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ماهنامه تصمیم هیچگونه مسئولیتی در برابر تبعات ناشی از
هر گونه استفاده از مضامین این ماهنامه را بر عهده نمی گیرد



آبان ماه همزمان با وعده ترامپ برای بر هم زدن تعادل اقتصاد ایران در حالی شکل گرفت 
که نتایج حاصله از تهدید و ارعاب های رسانه ای نتوانست آسیب های پیش بینی شده واشنگتن را 
به بدنه اقتصاد ایران وارد سازد. آنچه در فراز و فرود بازار سرمایه و ساختار اقتصادی ایران 
طی آبان ماه رخ داد گویای نوعی پختگی و درایت بیش از پیش در میان بازیگران اصلی بازار 
و عامه سهامداران حقیقی بود که چشم انداز بازار را نه بر مبنای امواج جنگ رسانه ای
 که بر مبنای شاخص های واقعی بازار ارزیابی کرده و تصمیم گیری می کنند.

البته تمهیدات دولت در جلوگیری از التهاب بازار ارز و تعیین کف 10 هزار تومانی 
برای نرخ دالر در بازار و تالش جهت برخورد با سوداگری های ارز در عمل این اطمینان را 
به صاحبان نقدینگی منتقل کرد که همچنان بازار سهام مطمئن ترین محل برای عبور 
از توفان است و همین نکته در ادامه خود به باعث شد شاخص ها افت های منطقی 
در بازار افت منطقی داشته باشند که بیشتر ناشی از نگرانی های بازار نسبت به چشم انداز 
میزان تولید برخی از گروه های صنعتی بود و نه برگرفته از بی اعتمادی 
که ترامپ تالش داشت با جنگ رسانه ای خود به آن دامن بزند.

 به هر شکل، روند معامالت بازار در آبان ماه به خودی خود بیش از پیش بر بلوغ 
بازار سرمایه در ایران تاکید داشت، بلوغی که این بار نمی توانستند آن را با نسبت دادن 
به موضوعاتی مانند شاخص سازی و بازی های آماری زیر سوال ببرند.

اما در تداوم آن نیز می توان گفت هنوز نقطه ضعف بازار یعنی وابستگی آن به نرخ ارز 
همچنان پاشنه آشیل بازار ارواق بهادار در ایران تلقی می شود؛ اگرچه در برهه زمانی 
عملکرد فعاالن بازار قابل تحسین بود ولی اگر نهاد ناظر برای عبور بازار از وابستگی سخت 
برنامه ای جدی نداشته باشد در آینده بازار از تالطم ها آسیب های جدی خواهد خورد.

نتیجه شیرین آبان ماه اگرچه قابل اعتنا بود ولی نمی توان آن را یک قاعده کلی دانست 
و نقاط ضعف بازار می تواند در آینده و در برهه های مشابه بر نقاط قوت آن غلبه 
و تصاویری غیر قابل دفاع را برای بازار سرمایه ایران به عنوان 
ویترین سرمایه گذاری در کشور به نمایش بگذارد.  

 آبان، ماه سخت و
نتیجه ای شیرین

زینب یزدانی/  سردبیر
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 تیغ دو لبه تحریم، تولید ملی 
 مسعود وطنخواهرا هدف گرفته است
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13 آبــان به دلیل مجموعه وقایع قبل و بعد از آن در تقویم کشــور ما جایگاه 
خاصی دارد.

امسال نیز 13 آبان ماه با آغاز دور دوم تحریم های آمریکا ) به عبارت دیگر تمام کشورها علیه 
ایران( مصادف شــد. مطالعه سیر فراز و نشــیب روابط ایران با آمریکا نشان می دهد که سابقه 
تحریم ها به 30 سال قبل بازمی گردد و هر دولتی در آمریکا، جمهوری خواه یا دموکرات، هدف 
شــان تنگ تر کردن حلقه تحریم ها بوده است. پرداختن به چرایی تحریم ها خارج از بحث ما 
بوده و در این مقوله نمی گنجد. اما تحریم ها در هر مدل و زمانی، تولید ملی کشور تحریم شده 
را هدف گرفته است؛ به عبارت دیگر تحریم مانند دو تیغه گیره بوده که به مرور زمان و تنگ تر 

شدن حلقه تحریمی، باعث کاهش تولید ناخالص ملی شده است.
فرض کنید کشوری به واسطه تحریم با محدودیت هایی نظیر کاهش مبادالت تجاری مستقیم 
با اقصی نقاط جهان، مشکالت بیمه نامه حمل و نقل، افزایش هزینه های حمل دریایی، افزایش 
هزینه های انتقال پول به دلیل باز نشدن LC، افزایش واسطه ها و ... مواجه شود. در این مواقع 
تنها راه برون رفت، دور زدن تحریم هاســت، هر چند تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید، حتی در 
زمان تحریم نیز از طریق بازار ســیاه امکان پذیر اســت، اما داد و ستد در بازار سیاه هزینه های 
تولید و فروش را افزایش داده و در نهایت ســود تولیدکننده کاهش می یابد. چراکه هزینه های 
بنگاه به دلیل مشــکالت تامین مواد اولیه در تحریم افزایش یافته و تولیدکننده ناچار است که 
مواد اولیه و قطعات یدکی مورد نیاز را با قیمت باالتر یا کشــورهای ثالث تامین کند. مشکالت 
به وجود آمده ســبب رشد هزینه مبادالت شــده که در نهایت »بهای تمام شده کاالی فروش 
رفته« افزایش یافته و حاشیه سود ناخالص کاهش می یابد. از سوی دیگر بنگاه اقتصادی برای 
حفظ مشتریان و بازار فروش در میدان رقابت ناچار است با ارائه تخفیف، فروش های مدت دار، 
معامالت پایاپای، پذیرفتن شرایط خریدار، پذیرفتن هزینه های بیمه، مشکالت استفاده از کشتی 
های سایر کشورها، مشکالت حمل و نقل با کانتینر، گرفتن سوخت برای کشتی ها یا هواپیماها 
در دیگر کشورها و... جذابیت محصول را نزد مشتریان باال ببرد که همین امر بهای فروش رفته 
)وجــه نقد حاصل از فروش( را کاهش می دهــد. بنابراین تحریم به دلیل کاهش بهای فروش 
رفته )ارائه تخفیف برای جذابیت و فروش محصول( و افزایش بهای تمام شده )تهیه مواد اولیه با 
قیمت باالتر( از دو سو، حاشیه سود را کاهش می دهد؛ در مرحله ابتدایی شرکت های صادرارتی 
کشور تحریم شــده، به دلیل افزایش هزینه ها)حمل و نقل برای فروش و خدمات بانکی برای 
تبادالت مالی(، توان رقابت با شرکت های خارجی هم گروه خود را در بازارهای جهانی به مرور 

از دست می دهند.  
کاهش مواد اولیه مورد نیاز، مشــکالت فروش کاال پس از تولید، کاهش حاشــیه سود، کاهش 
نقدینگی مورد نیاز بنگاه اقتصادی، افزایش واســطه ها، فاســد شدن کاالها به دلیل انبار شدن، 
باال رفتن آمار مرجوعی کاالهای صادراتی، باال رفتن هزینه های ضایعات و.... جذابیت تولید را 
کاهش می دهد. افت تولید به تدریج تقاضای داللی را رونق می دهد. رشد سفته بازی خود سبب 
افزایش التهاب شرایط اقتصادی شده که در ادامه تولید آسیب یا با کاهش مواجه شده و به خاطر 
بیکار شدن نیروی مولد، درآمد ملی کاهش می یابد. همچنین با کاهش تولید به خاطر مشکالت 

داخلی ناشی از تحریم، قیمت مواد اولیه وارداتی مورد نیاز افزایش می یابد.
کاهش صادرات همراه با مشکالت واردات و تراز تجاری کشور را منفی کرده و قیمت محصوالت 
تولید شده خارج از کشور و به تبع آن تولیدات داخل کشور افزایش می یابد. ادامه نوسان و کاهش 
ارزش پول ملی کشور سبب رشد قیمت مواد اولیه تولید شده در داخل شده و به نوبه خود صادرات 
مواد اولیه جذابیت پیدا می کند، همین امر به افزایش قیمت مواد اولیه تولیدکنندها منجر می شود.

عواملــی نظیر کاهش یا قطع صادرات، افت تیــراژ، ثابت بودن هزینه های ثابت بنگاه، افزایش 
مستمر هزینه های مواد اولیه وارداتی و تولید داخل مورد نیاز، مجدداً حاشیه سود بنگاه را کاهش 
می دهد. ادامه روند زیانده شــدن یا کاهش سود ســبب تعطیلی بنگاه شده یا بنگاه ناچار است 

بــرای ادامه تولید، قیمت ها را افزایش دهد که همین امــر به افزایش قیمت ها به تورم طرف 
عرضه منجر می شود. 

افزایش هزینه های تولید به کاهش ســود تولیدکننده ها منجر شــده و به تدریج جذابیت تولید 
افت می کند و تقاضا برای مواد اولیه به دلیل سیر صعودی قیمت مواد اولیه تولید داخل و خارج 
از کشــور افزایش می یابد. عواملی مانند کاهش درآمد خانوارها به دلیل کاهش حقوق دریافتی 
یا بیکاری، بی ثباتی بازارهای داخلی و کاهش تولید به دلیل رونق ســفته بازی، افزایش مستمر 
هزینه هــا، رونق قاچاق به دلیل تعلق یارانه به بعضی کاالهای مورد نیاز و گپ قیمتی داخل و 
خارج از کشــور، دسترسی افرادی خاص به منابع رانتی ارزان قیمت و استفاده از این فرصت ها 
برای کسب ثروت های باد آورده سبب جذابیت بازارهای واسطه گری می شود. همین امر سبب 
خروج نقدینگی از تولید مولد شــده و بازارهای سوداگری رونق می یابد. خروج نقدینگی از تولید 
و شــکوفایی بازارهای سفته بازی موجب تعطیلی یا کم شدن تولید بنگاه های اقتصادی شده و 
بیکاری مضاعف شده و به تبع آن درآمد خانوارها را مجدداً کاهش می دهد که در نهایت قدرت 
خرید جامعه افت می کند. عوامل فوق نقدینگی مورد نیاز تولید و ادا و ستد روزمره را کاهش داده 
و واحدهای مولد برای تامین نقدینگی دست به دامن سیستم بانکی می شوند. دولت ها در این 
شرایط به منظور رفع مشکل، نقدینگی تزریق کرده تا از بحران پیشگیری کنند. هر چند تزریق 
نقدینگی از محل افزایش پایه پولی، کوتاه مدت بحران را تعدیل می بخشــد، اما در میان و بلند 
مدت، افزایش پایه پولی، خود سبب تورم و کاهش قدرت خرید شده و سرانجام قدرت پولی ملی 

مجدداً کاهش می یابد.

گزارش آبان ماه
طی 20 روز کاری آبان ماه 97، ارزش معامالت در مقایســه با پایان مهر97،  49 درصد کاهش 
یافت و از 310327  میلیارد ریال به 158972 میلیارد ریال رســید، همچنین حجم سهام معامله 

شده از 91482 میلیون سهم به 45953 میلیون سهم معادل 50 درصد کاهش یافت.
 براساس این گزارش، از ابتدای سال تاپایان آبان ماه، متوسط روزانه حجم و ارزش معامالت بازار 

اول و دوم به ترتیب برابر با 2122 میلیون سهم و 5890 میلیارد ریال بوده است.
در آبان ماه 97، دفعات معامالت سهام برابر با 39 درصد در مقایسه با پایان مهر 97 کاهش یافت 

و از 5250 هزار به 3228 هزار نوبت رسید.
شاخص بورس در آبان ماه 97 در مقایسه با مهر97، به میزان 12066 واحد برابر با 4 / 6 درصد 

کاهش یافت و از 187 هزار و 779 واحد به 175 هزار و 713 واحد رسید.
ارزش بازار در آبان ماه 97 در مقایسه با مهر 97 به میزان 481392 میلیارد ریال برابر با 7 درصد 

کاهش یافت و از 7162717 میلیارد ریال به 6681325 میلیارد ریال رسید.
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شاخص ها درصد تغییر شاخص ها درصد تغییر شاخص ها درصد تغییر

01- زراعت 73.2 10-ذغال سنگ 60- حمل و نقل 0.19 - - 5.38 

32- وسايل ارتباطي 36.73 65- مالي شاخص آزاد شناور 0.39 - - 5.67 

17- منسوجات 18.17 21- محصوالت كاغذ شاخص كل 0.64 - - 6.42 

20- محصوالت چوبي 17.82 38- قند و شكر 67- اداره بازارهاي مالي 0.73 - - 6.47 

73- اطالعات و ارتباطات 11.15 64- راديويي شاخص قيمت )وزني- ارزشي( 0.92 - - 6.72 

31-دستگاه هاي برقي 6.7 19- محصوالت چرمي شاخص 30 شركت بزرگ 0.92 - - 6.77 

14- ساير معادن 5.52 58- سايرمالي - 2.12 شاخص صنعت - 6.97 

25- الستيك 4.02 42- غذايي بجز قند - 2.36 شاخص50 شركت فعال تر - 7.17 

34- خودرو 3.51 شاخص كل )هم وزن( - 2.68 28- محصوالت فلزي - 7.25 

57- بانك ها 1.69 شاخص قيمت )هم وزن( - 2.84 53- سيمان - 7.44 

54- كاني غيرفلزي 0.39 29-ماشين آالت - 3.24 شاخص بازار اول - 7.5 

72-رايانه 0.23 39-چند رشته اي ص - 3.48 49-كاشي و سراميك - 8.26 

74- فني مهندسي 0.08 40-تامين آب، برق، گاز - 3.89 شاخص قيمت 50 شركت - 8.48 

33-ابزار پزشكي 0 13-كانه فلزي - 3.96 بيمه و بازنشسته66 - 9.54 

35-حمل و نقل 0 70-انبوه سازي - 4.36 27- فلزات اساسي - 10.37 

36-مبلمان 0 شاخص بازار دوم - 4.39 استخراج نفت جزكشف11 - 15.52 

45-پيمانكاري 0 56-سرمايه گذاري ها - 4.92 22- انتشار و چاپ - 17.3 

43-مواد دارويي 44-شيميايي 0.19 - - 5.37 23- فرآورده نفتي - 22.69 
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درصدکل شاخص هاتعدادآبان ماه

145425.92شاخص +

4547.4شاخص صفر

365466.66شاخص منفی

تاريخ حجم معامالت ارزش معامالت تعداد معامالت

sum مهر 90677113298 2.95183 E+14 5216204

sum آبان 45497553631 1.40914 E+14 3203625

آبان با مقايسه مهر

تغيير - 45179.55967 - 154269918.7 5216204

درصد - 49.82 - 52.26 - 38.58

 

تاريخ حجم معامالت ارزش معامالت تعداد معامالت

Sum 4.5498 E+10 1.409 E+14 3203625

ميانگين آبان 2274877682 7.046 E+12 160181.3

بازده بیشترين کمترين شاخص کل

- 6.42 185318.7 173557.7 مقدار

آبان ماه 1397/8/1 1397/8/27 زمان
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صنعت بانک
1

افزایش همکاری کارگزاری های بانکی با تاالرهای منطقه ای
علی صحرایی در مراســم افتتاح نمایندگی کارگــزاری بورس بیمه ایران در جزیره کیش گفت: 
تاالرهای منطقه ای در گذشــته متعلق به ســازمان کارگزاران بودند و در حال حاضر متعلق به 

شرکت بورس  تهران هستند که همه خدمات بازار سرمایه را ارائه می دهند.
وی در ادامه افزود: نقشــی که این تاالرها در فرهنگ ســازی دارند مورد توجه است چراکه بر 
اساس سطح نیازمندی مراجعان، برنامه های منظم آموزشی با حضور اساتید دانشگاهی داشته و 

روند آن اعالم می شود.

3
واکنش عســگراوالدی به بخشــنامه ارزی بانک مرکزی:  میــزان صادرات 

صفر  می  شود
اسداهلل عسگراوالدی با انتقاد شدید از بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص نحوه پیمان سپاری 
ارزی اظهار کرد: نظر ما نســبت به این بخشنامه منفی است و به عقیده من این کار به صورت 
عملی امکان ندارد زیرا این بخشنامه بین صادرکنندگان تبعیض قائل شده؛ یعنی کسی که بیشتر 
صادرمی کند جریمه می شــود و باید ارز بیشتری وارد نیما کند اما کسی که صادرات با مقدار کم 

انجام می دهد از عرضه ارز خود به نیما معاف شده است.
این فعال بخش خصوصی با بیان این که ســامانه نیمــا از نظر خریداران خارجی وجود خارجی 
ندارد، تصریح کرد: هیچ صادرکننده ای چه اروپایی و چه آمریکایی سامانه نیما را نمی شناسد، آن ها 
می گویند بانکی معرفی کنید تا نقل و انتقاالت در آن انجام شود؛ بنابراین به کشورهای دیگر کاال 

صادرات می کنند و به همین شکل میزان صادرات ما به حدود صفر خواهد رسید.

6
کاهش ۷ درصدی ارزش معامالت اوراق گواهی وام مسکن

به گزارش ایبِنا، نگاهی به کارنامه فرابورس در نخســتین ماه پاییز امســال نشان می دهد طی 
22 روز معامالتی تعداد 26 میلیارد و 46 میلیون ورقه بهادار در دو میلیون و 854 هزار نوبت به 
ارزش 149هزار و 599 میلیارد ریال در بازارهای فرابورس خرید و فروش شده است که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته به ترتیب از رشد 347 درصدی حجم، افزایش 218 درصدی نوبت های 

معامالت و رشد 84 درصدی ارزش معامالت حکایت دارد.
این در حالی است که میانگین حجم روزانه معامالت فرابورس در ماه گذشته 1184میلیارد ورقه 
و میانگیــن ارزش معامالت نیز 6800میلیارد ریال بوده اســت. همچنین بازار اول فرابورس در 

ماهی که گذشت تغییر مالکیت 2933میلیون ورقه 
بهادار به ارزش 11هزار و 71میلیارد ریال و بازار دوم 
مبادله 9556میلیون ورقــه بهادار به ارزش 39هزار 
و 69میلیارد ریــال را به خود دیدند که این ارقام به 
ترتیــب بیانگر رشــد 871و 1387درصدی حجم و 
ارزش معامالت در بازار اول و رشــد 216درصدی 
حجم و افزایش 575درصدی ارزش معامالت بازار 

دوم در مقایسه با مهرماه سال 96 است.

۷
مشکل بانکی ایران با چین حل شد 

اسداهلل عسگراوالدی در گفت وگو با تسنیم ، با اشاره 
به اینکه مشــکل بانکی بازرگانان کشــور با طرف 
چینی برطرف شــد، اظهار کرد: از دوم دسامبر)11 
آذرمــاه( یک بانکی چینی تبــادالت بانکی خود را 
بــا طرف ایرانی آغاز خواهد کــرد. رئیس اتاق های 

بازرگانی ایران و چین با اعالم اینکه هفته آینده فروش نفت به چین آغاز شده و پول آن ظرف 
یک ماه آینده برگشت پیدا خواهد کرد، افزود: طرف چینی قرار است یک ماه آینده دومین بانک 

خود را برای تباالدت بانکی با طرف ایرانی معرفی کند.

20
ادغام بانک سرمایه در ملت رسما تکذیب شد

در نامه شفاف سازی بانک ملت که در سامانه کدال منتشر شده ذکر شده است : به استناد ماده 
)2( مکرر )3( دســتورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس 
اوراق و بهادار ایران به اطالع می رساند پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر ادغام 
بانک ســرمایه در بانک ملت حفظ حقوق سهامداران و سرمایه گذاران، مراتب شایعه فوق مورد 

تکذیب قرار می گیرد.
در ادامه این اطالعیه شفاف ســازی آمده است، بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با 
اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکت های ثبت شده 

نزد سازمان افشا می شود.

25
2 شرط بانک مرکزی برای برگزاری مجمع بانک حکمت ایرانیان

بانک مرکزی با بررسی گزارش حســابرس مستقل و مذاکرات انجام شده، با اعالن دو تکلیف 
برای بانک حکمت ایرانیان، برگزاری مجمع ســاالنه جهت تصویب صورت های مالی منتهی به 

اسفند گذشته را تا پایان سال 97 بالمانع اعالم کرد.
1( تعیین ســرفصل حســاب بدهکاران موقت- یادداشــت توضیحی 2-14 صورت های مالی 
پیرامون اســناد دریافتی بابت فروش دارایی باغ بهشــت به شرکت گروه حکمت صدرا به مبلغ 

170 میلیون ریال
2 ( تعیین تکلیف سرفصل حساب مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته- یادداشت توضیحی 

1-13 صورت های مالی در خصوص :
2-1 ( بدهکاران موقت اسناد دریافتی بابت فروش قسمتی از پروژه باغ بهشت به شرکت توسعه 

و عمران حکمت ایرانیان به مبلغ 8.500 میلیون تومان
2-2 ( اسناد دریافتی از شرکت توسعه و عمران حکمت ایرانیان بابت فروش قسمتی از پروژه باغ 

بهشت به مبلغ 680.473 میلیون ریال
2-3 ( شرکت توســعه و عمران حکمت ایرانیان - علی الحساب پرداختی به مبلغ 1.794.473 

میلیون ریال
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صنعت بیمـه

بـازار سـرمایـه گذاری

1
تعدیل حق بیمه به دلیل افزایش نرخ ارز

رئیس کل بیمه مرکزی از تعدیل نرخ بیمه ها در ســال 97 خبر 
داد و گفت: ارز شــرکت های بیمه برای پرداخت خســارت بر 
مبنای نرخ ارز ســامانه نیما محاسبه شده، ولی تعدیل در سال 

جاری یا اوایل 98 صورت می گیرد.

4
افزایش سرمایه بیمه رازی تا 500 میلیارد تومان

ســید مجید بختیاری،مدیرعامل بیمه رازی خبر داد : در اولین 
گام به دنبال افزایش ســرمایه از 200 به 500 میلیارد تومان 
هستیم.این اقدام قرار است طی دو مرحله از 200 تا 350 و از 

350 تا 500 میلیارد تومان انجام شود.

6
روند سوداوری بیمه ما در 6 ماهه سال جاری چگونه 

بود؟
شرکت بیمه »ما« که در 6 ماهه ابتدای سالجاری سودخالص 
177 درصدی نســبت به دوره مشــابه ســال گذشته به ثبت 

رســانیده بود، در مهرماه نیز درآمد 122 میلیارد ریالی صرفا از 
محل بازده پورتفوی سهام را ثبت کرد.

بر اســاس گزارش منتشر شده در سایت کدال، این شرکت در 
شــش ماهه ابتدای سال سود خالص 320 میلیاردی را بدست 
آورد؛ این در حالی اســت که در آخرین گزارش افشــا شده در 
سایت کدال، سود ناشــی از بازده پورتفوی سهام این شرکت 

در مهر ماه به تنهایی بالغ بر بیش از 122 میلیارد ریال است.
با توجه به روند هفت ماهه و ســود محقق شده، این شرکت 

تا کنون توانسته سود سال گذشته را پشت سر گذارد.

۷
زیان هزار میلیارد تومانی شرکت های بیمه بازرگانی 

از طرح تحول سالمت
اعضای شــورای عمومی ســندیکای بیمه گران ایران مطرح 
کردند؛ شرکت های بیمه بازرگانی از طرح تحول سالمت تنها 

در سال 96، یک هزار میلیارد تومان زیان دیده اند.

19
توانگری مالی بیمه آسیا اعالم شد

روابــط عمومــی بیمه آســیا در اطالعیــه ای  با اشــاره به 
افزایــش معادل درصدی توانگری مالی بیمه آســیا از 100به 
107درصد،اعالم کرد: بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایران 
در اجرای ماده 6 آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری 
مالی موسسات بیمه )شماره 69( و براساس صورت های مالی 
سال1396، ســطح یک توانگری مالی سال 1397بیمه آسیا 

)معادل 107درصد( را تاییدکرده است.

20
توانگری مالی شرکت بیمه دی اعالم شد

در اجرای ماده 6 آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری 
مالی مؤسســات بیمه )شــماره 69( و حسب بررسی و کنترل 
انجام شــده، بر اساس آخرین صورت های مالی سال 1396و 
پس از اعمال تعدیالت، نسبت توانگری مالی این شرکت برای 
سال 1397 معادل 73 درصد )سطح (، مورد تأیید بیمه مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران قرار گرفته است.
گفتنی است نسبت توانگری مالی بیمه دی برای سال 1394 

و 1395 به ترتیب برابر با 13 و 71 درصد تعیین شده است .

5
تالش برای تقویت بازار سرمایه ادامه دارد

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور گفت: ورود شرکت 
های جدید به بورس به شــرط اینکه بازدهی مناســبی برای 
ســهام داران ایجاد کنند منجر به بزرگ شدن بازار سرمایه و 
افزایش عمق بازار ســرمایه در اقتصاد کشــور می شود. دکتر 

شــاپور محمدی درباره ســاز و کار جذب نقدینگی های خرد 
به بازار ســرمایه، گفت:با توسعه صندوق های سرمایه گذاری و 
انتشار اوراق مالی که بازده باال و جذاب دارند می توان شرایط 

را برای هدایت بخشی از نقدینگی به بورس فراهم کرد.

6

کلید بورس در قفل مشکالت اقتصاد
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار از برنامه های بازار سرمایه 
برای جذب نقدینگی و ســوق دادن آن به سمت تولید می گوید. 
او از عرضه نفت در بورس انرژی، بازار آتی ســکه، بازار مشتقه 
ارزی و معامله پذیر شدن ســهام عدالت نیز حرف هایی می زند؛ 
حرف هایی که تحقق آنها به اما و اگرهایی گره خورده، اما دست 
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یافتنی است. شــاپور محمدی در خصوص راه هایی برای جذب 
نقدینگی ســرگردان اظهار کرد: به جز ورود شرکت های جدید و 
توسعه بازار سرمایه، انتشار اوراق بهادار متنوع و با جذابیت کافی 
در دســتور کار ســازمان بورس قرار دارد. فعال در حال عملیاتی 
کردن اوراق بیمه اتکایی هستیم. یکی از خاصیت های این اوراق 
این است که می تواند بازده باالتری از اوراق موجود و قابل عرضه 
در مجموعه بازار سرمایه داشته باشد؛ زیرا منابع جذب شده از این 
محل در فرصت های مختلف سرمایه گذاری می شود و از آنجا  که 
کارمزد بیمه اتکایی می تواند به این بازده کمک کند، سود نهایی 

این اوراق جذاب تر هم خواهد شد.

8
تصویب مقــررات مرتبط با تاســیس و فعالیت 

صندوق های سرمایه گذاری خصوصی
معاون نظارت بر نهاد های مالی ســازمان بورس و اوراق بهادار، 
طی توضیحاتی، ضمن اعالم خبر مربوط به تصویب دستورالعمل 
و اساســنامه نمونه صندوق  های ســرمایه گــذاری خصوصی 
)Private Equity Funds(، مهم تریــن ضوابــط مرتبــط با 
تاســیس و فعالیت این نهاد مالی را اعالم کرد. ســعید فالح پور 
افزود: برای نهایی سازی این ضوابط، نظرات متقاضیان فعالیت 
در این حوزه و صاحب  نظران اخذ و پس از بحث و بررســی در 
کمیتۀ تدوین مقررات ســازمان بورس و اوراق بهادار این دستور 

العمل نهایی و در هیات مدیرۀ سازمان، مطرح و تصویب شد.

10
جزئیات سازوکار ابزار مالی »وارانت« و یک چالش 

بانکی در بازار بدهی
دبیر کمیته تخصصی فقهی ســازمان بورس و عضو شورای فقهی 
مشــورتی بانک مرکزی است که در گفت وگو با خبرگزاری فارس 
پیرامون آخرین اقدام ها برای ابزارهای مالی جدید در بازار سرمایه و 
همچنین عملیات بازار باز بانک مرکزی در بازار بدهی سخن گفته 
است. به گفته حجت االسالم سیدعباس موسویان، در حال حاضر 
ابزار وارانت اصلی ترین ابزار در حال پیگیری است که از نظر موضوع 
شناسی باید در جلسه کمیته فقهی مباحث مربوط به آن مطرح شود 

. ســپس در مباحث فقهی باید چند تغییر رویه 
صورت گیرد وگرنه اصل ابزار وارانت به احتمال 

قوی با چند تغییر خاص تصویب خواهد شد.

13
هدف عرضه نفت در بورس کســب 
منطقه  در  قیمت گــذاری  مرجعیت 

است
محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس ها 
و ناشران ســازمان بورس با اشاره به تداوم 
عرضه نفت در بــورس انرژی گفت: عرضه 
نفت خام از 6 آبان ماه با صدور اطالعیه ای به 
طور رسمی صورت گرفت که در نهایت منجر 
به فروش 280 هزار بشکه به سه خریدار شد. 
مدیر نظارت بر بورس ها و ناشــران سازمان 
بورس تصریــح کرد: ایــن موفقیت پس از 
سال ها و در ســومین دوره به دست آمد که 

به نظر می رســد رفع برخی محدودیت ها در این عرضه، رقم 
زننده این موفقیت بود. در این سری از فروش نفت خام در بازار 
سرمایه هر فردی که دارای توانایی مالی است، می تواند نفت 
خام را خریداری و با نقل و انتقال پیش بینی شــده به خارج از 

کشور فروخته یا به مصرف داخلی خود برساند.

18
معامالت آنالین در سال 9۷ رکورد زد

به گفته مدیر فناوری اطالعات ســازمان بورس و اوراق بهادار، 
افزایش ســرعت افشــای اطالعات، بهبود کیفیت اطالعات، 
انواع مختلف دسترســی های اینترنتی، وب سایت های مختلف 
اطالع رســانی و تحلیلی و همچنین نــرم افزارهای موبایل و 
معامالت آنالین )دسترسی سرمایه گذاران به اطالعات( که در 
بازار سرمایه نمود پررنگی داشته اند، همگی باعث افزایش حجم 
و ارزش معامالت، افزایش شــفافیت بازار و اثربخشــی و رشد 
بیشــتر در بورس شده اند. مطهره مروج نسبت میزان معامالت 
آنالین به کل معامالت را شــاخص توســعه یافتگی دانست و 
اظهار کرد: موارد ذکر شده اثر خود را بر افزایش حجم، دفعات 
معامالت و ارزش معامالت آنالین نســبت به کل معامالت در 
نیمه نخســت سال جاری گذاشته است. از سال 90 تا 97 و در 
نیمه نخست سال 97، در هر سه پارامتر یاد شده، روند افزایشی 
مشــاهده می شود و این افزایش در سه سال اخیر نیز مشهودتر 

بوده است و افزایش باالی 50 درصد را نشان می دهد.

20
تداوم رونق بورس با همکاری مشترک اروپایی ها

عضو هیات مدیره شــرکت بورس تهران عقب نشینی ترامپ 
از مواضع تحریمی خود را بر روند بازار ســهام موثر دانســت 
و بیان کــرد، در روزهای اخیر آمریکا تحت فشــار زیادی در 
این خصوص بوده است. وی همچنین تصمیمات ارزی دولت 
و وزیر اقتصاد جدید را در پیش برد برنامه های شــرکت های 
صادرات محور مهم ارزیابی کرد. علی امین تفرشــی با تاکید 
بر اثرات مثبت عقب نشــینی ترامپ از مواضع تحریمی گفت: 
طی مدت اخیر چند موضوع توانست اثر تحریم های آمریکا را 

تحت الشعاع قرار دهد. معافیت تحریم های نفتی برای چندین 
کشــور از یک سو و تصمیم برای ایجاد کانال بانکی مشترک 
بین ایران و کشور های اروپایی از مواردی بود که تا حدی اثر 

اقدامات آمریکا را خنثی کرد.

23
تقویت بازار سرمایه راه حل مشکالت اقتصادی

یک تحلیلگــر بازارهای مالی به نقش شــرکت های تأمین 
سرمایه اشــاره و بیان کرد: این شرکت ها ضمن ایفای نقش 
بانکداری ســرمایه گذاری، می توانند منابع سرمایه گذاران را 
جذب کننــد و از طریق ابزارهای مختلف بســته های تأمین 
مالی را به بنگاه های اقتصادی ارائه کنند. موســی احمدی با 
بیان اینکه سرگردانی در بازار ها با توجه به خصوصیات درصد 
ریسک پذیری افراد بعضا مشکالت فراوانی برای جامعه ایجاد 
کرد، گفت: نهادهای فعال در بازار سرمایه می توانند نقش های 
مختلفی را برعهده گرفته و هر یک بخشی از این مشکالت را 

در نظام تأمین مالی برطرف کنند.

28
استارت موج جدید تقاضا با گزارش های فصلی

رئیس هیات مدیره شــرکت آرمان آتــی در خصوص عبور از 
ریسک های سیســتماتیک در بازار سهام گفت: بازار سرمایه 
ایــران از نظر تعداد ســرمایه گذار حقیقی یعنــی افرادی که 
معامالت روزانه مکرر انجام مــی دهند در میان پرتعدادترین 
ســرمایه گذاران قرار دارد، همچنین حجم معامالت این گروه 
نیز در ابعاد و اندازه های بزرگ اســت. در این صورت طبیعی 
است تاثیر پذیری این بازار از این نوع ریسک ها زیاد باشد. علی 
اسالمی بیدگلی در ادامه افزود: تجربه نشان داده در بسیاری از 
موارد، تاثیرپذیری بورس از ریسک های سیستماتیک قبل از 
وقوع آن رخداد مشاهده شود. اگر به روند معامالت قبل از 13 
آبان و انتخابات میان دوره ای آمریکا توجه کنیم، می بینیم با 
نزدیک شــدن به تاریخ مد نظر، بازار عکس العمل خاصی به 
این موضوع نشان نداد، زیرا پیش از این اتفاقات بورس نسبت 

به این رخدادها واکنش کوتاه مدتی داشته است.
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صنعت پـاالیشگاه
9

مصرف سی ان جی در خراسان رضوی افزایش یافت
به گزارش شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی، علی اصغر اصغری در 
این باره گفت: مصرف گاز طبیعی فشــرده )سی ان جی( این منطقه در مهر ماه امسال نسبت به 

مدت مشابه پارسال 2 درصد افزایش داشته است.
وی مصرف این ســوخت پاک را در مهر ماه امســال 49 میلیون و 727 هزار مترمکعب اعالم و 
تصریح کرد: این مقدار در مدت مشابه سال گذشته، 48 میلیون و 911 هزار متر مکعب بوده است.

12
افزایش 50 درصدی تولید نفت گاز یورو 4 در کشور

معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش ســال 97 را سال کیفی  سازی سوخت و فرآورده های 
نفتی در کشور دانست و گفت: تولید نفت گاز با استاندارد یورو 4 در کشور 50 درصد افزایش یافته 
است. علیرضا صادق آبادی با اشاره به این که مقدار تولید نفت گاز یورو 4 در پاالیشگاه بندرعباس 
به 14 میلیون لیتر در روز رسیده است، گفت: اجرای پروژه های کیفی سازی فرآورده های تولیدی 
در پاالیشگاه های دهگانه کشور از سیاست های امسال وزارت نفت است که در این باره شخص 

وزیر نفت پیگیر اجرای این طرح ها بوده اند.
وی همچنین از تالش های کارکنان پاالیشــگاه بندرعبــاس با مدیریت مهندس نامور به دلیل 
شتاب در روند اجرای پروژه کیفی سازی تولید نفت گاز این پاالیشگاه قدردانی کرد و گفت: گوگرد 
موجود در نفت گاز تولیدی این پاالیشگاه از 10هزار ppm به ppm 50 کاهش یافته است که به 

لحاظ کاهش آالیندگی های زیست محیطی دستاورد بزرگی برای کشور است.

14
واحد تصفیه هیدروژنی گازوئیل پاالیشگاه بندرعباس راه اندازی شد

مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت بندرعباس از راه اندازی واحــد تصفیه هیدروژنی گازوئیل این 
شرکت با هدف بهبود کیفیت فرآورده تولیدی و مطابق با استاندارد یورو 4 خبر داد.

هاشــم نامور، گفت: با راه اندازی این واحد میزان گوگرد موجود در گازوئیل تولیدی پاالیشگاه از 
10 هزار میلی  گرم به کمتر از 50 میلی گرم کاهش یافت و مجموع نفت گاز تولیدی پاالیشگاه 

بندرعباس بر اساس استاندارد یورو 4 به 15 میلیون لیتر در روز رسید.
وی افــزود: این واحد تصفیه هیدروژنی گازوئیل یکی از واحدهای طرح افزایش ظرفیت تولید و 
بهبود کیفیت پاالیشگاه بندرعباس است که با ظرفیت اسمی 50 هزار بشکه در روز، بزرگ ترین 

پاالیشگاه  این  تبدیل کاتالیســتی  واحد 
است.

18
9 استان به گستره توزیع گازوئیل 

یورو 4 در کشور افزوده شد
پخــش  ملــی  شــرکت  مدیرعامــل 
فرآورده هــای نفتی از توزیع سراســری 
گازوئیل با کیفیت یورو 4 تا پایان امسال 
در سراسر کشور خبر داد و گفت: 9 استان 
جدید به گســتره توزیع گازوئیل یورو 4 

افزوده شد.

20
تولیــد روزانــه بنزیــن یورو 5 
به  خلیج فارس  ستاره  پاالیشگاه 

40 میلیون لیتر می رسد

مدیرعامل پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس از تولید روزانه بیش از 40 میلیون لیتر بنزین یورو 5 تا 
یک ماه دیگر در این پاالیشگاه خبر داد.

محمدعلــی دادور ضمن اعالم این خبر گفت: هم اکنون به طور میانگین روزانه 30 میلیون لیتر 
بنزین در این پاالیشــگاه تولید می شود که این مقدار تا یک ماه دیگر به مرز 40 میلیون لیتر در 
روز خواهد رسید. وی با اشــاره به این که هم اکنون کوره و راکتورهای واحد بنزین سازی درای 
اوت شده و در حال دریافت کاتالیست است، افزود: مقدار بنزین پاالیشگاه با تکمیل فاز سوم تا 

پایان امسال به 44 میلیون لیتر در روز خواهد رسید.

2۷
واحد بازیافت گوگرد پاالیشگاه بندرعباس به زودی راه اندازی می شود

هاشــم نامور، گفت: واحد بازیافت گوگرد با ظرفیت 120 تن در روز یکی از واحدهای مهم طرح 
افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت فرآورده های پاالیشگاه بندرعباس است که عملیات اجرایی آن 

تقریبا به اتمام رسیده و پیش بینی می کنیم این واحد در نهایت تا پایان آذرماه راه اندازی شود.
وی با اشاره به این که با راه اندازی واحد تصفیه هیدروژنی نفت  گاز از دو هفته پیش میزان گوگرد 
نفت  گاز تولیدی پاالیشــگاه از 10 هزار میلی  گرم به کمتر از 50 میلی گرم کاهش یافته اســت، 
افزود: گوگرد استحصال شده از فرآورده های تولیدی به منظور حذف آثار مخرب زیست محیطی 
ذرات گوگــرد در هوا و با هدف کاهش آالینده های زیســت محیطی به عنوان خوراک به واحد 

گرانول سازی می رود.

28
تحویل بیش از 651 میلیون لیتر نفت خام به پاالیشگاه کرمانشاه

به گزارش شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه غرب، جالل حیاتی، رئیس مرکز 
انتقال نفت و تاسیســات انتهایی کرمانشــاه با بیان این مطلب که میزان نفت خام تحویلی به 
پاالیشــگاه یاد شده از طریق دو خط لوله 8 و 16 اینچ صورت گرفته است، اعالم کرد: در مدت 
یاد شده 54 میلیون لیتر نفت خام از طریق خط 8 اینچ و یک میلیون و 136 هزار لیتر نفت خام 

و فرآورده از طریق خط لوله 16 اینچ رسید شده است.
وی افزود: در 6 ماهه نخســت امســال 350 میلیون لیتر نفت گاز از خط لوله 16اینچ برداسپی 
- کرمانشــاه دریافت شد که 217 میلیون لیتر آن به شــرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه 
کرمانشاه و 133 میلیون لیتر آن از طریق خط لوله 10 اینچ انتقال فرآورده کرمانشاه - سنندج به 

شرکت پخش فرآورده های نفتی این شهر تحویل و ارسال شده است.
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صنعت خـودرو
5

احتمال توقف تولید خودرو به دلیل ورشکســتگی 
قطعه سازان

مشــاور انجمن خودروســازان ایران گفت: تعیین قیمت های 
نادرست و غیرواقعی از سوی شورای رقابت باعث شده که تولید 
قطعه و خودرو با زیان همراه باشد و در صورت ادامه این روند با 

ورشکستگی قطعه سازان، تولید خودرو نیز متوقف خواهد شد.
داوود میرخانــی رشــتی اظهــار کــرد: بزرگترین مشــکل 
خودروســازان، تولید توام با زیان هنگفت است. قیمت گذاری 
تحمیلی و غیرواقعی که چند سالی است توسط شورای رقابت 
صورت می گیرد، بسیار زیان بخش بوده و باعث شده دو شرکت 
بزرگ خودروسازی در 6 ماهه اول سال جاری پنج هزار میلیارد 
تومان زیان کنند. بنابراین به نظر می رسد اولین قدم وزیر جدید 
صمت این باشد که جلوی تداوم این ضرر و زیان ها گرفته شود.

11
توقــف تولیــد خودروهــای فاقد اســتاندارد تا 

یکسال  آینده
نیره پیروز بخت در حاشــیه مراســم روز ملی کیفیت در جمع 
خبرنگاران در پاســخ به این ســوال که بــرای اجرای قانون 
حمایــت از مصرف کنندگان چه اقداماتی باید انجام داد، گفت: 
قانون ارتقای نظام استانداردســازی در ایران ســال گذشته به 
تصویب مجلس و مجمع تشــخیص مصلحت نظام رسید که 
با اتکا به همین قانون، ســازمان استاندارد می تواند حمایت از 
مصرف کنندگان را برعهده داشــته باشد، اما قانون حمایت از 
مصرف کنندگان قانون کلی تری است که مسئولیت آن بر عهده 

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است.

13
نخستین پژو 301 از خط تولید گذشت

نخســتین خودرو پژو 301، محصول جدیــد ایکاپ با همکاری 
شرکت ساپکو و سازندگان و با بیش از 60 درصد داخلي سازی، 
تولید شــده که این امر افتخاری برای صنعت و اقتصاد کشــور 
اســت. محمدرضا معتمد مدیر عامل شرکت ایکاپ با بیان این 
مطلب گفت: این میزان ساخت داخلی سازی محصول باالتر از 
الزامات تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

15
امارات متحده عربی از فرســتادن خودرو و قطعه 

به  ایران جلوگیری می کند
برخــی منابع خبری در گمرک جمهوری اســالمی ایران می 
گویند گویا امارات متحده عربی قصد دارد از فرســتادن خودرو 
و لوازم یدکی آن به بندرهای ایران جلوگیری کند و در نتیجه 
هیچ کشــتی ای حق پهلو گرفتن یا تخلیه بار برای ارسال به 

ایران را در امارات نخواهد داشت.
ایــن اقدام امارات در پی تحریم های بین المللی علیه ایران از 
سوی آمریکاست و به این ترتیب خودروسازان و واردکنندگان 
قطعه باید به فکر راهی دیگر برای فراهم کردن بســتر تولید 

و خدمات پــس از فروش خودروها در ایران باشــند. پیش از 
این امــارات متحده عربی و بندر »جبل علی« یکی از مناطق 
اســتراتژیک واردات خــودرو و قطعه بــرای بازرگانان ایرانی 
بود و هر ســال بخش قابل توجــه ای از نیاز بازار خودروهای 
وارداتی ایران از این کشور تأمین می شد. با این که در شرایط 
کنونی، واردات خودرو ممنوع شــده است، اما تعداد قابل توجه 
ای از ســفارش های واردکنندگان در امارات خاک می خورند 
و قطعه  های بســیاری از خودروهای وارداتی و حتی مونتاژی 

داخل هم از این کشور تأمین می شود.

18
بدهی 20هزار میلیارد تومانی ایران خودرو و سایپا 

به قطعه سازان
حســن کریمی سنجری اظهار کرد: صنعت خودرو در وضعیت 
بسیار آشفته ای به سر می برد. در حال حاضر دغدغه و مشکل 
اصلی خودروســازی و بــه تبع آن قطعه ســازی، پایین بودن 
قیمت های دستوری تعیین شده برای فروش محصوالت این 
صنعت است که موجب شــده تولید و فروش خودرو به جای 

سود برای خودروسازان و قطعه سازان، با زیان همراه باشد.
وی افزود: در حال حاضر شــرکت های خودروسازی در بحث 
تامین مواد اولیه و قطعات دچار مشکل هستند چراکه قیمت های 
تعیین شــده برای فروش، بسیار پایین تر از هزینه های تولید و 
بهای تمام شده است، بنابراین بیشتر شرکت های خودروسازی 
به دلیل زیان دهی شــرایط بقا برایشان فراهم نیست و به نظر 
می رســد که صنعت خودروسازی با ســرعت بسیار زیادی در 

سراشیبی افتاده و به سمت نابودی پیش می رود.

19
نظر وزیر جدید صنعت درباره تعهدات خودروسازان

وزیر صنعــت، معدن و تجــارت درباره نگرانــی مردم بابت 
تحویل خودروهای ثبت نامی و قیمت تمام شــده آنها گفت: 
خودروسازان موظفند تعهدات خود را اجرا کنند و باید به قرارداد 

خود با مشتری پایبند بمانند.

20
ممنوعیت واردات خودرو استراتژی مقطعی است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس الزمه رقابت پذیری را 
آزادسازی واردات خودرو دانست و گفت: محدود کردن واردات 

خودرو در بلندمدت موجب عدم ارتقای کیفیت می شود.

20
افزایش قیمت خودرو 5 درصد کمتر از حاشیه بازار 

تکذیب شد
مدیر روابط عمومی وزارت صنعت ضمن تکذیب تعیین قیمت 
خودرو 5 درصد کمتر از حاشیه بازار ، گفت: هنوز هیچ تصمیمی 
در رابطه با قیمت خودرو اتخاذ نشده است. محمد برازجانی در 
رابطه با انتشــار مطلبی تحت عنوان اینکه »مقرر شد قیمت 
خودرو 5 درصد کمتر از حاشیه بازار شود«، اظهار کرد: وزارت 
صنعــت ضمن تکذیب این مطلب اعــالم می کند هنوز هیچ 

تصمیمی در رابطه با قیمت خودرو اتخاذ نشده است.

23
تولید خودرو 40 درصد کاهش یافت

طبــق اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید انواع خودرو 
در مهر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش 

39.8 درصدی همراه بوده است.
به گزارش اخبار خودرو،تولید انواع خودرو در مهرماه سال جاری 
به 83 هزار و 27 دســتگاه رسید که نسبت به مدت مشابه در 
سال گذشــته که 137 هزار و 914 دستگاه بوده، 39.8 درصد 

کاهش داشته است.

25
توقف تولید خودرو تا 2 هفته آینده!

دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: در صورت اعالم نکردن 
قیمــت جدید خودروهای داخلی ظــرف دو هفته آینده، تولید 

خودرو متوقف خواهد شد.
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صنعت پتروشیمی

در حالی که گفته می شــود صنعت خودرو به  طور مستقیم و غیرمستقیم 850 هزار شغل ایجاد 
کرده اما در ماه های اخیر تالش دولت برای تثبیت قیمت  موجب تعطیلی تعدادی از قطعه سازان 
و افت تولید خودرو به یک سوم ظرفیت در شرکت های خودروسازی رسیده است. فشار شرکت ها 
برای افزایش قیمت و خودداری وزیر صمت از ابالغ مصوبه افزایش قیمت ها  در حالی ادامه دارد 
که بر اساس گزارش صورت مالی شرکت ها در 6 ماهه اول امسال دو شرکت ایران خودرو و سایپا 

بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان زیان کردند.

30
آغاز بهاری خودروسازان در پاییز

طبق آمار اعالمی، ایران خودرو، ســایپا و پارس خودرو به عنوان ســه خودروساز بزرگ کشور در 

مجموع 550 هزار و 24 دســتگاه انواع محصول سواری را تا پایان مهر امسال تولید کرده اند تا 
نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته، کاهشی 22 درصدی را تجربه کنند. 

آمار اما از افزایش حدودا 50 درصدی تیراژ خودروهای ســواری در مهر و نسبت به شهریور خبر 
می دهد، چه آنکه غول های جاده مخصوص توانسته اند 70 هزار و 298 دستگاه محصول سواری 
را در اولین ماه پاییز تولید کنند. این در شــرایطی است که آمار ماهانه خودروسازان طی سه ماه 
تابســتان نزولی بود و با توجه به وجود تحریم ها و کمبود قطعات )به گفته خودروسازان( انتظار 

می رفت تیراژ مهر نسبت به شهریور نیز افت کند. 
با این حال آمار می گوید خودروســازان توانســته اند تولید خود را در اولین ماه پاییز و نســبت به 
آخرین ماه تابستان باال ببرند، هرچند مشخص نیست چه تعداد از محصوالت تولیدی، با کسری 

قطعه مواجه است.

4
ایجاد کنسرسیوم واحد در حوزه متانول ضروری است

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، افق پیش روی صنعت متانول را در ایران روشن خواند 
و بر ضرورت ایجاد کنسرســیوم واحد در حوزه متانول تاکید کرد. سیدرضا نوروز زاده، معاون وزیر 
نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشــیمی در دومین سمینار تولیدکنندگان متانول ایران 
که 29 مهرماه امسال برگزار شد، با اشاره به راه اندازی واحدهای جدید متانول در کشور، حمایت 
همه جانبه خود را از جنبه تامین خوراک این مجتمع ها با توجه به منابع گازی غنی موجود اعالم 
کرد. وی با اشــاره به تحریم های پیش رو، ایجاد کنسرســیوم واحــد در حوزه متانول را ضروری 
خواند و لزوم تاســیس کنسرسیوم های مشابهی را برای دیگر محصوالت پتروشیمی و به صورت 

تخصصی الزم دانست.

9
عرضه ۷0 درصدی محصوالت پلیمری پتروشیمی جم در بازار داخل

سیدحســین میر افضلی، مدیرعامل پتروشــیمی جم، با اشــاره به عرضه محصوالت پلیمری 
پتروشیمی جم در بازار داخل با هدف حمایت از صنایع پایین دستی، اعالم کرد: در 6 ماه نخست 
امسال، 70 درصد محصوالت پلی اتیلن و پلی پروپیلن تولیدی مجتمع پتروشیمی جم و شرکت 
پلی پروپیلن جم در بازار داخل و از طریق بورس فروخته شــده است و این روند با سرعت تداوم 

خواهد یافت.

15
تامین مالی طــرح اوره و آمونیاک زنجان 

عملیاتی شد
بخش نخست تامین مالی خرید تجهیزات و خدمات 
مهندســی طرح اوره و آمونیــاک زنجان از محل 

اعتبارات ارزی صندوق توسعه ملی عملیاتی شد.
به گزارش پتروشــیمی زنجان، محمدرضا مدیری، 
مدیرعامل این شرکت با اعالم این خبر اظهار کرد: 
این موفقیت پس از طی مراحل کارشناسی و اداری 
بســیار طوالنی از جمله گذراندن مراحل متعدد در 
بانــک عامل )بانک ملــی(، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، صندوق توســعه ملــی، انجام 2 مرحله 
افزایش سرمایه و همچنین تأمین وثایق و تضامین 

مورد نیاز رقم خورد.

22
توازن بازار با عرضه ارز پتروشیمی ها در 

سامانه نیما
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: با عرضه ارز حاصل از فروش و صادرات محصوالت 

پتروشیمی، تعادل در تخصیص ارز برای همه جنبه های وارداتی و صادراتی ایجاد می شود.

22
پتروشیمی بیش از کل صادرکنندگان ارز را روانه بازار کرد

همسو با سیاست های ارزی دولت و بانک مرکزی، در طول231 روز امسال حدود پنج میلیارد یورو 
ارز حاصل از صادرات محصوالت پتروشیمی در بازار داخلی عرضه شده که سهم پتروشیمی ها در 

تامین ارز بازار ثانویه به رقم بی سابقه 53 درصد رسیده است.

2۷
تولید پتروشیمی شیمی بافت افزایش می یابد

به گزارش شرکت پتروشیمی شیمی بافت، سیدمحسن شمس با اشاره به هدف این شرکت برای 
سال 97 مبنی بر افزایش میزان تولید تا رسیدن به ظرفیت اسمی گفت: به منظور تأمین بخشی 
از خوراک رافینت 1 مورد نیاز این کارخانه از ابتدای سال با پتروشیمی جم به عنوان تولیدکننده این 
خوراک وارد مذاکره شدیم و پس از رایزنی های مدیریتی و مهندسی، برای تأمین این خوراک به 
میزان 200 تن در روز توافق و قرارداد منعقد شد. مدیرعامل شرکت پتروشیمی شیمی بافت ادامه 
داد: از آنجایی که امکان ساخت سکوی بارگیری تانکر برای حمل این خوراک از عسلویه تا محل 
کارخانه این شرکت در بندر ماهشهر وجود نداشت، بنابراین با موافقت شرکت پایانه ها و مخازن 

عسلویه سکوی بارگیری در محل این شرکت احداث شد.
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بازار سنگ آهن
2

توسعه اکتشافات و افزایش تولید برنامه صبانور در 
سال 9۷

صبانور تا پایان سال96 به تولید 1.5 میلیون تن سنگ آهن دانه 
بندی شــده، 1.1 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن و 140 هزار 
تن گندله رسید. برنامه شرکت برای سال 97 افزایش بهره  وری 
و رســاندن تولید ســنگ آهن به 2.5 میلیون تن و کنسانتره 
سنگ آهن به 1.5 میلیون تن افزایش خواهد یافت. همچنین 

در نظر داریم تولید گندله را به 500 هزار تن برسانیم.
شرکت صبانور در نظر دارد تا طرح جدید 1.5 میلیون تنی گندله 
را در سال 97 در منطقه بیجار کردستان آغاز کند و پیش بینی 
می شــود این طرح با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته 
در سال 1400 به بهره برداری برسد. همچنین در صورت اخذ 
مجوزات زیست محیطی، پروانه بهره برداری معدن سنگ آهن 
بیجار صادر خواهد شد و دراین صورت مجوز استخراج از این 
معدن را از 750 هزار تن به دو میلیون تن افزایش خواهیم داد.

این شرکت در راستای توسعه سرمایه گذاریهای معدنی و تنوع 
بخشیدن به سبد محصول به تازگی ســرمایه گذاری خود را 
گســترش داده و با توجه به در اختیار گرفتن پهنه اکتشــافی 
راورکرمان )1200کیلومتر مربع( با پتانســیل ســرب، روی و 
همچنین امکان سرمایه گذاری روی سایر فلزات پایه خصوصا 

مس و طال را نیزدر برنامه خود دارد.

6
افزایش تولید و فروش ســنگ آهن و محصوالت 

فوالدی در چادرملو
در 7 ماه گذشــته میزان تولید کنسانتره سنگ آهن در مجتمع 
معدنــی چادرملو از مرز پنج میلیون تن عبور کرد و با 8 درصد 

رشد نســبت به برنامه پیش بینی شده به پنج میلیون و 196 
هزارتن رسید . همچنین طی همین مدت میزان تولید شمش 
فوالد در کارخانه فوالد سازی چادرملو به رکورد 494 هزارتن 
دست یافت که 6 درصد بیش از برنامه پیش بینی شده است .

میــزان تولید گندله آهن در مجتمع صنعتی چادرملو نیز به دو 
میلیون و 33 هزارتن رســید که این محصول هم بیشــتر از 

پیش  بینی برنامه بوده است .
بر اســاس همین گزارش، شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو 
دردوره 1 ماهــه منتهــی بــه 97/07/30 از محــل فروش 
محصوالت خود مبلغ 5,167 میلیارد ریال درآمد و طی 7 ماهه 
گذشته از فروش محصوالت خود بالغ بر 34 هزارو 360 میلیارد 
ریال درآمد کســب کرده است که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته 159 درصد رشد داشته است.

13
ذخیره باقی مانده سنگ آهن چادرملو کمتر از ۷0 

میلیون تن است
ابریشمی مدیر معدن چادر ملو گفت :ذخیره ه باقی مانده چادر 
ملو  کمتر از 70 میلیون اســت بر همین اساس این مجموعه 
برای کوتاه مدت، خرید سنگ آهن از معادن کوچک و متوسط 

منطقه را به میزان 2 تا 3 میلیون تن در سال در نظر دارد.
در بلند مــدت نیز برنامه بهــره بــرداری از آنومالی D19 و 
همکاری در برخی معادن ایمیدرو که از طریق مزایده در حال 

واگذاری هستند را در دستور کار گذاشته است.

26
افزایش تولید گندله سنگ آهن ایران

7 ماه گذشــته در ایران 24/ 21 میلیون تن گندله سنگ آهن 

تولید شــده که 36 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
رشد داشته اســت. دو تولید کننده بزرگ در این مدت شرکت 
معدنــی گل گهر بــا 03/ 7 میلیون تن و رشــد 15 درصدی 
و میدکو بــا 83/ 2 میلیون تن و رشــد 60 درصدی بوده اند.

همچنین 89/ 26 میلیون تن کنســانتره سنگ آهن و 68/ 13 
میلیون تن آهن اسفنجی در ایران تولید شده است که به ترتیب 
187  درصد و 24 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته اند.در 
حال حاضر محدودیتی در صادرات کنسانتره سنگ آهن ایران 
وجود ندارد؛ ولی صادرات آهن اســفنجی برای حمایت از بازار 
داخلی مگر در موارد خاص و با تایید رسمی، متوقف شده است.

29
آغــاز نصب تجهیــزات نخســتین کارخانه آهن 

اسفنجی ایرانی در چین 
مالرحمان با تاکید بر اینکه این طرح، نخستین پروژه برون مرزی 
ایران در آهن اســفنجی است،  تصریح کرد: این طرحی مشترک 
بین ایران و چین است که نقش شرکت ایرانی »ام ام ایی« ارائه 

تکنولوژی و بخشی از تامین تجهیزات است.
وی افزود: طبق بازدیدی که اخیرا مدیران »ام ام ایی« از این 
پروژه داشــتند،  مراحل نصب تجهیزات آغاز شده و امیدواریم 
کارخانه احیــای مســتقیم ایرانــی )PERED( به ظرفیت 

300هزار تن، سال آتی به بهره برداری برسد.
مالرحمان اظهار کرد: مسئوالن شرکت چینی »سی اس تی ام« 
در جلســه ای مشترک ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص روند 
پیشرفت پروژه، تمایل خود را برای امضای تفاهم نامه همکاری 
 MME مشــترک و اخذ لیســانس پِِرد به نمایندگی از شرکت
بــرای بازاریابی در چین اعالم کردند کــه این موضوع در حال 

انجام است.
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بازار فلزات اساسی 
1

گل گهر سود 6ماه خود را شناخت
معدنی و صنعتی گل گهر در دوره 6 ماهه منتهی به 97/06/31 )حسابرســی نشده( به ازای هر 
سهم 468 ریال سود محقق کرده است شرکت در سال مالی جاری سرمایه ی خود را 20درصد 
افزایش داده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم 103درصد 
رشد داشته ولی سود خالص رشد 142درصد داشته که عمدتا به خاطر افزایش 68درصد فروش 
است. این شرکت براساس عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به 97/12/29 مبلغ 16,831 

میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است.

1
 افزایش 51درصدی سود ذوب آهن اصفهان

ســهامی ذوب آهن اصفهان در دوره 6 ماهه منتهی به 97/06/31 )حسابرســی نشده( به ازای 
هرسهم 75 ریال سود محقق کرده است این در حالی است که شرکت در مدت مشابه سال قبل 
و به ازای هر ســهم 36 ریال زیان محقق کرده بــود. )افزایش 51درصد فروش از عمده دالیل 
شناسایی سود نسبت به مدت مشابه سال قبل است( این شرکت بر اساس عملکرد 6 ماهه برای 

سال مالی منتهی به 29/12/1397 مبلغ 2,494 میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است.

1
افزایش 60درصدی سود چادرملو در 6 ماه 9۷

سود هر سهم شرکت با توجه به گزارش 6 ماه 317 ریال بوده که نسبت به عملکرد 6 ماه شرکت 
در ســال 1396 حدود 170 درصد رشد کرده است . سود خالص سه ماه دوم شرکت نسبت به سه 
ماه اول 60 درصد پیشرفت کرده است و عمده دلیل این افزایش مربوط به میزان فروش محصول 
اســت . نرخ فروش محصوالت اصلی شــرکت نسبت به ســه ماه اول به جز شمش فوالد تغییر 
محسوسی نداشته است زیرا محصوالت تولیدی شرکت اعم از کنسانتره و گندله از اواسط شهریور 
مجوز خرید و فروش در بورس کاال داده شــده اســت که هنوز در صورت های مالی انعکاس پیدا 

نکرده است. در نتیجه احتمال افزایش نرخ محصوالت در نیمه دوم سال وجود دارد .

1
افزایش ۷4 درصدی سود فوالد مبارکه اصفهان

فوالد مبارکه اصفهان در دوره 6 ماهه منتهی به 97/06/31 )حسابرسی نشده( به ازای هر سهم 
533 ریال ســود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 74درصد رشد داشته که 
عمدتــا به خاطر افزایش 47درصدی فروش و افزایش 634 درصدی ســایر درآمدهای عملیاتی 

است. این شرکت براساس عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به 29/12/1397 
مبلغ 39,967 میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است.

13
هدف گذاری گهرزمین تولید 15 میلیون تن سنگ آهن ساالنه  است

علی اکبر پوریانی، مدیرعامل شــرکت سنگ آهن گهر زمین با بیان این مطلب در 
حاشیه برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آالت 
و تجهیزات وابسته تهران گفت: شرکت سنگ آهن گهر زمین به منظور استخراج 15 
میلیون تن ســنگ آهن در سال جهت تولید 10 میلیون تن کنسانتره و 10 میلیون 
تن گندله  در ســال 1383 به ثبت رسید . همچنین سهامداران این شرکت، شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر به میزان 30 درصد، گروه مدیریت و سرمایه گذاری امید 
به میزان 27,5 درصد، سرمایه گذاری غدیر به میزان 22,5  درصد و شرکت سرمایه 

گذاری توسعه معادن و فلزات به میزان 20 درصد هستند.
مدیرعامل بزرگترین معدن سنگ آهن خاورمیانه افزود : با اجرا و تکمیل طرح های 
شــرکت کارخانجات تولید 10 میلیون تن کنسانتره و 10 میلیون تن گندله و تامین 
خوراک کارخانجــات مذکور و عالوه بر آن تامین بخشــی از خوراک کارخانجات 

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، شرکت گهر زمین یکی از شرکت های برتر معدنی و صنعتی 
بورس خواهد بود.

15
تعیین ارزش پایه صادراتی براساس ارز نیمایی /سنگ آهنی ها ضرر می کنند

گمرک در ابالغیه ای مبنای محاســبه نرخ ریالــی ارزش کاالهای صادراتی در اظهارنامه های 
صادراتی را تغییر و بر مبنای میانگین هفتگی نرخ دالر بازار ثانویه )نیما( تعیین کرد که این خبر 

خوبی برای فوالدی هاست.
این موضوع اگرچه برای فوالدی ها به جهت نزدیک شدن نرخ پایه گمرکی به نرخ های واقعی 
صادراتی، مثبت اســت اما برای صادرکنندگان ســنگ آهن و گندله خبر منفی به شمار می آید 

چراکه میزان عوارض صادراتی سنگ آهنی ها را افزایش خواهد داد.
تا پیش از این ارزش پایه کاالهای صادراتی براساس نرخ ارز دولتی )4200 تومانی( تعیین می شد 

که تفاوت قابل توجهی با نرخ صادراتی کاالها به ویژه در خصوص فوالد داشت.

22
احتمال توقف صادرات گندله ایران به چین

صادرات گندله ایران به دلیل کاهش تقاضا در چین و افزایش هزینه های حمل کشتی با کاهش 
شــدید روبه رو شده است. بعد از حذف عوارض صادرات گندله در سال جاری روند صادرات این 
محصول روند صعودی پیدا کرد بطوریکه ارسال این محصول به چین جایگزین کنسانتره سنگ 
آهن شــده بود. اما طی یک ماه گذشــته همه چیز تغییر کرده است و صادرات این محصول به 
دلیل کاهش تقاضا در چین و افزایش هزینه حمل کشتی تا حد زیادی با مشکل فروش روبه  رو 

شده است.

25
صادرات  زیر یک میلیون دالر معاف از تعهد ارزی شد

عدنان موسی پور رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران جزئیاتی از برخی تغییرات 
در شرایط پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان را اعالم کرد.

قرار شد صادرات  زیر یک میلیون دالر معاف از تعهد ارزی شود و صادرات بین یک تا سه میلیون 
دالر شامل معافیت 50 درصدی شود که برای هزینه های صادرات، برای تجارت ریالی یا واردات 
در مقابل صادرات در نظر گرفته شد. همچنین مقرر شد که صادرات بین سه تا 10 میلیون دالر 
شامل معافیت 30 درصدی شود و صادرات باالی 10 میلیون دالر همچنان به روال قدیم، 90 تا 

95 درصد موظف به تعهد ارزی خواهند بود.
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صنعت مسکن
6

بانک مرکزی: مسکن در تهران 60.1 درصد گران شد
طبق اعالم بانک مرکزی، متوسط قیمت یک متر مربع بنای 
واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی 
در شــهر تهران در آبان ماه 7 میلیــون 280 هزار تومان بوده 
است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 60.1 درصد افزایش 
نشان می دهد. براســاس تازه ترین آمار بانک مرکزی متوسط 
قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مســکونی 
معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران در 
آبان ماه سال جاری 9 میلیون و 180 هزار تومان بود که نسبت 
به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 6,6  و 91,5 درصد 

افزایش نشان می دهد.
بررســی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر 
تهــران به تفکیک عمر بنا در آبان ماه ســال 1397 حاکی از 
آن اســت که از مجموع 6 هزار و 855 واحد مسکونی معامله 
شــده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 44 درصد بیشترین 
ســهم را به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقایسه با 
آبان ماه ســال قبل 3,2 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل 
به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 و بیش از 15 سال افزوده 

شده است.

10
افزایش وام مسکن جدی شد

نایب رئیس کمیســیون عمران مجلس با بیــان اینکه بانک 
مرکزی مطالعاتی را درباره افزایش ســقف تسهیالت مسکن 
آغاز کرده اســت،گفت: طبق گزارش های ارائه شــده، بانک 

مسکن متولی افزایش وام و ارائه به مشموالن خواهد بود.

12
افت 54 درصدی معامالت مسکن در آبان ماه

که  تورمی  رکود  نوشــت:  ایســنا 
هم اکنــون بــازار مســکن با آن 
مواجه شــده حاکی از آن است که 
این بازار در هر دو ســوی عرضه و 
تقاضا در اختیار سرمایه گذاران قرار 
دارد و احتماال در پس این افزایش 
اسمی قیمت، رکود 10 تا 12 فصلی 
نهفته که در نهایت با ورود تقاضای 
واقعی رونق می گیرد. کارشناسان، 
روند فعلی بازار مسکن را با توجه به 
آمارها به سمت رکود مطلق ارزیابی 
می کننــد. آبان ماه ســال جاری 
قیمت مسکن شــهر تهران با رشد 
91 درصدی نســبت به ماه مشابه 
ســال قبل به میانگین 9 میلیون و 
180 هزار تومــان در هر متر مربع 
رســید و همین موضوع به افت 54 

درصدی معامالت منجر شد.

18
دوســوم معامالت مسکن را ســوداگران انجام 

داده اند
صدیف بدری با اشــاره به اهمیت اعمال سیاست های مالیاتی 
بر حوزه مســکن، گفت: قطعاً باید برای مقابله با دالل بازی و 
ســوداگری در بازار مسکن تمهیدات ویژه ای اندیشید، ازاین رو 
الیحه مالیات بر عایدی مسکن در کمیسیون عمران مجلس 
مورد بررســی قرار گرفت، البته این الیحه برای بررسی بیشتر 
و کارشناسی تر به کمیته مسکن این کمیسیون ارجاع شد تا در 

زمان مقرر موردبحث و بررسی قرار گیرد. 
وی افزود: بر اساس گزارش مرکز آمار، حدود دوسوم معامالت 
بازار مسکن توســط دالالن و سوداگران صورت گرفته است، 
از ایــن  رو موافقان الیحه مالیات بر عایدی مســکن معتقدند 
کــه تصویب این الیحه، فضا را برای فعالیت دالالن بســیار 

تنگ خواهد کرد.

19
جزئیات تسهیالت مســکن انفرادی و انبوه سازان 

اعالم شد
 مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن گفت: تسهیالت ساخت 
مســکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیالت مسکن به 

انبوه سازان در تهران، تا سقف 60 میلیون تومان است.

22
با  همکاری دولت و شــهرداری: بافت فرســوده 

نوسازی می شود
تفاهم نامه همکاری مشــترک بین شرکت بازآفرینی شهری، 
شــهرداری و یک بخش خصوصی به منظــور اجرای برنامه 
ملی بازآفرینی امضا شــد. این تفاهم سه جانبه بین شهرداری 
تهران به عنوان مالک زمین و ارائه دهنده بخشی از تسهیالت 

و مشوق ها، گروه ســرمایه گذاری مسکن به عنوان توسعه گر 
و شــرکت بازآفرینی شــهری ایران به عنوان نماینده دولت و 
تأمین کننده بخشی از تسهیالت و مشوق هایی که در آیین نامه 

اجرایی پیش بینی شده منعقد شد.
 با انعقــاد تفاهم نامه مذکور، زمینه آغــاز عملیات اجرایی در 
این پروژه ها و همچنین حضور و مشــارکت سایر توسعه گران 

فراهم شود.

28
کاهش 16 درصدی اجاره و معامالت مسکن در تهران

ایرنا نوشــت: رئیس اتحادیه مشاوران امالک گفت: از ابتدای 
امســال تا پایان هشتم آبان ماه جاری تعداد قراردادهای اجاره 
و خرید و فروش مســکن در تهران 16درصد نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

30
نهاده هــای  قیمــت  درصــدی   49 افزایــش 

ساختمان های مسکونی تهران
مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت نهاده های ساختمان های 
مسکونی شهر تهران فصل تابستان1397)برمبنای سال پایه 
1390( منتشر شــد که بر این اساس درصد تغییرات میانگین 
شــاخص در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال 1397 
نســبت به میانگین شاخص در چهار فصل منتهی به تابستان 
سال 1396 معادل 26.7 درصد بوده که نسبت به همین اطالع 

در فصل قبل 17.4درصد با افزایش روبه رو بوده است.
شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران 
در فصل تابســتان 1397 به عدد 315.4رســید که این رقم 
نسبت به شاخص فصل قبل )250.8(، 25.7 درصد و نسبت به 
شاخص فصل مشابه سال قبل )211.6(، 49.1درصد افزایش 

داشته است.
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بازار قند و شکر
5

افزایش 110 درصدي واردات قند و شکر
میزان واردات قند و شــکر در چهار ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
بیش از 110 درصد رشــد داشــته اســت. به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجویان 
ایران)ایســنا(، طي این مدت بیش از 541 هزار تن قندو شکر از نیشکر تصفیه نشده بدون مواد 
خوش بوکننده یا رنگ کننده به ارزش 216 میلیون دالر به ایران وارد شده که این میزان واردات 
3,68 از وزن و 1,17 درصد از ارزش کل واردات ایران طي چهار ماه نخســت ســال جاري بوده 
است. همچنین مقایسه این آمار با واردات قند و شکر در چهار ماهه نخست سال گذشته حاکي از 
رشد 61 درصدي در وزن و 110 درصدي در ارزش این واردات دارد. بر این اساس میزان واردات 
این محصول در چهار ماهه نخست سال گذشته بیش از 336 هزار تن به ارزش 102 میلیون دالر 
بود که 2,04 درصد از وزن و 0,65 درصد از ارزش کل واردات ایران را طي این مدت را شــامل 
مي شد. همچنین آمار گمرک ایران نشان مي دهد در حالي که قیمت متوسط هر کیلو قند و شکر 
وارد شده به ایران در چهار ماهه نخست سال گذشته 0,3 دالر )معادل حدود 300 تومان( بود، در 

چهار ماهه امسال این رقم به 0,4 دالر )معادل حدود 400 تومان( رسیده است.

13
قیمت پیشنهادي خرید تضمیني چغندر قند براي سال زراعي 9۷-98

وزارت جهاد کشاورزي قیمت پیشنهادي چغندر قند بهاره براي سال زراعي 98-97 را با 9درصد 
افزایش نســبت به قیمت سال قبل، 3403 ریال، قیمت خرید تضمیني چغندر قند پاییزه را با10 

درصد افزایش نسبت به سال گذشته 3338 ریال اعالم کرد.

2۷
شکر ارزان هندی، داد استرالیا را هم در آورد!

به گزارش روزنامه »فاینشیال اکسپرس« ، استرالیا اعالم کرده یارانه دولت هند به تولیدکنندگانش 
باعث کاهش قیمت نهایی شــکر هندی شده و این موضوع به شدت تولیدکنندگان استرالیایی 

را متضرر کرده است.
روزنامه مذکور در همین رابطه به نقل از سیمون بیرمنگام وزیر تجارت استرالیا نوشت: بعد از آن 

که هند 725 میلیون دالر یارانه به تولیدکنندگان شکرش پرداخت کرد و موجب افزایش نگرانی 
کانبرا شد، استرالیا مجبور شد این موضوع را به سازمان تجارت جهانی ارجاع دهد. بیرمنگام گفت: 
اگر چه ممکن است حل و فصل این پرونده بسیار زمانبر باشد اما امیدواریم هند نسبت به موضوع 
یارانه ها تغییر نگرش بده. بحث های اولیه در مورد این پرونده در جلسه کمیته کشاورزی سازمان 

تجارت جهانی در ماه جاری برگزار خواهد شد.
در ادامه، این روزنامه هندی نوشت: اسکات موریسن، نخست وزیر استرالیا که در حاشیه اجالس 
ســران کشورهای آسیای شرقی با همتای هندی خود، نارندرا مودی دیدار کرد موضوع شکر راه 

مطرح کرد و گفت استرالیا برای حل این مساله تمام گزینه های ممکن را بررسی خواهد کرد.

30
اصالح خطوط تولید قند و شکر با سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزیر جهادکشاورزی گفت: حضور هیات اتحادیه اروپا 
در فاصله 2 هفته از آغاز دور جدید تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران، بیانگر عزم جدی این 

اتحادیه برای توسعه روابط تجاری کشاورزی و مواد غذایی با ایران است.
علی اکبر مهرفرد در حاشــیه همایش مشترک »توسعه همکاری های کشاورزی، استانداردها و 
تجارت مواد غذایی و کشــاورزی بین جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اروپا« در تهران افزود: 
زمینه صادراتی محصوالت کشاورزی ایران به اتحادیه اروپا زیاد است؛ تا جایی که برای صادرات 
محصوالت ایرانی همچون میگو، قزل آال، خرما، محصوالت لبنی، انواع خشکبار، زعفران و پسته 

ایرانی با این اتحادیه صحبت شد تا صادرات این محصوالت صورت گیرد.
وی یادآوری کرد در قالب تجارت دوجانبه با اروپا، ایران به استانداردســازی و توســعه تولیدات 
کشاورزی و غذایی ایرانی نیاز دارد و به دنبال واردات، انتقال فناوری، سرمایه گذاری و صادرات 
اســت. به گفته وی، برای تولید بذر اصالح شده، سموم کم خطر، ماشین آالت کاشت، داشت و 
برداشت محصوالت مختلف، خط تولید صنایع غذایی، تولید برخی مکمل ها، اصالح خطوط تولید 

قند و شکر و لبنیات به سرمایه گذاری خارجی و مستقیم نیاز است.
معاون وزیر جهادکشــاورزی یکی از مشکالت بخش کشاورزی را وضعیت آبی کشور دانست و 
افزود: در صورت افزایش بهره وری آب در بخش کشــاورزی می توانیم تجارت تولیدات خود را 

به سرعت افزایش دهیم.
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بازار سیمـان
5

حــدود 80 میلیون تن ســیمان در کشــور تولید 
می شود  

عبــاس صفاکیش با تبیین برنامه هــا و راهبردهای هلدینگ 
فارس و خوزستان و سیمان تامین خاطرنشان کرد: در6 ماهه 
نخســت 3 میلیون و 371 هزار تن و حجم صادرات سیمان 3 
میلیون و 453 هزار تن بوده و درمجموع 6 میلیون و 824 هزار 

تن سیمان و کلینکر صادر شده است.
 نایب رییس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت ســیمان کشور 
افزود: تولید کلینکر درنیمه نخســت امســال نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 2.2 درصد افزایش داشته و صادرات کلینکر و 

سیمان در مجموع  12.6 درصد رشد داشته است.  

8
عملیات اجرایی فاز 4 کارخانه سیمان دورود قطعا 

کلید خواهد خورد 
مهندس مجید کیان پور  ضمن بیان اینکه هیچ عاملی نمی تواند 
مانع احداث فاز 4 کارخانه ســیمان شود، گفت: توقف پرونده 
عملیاتی شــدن فــاز 4 این کارخانه مهم شهرســتان دورود، 

شایعه  ای بیش نیست.
این نماینده مجلس ادامــه داد: عملیات اجرایی فاز 4 کارخانه 
سیمان قطعا کلید خواهد خورد و هیچ عاملی نمی تواند مانع از 

تحقق این مهم شود.

10
حجم صادرات سیمان تا پایان سال به 12 میلیون 

تن می رسد 
اسماعیل کاظمی قهی رئیس اتحادیه فروشندگان گچ، سیمان 
و مصالح ساختمانی ،درباره وضعیت بازار سیمان در کشور اظهار 
کرد: در 6 ماه ابتدای ســال جاری، حجم صادرات ســیمان 6 
میلیون تن بوده که امید می رود حجم صادرات سیمان تا پایان 

سال به 12 میلیون تن برسد.

 پیش بینی افزایش قیمت سیمان 
وی با اشــاره به اینکه در زمینه ســیمان مشکلی وجود ندارد 
افزود: افغانســتان، عراق و سایر کشورهای همسایه می توانند 
بازار مناسبی برای این کاال باشند که البته تولیدکنندگان داخلی 

به دنبال دستیابی به این بازار ها هستند.
رئیس اتحادیه فروشــندگان گچ، سیمان و مصالح ساختمانی 
با بیان اینکه رکود می تواند در اقتصاد کشــور تاثیرگذار باشد 
تصریــح کرد: برای رفع رکود فعلی موجود در بازار داخلی باید 
صنعت ساختمان ســازی براساس کارشناسی های الزم فعال 
شــود. به گفته کاظمی قهی، امید می رود مســئوالن بتوانند 
با برنامه ریزی مناســب در جهت بهبود  وضعیت این کاال ها 

گام بردارند.

15
رشد 51درصدي فروش جهاني سیمان؛ این بازار 

85 میلیون تني 
به گزارش آرمان اقتصادی از سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران)ایمیدرو(، به نقل از وب سایت ویتنام نیوز 
)Viet Nam News(، رشد تقاضای سیمان، فروش جهانی 
این ماده معدنی را طی 10ماه نخست سال جاری میالدی به 
85میلیون و 230هزار تن رساند که حاکی از رشد 51 درصدی 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
در برنامه فروش ســاالنه سیمان پیش بینی شده بود که 83تا 
85 میلیون تن ســیمان در سال 2018 به فروش برسد این در 
حالی اســت که به دلیل افزایش تقاضــا در بازارهای جهانی، 
فروش ســیمان تنها طی مدت 10 ماه از اهداف برنامه عبور 

کرد.

16
چهار میلیون دالر سیمان از دلیجان صادرشد 

اقتصاد ایران: خمین - مسئول امور صنایع اداره صنعت، معدن 
و تجارت دلیجان گفت: چهار میلیون دالر ســیمان در ســال 

جاری از این شهرستان به کشورهای دیگر صادر شد.
»جواد بازوکار« افزود: این میزان ارزآوری بابت صادرات 225 
هزار و 415 تن سیمان خاکستری به کشورهای عراق، فیلیپین 

و بنگالدش عاید کشور شده است.
وی اظهار کرد: بیش از 500 هزار تن سیمان امسال در کارخانه 
سیمان این شهرســتان تولید و به بازارهای داخلی و خارجی 

صادر شده است.

20
سیمان یاسوج به کویت صادر می شود 

این محموله بــه ارزش 325 هزار دالر بــوده که اظهار نامه 
صادراتی آن در گمرک کهگیلویه و بویراحمد انجام شده است.

وی افزود: نخســتین محموله کلینگر سیمان یاسوج از طریق 
گمرک این اســتان به گمرک بوشــهر انتقال داده می شود و 
ســپس به کشــور کویت صادر می شــود. احمدی بیان کرد: 
گمرک کهگیلویه و بویراحمد برای انجام تشــریفات صادرات 

شرکت های تولیدی استان آمادگی شبانه روزی دارد.

24
کاهش تولید ســیمان ازبکستان با افزایش قیمت 

انرژی 
با اشاره به کاهش 4.7 درصدی تولید سیمان در ازبکستان 
طی 9 ماه ابتدایی ســال 2018 میــالدی، افزایش بیش از 
60  درصــدی قیمت انرژی های گاز و برق در این کشــور 
را علت اصلی کاهش تولید ســیمان در ازبکســتان عنوان 

کرده است.
در مدت مذکور 5.6 میلیون تن ســیمان در کشور ازبکستان 
تولید شده اســت که این میزان در مدت مشابه سال 2017، 

معادل 5.9 میلیون تن بوده است. 
همچنین آمارها نشان می دهد که حدود 80 درصد از سیمان 
تولیدی ازبک ها از طریق بورس کاالی این کشــور تاکنون 

فروخته شده است.
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 چگـونه در معـامالت 
خونسـرد باشیم؟

الناز جمالی
کارشناس بازار سرمایه 

هر استراتژی که درصد موفقیتش باالتراز  50 درصد باشد
سودده هست حتی اگر
ریسک به ریواردش

یک به یک باشد

برای اینکه یک معامله گر موفق باشید، باید بتوانید منطقی رفتار کرده و خود را از احساسات جدا کنید. بسیاری از تریدرهای تازه کار به قدری هیجان زده می شوند که انگار سوار ترن هوایی هستند! 
موقعی که سود می کنند خود را در اوج دنیا می بینند، اما امان از روزی که ضرر کنند. فکر می کنند دنیا به آخر رسیده و به قعر دره های نا امیدی پرت می شوند. اینها دقیقا همان احساسات خطرناک 

هستند.
اما برعکس این افراد، تریدرهای حرفه ای که ســرد و گرم چشــیده بازار هســتند این رفتارها را ندارند و آرام و خونسرد کار خود را انجام می دهند حتی اگر دچار ضرر و زیان های متوالی شوند. چرا 
خونسرد می مانند؟ چون دقیقا می دانند در حال انجام چه کاری هستند. کامال برعکس تریدرهای تازه کار، حرفه ای ها اجازه نمی دهند که باال و پایین شدن بازار برخالف جهت آن ها، احساسات شان 

را نیز باال و پایین کند و تحت تاثیر قرار دهد.
اگر می خواهید یک تریدر حرفه ای شوید، شما هم باید مثل حرفه ای ها رفتار کنید، نه در ظاهر، بلکه در عمل! بنابراین یک چارت مملو از اندیکاتورهای رنگارنگ و خطوط روند و فیبوناچی شما را 

حرفه ای جلوه نمی دهد بلکه رفتار شما در زمان معامله است که حرفه ای بودن یا نبودن شما را مشخص می کند.
پس راحت باشــید و احساســات را تا آنجا که می توانید کنار بگذارید. اگر احســاس های مخرب داشته باشید، باعث می شود به استراتژی خودتان که شاید بسیار هم کارآمد باشد شک کنید و پیروی 
نکردن از استراتژی به اشتباهات پیاپی در معامله منجر خواهد شد. اما آن روی سکه حالتی است که به سود می رسید و همه چیز خوب پیش می رود. طبیعی است که بسیار هیجان زده می شوید و 

احساس عالی بودن دارید. احتماال با خود میگویید:»آررررره ، االن هیچ چیزی نمی تونه منو متوقف کنه! من شکست ناپذیرم!«
اعتماد به نفس بیش از حد مطمئناً برای شما دردسرساز خواهد شد. وقتی همه چیز بر وفق مراد پیش می رود، شما احساس اطمینان خاطر می کنید و فکر می کنید که کمی جا برای ریسک بیشتر 
و رسیدن به سودهای بهتر و بزرگ تر دارید. همه این ها ناشی از سرخوشی سودهای قبلی است. خیلی راحت کلیک می کنید. Buy و Sell استراتژی معامالتی خود را فراموش می کنید و با حالت 

خوش خیاالنه ای روی دکمه های شما خیلی خوب هستید!!! پس حتما معامالت تان همگی به سود منجر می شود!!! استراتژی دیگر چیست؟ 
این ها مال تازه کارهاســت!!! شــما بازار را مثل کف دست تان 
می شناســید!!! یک ریسک بزرگ و بدون مدیریت سرمایه! وای 
اگر به سود منجر شود خیلی عالی است و می تواند یک پیروزی 
تاریخی برای تان باشد! اما معامله ای که قرار بود رویایی باشد به 
یک سوهان روح تبدیل می شود و احتماال از آنچه که تا به حال 
سود کرده بودید بیشــتر هم ضرر کردید. چون قوانین مدیریت 
سرمایه را فراموش کرده بودید و به نوعی طمع را وارد معامالت 
تان کردید. یادتان باشــد که معامله گری قمار نیست. این یک 
تجارت اســت که با تصمیمات افراد سر و کار دارد؛ بنابراین شما 
نمی خواهید که تجارت  تان بر پایه احساس بنا شود. اما برای اینکه 
خونســرد بوده و بر احساس تان کنترل داشته باشید می توانید از 

راهکارهای زیر استفاده کنید.
1-  شما همیشه برنده نخواهید بود!

2-  با سرمایه کافی معامله کنید!
3-  بعد از موفقیت در هر معامله جشن نگیرید، بعد از هر شکست ماتم!

در مجموع باید گفت متغیرهای مرتبط برای تصمیم گیری در مورد 
بسیار زیاد هســتند و مخصوصا در شرایط فعلی کار را سخت کرده 
اســت. این را هم همیشــه باید به یاد داشته باشیم که همه چیز در 
بازارهای مالی احتمالی اســت. گاهی اوقات احتمال ها قوی تر، بو 
گاهی ضعیف تر هستند. احساسات را کنار بگذارید و منطق را پیش 

بگیرید. سعی کنید یک بازار شناس حرفه ای شوید.
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هلـدینگ صنـایع معدنی خـاورمیانه
معرفی شرکت

میدکو در سال 86 در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسید و در سال 90 در فرابورس عرضه شد. در حال حاضر شرکت جزو واحد تجاری و فرعی بانک پاسارگاد است. آخرین افزایش سرمایه 
شرکت نیز در شهریور سال جاری و به میزان 22 درصد از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران صورت گرفت و سرمایه شرکت به 29،000 میلیارد ریال رسید. سهامداران باالی 5 درصد شرکت 
شــامل شرکت های مبنای خاورمیانه )17.54درصد(، سرمایه گذاری پارس آریان )9.88 درصد( راهبر سرمایه ایرانیان )7.64 درصد(، گروه ارزش آفرینان پاسارگاد )7.18 درصد(، تجارت پیشگامان 

میهن نگر پارس )5 درصد( هستند. همچنین اکثر سهامداران میدکو از زیر مجموعه های بانک پاسارگاد هستند.
میدکو در شرکت هایی با فعالیت های معدنی و فلزی سرمایه گذاری کرده است. جدول زیر ظرفیت تولید مجموعه میدکو و سهم آن از ظرفیت تولیدی کشور را نمایش می دهد.

همچنین شرکت به منظور دستیابی به ظرفیت های تولیدی زنجیره اصلی خود، معادن زیر را در اختیار دارد.

بهای تمام شده پرتفوی سرمایه گذاری شرکت در پایان آذر ماه سال جاری مبلغ 29،044 میلیارد ریال بوده که بیش از 95 درصد آن در صنعت فلزات اساسی است. همچنین 99,5 درصد بهای تمام 
شده شرکت مربوط به سرمایه گذاری در شرکت های خارج از بورس است. نمودار زیر پرتفوی غیر بورسی شرکت را براساس بهای تمام شده مجموعه ها نمایش می دهد.

منبع: دیده بان
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شرکت در سال مالی منتهی به 96/12/29 مبلغ  4،669 میلیارد ریال درآمد سود سهام گزارش کرده که نسبت به سال گذشته رشد 56 درصدی داشته است. 3،150 میلیارد ریال از این مبلغ از محل 
سود شرکت فوالد سیرجان ایرانیان و 1،420 میلیارد ریال از محل شرکت فوالد زرند ایرانیان است. بنابراین در سال گذشته عمده درآمد میدکو از محل شرکت های فوق حاصل شده و میدکو مالکیت 

100 درصدی آن دو را در اختیار دارد. در ادامه به بررسی مهم ترین زیر مجموعه های شرکت می پردازیم.

 فوالد سیرجان ایرانیان
فوالد سیرجان در سال 1388 در اداره ثبت شرکت ها در تهران به ثبت رسید. پروژه های در دست اقدام آن در شهرهای سیرجان و بردسیر استان کرمان واقع شده است.  پروژه های شرکت شامل:

 کارخانه کنسانتره سنگ آهن 2 میلیون تن
 توسعه کارخانه کنسانتره 2 میلیون تن

 کارخانه گندله سازی 2.5 میلیون تن
 کارخانه احیاء مستقیم یک میلیون تن )آهن اسفنجی(

 کارخانه فوالدسازی یک میلیون تن
در پایان سال 96، تولید کنسانتره سنگ آهن شرکت نسبت به سال 95 با رشد 132 درصدی 2,06 میلیون تن و تولید آهن اسفنجی با رشد 120 درصدی 800 هزار تن و تولید گندله با رشد 117 
درصدی 1,5 میلیون تن بوده است. همچنین در پایان مهر ماه سال 97، بهره برداری از کارخانه فوالد سازی شرکت آغاز و اولین شمش فوالد در کارخانه فوالدسازی مجتمع فوالد بردسیر تولید شد. 

تکنولوژی تولید فوالد شرکت احیاء مستقیم است؛ بنابراین افزایش نرخ های الکترود گرافیتی و هزینه برق روی سودآوری این شرکت تاثیر گذار است.
در پایان دوره 6 ماهه منتهی به 97/03/31 تراز ارزی شرکت منفی و شامل )525(  میلیون یوان بدهی ناشی از تسهیالت فاینانس بابت طرح گندله سازی و )146( میلیون دالر تسهیالت صندوق 

توسعه ملی بابت طرح فوالدی است.
معدن 4 گل گهر ســیرجان از تیرماه 94 از ســوی ســازمان توسعه  و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به مدت 18 سال به شرکت میدکو واگذار و استخراج از این معدن مجددا از مرداد 95 آغاز 

شد. بهره برداری از معدن 4 گل گهر سیرجان در سال 96 حدود 2,07 میلیون تن سنگ آهن بوده است.
شرکت در سال 96 مبلغ 1،168 میلیارد ریال سنگ آهن از شرکت ایمیدرو و گهر زمین خریداری کرده است. با توجه به اینکه یکی از مهم ترین مزیت های زیر مجموعه های میدکو وجود زنجیره 

کامل تولید فوالد در این شرکت ها است بنابراین انتظار داریم با بهره برداری از طرح ها، میزان استخراج از معادن در اختیار شرکت نیز افزایش یابد.
شرکت 6 ماهه منتهی به 97/03/31 مبلغ 6،909 میلیارد ریال فروش داشته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 104 درصد رشد داشته است، همچنین سود خالص شرکت نیز با رشد 72 درصدی 

مبلغ 1،926 میلیارد ریال گزارش شده است.
به منظور برآورد سودآوری سال مالی منتهی به آذر 9۷ مفروضات به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

 شرکت 40 درصد ظرفیت طرح توسعه کنسانتره سنگ آهن و 10 درصد فوالد سازی را بهره برداری کند.
 نرخ شمش 420 دالر به ازای هر تن و نرخ کنسانتره فوب خلیج فارس 70 دالر به ازای هر تن

 متوسط نرخ دالر 75،000 ریال برای فروش محصوالت در نیمه دوم سال و 85،000 ریال به منظور تسعیر بدهی های ارزی )غیر از تسهیالت صندوق توسعه ملی(
 نرخ تورم نیمه دوم سال مالی 20 درصد و نرخ افزایش دستمزد 12 درصد

به منظور برآورد سودآوری سال مالی 98 مفروضات به شرح زیر در نظر گرفته شده است:
 شرکت 60 درصد ظرفیت طرح توسعه کنسانتره سنگ آهن و 30 درصد فوالد سازی را بهره برداری کند.

 80 درصد تولید فروش فوالد به صورت صادراتی
 نرخ شمش 400 دالر به ازای هر تن و نرخ کنسانتره فوب خلیج فارس 67 دالر به ازای هر تن

 متوسط نرخ دالر 10،000 ریال برای فروش محصوالت و تسعیر بدهی های ارزی )غیر از تسهیالت صندوق توسعه ملی(
 متوسط نرخ قروش فوالد خوزستان 34،000 ریال به ازای هر کیلو

 نرخ تورم 30 درصد و نرخ افزایش دستمزد 20 درصد
 نرخ افزایش هزینه انرژی 30 درصد

جدول زیر سود دوره های گذشته شرکت و برآورد سود دوره های آتی را نمایش می دهد:
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فوالد زرند ایرانیان
شرکت در سال 1387 در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسید و پروژه ها و کارخانجات شرکت در شهرستان زرند استان کرمان واقع شده است. پروژه های شرکت شامل:

  کارخانه کنسانتره سنگ آهن 2 میلیون تن
  کارخانه توسعه کنسانتره سنگ آهن 2 میلیون تن

  گندله سنگ آهن زرند 2.5 میلیون تن
  کارخانه کک سازی زرند 1 - 400 هزار تن
  کارخانه کک سازی زرند 2- 800 هزار تن

  کارخانه فوالد سازی 1.5 میلیون تن
شرکت در 6 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 مبلغ 4،247 میلیارد ریال فروش داشته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد 67 درصدی داشته است. همچنین سود خالص شرکت در این دوره رشد 
93 درصدی را تجربه کرده و به 1،121 میلیارد ریال رسیده است.  شرکت در سال مالی منتهی 30 آذر 96 حدود 1,3 میلیون تن گندله سنگ آهن داخلی، 191 هزار تن کک متالوژی و 62 هزارتن 
کنسانتره سنگ آهن داخلی فرخته است همچنین در این دوره حدود 12 هزار تن صادرات کنسانتره گزارش نموده است. در گزارش 6 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 اگر چه میزان فروش گندله 877 
هزار تن گزارش شده که 65 درصد فروش سال 96 است، اما در خصوص کک حدود 38 هزار تن فروش داشته که حدود 19 درصد فروش این محصول در سال مالی 96 بوده که حاکی از فروش 
نامناسب این محصول است. تکنولوژی تولید فوالد شرکت از کوره بلند است و با راه اندازی طرح فوالد، شرکت کک تولیدی خود را برای تولید فوالد مصرف خواهد کرد. بر اساس گزارش 6 ماهه 

حسابرسی شده، شرکت حدود 84,35 درصد از پروژه فوالد سازی خود را تکمیل کرده است.
خالص تراز ارزی شــرکت در پایان دوره 6 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 مبلغ 21 میلیون یورو و 4,3 میلیارد یوان منفی اســت. حدود 439 میلیون یوآن از تسهیالت بابت طرح گندله سازی و حدود 

3،648 میلیون یوان بابت طرح فوالد سازی است.
معدن ســنگ آهن جالل آباد زرند یکی از ذخایر بزرگ ســنگ آهن ایران اســت. عیار متوسط 43 درصد و ظرفیت استخراج ساالنه معدن 6 میلیون تن سنگ آهن است. براساس گزارشات میدکو، 

استخراج این معدن در سال 96 حدود 1,2 میلیون تن بوده است.
به منظور برآورد سودآوری سال مالی 9۷ مفروضات به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

 شرکت 30 درصد ظرفیت طرح توسعه کنسانتره سنگ آهن و 70 درصد از کک سازی 1 زرند را بهره برداری کند.
 نرخ شمش 420 دالر به ازای هر تن

 متوسط نرخ دالر 75،000 ریال برای فروش محصوالت در نیمه دوم سال و 85،000 ریال به منظور تسعیر بدهی های ارزی )غیر از تسهیالت صندوق توسعه ملی(
 نرخ تورم نیمه دوم سال مالی 20 درصد و نرخ افزایش دستمزد 12 درصد

به منظور برآورد سودآوری سال مالی 98 مفروضات به شرح زیر در نظر گرفته شده است:
 شرکت 50 درصد ظرفیت طرح توسعه کنسانتره سنگ آهن، 40 درصد از کل طرح کک سازی و 30 درصد فوالد سازی را بهره برداری کند.

 نرخ شمش 400 دالر به ازای هر تن و نرخ کنسانتره فوب خلیج فارس 67 دالر به ازای هر تن
 متوسط نرخ دالر 10،000 ریال برای فروش محصوالت و تسعیر بدهی های ارزی )غیر از تسهیالت صندوق توسعه ملی(

 متوسط نرخ قروش فوالد خوزستان 34،000 ریال به ازای هر کیلو
 نرخ تورم 30 درصد و نرخ افزایش دستمزد 20 درصد

 نرخ افزایش هزینه انرژی 30 درصد
جدول زیر سود دوره های گذشته شرکت و برآورد سود دوره های آتی را نمایش می دهد:
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 insu.vrad@gmail.com 
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فوالد بوتیان ایرانیان
شرکت در سال 90 در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسید و در حال حاضر محل فعالیت اصلی شرکت در کرمان واقع است. پروژه های شرکت شامل:

 کارخانه تولید گندله سنگ آهن: 2.5 میلیون تن
 کارخانه احیاء مستقیم: 2 میلیون تن

 کارخانه فوالد سازی: 1.5 میلیون تن
 واحد برق بوتیای کرمان: 500 مگاوات

براســاس گزارشــات شرکت تا پایان سال 96، پیشرفت پروژه فوالدســازی 35,3 درصد و نیروگاه سیکل ترکیبی 7 درصد بوده و پروژه گندله سازی شرکت 99,9  درصد بوده است. شرکت در سال 
96 مقدار 149 هزار تن گندله ســنگ آهن فروخته که در 6 ماهه منتهی به 97/03/31 مقدار فروش گندله به 447,7 هزار تن رســیده اســت. فروش شرکت در 6 ماهه منتهی به 97/03/31 مبلغ 
1،968,9 میلیارد ریال فروش داشته این در حالی است که شرکت در سال مالی گذشته 566,7 میلیارد ریال فروش گزارش کرده است.  سود خالص شرکت نیز در دوره 6 ماهه اول سال مالی 97، 
مبلغ 242,7 میلیارد ریال بوده که نسبت به مبلغ 39 میلیارد ریالی سود خالص کل سال مالی 96 رشد قابل مالحظه ای داشته است. شرکت کنسانتره مورد نیاز برای تولید گندله را خریداری می کند.
وضعیت تراز ارزی شرکت در پایان دوره 6 ماهه منتهی به 97/03/31 شامل 776,6 میلیون یوآن تسهیالت ارزی صندوق توسعه ملی و 52,8 میلیون یوآن حساب ها و اسناد پرداختنی ارزی است.

به منظور برآورد سودآوری سال مالی 9۷ مفروضات به شرح زیر در نظر گرفته شده است:
 شرکت 40 درصد ظرفیت طرح گندله سنگ آهن را بهره برداری کند.

 نرخ شمش 420 دالر به ازای هر تن
 متوسط نرخ دالر 75،000 ریال برای فروش محصوالت در نیمه دوم سال و 85،000 ریال به منظور تسعیر بدهی های ارزی )غیر از تسهیالت صندوق توسعه ملی(

 نرخ تورم 20 درصد و نرخ افزایش دستمزد 12 درصد
به منظور برآورد سودآوری سال مالی 98 مفروضات به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

 شرکت 80 درصد ظرفیت طرح گندله سنگ آهن را بهره برداری کند.
 نرخ شمش 400 دالر به ازای هر تن

 متوسط نرخ دالر 10،000 ریال برای فروش محصوالت و تسعیر بدهی های ارزی )غیر از تسهیالت صندوق توسعه ملی(
 متوسط نرخ قروش فوالد خوزستان 34،000 ریال به ازای هر کیلو

 نرخ تورم 30 درصد و نرخ افزایش دستمزد 20 درصد
 نرخ افزایش هزینه انرژی 30 درصد

جدول زیر سود دوره های گذشته شرکت و برآورد سود دوره های آتی را نمایش می دهد:

شرکت بابک مس ایرانیان:
شرکت در سال 1389 در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسید و محل پروژه های شرکت در اطراف شهر بابک واقع در استان کرمان است.

پروژه های شرکت شامل:
محصوالت لوله های مسی با ظرفیت 12 هزار تن

محصول کاتد مس با ظرفیت 50 هزار تن
شــرکت به منظور تولید کاتد مس از روش تانک بیولیچیننگ اســتفاده می کند. درصد پیشــرفت کارخانه مس کاتدی شهر بابک تا پایان سال 96 حدود 91,14 درصد بوده است. شرکت در 6 ماهه 
منتهی به 31 خرداد 97 حدود 610 تن لوله مسی داخلی و حدود 57 تن لوله مسی صادراتی فروخته و از این محل 226,6 میلیارد ریال درآمد داشته است. الزم به ذکر است که در این دوره فروشی 
از محل کاتد مس گزارش نکرده است. شرکت برای این دوره مبلغ 7,4 میلیارد ریال سود خالص ثبت کرده است. وضعیت ارزی شرکت در این دوره شامل 89,9 میلیون دالر تسهیالت بلند مدت 
دریافتی از صندوق توسعه ملی است. با توجه به بررسی های انجام شده برنامه مشخصی برای بهر برداری از کارخانه کاتد مس شرکت در سال جاری و سال آتی وجود ندارد. بنابراین در این گزارش 

برآورد سودی برای این شرکت در این دوره صورت نگرفته است.
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برآورد سود میدکو
به منظور برآورد سود سال 97 و 98 شرکت میدکو، فرض کردیم که شرکت های زیر مجموعه سود خود را متناسب با سال های گذشته تقسیم کند. در این صورت انتظار داریم سودآوری شرکت 

میدکو برای سال آتی به شرح زیر باشد.

محاسبه NAV سهم
براساس ترازنامه 6 ماهه منتهی به 30 شهریور 97 شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، حقوق صاحبان سهام مبلغ 25،750 میلیارد ریال و بهای تمام شده سرمایه گذاری های 
بلند مدت 31،352 میلیارد ریال است. چنانچه برای سه شرکت فوالد سیرجان، فوالد زرند و فوالد بوتیان نسبت p/e را 4 در نظر بگیریم و باقی سهام پرتفوی غیر بورسی را براساس بهای تمام شده 
و سهام پرتفوی بورسی را نیز براساس ارزش بازار لحاظ کنیم در آن صورت ارزش روز سرمایه گذاری های شرکت به 98،311 میلیارد خواهد رسید که مبلغ 66،959 میلیارد ریال به حقوق صاحبان 

سهام اضافه خواهد شد و ارزش روز حقوق صاحبان سهام به 110،346 میلیارد ریال خواهد رسید. 
هیات مدیره در 26 شهریور ماه 97 به میزان 22 درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی را تصویب کرده است که با لحاظ افزایش سرمایه فوق، ارزش روز حقوق صاحبان سهام به 

97،949 میلیارد ریال خواهد رسید. با توجه به اینکه تعداد سهام شرکت بعد از اعمال افزایش سرمایه 29 میلیارد سهم است، به این ترتیب nav هر سهم 3،378 ریال محاسبه خواهد شد.
 

نتیجه گیری:
پروژه های شرکت عمدتا در زنجیره تولید فوالد می باشد. مهمترین ویژگی این شرکت وجود زنجیره کامل تولید فوالد در شرکت های زیر مجموعه است. به طوری که شرکت های زیر مجموعه 
با در اختیار داشــتن معادن و اســتخراج سنگ آهن کنسانتره و گندله و ســپس فوالد تولید می کنند که می تواند به افزایش حاشیه سود ناخالص شرکت های زیر مجموعه منجر شود. میدکو هر دو 
تکنولوژی تولید فوالد به روش احیاء مســتقیم و کوره بلند را در زیر مجموعه های خود داراســت. با توجه به درصد پیشرفت طرح ها و نزدیک شدن به تکمیل طرح ها انتظار رشد قابل مالحظه در 

سودآوری شرکت در سال 98 وجود دارد. 
با این حال با توجه به اینکه در سال های ابتدایی راه اندازی طرح فوالد سازی مقدار تولید کمتر از ظرفیت نهایی است اما از طرف دیگر استهالک طرح نیز با راه اندازی آن در بهای تمام شده ظاهر 
خواهد شد حاشیه سود ناخالص رشد محدودی خواهد داشت اما با گذر زمان انتظار رشد قابل توجه در حاشیه سود ناخالص متناسب با میزان بهره برداری از طرح وجود دارد. نکته دیگر در خصوص 

شرکت های زیر مجموعه مربوط به بدهی های ارزی است. 
شرکت های زیر مجموعه به منظور تکمیل طرح های توسعه ای خود در سال های گذشته اقدام به شناسایی بدهی های قابل توجه ارزی کرده، به ویژه شرکت فوالد زرند که حجم بدهی های ارزی 
شرکت بیش از چهار میلیارد یوآن است که با توجه به جهش نرخ ارزهای خارجی، زیان های تسعیر ارز قابل توجهی برای شرکت های زیر مجموعه رقم خواهد خورد. به منظور بازپرداخت بدهی ها 

نیز چنانچه شرکت های زیر مجموعه بتوانند طرح های فوالدی را به ظرفیت رسانده قادر خواهند بود از محل ارز ناشی از صادرات بدهی های خود را بپردازند. 
بخشــی از تســهیالت ارزی نیز از محل صندوق توسعه ملی تامین شده است که اخیرا پیشنهادی در خصوص تبدیل تسهیالت ارزی به ریال براساس نرخ برابری ارز در زمان دریافت تسهیالت و 
بازپرداخت آن با نرخ 15 درصد به وزارت اقتصاد و دارایی ارائه شده است که در صورت تصویب این پیشنهاد شرایط مساعدی پیش روی شرکت قرار خواهد گرفت. در کنار مباحث مطرح شده ریسک 
فروش شــرکت را نیز باید در نظر گرفت. با توجه به اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران، نحوه فروش صادراتی شــرکت های فوالدی و انتقال پول با ابهام مواجه اســت. عالوه بر این با توجه به 

تنش  های تجاری بین آمریکا و چین، چشم انداز قیمت جهانی کامودیتی ها مبهم و با گرایش منفی همراه است. 
بنابراین کاهش قیمت جهانی فوالد در کنار مشکالت مربوط به تحریم می تواند بسیاری از فوالدسازان را به فروش محصوالت در بازار داخل ترغیب کند. در این شرایط با توجه به بهره برداری از 

بسیاری از طرح های جدید فوالدی در کشور، با مازاد عرضه در بخش شمش فوالدی مواجه هستیم که می تواند فروش شرکت در بازار داخلی را نیز با چالش مواجه کند.

منبع: کارگزاری آبان
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 پاسخ معکـوس بازار ارز 
به تشدید تحـریم های تـرامپ 

سمیه بابایی

اواسط مهرماه که بازار ارز شکسته و دچار بی اطمینانی و نزول شد، در ابتدای کار فعاالن بزرگ 
بازار ارز به حربه های متعددی متوســل می شــدند، به مرور ادعای جدیدی در بازار متالطم ارز 

منتشر شد که گفته می شد، نرخ دالر بعد از 14 آبان به 25 هزار تومان خواهد رسید.
اما در آن زمان در بعضی از شهرهای محوری بازار ارز مواردی از معامالت 8 هزار تومان و کمتر 
از آن گزارش شــد که نشــان می داد معامله گران خرد ارز به طور کلی امیدشــان را از این نوع 
سرمایه  گذاری بریده اند و این نشان می داد که ترامپ و اذناب منطقه ای آن یکی از حربه  های 
مهم را برای ایجاد تنش های اجتماعی در داخل ایران از دست داده اند. گرچه دالالن ارز تالش 
کردند که با زنده نگه داشــتن حجم و هیمنه دور دوم تحریم های جدید آمریکا زمینه را برای 
احیای بازار حبابی ارز آزاد فراهم ســازند و دور دوم تحریم ها را عاملی برای فروپاشــی اقتصاد 
ایران القا کنند تا جایی که دونالد ترامپ هم به یاری این القائات آمد و در صفحه توئیتری خود 
نوشت: تحریم می آید. اما به نظر می رسد اقدامات و تالش های دولت و بانک مرکزی توانست 
بر جو روانی القایی مســلط شــود و نه تنها بازار ارز رو به رشد نیست بلکه شاهد نزول نرخ سکه 
و ارز بودیــم. در این خصوص عبدالناصر همتی گفته بــود: اقدامات بانک مرکزی طی این ماه 
باعث کاهش التهابات در بازار ارز شــده است و در تاریخ 13 آبان نیز نه تنها اتفاق خاصی روی 
نمی دهد بلکه پس از آن شاهد آرامش بیشتر در بازار خواهیم بود. از طرفی، همزمان با بازگشت 
تحریم  های آمریکا علیه ایران، جامعه جهانی ارتباطات بانکی موسوم به »سوئیفت«  اعالم کرد 
دسترسی برخی از بانک های ایرانی به این سامانه پیام رسان بانکی تعلیق شده است. طبق این 
خبر، دسترسی بانک مرکزی ایران و موسسات مالی تحریم شده از سوی آمریکا به شبکه تبادالت 
بین بانکی سوئیفت به طور کامل قطع می شود. براساس این گزارش، این سامانه پیام رسان مالی 
دسترســی چند بانک ایرانی را به سوئیفت قطع خواهد کرد. این درحالی است که آمریکا دو روز 
پس از اعالم تحریم های جدید،دوباره از مواضعش عقب نشینی و تغییراتی در ادعاهایش ایجاد 
کرد. در جدیدترین تصمیم اوفک دفتر کنترل داریی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا نام 
سه بانک و موسسه مالی ایرانی را از فهرست تحریم های ثانویه خارج کرد.بانک حکمت ایرانیان، 
بانک خاورمیانه و موسسه مالی توسعه این سه موسسه پولی جدید هستند که با رهایی از تحریم 

ها مشکلی برای فعالیت در سوئیفت نخواهند داشت.
کانال تبادل مالی ایران و اروپا اجرایی می شود

همچنین بر اســاس این گزارش طی این مدت اخباری مبنی بر ایجاد یک ســامانه تبادل مالی 
مســتقل از آمریکا با هدف استقالل تجاری در مواردی مانند ادامه تبادالت مالی با ایران منتشر 
شد.کانال مذکور نقش نوعی پیمان پولی دوجانبه میان ایران و اتحادیه اروپا را وارد کرد که این 
امکان را برای صادرکنندگان اروپایــی و ایرانی فراهم خواهد کرد ارز حاصل از صادرات خود را 
دریافت کنند.  در این خصوص عبدالناصر همتی، گفته بود:کانال مالی جدید برای صادرکنندگان 
اروپایــی و ایرانی باز می شــود که کارکرد این کانال نوعی پیمان پولــی دو جانبه میان ایران و 
اروپاست. براساس این گزارش تاکید شده بود: جزئیات کانال مالی اروپا برای انجام تجارت میان 
ایران و اتحادیه اروپا در نشست بروکسل مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. ایجاد کانال مالی 
بر این درک مشترک مبتنی است که شرکت ها و فعاالن اقتصادی ایرانی و اروپایی با وجود خروج 
یکجانبه ایاالت متحده آمریکا از برجام به برقراری و تداوم روابط تجاری با یکدیگر تمایل دارند. 
در این راستا به منظور رفع مشکالت مربوط به انجام پرداخت های مالی، ایجاد کانال مالی اروپا 
در دستور کار طرفین قرار گرفته است. در ادامه این گزارش مهمترین اتفاقات سیستم بانکی به 

اختصار آمده است .
مدیران ادارات نظارت  ارز و بین الملل منصوب شدند

 رئیس کل بانک مرکزی طی احکامی جداگانه، مدیر دو اداره نظارت ارز و بین الملل را منصوب 

کرد.با حکم همتی، امیرحســین شکوهی به ســمت مدیر اداره نظارت ارز و محمدرضا خطائی 
به عنوان مدیر اداره بین الملل بانک مرکزی منصوب شدند.

بعد از 13 آبان آرامش بازار بیشتر می شود
رئیس کل بانک مرکزی کشور از اختصاص بسته حمایتی دولت برای 20 میلیون خانوار کم درآمد 
در هفته اول آبان خبر داد و گفت: اقدامات بانک مرکزی طی روزهای اخیر باعث کاهش التهابات 
در بازار ارز شده است و در تاریخ 13 آبان نیز نه تنها اتفاق خاصی روی نمی دهد بلکه پس از آن 
شاهد آرامش بیشتر در بازار خواهیم بود. عبدالناصر همتی با اشاره به تالش بانک مرکزی برای 
ساماندهی بازار ارز و تأمین نیازهای مردم، اظهار کرد: رئیس جمهور بیشترین نگرانی را نسبت به 
وضعیت بازار و معیشــت مردم دارد و دائماً تحوالت بازار ارز و اقدامات بانک مرکزی را پیگیری 
می کند. وی در تشــریح اقدامات بانک مرکــزی در جهت کنترل قیمت ارز، عنوان کرد: تقویت 
نقش بانک مرکزی در مدیریت بازار با افزایش ذخایر داخلی ارز، کنترل و مسدودسازی سایت ها 
و شبکه های داللی، اعالم نرخ ساختگی و دستگیری دالالن و ملتهب کنندگان بازار با همکاری 
دادستانی کل کشور، سه اقدام مهم بانک مرکزی در روزهای اخیر بوده است که شاهد نتایج آن 
در کاهش التهابات بازار هستیم. رئیس بانک مرکزی با اشاره به اعتراف برخی از دالالن دستگیر 
شــده به ارتباط با مراکز خارج از کشــور، تصریح کرد: تالش زیادی از سوی دالالن و عناصر 
ضدانقالب برای به اوج رســاندن التهابات در تاریخ 13 آبان صورت گرفته بود که با تالش همه 
مسئوالن و اقدامات بانک مرکزی، معتقدیم در این تاریخ هیچ اتفاقی خاصی روی نخواهد داد و 

پس از آن شاهد آرامش بیشتر در بازار خواهیم بود.
پرداخت 36هزار میلیارد ریال تسهیالت به شرکت های دانش بنیان

 طی 6 ماه منتهی به شــهریور ماه 1397، شــبکه بانکی به 1043 شرکت دانش بنیان، معادل 
36675,9 میلیارد ریال تســهیالت )به طور متوسط به هر شرکت 35,2 میلیارد ریال( تسهیالت 
پرداخت کرده است. بانک های ملت و ملی به ترتیب با 6576,2 و 5038,1 میلیارد ریال بیشترین 

مبلغ پرداختی به شرکت های دانش بنیان را به خود اختصاص داده اند.
همچنین درمجموع تسهیالت پرداختی از شهریور 1396 تا شهریور 1397 به شرکت های دانش 
بنیان، معادل 61837,8 میلیارد ریال تســهیالت بوده که این میزان به تفکیک برای بانک های 
دولتی، بانک های خصوصی شــده و بانک های خصوصی و موسسات اعتباری به ترتیب معادل 

14461,2، 25051,3 و 22325,3 میلیارد ریال بوده است.
اروپایی ها تجارت با ایران را رها نمی کنند

معاون بین الملل بانک مرکزی گفت: آمریکایی ها پیش از 13 آبان هر چه در توان داشتند، انجام 
دادنــد اما با برنامه ریزی ها، تالش داریم هزینه های تحریم را کاهش داده و اجازه ندهیم جریان 
تجاری کشور متوقف شود؛ ضمن آنکه اروپایی ها به چند دلیل نمی خواهند تجارت با ایران را رها 
کنند. حســین یعقوبی میاب تاکید کرد: تحریم های اخیر مانند تحریم های سازمان ملل گسترده 

نیست و به همین دلیل ابزارهای بهتری برای مقابله با آنها در اختیار داریم.
وی گفت: جریان ورودی ارز به کشــور بســیار خوب بوده و مهم این است که این جریان را به 
درستی مدیریت کنیم. در چند ماه اول پس از برجام شاهد تحوالت جدی در حوزه بانکی بودیم 
از جمله اینکه بانک های ایرانی بار دیگر به سوئیفت دسترسی پیدا کردند و نقل و انتقال وجوهی 

که بلوکه شده بود، آغاز شد.
اروپایی ها به زودی کنار نمی روند

معاون بین الملل بانک مرکزی تاکید کرد: دولت آمریکا سعی کرده است با خروج از برجام، اقتصاد 
ایران را دچار اختالل کند اما حضور اروپایی ها و تعهداتی که دادند، فشار را کمتر کرد؛ تا زمانی که 

اروپایی ها حضور دارند معافیت های خوب همچنان وجود خواهد داشت.
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تصور می کنم اروپایی ها به دو دلیل به زودی کنار نخواهند رفت؛ نخست به واسطه جنگ تجاری 
آنها با آمریکا و دوم اینکه به دنبال تقویت جایگاه اروپا در فضای اقتصاد بین الملل هستند. معاون 
بین الملل بانک مرکزی، رفتار دولت آمریکا را برای ایران عجیب ندانســت و گفت: واشنگتن با 
شرکای راهبردی خود در اروپا، کره  جنوبی و ژاپن نیز برخوردهایی در بحث تعرفه ها داشته است.

بانک مرکزی حذف سامانه نیما را تکذیب کرد
     بانک مرکزی با رد خبر حذف ســامانه نیما اعالم کرد: این ســامانه که محلی برای عرضه و 
تقاضای ارز است، به فعالیت خود ادامه می دهد. در نظام یکپارچه ارزی )نیما( که روز به روز عمق 
معامالت در آن بیشــتر می شــود، تاکنون بیش از 12 میلیارد یورو ارز معامله شده است. بانک ها 
الزامات سقف عمومی تراکنش های مالی را رعایت کنند رییس کل بانک مرکزی در بخشنامه ای 
به شبکه بانکی خواستار پایبندی بانک ها و موسسات اعتباری به دستورالعمل های بانک مرکزی در 
زمینه نظام های پرداخت به ویژه سقف عمومی تراکنش ها شد. در این بخشنامه عبدالناصر همتی 
تاکید کرده اســت، اخیراً تخطی از مفاد بخشنامه های بانک مرکزی به بهانه درخواست مشتریان 
در برخی بانک ها مشاهده شده که ضمن ایجاد مزیت رقابتی ناسالم ناشی از عدم رعایت مقررات، 
باعث آشفتگی و اختالل در بازارها شده و بستری برای تسهیل عملیات سوداگرانه و سفته بازی 
ایجاد کرده است. براین اساس ضمن تاکید بر اجرای دقیق مفاد بخشنامه های بانک مرکزی، الزم 

است تغییرات الزم با اولویت آنی اجرایی شده و بر رعایت دقیق آن نظارت به عمل آید.
بانک مرکزی ایران نایب رئیس دوم گروه 24 شد

 بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران، نایب رییس دوم گروه 24 کشــورهای در حال توسعه 
شــد.باتوجه به فرارسیدن نوبت جمهوری اسالمی ایران برای عهده دار شدن سمت نائب رییس 
دوم گروه 24 کشورهای در حال توسعه، بانک مرکزی به نمایندگی از کشورمان در دو سال آتی 

به ترتیب مسئولیت نایب رییس اول و رییس گروه 24 را برعهده می گیرد.
آمریکا در تحریم کامل نفت ایران ناکام شد

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد »امروز دیگر بر همگان مســجل شــده است که آمریکا در 
تحریم کامل نفت ایران و به صفر رساندن آن به هر دلیل و بهانه ای ناکام شده است«.

عبدالناصر همتی در یادداشت صفحه اینستاگرام خود نوشت: با معافیت تدریجی کشورهای متعدد 
از تحریم خرید نفت ایران، فضای آتی تجاری و در آمدی کشور مشخص تر می شود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران که در ماه های اخیر ذخایر ارزی خود را به 
حد مطلوب رســانده است، متناسب با شــرایط در حال تغییر، حتی در شرایط بسیار نامتحمِل به 

حداقل رسیدن صادرات نفت، برنامه مناسب را دارد.
فرصت یک ماهه بانک مرکزی برای تدوین ضوابط پرداخت

هیــات دولت، بانک مرکزی را موظف کرد تا یک ماه آینــده ضوابط پرداخت را تدوین و ابالغ 
کند. هیات وزیران با توجه به ضــرورت تدوین مقررات الزم در حوزه پرداخت های الکترونیک، 
بانک مرکزی را موظف کرد چارچوب  ها و ضوابط بانکی پرداخت ُخرد، کیف پول الکترونیک، و 

پرداخت  های مبتنی بر انواع فناوری  ها را ظرف یک ماه از ابالغ این مصوبه تدوین و ابالغ کند.
همچنین بانک  ها و شــرکت  های ارائه دهنده خدمات پرداخت موظف شدند دسترسی به خدمات 
بانکی برای شرکت های خدمات فناوری مالی )فنم ها( را که دارای مجوز از صنف مربوط هستند 
فراهم آورند و در مواردی که به تشــخیص بانک مرکزی شرکت های یاد شده ضوابط مربوط را 

رعایت نکنند، فعالیت آنها متوقف می شود.
شروط مهار تورم و نقدینگی

معــاون اقتصادی بانک مرکزی با اشــاره به انتقال تکانه های ارزی به ســایر بازارها و افزایش 
نرخ تورم گفت: حفظ ذخایر ارزی برای مقابله با شـــوک های احتمالی در آینده باید در اولویت 
برنامه های سیاست گذاران باشد. پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی نوشت: در پی تداوم 
سیاســت های انضباط گرایانه پولی و مالی در ســال های اخیر، همان طور که پیش بینی می شد، 
اقتصاد ایران توانســت در ســال396  نیز کارنامه قابل قبولی از خود به جا بگذارد و با حرکت در 
مســیر رونق اقتصادی، تورم تک رقمی را به عنوان مهم ترین دستاورد اقتصادی دولت دوازدهم 
تکرار کند. این توفیقات در شــرایطی حاصل شــد که اقتصاد کشور از ابتدای این سال، مدام در 
معرض تهدیدات سیاســی از جمله کارشکنی های ایاالت متحده آمریکا در مسیر اجرای برجام و 

تهدید بـه خروج از این توافـق و بازگشت تحریم های اقتصادی قرار داشت.
بخشنامه جدید ارزی برای صادرات در راه است

رییس کل بانک مرکزی در همایش استانداران سراسر کشور با تاکید بر رهنمودهای مقام معظم 
رهبری مبنی بر اهمیت درونزایی و برونگرایی در اقتصاد مقاومتی گفت: ما تهدید تحریم ها را به 

فرصت پیشبرد امور کشور تبدیل خواهیم کرد. همتی با اشاره به وجود 16 استان مرزی در کشور، 
افزایش صادرات به 15 کشور همسایه را به شرط رعایت مواردی، شاه کلید توسعه اقتصاد کشور 
در شرایط فعلی خواند و ایجاد هماهنگی بین بانک مرکزی و وزارتخانه های کشور، صمت و جهاد 

کشاورزی را برای مدیریت صادرات در استان های مرزی ضروری دانست.
 رییس شورای پول و اعتبار با  بیان اینکه صادرات وقتی برای کشور مفید است که موجب ورود 
ارز یا کاال به کشور شود، صادرات ریالی را به مثابه خروج سرمایه از کشور دانست و برنامه های 
بانــک مرکزی برای جلوگیــری از این امر و کمک به صادرکنندگان بــرای ورود ارز حاصل از 
صادراتشان به چرخه اقتصادی کشور را تشریح وتاکید کرد به زودی تمهیداتی را که برای نحوه 

برگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصاد درنظر گرفته شده اعالم می کنیم.
 رییس کل بانک مرکزی افزود: صادرات غیرنفتی ما در هفت ماه اول امســال 27 میلیارددالر  

بوده و نسبت به سال گذشته در همین مدت زمانی افزایش بیش از 13 درصدی داشته است.
تکلیف جدید دولت به بانک مرکزی هیات دولت، بانک مرکزی ایران را موظف کرده تا ماه آینده 
ســازوکارهای الزم را برای دریافت وجوه خرد دولتی از طریق شرکت های خدمات فناوری مالی 
ایجاد کند. با تصویب هیات وزیران، دســتگاه های اجرایی موظف شدند سازوکارهای الزم برای 

دریافت وجوه دولتی از طریق شرکت های خدمات فناوری مالی را به وجود آورند.
براساس این تصویب نامه، بانک مرکزی موظف است چارچوب ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، 
کیــف پول الکترونیک و پرداخت های مبتنی بر انــواع فناوری ها را با رعایت این تصویب نامه و 
سایر قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ این تصویب نامه تدوین و ابالغ کند.

تغییر سقف عمومی تراکنش های شتابی و غیرشتابی در شبکه بانکی
پیرو بخشنامه بانک مرکزی در مورد نظام های پرداخت و سقف عمومی تراکنش های کارتهای 
بانکی، ســقف تراکنش های شتابی و غیر شتابی کارت های بانکی در سامانه  غیر حضوری بانک 
ایران زمین تغییر کرد.   به از این پس ســقف عمومی تراکنش انتقال وجه شــتابی و غیرشتابی 
کارتی برای هر یک از پایانه های مجاز، به جز کارت خوان شــعبه ای، برای هر فقره کارت در 
هر شبانه روز مبلغ 30 میلیون ریال است. همچنین سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و 
غیرشتابی کارتی برای پایانه کارت خوان شعبه ای برای هر فقره کارت در هر شبانه روز با شرط 

احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ 150 میلیون ریال است.
ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصاد می آید

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد که تهمیدات جدیدی برای آوردن ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصاد 
اندیشــیده شده که به زودی اعالم می شــود. به گفته وی، پیش از اعالم این سیاست ها، دیدگاه های 
فعاالن بخش خصوصی نیز اخذ و نهایی می شود. وی همچنین در پست اینستاگرامی خود اعالم کرد 
که برای آوردن ارز صادرکنندگان غیرنفتی به چرخه اقتصاد تمهیداتی اندیشیده شده است که به زودی 

اعالم می شود. قبل از اعالم حتما دیدگاه های فعاالن بخش خصوصی نیز اخذ و نهایی می شود.
نقدینگی یک هزار و 6۷2 هزار میلیارد تومان شد

بانک مرکزی حجم نقدینگی در شهریورماه سال جاری را بیش از هزار و 672 هزار میلیارد تومان 
اعالم کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 20.3 درصد افزایش نشان می دهد.

بانک مرکزی با انتشــار گزیده آمارهای اقتصادی در شهریورماه سال جاری، حجم نقدینگی را 
بیش از هزار و 672 هزار میلیارد تومان اعالم کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته 9.3 درصد 
و نســبت به مدت مشابه سال قبل )شهریور 97 نسبت به شــهریور 96(، 20.3 درصد افزایش 
نشــان می دهد. حجم پول در این دوره 2436.7 هزار میلیارد ریال با 44.8 درصد افزایش نسبت 
به شهریورماه سال قبل بوده و حجم شبه پول نیز با 16.9 درصد رشد، 14287 هزار میلیارد ریال 
است. بر پایه این گزارش، میزان دارایی های خارجی سیستم بانکی در شهریورماه امسال 8199.2 
هزار میلیارد ریال اعالم شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 32.9 درصد افزایش یافته است. 
در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی 2939.4 هزار میلیارد ریال است که نسبت 
به شهریورماه سال 96 به میزان 23.8 درصد رشد یافته است. طبق اعالم بانک مرکزی، بدهی 
بخش غیردولتی 11655.5 هزار میلیارد ریال اســت که نشان دهنده 17.5 درصد رشد نسبت به 
مدت مشابه سال قبل بوده و نسبت به اسفندماه سال گذشته نیز 6.8 درصد رشد نشان می دهد.

خالصه دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی
میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی در شــهریورماه سال جاری به 4592 هزار میلیارد ریال 
رســید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 29.6 درصد افزایش نشان می دهد. همچنین بدهی 
بخــش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررســی نیز 641.7 هزار میلیــارد ریال بوده که 
نشان دهنده 4.6 درصد افزایش است. بدهی های ارزی بانک مرکزی در شهریورماه سال جاری 
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2227.5 هزار میلیارد ریال اعالم شــده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 13.5 درصد افزایش 
یافته است.

وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی
این گزارش حاکی اســت، میزان دارایی های خارجی در این بخش با 37.2 درصد رشد نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته به 3607.2 هزار میلیارد ریال رسیده و حجم اسکناس و مسکوک نیز با 
منفی 24.5 درصد، 88 هزار میلیارد ریال است. سپرده بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد 
بانک مرکزی با 20.5 درصد افزایش به 1812.1 هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بانک ها 
و موسســات اعتباری غیربانکی نیز در دوره شهریورماه سال 97 با 5.9 درصد کاهش به453.7 

هزار میلیارد ریال رسیده است.
خالصه دارایی ها و بدهی های بانک های تجاری

میزان دارایی های خارجی بانک های تجاری کشور در شهریورماه امسال 568.8 هزار میلیارد ریال 
اســت که نسبت به مدت مشابه سال گذشــته 48 درصد رشد نشان می دهد. سپرده بانک های 
تجاری نزد بانک مرکزی نیز 387.2 هزار میلیارد ریال بوده که 20.5 درصد افزایش یافته است.

جمع کل دارایی های بانک های تجاری در دوره مورد بررســی، 5254 هزار میلیارد ریال بوده که 
به نسبت شــهریورماه سال 96 دارای 20 درصد رشد است و میزان بدهی بانک های تجاری به 
بانک مرکزی در شهریورماه به 39 هزار میلیارد ریال رسیده که 64 درصد نسبت به شهریور 96 

کاهش داشته است.
وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک های تخصصی

بر پایه این گزارش، میزان دارایی های خارجی بانک های تخصصی در شــهریورماه سال جاری 
856.6 هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 37.6 درصد رشد یافته است. 
جمع کل دارایی های بانک های تخصصی در این دوره رقم 5672 هزار میلیارد ریال اســت که 
18.6 درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکزی 453.7 هزار 

میلیارد ریال است که رشدی معادل منفی 5.9 درصد نسبت به شهریور 96 دارد.
انتظار داریم اروپا برای راه اندازی سریع کانال مالی اقدام کند

رییس کل بانک مرکزی در دیدار با وزیر امور خارجه سابق آلمان گفت: انتظار داریم اتحادیه اروپا 
هرچه سریع تر نسبت به راه اندازی کانال مالی اقدام کند. زیگمار گابریل وزیر امور خارجه سابق 
آلمان که به همراه اعضای هیات تجاری انجمن خاورمیانه و دور آلمان)NUMOV( به تهران 
ســفر کرده است، با عبدالناصر رئیس کل بانک مرکزی دیدار و درباره ایجاد کانال مالی ایران و 
اروپا گفت وگو کرد. عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تالش های آمریکا 
نتواسته آنها را به هدف اصلی شان برساند، تصریح کرد:  تدابیر الزم برای مقابله با این تحریم ها 
انجام شده است و در حال حاضر با برنامه ریزی الزم آثار منفی تحریم ها کنترل و اقدامات الزم 
برای توسعه تجارت با کشورهای هشت گانه و همسایگان در حال انجام است. وی افزود: انتظار 

می رود اتحادیه اروپا نیز هرچه سریعتر نسبت به راه اندازی کانال مالی اقدام کند.
سوئیفت نقشی در نگهداری حساب ها و تسویه ارزی ندارد

بانک مرکزی اعالم کرد: با توجه به انتشــار خبری درخصوص قطع خدمات سوئیفت در برخی 
بانک های کشــور، به اطالع می رســاند؛ سوئیفت صرفاً یک ســامانه پیام رسانی بین بانکها و 

موسسات در سطح بین المللی بوده و نقشی در نگهداری حسابها و تسویه ارزی ندارد.
همانگونه که در اعالمیه های پیشــین این بانک اعالم شــد، با توجه به احتمال قطع ارایه این 
خدمات، ســامانه های جایگزین پیام رســانی از مدت ها پیش برای پوشــش امکانات و خدمات 
سوئیفت پیش بینی، توسعه و عملیاتی شده اند.  در ادامه این اطالعیه آمده است: بنابر این با قطع 
ارایه خدمات سوئیفت به برخی بانک های داخلی، خللی در انجام مبادالت ارزی و فرایند تجارت 
خارجی پیش بینی نمی گردد و فعاالن اقتصادی می توانند با اطمینان از خدمات تمام بانک های 

دارای مجوز ارزی برای امور بازرگانی خود استفاده کنند.
علی طیب نیا عضو شورای پول و اعتبار شد

علی طیب نیا با پیشــنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید رئیس جمهوری به عضویت شورای 
پول و اعتبار انتخاب شــد. پیش از این مســعود نیلی این سمت را بر عهده داشت که به تازگی 
استعفا کرده است. مسعود نیلی از 10 مهرماه 1396 به عنوان عضو شورای پول و اعتبار منصوب 

شده بود.
وعده همتی برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی

رییس کل بانک مرکزی با اشــاره به اهمیت صادرات در مبحث اقتصاد و ســخت شدن شرایط 
بازگشــت ارز حاصل از آن در شرایط تحریم وعده داد که بانک مرکزی نهایت تالش و همکاری 

خود را در این زمینه به کار خواهد بســت. عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام 
نوشــت: »صادرات، پیش نیاز رشد پایدار و مهم ترین عامل ورود ارز به کشور و گسترش اشتغال و 
افزایش درآمد آحاد اقتصادی اســت. طبیعی اســت به خاطر تحریم های ناجوانمردانه، برگشت ارز 
ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد، مشکالت و پیچیدگی هایی داشته باشد. بانک مرکزی با لحاظ 
تمام شــرایط کشــور و قوانین و مقررات همراهی الزم را در این زمینه خواهد داشت. تعهد برای 
آوردن ارز بــه چرخه اقتصاد می تواند در قالب ترکیبی از روش های مختلف عرضه ارز به ســامانه 
نیما یا عرضه به صورت حواله و اســکناس به صرافی ها یا واردات ثبت سفارش شده، برای خود و 
دیگران باشــد. بدیهی است راهکاری غیر از آن چه اشاره شد، عمال نوعی خروج سرمایه از کشور 
تلقی می شود که در تقابل با اهداف رشد و توسعه اقتصادی کشور است. در مشورت با فعاالن بخش 
خصوصی، تمهیداتی در مورد نحوه عمل گروه های مختلف صادرکنندگان اتخاذ شــده است که با 
اجرای آن، برگشــت ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد که برای امسال که حداقل 47 میلیارد 
دالر برآورد می شود، سرعت خواهد گرفت. انتظار از صادرکنندگان نیز همچون گذشته همکاری با 
دولت و بانک مرکزی است و باید  به خاطر داشت که عملکرد همه ما و از جمله صادرکنندگان در 
شرایط خطیر کشور توسط مردم به قضاوت گذاشته خواهد شد.« اشاره همتی به تمهیدات اندیشیده 
شده به احتمال زیاد مربوط به تغییرات جدید قانون پیمان سپاری ارزی است که طبق گفته رییس 
کمیسیون توســعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، قرار شده صادرات  زیر یک میلیون دالر معاف از 
تعهد ارزی شــود و صادرات بین یک تا سه میلیون دالر شامل معافیت 50 درصدی شود که برای 
هزینه های صادرات، برای تجارت ریالی یا واردات در مقابل صادرات در نظر گرفته شد. همچنین 
مقرر شد که صادرات بین سه تا 10 میلیون دالر شامل معافیت 30 درصدی شود و صادرات باالی 

10 میلیون دالر همچنان به روال قدیم، 90 تا 95 درصد موظف به تعهد ارزی خواهند بود.
انتصاب معاونان »اداری و مالی« و »حقوقی و امور مجلس« بانک مرکزی

 رییس کل بانک مرکزی در احکامی جداگانه معاونین »اداری - مالی« و »حقوقی و امور مجلس« 
بانک مرکزی را منصوب کرد. عبدالناصر همتی، ابوالفضل نجارزاده را به ســمت معاون اداری و 
مالی و امیرحسین طیبی فرد را به عنوان معاون حقوقی و امورمجلس بانک مرکزی منصوب کرد.

مراسم تودیع و معارفه معاونان بانک مرکزی برگزار شد
 مراسم تودیع و معارفه معاونان اداری مالی، حقوقی و امور مجلس و بین الملل بانک مرکزی با 
حضور عبدالناصر همتی رئیس  کل این بانک برگزار شــد. همتی در این مراسم با آرزوی توفیق 
برای معاونان بازنشسته، گفت: ما در بانک مرکزی پاسخگوی 80 میلیون جمعیت ایران هستیم و 
باید به زندگی همه افراد جامعه حساس باشیم؛ بنابراین عملکرد و هر اقدام این بانک بر وضعیت 
یکایک آحاد افراد جامعه تاثیرگذار اســت. رئیس کل بانــک مرکزی اظهار امیدواری کرد که با 
معارفه نیروهای تازه نفس شاهد تحوالت مثبت و اتخاذ رویکردهای جدید در حوزه های مربوطه 
باشــیم. همچنین رئیس کل بانک مرکزی در احکام جداگانه ای ســید امیرحسین طیبی فرد را 
جایگزین حســین نقره کار شیرازی در سمت معاون حقوقی و امور مجلس و ابوالفضل نجارزاده 
جایگزین بهمن مسگرها در سمت معاون اداری مالی منصوب کرد. بر اساس این گزارش، حسین 

یعقوبی میاب نیز که به عنوان معاون بین الملل فعالیت می کرد از سمت خود تودیع شد.
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سمیرابابایی

»کیش اینـوکس  2018« مهم ترین 
رخـداد صنعت بیمه در آبان ماه

آبان ماه امسال پنجمین نمایشگاه بین المللی بانک ، بورس و بیمه 
)30 مهرماه تا 3 آبان ( در جزیره کیش برگزار شد.

رویداد  کیــش اینوکس  2018با در نظــر گرفتن فرصت ها 
و چالش هــای اقتصادی کشــور و با تمرکز بــر محورها و 
موضوعاتی نظیر گســترش تعامالت بین المللی بازار سرمایه، 
تمرکز بر راهکارهــای تأمین مالی پروژه هــا، افزایش تولید 
داخلی، توســعه کارآفرینی و رشد صادرات از طریق مشارکت 
بازار ســرمایه، توانمندسازی شرکت های بخش خصوصی در 
مواجه با چالش های اقتصادی پیش رو، کوچک ســازی دولت 
از طریق واگــذاری بنگاه های دولتی بــه بخش خصوصی، 
چگونگــی و نحوه تراکنش هــای بین المللی در فضای جدید 

پیش رو برگزار  شد.
در این نمایشگاه صنعت بیمه در نظام مالی کشور به عنوان حامی 
رویداد بزرگ Kishinvex 2018 نقش آفرینی خوبی داشــته تا 
از ایــن طریق توجه مخاطبان داخلی و خارجی را بیش از پیش به 

اهمیت صنعت بیمه در اقتصاد کشور جلب کند.
گفتنی اســت در نمایشــگاه »بورس، بیمه و بانک« شرکت های 
بیمه نســبت به ســال های قبل حضور چشــمگیری داشتند و 
آخرین دســتاوردها ، خدمات و محصوالت خود را در معرض دید 
بازدیدکنندگان قرار دادند و به ارائه خدمات و مشاوره بیمه ای به 

بازدید کنندگان پرداختند.
در نمایشــگاه کیش اینوکــس 2018 بیــش از 100 نماینده از 
کشورهای خارجی از جمله کرواسی، فنالند، انگلستان، بلغارستان، 
روســیه، کره جنوبی، عمــان، برزیل، آلمان، قطر، افغانســتان، 
پاکستان، آفریقای جنوبی، بنگالدش، قزاقستان، لهستان ، عراق، 
فیلیپین، الجزایر، مالزی، بحرین، ســوئد، پرتغال، گرجستان، غنا، 

ایتالیا ،کانادا، تاجیکستان و سوئیس حضور فعال داشتند.

مهم ترین اخبار آبان ماه صنعت بیمه 
افزایش 15 درصدی هزینه های بیمه درمان تا ماه های 

آینده
بروز التهاب در برخی شــاخص های اقتصادی کشور در ماه های 
گذشته باعث اثرگذاری بر صنعت بیمه هم شده است، دراین باره 
مدیرعامل بیمه نوین با اشــاره به تاثیر شرایط تورمی بر صنعت 
بیمه، این اثرگذاری را بیشــتر در حوزه بیمه های شخص ثالث و 

درمان ارزیابی کرد.
افزایش نرخ ارز و ایجاد تورم در ماه های گذشته باعث شده است 
تا بسیاری از صنایع دستخوش تحوالتی شوند. صنعت بیمه اما به 
دلیل انعطاف باالی خود در افزایش یا کاهش سرمایه بیمه نامه ها 
بسیار بهتر از حوزه های دیگر می تواند با این شرایط کنار بیاید. با 
این حال مدیرعامل بیمه نوین برای 6 ما آینده درحوزه های بیمه 

درمان افزایش هزینه ها را پیش بینی می کند.

سرپرست معاونت نظارت بیمه مرکزی منصوب شد
رییــس کل بیمه مرکزی در حکمی »مفیــد امینی« را به عنوان 
سرپرســت معاونت نظارت بیمه مرکزی منصوب کرد. غالمرضا 
ســلیمانی امیری در حکمی مفید امینی را به عنوان سرپرســت 
معاونت نظارت بیمه مرکزی منصوب کرد. امینی که پیش از این، 
عضویت هیات مدیره شــرکت های بیمه های حکمت و سرمد و 
همچنیــن مدیر کل نظات فنی بیمه مرکزی را برعهده داشــت، 
برای تصدی پست حساس معاونت نظارت بیمه مرکزی انتخاب و 

جایگزین حبیب میرزایی شد.

انتشار اوراق بیمه ای در بورس
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به ارایه لیست شرکت هایی که از 
یک ماه آینده مجاز به صدور بیمه نامه شخص ثالث نیستند، گفته 

است که اوراق بیمه ای تا پایان سال در بورس عرضه می شود.
 صنعت بیمه با عرضه ســهام در بورس و سپرده گذاری در بانک 
با دو ضلــع نهادهای پولی و مالی تعامل دارد و عملکرد هر رکن 

اقتصادی بر ارکان دیگر اثرگذار است.
توســعه هر یک از نهادهــای اقتصادی در گرو توســعه پذیری 
نهادهای دیگر اســت و امیدواریم تعامل بیشتری را در سه حوزه 

بانک، بورس و بیمه شاهد باشیم.
بنابراین تمهیداتی را در نظر گرفته ایم که در آینده نزدیک تمامی 
اهداف اصل )44( قانون اساســی مبنی بر خصوصی ســازی را 
محقق کنیم و شرایط به گونه ای پیش برود که فقط شرکت بیمه 
ایــران در چارچوب قانون به عنوان تنها شــرکت بیمه ای دولتی 

کشور فعالیت کند.
همچنین برای رسیدن به اهداف کالن صنعت بیمه به قابلیت ها و 
ظرفیت های استارت آپ ها نیاز داریم که خوشبختانه تاکنون چند 

استارت آپ در این حوزه فعالیت می کنند.

دارندگان خودروها:سرمایه  به  بیمه مرکزی  پیشنهاد 
بیمه بدنه را افزایش دهید

بیمه مرکزی به منظور حمایــت ازحقوق بیمه گذاران با توجه به 
نوســانات اخیر قیمت خودرو، بر پیشــنهاد خود مبنی بر افزایش 

سرمایه مورد بیمه آنها در بیمه بدنه، تاکید کرد.
بیمه مرکزی در اطالعیه ای اعالم کرد که با عنایت به نوسانات 
قیمت خودرو، پیشنهاد می شود بیمه گزارانی که دارای بیمه بدنه 
هستند با مراجعه به نمایندگی های شرکت های بیمه، سرمایه مورد 
بیمه خود را افزایش دهند تا در هنگام بروز خسارت با مشکالتی 

چون اعمال ماده 10 قانون بیمه مواجه نشوند.
در ایــن ماده قانونی آمده اســت: در صورتی که مالی به کمتر از 
قیمت واقعی بیمه شــده باشد،  بیمه گر به تناسب مبلغی که بیمه 

کرده  با قیمت واقعی مال  مسئول خسارت خواهد بود.

در اطالعیه بیمه مرکزی بر این نکته تاکید شــده اســت که در 
بیمه نامه های خودرو صرفا ابتیاع بیمه نامه خسارات وارد شده به 
شــخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه اجباری بوده و 
بیمه نامه بدنه خودرو و در صورت لزوم،  اخذ الحاقیه آن اختیاری 
است و تنها تکلیف شرکت های بیمه درموارد قیمت خودرو اطالع 

رسانی به بیمه گزاران برای خرید الحاقیه است.
بنابراین گزارش فلسفه وضع ماده 10 جلوگیری از تقلبات بیمه  ای 
در راســتای اصل رعایت حد اعالی حســن نیت در بیمه است و  
بیمه گزاری که نســبت به خرید بیمه بدنه براساس قیمت واقعی 
وســیله نقلیه خود اقدام کرده و مرتکب هیچ تقلب و رفتارخالف 
قانون نشــده و هیچ تکلیف قانونی ندارد که براثر هربار افزایش 
قیمت نسبت به خرید الحاقیه اقدام کند و به لحاظ قانونی شرکت 

بیمه مکلف است تا سقف بیمه نامه،خسارت وارده را جبران کند.

محمدرضا کشاورز مدیرعامل بیمه دی شد
 انتصاب محمدرضا کشــاورز به عنوان مدیر عامل شرکت بیمه 
دی برای مدت باقی مانده از دوره دوســاله اعضای هیات مدیره 
آن شرکت از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران بالمانع 
اعالم شــد. همچنین درآبان ماه امســال در بخــش بیمه های 
اجتماعی نیز شاهد خبرهایی ازجمله درگذشت مدیر عامل سازمان 

تامین اجتماعی بودیم .
تقی نوربخش مدیر عامل ســازمان تامین اجتماعی و عبدالرحمن 
تاج الدین معاون پارلمانی سازمان تامین اجتماعی به همراه وزیر 
تعاون، برای ســفری یک روزه وارد گرگان شدند و هنگام بازدید 
از طرح های توســعه ای استان گلســتان در غرب گرگان بر اثر 
تصــادف با یک تانکر تریلی حمل ســوخت دچار حادثه رانندگی 
شدند. متأسفانه در این سانحه مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی 
و عبدالرحمن تاج الدین معاون پارلمانی ســازمان تامین اجتماعی 

جان خود را از دست دادند.

محسنی بندپی سرپرست سازمان تامین اجتماعی شد
بعد از فوت مرحوم نوربخش- محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در حکمی انوشیروان محسنی بندپی را به عنوان 

سرپرست سازمان تامین اجتماعی منصوب کرد.

اعتبار هفت ماهه بیمه سالمت به طور کامل تخصیص یافت
 رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اعالم کرد که 6 هزار و 125 
میلیارد تومان اعتبار هفت ماهه بیمه ســالمت از خزانه داری کل 

کشور پرداخت می شود.
با تخصیــص این مبلغ همه اعتبار هفت ماهه بیمه ســالمت از 
طریــق خزانه داری  کل کشــور پرداخت می شــود وطرح تحول 
ســالمت از حدود پنج ســال پیش با هدف کاهش هزینه درمان 
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و گسترش خدمات عمومی در این زمینه بین قشرهای مختلف با 
محور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجرا شد.

دفترچه بیمه سالمت از بهمن ماه حذف می شود
قائم مقام معاون آمار، فناوری، اطالعات و ارتباطات ســازمان 
بیمه سالمت گفته است که دفترچه بیمه سالمت از بهمن ماه 
امســال از چرخه ارائه خدمات درمانی سراسر کشور حذف می 
شود. لذا طرح مزبور با هدف کاهش هزینه ها، حذف کاغذ، بهره 

وری بیشتر و خدمات رسانی بهتر اجرایی می شود.
 ایــن طــرح در دیگر اســتان ها به صورت پایلــوت، تنها در 

یک شــهر اجرایی خواهد شد. بر اســاس اعالم سازمان بیمه 
سالمت، ساالنه 700 تا 800 میلیارد ریال در کشور برای چاپ 
دفترچه های بیمه درمانی هزینه می شــود. با حذف دفترچه، 
اطالعات بیمار در ســامانه به ثبت رسیده و با ارائه کد ملی از 
سوی بیمار، دسترسی به آن میسر می شود. هر مراجعه از سوی 
بیمه شده هزینه زیادی را برای بیمه سالمت ایجاد می کند که 

این امر باید ساماندهی می شد.

پرداخت ۷0 درصد مطالبات بخش دولتی تا پایان 
هفته 

همچنین مدیر عامل ســازمان بیمه ســالمت گفته است که  
در حــال حاضر 70 درصد مطالبات بخــش دولتی را پرداخت 
می کنیــم و 60 درصد مطالبات بخش خصوصی نیز در برخی 
اســتان ها در مرداد و برخی استان ها تا شهریور ماه به صورت  
علی الحســاب پرداخت می شود. نسخه نویسی الکترونیک را 
در 45 مرکز در استان کرمان به صورت آزمایشی شروع کردیم 
و کار براســاس پیش بینی هایمان پیش می رود و تا بهمن ماه 
کل استان کرمان تحت پوشش نسخه نویسی الکترونیک قرار 
می گیرد. البته طبیعی است که ایجاد تغییر رفتار، مقاومت هایی 

را نیز به دنبال دارد.
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بورس کاال و خدمات :  
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر ظرفیــت  های بورس کاال در 
حوزه تامین مالی صنایع  اعتقاد دارد ابزاری مانند اوراق ســلف موازی استاندارد 
در بــورس کاال وجود دارد که امکان تامین مالی صنایع مختلف از جمله صنعت 
حمل و نقل ریلــی برای بازده مختلف را فراهم می  کند. همان طور که تاکنون 

شرکت  های زیادی در صنایع گوناگون از این ابزار استفاده کرده  اند. به اعتقاد وی 
بورس کاال اگر بخواهد در حوزه خدمات ورود پیدا کند این ظرفیت وجود داشته و 
هیچ محدودیتی برای معامله کاال یا خدمات در بورس کاال نیست. در این زمینه 
طبیعی است خدماتی که در حوزه حمل و نقل ریلی وجود دارد، باید تعریف شده و 

همگن   ساز بودن آن بررسی و سپس به بورس کاال پیشنهاد شود.
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نگاهی بر تحـوالت بورس کاال در ماه گذشته
اصلی ترین نقش بورس  های                               کاالیی و فلسفه شکل گیری این بازارها در دنیا، حذف واسطه  ها و وصل 
کردن خریداران و فروشــندگان واقعی به یکدیگر اســت تا بتوانند در محیط و بازاری رقابتی به خرید 

و عرضه محصوالت بپردازند. بورس کاال در طی ماه گذشته شاهد نوساناتی در برخی از بازارها بود.
بازار فوالد:

در طی هفته های اخیر بورس کاال با کاهش قیمت زیادی در بازار فوالدی کشور مواجه و میلگرد 
کف از قیمت 4 هزار تومان، در کانال سه هزار تومان معامله شد که از نظر روانی می تواند یک 
کف فنی و روانی را در بازار فوالد شکســته و پتانسیل کاهش نرخ جدیدی را ایجاد کرده باشد. 
فعاالن بازار فوالد اعتقاد دارند که در حال حاضر شــمش و میلگرد با افت قیمت رو به رو شــده 
و این موضوع در حالی اســت که تقاضا برای آن افزایش نیافته اســت. از سوی دیگر در سطح 
بین  المللی نیز با وجود چندین جهش محدود در بازار فوالد، شــاهد برتری عرضه بر تقاضا بوده 
ایم و به طور کلی قیمت  ها با کاهش مواجه هســتند. در همین راســتا عواملی همچون ضعف 
تقاضا و رکود در بازار فوالد، افت قیمت  های جهانی، دشــواری  های صادرات، کاهش حجم و 
درآمدزایی صادراتی )که در ضعف قیمت  های جهانی به تضعیف بیشــتر قیمت  های صادراتی و 
کاهش جذابیت  های صادراتی کمک کرده است( ، کاهش قیمت مواد اولیه و محصوالت میانی 
صنعت فوالد همچون شمش و قراضه، باال بودن نسبی حجم عرضه  ها در بورس کاال و نهایتا، 
جو روانی کاهشی در بازار فوالد که نگرانی از افت نرخ را تقویت می کند، همگی در روند کنونی 
بازار دخیل هســتند. بررسی نوسان قیمت  ها در بازار فوالد، این نکته را نمایان می کند که این 
بازار، روند کاهش قیمت را در پیش گرفته است که با ادامه این کاهش پیش بینی می شود تمام 

روندهای ایجاد شده از افزایش قیمت دالر از بین خواهد رفت.
بازار پلیمر و پتروشیمی:

بازار آزاد پلیمرها روزهای پیچیده  ای را ســپری می  کند. رشــد قیمت  های پایه در بورس کاال 
تاثیر چندانی بر روند عمومی معامالت در بازار آزاد نداشته و برای بسیاری از گروه  های کاالیی، 
به وضوح می  توان افت قیمت  ها را مشــاهده کرد. البته هنوز هم باید گفت که رکود و ضعف 
تقاضا دلیل اصلی افت قیمت  ها اســت. شــرایط بازار نشــان می  دهد که گروه  های کاالیی یا 
گریدهای پلیمری، هم دارای رشــد و برخی دیگر با کاهش قیمت  ها روبه  رو شــده اند. بررسی 
وضعیت گریدهایی که با رشد نرخ همراه هستند نشان می  دهد که اغلب از گریدهایی هستند که 
واحدهای تولیدی آن ها در فاز اورهال قرار دارند. با بررســی های به عمل آمده می توان اذعان 
کرد که اواخر آذر ماه ، پایان دوره اورهال اغلب واحدهای پتروشــیمی اســت و این موضوع به 
این معناســت که بازار طی هفته های آینده با ضعف نسبی عرضه  ها مواجه خواهد شد و بعد از 
آن، باز هم شاهد عرضه گسترده باشیم. از سوی دیگر در بازار، گریدهایی هستند که دچار افت 
نرخ شده اند، آن  هم در شرایطی که بازار انتظار این کاهش قیمت  ها را نداشته است. همچنین 
عرضه محصوالت پتروشیمی  های فعال فعلی به  صورت مرسوم در بورس کاال در جریان است؛ 
اگرچه کاهش عرضه  ها را نمی  توان کتمان کرد ولی بخش مهمی از افت عرضه نیز از ســوی 
واحدهایی است که در فاز تعمیر و نگهداری قرار دارند. از سوی دیگر بازار محصوالت شیمیایی 
هــم دارای افت و خیزهایی بود. بازار محصوالت شــیمیایی یکــی از بازارهای مهم در صنعت 
پتروشــیمی است که تجمیع مهم  ترین معامالت آن در بورس کاال قرار دارد. از لحاظ فنی بازار 
محصوالت شــیمیایی کمتر از بازار پلیمرها مستعد واسطه  گری و مخصوصا سفته  بازی است، 
زیرا پتانسیل انبارداری یا حمل  و نقل  و فروش و بازاریابی آن شباهت چندانی به پلیمرها ندارد و 
کمتر شخصی تمایل به واسطه  گری در این حوزه دارد. به طور کلی شاید این بازار مکمل بازار 
پلیمرهای بورس کاال به شمار آید که می  تواند به  صورت عمومی واقعیت  های بازار محصوالت 
پتروشــیمی را در راستای بازار پلیمرها ترســیم کند و به عبارت دیگر برای بررسی کارشناسانه 
بازار محصوالت پتروشــیمی بهتر است هر دو بازار ارزیابی شوند. محصوالت شیمیایی اغلب در 
پتروشــیمی های کوچک یا در کارخانه  های بزرگ مورد مصرف قرار می  گیرد. آمارهای منتشر 
شــده حاکی از آن است که طی هفته های پیشین حجم داد و ستد ترکیبات شیمیایی حدودا به 
میزان 29 هزار تن بوده که نسبت به هفته گذشته خود ، دارای رشد 50 درصدی بوده است. این 

داده مهم در شرایطی محقق شد که حجم عرضه  ها نزدیک به 3 درصد رشد داشت ولی تقاضا 
تقریبا 47 درصد افزایش یافت. 
بورس کاالهای کشاورزی:

حسین شیرزاد، مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی و معاون وزیر جهاد کشاورزی معتقد 
اســت: در سال گذشــته بیش از 80 درصد محصول زعفران )حدودا 70 تن( در بازار بورس کاال 
عرضه شــده است. به گزارش صدا و سیما وی با اشاره به اینکه اتحادیه  های ملی و استانی در 
سه استان خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی برای خرید محصول زعفران فعال 
هستند، اظهار کرد: با آغاز فصل برداشت زعفران، اتحادیه های ملی باغداران تاکنون حدود چهار 
تن زعفران را با قیمت  های بسیار خوب به صورت توافقی خریداری کردند و 10 اتحادیه ملی و 
اســتانی در خرید و صادرات محصول زعفران فعال هستند. شیرزاد ادامه داد: زعفران بر اساس 
کیفیت با قیمت  های مختلف خریداری شــده و هم  اکنون بازار زعفران در شرایط خوبی است و 
به مداخله وسیع سازمان نیازی نیست؛ اما بنابر وظیفه ذاتی چنانچه قیمت  ها کاهش یابد برای 
مدیریت قیمت زعفران وارد بازار خواهیم شد. همچنین معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: 
سال گذشته بیش از 80 درصد محصول به میزان حدود 70 تن در بازار بورس کاال عرضه شد.

همچنین اســماعیل پرویزی فر، مدیر کل پشتیبانی امور دام استان کرمانشاه اعتقاد دارد بورس 
کاال با ســاز و کاری که برای معامالت در اختیار دارد، حامی کشاورزان بوده و مکانیزم حاکم بر 
این بازار تضمینی برای پرداخت مطالبات کشاورزان در سریع ترین زمان ممکن است. وی اظهار 
کرد: سیاســت قیمت تضمینی ذرت در راستای اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره  وری بخش 
کشــاورزی برای محصول ذرت در حالی در بورس کاال به اجرا در آمده که به کمک ساز و کار 
معامالتی بورس کاال کشاورزان با روش  های نوین معامالتی و عرضه محصول در قالب گواهی 
سپرده کاالیی آشنا می  شوند. وی در خصوص مباحث مربوط به کنترل کیفیت محصول بر مبنای 
استانداردهای مورد تایید بورس اعتقاد دارد که برای صدور گواهی سپرده کاالیی برای محصول 
تحویلی در انبارهای پذیرفته شــده در بورس کاال رعایت استانداردهای مشخصی الزم است و 
به همین دلیل عرضه محصوالت کشــاورزی در بورس، افزایش کیفیت محصول تولیدی را در 
پی دارد، لذا عرضه ذرت در بورس کاال نیز به منزله دفاع از کیفیت ذرت تولیدی کشــور و نظام 
انبارداری و در نهایت دفاع از حقوق مصرف  کننده اســت تا بتوانند از طریق بورس محصولی با 
بهترین کیفیت را خریداری کنند. حتی اگر دولت نیز بخواهد جهت ذخیره و نگهداری محصول به 
 عنوان یک خریدار، کاالی مورد نظر خود را از بورس خریداری کند، به دلیل رعایت استانداردها، 
نسبت به خرید محصول باکیفیت اطمینان خاطر دارد. به اعتقاد پرویزی  فر با کمک بورس، دولت 
از انجام حجم عظیمی از بوروکراســی  های مرتبط با اجرای سیاست خرید تضمینی رها شده و 
بخش خصوصی را درگیر مســائل اجرایی می  کند که این امر به معنای ایجاد اشتغال در حوزه 
انبارداری و درآمد زایی برای فعاالن بخش خصوصی است. اما از سوی دیگر طبق اظهارات کاوه 
زرگران، رئیس کمیســیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران، با گذشت حدود 14 سال از شروع به 
کار بورس کاالی کشــاورزی، همچنان مفهوم بورس به معنای واقعی آن درک نشده و به طور 
کلی نتوانسته اســت انتظارات از ایجاد این بازار را برای محصوالت کشاورزی به  عنوان بازاری 
رقابتی فراهم کند؛ همچنین وی اعتقاد دارد که بررسی وضعیت بورس کاالهای کشاورزی نشان  
مــی دهد دولت قصد واگذاری این بازار به بخــش خصوصی و معامله محصوالت در بورس بر 
اساس مکانیزم بازار را نداشته و عزم خود را برای ادامه تصدی   گری در این بازار جزم کرده است. 
محصوالت استراتژیک کشاورزی در نقاط دیگر جهان نیز مورد حمایت دولت  ها هستند. اما شیوه 
این حمایت به گونه  ای نیست که دولت با ورود به بازار اقدام به قیمت  گذاری و بخش خصوصی 
فعال در بازارهای محصوالت کشاورزی را حذف کند. بورس کاالی کشاورزی هنگامی می  تواند 
مکانیزم اصلی خود را داشــته باشــد که عرضه  کنندگان با دریافت آموزش  های                               الزم معامالت 
بورسی به  طور مستقل کاالهای خود را در این بازار عرضه کنند، تنها در این صورت است که دو 
طرف معامله و در نهایت اقتصاد کشور می  تواند از مزایای معامالت بورس کاال بهره مند شود.                                                
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امیر علی رمدانی
کارشناس صنایع و تحلیلگر اقتصاد
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 برزخ نفتـی با کاهش
14 دالری قیمت

هاتف فرج الهی

بــازار نفت در طول آبان ماه با چالش هایی مانند تحریم ایران 
توسط آمریکا و تصمیم برخی کشورهای برای جایگزینی نفت 
ایران همراه بود مســائلی که بازار را در تنش هایی جدی قرار 
دادند و در نتیجه در طول ماه قیمت نفت برنت به عنوان اصلی 

ترین شاخص بازار در حدود 14 دالر کاهش را تجربه کرد.
این در حالی اســت کــه از آغاز زمزمه هــای تحریم ایران و 
احتمال خروج یک عرضه کننده عمده نفت از بازار، باعث شده 
بود که قیمت ها روندی صعودی را دنبال کنند، اما با توجه به 
اقدامات آمریکا برای کاهش قیمت و همچنین تا حدودی کم 
اثر بودند سیاســت های دولت ایاالت متحده بر صادرات نفت 

ایران، باعث شد قیمت ها تا حدودی کاهش یابند.
آمریکا ابتدا به سراغ مشتریان نفتی ایران رفت و آن ها را تهدید 
کــرد و دو ماه بعد از  خروج از برجام، از مشــتریان نفت ایران 
خواست که تا نوامبر )آبان ماه( خرید نفت ایران را متوقف کنند 
.در این راستا یک مقام بلندپایه وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد 
که شرکت هایی که نفت خام ایران را خریداری می کنند، باید 
تا ابتدای نوامبر خرید نفت را به طور کامل متوقف کنند، در غیر 
این صورت با تحریم های قدرتمند آمریکا مواجه خواهند شد.

آمریکا کشــورهای مختلفی را تهدید کرد اما تنها کشوری که 
تمام و کمــال به این تهدید توجه کرد، کــره جنوبی بود که 
واردات نفــت و میعانات را از ایران به طور کامل متوقف کرد. 
البته نمی توان قطعی گفت سایر مشتریان طبق روال گذشته 
به واردات نفت از ایران ادامه داده اند و مسلما تحریم ها برروی 
تعامالت نفتی اثرگذار اســت اما باید گفت آمریکا نتوانست به 

خواسته اش به طور کامل جامه عمل بپوشاند.
این در حالی اســت که بسیاری از کشور ها مانند ترکیه، ژاپن، 
هنــد و حتی کره جنوبی  به دنبال اخذ معافیت از آمریکا برای 
ادامــه خرید از ایران بودند. چین هم که از ابتدا به دلیل جنگ 
تجاری با آمریکا وارد بازی نفتی آمریکا با ایران نشــد و خرید 

نفت از ایران را ادامه داد.
در طــرف دیگر ایــن ماجرا اروپــا قرار دارد که بســیاری از 
کارشناســان بر این باورند که از آنجاکــه در ماجرای برجام از 
سوی آمریکا تحقیر شده است، به همین دلیل در برابر آمریکا 
موضع دارد. همین موضوع باعث شد اخیرا شاهد مذاکرات نفتی 
بین ایران و اروپا باشــیم. برخی شــنیده ها می گویند که این 
مذاکرات روند خوبی داشته است، البته هیچ جزئیاتی از نتیجه 
این مذاکرات از سوی دولت مردان ایران با هدف جلوگیری از 

ارائه اطالعات به آمریکا ارائه نشده است.
با این اوصاف آمریکا با وجــود همه اقدامات و تهدیدها علیه 
مشتریان، نتوانست به خواسته خود یعنی صفر کردن صادرات 
نفت ایران برسد و صف طوالنی مشتریان نفت ایران برای اخذ 

معافیت آمریکا را بر آن داشت تا در اقدامی تازه اعالم کند برای 
کشــورها دریافت معافیت از تحریم های نفتی ایران نسبت به 

دوران اوباما دشوارتر خواهد بود.
به گفته استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا، کشورها باید 
خرید نفت ایران را بیش از 20 درصد از سطحی که در فاصله 
سال 2013 تا 2015 برای دریافت معافیت از تحریم های نفتی 

واشنگتن علیه تهران کاهش داده بودند، کاهش دهند.
هدف دیگر آمریکا این بود که سایر اعضای اوپک، مخصوصا 
عربســتان و از ســوی دیگر روســیه به عنوان بزرگ ترین 
تولیدکننــده غیراوپک، تولیدشــان را افزایــش دهند تا خالء 
احتمالی در بازار جبران شــود و از بیــن رفتن تعادل عرضه و 
تقاضا باعث افزایش قیمت نفت نشود. آمریکا در نخستین قدم 
از عربستان خواست تولید خود را دو میلیون بشکه افزایش دهد. 
عربستان هم در ابتدا پذیرفت اما چندی بعد اعالم کرد توانایی 
انجــام این کار را ندارد. البته اعضای اوپک در آخرین اجالس 
خود برای رساندن پایبندی به تعهد کاهش تولید از 150 درصد 
به 100 درصد با افزایش یک میلیون بشکه ای موافقت کردند.

عربستان در همان زمان مدعی شده بود که می تواند به ازای 
هر یک بشکه نفت ایران، دو بشکه نفت تولید کند.

بیژن زنگنه، وزیر نفت کشورمان به این ادعا پاسخ داد و گفت: 
به نظر می رســد این گفته ها، تحت فشار آقای ترامپ به این 
مقام ها بوده اســت وگرنه در واقعیت، نه عربستان سعودی و 
نه هیچ تولیدکننده دیگری، توان چنین تولیدی نداشته و ندارد. 
بازار و افزایش قیمت ها بهترین گواه اســت که بازار با کمبود 

روبه روست و به درستی نگران کمبود شدید نفت است.
بر اساس آمار عربســتان با استفاده از ذخیره سازی های خود 
توانسته اســت در فاصله ماه مه تا سپتامبر، روزانه حدود 500 
هزار بشکه نفت بیش تر به بازار عرضه کند. مجموع تولید نفت 
دیگر اعضای اوپک در این بازه زمانی تنها 105 هزار بشــکه 
در روز افزایش یافته اســت و این بدان معناســت که اعضای 
اوپک توانایی افزایش تولید نفت بیشتر از رقم کنونی را ندارند. 
از ســوی دیگر تولید نفت روسیه در ماه سپتامبر نسبت به ماه 
مه، 388 هزار بشکه در روز افزایش یافته است که در باالترین 
ســطح خود قرار دارد، بنابراین روسیه هم در کوتاه مدت بدون 
سرمایه گذاری در صنایع باالدستی خود نمی تواند بیش از این، 

تولید خود را افزایش دهد.
ناتوانی عربســتان و روسیه در تولید نفت بیش تر و جایگزینی 
ســهم ایران در کنار دیگر عوامل، ســبب نگرانی بازار شده و 
اطالع بازار از این ناتوانی سبب افزایش قیمت  نفت شده است؛ 
به گونه ای که میانگین قیمت نفت خام شاخص وست تگزاس 
اینترمدییت )WTI( و برنت دریای شــمال به ترتیب از حدود 

67 و 77 دالر در ماه مه به 74 و 84 دالر برای هر بشــکه در 
ماه اکتبر رسیده است.

تنش هایی که ترامپ در بازار جهانی نفت راه انداخته بود، دامن 
خودش را هم گرفت. قیمت باالی نفت بالی جان آمریکاست 
زیرا تاثیر مستقیم برروی قیمت سوخت و صنعت آمریکا دارد. 
ترامپ از یک طرف دائما سعی دارد نفت ایران را از بازار حذف 
کند و از طرف دیگر توقع دارد قیمت نفت با وجود تنش هایی 

که در بازار راه انداخته باال نرود. 
با این وجود پس از این که عربســتان سعودی وعده داد نقش 
مسئوالنه ای در بازارهای انرژی  ایفا کند، قیمت نفت کاهش 

یافت.
این در حالی اســت که ایران تصمیم داشت برخی از مشتریان 
اروپایی را جایگزین مشتریان سنتی خود کند. از این رو تالش 
داشت که مکانیسمی برای نقل و انتقال پول با اروپا ایجاد کند.

در همیــن حال امیرحســین زمانی نیا، معــاون وزیر نفت از 
برگزاری جلسات کارشناســی بین ایران و اتحادیه اروپا برای 

تأسیس کانال پرداختی بانکی خبر داد.
وی در گفت وگو با ایسنا با بیان این که ایران و اتحادیه اروپا در 
حال مذاکره هستند، گفت: جلسات کارشناسی با اتحادیه اروپا 
)آلمان، انگلیس و فرانسه( برای تأسیس کانال پرداختی بانکی 

و مسائل نفتی و حمل ونقل در جریان است.
بر اســاس این گزارش، ایران و اتحادیــه اروپا بعد از این که 
آمریکا از برجام خارج شد و اعالم کرد که نفت ایران را تحریم 
خواهد کرد، شروع به مذاکره حول محور مسأله صادرات نفت 
ایران کرده اند. زمانی نیا چندی پیش به ایســنا گفت که روند 

این مذاکرات رضایت بخش است.
در این بین، مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی هشــدار داد 
قیمت های باالی نفت به مصرف کنندگان آسیب زده و تقاضا 
را کمتر می کند. فاتح بیرول گفت: دو فشــار نزولی روی رشد 
تقاضای جهانی برای نفت وجود دارد. یکی قیمت باالی نفت 
است که در بسیاری از کشورها روی قیمت های مصرف کننده 
تاثیر گذاشته و دیگری، آهسته شدن روند رشد اقتصاد جهانی 

است.
از این رو کاهش تقاضا در کنار رشــد عرضه توسط عربستان، 
روســیه و آمریکا باعث شد روند کند شدن قیمت ها سریع تر 

شود.
این در حالی اســت که برخی کشور ها همچنان برای دریافت 
معافیت ها از آمریکا پافشــاری می کردنــد. در نتیجه وزارت 
خارجه آمریکا اعالم کرد سرگرم بررسی معافیت های احتمالی 
از تحریم های نفتی ایران برای برخی از کشــورها اســت که 

وارداتشان را به میزان قابل توجهی کاهش داده اند.
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این مســاله به خودی خود توانســت تا حدودی قیمت ها را به سمت 
کاهش ســوق دهد. البته در این میان باید به این نکته نیز اشاره کرد 
که آمریکا به دلیل گران شدن سوخت در این کشور به کاهش قیمت 
نفت نیاز داشــت و چنین اقداماتی می توانست این کشور را از بحران 

سوخت دور کند.
در عین حال بزرگترین شــرکت بازرگانی نفت دنیا در اواسط ماه آبان 
پیش بینی کرد قیمت نفت در سال 2019 میالدی که تقاضا به دلیل 
جنگ های تجاری و ضعف اقتصادهای بازار نوظهور ضعیف می شود، 

احتماال کاهش پیدا خواهد کرد.
راســل هاردی، مدیرعامــل ویتول در کنفرانس اظهــار کرد: ویتول 
پیش بینی خود درباره رشــد تقاضا برای نفت در سال 2019 را مورد 
تجدیدنظر قرار داده و از 1.5 میلیون بشکه در روز برآورد قبلی به 1.3 
میلیون بشــکه در روز کاهش داده است. همچنین این شرکت پیش 
بینی خود برای ســال 2018 را از 1.7 میلیون بشــکه در روز به 1.3 

میلیون بشکه در روز کاهش داده است.
هاردی در نخســتین مصاحبه ای که از زمان رســیدن به مدیرعاملی 
ویتــول انجام داد، گفت: ما هرگز بیش از حد خوش بین نبوده ایم. ما 

همواره انتظار داشتیم که قیمت های باال به تقاضا آسیب بزند.
وی در ادامه افزود: بازارهــای نفت بالفاصله دچار محدودیت عرضه 
نشدند و قیمت مناسب برای نفت برخالف محدوده 85 تا 90 دالر که 
برخی از افراد درباره آن صحبت می کنند، در سال آینده نزدیک به 70 

یا 60 دالر در هر بشکه است.
قیمت نفت ماه میالدی جاری به دلیل نگرانی از کمبود عرضه در بازار 
به دلیل بازگشت تحریم های آمریکا، به باالی 85 دالر در هر بشکه 

جهش کرده بود.
هاردی گفت: صادرات نفت ایران کاهش پیدا کرده اما به شــدتی که 
برخی تصور می کردند نبوده است و با ادامه واردات از سوی چین، هند 

و ترکیه احتماال باالی یک میلیون بشکه در روز مانده است.
بــه گفته مدیرعامل ویتول، تحریم هــای آمریکا علیه ایران همراه با 
تقاضای ضعیف تر کمک خواهد کرد بازار در نیمه اول ســال 2019 
متعادل بماند به شرطی که عربستان سعودی با تمام ظرفیت خود نفت 
تولید کند و اختالالت عرضه در نقاط دیگر پیش نیاید. هاردی هشدار 
داد: فضای چندانی برای اختالالت بیشــتر در عرضه وجود ندارد زیرا 

در حال حاضر تقریبا مازاد ظرفیت تولید چندانی باقی نمانده است.
در همین حال در اواسط آبان ماه واشنگتن به هشت واردکننده شامل 
چین، هند، کره جنوبی، ژاپن، ایتالیا، یونان، تایوان و ترکیه معافیت 180 
روزه بــرای واردات نفت از ایران داد که بر اســاس این معافیت ها به 

این کشور ها اجازه داده می شود به واردات نفت از ایران ادامه دهند.
این مساله در کنار عوامل دیگری همچون افزایش تولید برخی کشور 

ها باعث شد قیمت نفت بیش از پیش افت کند.
در همین راســتا عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی از انجام 
مذاکرات جدی و مثبت با هشــت کشــوری که معافیت خرید نفت از 
ایــران را گرفته اند، خبر داد و اعالم کرد که به زودی تمهیداتی را که 
برای نحوه برگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصاد اعالم می کنیم.

اما در همین روز ها عربستان و برخی دیگر از کشور های اوپک بر سر 
کاهش یک میلیون بشــکه ای نفت رایزنی می کردند. مساله ای که 

منجر به کاهش صادرات عربستان شد.
در نتیجه قیمت نفت روز 21 آبان پس از اینکه عربستان سعودی اعالم 

کرد میزان صادرات خود در دسامبر را کاهش خواهد داد، بیش از یک 
درصد صعود کرد.

وزیر انرژی عربســتان سعودی اعالم کرد: این کشور قصد دارد میزان 
عرضــه نفت خود به بازارهای جهانی را 500 هزار بشــکه در روز در 
دســامبر کاهش دهد، زیرا بزرگترین صادرکننده اوپک با چشم انداز 
مبهم برای جلب موافقت سایر تولیدکنندگان با کاهش تولید هماهنگ 

روبه  روست. 
خالد الفالح به خبرنگاران گفت: میزان عرضه نفت آرامکوی عربستان 
سعودی به مشــتریانش 500 هزار بشکه در روز در دسامبر نسبت به 
نوامبر به دلیــل تقاضای فصلی کمتر کاهــش خواهد یافت که این 
کاهش معادل کاهش حدود 0.5 درصد عرضه جهانی است. اما دونالد 
ترامپ در واکنش به این کاهش صادرات بار دیگر به اوپک هشدار داد 
که قیمت نفت باید کاهش پیدا کند. از این رو اوپک به هیچ وجه نباید 

تولید خود را کم تر کند.
با وجود این قیمت نفت برنت در دهه پایانی آبان ماه با توجه به افزایش 
تولید کشــورها و همچنین پیش بینی های کم فروغ تقاضای نفت به 

65 دالر به ازای هر بشکه رسید.
اداره اطالعات انرژی آمریکا روز 22 آبان ماه اعالم کرد: تولید نفت از 
هفت منطقه بزرگ شیل این کشور در دسامبر به رکورد 7.94 میلیون 
بشکه در روز صعود خواهد کرد. افزایش تولید نفت در خشکی کمک 
کرده مجموع تولیــد نفت آمریکا به رکورد 11.6 میلیون بشــکه در 
روز صعــود کند و این کشــور را بزرگترین تولیدکننده نفت جهان، در 

جایگاهی باالتر از روسیه و عربستان سعودی قرار داده است.
اما در نهایت منابع آگاه به رویترز اظهار کردند که عربســتان سعودی 
به عنوان بزرگترین عضو اوپک از این گروه و متحدانش خواسته است 
تولیدشــان را حدود 1.4 میلیون بشــکه در روز که معادل حدود 1.5 
درصد عرضه جهانی اســت، کاهش دهند. این مساله بار دیگر قیمت 

ها را افزایش داد. 
همچنین در این بین خبرها حاکی از آن بود که عربستان سعودی طی 
دو ماه صادرات نفت به آمریکا را با هدف کاهش ذخایر نفت این کشور 
کاهش داده و خود را در مســیر تقابل با ترامپ قرار داده که خواهان 

پایین ماندن قیمت نفت است.
سعودی ها کاهش صادرات نفت به آمریکا را در سپتامبر آغاز کردند و 
طبق آمار شرکت »کلیپر دیتا«، آنها ماه میالدی جاری حدود 600 هزار 
بشکه در روز محموله را به مقصد آمریکا ارسال کرده اند که در مقایسه 
با رقم بیش از یک میلیون بشکه در روز در ماه های ژوییه و اوت کمتر 
اســت. بر این اساس بازار در روز های پایانی ماه در انتظار اقدام اوپک 
برای کاهش تولید اوپک نشســته بود. در نتیجه قیمت ها با توجه به 
سیگنال هایی که از کاهش تولید نفت توسط کشور های صادر کننده 

نفت به گوش می رسید تا حدودی افزایش یافت.
امــا در روزهای پایانی ماه آبان قیمــت نفت همچنان به ریزش خود 
ادامه داد و نفت برنــت در روز پایانی معامالت در آبان ماه به 62,53 
دالر به ازای هر بشکه رسید. قیمت این شاخص در ابتدای ماه 76,44 

دالر بود.
 این مقایسه کاهشی در حدود 13,91 دالر را برای مهم ترین شاخص 
نفتی نشان می دهد. مساله ای که بیانگیر ادامه حیات نفت در برزخی 
از افزایش عرضــه و کاهش تقاضا و همچنین تنش های ژئوپولتیک 

است.
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 نگاهی بر میزان تولیدات صنعت خودرو 
در ماه های اخیر

امیر علی رمدانی
کارشناس صنایع و تحلیلگر اقتصاد

طی ماه های گذشــته صنعت خودرو دســت خوش تغییراتی در قیمت و میزان تولید بوده است. صنعت خودروسازی ایران که پس از صنعت نفت، بزرگ  ترین صنعت در ایران بوده، طبق آمار منتشر 
شده از سوی وزارت صنعت معدن تجارت در اکثر تولیدات خودروهای سواری کاهش تیراژ را تجربه کرده است. در این خصوص بزرگترین خودروساز داخلی کشور یعنی ایران خودرو به همراه سایپا 
و پارس خودرو، با کاهش تیراژ ماهانه خودروهای سواری روبه رو بوده اند. این سه شرکت خودروساز بزرگ داخلی در نیمه نخست سال جاری توانستند مجموعا حدود 482 هزار دستگاه سواری تولید 

کنند. این میزان تولید در حالی است که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، یعنی نیمه نخست سال 1396 کاهش تولید داشته اند.
طبق اطالعات به دســت آمده از انجمن خودروســازان ایران، خودرو ســازان کشور در مردادماه سال جاري به میزان 89 هزارو 450 دستگاه انواع خودروي سواري، وانت، ون، مینی بوس، اتوبوس و 
کامیون کشنده تولید کرده اند که این میزان تولید نسبت به ماه مشابه در سال گذشته 38 درصد کاهش داشته است. همچنین میزان این تولیدات در شهریور ماه سال 96 در مقایسه با سال 97 حدودا 

به میزان 46 درصد دچار کاهش شده است. در جدول شماره )1( میزان تولیدات محصوالت اشاره شده در مرداد و شهریور سال 96 و 97 ارائه شده است.

جدول شماره )1( - مقایسه میزان تولید شرکت های خودروساز کشور در مرداد ماه 1396 و 139۷ 

شهريور 97شهريور 96مرداد 97مرداد 96نوع محصول

135680837879840752707سواری

7079439359613193وانت

5716217208ون

9318377140مينی بوس و ميدل باس

1625918271اتوبوس

12998661260630كاميون و كاميون كشنده

1443708945010590456949جمع كل توليد به دستگاه

منبع : انجمن خودروسازان ایران

در نمودار )1( میزان تولید محصوالت خودروي سواري، وانت، ون، مینی بوس، اتوبوس و کامیون کشنده در مرداد ماه سال جاری و سال قبل نمایش داده شده است.

نمودار شماره )1( - مقایسه میزان تولید شرکت های خودروساز کشور در مرداد ماه 1396 و 139۷ 

منبع : انجمن خودروسازان ایران
همچنین در نمودار شماره )2( میزان تولید محصوالت یاد شده در شهریور ماه سال 1396 و 1397 با یکدیگر مقایسه شده اند.
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نمودار شماره )2( - مقایسه میزان تولید شرکت های خودروساز کشور در شهریور ماه 1396 و 139۷ 

از سوی دیگر در بررسی میزان تولیدات خودروهای سواری می توان به شرکت ایران خودرو اشاره کرد که در نیمه نخست سال 1397 به تنهایی حدود 247 هزار دستگاه سواری تولید کرده و نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته تقریبا به میزان 23/2 درصد کاهش تیراژ داشته است. خودروسازی سایپا نیز با تولید حدود 149 دستگاه سواری در مدت 6 ماه نخست سال 1397  نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته دارای 6/1 درصد کاهش تولید بوده است. همچنین شرکت پارس خودرو که در 6 ماهه نخست امسال حدود 85 هزار دستگاه سواری تولید کرده، دارای کاهش 0/18/2 درصدی نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته است. این اعداد در جدول شماره )2( ارائه شده است.

جدول شماره )2( : میزان تولید خودروهای سواری 3 خودروساز کشور در نیمه نخست 139۷

میزان تولید نیمه نخست 1397 )دستگاه(شرح
 درصد تغییرات میزان تولید

نسبت به مدت مشابه سال قبل

23/2% -247016ايران خودرو

 6/1%  -149342سايپا

18/2% -85609پارس خودرو

منبع : اطالعات تحقیق

در نمودار شماره )3( میزان تولید خودروهای سواری سه خودروساز ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو ارائه شده است.

نمودار شماره )3( - مقایسه میزان تولید خودروهای سواری سه خودروساز کشور در 6 ماهه نخست 139۷

اما با وجود کاهش تولیدات سواری خودروسازان داخلی در شهریور ماه و همچنین 6 ماه نخست امسال، محصوالت چینی با افزایش تیراژ روبه رو شده  اند. طبق تحقیقات به عمل آمده، در چهار ماه 
ابتدایی امســال 41 هزار و 157 دســتگاه انواع خودروهای سواری چینی از سوی خودروسازان بزرگ کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته می توان اذعان کرد حدود 40  درصد 
افزایش داشته است. از سوی دیگر طبق آمار ارائه شده دیگری از سوی پایگاه خبری عصر خودرو، سه خودروساز بزرگ کشور فقط در شهریور ماه امسال حدودا به میزان 47 هزار دستگاه خودروی 
سواری تولید کرده اند. این در حالی است که در مقایسه با ماه گذشته یعنی مرداد ماه سال جاری به میزان 35/4 درصد کاهش تولید داشته اند. به عبارت دیگر سه شرکت خودروساز داخلی ایران  خودرو، 
سایپا و پارس خودرو در شهریور ماه 1397 نسبت به ماه گذشته دارای کاهش میزان تولید بوده اند. ایران خودرو که حدود 24 هزار دستگاه سواری در شهریور ماه تولید کرده، نسبت به مرداد ماه به 
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میزان 40 درصد کاهش تولید داشــته اســت. همچنین ســایپا و پارس خودرو هم مشترکا با کاهش حدود 30 درصدی روبه رو بوده اند. این گروه خودروسازی در شهریور امسال حدود  23 هزار و 23 
دستگاه محصول سواری را تولید کرده است که نسبت به ماه قبل یعنی مرداد به میزان 29/5 درصد کاهش تولید داشته است.

جدول شماره )3( : میزان تولید خودروهای سواری 3 خودروساز کشور در شهریورماه 139۷

درصد تغییرات نسبت به ماه قبلمیزان تولید در شهريور 1397 )دستگاه(رديف

40% -24237ايران خودرو

29/5% -23023سايپا و پارس خودرو

-47260مجموع

منبع : پایگاه خبری عصر خودرو

در بین خودروسازان بخش خصوصی، بیشترین تیراژ طی 6 ماه نخست سال جاری، متعلق به شرکت مدیران خودرو )مونتاژ کننده محصوالتی از برند چینی چری( است. این در حالی است که مدیران خودرو 
نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش تولید مواجه شده است به نحوی که در 6 ماهه نخست امسال میزان تولید آن 29 هزار و 119 دستگاه خودرو سواری بوده است که می توان اذعان کرد 
حدود 12 درصد کاهش تولید داشته است.   شرکت کرمان  موتور توانسته تیراژ خود را در نیمه نخست امسال افزایش دهد. این شرکت مونتاژ کننده محصوالت هیوندایی و لیفان و جک تا پایان شهریور 
امسال 23 هزار و 220 دستگاه محصول سواری را تولید کرده که نسبت به نیم سال نخست سال گذشته، حدود 3 درصد افزایش تولید داشته است. همچنین گروه بهمن در 6 ماه ابتدایی امسال پنج هزار و 
342 دستگاه محصول سواری را به تولید رسانده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 70 درصد افزایش تیراژ داشته است. صنعت خودروی آذربایجان نیز که به مونتاژ محصوالت ام جی چین فعالیت 
دارد، در بازه زمانی 6 ماهه نخست سال جاری چهار هزار و 934 دستگاه از انواع مدل های ام جی را مونتاژ کرده است. شرکت کارمانیا نیز در 6 ماه ابتدایی امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با 
کاهش تولید حدود 27 درصدی مواجه شده است. کارمانیا تا پایان شهریور امسال تنها 735 دستگاه محصول را مونتاژ کرده است. شرکت خودروسازان بم نیز در 6 ماه ابتدایی امسال هزار و 252 دستگاه 

را تولید کرده است. با توجه به این رقم در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته حدود 395 درصد رشد تولید داشته است. این اطالعات در جدول شماره )4( ارائه شده است.

جدول )4( : میزان تولید خودروهای سواری خودروسازهای بخش خصوصی در 6 ماه نخست 139۷

میزان تغییرات نسبت به مدت مشابه در سال 96میزان تولیدشرح

12% -29119مديران خودرو

3%  +23220كرمان  موتور

70% +5342گروه بهمن

-4934صنعت خودروی آذربايجان

27% -735كارمانيا

395% +1252خودروسازان بم

منبع : وزارت صنعت معدن تجارت و  اطالعات تحقیق

اطالعات موجود در جدول شــماره )5( میــزان تولیدات محصوالت 
شــرکت های خودروسازی در چهار ماهه نخســت 1397 نسبت به 
مدت زمان مشابه در سال 1396 بیان کرده است. طبق این اطالعات 
خودروهای پژو 206، پراید، پژو پارس، تندر 90، ســاندرو، سمند، رانا، 
ویتارا، برلیانس، آریو و ســراتو نسبت به چهار ماهه نخست سال قبل 
کاهش تولید داشــته اند و خودروهای تیبا، پژو 2008، دانگ فنگ، دنا، 

هایما و چانگان با رشد مثبت، دارای افزایش تولید بوده اند.
به طور کلی سیر نزولی تولید خودروهای سواری شرکت های خودروسازی 
داخلی، از خرداد ماه سال جاری شروع شد و تولیدات خودروسازها نسبت به 
اردیبهشت ماه حدود 30 درصد کاهش داشتند. این موضوع در حالی است 
که مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت اذعان می کنند مقادیر زیادی 
قطعات منفصله در انبارها ذخیره شــده اســت در خصوص تامین قطعات 
نگرانی وجود ندارد. بنابراین امید اســت با تدابیر مسئوالن وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و استفاده حداکثری از توان قطعه سازان بتوان شاهد رشد 

تولیدات این صنعت بود.

میزان تولید خودرو سواریرديفمیزان تولید خودرو سواریرديف

66 % +دنا8/7 % -پژو 206

63 % -رانا8/5 %  -پرايد

120 % +هايما14/2 % -پژو پارس

30 %  -ويتارا47/6 % +تيبا

35/6 % -برليانس34/1 % -تندر 90

  4 %  -آريو28/4 % -ساندرو

20/6 % -سراتو25 %  -سمند

632 % +پژو 2008
120/6 % +چانگان

7 % +دانگ فنگ

جدول شماره )5( : تغییرات میزان تولید خودروی سواری در 4 ماهه نخست 139۷ نسبت به مدت زمان مشابه
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شرکت صنایع الستیکی سهنـد

تاریخچه:
شرکت صنایع الستیکی سهند در سال 1338 در زمینی به مساحت 18000 متر مربع با هدف تولید انواع کفپوش و قطعات و نوارهای الستیکی در نزدیکی تهران تاسیس و راه اندازی شد و با گذشت 
کمتر از سه دهه به اولین و بزرگترین تولید کن تسمه نقاله ، کفپوش های ورزشی ،وانواع ورقه ها و قطعات الستیکی ،و تنها مجری آستر کردن سطوح با ورقه های مات الستیکی در ایران تبدیل 
شد و به عنوان تامین کننده نیازمندی های صنایع سبک و سنگین کشور مسئولیت شگرفی را بر عهده گرفت .امروزه سهند با تکیه بر نزدیک به نیم قرن تجربه در صنعت الستیک کشور و با بهره 
گیری از متخصصین و پرســنل ورزیده و با تجربه خود گام های اساســی در ساخت تسمه های الستیکی و قطعات مقاوم در برابر سایش ،روغن و حرارت و ارائه کفپوش های ورزشی الستیکی در 

طرح ها و رنگ های متفاوت ، رابر الینینگ و همچنین قطعات الستیکی مورد استفاده در صنعت خودرو برداشته است .
شرکت صنایع الستیکی سهند پیشرو و نخستین تولید کننده تسمه نقاله های الستیکی مطابق با استانداردهای بین المللی در ایران با دانش و شناختی عمیق از تسمه نقاله های الستیکی توانسته 

است تنوع تولید این تسمه ها را افزایش دهد و به نتایج علمی و فنی خوبی دست یابد.
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 5 میلیون ریال بوده که طی چهارده مرحله افزایش سرمایه به مبلغ 350 میلیارد ریال افزایش یافته است.

ضمناً نمودار بیانگر ترکیب سهامداران این شرکت در تاریخ 22 اسفند ماه 1395 
می باشد.

ندا عباسی
کارشناس و تحلیل گر بازار بورس

سهامدار/دارنده سهم درصد تغییر

شركت كربن ايران-سهامي 
عام-

142 M 40.43 0

شركت گسترش تجارت 
هامون-سهامي خاص-

64 M 18.19 0

شركت سرمايه گذاري توسعه 
صنعت شيميايي-سهامي خاص

44 M 12.67 0

شركت سرمايه گذاري صنايع 
پتروشيمي-سهامي عام-

26 M 7.53 0

شركت توسعه فوالدوذوب 
جنوب-سهامي خاص-

4 M 1 0
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شیشه قـزوین

ترکیب سهامداران سهم درصد تغییر

شركت آلگماينه وروالتونگزگزل شفت 713 M 49.95 0

شخص حقيقي 97 M 6.78 0

شركت نيپون شيت گالس 83 M 5.77 0

صندوق تقويت سازمان برنامه 58 M 4.04 0

شخص حقيقي 36 M 2.55 0

شخص حقيقي 36 M 2.5 0

شركت تعاوني مهندسي ونوآوري دانشگاه شريف 35 M 2.42 0

سازمان خدمات اجتماعي 22 M 1.5 0

تاریخچه:
همگام با رشد روزافزون میزان مصرف شیشه تخت در ایران، پس از انجام مطالعات و مقدمات احداث کارخانجات شیشه توسط  بانک صنعت و معدن، سرانجام کارخانه شیشه قزوین درســـــال1344 
با سرمایه اولیه بالغ بر یک میلیارد ریال در زمینـــــي به مساحت260,000 مترمربع با تخصیص زیربناي 100,000 مترمربع به مجموعه اي از سالنهاي تولید، انبارها، واحد هاي اداري، خدماتي و 

تعمیراتي در کیلومتر 3 جاده قزوین- رشت راه اندازي شد.
بدین صورت بزرگترین کارخانه شیشه تخت کشور با نام »کارخانه شیشه قزوین« و با استفاده از فناوري روز دنیا وارد عرصه تولید شد. در آن زمان شیشه تولید شده در این کارخانه در نوع خود از 
مرغوبترین تولیدات خاور میانه به حساب مي آمد. در خالل سالهاي آتي افزایش چشمگیر تقاضاي بازار داخلي براي انواع شیشه تخت، شرکت را بر آن داشت تا با استفاده از فناوریهاي جدید، ارتقاي 
دانش و تکیه بر پشتکار افزون پرسنل مجرب، عالوه بر احداث کارخانه شیشه مشجر نسبت به تاسیس کارخانجات شیشه فلوت و صنایع جانبي )شیشه فرآوري شده( اقدام  نماید تا عالوه بر تامین 

مصارف داخلي از توان رقابتي مضاعف در بازارهاي خارجي نیز بهره مند گردد.
فعاالیتهاي این واحد صنعتي تا به امروز ادامه یافته و مي توان گفت در حال حاضر مساحت کل کارخانجات شرکت شیشه قزوین بالغ بر 3,000,000 مترمربع  است.

شــرکت شــامل قسمت های، معدن و آرایش مواد، شرکت استخراج و فرآوري مواد اولیه شیشــه، واحد شیشه فلوت، واحد شیشه مشجر، واحد صنایع جانبي، تحقیق و توسعه، واحد کنترل کیفي و 
آزمایشگاه، بسته بندي و حمل و نقل و مشاوره و طراحي است.
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 بـررسی بـازار سـرمایه نیازمند 
رویکـرد جدید

در محافــل تخصصی بازارهای مالی، یکــی از دالیل چرخش بازارها را در گرو افزایش حجم و 
ارزش معامالت می دانند. اگر بخواهیم نگاه ریشه ای تر به افزایش حجم و ارزش معامالت داشته 

باشید نیاز به بررسی صرف ریسک خواهیم داشت. 
صرف ریســک به عنوان یک بازدهی مازاد است که شخص این بازدهی مازاد را به دلیل انتقال 
دارایی خود از یک بازار بدون ریســک )سپرده بانکی یا اوراق مشارکت و هر ابزار بدون ریسک 
دیگر( به بازار ریســک دار )مانند بازار سهام و...( طلب می کند. از نظر فنی روش های مختلفی 

برای محاسبه صرف ریسک بازار سرمایه وجود دارد. 
در ساده ترین روش محاسبه صرف ریسک، تحلیل گران در یک دوره 10 تا 15 ساله، میانگین 
بازدهی شــاخص کل بازار ســرمایه را محاســبه کرده و از میانگین بازدهی بدون ریسک کسر 
می کنند و به رقم صرف ریســک دست می یابند. بر اساس داده های تاریخی صرف ریسک بازار 
سرمایه ایران حدود 12 تا 15 % می باشد و این بدان معنی است که سرمایه گذاران زمانی حاضر 
هستند به بازار سرمایه ورود کنند که عالوه بر نرخ بدون ریسک )سود سپرده یا اوراق مشارکت( 
بازدهی مازد 12 تا 15% را کســب کنند. در اصل بازده مورد نظر سرمایه گذاری در بازار سرمایه 
عبارت است از بازدهی بدون ریسک )بین 17 تا 20%( بعالوه صرف ریسک)بین 12 تا %15(. 

در دنیای مالی فرض بر این است که سرمایه گذاران ریسک گریز هستند و شدت ریسک گریزی 
در میان آنها متفاوت است. شرایط و چشم انداز رونق یا رکود بازار سرمایه می تواند باعث تعدیل 
درجه ریسک گریزی و درنهایت تعدیل نرخ بازده مورد نظر سرمایه گذاران شود. این بدان مفهوم 
است که بازده مورد نظر که حاصل جمع بازده بدون ریسک و صرف ریسک است در طول زمان 

ثابت نبوده است اما در یک روند بلند مدت، قاعده برگشت به میانگین را دارد.

ریسک پذیر شدن سهامداران
در ماه های ابتدای ســال 1397 به واسطه رشــد بازارهای موازی با بورس )دالر و سکه( چشم 
انداز رونق برای بازار ســرمایه وجود داشــت، از این رو سرمایه گذاران درجه ریسک گریزی خود 
را به ســمت پایین تعدیل کرده و درنهایت با پذیرش بــازده مورد نظر کمتری اقدام به ورود به 

بازار سرمایه کردند. 
در اصل ســرمایه گذاران ریسک بازار ســرمایه را کم برآورده کرده و همین موضوع باعث ورود 
نقدینگی باالیی به بازار شد و قیمت ها به شدت رشد کردند، حجم و ارزش معامالت به صورت 

فزاینده ای رشد داشت. 
در شرایط چشم انداز رونق بازار سرمایه، فاکتور 
نرخ بدون ریسک مورد نیاز برای محاسبه نرخ 
بازده مورد نظر ســرمایه گذاران تغییر نکرد، اما 
چشم انداز رونق بازار سرمایه با کاهش ریسک 
سرمایه گذاری همراه بود و در نهایت باعث شد 
مازاد)صرف ریسک(  بازدهی  ســرمایه گذاران 
کمتری را طلب کنند و برای مثال اگر در سال 
1396 نرخ بازده مورد نظر بازار ســرمایه %35 
بــود در ماه های ابتدای ســال 1397 به %30 
و حتی کمتر کاهش یافــت. مطابق با اصول 
ارزشــیابی، کاهش نرخ بازده مورد نظر باعث 
می شود قیمت های باال نیز برای سرمایه گذاران 
جذاب باشد و سرمایه گذاران حاضر باشند برای 
ســهام یک شــرکت که طی چند ماه گذشته 

100% بازدهی داشته همچنان پرداختی باالیی داشته باشند.

تغییر روند بازار سرمایه
از دهه اول مهر ماه بازار کم کم شــروع به ریــزش کرد و ارزش ها و حجم های معامله افزایش 
یافت و نقدینگی زیادی از بازار ســرمایه خارج شــد. از دیدگاه  عرفی یکی از دالیل ریزش بازار 
ســرمایه رشــد بیش از حد قیمت ها و به عبارتی پر بودن قیمت ها بوده است. اما از دیدگاه فنی 
ریسک های پیرامون بازار سرمایه به شدت افزایش یافته بود ) البته اکنون نیز این ریسک ها وجود 
دارند(. بخشی از این ریسک ها مربوط به قوانین و مقررات بود، بخشی مربوط به مباحث سیاسی 

و بخش مهم دیگر آن مربوط به رفتار بازار جهانی در مسیر کاهشی بود. 
مجموعه این ریســک ها در نهایت نقش برعکس را برای برآورد نرخ بازده مورد نظر بازی کرد 
و باعث شــد ســرمایه گذاران ریسک گریز تر شــوند و در نهایت نرخ بازده مورد نظر خود را به 
شــدت افزایش دهند )مثال از 30% به 40% رســاندن( و مطابق با اصول ارزشیابی افزایش نرخ 
بازده مورد نظر باعث می شــود که سرمایه گذاران قیمت ها را گران تصور کنند و سعی بر عرضه 

سهام خود داشته اند. 
امروز ســهام شرکتی با قیمت 450 تومان خریدار ندارد و این درحالی بود که همین قیمت چند 
ماه پیش بسیار جذاب بود و سرمایه گذاران شتاب زده حاضر به پرداخت قیمت 450 تومان برای 
هر سهم شرکت بودند. در شرایط چشم اندا رکودی چه برای بازار داخلی و چه برای بازار جهانی 

باعث شد مفروضات ارزشیابی تغییر کرده و تصور رشد بیشتر قیمت ها وجود نداشته باشند. 
نکته مهمی که باید به آن اشــاره داشت هوشــمندی بازار سرمایه است. همه سرمایه گذاران به 
موارد فنی بازار ســرمایه اشــراف ندارند اما به صورت شهودی موارد ریسک و در نهایت تعدیل 
نرخ های بازده مورد نظر خود را انجام می دهند. البته ناگفته نماند در تحلیل های شهودی ممکن 
اســت ســرمایه گذاران بخش مهمی از اطالعات را نادیده گرفته و در نهایت تصمیم اقتصادی 

اشتباهی را اتخاذ کنند.

انتظار جذابیت قیمت سهام
امروز ارزش معامالت بازار ســرمایه،از ســقف های چند ماه قبل خود بسیار فاصله گرفته است و 
دلیل آن عقب نشــینی سرمایه گذاران به واسطه افزایش ریســک های بازار سرمایه و درنهایت 
افزایش بازده مورد نظر اســت. در اصل ســرمایه گذاران که امروز نرخ بازده مورد نظر باالتری 
نســبت به ماهای اول ســال 1397 دارند تا 
جایی که قیمت ها بســیار جذاب شوند منتظر 
خواهند ماند. چرا که آنها تنها زمانی می توانند 
با اطمینان بیشتری نرخ بازده مورد نظر خود را 
کسب کنند که قیمت ها جذاب شود. البته الزاما 
این نرخ کســب نمی شود، ممکن است بیشتر 

یا کمتر باشد. 
بنابر این یــا باید ریســک های پیرامون بازار 
ســرمایه کاهش یابد و یا قیمت ها به شــدت 
کاهش یابــد که انتظار رشــد حجم و ارزش 
معامالت در بازار ســرمایه را داشــته باشیم. 
کاهش ریسک های بازار سرمایه به بهبود رشد 
حجم و ارزش معامالت بازار ســرمایه کمک 

بیشتری می کند و اثر دائمی تری دارد.

حمید مرتضی کوشکی
مدرس و تحلیل گر بازار های مالی
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تحلیل بنیـادی 
شـرکت پتروشیمی قـائد بصیـر

منبع: کارگزاری آینده نگر خوارزمی

بتول جوریان

خالصه تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی قائد بصیر

اطالعات سود هر سهم شرکتاطالعات کلی شرکت

EPS944 واقعی سال 1396- ریال330,000سرمایه ثبت شده - میلیون ریال

EPS685 واقعی شش ماهه 1397 - ریال12،698ارزش بازار هر سهم - ریال

EPSttm1،328 شرکت - ریالP/E9,56 بودجه شرکت

P/E۷.5 کارشناسی 97
EPS1.693 کارشناسی 97 - ریال

EPS2.0۷0 کارشناسی 98 - ریال

مفروضات

واقعی96واقعی شش ماهه 9۷کارشناسی 98کارشناسی 9۷شرح

40،631-80،00090،000دالر- ریال

محصوالت

149,988168,736103,36982,508نرخ داخلی انواع ABS- ریال/کیلوگرم

مواد اولیه

84,43694,99158,19245,611نرخ استایرن مونومر-  ریال/کیلوگرم

89,255100,41261,51338,785نرخ بوتادین-  ریال/کیلوگرم

143,707161,67099,04067,837نرخ اکریلونیتریل-  ریال/کیلوگرم

* با توجه به تحریم های اخیر و اینکه بیشتر مقدار اکریلونیتریل مصرفی وارداتی می باشد، مقدار فروش کارشناسی شرکت در حدود 95% مقدار واقعی سال 96 فرض شده است.

* نرخ ABS براساس آخرین نرخ های معامله شده در بورس کاال در نظر گرفته شده است.

* در حدود 92% از مبلغ فروش شرکت داخلی است.

* مواد اولیه داخلی شرکت از پتروشیمی پارس، جم، شازند، تبریز و امیرکبیر تهیه می شود.

* بیش از 90% بهای تمام شده مربوط به مواد اولیه می باشد. 

گزیده اقالم سود و زیان- میلیون ریال

سال 96واقعی 6 ماهه 9۷کارشناسی 98کارشناسی 9۷شرح

4,842,9966,350,8892,001,4473,322,515 فروش 

)2,491,356()1,615,963()5,160,322()3,874,144(بهای تمام  شده کاالی فروش رفته 

968,8521,190,567385,484831,159سود )زیان( ناخالص 

25%19%19%20%حاشیه سود ناخالص )%(

)64,101()48,422()95,410()71,693(خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

897,1601,095,158337,062767,058سود )زیان( عملیاتی

23%17%17%19%حاشیه سود عملیاتی )%(

)273,454()33,975()63,811()72,815(خالص درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

)182,206()77,000()348,281()265,589(مالیات

558,756683,065226,087311,398سود )زیان( خالص 

9%11%11%12%حاشیه سود خالص )%(

1.6932.0۷0685944سود )زیان( خالص هر سهم- ریال 

2,9913,6511,1242,557سود )زیان( عملیاتی هر سهم- ریال

تحلیل حساسیت- سال 98

سود هر سهم- ریال

دالر- ریال

80,00085,00090,00095,000100,000105,000110,000115,000120,000125,000130,000135,000140,000

1,6331,8512,0702,2882,5072,7252,9443,1623,3813,5993,8184,0374,255
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 خالصه تحلیل بنیـادی 
شـرکت پـتروشیمی مبین

حامد قربانی

خالصه تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی مبین

اطالعات سود هر سهم شرکتاطالعات کلی شرکت

EPS958 واقعی سال 1396- ریال14,252,000سرمایه ثبت شده - میلیون ریال

EPS803 واقعی شش ماهه 1397 - ریال8،097ارزش بازار هر سهم - ریال

EPSttm1،306 شرکت - ریالEPSttm6,2 شرکت

P/E3.94 کارشناسی 97
EPS2.05۷ کارشناسی 97 - ریال

EPS2.۷11 کارشناسی 98 - ریال

مفروضات

واقعی96واقعی شش ماهه 9۷واقعی پاییز 9۷کارشناسی 98کارشناسی 9۷شرح

34,214--80،00090،000دالر- ریال

محصوالت

5,300,000,0005,300,000,0001,395,600,4712,633,266,3665,949,532,982مقدار فروش گاز )خوراک و سوخت(-مترمکعب

7,3368,2526,9613,1923,045نرخ متوسط گاز طبیعی )خوراک و سوخت(- ریال

4,692,5405,279,1074,864,6383,128,8132,010,369نرخ برق- ریال

1,213,7381,365,4561,209,037768,666504,886نرخ بخار- ریال

8,1479,1658,5305,5323,657نرخ اکسیژن- ریال

مواد اولیه

5,300,000,0005,300,000,0001,395,600,4712,633,266,3665,949,532,982مقدار فروش گاز )خوراک و سوخت(-مترمکعب

7,3368,2526,9613,1923,045نرخ متوسط گاز طبیعی )خوراک و سوخت(- ریال

*30% مبلغ کارشناسی فروش سال 98 مربوط به گاز طبیعی به عنوان خوراک، 15% اکسیژن، 15% برق، 14% بخار ، 6% گاز طبیعی به عنوان سوخت و 20% مربوط به سایر محصوالت می باشد.

 *با توجه به امکان تاثیر تحریم ها بر تولید و فروش شرکت های مصرف کننده محصوالت مبین که عمدتا صادراتی هستند، مقدار فروش کارشناسی 97 و 98 کمتر از مقدار واقعی سال 96 در نظر گرفته شده است. این در حالیست که براساس گزارش 
آذرماه مقدار فروش شرکت کاهشی نداشته است، بنابراین کارشناسی انجام شده محافظه کارانه می باشد.

*در حدود 70% از بهای تمام شده مربوط به مواد اولیه است که 92% آن را نیز گاز طبیعی تشکیل می دهد.

گزیده اقالم سود و زیان- میلیون ریال

واقعی سال 96واقعی 6 ماهه 9۷کارشناسی 98کارشناسی 9۷شرح

71,807,337102,285,11524,994,8853,322,515 فروش 

)2,491,356()13,685,545()63,428,415()42,341,700(بهای تمام  شده کاالی فروش رفته 

29,465,63738,856,70011,309,340831,159سود )زیان( ناخالص 

25%45%38%41%حاشیه سود ناخالص )%(

)64,101()214,272()656,955()564,628(خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

28,901,00938,199,74511,095,068767,058سود )زیان( عملیاتی

23%44%37%40%حاشیه سود عملیاتی )%(

)273,454(781,369947,551454,222خالص درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

)182,206()100,000()517,122()363,036(مالیات

29,319,34338,630,17411,449,290311,398سود )زیان( خالص 

9%46%38%41%حاشیه سود خالص )%(

2.05۷2.۷11803944سود )زیان( خالص هر سهم- ریال 

2,0282,6807782,557سود )زیان( عملیاتی هر سهم- ریال

* با توجه به احتمال افت تولید و فروش  شرکت های خریدار محصوالت مبین به دلیل تحریم ها، مقدار فروش گاز در کارشناسی سال 97 و 98 حدود 90% مقدار سال 96 فرض شده است که با توجه به گزارش ماهانه آذرماه 
امکان فروش به اندازه سال 96 نیز وجود دارد.

* تاثیر هرگونه افزایش و کاهش مقدار فروش م نرخ دالر بر سود شرکت در جدول تحلیل حساسیت زیر آورده شده است.
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تحلیل حساسیت- سال 98

سود هر سهم- ریال
دالر- ریال

80,00090,000100,000110,000120,000130,000140,000150,000160,000

ب
کع

رم
 مت

ی-
یع

طب
از 

ش گ
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4,550,000,0001,9782,2442,5102,7763,0423,3083,5743,8394,105

4,700,000,0002,0612,3372,6132,8903,1663,4423,7193,9954,271

4,850,000,0002,1442,4302,7173,0043,2913,5773,8644,1514,437

5,000,000,0002,2272,5242,8213,1183,4153,7124,0094,3064,603

5,150,000,0002,3102,6172,9253,2323,5393,8474,1544,4624,769

5,300,000,0002,3932.۷113,0283,3463,6643,9824,2994,6174,935

5,450,000,0002,4762,8043,1323,4603,7884,1174,4454,7735,101

5,600,000,0002,5592,8973,2363,5743,9134,2514,5904,9285,267

5,750,000,0002,6422,9913,3393,6884,0374,3864,7355,0845,433

5,900,000,0002,7253,0843,4433,8024,1624,5214,8805,2405,599

6,050,000,0002,8083,1773,5473,9174,2864,6565,0255,3955,765
* در جدول تحلیل حساسیت فوق اثر کاهش احتمالی تولید شرکت های خریدار محصوالت مبین به دلیل تحریم ها، بر تمامی محصوالت تولیدی دیده شده است.
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موسســه رســانه ای عصــر ســرآمدان اقتصــادی بــرای ســه نشــريه خــود »روزنامــه عصــر اقتصــاد و ماهنامه هــای 
تصميــم و ثــروت ملــل« )هــر ســه اقتصــادی و مديريتــی( در شهرســتانها خبرنــگار مقیــم می پذيــرد.

متقاضيان پس از پر كردن فرم پیوست، به يكی از 3 طريق زير فرم را همراه عكس برای اين موسسه ارسال نمايند.

نام و نام خانوادگی:

تلگرام:ايمیل:

شماره شناسنامه:کد ملی:
تاريخ تولد:

آدرس:

کد پستی:

سابقه کار:
موبايل:

تحصیالت:
تلفن:

تهران، ميدان وليعصر، خيابان دمشق، پالک 11، واحد 2آدرس موسسه:
info@asre-eqtesad.ir@asreeghtesad

پیتـر لینچ، پله بـازار سـرمایه
بی تردید نسبت نام پیتر لینچ، به بازار سرمایه کم از نسبت نام پله افسانه ای 
به دنیای فوتبال نیست. برابر نتایج یک نظرسنجی از هر سه نفر در دنیای غرب 
دو نفر نام او را شنیده اند و به او احترام می گذارند. حتی با اینکه از گزش بازار 
ســرمایه در امان نماند و با زیان به کار خود پایان داد، همچنان از او به عنوان 

یک قهرمان یاد می شود. به گزارش پایگاه خبری بازار.
سرمایه)سنا(، پیتر لینچ )Peter Lynch( به مدت 13 سال مدیریت یک صندوق سرمایه گذاری 
مشــترک معروف به نام Magellan در شــرکت Fidelity را بر عهده داشت و توانست بازده 
خیره کننده ساالنه 29 درصد را کسب کند. او توانست ارزش این صندوق را از 20 میلیون دالر 
در 1977 به 14 میلیارد دالر در 1990 برســاند. او یکی از مدیران افسانه ای وال استریت است 
که استراتژی »سهامی را بخرید که می شناسید« وی شهرت زیادی دارد. لینچ در کتاب مشهور 
خود با عنوان »One Up on Wall Street« ضمن توصیف استراتژی  های سرمایه گذاری خود 
به ســرمایه گذاران پیش از تصمیم به سرمایه گذاری در بازار سهام، تستی با عنوان تست آینه را 
پیشنهاد می کند. وی سپس لیستی از توصیه ها ارائه می کند که الزم است سرمایه گذاران آنها را 
همواره به خاطر بسپارند. این آزمون به تست آینه معروف است. هر فردی قبل از آنکه تصمیم به 
سرمایه گذاری در بازار سهام بگیرد باید در برابر آینه بایستد و به سه سوال زیر صادقانه پاسخ دهد.

3 سوال اساسی قبل از ورود به بازار
سوال 1- آیا من مالک خانه ای که در آن زندگی می کنم هستم؟ قبل از آنکه شما وارد حوزه 
ســرمایه گذاری در بورس شــوید، واجب است خانه ای برای خود تهیه کنید. سرمایه گذاری در 
خانه ای که در آن زندگی می کنید پیش از ورود به بورس، یک ســرمایه گذاری خوب است که 

تقریبا هر کس قبل از هر سرمایه گذار دیگر باید به فکر آن باشد.
ســوال 2- آیا به پولی که قصد ســرمایه گذاری آن را دارم نیاز مبرم دارم؟ هزاران فرمول و 
روش برای تعیین میزانی از دارایی هایتان که باید وارد بازار ســهام کنید وجود دارد. یک قاعده 
سرانگشتی اما موثر این است که تنها بخشی از پولتان را وارد بازار سهام کنید که تحمل از دست 

رفتن آن را دارید بدون آنکه خلل جدی به زندگی روزمره تان وارد شود.
سوال 3- آیا ویژگی ها و خصوصیات الزم برای موفقیت را دارم؟ این در واقع مهم ترین سوال 
پیش روی شماســت. لیست خصوصیات یک ســرمایه گذار موفق شامل صبر، اعتماد به نفس، 
داشتن شهود قوی، قدرت تحمل درد، داشتن ذهنی باز، پشتکار، حوصله، انعطاف پذیری، توانایی 

پذیرش اشتباهات و همین طور قدرت نادیده گرفتن ترس و وحشت عمومی در بازار است.
در صورتی که پاســخ شما به سه ســوال باال مثبت است و تصمیم به سرمایه گذاری در بورس 
دارید پیتر لینچ توصیه های زیر را برای شما مطرح می کند: 1- روزی از روزها شاید در ماه بعد 
یا طی سال آینده یا سه سال آینده، بازار سقوط شدیدی را تجربه خواهد کرد. پس برای آن آماده 
باشــید! 2- سقوط های شدید بازار فرصت ایده آلی برای خرید سهام شرکت های مورد عالقه 

تان هســتند. 3- سرمایه گذاری در سهام می تواند سود چشمگیری به ارمغان آورد. 4-شما می 
توانید با کســب بازده 20 تا 30 درصدی اما به طور مستمر به طرز شگفت آوری ثروتمند شوید. 
5- برای کسب سودآوری باال الزم نیست همیشه یا حتی بیشتر اوقات پیش بینی شما درست از 
آب دربیاید. 6- قیمت سهام شرکت ها در بیشتر مواقع در خالف جهت ارزش ذاتی آنها حرکت 
می کند اما همواره در درازمدت به ارزش ذاتی آنها همگرا می شود. 7-اینکه سهام یک شرکت 
عملکرد بدی داشــته و قیمت آن ســقوط کرده به این معنا نیست که نمی تواند در آینده سقوط 
بیشتری را تجربه کند. 8-افزایش قیمت سهامی که شما خریده اید لزوما به معنای درست بودن 
تحلیل های شما نیست! 9-اگر یک سهام موفق را در سبد خود نداشته باشید چیزی را از دست 
نداده اید؛ حتی اگر قیمت آن 10 برابر شود. اما یک سهم بد می تواند شما را به خاک سیاه بنشاند! 
10- یک ســهم نمی داند که شما مالک آن هستید! 11- آنقدر شیفته یک سهم موفق نشوید 
که دلیل موفقیتش را به فراموشــی بسپارید. 12- با از ریشه کندن گل ها و آب دادن به خارها 
)فروش زودهنگام سهام با ارزش سبد خود و نگه داشتن سهام بی ارزش( انتظار موفقیت نداشته 
باشید. 13- اگر مطمئن نیستید بتوانید عملکردی بهتر از عملکرد بازار داشته باشید پولتان را در 
یک صندوق مشــترک بگذارید و خیال خودتان را راحت کنید! 14-الزم نیست تک تک سهام 
پربازده بازار را داشــته باشید. من بسیاری از سهام پر سود را در سبد خود نداشتم و در عین حال 
همواره عملکردی باالتر از عملکرد بازار داشته ام. 15-در بازار سهام همیشه چیزی هست که باید 

در مورد آن نگران بود.16- ذهن خود را روی ایده های جدید باز نگه دارید.
شرکت های مطلوب از نظر پیتر لینچ

1- درک آن ها ساده باشد. زیرا دیر یا زود افراد نادانی می توانند مدیریت آن ها را برعهده گیرند.
2- به خاطر جذاب نبودن مردم از آن ها روگردان شــوند. همه فکر می کنند باید در آخرین شــرکت 
اینترنتی ایجاد شده سرمایه گذاری کنند ولی کسی به فکر آخرین شرکت فروش سبزی و میوه نیست. 
3- همه فکر می کنند برای پول درآوردن باید به دره ســیلیکون بروند و کسی به شرکت های 

مراسم کفن و دفن فکر نمی کند.
4- دارای چیزی منحصر به فرد باشند تا رقابت با آن ها سخت باشد.

5- چیزی عرضه کنند که مردم به آن محتاج باشند. به این ترتیب کار آن ها دوام خواهد داشت.
6- دارای وجه نقد زیاد و بدهی کم باشند. شرکتی که بدهی ندارد ورشکسته نخواهد شد.

7- با قیمتی خوب عرضه شود. برای تعیین خوب بودن قیمت سهم به نسبت هایی مانند قیمت/
ارزش دفتری و P/E توجه کنید.

8- مدیران و کارمندان شرکت خود از سهام داران شرکت باشند. به این ترتیب آن ها بیشتر برای 
رشد شرکت تالش خواهند کرد.

9-در نهایت باید به این سوال پاسخ دهید که چرا این سهم را می خرید. اگر دالیل روشن و کافی 
ندارید به بررسی مجدد دالیل و استدالل ها خود بپردازید.

دقایقی با مشاهیر اقتصادی:
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مـدت

آدرس: تهران - خیابان ولیعصر - خیابان دمشق - پالک 11 - واحد 2    

تلفن: 8 - 88948104    نمابر: 88906447     کد پستی: 83862 14167 

لطفا دوره اشتراک مورد نظر را عالمت بزنید:

آدرس و کد پستی:

300/000

شش ماههسه ماهه

600/000

دوازده ماهه

ال
ری

غ ب
بال

م

1/200/000

مالحظات:

1 - وجه اشتراک به شماره کارت 6565 9969 9918 6037  یا حساب 0107857894008  بانک ملی 
به نام موسسه عصر سرآمدان اقتصادی با شماره شبا IR 080170000000107857894008 واریز و فیش 

واریزی به ضمیمه فرم اشتراک از طریق ارسال پستی و یا نمابر تحویل موسسه شود.
2- این اشتراک فقط برای منطقه جغرافیایی تهران بزرگ است.

3- تحویل مجله درب ورودی ساختمان اصلی محل استقرار مشترک به آدرس اعالمی در فرم خواهد 
بود.

4- عدم دریافت هر شماره از مجله را به تلفن7-88945293 اعالم فرمایند.
                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                امضاء مشترک

موسسه عصر سرآمدان اقتصادی



الف: مأموریت  ما:
ارتقاء دانش اقتصادی جامعه با کمک به عدالت اطالع رسانی در اخبار، اطالعات 

و فرصت ها از طریق:
1- انتشار اخبار و اطالعات فعالیت های اقتصادی کشور 

2- معرفی توانمندی های موسسات و بنگاه های مولد اقتصادی 
3- ایجاد تعامل صادقانه بین فعاالن اقتصادی و مردم 

4- انتشار و تحلیل تصمیمات مراکز سیاستگذاری اقتصادی کشور
5- گزینش و انتشار اطالعات، اخبار و تحلیل های بین المللی مورد نیاز فعاالن اقتصادی 

6- انتشار دیدگاه ها و تحلیل های دانشمندان و صاحب نظران حوزه فعالیت های اقتصادی 

ب: انتشارات مکتوب موسسه عصر اقتصاد:
1- روزنامه عصر اقتصاد

2- ماهنامه »تصمیم«
3- ماهنامه »ثروت ملل«

4- ویژه نامه های مناسبتی و نمایشگاهی 

ج: انتشارات اینترنتی:
1- سایت روزنامه عصر اقتصاد 
2- سایت مجالت                    

3- کانال تلگرام     
4- خدمات پیامکی:                     09037396929 

نشانی:  تهران - نرسیده به میدان ولیعصر - خیابان دمشق - پالک 11 - واحد 1
تلفن:  7 - 93 52 94 88 )9821+(   نمابر: 447 06 889 )9821+(

www.asre-eghtesad.com
www.asre-eghtesad.com
https://telegram.me/asreeghtesad

عصر اقتصاد یاور اطالع رسانی اقتصاد مّولد ایران 

رشد و موفقیت شما مایه سربلندی و افتخار ماست


