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یکی از راهکارهای بازار س��رمایه در راستای رفع 
این مشکل است. صندوق های سرمایه گذاری به 
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پرداختسودبانکی
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اخبار هفته
چالش پتروشیمی ها در ارز نیمایی 

بی شک صادرکنندگان نمی توانند ارزی را که به 
ص��ورت آزاد هزینه می کنند، ب��ا نرخ نیمایی در 

سامانه نیما عرضه کنند.
احسان باقریان س��خنگوی اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی با بیان این مطلب 
گف��ت : در حال حاضر اصلی تری��ن چالش اتحادیه 
صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی، 
مس��ئله ارز است، ،بر این اساس در سال ۹۶ آورده ارزی این اتحادیه برای کشور 
۶.۵ میلیارد دالر بود که از این میزان، ۴.۵ میلیارد دالر آن مربوط به پتروشیمی ها 
است. باقریان ادامه داد: در صورتی که مجموعه های این اتحادیه، خوراک را با نرخ 
ارز نیمایی )ارزانتر از ارز آزاد( دریافت کرده، می توان انتظار داشت که ارز حاصل 
از درآمد خود را در س��امانه نیما عرضه کنند. سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفت، گاز و پتروش��یمی باقریان تصریح کرد: باید پذیرفت  تمامی 
هزینه ها از جمله هزینه های لجس��تیکی و هزینه نقل و انتقاالت مالی افزایش 
داشته است؛ بنابراین حاشیه سودی که بتواند محصول را در بازارهای بین المللی 

رقابت پذیر کند، شدیداً مورد تأثیر منفی قرار خواهد گرفت.

رانت و داللی خودرو از بین می رود
اکنون تولید دو  خودروس��از عمده به شدت پایین 
آ مده اس��ت و از اوایل امس��ال با اف��ت تولید روبرو 

شدیم.
رض��ا رحمانی وزیر صنعت،  معدن و تجارت  با بیان 
این مطلب و اشارع  به مشکالت صنعت خودروسازی 
گفت : اصالح صنعت خودروسازی حداقل دو  سال 
زمان م��ی خواهد، اما اکنون این حوزه باید در مدار 
اصلی تولید قرار بگیرد. رحمانی اظهار داشت: برنامه ما افزایش تولید است زیرا 
ارتباط مستقیم با تولید دارد. اگر طبق برنامه بتوانیم تولید را افزایش دهیم، 

عرضه زیاد شده و پاسخگوی تقاضا خواهد بود تا قیمت پایین بیاید. 
به گفته وی، خودروس��ازها با یک برنامه در رابطه با خودروهایی که مشمول 
قیمت گذاری نیس��تند، در حاشیه بازار پنج درصد پایین تر از نرخ بازار عرضه 

می کنند و این روند کاهشی قیمت ادامه خواهد یافت.
وزیر صنعت گفت: از طرفی، اگر تولید را افزایش دهیم و خودرو را زیرقیمت پنج 
درصد بفروشیم، رانت و داللی از بین می رود و قیمت در حالت متعادل تری 

قرار خواهد گرفت که البته این جزو اختیارات خودشان است.

عرضه بنگاه های اقتصادی  بزرگ 
بانک ه��ا دارای بنگاه ها و امالک مختل��ف و اموال 
غیرمنقول در سراس��ر کشور هستند منتها اینها را 
نمی فروشند، بعد گفته می شود بانک ها نقدینگی 
ندارند. باید همه ملزم ش��وند و تم��ام بخش های 

دولت، اموال خودشان را عرضه کنند.
حسن روحانی رییس جمهور  با بیان این مطلب در 
ارایه الیحه بودجه ۹8 گفت : سال ۹8 ، سال عرضه 
بزرگ بنگاه های اقتصادی ازجمله شس��تا به بازار سرمایه خواهد بود. روحانی 
افزود: بایدس��رمایه گذاری های داخلی را با مش��وق های الزم و سرمایه ایرانیان 
خارج از کشور جذب کرد.رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اخیراً در شورای عالی 
امنیت ملی با مصوبه ای که داشتیم کار تمام ایرانی های دو تابعیتی را تسهیل 

کردیم و برخی از مقررات را اصالح کردیم.
 همچنین این مصوبه ش��ورای عالی امنیت ملی را ابالغ کردیم که هیچ ایرانی  
برای ورود به ایران، تالش در ایران و فروش اموالش ولو دو تابعیتی هیچ مشکلی 
نداشته باشد.  البته این اقدام بزرگ شورای عالی امنیت ملی در ماه های اخیر به 

این دلیل بود که بتوانیم سرمایه ایرانیان را جذب کنیم.

تغییرات مدیریتی در ارکان بورس
ب��ا حکم مدیرعامل ب��ورس تهران، عل��ی علی زاده 

گیاشی سرپرست معاونت پشتیبانی شد.
همچنین با خ��روج مدیر ابزاره��ای نوین مالی از 
ش��رکت فرابورس تغییرات در مدیران ستادی این 
ش��رکت  صورت گرفت. علیرضا توکلی از مدیریت 
ابزارهای نوین مالی فرابورس کنار رفت و ندا بشیری 
جایگزین وی شد. افسانه اروجی، به عنوان معاون 
بازار فرابورس و س��ید مهدی علم الهدی به عنوان معاون اجرایی این بازار در 
کنار رضا غالمعلی پور به عنوان معاون پذیرش و بازار یابی، بهنام محسنی به 
عنوان معاون بازارهای خارج از بورس و سرپرس��ت معاونت توسعه تکنولوژی 
در ساختار معاونان مدیر عامل فرابورس قرار گرفته اند. البته در این روند ،سارا 
س��ادات اخالقی نیز به عنوان مدیر پذیرش و نرگس احمدی در سمت مدیر 
مالی فرابورس معرفی شده اند.س��روش خواجه حق وردی اما در سمت مدیر 
نظارت و بازرس��ی در کنار علی خیر اندیش مدیر اداری و منابع انس��انی، سید 
جالل سیدی سرپرست حسابرسی داخلی و احسان هراتی سرپرست فناوری 

اطالعات قرار گرفته اند.

لبخند بازار در کریسمس یادداشت
پیامدهای تغییر مکانیزم پرداخت سود بانکی 

بر اس��اس مصوبه شورای پول و اعتبار در مورخه 13۹7/0۹/20، بانک ها از ابتدای بهمن ماه 13۹7 
اجازه پرداخت سود روزشمار به سپرده های کوتاه مدت را نخواهند داشت و مطابق این مصوبه، معیار 
پرداخت س��ود سپرده های سرمایه گذاری از "روز ش��مار" به "ماه شمار" تغییر خواهد یافت. بدین 
ترتیب، بانک ها در پایان هر ماه، کمترین مانده حس��اب مش��تریان در طول ماه را مالک محاسبه پرداخت سود قرار داده و 

به استناد مصوب شورای پول و اعتبار، به حداقل موجودی مزبور، ساالنه 10 درصد سود پرداخت خواهند کرد.
اتخاذ این سیاست می تواند مقدمه ای برای برطرف ساختن چالش های نظام بانکی از جمله کمک به اصالح سوء رفتار برخی 
بانک ها در پرداخت س��ود موهومی به س��پرده  گذاران شود که در سال های اخیر، هزینه تامین مالی سنگینی را به بانک ها 
تحمیل داشته است. این روند که بعضاً به دلیل افزایش مطالبات بانک ها و رشد دارایی های منجمد و متعاقباً رقابت ناسالم 
بانک ها بمنظور جذب منابع از طریق پیشنهاد نرخ سود باالتر به سپرده گذاران آغاز شده ؛ در نهایت به اضافه برداشت بانک ها 
از بانک مرکزی و افزایش بیش از پیش پایه پولی و در مجموع تقویت حجم نقدینگی موجود در اقتصاد کشور ختم شده 
است. با عنایت به اینکه، هر سیاست اقتصادی می تواند دارای پیامدهای متنوع مطلوب و یا نامطلوب باشد که الزم است مورد 
مداقه و پیش بینی قرار گیرد؛ نوشتار حاضر با رویکردی سیستمی به احصاء و تبیین مهمترین نتایج قابل انتظار اجرای این 
سیاست بر مولفه های کالن اقتصادی، باالخص بازار پول و بازیگران اصلی این بازار، نظیر بانک ها و سپرده گذاران پرداخته و 

پیامدهای کوتاه مدت و بلندمدت این سیاست را بطور اجمالی مورد بحث قرار می دهد.
P شفافیت در انگیزه نگهداری وجوه در بانک ها: به منظور تحلیل آثار اجرای سیاست حاضر بر رفتار سپرده گذاران و 
متعاقباً پیش بینی نتایج آن، ابتدا الزم است منابع بانکی را از لحاظ انگیزه سپرده گذاران به دو بخش کلی و مجزا طبقه بندی 
کنیم .  بخش اول که س��هم عمده ای را از کل حجم منابع بانکی به خود اختصاص داده اس��ت، شامل سپرده های مدت دار 
بوده  که عمدتاً با هدف و انگیزه س��رمایه گذاری و برخورداری از س��ود بانکی در حساب های کوتاه مدت و بلندمدت بانکی 
نگهداری می ش��وند. بر اس��اس آخرین گزارش بانک مرکزی در پایان مهرماه سال جاری، این بخش از سپرده ها با حجمی 
معادل 13.383/8هزار میلیارد ریال، در برگیرنده 81.2 درصد از منابع بانکی بوده است. در مقابل، بخش دیگر منابع، شامل 
حساب های قرض الحسنه جاری، پس انداز و سایر منابع با حجمی به ارزش 3.102/۴ هزار میلیارد ریال، تنها در حدود 18.8 
درصد از منابع را شامل می شود که اغلب با انگیزه  تقاضای معامالتی پول در حساب های بانکی نگهداری شده و از سیالیت 

باالتری برخوردار است.
 همچنین یکی از مزایای اجرای این سیاست، شفاف شدن حساب های بانکی به لحاظ انطباق یافتن نوع حسابها با انگیزه 
س��پرده گذاران اس��ت.  زیرا در دوران محاسبه س��ود روزشمار، بخش��ی از وجوه که با هدف انجام معامالت روزمره توسط 
سپرده گذاران در نظر گرفته شده بود نیز به منظور برخورداری ایشان از سود روزشمار، در سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، 
نگهداری می ش��د که از جمله آسیب های این موضوع، چالش بانک ها به منظور شناسایی منابع ناپایدار،پیش بینی میزان 

ماندگاری منابع و برنامه ریزی جهت مواجهه با ریسک نقدینگی ناشی از بی ثباتی ذاتی این منابع بوده است.
این موضوع از منظر برنامه ریزان اقتصاد کالن نیز از اهمیت باالیی برخوردار است. چرا که رصد و مدیریت نقدینگی سرگردان، 
مستلزم اندازه گیری وجوهی است که با قصد انجام معامالت سوداگرانه در اختیار بخش خصوصی قرار دارد. حال آنکه بدون 

آگاهی از انگیزه سپرده گذاران یا ایجاد تورش به دلیل وجود اختالط در حساب ها، این امر به سادگی میسر نخواهد بود.
P هزینه فرصت جابجایی وجوه : بر این اساس، با تغییر رویکرد محاسبه سود حساب های سرمایه گذاری کوتا مدت از 

روزانه به ماهانه، هزینه فرصت جابجایی وجوه از این حساب ها افزایش خواهد یافت.
سرعت گردش پول: انتظار می رود بخش عمده ای از منابع که در بخش حسابهای مدت دار نگهداری می شوند به دلیل 
برخورداری از انگیزه سرمایه گذاری، نسبت به نرخ سود )از جمله سیاست جدید بانک مرکزی درخصوص مکانیزم نرخ سود( 
حساسیت بیشتری داشته باشند. بر این اساس، از سرعت گردش پول در این بخش عظیم از منابع نسبت به قبل کاسته 

خواهد شد. 
P حجم نقدینگی موثر: بر اساس رابطه مقداری پول )PY=MV( در صورت ثابت ماندن حجم نقدینگی)M(، با کاهش 

سرعت گردش پول)V(، نقدینگی موثر موجود در اقتصاد )MV( کاهش می یابد.
P تقاضای موثر: با کاهش حجم نقدینگی موثر در اختیار بخش خصوصی، تقاضای موثر بمنظور خرید کاال و خدمات، 
جه��ت انجام مصرف و س��رمایه گذاری کاهش یافته که در نهایت به کاهش تقاض��ای کل در اقتصاد و دامن زدن به رکود 

اقتصادی کشور و افزایش نرخ بیکاری در کوتاه مدت منجر می شود.
P نرخ تورم: کاهش تقاضای موثر در کوتاه مدت موجب کنترل نرخ باالی تورم فعلی و در میان مدت، ثبات قیمت ها و 
معیارهای مختلف اقتصادی نظیر نرخ ارز می شود. انتظار می رود در چشم انداز بلندمدت، با کنترل تورم و فراهم آمدن شرایط 

باثبات در اقتصاد کشور، بواسطه افزایش تمایل به سرمایه گذاری، شرایط رونق به اقتصاد کشور بازآید.
P مطالبات بانکی: بروز رکود در کسب و کارها و کاهش تقاضای موثر در بازار به عدم موفقیت سرمایه گذاری ها دامن 
زده و این امر سبب می شود تا دریافت کنندگان تسهیالت بانکی در ایفای به موقع تعهدات خود با مشکل روبرو شوند و در 

نهایت، میزان مطالبات بانک ها افزایش یابد.
P تقویت منابع سّیال: انتظار می رود آن بخش از منابع بانکی که با انگیزه معامالتی در حسابهای مختلف نگهداری می شوند 
و بخش کمتری از منابع را تش��کیل می دهند، در اثر عدم بهره مندی از س��ود بانکی )به دلیل جابجایی وجوه بمنظور انجام 
معامالت مورد نیاز در کسب و کارهای مختلف( با انگیزه برخورداری از منافع جایگزینی چون امتیاز برخورداری از تسهیالت 
بانکی، امتیاز جوایز قرعه کشی حساب های قرض الحسنه، انجام مبادالت با دسته چک و... بعضاً از حساب های کوتاه مدت )که 
قبل از اجرای سیاست جدید، برای بهره مندی از سود روز شمار در آن قرار داشتند(، خارج شده و در حسابهای قرض الحسنه 
جاری و پس انداز متمرکز شوند. سپرده گذاران این وجوه با هدف بهره مندی از سود حاصل از سرمایه گذاری در بازارهای رقیِب 
بازار پول نظیر خرید اوراق مشارکت، اوراق خزانه، سهام و سایر دارایی های سرمایه ای و همچنین انجام معامالت روزانه، تقاضای 

خود را جهت انجام انواع مختلف سرمایه گذاری های کوتاه مدت روانه بازارهای مزبور خواهند کرد.
P هزینه سود پرداختی بانک ها: به دلیل خروج منابع سیال از حساب های کوتاه مدت به انواع حسابهای قرض الحسنه 
و پرداخت سود بانکی به حداقل مانده حسابها در هر ماه )با توجه به اینکه امکان افزایش مانده حساب در بعضی از روزهای 
ماه وجود دارد، وجوه مزبور از سود بانکی برخوردار نمی شوند(، هزینه سود پرداختی بانک ها نسبت به دوره پیش از اجرای 
سیاست )محاسبه روز شمار سود بانکی( کاسته می شود. با توجه به اینکه هزینه پرداخت سود بانکی، سهم عمده ای )بعضاً تا 
حدود 70 درصد( از هزینه های عملیاتی بانک ها را تشکیل می دهد؛ متعاقباً این امر، مستقیماً از طریق کاهش هزینه تامین 

مالی بانک ها به افزایش سودآوری آن ها منجر می شود.
P نقدینگی: به استناد نتایج مطالعات و صاحبنظران مختلف، یکی از مهمترین دالیل رشد نقدینگی در سال های اخیر، 
بروز ناترازی در ترازنامه بانک ها باالخص موسسات غیرمجاز و در نتیجه، پرداخت سود موهومی توسط آن ها به سپرده گذاران 
بوده است. بر این اساس با توجه به کاهش هزینه سود پرداختی بانک ها در اثر سیاست فعلی، می توان پیش بینی کرد که به 
دلیل کنترل یکی از مبادی مهم خلق نقدینگی، از جریان ورود نقدینگی به اقتصاد کاسته شده و در عین حال، بانک ها با 
تنگنای منابع جدید بمنظور اعطای تسهیالت و انجام وظایف واسطه گری مالی روبرو خواهند شد. عالوه بر این، همانطور که 
قباًل بیان شد، احتمال افزایش مطالبات بانکی نیز بازگشت تسهیالت پرداخت شده از سوی بانک ها را با مانع مواجه ساخته 
و بدین ترتیب به کمبود نقدینگی در نظام بانکی، دامن خواهد زد. با عنایت به اینکه حدود 80 درصد از تقاضای تامین مالی 
در اقتصاد کشور از طریق تسهیالت بانکی تامین می شود، انتظار می رود کاهش جریان اعتبارات بانکی به کاهش بیشتر در 

تقاضای موثر در اقتصاد و پیامدهای مترتب بر آن منجر شود.

عباس کشوری
 کارشناس ارشد

 امور بانکی
ش��اخص کل  با رش��د بیش از 1000 
واحدی نس��بت به ابتدای هفته همراه 
ش��د و در پایان روز چهارش��نبه گذش��ته  ش��اخص کل در عدد  
1۵8۴۴3.72 ایس��تاد.   اگرچه ارزش معام��الت 1122 میلیارد  
تومان رسید،اما در بازار فرابورس، آیفکس 1۶ واحد رشد داشت  و  
به  183۶ رس��ید. ارزش معامالت نیز  32۶.2 میلیارد تومان شد 
 .دی ماه امس��ال حسابی س��رد اما دلگرم کننده آغاز شد. دی ماه 
در یک هفته ابتدایی خود یکی از خاص ترین و جذاب ترین روزها 
را برای معامله گران بازار س��هام رق��م زد و در همان مدت کوتاه 

شاخص بورس توانس��ت محدوده 1۵7 هزار واحدی را حفظ کند. به این ترتیب دی ماه لبخندی 
سرد از جنس گرما را هدیه سهامداران کرد.  

رخ نمایی پر قدرت بانکی ها
اولین روزهای دی ماه با رخ نمایی پر قدرت بانکی ها آغاز شد.  در میان معامالت روز سه شنبه 
گذشته  ، رییس جمهور الیحه ۹8 را تقدیم مجلس کرد و تاکید روحانی بر اصالح شبکه بانکی، 
موجب درخشش نمادهای این گروه و استقبال بینظیر سهامداران بر نمادهای شاخص ساز این 
گروه شد . در نماد وبملت خبرها حاکی از اعالم رئیس کمسیون اقتصادی مجلس در مورد نرخ 
تس��عیر ارز منابع ارزی از نرخ ۴ هزار تومان در س��ال گذشته به نرخ سامانه نیما به حدود ۹ هزار 
تومان رس��یده است که بزودی توس��ط بانک مرکزی ابالغ مي شود . وبملت در نیمه اول بدلیل 
نوس��ان بیش از 20 درصدی متوقف و با صف خرید 20۵ میلیون سهم بازگشت. بیشترین داد و 
ستد را در آن روز،  نماد وتجارت داشت. دی با صف خرید بیش از ۴۵ میلیونی به استقبال آخرین 
روز معامالتی هفته جاری خود رفت. جالب توجه است که معامالت بانکی ها چهارشنبه گذشته پر 
هیجان تر از روزهای قبل سپری شد. بر این اساس شاهد رنج قوی در وبملت و وتجارت و تشکیل 

صف خرید روی آنها و اکثریت نمادها بودیم.
اتمام آخرین روز هفته با سبز پوشی بزرگان 

گروه بانکی باز هم با بیشترین توجهات در آخرین روز معامالتی همراه شدند اما دیری نگذشت که 
شاهد متعادل شدن معامالت این گروه در نیمه دوم بازار بودیم.  وبملت باتوجه به اصالحات زمانی 

و اصالحات قیمتی که پشت سر گذاشت توانست سکاندار بیشترین 
توجهات در آخرین روز هفته جاری شود.  خودرویی ها  نیز معامالتی 
متعادل تر از روزهای قبل با تمایالت بیش��تر بر مثبت بودن را آغاز 
کردن��د. نوع معامالت نوید بخش رون��ق نمادهای این گروه در نیمه 
دوم بازار بود که همانطور هم ش��د. خساپا اولین چراغ صف خرید را 
در معامالت این گروه روش��ن کرد و راه دیگر نمادهای را گش��ود. بر 
این اس��اس شاهد تشکیل صفوف خرید در سقف قیمت روزانه مجاز 
نمادهای این گروه در معامالت بودیم. آخرین روز معامالت به کام به 

گروه خودرویی شد. 
استقبال سهامداران از نمادهای نفتی و پتروشیمی

افت وخیزهای دالری موجب تحرکات مثبت در معامالت نمادهای تاثیر گذار داش��ت. فرآوردهای 
نفتی و پتروشیمی در جریان معامالتی مثبت قرار گرفتند. شاهد استقبال سهامداران از نمادهای 
شپنا، شبندر، پارس، زاگرس، شاراک، شغدیر و ونفت و سایر نمادهای این گروه در معامالت بودیم. 

نمادهای پر تقاضا فلزی با دامنه نوسان مثبت
 در گروه فلزات ش��اهد افزایش تقاضا در نمادهای این گ��روه بودیم. کاوه انصافا گزارش خوبی را 
روانه کدال کردکه موجب شد سهم با افزایش توجهات در سقف قیمت روزانه خود تشکیل صف 
خرید دهد. ش��رکت  در آذر با  فروش ۴222 میلیارد ریالی مواجه  بوده و 83 هزار تن  ش��مش 
صادر کرده است با نرخ  بیش از ۴3 میلیون  ریال رسیده است. فوالژ از دیگر نمادهای پر تقاضا 
در این گروه بوده است. فوالد توانست پرونده آخرین روز معامالتی خود را در دامنه نوسان مثبت 
بی��ش از دو درصدی ببندد. ذوب امروز هم ب��ا افزایش عرضه در محدوده قیمتی 188 تومان در 

حال نوسان بود.
معامالت متعادل و مثبت

 همچنین در گروه انبوه سازی  آغاز معامالتی متعادل و مثبت را شاهد بودیم. وساخت، ثنوسا و 
کرمان در این گروه  مورد توجه قرار گرفتند.در گروه قند و شکر نیز شاهد معامالتی مثبت برای 
چندمین روز متوالی بودیم. قچار، قپیرا و قهکمت باز هم با توجهات س��هامداران به س��قف مجاز 

قیمتی رسیدند.

الناز جمالی
کارشناس بازار سرمایه

جعون ا ر لیه  ا نا  ا و ناهلل  ا

نی شعبا مجتبی  قای  آ جناب 
با نهایت تأسف و تألم، مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض کرده و از درگاه خداوند متعال 

برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی خواستاریم. 
دوستان شما در شرکت نیکان رسانه بازار سرمایه
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ش��ورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در اواخر آذرماه س��ال جاری تصویب  
کرد که معیار پرداخت س��ود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از 
روزشمار به ماه شمار تغییر کند؛ به طوری که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود 
سپرده های مزبور باشد. این محدودیت جدید برای سپرده های کوتاه مدت ممکن است بار دیگر 
پول را راهی بازارهای موازی کند اما در ش��رایطی که هنوز ثبات قیمتی برای کاالهای اساس��ی 
معیشت وجود ندارد بازارهایی کم ریسک با استقبال بیشتری همراه می شوند، بنابراین به نظر 
می رس��د صندوق های سرمایه گذاری جایگزین مناس��بی برای  سپرده های بانکی باشند، اما آیا 
صندوق ه��ا توانایی پذیرش حجم باالی نقدینگی دارند؟ آیا می توانند بازدهی مطلوبی داش��ته 
باشند؟ البته تا به حال گردش پول در بازارهای مختلف چندین بار اتفاق افتاده و بانک ها هر دفعه 
با برنامه های جدید سعی بر حفظ سپرده های خود دارند، اما حاال که چنین محدودیتی تصویب 
شده به نظر می رسد پیش زمینه ای برای اصالح نظام بانکی و ناترازی بانک ها باشد، چرا که رئیس 
کل بانک مرکزی معتقد است پرداخت سود سپرده ها باعث اضافه برداشت آن ها می شود، حاال 

باید دید اجرای این طرح چه واکنش هایی را در بر خواهد داشت.

بازدهی صندوق ها تحت تاثیر سود سپرده های بانکی
رسول رحیم نیا، رئیس اداره صندوق های تامین سرمایه بانک ملت با اشاره 
محدودیت های جدید ش��ورای پول و اعتبار در خصوص سپرده های کوتاه 
مدت گفت: با توجه به شرایط کالن اقتصادی و محدودیت جدید شورای 
پول و اعتبار، مردم به دنبال جایگزینی برای بانک ها هستند که صندوق ها 
یکی از آنها است چون صندوق های سرمایه گذاری به صورت روز شمار، با 

حداقل نرخ سود 17 تا 23 درصد در شرایط موجود پرداخت می کنند.  
وی افزود: با توجه به تغییر و تحوالتی که در س��پرده های بانکی ایجاد شده، قطعا صندوق های 
س��رمایه گذاری تحت تاثیر قرار می گیرند، باید دید صندوق ها پس از اجرای محاس��بات س��ود 
براساس ماه شمار چه واکنشی نشان خواهند داد چون عمده منابع صندوق ها، سپرده های کوتاه 

مدت نزد بانک ها است بنابراین صندوق ها نمی توانند مانند گذشته سود پرداخت کند. احتماال 
صندوق ها عکس العمل و راهکارهای جایگزین مد نظر دارند.

رحیم نیا با اشاره به اینکه در گام اول استقبال از صندوق ها زیاد خواهد شد، اظهار کرد: صندوق های 
سرمایه گذاری صرفا مجاز در سرمایه گذاری بانک ها و موسسات اعتباری مجاز یا خرید و فروش 
سهام با درآمد ثابت بورسی هستند. بنابراین نمی توانند سرمایه گذاری در پروژه داشته باشند. از 
طرفی سقف منابع صندوق های بزرگ پر شده و نمی توانند جذب سرمایه بیشتری داشته باشند، 

به عقیده بنده بعید است سازمان بورس در این باره همکاری کند.

محدودیت پرداخت سود؛ چالشی برای صندوق ها
امین طیبی، مدیر صندوق تامین سرمایه امین نیز در این باره معتقد است: 
بازدهی صندوق ها مشخص است و جمع آوری پول های سرگردان نزد آنها 
باعث رشد بازدهی آنها نخواهد ش��د، پرداخت روز شمار صندوق ها در هر 
صورت از بانک ها جذاب تر اس��ت، اما ش��اید برخی صندوق ها پتانس��یل و 
توانایی جذب پول نداشته باشند چون صندوق ها باید در بانک سپرده ایجاد 
کنند و زمانی که محدودیت پرداخت سود باشد قطعا برای آنها هم منظور 
می شود اینکه سودی کسب نکنند در نتیجه سودی هم پرداخت نمی کنند که در چنین حالتی 
صندوق ها با چارچوب اصلی فعالیت خود دچار مشکل می شوند. وی افزود: اگر سرمایه بانک ها 
به سمت صندوق ها سوق پیدا کند قطعا صندوق ها قوانین محدودیت کننده ای وضع می کنند، 
امکان دسته بندی صندوق ها، در نظر داشتن جریمه یا بسته شدن دسترسی و.... از مواردی است 
که ش��اید در آینده فعالیت صندوق ها تعریف شود.مدیر صندوق تامین سرمایه امین با تاکید بر 
اینک��ه هج��وم پول به صندوق ه��ا بازدهی را کم می کن��د، گفت: چ��ون صندوق ها نمی توانند 
س��رمایه گذاری در پروژه های عملیاتی داش��ته باش��ند با توجه به محدودیت های سود، بازدهی 
کمتری نس��بت به قبل خواهند داشت. اما با نگاه کالن به این موضوع محدودیت پرداخت سود 

سپرده های کوتاه مدت فعالیت همه اقشار، صنایع و... را تحت فشار خواهد گذاشت. 

رعایت نرخ سود مصوب، فقط توسط سه بانک 
براس��اس مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود 
س��پرده گذاری بلندمدت یکس��اله در ش��بکه 
بانکی 15 درصد و س��پرده گذاری کوتاه مدت 
10 درصد است؛ همچنین بانک ها باید حداقل 
ی��ک ماه را برای پرداخت س��ود س��پرده کوتاه 
مدت درنظر گرفته و از پرداخت سود روزشمار 

بپرهیزند.  
معمارنژاد معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد  با 
بیان این مطلب گفت : مس��کن، سپه و کش��اورزی سه بانکی هستند که 

طبق آمارهای بانک مرکزی، نرخ سود سپرده گذاری را رعایت کرده اند.
وی افزود: منابع مورد نیاز بانک توسعه ای نباید از محل منابعی با هزینه 
باال و قیمت تمام ش��ده باال، تامین مالی ش��ود؛ بنابراین اگر بانک مسکن 
توسعه ای است، دولت یا بانک مرکزی باید منابع مورد نیاز را تامین کنند.
معمارنژاد با اش��اره به  تاکید وزیر اقتصاد برای تعیین تکلیف بدهی های 
دولت بیان داش��ت : بر این اس��اس در الیحه بودجه سال آینده ، یک بند 

ویژه در این خصوص لحاظ شده است.

 انجام واردات کاال تحت هر شرایطی 
جلسه بررسی مسائل گمرکی کشور با موضوع 
ل��زوم تعیی��ن تکلی��ف و ترخی��ص کااله��ای 

انباشته شده در بنادر برگزار شد.
اس��حاق جهانگیری مع��اون اول رییس جمهور  با 
اشاره به اهمیت جلوگیری از رسوب و انباشت کاال 
در بن��ادر، گمرکات و انبارهای متعلق به س��ازمان 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی، بر سازماندهی 
الزم به منظور تسهیل در روند ترخیص کاال و تامین نیازهای اساسی کشور در 
مقطع حساس کنونی تاکید کرد. جهانگیری افزود: دولت برنامه ریزی های الزم در 
جهت اصالح واردات انجام داده و در جلسات متعدد نظیر جلسات ستاد مقابله با 
تحریم و جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، تصمیمات مناسبی 
اتخاذ شده است تا جریان واردات کاال تحت هر شرایطی انجام شود و کاالهای 
مورد نیاز در اختیار مردم کش��ور قرار گیرد.وی با اشاره به روند کاهشی میزان 
کاالهای متروکه و بالتکلیف در بنادر و گمرکات ، از سازمان فروش اموال تملیکی 
خواست تا به طور منظم در خصوص میزان رسوب کاالها در بنادر و گمرکات به 

هیات دولت گزارش های الزم را ارائه کنند.

دو خط خبر
  بر اس��اس ابالغیه جدید گمرک صادرات آهن اس��فنجی آزاد اعالم شده و با داشتن مجوز از دفتر صنایع معدنی وزارت 

صنعت، معدن و تجارت امکانپذیر است.
  برنامه سازمان خصوصی سازی از 25 آذرماه که دولت درباره این دو باشگاه مصوبه جدیدی ارائه کرد، این بود که تا پایان 
سال جاری دو باشگاه پرسپولیس و استقالل واگذار شوند ولی هنوز صورت های مالی منتهی به 31 خرداد 1397 یکی از 

باشگاه ها به سازمان خصوصی سازی ارائه نشده است.
 گمرک چین اعالم کرد مبادالت تجاری ایران و چین در 11 ماهه سال جاری میالدی بدون تغییر نسبت به مدت مشابه 

سال قبل در سطح 33.4 میلیارد دالر باقی مانده است.
 سخنگوی انجمن صنعت تایر گفت: 40 تا 45 درصد از مواد اولیه واحدهای تایرسازی از محل واردات تأمین می شود که 

مشکالت واردات باعث شده تا تأمین آنها به سختی انجام شود.
 دولت درآمد ناشی از حاصل از مالیات بر مصرف سیگار در بودجه سال آینده را 1500 میلیارد تومان تعیین کرد.

  وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای به وزیر صنعت اعالم کرد که از اول دی ماه سال 97 صادرات سیب زمینی آزاد است.
  در حالی نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار برای گوشت مرغ کیلویی 9800 تومان است که مرغ در بازار 13 هزار و 500 تومان 

به فروش می رسد و برنامه  کاهش قیمت هم نتیجه نداده است.
  آمارها نشان می دهد، گوشت قرمز و سفید در آذر ماه نسبت به آذر ماه سال گذشته  ۶0 درصد گران شده است.

  مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی موجودی سیب سردخانه های کشور را حدود 700 
هزار تن اعالم کرد و گفت: امسال ذخیره کافی از این محصول برای مصرف داخلی و نیاز شب عید داریم، اما برای قیمت 

بازار باید نظارت شود.
  نرخ تورم 12 ماهه منتهی به آذر 97 به 18 درصد رسید که نسبت به همین اطالع در ماه قبل )15.۶ درصد( 2.4 واحد 

درصد افزایش نشان می دهد.
  دولت در تبصره 14 الیحه بودجه 98، اس��تانداران سراس��ر کش��ور را مجاز کرده تا با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی و براساس پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک باالی درآمدی اقدام کنند.
  دریافت جریمه غیبت سربازی به منظور اعطای معافیت به مشموالن خدمت وظیفه عمومی در الیحه بودجه سال 1398 

پیش بینی نشده است.
  مدیر طرح سازگاری با کم آبی وزارت نیرو گفت: در گذشته بیش تر نگرانی و برنامه ریزی های ما برای تامین آب کشاورزی بود 

اما االن برای تامین آب شرب شهرها برنامه ریزی می کنیم. تابستان امسال باالی 30 میلیون نفر تحت تنش آب شرب بودند.
  تهاتر طلب ها با بدهی های س��ازمان های گس��ترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( و توسعه و نوسازی معادن و صنایع 

معدنی ایران )ایمیدرو( تا سقف چهار هزار میلیارد ریال در الیحه بودجه 98 کل کشور مجاز شمرده شد.

ثریا نیکو صفت
خبرنگار

تامین منابع الزم برای حمایت از صرافی ها
رئیس کل بان��ک مرکزی با اع��الم کاهش اضافه  
برداش��ت بانک ها از بانک مرکزی نسبت به پنج 
ماه قب��ل، از تصمیم بانک مرک��زی برای تامین 
منابع الزم جه��ت حمایت از صرافی ها در تامین 
نیازه��ای مرتبط با پایان س��ال خبر داد و گفت: 
این امر می تواند آثار فصلی مرتبط با این مقطع از 

سال را پوشش دهد.
عبدالناص��ر همت��ی با بیان این مطلب گفت: باتوجه ب��ه همراهی و اهتمام 
مدیران  عامل بانک ها در این رابطه کاهش اضافه  برداشت نسبت به پنج ماه 
پیش داش��ته ایم. همتی ، تدابیر بانک مرکزی برای اصالح نظام سود بانکی 
به منظور تامین منافع سپرده گذاران بانک ها و نیز حفظ قوام ساختار مالی 
بانک ها را تش��ریح و اهتمام نظام بانکی در رعایت سیاست های پولی بانک 
مرکزی را س��تود. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اقتضائات فصلی پایان 
س��ال میالدی و تسویه های شرکت های تجاری،اظهار داشت :تدابیر مذکور 
عالوه بر ساماندهی برخی از چالش های صرافی ها در این  ایام ، می تواند 

زمینه مطلوبی را برای تامین نیازهای ارزی مردم فراهم کند . 

با تدبیر مسئوالن بازار سرمایه رخ می دهد:

صندوق های بورسی، مقصد تازه سپرده های بانکی

تمدید ثبت نام در سامانه سجام 
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه )سمات( از تمدید ثبت نام در سامانه جامع 

اطالعات سهامداران خبر داد. 
براس��اس این گزارش ،در اطالعیه شرکت سمات 
آمده است: به استحضارعموم فعاالن می رساند بر 
اساس تصمیمات متخذه فعال با اتمام مهلت ثبت 
نام برای س��رمایه گذاران هیچگونه محدودیتی از 
روز سه شنبه چهارم دی ماه 1397 برای فعالیت در بازارها و دریافت خدمات 
اعمال نمی شود. همچنین سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه اعالم 
کرد : ضرب االجل جدید برای ثبت نام در این سامانه جهت شناسایی فعاالن 
بازار س��رمایه پ��س از طرح موضوع در هیات مدیره س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار و تصمیم گیری در خصوص متعاقبا اعالم خواهد شد.البته سهامداران 
می توانند با مراجعه به سایت www.sejam.ir  ثبت نام خود را به صورت 
الکترونیکی انجام دهند. این گزارش می افزاید : تا پایان آذر ماه  جاری حدود 
550 هزار کد سهامداری از میان 10 میلیون 500 کد سهامداری موجود در 

بازار سرمایه  در سامانه سجام ثبت نام کرده اند.
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تعداد شرکت ها بر اساس تغییر هفتگی ارزش بازار

صنایع پر نوسان - فرابورس 

68 298
نماد

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

21.65 75,527  875,850 17.11کتوکا

21.28 33,212  2,530,200 16.33قاسم

21.48 3,637  976,200 15.72زکشت

14.13 9,354  3,891,240 13.77حخزر

17.67 51,112  1,286,400 12.61زبینا

8.2 57,419  766,710 12.42شتوکا

7.16 2,177  1,789,000 11.71افرا

7.58 64,410  20,251,064 9.7خراسان

13.33 90,556  39,893,040 9.38دماوند

11.3 302,287  7,878,400 8.94دی

10 سهم پر نوسان در فرابورس - مثبت

نماد
تغییرات نسبت به ارزش معامالتارزش بازار نوسان

هفته قبل میلیون ریالمیلیون ریالدرصد

8.72- 15,309  5,213,880 10.04-کپرور

2.89- 28,295  5,095,500 5.24-بساما

0.57- 32,767  1,186,000 5.04-حپارسا

7.43- 4,703  2,287,400 4.84-غفارس

6.11- 24,524  2,669,800 4.36-ثپردیس

4.51- 6,470  5,764,000 4.32-وهور

2.25- 7,127  1,007,050 4.09-گکوثر

2.07- 199,170  7,577,833 3.95-چکاپا

1.24- 6,656  3,185,000 3.92-اتکای

0.43 26,384  2,127,974 3.78-کیمیا

10 سهم پر نوسان درفرابورس - منفی

شاخـص فرابـورس

اوراق بهادار

| دی 97  هفته دوم  سال ششم  شماره 284 |

دیـدگاه
 کسری بودجه شدیدی برای سال آینده پیش بینی می شود که باید تدابیر عملیاتی برای ساماندهی آن اندیشید 

آنگونه که دولت اعالم کرده، 
الیحه بودجه س��ال آینده بر 
اس��اس پیش بینی ش��رایط تحریمی و همچنین 
تورمی تدوین شده است؛ به طوری که با توجه به 
تحریمهای اعمالی آمریکا در سال جاری و تاثیری 
ک��ه بر برخی از محل های تامین منابع داش��ته  و 
خواهد داشت، میزان درآمد نفتی دولت تا حدودی 

کاهش پیدا خواهد کرد. 
 از این رو پیش بینی ش��ده تا در س��ال آینده 
میزان ف��روش نفت حدود1.5میلیون بش��که ، با 

برآورد 5۴ دالر در هر بشکه و از سویی دیگر نرخ دالر 5۷۰۰ تومان به عنوان مبنای درآمد 
نفتی به ریال باشد.  البته تعیین نرخ 5۷۰۰ تومانی برای دالر در بودجه سال آینده واکنش 
هایی را از جانب فعاالن اقتصادی و کارشناس��ان به دنبال داش��ت؛ برخی از کارشناس��ان 
معتقدند نرخ 5۷۰۰ برای دالر در بودجه، سیگنال بیهوده ای را منتشر می کند که احتماال 
تالطمهایی را ایجاد خواهد کرد و برخی دیگر می گویند این رقم به دلیل ش��رایط خاص 

پیش رو و با مالحظات سیاسی فراوان لحاظ شده است.

 باید کسری بودجه،پوشش داده شود 
 کم��ال س��ید علی، معاون س��ابق ارزی بانک مرکزی در پاس��خ 
به این پرس��ش ک��ه قیمت گذاری ارز در الیح��ه بودجه با توجه به 
تش��دید تحریمها وکاهش درآمد ارزی در سال آینده منطقی است 
گفت: بانک مرکزی اع��الم می کند  رقمی که در بودجه آمده، یک 
عدد محاس��باتی است برای برآورد هزینه ها و درآمدها که بر اساس 
آن درآمده��ا و هزینه ها مبنا قرار می گی��رد، بنابراین مالحظات با 
احتیاط صورت گرفته اس��ت. در واقع قرار نیست بانک مرکزی دالر 
5۷۰۰ بفروش��د، البته ممکن اس��ت به صورت آزاد بفروشد و یا در 
ب��ازار نیمایی مبالغی را تزریغ کند که به صورت ۴2۰۰ تومانی برای 
کاالهای اساس��ی هزینه ش��ود که  معدل همه این ها  حداقل نباید 

کمتر از  5۷۰۰ تومان باشد. 
سید علی در پاسخ به اینکه آیا رویه دولت برای قیمت گذاری ارز 
با سیاس��ت  تک نرخی کردن دالر در تضاد است یا خیر، گفت: اصال 
ربطی ندارد این یک عدد محاس��باتی برای برآورد بودجه اس��ت، قرار 

نیس��ت که با این قیمت جدید  دالر بفروشد. اصال ارتباطی هم با یکسان سازی قیمت ارز 
ندارد. وی اضافه کرد:  همین االن هم بیشتر از سه تا چهار نرخ ارز داریم، چون اصال نرخی 
نیس��ت که بانک مرکزی با این عدد جدید بفروشد. این یک معدلی است که برآورده شده 
بی��ن ۴2۰۰ و8۰۰۰ تومان و اگر در بازارهای ثانویه باز هم بخواهد دخالتی صورت دهد با 

هر نرخی باشد معدلش نباید از 5۷۰۰ تومان کمتر باشد.
این کارشناس اقتصادی درباره پیش بینی خود از بازار ارز در سال آینده گفت: موقعیت 
بازار ارز، بستگی به خیلی از شرایط مختلف دارد، از طرفی اگر تحریم ها بیشتر شود، بعد 
از سه ماهی که آمریکا به هشت کشور خریدار نفت و انرژی ایران فرصت داده شده، میزان 
واردات نفت  این کشورها از کشور ما کم خواهد شد که بر درآمدارزی ما تاثیر مستقیمی 
دارد. البته تمامی ش��رایط بس��تگی به مدیریت  داخلی تحریم در کش��ور ما  دارد و اینکه 
دولت چقدر با بخش خصوصی تعامل خواهد داشت، و  درچه بازارهای جدیدی را می تواند 
حضور پیدا بکند. سید علی افزود: از سوی دیگر، اینکه قیمت نفت در حال کاهش است یک 
مسئله بسیار جدی است که آن هم بر درآمدهای ارزی ما تاثیر مستقیمی دارد و دو لت باید 
کسری بودجه حاصل از تمام این موارد را با توجه به سایر درآمدهایش، مثل مالیات، حقوق 
عوارض گمرکی و س��ایر درآمدها پوشش دهد که جایگزین کاهش درآمدهای نفتی باشد. 
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا  قیمت گذاری دالر که از طریق دولت صورت می گیرد 
باعث افزایش نرخ ارز می ش��ودگفت: بنده سیاست های ارزی دولت را قبول ندارم هرسال 
که دولت قیمت ارز را مش��خص می کند باعث افزایش قیمت ارز می شود که این افزایش 

قیمت را در سال های اخیر شاهد بودیم.

تعیین نرخ دالر با مالحظات سیاسی  
همچنین میثم رادپور، کارش��ناس بازار ارز گف��ت: تعیین نرخ دالر در بودجه تاثیری بر 
شرایط اقتصادی کشور ندارد، نرخی را در بودجه تعیین می کنند که فقط اعتبار را ببندند 
که البته در کسری بودجه تاثیر گذار است. رادپورافزود : فرض کنید دولت دالر را 2۰ هزار 
تومان بفروشد وقتی قیمت 5۰۰۰هزار تومان باشد چه اهمیتی دارد؟ در واقع  نرخ دالر در 
بودجه خیلی چیز مهمی نیس��ت.اگرقیمت دالر را 5۰۰۰ تومان در نظر بگیرند یا  بیس��ت 
هزار تومان، در نهایت کس��ری بودجه از این رقم به دست می آید که دالر را با چه قیمتی 
فروخته اید. قیمت دالر در  بودجه یک عددی اس��ت که با کلی مالحظات سیاس��ی تعیین 

می شود.
رادپور تاکید کرد: اگر مخارج بودجه ثابت باشد هرچه نرخ دالر بودجه را پایین بیاورند 
کس��ری بودجه بیش��تر می ش��ود. هر چقدر قیمت دالر را باال ببرید کسری بودجه کمتر 
می ش��ود. وی افزود: فرض کنید قیمت دالر را یک ع��دد پایینی انتخاب کردند وگران تر 
فروختند، یعنی دولت توانس��ته دالرش را باالتر از قیمت بودجه بفروشد، این هم می تواند 
تحت یک الیحه تسعیر ارز به مجلس برود و ممکن است مجلس این الیحه را قبول کند، 

که در بیشتر مواقع هم قبول 
کرده است. دولت باید بتواند 
نرخ ارز را بر اس��اس قیمتی 
ک��ه فروخت��ه یعن��ی ماب��ه 
التف��اوت قیم��ت ف��روش و 
قیمت درج ش��ده در بودجه 

از بانک مرکزی بگیرد. 
این کارشناس ارزی اضافه 
کرد: معن��ی دالر بودجه ای 
5۷۰۰ تومان��ی در بودج��ه، 
یعنی دولت بابت هر دالری که مثال از فروش نفت به بانک مرکزی می 
ده��د 5۷۰۰ دریافت می کند، حاال اگر این دالر را مثال بانک مرکزی  
توانسته با قیمت بیشتری به بازار آزاد یا هر بازار دیگری بفروشد، این 
ماب��ه التفاوت را دولت می توان��د طی یک الیحه ای مطالبه کند. وی 
اف��زود: اما باید این نکته را در نظر گرفت ک��ه نرخ دالر در بودجه بار 

اقتصادی ندارد و این یک واقعیت است. 
رادپور با مبهم دانس��تن شرایط بازار ارز در سال آینده، پیش بینی 
خ��ود را از بازار در س��ال آینده اینگونه توصی��ف کرد: صحبت کردن 
درباره آینده ارزی کش��ور سخت است ولی آنچه مشخص است به هر 

ترتیب سال آینده یک سری عدم اطمینان هایی پیش روی بازار قرار دارد که االن هم البته 
وجود دارد ولی موعد تحقق آن سال آینده است. وی اضافه کرد: سال آینده معافیت های 
تحریمی 8 کشور توسط آمریکا برداشته  خواهد شد که این می تواند مهم ترین خبر باشد. 
در آن زمان بازار از این نگران اس��ت که بعد از اینکه معافیت این کش��ورها لغو شود، میزان 
فروش نفت ما تا چه میزان تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.وی اضافه کرد: قیمت جهانی نفت 
هم بسیار مهم است، وقتی قیمت نفت پایین باشد درآمدهای ارزی هم تحت فشار قرار می 
گیرد. اما به نظر ، س��ال آینده ثبات اقتصادی نخواهیم داشت. وقتی معافیت  8 کشور لغو 
شود، بازار خودش را در مقابل این  واقعیت می بیند و در فضایی که این داستان ها وجود 

دارد، نباید انتظار بازار باثباتی را داشته باشیم.

عدم پاسخگویی مکانیزم بازار آزاد
سید مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی درباره قیمت گذاری ارز در 
بودج��ه، گفت: از نظر بنده دولت ب��رای اینکه بتواند کمکی به بهبود 
ش��رایط اقتصادی کند، نرخ ارز را در بودجه سال آینده پایین در نظر 
گرفته است؛ چرا که در شرایط فعلی، بخش قابل توجهی از مردم در 
مرز  خط فقر هس��تند و در سال آینده با اتفاقاتی که رخ خواهد داد، 
بسیاری از مردم سطح زندگیشان به زیر خط فقر خواهد رسید ودولت 
بای��د همه این موارد را در نظر بگیرد، بنابراین ناچار اس��ت نرخ ارز را 
طوری تنظیم کند  که کاالهای اساس��ی که بعدا به دست انبوه مردم 

می رسد، متناسب با قدرت خرید مردم باشد. 
این کارش��ناس اقتصادی با بیان اینکه بنده طرفدار کنترل نرخ ارز 
هستم، افزود : برخالف طرفداران مکانیزم بازار آزاد که معتقد هستند 
نرخ ارز را باید رها  کرد و به حال خودش گذاشت تا در بازار و با توجه 
به عرضه و تقاضا نرخ واقعی آن مش��خص شود، حتی اگر متناسب با 
ش��رایط فعلی نباشد دولت باید نرخ ارز را کنترل کند. چون حدود3۰ 
تا ۴۰ میلیون نفر  از مردم در مرز خط فقر یا  زیر خط فقر هستند و 

دولت باید تمام اینها را در نظر بگیرد. 
افقه با بیان اینکه بعضی ها می گویند این باعث می شود که ارز 

به دس��ت مخاطبین اصلی نرس��د، گفت: دستگاه های نظارتی در خود دولت باید کنترل 
کنند که این کار انجام شود.  وی درباره اینکه قیمت گذاری ارز در بودجه با سیاست تک 
نرخی کردن ارز که از ابتدا در دولت مطرح بوده، در تضاد نیس��ت گفت: کامال در تضاد 
است ولی دولت االن نمی تواند ارز را تک نرخی کند. تک نرخی کردن ارز یعنی قیمت را 
رها کنیم تا به قیمت بازار آزاد برسد. وی افزود: تصور کنید دولت با دالر 1۰ هزار تومان 
بخواهد دارو وارد کند یا نیازهای اساسی را تامین کند، عده زیادی از مردم با این نرخ ارز، 
به دلیل بی تدبیری به زیر خط فقر رفته اند. وی اضافه کرد: تا زمانی که درآمد مردم هم 

بر اساس نرخ ارز در نظر گرفته نشود، آزادسازی نرخ ارز اصال امکانپذیر نیست. 
این کارش��ناس اقتصادی درباره پیش بینی خود از بازار سال آینده ارز گفت: بنده اصال 
خوش��بین به بازار ارز در س��ال آینده نیستم، اگر چه بانک مرکزی معتقد است که  بر بازار 
ارز کنت��رل دارد و م��ی تواند نرخ ارز را کاهش دهد. باز هم می گویم اصال به س��ال آینده 
اقتصادی کشور خوشبین نیستم؛ چرا که به دلیل تحریم ها و کاهش فروش نفت که خود 
دولت 1.5 میلیون بشکه در بودجه در نظر گرفته است و به نظر بنده این رقم خیلی خوش 
بینانه است و با توجه به سخت گیری هایی که آمریکا برای فروش نفت کشورمان در نظر 

گرفته است، دولت کسری بودجه شدیدی را تجربه خواهد کرد. 
وی افزود: در شرایط فعلی قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کرده، از سوی دیگر ما هم 
کاهش فروش نفت داریم و اگر همین روند کاهشی قیمت نفت ادامه پیدا کند، درآمد ارزی 
در سال آینده خیلی مطلوب نخواهد بود. بنابراین بعید است که دولت ارز را در قیمت هایی 

حدود1۰  هزار تومان کنترل کند، مگر اینکه به لحاظ سیاسی اتفاق جدیدی رخ دهد.

 تبعات متفاوت تعیین نرخ دالر درالیحه بودجه 

نباید انتظار بازار باثباتی را داشت 
بحرانی که به عقب می افتد   

بای��د این را بدانیم که  در حال حاضر ش��رایط ایران و روابط بین الملل تغییری نکرده اس��ت. 
بنابرای��ن هیچ دلیلی ب��رای کاهش قیمت ارز وجود ندارد، در عین ح��ال، دالیلی زیادی برای 
افزای��ش ارز و یا افزایش قیمت س��ایر کاالها وجود دارد. چون دولت در گذش��ته با سیاس��ت 
نادرس��ت خود منجر به افزایش قیمت ارز ش��د و آن را به بیش از 19 هزار تومان رس��اند.  این 
موضوع  باعث شد تورم وحشتناکی در اقتصاد شکل گیرد و این افزایش تورم به کاهش قدرت 
خرید مردم، گس��ترش فقر، بیکاری و مشکالت رکود تورمی در داخل کشور منجر شد. حاال و 
پس از گذشت چند ماه دولت به این فکر افتاده که چون افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت ها 
ش��ده اس��ت می تواند همانطور که نرخ ارز را دس��توری پایین آورد، دستور دهد قیمت کاالها 

هم پایین بیاید. 
این در حالی اس��ت قیمت کاالها به هیچ عنوان دس��توری پایین نمی آید. اصوال هدف این نیست که دولت قیمت ها را 
کنترل کند.هیچکس نمی گوید دولت باید قیمت را کنترل کند . چون دولت مداخله اش در پایین یا باال آوردن قیمت 
ها همیش��ه به ضرر یک عده و نفع یک عده ای دیگر تمام ش��ده اس��ت.بازار از این پتانس��یل برخوردار است که بتواند 
خودش را ترمیم کند.  اگر قیمتی کاالیی باال می رود بدون مداخله دولت مردم آن کاال را عرضه می کنند و با افزایش 
عرضه قیمت آن کاال پایین می آید اما وقتی دولت مداخله می کند دیگر کنترل از دس��ت فعاالن بازار خارج می ش��ود. 
دولت االن با پایین آوردن قیمت ارز انتظار دارد قیمت س��ایر کاالها هم پایین بیاید اما همانطور که اش��اره کردم قیمت 
ها به صورت دستوری پاین نمی آید، بنابراین یکی از معضالتی که جامعه ما با آن مواجه است در نتیجه سیاستی است 

که دولت دنبال می کند.
 این روند  نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه حل آن را به تعویق می اندازد؛ چون باز هم شرایطی را ایجاد می کند 
که در آینده نزدیک ش��وک جدیدی به اقتصاد وارد می ش��ود که تبعاتش به مراتب بدتر خواهد بود. بنابراین دولت باید 
عاقالنه و با تدبیر اقتصاد کش��ور را کنترل کند نه با این ش��کلی که االن برخورد می کند و خیلی هم غیر واقعی است. 
فعاالن اقتصادی هم می دانند  دولت بحران عظیمی را به عقب می اندازد که تبعات آن خیلی ناخوش��ایند خواهد بود. 
موضوع دیگر تک نرخی کردن ارز اس��ت؛ در کش��وری که دولت نرخ ارز را تعیین می کند و بازار نرخ دیگری دارد، تک 
نرخی بودن ارز معنی نمی دهد. دولت در حقیقت می خواهد با سیاس��ت گذاری خود تامین منابع کند و اس��م آن را 
تک نرخی کردن ارز می گذارد. شرایط به هیچ عنوان تغییری نکرده است. نه شرایط ایران بهبود پیدا کرده و نه تولید 
و عرضه زیاد شده  ونه  با اقتصاد جهانی تعامل پیدا کردیم ونه روابط خارجیمان بهتر شده است؛ بنابراین هیچ دلیلی 
برای کاهش نرخ ارز وجود ندارد ولی دالیلی وجود دارد که می توان افزایش نرخ ارز را پیش بینی کرد. دولت ها همیشه 
نمی توانند بازار را کنترل کنند، بدیهی اس��ت که با سیاس��ت های که دنبال می کنند، با بازار تناقض  به وجود می آید 

و مشکل را دو برابر خواهد کرد.

محمد قلی یوسفی
استاد دانشگاه

الهام هیئتی
خبرنگار

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

1,055.4783)0.61()11.00(1,780.00شنبه

2.071,077.31,158 36.91 1,816.91یکشنبه

0.541,083.1917 9.76 1,826.67دوشنبه

1,079.4846)0.34()6.19(1,820.48سه شنبه 

0.901,089.01,084 16.36 1,836.84چهارشنبه 

وقتی 
قیمت نفت 
پایین باشد 
درآمدهای 
ارزی هم 

تحت فشار 
قرار می گیرد، 
براین اساس 

سال آینده 
ثبات اقتصادی 

نداریم

هرسال که 
دولت قیمت 
ارز مشخص 

می کند باعث 
افزایش قیمت 

ارز می شود 

بعید است که 
دولت ارز را 

در قیمت هایی  
حدود 10هزار 
تومان کنترل 

کند، مگر 
اینکه به لحاظ 
سیاسی اتفاق 

جدیدی رخ 
دهد

کاوشــگر

خالصه ای از مهمترین معامالت سهامداران عمده در هفته ای که گذشت ) 97/09/28 - 97/10/04(

المیرا ناجی، کارشناس معامالت کارگزاری تأمین سرمایه نوین

میزان مالکیت سهام در اختیار سهامدار عمده نماد شرکت

4,6 میلیارد سهم
2,9 میلیون سهم

وبصادر
کماسه شرکت گروه مالي سپهرصادرات-سهامي خاص

5,7 میلیارد سهم ذوب شرکت پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان-سهامي خاص

2,8 میلیارد سهم ثاخت شرکت سرمایه گذاري زرین پرشیا-سهامي خاص

1,9 میلیارد سهم رتاپ شرکت گروه داده پردازي بانك پارسیان-سهامي خاص

1,3 میلیارد سهم شیران شرکت گروه سرمایه گذاري آتیه دماوند-سهامي عام

1 میلیارد سهم وصنا شرکت توسعه صنایع بهشهر-سهامي عام

1 میلیارد سهم تاپیکو شرکت سرمایه گذاري صباتامین-سهامي عام

790,2 میلیون سهم
411,7 میلیون سهم
302,3 میلیون سهم
202,4 میلیون سهم
87,6 میلیون سهم
45,9 میلیون سهم

فوالد
شبندر
شتران
هرمز
شبریز

شوینده

صندوق سرمایه گذاري گنجینه زرین شهر

187,2 میلیون سهم وسینا شرکت مدیریت سرمایه گذاري کوثربهمن-سهامي خاص

610 میلیون سهم پترول شرکت سرمایه گذاري مدبران اقتصاد-سهامي خاص

51,7 میلیون سهم ارفع صندوق سرمایه گذاري درآمدثابت سرآمد

14,4 میلیون سهم بمپنا شرکت سرمایه گذاري فرهنگیان-سهامي خاص

93,3 میلیون سهم وپست شرکت پرشیان فوالد-سهامي خاص

86,1 میلیون سهم پکویر شرکت سرمایه گذاري اعتضادغدیر-سهامي خاص

462,8 میلیون سهم ونوین شرکت مدیریت طرح وتوسعه آینده پویا-سهامي خاص

168,5 میلیون سهم خودرو شرکت سرمایه گذاري صباتامین-سهامي عام
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13,51انتشار، چاپ و تكثير     

12,26محصوالت كاغذى     

10,19بانك ها و موسسات اعتباري     

7,65ساير محصوالت كاني غير فلزي     

7,16ساخت راديو و تلويزيون     

7,15-استخراج ذغال سنگ     

5,09فرآورده هاى نفتي     

5عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم     

4,64الستيك و پالستيك     

4,36خودرو و ساخت قطعات     

…كاالهاي خرده فروشي به استثناي وسايل نقليه موتوري؛ تعمير

9,29-استخراج ذغال سنگ     

7,14ساير محصوالت كاني غير فلزي     

5,92كشاورزى، دامپرورى و خدمات وابسته به آن     

5,82عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم     

5,18فرآورده هاى نفتي     

5,02رايانه و فعاليتهاى وابسته به آن     

4,81ساير واسطه گرى هاى مالى     

4,42قند و شكر     

4,32استخراج كانه هاى فلزى     
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اوراق بهادار

5
بورس

نماد
تغییرات نسبت به ارزش معامالتارزش بازار نوسان

هفته قبل میلیون ریالمیلیون ریالدرصد

17.09 11,955  860,600 21.42غشان

13.87 6,990  1,876,200 19.85غسالم

17.37 26,251  1,167,500 17.78خوساز

22.21 175,921  5,618,250 17.3کخاک

21.69 2,754,854  127,100,000 16.45وبملت

21.61 19,226  2,313,976 16.13سبجنو

15.91 3,091,844  68,915,600 15.91وتجارت

13.34 71,186  8,268,750 15.66سفارس

17.65 9,872  2,700,000 14.8ما

16.42 154,802  6,211,500 14.74خگستر

10 سهم پر نوسان در بورس - مثبت

نماد
تغییرات نسبت به ارزش معامالتارزش بازار نوسان

هفته قبل میلیون ریالمیلیون ریالدرصد

10.85- 8,499  8,427,720 10.82-وپخش

6.73- 10,008  1,191,370 8.95-سهگمت

7.35- 21,651  4,271,000 7.35-حتاید

11.46- 7,561  958,670 7.15-کطبس

5.28- 16,446  631,580 6.88-کساپا

6.18- 3,933  5,376,000 6.18-ثاخت

2.43- 28,543  5,805,220 5.71-لبوتان

10.19- 2,435  462,750 5.46-کسعدی

9.56- 4,941  1,997,600 5.42-سکرد

9.86- 120,156  67,340,000 5.29-شخارک

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

صنایع پر نوسان - بورس 
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 بـــــــــورس
شاخـص

| دی 97  هفته دوم  سال ششم  شماره 284 |

 شایعاتی از برگزاری جلسه برای حمایت از بازار سهام به گوش می رسد
ب��ازار س��رمایه در 9 ماه گذش��ته 
ش��اهد تغیی��رات بس��یاری بوده 
است، از سرانجام برجام گرفته تا سرعت افزایش نرخ دالر 

در تابستان سال جاری که بسیار قابل تامل بود . 
در ابتدای س��ال جاری خروج آمریکا از برجام صورت 
گرفت اما با این حال ب��ورس تهران فصل بهار را متعادل 
پشت سرگذاش��ت. البته با افزایش نرخ دالر، شاهد ورود 
نقدینگی در اواخر تابستان به بورس تهران بودیم و همین 
امر موجب شد تابستانی داغ را در بورس تهران داشته که 
رکوردهای تاریخی از ش��اخص کل  به یادگار ماند. اما با 
ش��روع فصل پاییز س��رمای این فصل نیز به بورس تهران 
رس��ید و با افت قیمت  دالر روند نزولی در بازارسهام رخ 
داد .  براساس جدول زیر شاخص کل بورس تهران در سه 
ماه ابتدایی فصل بهار توانس��ته بود بازدهی 13 درصدی 
داش��ته  که در همین مدت بازدهی قیمت طال نیز بیش 
از 40 درص��د بود. اما  برای دالر ب��ه دلیل نبودن قیمتی 
مش��خص نمی توان بازدهی را برای آن در نظر گرفت.اما 
در 9 م��اه گذش��ته در ارزیابی عملک��رد بازارهای مالی ،  
بیش��ترین بازدهی مربوط به نرخ دالر با 117.6 درصد و 
بع��د از آن بازدهی طالی 18 عیار نیز حدود 99.4 درصد 
و در نهایت بازدهی ش��اخص کل بورس تهران نیز 62.1 

درصد بود.  
    

آهن ربای نقدینگی در دستان تک سهم ها
محس��ن تقی نژاد کارشناس بازار 
س��رمایه در خص��وص وضعیت بازار 
سرمایه در سه ماه فصل پاییز گفت: 
در ادامه رش��دی که در ش��هریورماه 
س��ال جاری در ب��ازار س��رمایه رخ 
داد، ش��اخص کل بورس تهران در 9 
روز ابتدایی فص��ل پاییز نیز با توجه 
ب��ه ورود نقدینگی س��رمایه گذاران 
حقیقی رش��د خوبی را تجربه کرد و 

به رقم 195 هزار واحد رسید.
رش��د  آن  از  بع��د  اف��زود:   وی 
تاریخ��ی، ب��ازار س��رمایه وارد ف��از 
نزول��ی ش��د بطوریکه ش��اخص کل 
ب��ورس تهران تا اواخ��ر پاییز به رقم 
155 هزار واحد رسید و ریزش قابل 

توجهی را تجربه کرد . تقی نژاد با بیان اینکه شاخص کل 
بورس تهران در فصل پاییز حدود 30 واحد اصالح داشته 
گف��ت : تقریبا اکثرگروه ه��ا مانند نفتی، پاالیش��گاهی، 
خودرویی، فلزات اساس��ی بانکی و سهم های شاخص ساز 
ب��ا ریزش قیمتی همراه ش��دند . البت��ه در این مدت تک 
سهم هایی در بازار مثبت بودند که آهن ربای نقدینگی را 
در دست خود گرفته و نقدینگی را در بازار جذب کردند.

این کارش��ناس بازار س��رمایه به دالیل ریزش بازار اشاره 
وبیان داشت : یکی از دالیل ریزش ها را می توان به خروج 
سرمایه گذاران حقیقی از بازار دانست که سهام های خود 
را با ضرر فروخته و از بازار خارج ش��دند بطوری که ارزش 
معامالت در اواخر شهریور 1800 میلیارد تومان بوده ولی 
در پایان آذر ماه حجم معامالت به یک س��وم رسید و در 
محدوده 500 میلیارد تومان ش��د.  وی افزود: دلیل دوم 
ریزش بازار س��رمایه را می توان افت قیمت دالر دانس��ت  
ک��ه از 18 هزار تومان به 10 ه��زار تومان کاهش یافت و 
بس��یاری از صنایع دالری در بازار س��رمایه را تحت تاثیر 
قرار داد. تقی نژاد دلیل سوم را،  کاهش قیمت نفت عنوان 
کرد و گفت: قیمت نفت تا محدوه 85 دالر رشد کرده بود 

اما اکنون در محدوه 50 تا 60 دالر قرار دارد. 
وی گفت: آینده بازار س��رمایه در س��ه م��اه پیش رو 

به س��ه عاملی که عنوان ش��ده مرتبط است.همچنین در 
صورتی که اتف��اق بنیادی خاصی مانند افزایش نرخ دالر، 
افزایش قیمت جهانی نفت رخ دهد مجدد شاهد رونق در 
بازار س��رمایه خواهیم بود  و صنایع شاخص ساز بورسی، 
رشد را تجربه می کنند.این کارشناس بازار سرمایه تصریح 
ک��رد: تا زمانیکه در مولفه های بنیادی تغییر به خصوصی 
لحاظ نشودآهن ربای جذب نقدینگی دست تک سهام ها 
خواه��د بود.تقی نژاد گفت: ش��اخص کل بورس تهران از 
لحاظ تکنیکالی بعد از رش��د 195 هزار واحدی  وارد فاز 
نزولی ش��د و مقاومت های پیش روی شاخص کل بورس 
تهران رقم 163 خواهد بود. البته با شکست این مقاومت 
می توان��د به مقاومت بعدی رقم 172 هزار واحد برس��دو 
ت��ا زمانی که این مقاومت ها شکس��ته نش��ود فاز نزولی 

ادامه دار خواهد بود. 

آذر ماه از تلخ ترین ماه های بازار سرمایه 
ارشد  مش��اور  مس��لمی،  حسین 
مفی��د  کارگ��زاری  س��رمایه گذاری 
در خص��وص علل ریزش  ش��اخص 
ب��ورس در ماه های گذش��ته گفت: 
در ش��رایطی که با تحریم نفت ایران 
جهانیان انتظار رش��د قیمت نفت را 
می کش��یدند و س��قف تولید خود را 
افزای��ش داده بودن��د، معافیت ایران 
از تحریم به اندازه یک میلیون بشکه 
بازار نفت را دچ��ار مازاد عرضه کرد 
و قیم��ت نف��ت WTI از 76 دالر 
به 45 دالر رس��ید. ان��گار ترمز نفت 
بریده و نمی ت��وان کف قیمتی برای 

آن متصور شد.
وی اف��زود: از س��وی دیگر جنگ 
تج��اری بین ای��االت متحده و چین 
باعث چش��م انداز تیره و تار بازارهای 

جهانی ش��د. بر این اس��اس تحلیلگران اقتصادی منتظر 
رکود سال آینده هستند تا آنجا که فدرال رزرو برنامه ای 
برای افزایش بیش از 2 بار نرخ بهره ندارد. همچنین رکود 
اقتصادی منجر به کاهش تقاضای چین و سایر کشورها و 
کاهش قیمت محصوالت معدنی، فلزات، محصوالت نفتی 
و پتروش��یمی ش��ده است.مس��لمی با بیان اینکه تحریم 
شرکت های ایرانی جو ترسناکی علیه آن ها به راه انداخته 
و این نگرانی در س��هامداران باعث ریزش سنگین قیمت 
سهام این شرکت ها شد، گفت: مجموع شرایط باعث شد 
ش��اخص از 190 هزار تا حدود 155 ه��زاردر بازه زمانی 
پاییز س��ال جاری افت کند. البته بازار سهام ما به قیمت 
نفت بس��یار حساس اس��ت، چراکه کاهش قیمت نفت به 
معنای کاهش قیمت محصوالت ش��یمیایی و محصوالت 
نفتی اس��ت. همچنین با توجه ب��ه وزن باالی این صنایع 
اثر آن را بر سایر صنایع هم دیده ایم. بر این اساس از ماه 
ژانویه که قرار اس��ت عرضه نفت کاس��ته شود بعید است 

اتفاق عجیبی در روند قیمتی نفت رخ دهد.
این مشاور ارشد س��رمایه گذاری به بیان اخبار مثبت 
پیرام��ون بازار س��رمایه اش��اره کرد و گفت: ش��ایعاتی از 
برگ��زاری جلس��ه برای حمای��ت از بازار س��هام به گوش 
می رسد که با توجه به قرار گرفتن قیمت مجموعه سهام 
پیش رو ب��ازار در محدوده حمایت��ی، می تواند اثر کوتاه 

مدت خوبی بر بازار ایجاد کند. 
وی افزود: همچنین در ماه ژانویه عربس��تان و روسیه 
س��قف تولید نفت خود را کاه��ش  می دهند و این اتفاق 
می تواند باعث بازگش��ت نفت به مدار صعود شود.مسلمی 
یکی دیگر از خبرهای خوب برای بازار سرمایه را راه اندازی 

اب��زار ویژه مالی اروپا دانس��ت و گفت: پول صادرات ایران 
در حساب SPV ثبت می شود و از محل آن برای واردات 
استفاده خواهد شد. این اتفاق باعث بهبود وضعیت شرکت 
های صادرکننده بورس��ی خواهد شد.این کارشناس بازار 
سرمایه گفت: ایاالت متحده در حال ترک سوریه است و 
این به معنای کاهش ریس��ک سیاسی و امیدواری بیشتر 

برای سرمایه گذاری است.
وی به فعاالن بازار توصیه کرد :بهتر است تنها سهمی 
را خری��داری کنند که ش��رکت در یک بازه طوالنی مدت 
امکان تکرار س��ود قابل قبول و تقسیم آن سود را داشته 
باش��د. همچنین با بررسی و تحلیل تکنیکال سعی کنند 
در کف قیمتی و شرایطی که فعاالن بازار مأیوس هستند 

خرید خود را انجام دهند. 

خواب زمستانی بورس تهران
حمید شانه ای عضو هیات مدیره 
کارگزاری آتی س��از بازار با اشاره به 
یک تابستان داغ ،جذاب برای بورس 
و پر سود برای سهامداران گفت:  کم 
کم با نزدیک شدن به اواخر پاییز روز 
به روز از رونق بازار س��رمایه  کاسته 
و حجم معامالت نی��ز کمتر و کمتر 

شد.
وی افزود: ب��ورس اوراق بهادار از 
اواسط تابس��تان با استارت شاخص 
از رق��م نزدیک به 110 هزار واحدی 
ش��روع به صعود و تا اواسط پاییز با 
شاخص 195 هزار واحدی در کمتر 
از زمان 3 ماه به کار خود پایان داد. 
ش��انه ای افزود: اکن��ون با وجود 
اینکه ش��اخص در س��ه روز ابتدایی 
زمس��تان مثبت بوده ب��از هم با افت 
ش��دیدی تقریبا در ع��دد 157 هزار 
واحد به کار خود ادامه می دهد. ولی 
نکته جالب توجه اینکه ش��اخص در 
این مدت نزدی��ک به 35 هزار واحد 

یعنی حدود 18 درصد ارزش خود ر ا از دس��ت داده ولی 
در بیشتر گروه ها و نماد ها مخصوصا گروه های وابسته به 
دالر مثل پاالیش و پتروش��یمی ها ش��اهد کاهش قیمت 
70 تا 80 درصدی و حتی در بعضی نمادها شاهد رسیدن 

قیمت سهم ها به نقطه استارت صعود بورس هستیم.
این کارش��ناس بازار س��رمایه گفت: با توجه به نبودن 
محرک های تاثیرگذار اعم از سیاس��ی ،اقتصادی  و حتی 
بین المللی در چند م��اه پیش رو ،کاهش قیمت دالر در 
ی��ک ماه اخی��ر و اینکه دولت در بیش��تر بازارها از جمله 
مس��کن و سهام و غیره به اهداف  خود رسیده و توانسته 
نقدینگی مازاد را از بازار جمع و به قولی اس��ب س��رکش 
نقدینگی را مهار کند حاال نوبت خواب زمس��تانی در این 
بازارهاس��ت . البته با کاهش قیمت و رکود در این بازارها 
س��یل نقدینگی در همی��ن بازارها قفل ش��ده و دیگر به 

سمت سایر بازار ها از جمله ارز و سکه روانه نمی شود. 
وی گفت: افت شاخص تا رقم نزدیک به نقطه استارت 
صع��ود یعنی 110 هزار واحد و در حالت خوش��بینانه تر 

بین رقم 120 تا 130 هزار واحد دور از ذهن نیست.
این عضو هیات مدیره کارگزاری آتی ساز بازار تصریح 
کرد: البته بعد از آن صعود  بی محابا ،افس��ار گس��یخته و 
رکورد ش��کنی های پی در پی شاخص در کمتر از دو ماه، 
تنها به دلیل افزایش قیمت دالر و آن هم در تمام گروه ها 
و نمادها، افت شدید و سایه رکود سنگین بر بازار بر اهالی 

بازار سهام چندان دور از ذهن نبود.

پاییزی تلخ برای بازار سرمایه 

   بازدهی شاخص برنزی شد   
النا حیدری

خبرنگار

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

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

)هزار میلیارد ریال(
 ارزش معامالت
) میلیارد ریال(

5,870.92,335 )16.90(18,742.90)23.90(26,612.90)445.60(44,927.00)1,532.70(154,550.50شنبه 
5,952.33,581 209.40 297.4018,952.30 623.1026,910.30 2,143.3045,550.10 156,693.80یکشنبه
5,982.33,954 78.10 110.8019,030.40 229.7027,021.10 790.2045,779.80 157,484.00دوشنبه 

5,962.03,644 )5.90(19,024.50)8.30(27,012.80)155.20(45,624.60)533.70(156,950.30سه شنبه 
6,018.86,221 170.44 241.9419,194.94 434.2127,254.74 1,493.4246,058.81 158,443.72چهارشنبه 

دیـدگاه

صندوق ها

بازده هفتگی )درصد(NAV )ریال(تعداد واحدعمر صندوق )روز(نام صندوق

-%1,77893،1591,651,7573.55مشترک رشد سامان

-%2,84534،1614,533,3892.06شاخصی کارآفرین

-%2,8867،7609,668,5211.60سینا

-%3,88212،31040,608,8431.37مشترک کارگزاري بانك ملي ایران

صندوق های با کمترین بازدهی

بازده هفتگی )درصد(NAV )ریال(تعداد واحدعمر صندوق )روز(نام صندوق

%975100،1291,622,1235.80سپهر آتی خوارزمي

%1,79482،3181,535,4663.28مشترک افق

%2,794112،4693,124,2072.95سپهر اول کارگزاری بانك صادرات

%2,78312،1777,229,7512.61توسعه صادرات

%80148،1202,253,3742.56افق روشن بانك خاورمیانه

صندوق های با بیشترین بازدهی

صدرنشینی »سپهرآتی خوارزمي« در هفته اول دی ماه 
بررس��ی عملکرد 42 صندوق سرمایه گذاری در هفته منتهی به 4 دی ماه نشان 
می دهد که متوسط بازدهی صندوق ها، 0/16- درصد بوده است. 38 صندوق بازدهی 

بیشتری از شاخص کسب نموده اند و 20 صندوق  بازدهی مثبت داشته است.
 در هفته ای که گذشت، صندوق سپهر آتی خوارزمي با کسب بازدهی 5/80 درصد پربازده ترین صندوق بود. این 
صندوق 34 درصد از س��رمایه 162 میلیارد ریالی خود را در صنعت س��رمایه گذاری ها، 22 درصد در صنعت بانک ها 
و موسسات اعتباری و 44 درصد در سایر دارایی های با نقدشوندگی باال سرمایه گذاری کرده است. صندوق مشترک 
افق نیز با کسب بازدهی 3/28 درصد دومین صندوق با بازدهی مثبت هفته است. این صندوق 26 درصد از سرمایه 
126 میلیارد ریالی خود را در صنعت بانک ها و موسسات اعتباری، 12 درصد در صنعت فلزات اساسی، 8 درصد در 
صنعت خدمات فنی و مهندس��ی، 6 درصد در صنعت محصوالت ش��یمیایی، 4 درصد در صنعت فرآورده های نفتی، 
کک و س��وخت هس��ته ای و 23 درصد در س��ایر دارایی های با نقدشوندگی باال س��رمایه گذاری کرده است. صندوق 
س��پهر اول کارگزاری بانک صادرات نیز با کسب بازدهی 2/95 درصد در مکان سوم صندوق های پربازده قرار گرفته 
اس��ت. این صندوق 20 درصد از س��رمایه 351 میلیارد ریالی خود را در صنعت بانک ها و موسس��ات اعتباری، 17 
درصد در صنعت خودرو و ساخت قطعات، 9 درصد در صنعت فلزات اساسی، 7 درصد در صنعت فرآورده های نفتی، 
کک و س��وخت هس��ته ای، 7 درصد در صنعت سرمایه گذاری ها و 4 درصد در س��ایر دارایی های با نقدشوندگی باال 

سرمایه گذاری کرده است. 
از طرف دیگر صندوق مش��ترک رشد سامان با کس��ب بازدهی 3/55-  درصدی کم بازده ترین صندوق هفته بوده 
اس��ت. این صندوق 10 درصد از س��رمایه 153 میلیارد ریالی خود را در صنعت رایانه و فعالیت های وابسته به آن، 9 
درصد در صنعت استخراج کانه های فلزی، 8 درصد در صنعت بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تأمین اجتماعی، 
7 درصد در صنعت محصوالت ش��یمیایی، 7 درصد در صنعت بانک ها و موسس��ات اعتباری و 31 درصد در س��ایر 
دارایی های با نقدشوندگی باال سرمایه گذاری کرده است. صندوق شاخصی کارآفرین با کسب بازدهی 2/06- درصد 
در مکان دوم صندوق های کم بازده قرار گرفته اس��ت. این صندوق 22 درصد از س��رمایه 155 میلیارد ریالی خود را 
در صنعت محصوالت ش��یمیایی، 18 درصد در صنعت فلزات اساس��ی، 14 درصد در صنعت فرآورده های نفتی، کک 
و س��وخت هس��ته ای، 11 درصد در سهام شرکت های چندرشته ای صنعتی، 10 درصد در صنعت استخراج کانه های 

فلزی و 3 درصد در سایر دارایی های با نقدشوندگی باال سرمایه گذاری کرده است.

یونس پاسبان
کارشناس ارزش گذاری، مشاور 

سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین 

امکان رشد موقتی در کلیت بازار  
چند فاکتور مهم و تاثیرگذار در پیش بینی  تحوالت بازار س��رمایه را می توان مد نظر قرار داد 
 که  شرایط اقتصاد جهانی ،رکودی شدن اقتصاد کشور، کاهش قیمت نفت و مساله تحریم  ها را 
می توان عنوان کرد. البته همه این موارد تاثیر منفی بر بازار س��رمایه دارد. اما گزارش��ات فصلی 

شرکت  در پایان آذر گویای اثرپذیری متغیرهای گفته شده  بر روی آنهاست.
ب��ا توجه به اینکه قیمت کاالهای اساس��ی ب��ه میزان قابل توجهی افت پیدا کرده اس��ت و 
در بازار س��رمایه نیز  حجم قابل توجهی از ش��رکت ها حدود 50 درص��د تحت تاثیر صادرات 
و محصوالت جهانی هس��تند نمی توان انتظار رشد قابل توجهی داشته باشیم. البته نمی توان 
چش��م انداز مثبتی در بازار داشته باشیم مگر در شرکت های موردی خاص و تک سهم بتوان 
بازدهی مثبتی  را کس��ب کرد.  در چند ماه اخیر با توجه به سیاس��ت های بانک مرکزی که 
نگهداشت پول را تحت تاثیر قرارداده و کم کرده است و آمارهای صنعت پرداخت الکترونیک هم کاهش تراکنش ها را 
نشان می دهد باید گفت رکود جدی در کشور وجود دارد.احتمال می دهیم اواخر دی ماه به دلیل انتشار گزارش های 
فصلی ش��رکت ها شاهد رش��د موقتی در کلیت بازار  باشیم. ولی بطور کلی بازار رشدی نخواهد داشت مگر اینکه در 

چند فاکتور اصلی که عنوان شده تغییر قابل توجهی ایجاد شود.
همچنین  در بازارهای رقیب در چندماه آینده سپرده گذاری در بانک ها به دلیل شرایط تورمی خیلی جذابیت ندارد 
و احتمال زیاد بدلیل تحریم ها و اینکه به نظر نمی رسد قیمت دالر کمتر از 10 هزار تومان شود. همچنین اگر نقدینگی 
مجدد به سراغ دالر برود و قیمت دالر تحت تاثیر قرار گیرد ،قاعدتا طال نیز تحت تاثیر قیمت دالر افزایش پیدا خواهد 
کرد. با توجه به اینکه رکورد  اقتصادی در دنیا نیز ش��دت گرفته اس��ت طال به عنوان پناهگاه سرمایه ها در نظر گرفته 
می شود. البته شاید به دلیل افزایش قیمت انس طالی جهانی و دالر نقدینگی به سمت بازار سهام بیاید اما عدد قابل 

توجهی نخواهد بود. 

تا زمانی که 
مقاومت ها 

شکسته نشود 
فاز نزولی 
شاخص 
ادامه دار

 خواهد بود

 قرار گرفتن 
قیمت مجموعه 

سهام پیش 
روی بازار 

در محدوده 
حمایتی 

می تواند اثر 
خوبی بر بازار 

ایجاد کند

 افت شاخص 
تا رقم نزدیک 

به نقطه 
استارت صعود 

یعنی 110 
هزار واحد 
و در حالت 

خوشبینانه تر 
بین رقم 120 
تا 130 هزار 
واحد دور از 
ذهن نیست

حسن قاسمی
 مدیرعامل کارگزاری 
آینده نگر خوارزمی 

بازده بازار طال و دالر در 9 ماهه ابتدایی سال جاری
بازدهی 9 ماهه ابتدای سال 97آذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینعنوان

99,4% 20,9%- 4,5%-0,2%36,6%11,4%20,0%17,0%11,5%10.8 %گرم طالی 18 عیار

117,6% 20,7%- 6,5%- 3,8%- 12.0- %دالر

62,1% 11,2%- 6,4%-17,0%17,3%25,8%0,0%14,3% 0,3%-0.8- %شاخص کل بورس

 

 

13,51انتشار، چاپ و تكثير     

12,26محصوالت كاغذى     

10,19بانك ها و موسسات اعتباري     

7,65ساير محصوالت كاني غير فلزي     

7,16ساخت راديو و تلويزيون     

7,15-استخراج ذغال سنگ     

5,09فرآورده هاى نفتي     

5عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم     

4,64الستيك و پالستيك     

4,36خودرو و ساخت قطعات     

…كاالهاي خرده فروشي به استثناي وسايل نقليه موتوري؛ تعمير

9,29-استخراج ذغال سنگ     

7,14ساير محصوالت كاني غير فلزي     

5,92كشاورزى، دامپرورى و خدمات وابسته به آن     

5,82عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم     

5,18فرآورده هاى نفتي     

5,02رايانه و فعاليتهاى وابسته به آن     

4,81ساير واسطه گرى هاى مالى     

4,42قند و شكر     

4,32استخراج كانه هاى فلزى     
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کدال 360

  هفته نامه بورس:  ش�رکت فوالد هرمزگان با ظرفیت فوالد 
۱.۵ میلیون تن تختال در نیمه نخست امسال با تولید 98۰ هزار 
تن به اهداف خود دست یافت.این شرکت با ایجاد یک دپارتمان 
بومی س�ازی در داخ�ل ش�رکت، توجه ب�ه این امر مه�م را در 
برنامه های خود قرار داد.  فرصتی فراهم شد در این باره با فرزاد 

ارزانی، مدیرعامل فوالد هرمزگان گفت وگویی انجام دهیم. 
      

  ف�والد هرمزگان چه اندازه تجهیزات و قطعات 
خود را بومی کرده است؟

فوالد هرمزگان، دپارتمان بومی سازی را پیش از اینها تشکیل 
داده بود. وظیفه این دپارتمان، شناسایی قطعات و مواد اولیه  و 
مواد مصرفی شرکت است که در قالب گروه های کاری، با گروه 
بهره برداری و بخش خرید و R&D همکاری کرده و س��عی 
می کند با همکاری ش��رکت های دانش بنیان و صنایع داخلی 

کشور نیازهای داخلی شرکت را برطرف کند. 

  تولید فوالد هرمزگان در 8 ماه نخست امسال 
چقدر بوده است؟

در ۸ ماه امس��ال، فوالد هرمزگان ۹۸۰ هزار تن تولید داشت 
و تا پایان س��ال به اهداف خود در این زمینه دس��ت خواهیم 

یافت. البته با توجه به محدودیت هایی که در نیمه دوم سال با 
آن روبه رو شده ایم، روند کار و تولید تا حدی سخت تر از نیمه 

نخست سال شده است.

  سال گذشته فوالد هرمزگان یکی از شرکت های 
س�ودده بود. فکر می کنید این شرکت امسال تا 

چه اندازه می تواند سودده باشد؟
حداکثر تالش را خواهیم داش��ت که این شرکت سودده باشد 
اما تحریم ها نیز ممکن اس��ت در این زمینه تاثیرگذار باشند، 
البته در این بابت به زمان نیاز داریم که جلوتر برویم تا افق های 
روشن تری را ببینیم. تمام سعی ما این است که با استفاده از 
امکانات داخلی بتوانیم تولید را سرپا نگه داریم و صادرات نیز 

پیگیری شود تا سودآوری همچنان حفظ شود.

  در خص�وص تامین مواد اولیه  با چه مس�ایلی 
روبرو هستید؟  

در تامین برخی مواد اولیه با مش��کل روبه رو هستیم، حتی در 
تامین برخی موادی که در داخل تامین می ش��ود نیز مشکل 
وج��ود دارد. از این رو باید برای تامین م��واد اولیه ای که وارد 
می شود و به ماده دیگری تبدیل می شود، فکری کرد. برای مثال 

برخی نسوزها وارداتی هس��تند که باید آنها را وارد و فرآوری 
ک��رد. بنابراین باید به مواد اولی��ه ای که پایه کار کارخانه های 
دیگر اس��ت، توجه کنیم چراکه این شرکت ها هستند که این 
مواد اولیه را فرآوری می کنند و به فوالدی ها می دهند تا بتوانند 
به تولید خود ادامه دهند. در هر حال در زمینه تامین مواد اولیه 
می توان کارگروه هایی در سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تشکیل داد و در زمینه تامین برخی مواد اولیه فوالدسازان از 
جمله الکترود گرافیتی و برخی نسوزها که در تولید و کیفیت 
تولید اثرگذار هستند، فعالیت کرد تا بتوان آنها را در داخل یا 

خارج به طریقی تهیه کرد.

ارقام به تومان

شاخـص طال

ارقام به تومان

شاخـص نفت و ارز
برابــری ارزهــای جهانــی

0.8701دالر به یورو

0.7606دالر به پوند

3.6740دالر به درهم

66.294دالر به روبل

6.0670دالر به لیر

چهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه
3,456,360 3,543,820 3,170,820 3,134,280 3,075,850هر گرم طالی 18 عیار
37,500,000 38,400,000 35,200,000 34,400,000 34,400,000سکه تمام طرح جدید
36,200,000 36,800,000 33,800,000 32,200,00032,200,000سکه تمام طرح قدیم

19,200,000 19,200,000 17,900,000 17,900,000 17,900,000نیم سکه
11,800,000 11,800,000 10,800,000 10,600,000 10,600,000 ربع سکه
6,650,000 6,700,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 یک گرمی

1,271,70 1,270,60 1,269,40 1,257,25 1,257,25 اونس جهانی )دالر(

چهار شنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه
50,31 50,49 50,81 53,82 53,82  نفت برنت 
 WTI42,90 42,68 42,65 45,42 45,42  نفت
53,92 53,92 53,92 53,92 53,92  نفت اوپک 

104,125106,103107,490119,693117,006دالر
118,400120,650122,700136,450133,200 یورو 
131,650134,150136,450152,500148,400 پوند 
28,30028,85029,25032,65031,850 درهم 

رشد 20 درصدی فروش »خراسان«
پتروش��یمی خراس��ان در آذرماه مبلغ ۸۹4میلیارد ریال فروش داش��ت و جمع فروش ش��رکت را تا پایان آذر ماه به  

5۸2۹میلیارد ریال رساند. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته 3۸۰7میلیارد ریال فروش داشت.  
  ای��ن ش��رکت در مهرم��اه 62۹میلیارد ری��ال و در آبان م��اه 74۰میلیارد ریال فروش داش��ت که در آذر ماه با رش��د 
2۰ درصدی همراه شده است. بررسی نرخ های فروش نشان می دهد  که نرخ اوره صادراتی در مهرماه 21,466,737 ریال، 

در آبان ماه 1۹,۹64,۰26 ریال و در آذر ماه به 1۸,۹56,۰64 ریال بود . 

سود 220 ریالی  برای هرسهم داروسازی فارابی
داروسازی فارابی در آذرماه مبلغ 71میلیارد ریال فروش داشت این در حالی بود که درآبان ماه 366میلیارد ریال و در مهرماه 
334میلیارد ریال فروش داشت. این شرکت فروشنده قرص، کپسول و سوسپانسیون است. اما در آذرماه ترکیب فروش خود را تغییر 
داد و به ویال، قطره چشمی و محلول تغییر داد و مبلغ 31,54۰ ریال  فروش داشت.بررسی نرخ ها نشان می دهد این شرکت در 
مهرماه کپسول را به نرخ 2,51۹,۰1۹ ریال ، در آبان ماه 2,651,236ریال ، فروخته بود. دفارا در مهرماه قرص را به نرخ 3,6۰1,724 

ریال، در آبان ماه 3,441,7۰2 ریال فروخت. این شرکت در گزارش 6 ماهه مبلغ 22۰ ریال سود برای هر سهم محقق کرد.

»شفارا« با افت شدید فروش همراه شد
پتروشیمی فارابی در آذرماه مبلغ 15میلیارد ریال فروش داشت و جمع درآمد ۹ماهه شرکت به 742میلیارد ریال رسید. 
این ش��رکت در مهرماه ۸2میلیارد ریال و در آبان ماه 17۸میلیارد ریال درآمد داش��ته است. افت فروش شرکت در آذرماه 
قابل تامل است. نرخ فروش دي اکتیل فتاالت DOP در مهرماه 14۸,215,613 ریال، در آبان ماه 144,21۰,526 ریال 
و در آذرماه 144,21۰,526 ریال بوده است. اما مقدار فروش این محصول در آذرماه بشدت کاهش یافته و فقط 76تن بود 
در حالی که در مهرماه 26۹تن بوده است. همچنین نرخ فروش انیدرید فتالیک PAF در مهرماه 11۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، در 
آبان ماه  11۹,۰11,134و در آذرماه 1۰6,۰۰۰,۰۰۰ ریال بوده اس��ت. اما مقدار فروش محصول در آبان ماه ۹۸۸تن بوده 

که در آذرماه به 45تن رسیده است.

»حخزر« دوبرابر پارسال درآمد کسب کرد
کش��تیرانی دریای خزر در آذرماه 352میلیارد ریال درآمد داش��ت که اندکی کمتر از درآمد آبان ماه است. این شرکت 
در مهرماه 2۹5میلیارد ریال و در آبان ماه مبلغ 367میلیارد ریال درآمد داش��ت. این ش��رکت طی ۹ ماه توانس��ت مبلغ 
1۹۰6میلیارد ریال درآمد کسب کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود دوبرابر شده است . بر این اساس شرکت 

در ۹ ماه سال گذشته مبلغ ۹۸4میلیارد ریال درآمد داشت.

سود »چافست« 20 درصد بیشتر از سال گذشته
ش��رکت افست در گزارش 12 ماهه حسابرسی نش��ده مبلغ 42۰میلیارد ریال سود خالص محقق کرد که نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل 2۰درصد افزایش داشت. در سال مالی ۹7،  درآمد افست فقط یک درصد نسبت به مدت مشابه افزایش 
داشته اما سود عملیاتی شرکت با 1۹ درصد رشد مبلغ 27۸میلیارد ریال محقق شد. چافست در سال مالی جاری هزینه 

مالی نداشت. همچنین  سود هر سهم شرکت نیز با سرمایه 7۰۰میلیارد ریال، مبلغ 6۰1 ریال شد. 

حفظ سودآوری در فوالد هرمزگان  

  هفته نامه بورس: هدف از تشکیل کمیته اقتصاد مقاومتی بررسی 
و ارزیاب��ی نیازها در ش��رایط تحریم و اجرای اقدام��ات موردنیاز در 
راس��تای اهداف نظام  و منافع ملی اس��ت.  حمی��د رضا عظیمیان 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان این مطلب از تشکیل کمیتۀ 
اقتص��اد مقاومتی در ف��والد مبارکه  خبر داد و گفت: مواردی که در 
این کمیته تصمیم گیری و ابالغ می ش��ود بالفاصله قابل اجراس��ت و 

خارج از روال عادی انجام خواهد شد. 

بومی سازی بخش عمده ای از قطعات و تجهیزات
عظیمیان  با تأکید بر نهادینه کردن دانش و تکنولوژی س��اخت کارخانۀ فوالد افزود: 
اکنون در آس��تانۀ چهل سالگی انقالب اس��المی ایران، فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین 

فوالدس��از کش��ور و خاورمیانه به بلوغ خود رسیده اس��ت؛ ازاین رو باید 
عالوه بر تولید فوالد و نقش آفرینی در بومی س��ازی تجهیزات موردنیاز 
این صنعت، به ساخت کارخانه های فوالدسازی نیز همت گماریم. وی با 
اش��اره به این که بخش عمده ای از قطعات و تجهیزات موردنیاز کارخانه 
فوالد در کش��ور بومی سازی ش��ده اس��ت،گفت: باید باقیماندۀ قطعات 
موردنیاز صنعت فوالد نیز بومی سازی شود تا فوالد مبارکه خودش بتواند 
س��اخت و راه اندازی یک کارخانه فوالد را در ه��ر نقطه ای از ایران انجام دهد. عظیمیان 
با تأکید بر اجرای پروژۀ نورد گرم 2 گفت: باید همۀ راهکارهای ممکن برای اجرای این 
پروژه را در نظر گرفت؛ زیرا انجام این پروژه در ش��رایط موجود برای ش��رکت از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اس��ت. ضمن این که راه اندازی واحد  نورد گرم مشابه نمونه موجود در 

فوالد مبارکه در شرکت فوالد هرمزگان، ظرف چند سال آینده انجام می شود.

دستیابی به فناوری ساخت کارخانجات  فوالد

چکی�ده   تحلی�ل   بنی�ادی   کخ�اک

معرفی شرکت

شرکت سهامي صنایع خاك چیني ایران به عنوان بزرگترین و پرسابقه ترین شرکت در تولید انواع کائولن فرآوری شده به صورت رشته ای و مکانیزه در خاورمیانه 
و ایران می باشد. این شرکت در سال 1364 تاسیس و کارخانه فرآوری آن در سال 1372به بهره برداری رسیده است. ظرفیت اسمی این مجموعه 150 هزار تن 
محصول فرآوری شده و 350 هزار تن محصول درجه بندی بوده که با اصالح روش های بهره برداری به تولید 180 هزار تن انواع کائولن فرآوری شده درسال رسیده 
اس��ت. ش��رکت صنایع خاك چینی ایران به عنوان صنعت مادر در تامین بخش عمده مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات پینی مظروف، چینی بهداش��تی، کاشی و سرامیک 
ش��ناخته ش��ده و نقش بس��یار مهمی در تثبیت و حقظ روتد تولید و فعالیت این واحد ها دارد، بطوریکه به طور متوس��ط بیش از 50 درصد مواد اولیه  مورد نیاز این 

صنعت توسط خاك چینی ایران تامین می شود.  

12,238 قیمت تابلوP/E 9.21 صنعتP/E 9.20 تابلوکخاكنماد

فروش 107  هزار تن محصول فرآوریمالحظات 92 درصد، 1/628 ریالسود تقسیمی28 میلیارد تومانسود تحقق یافتهسال مالی 94
 متوسط نرخ  391 تومان/کیلو

فروش 119  هزار تن محصول فرآوری مالحظات 83 درصد، 1/688 ریالسود تقسیمی29 میلیارد تومانسود تحقق یافتهسال مالی 95
متوسط نرخ  391 تومان/کیلو

افتتاح طرح توسعه و فروش 132 هزار تن محصول مالحظات 82 درصد، 1/100 ریالسود تقسیمی41 میلیارد تومانسود تحقق یافتهسال مالی 96
متوسط نرخ 436 تومان

سود سه ماهه 
2,354 سود تحلیلی 2,15698 سود تحلیلی 72297 سود شش ماهه 32697 ابتدای 97

یل
حل

ت ت
ضا

رو
مف

180 هزار تن کائولن فرآوری، 324 هزار تن محصول درجه بندیمقدار تولید

فرض فروش 90 درصد تولیدات، 12 درصد فروش کائولن فرآوری صادراتی است.مقدار فروش

مطابق با گزارش کنفرانس و نرخ های آبان و مهر شرکت نرخ های فروش 12 درصد نسبت به مرداد ماه رشد داده شدهنرخ فروش
 و برابر 600 تومان برای هر کیلو است. نرخ فروش محصول صادراتی 104 دالر. 

نرخ تسعیر ارز خالص دارایی ها و بدهی ارزی با دالر 8/500  تومان برآورد گردیده است.نرخ دالر

 ضریب مصرف 1.4 در نظر گرفته شده است. نرخ مصرف 15 درصد نسبت به سال 96 رشد داده شده است.ماده مصرفی
)شش ماهه اول 84 ریال و شش ماه دوم 97 ریال(.

متوسط رشد هزینه های سربار اعم از دستمزد،ماده اولیه با نرخ رشد 25 درصد برآورد گردیده است.هزینه سربار

با توجه به برنامه ریزي هاي انجام شده براي تولید وفروش محصوالت شرکت نیازی به دریافت تسهیالت ندارد و هزینه تسهیالت 5 میلیارد تومانی هزینه مالی
شرکت با نرخ 12 درصد محاسبه شده است.

سایر هزینه ها

نرخ مصرف س��ایر هزینه ها مطابق نرخ تورم و برابر 15 درصد، افزایش نرخ حقوق و دس��تمزد 25 درصد در نظر گرفته ش��ده اس��ت. هزینه هاي 
اداري،عمومي،فروش در  س��ال97 با افزایش تورم در نظر گرفته ش��ده نس��بت به هزینه هاي اداري، عمومي، فروش واقعي س��ال 96 برآورد شده 
اس��ت. درآمد س��ود سهام شامال به صورت جدا محاسبه شده است)2 میلیارد تومان(. شرکت دارای تراز ارزی  4 میلیون دالری است که هنوز سود 

تسعیر آن را شناسایی نکرده است. 

درصد تغییر سود هر سهم
 به ازای تغییر یک درصد از 

متغییرهای اساسی

0.96 ظرفیت عملیاتی)0.03(خاك خریداری شده0.52 نرخ داخلی

0.56 فروش نسبت به تولید)0.15(دستمزد0.42 نرخ دالر

سی
شنا

کار
ظر 

ن

با توجه به مفروضات فوق س��ود هر س��هم س��ال 97 شرکت در سطوح 215  تومان و سود سال 98 هم در سطح 235 تومان برآورد می گردد. نکته بسیار مهمی که باید 
به آن توجه داشت دارایی های ارزی شرکت است که مطابق با اظهار نظر حسابرس  شرکت  به دلیل عملیات ارزی شرکت از طریق هالک بانک ترکیه  با محدودیت مواجه 
ش��ده و با  نرخ تس��عیر ارز 4/200  ثبت گردیده اس��ت. خالص دارایی ها و بدهی های ارزی شرکت در حدود 4 میلیون دالر است که حداقل سبب شناسایی سود 40 
تومانی به ازای هر سهم خواهد شد. شرکت پیشبینی افزایش 12 درصدی نرخ فروش در سال 97 را دارد با توجه به ثبات تقریبی هزینه ها و رشد اندك بهای تمام 
ش��ده انتظار رش��د خوبی در س��ود س��ال 97 وجود دارد. شرکت ریسک کمی داشته و جز سهام کم ریسک بازار طبقه بندی می ش��ود که از تحریم های احتمالی یا سایر 
ریسک ها آسیبی نمی بیند. همانگونه که از ردیف فوقانی مشخص است مهمترین پارامتر اساسی شرکت مقدار تولید و فروش است که شرکت در سال های گذشته 
 هم در دوران تحریم و هم دوران رکود به دلیل تنوع مش��تریان آن را ثابت نگه داش��ته اس��ت. پتانس��یل دیگر این س��هم راه اندازی طرح توسعه شرکت است که در

 سال 99 افتتاح خواهد شد و مسئولین شرکت اظهار داشته اند سود شرکت با عملیاتی شدن این پروژه دو برابر خواهد شد.

s m b r o k e r . i r
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شرکت ها
بهبود شرایط صنعت سیمان 

برای صادرات به س��وریه صحبت هایی تاکنون 
انجام ش��ده است  و جلس��اتی نیز با سازمان ها 
و نهاده��ای مختلف برگزار کردی��م. همچنین  
مهم ترین بحث در این خصوص مباحث  حمل 

و نقل و رسیدن کاال به دست مشتری است. 
عبدالرض��ا ش��یخان ریی��س انجم��ن صنف��ی 
تولیدکنندگان س��یمان گف��ت : در حال حاضر 
س��وریه  کارخانه سیمانی نداشته و نیاز شدیدی به سیمان دارد و ما نیز 
توان صادراتی خوبی داریم اما باید قیمت تمام شده به این کشور مشخص 
شود. وی در خصوص نحوه تصفیه سیمان صادراتی به سوریه گفت: کشور 
سوریه یک سری مواد معدنی دارد که می توان بخشی از صادرات را با آن 
تهاتر کرد. البته در جلس��اتی که با سازمان توسعه تجارت داشتیم، بیان 
ش��ده که هزینه صادرات را مستقیماً تاجران سوریه ای پرداخت می کنند. 
ش��یخان تصریح کرد: نیاز سوریه به سیمان ۵ میلیون تن در سال برآورد 
می ش��ود که اگر ما بتوانیم در س��ال ۹۷ تا ۲ میلیون تن آن را در اختیار 

بگیریم شرایط خوبی برای سیمان ایران به وجود خواهد آمد. 

سهامداران »وپاسار« همچنان در انتظار دریافت سود
اواخر آذر ماه س��ال جاری، مجمع عمومی عادی 
سالیانه بانک پاسارگاد برای تصویب صورت های 
مالی سال های ۹۵ و ۹6 با حضور 86.83 درصد 

سهامداران برگزار شد. 
البت��ه نکات مهم مطرح ش��ده،  ش��امل چندین 
بخش بود: نخس��ت؛ در س��ند راهبردی بانک تا 
س��ال 1400 اعالم شد شرکت در نظر دارد سود 
بانک را به مبلغ 40 هزار میلیارد ریال برس��اند. دیگر آنکه  س��ود قبل از 
مالی��ات بانک برای س��ال های ۹۷ الی 1400 به ترتی��ب مبلغ 11.000 ، 
۲1.000 ، 30.000 و 40.000 میلیارد ریال پیش بینی شده که سود هر 
سهم به ترتیب ۲00، 36۷ ، ۵۲3 و 6۹0 ریال خواهد بود. البته شرکت تا 
۲3 آذر ماه س��ال جاری 18۹ ریال س��ود به ازای هر سهم محقق ساخت . 
همچنین در این مجمع  با توجه به اینکه شرکت در سال ۹۵ زیان داشت 
و در پایان س��ال ۹6 نیز  با زیان انباش��ته همراه بود، بعد از گذشت حدود  
س��ه سال  از بس��ته بودن نماد بانک پاسارگاد ، س��ودی میان سهامداران 

»وپاسار« تقسیم نشد.

کدال360
31درصد افزایش سود خالص »ثپردیس«

شرکت سرمایه گذاري مسکن پردیس در گزارش 1۲ ماهه تلفیقی منتهی به پایان شهریور ماه مبلغ 141 ریال سود 
برای هر سهم با سرمایه 1400میلیارد ریالی منتشر کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 31درصد رشد داشت.

این ش��رکت در س��ال مالی ۹۷ مبلغ ۹3۷میلیارد ریال درآمد داشت که نسبت به مدت مشابه 18 درصد رشد داشته 
اس��ت. سود ناخالص ش��رکت در این دوره با 6درصد افزایش مبلغ ۲۹۷میلیارد ریال حاصل شده است. رشد هزینه های 
فروش و سایر هزینه های عملیاتی، سبب شد تا سود عملیاتی شرکت 6 درصد رشد نسبت به مدت مشابه داشته باشد 
و  مبلغ ۲۷0میلیارد ریال محقق ش��ود. هزینه های مالی ش��رکت نس��بت به مدت مشابه 16درصد کاهش داشته است. 
بنابراین در نهایت س��ود خالص ش��رکت مبلغ 1۹6میلیارد ریال حاصل شده که نسبت به مدت مشابه 31درصد افزایش 

نشان می دهد.

رشد چشمگیر سوددهی  »وپترو«
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در گزارش 6 ماهه منتهی به پایان آبان ماه مبلغ ۲6ریال سود برای هر سهم محقق کرد 

که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ 3۷درصد رشد سود داشت.
 این شرکت سرمایه گذاری در دوره یاد شده ۹۷میلیارد ریال درآمد عملیاتی داشت که نسبت به مدت مشابه ۷8درصد 
رشد داشت. عمده این درآمد از محل فروش سرمایه گذاری ها حاصل شده که نسبت به مدت مشابه با ۵60درصد رشد همراه 
بود. سود عملیاتی وپترو مبلغ 3۷ میلیارد ریال حاصل شده در حالی که در مدت مشابه سال قبل زیان عملیاتی شناسایی 
کرد. در نهایت سود خالص شرکت مبلغ 4۷ میلیارد ریال شناسایی شد که رشد ۵3۷ درصدی نسبت به مدت مشابه دارد.

معارفه فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش 
 جلس��ه معارفه ش��رکت فروش��گاه های زنجی��ره ای افق کوروش)س��هامی ع��ام(، روز دوش��نبه 10 دی ماه 13۹۷

برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی بورس اوراق بهادار تهران و به نقل از مدیریت پذیرش، شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق 
کوروش)س��هامی عام( با نماد "افق"، به منظور تش��ریح وضعیت مالی و عملیاتی و نیز برنامه های جاری و آتی، جلسه 
معارفه خود را از س��اعت 16 تا 1۹ روز دوش��نبه 10 دی ماه 13۹۷، در محل سالن دریای نور هتل پارسیان استقالل 
برگزار می کند. عالقه مندان جهت ش��رکت در این جلس��ه، راس ساعت مقرر به آدرس تقاطع بزرگراه شهید چمران و 

ولی عصر، هتل پارسیان استقالل تهران، سالن دریای نور مراجعه فرمایند.

بازگشت 70 درصدی مطالبات  »چکارن«
 هفته نام�ه بورس: کارتن ای��ران در حال حاضر با 133 
درصد بازدهی در ۹ ماهه سال جاری در جایگاه 64 شرکت های 

بورسی و  فرابورسی قرار دارد. 
محمدحس��ین اس��ماعیل پور مدیرعامل کارتن ایران با بیان 
این مطلب در جمع خبرنگاران و مدیران ارش��د بازار سرمایه 
به برنامه  ها و دس��تاوردهای اخیر این ش��رکت اشاره و گفت: 
یکی از اقدامات اولیه شرکت کارتن ایران در سال ۹6، فروش 
انبار جنرال بود. البته در گذش��ته به دلیل واردات کاغذ از آن 
به عنوان انبار کاغذ استفاده می شد اما  در حال حاضر بدلیل 
وجود تکنولوژی تولید کاغذ در کش��ور، نی��از خود را از داخل 
تامین کرده و دیگر نیاز به انبار جنرال وجود نداشت.  همچنین 
درآمد حاصل از فروش این انبار را نیز صرف پرداخت بدهی ها 

و تسویه شرکت با بانک ها شد.
اس��ماعیل پور از خرید  دستگاه ink maker جهت ترکیب 
مرکب ها با هزینه یک میلیارد تومانی و دستگاه کمپرسور یا 

هواساز خبر داد.

انعقاد  یک قرارداد بعد از 60 سال
مدیرعامل شرکت کارتن سازی ایران به بزرگترین دستاورد این 
ش��رکت در چندماه اخیر اش��اره و افزود: بعد از 60 سال برای 
اولین بار توانستیم با  یک شرکت کاغذسازی قراردادی مبنی 
ب��ر تولید کاغذ منعقد کنی��م . البته در حال حاضر با ظرفیت 
ح��دودی 30 درصدی در حال تولید هس��تیم ام��ا در آینده 
نزدیک با تمام ظرفیت تولید کرده و حتی می توانیم کاغذ نیز 
به فروش برسانیم.  همچنین در دنیا شرکت های کارتن سازی 

برنده است که کاغذ را خودش تولید می کند.

 

فروش حریر خوزستان، خرید فیبر بابلسر
اسماعیل پور به فروش سهام حریر خوزستان اشاره و گفت: در 
این شرکت حدود ۲0 درصد سهامدار بوده ایم و نمی توانسیتم 
در تصمیمات ش��رکت اثرگذار باشیم و در نهایت شرکت را به 
کاغذ پارس فروختیم و با درآمد حاصل از این فروش تصمیم 

به خرید سهام شرکت فیبر بابلسر را داریم. 
وی در خصوص نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر صادرات شرکت 
گفت: مش��کالتی در پیمان سپاری ارزی بوجود آمد به همین 
دلیل به کشورهای طرف قرارداد پیشنهاد دادیم که در داخل 
ب��ا ریال خریداری کنند و با کارت بازرگانی خود محصوالت را 

به کشور خود ببرند.
اسماعیل پور تصریح کرد: شرکت کارتن ایران شرکت تولیدی 
س��فارش محور اس��ت اما برای اولین بار محصول��ی را تولید 
کرده ایم.  "باکس��و" برندی است که به ثبت رسانده ایم باکسو 

کارتن های مناسب برای اسباب کشی است که در اندازه های 
متخلف تولید می ش��ود. همچنین در حال تولید کارتن های 
ضد آب و آتش هستیم که می تواند در حمل مهمات نظامی 

بسیار مناسب باشد.  

200 درصد افزایش نرخ فروش
وی همچنی��ن در خصوص نرخ فروش محصوالت و مطالبات 
ش��رکت گفت:  از ابتدای سال جاری تاکنون نرخ فروش ۲00 
درص��د افزایش داش��ته و در حال حاض��ر فروش ها مدت دار 
نیس��ت و ۹۵ درصد مشتریان ش��رکت، شرکت های بورسی 
هستند.اسماعیلی افزود: از سال 68 مطالباتی در شرکت وجود 
داش��ت و در این مدت کوتاه توانس��تیم   بالغ بر 18 میلیارد 

تومان از ۲6 میلیارد تومان را وصول کنیم.

عرضه در بورس کاال و مسایل پیرامون 
مدیرعامل ش��رکت کارتن ایران در پاسخ به پرسش خبرنگار 
"هفته نامه بورس" در خصوص سرانجام عرضه ورق در بورس 
کاال  گفت: زمانی که اطالعیه عرضه منتش��ر ش��د در صنعت 
کاغذ کش��ور دچار مشکل شده و با کاهش تولید کاغذ مواجه 
بودیم.وی افزود: مساله دوم در عدم عرضه ورق در بورس کاال 
ای��ن بود که برخی از  ش��رکت ها به دلیل کاهش هزینه های 
خود حاضر به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیس��تند و به 
م��ا می گفتند در بورس کاال عرضه کنید خرید نخواهیم کرد 
و همین امر اختالل در نظام اقتصادی کش��ور ایجاد می کند. 
در حال حاضر توان تولید در ش��رکت کارتن ایران و عرضه در 

بورس کاال وجود دارد.

افزایش ۹ تومانی  سود هر سهم »سرچشمه«
ظرفیت کارخانه سولفور سازی مس سرچشمه 
در س��ال ۲0 هزار تن اس��ت که مشتری این 
محصوالت در شرکت مس در سال نزدیک به 

13 تا 1۷ هزار تن مصرف دارد. 
علی ارجمندی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
مس سرچش��مه ب��ا بیان  این مطل��ب گفت : 
شرکت سولفورسازی طی دو ماهی که از افتتاح 
آن می گذرد، نزدیک به ۵ هزار تن مایع را تولید کرده است.وی تصریح کرد: 
در دوره ای ک��ه درحال احداث این طرح بودی��م، 10 میلیارد تومان پیش 
فروش انجام داده ایم که از این میزان تاکنون 6 میلیارد آن را نیز مستهلک 
کرده ایم. ارجمندی در خصوص تاثیر فروش دارایی ها در سودآوری شرکت، 
افزود: در حال مذاکراتی هس��تیم که اگر به نتیجه برسد، به هر سهم 8 تا 
۹ تومان اختصاص می یابد. همچنین شرکت سولفورسازی تا اواسط بهمن 
ماه پیش خریدهای قبلی را انجام خواهد داد و از آن تاریخ تا پایان سال هم 
نزدیک به ۵ میلیارد تومان فروش خواهیم داش��ت که در مجموع در سال 

جاری 1۵ میلیارد فروش را ثبت می کنیم.

پاییز طالیی در  ذوب آهن اصفهان 
تولی��د ۲۲۵6۵8 تن چدن طي آذرماه )با دو کوره 
بلن��د( محقق ش��دکه این می��زان ، بهترین تولید 
ماهانه پس از توقف کوره بلند شماره یک در سال 

۹4 به شمار می رود. 
توالئی��ان، معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان با 
اع��الم این خبر گفت: ح��وزه معاونت بهره برداري 
باتوجه به ش��رایط س��ال هاي اخیر که کوره بلند 
ش��ماره یک متوقف بود و فقط کوره بلندهاي ش��ماره ۲ و 3 در مدار تولید 
قرار دارند و همچنین باتوجه به محدودیت های اخیر تأمین مواد اولیه مورد 
نیاز، با افزایش س��طح بهره وري ،راندمان و تالش پرسنل سختکوش نسبت 
به افزای��ش میزان تولید اقدام کرد. معاون بهره ب��رداری ذوب آهن اصفهان 
اظهار داش��ت: البته  در ماه گذش��ته، تالش��گران ذوب آهن اصفهان موفق 
ش��دند با تولید 8۹6۵ تن چدن، رکورد تولی��د روزانه چدن با دو کوره بلند 
را ثبت کنند  و پاییز طالیی را برای ش��رکت رق��م بزنند. همچنین حرکت 
مذکور عالوه بر تامین  نیاز داخل ، افزایش فروش و درآمد را برای  شرکت 

به همراه دارد.
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ناکامی، الهام بخش برنده ها و شکست  دهنده 
بازنده ها است. 

»رابرت کیوساکی«

برگ آخر
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تخته سیـــاه
دانشگاه خوارزمی )MBA بازارسرمایه(

www .smbroker .ir

 مرکز آموزشی کارگزاری بانک صنعت و معدن

www .irfinance .ir

گروه مدیریت مالي دانشگاه صنعتي شریف
عنوان دوره آموزشی

معامالت الگوریتمی در بازارسرمایه ایران

تجزیه و تحلیل صورت های مالی مقدماتی

اقتصادسنجی با نرم افزار ایویوز )مقدماتی(

رویکرد و مفاهیم حسابداری مدیریت

آزمون اصول بازارسرمایه نوبت دوم

آشنایی با سرمایه گذاری در بورس کد 6

عنوان دوره آموزشی

دوره هشتم MBA بازارسرمایه با اعطای 4 گواهینامه حرفه ای

 اصول بازارسرمایه

کارشناسی عرضه پذیرش

 مدیریت نهادهای بازارسرمایه

و تحلیلگری بازارسرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

www .seba .ir

کارگزاری آگاه 

 صاحب امتیاز: شرکت نیکان رسانه بازار سرمایه
 مدیر مسئول: امیرآشتیانی عراقی

 قائم مقام مدیرمسئول: معراج نادری فصیح
 سردبیر گروه نشریات: علی شریفی نیستانی

 تحریری��ه: نازنین نامور، مژده ابراهیمی، س��ارا ترابی، ثریا نیکوصفت، 
اکرم شعبانی، الهام هیئتی و راضیه عموزاد خلیلی

 مدیر هنری: سید مهدی لنکرانی
 صفحه آرا: مهس�ا س��ادات کیائی

 ویراستار: نسرین اسالمی
 عکس: مهدی ابراهیمی

 معاون بازرگانی: آرزو عباسی
 بازرگانی: نوشین بهمنی، مولود محبی، نسیم بهمنی، گالره صلحی

 امور مالی و اداری: میالد کرمی
 ناظر فنی: هادی میرزایی 

 توزیع و اشتراک: سمیرا صلحی، سحر تقی پور
 امور اداری: پروین ابراهیمی

 آمار و پردازش اطالعات: شرکت نوآوران امین
 نش��انی: تهران، میدان گلها، بزرگراه ش��هید گمن��ام، خیابان جهان آرا، 

کوچه 13/2)بابک(، پالک 16، طبقه دوم 
 تلفن: 88635808 - 88027378 - 41674000 )021(

 فکس: 89781871 )021(
 چاپ: ایران چاپ 2999 )021(
www.jaaar.com :فروش برخط 

amir.ashtiani@gmail.com :ایمیل مدیر مسئول 

نام دوره 

مبانی سرمایه گذاری بورس )رایگان(

تحلیل تکنیکال پیشرفته حضوری و آنالین

تابلوخوانی بازار و تکنیک های معامالتی در سایت tse حضوری

مدیریت سرمایه و طراحی سیستم معامالتی

تحلیل بنیادی مقدماتی حضوری و آنالین

bashgah .com/edu88890186

کیوسک خارجی
 قیمت موفقیت

درس��ت از زمانی که آدام 
اسمیت مطالبی در مورد 
سود تقس��یمات کارگری 
ب��ر  آن  تاثیرگ��ذاری  و 
مدیریت به عنوان هدفی 
واال نام برد گفت وگوهایی 
در این مورد ایجاد ش��د. 
ای��ن مطل��ب را در مورد 

راه های رس��یدن به موفقیت در س��رمقاله این هفته 
مجله »هاروارد بیزنس ریویو« می خوانیم. کاهش هدر 
رف��ت و افزایش تولید ما را به س��مت انقالب صنعتی 
هدایت کرد و الهام بخش »علم مدیریت« بود، علمی 
که کارآمد را در سود رقابت اساسی می داند. »اعتقاد به 
فضیلت نامحدود بهره وری هرگز کمرنگ نشده است« 
این موضوع را راجر مارتین در شماره جدید اسپاتالیت 
می نویس��د، او همچنین اضافه می کند »کارآمدی در 
ه��ر کالس تجارت و کس��ب و کار بر روی کره زمین 
ترویج می ش��ود.« اما چه اتفاق��ی می افتد اگر ببینیم 
این مسیر اشتباه و خطرناک بوده است؟  راجر مارتین 
در ای��ن باره اضافه می کند این موضوع منجر به غلبه 
بر ثروت و قدرت ش��ده و بازنده های زیاد و نیز تعداد 

زیادی برنده از این فرمول استخراج شده است.

خشم و آتش
در یکی دیگ��ر از اتفاقات 
پر سرو صدای کاخ سفید 
در هفت��ه گذش��ته رکس 
تیلرسون وزیر امور خارجه 
کاخ  از  متح��ده  ای��االت 
اخراج شد درست همانطور 
ک��ه جف سش��نز پیش از 
این اخراج شده و هر دوی 

آنها پس از خروج از کاخ س��فید در محافل عمومی 
مورد بحث زیادی قرار گرفتند. این مطلبی است که 
در ش��ماره جدید »د اکونومیست« در مورد وقایع و 
اتفاقات تازه کاخ سفید می خوانیم. تحقیقات رابرت 
میولر که به عنوان وکیل ویژه در امور تاثیر روس��یه 
ب��ر انتخابات آمریکا پرداخت��ه بیانگر برخی اتهامات 
علیه برخی یاران پیش��ین ترامپ بوده است. یکی از 
رای دهندگان به دونالدترامپ به صراحت بیان کرده 
اس��ت که پس از ای��ن اتفاقات دموکرات ها ش��انس 
بیش��تری برای حض��ور آتی در کاخ س��فید و حتی 
انتخابات میان دوره ای مجلس نمایندگان دارند. این 
گزارش اضافه می کند یکی از جنبش هایی که ترامپ 
را در س��ال 2018 در دردسر انداخت به راه افتادن 

جنبش #من هم بوده است.

کیوسک خارجی

www.elc.khu.ac.ir
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صفحه 14

«بانك پارسيان» زير ذره بين
بانك صادرات 1500 هزار ميلياردى، ورشكسته نيست 

بهار «پديده» فرا رسيد
پوشش 96 درصدى حق بيمه «ملت»

رتبه نخست واسطه گرى مالى براى تأمين سرمايه امين 
افت سود خالص «بورس» 

كارنامه شفادارو در جلسه معارفه رو شد
پايان فعاليت هاى «شپاكسا» با افت سود

پوشش مناسب بودجه توليد و فروش ايران خودرو 

پس از عرضه گواهى سپرده 20 درصدى رخ داد؛ 

ضربه هزاران ميلياردى

شركت پرداخت الكترونيك سامان 12 اسفند معارفه مى شود 

ارزشگذارى هرسهم سپ؛ از 1072تا 1197 تومان
صفحات 10، 11، 12 و 13 

كسب بازده بيشتر براى سرمايه گذاران صندوق ها منتفى مى شود

خطر در كمين صندوق هاى سرمايه گذارى

صفحه 14

اسب سركش ارز رام شد

صفحه 4 و 5

صفحه 3

صفحه 6

در نشست خبرى بورس كاال، انتقاد تشكل ها بى پاسخ ماند

 سلطانى نژاد: سئوال بعد

سرمقاله
بازار سرمايه، مبناى توسعه 

اقتصادى يا طفيلى بازار پول
ــواره  ــادى هم ــاى اقتص نظام ه
ــزان كارآمدى در  ــر مبناى مي ب
تخصيص منابع سرمايه گذاران و 
ايجاد پيشرفت و رفاه اقتصادى 
ــرار مى گيرند.  ــاوت ق مورد قض
وقتى كشورى از الگويى كارآمد 

ــاى مختلف  ــرمايه به بخش ه ــراى تخصيص س ب
ــور از  ــت، مردم آن كش ــوردار اس ــادى برخ اقتص
ــى بهره مند  ــاه اقتصادى و اجتماع ــرفت و رف پيش
مى شوند. تجهيز و تخصيص منابع سرمايه گذاران 
ــه فعاليت هاى اقتصادى از طريق بازار پول و بازار  ب
سرمايه صورت مى گيرد. درحال حاضر در برخى از 
كشورهاى پيشرفته دنيا، بانك ها (بازار پول) محور 
توسعه قرار گرفته اند و در برخى ديگر، بازار سرمايه 

مبناى توسعه و پيشرفت اقتصادى است.
صفحه 4 

ولى نادى قمى

صفحه 9

 سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا (سالم ا... عليها)
و روز مادر مبارك باد

در ويژه نامه «اقتصاد مقاومتى» بازار سرمايه مى خوانيد:
نگاه هوشمندانه  رهبر انقالب در  سياست هاى كلى اقتصاد مقاومتى / تحقق اقتصاد 
مقاومتى در ميان «اســناد باال دستى»گم نشــود/ گفتمان سازى اقتصاد مقاومتى 
مطلوب نبوده اســت / اقتصاد مقاومتى مسير برنامه هاى اقتصادى دولت است/ 
اســتقالل ايران در گرو اقتصاد مقاومتى / تئورى هــاى دولت تدبير براى اجراى 
تدابيــر اقتصاد مقاومتى / پايان تفكر «بچه پولدارى ملى» / درباره مقاوم ســازى 

اقتصاد غفلت بنيادى داريم  و...

 ايجاد محصول اوراق بهادار 
متصل به بيمه
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پيروى از الگوى علمى و بومى برآمده از فرهنگ 
انقالبى و اسالمى، عامل شكست و عقب نشينى دشمن 
در جنگ تحميلى اقتصادى عليه ملت ايران خواهد 
شد. همچنين اقتصاد مقاومتى خواهد توانست 
در بحران هاى رو به افزايش جهانى، الگويى 
الهام بخش از نظام اقتصادى اسالم را 
عينيت بخشد و زمينه و فرصت مناسب 
را براى نقش آفرينى مردم و فعاالن 
اقتصادى در تحقق حماسه 
اقتصادى فراهم كند.

اسالمى:  انقالب  معظم  ى، رهبر  خامنه ا آيت اهللا  حضرت 

 اقتصاد مقاومتى
تنها راه عالج مشكالت

 هفته نامه بورس را از مه�نداران ماهان، کاسپین، تابان، 

کیش ایر و ایران ایر تور بخواهید

يادداشت
اعتبار دولت؛ ثروت بين نسلى

هنگامى كه در شهريورماه 
ــه بانك  ــارى، ابالغي ــال ج س
ــالمى  جهمورى  اس ــزى   مرك
ــود  ــر رعايت نرخ س ــى ب مبن
ــدى  درص  15 ــاب  على الحس

ــاب هاى بلندمدت و 10 درصد براى  براى حس
حساب هاى كوتاه مدت صادر شد، باوجود اينكه 
ــته متعارض «دالر ارزان و  پى گيرى دو خواس
ــرخ بهره پايين» بعيد مى  كرد، در نهايت همه  ن
ــرمايه، اثر بخشى اين سياست را  فعاالن بازارس
ــر در رعايت اين  ــرو پايدارى مقامات ناظ در گ

مصوبه مى دانستند. 
صفحه 2 

محمد وطن پور

 »کروست«
بانویی با بلندپروازی های اجتماعی

چهره 
روز

»چلسی مورگان کروست« متولد دوم فوریه سال 1991 
سخنران، نویسنده، شخصیت تلویزیون و رادیویی، تهیه 
کننده اجرایی، مربی بهداش��ت تایید ش��ده و در نهایت 

کارآفرین متولد آمریکاست. 
او کار خود را در رادیو از سال 2008 در مقام نویسنده و 
تهیه کننده همزمان یک برنامه آغاز کرد، این برنامه در 
سال 2011 به پایان رسید؛ در سال 2012 این بار برنامه 
با نام جدید برنامه چلس��ی کروس��ت کار خود را از سر 
گرفت و مورد استقبال زیادی قرار گرفت. در تلویزیون او 
در چهره همراه مهمانان ظاهر می شد و در مورد مسایل 
اجتماع��ی ب��ه گفت وگ��و می پرداخ��ت. در حقیقت در 
برنامه های تلویزیونی او در مورد انواع مس��ایل اجتماعی 
از جمله قلدری، سوءمصرف مواد، مهارت های شغل یابی 
و نیز مدیریت مالی س��خن می گفت. او به صورت منظم 
به زندگی عش��ق، خرید و ورود به مس��ایل اجتماعی به 

عنوان بخشی از زندگی روزمره اش می پردازد. 
کروس��ت مج��ری برنامه محب��وب گفت وگ��وی هزاره 
در توییتر اس��ت ک��ه گاهی تا 45 میلی��ون بیننده هم 

داش��ته است. وی همچنین دستی در مشارکت در امور 
رسانه های چاپی نیز دارد. 

در سال 2011 کروس��ت کتابی با عنوان بازتاب تجربه 
نوجوانی من در یک زندگی فوق العاده را منتش��ر کرد. 
در ژوئن 2011 و 2012 تهیه کنندگی و اجرای نشست 
توانمند س��ازی زن��ان را که در نیویورک س��یتی برگزار 
می شد به عهده گرفت او تفسیری رنگی به صورت چاپی 
و آنالین از این جزییات این نشست یک روزه ارایه کرد. 
در طول هفته تبلیغات در سپتامبر سال 2013 کروست 
ب��ه عنوان عضو هیات تحریریه مجل��ه کوزموپولیتن در 

نشست ساالنه هزاره ها حضور یافت. 
او در ح��ال حاضر هم به عن��وان یک عضو هیات مدیره 
هزاره در این مجله حضور دارد. در سال 2009 کروست 
س��خنران یک برنامه زنده و ش��ش وبالگ متفاوت بود 
ک��ه به مطالب مختلفی از جمله آموزش زنان و س��طح 
رف��اه می پرداخت. او همچنین س��فری ب��ه نایروبی در 
آفریقا داشت تا زنان جوان را با موارد بهداشتی و اهمیت 

تحصیل در مدرسه آگاهی ببخشد.

زمان برگزاری عنوان دوره آموزشی

9 و 10 دی دوره جامع آشنایی با قوانین مالیاتی 

11 و 12 دی تحلیل بازار طال و شناسایی فرصت های 
سرمایه گذاری در آن

16 و 17دی نکته تحلیل صورت های مالی ویژه مدیران

17 الی 19 دی آشنایی با تکنولوژی بالکچین
مبانی، کارکردها و ابعاد اقتصادی آن )آنالین(

آشنایی با بازرسی از دفاتر قانونی در قوانین   19 و 20 دی
سازمان تامین اجتماعی

از 22 دی  IFRs استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 
با رویکرد آمادگی آزمون

از 23 دی  مدلسازی مالی و سرمایه گذاری 
Excel با استفاده از نرم افزار

زمان برگزاری نام دوره

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، مقدماتی
دی ماه  )دوره اول(

هر هفته آشنایی با بازارسرمایه )رایگان(
پنج شنبه ها

دی و بهمن ماهمدیریت مالی برای مدیران غیرمالی
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یکی از صنایع مهم وصادرات محور کش�ورکه 
می تواند در شرایط اقتصادی کنونی، ارزآوری 
برای کش�ور به هم�راه آورد، صنعت فوالد اس�ت. از آنجایی که 
س�هم تولید فوالد ایران دربازار جهانی کمتر از 2 درصد اس�ت 
اما ب�ا این وجود می تواند در راس�تای تامین نیازهای طرح های 
عمران�ی ب�ا ورود به بازارهای کش�ورهای همس�ایه نقش مهمی 
بازی کند.  این درحالی اس�ت که به باور برخی از کارشناسان با 
وجود دشوار شدن شرایط برای تولید کنندگان و صادرکنندگان 
ای�ن صنعت، حمایت دولت باید بیش از پیش ش�ود و برای حفظ 
بازارهای بین المللی، در زمینه بازاریابی و انتقال پول راهکارهای 
اندیش�یده شود. با این که تحوالت مثبت در بازار جهانی فوالد، 
رونق اقتصادی در پی دارد؛ اما درداخل هم عواملی همچون نرخ 
رش�د اقتصادی، تخصیص بودجه دولت به طرح ها و پروژه های 
عمرانی و قدرت خرید مردم هم می تواند روی افزایش و کاهش 
تقاض�ای ف�والد و درنتیج�ه روی تولید آن تاثیر بگ�ذارد. البته 
درا ی�ن میان یک�ی از نهادهایی که به کم�ک واحدهای فوالدی 
آم�ده انجمن تولی�د کنندگان فوالد ایران اس�ت به طوری که با 
شناس�ایی مش�کالت این صنعت ، به نمایندگ�ی از کارخانجات 
تولیدی به رفع مش�کالت برآمده اس�ت. رئی�س انجمن مذکور 
معتقد است در این شرایط خاص باید دولت از واحدهای فوالدی 
حمایت بیش�تری کن�د و با برقراری ارتباط تجاری وسیاس�ی با 
کشورهای همس�ایه ، زمینه ورود فوال د سازان به بازارهای این 
مناطق را فراهم س�ازد. درهمین راس�تا فرصت�ی پیش آمد تا با 
بهرام سبحانی، رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران درباره 

شرایط بازار فوالد ایران گفت وگویی انجام دهیم.

   

 ب�ا وجود تحریم ها و دل نگران�ی هایی که در زمینه فروش 
محصوالت فوالدی )توسط شرکت های صادرات محور( است و 
از سویی با کاهش رشد بازار در نیمه دوم سال، چه دیدگاهی 

در این باره دارید؟
با وجودی که بحث تحریم ها روی بازار تاثیر گذار اس��ت اما شرکت هایی 
که قویترند می توانند از این تاثیر منفی ضربه کمتری ببینند و شرکت های 

که از چابکی مناس��بی برخوردار نیستند آس��یب بیشتری خواهند دید. اما 
ب��ا این وج��ود این تحریم ها نیاز ب��ه راهکار و تالش بیش��تری نیاز دارد تا 
بتوان این تحریم ها را پش��ت س��ر گذاش��ت و از آنجایی که خرید و فروش 
فوالد از ایران جزو تحریم های آمریکاس��ت و از طرفی چون فوالد صنعتی و 
ورق های فوالدی صادراتی مواد اولیه کارخانجاتی اس��ت که ممکن است به 
نوعی با آمریکا داد و ستد داشته باشند این تحریم ها می توانند محدودیت 
ایجاد کنند، راندمان را کاهش دهد و هزینه های بیش��تری را تحمیل کند. 
در نتیجه باید مدیران جس��ارت بیش��تری ازخود نش��ان داده و با باال بردن 
توانمندیه��ا و ابتکار عمل بتوانند ارتباط خود را با ش��رکت های بین المللی 
وتجار حفظ کنند. البته باید اش��اره کنم در این مسیر دو چالش وجود دارد 
ابتدا بازاریاب��ی و دیگر جابجایی وانتقال پول، )پس از اینکه کاالیی در بازار 
خارجی به فروش می رس��د(. البته در این شرایط خاص دولت و ارگان های 

مختلف باید از شرکت ها حمایت بیشتری کنند.

 انجمن فوالد چه کمکی به شرکت ها کرده است؟
انجمن به عنوان یک تش��کل صنفی، مش��کالت واحدها را شناسایی کرده 
است که از جمله می توان به محدودیت ها ی گمرکی )چه در زمینه صادراتی، 
چه واردات ملزومات خط تولید( اشاره کرد و به نمایندگی از واحدهای فوالدی 
وارد این میدان شده و با شرکت در جلسات مشترک با مقامات ذیربط به حل 

مشکالت پرداخته است.

 به عنوان فعال بازار فوالد چشم انداز بازار فوالد در داخل و 
خارج را چگونه ارزیابی می کنید؟

در بازار داخل یک س��ری ش��رایط خاص اس��ت که از عمده ترین موارد 
می توان به نرخ رش��د اقتصادی اش��اره کنم چراکه با افزایش و کاهش نرخ 
رشد اقتصادی میزان تقاضا روی بازار فوالد متفاوت است. برای مثال چنانچه 
این میزان 2 درصد باش��د با زمانی که باالی 6 درصد باش��د، تقاضا ی فوالد 
کام��ال متفاوت خواهد بود. همچنین تخصیص بودجه دو لت برای طرحهای 
 عمران��ی ب��ه عنوان مص��رف کنندگان عمده ف��والد و مصالح س��اختمانی، 
م��ی تواند روی بازار داخلی فوالد تاثیرگذار باش��د، و عامل تاثیر گذار دیگر 
ق��درت خرید مردم اس��ت، چراکه این مس��اله اگر کاهش یاب��د با توجه به 
اینکه فوالد در لوازم خانگی، خودرو و صنعت ساختمان کاربرد دارد، بالطبع 

تقاضای فوالد هم کاهش می یابد.
ب��ا وجود تمام ای��ن محدودیت ها امیدوارم این روند بهب��ود یابد. چراکه با 
روند کنونی مصرف داخلی حدود 15 میلیون تن در س��ال است و این مقدار 
با توجه به برنامه در افق 14۰4 باید با احتساب ۳5۰ کیلو گرم مصرف سرانه 
به حدود 4۰ میلیون تن مصرف فوالد در س��ال برسد که فاصله زیادی دارد. 
همچنین باید اشاره کنم که در مقایسه با تولید و تجارت فوالد در بازار جهانی 
س��هم ایران کمتر از دو درصد اس��ت از این رو فوالد ما تعیین کننده و تاثیر 
گذار ر در بازار محس��وب نمی ش��ود. درعین حال که بازار فوالد فراز ونشیب 
دارد و از طرفی تابع قیمت نفت هم است اگر درآمد نفتی بیشتر شود سرمایه 
گذاری ها افزایش می یابد و بازار فوالد می تواند رش��د کند . به همین دلیل 
قیمت فوالد در بازار جهانی طی ش��ش ماه گذشته یک نقطه اوجی را تجربه 
کرد و برای مدتی تثبیت ش��د اما اکنون به س��مت نزول رفته البته و با پایان 
یافتن س��ال میالدی معموال این مساله روی می دهد و انتظار داریم که پس 

از فوریه بازار رشد کند.
 همچنین از آنجایی که فوالد از اوضاع اقتصاد جهانی پیروی می کند اگر 
اقتصاد جهانی با رکود روبرو شود بازار فوالد هم نزولی خواهد شد. اما در داخل 
هم در وضعیتی هس��تیم که همسایگان ما نیاز به طرح های عمرانی وساخت 
و ساز دارند مثل افغانستان و پاکستان یا در غرب کشور، عراق ،سوریه و یمن 
 که با پایان گرقتن درگیری ها باز س��ازی و طرحهای عمرانی شان هم شتاب

 می گیرد. درهمین راس��تا الزم اس��ت تا با برقرای روابط تجاری وسیاس��ی 
مسیری ایجاد شود تا فوالدسازان بتوانند وارد این بازارها شوند.

 ادامه در صفحه 10

گزارش ویژه تاکید رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران:

حمایت دولت از صنعت فوالد باید افزایش یابد
در مراسم معارفه سکاندارجدید مطرح شد:

 بانکداری مدرن و الکترونیک 
در بانک گردشگری 

مش��تری مداری و خلق مزیت در صنعت گردشگری باید در اولویت 
برنامه های بانک  گردشگرس قرار گیرد. 

 مهدی جهانگیری رییس گروه مالی گردشگری 
در مراسم معارفه مرتضی خامی به عنوان مدیرعامل 
جدید بانک گردش��گری با بیان این مطلب واشاره 
به گذار بانکداری سنتی به مدرن و مشکالت زمینه 
ای در ح��وزه اقتص��اد به دلیل ش��رایط تحریمی، 
رس��الت نظام بانکی کشور را وظیفه ای سنگین و 

خطیر برش��مرد و بر لزوم حرکت کارآمد با اس��تفاده از مدیران متعهد و 
متخصص در این عرصه تاکید کرد. جهانگیری با اشاره به سوابق ارزشمند 
مرتضی خامی و پشتوانه خوب و غنی وی به عنوان مدیری توانمند، جوان 
و متعهد گفت« نظام بانکی کش��ور به دلیل س��هم عمده خود در تامین 
مالی ساختار اقتصادی از اهمیتی به سزا برخوردار است که الزم است هر 
تصمیم کوچک و بزرگ در این سیس��تم همسو با حرکت های اصالحی 
موردنیاز آن انجام شود؛ ازین رو انتخاب مدیرعامل جدید در این بانک نیز 
بر اساس همین معیار و نیازسنجی بود. وی با تاکید بر مشتری مداری و 
رعایت کامل آن در بانک گردشگری اظهار داشت: سه اصل سرعت در کار، 
سالمت و شفافیت و تمایز و گستردگی دامنه خدمات در بانک گردشگری 

زیرالیه فعالیت مدیریت جدید و تمامی ارکان مدیریتی این بانک است.
همچنی��ن مرتضی خامی مدی��ر عامل جدید 
بانک گردشگری با اشاره به حرکت جدی و دقیق 
بانک ها در فضای کنونی اقتصادی کشور، بر لزوم 
مجاهدت و کار به مثابه وظیفه و رسالتی سنگین 
تاکی��د و گفت: پیش��برد امور بر اس��اس موازنه 
منطقی و حرکت هماهنگ در تمامی امور که بر 

بس��تر بانکداری مدرن و الکترونیک انجام خواهد شد، بنیان حرکت در 
این بانک در فصل جدید فعالیت آن خواهد بود. خامی با اش��اره به دو 
حوزهIT و بین الملل به عنوان دو حوزه مهم، بر لزوم توسعه و گسترش 
زیرس��اخت های فنی الزم در این دو بخش در بانک گردشگری تاکید 
کرد. براس��اس این گزارش ،مرتضی خامی پیش از این در بانک ش��هر 
س��مت ریاس��ت هیات مدیره را عهده دار بوده و در بانکهای صادرات و 
س��رمایه در سمت های مختلفی نظیرمعاونت، عضو هیئت مدیره و رده 
های مدیریتی باال مشغول به خدمت بوده است. همچنین  وی بر اساس  
تصمیم هیات مدیره و با تأیید بانک مرکزی، به عنوان مدیرعامل جدید 

بانک گردشگری معرفی شد.

فرحناز سپهری
خبرنگار

بازاریابی و انتقال پول دو چالش در صادرات فوالد به شمار می آیند

(سـالیانه)(سـالیانه)



صنایعوشرکتها

| دی 97  هفته دوم  سال ششم  شماره 284 |10

 هفته نامه بورس: دستگيری از مردم به ویژه نيازمندان 
کار بس��يار شایسته اي اس��ت و چه بهتر آنکه به نيازمنداني 
خدمت ش��ود که به استيصال رس��يده اند. البته دستگيري 
از این اقش��ار داراي ثمرات معنوي زیاد است و دعاي آنها به 

مراتب، بيشتر اثر گذار خواهد بود.

پايين بودن مطالبات معوق نشانه اي از تعهد و التزام
حضرت آیت اهلل س��يد حس��ن خمينی ی��ادگار حضرت 
امام)ره( و ریيس توليت آس��تان مقدس حرم مطهر ایش��ان 
بابي��ان این مطال��ب در دیدار با مدیران ارش��د بانک قرض 
الحس��نه مهر ایران از عملکرد مطلوب و گام هاي موثر این 

بانک در مسير کمک به نيازمندان تقدیر کرد.
رئي��س تولي��ت آس��تان مق��دس حرم مطه��ر حضرت 
امام خمينی )ره( با اش��اره به عملک��رد مثبت بانک قرض 
الحسنه مهر ایران در حوزه هاي بانکداري و مسئوليت هاي 
اجتماع��ي اظهارداش��ت: ای��ن بان��ک از ش��اخص ه��اي 
خيل��ي خوبي برخ��وردار اس��ت و ميزان پایي��ن مطالبات 
 معوق ای��ن بانک نش��انه اي از تعهد و التزام مش��تریان به 

خدمات بانک است.وی خاطرنشان کرد: آمارهای مرتبط با 
س��پرده های مردمی و منابع قرض الحسنه جذب شده در 
این بانک بسيار مطلوب است و اقدامات شایسته و مناسبي 
نيز در ح��وزه هاي توانمندس��ازي نيازمن��دان و پرداخت 

تسهيالت قرض الحسنه انجام شده است.

پرداخت 4 ميليون فقره تسهيالت قرض الحسنه 
در این دیدار، مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه 
مهر ایران درباره خدمات ارائه شده به هموطنان بيان داشت: 

این بانک نزدیک به ۶ ميليون نفر مشتري دارد که بالغ بر ۴ 
ميليون نفر از آنان از طرح هاي تسهيالتي بانک به ارزش ۳۰ 
هزار ميليارد تومان برخوردار ش��ده اند. وی افزود:۳ ميليون 
و ۲۰۰ هزار فقره از تسهيالت پرداخت شده به متقاضيان و 
نيازمندان در ۵ س��ال گذشته صورت گرفته است و تقاضاي 
باالیي براي دریافت این تس��هيالت وج��ود دارد. همچنين 
ب��ه ۸۰۰ هزار نف��ر از این ۴ ميليون نفر در ۹ ماه گذش��ته 
تس��هيالتي به ارزش بالغ بر ۹ هزار ميليارد تومان پرداخت 
ش��ده است. اکبری با اشاره به وضعيت مطلوب سپرده های 
قرض الحسنه بانک قرض الحسنه مهر ایران در شبکه بانکي 
کش��ور اظهارداش��ت: کل منابع قرض الحسنه جاري و پس 
انداز بانک هاي کشور ۲۵۰ هزار ميليارد تومان است که ۱۳ 
ه��زار ميليارد تومان آن نزد بانک قرض الحس��نه مهر ایران 
سپرده گذاري شده است. وی ادامه داد: اما تسهيالت قرض 
الحسنه پرداخت شده توسط سایر بانک ها، ۵۰ هزار ميليارد 
تومان اس��ت که از این ميزان نزدیک ب��ه ۱۳ هزار ميليارد 
تومان آن توسط بانک قرض الحسنه مهر ایران پرداخت شده 

که  این مسئله حدود ۲۶درصد برآورد می شود.

۳0 هزار میلیارد تومان تسهیالت در قرض الحسنه مهر ایران
زیرذرهبین

 تاکید بر تامین مالی پایدار 
در بانک مسکن

 هفته نامه بورس: باید تمهيداتی در نظر گرفته 
شود که نس��بت مطالبات غيرجاری بانک مسکن با 

اهداف تعيين شده هم راستا شود.
مژگان خانلو، س��خنگوی ستاد بودجه سازمان 
برنامه و بودجه کش��ور در مجم��ع عمومی بانک 
مس��کن با اش��اره به مطل��ب مذک��ور و تاکيد بر 
این که بانک مس��کن در چارچ��وب برنامه های 
راهب��ردی خ��ود حرکت م��ی کند، تاکي��د کرد: 
اگرچه بانک مس��کن دارای یک برنامه راهبردی 
اس��ت، اما مشکلی که در نظام بانکی کشور وجود 
دارد این است که بانک ها در کشور یا فاقد برنامه 
راهبردی هس��تند، یا این ک��ه برنامه راهبردی با 

عملکرد مطابقت ندارد. 
وی با اشاره به اینکه بانک مسکن در روش های 
تامين مالی عملکرد مثبتی را بر جای گذاشته و در 
شرایط کنونی نيز بانک مسکن باید به سمت تامين 
مالی پایدار حرکت کند، افزود : بانک مس��کن باید 
با به��ره گيری از ابزارهای نوی��ن نظيراوراق رهنی، 
اوراق بهادار و اس��تفاده از ظرفيت شرکت های زیر 
مجموعه بانک، بازار هدف خود را گس��ترش دهد و 
سایر زنجيره های بخش مسکن را تحت پوشش قرار 
دهد. خانلو با بيان این که نکته مثبت بانک مسکن 
کاهش هزین��ه تامين مالی در س��ال ۱۳۹۶ بوده ، 
گفت: بحث عامليت اوراق مشارکت دولت در تکميل 
ط��رح های عمرانی و رش��د درآمدهای کارمزدی و 
کاهش سود پرداختی به س��پرده گذاران علی رغم 
رشد ۲۵ درصدی سپرده ها از جمله اقدامات مثبت 

دیگر بانک مسکن در سال گذشته بود. 

مشارکت بیمه تجارت نو در کاهش تلفات جاده ای 
 هفته نامه ب�ورس: در حال حاضر بيمه ها 
برای پرداخت خسارت های شخص ثالث ناگزیر 
به استفاده از سرمایه شرکت هستند که این روند 

آنها را به سمت زیان دهی سوق خواهد داد. 
 ب��ه گ��زارش روابط عمومی بيمه تجارت نو، غالمرضا س��ليمانی مدیرعامل بيمه 
مرکزی در نشس��ت هم اندیش��ی تلفات جاده ای ،چالش ها و راهکارها با بيان این 
مطلب و اشاره به آمار پرداخت شده به آسيب دیدگان اظهار داشت: در سال ۹۶ بيش 
از ۹۸۰۰ميليارد تومان خس��ارت به زیان دیدگان پرداخت شده که ۲۰ درصد آن با 
کالهبرداری از شرکت بيمه دریافت و سهم دیگر زیان دیدگان واقعی است. همچنين 
نيم��ا نوراللهی مدیرعامل بيمه تج��ارت نو که مجموعه تحت مدیریت وی ازحاميان 
همایش فوق بود به همراه مدیران عامل بيمه های دانا ، آرمان،تعاون ،دی، ميهن در 
این هم اندیشی حاضر شدند تا در فرصت به وجودآمده راهکارهای قابل اتکایی برای 

اهداف تعيين شده همایش اتخاذ شود.

»همراز« در بانک سینا
 هفته نامه بورس: بانک سينا به منظور ارج نهادن به اعتماد 
مشتریان و ترغيب به استفاده از همراه بانک سينا، طرح همراز را 

با جوایز ارزنده اجرایی کرد.
در این طرح که به مدت سه ماه از اول دی ماه تا پایان اسفندماه 
سال جاری اجرا خواهد شد، به کاربران فعال همراه بانک سينا که 

در ط��ول اجرای طرح اقدام به انجام تراکن��ش های بانکی از این درگاه کنند و موفق به 
کس��ب حداقل ۳۰۰ امتياز در باشگاه مشتریان بانک سينا شوند جوایز ارزنده ای به قيد 
قرعه اعطا می شود. در این طرح که با امکانات و قابليت های باشگاه مشتریان بانک سينا 
اجرایی و برگزار خواهد شد، به مشتریانی که اقدام به نصب نرم افزار همراه بانک سينا و 
ورود به این سامانه کنند ۵۰ امتياز هدیه تعلق خواهد گرفت. البته در این طرح به ازای 
هر قس��ط ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریالی پرداختی مربوط به خود یا دیگران درهمراه بانک۲ امتياز 
ویژه تعلق می گيرد. همچنين جوایز طرح شامل هدایای غير نقدی و بسته های متنوع 

خرید خواهد بود. 

ادامه از صفحه 9
 ظرفيت کنونی فوالد کشور چه ميزان است ؟

ميزان ظرفيت نصب ش��ده کنونی ۳۲ ميليون تن اس��ت اما از این ظرفيت به صورت 
کامل بهره برداری نمی شود؛ چراکه مثال یک کارخانه ای که تازه تاسيس می شود باید 
۳ سال بگذرد تا به ظرفيت اسمی برسد و از سویی تامين و تدارک مواد اوليه و مایحتاج 
هم مس��اله دیگر اس��ت. مثال یک کارخانه با ظرفيت ۲ ميلين تن ایجاد می شود اما به 
دليل نبود خوراک ظرفيت اسمی اش به طورکامل به کار گرفته نمی شود؛ البته در دنيا 
هم همينطور اس��ت ضریب بکار گيری ظرفيت فوالد در دنيا 7۰ درصد اس��ت و همواره 
۳۰ درصد ظرفيت غير فعال است که بخشی از این ظرفيت غير فعال با اوج گيری شدت 

تقاضا در مدار قرار می گيرد.

 درباره مس�ايل زيس�ت محيطی و آاليندگی، چه ميزان ازاس�تانداردها 
پيروی می شود؟

س��ازمان محيط زیست ایران استانداردهای س��خت گيرانه ای را در این مورد اعمال 
ک��رده اس��ت و هر کدام از واحده��ای فوالدی ملزم به رعایت آن هس��تند و اکنون این 
اس��تانداردها توسط واحدهای فوالدی رعایت می ش��ود و سازمان محيط زیست هم با 

واحدهای آالینده برخورد می کند.

 درباره اين که فوالد يک صنعت آب بری است و از سويی برخی واحدها 
 در مرک�ز کش�ور راه اندازی ش�ده اند که ب�ا کمبود آب مواجه هس�تند، 

چه نظری داريد؟
واحدهای��ی مث��ل ف��والد مبارکه، با ش��رایط تطبيق یافته اس��ت، ب��ه طوری که با 
سرمایه گذاری س��نگينی که شد مصرف آب به ازای هرتن توليد فوالد در کل زنجيره 
از س��نگ آهن ورودی به کارخانه تا محصوالت نهایی به زیر ۳ متر مکعب اب رس��يده 
اس��ت و در کارخانه سيس��تم تصفيه و باز چرخانی اب نصب ش��ده و عمده آب مورد 
 ني��از از طری��ق تصفيه پس��اب های صنعتی و ب��از چرخانی تامين ميش��ود و اب هدر

 نمی رود. الزم به ذکر اس��ت مصرف آب در فوالدس��ازانی که محدودیت تامين ندارد 
در حد ۸ متر مکعب به ازای هرتن توليد می باش��د. جهت روش��ن شدن نقش و سهم 
آب در توليد فوالد باید اش��اره کنم به گزارشات آمار رسمی منتشره که اشاره دارد به 
مصرف ۹۲ درصد اب در کشاورزی، ۶ درصد در مصارف خانگی و تنها ۲ درصد در کل 
صنع��ت. حال با توجه به این آمار مالحظه می کنيد که ۲.7 ليتر آب به ازای هر کيلو 
فوالد در مقایس��ه با مصارف در سایر بخش ها رقم زیادی نيست و چنانچه این ميزان 
مص��رف را به جای صنعت فوالد، جای دیگ��ری بخواهيم به کار گيریم نمی تواند این 

ميزان اشتغال و درامد و منافع ملی به همراه داشته باشد.

 در تجارت جهانی ،صنعت فوالد چين را )به عنوان يکی از بازارهای مهم 
فوالد درجهان( چگونه ارزيابی می کنيد؟

 با وجودی که صنعت فوالد چين یک صنعت قدیم در این کش��ور است اما چين در 
تالش است تا عالوه بر رعایت استانداردهای زیست محيطی به نوسازی این صنعت اقدام 
کند که از دوطریق این کار انجام می شود ابتدا با به کارگيری تکنولوِژی جدید و دیگری 
جایگزین کردن کارخانه های کوچک با کارخانه های بزرگ که ظرفيت بيش��تر دارند و 

در عين حال پيروی از استانداردهای به روز دنيا.

 در صنعت فوالد کش�ور چه ميزان از اس�تانداردهای به روز دنيا پيروی 
می شود؟

باالی ۸۰ درصد صنعت فوالد کش��ور با اس��تانداردها به روز دنيا مطابقت دارد. فوالد 
هرمزگان ، خوزس��تان، مبارکه، فوالد کاوه جنوب یا فوالد بردس��ير که اخيرا راه اندازی 
ش��ده و فوالد زرند و فوالد بوتيا که درحال س��اخت است با اس��تانداردهای به روز دنيا 
مطابقت می کنند.حتی ذوب آهن که بيش از ۵۰ سال از ساخت آن می گذرد و دارای 
کوره بلند و کنونتور اس��ت و از زغال سنگ استفاد ه می کند به صورت مداوم بازسازی 
می شود.البته در بعضی از واحدهای کوچک فوالدی نياز به نوسازی است چراکه ظرفيت 
اقتصادی ندارند و از خط زنجيره توليد کامل برخوردار نيستند.از این رو به منظور افزایش 
ظرفيت و بهره وری نياز است تا این واحدها با یکدیگر ادغام شوند و طرح های تکميلی 

خود را در ظرفيت اقتصادی اجرا کنند.

 ميزان ظرفيت مواد اوليه در اين صنعت چقدراست؟ در يک مقطعی گفته 
شد کمبود سنگ آهن داريم ، اين مساله به چه عواملی مربوط است؟

این مس��اله به این دليل اس��ت که در زنجيره فوالد توازن کافی در بخشهای مختلف 
وجود نداشته. از لحاظ وجود مواد اوليه مشکلی نداریم زیرا حتی اگر ظرفيت توليد فوالد 
به ۴۰ ميليون تن برس��د برای ۳۰ تا ۴۰ س��ال اینده س��نگ آهن داریم . همينطور اگر 
مدیریت کل زنجيره فوالد در سطوح باالیی درست عمل کند این توازن برقرار می شود 

و درنتيجه مشکلی نخواهيم داشت.

 در بحث توليد کننده و مصرف کننده روش قيمت گذاری ومعامله به چه 
صورت است؟

 واقعيت امر این اس��ت که همه این عوامل توليد که در یک زنجيره و به هم وابس��ته 
هس��تند نمی توانند بصورت جزیره ای و بدون توجه به ش��رایط اقتصادی واحدهای باال 
دستی و پایين دستی نسبت به تعين قيمت توليدات خود اقدام کنند. کامال منطقی است 
که با افزایش قيمت فوالد در بازار قيمت مواد اوليه مثل سنگ آهن هم باال برود و با کاهش 
قيمت ، قيمت ان ها هم کاهش یابد، از سویی منحنی قيمت فوالد سينوسی است و در یک 
مقطعی به اوج می رسد و گاهی نزولی است. درنتيجه باید قيمت کليه اجزاء توليد نيز از 
روند قيمت محصوالت فوالدی تبعيت کند. بر مبنای همين استدالل در انجمن یک معادله 
تعيين ش��د که قيمت مواد اوليه باال دس��تی فوالد مثل آهن اسفنجی، گندله و کنسانتره 

سنگ آهن با ضریبی از قيمت فوالد و تابعی از قيمت آن تعيين شود.

 درباره تعيين قيمت های پايه ای فوالد در بورس چه نظری داريد؟
هر کاالیی که وارد بورس شود قيمت پایه دارد تا رقابت روی آن صورت گيرد. بدیهی 
است قيمت پایه باید متناسب و در حدود قيمت بازار تعيين شود تا بورس را رقابتی کند 
و کش��ف قيمت منطقی اتفاق بيفتد. مثال در یک مقطعی بر اساس دستورالعمل صادره 
قيمت پایه برای محصوالت فوالدی خيلی پایين تر از قيمت بازار بود و از س��ویی گفته 
ش��د تا ۵ درصد قيمت پایه بيش��تر نمی توان رقابت کرد که اجرای این دستورالعمل با 
مش��کل روبرو ش��د. درحالی که قيمت پایه باید با توجه به کشش بازار و اندکی کمتر از 
بازار تعيين شود و قيمت نهایی در فرآیند رقابتی کشف شود. متعاقبا با اثبات مشکالت 
اجرایی دستورالعمل صادره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل صادره به 

تدریج اصالح شد و  قيمت ها به سمت تعدیل پيش می روند و بهبود یافته است.

حمایت دولت از صنعت فوالد باید افزایش یابد

تصویب بودجه های مسئولیت اجتماعی 
بیمه آسیا

 هفته نامه بورس: مجمع عمومي عادي بطور 
فوق العاده نوبت دوم بيمه آسيا با حضور۹۰درصد 
سهامداران، ریيس هيات مدیره، نایب ریيس هيات 
مدیره و مدیر عام��ل و اعضاي هيأت مدیره بيمه 
آس��يا، نمایندگان بيمه مرکزي جمهوري اسالمي 
ایران، س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار و س��ازمان 

حسابرسي اوایل هفته گذشته برگزارشد. 
براس��اس دستور جلس��ه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت 
دوم بيمه آس��يا مبنی بر انتخاب اعضای هيات مدیره ،فضل ا...معظمی و 
محمد رضا عربی مزرعه ش��اهی به عنوان اعضای حقيقی و شرکت های 
توس��عه معين ملت، س��تاره عمران زمين و صبا ميهن به عنوان اعضای 
حقوقی هيات مدیره بيمه آس��يا انتخاب شدند. بنابر این گزارش ،مجمع 
در خصوص بند دو دس��تور جلسه ،ضمن تصویب بودجه های مسئوليت 

اجتماعی مقرر داشت بودجه مصوب با نظارت هيات مدیره هزینه شود.

  با استفاده از اتاق ارزيابي نوآوران امين : "شغدير"ارزيابي شاخص هاي بنيادي شركت 

  

 :روند نسبت هاي سود آوري  

 *نسبت حاشيه سود عملياتي:                                         نسبت حاشيه سود ناخالص:*

  

  

  *وجه نقد عملياتي به سود عملياتي:                                       نسبت حاشيه سود خالص:*

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  با استفاده از اتاق ارزيابي نوآوران امين : "شغدير"ارزيابي شاخص هاي بنيادي شركت 

  

 :روند نسبت هاي سود آوري  

 *نسبت حاشيه سود عملياتي:                                         نسبت حاشيه سود ناخالص:*

  

  

  *وجه نقد عملياتي به سود عملياتي:                                       نسبت حاشيه سود خالص:*

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 *نسبت بازده حقوق صاحبان سهام:                                         *نسبت بازده دارايي ها:

  
  

 :اهرم مالي:                                         *نسبت گردش دارايي هانسبت *

  

 

  

  

  

   

 انباشت سرمايه:

  :  سود تقسيم درصد *   

 

  تغييرات سرمايه:   *

 

  

  

 شركت پردازش اطالعات مالي نوآوران امين ارشد كارشناس – مريم شهرياري

 

مذاکره بانک ها با بدهکاران بزرگ  
نظام بانکی باید در اجابت وعده و وعيدهایی که به مشتریان می دهد، باعزم و مصمم باشد 
 چرا که مشتریانی که از بانک متبوع خود خالف قول و وعده مشاهده کنند، اعتماد خود را 
کم می کنند.ارسالن فتحی پور رئيس کميسيون اقتصادی مجلس هشتم و نهم با اشاره 
به تاثير برگشت مطالبات بانک ها به چرخه توليد و اینکه وصول مطالبات بزرگ بانکی 
نقش زیادی در جلب اعتماد مشتریان بانک دارد، گفت: اهميت اعتماد در نظام بانکی 
که افراد سرمایه های خود را به آن می سپارند بسيار حساس تر و بيشتر از مجموعه  های 
دیگر خواهد بود چرا که مهم ترین س��رمایه یک بانک اعتمادی اس��ت که مشتریان به 
بانک داش��ته و اطمينان آنان از حس��ن امانتداری بانک در استفاده صحيح وعاقالنه از 

سپرده های آنهاست.
عض��و هي��ات مدیره بان��ک صادرات ب��ا بيان اینک��ه از مهم ترین ام��وری که اعتم��اد مردم را نس��بت به نظام 
بانک��ی بيش��تر می کند وف��اداری ب��ه قراردادها وتعه��دات اس��ت، افزود:زمانی که مش��تری یک بان��ک اطالعات 
صحي��ح را دریاف��ت ک��رده ی��ا به کم��ک مش��اوره های تخصصی و صادقان��ه تصميم گي��ری می کن��د اعتمادش 
 ب��ه بان��ک افزای��ش می یاب��د از ای��ن رو هيچ چي��ز ب��ه ان��دازه صداق��ت، درس��تی و ش��فافيت ح��س اعتم��اد را

تقویت نمی کند.
رئيس کميس��يون اقتصادی مجلس هشتم و نهم با تاکيد بر اینکه بانک وکيل مشتریان خود است، گفت: مردم از 
بانک توقع دارند منابع آنها را به درس��تی ودر مس��ير صحيح استفاده کرده و جلوی سودجویی برخی افراد را بگيرد از 
این روبانک ها باید به فکر چاره ای برای بازگرداندن مطالبات خود از بدهکاران بزرگ و سپس بدهکاران خرد باشند. به 
گفته فتحی پور یکی از عوامل مهم و تاثير گذار که مانع از چابکی نظام بانکی می شود وصول نشدن مطالبات معوق 
است که برای رفع آن باید با تدبير، برنامه ریزی، هماهنگی و واقع بينی اقدام کرد. این کارشناس اقتصادی افزود: وقتی 
سرمایه بانک ها به صورت مطالبات معوق انباشته می شود و به چرخه اقتصادی باز نمی گردد، قدرت تسهيالت دهی 
و سود آوری هم برای بانک و هم برای مشتری کاهش می یابد .ازاین رو اگر بدهکاران بزرگ بانکی در پرداخت بدهی 

خود پيش قدم شوند بانک ها به طور قطع با آنها کنار خواهند آمد تا سرمایه های مردم را به مردم بازگردانند.

نـگاه

ارزیابی شاخص های بنیادی شرکت »شغدیر«
 با استفاده از اتاق ارزیابی نوآوران امین

مريم شهرياری – کارشناس ارشد شرکت پردازش اطالعات مالی نوآوران امين
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 سامانه رسام کجا و چطور شکل گرفت؟
سامانه رسام، یکی از10 سامانه شرکت پردازش اطالعات مالی پارت است. 
شرکتی که به صورت تخصصی بر گردآوری، پردازش و تحلیل اطالعات بازار 
س��رمایه کار می کند. همانطور که می دانید این ش��رکت، بزرگ ترین شرکت  
دانش بنیان بازار سرمایه به حساب می آید و مجموعه ای از بهترین تحلیلگران 
مال��ی و متخصصان فن��اوری اطالعات را دور هم جمع ک��رده و محصول آن 
سامانه های گوناگون می باشد.یکی از   آفت هایی که ما تالش کردیم از آن دور 
باشیم، بحث پراکنده کاری است. به همین دلیل سامانه رسام در طول فعالیت 
بیش از س��ه ساله خود، صرفاً بر صندوق های س��رمایه گذاری متمرکز بوده و 

محصوالت متعددی را به مخاطبان ارائه کرده است.

 اگ�ر ممکن اس�ت ب�ه این محصوالت ارائه ش�ده توس�ط رس�ام 
اشاره کنید.

خود »سامانه رسام«، با آدرس rasamfunds.com یک مجموعه بی نظیر 
برای مخاطبان تخصصی صندوق های سرمایه گذاری به وجود آورده است که 
به صورت لحظه ای وضعیت کلی بازار صندوق ها را از نظر ارزش دارایی، ورود و 
خروج نقدینگی، اخبار صندوق ها، اطالعیه های کدال و ... نشان می دهد. عالوه 
بر این، اطالعات تک تک صندوق ها از ابتدای تأسیس با جدول ها و نمودارهای 
متنوع و قابل دریافت ارائه شده است. کاربران به راحتی می توانند صندوق های 

مورد نظر خودشان را با هم و با شاخص های بورس و ... مقایسه کنند.
»رس��ام مگ«، تحلیل های مرتبط با صندوق های س��رمایه گذاری را عرضه 
می کن��د. »کتاب صندوق های س��رمایه گذاری« ک��ه دو دوره از آن تا کنون 
منتشر ش��ده، پس از بیان وضعیت و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در 
ایران و بررس��ی انواع صندوق ها، صندوق های برت��ر را در هر نوع معرفی و به 
تفصیل تشریح کرده است.ایجاد »مرکز تماس رسام«، اقدام جدید سامانه بوده 
اس��ت. مردم سؤاالت و ابهامات زیادی در مورد سرمایه گذاری به صورت کلی 
و صندوق های س��رمایه گذاری به صورت خاص دارند و نیازمند یک راهنمایی 
تخصصی و بدون س��وگیری هس��تند. ب��ه همین خاطر، مرکز تماس رس��ام 
راه اندازی شد تا مردم بتوانند هر مسأله ای در این حوزه داشتند مطرح کنند 
و پاسخ بگیرند.اما شاید مهم ترین کار رسام را بتوان »رتبه بندی صندوق های 

سرمایه گذاری« دانست.

  می خواس�تیم به صورت خاص درباره همین امر صحبت کنیم. 
منظ�ور از رتبه بندی چیس�ت و چه ضرورتی باع�ث چنین کاری 

شده است؟
نگاه کنید، ش��ما هر جایی با خدمت دهنده های متعددی روبرو باش��ید و 
مردمی که از این خدمات اس��تفاده می کنند، نیازمند رتبه بندی هس��تید. به 
عنوان مثال وقتی قصد س��فر و گرفتن هتلی را داشته باشید، شما نمی توانید 
از قبل بروید و ده، بیست هتل را بررسی کنید و از بین آن ها یکی را انتخاب 
کنید. اینجاست که یک نهاد تخصصی به جای شما این کار را انجام می دهد 

و با ستاره یا امتیاز دادن، کار را برای شما آسان می کند.
در ح��ال حاض��ر ما بیش از 200 صن��دوق فعال داریم که در دس��ته ها و 
گروه های گوناگون مشغول به فعالیتند. همانطور که می دانید اطالعات مردم 
ایران از صندوق های سرمایه گذاری بسیار کم است و عده بسیاری، حتی یک 
بار این عبارت را نش��نیده اند. حاال وقتی ش��ما می خواهید به مرور و با تالش 

همه اهالی بازار س��رمایه، مردم را با این فرصت طالیی س��رمایه گذاری آشنا 
کنید،  اولین سؤالی که برای آن ها مطرح می شود این است که کدام صندوق 
بهتر اس��ت؟ نمی شود آن ها را به سامانه هایی مثل رسام که برای متخصصان 
طراحی شده است، ارجاع داد. تحلیل حجم انبوه اطالعات و نمودارها آن هم 
با اصطالحات تخصصی، اصاًل کاری آسانی نیست. باید خیلی ساده بهترین ها 

را در انواع مختلف به آن ها معرفی کرد. 

  این »رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری« با چه شاخص هایی 
انجام می شود؟

همان طور که حتماً اشراف دارید، این معرفی ساده، به هیچ وجه به معنای 
س��اده بودن کار نیست. رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری با 15 شاخص 
و وزن ه��ای متفاوت انجام می گیرد. میزان بازده در بازه های گوناگون و مقدار 
تغیی��رات آن، عمر صن��دوق، مدیر و ... از مهم ترین ش��اخص های رتبه بندی 

صندوق ها هستند.

  این رتبه بندی معطوف به گذشته است یا آینده؟
سؤال بسیار دقیقی است. مالک ما در این ارزیابی، عملکرد گذشته و نتایج 
محقق شده صندوق هاست. همانطور که در نمونه هایی مانند رتبه بندی هتل ها 
یا تیم های ورزشی مشخص است، مبنای عمل، فعالیت های گذشته آن هاست. 
ام��ا لزوماً نمی ش��ود آن را به آینده تعمیم داد؛ یعنی رتبه نخس��ت بودن یک 
تی��م به معنای قهرمانی او در جام جهانی نخواهد ب��ود. هر چند، این عملکرد 
یکی از مهم ترین و واقعی ترین شواهدی است که برای تحلیل آینده در اختیار 

تصمیم گیران است و چراغ راهی است برای فهم بهتر روندهای آینده.

  اطالعات الزم برای رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری از چه 
محلی تأمین می شود؟

همانطور که می دانید همه صندوق های س��رمایه گذاری موظف به افش��ای 
اطالعات خود هستند و این اطالعات روی سایت صندوق ها بارگذاری می شود. 
سامانه رسام، سه بار در روز همه این اطالعات را بازخوانی و روی سامانه به نمایش 
می گذارد. بنابراین تمام اطالعات از س��وی خود صندوق ها ارائه می ش��ود. البته 
در پردازش ها و تحلیل هایی که روی این اطالعات انجام می گیرد، گاه مشخص 
می ش��ود برخی از این اطالعات دارای خطاهایی هس��تند که م��وارد به اطالع 

صندوق ها می رسد و داده های اصالح شده مورد استفاده سامانه قرار می گیرد.

 مهم تری�ن ویژگ�ی یک نه�اد ارزی�اب، جهت دار نب�ودن نتایج 
ارزیابی اس�ت. چط�ور می ت�وان از رعایت این نکته برای رس�ام 

اطمینان حاصل کرد؟
همانطور که در ابتدای بحث اش��اره ش��د، این ارزیاب��ی و رتبه بندی برای 
مخاطبان��ی صورت می گیرد که دانش تخصصی ندارند و می خواهند با اتکای 
به نظرات کارشناسی تصمیمی بگیرند. یعنی سه رکن تخصص، دسترسی به 
اطالعات و مورد اعتماد بودن، اساس این کار است و اگر هر کدام از این ها زیر 

سؤال برود، دیگر نتایج کار، قابل اتکا و استفاده نخواهد بود. 
شرکت پارت و سامانه رس��ام به عنوان زیرمجموعه ای از آن، همانطور که 
گفت��م به عنوان ی��ک نهاد دانش بنیان، از بهترین متخصصان مالی اس��تفاده 

می کند و با تمهیداتی که اندیش��یده به تمام اطالعات این بخش دسترس��ی 
کامل دارد. از سوی دیگر، پارت و رسام به هیچ عنوان، در این رتبه بندی ذینفع 
نیستند و به عنوان نهادی مستقل، بدون هیچ نوع سوگیری گزارش های خود 

را منتشر می کنند.

  رتبه بن�دی  صندوق های س�رمایه گذاری در چه زمان هایی و در 
کجا منتشر می شود؟

رتبه بن��دی صندوق ها به ص��ورت ماهانه انجام می ش��ود. در ابتدای هر ماه، 
گزارش رتبه بندی از طریق سایت رسام منتشر می شود. در توافقی که با هفته نامه 
اطالع��ات بورس به عنوان رس��انه ای که همواره دغدغه این بخش را داش��ته و 
روایتگر اتفاقات صندوق های س��رمایه گذاری بوده، ب��ه عمل آمده، نتایج از این 
طریق هم به اطالع مردم خواهد رس��ید. پیروی این توافق، ان ش��اءا... به زودی 

شاهد برنامه های مشترک دیگری هم در رابطه با صندوق ها خواهیم بود.

  بحث�ی تحت عن�وان رتبه بن�دی صندوق های س�رمایه گذاری 
توس�ط مؤسس�ات رتبه بن�دی، مط�رح اس�ت. آی�ا ای�ن دو کار 

هم پوشانی ندارند؟
م��ا در ادبیات علمی ارزش��یابی، ابعاد بس��یار متعددی ب��رای رتبه بندی 
داریم. آنچه در رس��ام اتفاق می افتد رتبه بندی صندوق ها بر اس��اس خروجی 
کار صندوق ها و ریس��ک و بازده آن هاس��ت. اما آنچه در مؤسسات رتبه بندی 
اعتباری صورت می گیرد، ارزیابی ریس��ک اعتباری صندوق هاس��ت، که برای 
گرفتن تس��هیالت کاربرد دارد. همانطور که مشخص است، این دو کار کاماًل 

متفاوت از هم هستند.

  به عنوان نکته پایانی، این س�ؤال مطرح اس�ت که هدف از همه 
این تالش ها، س�رمایه گذار شدن مردم از طریق ابزار مهمی به نام 
صندوق های سرمایه گذاری است. برای بحث دشواری های خرید و 

فروش واحدهای صندوق ها چه فکری شده است؟
به نکته بسیار مهمی اش��اره کردید. ارائه اطالعات و گزارش های گوناگون و 
رتبه بندی های مستمر، بدون تسهیل فرآیند خرید و فروش،  راه به جایی نخواهد 
برد. در بسیاری از شهرهای کشور، هیچ امکان و دسترسی برای سرمایه گذاری در 
صندوق ها وجود ندارد، چرا که صندوق ها در آنجا شعبه و دفتری تدارک ندیده اند. 
تعداد محدودی از صندوق ها، خودش��ان دس��ت به کار شده اند و امکان خرید و 
فروش آنالین را فراهم کرده اند. اما مثل مواد مصرفی،  مردم به فروشگاه هایی نیاز 

دارند که کار توزیع و خرید و فروش به آن ها واگذار شود.
 جایی که واحدهای همه صندوق ها را بدون جانبداری و با اطالعات ش��فاف 
و واضح در اختیار مخاطبان قرار دهد تا مردم خودش��ان، بر اس��اس نیازش��ان 
بهترین ها را انتخاب کنند. این کاری اس��ت که ما در س��امانه معامالت رسام با 
آدرس iRASAM.ir در حال انجام آن هستیم. ایجاد یک مرکز سرمایه گذاری 
آنالین برای همه صندوق های س��رمایه گذاری. با تع��دادی از صندوق های برتر 
توافقات انجام شده و امکان خرید و فروش واحد آن صندوق ها در سامانه فراهم 
ش��ده است. با تعدادی دیگر نیز تفاهم های اولیه انجام گرفته و به زودی شاهد 
حضور آن ها در رس��ام خواهیم بود.امیدوارم با همکاری  همه نهادهای فعال در 
بازار س��رمایه ، روز به روز ش��اهد حضور تعداد بیشتری از مردم در صندوق های 

سرمایه گذاری باشیم.

گذار به سرمایه گذاری مردمی

آسان سازی فرآیند و تصمیم های سرمایه گذاری برای مردم
س�امانه رس�ام، ب�ا ش�عار صف�ر ت�ا صد 
صندوق های س�رمایه گذاری، بیش از س�ه 
س�ال اس�ت به صورت تخصصی ب�ر بازار 
متمرک�ز  س�رمایه گذاری  صندوق ه�ای 
اس�ت. تمام اطالعات بیش از 200 صندوق 
ای�ن س�امانه  در  فع�ال،  س�رمایه گذاری 
گردآوری و ارائه می ش�ود. ارائه نمودارهای 
متن�وع کل بازار و تک ت�ک صندوق ها، به 
عالوه امکان مقایس�ه می�ان صندوق ها از 
بخش های جذاب این س�امانه به حس�اب 
می آید. انتشار دو دوره »کتاب صندوق های 
سرمایه گذاری« از دیگر فعالیت های رسام 
می باشد. بخش تحلیلی س�امانه با عنوان 
»رسام مگ« نیز مدتی است به ارائه تحلیل  
وضعی�ت صندوق ها می پردازد. اما ش�اید 
بتوان یکی از مهم ترین اقدامات این سامانه 
را ارائه »رتبه بندی صندوق ها« دانس�ت. از 
همی�ن رو، گفتگویی ترتیب دادیم با آقای 

دکتر صادقی،  دبیر علمی سامانه رسام. 
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1. مفهوم و اهمیت صندوق های سرمایه گذاری
اینکه در این ش��رایط تورم و گرانی ه��ر روزه، پول مان را کجا بگذاریم که 
ارزشش کم نشود و چیزی رویش بیاید، سؤال خیلی هاست. ارز، طال، مسکن، 

خودرو، بورس یا ...، پاسخ هایی است که مردم برای سؤال شان پیدا کرده اند. 
مهم این است که گزینه هایی را برای سرمایه گذاری انتخاب کنیم که عالوه 
بر مطمئن بودن و پربازده بودن، برای رش��د اقتصادی کشور نیاز مفید باشد. 
بازت��اب یک اقتصاد رو به رش��د، از طریق کاهش ت��ورم، افزایش فرصت های 
شغلی، اضافه شدن درآمد و ... به خود افراد جامعه باز می گردد. هنگامی این 
امر محقق می شود که محلی که در آن سرمایه گذاری می شود، منتهی به تولید 

و ارزش  آفرینی شود و نه داللی و واسطه گری.
مهم ترین بستر طراحی شده برای سرمایه گذاری مردم از یک سو و تأمین مالی 
شرکت ها از سوی دیگر، بورس می باشد. جایی که در آن قیمت سهام شرکت ها 
بر اساس کیفیت کار شرکت و عرضه و تقاضا برای خرید سهام شرکت ها تعیین 

می گردد. سرمایه گذاری در بورس را به دو شیوه می توان انجام داد؛ 
  سرمایه گذاری مستقیم در بورس

سرمایه گذاری مستقیم توسط آن هایی انجام می شود که شناخت خوبی از 
بورس دارند و کار و زندگی شان را در آن متمرکز کرده اند. هر روز تمام اخبار و 
اطالعات مربوطه را پیگیری می کنند و سهم  و اوراق بهادار مناسب را در زمان 

مناسب می خرند و می فروشند. 
تعداد و تنوع این اوراق، آنقدر زیاد و متغیرهای اقتصادی و سیاسی و ... که 
روی قیمت این اوراق اثر می گذارد، به قدری گسترده است که سرمایه گذاری 
موفق، فقط با تخصص و تجربه زیاد ممکن می شود. در غیر این صورت، نه تنها 
سودی حاصل نمی شود، که سرمایه اولیه هم به خطر می افتد. کاهش قیمت 
سهام، بسته ش��دن »نماد« و عدم امکان خرید و فروش آن سهم برای مدت 
طوالنی، صف های فروش و ... همگی از مواردی هس��تند که می تواند سرمایه 

فرد غیرمتخصص را در بازار سرمایه تهدید کند. 
  سرمایه گذاری غیرمستقیم در بورس

اما راه سرمایه گذاری در بورس، برای کسانی که دانش، زمان و یا عالقه ای 
برای این حجم از تمرکز بر بازار بورس را ندارند، بس��ته نیس��ت. راه حلی که 
 هم��ه دنیا برای جلوگیری از ضرر مردم عادی در چنین بازاری طراحی کرده 
 اس��تفاده از متخصصان سرمایه گذاری است. این متخصصان، نهادی رسمی 
با عنوان »صندوق  س��رمایه گذاری« ایجاد می کنند که س��رمایه های مردم را 
جذب کرده و با آن ها به سرمایه گذاری در بازار بورس و اوراق بهادار می پردازد. 
س��رمایه گذاری غیرمستقیم در بازار س��رمایه، یا به بیان دیگر سرمایه گذاری 
در »صندوق های س��رمایه گذاری«، در همه دنیا به عنوان متداول ترین شیوه 
سرمایه گذاری شناخته می شود که عالوه بر سودده بودن برای سرمایه گذاران، 
ریس��ک آن ها را به میزان زیادی کاهش می دهد. چرا که با سرمایه گذاری در 
گس��تره بسیار زیادی از فرصت ها و چیدن تخم مرغ ها در سبدهای گوناگون، 
احتمال مواجهه با خطرات و زیان ها را به میزان چشم گیری کاهش می دهد.

البت��ه س��رمایه گذاری در این صندوق ها فقط مختص اف��راد غیرحرفه ای 
نیست، بلکه ممکن است افراد حرفه ای و حتی اشخاص حقوقی این صندوق ها 
را به عنوان یکی از گزینه های س��رمایه گذاری در نظر بگیرند. به عنوان مثال 
حتی شرکت های سرمایه گذاری نیز درصدی از سرمایه گذاری های خود را به 
این صندوق ها اختصاص می دهند چون این صندوق ها ممکن است در بازاری 

خاص تمرکز و اطالعات بیشتری نسبت به سایر اشخاص داشته باشند.  

2. معنا و مفهوم واحد سرمایه گذاری
صده��ا یا ه��زاران نفر، مبلغ��ی از دارایی خ��ود را نزد ای��ن صندوق های 
س��رمایه گذاری می آورند و مجموعه همه این مبالغ، دارایی صندوق را شکل 

می دهد. برای اینکه سهم هر فرد از این دارایی کلی و بزرگ، مشخص باشد، 
همچنین ورود و خروج به صندوق آس��ان باشد، مجموعه دارایی صندوق به 
بخش هایی به نام »واحد« یا »یونیت«، تقس��یم می ش��ود که قیمتی معادل 
صد هزار تومان یا بیشتر دارند. بنابراین هر فرد در مراجعه به صندوق می تواند 
یک یا چند واحد خریداری کند. هنگام خروج نیز یک یا چند یا همه واحدهای 
خود را به فروش رس��اند. در نتیجه امکان سرمایه گذاری با مبالغ اندک برای 
افراد وجود دارد. عالوه بر این، در صورت نیاز به وجه نقد، نیازی به خروج همه 
س��رمایه از صندوق  وجود ندارد و می توان به میزان نیاز از آن برداش��ت کرد، 

بدون آنکه به میزان بازدهی آسیبی وارد شود.

3. معنا و مفهوم صدور و ابطال
قیمت واحدهای س��رمایه گذاری در صندوق های غیرقابل معامله، دو روز 
کاری بعد مشخص می شود. از همین رو، هنگامی که افراد برای سرمایه گذاری 
ب��ه صندوقی مراجعه می کنن��د، از آن  می خواهند تعداد واحد مش��خصی را 
برایشان صادر نماید. پس از گذشت دو روز و مشخص شدن قیمت، صندوق، 
اقدام به صدور واحد می کند. با توجه به تغییر همیشگی قیمت  واحدها، میان 
مبلغ پرداخت شده و مبلغ واحدهای خریداری شده، مابه التفاوتی وجود خواهد 

داشت که صندوق، آن را به حساب فرد بازگشت می دهد.
هنگام فروش نیز، پس از ارائه درخواس��ت ف��روش واحد، دو روز زمان نیاز 

است تا قیمت واحدها مشخص شود و واحدهای فرد فروخته یا ابطال شود. 

4. انواع صندوق های سرمایه گذاری
صندوق ها دارای انواع و کارکردهای متنوع و زیادی هس��تند، اما س��ه نوع 

آن ها، از نظر تعداد و گستردگی اهمیت بیشتری دارند؛
1. با درآمد ثابت

ب��رای اف��رادی که از س��رمایه گذاری خ��ود، س��ود ماهانه انتظ��ار دارند، 
»صندوق ه��ای س��رمایه گذاری با درآمد ثابت« بهترین گزینه هس��تند. این 
صندوق ه��ا، س��رمایه های جمع ش��ده را در اوراق بدهی با درآم��د ثابت بازار 
سرمایه سرمایه گذاری کرده و به هر میزان که سودآوری داشته باشند، اغلب به 

صورت ماهانه برای سرمایه گذاران واریز می کنند. 
2. سهامی

برخ��ی دیگر از افراد، ریس��ک پذیرتر هس��تند. ریس��ک بیش��تری قبول 
می کنند و انتظار بازدهی بیشتری را هم دارند. برای این افراد، »صندوق های 
سرمایه گذاری س��هامی«، گزینه ای مناسب برای سرمایه گذاری هستند. این 
صندوق ها، بیش��تر سرمایه های جمع شده را در شرکت های بازار سرمایه وارد 
می کنند. س��رمایه گذار از صدور و ابطال واحدهای صندوق سرمایه گذاری در 
حالی که قیمت آن باال رفته است، به سود خواهد رسید و اغلب واریز ماهانه 

سود در این نوع وجود ندارد. 
3. مختلط

»صندوق های سرمایه گذاری مختلط«، چیزی هستند مابین »صندوق های 
با درآمد ثابت« و »سهامی«. به همین خاطر، نسبت به »صندوق های سهامی«، 
هم ریسک کمتری دارند و هم اغلب، بازدهی کمتری. این صندوق ها، حدود 
نیمی از سرمایه های واردشده را در شرکت های بازار سرمایه و حدود نیمی را 

در اوراق بدهی، سرمایه گذاری می کنند. 
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بین40تا60درصدبین40تا60درصدسرمایهگذاریمختلط

تعدادی صندوق دیگر هس��تند که به خاطر داش��تن کارویژه ای مشخص،  
در این قالب،  قابل طبقه بندی نیس��تند؛ مانند صندوق طال که فقط در انواع 
ابزارهای طال سرمایه گذاری می کند،  یا صندوق زمین و ساختمان که صرفاً در 
پروژه های زمین و ساختمان، فعال است، یا صندوق های شاخصی که وظیفه 

ردیابی شاخص های بورس را دارند؛
4. صندوق سرمایه گذاری در طال

بسیاری از مردم عالقمندند با خرید طال و سکه، ارزش پول خود را حفظ 
کنند. اما اتفاقاتی مانند گم شدن یا ربوده شدن، همیشه پیِش روی این نوع 
از سرمایه گذاری ها بوده است. با سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری 
طال، آن صندوق ها، با خرید و فروش س��پرده سکه و انواع اوراق بهادار مبتنی 
بر طال، که معموالً در بورس پذیرفته شده اند، به کسب بازده می پردازند. با این 
اقدام، سرمایه گذاران، عالوه بر رهایی از مشکالت باال، می توانند با ارقام خرد، در 
طال سرمایه گذاری کنند. البته این صندوق ها می توانند مازاد دارایی های خود 
را در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی سرمایه گذاری 

کنند. 
5. صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان

س��رمایه گذاری در مس��کن، برای ایرانیان، هم��واره از بهترین گزینه ها به 
حساب می آمده اس��ت. نوعی از سرمایه گذاری که به مبالغ بسیار باالیی نیاز 
داشته است. صندوق هاي س��رمایه گذاري زمین و ساختمان، صندوق هایي 
هس��تند که س��رمایه هاي کوچک اش��خاص حقیقي یا حقوقي را به منظور 
س��رمایه گذاري در پروژه هاي بزرگ س��اختماني جذب می کنند. با این کار، 
امکان استفاده سرمایه گذاران خرد از فرصت هاي سرمایه گذاري در پروژه هاي 

بزرگ و درآمدزای مسکن فراهم مي شود. 
6. صندوق های سرمایه گذاری پروژه

صندوق های س��رمایه گذاری پروژه، صندوق هایی  هس��تند که منابع مالی 
سرمایه گذاران را برای تأمین مالی پروژه های صنعتی، معدنی، نفت، پتروشیمی 
و ... جذب می کنند. هدف از تشکیل این نوع صندوق ها، جمع آوری سرمایه 
از متقاضیان سرمایه گذاری و اختصاص وجوه جمع آوری شده به ساخت و به 

بهره برداری رساندن انواع پروژه های دارای توجیه است. 
7. صندوق های سرمایه گذاری نیکوکاری

صندوق های سرمایه گذاری، امکان نوعی جدید و جذاب از سرمایه گذاری 
نیکوکارانه را فراهم آورده اند. در این شیوه، صندوق هایی با هدفی خاص مانند 
حمایت از جایزه بین المللی المصطفی )مشهور به نوبل اسالمی(، ورزش کشتی، 
یا حتی باشگاه های ورزشی تأسیس می شوند. افرادی که قصد حمایت از این 
اهداف نیکوکارانه را دارند، به جای پرداخت پولی که پس از یک بار پرداخت 
و هزینه  شدن، به پایان می رس��د، در این صندوق ها سرمایه گذاری می کنند 

9 چیزی که باید در مورد  صنـدوق های سرمایه گذاری بدانیم
یادداشت

صندوقهایسرمایهگذاری
حلقهاتصالخانوادههابهبازارسرمایه

ب��ازار س��رمایه به عن��وان  یک��ی از پیچیده ترین 
حوزه ه��ای س��رمایه گذاری، همواره م��ورد توجه 
فع��االن اقتص��ادی بوده اس��ت. اما ب��ه رغم این 
جذابی��ت، به دلی��ل همین پیچیدگی، ورود مس��تقیم اش��خاص به این 
حوزه، همواره با مش��کالت و پیامدهایی مواجه بوده اس��ت. صندوق های 
سرمایه گذاری یکی از راهکارهای بازار سرمایه در راستای رفع این مشکل 
است. صندوق های سرمایه گذاری به عنوان مهم ترین ابزار سرمایه گذاری 
غیرمستقیم اشخاص توانسته است نقش مهمی در توسعه بازارهای مالی 
دنیا ایفا نماید. امروزه این صندوق ها به عنوان ابزار اصلی خانواده ها برای 
س��رمایه گذاری در بازار سرمایه محسوب شده و اشخاص کمتر به صورت 
مستقیم در بازار سرمایه فعالیت دارند. قابلیت تجمیع سرمایه های خرد و 
استفاده از صرفه جویی به مقیاس در صندوق های سرمایه گذاری موجب 
ش��د این گون��ه از نهادهای مالی ب��ه عنوان یکی از مهم تری��ن بازیگران 

بازارهای سرمایه محسوب شوند.
اولین قدم ها در راس��تای فعالیت صندوق های سرمایه گذاری در ایران 
به س��ال 1386 باز می گردد که به همت نهادهای نظارتی، قانون گذاران 
و همچنین فعاالن بازار س��رمایه، صندوق های س��رمایه گذاری توانستند 
در نزدیک به یک دهه فعالیت خود، از رش��د کمی و کیفی قابل توجهی 
برخوردار شوند. در حال حاضر صندوق های سرمایه گذاری عالوه بر جذب 
منابع قابل توجه از آحاد مردم، از تنوع قابل قبولی برخوردار هس��تند که 
می توانند پاس��خگوی سالیق و نیازهای س��رمایه گذاری طیف وسیعی از 

جامعه باشند.
ح��ال که یک ده��ه از فعالیت این صندوق ها س��پری ش��ده می توان 
گفت صنعت صندوق های س��رمایه گذاری از نظر س��اختاری و چارچوب 
فعالیت به بلوغ و ثبات مناس��ب دست پیدا کرده است. در این شرایط به 
منظور توس��عه هر چه بیش��تر این حوزه الزم است ضمن توجه بیشتر بر 
کیفیت مدیریت صندوق ها، فرهنگ س��ازی الزم نیز در س��طح جامعه به 
منظور ارتقاء فرهنگ سرمایه گذاری و استفاده از مکانیزم صندوق ها برای 

دسترسی به بازارهای مالی صورت گیرد. 
الزمه این فرهنگ س��ازی ارائه اطالعات مناس��ب، به موقع و متناسب 
با دانش عمومی جامعه اس��ت. ارتقاء کانال های دسترس��ی به اطالعات 
صندو ق ها توس��عه و نشر شاخص های ارزیابی عملکرد مناسب صندوق ها 
و ایجاد امکان مقایسه و انتخاب بهترین صندوق ها توسط اشخاص از یک 
سو و تس��هیل فرآیند س��رمایه گذاری در آن ها می تواند زمینه ساز ارتقاء 

فرهنگ استفاده از این ابزار کارآمد باشد. 
در ح��ال حاض��ر گس��تره اطالعاتی صندوق ها بس��یار مح��دود بوده 
و معطوف به اطالعات منتشر ش��ده توس��ط مدی��ران صندوق ها و برخی 
نهاده��ای نظارتی اس��ت. همچنین اطالع��ات منتشرش��ده از جامعیت 
کاف��ی برخوردار نب��وده و کارآمدی الزم را برای تصمیم گیری اش��خاص 
ندارد. در این ش��رایط حضور بخش خصوصی در عرصه اطالع رسانی این 
حیطه، می تواند تأثیر قابل توجهی داش��ته باش��د. تلفیق فناوری و دانش 
مالی، درکنار تعهد به ارائه اطالعات درس��ت و دقیق توس��ط شرکت های 
مس��تقل و حرفه ای مبتنی بر دانش می تواند راهگش��ای شروع عصر دوم 

صندوق های سرمایه گذاری در کشور باشد.

دکتر علی صالح آبادی
 مدیرعامل

 بانک توسعه صادرات
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و س��ود ناشی از این س��رمایه گذاری، به صورت همیشگی، به آن هدف اعطا 
می شود. البته فرد می تواند بخشی از سود ناشی از این سرمایه گذاری را برای 

خود و بخشی را به آن هدف، تخصیص دهد.  
8. صندوق های سرمایه گذاری جسورانه 

بعضی از کسب و کارها، به جای طی یک مسیر خطی، مسیری نمایی و 
شتاب گونه را می پیمایند؛ البته یا به سمت رشد و موفقیت یا به سمت افول 
و ورشکستگی. نکته جالب آنکه امکان دوم، به مراتب بیش از اولی است، اما 
همان تجربه های معدود موفقیت، مانند گوگل، آمازون، دیجی کاال، اسنپ و ...، 

به قدری پول ساز و سودآور است که جبران همه شکست ها را می کند. 
عده ای از افراد، سرمایه گذاری در چنین صندوق هایی را ترجیح می دهند؛ 
صندوق هایی که بر ایده ها و کسب  و کارهای نوآورانه سرمایه گذاری می کنند 

و ممکن است سودی فراوان عاید افراد کنند. 
9. صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

 صندوق ه��ای بازارگردان��ی، همان ط��ور که از ن��ام آن پیداس��ت، نوعی 
تخصصی از صندوق ها هس��تند که بازارگردانی س��هام شرکت یا صنعت از 
پیش تعیین ش��ده ای را بر عهده دارند. بازارگردانی به معنای خرید و فروش 
س��هم های شرکت یا صنعتی خاص اس��ت که موجب بهبود نقدشوندگی و 

متعادل نگه داشتن بازار می شود.
10. صندوق های  سرمایه گذاری شاخصی

صندوق های سرمایه گذاری شاخصی، صندوق هایی هستند که منابع مالی 
جمع آوری ش��ده را درست به شکلی سرمایه گذاری می کنند که عملکردی 
مش��ابه با عملکرد یکی از شاخص های بازار س��رمایه را به دست بیاورند؛ نه 
کم تر، نه بیش��تر. آن ها سبدی با ترکیبی مشابه با شاخص مورد نظر فراهم 

می کنند تا ... توضیح 
11. صندوق های سرمایه گذاری قابل  معامله

دس��ته آخر صندوق های سرمایه گذاری، خود، گس��تره ای به وسعت 10 
دسته قبلی دارند و همه انواع قبلی را در بر می گیرند. صندوق هایی که تا به 
حال از آن ها صحبت شد، خودشان در بورس نیستند، بلکه در اوراق بهاداری 
س��رمایه گذاری می کنند که اغلب در بورس عرضه می شوند. اما ممکن است 
صندوق��ی همی��ن کار را بکند، اما بخواهد خودش هم یکی از ش��رکت های 
پذیرفته ش��ده در بورس باش��د. در این حالت اس��ت که حالت یازدهم شکل 

می گیرد.
واحدهای سرمایه گذاری این نوع از صندوق ها در بورس مورد معامله قرار 
می گیرند. مزیت این نوع از صندوق ها این است که سرمایه گذاری در آن ها، از 
سایر صندوق ها راحت تر و کامالً به لحظه است. در صورتی  که صدور و ابطال 
واحدهای صندوق های سرمایه گذاری دیگر دو تا چند روز زمان بر خواهد بود.

5. محل سرمایه گذاری صندوق ها
اگر بخواهید بدانید در مجموع، مبالغ دریافت شده توسط صندوق ها، در چه 
محل هایی سرمایه گذاری می شود، باید به این نمودار نگاه کنید؛ در مجموع 
73 درصد در سپرده و پول نقد، 21 درصد در اوراق با درآمد ثابت )مانند اوراق 
مشارکت و ...(، 5 درصد در سهام و 1 درصد در سایر دارایی ها سرمایه گذاری 
شده است. در نگاه نخست شاید این اعداد عجیب برسد که چرا سرمایه گذاری 
در س��هام، تنها 5 درصد و سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به 73 درصد 

می رسد؟ علت را باید در تعداد بسیار زیاد صندوق های با درآمد ثابت و عالقه 
مردم به دریافت سود ماهانه جستجو کرد.

6. صندوق های سرمایه گذاری در جهان
نزدیک به دو قرن و نیم از شکل گیری نخستین صندوق های سرمایه گذاری 
در جهان می گذرد. صندوق هایی که هم اکنون تنها در آمریکا، تعدادش��ان به 
بیش از 9500 عدد و با حجم دارایی بالغ بر 16 هزار میلیارد دالر می رس��د. 
در آمریکا واحدهای صندوق های س��رمایه گذاری، نیمی از دارایی های مالی 
خانوارها را تش��کیل می دهند و نزدیک به 100 میلیون نفر، مالک واحدهای 

سرمایه گذاری صندوق ها هستند. 
در سراس��ر جهان، تعداد صندوق ها، به بیش از 110 هزار می رسد. ارزش 
دارایی های تحت مدیریت آن ها نیز از 35 هزار میلیارد دالر فراتر رفته است. 
رش��د روزافزون این صندوق ها در کش��ورهای توسعه یافته و در حال توسعه 
نمایانگر اقبال عمومی به آن ها در عرصه اقتصاد ملی است. جالب آنکه کمیت 
و کیفیت صندوق های سرمایه گذاری، به معیاری برای سنجش سطح توسعه 

اقتصاد کشورها تبدیل شده است.

7. صندوق های سرمایه گذاری در ایران
در ای��ران از س��ال 1386، »صندوق های س��رمایه گذاری« وارد بازار مالی 
کشور شدند و اکنون بیش از 200 »صندوق سرمایه گذاری« در حال فعالیت 
هستند که بالغ بر150 هزار میلیارد تومان در آن ها سرمایه گذاری شده است. 
این صندوق ها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس شده و به صورت 

مستمر بر عملکرد آن ها نظارت می شود. 
صندوق های سرمایه گذاری جایگاهی ویژه در نظام اقتصادی ایران دارند. 
بند 20 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اس��المی ایران صندوق ها را 
اینگونه تعریف کرده اس��ت: »صندوق  س��رمایه گذاری نهادي مالی است که 
فعالیت اصلی آن سرمایه گذاري در اوراق بهادار می باشد و مالکان آن به نسبت 

سرمایه گذاري خود، در سود و زیان صندوق شریک اند«.
صندوق ها در اجرایی ش��دن سیاس��ت های کلی اصل چهار و چهار قانون 
اساس��ی نیز نقش��ی مهم ایفا می کنند. بند ه  ماده 1 قانون توسعه ابزارها و 
نهادهای مالی جدید، در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل 
و چهار قانون اساس��ی، صندوق های سرمایه گذاری را نهادي مالي دانسته که 
منابع مالي حاص�ل از انتش�ار گ�واهي س�رمایه گ�ذاري را در موضوع فعالیت 

مصوب خود سرمایه گذاري مي کنند.

8. مفهوم و ضرورت احراز هویت
شاید مهم ترین تفاوت خرید واحد صندوق های سرمایه گذاری با یک خرید 
دیگر، لزوم احراز هویت فرد باش��د. اطمینان نظام مالی کش��ور به اینکه فرد 
س��رمایه گذار، هویتی واقعی دارد و جعلی نیس��ت، این کار را ضروری کرده 

است.
 در نتیجه الزم اس��ت خود فرد به کارگزاری ها یا بانک ها، مراجعه کرده و 

احراز هویت شود یا اینکه نمایندگان کارگزاری و ... به فرد مراجعه کنند. 
نکته مهم آنکه، این احراز هویت، ش��بیه افتتاح حسابی بانکی، فقط یک 
مرتب��ه و در بار نخس��ت انج��ام می گیرد. پس از آن، ام��کان خرید و فروش 

واحدهای همه صندوق های سرمایه گذاری مهیا خواهد بود. 

9. روش مدیریت صندوق های سرمایه گذاری
مدیریت سرمایه گذاری وجوه دریافت شده، توسط نهادها و تیم های تخصصی 
متنوعی انجام می گیرد. در این میان این کار در 55درصد صندوق ها، توسط 
کارگزاری ها، صورت می پذیرد. تأمین س��رمایه ها، س��بدگردان ها و مشاوران 

سرمایه گذاری، در جایگاه بعدی قرار دارند. 
 

هر سازمانی ارکانی دارد که فعالیت های سازمان را برنامه ریزی، اجرا، هدایت 
و کنترل می کنند. صندوق های سرمایه گذاری از این امر مستثنی نبوده و به 
منظور استفاده بهینه از سرمایه  سرمایه گذاران و جلوگیری از سوءاستفاده های 
احتمال��ی و به طور کلی به منظور حمایت از حقوق س��رمایه گذاران، دارای 
ارکانی هس��تند. این ارکان عبارت اند از مجمع صندوق، مدیر صندوق، مدیر 
ثبت، متولی صندوق، ضامن نقدشوندگی، حسابرس و کارگزار. برخی از ارکان 

مهم تر در ادامه توضیح داده می شوند؛
 مدیر صندوق: مدیر صن��دوق رکن اجرایي صندوق و متخصص در بازار 
س��رمایه است. مدیر صندوق، یک یا چند نفر ش��خص حقیقي را به عنوان 
مدیر سرمایه گذاري انتخاب مي کند که به نمایندگي او تصمیمات مربوط به 

سرمایه گذاري و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار را انجام دهند. 
  مدیر ثبت: وظیفه اصلی مدیر ثبت اجرای صحیح درخواست های صدور و 

ابطال با رعایت مقررات مربوطه و در چارچوب اساسنامه است.
  متولی صندوق: متولی صندوق رکن نظارتي صندوق محس��وب گردیده 
و توس��ط مجمع صندوق انتخاب می ش��ود. از جمله وظایف آن پیش��نهاد 
حسابرس به مجمع، نظارت بر عملکرد مدیر و... می باشد. در واقع متولي به 
عنوان نماینده و وکیل سرمایه گذاران براي اقامه هرگونه دعواي کیفري علیه 

صندوق تعیین گردیده است.
 حس�ابرس: حس��ابرس رکن دیگر نظارتي اس��ت که از بین مؤسس��ات 
حسابرسي معتمد س��ازمان و توسط متولي، جهت تأیید به مجمع صندوق 

معرفي مي گردد.

9 چیزی که باید در مورد  صنـدوق های سرمایه گذاری بدانیم
یادداشت

»پول، پول می آورد« اما چگونه؟

نسخه ای برای سرمایه گذاری همه
همچنان که آدم بی��کار نمی تواند پ��ول در بیاورد، 
پ��ول بیکار ه��م نمی تواند چنی��ن کاری کند. باید 
پ��ول را به  کار انداخ��ت. به کاران��دازی پول، همان 
»س��رمایه گذاری« اس��ت. پس انداز، بسیار مهم اس��ت اما نقصش در این 

است که بیکار است. 
ارزش پوِل بیکار، در یک اقتصاد تورمی، روز به روز کم می ش��ود. زیرا 
از اس��اس، روی دیگر گران شدن چیزها )تورم(، کاهش ارزش پول است. 
برای اینکه ارزش پول حفظ ش��ود، باید آن را به کار انداخت؛ جوهر مرد، 
کار است و جوهر پول هم نیز. تا زمانی که کار می کنند، می توانند ارزش 

خود را حفظ کنند و حتی بر آن بیفزایند. 
س��وال مهم این اس��ت که پول را در کجا به کار اندازم )بخوانید کجا 
س��رمایه گذاری کنم(؟ پاس��خ روشن اس��ت در کار. اما این پاسخ روشن، 
مصادیق مبهمی دارد. کجا با پول من کار خواهند کرد؟ در بانک، در طال، 

در ارز، در ملک، در حواله خودرو، در حواله تلفن همراه، در بورس؟ 
هم��ه این ها به جز آخری کار خاصی با پول ش��ما انج��ام نمی دهند. 
بورس، پول ش��ما را وارد کارخانه می کند. کارخانه، پول ش��ما را به  کار 
می گیرد و در تولید استفاده می کند و می شود کاال. کاال، ارزش افزوده ای 
برای مشتری ایجاد می کند و با قیمتی که بازار تعیین می کند، به فروش 
می رس��د؛ کارخانه هزینه  تولید کاال را کس��ر کرده است و اضافه آن را به 
عنوان س��ود به ش��ما بر می گرداند. این پول شماست که چرخیده و کار 
و تولید ایجاد کرده و به همین دلیل، زایش داش��ته با خودش برای شما 

پول آورده است.  
ب��ورس، دنیای ارق��ام و اطالعات، دنیای پیچی��ده خرید و فروش های 
لحظه ای، دنیای اخبار سیاسی و تحلیل آثار آن بر شاخص ها و نمودارها. 

چگونه وارد آن دنیای نامأنوس شویم؟
از اس��اس الزم نیست همه وارد چنین دنیایی شوند. همه ممکن است 
بیمار ش��وند اما چون همه ممکن اس��ت بیمار ش��وند، باید پزش��ک هم 
بشوند؟ نه. کافی است به کسی مراجعه کند که از دنیای پیچیده سلول ها 
و داروها و درمان ها، اگاه باش��ند. کافی اس��ت به اهلش مراجعه کنند. در 

بورس هم راه حلی وجود دارد؛ »صندوق های سرمایه گذاری«. 
صندوق های س��رمایه گذاری برای همه کس��انی است که می خواهند 
پ��ول خود را ب��ه  کار تولید اندازند؛ اما نمی خواهن��د هر روز با هر خبری 
دلش��وره بگیرند و هر لحظه قیمت ه��ا را کنترل کنند و در صف خرید یا 
صف فروش بایس��تند. صندوق های سرمایه گذاری، جمع کاربلدانی است 
که مجموعه ای از س��هم ش��رکت های گوناگون بورسی را جمع می کنند 
)بخوانید س��بد س��رمایه گذاری( و آن ها را می خرند و می فروش��ند و به 
گونه ای پول را به کار می اندازند که کمترین زیان و بیشترین سود نصیب 
ش��ما ش��ود و از بابت این خدمت هم، نه دستمزدی ثابت که درصدی از 

همین سود و زیان را برمی دارند که در امیدنامه خود گفته اند. 
تازه کسانی هم هس��تند که صندوق های سرمایه گذاری را رتبه بندی 
کنند و می گویند کدام صندوق عملکرد بهتری در چه دوره زمانی داشته 

و توانسته خروجی بهتری از سرمایه های مردم بگیرد. 
صندوق های سرمایه گذاری، ساز و کار به کاراندازی پول، در فرآیندی 
اس��ت که عالوه بر مفید بودن به حال جامعه )از نظر تولید و اش��تغال و 

رشد اقتصادی( سود خوبی را هم نصیب، سرمایه دار می کند. 

دکتر کمیل رودی
آکادمی هوش مالی
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در 9 ماه نخست سال 1397 به دلیل رشد نرخ ارز، رشد قیمت انواع کاالها و خدمات، 
افزایش فروش و س��ودآوری شرکت ها، رشد نسبت P/E سهام و نیز ورود منابع جدید به 
بازار سرمایه، شاخص کل بورس تهران و شاخص کل فرابورس به ترتیب با رشد 62 و 63 
درصدی مواجه ش��دند. در این دوره ارزش کل معام��ات بورس و فرابورس نیز به ترتیب 
164 و 88 درصد رشد کرد و ارزش بازار بورس و فرابورس نیز به ترتیب 55 و 52 درصد 

افزایش پیدا کرد. 
وقوع این تحوالت در بازار س��رمایه اثرات مهمی نیز در صندوق های سرمایه گذاری به 
جای گذاش��ت. صندوق های قابل معامله در فرابورس با افزایش اس��تقبال سرمایه گذاران 
مواجه شدند و ارزش معامات آنها در این دوره 9 ماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل با 

افزایش حدود 3 برابری به بیش از 40 هزار میلیارد ریال رسید. 
بر اس��اس آخرین اطاعات منتشرشده، تا پایان آبان ماه بیش از 2 میلیون و 120 هزار 
نفر در صندوق های سرمایه گذاری "با درآمد ثابت"، "مختلط" و "سهامی" سرمایه گذاری 
کرده اند. بنابراین تاش های صورت گرفته در س��ال های اخیر، بویژه از س��ال 1394، در 
افزایش ضریب نفوذ صندوق های س��رمایه گذاری موفقیت آمیز بوده است. در آخرین روز 
آذر ماه مجموع خالص ارزش دارایی های تحت مدیریت همه صندوق های سرمایه گذاری 

به 1.489 هزار میلیارد ریال رسیده که بیش از 8.7 درصد نقدینگی کشور می باشد.
با توجه به ریسک های ناشی از ورود مستقیم منابع افراد غیرحرفه ای به بازار سرمایه، 
فرهنگ سازی و هدایت منابع تازه وارد به بازار سرمایه از طریق صندوق های سرمایه گذاری 
باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. بر اس��اس اطاعات منتشرشده تا پایان آبان ماه، 
در هشت ماه ابتدای سال به دلیل رونق بورس، تعداد سرمایه گذاران صندوق های سهامی 
با رش��د 52 درصدی به بیش از 16.301 نفر رس��یده اس��ت. به عاوه در این دوره خالص 

ارزش دارایی تحت مدیریت صندوق های سهامی نیز 90 درصد رشد کرده است.
در ادامه با اس��تفاده از آخرین اطاعات دریافتی از س��امانه رس��ام، عملکرد و فعالیت 

صندوق های سرمایه گذاری در 9 ماه نخست سال مورد ارزیابی قرار می گیرد.
در 9 ماه اول سال 1397 خالص خروج سرمایه از صندوق  های سرمایه  گذاری مجموعا 
21.828 میلیارد ریال بوده  اس��ت )مجموع صدور واحدهای سرمایه گذاری طی این دوره 
ب��ه میزان 1.230.021 میلیارد ریال و مجموع ابطال واحدهای س��رمایه گذاری به میزان 

1.251.850 میلیارد ریال ثبت شده است(.
 صندوق  های س��رمایه گذاری با درآمد ثابت بیش��ترین خالص خروج سرمایه  به میزان 
26.879 میلیارد ریال و صندوق های بازارگردانی بیش��ترین خالص ورود سرمایه به میزان 

6.354 میلیارد ریال داشته اند.
خالص ارزش دارایی صندوق  های س��رمایه گذاری )ش��امل صندوق های بادرآمد ثابت، 
صندوق های س��هامی، صندوق ه��ای مختل��ط، صندوق های بازارگردان��ی، صندوق های 
قابل معامل��ه و صندوق های با پش��توانه ط��ا( با 19.240 میلیارد ری��ال افزایش به مبلغ 
1.489.750 میلی��ارد ریال رس��ید. بیش��ترین افزایش خال��ص ارزش دارایی ها مربوط به 
صندوق ه��ای بازارگردانی بوده که با 16.051 میلیارد ری��ال افزایش به 37.796 میلیارد 

ریال رسیده است. منابع تحت مدیریت صندوق های قابل معامله و سهامی نیز در این دوره 
به ترتیب 8.160 و 6.334 میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است. 

همانگونه که در نمودار ش��ماره 1 دیده می ش��ود، خال��ص ارزش دارایی صندوق های 
س��رمایه گذاری در ماه های خرداد تا ش��هریور که بازار س��هام با رشد زیادی مواجه شده، 
کاهش��ی بوده و در ماه های مهر تا آذر که روندهای هیجانی بازار سهام تعدیل شده، رو به 

افزایش گذاشته است.
با توجه به آخرین به روزرس��انی اطاعات صندوق های سرمایه گذاری در سامانه رسام، 
صندوق های مشترک دماسنج با 100.3 درصد، مشترک نوید انصار با 94.1 درصد بازدهی 
و مش��ترک یکم اکس��یر فارابی با 91.1 درصد بیشترین بازدهی را در 9 ماهه ابتدای سال 

در بین تمامی صندوق ها به دست آورده اند. 
در نمودار شماره 3 شاخص کل صندوق های مشترک سهامی با شاخص کل بورس طی 
9 ماه اول سال 1397 مقایسه شده است. مقایسه شاخص ها نشان می دهد که شاخص کل 
صندوق های س��رمایه گذاری نسبت به شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس عملکرد 

ضعیف تری را کسب کرده است. 
نمودار ش��ماره 4 س��هم صنایع را در پرتفوی صندوق های سرمایه  گذاری در تاریخ 30 
آذر ماه نش��ان می  دهد. صنعت فلزات اساس��ی، بانک ها و موسسات اعتباری و محصوالت 

شیمیایی بیشترین سهم را در ترکیب پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری داشته اند. 
مطابق اطاعات نمودار ش��ماره 5، صنایع استخراج نفت، کانی فلزی و زراعت در دوره 
گزارش بیش��ترین رش��د را در بین صنایع ثبت کرده اند و صندوق های آرمان سپهر آشنا، 

نوید انصار و توسعه تعاون بیشترین سرمایه گذاری را در این صنایع داشته اند.

گزارش
تعدادسرمایهگذارانصندوقهایسرمایهگذاری

بر اس��اس آخرین گزارش عملکرد صندوق های س��رمایه گذاری که در ابتدای آذر ماه 1397، از میان بیش از 200 
صندوق فعال، 164 صندوق، غیرقابل معامله در بورس و بقیه قابل معامله می باشند. تعداد سرمایه گذاران در صندوق های 
نوع دوم، یعنی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، عدد کمی در حدود صد هزار نفر را در بر می گیرد. 
تع��داد س��رمایه گذاران صندوق های قابل غیرقاب��ل معامله در بورس، که بخش عمده صندوق های س��رمایه گذاری را 
ش��کل می دهند، در بازه های زمانی مش��خصی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار اعام می شود. در آخرین گزارش 
ارائه ش��ده توسط سازمان بورس، 2.120.062 سرمایه گذار در واحدهای سرمایه گذاری این صندوق ها سرمایه گذاری 
کرده اند. در این میان، 2.115.078 س��رمایه گذاران حقیقی و 4.984 نفر سرمایه گذاران حقوقی بوده اند. تعداد کل 
س��رمایه گذاران صندوق های سرمایه گذاری در ابتدای آذرماه، نس��بت به پایان سال 1396 به میزان 106.488 نفر، 
یعنی حدود 5 درصد کاهش داش��ته اس��ت. تعداد سرمایه گذاران صندوق های سهامی 5.607 نفر معادل بیش از 52 
درصد افزایش و تعداد سرمایه گذاران صندوق های با درآمد ثابت 61.135 نفر کاهش پیدا کرده است.صندوق های با 
درآمد ثابت با 2.087.697 نفر سرمایه گذار، بیشترین تعداد سرمایه گذار را جذب نموده اند )حدود 98/4 درصد کل 
سرمایه گذاران( و صندوق های مختلط و سهامی با جذب 16.064 و 16.301 سرمایه گذار، در رتبه های بعدی جذب 

سرمایه گذار قرار گرفته اند. توزیع فراوانی سرمایه گذاران صندوق ها به شرح نمودار زیر بوده است: 

  

  گذاريهاي سرمايهگذاران صندوقتعداد سرمايه

 164صندوق فعال،  200از ميان بيش از  ،1397ماه آذر ابتدايدر كه گذاري هاي سرمايهصندوقگزارش عملكرد  آخرين اساسبر 
هاي هاي نوع دوم، يعني صندوقگذاران در صندوقباشند. تعداد سرمايهصندوق، غيرقابل معامله در بورس و بقيه قابل معامله مي

  گيرد. گذاري قابل معامله در بورس، عدد كمي در حدود صد هزار نفر را در بر ميسرمايه

دهند، در گذاري را شكل ميهاي سرمايههاي قابل غيرقابل معامله در بورس، كه بخش عمده صندوققگذاران صندوتعداد سرمايه
شده توسط سازمان بورس، شود. در آخرين گزارش ارائههاي زماني مشخصي از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم ميبازه

گذاران سرمايه 2,115,078 ،اند. در اين ميانگذاري كردهسرمايهها اين صندوقگذاري سرمايهگذار در واحدهاي سرمايه 2,120,062
 اند. حقوقي بودهگذاران سرمايهنفر  4,984حقيقي و 

 5 حدودنفر، يعني  106,488 ميزان به 1396پايان سال نسبت به  ابتداي آذرماه، گذاري درهاي سرمايهگذاران صندوقتعداد كل سرمايه
گذاران و تعداد سرمايه افزايش درصد 52معادل بيش از  نفر 5,607 هاي سهاميصندوقگذاران تعداد سرمايهدرصد كاهش داشته است. 

  است. پيدا كرده كاهشنفر  61,135 درآمد ثابتبا هاي صندوق

كل  درصد 4/98(حدود  اندگذار را جذب نمودهبيشترين تعداد سرمايه ،گذارنفر سرمايه 2,087,697هاي با درآمد ثابت با صندوق
گذار قرار هاي بعدي جذب سرمايهدر رتبه گذار،سرمايه 16,301و  16,064 جذب هاي مختلط و سهامي باو صندوق )گذارانسرمايه
  اند.گرفته

 ار زير بوده است: دشرح نمو ها بهگذاران صندوقتوزيع فراواني سرمايه

 

هاي با درآمد ثابت هستند گيرند، صندوقگذاران را در بر ميدرصد كل سرمايه 93گذار، كه بيش از صندوق با بيشترين تعداد سرمايه 20
  اند.گذاران بهره بردهكه عمدتاً از شبكه بانكي براي جذب سرمايه






 










 

20 صن��دوق با بیش��ترین تعداد س��رمایه گذار، که بی��ش از 93 درص��د کل س��رمایه گذاران را در بر می گیرند، 
صندوق های با درآمد ثابت هستند که عمدتاً از شبکه بانکی برای جذب سرمایه گذاران بهره برده اند. اطاعات کامل 

تعداد سرمایه گذاران در جدول زیر آورده شده است:

تعداد سرمایه گذاران  تعداد
کلصندوق ها حقوقي حقيقي

16.301 450 15.851 71 صندوق های سهامی
16.064 196 15.868 20 صندوق های مختلط

2.087.697 4.338 2.083.359 73 صندوق های با درآمد ثابت
2.120.062 4.984 2.115.078 164 کل صندوق ها

در ادامه صندوق های با بیشترین تعداد سرمایه گذار در هر طبقه از صندوق ها ارائه می گردد:
الف( صندوق های بادرآمد ثابت

صندوق های گنجینه زرین شهر، یکم کارگزاری بانک کشاورزی و لوتوس پارسیان بیشترین تعداد سرمایه گذار را 
جذب کرده اند. در جدول زیر صندوق های س��رمایه گذاری با درآمد ثابت که بیش��ترین تعداد سرمایه گذار را تا پایان 

آبان ماه جذب کرده اند گزارش شده است:

تعداد سرمایه گذاران
نام مدیر نام صندوق سرمایه گذاری

کل حقوقي حقيقي
482,327 429 481,898 تامين سرمایه تمدن گنجينه زرین شهر
378,306 983 377,323 کارگزاری بانک کشاورزی یکم کارگزاری بانک کشاورزی
196,533 168 196,365 تامين سرمایه لوتوس پارسيان لوتوس پارسيان
159,384 90 159,294 کارگزاری بانک مسکن ره آورد آباد مسکن
137,512 46 137,466 کارگزاری آبان  با در آمد ثابت کوثر یکم
68,605 60 68,545 کارگزاری بانک دی ارزش آفرینان دی
64,984 190 64,794 تأمين سرمایه نوین مشترک آتيه نوین 

ب( صندوق های سرمایه گذاری مختلط
صندوق های سپهر اندیشه نوین، تجربه ایرانیان و مشترک آرمان شهر بیشترین تعداد سرمایه گذار را جذب کرده اند. 
در جدول زیر صندوق های سرمایه گذاری مختلط که بیشترین تعداد سرمایه گذار را تا پایان آبان ماه جذب کرده اند 

گزارش شده است:

تعداد سرمایه گذاران
نام مدیر نام صندوق سرمایه گذاری

کل حقوقي حقيقي
6,489 14 6,475 تأمين سرمایه نوین سپهر اندیشه نوین
4,432 6 4,426 کارگزاری بانک آینده تجربه ایرانيان
1,417 2 1,415 تامين سرمایه تمدن مشترک آرمان شهر
1,116 6 1,110 کارگزاري بانک توسعه صادرات توسعه پست بانک
639 44 595 کارگزاری آگاه یکم نيکوکاری آگاه
440 4 436 سبدگردان انتخاب مفيد توسعه ممتاز
203 14 189 مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی آرمان سپهر آشنا

ج( صندوق های سرمایه گذاری در سهام
صندوق های ثروت آفرین تمدن، مشترک پیشرو و توسعه اندوخته آینده بیشترین تعداد سرمایه گذار را به صندوق های 
سهامی جذب کرده اند. در جدول زیر صندوق های سرمایه گذاری مختلط که بیشترین تعداد سرمایه گذار را تا پایان 

آبان ماه جذب کرده اند گزارش شده است:

تعداد سرمایه گذاران
نام مدیر نام صندوق سرمایه گذاری

کل حقوقي حقيقي
1,962 3 1,959 تامين سرمایه تمدن ثروت آفرین تمدن
1,422 6 1,416 سبدگردان انتخاب مفيد مشترک پيشرو
885 21 864 سبدگردان انتخاب مفيد توسعه اندوخته آینده
879 4 875 کارگزاری بانک صادرات سپهر اول کارگزاری بانک صادرات
743 3 740 سبدگردان انتخاب مفيد مشترک اميد توسعه
664 10 654 کارگزاری توسعه معامالت کيان آوای ثروت کيان
593 7 586 کارگزاری بانک ملی ایران مشترک کارگزاري بانک ملي ایران

صندوق های زیر در سال 97 بیشترین افزایش تعداد سرمایه گذار را داشته اند: 
 تغييرات تعداد
سرمایه گذاران نام مدیر نام صندوق

59,895 تامين سرمایه تمدن گنجينه زرین شهر
12,514 تامين سرمایه سپهر اندوخته پایدار سپهر
10,330 کارگزاری بانک انصار با درآمد ثابت اميد انصار
10,248 مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ بانک ایران زمين
7,357 کارگزاری سهم آشنا امين آشنا ایرانيان
6,783 تامين سرمایه تمدن اندوخته توسعه صادرات آرمانی
6,448 سبدگردان انتخاب مفيد ثابت حامی
5,909 سبدگردان سرآمد بازار درآمد ثابت سرآمد
5,557 کارگزاری صبا تامين توسعه تعاون صبا
4,551 کارگزاری سهم آشنا حکمت آشنا ایرانيان

صندوق های زیر نیز با بیشترین کاهش تعداد سرمایه گذار در سال 97 مواجه شده اند: 
 تغييرات تعداد
سرمایه گذاران نام مدیر نام صندوق

- 59,070 کارگزاری آبان  با در آمد ثابت کوثر یکم
- 38,820 کارگزاری بانک کشاورزی یکم کارگزاری بانک کشاورزی
-29,875 تامين سرمایه لوتوس پارسيان لوتوس پارسيان
-16,168 تامين سرمایه کاردان با درآمد ثابت کاردان
-10,568 کارگزاری آگاه بانک گردشگری
-10,070 کارگزاری بانک رفاه نگين رفاه
-8,607 مشاور سرمایه گذاری  ارزش پرداز آریان مشترک اندیشه فردا
-6,781 کارگزاری بانک دی ارزش آفرینان دی
-6,247 تأمين سرمایه نوین مشترک آتيه نوین 
- 5,772 کارگزاری بانک آینده تجربه ایرانيان

انفجاربازدهیدرصندوقها

بانک ها و 
موسسات اعتباری

محصوالت شيميایی19.756
16.573

فرآورده های نفتی،
کک و سوخت هسته ای

12.344

مخابرات
4.146

استخراج کانه های فلزی
3.529

شرکت های چند رشته ای صنعتی
3.157

مواد و محصوالت دارویی
2.375

سایر صنایع
24.141

فلزات اساسی
37.265

 رده بندی 169 صندوق مشترک سرمایه گذاری 
توسط »رسام« و »اطالعات بورس« نشان داد
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| دی 97  هفته دوم  سال ششم  شماره 284 |

 در بحث حاکمیت شرکتی چه اتفاقی قرار است 
برای بازار سرمایه رخ دهد؟

حاکمیت شرکتی چندین سال است که در بازار سرمایه 
مطرح ش��ده اس��ت و س��ازمان بورس در س��نوات گذشته 
کارهای��ی را در جهت حاکمیت ش��رکتی انجام داده اس��ت 
اما دس��تورالعملی به صورت کامل ک��ه همه ابعاد حاکمیت 
ش��رکتی مانن��د حسابرس��ی داخل��ی، الزام��ات مربوط به 
کنترل ه��ای داخلی و یا منش��ور کمیته حسابرس��ی را در 
ب��ر گیرد وجود نداش��ت، یک��ی از دالیل تاخی��ر در اجرای 
دس��تورالعمل حاکمیت ش��رکتی را می توان به عدم وجود 
زیرس��اخت های الزم اج��رای حاکمی��ت ش��رکتی در بازار 
س��رمایه و عدم آمادگی الزم بین شرکت ها دانست. و دلیل 
دیگ��ر را نیز باید به روز نبودن قانون تجارت دانس��ت که در 
ای��ن خصوص محدودیت هایی را ایج��اد می کند. با توجه به 
تکلیف اصالح نهاد ش��رکتی که در برنامه شش��م توسعه به 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار محول ش��د در اصالح قانون 
بازار س��رمایه، حاکمیت ش��رکتی نیزدر دستور کار سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار قرار گرف��ت و فصلی به صورت کامل 
برای حاکمیت ش��رکتی در نظر گرفته ش��د، اما با توجه به 
طوالنی ش��دن فرآیند تصویب اصالحیه قانون بازار تصمیم 
بر این ش��د تا دس��تورالعمل حاکمیت شرکتی به بنگاه های 
اقتصادی ابالغ ش��ود. همچنین در زمان وزارت کرباس��یان 
در وزارت اقتصاد اجرای دو ماموریت حاکمیت ش��رکتی بر 
روی شرکت های پذیرفته ش��ده در بازارسرمایه و حاکمیت 
شرکتی در ش��رکت های دولتی به س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار محول ش��د و براساس این دو ماموریت نیز کمیته ای 
در سازمان بورس جهت بررسی بر روی این موضوع تشکیل 
ش��د. در این کمیته که مدیران ارشد از سازمان حسابرسی، 
خبرگان صنعت، کارشناسان بیمه مرکزی و سازمان بورس 
حض��ور داش��تند، در ابتدا دس��تورالعمل های س��ابق مورد 
کارشناسی و بررسی قرار گرفت و در نهایت به دستورالعمل 
جدید رس��یده ایم که در هی��ات مدیره س��ازمان بورس به 
تصویب رس��ید و ضمنا پیش نویس حاکمیت ش��رکتی در 

شرکت های دولتی نیز تهیه و به وزارت اقتصاد ارسال شد.

 در س�ال 90 نیز پیش نویس حاکمیت شرکتی 
در بورس اوراق بهادار طراحی شد اما پس از 7 
سال دستورالعمل حاکمیت شرکتی به شرکت ها 
ابالغ شد، دلیل اصلی طوالنی شدن این فرآیند 

چه بوده است؟ 
همانطور که اش��اره شد زیرساخت های الزم برای اجرای 
حاکمیت شرکتی وجود نداشت، یکی از مهم ترین موضوعات 
این بود که کمیته های مختلف مانند کمیته انتصابات، کمیته 
حسابرسی، کمیته ریسک تشکیل شود که بتوانند اطالعاتی 
مناسب به هیات مدیره تحویل دهند. تاکید سازمان بورس 
و اوراق بهادار بر این بود که ابتدا زیر ساخت های مورد نظر 
به وجود آید و بعد از آن دس��تورالعمل کلی نظام حاکمیت 
شرکتی اجرایی ش��ود و طی این چندسال قطعات پازل در 
کنار هم قرار گرف��ت و اقداماتی انجام پذیرفت تا حاکمیت 
ش��رکتی در بازار س��رمایه عملی ش��ود. آنچه که در بحث 
حاکمیت شرکتی اهمیت دارد ترکیب اعضای هیات مدیره 
و منافع س��هامداران خرد اس��ت . در این خصوص نیز یک 
عضو مس��تقل در هیات مدیره شرکت ها در نظر گرفته شده 
اس��ت که نقش اساس��ی در تصمیمات هیات مدیره خواهد 
داشت. البته در طی این سال ها تالش شد تا منشور کمیته 
حسابرسی، استقرار حسابرس داخلی در شرکت های پذیرفته 
شده و الزامات در خصوص کنترل های داخلی نهادینه شود. 
این طور نیست که س��ازمان بورس دستورالعملی را ابالغ و 
بعد از آن به ش��رکت ها بگوییم از روز بعد از ابالغ عملیاتی 
کنند، بلکه تش��کیل برخی از کمیته ها زمان بر خواهد بود. 
هر چه فضای کس��ب و کار، فضای عمومی اقتصاد، فضاهای 
نظارتی آماده تر باش��د آم��وزش و یادگیری در این خصوص 

نیز سریعتر اتفاق خواهد افتاد. 

 اج�رای برخ�ی از بندهای این دس�تورالعمل 
را موک�ول به س�ال بع�د کردی�د، آی�ا از قبل 
 طراحی ش�ده و یا برنامه خاصی مدنظر بود که 

به تعویق افتاد؟
بل��ه، اج��رای برخ��ی از بندهای ای��ن دس��تورالعمل به 
ش��هریور سال 98 موکول ش��د و دیگر بندها از زمان ابالغ 
این دس��تورالعمل ک��ه 12 آبان بوده برای ش��رکت ها الزم 
االجرا ش��د. باید گفت اجرای برخی از بندها نیاز به یکسری 
امکانات، زیرساخت و آمادگی شرکت ها داشت که باید اتفاق 
بیفتد. یکی از مهمترین نکات که در بحث حاکمیت شرکتی 
مطرح و مهم اس��ت استقالل حس��ابرس بود و حسابرسان 
نقش اساسی در ش��رکت های بورسی ایفا می کنند. به طور 
معمول بس��ته به کوچک یا بزرگ بودن ش��رکت ها تعدادی 
حسابرس در شرکت مس��تقر می شوند که معموال در طول 
سال در آن ش��رکت حضور داشته و به بررسی گزارش های 
6 ماهه، پایان س��ال و حسابرس��ی های مالیاتی می پردازند. 
درواقع می توان گفت تیم حسابرس��ی تقریبا همراه شرکت 
بوده و از وقایع داخلی ش��رکت اطالع دارد که می توان آنها 
را ناظر مقیم ش��رکت نامید. اگر بتوان حسابرس��ان خوب و 
قوی در شرکت ها مستقر کرد درنتیجه گزارشات حسابرسی 
مناسبی ارائه خواهد شد و آنها به عنوان بازوی اصلی نظارت 
بازار س��رمایه تلقی می ش��وند. یکی از نکات اساسی و مهم 

در بحث کنترل های داخلی و نظام حاکمیت ش��رکتی این 
اس��ت که استقالل حسابرس به رس��میت شناخته شود. بر 
اس��اس دستورالعمل حاکمیت شرکتی؛ اگر شرکتی تصمیم 
به تغییر حس��ابرس دارد باید ابتدا به سازمان بورس و اوراق 
به��ادار دالیل تغییر حس��ابرس را اع��الم و در صورت تایید 

سازمان بورس می تواند این تغییر را انجام دهد.

 آی�ا ای�ن کار برای س�ازمان تنش ایج�اد نمی 
 کند؟ و س�ازمان چطور این موض�وع را مدیریت 

خواهد کرد؟
اجرای برخی از بندهای این دس��تورالعمل را به شهریور 
سال 98 موکول کردیم ، بدلیل اینکه قانونی برای پشتیبانی 
این دس��تورالعمل وجود ندارد، لذا نیاز اس��ت در اساسنامه 
ش��رکت ها ای��ن موض��وع را لحاظ کنی��م، چرا ک��ه اگر در 

اساسنامه لحاظ شود الزام آور خواهد بود.

 یکی از ایراداتی که شرکت ها به سازمان بورس 
دارند همان تغییر اساسنامه شرکت هاست...

بازار سرمایه مانند باشگاهی می ماند که هرکسی می خواهد 
در این باشگاه حضور داشته باشد باید کارت عضویت داشته 
و قوانی��ن آن را رعای��ت و ضوابط آن را بپذیرد. هدف اصلی 

این تغییرات نیز تضمین نظم بازار سرمایه است.

 و اگر ناش�ری نخواهد اساسنامه را تغییر دهد 
چطور؟

اگر ناش��ری بخواهد در این باش��گاه بمان��د باید الزامات 
را رعای��ت کند چرا که مردم و س��هامداران این باش��گاه را 
ب��ا ویژگی های تعریف ش��ده آن می شناس��ند. ما مس��ئول 
این نیس��تیم که گزارشات ش��رکت خوب است یا خیر و یا 
ش��رکت به سوددهی می رسد یا نه، اما مسئول افشاء،تعیین 
چارچوب ها و معرفی درست شرکت ها هستیم . اگر شرکتی 
ای��ن الزام��ات را رعایت نکرد ب��ه بازاری خواه��د رفت که 
ریسکش باالتر اس��ت و آنجاست که سرمایه گذاران تصمیم 

می گیرند که ریسک آن شرکت را بپذیرند یا خیر.

 آیا تغییر حس�ابرس توس�ط سهامداران خرد 
هم در بحث حاکمیت شرکتی وجود دارد؟

انتخ��اب حس��ابرس و پیش��نهاد حس��ابرس در کمیته 
حسابرس��ی انجام می گیرد، اگر جایگاه ها را درست تعریف 
کنیم قضیه حل می شود. تشکیل کمیته حسابرسی باحضور 
افراد مستقل خارج از شرکت خواهد بود نه عضو غیر موظف 

هیات مدیره.

 آیا این موارد رعایت می شود؟
تالش می کنیم که کمیته های اس��تاندارد ش��کل بگیرد 
و ای��ن تغیی��ر و اصالح زمان ب��ر خواهد ب��ود. زمانی که که 
می گوییم حس��ابرس باید مستقل باشد یعنی حدود 4 سال 
در ش��رکتی حضور داش��ته باش��د و تغییر آن نیز در مدت 
تعیی��ن ش��ده حتما باید با ذک��ر دالیل از طرف ناش��ر و با 
تایید س��ازمان بورس باشد. در این خصوص سهامدار عمده 
می تواند پیش��نهاد دهد ولی نمی تواند قب��ل از تایید آن را 

تغییر دهد. بحث بیمه مس��ئولیت در خصوص حسابرس��ان 
وج��ود دارد که علیرغم تالش های ص��ورت گرفته با جامعه 
حس��ابداران رسمی و بانک مرکزی هنوز به یک جمع بندی 
نهایی در این خصوص نرس��یده ایم، که اگر این کار اجرایی 
ش��ود در واقع حس��ابرس با خی��ال راحت به حسابرس��ی 
پرداخت��ه و اظهارنظر می کند. همچنین اگر حسابرس��ی را 
تقویت و قوت دهیم و آنها نیز کار خود را به درس��تی انجام 
دهند بس��یاری از مسائل مربوط به حسابرسی شرکت ها در 

بازار سرمایه حل خواهد شد.

 یک س�ال از حذف پیش بینی سود شرکت ها 
گذش�ته اس�ت تاثیری که حذف EPS در بازار 

سرمایه داشته است را چگونه دیدید؟
باید بگوییم الزام ارائه پیش بینی سود شرکت ها برداشته 
ش��ده اس��ت . البته ش��رکت های که تمایل داش��ته باشند 
می توانند EPS خود را در گزارش��ات تفسیری خود منتشر 
کنند. در سال گذشته دو اصالح مهم در بازار سرمایه اتفاق 
افتاد، اصالح فرمت ارسال گزارشات ماهانه ناشران در سامانه 
کدال اکثر مفروضات محاسبه EPS در این گزارشات لحاظ 
شده است، شرکت هایی هستند که فعالیت آنها ارائه تحلیل 
و مش��اوره اس��ت که هنوز موفق نبوده اند اما قطعا به زودی 
آنها نیز فعال خواهند ش��د و بهتر است تا فعاالن بازار برای 
درک و تحلیل درست وضعیت بنیادی شرکت ها از تحلیل و 

مشاوره های این شرکت های مشاوره رسمی استفاده کنند.

 آی�ا این ن�وع حذف پیش بینی س�ود تحمیل 
هزینه به سهامدار خرد نیست؟

یک��ی از دالیل ح��ذف EPS ب��رای این بود ک��ه مردم 
ع��ادی ب��دون اط��الع و فقط با تکی��ه بر پیش بینی س��ود 
س��هام خریداری نکنند بلکه به س��راغ متخصصین این کار 
و ش��رکت های س��بدگردان، مش��اوره س��رمایه گذاری و یا 
صندوق های سرمایه گذاری بروند، البته الزام به ارائه EPS و 
یا حذف پیش بینی سود شرکت ها همچنان در دست بررسی 
اس��ت و شاید برای برخی شرکت ها و یا تابلوهای بازار اعالم 
EPS را اجباری کنیم. توجه به این نکته ضروری اس��ت که 
دس��تورالعمل ها برای فعاالن بازار سرمایه نوشته می شود و 
بازخ��ورد آن را در نظ��ر می گیریم و هرجا نیاز به تغییر و یا 

اصالح داشته باشد آن را بررسی و لحاظ می کنیم.

 به نظر ش�ما آی�ا ب�ا دس�تورالعمل حاکمیت 
ش�رکتی می توان جل�وی انتصابات دس�توری 

اعضای هیات مدیره شرکت ها را گرفت؟
یک��ی از اه��داف اصل��ی در اج��رای حاکمیت ش��رکتی 
این اس��ت که از انتصابات دس��توری اعض��ای هیات مدیره 
جلوگیری ش��ود .چ��را که مناف��ع عمومی س��هامداران به 
تصمیمات اعض��ای هیات مدیره برمی گردد و اعضای هیات 
مدیره در قبال س��هامداران مسئول هستند. اگر عضو هیات 
مدیره منتخب گروه خاصی باشد و صرفا منافع گروه خاص 
را در نظر می گیرد یک خطای فاحش رخ داده است و پیش 
بینی می ش��ود با اجرای دس��تورالعمل حاکمیت شرکتی و 
ایج��اد کمیته انتصابات، در خص��وص تعیین اعضای هیات 
مدیره تصمیم گیری بهتری ش��کل خواهد گرفت. البته باید 
بگویم این الزامات و دستورالعمل ها زمان بر بوده و به تدریج 

نهادینه خواهد شد. 
مهم تری��ن نکته در ترکی��ب اعضای هی��ات مدیره این 
اس��ت که اکثری��ت غیرموظف باش��ند، تیمی متش��کل از 
نفرات حقوقی، مالی، فنی باش��د اگر این ترکیب به درستی 
رعایت ش��ود، تصمیم��ات آنها قوت الزم را خواهد داش��ت 
 زی��را اگر هم��ه نفرات از ی��ک تخصص باش��ند تصمیمات 

یک سویه می شود.

 البته برخی از کارها اجتناب ناپذیر و غیرقابل 
تغییر است؟

باالخره باید قبول کنیم که خیلی نمی توانیم ایده آل گرا 
باش��یم و باید پله پله پیش برویم، به طور مثال در انتخاب 
عضو مس��تقل برخی عقیده داش��تند دو نفر حضور داشته 
باشند اما نتیجه این شد که در حال حاضر یک نفر انتخاب 
ش��ود زیرا مکانیزم انتخاب عضو مستقل نیز خود فرآیندی 
جداگانه است و حتی مطرح شد که بتوانیم بانک اطالعاتی 
نیز در این خصوص تش��کیل دهیم. البته ممکن اس��ت در 
گام های بعدی و بعد عملیاتی ش��دن این دستورالعمل نیاز 

به بازنگری وجودداشته باشد. 

 در خص�وص حمای�ت از س�هامداران خرد در 
حاکمیت ش�رکتی آیا نیاز به کانون سهامداران 

خرد هم در نظر گرفته شده است؟
معتق��دم که جای��گاه این کانون در صندوق هاس��ت، اگر 
می گویم که س��هامدار خرد باید به سراغ سرمایه گذاری در 
صندوق ه��ا بروند زیرا صندوق ها از طری��ق کانون نهادهای 
س��رمایه گذاری می توانند اظهارنظر کنن��د و نقش آفرینی 
کنند. اما اگر بخواهیم جداگانه کانون س��هامداران حقیقی 
تش��کیل دهیم مکانیزم انتخاب اعض��ای این کانون چگونه 
خواه��د بود؟ چه تضمینی وجود دارد ف��ردی که به عنوان 
نماینده کانون س��هامداران انتخاب ش��ده بعد از انتخاب در 
کانون کل س��هام خود را نفروش��د و از بازارس��رمایه خارج 
نش��ود. شاید در آینده راهکار و ساختاری برای حل انتخاب 
اعضای این کانون بوجود بیاید، اما س��مت مجامع تعاونی ها 
را در نظ��ر بگیرید هدف��ش این بود ک��ه رای همه اعضای 
تعاون��ی در هیات مدیره تاثیرگذار باش��د اما یکبار مجمعی 
اولیه تش��کیل و بع��د از آن تمدید می ش��ود. البته می توان 
گف��ت با راه اندازی مجمع الکترونیکی یک گام به تش��کیل 

کانون سهامداران حقیقی نزدیک تر شده ایم 

 برنامه های سازمان بورس و اوراق بهادار جهت 
حمایت از سهامداران خرد چیست؟ 

 وظیفه اصلی سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد شفافیت 
و نقدشوندگی در بازار سرمایه است. و همه اقدامات سازمان 
بورس جهت حمایت از سهامداران خرد و در راستای شفافیت 
و نقدش��وندگی انجام می شود. اقداماتی مانند کوتاه تر شدن 
زمان توقف نمادها، انتخاب عضو مس��تقل در هیات مدیره، 
نحوه برخ��ورد با معامالت م��اده 129، کاهش نرخ کارمزد 
مالی��ات، الزام حض��ور بازارگردان و معافی��ت مالیاتی برای 
بازارگ��ردان و اص��الح قوانین بازار س��رمایه همه این موارد 
در راس��تای حمایت از س��هامدار خرد ب��وده و فقط در حد 
ش��عار نبوده است که بگوییم می خواهیم از سهامداران خرد 
حمای��ت کنیم. در جایی که فکر کنیم تصمیمات دولتی به 
ضرر س��هامداران خواهد بود مانند تسعیر ارز، نرخ خوراک 
پتروش��یمی ها و... مطمئناً مکاتب��ات و اقدامات الزم جهت 

حمایت از سهامداران انجام می شود.
 س��هامدار از ما انتظار سودآوری شرکت ها را ندارد بلکه 
می خواهد تصمیمات درس��ت در شرکت ها گرفته شود. باید 
کاری کنیم فضای عمومی درست شده و اقتصاد کشور رونق 

پیداکند تا شرکت ها به سوددهی الزم دست پیدا کنند.

 کار خوبی که سازمان بورس انجام داده است 
نظرخواهی در خصوص اجرای حاکمیت شرکتی 
بود، آیا برای باقی دستورالعمل ها نیز این کار را 

خواهید کرد؟
کانون  کارگزاران و کانون نهادهای س��رمایه گذاری رابط 
اصل��ی بین س��ازمان و فعاالن بازار هس��تند و تعامل با این 
کانون ها در چند سال اخیر به شدت افزایش یافته است، به 
طور مثال اگر تغییر دستورالعملی مربوط به کارگزاران باشد 
ما نظرات کانون کارگ��زاران را دریافت می کنیم، همچنین 
س��هامداران می توانند از طریق نهادهای سرمایه گذاری در 

این رابطه نقش آفرین باشند 

 برخی مواقع اتفاق افتاده که در اوراق منتشر 
ش�ده از ط�رف ناش�ران نکول رخ داده اس�ت، 
س�ازمان ب�ورس در برخورد با این ناش�ران چه 

کاری انجام می دهد؟
نکول حتی اگر یک روز هم باشد برای آن پرونده تخلفاتی 
در کمیته تخلفات نظر گرفته می شود. همچنین در اصالح 
قانون در نظر گرفته ش��ده است که شرکتی که نکول کرده 
تا دو س��ال امکان تامی��ن مالی از بازار س��رمایه را نخواهد 
داشت. اما در حال حاضر با استفاده از ظرفیت دستورالعمل 
انضباطی با تشکیل پرونده تخلفاتی به این موضوع رسیدگی 
می ش��ود و احکام متناس��بی از تذکر،اخطار، جریمه نقدی 

سلب صالحیت مدیران صادر می شود. 

 آی�ا دس�تورالعمل انظباط�ی نیاز ب�ه تغییر و 
اصالح ندارد؟

زمانی که 4 دس��تورالعمل مربوط به توقف و بازگش��ایی 
نمادها را اصالح کردیم دستورالعمل انضباطی نیز به تبع آن 
باید اصالح ش��ود. یکی از تغییرات این دستورالعمل، تغییر 
نوع جریمه سهامدار عمده به دلیل تاخیر در ارائه اطالعات 
اس��ت، بطوری که اگر س��هامدار عمده از انتش��ار اطالعات 
جلوگیری کند محرومیت برای این س��هامدار عمده در نظر 
گرفته خواهد شد. جرم انگاری و مجازات های جدید نیز در 

دستورالعمل انضباطی اصالح شده است

 در مق�ررات و دس�تورالعمل ب�ازار پای�ه آی�ا 
تغییراتی صورت گرفته است؟

مق��ررات و دس��تورالعمل ب��ازار پای��ه بازنگ��ری و دچار 
تغییرات��ی ش��د که ب��ه زودی اعالم خواهد ش��د. البته یک 
فاصله زمانبندی بین ابالغ و اجرای دس��تورالعمل جدید در 
نظ��ر می گیریم تا س��هامدارانی که قص��د ماندن در ترکیب 
سهامداری این ش��رکت ها را با شرایط جدید ندارند فرصت 

داشته و بتوانند خارج شوند.

 آیا برنامه ای برای ادغام بورس ها دارید؟
 خی��ر، فع��ال در ح��ال حاض��ر برنام��ه ادغ��ام بورس ها 

وجود ندارد.

 در اساسنامه ش�رکت فرابورس آمده است که 
س�هامدار بیش از 2.5 درصد نمی تواند داش�ته 
باش�د، اما عم�ال می بینی�م که س�هامدار باالی 
2.5 درص�د وجود دارد... ای�ن تضاد چگونه حل 

می شود؟
فراب��ورس در واق��ع هم بورس اس��ت هم ب��ازار خارج از 
ب��ورس) otc(، ما فعال مصوب��ه ای داریم که افزایش درصد 
مالکیت به بیش از 2.5 درصد در فرابورس ممنوع اس��ت و 
برای اص��الح درصدهای قبلی بای��د در دوره زمانی تطبیق 

تهیه کنیم.

 برنامه تفکیک وظایف نداشتید؟
اوراق بدهی را تفکیک کرده ایم، مثال اوراق ش��هرداری ها 
در بورس تهران منتش��ر شود، اگر شرکت پذیرفته شده در 
بورس تهران اس��ت باید اوراقش را در بورس تهران منتشر 
کند و اگر شرکت فرابورسی است اوراق در فرابورس منتشر 
ش��ود، اوراق دولتی صندوق های جسورانه یا VC ها نیز در 

فرابورس حضور دارند. 
ام��ا در خصوص ش��رکت در حال حاضر دس��تورالعمل 
پذیرش حاکم اس��ت البته در حال اصالح این دستورالعمل 
هستیم که یکی از نکات آن ترکیب کمیته پذیرش بورس ها 
می باش��د، متخصصان هر صنعت مال��ی و متخصصان مالی، 
حسابرس��ی و حقوقی باید در ترکیب هیات پذیرش حضور 
داش��ته باش��ند لذا اصالح دس��تورالعمل پذیرش شرکت ها 
در دس��ت بررسی اس��ت و در آینده نزدیک شاهد ابالغ آن 

خواهیم بود.

 آیا اصالحیه ای در نظر گرفته نشد که معامالت 
سهام کال به بورس تهران منتقل شود؟

خیر، زیرا برخی از شرکت ها که ضوابط حضور در بورس 
تهران را ندارند در فرابورس پذیرفته می ش��وند، نکته ای که 
وجود دارد این است که مردم عادی خیلی با تابلوهای بازار 
سرمایه آش��نایی نداشته و برایش��ان معنایی ندارد و سهام 
پرریسک و کم ریس��ک را تفکیک نمی کنند در این زمینه 

نیاز به فرهنگ سازی و اصالحات ساختاری هستیم.

در  مس�ئولیت  بیم�ه  بح�ث   
خصوص حسابرس�ان وج�ود دارد که 
علیرغ�م تالش های ص�ورت گرفته با 
جامع�ه حس�ابداران رس�می و بانک 
مرکزی هنوز به یک جمع بندی نهایی 

در این خصوص نرسیده ایم

معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد:

تغییر مقررات بازار پایه و دستورالعمل انضباطی ناشران 
یکی از دالیل حذف EPS برای این بود که مردم عادی بدون اطالع و فقط با تکیه بر پیش بینی سود سهام خریداری نکنند

 اگر س�هامدار عمده از انتش�ار 
اطالع�ات جلوگیری کن�د محرومیت 
برای این سهامدار عمده در نظر گرفته 
خواهد شد. جرم انگاری و مجازات های 
جدی�د نیز در دس�تورالعمل انضباطی 

اصالح شده است

سازمان بورس حلقه گمشده نظارت 
بر ناش�ران و حاکم کردن شفافیت 
در بازار سرمایه را ایجاد حاکمیت شرکتی در بازار می داند. 
به همین دلیل دس�تورالعمل حاکمیت ش�رکتی را در این 
راستا تدوین داشت. همچنین در الیحه اصالح قانون بازار 
اوراق بهادار فصل جدیدی را به مبحث حاکمیت شرکتی 
اختصاص داده اند. البته ایجاد کمیته های حسابرس�ی در 
ش�رکت ها نیز یکی از مقدمه های پیاده سازی این مبحث 
مهم بوده است و پس از آن نیز موضوع انتخاب حسابرس 
وارد مرحله جدیدی خواهد ش�د بطوری که دیگر ناش�ر 
نمی تواند هر زمان که اراده کند اقدام به عزل حس�ابرس 
کند.  همچنین ورود یک عضو مس�تقل به ترکیب هیات 
مدیره ناش�ران بورس و فراب�ورس و در نهایت حمایت از 
س�هامداران خرد نیز یکی از ادعاهای مطرح ش�ده است 
ام�ا باید ببینیم که تاچه حد ش�عار حمایت از س�هامدار 
خرد،حقیقت می پذیرد. بر این اساس فرصتی فراهم شد 
تا با حسن امیری معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس 
و اوراق بهادار، پیرامون تشریح برنامه و اهداف بلند مدت 
سازمان بورس در راستای افزایش شفافیت در بازار سرمایه 

و مسایل مذکور گفت وگویی انجام دهیم. 

راضیه عمو زاد خلیلی
خبرنگار

w w w . j a a a r . c o m
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خوانندگان محترم واقف باشند سبد پیشنهادی ارائه 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.
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 توصیه اقتصادی
 به ایرانیان آمریکا، اروپا و ترکیه

جرومی پاول رئیس فدرال رزرو آمریکا: بانک مرکزی 
آمریکا به برنامه خود برای کاهش 50 میلیارد دالری 

تراز مالی در هر ماه ادامه خواهد داد: 
 سیاست پولی آمریکا انقباضی است.

 روند بازارها در جهان نزولی است.
 ب��ه ازای دوبار افزایش بازار ش��اهد س��ه کاهش 

خواهد بود.
 بازار در کشورهای نوظهور نزولی خواهد بود.

 قیمت نفت، حداقلی خواهد بود.
 اگر سیاست پولی هر کشوری، انبساطی باشد ارزش 

پول آن کشور در مقابل دالر، نزولی خواهد بود.
 شاخص سهام FTSE در انگلیس هم ۴.5 درصد 

از ماه نوامبر پایین آمده است.
 به نقل از بلومبرگ، بیش از س��ه س��ال است که 
تورم منطقه یورو زیر هدف دو درصدی بانک مرکزی 

اروپا قرار دارد.
 در س��ال 2007 نقدینگ��ی در آمریکا 7 تریلیون 
دالر بود و در 2017 به 1۴تریلیون دالر رس��ید که 

در این 10 سال دو برابر شده است.
 حجم نقدینگی در چین درسال 2007 چهل تریلیون 

بود که در 2017 به 170 تریلیون رسیده است.
 عدد نقدینگی کشور ترکیه در سال 2007، 300 میلیارد 

بود که در 2017 به 1۴00 تریلیون رسیده است.
 بازار س��هام آمریکا دارند سال را  با بازدهی منفی 
7 درصد به پایان می رسانند که واکنشی نسبت به 

باالرفتن متعدد نرخ بهره است.
 پیش بینی بازده��ی منفی 10 تا 15 درصد دیگر 
در بازار بورس آمریکا و ورود بازار مس��کن آمریکا ، 

به فاز رکود نرم پیش بینی می شود.
در کشورهایی که سیاست پولی آنها انقباضی است 
رون��د بازار ه��ا نزولی خواهد بود، س��ه بار کاهش و 
دو ب��ار افزای��ش قیمت در پیش اس��ت در مجموع 
بازدهی منفی اس��ت، در کشورهای دارای سیاست 
پولی انقباضی اگر س��ه مس��کن دارید آن را به دو 
مس��کن تبدیل کنید 30 درصد س��رمایه خود را از 
بازار س��هام خارج کنید، خود را جمع و جور کنید، 
ب��ه بدهی خود اضافه نکنید، وام بلند مدت نگیرید، 

سرمایه گذاری جدید نکنید.
@adibmh 

دالر و تورم
اکنون که نرخ دالر پایین آمده است، چرا قیمت 
بقیه کاالها که هم زمان با افزایش نرخ دالر باال رفته 

است، پایین نمي آید؟
 از دالی��ل بروز ت��ورم در اقتصاد ایران، به مواردي 
مثل حج��م زیاد نقدینگ��ي، بیم��اري مزمن نظام 
پولي کش��ور، کس��ري متوالي بودجه هاي س��االنه، 
کمب��ود تولید تالطم و عدم ثبات در سیاس��ت ها و 
 مقررات و از همه مهم ت��ر انتظارات تورمي مي توان 

اشاره داشت. 
  البته طي سال جاري رابطه مستقیمي بین رشد 

نرخ تورم و دالر بر قرار بوده است.
 در ش��رایطي ک��ه تمام��ي عوامل موج��ده تورم 
 ج��اري کم��اکان پابرج��ا ب��وده و حت��ي عمیق تر 

هم شده اند. 
  کاهش نرخ دالر به صورت اس��مي و خارج از روال 
و فرآیندهاي منطبق با مباني اقتصادي و طبیعي  فاقد 

هر گونه اثر قابل توجه در تورم خواهد بود. 
@eghtesademaa

کانال برتر مقــاله
 تاثیر بحران مالی جهانی 
بر شرکت های بورسی 
کیومرث سهیلی - سمانه باری - اسحاق بهشور

اقتصاد جهان هر از چن��د گاهی با بحران مواجه 
می شود. در س��ال های اخیر، بحران مالی سراسری، 
اقتص��اد جه��ان را تحت تاثی��ر ق��رار داده و تمامی 
کش��ورها را مس��تقیم و غیرمس��تقیم، درگیر کرده 
اس��ت. هدف این پژوهش، مطالعه تاثیر بحران مالی 
جهانی بر اهرم مالی ش��رکت های پذیرفته شده در 

بورس اوراق بهادار تهران است. 
برای آزمون این اثرات، تعداد 87 شرکت پذیرفته 
ش��ده در بورس اوراق به��ادار ته��ران، در طی دوره 
زمانی 1385 الی 1390، مورد مطالعه قرار گرفتند. 
در ای��ن پژوهش، از متغیرهای س��ود قبل از بهره و 
مالیات، هزینه استهالک، دارایی ها، مخارج تحقیق و 
توسعه و متغیر دائمی بحران مالی جهانی به عنوان 
متغیرهای مس��تقل و از متغیرهای نس��بت دفتری 
بدهی و نس��بت ب��ازار بدهی، به عن��وان متغیرهای 

وابسته استفاده شده است. 
نتایج پژوهش حاکی از تاثیر معنادار بحران مالی 
جهانی بر نس��بت بازار بدهی ش��رکت های پذیرفته 
شده در بورس اوراق بهادر تهران است، اما معناداری 
این رابطه، برای نس��بت دفت��ری بدهی، مورد تایید 

قرار نگرفت.

پول توجیبی مهریه نیست!

 امکان راه اندازی یک کسب و کار کوتاه مدت و خالقانه
سواد مالی

www.pasargadbroker.com

درصد توضیحهدفنمادشرکت افق زمانی
تخصیص

میان مدت

20رشد سودآوری4500سبحانسبحان دارو

صنایع بهداشتی 
15رشد نرخ فروش و افزایش سودآوری 9000سایناساینا

بلند مدت

20رشد سودآوری4500غبشهرصنعتی بهشهر

25رشد سودآوری9500مبینپتروشیمی مبین

20رشد سودآوری6000دالبرالبرز دارو

تلخـند

 بودجه 98 یا گوشت قربانی!/ فارس

مادرها  و  پ��در  پیش ترها 
بن��د  و  قی��د  در  خیل��ی 
پرداخت مق��رری و پول توجیب��ی ثابت نبودند. 
بیش��تر نیازها را خودشان پوش��ش می دادند و 
معموال این فرصت برای کودکان پیش نمی آمد 
که دریافتی ثابتی داشته باشند و برای آن برنامه 
بریزن��د. البت��ه در م��ورد نوجوان ه��ا وضع فرق 
می ک��رد. نوجوان ها معموال به کارهای پاره وقت 
و فصلی تش��ویق می ش��دند، تا هم حرفه ای یاد 
بگیرند و هم طعم پول داشتن و پول درآوردن را 
بچش��ند، اما باز هم از پول توجیبی ثابت خبری 

نبود. این عادت با ما به بزرگس��الی آمده و برای همین اس��ت که هر روز صبح، بچه ها 
را ب��ا مبلغ کمی راهی مدرس��ه می کنیم. این پول آنقدر کم اس��ت که کودک فوقش 

می تواند یک روز را با آن سر کند و فردا دوباره روز از نو، روزی از نو. 
مهم تری��ن س��وال درب��اره پول توجیبی این اس��ت ک��ه از چه زمانی بای��د پول دادن 
ب��ه بچه ها را ش��روع کنی��م؟ درس��ت آن لحظه که احس��اس کنیم ک��ودک توانایی 
 مقایس��ه کااله��ا و ارزش گ��ذاری آن ها را دارد، زم��ان پرداخت پ��ول توجیبی از راه 

رسیده است.
روانشناس��ان و کارشناس��ان مالی، سن ش��ش  س��الگی را برای دریافت پول توجیبی 
مناس��ب می دانند. کودک با حضور در مهد و مدرسه، وارد دنیای جدیدی شده و نیاز 
دارد در این جامعه اس��تقالل، خودکفایی و اعتماد به نفس را تجربه کند. داشتن پول 
توجیبی مشخص، می تواند به شکوفا شدن این احساس ها در او کمک کند. پس بهتر 

اس��ت با رس��یدن کودک به این سن، برای پول 
توجیبی او در می��ان هزینه های جاری زندگی، 

جایی باز کنیم. 

شیوهای عمده برای پرداخت پول توجیبی
 پرداخت روزانه :مطالعات نش��ان می دهد، این 
نوع پول توجیبی به ش��کل گیری تفکرات مالی 
در ک��ودکان هیچ کمکی نمی کند. پول توجیبی 
باید برنامه ریزی ش��ده، دقیق و با قوانین خاص 
هر خانواده پرداخت شود. البته اگر مدیریت پول 
برای کودکان ش��ش یا هفت س��اله کار دشواری 
باش��د، می توان از این روش اس��تفاده کرد، اما برای س��ال های باالتر پرداخت روزانه 
پول توجیبی توصیه نمی ش��ود. پ��ول توجیبی روزانه و بدون برنامه، باعث می ش��ود 
 ک��ودکان در هر زمان که احس��اس نیاز کردند، به بان��ک پدر و مادر مراجعه کرده و از 

آنها پول بخواهند. 
  پرداخت هفتگی یا ماهانه: بیش��تر کارشناس��ان سواد مالی با این نوع پرداخت موافق 
هس��تند. پول توجیبی هفتگی برای بچه های 10 تا 13 س��اله و ماهانه برای بزرگترها 
ق��درت تصمیم گیری، برنامه ریزی و بودجه بن��دی را در آن ها تقویت می کند. کودکان 
بای��د بتوانند پول خود را در مدت زمان تعیین ش��ده، مدیریت کنند و برای هدف های 
پس اندازی کوتاه مدت و بلندمدت پس انداز کنند. دریافت پول توجیبی ماهانه بهترین 
فرصت برای داش��تن یک حساب بانکی و برنامه ریزی جدی تر برای آینده است. میزان 
پول توجیبی هفتگی و ماهانه باید بر اس��اس سطح خانواده، عرف جامعه و نیازهای هر 
سن تعیین شود. پول زیاد در اختیار کودک گذاشتن نشانه شأن و شخصیت نیست. بلکه 
او را ولخ��رج و بی توجه بار م��ی آورد. همانطور که مقرری خیلی کم کودکان را مقتصد 
نمی کند. تنها نتیجه پول توجیبی کم، آشنا شدن کودک با مشکالت مالی در سن پایین 
و احس��اس سرخوردگی و ناتوانی است. این نوع پرداخت یک ایراد بزرگ دارد و آن هم 
ایجاد حس کارمندی و حقوق بگیری در بچه هاست. دریافت پول راس هر هفته، هر دو 
هفته یا ماهانه، مانند انتظار برای رس��یدن سر برج و گرفتن حقوق است و دست و پای 

بچه ها را برای امتحان راه های خالقانه کسب پوِل بیشتر می گیرد.
 پرداخت در ازای انجام وظایف:بعضی از پدر و مادرها پرداخت پول توجیبی را فقط به 
انجام کار محدود می کنند. مثل اینکه کارگری اس��تخدام کرده باشند و در ازای مرتب 
کردن اتاق، بیرون بردن سطل زباله و نوشتن تکالیف به او دستمزد بدهند و اگر کوتاهی 
یا خطایی از کودک س��ر بزند، پول توجیب��ی اش را قطع می کنند. فراموش نکنیم پول 
توجیبی یکی از نیازهای فرزندمان است. درست مثل نیاز به سرپناه، پوشاک و غذای گرم. 
به عالوه زندگی در خانواده نیازمند همکاری و تقسیم وظایف است. پرداخت پول در ازای 
کارهایی که جزء وظایف فرزند اس��ت، او را متوقع و شرطی می کند. پول توجیبی نباید 
وسیله ای برای تشویق یا تنبیه باشد. البته در هر خانه ای فعالیت هایی پیدا می شود که 
خارج از وظایف کودک باش��د. در این حالت پدر و مادر می توانند با درخواست کمک از 
فرزند و تعیین مبلغی در ازای این کمک، آن ها را به همکاری بیشتر دعوت کنند. طعم 
پول که زیر زبانشان بیاید، در کارهای سخت هم با کمال میل مشارکت می کنند. شاید 

حتی دفعه بعد خودشان برای کمک پیش قدم شوند.

کدام روش را انتخاب کنیم؟
بهتر اس��ت برای دس��تیابی به نتیجه ای مطلوب، از معجونی اس��تفاده کنیم که همه 
خوبی ها را یکجا داشته باشد. پرداخت مقرری هفتگی یا ماهانه، در کنار هدایای نقدی 
و تش��ویقی می تواند همه معایب این روش ها را پوشش دهد. خوب است برای تعیین 
مقدار پول توجیبی بچه ها، با خودشان مشورت کنیم. ما از نیازهای اساسی فرزند خود 
اطالع داریم. اما نمی دانیم همه خواس��ته های او چه چیزهایی هستند و در یک عصر 
دلگیر پاییزی هوس کدام نوش��یدنی را می کند. دریافتی بچه ها باید کمی بیش��تر از 
این نیازها و خواسته ها باشد، تا امکان پس انداز و بخشش برایشان فراهم شود، اما در 
شرایطی که مقرری ثابت کفاف هزینه های فرزند را ندهد، می توانیم از او بخواهیم، در 
کاری غیر از وظایف تعریف ش��ده، به ما کمک کند و در ازای آن پولی دریافت کند یا 
با یک هدیه نقدی در مناسبتی خاص، کسری بودجه او را جبران کنیم. این مناسبت 
می تواند اهداف تربیتی هم داش��ته باش��د. همچنین می توانیم شرایط راه اندازی یک 

کسب و کار کوتاه مدت و خالقانه را برایش فراهم کنیم.

سبد پیشنهادی شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

هدف نمادنام شرکتافق زمانی
درصد از توضیحاتقیمتی

پرتفوی

میان مدت

 اخذ قراردادهای جدید و بهسازی  1,600 فاراکماشین سازی اراک
15و نوسازی خط تولید 

15افزایش نرخ محصوالت  4,500 پکرمانگروه صنعتی بارز

15سودآوری سرمایه گذاری  ها 2,000 وغدیرسرمایه گذاری غدیر

15سودآوری سرمایه گذاری ها 1,400 وخارزمسرمایه گذاری خوارزمی

بلند مدت
 اصالح قیمت پایه محصوالت مسی  3,500 فملی ملی صنایع مس ایران

20و افزایش سودآوری

 افزایش قیمت فرآورده های تولیدی  13,000 شبندرپاالیش نفت بندرعباس
20و افزایش سودآوری

هدف نمادشرکتافق زمانی
قیمتی

درصد 
توضیحسبد

میان مدت

-%30--اوراق با درآمد ثابت

کاهش ارزش ریال، رشد سودآوری شرکت%3,00010تبرکگروه کارخانجات صنعتی تبرک

 رشد سودآوری، چشم انداز مثبت %2,50010والبرسرمایه گذاری البرز
شرکت های زیرمجموعه

کاهش ارزش ریال، رشد قابل توجه سودآوری %12,00020شپناپاالیش نفت اصفهان
شرکت در سال 98

بلند مدت
 رشد سودآوری قابل توجه در سال 98 %3,20015وغدیرسرمایه گذاری غدیر

نسبت P/NAV مطلوب

%6,70015فملیملی مس
 کاهش ارزش ریال، طرح های توسعه شرکت 

در سال های آتی، چشم انداز مثبت نرخ جهانی مس 
در بلند مدت
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سودابه فرخنده
 آکادمی هوش مالی

خیابان دکتر فاطمی - جنب وزارت کشور-پالک 77- طبقه اول

مؤسسه حقوقی لعـل
حقوق کار

در صورت بیمه نبودن کارگر چنانچه وی به دلیل بیماری 
قادر به کار نباشد، آیا کارفرما نسبت به پرداخت حقوق و 

مزایای او در مدت بیماری تکلیف دارد؟
در قان��ون کار و مقررات مرتبط در زمینه تکلیف کارفرما 
برای پرداخت مزد و مزایا به کارگرانی که بیمه نش��ده و 
ب��ه دلیل بیماری و ی��ا حادثه قادر به کار نباش��ند قواعد 

خاصي پیش بیني نشده است، اما طبق ماده 36 قانون تامین اجتماعي کارفرما 
مس��ئول پرداخت حق بیمه س��هم خود و بیمه ش��ده به س��ازمان مي باشد و 
همان گونه که در قس��مت پایاني ماده آمده اس��ت تاخیر کارفرما در پرداخت 
حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مس��ئولیت و تعهدات س��ازمان در مقابل 
بیمه شده  نخواهد بود ضمن اینکه برابر ماده 148 قانون کار کارفرما مکلف 

است کارگران را نزد سازمان تامین اجتماعي بیمه کند.


	page 01
	page 02
	page 03
	page 04
	page 05
	page 06
	page 07
	page 08
	page 09
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16

