 
می افزاید که تمامی دارندگان کارت های بانکی عضو شتاب می توانند از طریق شماره گیری کد 766#* 

تلفن همراه )خطوط همراه اول و ایرانسل( از خدمات همبانک دی نظیر پرداخت قبوض خدماتی، خرید 
شارژ تلفن همراه و پرداخت قبوض جرائم رانندگی استفاده کنند. همچنین در این روند مشتریان بانک 
دی خواهند توانست با استفاده از »شماره دی کارت و رمز دوم« و یا »رمز همبانک« از خدمات گسترده تر 
همبانک دی نظیر اعالم موجودی و انتقال وجه بهره مند شوند. البته پاره ای از خدمات عمومی همبانک 

دی نظیر دریافت شبا و اطالعات شعب بانک، بدون نیاز به رمز، در دسترس کاربران قرار دارد. 
رویکرد نوین در جشنواره دی 

جشنواره دی با هدف ایجاد شور و نشاط سازمانی و نیز تکریم مشتریان بانک دی و ارتقاء رضایتمندی 
آنها فعالیت خود را آغاز کرد. ابراهیم صفرلکی مدیر روابط عمومی بانک دی با اعالم این مطلب از رویکردی 
نوین در برگزاری هر چه بهتر و نظام مندتر جش��نواره دی در س��ال جاری خبر داد.مدیرجشنواره بانک 
دی، ایجاد شور، نشاط سازمانی و تحرک و پویایی در بدنه بانک را از جمله اهداف برگزاری جشنواره دی 
عنوان کرد و گفت: البته در این روند خالقیت و نوآوری در اجرای محصوالت جدید با هدف ارتقای جایگاه 
ذهنی بانک در میان مشتریان بالفعل و بالقوه، اجرای برنامه های متنوع برای تکریم مشتریان و افزایش 
رضایتمندی مد نظر قرار دارد. صفرلکی معرفی محصوالت و خدمات جدید از سوی معاونت های اعتبارات 
و بازاریابی و بانکداری الکترونیک را از اهم برنامه های جشنواره دی برشمرد و افزود : رصد و پایش برنامه ها 
و دستورالعمل های ابالغی بر اساس شاخص های عمومی -تخصصی، معرفی و تجلیل از کارکنان برتر در 
کنار تجلیل از ذی نفعان کلیدی و اثرگذار از دیگر برنامه های اصلی جش��نواره مذکور خواهد بود. مدیر 
روابط عمومی بانک دی اختصاص بخش ویژه ای در جشنواره دی 95 به انتخاب برترین های نظام بانکی 
کشور را از دیگر شاخصه های اصلی جشنواره امسال عنوان کرد و گفت: جشنواره دی 95 از اردیبهشت ماه 

1395تا دی ماه ادامه خواهد داشت و مراسم پایانی آن در دی ماه برگزار خواهد شد.
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  چرا افق زمانی در سرمایه گذاری اهمیت دارد؟
اف��ق زمان��ی در س��رمایه گذاری ش��ما عامل کلیدی ب��رای اتخاذ اس��تراتژی 
س��رمایه گذاری تان به حس��اب می آید. میزان زمانی که ش��ما بای��د پس انداز و 

س��رمایه گذاری کنید مشخص خواهد کرد که چه مقدار ریسک می توانید 
بپذیری��د و بر تصمیمات تخصیص دارایی ها و منابع ش��ما نیز 

تأثیر خواهد گذاش��ت )چ��ه مقدار در س��هام یا اوراق 
مشارکت و ... سرمایه گذاری کنید(.

به طورکلی، هرچه رس��یدن به یک هدف مالی 
زمان بیش��تری بب��رد، امکان دارد که ش��ما 

ریس��ک بیش��تری هم قبول کنی��د. ایده 
اصلی این اس��ت ک��ه دارایی هایی که از 
ریسک بیشتری برخوردارند ممکن است 

سودهای باالتری داشته باشند. 
از طرف��ی زیان ه��ای احتمال��ی نیز در 
طول یک ب��ازه زمانی طوالنی تر جبران 

خواهند شد. 
هرچ��ه این مدت زم��ان کوتاه تر باش��د، 
ممکن است ریسک کمتری را بپذیرید. 

البته هیچ گاه ریسکی بیشتر ازآنچه می توانید 
نپذیری��د، مفهومی که از آن ب��ا عنوان تحمل 

ریسک یا ریسک پذیری یاد می شود. درنهایت افق 
زمانی در س��رمایه گذاری ش��ما تعیین خواهد کرد که 

ب��رای چه مدت می توانید از قدرت ترکی��ب پول به نفع خود 
استفاده کنید.

  کاربرد افق زمانی در سرمایه گذاری برای شما چیست؟
گام ضروری اول این اس��ت که اهداف مالی خ��ود را تعیین کنید. به چه علت 
پس انداز و س��رمایه گذاری می کنید؟ هرچه زودتر شروع کنید، به همان اندازه 
زودتر می توانید از قدرت ترکیب پول یا همان بهره مرکب که در درس دوم در 

مورد آن صحبت کردیم، به نفع خود استفاده کنید.
در هنگام تعیین اهداف سعی کنید واقع گرا باشید و تاریخ هایی را تعیین کنید 
که بتوانید به آن ها برس��ید. اگر بتوانی��د تنها 100 هزار تومان ماهانه پس انداز 
کنید، احتماالً برای خرید آن ماشین 20 میلیون تومانی به صورت قسطی 

و در دو سال پول کافی نخواهید داشت.
 ولی اگر بتوانید این مق��دار پس انداز را به 500 هزار 
تومان برسانید، قضیه فرق می کند. شما می توانید 
اهداف کوتاه مدت را شناسایی کرده و درهمان 

زمان برای آن پس انداز کنید.
 یک روش خوب این است که 50 درصد 
از پس ان��داز ماهانه خ��ود را به اهداف 
بلندمدت، 30 درصد به اهداف کوتاه تر 
و 20 درص��د باقی مانده را به پس انداز 
ب��رای روز مبادا تا زمان��ی که به حد 

کافی برسد، اختصاص دهید.
از اف��ق زمانی اهدافت��ان برای تعیین 
برنام��ه تخصیص دارایی های خود بهره 
ببرید. ب��رای اهداف 10 س��اله و باالتر، 
ممک��ن اس��ت اس��تفاده از دارایی های پر 
ریسک تر برای سرمایه گذاری های خود را در 

نظر بگیرید. 
برای اهداف 3 تا 10 ساله، یک روش متعادل تر نسبت 
به ریس��ک ممکن اس��ت تضمین شده باش��د؛ و برای اهداف 
کمتر از 3 س��ال، مخلوطی از یک تخصیص دارایی محافظه کارانه ممکن است 

بهترین انتخاب باشد.
 توجه داشته باشید که از هر استراتژی تخصیص دارایی که استفاده می کنید، 
باید بیش��ترین بازده ممکن را به دست آورید تا بهترین نتیجه را در پایان افق 

زمانی موردنظر به دست آورید.
)modiremali.com( منبع: وبسایت مدیرمالی
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 سبد پیشنهادی شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

برگی از یک نوشته

در کسب و کار، من به دنبال قلعه های اقتصادی 
می گردم که توسط خندق های غیرقابل رخنه 

محافظت شوند. 
  )وارن بافت( 

 هفته نامه بورس: در ادامه بررس��ی هفته ای 
پی��ش از کت��اب حاضر، تاکن��ون 110 درس را به 
اتف��اق مرور کردی��م. اکنون برای ای��ن که بدانیم 
چطور مانند یک تحلیلگر فکر کنیم درس 111 را 
ب��ا هم مطالعه می کنیم که برخی از نکات مهم آن 

در ادامه آمده است.  
 در آغاز این درس می خوانیم: 

سرمایه گذاری مشاهده جهان پیرامون و مربوط به 
شناسایی روندها و تاثیر معامالت و روندها به شکل 
پول اس��ت. فکرکردن مانند یک تحلیلگر به ش��ما 
کمک می کند؛ زیرا روش هایی تنظیم ش��ده برای 

مشاهده جهان را در اختیار شما قرار می دهد. 
همه ما دارای مهارت های تحلیلی هستیم اما اندازه 
این مهارت ها بر حسب افراد مختلف، متفاوت است. 
بهبود مهارت ه��ای تحلیل��ی در تنظیم اطالعاتی 
که ممکن اس��ت در روز ش��ما را دس��تپاچه کند، 

یاری رسان تان است. 
  چهار سوال اساسی

پاسخ سواالت مطرح شده در مورد رستوران یا هر 
کسب وکار دیگر و آغاز تحلیل ها  توسط یک فرآیند 
از طریق پرس��یدن 4 سوال زیر ممکن می شود که 

در این درس مورد بحث قرار گرفته اند: 
1. هدف کسب و کارتان چیست؟

2. کسب و کارچگونه پول ایجاد می کند؟
3. کس��ب و کار واقع��ا تا چه ان��دازه خوب عمل 

می کند؟
4.کسب و کار تا چه اندازه نسبت به رقبای خود در 

موقعیت مناسبی قرار دارد؟
زمان��ی که فکر کردن در مورد این مس��ایل را آغاز 
و مهارت های ش��هودی خ��ود را تقویت می کنید 
در مس��یرتان ب��رای تفک��ر مانند ی��ک تحلیلگر 
عم��ل کرده ای��د و به دنب��ال ش��کار موقعیت های 

سرمایه گذاری خواهید بود. 
نویس��نده در بخش��ی از این درس عنوان می کند: 
زمانی که ایده خوبی در مورد این موضوع که کسب 
و کار در چه جهتی تالش می کند، کس��ب کردید 
به دنبال جواب این مس��ئله باشید که کسب و کار 

چگونه پول ایجاد می کند؟ 

حرف آخر
سرمایه گذاری موفق بلندمدت فراتر از پیدا کردن 
س��هام ارزان قیمت یا شناس��ایی کس��ب و کاری 
اس��ت که به سرعت رشد می کند. اعتقاد داریم که 
سرمایه گذاری موفق شامل اندازه گیری این مسئله 
 اس��ت که آیا ش��رکت در زمان باقی مان��ده پابرجا 

باقی می ماند؟
»مزی��ت رقابتی« روش��ی برای یافتن پاس��خ این 
 سوال است. شناسایی یک مزیت رقابتی نسبت به

 نگاه کردن به چند عدد نیازمند تالش بیش��تری 
اس��ت. ام��ا فه��م موقعی��ت رقابتی یک ش��رکت 
 در تعیی��ن س��ودآوری بلن��د م��دت فرآین��دی 

با اهمیت است. 
همان ط��ور که در ابت��دا توضیح دادی��م، این که 
شرکت تا چه اندازه سودآور است به طور مستقیم 
به این مسئله بستگی دارد که شرکت در بلند مدت 

تا چه میزان می تواند سودآوری ایجاد کند. 

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

 مجمع نزدیک، تقسیم سود باال، تعدیل مثبت سود 
در سال 95 با افزایش ارز مبادله ای و افزایش مقدار 

 فروش با راه افتادن طرح های و افزایش ظرفیت 
واحد پتروشیمی در منطقه عسلویه

4800

بمپنانیروگاه عسلویه
انجام مراحل نهایی سیکل ترکیبی شرکت، امکان رشد 

سودآوری با دریافت مطالبات از دولت و کاهش هزینه مالی 
و رشد فروش با راه افتادن سیکل ترکیبی شرکت

17500

بلند مدت

 سرمایه گذاری
وصنعتصنعت و معدن

 نسبت قیمت به   NAVمناسب، نسبت P/E پایین 
 در سال جاری با توجه به احتمال برگشت ذخیره شرکت 

و فروش دارایی های آن 
1700

سرمایه گذاری 
وبانکگروه توسعه ملی

 نسبت قیمت به NAV پایین، احتمال رشد سودآوری 
در مجمع سال بعد به دلیل تقسیم خوب زیر مجموعه ها 

P/E پایین و احتمال فروش به صورت بلوکی زیر مجموعه ها 
2750

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

- 3,000 فروس  فروسیلیس  ایران
کوتاه مدت

- 1,400 تپکو    تولید تجهیزات
سنگین  هپکو

 افزایش حجم بازار به علت تولید بیشتر خودرو
  عدم کشش بازار برای خرید نقدی، نزدیکی به مجمع با لحاظ کردن 

سود تعدیل شده و P/E مناسب
3,800 ولساپا لیزینگ رایان  سایپا

میان مدت
 جایگاه مناسب رقابتی در مقایسه با سایر بانک ها

برای بهره برداری از دوران پسابرجام 2,800 وبملت بانک ملت

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

بلندمدت
 جایگاه رقابتی استوار در بازار
باارزش تر شدن موجودی انبار 550 شبندر پاالیش نفت بندرعباس

 کماکان به علت ریسک باالی بازار، مانند هفته های پیشین، خرید واحدهای صندوق سرمایه گذاری آکورد (ETF با درآمد ثابت) 
با پیش بینی سود %22 با مدیریت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی و بازارگردانی موسسه اعتباری کوثر پیشنهاد می شود.

 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 در سال 4,200ولساپا
جاری و آتی و افزایش سرمایه جهت گسترش کسب و کار

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

بلند مدت

 عدم افزایش نرخ محصوالت در سال گذشته، وجود ظرفیت خالی بال استفاده در شرکت 23,000بفجر
و  وابستگی طرح های جدید پتروشیمی در ماهشهر به یوتیلیتی فجر

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

 هفته نامه ب�ورس: این پژوهش بر پایه و محور 
مفاهیم و جزئی��ات تصویب نامه و نظام نامه فرهنگی 
تبلیغاتی که در اصل 44 قانون اس��اس انجام ش��ده 
 و به بررس��ی نق��ش مطبوعات در اج��رای اصل 44 

پرداخته است. 
همچنین بنابر اظهارنظر پاسخ دهندگان به پرسش ها 
که همگی از کارشناس��ان و عوامل اجرای اصل 44 
قانون اساس��ی هس��تند و خبرهای منتشر شده در 
حوزه خصوصی سازی را از طریق مطبوعات دنبال و 
بررسی می کنند، روزنامه ها توانسته اند به عنوان یک 
ابزار رسانه  ای بستر فرهنگی را در افکار عمومی برای 
گ��ذر اقتصاد از س��یطره دولت ب��ه بخش خصوصی 
فراهم کرده و این ب��اور را در جامعه ایجاد کنند که 
یکی از راه های مهم نجات اقتصاد، گس��ترش بخش 
خصوصی و نیز کوچک سازی مدیریت و دارایی های 
دول��ت در بنگاه های اقتصادی اس��ت و ای��ن نگاه از 
طریق انعکاس گس��ترده و جام��ع خبرها، اطالعات 
و گزارش��ات مربوط به اجرای اصل 44 و سیاس��ت 
 خصوصی س��ازی در کشور توس��ط روزنامه ها ایجاد 

شده است.
در مجم��وع می توان گفت با تمام این کاس��تی ها و 
نواق��ص به باور کارشناس��ان روزنامه ه��ا تا حدودی 
توانس��ته اند نقش مناسب و تاثیرگذاری را در اجرای 
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ایفا کنند، اما 

در این مسیر موفقیت کامل نداشته  اند.

دانشگاه علوم و تحقیقات – کارشناسی ارشد 1393
استاد راهنما: دکتر حمیدرضا حسینی دانا

پدید آور: مهدی حاجی وند
کتاب »چگونه سرمایه گذاری در سهام را شروع کنیم؟«

 نقش مطبوعات بر اجرای
 سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

درس 111:

فکر کردن مانند یک تحلیلگر را 
آغاز کنید

1

پیشخوان
کتاب روزنوشت پیتر دراکر 

هر روز با پندی
 از پدر مدیریت نوین 

 هفته نامه بورس: 
کتاب روز نوش��ت پیتر 
دراکر حاصل صدس��ال 
زندگی ی��ک پوینده راه 
و چکیده تجربیات پیری 
اس��ت پندآم��وز. در این 
کت��اب 366 روز بهانه ای 
شده اس��ت تا آموزه های 
آموزگار پرت��الش و پدر 

مدیریت نوین، پیتر دراک��ر در اختیار پندآموزان قرار 
گیرد. کتاب آخرین اثری اس��ت که از این اندیشمند 
قبل از وفاتش به چاپ رس��یده اس��ت.  این کتاب به 
کوش��ش جوزف ماچاریللو است و فضل ا.. امینی آن را 
ترجمه کرده است. نویسنده کتاب حاضر در پیش گفتار 
آن عن��وان کرده: ه��دف روز نوش��ت »دراکر« فراهم 
ساختن پاسخ است. در این مجموعه به شکلی سامان 
یافته )و به طور مستقیم برگرفته از نوشته های خودم ( 
گزاره  ای مهم نقل شده و درپی آن چند سطر، آن هم 
به نقل از آثار خودم، نظر و توضیح از عناوین گونا گون 
حوزه های مختلف کاری من مثل؛ مدیریت، کسب وکار 
و اقتصاد جهان؛ جامعه متحول، نوآوری و کارآفرینی؛ 
تصمیم گی��ری؛ نیروی کار متح��ول؛ غیرانتفاعی ها و 

مدیریت آن ها و جز آن نقل شده است.
دراک��ر در تالیف این کتاب خ��ود را از هر بابت وامدار 
دوست و هم قطار دیرینش پروفسور مارچاریللو می داند 
و می گوید فکر او بود که گزیده نوش��ته هایش در یک 
مجموعه جمع آوری شود. جوزف ماچاریللو گردآورنده 
کتاب نیز در س��رآغاز آن آورده: درگردآوری روزنوشت 
دراکر کوش��یده ام دس��ت بافت هایی  را که پیتر دراکر 
بافته و هنوز می بافد فش��رده ک��رده و در هم بیامیزم. 
پ��س 366 نکته خواندنی فراهم آورده ام که هر یک به 
موضوعی مهم می پردازد، هر روز یک موضوع. هریک از 
این خواندنی ها با عنوانی و ضرب المثلی از دراکر یا نقلی 
حاوی عصاره عنوان، آغاز می شود. این ضرب المثل ها، 
گفته های خردمندانه و نقل ها، خواننده را از آموزه هر 
عنوان آگاه می کند. در پی آن آموزه های پیتر دراکر، به 
نقل از آثارش دیده می ش��ود و سپس به مرحله عمل 
می رس��یم. در این مرحله از خواننده خواسته ایم طبق 
آن آم��وزه اقدام کن��د و آن را در زندگانی و س��ازمان 

خویش به کار بندد. 
عالقمندان برای تهیه این کتاب می توانند با انتش��ارات 

»فرا« و شماره 88880700-021 تماس حاصل کنند.

حکایت

برترین های کانال

دیوار ذهن

 هفته نامه بورس: َکک ها حیوانات کوچک جالبی 
هستند، آنها گاز می گیرند و خیلی خوب می پرند. کک ها 
به نسبت قدشان قهرمان پرش ارتفاع هستند. اگر یک 
کک را در ظرف��ی قرار دهیم به راحت��ی از آن بی�رون 
م�ی پ���رد. پ���س از مدتی اگر روي ظرف را س��رپوش 
بگذاریم اتفاق جالبی رخ می دهد. کک می پرد سرش به 
درب ظ���رف م�ی خورد و پایین می افتد. دوباره می پرد 
و هم��ان اتف��اق می افتد. کک ای��ن کار را براي چندبار 
تک��رار می کند. اگ�ر درب ظ��رف را برداریم کک دوباره 
می پ��رد اما فقط تا همان ارتف��اع درب! در واقع هرچند 
که محدودیت فیزیکی رفع ش��ده اس��ت ولی کک فکر 

می کند این محدودیت همچنان ادامه دارد!
فیل ه��ا را نی��ز می توان ب��ا محدودیت ذهن��ی کنترل 
ک��رد. پاي فیل ه��اي س��یرك را در مواقعی که نمایش 

نمی دهند می بندند. بچه فیل ها را با طناب هاي ضخیم 
و فیل ه��اي بزرگ را با طناب هاي نازك. به نظر می آید 
که باید برعکس باشد زیرا فیل هاي پرقدرت به سادگی 
می توانند میخ طناب ها را از زمین بیرون بکش��ند ولی 
این کار را نمی کنند! علت این است که فیل ها در بچگی 
طناب هاي کلفت را کشیده اند و سعی کرده اند خ�ود را 
خالص کنند اما سرانجام تسلیم شده و دست از تالش 
برداش��ته اند! از آن پس، آنها تا انتهاي طناب می روند و 

می ایستند زیرا این محدودیت را پذیرفته اند.

برداشت
باید این س��وال مهم را از خود بپرس��یم که چه مقدار 
از آنچه ما واقعیت می پنداریم، واقعیت نیس���ت بلک�ه 
پذیرش ماس��ت؟! پاي برخی از افراد نیزهمچون فیل ها 
اغل�ب ب�ا رش���ته ه�اي ض�عیف و ش���کننده افک�ار و 
باورهاي بی اس��اس بسته شده اس��ت، اما از آنجا که از 
ابتدا قدرت طناِب پوس�یده افک�ار واه�ی و تن�ه درخ�ت 

درون خال��ی ذهن خود را باور کرده اند، به خود جرأت 
ت��الش کردن نمی دهند، غافل از اینکه براي به دس��ت 

آوردن فرصت جدید، یک عمل جسورانه کافیست.
بس��یاري از مدیران بیش از حد به واقعیت هاي کهنه و 
قراردادهاي منسوخ ش��ده وابسته اند و هنوز ب�ر اساس 

روش هاي ناکارآمد گذشته تصمیم گیري می کنند.
منبع :کتاب اصول مدیریت و کسب و کار در سرزمین حکایات

می خواهی بگویم که چقدر پیشرفت می کنی؟
اگر می خواهی به تو بگویم که در زندگی چقدر پیشرفت خواهی کرد به من بگو عصر و غروبش را به چه می گذرانی؟

اکثر مردم فکر می کنند که پیش��رفت جوانان به این بس��تگی دارد که ساعات کار خود را چگونه می گذرانند. اما 
نحوه گذران س��اعات بیکاری، ش��اخص بهتری است. ساعت استراحت، باید برای چیزی فراتر از بیکاری صرف شود! 
برای رشد کردن و آماده شدن برای پذیرش مسئولیت های بزرگتر. جوانانی که منتظر می مانند تا مسئولیت بزرگتر 

به سراغشان بیاید و سپس برای آن آماده شوند در بهترین حالت، فقط شغل خود را حفظ می کنند.
نگاه راهبردی

انسان نیز مانند یک کارخانه است. نمی شود از یک کارخانه انتظار داشت که بدون سرمایه گذاری جدید، پنج برابر 
ظرفیت تولید کند. بزرگ ترین سرمایه گذاری که انسان می تواند انجام دهد؛ سرمایه گذاری روی »خودش« است. 

آیا برای مهم ترین سرمایه گذاری زندگی خود، یک برنامه دست کم 5 صفحه ای دارید؟ چند درصد از زمان )شبانه 
روز( را روی خودتان سرمایه گذاری می کنید؟

کانال تلگرامی  استراتژیست

شاغل فقیر
حداقل حقوق امسال کارگران 812 هزار تومان 
تعیین ش��ده اس��ت. گفته می ش��ود که میلیون ها 
 نف��ر نیز  ب��ا مقادیری کمتر از این مقدار مش��غول 

به کار هستند.
رقم 812 هزار تومان زیر خط فقر رسمی اس��ت 

که از طرف نهادهای دولتی اعالم می شود.
پدیده شاغل فقیر هم از آن دست پدیده هاست 
که در کشورهای توسعه یافته دیده نمی شود. در آن 
کشورها دولت موظف به تأمین  حداقل ها از طریق 

بیمه بیکاری است.
کانال تلگرامی  سعید اسالمی بیدگلی )نیمکت(

افقزمانیدرسرمایهگذاری
افق زمانی در س�رمایه گذاری چارچوب زمانی شماس�ت تا به اهداف مالی مش�خصتان برسید. هدف شما می تواند درازمدت، مثل بازنشستگی در 30 
سال آینده یا کوتاه مدت همچون پرداخت قسط خودرو تا سال بعد یا چیزی بین این دو باشد. اندازه هدف مالی شما به طور معمول طول مدت زمان 
افق زمانی در سرمایه گذاری تان را مشخص خواهد کرد چون اهداف بزرگ تر و گران بهاتر به طور مثال تعطیالت سال بعد یا یک گوشی موبایل جدید 

به زمان بیشتری نسبت به اهداف روزانه نیاز دارند.
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