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

 فرارسیدن میالد با سعادت حضرت قائم )عج(
و  نیمه شعبان را تبریک عرض می نماییم 

سرمقاله
تجدید ارزیابی دارایی ها 

فرصت سازی یا فرصت  طلبی
تصمیم گیری صحیح در محیط 
اقتصادی نیازمند اطالعاتی است 
که بتوان��د واقعیت های موجود 
را نشان دهد. بنابراین اطالعات 
باید شفاف، مربوط، معتبر و قابل 
مقایسه باشد. در اقتصادهایی که 
تفاوت معناداری بین ارزش های 

جاری و تاریخی ناشی از کاهش قدرت خرید و تورم 
وجود دارد، این ایراد به صورت های مالی شرکت ها 
وارد است که دارایی های ثبت شده به بهای تمام 
شده تاریخی مربوط و شفاف تلقی نمی شود و در 
نتیجه مبنای مناسبی برای تصمیم گیری نخواهد 
ب��ود. تجدید ارزیابی دارایی ها به ارزش منصفانه و 
جاری و اصالح قیمت های تاریخی در دفاتر بر این 
اس��اس یکی از راه هایی اس��ت که می تواند نقص 

اشاره شده را رفع کند.
 صفحه 3

یادداشت
رستگاری اقتصادی ملت ایران

یك پیش��نهاد ملي آرامکویي: 
همیش��ه آرزو داش��تم مصدق 
هنگامي که از انگلیسي ها خلع 
ید کرد، همزمان چیزي شبیه 
به بریتیش پترولیوم به صورت 
سهامي عام ایجاد می کرد و همان 
موقع نفت را براي همیشه بر سر 

سفره مردم می برد. اینگونه با کودتاي آمریکایي ها 
هم روبه رو نمي شد. همه پاسخ مي دهند با شرایط 
تاریخي آن روزها مطابقت نداشته. امروز با شرایط 

 صفحه 3مشابهي روبه رو هستیم.

فيزيك در عرصه مالي
من در سال 1976 دکترا گرفته ام. در آن ایام هنوز پایان نامه ام که حول محور نظریه سبد  
آقاي هري مارکویتسمي چرخید، بحثي تازه بود و در مدرسه  بازرگاني منچستر یا لندن کمتر 
اس��تادي را با تسلط بر آن موضوع مي شد،  یافت؛ هنوز نرم افزار مناسبي براي کار با اعداد و 
حتي حل برنامه ریزي درجه  دوم  وجود نداشت و مالي هنوز توصیفي بود. باید دهه  80 فرا 
مي رسید تا ریاضیات به شکل قابل مالحظه  و فراگیري سراز »مالي« درآورد. بنابراین، توجهي 
به موقعیت فیزیك در مالي نداشتم. شاید توجه من به این مقوله، اولین بار در جریان ترجمه  
مقاله اي با عنوان »تردید در اعتبار مدل هاي مالي« در اوایل دهه 70 شمس��ي جلب ش��د. 
امروزه، درك من از فیزیك مالي آن اس��ت که کاربرد روش های معمول فیزیك در مطالعه 

بازارهای مالی به مثابهی سیستم های پیچیده را دنبال مي کند...

سعيد جمشيدی فرد
 حسابدار رسمی

 و مشاور سرمايه گذاری

 صفحه 5

هفته نامه  بورس جزئيات پيش نويس اصالح قانون بازار اوراق بهادار را منتشر کرد؛

آغاز تغییرات اساسی در قانون بازار
با انتشار اوراق سلف با نرخ های تضمين شده باال صورت گرفته است: 

بورس کاال بستری برای دور زدن بانك مرکزی

 قیمت طال 
وارد حوزه مثبت شد

 صفحه 15

مديرعامل سرمايه گذاری غدير خبر داد:

 فاینانس بزرگترین
 کشتی سازان جهان برای غدیر

 صفحه 9

 صفحه 6

بانك ايران زمين زير ذره بين

صفحات 10، 12،11 و 13

سايپا در جايگاه نخست خودروسازان بورس قرار گرفت
رشد 30 درصدی سود بانك پارسيان 

پيش بينی رشد 5 درصدی حاشيه سود در »شفارس«
تداوم کاهش سودآوری سيمان خوزستان

650 ميليارد تومان سرمايه گذاری گل گهر در را ه آهن 
پيش بينی سود 152 ريالی برای هر سهم بيمه آسيا

سرمايه گذاری اميد 17 هزار ميليارد ريال سود اندوخت
سود انباشته مخابرات به 28 هزار ميليارد ريال رسيد

داروسازی زهراوی هزينه ها را کاهش داد
پيشنهاد سود 1،576ريالی برای هرسهم پاکشو

اختصاص سود 1147 ريالی به هر سهم دارويی سبحان

هفته نامه بورس ماجرای بيمه مسئوليت معامله گران را بررسی کرد:

از حفظ دارایی معامله گران 
استقبال نشد

فلزات و خودرو 430 واحد 
شاخص را باال کشیدند

 صفحه 2

 صفحه 7

 صفحه 4

داريوش روزبهانه
رئيس هيات مديره 

کارگزاری بانك خاورميانه
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دیدگاه

در هفته ای که گذش��ت ش��اخص کل بورس، تنها در روز یکش��نبه 
منفی بود و بیش ترین تغییرات ش��اخص در روز سه شنبه رقم خورد 
که در نهایت نس��بت به هفته پیش، بیش از  430 واحد رش��د داشت و در 76413 ایستاد. 
در این هفته گروه خودرو و فلزات اساس��ی بیش ترین تاثیر را بر ش��اخص گذاشتند. ارزش 
معامالت بازار در این هفته به طور میانگین رقم 225 میلیارد تومان را داشته است که شاهد 

کاهش بیش از 50درصد نسبت به دوره رونق در ماه های گذشته بوده است.
بازار این هفته مطابق هفته های قبل ش��اهد حج��م معامالت باال در گروه خودرویی بود. با 
وجود نوس��انات باال، این گروه هفته را بدون بازده خاصی پش��ت سرگذاشت. در این گروه 
خساپا پیش بینی سود 95 خود را 102 ریال اعالم کرد. این شرکت رشد 30درصد فروش 
و همچنی��ن کاهش هزینه های مالی را پیش بینی کرده اس��ت. ب��ا وجود این گزارش، نماد 
خساپا بازگشایی نشد. در گروه فوالدی، ذوب آهن تحت تاثیر شایعات در خصوص افزایش 
س��رمایه و همچنین تالش مدیریت این شرکت برای کاهش هزینه ها، علی رغم عرضه های 
باالی س��رمایه گذاری فرهنگیان، با رش��د قیمت روبرو شد و توانس��ت از 300 تومان عبور 
کن��د. با این حال، رش��د قیمت میلگ��رد و فوالد در بازار داخلی که عامل اصلی رش��د این 
گ��روه در چند هفته اخیر بوده اس��ت، چندان دوام نیاورده و اندکی کاهش داش��ت. قیمت 
جهانی سنگ آهن و فوالد نیز کاهش داشته است. در سایر شرکت های گروه فوالدی، شاهد 
رش��د معامالت در نماد فوالد بودیم و پس از شایعاتی در خصوص افزایش سرمایه فاهواز ، 

معامالت پرحجمی را شاهد است. 
در گروه زغال س��نگی، کپ��رور و کطبس با صف خرید مواجه ش��دند. اخباری در خصوص 

قراردادهای جدید در صنعت زغال سنگ منتشر شده است.
در هفته گذش��ته قیمت اغلب فلزات و مواد معدنی کاهش یافته است. کنسانتره سنگ آهن 
فوب بندرعباس با افت ش��دید 13/5 درصدی به49/8 دالر در تن رسیده است. قیمت مس 
نی��ز در بازاره��ای جهانی کاهش بیش از 3 درصدی را تجربه کرده اس��ت. ش��اخص گروه 
کانه های فلزی در هفته جاری افت 5/8 درصدی داش��ته  اس��ت. گروه فلزات اساس��ی نیز 
افت 1/1 درصدی را ثبت کرده اس��ت. در این گروه فوالد ارفع همچنان به رش��د خود ادامه 

می دهد. این سهم در 40 روز اخیر بازده بیش از 100 درصدی داشته است.
در گروه پاالیش��ی نیز پس از رش��د قیمت نفت به نزدیک 50 دالر ، شاهد رشد قیمت بود. 
اختالل در تولید و همچنین کاهش عرضه عامل اصلی رش��د قیمت نفت بوده است. شبندر 
به س��طح 500 تومان و شپنا به قیمت 300 تومان رسید. گروه روانکار نیز تحت تاثیر این 

موضوع با رشد مواجه شد.   
موسس��ات بین المللی نی��ز پیش بینی خود را در خصوص نفت ب��اال برده و انتظار می رود 
ت��ا نف��ت 50 دالری ، کف جدید قیمتی در بازار نفت باش��د. در صورت ادامه روند افزایش 
نفت می توان به بهبود نس��بی بازار در کوتاه مدت و افزایش حاش��یه گروه پاالیش��گاهی و 
پتروشیمی و حتی تغییر گروه لیدر بازار امیدوار بود. شتران تعدیل مثبت 12 درصدی خود 

را روانه کدال کرد.
در گروه پتروش��یمی، اخباری در خصوص افزایش قیمت گاز اتان منتش��ر شد که می توان 
اثر منفی بر پتروش��یمی های جم و مارون و همچنین امیرکبیر داش��ته باش��د. شرکت های 

این گروه ش��اهد برگزاری مجمع بوده و پتروشیمی زاگرس 1761 ریال تقسیم کرد و خبر 
از افزایش قیمت متانول چین به بیش از 230 دالر داده اس��ت که 20 دالر از بودجه بیشتر 
اس��ت، پتروشیمی خراس��ان نیز 1500 ریال تقسیم کرد. شتران تعدیل مثبت 12 درصدی 

خود را روانه کدال کرد.
در گروه دارویی مجامع این شرکت ها شاهد تقسیم باال بود و بازگشایی مثبت پس از مجمع 
بود. دزهراوی و دتولید به ترتیب 2100 و 1060 ریال س��ود تقس��یم کردند. شرکت گروه 
دارویي س��بحان به علت افزایش 21 درصدی س��ود حاصل از س��رمایه گذاری ها با افزایش 
24 درصدی س��ود و پوش��ش 110 درصدی بودجه گزارش 12  ماهه منتهی به 29 اسفند 
94 مواجه ش��د مبلغ 1,147 ریال س��ود محقق کرد. بطور کامل تقسیم سود 1950 ریالی 
و از برنام��ه افزای��ش تولید و اج��رای طرح جدید واحد کلر برای س��ال های 96 و 97 خبر 

داده است. 
در گروه بانکی با وجود قرار گرفتن در سطوح حمایتی، همگی به طور تقریبی در محدوده 
منفی در این هفته معامله شدند. خبرهایی از احتمال کاهش نرخ بهره به 15درصد شنیده 
می ش��ود. طرح قانون بانکداری بدون ربا که تغییرات اساس��ی در نظام بانکی کش��ور ایجاد 
می کرد، از دس��تور کار مجلس خارج ش��د. بازار اوراق با درآمد ثابت در بازار بورس، شاهد 
 افزایش تقاضای خرید و کاهش عرضه بوده و ش��اهد کاهش نرخ ها به س��طح زیر 22درصد 
) معادل بانکی حدود20درصد ( بوده است. با این حال قیمت برخی از اوراق شاهد رشدهای 
غیرمنطقه ای و بازده موثر 15درصد بوده اس��ت. گروه بیمه نیز ش��اهد معامالت پرنوسانی 
بوده اس��ت که در ای��ن گروه بیمه میهن و بیم��ه دی خوش اقبال تر بودن��د، اما بیمه ما با 
ارس��ال نامه ای به س��ازمان راجع به اعمال روش مثلثی ثالث که در 5 اردیبهش��ت توسط 
بیمه مرکزی ابالغ شده اس��ت، ش��فاف س��ازی کرد که پس از بازگشایی در محدوده منفی 

کامل معامله شد.

هفته خوش بورس؛

فلزات و خودرو 430 واحد شاخص را باال کشیدند

بورس اخبار

اخبار هفته
توضیح حرکت مبهم وزیر اقتصاد در خصوصی سازی؛

واگذاریشاملشرکتهایخارجازایراننمیشود
  رئیس کل سازمان خصوصی سازی در خصوص 
 خروج نام 25 ش��رکت از لیست واگذاری ها گفت:

 بر اس��اس اصل 44 قانون اساس��ی واگذاری های 
دولت شامل دارایی های خارج از کشور نمی شود.

پوری حسینی درتوضیح بیشتر اظهارکرد: این 
تعداد ش��رکت از شرکت های زیرمجموعه شرکت 
س��رمایه گذاری خارجی هستند که مصوبه خروج 
آنها از لیس��ت واگذاریها مربوط به نیمه اول  سال 
 گذش��ته اس��ت به دلیل این که این 25 ش��رکت در خارج از کشور به ثبت 
رس��یده اند نمی توان آنها را واگذارکرد. وی با اش��اره به این که اولین شرکت 
خارج از کشوری که در دولت یازدهم در مورد واگذاری آن کارشناسی انجام 
ش��د، شرکت کاغذ و اسکناس پاکس��تان بود اضافه کرد: بر این اساس اولین 
پرس��ش طرح ش��ده در هیات واگذاری این بود که مزایده این شرکت که در 
خارج از کشور به ثبت رسیده است در کجا باید برگزار شود و آیا این کار مورد 
موافقت سایر سهامداران خارجی قرار خواهد گرفت یا خیر؟ پوری حسینی تا 
کید کرد: خروج شرکت ها از لیست واگذاری ها باید با امضای وزیر اقتصاد به 
هیات دولت پیشنهاد شود، بنابراین ارسال نامه از سوی طیب نیا در خصوص 

خروج نام 25 شرکت از لیست واگذاری ها امری طبیعی است.

رئیس تعاونی های سهام عدالت به فارس خبر داد:
حذفشرکتهایسرمایهگذاردرسهامعدالت

رئی��س اتحادی��ه تعاونی های س��هام عدالت با 
اع��الم اینکه به غیر از تش��کیل صندوق های قابل 
معامله بورسی ،»ETF« ها، طرحی مبنی بر ایجاد 
»CTF« ها یا همان صندوق های س��رمایه گذاری 
تعاونی قابل معامله ارائه ش��ده است، گفت: هدف 
این اس��ت که »ETF«ها جایگزین ش��رکت های 
س��رمایه گذاری س��هام عدالت ش��وند البت��ه  این 
پیشنهادات در حالی است که رئیس جمهور هنوز 
الیحه اصالح قانون س��هام عدالت را امضا نکرده است.داریوش پاک بین، درباره 
آخرین اخبار مربوط به آزادسازی سهام عدالت، اظهار داشت: هنوز خبر جدیدی 
در این باره وجود ندارد اما پیشنهادی مبنی بر حذف شرکت های سرمایه گذاری 
س��هام عدالت در الیحه جدید ارائه ش��ده بود.وی درباره پیشنهاد دیگری در 
حوزه  آزادس��ازی س��هام عدالت با استفاده از ظرفیت های بخش تعاون کشور، 
نیز خاطرنش��ان کرد: پیشنهاد ایجاد »CTF« برای این است که شرکت های 
تعاونی سهام عدالت به عنوان یک شرکت مادر تعاونی در همدیگر ادغام شوند.
با حذف شدن شرکت های سرمایه گذاری استانی دارندگان سهام عدالت، به طور 
مس��تقیم می توانند از طریق صندوق های قابل معامله )ETF( و صندوق های 

سرمایه گذاری تعاونی قابل معامله )CTF( در بازار سهام حضور داشته باشند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک مطرح کرد؛ 
شرکتهایکوچکدراندیشهتامینمالیازفرابورس
مع��اون وزی��ر صنع��ت، معدن و تج��ارت از 
آمادگی بیش از 20 درصد ش��رکت های کوچک 

برای حضور در فرابورس خبر داد.
علی یزدانی گفت: میانگین س��رمایه گذاری در 
صنایع کوچک 2 میلیارد تومان اس��ت و واحدهای 
صنعتی کوچک فع��ال که صورت های مالی آنها را 
حسابرس��ان رسمی تهیه کرده باشند، حتی اگر در 
حال حاضر سودآور نباشند اما چشم انداز روشنی 
از فعالیت ارائه دهند، قابلیت پذیرش در فرابورس را دارند.معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت مهمترین مزیت های بازار س��رمایه را امکان تامین مالی تعداد 
بیشتری از واحدهای صنعتی کوچک برشمرده و افزود:تا پیش از این، بازار پول، 
منبع اصلی تامین نیازهای مال��ی صنایع کوچک بوده و چندان امکان تامین 
مالی صنایع کوچک از بازار سرمایه در کشور فراهم نبوده است.وی با بیان اینکه 
در ح��ال حاضر بالغ بر 65 هزار واحد صنعتی کوچک فعال در کل کش��ور به 
بهره برداری رسیده اند، گفت: محدودیت منابع بانکی باعث شد به منظور رفع 
مشکالت نقدینگی واحدهای صنعتی خرد و کوچک کشور و آماده  سازی بازار 
خاصی برای این صنایع، جلسات متعددی با مدیران سازمان بورس و فرابورس 

برگزار کنیم که منجر به ایجاد بازار هدف صنایع کوچک در فرابورس شد.

ابهام زدایی دبیر کمیته فقهی سازمان بورس؛
سوداوراقسلفخودروشرعیاست

در هفته ه��ای اخیر که بحث انتش��اراوراق س��لف 
خ��ودرو در ب��ورس کاال ب��ه منظور تامی��ن مالی 
خودروسازان منتشر ش��ده موارد مختلفی ازسوی 
کارشناسان مطرح گشته اس��ت از جمله اینکه با 
توجه به دس��توری بودن قیمت خودرو، این امر با 
انتشاراوراق سلف موازی استاندارد هم خوانی دارد 
یا خیر؛ همچنین عنوان ش��ده باتوجه به دستوری 
بودن قیمت خودرو، امکان کس��ب س��ود از سوی 
سرمایه گذاران در طول عمر اوراق وجود ندارد.در این رابطه دبیر کمیته فقهی 
س��ازمان بورس گفت: خودروسازان به منظور تامین مالی خود اقدام به انتشار 
اوراق س��لف خودرو خواهند کرد و خریداران نیز برای پوشش ریسک قیمت 
خودرو برای مثال در یک سال آینده اقدام به خرید اوراق سلف خودرو می کنند؛ 
به این ترتیب اینکه قیمت خودرو را شورای رقابت تعیین می کند هیچ منافاتی 
با انتشار اوراق سلف خودرو ندارد با این تفاسیر هم خریداران و هم فروشندگان 
خودرو از انتشار این اوراق منتفع خواهند شد.قیمت خودروهای داخلی هر روز 
در بازار آزاد باال و پایین می شود به این ترتیب با وجود تعیین قیمت ها، خودرو 
نیز دس��تخوش تغییرات قیمتی اس��ت پس عالوه بر مسائل شرعی، از لحاظ 

اقتصادی نیز انتشار اوراق سلف خودرو منطقی و جذاب خواهد بود.

گشترشبازاربدهیحرکتانقالبیمیخواهد
"زیر ساخت ها و ظرفیت های الزم برای تقویت بازار بدهی کامل نشده است و به نظر می رسد برای گسترش این بازار، یک 

انقالب الزم است."
مصطفی صفاری، استاد دانشگاه و مدیرعامل شرکت سبدگردان سرمایه ایرانیان با بیان مطلب انتقادی فوق بازار بدهی را 
مورد بررسی قرار داده و افزود:در کشور ما به بازار مشتقه و بدهی کمتر توجه شده است. در زمینه توسعه بازارهای بدهی 
نس��بت به سایر کش��ورها، کندتر حرکت کرده ایم. به عنوان نمونه در بورس لندن، موازی با سهام عادی صنایع مختلف، 
اوراق مش��تقه وجود دارد.مدیرعامل شرکت سبدگردان س��رمایه ایرانیان ادامه داد: ظرفیت گسترش بازار بدهی در ایران 
وجود دارد اما بازار سرمایه کشور بیشتر کاالیی است.  وی با ذکر این نکته که بازار های بدهی با کارویژه سه گانه تامین 
مالی صنایع، سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و مدیریت ریسک دارای اهمیت بسزایی است بیان داشت: در برخی 
کشورها بورس عادی 10 تا 20 درصد کل حجم بازار را تشکیل داده و پنج تا 10 برابر بازار سرمایه مربوط به اوراق بدهی 
است، بنابراین به نظر می رسد برنامه ریزی منطقی بازار سرمایه کشور در راستای تقویت بازار بدهی، گامی مهم در عرصه 
اقتصاد باش��د. وی ادامه داد: هرچند عملیاتی ش��دن بازار اسناد خزانه اسالمی و صکوک و همچنین سلف موازی گام های 
جدی برای توسعه و گسترش بازار بدهی محسوب می شود اما هنوز با سایر کشورها فاصله زیادی داریم. این استاد دانشگاه 
با اش��اره به لزوم برنامه ریزی های دقیق تر برای توس��عه بازار بدهی و ذکر این نکته که کمترین ریسک اوراق بدهی را به 
ترتیب، اوراق دولتی، ش��هرداری ها و بعد ش��رکت ها دارند گفت: زیر ساخت ها و ظرفیت های الزم برای تقویت بازار بدهی 
کامل نشده است و به نظر می رسد برای گسترش این بازار، یک انقالب الزم است.مدیرعامل شرکت سبدگردان سرمایه 
ایرانیان با تاکید براینکه  پیش از گسترش بازار بدهی، ابزار های آن باید مورد توجه قرار بگیرد ادامه داد: در گام اول تقویت 

بازار بدهی، تاسیس و فعالیت بنگاه های رتبه بندی ضروری به نظر می رسد.
 جای موسس��ات ارزیابی ریس��ک و نرخ سود، در بورس کشور خالی اس��ت.مصطفی صفاری افزود: میزان بازدهی سود و 
ریسک توسط خود شرکت هایی که به انتشار اوراق بدهی اقدام می کنند تعیین شده است و این فرایند یک خطر محسوب 
می شود. در دنیا بنگاه های ارزیابی میزان خطر را بررسی می کنند. شرکت ها قبل از انتشار اوراق بدهی، باید ارزیابی ریسک 
شوند و این بنگاه ها و موسسات که این فعالیت را انجام می دهند به  موسسات رتبه بندی مشهورند.وی خاطرنشان کرد: 
ما نیاز داریم با استفاده از بنگاه های ارزیابی، ریسک و نرخ بهره اوراق قابل انتشار در بازار بدهی را مشخص کنیم. در ایران 
متاسفانه نرخ بهره این اوراق را بانک ها تعیین می کنند و البته ارائه کننده های اوراق به اجبار باید دو یا سه درصد بیشتر 
از بانک ها سود بدهند تا افراد ترغیب به خرید این سهام شوند و این یک نقطه ضعف است.در دنیا دیگر بانک ها نقشی در 

بازار بدهی ندارند و فروش اوراق بدهی از طریق بورس ها انجام می شود.

سمیرا منصوری
کارشناس بازار سرمایه

ویترین شرکت ها  

فروشبلوک"حفارس"
درچهارمینعرضه

در آخری��ن روز معام��الت هفت��ه گذش��ته بلوک 87 
درصدی حمل و نقل بین المللی خلیج فارس سرانجام در 
چهارمین عرضه فروخته ش��د .در این عرضه سه متقاضی 
از س��وی کارگزاری های سهم آشنا، بانک دی و مفید وارد 
رقابت ش��ده بودند، 28 اردیبهش��ت  یکی از متقاضیان با 
کن��اره گیری خود میدان را به دو رقیب دیگر س��پرد. در 
این روزقیمت هر سهم این شرکت از 3378 ریال پایه به 
3602 ریال رسید و باهمان قیمت به ارزش تقریبی 105 

میلیارد تومان معامله شد.
این بلوک 303 میلیون و 920 هزار س��همی به وکالت 
از ش��رکت بازرگاني دولتيایران به صورت 10 درصد نقد 
توس��ط کارگزاری بانک صنعت و معدن عرضه شده بود. 
پیش از این س��ازمان خصوصی سازی 28 شهریور، 9 آذر 
و 14 دی سال گذشته اقدام به عرضه این بلوک مدیریتی 

کرده اما قادر به فروش آن نشده بود.

سهخبرداغازسایپا
 مدیرعامل س��ایپا از امضاء قرارداد با سیتروئن در ماه 
آینده، راه اندازی خط تولید سایپا در الجزایر تا پایان سال 

جاری و صادرات 34 هزار خودرو خبرداد. 
مهدی جمالی با بیان اینکه الجزایر دومین بازار بزرگ 
خودروی قاره آفریقا بعد از آفریقای جنوبی اس��ت، گفت: 
میزان س��رمایه گذاری در این پروژه در مرحله نخست 16 
میلی��ون دالر اس��ت که عالوه بر آن، ب��ه 33میلیون دالر 
سرمایه در گردش نیاز است. در کل حجم سرمایه گذاری 
حدود 50 میلیون دالر برآورد می ش��ود. در مراحل بعدی 
و با توس��عه پروژه و دس��تیابی به ظرفیت تولید 20 هزار 
دس��تگاه بصورت س��االنه، این مبلغ به 300 میلیون دالر 

افزایش خواهد یافت.
وی گفت: طبق برنامه پیش بینی ش��ده برای صادرات 

س��ایپا در س��ال ج��اری، 34 ه��زار دس��تگاه از تولیدات 
صادر می ش��ود که با ورود محصول جدید س��اینا به سبد 
محص��والت صادرات��ی و ارتقای محص��والت کنونی برای 
تطابق با اس��تانداردهای بین المللی و گش��ایش بازارهای 

جدید صادراتی محقق می شود.

جبرانزیانیکمعاملهگر
یک مدیر بورس��ی درباره روی��دادی جالب حمایتی از 
معامله گری ک��ه به دلیل اش��تباهی متحمل زیان 600 

میلیون تومانی شده بود، توضیح داد.
وی ک��ه به دالیلی حاضر به اعالم نامش نش��د گفت: 
معامل��ه گر یک ش��رکت کارگزاری بخ��ش خصوصی با 
اش��تباه س��هوی اقدام به خرید حدود 3,9 میلیون سهم 
س��ایبا آذین آن هم در صف فروش حدود 150 میلیون 
س��همی برای یک سهامدار حقیقی می کندکه این اشتباه 
موجب متحمل شدن هزینه حدود 600 میلیون تومانی 
برای معامله گر آن شرکت کارگزاری می شود که طبیعتا" 
توان پرداخت این رقم هم وجود نداشت.این مدیر افزود: 
ب��ر همین اس��اس به دلیل اینک��ه ابط��ال آن معامله با 
توجه به ل��زوم جلوگیری از تضییع حقوق س��هامداران 
وجود نداش��ت، چند س��هامدار حقوقی در اقدامی انسان 
دوس��تانه حاضر به خرید س��هام در روز بع��د البته با 5 
 درص��د کاهش قیم��ت می کنند ت��ا ب��ه آن معامله گر 

کمکی شود.

آتشبازارکاغذپارسراسردنکرد
عصر 27 اردیبهش��ت کارخانه کاغذ پارس دچار حریق 
گس��ترده ای شد ، فردای آن روز در زمان سفارش گیری 
معامالت س��هام برای "چکاپا" صف ف��روش بیش از 13 
میلیونی ش��کا گرفت اما قبل از ش��روع داد و س��تد، این 
صف فروش حذف و حتی برای مدتی صف خرید تشکیل 
گرفت . در ادامه هم عرضه و تقاضای س��هام این شرکت 

131,6 میلیارد تومانی متعادل شده و در قیمت های بیش 
از 200 تومان معامله گشت. 

در واکنش به این اتفاق محمدجواد مقدم سهامدارعمده 
کاغذ پارس با اعالم حمایت از س��هام شرکت، اعالم کرد 
ای��ن رویداد، طبیعی بوده و در حدی نیس��ت که نگرانی 
داشته باشد. مدیرعامل این شرکت با اعالم اینکه  خسارت 
وارده جزئی است این مبلغ راحداکثر 150 میلیون تومان 
اعالم کرد.  ش��رکت کاغذ پارس 19 اردیبهشت به عنوان 
نخس��تین شرکت جدید س��ال جاری با عرضه 10 درصد 
سهام وارد فرابورس شد و با کشف قیمت 150 تومانی هر 

سهم کارخود را آغاز کرد.   

مهمترینشرطواردات۲۰نوع
روغنآبشد

با ارسال نامه قائم مقام بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی 
به رئیس سازمان توسعه تجارت، شرط اخذ مجوز و ثبت 
س��فارش از وزارت جهاد کش��اورزی برای واردات 20 نوع 

روغن و دانه های روغنی برداشته شد.
در این نامه آمده است: عناوین تعرفه ای واردات بادام 
زمینی ، مغزنارگیل، دانه کتان، هس��ته میوه نخل، دانه 
پنب��ه، دانه روغن گرچک، دان��ه کنجد، دانه خردل، دانه 
خربزه، گل رازک، دانه اقاقیا، روغن بادام زمینی و اجزای 
آن، روغ��ن زیتون و اجزای آن، روغن نخل و اجزای آن، 
روغن نارگیل، روغن خام تخم کتان و اجزای آن، روغن 
خام ذرت و اجزای آن، روغن گرچک و اجزای آن، روغن 
کنج��د و اجزای آن و روغن ج��ال و اجزای آن نیازی به 
اخذ مجوز قبل از ثبت سفارش از وزارت جهاد کشاورزی 
ندارد.ثبت سفارش واردات روغن خام و دانه های روغنی 
از ابزار کنترلی اس��ت که وزارت جهاد کش��اورزی برای 
کنت��رل واردات و جلوگیری از واردات آمدن خس��ارت و 
ضرر و زیان به تولید کنندگان داخلی اس��تفاده می کند، 
حال معلوم نیس��ت براس��اس چ��ه مبنای��ی از این ابزار 

چشم پوشی کرده است.

زاده محمدی  آ سرکار خانم 
کوثر عتباری  ا عمومی مؤسسه  بط  روا محترم  مدیر  

انتصاب شایسته سرکارعالی را به عنوان مدیر روابط عمومی مؤسسه اعتباری کوثر صمیمانه تبریک 
عرض می نماییم. همواره توفیق روزافزون شما را از درگاه ایزد متعال خواستاریم.

هفته نامه بورس -  الهام حدادی، دبیر تحریریه

اوست سوی  به  همه  بازگشت 
تفرشی مین  ا قای  آ جناب 

ریان آ پارس  ری  یه گذا سرما شرکت  محترم  مدیرعامل 

با نهایت تأسف و تأثر، درگذشت پدر گرامیتان را خدمت جنابعالی و خانواده محترمتان تسلیت و تعزیت عرض 
می نماییم. از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبری جمیل خواستاریم.
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الی 18:00 در مسجد جامع شهرک قدس برگزار می شود.
حضور کلیه عزیزان موجب تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد.

گروه رسانه ای نیکان رسانه بازار سرمایه

راجعون لیه  ا نا  ا و  هلل  نا  ا

ص��دای  اقتصاد آرم��ان
ایراندرشاخصجهانیخالقیت

ایران در میان 141 کشور مورد بررسی در گزارش شاخص جهانی خالقیت، با نمره 28,37پس از کشورهای بولیوی 
و مالی و قبل از کشورهای نامیبیا و غنا در رده صد و ششم قرار گرفته است. ایران که در دسته کشورهای منطقه آسیای 
مرکزی و جنوبی قرار گرفته، در میان کشورهای این منطقه، چهارم است. در این منطقه هند و قزاقستان که در رده بندی 
جهانی، هشتاد و یکم و هشتاد و دوم هستند و سریالنکا که هشتاد و پنجم است، باالتر از ایران قرار دارند. قرقیزستان، 
تاجیکستان، بوتان و ازبکستان هم در رده های پنجم تا هشتم این منطقه قرار دارند.ایران در زیر شاخص خروجی رتبه 
105 و در زیر ش��اخص ورودی نوآوری رتبه 106 را کس��ب کرده و از نظر بازده نوآوری با نسبت 0,6در رتبه صد و سوم 
است. در بخش موسسات و نهادها، رتبه صد و بیست و ششم و در زمینه ثبات سیاسی و نبود خشونت، در رده 128 جهان 
هستیم. با ثبات ترین کشورها از نظر سیاسی، کشورهای نیوزلند، سوئیس و فنالند هستند.ایران در زیر شاخص تاثیرگذاری 
دولت رتبه 112، در کیفیت قانون گذاری صد و سی و هفت ، در محیط کسب و کار، نود و هفت و در آموزش هم رتبه 
97 را کسب کرده است.ایران در برخی از شاخص های دیگر نیز وضعیت بسیار نامناسبی دارد. بلوغ بازار ایران در میان 141 
کشور، صد و سی و نهم است و در زیر شاخص حفاظت از سرمایه گذاران، ایران صد و بیست و سومین کشور جهان است، 
اما در بعضی از شاخص ها وضعیت مناسبی داریم. تحقیقات و سرمایه انسانی ایران در رتبه 46، طول دوران تحصیل که 
در ایران به طور میانگین 15 سال است، در رتبه 41، درصد فارغ التحصیالن مهندس و علوم پایه در رتبه اول، تحقیق و 

توسعه در رتبه 59 ، زیر ساخت های عمومی در رتبه 10 و در اقدام برای ثبت اختراع در رتبه 8 قرار دارد.
  @radio_eghtesad / منبع: صدای اقتصاد آرمان       
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اقتصاد
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تجدید ارزیابی دارایی ها،فرصت سازی یا فرصت  طلبی
سعید جمشیدی فرد

حسابدار رسمی  و 
مشاور سرمایه گذاری

ارقام به تومان

شاخـص طال

ارقام به تومان

شاخـص نفت و ارز
برابــری ارزهــای جهانــی

0.887دالر به یورو

0.6934دالر به پوند

3.672دالر به درهم

65.1965دالر به روبل

2.9795دالر به لیر
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دیدگاه
رستگاری اقتصادی ملت ایران

يك پيش��نهاد ملي آرامكويي: هميش��ه آرزو داش��تم مصدق هنگامي كه از انگليس��ي ها خلع يد 
كرد، همزمان چيزي ش��بيه به بريتيش پتروليوم به صورت س��هامي عام ايجاد می كرد و همان 
موقع نفت را براي هميش��ه بر س��ر سفره مردم می برد. اينگونه با كودتاي آمريكايي ها هم روبه رو 
نمي ش��د. همه پاس��خ مي دهند با شرايط تاريخي آن روزها مطابقت نداش��ته. امروز با شرايط مشابهي روبه رو هستيم. 
قطع��ا عربس��تاني ها دارند خود را براي دنياي بدون نفت آماده مي كنند. برنام��ه عرضه آرامكو در بورس هاي جهان به 
تازگی نهايي شد. منابع حاصل از اين واگذاري و ساير ذخاير آنها به صرف ايجاد يك فاند دو هزار ميليارد دالري كه 
قرار است عرب ها را مالك ٢.٥ درصد سهام جهان كند )مانند فاند نروژي ها كه با ارزش ٨٠٠ ميليارد دالر مالك يك 

درصد از بازارهاي جهاني است(.
چ��را م��ا اين كار را نكنيم؟ از نف��ت كه جز ويراني و تورم و اختالس و دولت حجيم ناكارآمد چيزي نصيبمان نش��د. 

پيشنهاد خام ناپخته خود را قبل از آنكه نيازمند بررسي هاي كارشناسي دقيق تر باشد به ترتيب زير ارايه می كنم: 
شركت »ملي« گاز را از طريق يك تجديد ساختار اساسي به يك سهامي عام واقعي تبديل و پس از يك ارزش گذاري 
دقيق تا حداكثر ١٠ درصد به جهان عرضه و منابع آن را به يك فاند س��رمايه گذاري كه دارندگان يونيت هاي آن مردم 

هستند، منتقل كنيد. 
همزمان درصدي را نيز به مردم و صندوق هاي س��رمايه گذاري بفروش��د. اين مس��اله باعث خواهد شد كه مزيت هاي 
بسياري شامل حال كشور شود كه از حوصله اين مقاله خارج است و اگر آقاي رييس جمهور يا هر مسئول اجرايي ديگري 
در كش��ور در مورد جزئيات پرس��ش و پاسخ دقيق تري را طالب باشد، مي توان به صورتي كارشناسانه تر اين مهم را مورد 
بحث در هر كارگروه احتمالي يا هر كميسيوني كه كار و بارش در مجلس كشور تاكنون از بررسي يك بودجه غيركارآمد 

فراتر نرفته، مورد تدقيق قرار داد.
باور كنيد دنياي آينده با سرعتي بيش از تصورات ما از انرژي هاي فسيلي فاصله خواهد گرفت و باور كنيد كه به نظر 
مي رسد عربستاني ها به عنوان كشور رقيب منطقه اي به قول فرنگي ها باالخره Solution  ملي خود را براي متنوع سازي 

اقتصادشان يافته اند.
 اين يك پيشنهاد اوليه است كه ممكن است در نگاه اول كسي آن را جدي نگيرد، اما سال ها بعد حداقل اگر روزي 
به آرشيوهاي رسانه اي خود نگاهي انداختيم،  درخواهيم يافت كه چقدر مي توانستيم هوشمندانه تر كيك اقتصاد ملي را 

بزرگتر پخته و ملتي را به رستگاري اقتصادي برسانيم.

داریوش روزبهانه
رئیس هیات مدیره شرکت 
کارگزاری بانک خاورمیانه در  صحي��ح  تصميم گي��ری 

نيازمند  اقتص��ادی  محي��ط 
اطالعاتی اس��ت ك��ه بتواند 
واقعيت های موجود را نشان دهد. بنابراين اطالعات 
بايد شفاف، مربوط، معتبر و قابل مقايسه باشد. در 
اقتصادهايی كه تفاوت معن��اداری بين ارزش های 
جاری و تاريخی ناشی از كاهش قدرت خريد و تورم 
وجود دارد، اين ايراد به صورت های مالی شركت ها 
وارد اس��ت كه دارايی های ثبت شده به بهای تمام 
ش��ده تاريخی مربوط و شفاف تلقی نمی شود و در 
نتيجه مبنای مناسبی برای تصميم گيری نخواهد 
بود. تجديد ارزياب��ی دارايی ها به ارزش منصفانه و 
جاری و اصالح قيمت های تاريخی در دفاتر بر اين 

اس��اس يكی از راه هايی اس��ت كه می تواند نقص اش��اره ش��ده را رفع كند. بدين ترتيب طبق 
استانداردهای حسابداری به ميزان مازاد شناسايی شده حاصل از تفاوت ارزش دفتری و ارزش 
منصفانه دارايی ها از يك سو مبلغ دارايی ها افزايش يافته و از سوی ديگر به حساب مازاد تجديد 
ارزيابی در س��رفصل حقوق صاحبان س��هام انعكاس می يابد و در نتيجه چنين اقدامی ترازنامه 
ش��ركت ها را با واقعيت های اقتصادی انطباق بيش��تری می دهد. البته اعمال ارزش های جاری 
در ترازنامه بر سود و زيان شركت ها نيز تاثير می گذارد؛ بدين ترتيب كه به ميزان اصالح بهای 
تمام شده دارايی ها به ارزش های منصفانه، هزينه استهالک ساالنه به ميزان تفاوت ايجاد شده 
در ارزش دارايی ها در طول عمر مفيد دارايی هايی كه استهالک پذيرند افزايش يافته و بنابراين، 
س��ود جاری به اندازه استهالک اضافی كاهش می يابد. از سوی ديگر در مورد اينگونه دارايی ها 
به همان ميزان مازاد هزينه استهالک، از حساب مازاد تجديد ارزيابی كاسته و در سود و زيان 

انباشته بستانكار می شود.
 در نتيجه در عمل اثر س��ود و زيانی در س��ود قابل تقسيم حذف می شود. قابل ذكر است كه 
از آنجا كه مازاد تجديد ارزيابی ثبت ش��ده در دفاتر، س��ود تحقق نيافته تلقی نمی شود، از نظر 
اس��تانداردهای حسابداری قابليت انتقال به حساب س��رمايه را ندارد. از اين رو است كه محل 
افزايش سرمايه طبق قانون تجارت نيز واريز نقدی، آورده غير نقدی، مطالبات حال شده و سود 
تقسيم نشده و اندوخته پيش بينی شده است. بنابراين، تجديد ارزيابی موجب تزريق نقدينگی و 
يا عموما خروج آن نمی شود و اينكه در بازار سرمايه معامله گران و تحليلگران بيش از حد به اثر 
مثبت افزايش سرمايه ای كه در نتيجه تجديد ارزيابی اقبال نشان می دهند، سوال برانگيز است.    
با وجود آثار مثبت تجديد ارزيابی بر صورت های مالی ارايه ش��فاف تر آن، نبود مقررات مالياتی 
مشوق، مانع اصلی تجديد ارزيابی دارايی ها بوده است. صرف نظر از قوانين و مقررات پراكنده و 
اختصاصی برای اعطای معافيت مالياتی نسبت به مازاد ايجادی ناشی از تجديد ارزيابی جهت 

واحدهای عمدتا دولتی در س��نوات گذشته كه الزاما اهداف گزارشگری 
مالی را در اولويت نداشت و موضوعاتی چون افزايش سرمايه، پوشش زيان 
انباشته، زمينه سازی برای افزايش قيمت تمام شده محصوالت و وانمود 
كردن افزايش ظرفيت تحصيل تسهيالت بانكی را دنبال می كرد، از سال 
١39٠  افزايش بهای ناشی از تجديد ارزيابی دارايی ها از پرداخت ماليات 

معاف شد و اين جواز برای كليه بنگاه های اقتصادی امكان پذير شد.
مهمترين تعارض قوانين موصوف با استانداردهای حسابداری در حكم 
آمره لزوم انتقال مازاد تجديد ارزيابی به حساب سرمايه بوده است. چنين 
حكمی با توجه به اهداف گزارشگری مالی باعث می شد تا به جای حذف 
تدريجی حساب مازاد تجديد ارزيابی به حساب سود انباشته و حذف اثر 
منفی هزينه استهالک بر س��ود هر سهم، نگرانی از كاهش سود يا بروز 
زيان تجديد ارزيابی از استقبال زياد برخوردار نشود و يا محدود به تجديد 

ارزيابی زمين به عنوان دارايی كه استهالک پذير نيست و يا در موارد نادر از جمله موضوع شركت 
گروه سايپا صرفا سرمايه گذاری های بلندمدت شود. فرصت مالياتی اشاره شده، به كارگيری ناقص 
استانداردهای حسابداری و همچنين شبهه مطرح شده در نحوه و مبانی ارزيابی، نگرانی هايی 
را ايجاد كرد كه س��ازمان بورس و اوراق بهادار به منظور پيشگيری از نقايص متصوره، مقررات 
نظارتی و محدودكننده ای را از جمله لزوم اخذ تاييد سازمان، معرفی كارشناسان رسمی از سوی 
كانون و نه دعوت مس��تقيم توسط مديران و تجويز عموما برای نهادهای مالی و بانك ها وضع 

كرد. 
با توجه به اين س��وابق، با وجود معافيت مالياتی و مزيت تجديد ارزيابی برای گزارش��گری 
مالياتی استقبال زيادی از آن نشد تا اينكه به موجب اصالحيه تيرماه ١394 قانون ماليات های 
مس��تقيم حكم ماده ١7 اشاره ش��ده كه تا مرداد ١39٥ جاری بود، لغو شد و با الحاق مقررات 
تجديد ارزيابی در تبصره ١ ماده ١49 قانون ماليات های مس��تقيم، احكام مربوطه دائمی شد و 
آيين نامه اجرايی آن در فروردين ماه ١39٥ به تصويب هيات دولت رسيد. از آنجا كه طبق تبصره 
مزبور رعايت اس��تانداردهای حسابداری الزامی و تصريح شد، در نتيجه برخالف قوانين پيشين 

امكان انتقال مازاد تجديد ارزيابی به سرمايه ديگر ميسر نخواهد بود.
 اگرچه اصالحيه قانون ماليات ها از اوايل سال ١394 در معرض توجه بود و از ابتدای مرداد 
١394 به عنوان قانون مصوب وضع شده بود اما شركت های واجد شرايط و عالقه مند به تجديد 
ارزيابی از فرصت باقيمانده استفاده نكرده و موضوع زمانی بيشتر مورد توجه قرار گرفت كه گروه 
سايپا در اواخر سال ١394 از ظرفيت باقيمانده قانونی ماده ١7 قانون حداكثر استفاده از توان 
توليدی و خدماتی جهت تجديد ارزيابی و فراهم كردن مقدمات افزايش س��رمايه از اين محل 
اس��تفاده كرد و معامله گران، تحليل گران و فعاالن بازار سرمايه به اين اقدام بيش از حد، اثرات 
واقعی افزايش سرمايه ناشی از تجديد ارزيابی را مثبت بر ارزش سهام ارزيابی و به نحوی هيجانی 
اين باور متعارف كه هر افزايش سرمايه ای همواره اثر مثبت بر قيمت سهام دارد را متوجه اينگونه 
افزايش سرمايه كردند. چنين جوی به ديگر ناشرانی كه ممكن بود بتوانند چنين اقدامی را در 
فرصت محدود باقيمانده تا پايان سال ١394 انجام دهند سرايت كرد درحالی كه براساس مبانی 
تحليلگری مالی و ارزش گذاری سهام، ارزش ذاتی و مورد معامله سهام چه قبل از تجديد ارزيابی 
و چه افزايش سرمايه متعاقب و از محل تجديد ارزيابی تفاوت مهمی نبايد داشته باشد چراكه نه 
چنين افزايش سرمايه ای موجب تزريق منابع مالی به شركت می شود و نه اساسا ارزش گذاری 

سهام قبل از تجديد ارزيابی به اتكای ارزش دفتری دارايی ها استوار است.  
با اين وجود هنوز با تكيه بر باور متداول در بازار سرمايه مبنی بر رشد قيمت سهام به سبب 
افزايش س��رمايه ولو از محل مازاد تجديد ارزيابی، اين س��وال مطرح است كه آيا ممكن است 

ش��ركت هايی كه در س��ال ١394 تجديد ارزيابی 
كرده اند بتوانند از محل مازاد تجديد ارزيابی افزايش 
سرمايه دهند. قبل از پاسخ به اين سوال بايد ذكر 
كرد كه ترديدی نيست آن دسته از شركت هايی 
ك��ه از ١39٥/١/١ موضوع تجدي��د ارزيابی را در 
دس��تور كار خود قرار می دهند مشمول مقررات 
تبصره ١ ماده ١49 قانون ماليات های مستقيم و 
آيين نامه اجرايی مربوطه خواهند بود و در رعايت 
استانداردهای حسابداری نمی توانند مازاد تجديد 
ارزيابی را به سرمايه، زيان انباشته و اندوخته كرده 
و يا آن را بين صاحبان س��هام توزيع كنند كه در 
اين صورت مبلغ مازاد مشمول ماليات خواهد بود. 
همچنين ش��كی نيس��ت ك��ه آن دس��ته از 
ش��ركت هايی كه تا پايان س��ال ١394 فرآيند تجديد ارزيابی و انتقال مازاد به سرمايه را انجام 
داده اند از معافيت مالياتی برخوردار هستند. اما به منظور پاسخ به سوال ذكر شده الزم است به 

بررسی بقايای قانونی ماده ١7 قانون حداكثر توان توليدی و خدماتی پرداخت. 
به موجب ماده ٢ آيين نامه اجرايی مزبور، بنگاه های اقتصادی كه در پنج سال اخير اقدام به 
تجدي��د ارزيابی دارايی های خود نكرده ان��د، در صورتی كه با رعايت مقررات قانونی و مفاد اين 
آي�ين نامه، دارايی های خود را از تاريخ ١39١/۶/٢٥ تا ١39۶/۶/٢4 تجدي�د ارزيابی كرده و مازاد 

حاص�ل از آن را به حس�اب سرمايه م�نظور كنند، از ش�مول ماليات معاف خواهند بود. 
در ادام��ه تبصره 3 م��اده ٢ آيين نامه اجرايی مجاز كرده كه اش��خاص حقوقی كه تا پايان 
س��ال تجديد ارزيابی افزايش سرمايه ناش��ی از تجديد ارزيابی دارايی های خود را در اداره ثبت 

شركت ها ثبت نكنند، موظف هس��تند مبالغ ناشی از تجديد 
ارزيابی دارايی ها را در س��ال مذكور در دفاتر قانونی به حساب 
مازاد ناشی از تجديد ارزيابی منظور و حداكثر تا سه ماه پس از 
انقضای مهلت تسليم اظهارنامه سال مالی تجدي�د ارزيابی، در 
اداره ثبت شركت ها ثب�ت و به حساب سرمايه در دف�اتر قانونی، 

در سال بعد از تجديد ارزيابی منظور كنند.
بر اين اس��اس چنانچه فرآيند تجدي��د ارزيابی كه با دعوت 
از كارشناس��ان رس��می و ارزيابی دارايی ها صورت می گيرد در 
س��ال ١394 آغاز شده باش��د و پس از شناسايی مازاد تجديد 
ارزيابی سند حسابداری مربوط عبارت از دارايی بدهكار و مازاد 
تجديد ارزيابی بس��تانكار در دفاتر سال ١394 ثبت شده باشد 
ولی عمليات افزايش سرمايه در سال ١394 انجام نشده باشد، 
تبص��ره 3 م��اده ٢ اج��ازه بهره مندی از 
معافيت را در صورتی كه افزايش سرمايه 
در س��ال ١39٥ در اداره ثبت شركت ها 
به ثبت رسد و س��ند حسابداری انتقال 
مازاد تجديد ارزيابی به س��رمايه در سال 
پس از تجديد ارزيابی يعنی ١39٥ صادر 
و در دفاتر قانونی ثبت ش��ود را می دهد. 
همچنين حك��م تبصره 4 ماده ٢ حاكی 
از اينكه »چنانچه مازاد حاصل از تجديد 
ارزياب��ی و دارايی ها، قبل از ثبت افزايش 
سرمايه در اداره ثبت شركت ها و يا دفاتر 
قانونی حس��ب مورد و تا انقضای مهلت 
ثبت افزايش س��رمايه در اجرای تبصره )3( برگش��ت و نسبت 
به اصالح حس��اب های مربوط )دارايی ها( در دفاتر قانونی سال 
انجام تجديد ارزيابی يا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل 
از تجديد ارزيابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول 
ماليات نمی شود« نيز می پذيرد كه افزايش سرمايه ممكن است 
در سال مالی بعد انجام و احيانا به داليلی امكان ثبت آن ميسر 

نشود. 
عالوه بر اين از آنجا كه اقدام به دعوت كارشناس��ان و انجام 
ارزيابی دارايی ها مقدمتا نياز به مصوبه مجمع عمومی نداشته و به 
استناد تبصره ماده ٨ آيين نامه اجرايی صرفا در مورد شركت های 
دولتی و ش��ركت های وابسته به موسسات عمومی غيردولتی و 
شركت هايی كه بيش از ٥٠ درصد سهام آن متعلق به اشخاص 
مذكور باشد، كارشناسان بايد منتخب مجمع عمومی صاحبان 
سهام باشند، بنابراين فرآيند انجام افزايش سرمايه پس از ارزيابی 
دارايی ها و ثبت سند حسابداری مازاد تجديد ارزيابی دارايی ها 
می تواند آغاز شود.با توجه به مراتب فوق، بقايای مقرراتی ماده 
١7 قانون حداكثر استفاده از توان توليدی و خدماتی و آيين نامه 
اجراي��ی آن ب��ا وجود لغو ماده مزبور از ١39٥/١/١ به اس��تناد 
اصالحيه قانون ماليات های مس��تقيم و بهره مندی از معافيت 
مالياتی مازاد تجديد ارزيابی چنانچ��ه فرآيند ارزيابی و صدور 
س��ند حس��ابداری در مربوط در س��ال ١394 و انجام افزايش 
س��رمايه و ثبت آن در اداره ثبت ش��ركت ها و دفاتر قانونی در 
سال ١39٥ صورت گيرد از نظر قانون مزبور و آيين نامه اجرايی 
مربوط امكان پذير اس��ت. با اين حال بايد توجه كرد كه اصالح 
ساختار مالی از طريق تجديد ارزيابی دارايی ها و ارايه اطالعات 
مربوط و ش��فاف تر از طريق گزارش ه��ای مالی به عنوان اصل 
موضوع، مزيت و پيشرفت مناسبی در مقررات گذاری حرفه ای و 
رفع مانع مالياتی و تسهيلی دائمی در بهبود تحليلگری در بازار 
س��رمايه تلقی می شود و نبايد آن را به موضوع معافيت انتقال 

مازاد تجديد ارزيابی به سرمايه گره زد و به حاشيه برد.

چهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه
1,042,900 1,045,900 1,051,700 1,047,300 1,048,000 هر گرم طالی 18 عیار
10,253,000 10,243,000 10,270,000 10,281,000 10,243,000 سکه تمام طرح جدید
10,240,000 10,230,000 10,290,000 10,260,000 10,240,000 سکه تمام طرح قدیم

5,300,000 5,310,000 5,320,000 5,340,000 5,320,000 نیم سکه
2,820,000 2,850,000 2,860,000 2,870,000 2,870,000 ربع سکه
1,910,000 1,920,000 1,930,000 1,930,000 1,930,000 یک گرمی

1,273,7 1,279,3 1,273,9 1,273,8 1,273,8 اونس جهانی )دالر(

چهار شنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه
49,35 49,31 48,85 47,83 47,83  نفت برنت 
 WTI48,48 48,34 47,21 46,21 46,21  نفت
44,82 44,37 44,37 44,31 44,31  نفت اوپک 

34,400 34,390 34,400 34,440 34,450  دالر 
38,940 39,130 39,180 39,180 39,270  یورو 
49,730 49,870 49,530 49,500 49,580  پوند 
9,390 9,400 9,410 9,400 9,410  درهم 

چنانچه فرآیند ارزیابی و صدور 
سند حس�ابداری در مربوط در 
س�ال 1394 و انج�ام افزای�ش 
سرمایه و ثبت آن در اداره ثبت 
شرکت ها و دفاتر قانونی در سال 
1395 صورت گیرد از نظر قانون 
مزبور و آیین نامه اجرایی مربوط 

امکان پذیر است.

برش
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تعداد شرکت ها بر اساس تغییر هفتگی ارزش بازار

صنایع پر نوسان - فرابورس 

39 288
نماد

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

26.21 7,546 21.471,256,760کپرور

17.28 35,335 20.223,477,500ودي

14.02 27,299 14.0262,986,000میدکو

19.14 369,589 13.632,719,337چكاپا

10.58 6,249 10.296,434,509شراز

9.74 7,771 10.04828,640باالس

6.11 15,134 9.61,311,172میهن

8.13 51,977 7.2711,912,166شاوان

7.43 1,278 6.563,686,200کوثر

11.54 1,461,039 6.3124,801,214ذوب

10 سهم پر نوسان در فرابورس - مثبت

نماد
تغییرات نسبت به ارزش معامالتارزش بازار نوسان

هفته قبل میلیون ریالمیلیون ریالدرصد

13.08- 3,320  1,600,570 13.22-دتولید

7.54- 64,501  6,363,619 8.25-ارفع

3.5- 10,896  8,430,000 5.77-وکوثر

2.6- 2,872  341,320 3.81-غمینو

0.69 6,492  381,100 3.74-ساینا

4.25- 3,274  685,200 3.63-غفارس

3.21- 1,156  208,896 3.4-سدبیر

1.11 5,872  436,000 2.85-وگستر

3.42- 4,695  140,516 2.71-خفناور

0 91,335  9,177,600 2.45-دي

10 سهم پر نوسان درفرابورس - منفی

شاخـص فرابـورس

اوراق بهادار

بررســی

مروارید اسالمی
 خبرنگار

30 نکته کلیدی برگرفته از معامالت ادغام و تملیک
معامالت ادغام و تملیک به سختی انجام می شود و نیازمند به آمادگی زیاد، مشاوران خبره 
و یک تیم مدیریت متخصص اس��ت. در ادامه تعدادی از نکات برگرفته از معامالت ادغام و 
تملیک مطرح می شود که شامل بازار فروش شرکت های خصوصی از منظر و دیدگاه شرکت 

فروشنده خواهد بود:
1-زمان: زمان برای یک فروش��نده، دش��من تمامی معامالت ادغام و تملیک است. قیمت و شرایط زمانی افول می کنند 
که معامله به درازا بکشد و خطر فسخ و ابطال معامله به وجود می آید و اگر قیمت ها پایین بیاید، مسایل و مشکل های 

جدیدی شکل خواهند گرفت. 
2- نیروی محرک: باید برای به سرانجام رساندن معامله از نیروی محرک و جدول زمانی بهره برد. 

3-بانکدار سرمایه گذاری)ش�رکت تأمین سرمایه(: وجود یک بانکدار س��رمایه گذار )شرکت تأمین سرمایه( که 
مناسب و پیشرو بوده، مهم است. شرایط کلیدی برای قرارداد کار بانکدار سرمایه گذار شامل قیمت، تعهدات و ضمانت 

است. اولین نسخه قرارداد کار بانکدار سرمایه گذار تقریبا همیشه و بدون شک به نفع بانکدار خواهد بود. 
4-قضاوت: باید قوه تش��خیص و تمیز بین مس��ایل مهم و فرعی از یکدیگر وجود داش��ته باشد. همچنین باید قدرت 

تصمیم گیری سریع وجود داشته باشد. 
5-حراج: هر آنچه در توان اس��ت باید انجام داد تا تعداد زیادی پیش��نهاد دهنده و خریدار وجود داش��ته باش��د زیرا 

حراجی ها منجر به ایجاد شرایط و قیمت های بهتری برای فروشنده می شوند. 
6- انحصاریت )EXclusivity(: تا جایی که ممکن است از انحصاری بودن باید خودداری کرد و تنها زمانی باید با این 

مساله موافقت شود که چاره ای وجود نداشته باشد یا حداقل برگه ای از شرایط مدون و مشخص در اختیار باشد. 
7- وکال: با وجود اینکه نگه داش��تن مش��اورهای متداول خارج از شرکت فشار زیادی را وارد می کند، به طور معمول 
برای انجام معامالت ادغام و تملیک جوابگو و کافی نیس��تند. این اش��تباه اس��ت و ش��رکت نیازمند به وکیلی الیق و 
به صورت تمام وقت اس��ت. مش��اوران فعلی نیز باید حضور داشته باش��ند تا به تیم مشورتی معامالت ادغام و تملیک 
 کم��ک کنن��د. وکیل بای��د متخصص بوده و ضرورت اتمام معامل��ه را درک کند و از طرفی با مش��تری ارتباط خوبی 

داشته باشد. 
8-جدول زمانی: فرآیند معامالت ادغام و تملیک ممکن اس��ت خیلی طول بکش��د مثال س��ه تا 9 ماه؛ بنابراین باید با 

دقت برنامه ریزی شود. 
9-شرکای استراتژیک: آنها می توانند بهترین خریداران باشند.

10- پایگاه برخط داده ها: سرمایه گذاران حرفه ای به شرکت فروشنده می گویند که فراهم کردن پایگاه برخط داده ها 
بس��یار مهم بوده و موجب صرفه جویی در زمان می ش��ود. به طور معمول شرکت ها در پاسخ می گویند که دارای چنین 

امکاناتی هستند و به همه چیز تسلط دارند اما به ندرت اینگونه هستند. 
11-جدول افش�ای اطالعات: باید از مدت ها قبل جدول افش��ای اطالعات تهیه ش��ود )جدولی که دارای فهرستی از 
قراردادها، س��رمایه ها، مالکیت فکری )معنوی(، دعوی قضایی و... اس��ت(. این کار زمان بر بوده و نیازمند به تعداد زیادی 
پیش نویس اس��ت و حتی می تواند مانع عقد قرارداد شود. یک جدول افشاگر خوب ضمانت خوبی برای ادعاهای غرامت 

پس از اتمام معامله هاست. 
12- همکاری: ضروری است که سرمایه گذاران و هیات مدیره با مدیر عامل همکاری کنند. 

13-  امانتداری: هیات مدیره باید امانتداری را رعایت کند. 
14-سرمایه گذاران: مشکل های سرمایه گذاران داخلی باید به سرعت حل شوند.

15-کمیته معامالت ادغام و تملیک: وجود این کمیته ضروری است.
16-الحاقیه های قرارداد: مسایل مربوط به الحاقیه باید به سرعت بررسی شوند.

17-حفظ انگیزه کارمند: حفظ آن می تواند پیامدهای مالی مهمی داش��ته باش��د و روی ش��رایط اتمام معامله نیز اثر 
بگذارد.

18-ط�رح: خریدار زمان زیادی را صرف طرح می کند و س��عی دارد ت��ا با فرضیات و معیارهای کلیدی کنار بیاید. تیم 
مدیریت نیز باید در مورد هر جزئی از طرح آگاه باشد.

19- دارایی فکری )معنوی(: این موضوع به خاطر س��عی و کوش��ش زیاد می تواند خش��ن و شدید باشد. شرکت باید 
در رأس همه ثبت های اختراع، عالمت تجاری، کپی رایت، اس��امی دامنه و... باش��د. آنها باید آمادگی الزم برای برخورد با 

نمایندگی ها و ضمانت نامه های بسیط مربوط به مالکیت فکری را داشته باشند. 
20-کنار آمدن با کارمندان: خریدار می خواهد زمان زیادی را با تیم مدیریت و کارمندان سپری کند. آنها می خواهند 

مطمئن شوند که کارمندان همگی کوشا و دارای انگیزه بوده و با محیط و فرهنگ خود سازگاری دارند.
21-س�وابق ناقص: اکثر شرکت های فروشنده در زمینه صورتجلسه های ناقص هیات مدیره و سهامداران، قراردادهای 
اختیار معامله، معامالتی که س��رتاپا اصالح ش��ده اند دچار مشکل هستند. این مساله می تواند مانعی برای بستن قرارداد 

باشد.
 22- رضای�ت: ش��رکت فروش��نده باید بداند خواه��ان چه فاکتورهایی از ط��رف مقابل در رابطه ب��ا قراردادها و ادغام 

و تملیک است.
23-افش�اگری: یک قانون تعدیل گر دقیق برای مطرح کردن هم��ه امور نزد خریدار احتمالی وجود دارد و نباید همه 
اسرار مهم را تا زمان عقد قرارداد افشا کرد؛ زیرا ممکن است خریدار با دانشی وسیع از اسرار شرکت میز معامله را ترک 

کند و بعدا در مسایل تجاری علیه شرکت استفاده کند.
24-انحصاریت س�پرده گذاری)Exclusivity of Escrow(: این کار تنها چاره برای بس��تن ش��کاف های قرارداد 

ادغام و تملیک توسط فروشنده بوده که بسیار مهم و پیچیده است.
25-پیش نویس قرارداد: از منظر یک فروشنده، هرچه بیشتر بتواند در پیش نویس ها دخل و تصرف داشته باشد، نتایج 

بهتری به دست می آورد و مشکل های کمتری هنگام عقد قرارداد نهایی ادغام و تملیک به وجود خواهد آمد.
 26-س�رمایه در گ�ردش: محاس��به آن برای قرارداد ادغ��ام و تملیک منجر ب��ه تفاوت عظیم��ی در تنظیم مبالغ 

خواهد شد. 
27-دوره انحصاری: اگر فروشنده هستید برای مدت طوالنی در این دوره باقی نمانید؛ حداکثر 15 الی 30 روز.

28-نمایندگی س�هامداری: از خدمات نمایندگی س��هامدار خوبی استفاده شود تا بتوان از عهده مسایل بعد از اتمام 
معامله برآمد.

29-سپرده: مقدار سپرده پس انداز برای ادعای احتمالی غرامت و طول زمانی سپرده ها بسیار اهمیت دارند.
30-ش�رایط اتمام معامله: این ش��رایط باید با دقت زیاد بررسی شوند زیرا شرکت نمی تواند ریسک کرده و قرارداد را 

پس از امضا شدن، ناتمام باقی بگذارد.

فاطمه دادبه
 کارشناس خدمات مالی 

تأمین سرمایه لوتوس پارسیان

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

797.113.000.38551.3705شنبه

798.961.90.23552.8717یكشنبه

801.142.20.27554.4484دوشنبه

804.783.60.45554.9698سه شنبه

818.5013.71.70564.3388چهار شنبه

ش��مردن صفرها گاهی اوقات دردسرس��از می شود و بعضی وقت ها هم از 
دردس��ر باالتر، فاجعه به بار می آورد. وقتی پول مش��تری ها تحت اختیار 
یک معامله گر برای خرید و فروش سهام باشد،  دیگر اهمیت آن به کم اهمیتی یک خرید ساده 
از فروش��گاه نیست؛ او باید پاسخگوی هدر رفتن سرمایه افراد و اعتبار خود و کارگزاری باشد. 
اشتباه معامله گر به یک صفر اضافه هم محدود نمی شود. هفته گذشته انتخاب کلید خرید به 
جای فروش باعث شد اشتباه بزرگی در معامالت یک معامله گر رخ دهد. این اتفاق ها نادر نیست 
و پیشینه جهانی دارد. سال ها پیش یک اشتباه تایپی در بازار سهام ژاپن باعث سقوط شاخص 
سهام شد. وقتی پای صحبت معامله گران می نشینی، همه شان معتقدند اشتباه در معامالت به 
انواع مختلف و به دفعات رخ می دهد. آیا انصاف است یک معامله گر عالوه بر استرس روند عادی 
معامالت،  فش��ار و ترس اش��تباه در هر مرحله را هم تحمل کند؟ آیا راهی وجود ندارد که این 
ریسک برای معامله گر کاهش یابد و او با اطمینان خاطر بیشتر و استرس کمتری به معامله 
بپردازد؟  هیچ پوششی برای زیان هنگفتی که به خاطر یک کلیک اشتباه در خرید و فروش، 
یک صفر کم و زیاد، ش��باهت نام و کد مش��تری ها، قطعی یا هنگ سیستم معامالت نصیب 
معامله گر می ش��ود، وجود ندارد؟ در مردادماه سال 94 خبری در رسانه ها منتشر شد مبنی بر 
اینکه شرکت کارگزاری پارس گستر خبره )کارگزاری بانک انصار( با همکاری بیمه میهن برای 
نخستین بار اقدام به معرفی، ثبت و صدور "بیمه مسئولیت حرفه ای معامله گران شرکت های 
کارگزاری" در این صنعت کرد. اما وقتی پای صحبت معامله گران می نشینی، بعضی از آنها از این 
بیمه خبر ندارند و قریب به اتفاق معتقدند این بیمه باید وجود داشته باشد تا ریسکی که متوجه 
معامله گران است، کاهش یابد. وقتی دنبال ماجرا را گرفتیم، متوجه شدیم که گویا یک دوره این 
بیمه به بعضی از معامله گران اختصاص یافته اما طی پیگیری هایی معلوم شد به دلیل نامشخص 
بودن ریسک و خطرناک بودن این کار،  اعطای این بیمه متوقف شده است. این در حالی است 
که مدیر مربوطه در ش��رکت بیمه میهن تاکید دارد این بیمه همچنان فعال است و روند کار 
متوقف نش��ده است. آنچه مشخص است اینکه این بیمه فراگیر نشد. به رغم تماس های مکرر 
خبرنگار هفته نامه بورس، موفق به دریافت پاس��خی روشن از شرکت بیمه میهن درخصوص 
کلیت ماجرا نشدیم. البته هفته نامه بورس این حق را برای شرکت بیمه میهن قائل است که 

توضیحات و مطالب تکمیلی خود را در هر زمان ارائه کند.
در قرارداد بیمه مس��ئولیت که به آن اشاره شد، بیمه گر خسارت مالی در هر حادثه را 15 
میلیون تومان و خسارت مالی در طول مدت بیمه نامه را 30 میلیون تومان تعهد کرده است. 
همچنین در این قرارداد آمده اس��ت که بیمه مسئولیت حرفه ای بیمه گذار در قبال اشخاص 
ثالث، بدین معنی است که چنانچه در نتیجه سهل انگاری و یا اشتباه غیرعمد حرفه ای بیمه گذار 
در انجام وظایف قانونی تعیین شده توسط مراجع ذیربط،  خسارات مالی به اشخاص ثالث وارد 
آید و بیمه گذار قانونا مسئول جبران آن شناخته شود،  بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار 
توس��ط رای کمیته 3 نفره متش��کل از شرکت کارگزاری،  ش��رکت بیمه و یک نفر کارشناس 
رسمی دادگس��تری در زمینه مالی به معرفی کانون کارشناسان و در صورت لزوم رای مراجع 
قضایی با رعایت عرف، قانون بیمه مصوب 1316 شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه نسبت به 
جبران خسارت اقدام خواهد نمود. استثنائات بیمه نامه عبارتند از: عمد و یا تبانی بیمه گذار و یا 
نماینده قانونی وی؛ مسئولیت تبعی ناشی از اشتباه؛ عدم النفع ناشی از اشتباه؛ حوادث طبیعی 
و قهریه،  جنگ، شورش،  بلوا،  اعتصاب و از این قبیل؛  هرگونه تعطیلی غیررسمی که منجر به 
خس��ارت شود؛ ورشکس��تگی کارگزاری یا کارفرما؛ خسارات قبل از تاریخ صدور بیمه نامه و یا 
اینکه منشا و وقوع آن قبل از تاریخ صدور بیمه نامه می باشد. شرایط عمومی مسئولیت مدنی 
درقبال اشخاص ثالث )مطالعه و رعایت مفاد آن برای طرفین این قرارداد بیمه ای الزم االجرا و 

الزامی می باشد( جزء الینفک این بیمه نامه می باشد.

بیمه مسئولیت در جریان است؟
س��ید علی طباطبایی، مدیر امور شعب و آموزش کارگزاری بانک 
انصار که بیمه مسئولیت حرفه ای معامله گران شرکت های کارگزاری 
را با دس��تور عبدا... رحیم لوی بنیس، مدیرعام��ل این کارگزاری، در 
اردیبهش��ت ماه 1394 ثبت و راه اندازی کرده است، با تاکید بر اینکه 
این بیمه همچن��ان وجود دارد،  به هفته نامه ب��ورس گفت: در زمان 
راه اندازی این بیمه،  به همه ش��رکت های کارگ��زاری درخصوص آن 
اطالع رسانی شد. همه معامله گران اوراق می توانند تحت پوشش این 

بیمه قرار گیرند. س��قف این بیمه بس��تگی به مبلغ بیمه پرداختی دارد ولی برای شروع کار و 
مشخص شدن ریسک دو طرف، سقف 30 میلیون تومان با فرانشیز 10 درصد در نظر گرفته 
شده است. فرانشیز 10 درصد برای این تعیین شده که ریسک بیمه خیلی باال نرود. او با بیان 
اینکه اشتباه هایی تحت پوشش این بیمه قرار می گیرند که مشخص شود به صورت غیرعمدی 
رخ داده اند، به بیان چند مثال پرداخت: اشتباه وارد کردن صفر، خرید به جای فروش، قطعی 
لحظه ای سیستم و... برخی از این موارد هستند که باید حداکثر 24 ساعت بعد از اشتباه به بیمه 
اعالم ش��ود. بیمه با کارش��ناس خود و یکی از کارشناسان شرکت،  مورد اعالم شده را بررسی،  

صورتجلسه و پرداخت می کنند.

آمار و اطالعات برای پوشش ریسک ناکافی است
علیرض��ا غیایی، مدیر معامالت برخ��ط کارگزاری آرمون بورس،  با بی��ان اینکه 90 درصد 
اشتباه های معامالتی به شکل سهوی است و تنها 10 درصد آن ممکن است عمدی باشد،  به 
هفته نامه بورس گفت: دو سال پیش در کانون کارگزاران جلساتی در این خصوص برگزار شد و 
با بعضی از شرکت های بیمه صحبت هایی صورت گرفت اما موضوعی که وجود دارد این است 
که شرکت های بیمه برای اینکه بتوانند ضریبی را برای این مساله تعریف کنند، نیاز به آمارهای 

دقیق دارند. بخش��ی از این اطالعات از طریق هیات حل اختالف کانون کارگزاران یا س��ازمان 
بورس قابل دریافت اس��ت اما این اطالعات دقیق نیست. چراکه بیشتر شرکت های کارگزاری 
چندان تمایلی به عنوان کردن اشتباه های خود ندارند. به همین دلیل،  ضریب دقیق مورد نیاز 
به دست نیامد. باید فرمولی وجود داشته باشد که طبق آن محاسبه شود و رقم منطقی باشد 

و به نفع شرکت بیمه باشد.

راه اندازی بیمه ازسوی کانون کارگزاران به دلیل ابهام در آمار شکست خورد
عضو کارگروه معامالت کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه قرار شد آمارهای 
موجود بررسی شود، گفت: متاسفانه این کار به نتیجه قطعی نرسید .بعد از آن جلسه در کانون 
کارگزاران بحث جدیدی به وجود نیامد. مش��کلی که وجود دارد اینکه ممکن است اشتباه ها 
رقم خیلی باالیی داش��ته باش��د و معامله گر توان پرداخت آن را نداش��ته باشد. خیلی اوقات 
کارگزار باید پاسخگوی مشتری باشد. به همین دلیل کارگزاران خیلی راغب بودند که این کار 
انجام ش��ود. معامله گر کارگزاری آرمون بورس در پایان اظهار داشت: اشتباه ها به طور معمول 
به صورت کدخدامنش��ی در خود دفاتر حل می ش��ود و کمتر پیش می آید به شکایت کشیده 
شود. کارگزاران راغب نیستند که پرونده شکایتی داشته باشند که در سازمان بورس یا کانون 

کارگزاران مطرح شود.

اشتباه های رایج معامله گران
    حامد س��تاک، مدیر معامالت کارگزاری بانک پارسیان، با بیان 
اینکه مهمترین ریسک تهدیدکننده معامله گران بازار سرمایه خرید و 
فروش اشتباه است، به هفته نامه بورس گفت: این مورد شامل بسیاری 
از اش��تباه ها می شود؛ از جا به جا زدن خرید و فروش گرفته تا اشتباه 
نوش��تن قیمت، تعداد، سهم )به دلیل تشابه نمادها( و نوشتن ریال و 
تومان به جای هم. ستاک ضمن اشاره به اینکه مصداق ریسک های این 

چنینی بارها و هر روزه اتفاق می افتد، تاکید کرد که بیمه می تواند تمام ریسک ها را پوشش دهد. 
او ادامه داد: ممکن است بیمه برای طراحی و اجرای ابزار جدید بیمه ای مشکل داشته باشد. آیا 
بعد از طراحی، این ابزار جدید می تواند به میزان قابل توجهی فروخته شود و هزینه های تحقیق و 
توسعه طرح را پوشش دهد یا خیر؟ به این دلیل که در بهترین حالت می تواند یک هزار بیمه برای 
معامله گران بفروشد. هیچ شرکت بیمه ای وارد فرآیند طراحی و محاسبات فنی بیمه معامله گران 
نخواهد شد. این کارشناس بازار سرمایه موضوع پر اهمیت دیگر را برای ایجاد یک طرح بیمه ای 
جدید، داشتن اطالعات کامل درخصوص اتفاق های پیشین دانست که این اطالعات با استفاده از 
علم آمار پردازش شده و میزان ریسک برآورد شود. شرکت های بیمه می توانند با توجه به میزان 
ریسک برآورد شده حق بیمه را تعیین کنند. اما آیا آمار دقیقی از اشتباه های رخ داده در بازار 
س��رمایه توسط معامله گران وجود دارد؟ آیا این اطالعات قابل جمع آوری است؟ ستاک در این 
رابطه گفت: شرکت های بیمه اشراف کافی به بازار سرمایه ندارند و به همین دلیل ترس بسیاری 
برای ورود به این حوزه دارند و اطالعات موجود توان برآورد ریسک و بازده این نوع بیمه را برای 
شرکت های بیمه ای ندارد. او از یک فرض دیگر در رابطه با اشتباه در معامالت سخن گفت: در 
مرحله بعد که برای جامعه پاک معامله گران بازار سرمایه کشور بسیار دور از ذهن است، بحث 
تقلب به جای اشتباه است. با فرض محال، اگر با خرید بیمه، معامله گری دست به تقلب بزند و 
ادعای اشتباه معامالتی داشته باشد، مرجع رسیدگی کننده دارای صالحیت کجا می تواند باشد؟ 
باید برای تمام مشکل ها و پرسش های مطرح شده و نشده پاسخی مناسب پیدا شود و ریسک 

بسیار باالیی که به معامله گران مربوط است، پوشش داده شود.

سایه ریسک های متعدد بر سر معامله گرها
علی صفاری، مدیر تاالر وصال کارگزاری بانک کش��اورزی،  با بیان 
اینکه ریس��ک های بس��یار زیادی معامله گ��ران را تهدید می کند، به 
هفته نامه بورس گفت: معامله در بازار س��رمایه ابطال پذیر نیس��ت و 
برگرداندن معامله منوط به انجام معامله است. هزینه اشتباه در معامله 
در بیشتر ش��رکت ها بر دوش خود معامله گر است. همه معامله گران 
تاکنون تجربه اشتباه در معامله داشته اند. او با بیان اینکه قیمت ها در 

بازار سرمایه به طور دائم در حال تغییر است، تاکید کرد: معامله گر باید فرز باشد و به سرعت معامله 
را انجام دهد اما هرچه س��رعت عمل افزایش یابد، درصد خطا هم باالتر می رود. البته از زمانی 
که معامالت به صورت برخط انجام می شود،  وضع بهتر شده و بسیاری از افراد خودشان معامله 
می کنند و ریسک اشتباه متوجه خودشان است، ضمن اینکه ریسک آنها کمتر است چون اگر 
پول نداشته باشند، نمی توانند معامله کنند ولی معامله گران شرکت های کارگزاری محدودیتی 

ندارند و درخواست آنها هر عددی که باشد، انجام می شود. 

پرتفوی پوشش ریسک
صفاری با تاکید بر اینکه بیمه مسئولیت برای معامله گران الزم است، اظهار داشت که مکانیزم 
آن س��خت بوده و هزینه آن باالس��ت. او ادامه داد: بیمه میهن این کار را انجام داده اما شرایط و 
محدودیت های زیادی برای آن گذاشته است. مدیر تاالر وصال کارگزاری بانک کشاورزی در پایان 
گفت: شرکت بیمه می تواند از کارشناسان بورسی کمک بگیرد که تجربه قابل قبولی در بورس 
داشته و نمادها را می شناسند و از ریسک نمادها خبر دارند. به این ترتیب برای بررسی موضوع 
می توانند به شیوه بهتری عمل کنند و به سرعت درخصوص اشتباه رخ داده تصمیم گیری کنند. 
ضمن آنکه شرکت بیمه می تواند یک پرتفو با پول کمی تشکیل دهد و معامله معکوس نمادهای 

بنیادی را به پرتفوی خود برگرداند و نماد را نگه دارد تا به موقع و بدون ضرر از آن خارج شود.

هفته نامه بورس ماجرای بیمه مسئولیت معامله گران را بررسی کرد:

از حفظ دارایی معامله گران استقبال نشد
بیمه معامله گر یعنی بیمه سرمایه مردم در قبال اشتباه هایی که سرنوشت ساز است
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10,73کشاورزى، دامپرورى و خدمات وابسته به آن     

9,93-وسایل اندازه گیرى، پزشکى و اپتیکى     

9,28استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی به جز اکتشاف     

7,28فرآورده هاى نفتی، کک و سوخت هسته اى     

5,72-رایانه و فعالیتهاى وابسته به آن     

4,49استخراج ذغال سنگ     

2,93-استخراج کانه هاى فلزى     

2,76قند و شکر     

2,65-دباغى، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش     

2,23ماشین آالت و دستگاه هاي برقی     

15,65استخراج ذغال سنگ     

13,63محصوالت کاغذى     

10,04پیمانکارى صنعتى     

7,88فلزات اساسى     

4,37بیمه و صندوق بازنشستگی     

4,02رایانه و فعالیتهاى وابسته به آن     

3,69-محصوالت غذایی و آشامیدنی      

3,5هتل و رستوران     

3,01سایر محصوالت کانی غیر فلزي     

2,67فرآورده هاى نفتی     



| خرداد 95  هفته اول  سال چهارم  شماره 142 |

اوراق بهادار

5
بورس

نماد
تغییرات نسبت به ارزش معامالتارزش بازار نوسان

هفته قبل میلیون ریالمیلیون ریالدرصد

27.03 25,538  4,309,000  21.52 حتاید

26.98 76,401  595,800  21.00 خزر

20.74 12,396  668,900  18.54 كفپارس

23.81 117,192  861,360  18.34 پالسك

15.27 37,398  1,124,641  15.31 خمحور

9.62 3,809  301,900  15.10 خفنر

19.8 24,983  1,148,559  14.87 حفارس

15.02 384,655  59,740,000  14.66 شپنا

14.52 1,348  671,140  14.52 سخزر

18.77 18,419  1,563,000  13.63 مرقام

10 سهم پر نوسان در بورس - مثبت

نماد
تغییرات نسبت به ارزش معامالتارزش بازار نوسان

هفته قبل میلیون ریالمیلیون ریالدرصد

17.06- 724  1,263,850 19.09-سفانو

13.99- 178,808  2,889,150 15.22-كسرا

14.6- 1,059  2,231,460 14.69-شامال

13.63- 19,018  765,200 14.56-خعتبار

18.39- 12,089  1,243,781 14.12-خاذین

9.79- 15,547  953,250 12.69-خوساز

11.26- 3,684  443,462 11.26-كچیني

13.72- 1,708  480,712 11.25-شسینا

8.78- 17,800  712,272 10.73-ختراك

11.48- 1,128  5,310,960 10.07-دزهراوي

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

صنایع پر نوسان - بورس 

155 14521

 بـــــــــورس
شاخـص

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

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

)هزار میلیارد ریال(
 ارزش معامالت
) میلیارد ریال(

76,138.6156.0028,687.354.3013,64643.3011,363.527.703,306.51,386شنبه
53.803,296.72,046-53.1011,309.7-140.4013,592.9-275.3028,546.9-75,863.3یکشنبه
75,980.5117.2028,585.338.4013,616.523.6011,320.010.303,294.91,859دوشنبه

76,292.9312.4028,699.2113.9013,707.791.2011,390.470.403,308.01,980سه شنبه 
76,413.3120.4028,744.545.3013,740.833.1011,417.927.503,312.42,158چهار شنبه

شــگر و کا

گزارش صندوق ها
افزایشارزشخالص16صندوقسرمایهگذاری

در هفته منتهی به 27 اردیبهش��ت ماه، بررسی 88 صندوق سرمایه گذاری، بیانگر متوسط 
بازدهی 1/04- درصدی صندوق ها است. 61 صندوق بازدهی بیشتری از شاخص داشته و 

16 صندوق ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری خود را افزایش داده اند.
صندوق همیان سپهر با کسب 2/40 درصد بازدهی، پربازده ترین صندوق هفته بوده است. این صندوق 40/66 درصد 
از س��رمایه 19/5 میلیارد ریالی خود را در صنعت قند و ش��کر، 18/53 درصد در صنعت بانک ها و موسسات اعتباری، 
9/8 درصد در صنعت محصوالت غذایی بجز قند و ش��کر و 16/07 درصد در س��ایر دارایی های با نقدش��وندگی باال 
س��رمایه گذاری کرده اس��ت. صندوق صبا با 1/70 درصد بازدهی در مکان دوم صندوق های پربازده قرار گرفته اس��ت. 
21/82 درصد از سرمایه 16 میلیارد ریالی این صندوق در صنعت بانک ها و موسسات اعتباری، 16/26 درصد در صنعت 
م��واد و محصوالت دارویی، 13/69 درصد در صنعت خودرو و س��اخت قطعات و 8/09 درصد در س��ایر دارایی های با 
نقدشوندگی باال سرمایه گذاری شده است. سومین صندوق پربازده هفته، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان 
آرمان انصار اس��ت که 1/62 درصد بازدهی کس��ب کرده اس��ت. این صندوق 55/09 درصد از سرمایه 151/5 میلیارد 
ریالی خود را به صنعت بانک ها و موسس��ات اعتباری و 44/91 درصد دیگر را به س��ایر دارایی های با نقدشوندگی باال 
اختصاص داده اس��ت. در مقابل، صندوق نو اندیش��ان با کسب 6/17- درصد بازدهی، کم بازده ترین صندوق هفته بوده 
اس��ت. این صندوق 31/31 درصد از س��رمایه 18/5 میلیارد ریالی خود را به صنعت خودرو و ساخت قطعات، 13/77 
درصد به صنعت ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه گیری، 8/84 درصد به صنعت استخراج کانه های فلزی و 13/36 درصد 
به سایر دارایی های با نقدشوندگی باال اختصاص داده است. صندوق دماسنج نیز با 5/06- درصد بازدهی در مکان دوم 
صندوق های کم بازده قرار گرفته اس��ت. این صندوق 31/74 درصد از س��رمایه 68/8 میلیارد ریالی خود را به صنعت 
خودرو و ساخت قطعات، 19/16 درصد به صنعت محصوالت شیمیایی، 13/98 درصد به صنعت عرضه برق، گاز، بخار 
و آب گرم و 1/03 درصد به سایر دارایی های با نقدشوندگی باال اختصاص داده است. سومین صندوق کم بازده هفته، 
صندوق توس��عه ملی است که بازدهی 4/07- درصدی داشته اس��ت. این صندوق 10/3 درصد از سرمایه 66 میلیارد 
ریالی خود را به صنعت س��ایر واس��طه گری های مالی، 9/07 درصد به صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم، 8/74 

درصد به صنعت خودرو و ساخت قطعات و 4/35 درصد به سایر دارایی های با نقدشوندگی باال اختصاص داده است.

الهه محمدزاده
کارشناس مشاور سرمایه گذاری 

تأمین سرمایه نوین

بازده هفتگی )درصد(NAV )ریال(تعداد واحدعمر صندوق )روز(نام صندوق
65920,555952,6662/40همیان سپهر

2,2555,8422,742,3881/70صبا
189150,1021,009,6321/62صندوق سرمایه گذاري  بازارگردان آرمان انصار

2,2538,2326,181,6100/88نوین پایدار
1,0845,9631,219,7350/84سبحـان

صندوق های با بیشترین بازده

بازده هفتگی )درصد(NAV )ریال(تعداد واحدعمر صندوق )روز(نام صندوق
6/17-2,20610,5121,756,895نواندیشان

5/06-94897,110708,666دماسنج
4/07-95369,585948,619توسعه ملي

3/17-1,0485,1141,194,681یکم سهام گستران شرق
3/07-1,8712,7123,002,183تدبیرگران آینده

صندوق های با كمترین بازده

خالصه ای از مهمترین معامالت سهامداران عمده در هفته ایی كه گذشت )28-95/02/22 /95/02(

المیرا ناجی، كارشناس معامالت كارگزاری تأمین سرمایه نوین

زمزمه های ایجاد بورس اوراق بهادار به 
منظور افزای��ش فعالیت های صنعتی و 
اقتص��اد مبتنی بر ب��ازار که در دهه 40 آغاز ش��ده بود، در 
27امین روز اردیبهش��ت ماه 1345 به "تأسیس بورس در 
ایران" منجر ش��د. بورس اوراق بهادار تهران در آن س��ال 
مبتنی بر "نظام بازار آزاد" با هدف تشویق بخش خصوصی 
در اقتصاد ایران تاس��یس شد و از بهمن ماه 1346 فعالیت 
خ��ود را با پذیرش س��هام بانک توس��عه صنعتی و معدنی 
ایران، شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه 
و اوراق قرض��ه عباس آباد به طور رس��می آغاز کرد. فعالیت 
بورس مبتنی بر این قانون تا س��ال 1384 ادامه داش��ت تا 
جایی که ناتوانی در پاس��خگویی به نیازه��ای جدید بازار 
اوراق بهادار، ایجاد قانونی جامع و متناسب با شرایط فعلی 
را ض��روری کرد و در آذرماه همان س��ال، قانون بازار اوراق 
بهادار به تصویب مجلس ش��ورای اسالمی رس��ید. حاال و با 
گذش��ت یک دهه از تصویب قانون ب��ازار اوراق بهادار و با 
گس��ترش بازار، تنوع ابزار و... لزوم بازنگری در قانون امری 

اجتناب ناپذیر است.

تغییرات قانون بازار با قانون تجارت باید باهم باشد 
طرح اص��الح قان��ون در حالی این روزه��ا نقل محافل 
اس��ت که فطان��ت اصالح قانون ب��ازار بعد از ی��ک دهه با 
حفظ ش��اکله کلی را موجب افزایش س��هم تأمین مالی از 
طریق بازار س��رمایه عنوان می  کند و درباره حمایت قانون 
از بازار س��رمایه معتقد اس��ت که در بحث قانون گذاری در 
برنامه شش��م بخش هایی به عنوان فرامین اصلی در الیحه 
به مجلس ارائه می ش��ود اما در برخ��ی از موارد مانند بازار 
صک��وک و تقویت بازار س��رمایه در تأمین مالی که نیاز به 
توضیحات دارد، باید از کمک کمیسیون اقتصادی مجلس 
و نمایندگان اس��تفاده ش��ود. س��خنگوی س��ازمان بورس 
همچنین تاکی��د دارد که در بخش قانون گذاری، در قانون 
رفع موانع تولید چند اصل و ماده از جمله پوش��ش نوسان 
نرخ ارز که یکی از مطالبات بس��یار مه��م در برهه کنونی 
برای س��رمایه گذاران خارجی است، به بازار سرمایه مرتبط 

می شود که سال هاست مغفول مانده بود.
مطالع��ات اصالح قان��ون بعد از یک ده��ه از اجرای آن 
در حالی در دس��تور کار قرار گرفته و البته خواست به حق 
فعاالن بازار اس��ت ک��ه دل نگرانی رئیس س��ازمان بورس 
و اوراق به��ادار از بازنگ��ری در قان��ون ه��م گویی چندان 
ب��ی راه نیس��ت؛ دل نگران��ی از تدوین قانون و ارس��ال آن 
ب��ه مجلس درحالی ک��ه قانون نهای��ی در فرآیند تصویب 
 تغییر کند و تضعیف ش��ود؛ درست مثل آنچه قانون قبلی 

از سر گذراند.
پیش نویس قانون که برای اعالم نظر به مدیران ارش��د 
بازار هم ارس��ال ش��ده، عالوه بر موارد اصالحی قانون بازار 
اوراق به��ادار نیم نگاهی هم به اص��الح قانون پیر تجارت 
دارد؛ ضم��ن آنکه م��واردی همچون بودج��ه و برنامه های 
پنج س��اله نیز مدنظ��ر قرارگرفته اس��ت. مباحث��ی که به 
زعم س��خنگوی س��ازمان بورس، تحقق آن نیازمند تعامل 
 متولی��ان بازار س��رمایه و اعض��ای کمیس��یون اقتصادی 

مجلس است. 

 عمر مجلس نهم قد نداد
پای مجمع تشخیص در میان است

گذر از خوان تدوین نهایی قانون بازار اوراق بهادار مورد 
تایی��د فعاالن و متولیان آنقدر زمان  بر ش��د ت��ا با توجه به 
پایان عم��ر مجلس فعلی فرصت بررس��ی مباحث مربوط 
به اص��الح و تکمی��ل قوانین ب��ازار س��رمایه و تجارت به 
مجلس دهم کش��یده ش��ود. در این میان و به خاطر طرح 
موضوعاتی همچون اصالحات مورد نیاز در زیرساخت های 
شرکت های سهامی عام، همفکری نهادهای مختلف از جمله 
کمیسیون های مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام و 

مرکز پژوهش های مجلس ضروری شد.

تغییرات قانون جدید چیست؟ 
مواردی که در باال اشاره شد،  خواست فعاالن بازار است 
اما حاال باید دید موارد اصالحی پیشنهادی سازمان بورس 
چیس��ت. مهمترین بخش اضافه شده در قانون پیشنهادی 

جدی��د لحاظ مبحث حاکمیت ش��رکتی اس��ت ک��ه بنابر 
پیش نویس به شرح زیر است:

حاکمیت شرکتی
ماده 72. ناش��ران اوراق بهادار مکل��ف به رعایت اصول 

حاکمیت شرکتی از جمله موارد ذیل می باشند: 
1. حمایت از سهامداران خرد

2. کمیته های حسابرسی و جبران به عنوان کمیته های 
الزامی 

3. کمیته های انتص��اب و رعایت به عنوان کمیته های 
پیشنهادی

4. وجود حداقل دو عضو مستقل در هیئت مدیره
5. لزوم گزارش دهی و افشای منصفانه و مستمر هیئت 

مدیره به سهامداران و ذینفعان 
6. لزوم تأیید گزارش های حسابرسی توسط حسابرس 

مستقل خارجی
تبصره: ضوابط حاکمیت شرکتی با درنظر گرفتن اصول 

فوق به تصویب سازمان خواهد رسید.
 همچنین در تعاریف برخی اصطالحات تغییراتی ایجاد 

شده است.
بازار: بورس ها و بازارهای خارج از بورس که انواع اوراق 

بهادار یا کاال در آن مورد دادوستد قرار می گیرد. 
نهاد مالي: منظور نهادهای مالی فعال در بازار هستند که 
از آن جمل��ه می توان به کارگزاران، کارگزاران/معامله گران، 
بازارگردانان، مشاوران سرمایه گذاری، مؤسسات رتبه بندی، 
صندوق های س��رمایه گذاری، ش��رکت های سرمایه گذاری، 
ش��رکت های پردازش اطالعات مالی، ش��رکت های تأمین 
سرمایه، شرکت  سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویۀ 
وجوه، شرکت های هلدینگ و سبدگردان ها اشاره کرد. سایر 

مصادیق نهادهای مالی توسط شورا تعیین می شوند.
هرچند آنچه گفته ش��د تنها برخ��ی از تغییرات اعمال 
شده در پیش نویس قانون بازار اوراق بهادار است و رایزنی ها 
با دیگر فعاالن بازار س��رمایه همچنان ادامه دارد. هفته نامه 
بورس در شماره های آینده سعی در تبیین بیشتر موضوع 

خواهد داشت.

هفته نامه  بورس جزئیات پیش نویس اصالح قانون بازار اوراق بهادار را منتشر کرد؛

آغاز تغییرات اساسی در قانون بازار
نازنین نامور

فعاالنبازارسرمایهازتغییراتقانونچهمیخواهند؟ خبرنگار
تغییر شرایط اقتصادی، سیاسی و در ابعادی جزئی تر ورود سهامداران بیشتر به بورس، افزایش حجم معامالت، تنوع 
ابزارهای مالی و... از جمله اهرم هایی است که ضرورت بازنگری قانون فعلی را دو چندان کرده است. اما فعاالن بازار 

چه انتظاری از قانون دارند؟ بخشی از انتظارها در ادامه می آید: 
• حس�ین عبده تبریزی، عضو ش�ورای عالی بورس: تشکیل مقام ناظر واحد و اس��تقرار نظارت واحد بر همه 

نهادهای مالی.
• حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس ارشد بازار سرمایه: رفع انتقادات فعاالن بازار در مواقع طرح دعاوی 

علیه ارکان / تشکیل کارگروهی از پیشکسوتان و فعاالن جوان این حوزه در تدوین این قانون.
• علی سنگینیان، مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه امین: توجه به مسایل مالیاتی ابزارهای مالی جدید / تعریف 
شخصیت حقوقی مناسب برای برخی نهادهای مالی جدید معرفی شده / تعیین وظایف اصلی و حقوق قانونی برخی 
نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام در قانون و بسنده نکردن به ارائه تعریف از آنها / رفع ضعف فصل چهارم قانون 

)بازار ثانویه( با توجه به اهمیت فوق العاده این بخش در بازار سرمایه.
• یحیی حساس یگانه، عضو هیات علمی دانشگاه عالمه: رفع پارادوکس بین تعریف تشکل خودانتظام به عنوان 

تشکلی مردم نهاد با ساختار فعلی سازمان بورس /لزوم تدوین قانون حاکمیت شرکتی.
• حسین خزلی خرازی، مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی: رفع ابهام ماده 57 )تقسیم دارایی بین سازمان 
و ش��رکت بورس( / رفع تجمیع اختیارات س��ازمان بورس / لزوم توجه به بورس کاال به عنوان یکی از تاثیرگذاران در 

قیمت گذاری در تنظیم بازار.
• شاهین چراغی، مدیرعامل کارگزاری مهرآفرین: کنارگذاری سازمان از رسیدگی به شکایت های وارده علیه 
خود سازمان / تشکیل دبیرخانه مستقل برای شورای عالی بورس / رفع قدرت انحصاری سازمان بورس و اوراق بهادار 

در تصمیم گیری برای بازار.
• ش�اهین ش�ایان آرانی، کارشناس ارش�د بازار سرمایه: انتخاب اعضای ش��ورای عالی بورس و اوراق بهادار به 
نمایندگی از فعاالن و ذی نفعان بازار شامل کارگزاران، شرکت های سرمایه گذار در بورس، شرکت های پذیرفته شده 
در بورس، سهامداران خرد، مدیران و پرسنل بورس های زیر نظر، قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه / بازنگری در 
شرایط احراز و نحوه انتخاب اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار )انتخاب مدیران مستقل و غیرسیاسی( / حذف 
سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان یکی از »ارکان« / انتقال مسئولیت سازمان بورس و اوراق بهادار به شورای عالی 
ب��ورس و اوراق بهادار و ایجاد یک حوزه یا دبیرخانه اجرایی زیرمجموعه / بازنگری و اصالح مس��ئولیت های نظارتی 
و اجرایی ش��ورای عالی بورس و اوراق بهادار و ش��رکت بورس اوراق بهادار /  بازنگری و اصالح نحوه اعطای مجوز و 
نظارت بر نهادهای مالی زیر نظر قانون؛ شامل کارگزاری ها، موسسه های تأمین سرمایه، صندوق های سرمایه گذاری 
و... / اقدامات موثر برای به عضویت درآمدن در نهادهای صنفی و نظارتی بین المللی / توجه ویژه به ایجاد سهولت برای 
اعطای مجوزهای الزم به ش��خصیت های حقیقی یا حقوقی خارجی ش��امل سرمایه گذاران، کارگزاران و شرکت های 
سرمایه گذاری عالقه مند به فعالیت در بورس های اوراق بهادار کشور / بازنگری و اصالح نحوه اعطای مجوز و نظارت 

بر نهادهای مالی زیر نظر قانون.
"• محم�د اس�ماعیل فدای�ی ن�ژاد، عضو هی�ات علمی دانش�گاه ش�هید بهش�تی: تدوین و لح��اظ قانون 

حاکمیت شرکتی.
• رضا مناجاتی، کارش�ناس بازار س�رمایه: رفع ضعف های قانونی درخصوص بورس کاال به منظور حذف دالالن 

و واسطه گران.
• امیر رضا کاهدي، مدیر عامل آریا سهم: ایجاد تعامل موثر با فعاالن صنعت به عنوان مخاطبان این مقررات /  
انتخاب رویه ارشادي از سوي سازمان با هدف کمک به بازار و نهادهاي فعال و نه تنها نظارت هاي شکلي / تقویت 
پتانس��یل هاي موجود بازار به جاي باز تعریف و خلق پتانس��یل هاي جدید / س��کوت یا تسهیل قوانین درخصوص 
مواردي که جزو حوزه نظارتي سازمان نیست )مثال نوع سند دفاتر نهادها( با هدف جلوگیري از تحمیل هزینه هاي 

اضافي به نهادهاي تحت نظارت.

مرجعاصلحبازنگریقانونکیست؟
• حی�در مس�تخدمین حس�ینی: بهترین متولی 
بازتعری��ف قانون ریاس��ت جمه��وری و معاونت امور 
حقوق��ی مجلس ب��ا کم��ک نیروهای دانش��گاهی و 

متولیان اجرایی بورس است.

• حس�ین خزلی خ�رازی: مرجع اصلح تش��کیل 
کارگروه��ی مس��تقر در مرک��ز پژوهش های مجلس 

است.

• شاهین ش�ایان آرانی: کارگروه قطعا باید زیرنظر 
شخص رییس جمهور تشکیل شود.

میزان مالکیت سهام در اختیار سهامدار عمده نماد شركت
27.2 میلیون سهم

میلیون سهم توریل  بانك سامان

268.8 میلیون سهم پالسك شركت سایپا

227.7 میلیون سهم وبانك شركت سرمایه گذاري توسعه ملي-سهامي عام

1.7 میلیارد سهم خودرو شركت سرمایه گذاري سمند-سهامي خاص

148,8 میلیون سهم میهن شركت سرمایه گذاري صباتامین-سهامي عام

27.1 میلیون سهم بکام شركت سرمایه گذاري تدبیرگران آتیه ایرانیان
842,7  میلیون سهم
81,2 میلیون سهم

ونوین
وبشهر شرشركت سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهرایران

7,5 میلیارد سهم وغدیر صندوق بازنشستگي نیروهاي مسلح
3,5  میلیارد سهم
18,6 میلیون سهم

430,8 میلیون سهم

فاراك
بمپنا
ذوب

شركت سرمایه گذاري فرهنگیان-سهامي خاص

287,2 میلیون سهم غمارگ شركت توسعه صنایع بهشهر-سهامي عام

165,6  میلیون سهم وسپه شركت سرمایه گذاري مهر-سهامي خاص

434.7 میلیون سهم دماوند بانك دي-سهامي عام

280 میلیون سهم مداران بانك رفاه كارگران-سهامي عام

1.6 میلیارد سهم وبصادر صندوق سرمایه گذاري.ا.بازارگرداني سپهرصاد

427,7 میلیون سهم ومعادن شركت توسعه معدني وصنعتي صبانور-سهامي عام

11,2  میلیون سهم چافست شركت چاپ ونشركتاب هاي درسي ایران-سهامي خاص
13.7  میلیون سهم 

8.5 میلیون سهم
592 میلیون سهم

124.9 میلیون سهم
50.8 میلیون سهم

دسبحا
قپیرا
خودرو
غپاك
غپینو

شركت سرمایه گذاري ملي ایران-سهامي عام

134.1 میلیون سهم سخزر شركت سیمان فارس وخوزستان-سهامي عام

11.5 میلیون سهم فباهنر شركت سرمایه گذاري ارزش آفرینان-سهامي عام
 1.7 میلیارد سهم

406.7  میلیون سهم
سیدكو
وتوسم شركت سرمایه گذاري گروه توسعه ملي-سهامي عام

636,6 میلیون سهم وپترو شركت سرمایه گذاري نفت وگازوپتروشیمي تامین

 

10,73کشاورزى، دامپرورى و خدمات وابسته به آن     

9,93-وسایل اندازه گیرى، پزشکى و اپتیکى     

9,28استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی به جز اکتشاف     

7,28فرآورده هاى نفتی، کک و سوخت هسته اى     

5,72-رایانه و فعالیتهاى وابسته به آن     

4,49استخراج ذغال سنگ     

2,93-استخراج کانه هاى فلزى     

2,76قند و شکر     

2,65-دباغى، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش     

2,23ماشین آالت و دستگاه هاي برقی     

15,65استخراج ذغال سنگ     

13,63محصوالت کاغذى     

10,04پیمانکارى صنعتى     

7,88فلزات اساسى     

4,37بیمه و صندوق بازنشستگی     

4,02رایانه و فعالیتهاى وابسته به آن     

3,69-محصوالت غذایی و آشامیدنی      

3,5هتل و رستوران     

3,01سایر محصوالت کانی غیر فلزي     

2,67فرآورده هاى نفتی     
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بـورس فلزات
قیمت فلزات در بازار جهانی لندن)دالر در هر تن(

هفته اول خردادهفته چهارم اردیبهشت
تحویل سه ماههقیمت نقدیتحویل سه ماههقیمت نقدی

4739.5472746344629مس

1556.51574.515321543آلومینیوم

186018641877.51888روی

1737173817201729سرب

8730878086308695نیکل

17425173301697516925قلع

با انتشار اوراق سلف با نرخ های تضمین شده باال صورت گرفته است؛ 

بورس کاال بستری برای دور زدن بانک مرکزی
مقاله

روش های عرضه اولیه )IPO(  قراردادهای سلف موازی استاندارد 
در بورس های کاالیی

به تازگی در بازار سرمایه ایران، انتشار قرارداد سلف استاندارد به یکی از روش های تأمین مالی از طریق 
بورس های کاالیی تبدیل ش��ده اس��ت که بر خالف س��ایر روش ها اعم از افزایش سرمایه، انتشار اوراق 
مشارکت و اخذ تسهیالت بانکی، از طریق پیش فروش محصوالت تولیدی به تأمین مالی شرکت ها کمک 
می کنند.قرارداد سلف استاندارد بنا به تعریف عبارت است از قراردادی است که براساس آن عرضه کننده 
مقدار معینی از دارایی پایه را مطابق مش��خصات قرارداد س��لف اس��تاندارد در ازای بهای نقد به فروش 
می رساند تا در دورة تحویل به خریدار تسلیم کند. خریدار می تواند معادل دارایی پایه خریداری شده را 
در قرارداد سلف موازی استاندارد به فروش رساند. این قرارداد منظم به اختیار خرید و فروش تبعی است.
اختیار خرید تبعی بنا به تعریف عبارت است از اختیار معامله اي است که حسب مورد همراه با معامله 
سلف استاندارد از سوي خریدار به عرضه کننده داده مي شود که براساس آن عرضه کننده،  اختیار خرید 
مقدار مشخصی از دارایي پایه به "قیمت اعمال" را در تاریخ سررسید خواهد داشت. تعهد موضوع قرارداد اختیار خرید تبعی به 
موجب قرارداد سلف استاندارد، منحصراً به خریدار آن انتقال پیدا می کند.اختیار فروش تبعی بنا به تعریف عبارت است از اختیار 
معامله اي اس��ت که حسب مورد همراه با معامله سلف اس��تاندارد از سوي عرضه کننده به خریدار داده مي شود که براساس آن 
خریدار اختیار فروش مقدار مشخصی از دارایي پایه به "قیمت اعمال" را در تاریخ سررسید خواهد داشت. این اختیار به موجب 

قرارداد سلف استاندارد منحصرا به خریدار آن انتقال پیدا می کند.
قراردادهای سلف موازی استاندارد به یکی از روش های زیر عرضه اولیه می شوند:

1- عرضه اولیه از طریق حراج حضوری
2- عرضه اولیه از طریق حراج ناپیوسته

3- عرضه اولیه از طریق عرضه گسترده با قیمت ثابت
عرضه اولیه از طریق حراج حضوری به شرح زیر است:

1- عرضه کاال در قالب قراردادهای سلف در بازار فیزیکی به روش حراج حضوری با قید قابلیت معامله در قالب قرارداد 
سلف استاندارد

2- تکمیل امور تسویه معامله و قطعی شدن معامالت انجام شده در بازار فیزیکی
3- ایجاد فایل دارایی مشتریان روی نماد معامالتی مربوط به قراردادهای سلف موازی استاندارد به نام خریداران

4- انتشار اطالعیه عرضه اولیه در اولین روز کاری پس از تکمیل امور تسویه معامله در بازار فیزیکی
5- گش��ایش نماد معامالتی قرارداد سلف موازی استاندارد به روش حراج ناپیوسته در بازار مشتقه، 10 روز کاری پس 

از انتشار اطالعیه عرضه اولیه
عرضه اولیه به روش حراج ناپیوسته )گشایش( به شرح زیر است:

1- ایجاد و تکمیل فایل دارایی عرضه کنندگان بر اساس رویه ثبت دارایی عرضه کنندگان
2- انتشار اطالعیه عرضه اولیه

3-گشایش نماد معامالتی قرارداد سلف موازی استاندارد به روش حراج ناپیوسته در بازار مشتقه، دو روز کاری پس از 
انتشار اطالعیه عرضه اولیه

عرضه اولیه از طریق عرضه گسترده با قیمت ثابت به شرح زیر است:
1- کارگزار عرضه کننده موظف اس��ت اطالعیه عرضه اولیه و مس��تندات الزم را حداکثر تا 10 روز کاری قبل از عرضه 
به بورس ارائه نماید. بورس موظف است پس از بررسی رعایت مقررات مربوطه، مراتب موافقت یا عدم موافقت خود را 

حداکثر تا 3 روز کاري بعد به کارگزار عرضه کننده و اتاق پایاپاي اعالم نماید. 
2- کارگزار عرضه کننده موظف اس��ت پس از اخذ موافقت نامه بورس در خصوص عرضه، جهت ثبت و س��پرده گذاري 
قراردادهاي سلف موازی استاندارد، مستندات زیر را حداکثر تا 6 روز کاری قبل از عرضه به اتاق پایاپاي ارائه نماید. در 
صورتی که مستندات و مدارک موضوع این بند طی مهلت مقرر و بصورت کامل به اتاق پایاپاي ارائه گردد، اتاق پایاپاي 
موظف اس��ت پس از بررسی رعایت ضوابط مربوط به تعهدات، تضامین و سایر مقررات مربوطه، مراتب موافقت یا عدم 

موافقت خود را حداکثر تا 2 روز کاري بعد به کارگزار عرضه کننده و بورس اعالم نماید. 
الف( تضامین و سپرده های مورد نیاز جهت عرضه کاال طبق ضوابط تضمین مصوب هیئت مدیرة شرکت سپرده گذاری مرکزی؛

ب( تضامین مربوط به بازارگرداني قراردادها حسب مورد؛
ج( اطالعیه عرضه اولیه که به تایید بورس رسیده است.

3- بورس اطالعیه عرضه اولیه قراردادهاي سلف موازی استاندارد را که مشتمل بر موارد زیر است حداکثر تا 2 روز کاری 
پیش از عرضه اولیه از طریق سایت رسمی خود منتشر می کند: 

الف( مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد 
ب( تاریخ شروع و پایان دوره عرضه اولیه 

ج( قیمت ثابت عرضه اولیه
د( تاریخ گشایش نماد معامالتی  قرارداد سلف موازی استاندارد در بورس

ه( عاملین عرضه شامل شبکه کارگزاری و یا شبکه بانکی
4- ایجاد و تکمیل فایل دارایی مشتریان بر اساس نتایج عرضه اولیه

5-گشایش نماد معامالتی قرارداد سلف موازی استاندارد به روش حراج ناپیوسته در بازار مشتقه، حداکثر 10روزکاری 
پس از پایان عرضه اولیه

بورسکاال

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

تاالر نفتی و پتروشیمی
سلف300032,425پتروشیمی پارساستایرن منومر

نقدی70001320پاالیش نفت تبریزوکیوم باتوم
نقدی60036,882سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایرانالکیل بنزن خطی

تاالر صنعتی
14-A3نقدی520815,730مجتمع فوالد خراسانسبد میلگرد 28تا

AS9U3R نقدی25067,826آلومینیوم ایران)ایرالکو(شمش آلیاژ
1000p-99.8 نقدی20059,497آلومینیوم ایران)ایرالکو(شمش

کشاورزی
نسیه154024,210قند و شکر دعبلشکر سفید
نقدی 150023,332قند امیرکبیرشکر سفید

  ب�ا توجه ب�ه ماهیت بازار س�رمایه، تضمین 
سود در اوراق سلف چگونه صورت می گیرد؟

در اوراق س��لف، بازارگ��ردان متعهد می ش��ود که برای 
دارنده این اوراق هر روز با یک قیمت مش��خصی از ابتدای 
س��ال بازارگردانی کند و هر روز با توجه به آن میزان مورد 
تعهد خریداری انج��ام دهد. در واقع بازارگردان با این کار 
معامل��ه را  تضمین می کند. به ط��ور مثال بازارگردان 23 
درصد س��ود ساالنه را تقس��یم بر 365 روز می کند تا سود 
روز ش��مار را محاسبه کند، به این معنی که هر روز را باید 
به میزان رش��د قیمت متناسب با بازده اعالم شده تقسیم 
کند. این تضمین به واسطه بازارگردانان باعث نقدشوندگی 

اوراق می شود.

  با توج�ه به این که در بازار اوراق، ریس�ک 
تفاوت  دارد  وج�ود 
در  س�ود  تضمی�ن 
تضمی�ن  و  بان�ک 
اوراق س�لف  س�ود 

چیست؟
به طور قطع در ش��رایطی 
ک��ه س��ود اوراق و بانک برابر 

باشد سرمایه گذاران بیشتر طرفدار سرمایه گذاری در بانک 
هس��تند. بنابراین کسی که می خواهد تامین منابع مالی را 
از طریق اوراق س��لف انجام دهد، برای جذب خریداران و 
تفاوت با نرخ سود سپرده های بانکی، میزان نرخ سود خود 
را افزای��ش می دهد و ای��ن اوراق را هم تضمین می کند تا 
اوراق��ش فروش رود زیرا ماهیت ای��ن اوراق با درآمد ثابت 
اس��ت. زمانی می  توان تضمین را از ای��ن اوراق حذف کرد 
که رتبه بندی ش��رکتی وجود داشته باشد اما چون در بازار 
م��ا رتبه بندی وجود ندارد بنابراین ش��رکت  ها برای رش��د 

خودشان نیاز به تضمین دارند. 
البته ماهیت این اوراق با درآمد ثابت اس��ت و به صورت 
اصولی نباید دارای سود تضمین شده بلکه باید دارای نرخ 
ش��ناور باشد. اما نرخ ش��ناور هم هنوز در بازار ما کاربردی 
ن��دارد و مردم هنوز عادت نکرده اند که وارد مقوله  اوراق با 
درآمد ثابت شوند. بنابراین ناشر این اوراق ناچار است برای 

فروش و تضمین اوراق خود بازارگردان داشته باشد. 

  نق�ش بازارگ�ردان در ای�ن اوراق چگون�ه 
است؟ 

بازارگردان هم تضمین می کند تا روی یک قیمت مشخص 

و میزان مشخص خرید کند و این میزان خرید را طبق رشد 
قیمت متناس��ب با بازده اعالم شده پیش ببرد. از طرف دیگر 
در سررسید هم بازارگردان متعهد است تا کل ریسک را از بین 
ب��رد. به همین دلیل افرادی که صندوق با درآمد ثابت دارند، 
تمایل به خرید این اوراق دارند. اما اگر این دو مورد برداش��ته 
ش��ود، نرخ این اوراق ش��ناور 
می شود و در این صورت افراد 
دیگری هم وارد سیس��تم این 
معامالت می کند که شاید هم 
در این صورت تمایلی به خرید 

این اوراق نباشد. 

   ب�ه نظ�ر ش�ما ای�ن اوراق نیاز ب�ه تضمین 
دارند؟ 

به نظر من در این معامالت به صورت اصولی باید با نرخ 
ش��ناور در نظر گرفته شود و تضمین شده هم نباشد. ناشر 
در این معامالت هزینه های بیش��تری را متحمل می ش��ود 
به این معنی که هزینه رش��د ضمانت و بازارگردان متعهد 
پذیره نویسی که از ارکان این اوراق هستند را باید بپردازد 

و ب��ه این ص��ورت بهای تمام 
شده باال می رود. با این وجود 
حدود 2 ی��ا 3 درصد به نرخ 
س��ود افزوده می شود. به این 
معنی که اگر نرخ سود اسمی 
مندرج در امیدنامه 23 است، 
برای ناش��ر حدود 26 درصد 
هزین��ه می ش��ود و اگر روزی 
رکن ضمانت برداشته شود و 

بازار به س��مت نرخ ش��ناور برود، رک��ن بازارگردان و رکن 
ضمانت کال برداش��ته می ش��ود و به این علت دیگر ناشر 
هزینه ای را متحمل نمی ش��ود بلکه رتبه بندی آن شرکت  

تعیین کننده وجه ضمانت می شود.

    چرا پرداخت س�ود در اوراق س�لف یک ساله 
اس�ت اما در اوراق دیگری مانند صکوک سودها سه 

ماهه پرداخت می شوند؟
ای��ن موضوع به دلیل ماهیت متفاوت این اوراق اس��ت. 
ط��وری که ماهیت اوراق س��لف اصوال به دلیل وجه تامین 
مال��ی کاالها ک��ه دارد برای مقاصد یک س��اله اس��ت اما 
اوراق صک��وک ماهیت بلند مدت و چهارس��اله دارد. پولی 
که از محل اوراق صکوک تامین می ش��ود در جایی با دید 
بلندمدت تر نسبت به اوراق سلف هزینه می شود و به همین 

دلیل دامنه زمانی پرداخت سود آن هم متفاوت است.  

  به نظر ش�ما چرا این بازار هنوز به این رشد 
مطلوب نرسیده است؟

بازار اوراق بدهی ما تازه اول راه است. هرگاه بازار اوراق 
بدهی ما رشد ضمانت و رشد بازار گردان در آن کمتر دیده 
ش��ود، آنگاه می توان گفت که بازار بدهی شیوه مطلوبی را 
در پیش گرفته اس��ت. اما در ح��ال حاضر هیچ فرقی بین 
بازار بدهی ما با بازار س��پرده بانک��ی وجود ندارد. به دلیل 
این که تاکنون همه ش��رکت ها عادت کرده بودند از طریق 
س��ود بانکی دریاف��ت اعتبار 
و وام کنن��د. ام��ا از آنجایی 
ک��ه بانک ه��ا ه��م کم ک��م 
سقف اعتباریش��ان پر شد و 
را  نتوانس��تند بدهی هایشان 
پرداخ��ت کنن��د، همچنین 
بانک ها هم ب��رای آنها مانع 
تراش��ی کردن��د و ب��ه ای��ن 
ترتیب تامین مالی از طریق 
بانک ها س��خت شده بود بنابراین شرکت ها به بازار سرمایه 
رو آوردن��د. همچنی��ن اگر در آینده ش��رکت ها رتبه بندی 
داشته باشند تا براساس رتبه اعتباری اوراق منتشر شوند، 

رکن ضمانت هم حذف خواهد شد.    

 هفته نام�ه بورس:بازار پ�ول به عن�وان قوی ترین 
رقی�ب بازار س�رمایه هر از گاه�ی با تغییر س�ود بانکی، 
س�یلی از س�رمایه های خ�رد و کالن جامعه را به س�وی 
خود می کش�اند. همین چندی پیش بود ک�ه فعاالن بازار 
س�رمایه رکود طوالنی مدت بورس را ناشی از سود بانکی 
باالی سپرده های مردم عنوان می کردند و معتقد بودند با 
سودهای باالی 24 درصد ساالنه آن هم بدون کوچکترین 
ریس�کی، امکان سوق دادن س�رمایه های مردم به سوی 

بازار سرمایه امکان پذیر نیست. 
در همین راستا سود بانکی با راهکارهایی کاهش یافت اما 
آنچه تغییر کرد، پای گذاش�تن بازار سرمایه در جای پای 

بازار پول بود. در گام نخس�ت صندوق های سرمایه گذاری 
مشترک با تضمین سودهایی باالتر از سود بانکی سعی در 
کشاندن س�پرده های بانکی به سوی بورس داشتند که با 

واکنش بانک مرکزی همراه شد.
 ای�ن بار اما بورس کاالی ایران با اس�تفاده از روش تامین 
 مالی »س�لف« امکان به دس�ت آوردن سودهای تضمین
 ش�ده ای را فراه�م آوردکه به مراتب بیش�تر از س�پرده 
بانک ها و در عین حال تضمین شده و بدون ریسک است. 
در این روش خریداران اوراق س�لف از س�ودهای بس�یار 
بیشتر از سودهای بانکی بهره مند می شدند؛ آن هم بدون 

این که ریسکی را متحمل شوند. 

این که چرا باید س�ود این سرمایه گذاران تضمین شود از 
نکته های جالب است که سازمان بورس و اوراق بهادار در 
راس�تای حفظ حقوق س�رمایه گذاران و ب�ا ندیده گرفتن 
منافع ناشران اوراق سلف در نظر گرفته است. اما پرسش 
اینجاس�ت که چرا باید در اوراق سلف سود تضمین شده 
و بدون ریس�کی بیش از سود بانکی برای سرمایه گذاران 
در نظر گرفته ش�ود؟ آیا سرمایه گذاران بر روی این اوراق 
بابت افزایش دریافتی که دارند نباید در ریسک ناشر این 

اوراق نیز مشارکت داشته باشند؟ 
در همین راس�تا با علیرضا سیری کارشناس بازار سرمایه 

مصاحبه ای داشته ایم که در ادامه از نظر می گذرد:  

بــازار   خارجــی

جاری شدن سیلی از رویدادهای مهم در بازارهای جهانی!
دو هفته  گذش��ته بازاره��ای جهانی تحرکات قاب��ل توجهی را در مقابل انتش��ار رویدادها و  

آماره��ای اقتص��ادی تجربه کردند. قیمت جهانی نفت به دنبال، ایج��اد ناآرامی ها در نیجریه، 
معضالت سیاسی و اقتصادی در ونزوئال، تعدیل مثبت پیش بینی موسسۀ مالی گلدمن ساش 
)از قیمت این انرژی( و قرارگیری تعدادی از ش��رکت های نفتی در نزدیکی ورشکس��تگی، با رشدی چشم نواز همراه 

و بهای جهانی طال با نوسان های جسته وگریخته توام شد. 
ظ��رف این مدت، آماره��ای تورمی، صنعتی و بازار مس��کن ایاالت متحدة آمریکا به اعالن عموم رس��ید و برخالف 
آمارهای قبلی )ش��اخص های اس��تخدامی( موجبات رشد ش��اخص دالر را فراهم آوردند. یکی از مهم ترین آمارهای 
اعالم شده نرخ تورم این کشور بود که با رشدی 0.2 درصدی در محدودة 1.1 درصد اعالم شد و کمی از نگرانی های 
موجود پیرامون اقتصاد آمریکا کاس��ت. گفتنی اس��ت که انتش��ار آمارهای صنعتی آمریکا نیز با برآیندی مثبت در 
مقایس��ه با دورة قبل صورت گرفت. درحال حاضر، جریان های بس��یار بااهمیتی در سطح بازارهای جهانی به وجود 
آمده اس��ت که تاثیرات میان مدت و بلندمدت بس��یار زیادی را بر قیمت جهانی طال به بار خواهد آورد. از مهم ترین 
آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1. بدهی های یونان و معلق بودن وضعیت کمک های مالی به آن 2. برگزاری 
جلسۀ فدرال رزرو آمریکا و انجام تصمیم گیری ها دربارة نرخ بهره در ماه میالدی آینده 3. برگزاری رفراندوم بریتانیا 
)در مورد جدایی این کشور از اتحادیۀ اروپا( در روز 23 ژوئن 4. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه 
نوامب��ر 5. وج��ود بحران های مالی در حوزة پولی یورو 6. درجا زدن اقتص��اد چین در دوره ای از رکود 7. نافرجامی 
اقدامات بانک مرکزی ژاپن برای تضعیف ارزش ین؛ تمام این موارد جزء بااهمیت ترین رخدادهای بازارهای جهانی 

محسوب می شوند که تاثیرات شگرفی را در روندهای قیمتی ایجاد خواهند کرد.
جالب اس��ت بدانید که طبق آخرین اخبار منتشره سرمایه داران بزرگی همچون George Soros با اتکا بر همین 
جریانات موجود، بعد از سه سال با حجم باالیی از سرمایه به بازار طال روی آورند. این مرد بزرگ مبالغ هنگفتی را 
در سهام شرکت معدنی باریک گلد و اختیار خرید یونیت های سرمایه گذاری صندوق طالی SPDR سرمایه گذاری 

کرد و تمایل خود را برای ذخیره سازی مشتقات طال نشان داد.

چشم انداز
مهم ترین اتفاق هفتۀ پیش رو، انتش��ار آمار تولیدناخالص داخلی آمریکا در روز جمعه اس��ت. همان طور که می دانید 
این ش��اخص طی ماه گذشته در محدوده ای بس��یار نامطلوب )در مقطع 0.5 درصد( و کمتر از پیش بینی خبرگان 
اقتصادی و مقامات ارش��د فدرال رزرو به اعالن عموم رس��ید و موجی از نگرانی را پیرامون بزرگترین اقتصاد جهان 
گستراند. اما از آنجایی که آمارهای صنعتی و تورمی این کشور در آخرین اعالن ها با افزایش درخوری همراه شدند، 

می توان انتظار داشت که عدد واقعی آن برای ماه آوریل در سطحی باالتر از دورة قبل به انتشار عموم برسد.

مرجان فتاحی
تحلیلگر بازارهای جهانی 

آوای آگاه

تحلیل بازار

هفته کم نوسان بازار آتی سکه
اونس طال در نخس��تین روز هفته تحت تاثیر رش��د بهای نفت، 
انتشار داده های بد از اقتصاد چین و آمریکا با افزایش روبرو شد 
اما رش��د شاخص های س��هام در روز های بعد مانعی برای رشد 
بیش��تر برای این فلز زرد بود. در حالی که س��رمایه گذاران بی��ن المللی منتظر نتایج 
نشست اخیر فدرال رزرو آمریکا در روز چهارشنبه بودند ، اظهارات برخی مقامات این 

نهاد گمانه زنی هایی را در خصوص افزایش نرخ بهره را افزایش داده است. 
در بازاره��ای داخل��ی نیز پایین ب��ودن نرخ حواله درهم ، اخت��الف اندک نرخ دالر در 

ب��ازار تهران با مناطق مرزی و همینطور حجم ارز موجود در بازار مانعی برای افزایش 
ش��اخص ارزی بوده است. تحرک کم قیمتی دالر و فضای آرام بازار در اردیبهشت ماه 

برخی معامله گران را حاشیه نشین بازار کرده است.
 س��که نیز که در ابتدای هفته در کانال یک میلیون و س��ی هزار تومان قرار داشت در 
ادامه با کاهش قیمت ، حباب منفی خود را افزایش داد و حتی با رشد اونس تا نزدیکی 

مرز 1290 دالر شاهد افزایش بهای سکه نبودیم.
 با نوس��ان اندک س��که در بازار نقدی ، سررس��یدهای آتی نیز کم نوسان و کم حجم 
دنبال ش��دند و با پایان یافتن معامالت سررسید اردیبهشت، این بازار با پنج سررسید 

به کار خود ادامه می دهد.

شیما رضایی
کارشناس واحد آتی کاال 
کارگزاری سرمایه و دانش

سعید سینائی
 کارشناس بازار سرمایه

نرخ سود  اوراق 
سلف یکساله

نرخ سود اوراق سلف 
روزشمار 

بازار محل 
نرخ سود سپرده بانکی نام شرکت عرضه کننده سلف انتشار

روزشمار
نرخ سود سپرده 

بانکی یکساله

18 %0.5 در هزار درصداوره شرکت پتروشیمی پردیس   بورس کاال 22 %23 %الی 24 %
18 %"تیرآهن 14 شرکت ذوب آهن اصفهانبورس کاال23 %24 % الی 27 %
18 %"کنسانتره سنگ آهن شرکت معدنی و صنعتی گل گهربورس کاال22 %25 %  الی 28 %
18 %"سیمان شرکت سیمان سپاهانبورس کاال23 %24 % الی 28 %
18 %"سنگ آهن دانه بندی شده شرکت صنعتی و معدنی چادر ملوبورس کاال22 %25 % الی 28 %

18 %"پی وی سی شرکت پتروشیمی آبادانبورس کاال23 %24 % الی 27.5 %











GCOR95( 95سررسيد سكه طال تحويل ارديبهشت  ) GCTR95( 95سررسيد سكه طال تحويل تير  ) GCSH95( 95سررسيد سكه طال تحويل شهريور  )
GCAB95( 95سررسيد سكه طال تحويل آبان  ) GCDY95( 95سررسيد سكه طال تحويل دي  ) 1395قرارداد آتي سكه طال تحويل اسفند 

   اگر در آینده ش�رکت ها رتبه بندی داشته باشند 
تا براس�اس رتبه اعتباری اوراق منتشر شوند، رکن 

ضمانت هم حذف خواهد شد.    
  

  ماهیت اوراق س�لف با درآمد ثابت اس�ت و نباید 
دارای سود تضمین شده بلکه باید دارای نرخ شناور 
باشد. اما نرخ ش�ناور هم هنوز در بازار ما کاربردی 
ندارد و مردم هنوز ع�ادت نکرده اند که وارد مقوله  

اوراق با درآمد ثابت شوند.    



7| خرداد 95  هفته اول  سال چهارم  شماره 142 |
بینالملل

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

 در روزه��ای گذش��ته در بازارهای جهانی با 
کاهش رشد اقتصادی چین جذابیت طال در 
بازار بیشتر ش��د و قیمت اونس جهانی 9 دالر افزایش یافت.با 
توجه به رشد کند اقتصاد چین و تضعیف بازارهای بورس آسیا 
که جذابیت طال به عنوان منبع امن س��رمایه گذاری را افزایش 
داد، قیمت این فلز گرانبها برای دومین جلسه متوالی افزایش 
یافت.ب��ه این ترتیب بهای هر اونس ط��ال در بازارهای جهانی 
با 9.18 دالر 1282.63 دالر فروخته ش��د. این درحالی اس��ت 
که جمعه گذش��ته نیز ارزش طال در مقابل دالر کاهش  یافت 
یزار پس از انتش��ار آمار مثبت از وضعیت اقتصادی آمریکا این 
واحدپولی با ارزش تر ش��د. نگاهی به قیم��ت نفت  از ابتدای 
2016 میالدی تاکنون نشان می دهد هرچند بهای فلز گرانبها 
با کاهش هایی نامحس��وس روبرو ش��ده ام��ا در کل قیمت آن 
واردحوزه مثبت شده است. به همین دلیل کارشناسان تخمین 
می زنند تا پایان سال روزهای خوشی را در انتظار داشته باشد.

  براس��اس آمار موجود  میزان خرده فروش��ی آمریکا 1.3 
درص��د در ماه گذش��ته افزایش یافت که بیش��ترین میزان 
افزایش از مارس 2015 به ش��مار می رود و نس��بت به پیش 
بینی 0.8 درصدی اقتصاددانان نیز باالتر است.دیوید ویلسون 
استراتژیس��ت بازار در موسس��ه س��یتی معتقد اس��ت آمار 
قدرتمند اقتص��ادی و احتمال  افزایش نرخ س��ود بانکی در 
ماه های آتی احتماال روی قیمت طال تاثیربگذارد.  روز جمعه 
قیمت نقطه ای طال در معامالت اولیه روز یک درصد افزایش 
یاف��ت اما در نهایت قیمت فلز زرد رن��گ در 1272.26 دالر 
به ازای هر اونس تثبیت ش��د که نش��ان دهنده 0.72 درصد 
افزایش اس��ت.  اما درمقایس��ه با قیمت روز قبل 1.1 درصد 
کاهش یافته اس��ت.از سوی دیگر مقایسه های هفتگی نشان 
می دهد  در هفته گذشته ارزش طال 1.7 درصد کاهش یافته 

است که بیشتری میزان کاهش  از هفته پایانی مارس است. 
با این وجود نمی توان از طال قطع امید کرد.

تاثیرکوتاه مدت دالر بر بازار طال
 این درحالی است که تحلیلگران مختلف همچنان معتقدند 
قیم��ت طال در ماه های آتی روند صعودی خود را ادامه خواهد 
داد. در همی��ن زمینه س��ایت تخصصی کیتک��و  درباره پیش 
بین��ی قیمت این کاال در هفته آتی می نویس��د: تجار طال باید 
در این هفته به ارزش دالر  توجه داش��ته باشند زیرا ارزش آن 
به نقطه ای حس��اس رسیده است.  قیمت محموله های طالی 
ب��ازار کامکس نیویورک   با یک درص��د کاهش به 1272.70 
دالر رسید. همچنین قیمت نقره نیز برای دومین هفته متوالی 
با کاهش روبرو ش��د اما باالخ��ره در 17 دالر به ازای هر اونس 
تثبیت شد که نس��بت به هفته قبل از آن 1.9 درصد کاهش 

یافته بود.
درهمین راستا کارشناس��ان معتقدند  ارزش دالر در کوتاه 
مدت برقیمت طال تاثیرگذار اس��ت. آدام بوتون تحلیلگر بازار 
ارزش در Forexlive.com می گوی��د:  احتماال در هفته آتی 
قیمت طال  کمی کاهش می یابد زیرا دالر آمریکا  همچنان  در 

حال قدرت گرفتن است.

 کریس بیچامپ کارش��ناس ارشد بازار در موسسه IG نیز 
معتقد است که دالر در تعیین ارزش طال در کوتاه مدت اهمیت 
زیادی دارد. هرچند او می افزاید:  احتمال معکوس شدن روند 
اوج گیری قیمت دالر نیز وجود دارد. اگر ارزش دالر کاهش یابد 
که چندان غیر قابل پیش بینی نیز نیست، طال با افزایش تقاضاو  
قیمت روبرو خواهد شد.  اما بیچامپ می گوید: به هرحال طال 
برای آنکه بتواند در بازار خود را تثبیت کند، باید از مرز 1300 

دالر به ازای هر اونس بگذرد. 

5 عامل  تضمین رشد قیمت 
 از سوی دیگر چشم انداز بلند مدت تقاضا برای طال مثبت 
اس��ت.  در همین راستاهیات جهانی طال  در کل پنج عامل را 
موثردر اوج گیری طال  در س��ه ماهه نخس��ت می داند.  درسه 
ماهه اول 2016  تقاضا برای طال به 1289 تن رسید که نسبت 
به س��ه ماهه اول 2015 نشان دهنده 21 درصد افزایش است. 
مهمتری��ن عامل در عملکرد خارق العاده طال ازژانویه یا مارس 
تبدیل شدن دوباره طال به ابزار سرمایه گذاری بود. گزارش هیات 
جهانی طال اشاره می کند که صندوق های ETF جریانی معادل 
363.7 ت��ن طال را ت جرب��ه کردند که این مقدار بیش از کل 
میزان طالی این صندوق ها در سال های 2014 و 2015 است. 

هرچند این موج  از توجه سرمایه گذاران  سرچشمه گرفته اما 
خوان کارلوس آرتیگاس مدیر بخش تحقیقات سرمایه گذاری 
هیات جهانی طال   ازاین روند چندان  ش��گفت زده نیست. او 
می گوید: تصور می کنم  در ای��ن بخش تقاضای زیادی وجود 
داشته باشد. س��رمایه گذاران  از پایان 2015 میالدی منتظر 

زمان مناسب برای ورود به بازار هستند.
به عقیده آرتیگاس پنج عاملی که به  رش��د 16 درصد بازار 
طال در سه ماه نخست سال منجر شده اند عبارتند از  افزایش 
بی ثباتی در بازارهای سهام، کاهش ارزش دالر، اجرای ناکامل 
سیاس��ت های مالی درجهان) از جمله منفی کردن نرخ س��ود 
بانکی در برخی کش��ورها( بازگش��ت  تقاض��ا و قیمت گذاری 
مناسب. آرتیگاس همچنین می گوید: چشم انداز هیات جهانی 
ط��ال برای بقیه 2016 همچنان مثبت اس��ت و این س��ازمان  
هیچ گونه کاهش تقاضا برای س��رمایه گذاری در این بخش را 
پیش بینی نمی کند . تصور می کنم  تغییری بنیادین در بازار طال 
ایجاد شده است. جهانی شدن بازارها  سبب شده ریسک های 
تاثیرگذار بربازار تعدد و شدت بیشتری داشته باشند. همچنین 
سرمایه گذاران برای مدیریت این خطرها و کاهش تاثیرگذاری 

آن از طال استفاده می کنند.
 هرچند س��رمایه گذاران بار دیگر روی خوش به طال نشان 

داده ان��د اما این هیات در گزارش خود به ضعف در بخش های 
دیگر مانن��د تقاضای بخش جواهرس��ازی و فناوری و کاهش 

خرید بانک های مرکزی اشاره می کند.
   بررس��ی تقاضابرحس��ب مناطق مختلف جهان نیز نشان 
می دهد  دو کشور بزرگ مصرف کننده طال در سه ماهه نخست 
با کاهش تقاضا روبرو ش��ده اند. تقاضا دربازار هند با بیشترین 
کاهش)معادل 39 درصد( روبرو ش��ده و به 116.5 تن رسیده 
است. این کاهش بدان معناست که چین به بزرگترین مصرف 
کننده جهان تبدیل ش��ده است. میزان تقاضا در این کشور به 
241.3 تن رسیده است که درمقایسه با 2.15 میالدی حاکی 
از 12 درصد کاهش است.آرتیگاس معتقد است ضعیف شدن 
تقاضا در بازارهای آس��یایی هم پدیده ای غیرقابل پیش بینی 
نبوده است زیرا این بازار نسبت به قیمت حساسیت نشان داده 
اس��ت. به هرحال  او می گوی��د: ما پیش بینی می کنیم میزان 
تقاضای آس��یا در ادامه س��ال افزایش خواهد یافت.  نمی توان 
این نکته را انکار کرد که بازارهای آس��یایی  نقشی بسیار مهم 
در بازارها دارند. اما این بخش��ی از فرآیند جهانی ش��دن بازار 
طالست. همچنین باید در نظر داشت هرچندبانک های مرکزی 
به می��زان ذخیره طالی خود اضافه می کنند،  اما این روند در 
مقایسه با 2015 کندتر اس��ت. هیات جهانی طال در این باره 
می گوید:  بانک های مرکزی  از ژانویه تا مارس 2016 میالدی 
109.4 تن طال خریده اند که در مقایس��ه با سه ماهه نخست 
2015 نش��ان دهن��ده 3 درصد کاهش اس��ت. آرتیگاس هم 
مانند س��رمایه گذاران این بازار معتقد است  بانک های مرکزی 
به خصوص در کش��ورهایی با اقتصاد در حال رش��د همچنان 
به خرید ط��ال ادامه خواهند داد. اومی گوید: بانک های مرکزی 
ذخای��ر طالی خ��ود را افزایش خواهن��د داد زیرا بخش اعظم 

بدهی های ملی آن با سود منفی دست و پنجه نرم می کند. 

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

شیوا سعیدی
مترجم

 نگاهی به وضعیت سرمایه گذاری و افزایش تقاضا برای طال

قیمت طال وارد حوزه مثبت شد
مصرف طال در هند و چین کاهش یافته است  |  طال در بلند مدت چشم انداز خوبی پیش رو دارد

بررسی معامالت ابزار های مشتقه در بورس های دنیا

گزینه ها آینده آمریکا
اروپا

آسیا و اقیانوسیه

حجم معامالت بر اساس نوع اوراق حجم معامالت بر اساس منطقه

%56 
%44 %23 %41 

%36 

حجم معامالت قراردادهای مشتقه بورس ها در 10 سال اخیر 

آمریکا اروپا آسیا و اقیانوسیهجمع کلی

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

نسبت تعداد قرار داد های معامله شده از 2005تا 2015

نقد نرخ بهره ارز کاال سایر

% 68

% 23 % 25 % 22 % 16 % 12 % 13 % 13

% 16 % 16
% 14

% 11

% 18% 16% 16% 14% 10% 11% 11% 9% 8% 8% 7

% 9% 9% 9
% 8% 7% 4

% 68 % 68 % 68
% 62

% 56 % 57 % 54

% 71 % 72

% 65

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

کاال صندوق های 
ارزقابل معامله نرخ بهره سهام

آمریکا آمریکا شرکت های حاضر

اروپا اروپا

عرضه 
اولیه

آمریکا اروپا آسیا و اقیانوسیهجمع کلی

آسیا و اقیانوسیه آسیا و اقیانوسیه

 %12

 %44 %31
 %12

 %57

 %20
 %29

 %41  %28

 %13

 %6 %11

 %51

 %56

مارچ 
2016

مارچ 
2016

مارچ 
2016

مارچ 
2016

شرکت های پذیرفته شده حجم معامالت
)هزار(

جریان سرمایه گذاری

ارزش معامالت قرار دادهای مشتقه )میلیون قرار دادهای معامله شده(ارزش سهام معامله شده) میلیارد دالر(

قرار دادهای معامله شده) اختیار معامله(

هزار هزار

بازار ابزارهای مشتقه

کاال ارز
نرخ بهره سهام

صندوق های قابل معامله
معامالت ثانویه مشتقه صندوق های سرمایه گذاری

قرار دادهای معامله شده) معامالت آتی(

نسبت قرار دادهای مشتقه معامله شده تعداد سایر اوراق پذیرفته شده

ارزش بازار

میلیون دالر داخلی و خارجیمیلیون دالر هزار

بازار های سهام
ارزش سهام معامله شده شرکت های پذیرفته شده حجم معامالت جریان سرمایه گذاری

میلیون دالر

س
کو

فو
ع: 

منب



کیوسک خارجی

 صاحب امتیاز: شرکت نیکان رسانه بازار سرمایهسخن هفته
 مدیر مسئول: امیرآشتیانی عراقی

 قائم مقام مدیرمسئول: معراج نادری فصیح
 زیر نظر شورای سردبیری

 دبیر تحریریه: الهام حدادی
 تحریریه: نازنین نامور، مـروارید اسالمی، لیلی شهیر، محمدامین صالحی، 

مژده ابراهیمی، اقدس قلی زاده، شیوا سعیدی، اکرم شعبانی
 آمار و پردازش اطالعات: شرکت نوآوران امین

 مدیر هنری: سید مهدی لنکرانی
 صفحه آرا: مهسـا ســادات کیائی

 عکس: نرگس امامی
 مدیر روابط عمومی  و بازرگانی: علی شریفی نیستانی

 توزیع و اشتراک: ستایش شامردی، پوران جوادی
 ناظر فنی: مصطفی قدم خیر 

 امور اجرایی: اشکان شیرازی
 امور مالی و اداری: علی حیدری، مهناز جاللی

 نشانی:خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه سام، پالک 5
 تلفن:14- 88313312

 فکس: 88841485
 چاپ: ایران چاپ

)021( 6193 3 3 3 3  توزیع: نشرگستر امروز                              
amir.ashtiani@gmail.com                :ایمیل مدیر مسئول 
naderifasih@gmail.com            :ایمیل قائم مقام مدیر مسئول 

| خرداد 95  هفته اول  سال چهارم  شماره 142 | 8

ISSN: 2252 - 035X

تخته سیـــاه

اقتصاد سنجی باید به ساخت حقیقت 
کمک کند.

راگنار فریش 

برگ آخر

نام جفری س��کز به غیر از اخبار و درس های اقتصاد ش��اید در 
اخبار سیاس��ی هم بس��یار به گوش رسیده باش��د، او در حال 
حاضر مش��اور ویژه بان کی مون دبیر کل س��ازمان  ملل متحد در اهداف توسعه 
هزاره است، البته همین سمت را در زمان ریاست کوفی عنان نیز بر عهده داشت. 
سکز یکی از بنیان گذاران و نیز استراتژیست ارشد معاهده اتحاد هزاره یک سازمان 
غیر انتقاعی بود که با هدف ریشه کن کردن فقر و گرسنگی راه اندازی شده بود. از 
سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ مدیر پروژه هزاره سازمان ملل با اهداف توسعه هزاره بود که 
هشت کشور مورد تحریم های بین المللی را برای کاهش فقر، گرسنگی و بیماری 

تا سال ۲۰۱۵ مورد پوشش قرار داده بود.
از جمله نظریه های جالب توجه او این است که »رمز موفقیت هر حکومتی را باید 
در میزان ایجاد خوش��بختی در مردمانش دانس��ت. اگر مردمان کشوری احساس 
خوش��بختی کنند قطعا حکومت نیز موفق بوده اس��ت و یکی از سریع ترین راه ها 
برای خوش��بخت کردن ملت ها توجه و رس��یدگی به کودکان است. این کودکان 
هس��تند که از ابتدای زندگی خود باید مزه خوش��بختی را چش��یده و با آن رشد 
کنند.«در سال ۲۰۰۵ سکز بلند پروازانه ترین طرح خود را معرفی کرد. بر اساس 

این طرح، او وعده داد با ایجاد مجموعه روس��تاهایی به 
عنوان الگو در سراس��ر آفریقا، با عوامل اساس��ی فقر در 
ای��ن مناطق مبارزه کند. قرار بود در این روس��تاها تأثیر 
اقدامات هدفمند در ایجاد مراقبت  های بهداشتی، آموزش 
و اش��تغال که بسیاری از مردم دنیا را در دام مخرب فقر 

نگه می  دارد، اثبات شود.
او بعده��ا در مصاحبه  ای گفت »ما به اندازه کافی منابع 
مالی در کره زمین داریم که نگذاریم مردم دنیا به دلیل 
فقر تلف ش��وند.« او جامعه آزمایش��ی خود را با اشاره به 
»اهداف توس��عه هزاره« سازمان ملل در جهت مبارزه با 
فقر جهانی، »روس��تاهای هزاره« نامید. به گفته او، قرار 
بود این روس��تاها نحوه تحقق این اه��داف را به نمایش 
بگذارند.به نظر می رس��ید انجام این کار از س��وی فردی 

مانند سکز مناسب باشد، چون نیازمند نفوذ قوی در دنیای سیاست و نیز شهرت 
بود، او عالوه بر س��مت مش��اور ویژه بان کی مون، دبیر کل س��ازمان ملل، مشاور 
اقتصادی چند دولت آفریقایی، از جمله اتیوپی، کنیا، نیجریه و اوگاندا نیز بود، سکز 
در زمان های مختلف از افرادی مانند جورج سوروس )سرمایه گذار( ، تامی هیلفیگر 
)طراح مد( و بونو )خواننده مش��هور ایرلندی( دعوت کرد تا در طرح روس��تاهای 
هزاره به او کمک کنند و تالش  های او برای مبارزه با فقر در فیلم  ها، از جمله فیلم 
مس��تند »خاطرات آنجلینا جولی و دکتر جفری س��کز در آفریقا« در سال ۲۰۰۵ 
که بر اس��اس سفر این دو نفر به یکی از روستاهای کنیا ساخته شده بود، به طور 

برجسته به نمایش درآمد.
س��کز نویسنده س��ه کتاب از پر فروش ترین کتاب های انتشارات نیویورک تایمز 
ب��ا عنوان های: پایان فقر )۲۰۰۵(، ثروت عمومی )۲۰۰۸( و هزینه متمدن ش��دن 
)۲۰۱۱( بوده و آخرین کتاب او با عنوان »عصر توس��عه پایدار« در سال ۲۰۱۵ به 
چاپ رس��یده است. گفتنی اس��ت که در سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ سکز به عنوان 
یکی از صد چهره تاثیرگذار عصر حاضر در مجله تایم معرفی ش��د و جایزه سیاره 
آبی را به خاطر همکاری در حل مسایل زیست محیطی کره زمین در سال ۲۰۱۵ 
دریافت کرد.جفری س��کز در حومه ش��هر دیترویت از توابع میشیگان بزرگ شد، 
پدر او تئودور س��کز وکیل کار بود، جفری پس از آنکه از دبیرس��تانی در نزدیکی 

محل سکونتش فارغ التحصیل شد موفق به ورود به دانشگاه هاروارد شد و مدرک 
کارشناس��ی خود را از دانش��گاه هاروارد دریافت کرد. او همچنین دوره کارشناسی 
ارش��د و دکتری خود را نیز در همین دانش��گاه به پایان رساند موضوع پایان نامه 
دکتری او »هزینه های عامل و تنظیم اقتصاد کالن در اقتصاد باز: نظریه و شواهد« 
ب��ود، در حالیکه هنوز دوره تحصیالت تکمیلی خود را به پایان نرس��انده بود او را 
برای پیوس��تن به انجمن دوس��تان هاروارد دعوت کردند. در سال ۱۹۸۰ به عنوان 
اس��تادیار در دانشگاه هاروارد مشغول به کار ش��د و تنها دو سال پس از آن عنوان 
دانش��یار را از این دانش��گاه دریافت کرد، یک سال بعد یعنی در سال ۱۹۸۳ سکز 

استاد تمام دانشگاه هاروارد با قبول تمام تصدی های الزم در این دانشگاه شد.
در طول مدت نوزده سال پس از آن در دانشگاه هاروارد او استاد تجارت بین الملل، 
مدیر موسس��ه توس��عه بین الملل در مدرس��ه دولتی کندی و مدیر مرکز توسعه 
بین المللی ش��د. س��ال ۲۰۰۲ او به عنوان مدیر موسس��ه زمین دانشگاه شیکاگو 
برگزیده شد و کالس های درسی او در مدرسه بین المللی مسایل عمومی و مدرسه 
بهداش��ت عمومی برگزار می ش��ود، او درس »چالش های توس��عه پایدار« را برای 

دانشجویان مقطع کارشناسی تدریس می کند.
جفری سکز در عین حال به دلیل ارائه مشاوره اقتصادی 
به دولت های کشورهای آمریکای التین، اروپای شرقی و 
نیز جماهیر شوروری پیش��ین نیز شهرت بسیاری دارد. 
او در زمین��ه اقتصاد کالن آموزش دی��ده، او به تعدادی 
از دولت های ملی در دوران گذار از کمونیس��م و یا توسعه 

گرایی به اقتصاد بازار مشاوره داده است.
در س��ال ۱۹۸۵ زمانی که کش��ور بولیوی در حال تغییر 
سیستم از دیکتاتوری به دموکراسی با برگزاری انتخابات 
ملی بود، سکز به وسیله هوگو بنزر دیکتاتور وقت بولیوی 
به این کش��ور دعوت ش��د تا به او در زمین��ه مهار تورم 
و پیاده س��ازی این طرح مش��اوره اقتص��ادی ارائه دهد. 
ای��ن طرح تثبیت بیش��تر به موضوع آزادس��ازی قیمت 
به خص��وص در رابطه با نفت و نی��ز کاهش بودجه ملی 
پرداخت. س��کز اعالم کرد برنامه ای که طراحی کرده توانایی آن را دارد که تورم 
غیرقابل مهار بولیوی را که به ۱۴ هزار درصد رس��یده بود در یک روز پایان دهد. 
هر چند در نهایت بنزر انتخابات را واگذار کرد و ناچار ش��د صندلی قدرت را ترک 
کند، ویکتور پز استنس��ورو جایگزین وی برنامه س��کز را پذیرفت و اعضای کابینه 
دولتی خود را در اختیار این طرح گذاش��ت و همین باعث شد تورم در بولیوی به 
سرعت کاهش یابد.دیدگاه های سیاستی مصممانه او عالوه بر این که به تورم افسار 
گسیخته در بولیوی دهه ۱۹۸۰ پایان داد، لهستان کمونیست را در دهه ۱۹۹۰ را 

نیز با موفقیت به سمت اقتصاد بازار آزاد هدایت کرد.
 سکز در یکی از کتاب های خود -هزینه های متمدن شدن- با توصیه های سیاستی 
ش��جاعانه، برنامه توسعه ای ترسیم می کند که می تواند تا سال ۲۰۲۵ فقر مطلق 
در جه��ان را از بی��ن ببرد و عمال به یکی از آرزوهای اصلی اقتصاد توس��عه جامه 

عمل بپوشاند.
مثل بس��یاری از اقتصاددان های مش��هور، سکز از انتقاد هم مسلکان خود در امان 
نبوده، اما معدود کسانی نیات وی در هواداری از این اصالحات را زیر سوال می برند. 
او در حال حاضر تمام نیروی خود را متمرکز کرده تا دستور کار توسعه برای محو 
فقر مطلق را به جلو ببرد و با احس��اس و اعتقاد راسخ مصمم است که این دستور 

کار، زندگی بشریت را در مقیاسی عظیم نجات داده و بهبود می بخشد.

اکرم شعبانی
مترجم

مهار یک روزه تورم در بولیوی

  امتیــاز هــای ویژه بــرای جذب ســرمایه گذاران 
خارجــی بــه نقــل از وزیر اقتصــاد روز یک شــنبه در 

ویترین روزنامه ابرار اقتصادی نشست.

 روزنامــه جهان اقتصاد هفته خــود را با تیتری از 
بــورس آغاز کرده و سراشــیبی شــاخص را مورد نظر 

قرار داد.

 روزنامــه هدف و اقتصاد دوشــنبه بــه موضوع 
افزایش 9/5 درصدی افزایش اجاره مسکن که برای 

بیشتر مردم اهمیت قابل توجهی دارد، پرداخت.

 ناخوشی صادراتی، تیتر یک روزنامه جهان صنعت را 
به خود اختصاص داد.مســئله ای که این روزها بسیاری 
 از شــرکت های بورســی به خصوص صنایــع غذایی را 

در گیر کرده است.

کیوسک داخلی

کارتون

نفرین عادت بد و بزرگ

در این شماره از هفته نامه بلومبرگ بیزنس ویک مطلبی درباره 
اقتصاد جهان نوشته شده که به اتفاق های غیرمعمول اقتصادی 
جهان اشاره می کند، در ژاپن و اروپا نرخ بهره منفی شده موضوعی 
که برای مدت های طوالنی غیرممکن به نظر می رســید، در آمریکا 
نرخ ساالنه بهره وری کارگران به باالترین حد خود از سال 1982 
رســیده و چین همچنان درگیر موضوع رشــد اقتصادی اســت، 
در ایــن گزارش در گفت و گویی با کارشناســان نگاهی به روند 

پیشرفت و پسرفت اقتصادی جهان شده است.

خدمات ویژه به جنگجویان اژدها

شماره جدید بیزنس ورلد در صفحه بازار و بازاریابی به خدمات 
ویژه ای که شــرکت های بزرگ برای مشتریان چینی خود انجام 
می دهنــد پرداخته اســت. انجمن های برند اســمی جدید برای 
فیلم های هالیوودی هســتند، پس از اکران ســری جدید جنگ 
ستارگان، پاندای کونگ فو کار 3 و خدمات ویژه رستورانی چون 
مک دونالدز برای سرو نوعی غذای چینی این موضوع پررنگ تر 
شده است، به خصوص که ارائه منوی جدید رقابتی میان غذای 

چینی و هندی در این رستوران بوده است.

در شرکت خود متخصص تربیت کنید

تازه ترین شــماره مجله هاروارد بیزنس ریویو موضوع اهمیت 
تخصــص داشــتن و متخصــص بــودن را مــورد بررســی قرار 
داده اســت، بر این اســاس در دنیای بازارهای رقابتی یکی از 
مهمترین مســایلی که مورد توجه قرار می گیرد شــهرت یافتن 
بــا عنوان متخصص یک فن اســت کــه می تواند آینده شــغلی 
یــک فرد را تامین کند. داشــتن برند تخصص می تواند بر روی 
افکار رهبران تاثیرگذار باشــد و این در عین حال برای کسانی 
 کــه در داخل یک مجموعه هســتند نیز می توانــد کمکی بزرگ 

به شمار آید.

حقیقت اسناد پاناما

مجله فوربس در این شماره حقیقت اسناد پاناما را مورد بررسی 
قرار داده است: این روزها تا نام پاناما گفته می شود و به دنبال 
آن کلمه »اســناد« به میان می آید به دنبال خود بار منفی دارد 
در حالــی که این کشــور به خــودی خود می توانــد یک موفقیت 
اقتصادی بزرگ به حســاب آید کشوری که از متوسط نرخ رشد 
ســاالنه خود لذت می برد و در حقیقت این اسناد معامله واقعی 
در این کشور را نشان می دهد سرمایه گذاران معتقدند که این 

کشور چشم اندازی روشن در پیش روی خود دارد.

خشم در برابر سرقت گستاخانه

موضوع ضبط دارایی نقدی ایران توســط دولت آمریکا موضوع 
این هفته مجله د ویک خاورمیانه اســت، آمریکا در ماه گذشته 
مبلــغ زیــادی از دارایی های بانــک مرکزی ایــران را ضبط کرد 
کــه آن را به نوعی هزینه حمالت تروریســتی در این کشــور و 
بازماندگان قربانیان این حمالت خوانده اســت، آمریکا ایران را 
در رابطــه با این حمالت مقصر می داند و ایران این ضبط اموال 
را ســرقت گســتاخانه خوانده و وزیــر خارجه ایران خواســتار 
بازگشــت دارایــی این کشــور و توقــف این ســرقت ظالمانه و 

برقراری یک عدالت آشکار شده است.

س�کز در یک�ی از کتاب ه�ای خود 
-هزینه ه�ای متم�دن ش�دن- ب�ا 
سیاس�تی ش�جاعانه،  توصیه ه�ای 
برنامه توس�عه ای ترسیم می کند که 
می تواند تا سال 2۰25 فقر مطلق در 
جه�ان را از بین ببرد و عمال به یکی 
از آرزوه�ای اصلی اقتصاد توس�عه 

جامه عمل بپوشاند

حقوق  کالن برخی مدیران دولتی
 محمدعلی رجبی/ تسنیم

مقر ریاست جمهوري ترامپ در صورت رئیس جمهورشدن!
پاتریک چاپات/ سوئیس/ ان زد زد سانتاگ

)به نقل از نیشخط(

جف�ری دیوید س�کز متولد پنج�م نوامبر  
س�ال 1954 اقتصاددان آمریکایی و مدیر 
موسس�ه زمین در دانش�گاه کلمبیاست، 
جای�ی که ب�ه او عنوان اس�تاد دانش�گاه 
داده ان�د و باالترین رتبه را در بین اعضای 
هیات علمی دانشگاه کلمبیا به دست آورده 
اس�ت. او به عنوان یکی از اقتصاددان های 
پیش�روی عصر حاضر و کارشناس توسعه 
اقتصادی ش�ناخته ش�ده و شهرت زیادی 
در مب�ارزه با فقر به دس�ت آورده اس�ت. 
او در ح�ال حاض�ر اس�تاد توس�عه پایدار 
در دانش�کده امور بی�ن الملل و همچنین 
استاد سیاس�ت های بهداشتی و مدیریت 
بهداش�ت عمومی دانشگاه   در دانش�کده 

کلمبیا است.

چهره 
هفته

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

عنوان دوره

مدیریت سرمایه در بازارهای مالی و طراحی سیستم معامالتی

تحلیل بنیادی مقدماتی

  تحلیل تکنیکال مقدماتی )رشت(

عنوان دوره
سمینار آشنایی با بودجه کل کشور و مهم ترین تغییرات الیحه بودجه 

سال 1395

  آشنایی با سرمایه گذاری در بورس

سمینار تجدید ارزیابی دارایی های ثابت

تمدید اعتبار گواهینامههای حرفهای بازار سرمایه نوبت یازدهم

صورت های مالی تلفیقی

کاربرد نرم افزار اکسل در مباحث مالی و  سرمایه گذاری  

دوره آموزشی نظارت و کنترل داخلی شرکت های کارگزاری

زمان برگزاریعنوان دوره

3  خرداد 1395کاربرد اکسل در مالی و سرمایه گذاری

4 و 5خرداد ماه مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
1395

5 و6 خرداد ماه تجزیه و تحلیل صورت های مالی
1395

4 الی 6 خرداد ارزشگذاری سهام شرکت ها
1395

آشنایی با تعهدات و خدمات تأمین  اجتماعی در 
حوزه کارآفرینان

10و 11 خرداد 
1395

www .aryanafinance .com

گروه دانش شاخص بازار سرمایهآریانا کانون کارگزاران بورس  و اوراق بهادار گروه مدیریت مالی دانشگاه صنعتی شریفشرکت کارگزاری آگاه

زمان برگزارینام دوره

5 تا 7 خردادمدیریت مالی شرکتی کاربردی

متعاقبا اعالم خواهد شداقتصاد برای مدیران

متعاقبا اعالم خواهد شدمدلسازی مالی در EXCEL - پایه

متعاقبا اعالم خواهد شدمدلسازی مالی در EXCEL - پیشرفته

اصول ارزیابی مالی و اقتصادی طرح های 
EXCEL 5 تا 7 خردادسرمایه گذاری با استفاده از

هدف من ساختن دنیایی 
بدون فقر است

دوره چرخه معامالت اوراق بهادار از نگاه فناوری اطالعات
سرفصل های دوره:

مفاهیم پایه ای بازارهای اوراق بهادار
• بازارهای مالی

• فلسفه وجودی بازارهای اوراق بهادار
• انواع اوراق بهادار

• مراحل اصلی چرخه معامله
• مرحله قبل از معامله: جمع آوری داده ها و اطالعات مورد نیاز، کلیات روش های 

تحلیل: بنیادی و تکنیکال، پیش بینی قیمت و نهایتا تصمیم گیری 
• مرحله معامله: سفارش )مشخصات، انواع سفارش و انواع زمان اعتبار 

سفارش(، رهگیری، تطابق و فازهای معامالتی و انجام معامله
• مرحله پس از معامله:

• پیش از تسویه: دریافت و تایید معامله، امور پایاپای،  تخصیص و تسویه نهایی
و...

زمان برگزاری: یکشنبه 4 و 11 بهمن ماه -94 چهارشنبه 7 و 14 بهمن ماه -94 
ساعت 16 الی 19

مکان برگزاری: تهران،  خیابان گاندی، خیابان شهید علی شهاب )11(، پالک 14، طبقه اول
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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 سرمایه گذاری غدیر از انعقاد قرارداد 750میلیون یورویی با سامسونگ و هیوندایی خبر داد

فاینانس بزرگترین کشتی سازان جهان برای غدیر
 اخب�ار حکای�ت از ورود قابل توجه مجموعه 

غدیر به حوزه حمل و نقل دارد.
در حال حاضر در کش��ور دو میلیون ت��ن ال.پی.جی)گاز 
مایع( تولید می ش��ود که باید صادر شود. همچنین حامل ال 
پی جی در ایران بس��یار کم اس��ت و باید این کشتی ها را با 
قیمت گران اجاره کرد بنابراین  بهتر آن اس��ت که خریداری 
شود. بنابراین پس از بررس��ی های الزم و مذاکرات متعدد با 
سازندگان بزرگ این دست کشتی ها، قرارداد ساخت 8 فروند 
کش��تی ال.پی.جی بر، با ش��رکت های سامس��ونگ و هیوندا 
به عن��وان بزرگ ترین ش��رکت های فعال در زمینه س��اخت 

کشتی، منعقد شد.

 حج�م س�رمایه گذاری پروژه ها چ�ه مقدار 
است؟

حجم این س��رمایه گذاری، نزدیک 750 میلیون یورو بوده 
 و 90 درص��د از ای��ن حج��م از طریق تأمی��ن مالی خارجی 

صورت می گیرد.

 با این حس�اب گویا برجام اثرات مثبتی برای 
غدیر داشته است؟

بله، خارجی ها نسبت به گذشته بهتر شده اند. مذاکرات ما 
نتایج مثبت و ملموسی داشته است. 

 این بحث مربوط به کدام هلدینگ است؟
در ح��وزه حم��ل و نقل ج��ای دارد که کار مش��ترکی با 
هلدینگ نفت و گاز است. چون بخشی از محصوالت متانول 
و ال.پی.جی متعلق به ش��رکت پتروشیمی پارس و زاگرس از 

زیر مجموعه های نفت و گاز پارسیان است.

 در حوزه های دیگر چطور است؟
ش��رکت س��رمایه گذاری غدیر توانس��ت با ش��رکت های 
اروپای��ی درزمینه ه��ای پتروش��یمی، بخ��ش پایین دس��ت 
پتروش��یمی، بخش باالدستی نفت و گاز و در میادین گازی 
با هدف ایجاد ش��رکت های مش��ترک تفاهم نامه های بسیار 
خوب��ی را امضا کند که یکی از اهداف مهم دس��ت یابی به 
تکنولوژی است. به کار گرفتن نیروی انسانی ماهر در ایران، 
جذب س��رمایه گذاری خارجی، فرصت های مناسبی در این 
بخ��ش اس��ت. در مورد صنع��ت معدن هم با ش��رکت های 
گس��ترده اروپایی و استرالیایی بحث های جدی شده و امید 
است سال 95، تعداد بسیاری از این قراردادها اجرایی و کار 
عملیاتی آن آغاز ش��ود. درحال حاضر دو یا س��ه پروژه کار 

اجرایی خود را ش��روع کرده اند، خوش��بختانه در بخش های 
پتروشیمی، نیروگاهی و آب قراردادهایی منعقد شده که  به 

زودی به مرحله اجرایی خواهد رسید.

 شرکت های مشترک متعلق به کدام کشورها هستند؟
اکثر ش��رکت های مشترک متعلق به کش��ورهای اروپایی 

هستند.

 به نظر ش�ما اجرایی ش�دن برجام  تاچه حد 
در مذاکرات ش�رکت س�رمایه گذاری غدیر با 

کشورهای اروپایی تاثیر گذاشت؟
یکی از موفقیت های ش��رکت سرمایه گذاری غدیر در این 
بخ��ش، مذاکرات قبل از برجام بود. همین عامل باعث ش��د، 

کار زودتر به مرحله اجرایی برسد و همچنین فرصتی شد که 
مطالعات و بررسی ها انجام شود. هم زمان با به نتیجه رسیدن 
برجام این پروژه ها هم اجرایی ش��د. بر این اس��اس می توان 
گفت شرایط شرکت سرمایه گذاری غدیر نسبت به شرکت ها 

و پروژه های دیگر بسیار مناسب تر است.

 نتیجه پروژه های ذکر شده چه زمانی مشخص 
می شود؟

پروژه ها بس��یار گسترده هس��تند، در این پروژه ها احداث 
نیروگاه سه سال، س��اختن کشتی18ماه تا 2سال و ساختن 
پاالیش��گاه 4 تا 5 س��ال زمان می برد و مهم شروع شدن این 
پروژه هاست. همچنین می توان در زمان مناسب این پروژه ها 
را به بهره برداری رس��اند. این بهره ب��رداری هم ارزش افزوده 

برای مجموعه س��هامداران به دنبال دارد و هم  باعث رونق و 
رشد اقتصادکشور می شود.

 در بحث برجام گفتید نباید منتظر واردات 
بود، در نهای�ت در این بحثی که پیش آمده، 
یک بخش خارجی ها هس�تند که بر واردات 
صنعت خودرو تمرکز دارند تا این که شرکت 
مش�ترک ایجاد کنند، این موضوع را چطور 

ارزیابی می کنید؟
بعد از اجرایی شدن برجام بیشتر شرکت های اروپایی به 
دلیل رکودی که در کشور حاکم شد، تمایل دارند کاالهای 
آماده مصرف خود را بفروشند و چون بازار ایران وسیع است 
و همی��ن ط��ور جمعیت 80 میلیون نف��ری در ایران وجود 

دارد، مردم هم عالقه مند هس��تند ای��ن کاالها را خریداری 
کنند. این موضوع برای بعضی از شرکت ها بسیار خوب است 
که یک بار کاالی خود را می فروش��ند و در عوض پول خود 
را می گیرن��د، ه��ر اتفاقی هم رخ دهد برای این ش��رکت ها 
مس��ئله ای ندارد اما  چون شرکت های ایرانی نیروی انسانی 
ماه��ر و تحصیل کرده دارند، خ��ود می توانند در بخش های 
مختلف اقتصاد کش��ور تاثیر گذار باشند. بنابراین باید از این 
فرصت ها اس��تفاده کرد و به نتایج خوبی رسید. الزم به ذکر 
اس��ت که تحریم ه��ا، پایه صنعتی اقتصاد کش��ور را ضعیف 
نکرد و شرکت س��رمایه گذاری غدیر توانست در این زمینه 
عملکرد بسیار خوبی داشته و بازهم می تواند عملکرد بهتری 

داشته باشد.

 اثرات برجام در کدام صنایع دیده می شود؟
آث��ار برجام در بنگاه های خرد اقتصادی دیده نمی ش��ود 
بلک��ه اثر آن را  در زیربنای اقتصاد می توان مش��اهده کرد. 
همچنین آث��ار برجام  را می ت��وان در راه آهن، فرودگاه ها، 
بنادر، کارخانه ها و میادین سنتی مشاهده کرد. خوشبختانه 
در این بخش ها همه شرکت های اروپایی کار اجرایی خود را 
آغاز کردند، برخی ش��رکت ها هم در حال مذاکره و امضای 

قرارداد هستند.  

 از آثار مثبت برجام گفتید، اما در این میان 
مش�کالتی از جمله برای بانک ها وجود دارد 
به نظر ش�ما چه زمانی و چگونه این مس�ائل 

مرتفع می شود؟  
بله، مش��کالتی در زمینه مس��ایل بانک��ی وجود دارد که 
باید این مش��کالت حل شود. به نظر می رسد اجالس زوریخ 
که چندی پیش برگزار ش��د، بتواند کمک بسیار زیادی در 
حل این مش��کالت کند. باید به یاد داشت که اقتصاد ایران 
8 س��ال را در تحریم س��پری کرد، در همین سال ها قوانین 
جدید در بانک های جهانی اعمال ش��د، ولی بانک های ایران 
در جریان این موضوع نبودن��د، اکنون باید بانک های ایران 
این ن��رم افزار را آماده و به روز کنن��د، حتی باید بعضی از 
کارمندان بانکی آموزش ببینند و این کارها زمان بر اس��ت. 
نباید انتظار مردم را در بحث برجام افزایش داد و فکر کنند 
که تا 6 ماه بعد می توان هم س��طح کشورهای اروپایی شد، 
نباید انتظار داش��ت که پس از اجرایی شدن برجام دالرهای 
اروپایی وارد بانک های ایران شود. می  توان گفت نتیجه این 

موضوع منجر به عوام زدگی می شود.
ادامه در صفحه 13

غدی�ر  س�رمای���ه گذاری  ش�رکت 
از هلدینگ های  )س�هامی عام(، یکی 
سرمایه گذاری در حوزه های مختلف کسب و کار، فعالیت 
خود را از س�ال 70 آغازکرد. این ش�رکت 4 س�ال بعد با 
پیوس�تن به بورس اوراق بهادار ، چش�م انداز جدیدی را 
برای کس�ب مزیت رقابتی پایدار و سودآوری برای خود 
ترسیم کرد و در این مسیر تا جایی پیش رفت که  در حال 
حاضر، به عنوان بزرگترین شرکت سرمایه گذاری بورسی 
به حساب می آید. این شرکت با ورود به حوزه های نفت، 
گاز و پتروش�یمی، سیمان، س�اختمان، صنعت و معدن، 
 ، IT-ICT حم�ل و نقل، برق و انرژی، مالی و تج�اری و
ه�م اکنون هش�ت هلدینگ و 64 ش�رکت زیرمجموعه 
صنعت�ی،  مجموع�ه  ای�ن  فعالیت ه�ای  دارد.توس�عه 
هفته نامه بورس را برآن داش�ت ت�ا درخصوص عملکرد 
پروژه های س�رمایه گذاری غدی�ر در حوزه های مختلف 
 اقتص�ادی و آینده این ش�رکت در ب�ورس، پای صحبت 
غالمرضا س�لیمانی، مدیرعامل این مجموعه بنش�یند. 
مدیری که اعتقاد دارد؛ ش�رایط ش�رکت سرمایه گذاری 

غدیر  بسیار مناسب  است.

مژده ابراهیمی
 خبرنگار
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ارزیابی بانک ایران زمین
الف - جایگاه " بانک ایران زمین " در بین سایر بانک ها بر اساس عملکرد 12 ماهه سال 1393

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

بازار مال��ی  

 هفت�ه نامه بورس: بانک پارس��یان نخس��تین بودجه 
حسابرس��ی شده س��ال مالی منتهی به 30 اس��فند 95 را با 
برآورد 30 درصد افزایش س��ود نس��بت به بودجه 94 منتشر 
کرده است.بر اساس این پیش بینی، بیش از 81،350 میلیارد 
ری��ال س��ود تس��هیالت اعطایی برای س��ال ج��اری در نظر 
گرفته ش��ده که در قی��اس با بودجه 94 رش��د 30 درصدی 
را نش��ان می دهد. پیش بینی ش��ده امس��ال س��ود حاصل از 
سرمایه گذاری ها و س��پرده گذاری ها با 46 درصد رشد نسبت 
به بودج��ه 94 از مرز 7،200 میلیارد ری��ال عبور کند. جمع 
درآمدهای بانک پارس��یان برای س��ال 95 بیش از 88،551 
میلیارد ریال پیش بینی ش��ده که نسبت به بودجه 94 حاکی 

از 31 درصد افزایش است.
بنابر بودجه اعالمی در سال جاری سود علی الحساب سپرده های 
سرمایه گذاران نسبت به سال قبل 3 درصد بیشتر خواهد بود. با 
توجه به پیش بینی افزایش جمع درآمدهای مشاع پارسیان در 
س��ال 95 پیش بینی شده در این سال سهم بانک از درآمدهای 
مش��اع به حدود 2،464 میلیارد ریال برسد. این در حالی است 
که در بودجه 94 سهم بانک از این درآمدها )16،556( میلیارد 

ریال زیان می باشد.
بانک پارس��یان برآورد کرده امسال درآمد کارمزدهایش با 57 
درص��د افزایش به 10،054 میلیارد ریال برس��د. اما در مقابل 
درآم��د حاصل از مب��ادالت ارزی با 97 درصد افت نس��بت به 
بودجه 94 به مبلغ 211 میلیارد ریال پیش بینی ش��ده اس��ت. 
عل��ت باال بودن نتیجه مبادالت ارزی در س��ال 94 شناس��ایی 
مطالبات بانک از بانک مرکزی بابت ارزهای مرجع می باش��د. با 
رفع تحریم ها و بر اس��اس مذاکرات صورت گرفته در خصوص 
افزای��ش تعامالت بین المللی و همچنین تغییر ش��کل انتقال 
وجوه از حواله به فرم اعتبارات اس��نادی انتظار افزایش این نوع 

کارمزدها وجود دارد.
 س��ایر درآمده��ا نیز با افت قابل مالحظه ای نس��بت به س��ال 
گذش��ته به مبلغ 168 میلیارد ریال در نظر گرفته ش��ده است. 
بدین ترتیب پیش بینی جمع درآمدهای غیرمشاع با 61 درصد 
کاهش نسبت به سال گذشته به 10،434 میلیارد ریال رسیده 
اس��ت.در مجموع، بر مبنای این پیش بینی، در س��ال مالی 95 
جمع درآمدهای بانک پارسیان به 12،898 میلیارد ریال خواهد 
رسید که نسبت به بودجه 94 نشان از رشد 24 درصدی دارد.
در بخ��ش هزینه ه��ا، هزینه ه��ای اداری و عمومی با 16 درصد 
افزایش نس��بت به سال گذشته به مبلغ )6،680( میلیارد ریال 
در نظر گرفته شده، هزینه مطالبات مشکوک الوصول نیز با 50 
درصد افزایش )2،234( میلیارد ریال پیش بینی ش��ده اس��ت. 
هزینه های مالی برای س��ال جاری بی��ش از )1،132( میلیارد 

ریال برآورد شده است.
این ش��رکت 23،760 میلیارد ریالی پیش بینی کرده در س��ال 

مالی 95 مبلغ 120 ریال سود برای هر سهم محقق کند. 
این در حالی است که سود برآوردی هر سهم بودجه 94 حدود 

92 ریال است.
ش��رکت درباره تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های 
سرمایه گذاری در بودجه 95 اعالم کرده اطالعات منتشر شده 
در راس��تای شفاف سازی اطالعات برای سهامداران بوده تا با 
مالحظ��ه محدودیت امکان اعمال نرخ 3 درصدی حق الوکاله 
علت تخفیف آن در صورت مالی سال های 94 و 95 مشخص 
شود. بدیهی است جدول ارسال شده به بانک مرکزی به نحوی 
خواهد بود که بخش نامه را پوش��ش دهد. گفتنی اس��ت سود 
شناس��ایی شده برای شرکت س��رمایه گذاری پارسیان مربوط 

به فروش یکی از س��رمایه گذاری های این ش��رکت اس��ت که 
مذاکرات آن در جریان می باش��د و عدم پیش بینی سود ناشی 
از س��رمایه گذاری در این ش��رکت بنا بر ماهی��ت فعالیت این 
ش��رکت و احتمال کاهش بسیار زیاد فعالیت آن در سال آتی 
خواهد بود.با توجه به شناس��ایی مبلغ��ی تحت عنوان ذخیره 
مطالبات مش��کوک الوصول خاص طبق توصیه بانک مرکزی 
در س��ال گذشته و مذاکرات در جریان برای وصول مطالبات، 
برآورد بانک عدم نیاز به افزایش این نوع ذخیره در س��ال 94 
است.الزم به ذکر است مبلغ 264 میلیارد ریال بابت برگشت 
ذخیره حق عضویت اولیه صندوق ضمانت س��پرده ها بوده که 
با توجه به تغییر نرخ این نوع حق عضویت توسط صندوق، به 
جهت پذیرش مالیاتی آن این مبلغ برگش��ت شده و در سال 

94 به هزینه منظور شده است.

46درصد سود حاصل از سرمایه گذاری ها افزایش می یابد:

رشد 30 درصدی سود بانک پارسیان 

اولین بودجه 95بودجه 94واقعی 93واقعی 92بانک پارسیان - سود و زیان
درآمدهای مشاع

52,612,18953,250,74962,456,60881,350,950سود تسهیالت اعطایی
6,150,3446,854,6364,924,6007,200,635سود )زیان( حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها

58,762,53360,105,38567,381,20888,551,585جمع درآمدهای مشاع
86,087,650-83,937,230-66,851,468-53,046,899-سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری

0000تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری 
86,087,650-83,937,230-66,851,468-53,046,899-سهم سود سپرده گذاران

16,556,0222,463,935-6,746,083-5,715,634سهم بانک از درآمدهای مشاع )شامل حق الوکاله(
درآمدهای غیرمشاع

3,159,0385,694,19600سود تسهیالت اعطایی-غیرمشاع
4,077,5651,992,9586,404,25510,054,395درآمد کارمزد

2,883,8346,602,0297,204,619211,885نتیجه مبادالت ارزی
787,4862,035,58513,316,098168,170سایر درآمدها

10,907,92316,324,76826,924,97210,434,450جمع درآمدهای غیرمشاع
16,623,5579,578,68510,368,95012,898,385جمع درآمدها

هزینه ها
6,680,663-5,740,833-4,951,452-4,108,308-هزینه های اداری و عمومی

2,234,042-1,493,479-2,903,416-5,064,375-هزینه مطالبات مشکوک الوصول
1,132,480-944,098-29,654-6,043-هزینه های مالی
0000هزینه کارمزد
16,1650-719,114-605,537-سایر هزینه ها
10,047,185-8,194,575-8,603,636-9,784,263-جمع هزینه ها

6,839,294975,0492,174,3752,851,200سود خالص قبل از کسر مالیات
1,481,112000-مالیات

5,358,182975,0492,174,3752,851,200سود خالص پس از کسر مالیات
23,760,00023,760,00023,760,00023,760,000سرمایه

2264192120سود هر سهم
%3%25-%11-%10حاشیه سود

M :نسبت کارایی

A :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 ایران زمین می باشند. 

  نمودارهای ارائه شده از سیستم 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، 
بررس��ی و مقایسه بانک با سایر بانک های کش��ور 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 فرمایید.

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

بانک گردشگری درسکوی نخست 
برترین تبلیغات بانکی

 در نظرسنجی موثرترین فعالیت های تبلیغاتی بانک ها، 
بانک گردشگری عنوان اول و بعد از آن به ترتیب بانک های 
س��امان، ش��هر و ملت رتبه های دوم تا چهارم را به دست 
آوردند  . مهدی اسدی مدیر روابط عمومی بانک گردشگریبا 
اعالم این مطلب  گفت: سیاس��ت گذاری تبلیغاتی در این 
بانک از ابتدا به نحوی صورت پذیرفته که بتوان از تجارب 
و اثربخشی خدمات در یک کمپین برای دیگر کمپین ها 
به��ره برد . البته این مهم با تاس��یس ش��رکت هم وطا از 
شرکت های وابسته به این بانک به گونه ای پیش رفت که 
دانش کسب شده در تبلیغات بانکی به شکلی هدفمند و بر 
پایه استانداردها و خرد جمعی پایه ریزی و اجرا شود. وی با 
اشاره به اینکه  ثبات در رویه های مناسب تبلیغاتی یکی از 
مهم ترین بخش ها در اثربخشی آن است افزود : این بانک 
در طی چندس��ال گذش��ته این رویه را توانسته به خوبی 
حفظ و اجرا کند، که البته هماهنگی و تشکیل اتاق فکری 
متش��کل از کارشناسان روابط عمومی بانک و مشاورین و 
کارشناس��ان برندینگ و آتلیه ش��رکت هم وطا در تمامی 
مراحل فعالیت ها نقش به سزایی در آن داشته است. اسدی 
با خالقانه دانس��تن طرح های س��ایر بانک ها اظهارداشت: 
بانک های دیگر نیز در زمینه تبلیغات بسیار خوب و موثر 

عم��ل کرده اند و به طور یقین طرح های تبلیغاتی س��ایر 
بانک ها قابلیت های فراوانی در جذب مخاطب و القای پیام 
خود را دارا است . همچنین ایجاد فضای رقابتی در طراحی 
تبلیغات عالوه بر زیبایی های بصری در ارایه پیام مناسب 
موثر خواهد بود. بر پایه این گزارش  در این نظرسنجی که 
از 27 فروردین تا 10 اردیبهش��ت ماه سال جاری  توسط 
سایت دنیای تبلیغات، رسانه تخصصی تبلیغات و برند ایران 
برگزار شد، بانک گردشگری توانست  موثرترین تبلیغات 

این نظرسنجی عمومی را کسب کند.

بانک تجارت، ستاره خدمت شد
س��ومین جش��نواره س��تارگان روابط عمومی ایران  با 
اهدای »لوح س��تاره خدمت«، از ابراهیم کاظم پور رئیس 
اداره روابط عمومی بانک تجارت تقدیر به عمل آورد.بر پایه 
این گزارش جشنواره مذکور که 27 اردیبهشت ماه همزمان 
ب��ا روز جهانی ارتباط��ات و روز ملی روابط عمومی برگزار 
شد،«خانه روابط عمومی« کشور نیز اعالم موجودیت کرد 
و از لوگو و آرم آن رونمایی شد. همچنین از دایره المعارف 
روابط عمومی تالیف دکتر حسن صبری رونمایی شد.البته 
در بخش دیگر این جشنواره، با اهدای لوح از بازنشستگان 
روابط عمومی کش��ور از جمله احمد حش��می پور معاون 

سابق روابط عمومی بانک تجارت قدردانی به عمل آمد.

فرش قرمز بانک حکمت ایرانیان 
برای صنعت سالمت

بانک حکمت ایرانیان در راستای تعالی صنعت سالمت 
کش��ور از بزرگترین رویداد بین الملل��ی تولیدکنندگان و 
واردکنندگان تجهیزات پزشکی ، دندانپزشکی ، آزمایشگاهی 
، صنایع دارویی و خدمات سالمت تحت عنوان ایران هلث 
حمایت ک��رد. در این نمایش��گاه بانک حکم��ت با عرضه 
خدمات نوین بانکی خود از جمله ارائه کلیه خدمات مربوط 
به اموربین الملل و معرفی اولین ش��بکه اجتماعی کسب و 
کار در ایران با برند تجاری دیدی بود ، چشم اندازی روشن 
در س��ایه بهبود روابط تجاری و بازرگان��ی ایران و جهان را 
برای شرکت های داخلی و خارجی حاضر در نمایشگاه را به 
تصویر کشید .  بر اساس این گزارش ، محمود بیگلر مدیرکل 
تجهیزات وزارت بهداش��ت و درمان به همراه د س��لمانزاده 
ریاست س��تاد برگزاری ایران هلث با حضور در غرفه بانک 
حکمت، بر استفاده هرچه بهتر از ظرفیتهای ارزی این بانک 
در تسهیل امور بانکی بین الملل شرکت های فعال در عرصه 
صنعت س��المت کش��ور تاکید کرد .گفتنی است، بیش از 
ششصد شرکت داخلی و خارجی در حوزه تجهیزات و لوازم 
پزشکی از کشورهایی چون ایتالیا ، آلمان ، چین ، ژاپن ، کره 
جنوبی و... در این دوره از نمایش��گاه ایران هلث طی هفته 

گذشته حضور داشتند.

 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 ها

l :نسبت نقدینگیE :نسبت حاشیه سود خالص

 پیش بینی سود 152 ریالی
برای هر سهم بیمه آسیا

 هفته نامه بورس: ش��رکت بیمه آس��یا در نخستین بودجه سال مالی 95 سود هر 
سهم را 25 درصد بیشتر از پیش بینی سود هر سهم بودجه 94 برآورد کرده است.

آسیا پیش بینی کرده در سال جاری 26،900 میلیارد ریال درآمد از حق بیمه صادره 
کس��ب کند.  این مبلغ نس��بت به بودج��ه 94 حدود 8 درصد افزایش خواهد داش��ت. 
بر اس��اس این پیش بینی،  امس��ال ذخایر حق بیمه ش��رکت با 31 درصد کاهش نسبت 
ب��ه بودجه 94 به )1،993( میلیارد ریال خواهد رس��ید. بدی��ن ترتیب درآمد حق بیمه 
برآوردی بیمه آس��یا برای س��ال 95 با 13 درصد افزایش نسبت به سال گذشته بیش از 

24،906 میلیارد ریال اعالم شده است.
پیش بینی شده هزینه حق بیمه اتکایی واگذاری در سال جاری به )3،660( میلیارد 
ریال برسد. درآمد حق بیمه سهم نگهداری نیز با 17 درصد افزایش نسبت به بودجه 94 

معادل 21،246 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
ش��رکت پیش بینی کرد در سال 95 خسارت بیشتری به بیمه شدگان پرداخت کند. 
خس��ارت پرداختی پیش بینی شده در بودجه 95 بیش از )16،429( میلیارد ریال است 

که نسبت به سال گذشته 16 درصد افزایش را نشان می دهد.
بر اس��اس پیش بینی صورت گرفته هزینه خسارت س��ال 95 به بیش از )19،105( 

میلیارد ریال خواهد رسید.
پیش بینی ش��ده در سال جاری خسارت س��هم بیمه گران اتکایی به 3،281 میلیارد 
ریال برسد و هزینه خسارت سهم نگهداری نیز از )15،824( میلیارد ریال فراتر رود که 
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11| خرداد 95  هفته اول  سال چهارم  شماره 142 |
صنایعوشرکتها

ذرهبین سرمایه	گذاری	امید	
سرمایه گذاری نام شرکت 

شماره ثبت شرکت نزد بورس اوراق بهادار تهران بازارامید 
10450سازمان بورس و اواق بهادار

تاریخ پذیرش شرکت نزد تابلوی اصلی بازار اولتابلو1380/11/21تاریخ تاسیس
1383/12/24سازمان بورس و اواق بهادار

تاریخ آغاز فعالیت 
1386/10/16تاریخ اولین عرضهشرکتهای چند رشته ای صنعتیصنعت1380/11/21)بهره برداری(

10/30سال مالیدیگر تولیدات در جای دیگرگروه1380/11/21تاریخ ثبت
وامید نماد 183650شماره ثبت 

آرم شرکت 

استان تهران محل ثبت 
شهرستان تهران

موضوع 
فعالیت 

ایجاد و تاسیس شرکتها ، مطالعه ، بررسی و اجرای طرح 
ها ، خرید و فروش س��هام شرکت ها و اوراق بهادار ، 
مشارکت و سرمایه گذاری در امور تولیدی ، بازرگانی 
و ساختمانی ، خدماتی و غیره در داخل و خارج ازکشور 
. اداره ، نگ��ه داری ، اصالح ، ادغام ، توس��عه ، انحالل 
، اس��تفاده از حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه و یا 
فروش سهام ش��رکت ها . اخذ تسهیالت از بانک ها و 
موسس��ات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور و 
همچنین انتشار اوراق مشارکت طبق قوانین و مققرات 
جاری کش��ور . اعطاء تسهیالت و ارائه خدمات مشاوره 
ای و مدیریتی . مش��ارکت و سرمایه گذاری با شرکت 
ها و موسس��ات خارجی در حدود موضوع اساس��نامه . 

هر گونه فعالیت مجاز اقتصادی و بازرگانی . 

آخرین پیش بینی شرح55,890,000آخرین ارزش بازاری - میلیون ریالآخرینوضعیتشرکتدریکنگاه
1395/10/30

واقعی 
تغییر1394/10/30

30,000EPS351436-85,0تعداد سهام ثبت شده میلیون سهم
0,0 30,00030,000سرمایه )میلیارد ریال(0تعداد سهام در دست انتشار- میلیون سهم

24,12P/E5,314,37 0,9بازده حقوق صاحبان سهام ) درصد( - عملکرد واقعی 12 ماهه
18,12P/S5,44,35 1,05بازده دارایی ها  ) درصد( - عملکرد واقعی 12 ماهه

99,6P/B1,081,01 0,1حاشیه سود خالص ) درصد( - عملکرد واقعی 12 ماهه

	آخرین	وضعیت	شرکت	در	یک	نگاه	

وضعیت مالی شرکت

عملکرد مالی شرکت

 هفته نامه بورس: بر اس��اس پیش بینی حسابرس��ی ش��ده بودجه سال مالی 95 روند 
کاهش��ی سودآوری سیمان خوزستان در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت. نتیجه عملکرد 
س��ال مالی 94 این شرکت سیمانی شناس��ایی 628 ریال سود بود که این مبلغ نسبت به 
س��ود واقعی س��ال مالی 93 بیش از 33 درصد کاهش داش��ت. برای امسال نیز پیش بینی 
ش��ده سود س��خوز با 13 درصد کاهش نسبت به عملکرد واقعی سال گذشته به 545 ریال 

برسد.
بر مبنای پیش بینی صورت گرفته س��یمان خوزس��تان در س��ال جاری 2،332،564 تن 
محصول تولید خواهد کرد که حدود 75 درصد آن را سیمان تشکیل خواهد داد. شرکت در 
س��ال گذش��ته بیش از 2،344 هزار تن کلینکر تولید کرده که در بودجه امسال این مقدار با 
75 درصد کاهش معادل 587 هزار تن برآورد ش��ده است. جمع تولیدات سال 95 نسبت به 

واقعی 94 با 42 درصد کاهش در نظر گرفته شده است.
از نظر فروش مقداری پیش بینی ش��ده در س��ال جاری فر وش ش��رکت با 3 درصد رشد 

نسبت به عملکرد واقعی 94 به 2،332 هزار تن برسد.
شرکت پیش بینی کرده در سال جاری 2،427 میلیارد ریال درآمد از فروش و ارایه خدمات 

کسب کند. این مبلغ 5 درصد بیشتر از فروش واقعی سال گذشته است.
در بودجه س��ال جاری نرخ فروش اکثر محصوالت با افزایش نس��بت به س��ال گذش��ته 
پیش بینی شده است. بهای تمام شده برآوردی برای سال 95 )1،711( میلیارد ریال بوده که 
حدود 3 درصد افزایش نس��بت به 94 خواهد داشت. پیش بینی شده سود ناخالص امسال به 
715 میلیارد ریال بالغ شود که در قیاس با عملکرد واقعی سال گذشته با رشد 13 درصدی 

همراه خواهد بود.
این شرکت 650 میلیارد ریالی هزینه های اداری و عمومی و فروش امسال را 183 میلیارد 
ریال در نظر گرفته و پیش بینی کرده سود عملیاتی امسال با 28 درصد رشد نسبت به واقعی 

94 به 532 میلیارد ریال بالغ شود.به علت دریافت وام به منظور تسویه بدهی صندوق ذخیره 
ارزی بانک ملی شرکت هزینه های مالی امسال را )162.5( میلیارد ریال در نظر گرفته، حال 

آنکه هزینه های مالی واقعی سال 94 حدود 93 میلیارد ریال بود.
سیمان خوزستان در سال گذشته بیش از 119 میلیارد ریال درآمد غیرعملیاتی شناسایی 
کرده بود اما در سال جاری به دلیل فروش کلیه سپرده های نزد بانک ها در اسفند ماه 94 که 
به منظور تسویه بدهی به صندوق ذخیره ارزی بانک ملی صورت گرفت، تنها 9 میلیون ریال 

درآمد از این محل پیش بینی شده است.
با توجه به پیش بینی افزایش هزینه های مالی و کاهش قابل توجه درآمدهای غیرعملیاتی 
در س��ال جاری پیش بینی ش��ده سود خالص سخوز امس��ال به 354 میلیارد ریال برسد که 

نسبت به سال گذشته 13 درصد کاهش خواهد داشت.

تداوم کاهش سودآوری سیمان خوزستان

جریان وجه نقد شرکت 

به آفرین دست سری
کارشناس واحد خدمات مالی شرکت پردازش اطالعات مالی نوآوران امین

 پشم شیشه ایران؛ کاهش سود 
باوجود افزایش فروش

 هفته نامه بورس:شرکت پشم شیشه ایران )کپشیر( در 
نظر دارد در سال مالی 95 مقدار تولید خود را نسبت به سال 
گذشته 37 درصد افزایش داده و به 12،150 تن-هزار مترمربع 
برس��اند.بر مبنای نخستین بودجه حسابرسی شده سال مالی 
منتهی به 30 اسفند 95 در سال جاری 7 درصد از تولید عمده 
ترین محصول این شرکت کاسته خواهد شد اما تولید ایزوگام 
که دومین محصول عمده این شرکت به شمار می رود،  نسبت 
به سال قبل 15 درصد افزایش خواهد یافت.در این پیش بینی 
اعالم ش��ده فروش مقداری شرکت تا پایان دوره 12 ماهه 95 
به 12،170 واحد خواهد رسید که در قیاس با عملکرد واقعی 
سال 94 رشد 14 درصدی را نشان می دهد. استراتژی شرکت 
این اس��ت که فروش مقداری محصول عمده خود را در سال 

جاری نسبت به سال گذشته 23 درصد افزایش دهد.
بر اس��اس بودجه اعالمی 7 درصد از پش��م شیش��ه تولیدی 
شرکت در س��ال 95 به صورت صادراتی فروخته خواهد شد. از 
لحاظ فروش ریالی نیز برآورد شرکت این است که امسال رشد 
20 درصدی را نس��بت به سال گذشته تجربه نماید. با توجه به 
پیش بینی افزایش مقدار فروش و همچنین رش��د بهای فروش 
عمده محص��والت بجز ایزوگام، پیش بینی ش��ده فروش ریالی 
شرکت در سال جاری به 496،565 میلیون ریال برسد. شرکت 
بهای فروش محصول اصلی خود یعنی پشم شیشه را با 8 درصد 
رش��د نسبت به سال گذش��ته با قیمت 33،700،000 ریال در 
هر تن برآورد کرده اما پیش بینی کرده در س��ال جاری هر هزار 
مترمربع ایزوگام با قیمت 55،300،000 ریال فروخته شود که 

در قیاس با سال گذشته یک درصد کاهش قیمت خواهد داشت.
فروش برآوردی شرکت برای سال جاری دستیابی به 496،565 
میلیون ری��ال درآمد ناش��ی از فروش خال��ص و ارایه خدمات 
می باشد که در قیاس با سال گذشته 20 درصد افزایش خواهد 
داش��ت. در حالی که در پایان دوره 12 ماهه 94 این ش��رکت به 
حاشیه سود 25 درصدی دست یافته حاشیبه سود سال جاری 
را ب��ا حدود یک درصد افزایش معادل 26 درصد در نظر گرفته 
است.شرکت پیش بینی کرده سود ناخالص امسال با 25 درصد 
افزایش نسبت به سال گذشته به 129،090 میلیون ریال برسد. 
هزینه ه��ای عمومی،  اداری و فروش به مبلغ )46،387( میلیون 
ریال برآورد ش��ده و 317 میلیون ریال به عنوان خالص س��ایر 
درآمدهای عملیاتی در نظر گرفته شده که برآیند آنها پیش بینی 
س��ود عملیاتی 83،020 میلیون ریال را برای شرکت به همراه 
داشته که نس��بت به عملکرد واقعی سال 94 حدود 28 درصد 
رش��د را نشان خواهد داد.اما هزینه های مالی امسال با حدود 2 

میلیارد ریال افزایش نس��بت به س��ال قبل به مبلغ )10،631( 
میلیون ریال پیش بینی ش��ده است.شرکت پیش بینی کرده در 
س��ال جاری 5 میلیارد ریال درآمد حاصل از س��رمایه گذاری و 
3.7 میلیارد ریال درآمد غیرعملیاتی کسب نماید. این در حالی 
است که در سال گذش��ته 38.6 میلیارد ریال به عنوان خالص 
س��ایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی شناسایی کرده بود.با 
کسر مالیات از این مبالغ سود خالص برآوردی شرکت برای سال 
95 مع��ادل 65،995 میلیون ریال اعالم ش��ده ک��ه به ازای هر 
س��هم 983 ریال می باش��د. این در حالی است که سود واقعی 
سال مالی 94 معادل 1207 ریال بود.بدین ترتیب به رغم برآورد 
افزایش فروش و رش��د یک درصدی حاش��یه سود و پیش بینی 
بهبود وضعیت عملیاتی در س��ال جاری، ب��ه دلیل پیش بینی 
افزایش هزینه ه��ای مالی و همچنین برآورد کاهش درآمدهای 
غیرعملیاتی در سال جاری سود برآوردی امسال کپشیر نسبت 
به سود واقعی سال گذشته حدود 19 درصد کاهش یافته است.

 مبلغ فروش 
 بودجه 95 بودجه 95واقعی 94)میلیون ریال(

به واقعی 94
120 %488,2971,074,634قرص

24 %300,938374,022کپسول

54 %445,177684,576آمپول

6-%1,388,5381,307,405کپسول مایع

86- %422,19760,392کاالی خریداری شده
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95مبلغ فروش بودجه 
94مبلغ فروش واقعي 

 هفته نامه بورس: در نخس��تین بودجه حسابرس��ی 
شده س��ال مالی 95 پیش بینی شده ش��رکت داروسازی 
زهراوی تا پایان سال جمعا 1،275 میلیون عدد محصول 
را به ارزش 3،501،029 میلیون ریال به فروش برس��اند. 
فروش برآورد شده نسبت به عملکرد واقعی سال گذشته 

15 درصد رشد را نشان می دهد. 
این شرکت دارویی که در ماه های اخیر سرمایه خود را 
از محل سود انباشته از 80 میلیارد ریال به 240 میلیارد 
ریال افزای��ش داده 97 درصد از فروش خود را در س��ال 
جاری در داخل کش��ور انج��ام خواه��د داد. در حالی که 
حاش��یه سود س��ال 94 زهراوی 73 درصد بود در بودجه 
امسال حاشیه سود این دارویی با سه درصد افت نسبت به 

سال قبل حدود 40 درصد برآورد شده است.
پیش بینی شده س��ود ناخالص شرکت برای امسال به 
1،405،645 میلی��ون ریال برس��د که در قیاس با س��ال 
94 حدود 8 درص��د افزایش خواهد داش��ت. هزینه های 
عموم��ی،  اداری و فروش با 3.5 درصد کاهش نس��بت به 
 پارس��ال معادل )108،254( میلیون ریال در نظر گرفته 

شده است.
بر اس��اس بودجه اعالم ش��ده، امسال نیز همانند سال 
گذش��ته ش��رکت درآمدی از محل س��رمایه گذاری های 
عملیاتی کس��ب نخواهد کرد اما )25،047( میلیون ریال 
هزینه عملیاتی شناس��ایی خواهد کرد ک��ه این هزینه ها 

نسبت به سال گذشته 67 درصد کاهش خواهد یافت.
س��ود عملیاتی برآوردی سال جاری با 14 درصد رشد 
نس��بت به س��ال 94 به مبلغ 1،272،344 میلیون ریال 

پیش بینی شده است.
ش��رکت پیش بینی ک��رده هزینه های مالی امس��ال با 

4درصد افزایش نس��بت به سال گذش��ته به )456،000( 
میلیون ریال برس��د که ب��ا توجه ب��ه پیش بینی افزایش 
فروش منطقی به نظر می رسد. درآمدهای سرمایه گذاری 
غیرعملیاتی ش��رکت در س��ال جاری نیز همانند س��ال 
گذش��ته صفر خواهد بود. این در حالی اس��ت که 9،372 
میلیون ریال به عنوان خالص سایر درآمدها و هزینه های 

غیرعملیاتی پیش بینی شده است.
بدین ترتیب مبل��غ 650،472 میلیون ریال به عنوان 
سود خالص داروسازی زهراوی پیش بینی شده که نسبت 
به س��ال گذشته 19 درصد افزایش را نشان می دهد. سود 
برآوردی هر س��هم این ش��رکت 240 میلیارد ریالی برای 

سال جاری معادل 2،276 ریال است.
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صنایعوشرکتها

باشركتها

 هفته نامه بورس: بر اساس نخستین پیش بینی حسابرسی شده منتهی به 30 اسفند 
95 مقدار تولید ش��رکت صنایع شیمیایی فارس »شفارس« در سال جاری به 64،500 تن 
کاس��ته خواهد شد. امس��ال تولید انواع رزین نسبت به سال قبل کاهش خواهد یافت و در 
نتیجه مجموع تولید ش��رکت در قیاس با س��ال گذشته 27 درصد کاهش خواهد یافت. اما 
پیش بینی ش��ده مقدار فروش و مبلغ فروش نس��بت به سال 94 به ترتیب 11 و 8 درصد 

افزایش را تجربه کنند.
ش��رکت در حالی پیش بینی کرده امسال 64،500 تن محصول را به ارزش 723،488 تن 
بفروش��د که فروش واقعی س��ال 94 معادل 58،146 تن به ارزش 670،462 میلیون ریال 
بود.عمده ترین محصول شرکت رزین است که پیش بینی شده در سال جاری از نظر فروش 
مقداری 11 درصد و از نظر فروش ریالی 2 درصد رش��د را نس��بت به سال گذشته از خود 
نش��ان دهد. بر مبنای پیش بینی انجام ش��ده امسال 12 درصد از فروش شرکت به صورت 
صادرات��ی خواه��د بود که 11 درصد آن ش��امل انواع رزین و یک درصد ش��امل پودرهای 

قالب گیری است.
اما از نظر نرخ فروش برآورد ش��رکت این اس��ت که در س��ال 95 قیمت ان��واع رزین با 8 
درصد کاهش نس��بت به س��ال گذش��ته به 8،018،591 ریال در هر تن افت کند. با وجود 
پیش بین��ی افت بهای فروش این محصول در س��ال جاری اما ب��ه دلیل پیش بینی افزایش 
ف��روش مق��داری، فروش ریالی این محصول در بودجه 95 نس��بت ب��ه واقعی 94 افزایش 
را نش��ان می دهد. پودرهای قالب گیری که حدود 35 درصد از فروش ش��رکت را تش��کیل 
 می دهن��د در س��ال جاری با 6 درصد افزایش قیمت نس��بت به س��ال گذش��ته به فروش 

خواهند رسید.
به طور کلی شرکت صنایع شیمیایی فارس در سال 94 عملکرد ضعیفی نسبت به سال 93 
از خود نش��ان داد. در این س��ال شرکت با تحقق 670،462 میلیون ریال فروش به حاشیه 
س��ود 13 درصدی و 3 ریال س��ود به ازای هر سهم رسید. در حالی که در سال 93 فروش 
ش��رکت 774،517 ریال بود که با حاش��یه سود 13 درصدی مبلغ 40 ریال سود برای هر 

سهم شناسایی کرده بود.
در بودجه سال 95 پیش بینی شده فروش شرکت با 8 درصد افزایش نسبت به سال گذشته 
به 723،488 میلیون ریال رسیده و بهای تمام شده یک درصد افزایش یابد. سود ناخالص 
برآوردی س��ال جاری 131،013 میلیون ریال اس��ت که در مقایس��ه با سال 94 رشد 52 
درصدی را نشان می دهد. برآورد شرکت این است که در سال 95 حاشیه سود با 5 درصد 

رشد نسبت به سال 94 به 18 درصد برسد.
پیش بینی شرکت این است که امسال هزینه های عمومی،  اداری و فروش با 13 درصد کاهش 
نس��بت به سال گذش��ته به )37،616( میلیون ریال برسد. از طرفی شرکت که در سال قبل 
)896( میلیون ریال هزینه عملیاتی ساخته بود برآورد کرده در سال جاری 151 میلیون ریال 
درآمد عملیاتی محقق کند. با توجه به پیش بینی افزایش فروش در سال جاری نسبت به سال 

94 پیش بینی شده هزینه های مالی شرکت نیز 33 درصد افزایش یابد.
این شرکت که در دو سال اخیر درآمدی از محل سرمایه گذاری نداشت پیش بینی کرده در 

سال جاری 464 میلیون ریال درآمد از این محل کسب کند. بر اساس بودجه اعالمی سال 
جاری خالص سایر درآمدهای غیرعملیاتی با 46 درصد افت نسبت به سال قبل به 1،091 
میلیون ریال کاهش خواهد یافت. سود خالص برآوردی شرکت برای سال جاری 31،080 
میلیون ریال اس��ت که نس��بت به سال گذشته رش��د قابل مالحظه ای خواهد داشت. این 
 مبلغ به ازای هر س��هم معادل 49 ریال اس��ت حال آنکه سود واقعی هر سهم سال گذشته 

تنها 3 ریال بود.

پیش بینی رشد 5 درصدی حاشیه سود در »شفارس« اختصاص 222 ریال سود به ازای هر سهم سیمان بجنورد
شرکت سیمان بجنورد در دوره یک ساله منتهی به پایان اسفند ماه 94 مبلغ 87 میلیارد و 145 میلیلون ریال سود خالص 

کسب کرد و بر این اساس مبلغ 222 ریال سود به ازای هر سهم محقق شد.  
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بازار سرمایه)س��نا(، شرکت سیمان بجنورد صورت های مالی یک ساله منتهی به 29 
اس��فندماه 94 را به صورت حسابرس��ی شده منتشر کرد. بر اس��اس این گزارش، این شرکت در سال گذشته با سرمایه 
392 میلی��ارد ری��ال، معادل ی��ک هزار و 32 میلیارد و 454 میلیون ریال درآمد عملیاتی کس��ب ک��رد. از درآمد این 
ش��رکت بهای تمام ش��ده درآمدهای عملیاتی کسر شد و س��ود ناخالص دوره به مبلغ 84 میلیارد و 852 میلیون ریال 
رس��ید. از س��ود ناخالص دوره نیز هزینه های فروش، اداری و عمومی و هزینه های عملیاتی کسر شد و مبلغ 14 میلیارد 
و 804 میلیون ریال س��ود عملیاتی دوره محاس��به شد. از س��ود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی و مالیات کسر شد 
و ب��ا افزوده ش��دن درآمدهای غیرعملیاتی به آن س��ود خال��ص برابر 87 میلیارد و 145 میلیون ریال به دس��ت آمد و 
بر این اس��اس مبلغ 222 ریال س��ود به ازای هر س��هم محقق شد. به س��ود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال 
 اضافه ش��د و در نهایت مبلغ 197 میلیارد و 701 میلیون ریال س��ود انباش��ته پایان دوره در حس��اب های این شرکت 

منظور شد.

دالیل تعدیل مثبت بهمن دیزل اعالم شد
مدیرعامل شرکت بهمن دیزل دالیل تعدیل مثبت سود سال 94 این شرکت را اعالم کرد.

مدیرعامل بهمن دیزل، میرحکیم حسینی، در نامه ای به رییس اداره کل نظارت بر ناشران فرابورسی، دالیل تعدیل مثبت 
سود سال 1394 این شرکت را اعالم کرد. بر اساس این گزارش، تعدیل مثبت سود سال 94 به دلیل تغییر در ترکیب فروش 
محصوالت و نیز افزایش فروش تعدادی و ریالی نسبت به برنامه است و سود ناویژه شرکت مبلغ 240 میلیارد و 48 میلیون 
ری��ال افزای��ش و افزون بر آن، به دلیل کاهش در هزینه های مالی، س��ود پیش از مالیات مبلغ 201 میلیارد و 594 میلیون 
ریال نسبت به پیش بینی سال مذکور افزایش نشان می دهد. همچنین مدیرعامل »خدیزل« تاکید کرد این شرکت هیچ گونه 

تعدیلی در خصوص بودجه سال 95 ندارد.

سرمایه گذاری امید 17 هزار میلیارد ریال سود اندوخت
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید در پایان دوره 12 ماهه منتهی به 30 دی ماه 94 به صورت حسابرسی شده مبلغ 17 

هزار و 108 میلیارد و 217 میلیون ریال سود انباشته در حساب های خود منظور کرد.
مدیریت سرمایه گذاری امید در دوره یک ساله منتهی 30 دی ماه 94، مبلغ 12 هزار و 843 میلیارد و 349 میلیون ریال 
سود حاصل از سرمایه گذاری ها و فروش سرمایه گذاری ها داشت. از درآمد این شرکت هزینه های عمومی، اداری کسر و سود 
عملیاتی دوره معادل 12 هزار و 750 میلیارد و 935 میلیون ریال محاسبه شد. به سود عملیاتی دوره نیز درآمدهای متفرقه 
اضافه شد و پس از کسر مالیات از آن، سود خالص دوره به مبلغ 12 هزار و 793 میلیارد و 204 میلیون ریال رسید و بر این 
اساس مبلغ 426 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در 

نهایت مبلغ 17 هزار و 108 میلیارد و 217 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب های این شرکت منظور شد.

اختصاص سود 1147 ریالی به هر سهم دارویی سبحان
ش��رکت گروه دارویی س��بحان در دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفندماه 94 مبلغ یک هزار و 147 ریال سود به ازای هر 

سهم خود اختصاص داد.
شرکت گروه دارویی سبحان صورت های مالی یک ساله منتهی به 29 اسفندماه 94 را به صورت حسابرسی نشده منتشر 
کرد. بر اساس این گزارش »دسبحا« در دوره یک ساله یاد شده، با سرمایه یک هزار و چهار میلیارد ریال مبلغ یک هزار و 173 
میلیارد و 280 میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها و فروش سرمایه گذاری ها داشت. از درآمد این شرکت هزینه های 
عمومی، اداری و تشکیالتی کسر شد و سود عملیاتی دوره به مبلغ یک هزار و 151 میلیارد و 433 میلیون ریال رسید. به 
سود خالص دوره نیز درآمدهای متفرقه اضافه شد و با کسر مالیات از آن سود خالص دوره به مبلغ یک هزار و 151 میلیارد 
و 591 میلیون ریال محاسبه شد و بر این اساس مبلغ یک 147 ریال سود به ازای هر سهم محقق شد. به سود خالص دوره 
نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه و در نهایت مبلغ یک هزار و 188 میلیارد و 486 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در 

حساب های این شرکت منظور شد.

مپنا 210 ریال سود اندوخت
شرکت گروه مپنا در دوره شش ماهه نخست سال مالی 94 مبلغ 210 ریال سود به ازای هر سهم پوشش داد.

شرکت گروه مپنا در صورت های مالی نیمه نخست سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 94 را حسابرسی شده و با سرمایه 
10 هزار میلیارد ریال منتشر کرد. بر اساس این گزارش »رمپنا« در شش ماهه یاد شده معادل 9 هزار و 943 میلیارد و 29 
میلیون ریال درآمد حاصل از فروش و درآمد ارائه خدمات داش��ت. از درآمد این ش��رکت بهای تمام کاالی فروش رفته کسر 
ش��د و س��ود ناخالص دوره به مبلغ سه هزار و 242 میلیارد و 697 میلیون ریال رسید. از سود ناخالص دوره نیز هزینه های 
عمومی، اداری و تشکیالتی کسر و پس از افزوده شدن درآمدهای عملیاتی به آن سود عملیاتی دوره معادل دو هزار و 748 
میلیارد و 422 میلیون ریال محاسبه شد . از سود عملیاتی نیز هزینه های مالی و مالیات کسر شد و سود خالص دوره به مبلغ 
دو هزار و 96 میلیارد و 699 میلیون ریال کسب شد و بر این اساس مبلغ 210 ریال سود به هر سهم خود اختصاص داد. به 
سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 19 هزار و 828 میلیارد و 854 میلیون ریال سود 

انباشته پایان دوره در حساب های این شرکت منظور شد.

سود انباشته مخابرات به 28 هزار میلیارد ریال رسید
شرکت مخابرات ایران در سال مالی 94 مبلغ 23 هزار و 168 میلیارد و 149 میلیون ریال سود خالص کسب کرد.

شرکت مخابرات ایران در دوره یک ساله منتهی به پایان اسفند ماه 94 مبلغ 24 هزار و 27 میلیارد و 336 میلیون ریال 
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها داشت. از درآمد این شرکت هزینه های عمومی، اداری و تشکیالتی و هزینه های عملیاتی 
کسر شد و مبلغ 22 هزار و 223 میلیارد و 17 میلیون ریال سود عملیاتی دوره محاسبه شد. از سود عملیاتی نیز هزینه های 
مالی کسر و با افزوده شدن درآمدهای متفرقه به آن سود خالص دوره به مبلغ 23 هزار و 168 میلیارد و 149 میلیون ریال 
به دست آمد و بر این اساس مبلغ 505 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داده شد. به سود خالص دوره نیز سود انباشته 
ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 28 هزار و 302 میلیارد و 263 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب های 

این شرکت منظور شد.

سود هر سهم المیران 425 ریال اعالم شد
شرکت المیران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 95، را مبلغ 425 ریال اعالم کرد.

شرکت المیران پیش بینی درآمد هر سهم شش ماهه سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 95 را با سرمایه 60 میلیارد 
ریال، به  صورت حسابرسی شده، منتشر کرد. بر اساس این گزارش، »فالمی« پیش بینی درآمد حاصل از فروش را مبلغ 143 
میلیارد و 98 میلیون ریال اعالم کرده است که با کسر بهای تمام شده کاالی فروش رفته از آن سود ناخالص دوره به مبلغ 
40 میلیارد و 820 میلیون ریال محاسبه شد. از سود ناخالص دوره هزینه های اداری، عمومی و فروش کسر شد و سود عملیاتی 
دوره به مبلغ 28 میلیارد و 899 میلیون ریال رسید. از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی، مالیات کسر و با افزوده شدن 
درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری و متفرقه به آن، سود خالص دوره مبلغ 25 میلیارد و 503 میلیون ریال برآورد شد و بر 
این اساس مبلغ 425 ریال سود خالص به ازای هر سهم در نظر گرفته شد. »فالمی« دالیل تغییرات اطالعات پیش بینی سال 

مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1395 نسبت به اطالعیه پیشین را مطلب زیر اعالم کرد: 
به سبب محدودیت در فرمهای کدال برای نخستین پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 
1395، شمار 631 هزار عدد به مبلغ یک میلیارد و 750 میلیون ریال بابت تیغ یکبار مصرف و تعداد 360 هزار عدد به مبلغ 
237 میلیون ریال بابت تیغ صورت تراشی به عنوان جایزه و اشانتیون جمعاً به تعداد 991 هزار عدد به مبلغ یک میلیارد و 
987 میلیون ریال به س��رفصل فروش خالص درآمد ارائه خدمات و بهای تمام ش��ده کاالی فروش رفته و خدمات ارائه شده 

اضافه شده که در این فرم مبالغ واقعی در سرفصل فروش و بهای تمام شده کاالی فروش رفته لحاظ شده است.

سیمان بهبهان به سود 129 میلیارد ریالی رسید
شرکت سیمان بهبهان در دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 94، مبلغ 129 میلیارد و 783 میلیون ریال سود خالص 

کسب کرد و بر این اساس مبلغ دو هزار و 360 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.
ش��رکت س��یمان بهبهان صورت های مالی یک ساله منتهی به 29 اسفندماه 94 را با سرمایه 55 میلیارد ریال، به صورت 
حسابرسی شده منتشر کرد. بر اساس این گزارش »سبهان«در سال 94 مبلغ 724 میلیارد و 48 میلیون ریال درآمد عملیاتی 
داشت؛ که پس از کسر بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی از آن، سود ناخالص دوره مبلغ 196 میلیارد و 158 میلیون ریال 
محاسبه شد. از سود ناخالص دوره، نیز هزینه های اداری، عمومی و فروش و هزینه های عملیاتی کسر شد و سود عملیاتی به 
مبلغ 109 میلیارد و 50 میلیون ریال رسید. با کسر هزینه های مالی و اضافه شدن درآمدهای غیر عملیاتی به سود عملیاتی 
دوره، مبلغ 129 میلیارد و 783 میلیون ریال سود خالص دوره محاسبه شد و بر این اساس مبلغ دو هزار و 360 ریال سود به 
ازای هر سهم محقق شد. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال افزوده شد و در نهایت مبلغ 277 میلیارد و 643 

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

اولین بودجه 95واقعی 94واقعی 93صنایع شیمیایی فارس )شفارس(

774,517670,462723,488فروش

592,475-584,546-677,584- بهای تمام شده
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18 %13 %13 %حاشیه سود ناخالص

 پیشنهاد سود
 1،576ریالی 
برای هرسهم پاکشو

 هفته نامه بورس:شرکت پاکشو پیش بینی کرده در 
س��ال مالی 95 مقدار تولید و فروش با 8 درصد و مبلغ 
فروش با 10 درصد رش��د نس��بت به بودجه سال مالی 

94 همراه شود.
این ش��رکت 700 میلی��ارد ریالی در نخس��تین بودجه 
حسابرس��ی ش��ده س��ال مالی منتهی ب��ه 95/12/30 
مقدار تولید س��ال ج��اری را 215،084 تن پیش بینی 
ک��رده اس��ت. ب��ر مبن��ای بودج��ه اعالمی ای��ن مقدار 
 محص��ول به ارزش 7،345،453 میلی��ون ریال فروخته 

خواهد شد.
محصوالت پاکش��و ش��امل پودر و مایعات البسه، مایعات 
و س��ایر محصوالت ب��وده  که مایعات بی��ش از نیمی از 
فروش ش��رکت را در برمی گیرد. پیش بینی شده مقدار 
تولید و مقدار فروش مایعات در س��ال جاری نس��بت به 
س��ال گذش��ته 7 درصد افزایش یافت��ه و ارزش فروش 
 ای��ن گ��روه از محص��والت 9 درص��د بیش��تر از بودجه 

سال 94 باشد.
بخش کمی از فروش ش��رکت به صورت صادراتی است. 
در بودجه س��ال جاری نی��ز همانند بودجه س��ال قبل 
فروش صادراتی محصوالت 6 درصد برآورد ش��ده است. 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه در دوره 9 ماهه 94 ش��رکت 
 توانس��ت 7 درصد محصوالت خود را در خارج از کشور 

به فروش برساند.
 از نظر نرخ فروش نیز ش��رکت امس��ال پیش بینی کرده 
هر تن پودر و مایعات البسه را با 2 درصد رشد نسبت به 
پارس��ال با قیمت 38،986،801 ریال، هر تن مایعات را 
با یک درصد افزایش با بهای 29،870،971 ریال و سایر 
محصوالت را بدون تغییر نرخ نسبت به بودجه سال 94 

به فروش برساند.
براس��اس پیش بینی صورت گرفته در سال جاری ارزش 
فروش کل محصوالت پاکش��و ب��ه 7،345،453 میلیون 
ریال خواهد رس��ید. بهای تمام ش��ده با توجه به رش��د 
فروش مع��ادل )4،690،323( میلیون ریال خواهد بود 
که در قیاس با بودجه 94 حدود 8 درصد بیشتر خواهد 

بود. پیش بینی شده حاشیه سود سال 95 با یک درصد 
افزایش نسبت به سال گذشته به 36 درصد برسد.

در دوره 9 ماهه سال مالی 94 حدود 38 درصد از مواد 
اولیه مورد نیاز شرکت از خارج از کشور تأمین شده که 
در مقایسه با سال 93 نیاز شرکت به مواد اولیه خارجی 

2 درصد افزایش یافته است.
مناب��ع ارزی این دوره 8،443،596 دالر و مصارف ارزی 
30،039،069 دالر ب��ود که در بخ��ش منابع ارزی نرخ 
براب��ری ه��ر دالر 34،109 ری��ال و در بخ��ش مصارف 
معادل 29،690 ریال بود. بر مبنای بودجه اعالمی س��ال 
95 هزینه ه��ای عمومی،  اداری امس��ال به )572،586( 
میلیون ریال می رس��د که نسبت به سال قبل حدود 19 
درصد بیشتر خواهد بود. درآمدهای سرمایه گذاری های 
عملیاتی با 14 درصد رش��د به مبل��غ 49،569 میلیون 
ری��ال در نظ��ر گرفته ش��ده و خالص س��ایر درآمدها و 
هزینه های عملیاتی همانند س��ال گذش��ته صفر برآورد 

شده است. 
پاکش��و پیش بینی کرده در پایان دوره 12 ماهه س��ال 
مالی 95 مبلغ 2،132،113 میلیون ریال سود عملیاتی 
شناس��ایی کند که ای��ن مبلغ در قیاس ب��ا بودجه 94 

حدود 12 درصد افزایش را نشان می دهد.
با توجه به پیش بینی افزایش فروش ش��رکت هزینه های 
مالی امس��ال را با 2 درصد رشد نسبت به سال گذشته 
به مبلغ )437،683( میلیون ریال در نظر گرفته اس��ت.

درآمد سرمایه گذاری های غیرعملیاتی 23،456 میلیون 
ری��ال پیش بینی ش��ده که نس��بت به پارس��ال 4،019 
میلی��ون ریال افزایش را حکای��ت می کند. بدین ترتیب 

سود خالص پاکشو در سال جاری به مبلغ 1،471،157 
میلی��ون ری��ال پیش بینی ش��ده که به ازای هر س��هم 
2،102 ری��ال خواهد بود. س��ود برآوردی س��ال جاری 
پاکشو نسبت بهEPS  سال 94 این شرکت با 10 درصد 

افزایش در نظر گرفته شده است. 
سود سهام پیشنهادی هر سهم در مجمع سال مالی 94 
معادل 1،500 ریال و در مجمع س��ال مالی 95 معادل 
1،576 ریال اعالم شده اس��ت. شرکت پاکشو در پایان 
دوره 9 ماه��ه 94 توانس��ت با تحقق ح��دود 59 درصد 
از تولی��د، و ف��روش مقداری و همچنی��ن 60 درصد از 
 ف��روش ریالی ب��رآوردی کل س��ال 1278 ریال س��ود 

محقق کند.

 

%

%

%

 

%

%

%

ترکیب فروش بودجه 95 

 هفته نامه بورس: در هفته ای که گذشت اعالم پیش بینی درآمد سهام شرکت سایپا 
بازار را در ش��وک فرو برد. این ش��رکت که در سال گذشته به اعالم درآمد 45 ریالی برای 
هر سهم اکتفا کرده بود، ناگهان درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 95 

را با رشد چشمگیر 126 درصدی مبلغ 102 ریال اعالم کرد.
این ش��رکت در صورت های مالی ارائه ش��ده، اعالم کرد که این جهش مثبت ناشی از 
پیش بینی رش��د فروش 30 درصدی محصوالت بوده است. گفتنی است وقتی در تاریخ 
19 اردیبش��هت، نماد سایپا بسته شد، زمزمه هایی راجع به فروش سهام سایپا کاشان به 
ش��رکت سیتروئن و تعدیل مثبت حداکثر 50 درصدی سود هر سهم این شرکت و حتی 

بیشتر و تا رقم 28 تومانی هر سهم شنیده می شد.
اما وقتی  اطالعات جدید این ش��رکت با س��رمایه 3.9 هزار میلیارد تومانی منتشرشد، 
پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به اسفند 95 از 45 ریال قبلی با 126.6 درصد 
افزایش به 102 ریال رس��ید و نش��ان داد که گمانه زنی ها چندان هم منطبق با واقعیت 

نبوده اس��ت. گفتنی است رقم جدید س��ود که ناشی از افزایش فروش حدود 30درصدی 
نسبت به سال گذشته و از 306 به 401 هزار دستگاه مخصوصا« گروه پراید بود.

همچنین هزینه های جذب نشده از حدود 94 میلیارد تومان به یک میلیارد تومان کاهش 
یافته که نتیجه آن تبدیل خالص هزینه -درآمدهای عملیاتی منفی 85 میلیارد تومانی به 
مثبت 7.3 میلیارد تومان اس��ت. هزینه های مالی هم با کاهش حدود 175 میلیارد تومانی 
همراه اس��ت. در این میان برخی فعاالن با اشاره به کاهش 15 درصدی فروش در فروردین 
و تعدیل منفی س��ال گذش��ته )از 46 به 20 تومان(، در تحقق سود اعالمی تردید کردند اما 
گروهی دیگر با اشاره به قراردادهای جدید سایپا از جمله تخصیص 30 هزار خودروی آریو 
برای نوس��ازی ناوگان حمل و نقل عمومی و همچنین تولید محصول جدید با س��یتروئن، 

معتقدند سایپا در سال جاری حرف های زیادی برای گفتن خواهد داشت.
بنابراین گزارش آخرین قیمت هر س��هم ش��رکت 1480 ریال بوده و نسبت قیمت هر 

سهم به درآمد آن 7.22 بوده و شرکت 24.95 درصد سهام شناور دارد.

با افزایش 126 درصدی درآمد سهام رخ داد 

شوک بازار با جهش سود سایپا
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 هفته نامه بورس: صنعت خودروسازی از جهات مختلفی 
دارای اهمیت  ویژه ای است. این صنعت یکی از مهمترین صنایع 
در ایجاد ارزش افزوده در کشور است و در جذب سرمایه های 
داخلی و خارجی نقش بسزایی را ایفا می کند.صنعت خودرو 
با ایجاد اشتغال به صورت مستقیم و غیرمستقیم با صنایعی 
همچون فوالد،  آلومینیوم، مس،  الس��تیک و س��ایر صنایع در 

ارتباط است.
در کشور ما صنعت خودروس��ازی حدود 13 درصد از ارزش 
افزوده صنعت و حدود 12 درصد از اشتغال زایی را برعهده دارد. 
یافته های تحقیق های انجام شده حاکی از آن است که از منظر 
شاخص های کالن از قبیل تولید، ارزش افزوده، سرمایه گذاری 
اش��تغال، تراز تجاری و غیره صنعت خودروس��ازی کش��ور از 
وضعیت مناسبی برخوردار نیست. رکود حاکم بر تولید و افت 
ش��دید تولید در سال های اخیر، کاهش به کارگیری ظرفیت 
تولید به س��طح حدود 40 درصد، اختصاص حدود 6 درصد 
اش��تغال بخش صنعت، افزایش حجم واردات خودرو به بیش 
از 4/2 میلی��ارد دالر و کاهش صادرات خودرو به حدود 106 

میلیون دالر در سال 1393 از مصادیق بارز آن است. 
در س��ال 2014 ای��ران با تولید حدود یک میلیون دس��تگاه 
خودرو در جایگاه هجدهم خودروس��ازی جهان قرار داشت و 

سهم آن از کل تولید جهانی خودرو حدود 2/1 درصد بود. 
کش��ورهای چین، آمریکا، ژاپن، آلمان، کره جنوبی و هند به 
ترتیب رتبه اول تا شش��م تولید خودروی جه��ان را به خود 
اختصاص داده اند.بر اس��اس آخرین اطالعات منتش��ر شده، 
صنعت خودروسازی کشورمان در سال 94 جمعا 982،834 
دستگاه تولید کرده که نسبت به تولید واقعی سال 93 بیش از 

12 درصد کاهش را نشان می دهد.
از مجموع 982 هزار و 834 دس��تگاه خودروی تولید شده در 
کشور در سال گذشته، ایران خودرو با تیراژ 510 هزار و یک 
دستگاه و س��هم تیراژی 52 درصد در صدر گروه قرار داشته 
و گروه س��ایپا با تیراژ 315 هزار دس��تگاه و سهم تیراژی 32 
درصد جایگا دوم را به خود اختصاص داد. سایر خودروسازان با 
تولید 157 هزار و 834 دستگاه سهم تیراژی حدود 16 درصد 
را کس��ب کردند.کمترین تولید مربوط به ش��رکت های ایران 
 خودرودیزل با تیراژ 2،176 دستگاه و سایپا دیزل با تیراژ 3،065 
دس��تگاه بود.ارزش بازار خودروهای تولید داخل در سال 94 
حدود 262،553،110 میلیون ریال بود که نسبت به سال 93 

متحمل حدود 2 درصد افت شد.
از این میزان ارزش، سهم گروه  ایران خودرو 60 درصد و سهم 
گروه سایپا 26 درصد و سهم س��ایر خودروسازان 14 درصد 
بوده اس��ت.بر اساس پیش بینی انجام شده در سال 95 مقدار 
تولید کل خودروسازان نسبت به سال گذشته 1 درصد افزایش 
خواهد داش��ت. شرکت های ایران خودرو، ایران خودرو دیزل، 
سایپا دیزل و زامیاد تولیدات سال 95 را نسبت به سال گذشته 
ب��ا افزایش در نظر گرفته اند اما س��ایپا و پارس خودرو برآورد 
کرده اند که در سال جاری تولیدات شرکت نسبت به سال 94 
کاهش یابد.از نظر ارزش فروش محصوالت اما شرکت ها چشم 
انداز مطلوبتری ارایه کرده اند. پیش بینی ها حاکی از آن است 
که در س��ال جاری ارزش فروش محصوالت خودروس��ازان با 
26 درصد رشد نسبت به سال 94 به 329،664،437 میلیون 

ریال خواهد رسید.
ایران خودرو ارزش فروش محصوالت خود را در سال 95 با 10 

درصد رشد نسبت به سال گذشته در حدود 173،331،496 
میلیون ریال برآورد کرده اس��ت. س��ایپا نیز پیش بینی کرده 
امس��ال 9 درصد افزایش در ارزش فروش محصوالتش ایجاد 
ش��ود. اما بیشترین پیش بینی رش��د ارزش فروش مربوط به 
ش��رکت های ایران خودرودیزل، س��ایپا دیزل و پارس خودرو 
اس��ت که به ترتیب 163 درص��د، 117 درصد و 127 درصد 
رش��د را برای مبلغ فروش سال جاری متصور شده اند. زامیاد 
نیز پیش بینی کرده امس��ال ارزش فروش محصوالتش با 84 
درصد افزایش نسبت به سال گذشته به 17،123،499 میلیون 
ریال برسد.  از نظر ارزش بازار نیز سایپا با اختصاص 58 هزار 

میلیارد ریال در جایگاه نخست خودرو سازان قرار دارد.

نتیجه گیری
با توجه به بهبود شرایط سیاسی کشور و توافقات صورت گرفته 
به نظر می رسد در صورت بهبود دسترسی به قطعات و اجزای 

تأمین ش��ده از کشورهای خارجی، ش��رکت های خودروساز 
داخلی روند رو به رشدی را در پیش گرفته اند. با وجود اینکه 
تولیدات پیش بینی شده برای سال جاری هنوز هم با حداکثر 
تولید در س��ال 2011 فاصله دارد اما انتظار می رود وضعیت 
تولید ش��رکت ها در صورت اجرایی شدن پروژه های برآوردی 

در سال های آتی مطلوبتر شود.
از طرف��ی با توجه به حذف تحریم ها و بازش��دن درهای بازار 
ایران به روی تولیدکنندگان جهانی، ش��رکت های خودروساز 
داخلی به رقابت در کالس جهانی ناگزیر هستند. در این راستا 
دل بستن به تعرفه واردات نمی تواند امیدبخش بقای صنعت 

خودروسازی کشور در بلند مدت باشد.
به نظر می رس��د بهتر است خودروسازان داخلی با استفاده از 
تجربیات جهانی استراتژی های خود را تغییر داده و به سمت 
کاهش هزینه و مش��تری م��داری گام بردارند ت��ا بتوانند به 

بهترین نحو از فرصت های ایجاد شده استفاده کنند.

با اختصاص 58 هزار میلیارد ریال از رشد جاری بورس تهران:

سایپا در جایگاه نخست خودروسازان بورس قرار گرفت

خبــر
صنعت بانکداری در ترازوی بازار سرمایه

 هفته نامه بورس:در هفته ای که گذش��ت ش��رکت کارگزاری بانک کش��اورزی در قالب »سلس��له نشس��ت های 
تحلیل برتر« اقدام به برگزاری جلس��ه ای تحت عنوان »نشس��ت تحلیلی صنعت بانکداری« کرد. این نشست با حضور 
گسترده مدیران ارشد شرکت های کارگزاری، تأمین سرمایه ها، مشاورین سرمایه گذاری، هلدینگ های سرمایه گذاری، 
شرکت های سبدگردان، اهالی رسانه و سایر کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه در سالن همایش های دکتر غالمرضا 

اسالمی بیدگلی برگزار شد.
در این جلسه گزارش تحلیلی تهیه شده توسط شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار برای حاضرین ارائه شد و امیرمهدی 
صبائی کارش��ناس این ش��رکت در تحلیل و بررسی خود از صنعت بانکداری، به وضعیت نقدینگی کشور از فروردین 83 
 تا بهمن 94 اش��اره کرد. وی اظهارداش��ت: نقدینگی 51 هزار میلیارد تومانی در  فروردین 83 به 91 هزار میلیارد تومان
 در فروردی��ن 85 افزایش یاف��ت. همچنین در بهمن 92 این نقدینگی 575 هزار میلیارد تومانی، در بهمن 94 به بیش 
از 975 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این کارش��ناس بازار س��رمایه با توجه به این میزان نقدینگی موجود در عرصه 
اقتصادی کشور، مجموعه سرمایه بانک های بورسی و فرابورس را  23 تا 24 هزار میلیارد تومان و ارزش روز این صنعت 

در بازار سرمایه 48 هزار میلیارد تومان عنوان کرد. 
ادغام بانک ها تنها گزینه نجات صنعت بانکداری

در ادامه این نشست تحلیلی، حسین عبده تبریزی، مشاور مدیریت و تأمین مالی وزیر راه و شهرسازی و دبیرکل سابق 
بورس تهران نیز  در ارزیابی خود از صنعت بانکداری بازار سرمایه کشور، گزارش ها و صورت های مالی بانک های حاضر در 
بازار سرمایه را مورد انتقاد قرار داد و اظهارداشت: در بازار سرمایه ایران ناگزیریم که بسیار فراتر از این گزارش ها حرکت کنیم 
و سطح تحلیل های خود را افزایش دهیم. وی عملکرد ضعیف بانکها را تنها ناشی از اقتصاد کالن کشور  ندانست و بر توجه 
به نقش خود بانک ها تاکید کرد. این استاد مالی با اشاره به عدم برخورداری بانک های خصوصی از تسهیالت تکلیفی، تصریح 
کرد: در واقع بیشتر نگرانی من از این حیث است که نمی دانیم تا چه میزان باید به ارقام اعالم شده از سوی بانک ها اعتماد 
و اتکا کرد. وی از لحاظ کردن وجه التزام در سود بانک ها و عدم دریافت ذخیره به عنوان ایرادی نام برد که در حال حاضر 
از سوی بانک ها اعمال و هیچ ایرادی نیز به آن وارد نمی شود. عبده تبریزی با انتقاد از پرداخت نرخ های باال برای سپرده های 
سرمایه گذاران از سوی برخی از بانک و موسسات مالی و اعتباری، از این اقدام به عنوان عاملی نام برد که سبب شده است 

تا دیگر بانک ها نیز مجبور به پرداخت چنین نرخ هایی به سپرده گذاران خود شوند. 
درآمدهای جدید بانکداری در راه است

همچنین در این نشس��ت تحلیلی عضو هیات مدیره بانک کش��اورزی و رییس هیات مدیره ش��رکت کارگزاری بانک 
کشاورزی  نیز گفت: در حال حاضر خدمات بانکداری به صورت رایگان به مردم ارایه می شود؛ این درحالیست که بانک ها 
سرمایه گذاری های باالیی را در حوزه آی تی خود انجام داده اند. فروغی فر با بیان اینکه در حال حاضر در آمدهای مشاع 
از ظرفیت رشد 7 برابری برخوردار است، اعالم کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در این صنعت، مقرر شده 
اس��ت که این درآمدها تا 4 برابر افزایش یابد؛ در واقع بانک ها به س��مت در یافت کارمزد از ارایه خدمات خود حرکت 

می کنند و سهامداران باید در تحلیل های خود این مساله را مورد توجه قرار دهند.

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 1395/02/28 - دوره زمانی: هفتگی

اوراق بدهــی

تولید و فروش
فروش )م.ر(تولید )دستگاه(

پیش بینی تولید تولید سال 94تولید سال 93
پیش بینی فروش فروش سال 94فروش سال 93سال 95

سال 95
601,393510,001515,001167,453,991157,424,093173,331,496ایران خودرو

374,226315,000306,52069,233,27967,390,12673,624,736سایپا
3,3332,1765,0017,092,2764,571,68712,033,593ایران خودرودیزل

5,2613,0656,8567,683,5046,170,76513,379,696سایپادیزل
28,41724,55240,2016,696,9239,312,02517,123,499زامیاد

108,707128,040123,7008,782,78217,684,41440,171,417پارس خودرو
-121,121,337982,834997,279266,942,755262,553,110329,664,437

 سود خالصنسبت های مالی
به فروش

سود )زیان( 
عملیاتی

بازده دارایی ها 
ROA

نسبت 
جاری

گردش 
موجودی کاال

نسبت 
بدهی

 نسبت
پوشش بهره

 سود خالص به
 هزینه های مالی

0.4912,231,4760.010.918.730.870.900.06ایران خودرو
2.309,606,0480.020.605.470.921.230.22سایپا

1.01-0.08-0.220.742.311.32-317,756-32.20-ایران خودرودیزل
0.012,659,6911.690.545.591.550.966.06سایپادیزل

2.601,162,2060.051.313.700.751.730.66زامیاد
0.422,176,8230.010.4515.861.121.000.08پارس خودرو

سرمایهمشخصات کلی شرکت ها
)میلیون ریال(

حقوق صاحبان سهام 
)میلیون ریال(

ارزش دفتری
  )ریال(

قیمت روز 
)ریال(

 ارزش بازار
سرمایه در گردش)میلیون ریال(

8,543,612-15,300,00014,795,454226,370,446,2003,57754,728,100ایران خودرو
30,408,898-39,267,0006,832,599268,295,664,9331,48058,115,160سایپا

3,918,086-28,719,896,9161,2986,475,722-5,756,644-4,989,000ایران خودرودیزل
6,347,731-11,395,492,5001,4613,068,100-5,426,425-2,100,000سایپادیزل

5,530,0002,118,60811,715,902,2401,1226,204,6601,730,877زامیاد
8,894,708-12,260,310,0181,4469,795,204-1,809,907-6,774,000پارس خودرو

روند سودآوری
EPS

P/Eدرصد سهام حجم مبنا
شناور

 پیش بینی 
هزینه مالی 95

سود و زیان 
انباشته بودجه 95سال 94سال 93

3313,520,0811,898,780 %394535663.883,044,000ایران خودرو
11,650,707-257,816,880 %1346210032.891سایپا

10,905,703-413,832,360 %1.61,996,000-779-836-948-ایران خودرودیزل
7,589,425-443,757,518 %1,07811461840,000-538-سایپادیزل

408,127-511,162,206 %118113.852,212,000زامیاد
8,783,760-332,168,783 %4182557.842,710,000-528-پارس خودرو

مقدمات ساخت اولین خط ریلی با مشارکت بخش خصوصی فراهم شد 

650 میلیارد تومان سرمایه گذاری گل گهر 
برای ساخت را ه آهن 
 گروه تریبون: اس��تفاده ازحداکثر توان داخل در شرایط کنونی یکی از نکات قابل 
تاملی به ش��مار می آید که در صورت تحقق ، بس��تر مناسبی را برای جامه عمل پوشیدن 
فرامین اقتصاد مقاومتی به وجود خواهد آورد. بر این اساس تأمین مالی پروژه های اقتصادی 

برای گذر از دوران رکود از اهمیت ویژه ای بر خوردار است. با توجه به این 
موارد چندی پیش همزمان با سفر رئیس جمهور به کرمان؛ حرکتی قابل 
توجه صورت گرفت که تداوم این تدبیر می تواند تسریع کننده ساماندهی 

برخی از چالش های اقتصادی به شمار آید. 

مشارکت هزار میلیارد تومانی توان داخل 
تفاهمنامه احداث خط ریلی کرمان - بردسیر - سیرجان بین شرکت 
راه آهن جمهوری اس��المی ایران و ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر 
سیرجان امضا شد.ناصر تقی زاده مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر با بیان این مطلب گفت:این نخستین خط ریلی در کشور است 
که توسط بخش خصوصی احداث می شود.تقی زاده بیان کرد: این خط 
طی مدت س��ه سال آینده احداث خواهد ش��د و پیرو این تفاهمنامه، 

هزینه حمل بار بیش��تر از قرارداد به مجتمع گل گهر س��یرجان اختصاص می یابد.مدیر 
عامل ش��رکت معدنی و صنعتی گل گه��ر، امضا این تفاهم نامه را گامی ارزش��مند برای 
ایجاد ظرفیت های اشتغال جدید در منطقه سیرجان دانست وافزود: البته انتظار است که 
با حمایت مدیران و مس��ئولین این طرح هر چه زودتر به بهره برداری برس��د.تقی زاده از 
مشارکت 65 درصدی شرکت گل گهر و 35 درصدی دولت )شرکت راه آهن(؛ برای احداث 
راه آهن کرمان به سیرجان خبر داد و تصریح کرد: این پروژه از سال 96 به مدت سه سال 

با هزینه ای حدود یک هزار میلیارد تومان اجرایی خواهد شد.

سه مثلث امید، معدن وبانک در کنار یکدیگر
بر پایه این گزارش همزمان با رویداد مذکور، مدیران عامل بانک سپه و گروه سرمایه گذاری 
امید از پروژه  های مختلف معدنی و صنعتی در شرکت های گل گهر،جهان فوالد ، گهر زمین 
بازدید داش��تند. محمد کاظم چقازردی مدیرعامل بانک سپه گفت : آنچه که حائز اهمیت 
اس��ت توجه به محورهای تولید وارزش آفرینی واحد های تولیدی است که دچار مشکل و 
دور باطل نشوند. چقازردی افزود :البته در این زمینه، سه مثلث امید، معدن وبانک در کنار 
یکدیگر فعالیت می کنند و اگر مشکلی برای هرکدام از آنها پیش بیاید اثرات آن روی بقیه 
نیز محرز خواهد بود. همچنین این مسایل نشان می دهد که همه ما هدف واحد داریم و در 
هرکجا که نیاز باشد باید از یکدیگر حمایت و پشتیبانی کنیم. وی با اشاره به اینکه ماهیت 
این نوع سرمایه گذاری ها نشستن پول در پروژه ها وساختار میان مدت وبلند مدت آنهاست 

تصریح کرد: اگر به این مورد توجه نکنیم، نمی توانیم به موفقیت برسیم.

عملکرد قوی در جذب سرمایه گذاری خارجی 
مدیر عامل بانک س��په ، اولین عنصر یک مجموعه مفید و پویا را عش��ق وعالقه عنوان 
کرد وافزود : عشق با خودش خالقیت، ابتکار، تدبیر وتعقل می آفریند واحساس مسئولیت 

به وجود می آورد. البته انتظاری که همه از یک مجموعه موفق دارند نیز همین احس��اس 
مسولیت هاست. چقازردی با تقدیر از خدمات مدیر عامل گل گهر تصریح کرد : ایشان عالوه 
بر عملکرد مطلوب تاکنون در حوزه کاری خود کامال مجرب، حرفه ای و عالقمند نشان داده 

اند. همچنین در ارتباط باجذب سرمایه گذاری های خارجی نیز بسیار قوی عمل کرده اند.

پرهیز از سرمایه گذاری های غیر اقتصادی 
بر پایه این گزارش علی عسگری؛ مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری امید نیز دراین نشست 
گفت :یکی از دغدغه های کشور طی سال های اخیر پرهیز از خام فروشی و ارتقای حلقه های 
تولید در کشور بوده است. بر این اساس در اصالح قانون مالیات ها 20درصد معافیت مالیاتی 
خام فروش��ی داشته ایم که این امر در راستای ارتقای تولید داخل ضروری و کمک کننده 
خواهد بود. وی افزود: الزمه ارتقای سطح تولید، کاهش هزینه های تولید 
وبرنامه ریزی برای آن است که شرکت گل گهراجرای این مهم را مدنظر 
قرار داده واقدامات موثری نیز انجام داده است.عس��گری با اشاره به اینکه 
الزمه س��ودآوری در شرکت کاهش هزینه هاست تصریح کرد: در شرایط 
کنونی باید حس��اب س��رمایه گذاری های خود را بکنی��م و نباید زیر بار 

سرمایه گذاری هایی برویم که اقتصادی نیست. 

ضرورت افزایش سودآوری در بیالن کاری
عس��گری با اشاره به اینکه در شرایط کنونی تا حدودی مسیر جذب 
سرمایه گذاری هموارترشده است اظهار داشت :بر این اساس حتی االمکان 
برای س��رمایه گذاری هایی که شروع کرده اید باید به دنبال منابع باشید 
چرا که منابع داخلی کش��ور محدود است و باید به دنبال منابع خارجی 
رفت وبه جد این موضوع را پیگیری کرد.مدیر عامل گروه س��رمایه گذاری امید، نقش گل 
گهر درتوس��عه اقتصادی را بس��یار حائز اهمیت عنوان کرد و گفت: سهامداران از ما انتظار 
سود دارند و اگر نتوانیم میزان سود را برای سهامداران ارزشمند کنیم پشتوانه مردمی خود 
را ازدست خواهیم داد. بر این اساس الزمه حفظ این منبع اجتماعی افزایش سودآوری در 
بیالن کاری ش��رکت است و اهمیت گل گهر هم برای شرکت امید وهم بانک سپه بسیار 

واضح است و باید به گل گهروسرمایه گذاری درآن با درجه اهمیت ملی نگریست.

ثبوت قیمت تمام شده همچون سال 93 
همچنین ناصر تقی زاده مدیرعامل ش��رکت معدن��ی و صنعتی گل گهر هم در این 
نشس��ت به عملکرد ش��رکت در سال های اخیر اش��اره کرد و گفت: 2/8 میلیارد تن از 
ذخایر اس��تخراج آهن در جهان س��هم ایران بوده که در این بین 40 درصد این ذخایر 
در محدوده گل گهر اس��ت. وی افزود: عمده مش��کل مجموعه در بخش حمل و نقل 
اس��ت که هزینه های باالیی را به خود اختصاص داده اس��ت. بر این اساس سعی کرده 
ایم با هدف گذاری 10 میلیارد تن از بار انتقالی به بندر را، با خطوط ریلی انجام دهیم 
که هزینه هاکم تر ش��ود.مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با اشاره به اینکه 
در راس��تای صرفه جویی اقداماتی انجام داده ایم تصریح کرد : بازخورد این مس��له در 
کاهش قیمت تمام ش��ده 8 درصد ناش��ی از صرفه جویی و 28 درصد ناشی از عوارض 

دولتی بوده است. 
تقی زاده از معادل بودن قیمت تمام ش��ده س��ال 95 قیمت تمام شده مطابق سال 
93 به عنوان یکی از اهداف مجموعه گل گهر در س��ال جاری خبر د اد و افزود : و به 
نظر می آید با سیاست ها و اقدامات خوبی که برنامه ریزی شده است بتوان گل گهر را 
به جایگاه واقعی خود برسانیم البته در این روند همواره از تالشها و حمایت های بانک 

سپه، گروه سرمایه گذاری امید و سایر سهامداران کمال تشکر را داریم.

فاینانس بزرگترین کشتی سازان جهان برای غدیر
 ادامه از صفحه 9

  چه دالیلی شرکت های خارجی را برای سرمایه گذاری در ایران عالقمند کرده است؟ 
به گفته یکی از شرکت های خارجی، سرمایه گذاری در ایران سهل تر از سرمایه گذاری در کشور های همسایه و مجاور 
اس��ت. به این خاطر که این کشورها نیروی انسانی ماهر ندارند و این سرمایه گذاری بسیار مشکل و گران تمام می شود، 
ولی در ایران این مش��کالت وجود ندارد. افراد با یک آموزش س��طحی و ابتدایی با کار آشنا می شوند و کار خود را انجام 
می دهند، همینطور قیمت ش��ده پروژه ها هم بس��یار کاهش می یابد. زمانی که شرکتی حاضر می شود در ایران به مدت 

طوالنی سرمایه گذاری کند، به این معناست که امنیت اقتصادی در کشور حاکم است. 

 در کنار موضوعات کلی اشاره ای هم به  مسائل داخلی  اقتصاد داشته باشیم؛ به طور مثال بسیاری از 
مردم وابستگی نرخ رشد اقتصادی را مرتبط با صنعت مسکن می دانند، نظر شما چیست؟

صنعت مسکن  بخش بزرگی است که می تواند تاثیر بسیاری در رشد اقتصاد کشور داشته باشد، ولی باید توجه داشت 
که صنعت مس��کن هم به نوعی وابس��ته از 70 صنعت دیگر است. زمانی که بخش مسکن فعال شود، بخش های دیگر هم 
فعال می شوند. این بخش می تواند بر روی شرکت های سیمان، فوالد، تولید کاشی، لوله و پروفیل و انواع لوازم ساختمانی اثر 
بگذارد و طبیعی است که با رشد مسکن بخش های دیگر هم رشد می کنند . در حال حاضر بسیاری از بخش های صنعتی 
پول های خود را به بخش مسکن منتقل می کنند و این سود برای بخشی از جامعه غیر عادی و اشتباه است، همین عامل 
باعث می شود که بخش های دیگر اقتصاد ضعیف عمل کنند و عملکرد خوبی نداشته باشند. صنعت مسکن هم مانند مابقی 
صنایع است و موتور محرک اقتصاد، فقط صنعت مسکن نیست و همه بخش ها در رشد و شکوفایی اقتصاد دخیل هستند.

  با توجه به شرایط حال و آینده سرنوشت شرکت های  بورسی را چطور می بینید؟  
بورس روند مثبت خود را طی کرده و از رکود خارج ش��ده و اثرات روانی بر افراد مختلف داشته اس��ت .  باید از بورس 
انتظار منطقی داشت . به زودی قراردادهایی با شرکت های اروپایی در بورس منعقد خواهد شد که می تواند تاثیر مثبت 
در وضعیت بورس داش��ته باش��د. در نتیجه باید توجه داشت که این ش��رایط فرصتی برای کشورهای ایران و اروپا است 
که باید همگی رضایت داشته باشند و اگر فرصت برای سرمایه گذاران خارجی مهیا نباشد، شرکت های اروپایی در ایران 

سرمایه گذاری نمی کنند.

  خارجی ها برای خرید سهام هم پیش قدم شده اند. این نکته را چگونه ارزیابی می کنید؟
باید این مس��ئله را به فال نیک گرفت، اما باید توجه داش��ته باش��یم که ارزش بازاری ش��رکت ها در مقایسه با ارزش 
جایگزینی آنها بسیار پایین است. خارجی ها هم به این موضوع واقفند. بنابراین باید سعی کنیم غیرهیجانی عمل کنیم 
و سهام شرکت ها را که دارایی ها و سرمایه های ملی به حساب می آیند، را ارزان نفروشیم. مشارکت خارجی ها مهم است 
البته به شرط آنکه مناسبات برد - برد بوده و منافع طرفین هم لحاظ شود. بر این اساس من عقیده دارم باید ارزش روز 

سهام شرکت ها به ارزش جایگزینی نزدیک تر شود.

ناصر تقی زاده
 مدیرعامل  شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
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مقایسه تطبیقی ساختار صندوق های سرمایه گذاری خصوصی در برخی از کشورها
صندوق س��رمایه گذاری خصوصی  
نه��ادی اس��ت ک��ه مناب��ع مالی 
ی��ا  نه��ادی  از س��رمایه گذاران  را 
ثروتمن��دان جم��ع آوری می کند و 
در س��هام ش��رکت های خصوصی 
یا س��ایر ابزارهای مرتبط با س��هام این ش��رکت ها که در بازار 
بورس حضور ندارند، س��رمایه گذاری می کند. در واقع، کارکرد 
اصلی این صندوق ها س��رمایه گذاری در س��هام ثبت نش��ده و 
غیرعمومی شرکت ها یا سهام ش��رکت های لغوپذیرش شده از 
بورس و نیز نگهداری درازمدت این سرمایه گذاری هاست. عنوان 
اختصاصی یا خصوص��ی نیز به همین دلیل به این صندوق ها 
اطالق می ش��ود. اش��کال گوناگونی از صندوق سرمایه گذاری 
خصوص��ی قابل تعریف اس��ت که مدی��ر با توجه ب��ه الزامات 
هر کس��ب وکار، س��اختار و مدل صندوق را طراحی می کند. 
سرمایه گذاران در این نهاد مالی با توجه به افق سرمایه گذاری 
درازمدت، توق��ع بازدهی باال دارن��د و در پی دراختیارگرفتن 
کنترل ش��رکت مدنظر هستند تا از این طریق عملکرد نهایی 
ش��رکت را تحت تأثیر مثبت قرار دهند. صنعت سرمایه گذاری 
خصوصی در س��ه دهه اخیر توانس��ته است سازوکارهای مهم 
و اثربخش��ی برای هدایت صحیح منابع به سوی بخش واقعی 
اقتصاد و حمای��ت از تولیدکنندگان و کارآفرین��ان ارائه کند. 
ازای��ن رو، یکی از کارکردهای مهم ای��ن صندوق ها را می توان 

اعمال راهبری صحیح و کنترل موثر شرکتی دانست.

انواع صندوق های سرمایه گذاری خصوصی
انواع گوناگونی از صندوق های سرمایه گذاری خصوصی با 
اه��داف متفاوت وجود دارد که در ح��وزه صنایع گوناگون یا 
مناطق جغرافیایی مشخص س��رمایه گذاری می کنند که در 

ادامه اهم این صندوق ها معرفی شده اند:
 صندوق های س�رمایه گذاری مخاطره پذیر: یکی از 
مهمترین ابزاره��ای تأمین مالی برای ش��رکت های کوچک 
و نوپا هستند. این صندوق ها، س��رمایه الزم برای پروژه های 
نوآوران��ه یا ش��رکت هایی ک��ه در مراحل ابتدایی و توس��عه 
اولیه  هس��تند را فراه��م می کنند و به ازای س��رمایه ای که 
فراهم می کنند، در عایدی آنها ش��ریک می شوند. مبنای این 
سرمایه گذاری ها، گسترش کسب وکارهای خالقانه یا معرفی 
محصول و خط تولید جدید است. تمرکز سرمایه در دو بخش 
تکنولوژی و علوم زیس��تی یا به ط��ور کلی صنایع دانش بنیان 
است. س��رمایه گذاری خطرپذیر به طور ذاتی با شکست های 
زیاد و موفقیت های بس��یار س��ودآور معدود، همراه است. در 
این فرآیند، تأمین مالی مرحله به مرحله است و برای ورود به 
هر مرحله جدید، نتایج حاصل باید مورد سنجش قرار گیرد. 
خروج از این نوع س��رمایه گذاری ها معم��والً در قالب عرضه 

عمومی اولیه است.
 صندوق های س�رمایه گذاری رشدی: نوع دیگری از 
صندوق های سرمایه گذاری هستند که سیاست آنها بر مبنای 
خرید سهام شرکت هایی اس��ت که در یک صنعت رو به رشد 

و ب��ا فرصت های س��رمایه گذاری فراوان ق��رار دارد. ازاین رو، 
قیمت های سهام آنها به تناس��ب فرصت های سرمایه گذاری 
و میزان رش��دی که دارند، افزایش می یابد. بدیهی است که 
این نوع صندوق ها، ریس��ک زیادی دارند. به عبارت دیگر این 
صندوق ها در مراحل ثانویه توسعه شرکت ها و پیش از عرضه 

عمومی اولیه، سرمایه گذاری می کنند.
 صندوق های تصاحب اهرمی: در س��هام ش��رکت ها 
ب��ا ه��دف تصاح��ب س��هام مدیریت��ی و کس��ب حق رأی 
سرمایه گذاری می کنند. این صندوق ها معموالً با استفاده از 
روش خرید اهرمی )وام و سایر اوراق بدهی(، سهام شرکت ها 
را خریداری می کنند. دارایی های ش��رکت خریداری ش��ده 
معموالً در رهن بانک ها باقی می ماند. هدف از خرید اهرمی، 
فروش مجدد ش��رکت یا تبدیل آن به ش��رکت سهامی عام  
در آین��ده اس��ت. این روش، یک��ی از مهمترین راهبرد های 
صندوق س��رمایه گذاری خصوصی اس��ت و در واقع مرحله 
پس از س��رمایه گذاری خطرپذیر است و باعث رشد سرمایه 
و گس��ترش فعالیت شرکت هدف می ش��ود. حدود دو سوم 
س��رمایه گذاری در ای��ن صندوق ها در دنیا، بر اس��اس این 
راهبرد است. اس��تفاده از اهرم باعث افزایش سرمایه گذاری 
در صندوق به بیش از دو یا س��ه برابر میزان س��رمایه آورده 

اولیه می شود که مزیت بزرگی است.
 صندوق س�رمایه گذاری در شرکت های بحران زده: 
نوع دیگری از صندوق های سرمایه گذاری هستند که در اوراق 
بدهی شرکت های در حال اصالح ساختار یا درگیر تنگناهای 
مالی که ب��ا احتمال نکول زیادی همراه اس��ت، با نرخ تنزیل 
باال سرمایه گذاری می کنند. رتبه اعتباری و قیمت اوراق بدهی 
این ش��رکت ها پس از بحران، معموالً افت ش��دیدی را تجربه 
می کند. صندوق س��رمایه گذاری خصوصی با س��رمایه گذاری 
در ش��رکت های بحران زده، تالش می کند با تجدیدس��اختار 
بدهی ها، محدودترکردن حوزه تمرکز، اصالح ش��یوه عملیات 
و س��ایر روش ها، فرآیندهای ش��رکت را تحت تأثیر قرار دهد. 

ممکن است صندوق تصمیم به تزریق سرمایه جدید به شرکت 
بگیرد. فلسفه ورود به این سرمایه گذاری ها این است که ارزش 
سهام شرکت هایی که در تنگنای مالی قرار گرفته اند، به کمتر 
از ارزش ذاتی کاهش یافته است و با اصالح ساختار مناسب در 
مدت زمان کافی می توان ش��رکت را به مسیر رشد بازگرداند 
و صندوق را نیز منتفع کرد. س��رمایه گذاری در این شرکت ها 

معموالً با ریسک و البته بازده قابل توجهی همراه است.

ساختار کلی صندوق های سرمایه گذاری خصوصی
س��اختار حقوقی صندوق های س��رمایه گذاری خصوصی 
معموالً مشارکت با مسئولیت محدود  است. در این ساختار، 
برخی از شرکا یا همه آنها، مسئولیت محدود دارند )شرکای با 
مسئولیت محدود (. در مشارکت با مسئولیت محدود، شرکا در 
قبال قصور یا تقصیر یکدیگر، مسئول نیستند. عالوه بر شرکای 
با مسئولیت محدود، شریک دیگری تحت عنوان شریک عام  
)شریک تضامنی یا مدیر دارایی های صندوق( وجود دارد که 
مس��ئولیت وی، نامحدود است. ش��ریک تضامنی، مسئولیت 
مدیری��ت صندوق و همه بدهی های صندوق را بر عهده دارد. 
ش��رکای با مسئولیت محدود، سرمایه گذاران فردی یا نهادی 
هستند که به میزان سرمایه خود، در قبال بدهی های صندوق 
مس��ئول هستند. مالحظات مالیاتی ش��رکای عام و تضامنی 
با یکدیگر متفاوت اس��ت و به لحاظ جزئیات مسئولیت ها، در 

نظام های حقوقی مختلف تفاوت هایی به چشم می خورد. 
شریک تضامنی مسئولیت مدیریت سبد سرمایه گذاری ها 
را ب��ر عه��ده دارد و به دنب��ال خروج از س��رمایه گذاری ها در 
یک فرصت زمانی مناس��ب در آینده با هدف کس��ب س��ود 
قابل توجه است. دوره عمر یک صندوق متعارف برای شرکت 
س��رمایه گذاری خصوصی که نقش شریک عام یا همان مدیر 
دارایی های صندوق را بر عهده می گیرد تقریباً 10 سال است. 
ش��رکت س��رمایه گذاری خصوصی به بازه زمانی 5 تا 7 سال 
ب��رای س��رمایه گذاری منابع هر صندوق، نیاز دارد. ش��رکت 

س��رمایه گذاری خصوصی معموالً 90 درصد از منابع صندوق 
را صرف خرید شرکت های هدف و 10 درصد را صرف تزریق 
وجوه به آنها می کند. صندوق ها می توانند در صنایع مختلف 
با ریس��ک های متفاوت و با افق های س��رمایه گذاری متفاوت 
فعالیت کنند، اما شرکت های سرمایه گذاری خصوصی معموالً 
تالش می کنند با تمرکز در یک حوزه مش��خص، تخصص و 

تجربه خود را در کسب بازده های مطلوب افزایش دهند.

کارمزدها
شرکت های س��رمایه گذاری خصوصی بابت تخصص ویژه 
خود در مدیریت س��رمایه گذاری ها، از سرمایه گذاران کارمزد 
دریافت می کنند. نرخ های کارمزد دریافتی توسط شرکت های 

سرمایه گذاری خصوصی به دو صورت تعریف می شود:
1( کارمزد مدیریت: درصدی از ارزش مجموع دارایی های 
تح��ت مدیریت اس��ت )معموالً 2 درصد( که به طور س��االنه 

پرداخت می شود.
2( کارم�زد عملکرد )س�ود جبران�ی(: در پایان دوره 
فعالی��ت صندوق و در قالب درصدی از س��رمایه  تعهدش��ده 
س��رمایه گذاران، درص��دی از خالص دارایی ه��ای صندوق یا 
درصدی از س��ود خالص سبد س��رمایه گذاری ها )معموالً 20 
درصد( پرداخت می ش��ود. کارمزد عملکرد در واقع به منظور 
تشویق شرکت سرمایه گذاری خصوصی برای کسب بازده ای 
بیش از بازده متعارف بازار، تعیین می ش��ود. کارمزد عملکرد 
پس از تحقق نرخ بازده موردانتظار سرمایه گذاران، به شرکت 
سرمایه گذاری خصوصی تعلق می گیرد. در حال حاضر نرخ 7 تا 
10 درصد، نرخ بازده موردانتظار متداول در سطح بین المللی 
اس��ت که در صورت افزایش نرخ بازده به بیش از آن، کارمزد 
عملکرد شامل حال شرکت سرمایه گذاری خصوصی می شود. 
همچنین شرکت س��رمایه گذاری خصوصی معموالً با تأمین 
یک درصد از س��رمایه صندوق در آن مش��ارکت می کند و از 

این محل نیز در عایدات صندوق سهیم می شود.

مستندات صندوق سرمایه گذاری خصوصی
 امیدنام�ه ی�ا بیانیه عرض�ه خصوص�ی: اگر عرضه 
واحدهای سرمایه گذاری صندوق در قالب عرضه عمومی انجام 
شود از امیدنامه  برای اطالع رسانی به سرمایه گذاران استفاده 
می شود که باید پیش از عرضه عمومی منتشر شود. در عرضه 
خصوصی، بیانیه عرضه خصوصی  به عنوان یکی از مستندات 
اصلی صندوق به سرمایه گذاران ارائه می شود. از جمله موارد 
مهمی که در این مس��تند قید می ش��ود می ت��وان به عوامل 
ریس��ک، نحوه مصرف منابع، میزان س��رمایه، اطالعات مالی 

مهم، اطالعات سهامداران اصلی و غیره اشاره کرد.
 توافقنام�ه مش�ارکت محدود: توافقنامه مش��ارکت 
محدود در واقع پایه و اس��اس مش��ارکت بین ش��رکا است. 
از مهمتری��ن مواردی که در توافقنامه ذکر می ش��ود، حدود 
مس��ئولیت شرکای محدود و نیز حدود اختیارات شریک عام 

)مدیر( خواهد بود.

ویژگی های صندوق های سرمایه گذاری خصوصی
 نقدش�وندگی اندک: به همین دلیل ب��ازده موردانتظار 
از این س��رمایه گذاری ها به مراتب بیشتر از اوراق بهادار سنتی 
اس��ت. س��رمایه گذاران در این صندوق ها به ن��درت از اختیار 

باز پس دهی واحدهای خود برخوردارند.
 آورده اولیه زیاد: با توجه به ریسک باالی سرمایه گذاری 
در این صندوق ها، سرمایه گذاران باید توان مالی و تاب تحمل 

ریسک باالیی داشته باشند. 
 پیچیدگی ارزش گذاری دارایی ها: به دلیل عدم معامله 
مکرر دارایی های سبد این صندوق ها، ارزش گذاری دارایی های 
صندوق، دش��وار اس��ت. همچنی��ن تأثیرات نح��وه مدیریت 
دارایی ها تا پیش از فروش  دارایی به سختی قابل برآورد است.

 کمبود ش�فافیت: شرکت س��رمایه گذاری خصوصی، 
معم��والً الزامی ب��ه افش��ای جزئی��ات س��رمایه گذاری ها یا 
گزارش ه��ای دوره ای قیم��ت و ارزش گذاری ن��دارد. ازاین رو 
سرمایه گذاران باید به تصمیم مدیران صندوق اعتماد کنند و 
از طرفی نبود شفافیت، برآورد ریسک را برای سرمایه گذاران 

مشکل می کند.
 ریسک مدیریت: بازده این صندوق ها بیش از همه به 
توانایی شرکت سرمایه گذاری خصوصی در تخصیص مناسب 
س��رمایه، وابسته اس��ت و ازاین رو خروج اشخاص کلیدی از 

صندوق می تواند بازدهی صندوق را به شدت متأثر کند.
 قوانین و مقررات: صندوق های سرمایه گذاری خصوصی 
معم��والً الزام��ات قانونی کمتری نس��بت ب��ه صندوق های 
سرمایه گذاری مشترک و سایر ابزارهای سنتی دارند. ازاین رو 
در این صندوق ها، حمایت قانونی کمتری از س��رمایه گذاران 

انجام می شود. 
 مش�وق های مالیاتی: در کشورهای مختلف به منظور 
توس��عه و گس��ترش صنع��ت س��رمایه گذاری خصوص��ی، 
معافیت های مالیاتی قابل توجهی برای سرمایه گذاران حقوقی 

و نیز حقیقی درنظر گرفته شده است.

سودابه عینعلی
مدیر مهندسی مالی و بین الملل 

تأمین سرمایه امین

سونای امیربابائی
 کارشناس مهندسی مالی و 

بین الملل تأمین سرمایه امین

ساختار صندوق های سرمایه گذاری خصوصی در کشورهای منتخب

پذیرش در بورس هامالحظات مالیاتیالزاماتساختار حقوقی صندوق

ترکیه

 نوع اول: تراست های سرمایه گذاری جمعی 
با ساختار شرکت های سرمایه گذاری

این ش��رکت ها به منظور عرضه سهام و مدیریت سبد سرمایه گذاری ها باید در 
قالب ش��رکت های سهامی با س��رمایه ثابت یا متغیر، تأسیس  شوند. این بدان 
معناس��ت که این گروه از صندوق های سرمایه گذاری خصوصی باید شخصیت 
حقوقی مستقل داشته باشند و بر اساس قانون تجارت و قانون بازار سرمایه 

اداره شوند.
نوع دوم: صندوق سرمایه گذاری خصوصی با ساختار مشارکت محدود

این گروه از صندوق های سرمایه گذاری خصوصی ترکیه، فاقد شخصیت حقوقی 
هس��تند که بر اساس امیدنامه و توافقنامه س��رمایه گذاری تأسیس می شود. 
ش��رکت های مدیریت دارایی یا ش��رکت های مدیریت سرمایه گذاری خصوصی 
دارنده مجوز از هیات بازارهای سرمایه ترکیه، به نمایندگی از سرمایه گذاران 
واجدشرایط و بر اساس مالکیت امانی، وظیفه مدیریت این صندوق ها را برای 

دوره معین بر عهده دارند. 

نوع اول:
نهاد ناظر اصلی صندوق های سرمایه گذاری خصوصی که بر مؤسس و مدیر آن نظارت می کند، هیات بازارهای 
سرمایه است. هیات بازارهای سرمایه، مجوز و تأییدیه های الزم را صادر می کند و ثبت صندوق از طریق دفاتر 
ثبت تجاری محل اقامت صندوق انجام می ش��ود. ثبت صندوق در اداره ثبت ترکیه نیز الزامی است. صندوق 
در قالب شرکت سهامی تأسیس می شود. اعضای هیات مدیره و مدیر صندوق باید الزامات تعیین شده توسط 
هیات بازارهای سرمایه در بخشنامه سرمایه گذاری خصوصی را رعایت کنند. مؤسس یا حداقل یکی از شرکا 

باید سهامدار عمده اصلی باشد.
نوع دوم:

فقط ش��رکت مدیریت دارایی یا ش��رکت مدیریت س��رمایه گذاری خصوصی ترکیه ای دارنده مجوز صادره از 
هیات بازارهای س��رمایه مجاز به تأسیس صندوق س��رمایه گذاری خصوصی است. مؤسس صندوق یا همان 
ش��رکت مدیریت دارایی باید تقاضای تأس��یس خود را به همراه پیش نویس امیدنامه، فرم های استاندارد و 
سایر مدارک الزم به هیات بازارهای سرمایه ارسال کند. به منظور دریافت مجوز تأسیس صندوق، امیدنامه 

باید توسط هیات بازارهای سرمایه تصویب شود و قرارداد امانت )تولیت( بین مؤسس و امین امضا شود.

نوع اول:
مالیات شرکتی، معادل 20 درصد عایدی شرکت است و مالیات بر ارزش افزوده از 1 الی 18 درصد با توجه 
به محصوالت و خدمات، متغیر است. سهامدارانی که سهام صندوق را بیش از دو سال در مالکیت خود داشته 

باشند، از پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص که نرخ آن از 15 تا 40 درصد است، معاف خواهند بود. 
نوع دوم:

بر اساس ماده 15 قانون شماره 6322، در خریدهای تصاحبی، 10 درصد از ارزش سبد سرمایه گذاری سال 
مربوطه در صورتی که از 20 درصد حقوق صاحبان سهام تجاوز نکند، مشمول تخفیف مالیات است. 

سرمایه گذاران حقیقی مقیم ترکیه:
نیمی از درآمد خالص سود سهام صندوق سرمایه گذاری خصوصی از مالیات بر درآمد معاف است. اگر مابقی 
مبل��غ درآمد بیش از 27 هزار لیر باش��د )رقم مربوط به س��ال 2014(، بای��د در اظهارنامه مالیات بر درآمد 

ساالنه اظهار شود 
سرمایه گذاران شرکتی:

در مورد سرمایه گذاران شرکتی واجدشرایط )شامل مؤدیان مالیاتی شرکتی غیرمقیم که مقر دائمی نظیر دفتر 
یا شعبه در ترکیه دارند(، سود توزیع شده توسط صندوق از مالیات بر شرکت ها معاف است.

در ترکیه صندوق های سرمایه گذاری 
خصوصی می توانند در بورس پذیرش 
شوند، اگرچه پذیرش این صندوق ها 
چن��دان متداول نیس��ت. س��هامی که 
به عم��وم عرض��ه می ش��ود، باید نزد 
هیات بازارهای س��رمایه ثبت شود و 
ش��رکت ها باید اساس��نامه خود را بر 

این اساس اصالح کنند.

هند

صندوق های سرمایه گذاری جایگزین
مقررات صندوق های س��رمایه گذاری جایگزین، ناظر بر نحوه تأسیس و عملیات 
ابزارهای سرمایه گذاری جمعی خصوصی در هند است و جایگزین مقررات پیشین 
صندوق های س��رمایه گذاری مخاطره پذیر ش��ده اس��ت.صندوق  سرمایه گذاری 
جایگزین می تواند ضمن رعایت قوانین مربوطه کشور، در قالب تراست، شرکت، 

مشارکت با مسئولیت محدود یا شرکت با مسئولیت محدود تأسیس شود. 

هیات بورس و اوراق بهادار هند، مقام ناظر اصلی صندوق های سرمایه گذاری جایگزین در هند است. موافقت نامه ها، 
مجوزها و الزامات ثبت زیر معموالً در مورد صندوق سرمایه گذاری جایگزین در هند مطرح است:

ثبت در هیات بورس و اوراق بهادار هند؛
ثبت های مالیاتی مربوطه مانند شماره حساب دائمی، شماره حساب جمع و کسر مالیات؛ 

ثبت های مالیات بر خدمات.
این مستندات باید نزد هیات بورس و اوراق بهادار هند ثبت شود. 

مالیات در صندوق های سرمایه گذاری جایگزین به ماهیت ابزار جمع آوری سرمایه بستگی دارد.
در مورد صندوق سرمایه گذاری جایگزینی که در قالب تراست تأسیس می شود، مالیات قابل پرداخت می تواند 
از امین به عنوان نماینده سرمایه گذاران )امین می تواند به نوبه خود این مالیات را از سرمایه گذاران بگیرد( 

و یا به طور مستقیم از سرمایه گذاران دریافت شود.

بر اساس قانون صندوق های سرمایه گذاری 
صندوق ه��ای  پذی��رش  جایگزی��ن، 
س��رمایه گذاری جایگزین با سرمایه بسته 
در بورس اوراق بهادار امکان پذیر اس��ت، 
منوط بر اینک��ه حداقل حجم معامالتی آن، 

10 میلیون روپیه باشد.

چین

شرکت با مسئولیت محدود، مشارکت محدود، جوینت ونچر
ساختاری که معموالً برای صندوق های خصوصی درنظر گرفته می شود، مشارکت 
محدود یا شرکت است. از س��اختار شرکت های با مسئولیت محدود معموالً در 
ش��رکت های مدیریت صندوق، ش��رکت های س��رمایه گذاری سهام خصوصی یا 
شرکت مدیریت سرمایه گذاری سهام خصوصی استفاده می شود. یک شرکت با 

مسئولیت محدود، شخصیت حقوقی مستقلی دارد.

فرآیند تأس��یس صندوق های خصوص��ی مانند بنگاه های اقتصادی دیگر تحت نظ��ارت اداره صنعت و تجارت 
انجام می ش��ود. شرکتی که س��رمایه گذاران خارجی دارد، باید تائیدیه وزارت بازرگانی و منطقه توسعه فنی 

اقتصادی را نیز دریافت کنند. 
در چی��ن مقرراتی ناظر بر نحوه نظارت و مدیریت انواع خاصی از صندوق ها تنظیم ش��ده اس��ت، اما مقررات 
خاص��ی ب��رای صندق های س��رمایه گذاری خصوصی وج��ود ندارد. بر خ��الف مدیران صندوق فع��ال در حوزه 
س��رمایه گذاری در اوراق به��ادار، مدیران صندوق های س��رمایه گذاری خصوص��ی الزامی ندارند که به عنوان 

مشاور سرمایه گذاری ثبت شوند.

درآمد یا س��ود صندوق س��رمایه گذاری خصوصی اس��تاندارد که در قالب یک ش��رکت با مس��ئولیت محدود 
راه اندازی شده است مشمول 25 درصد مالیات بر درآمد شرکت ها است. 

اگر س��اختار صندوق، مش��ارکت محدود اس��ت، از پرداخت مالیات بر درآمد ش��رکت ها معاف خواهد بود، اما 
درآمد و سود شرکای حقیقی مشمول مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی با نرخ پلکانی از 5 درصد تا 35 درصد 

است.
در مورد سرمایه گذاران خارجی صندوق ملزم به پرداخت مالیات تکلیفی سود سهام است، مگر این که معاهده 

مالیاتی بین کشور چین و کشور متبوع منعقد شده باشد.

درحال حاض��ر هی��چ ش��رکت مدیریت 
صندوقی در چین، در بورس پذیرفته 

نشده است.

سنگاپور

صندوق تصاحب اهرمی با ساختار شرکت با مسئولیت محدود 
ش��خصیت حقوقی شرکت، مستقل از س��رمایه گذار و مدیر اس��ت. ازاین رو، 
سرمایه گذاران و مدیران در برابر تعهدات صندوق تصاحب اهرمی مسئولیتی 

ندارند.

در صورت عرضه عمومی واحدهای صندوق، تس��لیم امیدنامه به مقام ناظر پولی س��نگاپور الزامی است. مقام 
ناظر پولی س��نگاپور حق حسابرس��ی و ممیزی مدیران صندوق دارای مجوز ی��ا بدون مجوز را دارد. هیچ گونه 
الزامات خاصی برای تعیین مدیر وجود ندارد جز این که، مدیر حتما باید دفتر ثبت شده برای نگهداری سوابق 

مالی صندوق داشته باشد.

درآمد صندوق های تصاحب اهرمی مشابه شرکت های سنگاپوری، مشمول مالیات بر درآمد شرکت است. در 
سنگاپور مالیات بر منفعت س��رمایه ای وجود ندارد. به سود تقسیمی به سرمایه گذاران غیرمقیم نیز مالیاتی 

تعلق نمی گیرد. 
بر اس��اس قانون مالیات بر درآمد، سرمایه گذاران واجدشرایط صندوق به طور مؤثری از همه مالیات   بر سود 

تقسیمی صندوق معاف هستند. 

صندوق های تصاحب اهرمی می توانند 
به عنوان صندوق س��رمایه گذاری در 
بورس س��نگاپورپذیرفته ش��وند، اما 
تاکنون هیچ کدام از این صندوق ها در 

بورس پذیرفته نشده اند.

ژاپن

مشارکت محدود 
ش��خصیت حقوقی مش��ارکت محدود، از شرکای آن مس��تقل نیست؛ بنابراین 

مسئولیت مستقیم دارایی ها و تعهدات مشارکت بر عهده شرکا قرار دارد.

مدی��ر می تواند بر اس��اس قانون بورس و ابزارهای مالی از یک متول��ی برای کنترل رعایت الزامات مربوط به 
تفکی��ک دارایی ه��ا در مورد مجوزها و امور عرضه اس��تفاده کند. مدیر باید به عنوان نه��اد مالی دارای مجوز 
فعالی��ت در زمین��ه ابزارهای مالی در کس��ب   وکار عرضه واحدهای صندوق، یا بر حس��ب صالحدید، مدیریت 
س��رمایه گذاری ثبت ش��ود. مقام ناظر خدمات مالی ژاپن و ادارات مالی محل��ی، مهمترین ارکان نظارتی مدیر 
)شریک عام( به شمار می روند. بر اساس قانون صندوق های سرمایه گذاری مشترک ژاپن، صندوق با ساختار 
مش��ارکت محدود بر خالف صندوق های با س��اختار ش��رکتی یا یونیت تراس��ت ها، نیازی به ثب��ت ندارند. اگر 
واحدهای سرمایه گذاری صندوق به طور عمومی در ژاپن عرضه شود، شریک عام باید بیانیه ثبت اوراق بهادار 
را به ثبت رساند، امیدنامه تهیه و برای سرمایه گذاران ارسال کند و بر اساس قانون بورس و ابزارهای مالی، 

الزامات افشا را به طور پیوسته رعایت کند. 

بر اس��اس قانون مالیات ژاپن، مش��ارکت محدود، یک نهاد )ش��خصیت( غیرمش��مول مالیات به شمار می رود 
و درآمد یا س��ود حاصل از س��رمایه گذاری از طریق مش��ارکت، بدون کس��ر مالیات، بین شرکا توزیع می شود. 
سودهایی که بابت مشارکت محدود به سرمایه گذاران خارجی )اگر دفتر دائمی در ژاپن داشته باشند( معموالً 
مشمول مالیات بر سود تقسیمی سرمایه گذاران خارجی با نرخ 20 درصد است. سود توزیع شده بین شرکای 

عام و شرکای محدود، هیچ کدام مشمول پرداخت مالیات نیست.

بر اس��اس قانون ب��ورس و ابزارهای 
ب��ورس  در  پذی��رش  ام��کان  مال��ی، 
بورس��ی در  ام��ا هی��چ  وج��ود دارد، 
ژاپن، قواع��دی به منظور پذیرش این 

صندوق ها تنظیم نکرده است.

کانادا

مشارکت محدود 
مش��ارکت مح��دود در کانادا، ش��خصیت حقوقی مس��تقلی به ش��مار نمی رود، 
اگرچه در برخی از موارد به مثابه یک ش��خصیت حقوقی مستقل با آن برخورد 

می شود.

مقام��ات ناظر اوراق بهادار محلی بر عرضه اولیه و فروش واحدهای س��رمایه گذاری صندوق س��رمایه گذاری 
خصوصی به س��رمایه گذاران در استان مربوطه نظارت دارند. مقامات ناظر اوراق بهادار فقط زمانی می توانند 
ب��ر عملی��ات یک صندوق س��رمایه گذاری خصوصی نظ��ارت کنند که صندوق قصد داش��ته باش��د واحدهای 
سرمایه گذاری خود را از طریق امیدنامه به سرمایه گذاران در کانادا عرضه کند. صندوق های سرمایه گذاری 

خصوصی در کانادا معموالً الزامی به حسابرسی قانونی پیوسته و بازرسی ندارند.
ش��ریک ع��ام صندوق س��رمایه گذاری خصوصی ممکن اس��ت الزم باش��د به عن��وان یک معامله گر یا مش��اور 
در اس��تان هایی ک��ه واحدهای این صندوق ها به س��رمایه گذاران عرضه  می ش��ود یا مکانی ک��ه فعالیت های 
سرمایه گذاری در آنها انجام می شود، ثبت شود.برای جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران، شامل سرمایه گذاران 

معتبر، نیازی به انتشار امیدنامه  نیست؛

بر اس��اس قانون مالیات بر درآمد کانادا، مش��ارکت مح��دود به جز در برخی از موارد خاص، مش��مول مالیات 
نیست. در مقابل، مشارکت محدود باید شفافیت مالیاتی در حوزه مالیات بر درآمد کانادا داشته باشد

ازآنجاکه مشارکت های محدود، مشمول مالیات نیست، هیچ معافیتی نیز برای آنها مصداق ندارد.

خصوصی  سرمایه گذاری  صندوق های 
ی��ا  تورنت��و  ب��ورس  در  می توانن��د 
بورس ه��ای کوچک دیگر مانند بورس 
مخاطره پذی��ر تورنتو پذیرفته ش��وند 
ک��ه دراین ص��ورت، عن��وان صندوق 
اطالق  بدانها  سرمایه گذاری خصوصی 
نخواهد ش��د، بلکه مش��ارکت محدود 

پذیرفته شده تلقی می شوند.

استرالیا

تراست ثابت با دارایی های تفکیک شده به ازای هر سرمایه گذار
انواع ساختارهای سرمایه گذاری خصوصی: 

مشارکت محدود در سرمایه گذاری مخاطره پذیر، 
مشارکت محدود در سرمایه گذاری مخاطره پذیر نوپا 

تراست سرمایه گذاری مدیریت شده )نوعی یونیت تراست ثابت( 
یونیت  تراست ثابت توسط امین، مدیر یا هر دو مدیریت می شود، 

یونیت  تراست، شخصیت حقوقی مستقلی ندارد و امین از طرف یونیت تراست، 
بر اساس شرایط توافق شده که معموالً دال بر مسئولیت محدود امین در قبال 

دارایی های یونیت تراست است، قراردادهای مختلف را منعقد می کند. 

بر اساس قانون تجارت، الزامات ثبت خاصی برای این صندوق ها وجود ندارد.
کمیسیون سرمایه گذاری و اوراق بهادار استرالیا، مقام ناظر اصلی نظارت بر فعالیت صندوق های سرمایه گذاری 
خصوصی در استرالیا محسوب می شود. نظام مجوزدهی این کمیسیون، نهادهای دارای مجوز را ملزم می کند 

حساب های حسابرسی شده تهیه و برای عموم منتشر کنند. 
انجم��ن س��رمایه گذاری مخاطره پذیر و س��رمایه گذاری خصوصی اس��ترالیا دس��تورالعملی برای نح��وه اداره 
س��رمایه گذاری خصوصی منتش��ر کرده اس��ت. اما مدیران، یعنی ش��ریک عام و امین، الزامی به رعایت این 
دستورالعمل ندارند. در برخی از موارد، بر اساس قانون سرمایه گذاری خارجی استرالیا مشارکت سرمایه گذار 

خارجی در صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثبت شده در استرالیا منوط به دریافت تأییدیه است. 

ساختار تراست سرمایه گذاری مدیریت شده یا مشارکت محدود سرمایه گذاری مخاطره پذیر هر دو، ساختارهای 
تس��ری دهنده درآمد به س��رمایه گذاران و مالکان به ش��مار می روند و درآمد و س��ود آنها پس از پرداخت به 

سرمایه گذار، مشمول مالیات می شود. 
به منظور رعایت الزامات خاص دیگر، به سودی که تراست برخوردار از برخی از معافیت های غیرمالیاتی، بین 

سرمایه گذاران غیرمقیم توزیع می کند، می تواند مالیات تکلیفی تراست با نرخ 15 درصد تعلق بگیرد.

خصوصی  سرمایه گذاری  صندوق های 
اس��ترالیا معموالً در ب��ورس پذیرفته 

نمی شوند.
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من در س��ال 1976 دكترا گرفت��ه ام. در آن ايام هنوز 
پايان نامه ام كه حول محور نظريه سبد)1(  آقاي هري 
ماركويتس)2( مي چرخيد، بحثي تازه بود و در مدرس��ه  بازرگاني منچس��تر يا 
لندن كمتر اس��تادي را با تسلط بر آن موضوع مي ش��د،  يافت؛ هنوز نرم افزار 
مناسبي براي كار با اعداد و حتي حل برنامه ريزي درجه  دوم)3( وجود نداشت 

و مالي هنوز توصيفي بود.
بايد دهه  80 فرا مي رس��يد تا رياضيات به ش��كل قابل مالحظه  و فراگيري 
س��راز »مالي« درآورد. بنابراين، توجهي به موقعيت فيزيك در مالي نداشتم. 
ش��ايد توجه من به اين مقوله، اولين ب��ار در جريان ترجمه  مقاله اي با عنوان 

»ترديد در اعتبار مدل هاي مالي« در اوايل دهه 70 شمسي جلب شد.
ام��روزه، درك من از فيزيك مالي آن اس��ت كه كاربرد روش های معمول 
فيزي��ك در مطالعه بازارهای مالی به مثابهی سيس��تم های پيچيده را دنبال 
مي كند؛ موضوع آن است كه چگونه ايده ها و انديشه هايي از فيزيك براي درك 
بازارهاي مالي به كار گرفته شده است. مي فهمم كه فيزيك آماري براي مطالعه 
سيس��تم هاي بزرگ است. هرجا در بازارها اطالعات بس��يار داريم، مي توانيم 
براي تحليل آن ها از فيزيك آماري اس��تفاده كنيم. از آن جا كه بازارهای مالی 
يكی از مصاديق سيستم های پيچيده)4( است. فيزيك آماری كه برای مطالعه ی 
سيس��تم های بزرگ است، روش های قدرت مندی برای تحليل بازارهای مالی 
در اختيار می گذارد. مطالعه  نوس��ان های مالی بيانگر رفتار بازار است و كمك 

می كند تا سازوكار بازار به درستی درك شود.
در اين دوره كه روي موضوع كار مي كردم، در عين حال راغب بودم بفهمم 
كه علم محض را چطور مي ش��ود در اقتصاد و مالي به كار بست. خوانده بودم 

كه گفته شده:
• ناممكن است علم را در بورس ها به كار گيريم.

• دني��ای مالي بس��يار رمزآلود اس��ت؛ تحقيقات بانك ه��ا و صندوق های 
سرمايه گذاری منتشر نمی شود.

• آيزاك نيوتون: می توانم حركت س��تارگان را محاس��به كنم، اما ديوانگی 
مردم را نمی توانم.

• فيزيك و مدل های آن مسئول ناگواری های اقتصادی بحران 2007 اند.
ت��ازه ي��اد گرفته بودم ك��ه كوانت ها)5( يا ُمخ هاي بازار س��رمايه بيش��تر از 
رش��ته هاي رياض��ي و فيزيك مي آيند. به عالوه، با واقعيت ديگري هم آش��نا 
ش��دم: وارن بافت)6( و جورج سوروس)7( يا بيل گراس)8( ثروتمندترين هاي بازار 
سرمايه نيستند، دريافتم آن كه از همه بيش تر پول درآورده، فيزيكداني به نام 

جيمز سيمونز است. 
نامي كه به دليل نظريه ای كه در رياضيات، س��ه وجهي چرن - س��يمونز)9( 
نامي��ده مي ش��ود، در فيزي��ك اهمي��ت داش��ت. همچنين به دلي��ل نظريه 
ريسمان)10( نامش در دانشكده  هاي فيزيك هاروارد و پرينستون دهان به دهان 

مي چرخيد. 
جيمز  هريس سيمونز)11( مدير و مالك صندوق های حفظ ارزش)12( است و 

يكی از ثروتمندترين اشخاص در جهان است. 
اين ها صندوق هايي اس��ت ك��ه در همه اوراق بهادار و از جمله مش��تقه ها 
س��رمايه گذاري مي كنن��د؛ اهرم بااليي اس��تفاده مي كنند و فرض اس��ت كه 

هميشه با انجام معامالت پوشش ريسك، ريسكي را قبول نمي كنند. 
به طور معمول هميش��ه آربيت��راژ مي كنند. البت��ه، تاريخچه عملكرد اين 
صندوق ها حاكي از آن است كه در عمل ريسك هاي زيادي را تقبل كرده اند. 
سيمونز و همكارانش الگوها و منطق درونی قيمت ها را بدون نظريه پردازی 
شناس��ايی می كنند. آن ها حتی به حرف های اقتصاددانان گوش نمی دهند و 

كم تر گزارش های بازار را می خوانند.
س��يمونز شركت معروف رنسانس)13( را پايه گذاري كرده و مؤسس صندوق 
مدال)14( بوده اس��ت. صندوقي كه  در10 س��اله دهه 80، بازده  غيرقابل تصور 
500ر2 درصدي ارائه كرده  و فراتر از هر صندوق حفظ ارزش در جهان رفته و 

40درصد سود در سال )آن هم در امريكا( به دست آورده است.
رنس��انس 200 نفر در اس��تخدام دارد كه يك س��وم آن ها دكترا دارند، اما 
م��درك هيچ كدام آن ها اقتصاد يا مالي نيس��ت، بلكه همه فيزيك، رياضيات 
و آم��ار خوانده اند. او هرگز اقتصاددانان و مالی چی ها را اس��تخدام نمی كند و 
فقط فيزيكدانان و رياضی دانان را به كار می گيرد. در واقع، رنس��انس بهترين 
دانش��كده  رياضيات و فيزيك جهان است كه در شركتي تبلور يافته و به زعم 
س��يمونز، رمز موفقيت شركت در دور نگاه داش��تن خبره هاي مالي از شركت 

نهفته است. 
وقتي بازارهاي سرمايه در روز دوشنبه 6 اوت 2007 باز مي شود و جهنمي 
برپا مي ش��ود، جالب است بدانيم كه ش��ركت رنسانس دوام مي آورد. جهنمي 
كه برپا ش��ده بود، شرايطي ده ها برابر بدتر از س��قوط شركت ال تي سي ام )15( 
در 1988 را ب��ه ي��اد مي آورد. مديران ش��ركت، آقايان ش��ولز و مرتن)16(، دو 
دريافت كننده  جايزه نوبل اقتصاد، يك س��ال پس از كسب آن جايزه، ناچارند 

اعالم ورشكستگي كنند.
در س��ال 2007، همه ض��رر مي كنند. همه  صندوق ه��اي حفظ ارزش در 
2007 ، زي��ر 10 درصد بازده داش��ته اند و بس��ياري از آن ها زي��ان كرده اند. 
ام��ا صندوق مدال جيمز س��يمونز نه تنها ضرر نمي كن��د، بلكه 73/7 درصد 
بازده به همراه مي آورد. در توجه به اين ارقام در س��ال 2008 اس��ت كه تازه 
دريافتم آدم هاي بزرگ ديگري هم در بازار، از تحليل هاي س��نتي و پرداختن 

به نظريه هاي اقتصادي مي نالند و آن ها را كم فايده مي خوانند.
جورج س��وروس در م��ورد نظريه هاي اقتصادي در ح��وزه مالي مي گويد: 
»نظريه های جاری در مورد رفتار قيمت های س��هام بسيار ناكافی و كم فايده 
است. آن قدر ارزش آن نظريه ها برای آنانی كه دست اندركار بازاراند، كم است 
كه حتی به درس��تی به خود زحمت نمی ده��م و از چند و چون موضوع خبر 
س��ردرآورم. اين واقعيت كه من بدون آن ها س��ر كردم و توانستم پيش بروم، 

خود به قدر كافی گوياست.«
هري ماركويتس هم مي گويد: »معتقدم شبيه س��ازی های ميكروسكوپی 
ب��ازار نقش مهم��ی در اقتصاد و مالی بازی می كنند. اگر الزم اس��ت افرادی 
خ��ارج از اقتصاد مالی، بطور مثال فيزيكدان ها، اين نقش را ايفا كنند، البته 
ب��رای اولين بار نخواهد بود كه كس��انی در خارج يك علم به پيش��رفت آن 
علم كمك می كنند.« يعني از حضور فيزيك دانان براي توسعه اقتصاد مالي 

استقبال مي كند. 
ب��ا تعجب در س��ال 2008 وقتي بازاره��ا فرو مي ريخ��ت، مي خواندم كه 
فيزيك دانان و كوانت هاي بازار مس��ئول س��قوط بازار معرفي مي شدند. گفته 
مي ش��د كه مدل هاي رياضي پيچيده آن ها كار نمي كند. در عين حال، معلوم 
نبود كه ش��كايت از چيس��ت و چرا فيزيك و فيزيك  دانان براي دنياي مالي 
تا آن قدر مهم ش��ده بودند. اگر در دهه 90 و آغاز س��ده 21 گفته مي شد كه 
فيزيك مي تواند به مالي كمك كند و اين علم را ارتقادهد؛ می تواند با داده های 

واقع��ی بازار كار كن��د، قوانين آمپريك از آن ها اس��تخراج كند، و نظريه های 
پديدارشناختی)17( طرح كند و اگر گفته مي شد كه فيزيك آماری رويكردهای 
مفيدی برای سيستم هايی ارائه می كند كه متشكل از اجزای بسيار تأثيرگذار 
بر يكديگر اس��ت، اما در روزهاي پس��ابحران 2008، پيش تر روي مش��كالت 

چنين كاري تأكيد مي شد. 
پس از بحران كم ش��نيده نمي ش��د كه واحدهای تأثيرگذار بر يكديگر در 
اقتصاد عامل های متفكری هس��تند كه اس��تراتژی های توافقی دارند، و ذرات 
»بی فكری« نيس��تند كه از قوانين ميكروسكوپی ساده پيروی كنند. بنابراين، 
مدل هاي فيزيك نمي تواند در عرصه علوم اجتماع كار كند و در اين س��ال ها 
بيش تر بر تفاوت هاي علوم نظري و انس��اني تأكيد مي ش��د. گفته مي شد كه 

علوم انس��اني و اجتماعي قضاوتي اند، اما علوم نظري بيشتًر تحليلي اند. گفته 
مي شد كه در علوم انسانی از يك نظريه به نظريه  ديگر واگرايی های عمده ای 
ممكن است ايجاد شود. در زمان جنگ سرد دانشگاه شيكاگو در حال توسعه  
نظريه ای به نام لس��ه  فر)18( بود، در حالی كه دانش��گاه مسكو، نظريه ای عكس 
نظريه  يادش��ده را تدريس می كرد، اما دانش��گاه های فيزي��ك آن ها در حال 
همگراي��ی بودند. از اين نتيجه گرفته مي ش��د كه تحليل و مدل هاي فيزيك 

به كار مالي نمي آيد.
اما برعكس همين تفاوت را مي شد به معناي ضرورت استفاده از فيزيك در 
مالي تلقي كرد تا همگرايي ها در مالي بيش تر شود. مالي اگر بتواند از مدل هاي 
فيزيك استفاده كند، به احتمال زياد مي تواند نظريه هاي رقيب در عرصه مالي 
را به هم نزديك كند. اين نتيجه گيري را نمي توانس��تم با تأكيد و اصرار اعالم 
كنم، چرا كه هرچندگاهي حتي با نوشته هايي از خود رياضي فيزيكدانان آشنا 
شدم كه مي گفتند استفاده از مدل هاي پيچيده براي پيش بيني بازار احمقانه 
اس��ت. حتي بحث هايي از قبيل آن چه توس��ط نس��يم طالب)19(، مؤلف كتاب 

پرفروش قوي سياه، مطرح مي شد، را مي خواندم:
»بازارها وحش��ی تر از آن  است كه فيزيك دانان بتوانند آن ها را اهلی كنند. 
قوی سياه آن قدر حادثه ای دور از ذهن است كه به هيچ وجه نمی شود به دنيا 
آمدنش را پيش بينی كرد. اما آن چه  بطور واقعی اهميت دارد، قوهای سياه اند 
كه حتی بهترين مدل های رياضی نمی توانند آن ها را پيش بينی كنند. فيزيك 
در دنيای ميانستان)20( زندگی می كند و مالی در دنيای كرانستان)21(. در اولی 
»تصادفی بودن« پرمعناست و توزيع ها همه از جنس توزيع نرمال است. اما در 

دومی توزيع نرمال گمراه كننده است.«
البته، همه  اين ها باعث نش��د از ض��رورت و فايده مدل هاي فيزيك مالي 
غافل شوم. به گمانم، هرچند طالب بحثي پرمعناي ارائه مي كرد، اما تشخيص 
اين كه ما هميشه نمي توانيم همه چيز را پيش بيني كنيم و نبايد فرض كنيم 
مدل هاي ما عمق واقعيت را در مورد آن چه به وقوع مي پيوندد و نمي پيوندد، 
عيان و آش��كار مي كند، عصاره آن چيزي اس��ت كه فكركردن همچون يك 
فيزيكدان را نشان مي دهد. در واقع، تالش براي فهميدن وقايعي كه ممكن 
اس��ت شبيه قوي سياه باشد، مالي را از نظريه ولگشت)22( آزبورن)23( )و قبل 
از او باش��ليه)24((، به س��مت مدل هاي ديگري چون مدل هاي س��ورنت)25(و 

مندلبروت)26( رهنمون شد.
شايد بي توجهي به مفاهيم مالي، نخواندن گزارش هاي مالي، بي توجهي به 
اخبار، و در عين حال جرأت معامله كردن را در بياني از جنس موينيهان بياييم 
كه به مقاله  الوار س��بز اشاره دارد؛ جيم پل و برندن موينيهان در كتاب »چه 

آموختم وقتی يك ميليون دالر ضرر كردم)27(«، چنين می نويسند:
»وقتی متوجه شدم معامله گر حرفه ای الوار سبز تصور می كند كه صفت 
س��بز به رنگ الوار برمی گردد، نه به تازگی آن ها، فهميدم برای معامله كردن 
نيازی به دانس��تن ويژگی های الوار نيس��ت. معامله گر ال��وار در كار خودش 
كام��ال حرفه ای بود، در حالی كه ممكن اس��ت از ديدگاه ديگران بی س��واد 
باش��د. او منطق بازار الوار را خوب می دانست، نه اين كه دقيقا چه چيزی را 

معامله می كند!«
اين گونه اس��ت كه چ��ون فيزيك دانان به تصوير كل��ي و روند بلندمدت و 
ارتب��اط اعداد مي نگرند، رويكردي متفاوت براي تحليل و انجام معامله دارند، 

يعني زياد با جزئيات كاري ندارند، و البته موفق هم بوده اند.
اجازه دهيد در اين جا فهرستي از تاريخچه حضور فيزيك و فيزيكدانان در 

عرصه مالي را به خدمت شما ارائه كنم. )جدول باال(
در بي��ان تاريخچه  فيزيك كه بطور معمول مس��ئله  بازار و رفتار بازار را در 

مالي دنبال كرده است، چهره اي ماندگارتر از باشليه نمي شناسيم.
روزي كه در حدود س��ال 1955، پل ساموئلس��ون)28( پايان نامه  50 س��ال 
باش��ليه را ورق م��ي زد، با تعج��ب درمي يافت كه تمام مفاهيم��ي را كه او و 

دانشجويانش فكر مي كردند براي اول بار در اقتصاد به كار مي برند-مفاهيمي 
چون فرآيندهاي واينر، معادالت كولموگروف، مارتينگل دوب ... - همه را 50 
سال قبل باشليه، اين كارمند ساده بورس پاريس، به تنهايي به كار گرفته  بود. 
او بوده كه مفاهيمي چون ولگش��ت را به س��احت اقتصاد مالي وارد مي كند. 
اوس��ت كه به حرك��ت براوني قيمت هاي س��هام اش��اره دارد؛ از حركت هاي 
تصادفي قيمت سهام صحبت مي كند، و نشان مي دهد كه اگر قيمت سهام از 
الگوي ولگشت تبعيت كند، احتمال اين كه بعد از گذشت زمان، ارزش معيني 
به خود بگيرد، از منحني اي كه به توزيع نرمال معروف اس��ت، قابل اس��تنتاج 
است. اين شيوه نگاه به بازار را اكنون فرضيه بازار كارا مي نامند؛ فرضيه اي كه 
در س��ال 1965، يوجين فاما)29( آن را دوباره كشف كرد. اين همان فرضيه اي 

است كه مكتب شيكاگو به آن سفت  و سخت چسبيده است. اما معتقدان به 
بروز حباب سفته بازانه در بازار، آن را به هچ عنوان قبول ندارند. 

ب��ا وجود هر اش��كالي ك��ه دارد، فرضيه  كاراي��ي بازار به ان��دازه  فيزيك 
دبيرس��تانِي دنياي بدون اصطكاك وثقل و جاذبه، به مالي كمك كرده است. 
اگ��ر بازار ك��ارا در عالم واقع وجود ندارد، س��طح بي اصطكاك هم در دنياي 

خارج يافت نمي شود. 
آزبورن فيزيكدان ديگري است كه دريافت اين نرخ هاي بازده و نه قيمت هاي 
سهام اند كه تابع ولگشت اند. مي گويد سرمايه گذار به لگاريتم قيمت هاي سهام 
عالقه مند است، چون لگاريتم به نحو بهتري احساس سرمايه گذار را نسبت به 
سود و زيان منعكس مي كند. سرمايه گذار به قدر مطلق تغيير عالقه مند نيست، 

بلكه به درصد تغيير عالقه مند اس��ت، يعني به تفاوت بين لگاريتم دو قيمت 
توجه دارد كه رضايت روانشناختي سود يا زيان مربوط را انعكاس مي دهد، و 

اين نوع بيان البته با مالي رفتاري منطبق تر است.
مندلب��روت كار پايه اي خود را در مورد ش��كل فراكتال در س��ال 1967 
منتش��ر كرد. به گم��ان وي، فراكتال ه��ا همه جايي و فراگيران��د. از اين رو، 
جه��ان را فرين ه��ا)30( فراگرفته ان��د، و بنابراين ايده هاي حس��ي ما در مورد 
ميانگين ه��ا و نرمال بودن مي تواند ما را به بيراه��ه ببرد. مندلبروت دريافت 
ك��ه روش هاي آماري س��نتي كه در چارچوب فيزيك توس��عه يافته و براي 
تحلي��ل بازده هاي بازار به كار مي رود، براي بيان واقعيت ناكافي اس��ت. وي 
مي كوش��د با توضيح نحوه اندازه گيري خطوط س��احلي، ضرورت اس��تفاده 
 از اش��كال فراكتالي را ب��راي توضيح پديده ها و از جمله ب��ازار اوراق بهادار 

نشان دهد.
اجازه دهيد از ادامه بررس��ي تاريخچه حض��ور فيزيكدانان در عرصه مالي 
بگذريم. اين بحث مس��تقلي اس��ت كه خود فرصت عمده اي را مي طلبد. در 
عين حال، قابل توصيه اس��ت كه دانش��كده هاي مالي و رياضي و فيزيك اين 

بحث را ادامه دهند.
در اين 15 س��ال اخير كه پايان نامه هاي دانش��جويان ايراني زيادي كم  و 
بيش روي اين موضوع نوشته شد و نيز فرصت مطالعه پايان نامه  خارجي در 
دانشكده هاي مالي و فيزيك هر دو دست داد، دريافتم كه ما گاهي از فيزيك 
در مالي مفاهيم را به عاريت گرفته ايم، و گاهي بسيار فراتر رفته و عين مدل ها 
را نسخه برداري كرده ايم. يعني، يا مفهومي در فيزيك به مالي انتقال مي يابد و 
براي توسعه مدل ها مورد استفاده قرار مي گيرد و يا رابطه اي از فيزيك به طور 
 مس��تقيم يا پس از انجام تعديالتي براي مدل س��ازي در مالي مورد اس��تفاده 

قرار مي گيرد.
نمونه هاي مفهومي به مقايس��ه  دامنه  نوس��ان قيمت با اثر ربايش و ميدان 
مغناطيس��ي، تكانه )31( قيمت س��هام، نظريه اندازه گيري)32(، نظريه ترتيب)33(، 

آنتروپي، موجك)34( و... برمي گردد.
در مطالع��ات مال��ي، گاهي هم فرمول و يا كل م��دل از فيزيك به عاريت 
گرفته مي ش��ود. بطورمثال رابطه  قيمت گذاري اختيار معامله )معادله انتشار 
حرارت)35((، نظريه  آشوب، نظريه  ارزش فرين براي شناسايي سهام غيرمعمول، 
خوشه هاي كهكش��اني روشن و بازار س��هام، نظريه حرارتي)36( و همه مدل ها 
متكي به سيس��تم هاي پيچيده، خواص فراكتالي ش��اخص س��هام، مكانيك 
كوانتوم، ... همه از اين نوع رابطه سخن مي گويند. در واقع، دامنه  اين كاربردها 
انتها ندارد. موضوعاتي كه در دانشكده هاي فيزيكي و مالي در ارتباط با اين دو 

رشته كار مي شود، بي پايان است.
در اي��ن ميان، سيس��تم هاي پيچيده نق��ش مهمي در ايج��اد رابطه بين 
فيزي��ك و مال��ي دارند و در توضي��ح مطالعات ميان رش��ته اي بايد به همين 
مس��ئله رجوع كرد. براي تحليل رهيافت مطالعات ميان رشته اي، نظريه هاي 
متفاوتي وجود دارد. اما به نظر مي رس��د نظريه  مطالعات ميان رشته اي ويليام 
نيوول)37(موقعي��ت ممتازي در اين ميان دارد. وي معتقد اس��ت درك مباني 
سيس��تم هاي پيچيده جه��ت تحليل مطالعات ميان رش��ته اي ض��رورت تام 
دارد. از فيزيك براي توضيح سيس��تم هاي پيچيده مالي اس��تفاده مي ش��ود 
و از دل اي��ن رابط��ه ح��وزه ميان رش��ته اي فيزيك – مالي چه��ره مي كند؛ 
 حوزه اي كه بايد منتظر بود تا دانش��گاه هاي ايران در زمان مناس��ب طراحي 

و ارائه كنند.
____________________________________________

* این مقاله برگرفته از نوار متن سخنراني حسين عبده تبریزي در چهارمين همایش 
ریاضيات و علوم انس�انی در محل دانشكده اقتصاد دانش�گاه عالمه طباطبایي است 
كه در روز 22 اردیبهش�ت  95 انجام ش�ده است. ویرایش نوش�تار به تأیيد سخنران 
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فيزيك در عرصه مالي حسين عبده تبریزي
عضو شورای عالی بورس
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براون )1827(: معرفی مفهوم حرکت براونی

باشيله )1900(: استفاده از مفهوم حرکت براونی در بورس پاريس؛ معرفی ولگشت )گشت تصادفی( در توضيح رفتار بازار

آزبورن )1959( حرکت براونی در بازار سهام، توزيع زمان نرخ های بازده و نه قيمت سهام، شنای ماهی برخالف جهت آب

مندلبروت )1963(: توزيع دم پهن؛ توضيح بهتر برای داده های مشاهده شده در مقايسه با توزيع گاوسی

1967: اد تورپ )Thorp( شکست بازار: نظام بازار سهام علمی

دهه 80: افزايش نمايي دسترسی به اطالعات الکترونيك به دليل فناوری های جديد

1990: مدل بالک-درمن-تووی )Toy-Derman-Black( از نرخ های بهره  کوتاه مدت

1990: شروع دوره های دانشگاهی، همايش ها و کنفرانس ها، و کتاب های درسی

1997:صنعت مالی ۴8درصد از فارغ التحصيالن جديد دکترای فيزيك و رياضی را جذب می کند.

1997:جايزه  نوبل شولز و مرتن برای مدل قيمت گذاری مشتقه ها

 ،PhysicaA ،Letters Review Physica ،Nature 1990 تا امروز: مقاله های فيزيك مالی و فيزيك اقتصادی در نشريه های معتبر چون
نشريه  فيزيك اروپا و... چاپ می شود

1999: انجمن فيزيکدانان اروپا فيزيك اقتصادی را حوزه  تحقيقات خود اعالم می کند.



 چرا موضوع ریسک پذیری در سرمایه گذاری از اهمیت باالیی برخوردار است؟
به عنوان بخش��ی از فرآین��د تخصیص دارایی ها که اولی��ن و احتماالً مهم ترین 
گام در س��رمایه گذاری است، سطح تحمل ریسک یا اشتهای پذیرش ریسک شما 

تعیین خواهد کرد که چه میزان در دارایی های مختلف نظیر سهام، اوراق 
مشارکت، ارز، طال، مسکن و بانک سرمایه گذاری کنید.

اشتهای ریس��ک ش��ما تابع چند متغیر است که مختص 
موقعیت شما هستند، به طور مثال:

- اف��ق زمانی در س��رمایه گذاری ش��ما )بلندمدت، 
میان مدت یا کوتاه مدت(

- موقعیت ش��خصی ش��ما )مجرد، متأهل، جوان، 
میانس��ال، بازنشس��ته، سرپرس��ت خانواده، دانشجو، 

تازه کار و...(
)تهاجم��ی،  ش��ما  س��رمایه گذاری  س��بک   -

محافظه کارانه، با ریس��ک متوس��ط، ریس��ک گریز یا 
ریسک پذیر(

 آگاهی نس�بت به میزان ریس�ک پذیری یا ریسک گریزی 
شما چه کمکی می کند؟

نقطه ش��روع شما مشخص کردن اهداف س��رمایه گذاری تان است تا 
ببینی��د ک��ه چه میزان پول و چه میزان زمان برای دس��تیابی ب��ه اهداف تان نیاز 
دارید. به طورکلی هرچه زمان بیش��تری در اختیار داشته باشید، ممکن است مایل 
به پذیریش ریسک بیشتری هم باشید. هرچه زمان بندی دستیابی به اهداف شما 
کوتاه تر باشد، ممکن است ریسک کمتری کنید. یک چارچوب خوب این است که 
برای اهداف مالی کوتاه مدت یعنی کمتر از 2 تا 3 س��ال احتماالً پذیرش ریس��ک 
کمتر مناس��ب تر اس��ت، درحالی که برای رسیدن به اهداف 10 سال و بیشتر بهتر 
اس��ت ریس��ک باالتری را قبول کنید تا پاداش بیش��تری در انتظارتان باشد. برای 

دوره های بین این دو نیز یک روش با ریسک متوازن خوب باشد.
شما همچنین نیاز دارید تا شرایط شخصی خود را در نظر بگیرید:

• آیا همسر یا شریک و یا یکی از اعضای خانواده به شما متکی است؟
• آیا وابستگانی دارید که آن ها را حمایت مالی می کنید؟

• آیا شرایط کاری شما ثابت است و یا مدام در حال تغییر است؟
"• آی��ا کارت��ان را ت��ازه ش��روع کرده ای��د یا بازنشس��تگی 

نزدیک است؟
• اگر ناگهان به پول نیاز داش��ته باش��ید چه اتفاقی 

می افتد؟
توجه کنی��د که هیچ دو س��رمایه گذاری موقعیت 
مش��ابه هم نخواهند داش��ت و فقط ش��ما می توانید 
تصمیم به ایجاد توازن بین ریسک و پاداشی که برای 
شما وجود دارد، بگیرید. به همین دلیل قبل از پذیرش 
پیشنهاد خریدوفروش مشاوران مالی، مطمئن شوید که 
این مشاور مالی شرایط شما را مدنظر قرار داده است. در 
آخر، چک کردن همه چیز و فکر کردن راجع به اش��تهای 

شخصی تان برای ریسک، به شما کمک زیادی می کند.
آی��ا می توانید با باال و پایین رفتن های بازار بورس کنار بیایید و 
گامی به عقب برندارید؟ یا هر نوس��انی را به منزله رای نهایی دادگاه در نظر 

خواهید گرفت و فوراً تصمیم به فروش کلیه سهام خود می گیرید؟
در دام مدل های مالی شخصی استانداردشده مثل اینکه »اگر شما 30 سال داشته 
باشید، باید در سهام شرکت های فرضی شناسا و صنوبر سرمایه گذاری کنید« نیفتید. 
شما تنها کسی هستید که باید با تصمیمات سرمایه گذاری اش زندگی کند، پس یک 
سطح تحمل ریسک برای خود برگزینید که با آن احساس راحتی می کنید و شب ها 

با خیال آسوده سر بر بالش گذاشته و به خواب عمیق فرو می روید.
)modiremali.com( منبع: وب سایت مدیرمالی
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 سبد پیشنهادی شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

برگی از یک نوشته

 هفته نام�ه ب�ورس: در 10 ش��ماره قب��ل 
دروس کت��اب حاضر را مورد بررس��ی قرار دادیم. 
اکن��ون به آخری��ن درس ای��ن کتاب ب��ا عنوان 
توصیه های نهایی رس��یدیم که نویسنده پیشنهاد 
می کند ای��ن توصیه ه��ا را برای س��رمایه گذاری 
 در نظر داش��ته باش��ید. برخی از این توصیه ها را 

در ادامه می خوانید: 
1. در صورتی که پس ان��داز کمتر از پنج میلیون 
تومان است، توصیه نمی شود که در بازار سرمایه، 
سرمایه گذاری کنید. البته این میزان می تواند در 
طول زمان و برای هر فرد براساس توانایی مالی اش 
متفاوت باش��د. بهترین محل برای سرمایه گذاری 
این میزان وجوه، بازار پول یعنی بانک هاهس��تند. 
به این دلیل که احتمال نیاز فوری در کوتاه مدت 
به این وجوه بس��یار زیاد است. پیشنهاد می شود، 
این پس اندازها را به شکلی نگاه دارید که قابلیت 
نقدشوندگی باال باشد و در ضمن شما را متحمل 

هیچ گونه ریسک نکنند.
2. اگر حرفه ای نیس��تید، تس��هیالت نگیرید یا از 
دیگ��ران قرض نکنید تا نس��بت به خرید س��هام 
اق��دام کنید. به کس��انی هم ک��ه مدعی اند وجوه 
ش��ما را به نرخ باالیی دریافت می کنند تا در بازار 

سرمایه گذاری کنند، وجهی ندهید. 
3. اگر تا به حال س��هام نخریده اید، مطلع باشید 
که خرید س��هام متضمن دریافت س��ود، دریافت 
سهام جایزه و شرکت در جلسات ساالنه و مجامع 
عموم��ی اس��ت. بنابراین، باید با ای��ن موضوعات 
ساده که س��ود چیست، شرکت ها چگونه افزایش 
سرمایه می دهند و چگونه باید در مجامع عمومی 
حضور یابید، آش��نا ش��وید. به عالوه اگر سهامدار 
 هستید، به طور حتم در مجامع عمومی شرکت ها 

حضور یابید. 
4. حتما ترکیبی از سهام انواع شرکت را خریداری 
کنی��د. پرتف��وی ش��امل مجموع��ه ای از س��هام 
ش��رکت های پذیرفته ش��ده در بورس است. افراد 
به منظور کاهش ریسک به جای خرید سهم یک 
ش��رکت اقدام به خرید سهام شرکت های مختلف 
می کنند. به عبارت دیگر نباید تمامی تخم مرغ ها 

را در یک سبد قرار داد.
محم��ود خس��روی، نویس��نده کت��اب همچنین 
در قس��مت دیگ��ری از این درس مناب��ع را برای 
کس��ب اطالع از سبد سرمایه گذاری و فرآیندهای 
حاک��م بر بازار معرفی می کند. برخی از این منابع 
شامل س��ایت های ش��رکت های معتبر بورس ها، 
کارگزاری ه��ا و س��رمایه گذاری اس��ت. همچنین 
روزنامه ه��ای اقتصادی نیز ش��ما را با به روز ترین 
وقایع اقتصادی تاثیرگذار بر س��بد سرمایه گذاری 
آشنا می کنند. از دنباله روی از شایعات خودداری 
کنی��د و بر مبنای ش��ایعات تصمیم گیری نکنید. 
بررس��ی کنید آیا اطالعات کس��ب شده بر مزیت 
رقابتی بلندمدت ش��رکت مربوطه تاثیرگذار است 

یا بر وجه نقد شرکت تاثیر می گذارد؟

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

بفجرپتروشیمی فجر

 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 ماهشهر
17500

بلند مدت

 لیزینگ رایان
ولساپاسایپا

مجمع نزدیک، P/E پایین، امکان رشد سودآوری در سال 
95 به دلیل تعداد باالی لیزینگ در سال 94 و احتمال 
تحقق تعداد لیزینگ بیشتر نسبت به بودجه در سال 95

3350

سرمایه گذاری 
وتوشهپارس توشه

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

P/E پایین 
3800

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

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

 ارزش کم بازار نسبت به ارزش جایگزینی، امکان صادرات محصوالت آلیاژی 2,700فوالژ
و افزایش نرخ محصوالت

احتمال افزایش سودآوری به واسطه معرفی محصوالت جدید و ایجاد تنوع در آن ها1,400خزامیا

میان مدت

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

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

بلند مدت

عدم افزایش نرخ محصوالت در سال گذشته، وجود ظرفیت خالی بال استفاده در شرکت و  23,000بفجر
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

2

پایان  نامه ها

 هفته نام�ه بورس: هدف این تحقیق، بررس��ي 
ارتب��اط بین جری��ان نق��دي آزاد و پایداري س��ود 
ب��ا فرصت هاي رش��د اس��ت. جامعه آماري ش��امل 
ش��رکت هاي پذیرفته ش��ده در ب��ورس اوراق بهادار 
تهران در س��ال های 1387لغایت 1391 اس��ت که 
با روش حذف سیس��تماتیک و فرمول کوکران 110 
شرکت در قالب 550 س��ال شرکت به عنوان نمونه 
آماری انتخاب ش��دند. تجزیه و تحلیل داده ها در هر 
دو بخش آمار توصیفي و اس��تنباطي با اس��تفاده از 
نرم افزار Eviews 7 و Stata 11 صورت گرفته است. 
یافته ه��اي تحقیق بیانگر وجود رابطه معنادار مثبت 
بین جریان نقدي آزاد و فرصت هاي رش��د، پایداري 
سود و فرصت هاي رشد و همچنین بین جریان نقدي 
آزاد و پایداري س��ود با فرصت هاي رشد شرکت هاي 

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

دانشکده علوم اداری و اقتصاد موسسه آموزش عالی عالمه محدث 
کارشناسی ارشد 1393

استاد راهنما: محمدرضا پورعلی
پدید آور: لیال حسینی

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

بررسی رابطه جریان نقدی آزاد و 
پایداری سود با فرصت های رشد 

شرکت های پذیرفته شده در بورس

درس 112:

توصیه های نهایی

1

پیشخوان
10 شاه کلید بزرگان بورس 

بورس:  هفته نامه   
این کت��اب با پرداختن 
ب��ه 10 ویژگ��ی اف��راد 
موف��ق و ب��ا تجربه در 
ب��ازار ب��ورس و دیگ��ر 
بازارهای سرمایه گذاری 
تالش ک��رده تا حاصل 
و  بزرگ��ان  تجربی��ات 
بازندگان بازار س��رمایه 

را به رش��ته تحری��ر آورد. علی صابریان نویس��نده 
کتاب در نخستین شمارگان 1000 نسخه ای خود 
ت��الش کرده ت��ا با گردآوری تجربی��ات و یا دالیلی 
که باعث شکس��ت در بازار های س��رمایه می شود ، 
10 ویژگ��ی افراد موفق و با تجرب��ه در بازار بورس 
و دیگر بازارهای س��رمایه گذاری را برای خوانندگان 

شرح دهد.
در فهرست این کتاب 140 صفحه ای در 10 جلسه 
خواننده با مفاهیمی آش��نا خواهد ش��د که به زبان 
ساده و حتی محاوره مسیر سرمایه گذاری درست را 
به وی نشان می دهد. در فهرست این کتاب عناوینی 
همچون؛ ش��اه کلیدی که مش��اوران مالی آن را به 
ش��ما نمی گویند، از فروش��نده غمگین بخرید و به 
فروشنده شاد بفروشید؛ 6 سوال طالیی که بزرگان 
بورس به آن پاسخ داده اند؛ یک ویژگی خانمان سوز 
بازندگان بورس؛ 3 گام برای صید سهم های شگفتی 
ساز بورس وجود دارد که به نوشته ویراستار آن در 
مقدمه ابتدایی کتاب، نویس��نده قواعد و شیوه هایی 
که یک معامله گر بازارهای مالی برای دس��تیابی به 
موفقی��ت باید به خاطر س��پرده و رعایت کند را در 
قالب 10 اصل)10 ش��اه کلید( طبق��ه بندی کرده 

است.
نویس��نده کتاب در مقدم��ه آن آورده که » چیزی 
که در دوره شاه کلید بزرگ بورس خواهید آموخت 
حاصل تجربه ادغام ش��ده با علم چند س��اله من و 
همکارانم در ارتباط با بزرگان و بازندگان بازار است. 
ش��اه کلید هایی ک��ه در این دوره به ش��ما معرفی 
می کنی��م هر کدام می توانند ش��ما را صدها گام به 

یک سرمایه گذار حرفه ای نزدیک کنند.«
این کت��اب در کنار آموزه هایی ک��ه برای یادگیری 
ش��یوه س��رمایه گذاری در ب��ورس به می��ان آورده 
ب��ا برخی تصاوی��ر گرافیکی و مصور ع��الوه بر این 
که برای خوانن��ده لحظاتی مف��رح فراهم می کند، 
پیام های آموزشی را در قالب این تصاویر به خواننده 

انتقال می دهد.
به نظر می رس��د کتاب برای آن دسته از مخاطبانی 
منتش��ر شده که دست کم با مفاهیم ابتدایی بورس 
آش��نا هستند و حاال می خواهند با چشم بازتری در 
عمق بازار س��هام شنا کنند. با این همه آن دسته از 
افرادی که تجربه سرمایه گذاری در بورس را ندارند 
نیز می تواند مفید باش��د. عالقمندان می توانند برای 
تهی��ه این کتاب با انتش��ارات آراد و ش��ماره تلفن 

66975285 تماس بگیرند.

حکایت

 چتر نجات شما را 
چه کسی می بندد؟

 هفته نامه ب�ورس: چارلز پلوم، یک��ی از خلبانان 
نی��روي دریای��ی ب��ود. پ��س از 75 مأموری��ت جنگی، 
هواپیماي او مورد اصابت یک موشک زمین به هوا قرار 
گرفت. پلوم بیرون پرید و به اس��ارت دشمن درآمد. او 
دستگیر شد و ش�ش س�ال در یکی از زندان هاي دشمن 
حبس شد. او از این مهلکه جان سالم به در برد و اکنون 
آنچ�ه را ک�ه از آن تجرب�ه کس��ب کرده است تدریس 
می کند. روزي چارلز و همس��رش در رستورانی نشسته 
بودند. مردي به آنها نزدیک شد و گفت: تو پلوم هستی! 
در یک��ی از نبرده��اي هوایی، جنگنده هاي دش��من را 

تعقیب کردي و س�پس ت�و را زدند و سقوط کردي!
پلوم پرس��ید: ت��و از کجا این مطل��ب را میدانی؟ مرد 
پاس��خ داد: من چت��ر نجات تو را بس��تم. پلوم تعجب 
کرده بود و نفس در سینه اش حبس شده بود. مرد که 

با غرور، مشتش را در هوا تکان می داد، گفت: مطمئن 
ب��ودم که کار می کن��د. پلوم ح��رف او را تأیید کرد و 
گفت: مطمئناً کار کرده اس��ت چون اگر کار نمی کرد 
من االن اینج�ا نبودم. آن ش��ب پل��وم از فکر آن مرد 
نتوانس��ت بخوابد. او می گوی��د: خیلی مایلم بدانم آن 
مرد در لباس فرم نیروي دریایی چه شکلی بوده است. 
یک کاله سفید، یک دستمال در پشت و بندهاي آویز 
منگول��ه دار. نمی دانم چندبار او را دیده ام و حتی به او 
یک سالم، صبح بخیر یا چیزي مثل آن نگفته ام، فقط 
ب��ه خاطر اینکه من خلبان جنگن��ده بودم و او ملوان.

پلوم به س��اعاتی فک��ر کرد که آن ملوان، پش��ت یک 
میز چوبی طویل در س��الن هاي زیر کش�تی، ب�ا دق�ت 
چترها را ترمی��م می کرده، آنها را تا میزده و با نگرانی 
سرنوشت کسی را که نمی ش��ناخته رقم میزده است. 
اکنون پلوم از مخاطبین خود می پرسد: چه کسی چتر 

نجات شما را می بندد؟
برداشت

گاه��ی در تالط��م زندگی، فراموش م��ی کنیم که چه 

چیزي واقعاً مهم است. شاید گ�اهی در گف�تن س�الم، 
لطفاً، متشکرم، تبریک گفتن به کسی که اتفاق مهمی 
برایش رخ داده اس��ت، تعریف کردن از کس��ی یا حتی 
انج��ام یک کار خوب بی دلیل کوتاهی می کنیم. »من 
به تو افتخار می کنم« پنج کلمه ارزشمندي است ک�ه 
همیش�ه می توانید براي ایجاد حس خوشایند و احساس 
اهمیت در دیگران به کار ببرید. در رفتار با دیگران تصور 
کنی��د آنان چنانند که باید باش��ند و کمک کنید تا آن 

طور بشوند که توانایی اش را دارند.
قدر تمام ارزش هاي کارکنان تان را )هر چه هست و هر 
چه می کن�د (بدانی�د . ک�ار ه�ر کس�ی ه�ر چ�ه باشد، 
ضروري و مهم اس��ت. در طی روز به همه افراد، تمرکز 
و توجه کنید. س��عی کنید ب�ا اف�راد، بیش�تر مالقات و 
برخورد داش��ته باشید. شاید مهمترین موقعیت زندگی 
کسی به کالم شما بس�تگی داش�ته باش�د. دراین هفته، 
این ماه یا این س��ال، آنهایی را که چتر نجات ش��ما را 

می بندند بشناسید.
منبع :کتاب اصول مدیریت و کسب و کار در سرزمین حکایات

ریسک پذیری یا تحمل ریسک به چه معناست؟
 هفته نامه بورس: ریس�ک پذیری، تحمل ریس�ک یا اش�تهای پذیرش ریس�ک، یک معیار ش�خصی است که نشان می دهد ش�ما مایل هستید تا 
چه مقدار ریس�ک برای یک سطح پیش بینی ش�ده از سود در س�رمایه گذاری های تان بپذیرید. به طورکلی، هرچه سرمایه گذاری از ریسک بیشتری 
برخوردار باش�د، پتانس�یل پاداش و سود آن نیز بیشتر است ولی همچنین ریسک ضرر بزرگ تری نیز در کمین شما خواهد بود. هرچه ریسک کمتر 
باش�د، بازده مورد انتظار نیز کمتر خواهد بود ولی ریس�ک زیان نیز کاهش می یابد. ما این نوع رابطه را که درواقع همان رابطه ریس�ک و بازده است، 
قانون االکلنگ در بازار بورس نامیده ایم. کالس های مختلف دارایی ها س�طوح متفاوتی از ریس�ک و بازده مربوط به خود را در اختیار دارند. به طور 
مثال سهام شرکت ها معموالً به عنوان دارایی های ریسکی تر در نظر گرفته می شوند چون از نوسان پذیری باالتری در بازده های خود برخوردارند. در 
طرف مقابل اوراق مش�ارکت به طور معمول به  عنوان س�رمایه گذاری های با ریس�ک کمتر در نظر گرفته می شوند چون بازده های به طور نسبی ثابتی 

دارند )به همین دلیل است که این اوراق را »اوراق با درآمد ثابت« هم می نامند(.

برترین های کانال

مواظب سرتان باشید!
دیوارهای ذهنی از دیوارهای فیزیکی سخت ترند

دانش��مندی آزمایشی بس��یار جالب طراحی و اجرا کرد: او آکواریومی را با دیواری 
شیشه ای به دو قسمت تقسیم کرد. در یک قسمت ماهی بزرگی انداخت و در قسمت 
دیگر ماهی کوچک تری که غذای مورد عالقه ماهی بزرگ تر بود. دانش��مند به ماهی 
بزرگ تر هیچ غذایی نداد تا تنها غذایش همان ماهی دیگر درون آکواریم باشد. مطابق 
انتظ��ار او ب��رای خوردن ماهی کوچک تر بارها و بارها به طرفش حمله کرد، اما هر بار 
ب��ه دیواری نامرئی برخورد کرد. دیوار شیش��ه ای به راحت��ی او را از غذای محبوب و 
لذیذش جدا کرده بود. باال خره بعد از مدتی، از حمله به ماهی کوچک منصرف ش��د. 
او ب��اور کرده بود که رفتن به طرف دیگر آکواری��وم و خوردن ماهی کوچک تر کاری 
غیر ممکن است.  دانشمند شیشه وسط را برداشت، اما ماهی بزرگ تر هرگز به سمت 
ماهی کوچک حمله نکرد. او حتی به قسمت دیگر آکواریوم شنا نکرد. اما چرا؟ دیوار 

شیشه ای دیگر وجود فیزیکی نداشت، اما ماهی بزرگ درون ذهنش دیواری شیشه ای 
ساخته بود. دیواری که شکستنش از شکستن هر دیوار واقعی سخت تر بود. دیوار باور 

خودش. باورش به محدودیت.
نگاه راهبردی

ممکن اس��ت در گذش��ته تجربیاتی داش��ته ایم که موفق نبوده است. بنابراین اگر 
بخواهیم فقط بر اساس تجربه، تصمیم گیری کنیم در اسارت رخدادها و نتایج گذشته 
خواهیم ماند. ما دیوارهای شیشه ای بسیاری داریم کرد که نتیجه تجربیات مان است 
در حال��ی که بس��یاری از آن ها  فقط در درون ذهن ما وج��ود دارند و نه در واقعیت.

بسیاری از فرصت های راهبردی نه به خاطر فراهم نبودن شرایط بلکه به خاطر بسته 
بودن ذهن های ما دیده و شکار نمی شوند. همان طور که مواظب سرتان هستید که به 
دیوارهای فیزیکی نخورد مواظب ذهن تان باش��ید که به دیوارهای ذهنی نخورد. یکی 
از راهکارها برای افزایش خالقیت، اس��تفاده از افراد جوان و کم س��ابقه است چرا که 

دیوارهای کمتری در ذهن شان دارند. 
کانال استراتژیک 

* هدف قیمتی، بدون در نظر گرفتن سود سهام مصوب در مجمع عمومی عادی سالیانه است.
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