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شگفتاریپ

های  وجود اطالعات مالی شفاف یکی از الزامات کارایی بازار سرمایه است. اگرچه اطالعات مالی مندرج در صورت 

شود، ولی گزارش هیئت مدیره به کی از منابع عمده اطالعات مالی برای بازار سرمایه تلقی میمالی اساسی به عنوان ی

های مالی تواند اطالعات مهم و با اهمیتی را در تکمیل اطالعات مندرج در صورتمجمع عمومی صاحبان سهام می

مدیره در جهت اطالع هیاتبرای  تواند به عنوان فرصتیفراهم آورد. از طرف دیگر گزارش هیئت مدیره به مجمع می

های مهم عملکرد خود به سهامداران باشد.رسانی در خصوص جنبه

هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی و "( 1347قانون تجارت )مصوب  838طبق ماده  

ان شرکت را به ضمیمه گزارش دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زی

درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقالً بیست روز 

"قبل از تاریخ مجمع عمومی ساالنه در اختیار بازرسان گذاشته شود.

های فعال  تشکل اوراق بهادار و کلیة  ت ناشرانِموظف اس سازمان ،قانون بازار اوراق بهادار 41بر اساس مادة همچنین  

در بازار سرمایه را ملزم نماید تا براسـاس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور، اطالعات جامع فعالیت 

از « مدیره به مجامع تاگزارش هی»قانون بازار اوراق بهادار،  45مادة  3مطابق بند . ضمن اینکه خود را انتشار دهند

، آن طبق دستورالعمل اجرایی سازمان هئاراهای ثبت شده نزد سازمان، مکلف به  مله اطالعاتی است که شرکتج

.باشند می

که حاوی اطالعاتی در گزارش  اینگذاران، به منظور تامین نیازهای اطالعاتی سرمایهو با توجه به الزامات قانونیِ فوق  

تدوین گردیده است. باشد، می "فعالیت و وضع عمومی شرکت"مورد 
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 شرکت اصلی گزیده اطالعات

 شرح
سال مالی منتهی 

 13/11/1191به 

سال مالی منتهی 

 13/11/1191به 

سال مالی منتهی 

 13/11/1191به 

       الف( اطالعات عملکرد مالی طی دوره )مبالغ به میلیون ریال(:

 1،246،433 1،623،325 8،312،118 درآمد خالص

 111،518 823،275 81،248 سود عملیاتی

 111،518 825،188 81،628 کسر مالیات پس از –سود خالص 

 ............. ............. ............. تعدیالت سنواتی

 (177،218)  124،281 812.188 های عملیاتیوجوه نقد حاصل از فعالیت

       ب( اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره )مبالغ به میلیون ریال(:

 8،612،282 3،811،776 3،164،481 ها جمع دارایی

 421،661 222،426 226،432 هاجمع بدهی

 8،111،111 8،111،111 8،111،111 سرمایه ثبت شده

 8،117،162 8،318،821 8،177،228 جمع حقوق صاحبان سهام

       ج( نرخ بازده )درصد(:

 %4.14 %2.21 %1.62 [1]ها نرخ بازده دارایی

 %4.74 %18.27 %1.22 [1](نرخ بازده حقوق صاحبان سهام )ارزش ویژه

       د( اطالعات مربوط به هر سهم:

 8،111،111،111 8،111،111،111 8،111،111،111 تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

 51 143 11 ریال –سود واقعی هر سهم 

 45 182 - ریال –سود نقدی هر سهم 

 1،152 1،156 1.132 ریال –ارزش دفتری هر سهم 

       :طالعاتسایر اه( 

 2 11 11 نفر )پایان سال( –تعداد کارکنان 

 

 ها = نرخ بازده دارایی  1

  بازده حقوق صاحبان سهام نرخ=   8
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 گزیده اطالعات مجموعه

 شرح
سال مالی منتهی 

 13/11/1191به 

سال مالی منتهی 

 13/11/1191به 

سال مالی منتهی 

 13/11/1191به 

       الف( اطالعات عملکرد مالی طی دوره )مبالغ به میلیون ریال(:

 1،246،433 1،623،325 8،383,117 درآمد خالص

 111،518 823،275 86،247 سود عملیاتی

 111،518 825،188 86،627 پس از کسر مالیات –سود خالص 

 ............. ............. ............. تعدیالت سنواتی

 (177،218)  124،281 812.188 های عملیاتیوجوه نقد حاصل از فعالیت

       ب( اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره )مبالغ به میلیون ریال(:

 8،612،282 3،811،776 3،162،485 ها جمع دارایی

 421،661 222،426 226،432 هاجمع بدهی

 8،111،111 8،111،111 8،111،111 سرمایه ثبت شده

 8،117،162 8،318،821 8،128،227 جمع حقوق صاحبان سهام

       ج( نرخ بازده )درصد(:

 %4.14 %2.21 %1.25 [1]ها نرخ بازده دارایی

 %4.74 %18.27 %1.81 [1]نرخ بازده حقوق صاحبان سهام )ارزش ویژه(

       د( اطالعات مربوط به هر سهم:

 8،111،111،111 8،111،111،111 8،111،111،111 تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

 51 143 13 ریال –سود واقعی هر سهم 

 45 182 - ریال –سود نقدی هر سهم 

 1،152 1،156 1.141 ریال –ارزش دفتری هر سهم 

       :سایر اطالعاته( 

 2 11 11 نفر )پایان سال( –تعداد کارکنان 

 

 ها = نرخ بازده دارایی  1

  بازده حقوق صاحبان سهام نرخ=   8
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 پیام هیات مدیره
 

 پویاگذاری مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سرمایهبا نام و یاد خداوند متعال، گزارش هیأت

 گردد.ارائه می 1327بهمن ماه  31برای سال مالی منتهی به (سهامی عام)

المللی و داخلی های اقتصادی و سیاسی در سطح بینای از رخدادها در حوزهموعهسالی که گذشت همراه با مج

ها توسط تیم اجرایی شرکت  ش نمود با تدوین راهبردهای مناسب و اجرای آنالمدیره تبا این وجود هیأتبوده است. 

 .حترم را بهینه نمایدمنافع سهامداران م ،توجه به مدیریت ریسک وبورسی  التو پیگیری استراتژی فعال در معام

تابع  یبه نوع هیآنجا که بازار سرما از. سالی که گذشت همانند سنوات قبل با فراز و فرودهای فراوانی همراه بود

 ماتیو تصم یداخل یاقتصاد یجهان، فضا ییکاال ینرخ ارز، تحوالت در بازارها باشد، یم یو اقتصاد یاسیتحوالت س

  .باشندمیبازار  نیارکان موثر بر ا نیتر مهم ها میتحرو  یاسیحوزه و تحوالت س نیدر ا

از اواخر خردادماه با ایجاد خوش شاهد رونق در بازار بودیم و 1327بهمن  31در سال مالی منتهی به در مجموع 

های تاریخی خود به  شکستن سقفرشد همراه گردید و با شاخص کل با  های جدیدبینی عمومی و ورود سرمایه

واحد به  22،142درصد مقدار خود را از  61در نهایت شاخص کل با بازدهی و مقدار خود دست یافت باالترین 

 واحد رساند. 157،327

ای از اقدامات از طریق نظارت و کنترل کلی حداکثر نمودن منافع سهامداران، مجموعه  در راستای سیاست

ها، شناسایی صنایع با مزیت نسبی در  ر مجامع شرکتهای انجام شده از طریق حضور فعال د گذاری مستمر بر سرمایه

گذاری، ایجاد ساختار بهینه برای پرتفوی با توجه به وضعیت بازار سرمایه در طی سال گذشته،  اقتصاد جهت سرمایه

ها، گسترش  گذاری تر و کسب منافع بیشتر از سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام با قابلیت سودآوری مناسب سرمایه

های غیربورسی در پرتقوی شرکت و پیگیری مؤثر وصول مطالبات ناشی از  های از طریق حضور شرکت گذاری مایهسر

 پذیر انجام پذیرفته است. های سرمایه سود سهام شرکت

گیری هرچه های کاری، بهرهامیدوارند با بهبود مستمر رویه پویاگذاری مدیره و کارکنان شرکت سرمایههیأت

های مناسب خود شاهد پویایی بیشتر و ارتقاء جایگاه شرکت در  ن تخصصی کارکنان و تداوم استراتژیبیشتر از توا

 .فضای کسب و کار خود باشند
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 یبر اقتصاد جهان یرورم .1.1

را تحت شرایط مثبتی آغاز کرد، اما شواهد نشان از کندشدن سرعت افزایش  8112اقتصاد جهانی سال 

توان به کاهش رشد تولید صنعتی، تجارت جهانی و  ها می این سال دارد که از جمله آنهای اقتصادی در  شاخص

های تجاری و اقتصادی امریکا و افزایش نرخ بهره این  تقاضای کاالهای صنعتی اشاره کرد. در چنین شرایطی، سیاست

ارجی را برای بسیاری از اقتصادهای کشور، تقویت دالر در برابر سایر ارزها را به دنبال داشته که شرایط تامین مالی خ

 پذیر دشوار کرده است. آسیب

آغاز شد که وضعیت خوبی را از حیث رشد مثبت و سریع تولیدات  8112اقتصاد جهانی در حالی در سال 

انداز اقتصاد  گذاران به چشم پشت سر گذاشته بود. با از دست رفتن اعتماد سرمایه 8117صنعتی و تجارت در سال 

دهد؛ تولید صنعتی، حجم  اوضاع تغییر کرد. نمودار زیر روند تغییر سه شاخص مهم اقتصاد جهانی را نشان میجهانی، 

 .تجارت و سفارشات جدید برای کاالهای صنعتی

 

 

 
 

و افت خوشبینی  8112شود بعد از روند مستمر افزایشی سه متغیر مزبور، با شروع سال  همانطور که مشاهده می

ه آینده، روند مربوط به تغییر این سه شاخص، معکوس شد که بیشترین سرعت کاهش مربوط به افت کسب و کارها ب

 تقاضاهای جدید برای کاالهای صنعتی بود.

های تجاری توسط اقتصادهای مهم به ویژه امریکا و رفتار متقابل  یکی از دالیل افت ممتد رشد، اعمال تعرفه

پیامد منفی بر تجارت از محل افزایش عدم قطعیت در  ،گرایی فزایش حمایتتوسط سایر کشورها از جمله چین است. ا

روند  ریگذاران را تحت تاثیر قرار داد. نمودار ز رابطه با سیاست تجاری گذاشت که به نوبه خود تصمیمات سرمایه

عد از اعمال دهد. این شاخص ب نشان می 8112تا نوامبر  8117شاخص عدم قطعیت سیاست تجاری را در بازه جوالی 

درصد از سوی امریکا، رشد کرد که همین موضوع باعث افت  11درصد و آلومینیم به  85افزایش تعرفه فوالد به 

 ی روند تغییر سه شاخص تولید صنعتی، حجم تجارت و سفارشات جدید برای کاالهای صنعت -1نمودار شماره 

 (13)درصد، برای شاخص تولید صنعتی: اختالف از 

 المللی پول منبع: سایت صندوق بین
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تعرفه متقابلی از سوی چین و  8112های ژوئن و سپتامبر  رابطه با این کاالها شد. مجدداً در ماه درواردات امریکا 

مشخص شد که نتیجه این اقدامات و  8112ها برای سال  ایش تعرفهمجدداً امریکا وضع و یا تصمیماتی برای افز

 .گردید ریتصمیمات باعث رشد عدم ثبات و تشدید نوسانات شاخص عدم قطعیت سیاست تجا

 

 

 
 

به علت کاهش مالیات و تحریک افزایش  8112با وجود این اقدامات، اقتصاد امریکا با سرعت باالیی در سال 

درصد در  1.5ال رزرو امریکا سیاست افزایش پلکانی نرخ بهره را ادامه داد و این نرخ از حدود تقاضا، رشد کرد. فدر

گذاران از رشد آتی  ، رشد کرد. همچنین به دلیل نااطمینانی سرمایه8112درصد در دسامبر  8به حدود  8117ژانویه 

اوراق قرضه امریکا نیز با سرعت کمتری، ساله(  11داری امریکا، نرخ بهره بلندمدت ) و همچنین ارزش اوراق خزانه

 .افزایش یافت

 

 
 

 

با پیشی گرفتن رشد اقتصادی و نرخ بهره در امریکا نسبت به سایر اقتصادهای بزرگ، ارزش دالر در مقایسه با 

 واردات امریکا و چین و روند شاخص عدم قطعیت سیاست تجاری  -1نمودار شماره 

 ی پولالملل منبع: سایت صندوق بین

 داری امریکا ساله خزانه 13روند نرخ بهره فدرال رزرو امریکا و نرخ بهره اوراق  -1نمودار شماره 

المللی  منبع: سایت صندوق بین

 پول
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ریکا میزان کاهش نرخ ارز رسمی کشورهای منتخب را در برابر نرخ دالر ام ریاغلب ارزهای جهان، تقویت شد. نمودار ز

 51در بازه مورد بررسی، ارزش پزو آرژانتین با  نمونه،دهد. به عنوان  نشان می را تاکنون 8117دسامبر  31در بازه 

 درصد کاهش، مواجه شد. 81درصد کاهش و روپیه پاکستان با  31درصد کاهش، لیر ترکیه با 

 

 
 

تحت شرایط دشواری قرار گرفتند و سطح  پذیر به دلیل تقویت ارزش دالر، برخی از اقتصادهای نوظهور آسیب

گذاران مالی جهانی، افت کرد. هزینه دریافت وام خارجی در بسیاری از اقتصادها،  ریسک قابل پذیرش توسط سرمایه

افزایش یافت اگرچه میزان این افزایش در اقتصادهای گوناگون متفاوت بود. افزایش هزینه استقراض خارجی در 

ارائه شده است. طبق این نمودار،  ریتاکنون در نمودار ز 8117ماهه از دسـامبر  18ازه زمانی کشورهای گوناگون در ب

الزم  کشورهای آرژانتین، ترکیه، پاکستان، مکزیک و هند با بیشترین رشد هزینه تامین مالی خارجی، مواجه هستند.

 باشد. می% 1.11ه معادل باشد ک می basis pointsبه ذکر است که اعداد روی نمودار عمودی بر اساس 

 

 

 تاکنون 1311دسامبر  11نرخ ارز کشورهای منتخب در برابر نرخ دالر امریکا در بازه  -4نمودار شماره 

 لالمللی پو منبع: سایت صندوق بین

  1311ماهه از دسامبر  11تغییر هزینه استقراض خارجی در کشورهای گوناگون در بازه زمانی  -1نمودار شماره 

 المللی پول منبع: سایت صندوق بین
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 1312در سال  یخارج میمستق یگذار هیسرما .1.1.1

و  افتهیدرصد کاهش  12حدود  8112جهان در سال  یخارج میمستق یگذار هیگزارش آنکتاد، سرما نیآخر در

فت ا نیاست. سوم دهیرس 8112دالر در سال  اردیلیهزار م 1.8به  8117دالر در سال  اردیلیهزار م 1.47از حدود 

 جهان برسد. یخود پس از بحران مال حد نیتر نییبه پا یخارج میمستق یگذار هیسرما انیباعث شده جر ،یمتوال

FDI کاهش
 یورود انیمناطق جر نیدر ا که یطور متمرکز بوده، به افتهیتوسعه  یدر کشورها شتریب 1

 یکاهش عمدتاً ناش نیاست. ا دهیرسدالر  اردیلیم 451درصد کاهش به حدود  41با  یخارج میمستق یگذار هیسرما

اصالح  جهیکشور، در نت نیبه ا کایمرمتحده ا االتیا یتیچندمل یها انباشت شده بنگاه یخارج یاز بازگشت درآمدها

امر موجب کاهش  نیرسانده است. ا بیبه بعد بوده که به شدت به اروپا آس 8117ها از سال  بر درآمد شرکت اتیمال

منطقه به حدود  نیدر ا FDI یورود انیجر که یطور به اروپا شده، به یورود یها انیجر یدرصد 73 رمنتظرهیغ

 12حدود  یمشاهده شده بود. عالوه بر اروپا، کاهش 1221در دهه  شتریرقم، پ نی. ااست دهیدالر رس اردیلیم 111

 نیا FDIهده شده و رقم مشا زین کایمتحده امر االتیبه ا یخارج میمستق یگذار هیسرما یورود انیدر جر یدرصد

در  یخارج میمستق یگذار هیاست که سرما یدر صورت نیاست. ا دهیدالر رس اردیلیم 886افت به  زانیم نیکشور با ا

 است. دهیرس 8112دالر در سال  اردیلیم 624به  یدرصد 3 شیمانده و با افزا یدر حال توسعه منعطف باق یکشورها

 و نرخ ارز هیسرما انیجر .1.1.1

نوظهور در فصل  یاقتصادها تر، یسکیر یها ییدر دارا یگذار هیجهت سرما گذاران هیکمتر سرما لیبه تماتوجه  با

 یدر حال نینکرده، ا یچندان ریینسبت به ماه سپتامبر تغ کای. دالر امردندیمواجه گرد هیبا خروج سرما 8112سوم 

 نیروبرو شده و همچن یدرصد 8ارد با کاهش ارزش وجود د ایتالیکه در مورد ا ییها یبا توجه به نگران ورویاست که 

مقدار افت را تجربه کرده است. برخالف موارد ذکر شده،  نیهم تیمربوط به برگز یها ینانیبا توجه به نااطم زیپوند ن

ارز  نیاست. همچن دهیهمراه گرد یدرصد 3ژاپن با رشد  نی 8112در سال  یزیگر سکیر هیروح تیبا توجه به تقو

پس از  یهند و اندونز هیروپ ،یجنوب یقایراند آفر ل،یرئال برز ن،یآرژانت یپزو ه،یترک ریکشورها مانند ل از یبرخ

 خود هستند. یاز کاهش قبل یمقدار میتجربه نمودند در حال ترم 8112که در سال  یکاهش

  1319انداز اقتصاد جهانی در سال  چشم .1.1.1

 3.7معادل با  8112سال  یجهان برا یول، رشد اقتصادپ یالملل نیصندوق ب 8112 هیبر اساس گزارش ژانو

و  3.5 بیشده و به ترت ینیب شیپ یکاهش 8181و  8112 یها سال یشاخص برا نیاست که ا دهیدرصد برآورد گرد

نوظهور و  شرفته،یپ یکشورها یتصادکاهش رشد اق یانتظار برا انگریب یروند کاهش نیشده است. ا انیدرصد ب 3.6

 یها و وضع تعرفه نیو چ کایامر نیب یجنگ تجار ،یکاهش ینیب شیپ نیا یاصل لی. از دالباشد یم تشرفیدر حال پ

 یها برا تعرفه شیدر اول دسامبر اعالم شد که افزا نکهیا رغم ی. علباشد یبر ورود کاالها از طرف دو کشور م یتجار

تجارت  تیها باال گرفته و وضع ار مجدداً تنشوجود دارد که در به دیتهد نیا یول گردد یم وقفروزه مت 21دوره  کی

دالر  اردیلیم 51صورت است: تا ارزش  نیدو کشور را با اختالل روبرو گردد. )تعرفه در نظر گرفته شده به ا نیب

تعرفه  یدالر مابق اردیلیم 811( بر 8112مارس  1روزه ) 21دوره  انیو تا پا یدرصد 85تعرفه  نیاز چ کایواردات امر

                                                 
1
 Foreign direct investment 
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 نیخواهد کرد. از طرف چ دایپ شیدرصد افزا 85به  زیرقم ن نیدوره ا نیاعمال خواهد شد که بعد از ا یددرص 11

 .(دیاعمال خواهد گرد کایکشور از امر نیواردات ا دالر اردیلیم 61بر  یدرصد 11تا  5تعرفه  زین

 شیا متاثر از افزار یالدیم 8112جهان در سال  یخود رشد اقتصاد دیدر گزارش جد یبانک جهان نیهمچن

 ینیب شینوظهور دانسته و پ یدر اقتصادها یمال یها بحران  و وخامت یدیتول یها تیفعال فیتضع ،یتجار یها تنش

 یالدیم 8112جهان در سال  یب رشد اقتصادیترت نیدرصد کاهش داده است. بد 1.1را  یخود از رشد اقتصاد جهان

 شده است. ینیب شیدرصد پ 8.2معادل 

 یرشد اقتصاد 8112)منا( در سال  قایو شمال آفر انهیمنطقه خاورم دهد ینشان م «یبانک جهان» یهابرآورد

 را تجربه کند. یدرصد 1.2رشد  8112منطقه در سال  نیاقتصاد ا شده ینیب شیپ و داشته یدرصد 1.7

 نده،یفزا یها سکیر ها و مقابله با چالش یبرا کند یم هیاز گزارش توص یگریدر بخش د یالملل نینهاد ب نیا

مقابله کنند. در  ها یو با اثرات مخرب بده یاقتصاد کالن را بازساز یرهایگ نوظهور ضربه یاقتصادها گذاران استیس

خود را  یرشد اقتصاد ،یتجار یکپارچگیو بهبود  یگذار هیحذف موانع سرما ،یانسان  هیسرما یبا ارتقا زیبلندمدت ن

 کنند. تیتقو

 افتهی توسعه یاقتصادها .1.1.4

خاطر ارزش  نیکه به هم دهیهمراه گرد یشتریب یبا دشوار 8112 زییاز پا شرفتهیپ یاقتصادها یمال طیشرا

کاهش رشد  یانتظار برا نیها و همچن بنگاه یینسبت به درآمدزا ها ینیب کشورها با کاهش خوش نیسهام در ا

بر  زین کایماهه دولت امر کی زا شیب یلیتعطاست. مسئله  دهیبا کاهش روبرو گرد ی،تنش تجار شیو افزا یاقتصاد

را  یتر محتاطانه استینرخ بهره س شیدر مورد افزا کایگذاشته است. فدرال رزرو امر یقابل توجه راتیتأث یبخش مال

که نشانه کاهش سرعت  ،درصد اعالم نمود 8.5نرخ را حداکثر تا  نیا شینسبت به قبل اتخاذ نموده و احتمال افزا

اروپا اعالم نموده  یبانک مرکز نی. همچنباشد یم 8181و  8112 یها سال یبرا کشور نیبهره در ا نرخ شیافزا

انداز نامناسب  به همراه چشم یزیگر سکیر شیرا انجام نخواهد داد. افزا یا نرخ بهره شیافزا 8112حداقل تا تابستان 

با کاهش  سیقرضه آلمان و انگل اقاور کا،یامر یدار است تا نرخ اوراق خزانه دهیسبب گرد رو شیسال پ یبرا یاقتصاد

 روبرو گردد.

نرخ  نیکه ا دهیدرصد برآورد گرد 8.3حدود  8112سال  یبرا یدر حال شرفتهیپ یکشورها یرشد اقتصاد نرخ

 شده است.  ینیب شیدرصد پ 1.7و  8برابر با  بیبه ترت 8181و  8112 یها سال یرشد برا

و  8112 یها سال ینرخ برا نیکه ا دهیدرصد برآورد گرد 1.2حدود  8112ال س ینرخ رشد منطقه اروپا برا -

مختلف با  لیمنطقه به دال نیا یاز کشورها یاریشده است. بس ینیب شیدرصد پ 1.7و  1.6برابر با  بیبه ترت 8181

به  فیعض یصنعت داتیو تول یخصوص صارفم لیکاهش نرخ رشد مواجه خواهند شد. به عنوان مثال آلمان به دل

 یبه سبب تقاضا ایتالیمحصوالت، ا یبرا یخارج یتقاضا فیو تضع تر رانهیسختگ یآلودگ یوضع استانداردها لیدل

 نامناسب. یو عملکرد صنعت یابانیاعتراضات خ لیاستقراض، فرانسه به دل یباال یها نهیو هز فیضع یداخل

که  یدرصد 1.5وجود دارد، نرخ رشد  تیبرگز ندیکه در مورد فرا ینانیبا توجه به عدم اطم سیدر مورد انگل -

 از ابهام قرار دارد. یا در نظر گرفته شده در هاله 8181و  8112 یها سال یبرا
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کاهش  8181در سال  1.2و  8112در سال  8.5به  8112درصد در سال  8.2از  کایامر ینرخ رشد اقتصاد -

 خواهد کرد. دایپ

درصد خواهد  1.1نسبت به سال قبل به  یدرصد 1.8 شیبا افزا 8112ژاپن در سال  ینرخ رشد اقتصاد -

. البته شود یتقاضا م کیکنندگان سبب تحر مصرف اتیدولت و کاهش نرخ مال یتیحما یها استیس لیکه به دل دیرس

 .افتیکاهش خواهد  ددرص 1.5کشور به  نیا یرشد اقتصاد 8181در سال  استیس نیاثرات ا لیبا تعد

 توسعهدر حال  یو اقتصادها نوظهور یبازارها .1.1.1

با توجه به  یاست که در هر کشور دهیروبرو گرد ییها یبا دشوار زیینوظهور از پا یدر اقتصادها یمال طیشرا

 شیعبارتند از: افزا طیشرا نیعوامل مربوط به ا یکه به طور کل باشد یمخصوص به آن کشور، متفاوت م طیشرا

 نرخ بهره. شیافزا یها استیو س یتورم یفشارها د،یشد یها یزیگر سکیر ،یتجار یها تنش

 4.5به  8112درصد در سال  4.6از  یرشد اقتصاد شرفت،ینوظهور و در حال پ یاقتصادها یبرا رود یم انتظار

 وجود دارد. یدرصد 4.2 شیانتظار افزا 8181در سال  یول ابدیکاهش  8112درصد در سال 

را داشته باشند، در سال  یدرصد 6.5رشد  8112در سال  شود یکه برآورد م ییاینوظهور آس یاقتصادها -

 رغم ی. علدیدرصد خواهد رس 6.4به  8181سال  یرقم برا نیروبرو خواهند شد و ا یدرصد 6.3با رشد  یآت

اثرات  لیبه دل یدر نظر گرفته است ول کایبا امر یکاهش اثرات جنگ تجار یبرا نیکه دولت چ یمال یها محرک

اقتصاد هند در  رود یخواهد بود. انتظار م ریکاهش اجتناب ناپذ نیا کایبا امر یو تنش تجار رانهیگ سخت یگزار قانون

با توجه به کاهش فشار تورم از  نینفت و همچن متیکاهش ق لیروبرو گردد که به دل یبا رشد مناسب 8112سال 

 .شود یکاسته م افتاد، یدر گذشته اتفاق م که یمال یها یریگ سرعت سخت

روبرو گردد در سال  یدرصد 3.2با رشد  8112در سال  گردد یکه برآورد م یینوظهور اروپا یاقتصادها -

. دیدرصد خواهد رس 8.4به  یبا بهبود نسب 8181را تجربه خواهند نمود که در سال  یدرصد 1.7رشد  8112

 رانهیگ سخت یها استیل اتخاذ سیبه دل هیانقباض اقتصاد ترک ،یکاهش و پس از آن بهبود نسب نیعامل ا نیشتریب

 .باشد یم یخارج یمال نیتأم طیمتناسب با شرا التیدولت و تعد

 یخصوص یگذار هیبه سبب کاهش سرما کیمکز یکاهش نرخ رشد اقتصاد نیالت یکایامر یکشورها نیدر ب -

 گریبود. از طرف د میهرا شاهد خوا ینابسامان اقتصاد تیوضع لیونزوئال به دل یکاهش نرخ رشد اقتصاد نیو همچن

در  یبا بهبود نسب 8112رشد در سال  هشپس از کا زین نیروبرو خواهد شد و آرژانت یمناسب یبا رشد اقتصاد لیبرز

و  8112 یها در سال 8112در سال  یدرصد 1.1 یرشد اقتصاد رود ی. در مجموع انتظار مشود یمواجه م 8181سال 

 درصد باشد. 8.5و  8 بیبه ترت 8181

 یدر سال جار 8112به همراه افغانستان و پاکستان همانند سال  قایو شمال آفر انهینرخ رشد منطقه خاورم -

 نیکه بر ا ی. عواملدیدرصد خواهد رس 3با بهبود اندک به  8181خواهد ماند و در سال  یدرصد باق 8.4برابر با  زین

را  یرنفتیغ یدیو تول یاقتصاد یها تیفعال ریانفت که س متیق فیاست عبارتند از: رشد ضع رگذاریتأث طیشرا

 کایامر یها می)پاکستان(، تحر یمال نیتأم رانهیگ سخت یها استی(، سی)عربستان سعود دهد یالشعاع قرار م تحت

 .گرید یاز کشورها یدر برخ یکیتیژئوپل یها ( و تنشرانی)ا
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 و تورم ییمحصوالت کاال .1.1.1

در قبال  کایامر یها استیبه س یشده که از طرف یدیدچار نوسانات شد 8112سال نفت خام از آگوست  متیق

. گردد یمحصول برم نیا یبرا یجهان یشدن تقاضا تر فیدر مورد ضع ها یبه نگران گریو از طرف د رانیصادرات نفت ا

در  یسال آت 5، 4 یرود ط یدالر قرار گرفت و انتظار م 55ر محدوده د 8112سال  هیژانو لینفت خام در اوا متیق

روبرو بوده  فیاز آگوست با تضع یو محصوالت کشاورز یفلزات اساس متی. قدیرا تجربه نما یمحدود نوسانات نیهم

با تورم  شتریکه به سبب رشد ب کایاز امر ریبوده است. به غ نیکه عمدتاً به سبب کاهش تقاضا از طرف کشور چ

نوظهور با توجه  یاند. در مورد اقتصادها م مواجه بودهبا ثبات نرخ تور شرفتهیپ یدهااقتصا هیروبرو بوده، بق زین یباالتر

 کرده است. دایکاهش پ ینفت، فشار تورم متیبه کاهش ق

هر بشکه  یبه ازا 8181و  8112 یها نفت در سال متیق نیانگیمالمللی پول  بر اساس برآوردهای صندوق بین

روبرو خواهد بود که در سال  یدرصد 7.4ت با اف 8112در سال  زیفلزات ن متیاست. ق دهیگرد ینیب شیدالر پ 61

 نرخ رشد اقتصادی کشورها و مناطق مختلف جهان )درصد( -1جدول شماره 
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 یدارا زین یمحصوالت کشاورز متیق نیرا نخواهد داشت. همچن یمحسوس رییتغ 8112نسبت به سال  8181

 خواهد بود. یهشانداز کا چشم

 رو شیپ یها سکیر .1.1.1

ا مذاکرات و در ارتباط ب دینما یم یادیرا دچار ابهامات ز یدر سال جار یانداز اقتصاد که چشم ییها سکیر 

 .باشد یکشورها م یمال طیشرا یسمت و سو نیکشورها و همچن نیچندجانبه ب ایتوافقات دو 

از توافق  کایروزه از اول دسامبر، خروج امر 21و اعالم آتش بس  نیو چ کایامر یجنگ تجار :یتجار یها تنش

نوامبر  31و کانادا که در  کیمکز کا،یامر نیکردن آن با توافق سه جانبه ب نیگزیجا یکشور برا نینفتا و درخواست ا

باال رفته و  ایو کاال در دن هیگردش سرما یها نهی. با توجه به موانع ذکر شده بر سر راه تجارت آزاد، هزدیاعالم گرد

که ذکر شد، باال رفتن  یمیمستق ریمحصوالت را نخواهد داشت. عالوه بر تأث دیخر یتوان الزم برا ییکننده نها مصرف

عرضه و کاهش رشد  رهیاختالل در زنج جادیدر کسب و کارها، ا یگذار هیسبب کم شدن سرما یتجار یها تنش

 .گردد یم یور رهبه

از  یدر مورد برخ ها ینگران ا،یتالیا یمال استیدر مورد س ها یبه همراه نگران یتجار یها تنش شیافزا :یمال بازار

سطوح  یمال یها ییتا دارا دیسبب گرد دیجد یالدیسال م یبتدادر ا کایدولت امر یلینوظهور و تعط یاقتصادها

 .ندیرا تجربه نما یتر نییپا یمتیق

 یکیتیژئوپل یها تنش کا،یدولت امر یها استیاز س نانیعدم اطم لیاز قب یالذکر، موارد بر موارد فوق عالوه

 ی،اقتصاد دیجد یواحدها جادیا یبرا نانیو کاهش اطم ییآب و هوا راتییتغ ا،یو شرق آس انهیمنطقه خاورم

 را به شدت باال برده است. یگذار هیسرما یها سکیر

 قیمت نفتتحوالت جهانی  .1.1.2

سال نسبت  نیدر ا ها متیق نیانگیم نکهیپشت سر گذاشت. با وجود ا 8112را در سال  یپرنوسان ینفت روزها

 نیآن قرار گرفت و ا یاز ابتدا تر نییپا سال در سطوح یروزها نینفت در آخر متیاما ق افته،ی شیافزا 8117به سال 

. در شود یمحسوب م 8115عملکرد نفت از سال نیتر فیاست که ضع 8112در سال  ها متیق یکاهش ریمس یبه معنا

دالر بر  51نفت برنت در کانال  متیدالر و ق 41در کانال  کایخام آمر نفت یبها 8112سال  یروز معامالت نیآخر

از  د،یرس یدالر بر بشکه به فروش م 67به  کیسال نزد لیاست که نفت برنت در اوا یدر حال نیبشکه قرار گرفت. ا

 8115سال ازعملکرد نفت  نیتر فیبه ثبت رسانده است که ضع 8112را در  متیق یدرصد 88ش از یرو افت ب نیا

 85حدود  WTI مواجه شده است. شاخص یشتریب متیاما با افت ق کای. نفت شاخص بازار آمرشود یمحسوب م

نفت  8112سال  راکتب لیبوده که در اوا یدر حال ها متیرا تجربه کرده است. افت ساالنه ق متیدرصد کاهش ق

دالر بر بشکه و نفت  26از  شیاکتبر به ب 3. نفت برنت در روز ابدیسال دست  4 یرکورد خود ط نیشتریتوانست به ب

 یاز ابتدا ها متیکه ق دهد ینشان م 8112نفت در سال  متیروند ق به ی. نگاهدیدالر رس 76از  شیبه ب کایخام آمر

قرار گرفته است.  یکاهش ریدر مس ها متیسال ق یانیدر سه ماه پا ماکرده ا یرا ط یشیافزا ریاکتبر مس لیسال تا اوا

 یودو کاهش موج یرشد مطلوب اقتصاد جهان ران،ینفت ا میچون تحر یسال به دنبال مسائل یماه ابتدا 2در 

 شروعکه با  کردند یم ینیب شیپ یبرخ یافکنده بود و حت هیاز کمبود نفت بر بازار سا یجهان، نگران ینفت یانبارها
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برسد. اما در  زیدالر بر بشکه ن 111را تجربه کند و به سطوح  یشتریسال رشد ب انیتا پا ها متیق رانینفت ا میتحر

 کا،یآمر داتیاوپک، رشد تول رعضویعضو و غ یکشورها یبرخ یفت از سون دیتول شیسال، به دنبال افزا یانیسه ماه پا

از  یکه به نگران کایو آمر نیچ یتجار یها تنش شیو افزا ها میبا شروع تحر رانینفت ا داریخر 2به  تیمعاف یاعطا

مده که مانند وجود آ گمانه به نیقرار گرفتند و حال ا یکاهش ریدر مس ها متیمنجر شده بود، ق یرشد اقتصاد جهان

 قرار دهد. ریمازاد عرضه، بازار نفت را تحت تاث 8114سال 

 

 
  

 ی. برادیخود رس یخیبه رکورد تار کایعربستان، امارات، عراق و امر ه،ینفت خام روس دیتول زانیم 8112در سال 

بشکه در روز  ونیلیم 11.6از مزر  هیروس دیکرد، تول دیبشکه در روز نفت خام تول ونیلیم 11از  شیمثال عربستان ب

بشکه در روز  ونیلیم 11.5در ماه اکتبر  ا،ینفت خام دن دکنندگانیتول نیاز بزرگتر یکیعنوان  به کایعبور کرد و امر

 یشیروند افزا نیا 8112که در سال  شود یم ینیب شیحد ثبت شده تاکنون است. پ نیکرد که باالتر دینفت خام تول

مهار  بانفت خام را نگران کرده است. چراکه  یاتفاق بازار جهان نیادامه داشته باشد. ا کاینفت خام امر دیتول یبرا

ادامه  کایمتعارف امر رینفت خام غ دیتول شیهمچنان افزا یکنون یها متیحفظ ق ینفت خام متعارف اوپک برا دیتول

 خواهد داشت.

که اگر  دهد ی. اما برآوردها نشان مشود یم ارائه 8112نفت خام در سال  متیاز ق یمتفاوت یها ینیب شیپ اکنون

 84 ینیب شیخواهد بود. پ کیدالر نزد 71 یا نفت خام به بشکه متیرخ ندهد، ق 8112در سال  یزیانگ اتفاق شگفت

خواهد بود. هرچند  8112دالر در هر بشکه در  71 تنفت خام برن متیق نیانگیکه م دهد یهم نشان م ینفت لگریتحل

فدرال  استیاز س ینگران کا،یو امر نیچ یتجار یها یریمثل درگ یو اقتصاد یکیتیجود، عوامل ژئوپلمو یثبات یکه ب

. در مورد کنند یسخت م ندهینفت را در آ متیق یسمت و سو ینیب شیو.... پ منیو  هیو جنگ در سور کایرزرو امر

رخ خواهد داد. بر  یام کشور چه اتفاقنفت خ دارانیخر یها تیکه با اتمام دوره معاف ستیهنوز مشخص ن زین رانیا

هر بشکه  یدالر برا 21تا  51نفت خام را در بودجه خود از  متیق زینفت خ یکشورها ها ینیب شیپ نیاساس ا

 هر بشکه است. یبرا دالر 54 نانهیبدب ویسنار کیبر اساس  رانیا ینیب شیاند و پ کرده ینیب شیپ

 ها به دالر( روند قیمت جهانی نفت )قیمت -1نمودار شماره 
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 تحوالت بازار طال .1.1.9

 یها جهان و عدم وجود چالش یبا توجه به مثبت بودن انتظارات از رشد اقتصاد 8112سال  ییابتدا مهین در

 یاز حوال یجهان یهر انس طال متیکه ق یبه خود گرفت به نحو یروند نزول ایبزرگ دن یاقتصادها نیب دیشد

سال  یکه در ابتدا یانداز مثبت از چشم ریکرد. به غ دایدالر در تن نزول پ 1،171دالر در هر تن به حدود  1،331

باره نرخ بهره توسط فدرال  4 شیاز طال وجود داشت، افزا ریبه غ گرید یها ییدر دارا یگذار هیسرما تینسبت به وضع

 دیارزها انجام گرینرخ دالر در برابر د تیکشور که به تقو نیا یکالن اقتصاد یها بهبود شاخص نیو همچن کایرزرو امر

 نیها به خصوص ب تنش شیدوم سال با توجه به افزا مهی. اما در نفتدیاتفاق ب یسادگبه  متینزول ق نیا تاسبب شد 

 یاریامن بس ییسبب شد تا طال به عنوان دارا ایدن یکالن اقتصاد طیو تار شدن انتظارات در مورد شرا نیو چ کایامر

از  یاریبس ،یو نهاد یقیحق گذاران هیبر سرما وهامر سبب شد تا عال نی. همدیرا به خود جذب نما ها هیاز سرما

 . دیاقدام نما ییدارا نیا دیخود نسبت به خر های ییجهت حفظ دارا زین یمرکز یها بانک

 دهیرس 1267حد از سال  نیبه باالتر یمرکز یها طال توسط بانک دیخر ،طال یجهان یاساس گزارش شورا بر

 ایطال اعالم کرد دن یجهان یذشته باال برود. شورادرصد در سال گ 4فلز  نیا یبرا یجهان یاست که باعث شده تقاضا

 شیافزا نیا لیبوده است. دل شتریب 8117تن مصرف سال  4،161مصرف کرد که از  8112تن طال در سال  4،345

رکورد ساالنه  نیو دوم 8117از سال  شتریدرصد ب 74مقدار  نی. ادندیتن طال خر 658بودند که  یمرکز یها بانک

 . باشد یم

امن گردد عبارتند از جنگ  ییبه دارا لیطال تبد 8112دوم سال  مهیکه سبب شد تا در ن یمجموع عوامل در

طال توسط کشور  دیو خر کایتوسط امر هیروس میتحر ن،یطال توسط کشور چ دیو خر نیو چ کایامر نیب یتجار

و  تالیجید ینرخ ارزها دیشد شزیاروپا و ر هیاز اتحاد سیو عدم روشن بودن چارچوب خروج انگل تیبرگز ه،یروس

 ارز به طال. نیمحصور در ا یها هیبازگشت سرما
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وجود دارد. هرچند ممکن  8112سال  برای یمتفاوت یها ینیب شیطال در حال حاضر پ یجهان متیدر مورد ق

ها  شرکت نیکه ا درست نباشد، اما از آنجا ها ینیب شیپ ریها هم مثل سا و بانک یموسسات مال یها ینیب شیاست پ

 .ردیقرار بگ یابیمورد ارز دیتوجه است و با قابلها  را تحت کنترل دارند، مواضع آن ییو دارا  هیاز سرما یمیحجم عظ

شدن به  کیمعتقد است که با نزد ییکایآمر یشرکت خدمات مال نی(: اGoldman Sachsکس )اسَ گلدمن

 ییها ینیب شیشده و با توجه به پ لیتبد یجذاب یا هیسرما یکاالطال به  رسد ی، به نظر م8112سال  یانیپا یروزها

 نیطال افزوده شود. ا تیبه جذاب رود یموجود دارد، انتظار  ندهیدر سال آ کایآمر یبر کاهش رشد اقتصاد یکه مبن

 کرده است. ینیب شیدالر در هر اونس پ 385را هزار و  ندهیسال آ یطال برا متیگروه، ق

 یانقباض یها استیس لیگروه، به دل نیا یها ینیب شی(: بر اساس پJPMorgan Chase) سیمورگن چ یپ یج

موسسه  نیبه خود خواهد گرفت. ا یروند نزول 8112طال از اواسط سال  متینرخ بهره، احتماال ق شیرزرو و افزا فدرال

 کرده است. ینیب شیدر هر اونس پ ردال 824را هزار و  یالدیم ندهیسال آ یطال برا متیهم ق ییکایآمر

 شتریب تیمعتقد است که با توجه به تقو یسیسوئ یشرکت خدمات مال نی(: اCredit Suisse) سیسوئ تیکرد

 .دیدالر خواهد رس 851طال به هزار و  متینرخ بهره، ق شیدالر به دنبال افزا

باورند  نیبر ا یقاتیموسسه تحق نیا لگرانی(: تحلBOFA Merrill Lynch) نچیل لیبوفا مر یقاتیتحق موسسه

 کند، یم ریپذ بیکشور را آس نیکه اقتصاد ا ییها و تعرفه یمتحده و جنگ تجار االتیبودجه ا یکه با توجه به کسر

امن به فلز زرد باز  ییدارا کیداشتن  یبرا اچرا که تقاض افت؛یخواهد  شیافزا ندهیطال در سال آ یجهان متیق

دولت جلوه  یمال یها صورت کا،یمد نظر دولت آمر یاتیه دنبال اصالحات مالب ند،یگو یکارشناسان م نی. اگردد یم

 دالر برسد. 351هر اونس طال به هزار و  متیروند موجب خواهد شد ق نیخواهد داشت و ا یبدتر

 ندهیسال آ یدالر در هر اونس طال را برا 828هزار و  متیق ییایتانیبانک بر نی(: اHSBC) یس یب اس اچ بانک

عدم  لیمعتقد است که به دل یس یب اس ارشد فلزات گرانبها در اچ لگریحال تحل نیکرده است. با ا ینیب شیپ یالدیم

 داشته باشد. یارینوسانات بس ندهیسال آ درطال  متیق شود یم ینیب شیجهان، پ یمال یبازارها نانیاطم

 یتحوالت بازار فلزات اساس .1.1.13

در  نینکرده؛ ا یریچشمگ رییتغ 8112در سال  یو مواد معدن فلزات متیدر مورد ق یبانک جهان انداز چشم

که  یعوامل نیتر حدود پنج درصد رشد داشته است. از جمله مهم یشاخص فلزات اساس 8112است که در سال  یحال

واشنگتن و پکن در مورد جنگ  کراتمذا ن،یچ یطیمح ستیز یها استیبگذارد، س ریفلزات تاث متیبر ق تواند یم

 .کاستیآمر یها در برابر تعرفه نیچ انهیجو اقدامات مقابلهو  یتجار

ماهه سوم  شاخص فلزات در سه ،یجهان ریکاهش ذخا نیکه در عرضه به وجود آمده و همچن یاختالالت رغم یعل

مس  متیق رود یانتظار م 8112باورند که در سال  نیاست. کارشناسان بر ا افتهیدرصد کاهش  11حدود  8112سال 

 یلیحال، تعط نیخواهد داشت. با ا یشیافزا روند کلیو ن ومینیآلوم متیق ،یفلزات اساس انی. در مابدیبهبود  یتا حد

قابل  ریتاث 8112فلزات در سال  متیبر ق تواند یو فوالد م ومینیها بر آلوم تعرفه شیافزاو معادن، اعتصاب کارگران 

 داشته باشد. یتوجه

% داشتند، در سال 86.77 شیافزا 8116اما در سال  افت،ی% کاهش 83.43 یفلزات اساس متیق 8115سال  در
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% را تجربه کرد. در فصل اول 81.22کاالها رشد  نیعملکرد در ب نیبا بهتر ،یرآهنیفلزات غ ی، در بخش صنعت8117

% باال رفت، در 1.11بخش  نیا وم،% کاهش داد. در فصل د1.26بخش را  نیاز اوج، ا یحرکت اصالح کی 8112

% افت را تجربه کرد. در 11.32قرار گرفت و  نیچ -متحده االتیا نیب یتحت جنگ تجار یصل سوم، فلزات اساسف

 یکاالها 8112در سال  یسقوط کرد. به طور کل گری% د4.65بخش ادامه داشت و  نیها در ا فصل چهارم، کاهش

 .ادند% ارزش خود را از دست د15.72 یصنعت

خود قرار  یو رشد اقتصاد ادیز تیجمع لیبه دل ییطبقه محصوالت کاال یادینمعادله ب یدر طرف تقاضا نیچ

بخش از کاالها بوده است  نیا یها و اعمال متقابل که برا تعرفه یتحت فشارها نیاقتصاد چ 8112دارد و در سال 

 دهیگرد یفلزات اساسباعث فشار بر کاهش  ه،متحد االتینرخ بهره ا شیو افزا تر ی. دالر قوتاثیر زیادی پذیرفته است

 :شود یم یبررس یاز فلزات اساس یبرخ یمتیاست. درادامه روند ق

 فوالد .1.1.13.1

نشان از کاهش قابل توجه دارد که بر اساس آنچه  8112تا  8112 هیاز ژانو یفوالد جهان یمتیق روند

در  یمتیکند و رشد ق رییتغ دیروند با نیسال، ا ی تقاضا در ادامه شیبا افزا کنند یم ینیب شیپ یالملل نیب گران لیتحل

 .میحوزه فوالد را شاهد باش

 یتجار یها سخت است چرا که تنش اریفوالد بس یبرا متیق ینیب شیاعالم کردند که پ یالملل نیب گران لیتحل

 یجیتدر شیافزا یبر مبنا ها ینیب شیحال پ نیاست. با ا رگذاریروند تاث نیدر ا یقابل توجه زانیبه م نیو چ کایآمر

تقاضا از  یدرصد 4تا  3.5رشد  ،یجیرشد تدر شیفزاا نیا لیاز دال یکیاستوار است.  8112در ادامه سال  متیق

 عنوان شده است. لیطرف برز

 8117است که نسبت به سال  دهیتن برآورد گرد ونیلیم 1،652حدوداً  8112فوالد در سال  یجهان یتقاضا

 1.4با رشد  8112فوالد در سال  یجهان یکه تقاضا گردد یم ینیب شیپ نیرا داشته است. همچن یدرصد 3.2رشد 

 تن برسد. ونیلیم 1،621به  یدرصد

 :باشد یتن م ونیلیکشور برتر در حوزه صنعت فوالد آورده شده است، ارقام به م 5 یتقاضا ریجدول ز در

 

 1311سال  نام کشور
 1312سال 

 )برآورد(

 1319سال 

 بینی( )پیش

 1312تغییر 

 1311به 

 1319تغییر 

 1312به 

 %1 %6 721 721 736.2 چین

 %1.3 %8.3 111.8 22.2 27.7 امریکا

 %7.3 %7.5 118.3 25.4 22.7 هند

 %1.5 %1.8 64.2 64.5 64.4 ژاپن

 %1.1 (%4.1) 54.7 54.1 56.4 کره جنوبی

 

 

 

 کشور برتر 1وضعیت تقاضای فوالد در  -1جدول شماره 
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 سنگ آهن .1.1.13.1

بازار  نیدر ا ها لیتحل نیاز ا شیکه پ کرده است رییتغ یطیدر شرا یآهن جهان در بازار سنگ یمتیانداز ق چشم

در  Mina Feijaoآهن  سد باطله معدن سنگ یناگهان بیاما حادثه تخر داد؛ یرا هشدار م ها متیاز کاهش ق ینگران

و  کرده جادیآهن ا سنگ یبازار جهان یبرا یمتفاوت ی، سمت و سولیمتعلق به شرکت واله برز Minas Gerais التیا

 .کند یم تیاز گذشته تقو شیبازار را ب نیدر ا ها متیق یشیانداز افزا چشم

 یاتفاق س،یگرا ناسی( در سامارکو و در منطقه م8115سال قبل )نوامبر  4به  کیو نزد لیدر برز نیاز ا شیپ

 یسمت و سو یهمزمان نیهمزمان شده و ا «ایتوفان استرال»موضوع با وقوع  نیا بار نیمشابه رخ داده بود، اما ا

دو  یلیکه با تعط میشو یم کینزد نیچ یها شکوفه دیچه که به ع . در واقع هردهد یم دیبازار نو یرا برا یشیافزا

تر شود،  فوق کاسته شده و بازار متعادل یها محرک ز شدتا رود یگفت انتظار م دیبا شود، یم  رو روبه نیدر چ یا هفته

 ستدر نش  که یطور آغاز شده، به نیو چ کایآمر انیم یتتبادال یو با برقرار نیتعادل از نشست آرژانت نیشروع ا

 نیآرژانت رسیآ در بوئنوس 8112دسامبر سال  لیدر اوا 81نشست گروه  هیدر حاش نیو چ کایآمر یجمهور یروسا

مورد بحث و  نیبر واردات و صادرات طرف یگمرک دیجد یها تعرفه یسیدو کشور و بازنو یتوقف سه ماهه جنگ تجار

 قرار گرفته است. ینموافقت ضم

به  8112در اول مارس  داریپا یبه توافق یابیدو کشور و دست یحل اختالفات تجار یمهلت سه ماهه برا نیا

آهن  سنگ یجهان یبر روند بازارها نیو چ کایآمر جمهور یروسا انیم یتوافق ضمن یابی. در واقع دسترسد یم انیپا

دو کشور رخ داده  نیکه ب یتوافقات  که یطور به  داد، رییغشده بود را ت نیاز اکه قبل  ییها ینیب شیبود و پ رگذاریهم تاث

که  نیچ یرشد اقتصاد یموضوع رو نیا یکرده، حت جادیآهن ا مختلف ازجمله سنگ یرا در بازارها یداریپا تیوضع

و  شتهگذا ریبود، تاث کرده جادیرا ا یا کننده نگران تیبا کاهش مواجه شده بود و وضع 8112و در سال  نیاز ا شیپ

 .دهد یرا نشان م یبهتر تیوضع دیدر سال جد نیانداز اقتصاد چ معتقدند چشم یبرخ

 یها وام یو اعطا یعمران یها به سمت پروژه یادیمبالغ ز قیباعث تزر نیمثبت چ یرشد اقتصاد انداز چشم

مصرف سرانه  شیساخت و ساز و افزا شیروند باعث افزا نیشد که ا 8112سال  هیژانو لیدر ماه دسامبر و اوا دیجد

دهنده آن  نشان 8112سال  ییابتدا یو رخدادها 8112مدت از اواخر سال  کوتاه ینظر بررس نیاز ا شود، یفوالد م

 خواهد بود. یسال بهتر نیآهن چ اقتصاد فوالد و سنگ یبرا دیاست که سال جد

 ومینیآلوم .1.1.13.1

توسط  لیاعمال شده در آور یها میبود. تحر 8112ز در سال فل نیتر برجسته مینیآلوم یفلزات اساس نیب در

در جهان که  دکنندگانیتول نیاز بزرگتر یکیمالک روسال،  Oleg Deripaskaو  هیروس Oligarch رب ایاالت متحده

 نی. با ادیتن رس یدالر به ازا 8611حدود  به% 85از  شتریفلزات لندن با ب یفلز در بورس آت نیا متیسبب شد ق

 نیروسال موافقت کرد ا یشرکابر  Depripaskaکاهش نفوذ  یدر ازا ها میمتحده با برداشتن تحر االتیا یل، وقتحا

 هر تن شد. یدالر به ازا 8111 کینزد یقبل ریدر محدوده مقاد متیق تیامر موجب تثب
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 مس .1.1.13.4

 دندیروبرو گرد یا روند کاهشفلزات ب یشاخص دالر، تمام تیتقو گرید یو از طرف یتجار یها سکیر شیبا افزا

هر تن  یدالر به ازا 7،111 یباال یها با کاهش، از محدوده 8112نبود و در سال  یمستثن طیشرا نیاز ا زیکه مس ن

عرضه از طرف  یها تیبا توجه به محدود 8112از اوایل فوریه سقوط کرد اما  زین یدالر 5،511به محدوده  یحت

کشور به همراه  نیدر ا دیشد یها یو وقوع بارندگ ییبه سبب مسائل آب و هوا یلیهمچون ش یبزرگ دکنندگانیتول

از ارزش از دست رفته  یتا بخش دیسبب گرد کایو امر نیچ نینسبت به توافق ب گذاران هیسرما نانیسطح اطم شیافزا

 دالر معامله گردد. 6،111 یو مجدداً در سطوح باال رددفلز سرخ بازگ نیا

 

 

 یرو .1.1.13.1

روبرو بوده است. سطح  یهزار تن 323با کمبود  8112در سال  یدهد که بازار رو ینشان م هیاول مطالعات

در مجموع به  یهزار تن 143با کاهش  8112در سال  SRBو  ی، بورس شانگهاLME یانبار در انبارها یموجود

گردد.  ها متیمحرک ق ندتوا یم رام نیو هم باشد یم ریسال اخ 5در  زانیم نیاست که کمتر دهیهزار تن رس 221

 ها به دالر( مت جهانی آلومینیوم )قیمتروند قی -2نمودار شماره 
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 ها به دالر( روند قیمت جهانی مس )قیمت -9نمودار شماره 

www.investing.com 
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 کایو امر نیچ نیعدم توافق ب ایتوافق  ییمحصوال کاال ریهمانند سا زین یرو متیالزم به ذکر است که در مورد ق

 .باشد یم رگذاریتأث اریبس

و  8117سال  یهزار تن برا 13،862بود ) 8117در همان سطح سال  8112در سال  یفلز رو دیتول سطح

روبرو  یدرصد 1.3با کاهش  8117نسبت به سال  8112در سال  ی(. مصرف رو8112سال  یهزار تن برا 13،872

 .استاتفاق افتاده  هیو ترک وانیتا ،یجنوب یقایآفر ن،یکاهش مصرف در چ نایبوده است که 

 در سال گذشته نشان داده شده است: یرو یجهان یمتیادامه روند ق در

 

 

 شاخص دالر .1.1.11

خطر به  نای. است دالر قدرت شدن دار ادامه اند، و کاالها با آن روبرو شده یجهان یکه بازارها یاز مشکل یبخش

 نکهیبا توجه به ا نی. همچنشوند یم گذاری متیها با دالر ق آن رایز دهد یرا در معرض قرار م ییمحصوالت کاال ژهیو

 االتیا یدالر قو کی. باز هم، ودش یاستقراض م کایامر دالر به ها، دولت و ها شرکت ،یجهان یها یاز بده یاریبس

موضوع به سود  نیو ا شود یتر م گران یخارج رندگانگی وام یبرا یبده است که بازپرداخت یمعن نیمتحده به ا

 .دهد یم شافزای را ها بودجه دولت یو کسر کند می وارد لطمه ها شرکت

 نسبت برابری ارزها .1.1.11

، همانطور که در جدول زیر آورده شده بت به دالر بودیمدر سالی که گذشت شاهد کاهش ارزش بیشتر ارزها نس

مکزیک به سبب افت  اند که تنها ارز دو کشور ژاپن و مکزیک نسبت به دالر تقویت شدهاز میان ارزهای منتخب،  است

بیش از حد آن در سال گذشته با توجه به مسائل مربوط به کشیدن دیوار در مرز این کشور و امریکا و محدود شدن 

درصدی روبرو گردیده  1.1با توجه به عدم تحقق یافتن این موضوع در نهایت با رشد  8112جارت با امریکا، در سال ت

ن گذاری، ی های سیاسی و تجاری و افزایش عدم اطمینان در محیط سرمایه است. از طرف دیگر با توجه به بروز تنش

 د.درصدی همراه گردی 8.71ژاپن نیز نسبت به دالر با تقویت 

ها در برابر دالر گردیده است. به عنوان  در سایر کشورها مسائل مختلف سبب ایجاد کاهش در ارزش پول آن

. درصدی پوند نسبت به دالر گردیده 5.76حواشی مربوط به خروج انگلستان از اتحادیه اروپا سبب کاهش ارزش مثال 

 ها به دالر( روند قیمت جهانی روی )قیمت -13نمودار شماره 

www.investing.com 
 



 

 

24 

 

 

 4.75اتحادیه اروپا همچون ایتالیا، کاهش ارزش های اقتصادهای بزرگ  های در مورد بدهی همچنین ادامه نگرانی

درصدی را  82دالر کاهش بیش از  لیر ترکیه نسبت به 8112. در سال است درصدی را برای یورو به همراه داشته

 دیواردات فلزات تول یها آنکارا و واشنگتن و دو برابر شدن تعرفه انیبروز تنش متجربه نمود که این امر به سبب 

  باشد. نیز مطابق با جدول زیر می 8112، بود. تغییرات سایر ارزهای منتخب در سال کایمربه آ هیترک

 

 1312دسامبر  1312ژانویه  ارز کشور ردیف
درصد 

 تغییرات

 )%82.86( 1.122 1.864 لیر ترکیه 1

 )%16.25( 1.114 1.117 روبل روسیه 1

 )%14.65( 1.852 1.318 رئال برزیل 1

 )%2.76( 1.715 1.721 دالر استرالیا 4

 )%2.82( 1.114 1.116 روپیه هند 1

 )%7.45( 1.733 1.728 دالر دااکان 1

 )%5.45( 1.876 1.351 پوند انگلستان 1

 )%5.41( 1.145 1.154 یوان چین 2

 )%4.54( 1.146 1.811 یورو اتحادیه اروپا 9

 %1.11 1.151 1.151 پزو مکزیک 13

 %8.71 1.112 1.112 ین ژاپن 11

 

 1312ر در سال وضعیت ارز کشورهای مختلف نسبت به دال -1جدول شماره 

www.bloomberg.com 
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 اقتصاد ایران .1.1

 یها اقتصاد ایران دوباره با محدودیت که اقتصاد ایران بود ریاخ یها سال یها یکی از مهمترین فصل 1327 زییپا

در  بایدخود بود که  اتیاز ح یامسال دروازه ورود ایران به دوره جدید زیحاصل از تحریم مواجه شد. در واقع پای

وجود داشت و کنترل  زیها ن مدت تحریم کوتاه راتیود ادامه دهد. احتمال بروز تاثشرایط تحریم به رشد و توسعه خ

 بود. زیدر پای تییها موضوع با اهم این آثار در زمان آغاز تحریم

شدن روند  یمختلف بود و افزایش نرخ ارز سبب صعود یثباتی بازارها نخست امسال، همراه با بی مهین نیهمچن

دادند. کنترل  می یافزایش تورم و کاهش رشد اقتصاد رامونیهشدارهایی پ یاقتصاد یاه تورم شد. برخی از شاخص

امسال  زییبود. در واقع پا زیدوم در پای تیموضوع با اهم زین یاقتصاد ساز ثبات بیاین شرایط و متوقف کردن عوامل 

 مهیآمده در ن شیکنترل شرایط پایجاد ثبات  ثیها و هم از ح اثر آن یساز ها و خنثی مقابله با تحریم ثیهم از ح

از  یکالن اقتصاد یها شاخص راتییهنگام تغ و به قیبود. در این شرایط بررسی دق تیبا اهم ارینخست سال بس

 باالیی برخوردار است. اریبس تیاهم

 یناخالص داخل دیتول .1.1.1

 431با رقم  یداخلناخالص  دیبه لحاظ تول رانیا 8112پول در سال  یالملل نیصندوق ب یاساس برآوردها بر

رقم نسبت به  نیا یدرصد 1.8کاهش  لیجهان قرار گرفته که به دل یکشورها انیام در م31 گاهیدالر، در جا اردیلیم

به  8112در سال  رانیا یناخالص داخل دیتول شود یم ینیب شیسه پله تنزل کرده است. پ رانی، رتبه ا8117سال 

، کمتر است. با 8112و  8117 یها دالر از ارقام مشابه در سال اردیلیم 27دالر برسد که حدود  اردیلیم 334حدود 

، با 8112در سال  رانیا یناخالص داخل دیتول یالیکرده که ارزش ر ینیب شیپول پ یالملل نیصندوق ب نکهیتوجه به ا

 دیتول یدالرتومان باشد، لذا کاهش ارزش  اردیلیهزار م 8،556، معادل 8112درصد نسبت به سال  86 یرشد اسم

 نرخ ارز خواهد بود. شیاز افزا یناش رانیا یناخالص داخل

 1.3حدود  8117هزار دالر بوده که نسبت به سال  5.8حدود  8112در سال  رانیا یناخالص داخل دیتول سرانه

 انیدر م ام113 گاهیدر جا ران،یا یناخالص داخل دیبه لحاظ سرانه تول رانیاساس، ا نیاست. بر ا افتهیدرصد کاهش 

 جهان قرار دارد. یکشورها

 یو رشد اقتصاد یناخالص داخل دیروند تول .1.1.1

 یناخالص داخل دی، تول1322در سال  دهد یاقتصاد جهان نشان م ندهیاز آ یبانک جهان 8112 هیماه ژانو برآورد

چنانچه  ،یجهانبانک  ینیب شیهمراه خواهد بود. بر اساس پ 1327نسبت به سال  یدرصد 3.6با کاهش  رانیا یواقع

دو  یاست که ط یبار نیسوم ران،یا یاسالم نقالبرقم بخورد، بعد از ا یمنف زین 1322کشور در سال  یرشد اقتصاد

 گریو بار د 1365تا  1363 یها سال یط کباری یمشابه طیشرا نیچن شود یشور دچار رکود مکاقتصاد  ،یسال متوال

 رخ داده است. 1328و  1321 یها سال یط

 یعدد برا نیدرصد برآورد نموده است که ا -1.6را معادل  8112سال  یبرا رانیا یرشد اقتصاد یجهان بانک

 ینرخ برا نیاز آن است که ا یبانک حاک نیا ینیب شیدرصد بوده است پ 1.7معادل  قایو شمال آفر انهیمنطقه خاورم
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 نرخ تورم ساالنه -11نمودار شماره

 بینی است پیش 1319*نرخ سال  المللی پول منبع: سایت صندوق بین

www.cbi.ir 

 یدرصد 1.2نرخ  قایو شمال آفر انهیاورممنطقه خ یکه برا یدرصد خواهد بود در صورت -3.6حدود  8112سال 

 است. دهیگرد ینیب شیپ

درصد برآورد  -1.5برابر  8112سال  یرا برا رانیا یپول نرخ رشد اقتصاد یالملل نیصندوق ب گرید یسو از

 درصد در نظر گرفته است. -3.6نرخ را برابر  نیا 8112سال  یخود برا ینیب شینموده است و در پ

 نرخ تورم .1.1.1

 82.6 نرخ را نیپول ا المللی نیدرصد و صندوق ب 83.2حدود  8112سال  ینرخ تورم ایران را براجهانی  بانک

درصد  34.1به  8112نرخ در سال  نیپول ا یالملل نیصندوق ب ینیب شیبراساس پ نیدرصد برآورد کرده است. همچن

 ینوسانات برا نیو برآورد ادامه ا 8112د در سال یشد ینرخ، نوسانات ارز نیا شیافزا لیدل نیتر ی. اصلدیخواهد رس

از  یساله کاهش نرخ تورم ناش 4دوره حدوداً  کیپس از  شود یم دهید زی. همانطور که در نمودار نباشد یم یسال آت

 به خود گرفته است. یشینرخ ارز، مجدداً نرخ تورم روند افزا کنترل

 

 
  

 1327به آبان  یدوره نه ماهه منته یم ساالنه کشور طنرخ تور یبر اساس آمار منتشر شده بانک مرکز نیهمچن

است  یدر حال نی. ادهد یدرصد را نشان م 11.28( عدد یتوسط بانک مرکز 1327)عدم انتشار نرخ تورم از آذر ماه 

  بوده است. صددر 2.7عدد  1326به بهمن  یساله منته کیدوره  ینرخ برا نیکه ا

 

 1319تا  1334نرخ تورم ایران در بازه  -11نمودار شماره 
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 نرخ بیکاری -11نمودار شماره 

( به 1325=111کننده ) مصرف متیعدد شاخص کل ق 1327در بهمن ماه  رانیبر اساس گزارش مرکز آمار ا

شاخص کل نسبت به  رییماه درصد تغ نی. در ادهد ینشان م شیدرصد افزا 8.8که نسبت به ماه قبل  دیرس 152،1

 1326از بهمن  شتریدرصد ب 48،3 نیانگیکشور به طور م یخانوارها یعنی باشد؛ یدرصد م 48،3ماه مشابه سال قبل 

واحد درصد  8.7درصد(  32،6اند که نسبت به ماه قبل )  کرده نهیهز «کسانیمجموعه کاال و خدمات » کی دیخر یبرا

 بلکه نسبت به ماه ق دیدرصد رس 83.5به  1327به بهمن ماه  یاست. نرخ تورم دوازده ماهه منته افتهی شیافزا

 .دهد ینشان م شیواحد درصد افزا 8.2درصد(  81.6)

 رینرخ بیکا .1.1.4

درصد از  11،7دهد که  تر نشان می ساله و بیش 15بررسی نرخ بیکاری افراد  ران،یبر اساس گزارش مرکز آمار ا 

اند. روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که این شاخص نسبت به پاییز  جمعیت فعال )شاغل و بیکار(، بیکار بوده

 داشته است. یدرصد 1.5و نسبت به فصل قبل کاهش  یدرصد 1.8کاهش  1326

 

 
  

 1327درصد از فعاالن این گروه سنی در پاییز  84،5ساله حاکی از آن است که  82تا  15نرخ بیکاری جوانان 

دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل  اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می بیکار بوده

 .ه استدرصد کاهش یافت 1.5( 1326)پاییز

 یو بانک یپول تیوضع .1.1.1

اسالمی، حجم نقدینگی کشور در پایان  یجمهور یبانک مرکز یاساس آخرین اطالعات منتشر شده از سو بر

نقدینگی در پایان  زانیاز م شتریدرصد ب 88.1است. این رقم  دهیریال رس اردیلیهزار م 17،646به  1327آذرماه سال 

باشد. این در حالی است که رشد  می 1326نقدینگی کشور در پایان سال  زانیاز م شتریدرصد ب 15.3و  1326آذرماه 

 15.3برابر با  1325درصد و رشد آن نسبت به اسفند  88برابر با  1325نسبت به آذرماه  1326نقدینگی در آذرماه 

نداشته  1326نسبت به سال  یچندان رییتغ 1327درصد بوده است. بنابراین رشد نقدینگی در نه ماه نخست سال 

 است.

سال بالغ بر  یدرصد افزایش نسبت به ابتدا 81.3خارجی نظام بانکی با  یها دارایی ،یپایان آذرماه سال جار در

ریال در پایان  اردیلیهزار م 8،526بدهی بخش دولتی به نظام بانکی از  نیریال بوده است. همچن اردیلیهزار م 2،218
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است. در دوره مزبور  دهیرس 1327در پایان آذرماه  یالر اردیلیهزار م 3،182درصد رشد به  17.1با  1326سال 

 .درصد رشد داشته است 18.7ها و مؤسسات دولتی  درصد رشد و بدهی شرکت 17.7بدهی دولت 

 

 نقدینگی عنوان
های  دارایی

 خارجی

 نظام بانکی

بدهی بخش دولتی 

 به نظام بانکی

 3،182 2،218 17،646 1191ذر حجم کل )هزار میلیارد ریال( در پایان آ

 %12.7 %33.3 %88.1 )درصد( 1191رشد نسبت به آذرماه 

 %17.1 %81.3 %15.3 )درصد( 1191رشد نسبت به ابتدای سال 

 

هزار  14،111به  یها و مؤسسات اعتبار ( بانکیرجاریو غ ی)جار التی، مانده تسه1327در پایان آبان ماه 

درصد افزایش  11.3سال  یدرصد و نسبت به ابتدا 87.8به دوره مشابه سال قبل که نسبت  دهیریال رس اردیلیم

درصد افزایش یافته و به  15.22سال  یابتدانسبت به  زین یها و مؤسسات اعتبار بانک یها داشته است. مانده سپرده

 شد داشته است.درصد ر 31.2بانکی نسبت به یک سال قبل  یها است. سپرده دهیریال رس اردیلیهزار م 12،125

 

 سپرده تسهیالت عنوان

 12،125 14،111 1191حجم کل )هزار میلیارد ریال( در پایان آبان 

 %31.2 %87.8 )درصد( 1191رشد نسبت به آبانماه سال 

 %15.22 %11.3 )درصد( 1191رشد نسبت به ابتدای سال 

 

 1327درصد در پایان آبان ماه  21.7 یونها بعد از کسر سپرده قان به سپرده التینسبت تسه بیبه این ترت

 3.7حدود  1327سال  یواحد درصد کاهش و نسبت به ابتدا 8.5، حدود 1326باشد که نسبت به آبان ماه سال  می

 واحد درصد کاهش داشته است.

 و صادرات نفت دیتول .1.1.1

 نیز هم عبور کرد. ابشکه در رو ونیلیم 8.6از مرز  رانیصادرات نفت خام ا زانیم 8112نخست سال  مهین در

بشکه در روز بود و  ونیلیم 4هم حدود  رانینفت خام ا دیبود. تول رانیصنعت نفت ا خیدر تار یریرکورد کم نظ زان،یم

صادرات  شیاز آنکه دغدغه افزا شیب رانیا مهین نی. در ابودنددر مدار  رانیا دیفعال و آماده تول یها تمام چاه باًیتقر

فاز  یشدن توافق با توتال فرانسه برا ییو اجرا یخارج هیدنبال جذب سرما را داشته باشد، به یزگا عاناتینفت خام و م

 یبرا هیروس تمدت رقم خورد. از جمله توافق با زاروبژنف نیهم در ا ییها بود. قراردادها و تفاهم یپارس جنوب 11

از برجام و بازگشت  کایکرد. با خروج امر رییتغ طیشرا 8112سال  مهیغرب. اما از ن داریآبان و پا نیادیتوسعه م

اعالم کرده بود که با  کایامر کرد. رییاول صنعت به حفظ بازار تغ تیاولو رانیصنعت نفت ا هیعل ییکایامر یها میتحر

 یادیهدف، کارشناسان ز نیدنبال اعالم ا را به صفر برساند. به رانیقصد دارد، صادرات نفت خام ا ها مید تحریدور جد

 محقق نخواهد شد. کایهدف امر ان،یمشتر ازیحفظ بازار و ن یبرا رانیم کردند که با توجه به عزم صنعت نفت ااعال

 وضعیت اقالم پولی -4جدول شماره 

 وضعیت اقالم بانکی -1جدول شماره 
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 ونان،ی ا،یتالیا ،یجنوب هند، ژاپن، کره ن،یاز جمله چ رانینفت ا داریبه هشت کشور خر 8112در نوامبر  واشنگتن

 یها ارسال محموله نیانگیتا م دیامر سبب گرد نید. همدا تیمعاف 8112 یتا م یعنیماه  6به مدت  هیو ترک وانیتا

 1.3تا  1.1 نیب 8112 هیآمار که در ژانو نیبشکه در روز باشد، ا ونیلیم 1.85حدود  8112سال  هیدر فور رانیا ینفت

سان پس کارشنا یها نیاز تخم شیب اریمقدار صادرات بس نی. اباشد یبشکه در روز بوده، باالتر از حد انتظار م ونیلیم

روز را  ربشکه د ونیلیم 1هزار تا  511که انتظار صادرات  باشد یم 8112در نوامبر  رانیا ینفت میتحر یاز اجرا

( اوپک در 8112 هیتا فور 8112)دسامبر  ریاخ یها بر اساس گزارش ماه رانینفت ا دیداشتند. در حال حاضر تول

 ران،ینفت خود از ا نیکشورها در تأم تیمعاف دیرت تمدبشکه در روز قرار دارد که در صو ونیلیم 3سطح حدود 

 حفظ خواهد شد. رانینفت ا وزانهر دیتول یسطح برا نیانتظار داشت که حداقل هم توان یم

 یداخل یتحوالت بازار ارز و طال .1.1.1

با دالر  متیق نیانگیبود و م ینخست امسال هم صعود مهیمتالطم شده بود ن 1326ارز که از زمستان سال  بازار

. روند افزایش نرخ ارز در دیهزار ریال رس 181از  شیسال به ب یدر شهریور ماه نسبت به ابتدا یدرصد 166افزایش 

. هر چند که در دیهزار ریال رس 142در این ماه به حدود  ردال متیق نیانگیکرد و م دایهم ادامه پ زییماه پا نینخست

 متیاما روند افزایشی ق ،دیمعامله گرد زین الیهزار ر 121 یو تا حوال دیرا به خود د یدیدالر قله جد متیماه ق آبان

. روند دیرسهزار ریال  132دالر در آبان ماه به  متییق نیانگیم ،یدرصد 6دالر در آبان ماه متوقف و با کاهش حدود 

نفوذ داشت  زین الیر رهزا 111 ریبه ز ییها در برهه یادامه داشت و حت ماه ید لیدالر در بازار تا اوا متیق یکاهش

هزار  131 یماه به حوال بهمن یرا آغاز نمود و تا انتها یدیجد یماه مجدداً روند صعود نیاز اواخر ا تیدر نها یول

 درصد بوده است. 123حدود  ییدارا نیساله ا کی یصعود کرد. بازده الیر

ها  آن نیش دخالت داشت که مهمترمورد گزار یدر سال مال یارز دیدر نوسانات شد یمجموع عوامل مختلف در

خروج مبالغ کالن ارز از  ،ینگیسرکوب نرخ ارز و عدم رشد آن متناسب با رشد نقد ،ینگینقد دیشد شیعبارتند از: افزا

 کای(، خروج امرشد یعنوان م زیدالر ن اردیلیم 41 تااز گزارشات  یکه مقدار آن در برخ ی)به نحو1326کشور در سال 

بشکه. در  ونیلیم 1بشکه در روز به حدود  ونیلیم 8.5، کاهش صادرات نفت از حدود ها شت تحریمو بازگ از برجام

 به صورت نمودار آورده شده است. 1327بهمن  31به  یمنته یدالر در سال مال یمتیادامه روند ق

 

 
  

 روند قیمت دالر )ارقام به ریال( -14نمودار شماره 
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 یدر سال مال باشد، یزاد مدالر آ متیو ق یجهان یطال متیکه متأثر از دو عامل ق زین ینرخ سکه تمام بهار آزاد

نرخ ارز با نوسانات مثبت و  تیشد وضع انی. همانطور که بدیمواجه گرد تیمورد گزارش از هر دو منظر با حما

 .دیدروبرو گر شیبا افزا زین یجهان یطال متیهمراه بود و ق یدیشد

به خود  یمورد گزارش روند صعود یسال مال یسکه از ابتدا متیق شود، یمشاهده م ریکه در نمودار ز همانطور

 43سال به  ینسبت به ابتدا یدرصد 162به  کیماه با رشد نزد وریدر شهر متیق نیانگیکه م یگرفت به نحو

ادامه  د،یرس زین الیر ونیلیم 55به حدود  هسک متیمهرماه که ق لیتا اوا یروند صعود نی. ادیبالغ گرد الیر ونیلیم

سکه با  متیسکه ق دیخر یدر بازار و کاهش التهابات نرخ ارز و عطش بازار برا یات نسبثب جادیداشت. پس از آن با ا

 شیبا افزا تیآمد. در نها نییپا زین الیر ونیلیم 33تا محدوده  ماه ید لیدر اوا یو حت دیروبرو گرد یکاهش مناسب

مورد  یسال مال یدر انتها که یه صورتب میدر معامالت سکه بود یمجدداً شاهد نوسانات مثبت ماه یاز اواخر د رزنرخ ا

درصد  814سال گذشته حدود  کیارزشمند در  یکاال نی. در مجموع ادیرس الیر ونیلیم 45گزارش به حدود 

 شتریدرصد ب 81حاصل از معامالت دالر حدود  یبا بازده سهیدارندگان خود نموده است که در مقا بینص یبازده

 در دوره مذکور بوده است. یجهان یطال متیق شیزااز اف یمقدار ناش نیکه ا باشد یم

 

 
 

 تحوالت بازار مسکن شهر تهران  .1.1.2

شهر  یمسکون یها ، تعداد معامالت آپارتمان1327ده ماهه سال  دربر اساس آمار منتشر شده بانک مرکزی 

 یاحد مسکونو یمتر مربع بنا کی متیمدت متوسط ق نی. در ادهد یرا نشان م یدرصد 31از  شیتهران کاهش ب

 است. دهیرس الیر ونیلیم 77.6از  شیبه ب شیدرصد افزا 67به  کیمعامله شده با نزد

هزار واحد مسکونی رسید که  7/6های مسکونی شهر تهران به  ، تعداد معامالت آپارتمان1327ماه سال  دی در

ماه،  نیدر ا نیدهد. همچن درصد کاهش نشان می 6/64و  4/1نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 

های معامالت ملکی  از طریق بنگاه شدهمتوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله 

درصد افزایش  2/21و  5/8میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب  22شهر تهران 

 دهد. نشان می

 12،117ماه با  بهشتیشهر تهران، مربوط به ارد یمسکون یتعداد معامالت واحدها نیشتری، ب1327سال  در

 روند قیمت سکه بهار آزادی )ارقام به ریال( -11نمودار شماره 
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 1327 یآغاز شده و تا د بهشتیتعداد معامالت از ارد یمسکن، روند نزول متیق شیمعامله بوده که به دنبال افزا

ت کاسته شده است؛ به تعداد معامالت به شد شاز سرعت کاه ریاخ یها در ماه رسد یادامه داشته است، اما به نظر م

درصد کاهش داشته  1.7نسبت به ماه قبل حدود  یمسکون ی، تعداد معامالت واحدها1327 ماه یکه در د یطور

کاسته شده و تنها  زین یهر متر مربع واحد مسکون متیمتوسط ق شی، از سرعت افزا1327 ماه یدر د نیاست. همچن

در فصل اول و دوم  متیق نیانگیم شینسبتاً تند افزا بیه به شرشد کرده که با توج بلدرصد نسبت به ماه ق 8.5

 یانیشهر تهران در فصل پا یهر متر مربع واحد مسکون متیق نیانگیم شیسرعت افزا رسد ی، به نظر م1327سال 

 روبه کاهش است. یسال جار

به  یرخ، روند کاهشن دیشد شیحجم معامالت با توجه به افزا تیوضع شود یمشاهد م ریکه در جدول ز همانطور

. با توجه باشد یم یواحد مسکون دیالزم جهت خر هیسرما نیتأم یبرا داریخود گرفته است که نشان از عدم توان خر

با توجه به کاسته شدن از  یانتظار داشت ول رانرخ مسکن  شیافزا توان یم 1322در سال  یاحتمال یبه تورم باال

 بود. میبازار خواه نیدر ا یتورممردم، احتماالً شاهد رکود  دیقدرت خر

 

 درصد تغییر ده ماهه نخست شرح

1325 1326 1327 1326 1327 

 %31.5- %18.8 114،641 151،541 134،175 تعداد معامالت )واحد مسکونی(

 %66.2 %2.2 77،682 46،512 48،788 متوسط قیمت هر متر مربع )هزار ریال(
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 به بورس اوراق بهادار ینگاه .1.1

و  ییمحصوالت کاال یجهان یها متیق شیافزا لیبه دل 1326دوم سال  مهیکه در ن یصعود یرال کیاز  سپ

 31به  یمنته یدر سال مال هیگفت بازار سرما توان یم ،مربوط به نوسانات نرخ ارز اتفاق افتاد هیتحرکات اول نیهمچن

 یکه بازار روند 1327تا اواسط خرداد  1326اسفند  یسه قسمت متفاوت داشت. قسمت اول از ابتدا 1327بهمن 

که ارزش معامالت بازار بورس  یبا نوسانات اندک و همراه با کاهش حجم و ارزش معامالت به طور کنواخت،ی باًیتقر

 . کرد یم لیتومان م اردیلیم 111تومان بود و عمدتاً به  اردیلیم 811کمتر از 

ماهه  4دوره  کیسال و با  یاز ابتدا یمجدد نوسانات ارزبا شروع  نیشدن به فصل مجامع و همچن کینزد با

به  میتقاضا در بازار سهام بود شیشاهد افزا ال،یهزار ر 71و عبور دالر از  1327از اواخر خردادماه  یزمان ریتأخ

به را تجر یدرصد 81از  شی( شاخص کل رشد بریت اول)هفته آخر خرداد و هفته  یا بازه دو هفته کیکه در  یا گونه

هزار  126که شاخص کل را به قله  دیسه ماهه تا هفته اول مهرماه گرد یصعود کلیس کیرشد سرآغاز  نینمود. ا

هزار  48نرخ  ی)اعالم دستور گرفت یرا م ها متیرشد مداوم ق یجلو یموانع ریمس نی. هر چند که در ادیرسان یواحد

نرخ  شیرز حاصل از صادرات با نرخ آزاد( اما با توجه به افزاا ریتسع نهیصادرکنندگان در زم یمانع برا جادیو ا یالیر

با توجه به  گریو از طرف د شد یبرخوردار م یشتریب یمحور از ارزندگ صادرات یها طرف سهام شرکت کیارز از 

در ابتدا شروع به حذف  نمودند، یم نیکه بازار داخل را تأم ییها از شرکت یارینرخ تورم، بس یاحتمال شیافزا

 نیو تأم یتورم یها نهینرخ محصوالت خود به منظور جبران هز شیافزا یبرا ییخود و در ادامه مجوزها فاتیخفت

 خود گرفتند. هیمواد اول

به  یدالر و اعالم قاچاق بودن معامالت آن، شوک یبرا یالیر 48،111نرخ  ینرخ ارز و اعالم دستور شیافزا با

 نیا نیگزیجا مایرفته رفته نرخ سامانه ن ،یاقتصاد یها تینرخ با واقع نیتطابق ابا توجه به عدم  یول دیبازار وارد گرد

کار خود قرار داده و  ینرخ را مبنا نیا نمودند یکه محصوالت خود را در بورس کاال عرضه م ییها . شرکتدینرخ گرد

سهام  یها بر تقاضا آن یسودآور آن بر ریها و تأث شرکت نینرخ فروش محصوالت ا شیبا توجه به افزا زیفعاالن بازار ن

 داشت. ادامهمهرماه  لیمذکور تا اوا یدر سال مال هیقسمت از سه گانه بازار سرما نی. اافزودند یها م شرکت نیا

در بورس  یسفته بازانه و انبار ینرخ ارز در بازار آزاد و حذف تقاضا یبا توجه به عقب گرد نسب زییپا یاز ابتدا

 یمیو پتروش یفوالد یها شرکت یها در عرضه یمتیعدم رقابت ق نیبورس و همچن نیضا در اکاال، شاهد کاهش تقا

متحده از  االتیا یها میاز شروع دور دوم تحر یناش کیستماتیس سکیبابت ر ها یانموضوع در کنار نگر نی. امیبود

جهت دور زدن  یاضاف یها نهیهز لیتحم جهیو در نت یصادرات یها شرکت یو مشکالت احتمال 1327آبان ماه سال 

 126کل از قله  شاخصبرد و منجر به افت  شیرا به سمت رکود پ هیاقتصاد و بالتبع بازار سرما یکل یفضا ها، میتحر

 .دیگرد یهزار واحد 155 یبه کف حوال یهزار واحد

اشت، اما وجود د هیدر بازار سرما یمورد گزارش، نوسانات فراوان یدر سال مال نکهیا رغم یمجموع عل در

 یرا برا یسال نسبتاً خوب تیمرتبط با آن بود که در نها یبر آن نرخ ارز و حواش رگذاریفاکتور تأث نیتر یاصل

 بازار به وجود آورد.  نیدر ا گذاران هیسرما
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 روند شاخص بورس اوراق بهادار .1.1.1

 یو اتفاقات ارز دیجد با شروع سال که مورد گزارش را آغاز نمود یسال مال ،هزار واحد 22 ازحدودکل  شاخص

 کی. پس از میها با نرخ ارز بود سهام شرکت یها متیرفته رفته شاهد تطابق ق وست،یبه وقوع پ 1327که در سال 

به  گذاران هیشاخص کل با توجه به اقبال سرما 1327 خردادتا اواخر  1326اسفند  یاز ابتدا یعنیماهه  4دوره حدوداً 

سه ماهه خود را شروع کرد و تا  یبزرگ و متأثر از نرخ ارز روند صعود عیصنا گریدو  یشیپتروپاال ،یفوالد عیصنا

 یدوره صعود نی. در اواحد رسید 125،421و به جا  جابه یگریپس از د یکیخود را  یخیتار یها قله ز،ییپا لیاوا

از  یناش یا داغ شدن بازار داخلکه ب زین گرید عیصنا شدند، ینرخ ارز منتفع م شیاز افزا ماًیکه مستق یعیعالوه بر صنا

 فات،یتخف نیعالوه بر حذف ا رساندند یبه فروش م فینرخ ارز، محصوالت خود را در بازار داخل با تخف شیافزا

 نیپس از فروکش کردن تب ا تی.. در نها.و ییمحصوالت غذا نده،یشو عیگرفتند مانند صنا زینرخ ن شیافزا یمجوزها

شاخص  نیا تیبه خود گرفت تا در نها یمجدداً شاخص کل بورس روند نزول ها متیو ق ها نرخ لیو تعد یروند صعود

 یدرصد 61حدود  یبه کار خود شروع کرده بود با ثبت بازده 22،157مورد گزارش با عدد  یسال مال یکه در ابتدا

 شده نگه دارد. تیتثب 157،327را در عدد  خودسال  یدر انتها

نسبت به آن را از خود  یرفتار مشابه شاخص کل البته با رشد کمتر باًیتقر زین یگذار هیصنعت سرما شاخص

 یدر انتها 8،284سال به عدد  یدر ابتدا 8،155از مقدار  یگذار هیسال، شاخص صنعت سرما نینشان داده است. در ا

 باشد. یصنعت م نیشاخص ا یدرصد 48دهنده رشد حدود  که نشان دهیسال رس

آورده  1327بهمن  31به  یدوره منته یرا برا یگذار هیشاخص کل و شاخص صنعت سرما روند ریدر نمودار ز

به  هیشب یرفتار شتریبا نوسانات ب یگذار هیمشخص است، شاخص صنعت سرما زیشده است. همانطور که در نمودار ن

 است.شاخص کل از خود نشان داده 

 

 
 

 

 

 گذاری مقایسه روند شاخص کل و شاخص صنعت سرمایه -11شماره نمودار 

 آورد نوین افزار ره نرم
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 وضعیت معامالت در بورس اوراق بهادار .1.1.1

بهمن  31آمار حجم و ارزش معامالت بازار بورس اوراق بهادار برای دوره یکساله منتهی به  7اره شمدر جدول 

 های قبل آورده شده است: و مقایسه آن با سال 1327

 

 شرح
یکساله منتهی 

 13/11/1191به 

یکساله منتهی 

 13/11/1191به 

یکساله منتهی 

 13/11/1191به 

تغییرات 

یکساله 

 )درصد(

 %26 842،471 811،622 328،514 معامله شده )میلیون سهم(تعداد سهام 

 %112 521،228 511،221 1،171،131 مبلغ )میلیارد ریال(

 

 یدرصد 112و  26 شیبا افزا بیحجم و ارزش معامالت به ترت گردد، یهمانطور که در جدول فوق مشاهده م

 یبازار در سال مال یانیذکر است با توجه به دوره مالزم به  نینسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو بوده است. همچن

بود، متوسط ارزش معامالت روزانه در سال  االدوره به شدت ب نیحجم و ارزش معامالت در ا شیمورد گزارش که افزا

مدت مشابه سال قبل  یعدد برا نیکه ا یبوده در صورت الیر اردیلیم 4،452بالغ بر  1327بهمن  31به  یمنته یمال

 وجود داشته است. یبازار رونق نسب تیاز آن است که در وضع یامر حاک نیبوده است که ا الیر اردیلیهزار م 8 حدود

 روند ارزش معامالت .1.1.1

 باشد، یسه بخش م یروند ارزش بازار همانند روند شاخص کل دارا شود یمشاهده م 17همانطور که در نمودار 

 321دوره ارزش بازار در حدود  نیکه در ا باشد یم 1327 بهشتیارد یتا انتها 1326بخش اول دوره سه ماهه اسفند 

شاهد رشد  1327تا مهر ماه  1327ننموده است، در بخش دوم از خرداد ماه  یچندان رییتومان بوده و تغ اردیلیهزار م

عدد آن از و  میشاهد هست اریمع نیرا در ا یدرصد 21رشد  باًیدوره تقر نیکه در ا یبه طور میارزش بازار هست

با فروکش کردن  تیاست. در نها افتهی شیتومان افزا اردیلیهزار م 711از  شیتومان به ب اردیلیهزار م 411 یحوال

و در  دهیارزش بازار با کاهش روبرو گرد ها، متیق لیمورد گزارش و تعد یسال مال ییماهه انتها 4در  عامالتحجم م

 .دیتومان رس ردایلیهزار م 611به حدود  1327بهمن  یانتها
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 وضعیت بازار فرابورس .1.1.4

ت فرابورس برای سال مالی منتهی به المشخص است، ارزش معام 2شماره همانطور که در جدول 

درصد از  52حدود هزار میلیارد ریال رسید که در این بین  1،114بیش از به برابر افزایش  8بیش از  با 31/11/1327

که نشان از کاهش سهم ارزش معامالت این بازار نسبت  نوین مالی اتفاق افتاده است ت در بازار ابزارهایارزش معامال

گذاران با توجه به شرایط بازار تصمیم به خرید سهام را بهتر از  باشد. بنابراین سرمایه به مدت مشابه سال گذشته می

درصدی بازار اول و دوم که با  131و  164اند. افزایش ارزش معامالت بیش از  تصمیم به خرید اوراق تلقی نموده

افزایش سهم این دو بازار در مجموع ارزش معامالت فرابورس گردیده است نیز گواه مطلب فوق است. در سال مالی 

 81.86و  5.52مورد گزارش در حالی سهم بازار اول و دوم از مجموع ارزش معامالت در فرابورس به ترتیب برابر 

 ،درصد بوده است. این امر در بازار پایه نیز مشهود است 12.6و  4.86سال مشابه قبل گردیده است که این میزان در 

های حاضر در بازار پایه دارند ولی باز هم در این بازار  رغم ابهامات و شرایطی که سهام شرکت به این صورت که علی

ای که  ین بازار نیز هستیم به گونهعالوه بر افزایش ارزش معامالت شاهد افزایش سهم از مجموع بازار فرابورس در ا

 درصدی افزایش پیدا کرده است. 14درصدی آن در سال گذشته به بیش از  18سهم حدود 

 

 1191-1191 نام بازار
 درصد

1191-1191 
نسبت به  درصد

 از کل  از کل  سال قبل

 %164.83 %4.86 81،488 %5.52 56،613 بازار اول )میلیارد ریال(

 %131.12 %12.61 23،647 %81.86 815،555 میلیارد ریال(بازار دوم )

 %71.54 %1.14 122 %1.13 337 های کوچک و متوسط  شرکت

 %26.63- %8.47 18،441 %1.14 412 بازار سوم )میلیارد ریال(

 %132.75 %11.23 61،161 %14.81 143،226 بازار پایه )میلیارد ریال(

 %22.81 %68.62 315،613 %52.22 527،158 د ریال(بازار ابزارهای نوین مالی )میلیار

 %111.11- %1.11 75 %1.11 1 بازار ابزارهای مشتقه )میلیارد ریال(

 %111.48 %111 513،446 %111 1،114،168 جمع

مورد  یرا در سال مال یروند صعود یشتریهمانند بازار بورس البته با شدت ب زیدر مجموع بازار فرابورس ن

واحد را نشان  1،127سال مذکور  یکه مقدار شاخص کل فرابورس که در ابتدا ینموده است، به نحو یگزارش ط

 یجهت بازده نیاست و از ا دهیسال رس انیواحد در پا 1،265به رقم  یدرصد 72از  شیاست با رشد ب داده یم

 زین 12شماره ور که در نمودار خود نموده است. البته همانط گذاران هیسرما بیرا نسبت به بازار بورس نص یشتریب

با شدت کمتر نسبت به  ها متیق لیو تعد یمذکور به دو بخش صعود یمشخص است، بازار فرابورس در سال مال

به قله  1327مهرماه سال  تا یدرصد 114از  شیکل فرابورس با رشد ب شاخص. در بخش اول شود یم میبورس تقس

سال  انیواحد را در پا 1،265و عدد  دهیروبرو گرد یدرصد 18از  شیب یو سپس با اصالح کم دهیرس یواحد 8،841

 .رساند خود به ثبت  یبرا

 1191و  1191های  ت بازارهای مختلف فرابورس در سالروند معامال -2ه جدول شمار

www.ifb.ir 
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 ندهیانداز آ چشم .1.1.1

 ییکاال ینرخ ارز، تحوالت در بازارها باشد، یم یو اقتصاد یاسیتابع تحوالت س یبه نوع هیآنجا که بازار سرما از

 نیارکان موثر بر ا نیتر مهم ها میو تحر یاسیزه و تحوالت سحو نیدر ا ماتیو تصم یداخل یاقتصاد یجهان، فضا

 بازار خواهند بود.

اعم از نفت و گاز، نرخ ارز و نرخ بهره به عنوان  یا هیسرما یها ییحاصل از فروش دارا یدرآمدها رانیاقتصاد ا در

که  ونددیپ یبه وقوع م ایدن بزرگ یکه در اقتصادها یمسائل نیو همچن باشد یعوامل مهم اثرگذار بر اقتصاد کالن م

 یها و سهام شرکت هیبازار سرما تیبر وضع اریبس زین دهد یقرا م ریرا تحت تأث ییمواد خام و محصوالت کاال متیق

 .باشد یم تیحاضر در آن حائز اهم

 یفضا ،ینگیحاکم بر کشور از جمله رشد نقد طینمود که با توجه به شرا انیمطلب را ب نیا دیمورد نرخ ارز با در

دهنده آن است که  است که نشان ی.. موارد.و یشیو کاهش صادرات نفت، انتظارات افزا ها میتحر دیتشد ،یتورم

 یها که شرکت یمحصوالت نکهیبا توجه به ا نی. بنابراداشتمورد  نیدر ا یانتظارات نوسانات منف دیحداقل نبا

انتظار رشد  توان یم شوند، یم یگذار متیبا نرخ دالر ق یجهان یدر بازارها رسانند یبه فروش م یداخل دکنندهیتول

و  رانیا هیدر بازار سرما عیصنا نیا باالینرخ ارز را داشت و با توجه به وزن  شیها از محل افزا شرکت نیفروش ا

 انتظار رشد شاخص را داشت. توان یکه بر شاخص کل دارند، م یراتیتأث

 نیو چ کایامر نیب یاول جنگ تجار ؛چند نکته را مدنظر داشت دیاجهان ب ییکاال یمورد تحوالت بازارها در

 رود، یباال م یگذار هیسرما سکیر نکهیحالت با توجه به ا نیمناسب حل نشود در ا یمناقشه به نحو نیاست که اگر ا

 ها متیق شیمناسب سبب افزا یتقاضا نصورتیا ریدر غ یمحصوالت با نزول مواجه خواهند شد ول یجهان متیق

که  وجود دارد نیو چ کایامر نیبه توافق ب دنیاحتمال رس شیاز افزا یمثبت برآوردهایخواهد شد. الزم به ذکر است 

که  یگریمواجه نموده است. موارد د یبا بهبود نسب یجهان یرا در بازارها ییدر حال حاضر معامالت محصوالت کاال

 ماتیاست. تصم تیهمان برگز ایاروپا  هیوج انگلستان از اتحادبازارها بگذارد نحوه خر نیا در یمهم ریتأث تواند یم

 باشد. رگذاریبازارها تأث نیبر ا تواند یاست که م یعامل سوم زینرخ بهره ن شیدر مورد افزا کایفدرال رزرو امر

 آورد نوین افزار ره نرم

 روند شاخص کل فرابورس -12نمودار شماره 
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در  یریگ میتصم باشد، یم ینظام بانک تیبا آن مواجه است وضع رانیکه در حال حاضر اقتصاد ا یمشکالت اساس از

از  یاساس یفاکتورها تیبر وضع تواند یم زیحل ن مؤثر بودن آن راه زانیآن و م رامونیپ ییها حل مورد نحوه ارائه راه

 یدولت در حال ادغام برخ رسد یباشد. در حال حاضر به نظر م داشتهرا به دنبال  ی.. اثرات.و ینگیجمله نرخ بهره، نقد

تا بتوان  ستیشفاف ن تیچندان وضع زیحوزه ن نی. در مجموع در اباشد یا مه کردن آن یدولت یها و به نوع از بانک

 اضاف گردد. یسال آت طیشرا یها یدگیچیبه پ تواند یامر م نینمود و ا یقیدق یاظهارنظر کارشناس

 یو حواش ها میتحر دیطرف تشد کیاز  .باشد یسال دشوار رانیاقتصاد ا تیکل یبرا یسال آت رسد  ینظر م به

سبب شده است که  یمانند مسائل مربوط به نظام بانک یمشکالت داخل یبرخ گریبا آن وجود دارد و از طرف د مرتبط

در بازار باشد که در صورت  مهمیبا نوسانات  ههمرا 1322سال  رسد یباشد. به نظر م ادیز اریبس یابهامات سال آت

 یتر قینوسانات اظهارات دق نیا زانیجهت و مدر مورد  توان یشده م انیب شیپ یاز فاکتورها کیمشخص شدن هر 

 نمود.
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 درباره شرکت یاتیکل .1.1

به صورت شرکت سهامى خاص تأسیس شده و طى شماره  14/18/1328در تاریخ  ایپو یگذار هیشرکت سرما

 خیرها و مالکیت صنعتى تهران به ثبت رسید و متعاقبا از تا در اداره ثبت شرکت 18/14/1328 مورخ 817511

 نموده است.  تیشروع به فعال 14/18/1328

نزد سازمان بورس ی گذار هیشرکت سرما  یبه عنوان نهاد مال 11322و با شماره  12/12/1324 خیشرکت در تـار

نوع شرکت از  13/16/1325براساس مصوبه مجمع فوق العاده مـورخه  نیشده اسـت. هـمچن رفتهیو اوراق بهادار پذ

جزء واحدهاى تجارى فرعى  ایپو یگذار هیشرکت سرما اضر،. در حال حدیگرد لیعام تبد یخاص به سهام یسهام

 ریتدب یخاص( است و واحد تجارى نهایى گروه، شرکت گروه توسعه اقتصاد ی)سهام ریتدب یگذار هیشرکت سرما

آن  یاصل تیل فعال، طبقه چهارم و مح5پالک  کم،یکوچه  ،یجنوب یگاند ابانیمرکز اصلى شرکت خ یباشد. نشان می

 واقع است. هراندر شهر ت

 تیموضوع فعال .1.1

 آن: یها تیاساسنامه و نوع فعال 3فعالیت شرکت طبق مفاد ماده  موضوع

 ( موضوع فعالیت اصلی:الف

 رای حق دارای بهادار  اوراق سایر یا ها قصندو گذاری سرمایه واحدهای الشرکه سهم سهام در گذاری سرمایه -1

 اشخاص همراه به یا به تنهایی که طوری به انتفاع کسـب هدف با گذاری سرمایه های صندوق یا موسسات ها، شرکت

پذیر را در اختیار نگرفته یا درآن نفوذ قابل  سرمایه گذاری سـرمایه صندوق یا مؤسـسه شرکت، کنترل خود، وابـستة

 مالحظه نیابد؛

 کنترل یا مدیر انتخاب توانایی و نیست رأی حق دارای معمول طور به که بهادار اوراق سایر در گذاری سرمایه -8

 .دهد نمی بهادار اوراق مالک به را ناشر

 فرعی های ( موضوع فعالیتب

 و ها ری نزد بانکگذا سرمایه های سپرده و بانکی ی سپرده گواهی بها، گران فلزات مسکوکات، در گذاری سرمایه -1

 مجاز؛ اعتباری مالی مؤسسات

 رای حق دارای بهادار اوراق سایر یا ها صندوق گذاری سرمایه واحدهای الشرکه، سهم سهام، در یگذار سرمایه -8

 اشخاص همراه به یا تنهایی به که طوری به انتفاع کسب هدف با گذاری سرمایه های صندوق یا موسسات ها، شرکت

در اختیار گرفته یا درآن نفوذ قابل  پذیر را ـرمایهس گذاری سـرمایه صندوق یا مؤسـسه شرکت، کنترل خود، وابـستة

 مالحظه بیابد؛

 با ساختمانی های پروژه و تولیدی های پروژه فیزیکی، های دارایی جمله از ها دارایی سایر در گذاری سرمایه -3

 انتفاع؛ کسب هدف

 ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: -4

 اری؛گذ سرمایه های پذیرش سمت در صندوق -4-1

  بهادار؛ تامین مالی بازارگردانی اوراق -8 -4
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  اوراق بهادار؛ نویسی مشارکت در تعهد پذیره -4-3

 تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ -4-4

ه اقدام به اخذ اساسنام و مقررات حدود در ماده، این در مذکور های فعالیت اجرای راستای در تواند شرکت می -5

ت مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کاال بپردازد و امور تسهیال

 شرکت های گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت

 .دمقررات منع نشده باشن در آنها انجام و باشند داشته ضرورت

 سهامداران  بیو ترک هیسرما .1.1

هر  یسهم، به ارزش اسم 5.111.111)شامل تعداد  الیر ونیلیم 5،111مبلغ  سیشرکت در بدو تاس هیسرما

مرحله به شرح  کی یط 81/11/1323فوق العاده مورخ  ی( بوده که بر اساس مصوبه مجمع عمومالیر 1.111سهم 

سهم به ارزش  8.111.111.111)شامل  الیر اردیلیم 8.111مبلغ شرکت به  هیسرما ،مطالباتاز محل  لیجدول ذ

 است. دهیها به ثبت رس نزد اداره ثبت شرکت 12/11/1323 خیو درتار شی( افزاالیر 1.111هر سهم 

  

 محل افزایش سرمایه سرمایه جدید )میلیون ریال( درصد افزایش سرمایه تاریخ افزایش سرمایه

 مطالبات 8،111،111 32،211% 1191/11/19

 به شرح جدول ذیل می باشند: 31/11/1327همچنین فهرست سهامداران شرکت در تاریخ 

 

 نام سهامدار ردیف
 تاریخ تائید گزارش 13/11/1191

 درصد تعداد سهام درصد تعداد سهام

 %111 1،222،226،111 %22.22221 1،222،226،111  گذاری تدبیر )سهامی خاص( شرکت سرمایه 1

 %1 1،111 %1.11115 1،111 کت ایران و شرق )سهامی خاص(شر 1

 %1 1،111 %1.11115 1،111  سهامی عام( شرکت لیزینگ ایران و شرق ) 1

 %1 1،111 %1.11115 1،111 گذاری پردیس )سهامی عام( شرکت سرمایه 4

 %1 1،111 %1.11115 1،111 شرکت تولید و صادرات ریشمک )سهامی عام( 1

 %133 1،333،333،333 %133 1،333،333،333 جمع

 شرکت از منظر سازمان بورس اوراق بهادار .1.4
نزد سازمان  -گذاری شرکت سرمایه -به عنوان نهاد مالی 11322و با شماره  12/12/1324شرکت در تاریخ 

 ،"وپویا"و درج شرکت با نماد  16/11/1325گردیده است. بعد از پذیرش شرکت در تاریخ  ثبتبورس و اواراق بهادار 

به دلیل عدم عرضه سهام، شرکت از لیست شرکتهای ناشر خارج  84/11/1326مورخه  31212/188طی نامه شماره 

 گردیده است.

 شرکت یحقوق طیمح .1.1

 شرکت عبارتند از: تیو مقررات حاکم بر فعال نیقوان نیمهمتر

 ؛قانون تجارت 

 ؛مربوطه یها و دستورالعمل ها نامه نییقانون بازار اوراق بهادار و آ 

 تغییرات سرمایه –9جدول شماره 

 سهامداران شرکت –13جدول شماره 
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 اعضای فعلی هیات مدیره شرکت -11جدول شماره 

 ؛یاجتماع نیقانون کار و تأم 

 ؛یاستانداردها و مقررات حسابدار 

 ؛میمستق یها اتیقانون مال 

 ؛شرکت مادر یها نامه و بخش نامه نیآئ 

 اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته .1.1

مشمول  معامالت هیبه عنوان کل یمال یها صورت 87شماره  یحیتوض ادداشتیمعامالت با اشخاص وابسته در 

 تیمعامالت با رعا نی. اباشد یم ،مورد گزارش انجام شده است یسال مال یقانون تجارت که ط هیاصالح 182ماده 

 یریگ یدر را نفعیذ ریو عدم شرکت مد رهیمد هیاتدر خصوص کسب مجوز از  ادشدهی یمقرر در ماده قانون فاتیتشر

 انجام شده است. ،گروه به آن وابسته و هم یها شرکت ریساو  اصلیشرکت با شرکت  نیا نیماب یو بر اساس روابط ف

 یاتیمال تیوضع .1.1

و با توجه به  دهیصادر گرد 31/11/1326به  یمنته یعملکرد سنوات قبل از سال مال اتیمال یقطع یها برگ

بر درآمد  اتیشرکت مشمول مال میمستق یها اتیقانون مال 143شرکت با درنظر گرفتن ماده  یدرآمدها نکهیا

میلیون ریال و  1.651به استثنای مبالغ  31/11/1327و  31/11/1326سود سالهای منتهی به  و باشد یعملکرد نم

 31/11/1327به  یمنته یسال مالمشمول مالیات عملکرد  باشد. مول احتساب مالیات نمی، مشمیلیون ریال 611

 رانیا نگیزیاوراق مشارکت ل نیم کارمزد تضمسه یاتیدرآمد عملباشد که ناشی از  می الیر ونیلیم 611 بلغم شرکت

 .است دهیمنظور گرد رهیدرصد محاسبه و در حساب ذخ 85و شرق به نرخ 

 دعاوی حقوقی .1.2

 .باشد یم انیدر جر یحقوق یشرکت فاقد هرگونه دعوا

 شرکت یراهبرنظام  .1.9

  رهیمد هیاتاطالعات مربوط به ساختار  .1.9.1

 مدیره آورده شده است: هیات در جداول زیر اطالعات مربوط به اعضای فعلی

 

 

 (عام سهامی) تولید و صادرات ریشمک شرکت -1

 یابوالفضل کزاز نماینده شخصیت حقوقی

 غیرموظف -هیات مدیره رئیس سمت

 86/15/1325 تاریخ عضویت در هیئت مدیره

 یزمان یدیتول یها ستمیس ییکارا شیگرا ،یصنعت تیریمد یدکتر ایتحصیالت/مدارک حرفه

 های سوابق کاریزمینه

 ،ییدانشگاه عالمه طباطبا تیریو مد یدانشکده حسابدار سیرئ ،یاتیسازمان امور مال یپژوهش یعضو شورا

 رهیمد اتیبانک سپه، عضو ه قاتیتحق یعال یعضو شورا ران،یصندوق ضمانت صادرات ا رهیمد اتیعضو ه

تحول و  تهیکم یاهبردعضو گروه ر ران،یچوب و کاغذ مازندران ا رهیمد اتیعضو ه ،یخوارزم یگذار هیسرما

 یانتظام یروین یاقتصاد مقاومت
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 (خاص سهامی) شرق و ایران شرکت -1

 سیدمحسن فاضلیان نماینده شخصیت حقوقی

 غیرموظف -مدیره هیات رئیس نایب سمت

 86/15/1325 تاریخ عضویت در هیئت مدیره

 دکتری مدیریت مالی ایتحصیالت/مدارک حرفه

 سوابق کاری هایزمینه

مدیره بیمه حافظ،  هیاتمدیره تأمین سرمایه بانک مسکن، عضو غیرموظف  هیاتمدیرعامل و عضو 

مدیره شرکت تأمین سرمایه امید، مدیر اداره نظارت بر موسسات غیرپولی بانک  هیاتمدیرعامل و عضو 

 انشگاه امام صادق)ع(علمی د هیاتمدیره بانک ایران زمین، استادیار و عضو  هیاتمرکزی، عضو موظف 

 عام( سهامی) لیزینگ ایران و شرق شرکت -1

 میثم بلگوریان نماینده شخصیت حقوقی

 غیرموظف -هیات مدیره عضوء سمت

 86/15/1325 تاریخ عضویت در هیئت مدیره

 یمال رتیمد یدکتر ایتحصیالت/مدارک حرفه

 ریتدب یگذار هیرکت سرماش یگذار هیسرما ریکارشناس ارشد و مد های سوابق کاریزمینه

 (عام سهامی) پردیس گذاری سرمایه -4

 سیدعلی حیدری نماینده شخصیت حقوقی

 غیرموظف -مدیره هیات عضوء سمت

 81/15/1327 تاریخ عضویت در هیئت مدیره

 دکتری مدیرت بازاریابی بین الملل ایتحصیالت/مدارک حرفه

 باری بانک صنعت و معدنرئیس اداره ارزیابی اعت های سوابق کاریزمینه

 (خاص سهامی)تدبیر گذاری سرمایه شرکت -1

 اسالمی سیدامیرحسن نماینده شخصیت حقوقی

 مدیرعامل و هیات مدیره موظف عضو سمت

 86/15/1325 تاریخ عضویت در هیئت مدیره

 کارشناسی ارشد مدیریت مالی ایتحصیالت/مدارک حرفه

 های سوابق کاریزمینه
گذاری پردیس، عضو موظف هیات مدیره کارگزاری تدبیرگران فردا، عضو  اری شرکت سرمایهگذ مدیر سرمایه

 هیات مدیره شرکت سیمان ارومیه

 

 مدیره شرکت از قرار زیر بوده است: هیاتالزم به ذکر است اعضای سابق 
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  هیات مدیره شرکت اعضای سابق -11جدول شماره 

 (عامایران و شرق )سهامی  لیزینگ شرکت -1

 بخش فیاض احمد نماینده شخصیت حقوقی

 غیرموظف -مدیره هیات سرئی سمت

 86/15/1325 تاریخ عضویت در هیئت مدیره

 ها ریزی سیستم کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، گرایش برنامه ایتحصیالت/مدارک حرفه

 های سوابق کاریزمینه
ت مدیره و مدیرعامل سازمان ارئیس هی گذاری تامین اجتماعی، مدیره و مدیرعامل سرمایه هیاتعضو 

 گذاری امید مدیره سرمایه هیاتعضو  کوثر،اقتصادی 

جلسه بوده که تعداد جلسات حضور اعضا  84جلسات هیأت مدیره برگزار شده در سال مالی مورد گزارش  تعداد

 :باشد یم لیبه شرح جدول ذ

 تعداد جلسات نام و نام خانوادگی

 14 ابوالفضل کزازی

 14 سید محسن فاضلیان

 14 میثم بلگوریان

 11 ی حیدریسیدعل

 14 سیدامیرحسن اسالمی

 3 احمد فیاض بخش

 رهیمد هیاتاعضاء  و رعاملیو پاداش مد ایحقوق، مزا .1.9.1

 بی)شرکت مادر( و پس از تصو ریتدب یگذار هیشرکت سرما شنهادیبه پ رعاملیمد یایحقوق و مزا یبه طور کل

اس دستورالعمل ابالغی گروه توسعه اقتصادی تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل بر اس. گردد یپرداخت م رهیمد هیات

 پذیرد. تدبیر )سهامی خاص( انجام می

 ر ( بـ یخاص حقـوق شـ )ا رهیدیـأت مـ  هو پاداش  رهیمد هیات رموظفیغ یور در جلسات اعضاالزحمه حض حق

از جملـه قـانون تجـارت و     ربطیـ ذ نیمفاد قوان تیساالنه صاحبان سهام و با رعا یمع عادات مجاس مصوباس

 .گردد یم نیینامه شرکت تع اساس

 ـ ماها 31/11/1327بـه   یمنتهـ  یال مـال سدر جلسات  رهیمد هیات رموظفیغ یحق حضور اعضا  یه بـه ازا ن

 است. دهیگرد نییبه صورت ناخالص تع الیرمیلیون  2.511لسه در ماه مبلغ ج کیحداقل 

 بـه   یمنتهـ  یال مـال سـ  یبـرا  انهیسـال  یعاد یمطابق با صورتجلسه مجمع عموم رهیمد هیات یپاداش اعضا

 است. دهیگرد نییبه صورت ناخالص تع الیرمیلیون  1.751 مبلغ 31/11/1326

 

 

 

 

 تعداد حضور در جلسات هیأت مدیره -11جدول شماره 
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 شرکت ییاجرا رانیاطالعالت مربوط به مد .1.9.1

 

 تحصیالت سمت خانوادگینام و نام
سابقه اجرایی 

 در شرکت
 سوابق مهم اجرایی

 سال 5 کارشناسی ارشد مدیر مالی و اداری گران محسن کوزه
سال سابقه حسابداری و مدیریت  16از   بیش

 های مختلف مالی در شرکت

 سال 8.5 کارشناسی ارشد گذاری مدیر سرمایه علیرضا مستقل

کارگزاری  صندوقکارشناس و مدیر 

مدیر سبدگردانی شرکت تامین  فردا، تدبیرگران

 آرمان  سرمایه

 یحسابرس تهیکم .1.9.4

 یندهایآن در خصوص فرآ ینظارت یها تیمسئول یفایدر ا شرکت و رهیمد هیاترساندن به  یاریبه منظور 

این  .است دهیگرد لیتشک به طور منظم در سال گذشته یحسابرس تهیکم ،یداخل یها و کنترل یشرکت یاهبرر

که به تصویب هیات مدیره رسیده به ارائه شده توسط سازمان بورس و اوراق  یاساس منشور حسابرس کمیته بر

 جلسه کمیته حسابرسی تشکیل شده است.  11در سال جاری تعداد پردازد.  فعالیت می

 سیدحسن میرمحمد مهدی امیری میثم بلگوریان خانوادگینام و نام

 عضو کمیته عضو کمیته رئیس کمیته سمت

 خیر خیر بله عضوغیرموظف هیات مدیره

   گذاری پردیس شرکت سرمایه شخص حقیقی

 بله بله خیر عضو مستقل

 بله بله بله عضو مالی

 تحصیالت

 حسابداری مدیرت مالی مدیرت مالی رشته

 آخرین 

 مدرک تحصیلی
 کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد دکترا

 12/11/1325 12/11/1325 12/11/1325 تاریخ عضویت درکمیته

 اهم سوابق

عضو کمیته حسابرسی شرکت 

سیمان درود )بورسی(، مدیر 

گذاری  گذاری شرکت سرمایه سرمایه

، عضو هیات مدیره کارگزاری تدبیر

بانک کارآفرین و عضو هیات علمی 

 دانشگاه خوارزمی

حسابرس ارشد و سرپرست در موسسه 

حسابرسی مفید راهبر، مدیر مالی و 

گذاری پردیس  پشتیبانی سرمایه

)سهامی عام(، معاون مالی و اقتصادی 

معاون  ،تایرورابر یاسا  ایرانشرکت 

ه توسعه مالی و امور مجامع گرو

اقتصادی یاس، قائم مقام مدیرعامل 

گروه توسعه اقتصادی یاس، عضو 

هیات مدیره موسسه اعتباری ثامن، 

گذاری  رئیس هیات مدیره سرمایه

سامان مجد، عضو هیات مدیره کارتن 

ایران، عضو کمیته حسابرسی داخلی 

دبیرگران فردا، صنعتی آما، تکارگزاری 

 تهشرکت رایان هم افزا و رئیس کمی

 کارتن ایرانحسابرسی 

حسابدار رسمی و مدیر موسسه 

حسابرسی و خدمات مدیریت 

رهبین، حسابرس ارشد موسسه 

حسابرسی مفید راهبر، معاون مالی 

اداری بنیاد برکت و عضو هیات 

مدیره در شرکتهای وابسته آن، مدیر 

امور شرکتهای هلدینگ 

گذاری صندوق بازنشستگی  سرمایه

ناظر در  کشوری)بورسی( و عضو

هیات مدیره شرکتهای زیرمجموعه 

 آن

 شرکتمدیران  -14جدول شماره 

 اعضای کمیته حسابرسی -11جدول شماره 
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 یداخل یواحد حسابرس  .1.13

به شرکت خدمات مدیریت و نظارت تدبیر برتر  ،12/11/1325لسه هیات مدیره مورخه به صورتج استنادبا 

 جهت انجام امور حسابرسی داخلی انتخاب گردیده است.

  یمشخصات حسابرس مستقل و بازرس قانون  .1.11

به  یمنته یمال سال یصاحبان سهام برا انهیسال یعاد یاتخاذ شده در مجمع عموم ماتیبه استناد تصم 

و  یراهبر به عنوان حسابرس مستقل، بازرس اصل دیمف یموسسه حسابرس 82/11/1327 خیبه تار 31/11/1326

در  شانیالزحمه ا حق نییو تع دیانتخاب گرد 31/11/1327 منتهی به یسال مال یشرکت برا البدل یبازرس عل

 شرکت قرار گرفت. رهیمد هیات اریاخت

  یپرسنل تیوضع .1.11

 رهیمد اتیدر ه بیو پس از تصو ریتدب یگروه توسعه اقتصاد ینامه ابالغ نیپرسنل بر اساس آئ یایحقوق و مزا

 :باشد یم لیمورد گزارش به شرح ذ یسال مال یو سن پرسنل برا التیتحص بیترک .گردد یم نییتع

 

 به باال 43 11 -43 13-11 11 -13 شرح

 - 8 3 - فوق لیسانس و باالتر

 1 1 - 8 لیسانس

 - - - 8 دیپلم

 1 3 3 4 جمع

 باشد: تعداد و نوع کارکنان شرکت در سال مالی مورد گزارش و سال مالی قبل به شرح ذیل می

 
 31/11/1326 31/11/1327 نوع قرارداد

 2 2 دائم

 3 3 موقت

 11 11 جمع

 تعداد و نوع قرارداد کارکنان - 11جدول شماره 

 

 و سن التیتحص کیبه تفک یانسان یروین -11جدول شماره 
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 ها گذاری مایهوضعیت سر .1.1

 یسال مال انیشرکت در پا یها یگذار هیسرما یبند طبقه بیترک .1.1.1

بلندمدت  یشده است که پرتفو لیبلندمدت تشک و مدت از دو قسمت کوتاه ایپو یگذار هیشرکت سرما یپرتفو

 شرکتهای و سهام رانیا اتوریو راد انیصوف مانیبرکت، س ییگروه دارو بورسی شرکتهای شرکت شامل سهام

مدت در سال  کوتاه ی. پرتفوباشد یم یدهنده فاراب و شتاب ایپا یاعتبار یبند رتبه ن،یام هیسرما نیتأم غیربورسی

 ،ییدر محصوالت دارو یگذار هیها سرما آن نیکه در ب باشد یم رانیا هیصنعت حاضر در بازار سرما 81 شامل یجار

وزن  نیشتریب یدارا یفلزات اساس وگاز، بخار و آب گرم عرضه برق، یی، ایمیمحصوالت ش ،یگذار هیسرما یها صندوق

به  یسال گذشته و سال جار انیشرکت در پا یها یگذار هیسرما بهای تمام شده بیترک سهی. جدول مقاباشند یم

 :باشد یم ریشرح ز

 

 نوع سرمایه گذاری

 سال مالی منتهی به سال مالی منتهی به

1191/11/13 1191/11/13 

 درصد مبلغ )میلیون ریال( درصد ن ریال(مبلغ )میلیو

 %43 1،862،176 %52 1،528،531 مدت های کوتاه گذاری سرمایه

 %81 617،125 %48 1،151،216 های بلندمدت گذاری سرمایه

 %36 1،152،231 %1 1 های نگهداری شده برای فروش  دارایی

 %111 8،244،118 %111 8،734،442 ها گذاری جمع کل سرمایه

باشد، سهام بانک پارسیان که در طبقه  نیز مشخص می 12شماره الزم به ذکر است همانطور که در جدول  

 های نگهداری شده برای فروش قرار داشت، در سال مالی مورد گزارش به فروش رفت. دارایی

 

  

 مدت مقایسه بهای تمام شده و ارزش روز پرتفوی کوتاه .1.1.1

 12جدول به شرح  یدو سال جار یمدت شرکت ط کوتاه یتمام شده و ارزش روز پرتفو یبها یا سهیمقا تیوضع

 :باشدمی

 های شرکت در پایان سال گذاری بندی سرمایه کیب بهای تمام شده طبقهتر -12جدول شماره 

 ها گذاری بندی سرمایه ترکیب طبقه -19دار شماره نمو
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 )ارقام به میلیون ریال( مدت شرکت کوتاه مقایسه بهای تمام شده و ارزش روز پرتفوی -13نمودار شماره 

 

 13/11/1191 13/11/1191 های کوتاه مدت سرمایه گذاری

 1،862،176 1،528،538 بهای تمام شده

 1،322،178 8،127،878 ارزش روز

 181،226 514،741 یاضافه ارزش پرتفو

          

 

 یدرصد 84.2 شیمدت شرکت با افزا کوتاه یتمام شده پرتفو یبها شود یهمانطور که در نمودار فوق مشاهده م

درصد رشد داشته و  51.86 زانیبه م یکه ارزش روز پرتفو یاست در حال دهیتومان رس اردیلیم 152حدودا به مبلغ 

و اصالح  لیعملکرد مناسب شرکت در تعد هندهمر نشان دا نیاست که ا دهیتومان بالغ گرد اردیلیم 812از  شیبه ب

 .باشد یخود م یپرتفو

و  یبزرگ، صادرات عیبر عهده صنا شتریرشد بازار در سال مورد گزارش ب نکهیبه ذکر است با توجه به ا الزم

 است. دهیگرد شتریمدت شرکت ب کوتاه یدر پرتفو زین عیصنا نیمرتبط با نرخ ارز و تورم بوده، وزن ا

اقتصاد در سال  تیکه در مورد کل یبازار و ابهامات طیمشخص است با توجه به شرا زین ریکه در جدول ز همانطور

با  یپرتفو یبا وزن باال عیصنا گردد، یم ینیب شینرخ ارز پ تیکه در مورد وضع یانتظارات نیوجود دارد و همچن یآت

 .اند دهیانتخاب گرد ها ینیب شیپ نیتوجه به ا

 

 

 

 

 

 

 مقایسه بهای تمام شده و ارزش روز پرتفوی کوتاه مدت)ارقام به میلیون ریال( -19جدول شماره 
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     عیصنا کیبه تفک قبلدرسال مورد گزارش با سال  یبورس یها یگذار هیبها و ارزش روز سرما سهیمقا -13جدول شماره  

 صنعت

1191/11/13 1191/11/13 

درصد بهای کل 

 در پرتفوی

درصد ارزش 

 روز در پرتفوی

درصد بهای کل 

 در پرتفوی

درصد ارزش 

 روز در پرتفوی

 %85.2 %81.1 %87.1 %13.3 مواد و محصوالت دارویی

 %7.2 %2.3 %17.8 %88.1 های سرمایه گذاری صندوق

 %3.4 %3.3 %2.8 %11.1 شیمیاییمحصوالت 

 %11.7 %18.7 %6.1 %5.2 گرم بخار و آب گاز، عرضه برق،

 %2.6 %7.1 %5.5 %4.7 فلزات اساسی

 %6.1 %4.7 %4.2 %5.8 های فلزی استخراج کانه

 %5.3 %5.5 %4.7 %5.7 ای صنعتی چند رشته

 %5.1 %7.5 %4.5 %5.5 بانکها و موسسات اعتباری

 %3.7 %4.4 %3.6 %4.2 خودرو و قطعات

 %8.4 %8.3 %3.5 %3.8 ه های نفتیفرآورد

 %1.1 %1.1 %8.8 %1.4 اطالعات و ارتباطات

 %8.6 %3.1 %8.1 %8.1 فنی و مهندسی

 %3.8 %3.6 %8.1 %8.4 سرمایه گذاریها

 %3.3 %4.8 %1.2 %3.1 حمل و نقل انبارداری و ارتباطات

 %8.3 %8.8 %1.5 %1.2 ابزار پزشکی

 %3.7 %3.2 %1.8 %1.5 وسایل ارتباطی

 %1.6 %8.8 %1.1 %1.2 های وابسته آن رایانه و فعالیت

8.2% 4.3% سایر  %5  %3.6  

 %111 %111 %111 %111 جمع

مورد  یسال مال انیمدت شرکت در پا کوتاه یمشخص است اضافه ارزش پرتفو 12ول شماره همانطور که در جد

 یمیتقس یمقدار صرف نظر از سودها نیکه ا باشد یدرصد م 38به  کیتومان و نزد اردیلیم 51از  شیگزارش ب

 است. دهیدوره محاسبه گرد یط یافتیدر

 بیبه ترت یاطالعات و ارتباطات و فلزات اساس ،ییمحصوالت دارو عیدرصد اضافه ارزش متعلق به صنا نیشتریب

و حمل و نقل  انهیرا ،یساز انبوه عیمتعلق به صنا زیدرصد کاهش ارزش ن نیشتریو ب باشد ی% م55% و 112%، 162با 

 .باشد ی% م81% و 88%، 86با  بیبه ترت

 81 یشرکت به شرح نمودارها یمدت بورس کوتاه یها یگذار هیتمام شده و ارزش بازار سرما یبها سهیمقا نمودار

 .باشد یم 81و 

 

 



 

 

51 

 

 

  های کوتاه مدت بورسی شرکت سرمایه گذاریبهای تمام شده پرتفوی -11نمودار شماره 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 مدت بورسی شرکت های کوتاه گذاری ارزش بازار پرتفوی سرمایه -11نمودار شماره 
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 بندی اعتباری پایا شرکت رتبه .1.1

بندی توسط هیات مدیره  اسیس و فعالیت موسسات رتبهو متعاقب تصویب دستورالعمل ت 1325از اوایل سال 

، با هدف تکمیل زنجیره ارزش خدمات مالی، نسبت ، مقرر گردید با همکاری چند شرکتسازمان بورس و اوراق بهادار

 بندی اعتباری اقدام گردد.  به تاسیس یک شرکت رتبه

نزد اداره ثبت  83/17/1327ت در تاریخ در نهایت بعد از ارائه طرح تجاری به همراه مشاور خارجی این شرک

 شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران بر اساس مجوز اخذ شده از سازمان بورس ثبت گردید. 

 باشد. ترکیب سهامداران این شرکت به شرح زیر می

 

 تعداد سهام نوع شخصیت نام شرکت / شخص
مبلغ اسمی سهام 

 )میلیون ریال(
 درصد مالکیت 

 %42.5 22،111 22،111،111 حقوقی یا گذاری پو سرمایه

 %34 62،111 62،111،111 حقوقی مخابرات ایران 

 %11 81،111 81،111،111 حقوقی گذاری آتیه پارسیس پارس سرمایه

 %5 11،111 11،111،111 حقوقی رتبه بندی جی سی آر اوراسیا

 %1.5 1،111 1،111،111 حقیقی رضا عیوض لو

 %1.5 1،111 1،111،111 حقیقی مجید عشقی

 %1.5 1،111 1،111،111 حقیقی علی روحی

 %111 811،111 811،111،111   جمع کل 

با عنایت به نوپا بودن صنعت و نبود سابقه دانشی کاربردی در این خصوص و نیز بر اساس دستورالعمل تاسیس 

بندی از یک شریک  شرکت رتبهبایست متقاضیان دریافت موافقت اصولی تاسیس  بندی، می و فعالیت موسسات رتبه

بندی را فراهم  خارجی با تجربه بهرمند شود. این شریک خارجی از یک سو متدولوژی الزم برای انجام فعالیت رتبه

کند و از سوی دیگر، بودن شریک خارجی در ترکیب سهامداری، حضور شریک بلندمدت در کنار شرکت  می

 کند. بندی داخلی را تضمین می رتبه

بندی  بندی خارجی آغاز شد. در این ارتباط بررسی موسسات رتبه اساس مکاتبات با شرکتهای رتبهبر این 

اعتباری خارجی در کشورهای هدف با رویکرد امکان پذیری همکاری با عنایت به شرایط اقتصادی بین المللی انجام 

استا با ردف انتخاب شدند. در این شد. از این رو کشورهای ترکیه، پاکستان، ژاپن و مالزی به عنوان کشورهای ه

بندی، کشور ترکیه به عنوان کشور هدف برای یافتن شریک  عنایت به تنوع و اندازه اقتصاد و نیز توسعه صنعت رتبه

جی  ر اوراسیا، ترک ریتینگ برگزار شد. با عنایت به مشارکتآخارجی انتخاب شد. در این راستا جلساتی با شرکتهای 

ر اوراسیا، این آبندی اعتباری جی سی  بندی در دنیا(، در موسسه رتبه برترین موسسات رتبهسی آر )یکی از معت

 شرکت به عنوان شریک خارجی انتخاب شد.

آغاز شد و تفاهم نامه همکاری در آبان ماه  25ر اوراسیا از اواسط سال آدر این راستا مذاکرات اولیه با جی سی 

بندی  قرارداد شراکت فیمابین موسسین شرکت رتبه 1326در فروردین  به امضای طرفین رسید. در نهایت 1325

باشد.  سال مالی این شرکت پایان آذر ماه هر سال می اعتباری با شرکت جی سی ار اوراسیا به امضای طرفین رسید.

 ترکیب سهامداران شرکت رتبه بندی اعتباری پایا -11جدول شماره 
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 کیک ماه )ارقام به میلیارد ریال(ارزش معامالت شرکت به تف –11نمودار شماره 

 

 :به شرح زیر است 1327آذر  31ی به روزه منته 62فعالیت این شرکت در دوره 

 

 

 13/39/1191 شرح

 1 عملیاتی درآمد

 1 بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

 1 جمع درآمدهای عملیاتی 

 (8،811) های اداری و عمومی  هزینه

 (8،811) زیان عملیاتی 

 18،313 های غیرعملیاتی  سایر درآمدها و هزینه

 11،118 سود خالص 

 خرید و فروش سهام .1.1

 دیبه سبب خر 1326شرکت در اسفندماه سال  دیخر حجم شود یممشاهده  88شماره همانطور که در نمودار 

با توجه به فروش سهام بانک  نیاست. همچن افتهی شیافزا یا به طرز قابل مالحظه نیام هیسرما نیسهام شرکت تأم

آن با توجه به رونق بازار تا  ز. پس امیباش یماه م نیشاهد رشد فروش شرکت در ا 1327 بهشتیدر ارد انیپارس

رشد معامالت شرکت و قرار داشتن در سطح مناسب قابل مشاهده است که در آبان ماه با توجه به  1327مهر  یانتها

 یآذر و د های ماهرکود در  نی. اکند یم دایپ یا کاهش قابل مالحظه زیحاکم شدن رکود در بازار، معامالت شرکت ن

به  یروند بهتر زیمعامالت شرکت ن تیزار، وضعمعامالت در با یبهمن با توجه به بهبود نسب ماهوجود داشته و در  زین

 خود گرفته است.

 

 

درصد از مجموع ارزش  1.16مورد گزارش به مقدار  یسال مال یدر مجموع معامالت شرکت ط بر این اساس

 .معامالت بورس و فرابورس بوده است
 

 1191آذر  13روزه منتهی به  12صورت سود و زیان دوره  -11جدول شماره 

 شرکت رتبه بندی اعتباری پایا )ارقام به میلیون ریال(



 

 

53 

 

 

 

ورس و فرابورس طی سال در نمودار زیر میتوان درصد ارزش معامالت شرکت را نسبت به مجموع معامالت ب

 مالی گذشته مشاهده نمود:
 

 
 

 مدت سنجش عملکرد پرتفوی کوتاه .1.4

آورده شده است.  ریمورد گزارش در جدول ز یسال مال یبا بازار بورس ط سهیشرکت در مقا یعملکرد پرتفو

که  یلدرصد بوده در حا 52.45و  62.72 بیبه ترت یپرتفو یساده و هندس یهمانطور که مشخص است بازده

 بیشاخص شناور آزاد به ترت یدسساده و هن یدرصد و بازده 47.43و  61.36 بیبازار به ترت یساده و هندس یبازده

 شتریکل بازار ب سکیمدت شرکت نسبت به ر کوتاه یکل پرتفو سکی. ردهد یدرصد را نشان م 51.11و  66.14

مدت شرکت در  کوتاه یپرتفو ی. بتاباشد یدر شرکت م در انتخاب سبد سهام یتهاجم کردیاتخاذ رو انگریکه ب باشد یم

با بازار بوده است و در  سهیشرکت در مقا یبودن پرتفو یاز کمتر نوسان انبوده است که نش کی ریدوره ز نیا

تجربه  یشوک را با نوسانات کمتر نیمدت شرکت ا کوتاه یروبرو گردد پرتفو یدیشد یها بازار با شوک که یصورت

عملکرد بهتر  انگریآورد شده است ب ریکه در جدول ز زین یعملکرد پرتفو یابیارز یها شاخص تینها در .کند یم

 نیدر ا سکینکته است که نرخ بازده بدون ر نی. الزم به ذکر اباشد یبا بازار م سهیمدت شرکت در مقا کوتاه یپرتفو

 درصد در نظر گرفته شده است. 81محاسبات برابر با نرخ 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد ارزش معامالت شرکت نسبت به مجموع معامالت بورس و فرابورس به تفکیک ماه -14شماره  نمودار
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بدست  یکه بازده کند، یم انیو جنسن( ب نریعملکرد )شارپ، تر یابیارز یها همانطور که مشخص است شاخص

. هر اندازه ریخ ای باشد یکه تقبل شده است، مناسب م یسکیمنتخب، با توجه به ر یدر پرتفو ها یگذار هیآمده از سرما

 نیو بازده، ا سکیر یاصل اریکه با توجه به دو مع دهد ینشان ممنتخب باالتر باشد،  یدر پرتفو ارهایمع نیا زانیم

  را داشته است. یتر عملکرد مناسب ،یپرتفو

 یگانه فوق برا سه یها ساله شرکت و بازار، شاخص کیبه دست آمده از عملکرد  یبر اساس آمارها نیبنابرا

زم به ذکر است که مقدار شاخص جنسن بازار با را نسبت به بازار به ثبت رسانده است )ال یشرکت، عدد باالتر یپرتفو

 صفر است(. باشد، یبازار م سکیمحاسبات آن بر اساس صرف ر نکهیتوجه به ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خص هاشا
عملکرد سال 

 مورد گزارش

 %62.72 مدت بازدهی ساده پرتفوی کوتاه 

 بازدهی

 %52.45 پرتفوی کوتاه مدت هندسی بازدهی

 %61.36 بازدهی ساده شاخص کل

 %47.43 شاخص کل هندسی بازدهی

 %66.14 بازدهی ساده شاخص آزاد شناور

 %51.11 شاخص آزاد شناورهندسی بازدهی 

 ریسک

 %4.78 کل پرتفوی کوتاه مدتریسک 

 %4.11 ریسک کل بازار

 1.2221 بتای پرتفوی کوتاه مدت

 عملکرد پرتفوی

 کوتاه مدت 

 1.1472 شاخص شارپ پرتفوی

 1.1813 شاخص شارپ بازار

 1.1172 شاخص ترینر پرتفوی

 1.1142 شاخص ترینر بازار

 1.1185 نشاخص جنس

 %81 نرخ بازده بدون ریسک

 سنجش عملکرد پرتفوی کوتاه مدت شرکت -11جدول شماره 
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 مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری  .1.1

  اقالم صورت سود و زیان .1.1.1

 13/11/1191 13/11/1191 شرح
درصد 

 تغییرات

 %37 122،167 852،518 درآمد سود سهام

 (%463) 52،223 (814،814) ها  گذاری سود فروش سرمایه

 (%111) 54،181 1 ها گذاری تغییر ارزش سرمایه سود

 %171 671 1،212 سایر درآمدهای عملیاتی 

 (%25) 318،241 46،117 جمع درآمدهای عملیاتی 

 %82 (12،265) (84،865) های اداری و عمومی  هزینه

 (%28) 823،275 81،248 سود عملیاتی

 (%111) 1،542 1 های غیرعملیاتی  سایر درآمدها و هزینه

 (%28) 825،583 81،248 سود قبل از مالیات 

 (%63) (411) (151) مالیات بر درآمد

 (%28) 825،188 81،628 سود خالص 

 (%28) 143 11 سود هر سهم

ناشی از فروش بلوک سهام بانک پارسیان و دلیل اصلی کاهش سود سال جاری نسبت به سال مالی قبل، 

 . باشد میلیون ریال می 526،811شناسایی زیان فروش به مبلغ 

واریز بخشی بابت  اها عمدت و سایر هزینه حقوق پرسنل ساالنه ناشی افزایش ی پرسنلیها دلیل افزایش در هزینه

 باشد. لی میاز هزینه پذیرش در فرابورس و حق الزحمه انجام خدمات حسابرسی داخ

 

 13/11/1191 13/11/1191 شرح
درصد 

 تغییرات

 %32 122،167 863،517 درآمد سود سهام

 (%463) 52،223 (814،814) ها  گذاری سود فروش سرمایه

 (%111) 54،181 1 ها گذاری تغییر ارزش سرمایه سود

 %171 671 1،212 سایر درآمدهای عملیاتی 

 (%23) 318،241 51،118 جمع درآمدهای عملیاتی 

 %82 (12،265) (84،865) های اداری و عمومی  هزینه

 (%21) 823،275 86،247 سود عملیاتی

 (%111) 1،542 1 های غیرعملیاتی  سایر درآمدها و هزینه

 (%21) 825،583 86،247 سود قبل از مالیات 

 (%63) (411) (151) مالیات بر درآمد

 (%21) 825،188 86،627 سود خالص 

 (%21) 143 13 سود هر سهم

 شرکت اصلی -صورت سود و زیان )میلیون ریال( -14جدول شماره 

 مجموعه -و زیان )میلیون ریال(صورت سود  -11جدول شماره 
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 اقالم ترازنامه شرکت:  .1.1.1

 

 1191/11/13 1191/11/13 دارایی ها
درصد 

 تغییرات

       دارایی های جاری

 %24 2،726 12،182 موجودی نقد

 %85 1،862،176 1،528،538 سرمایه گذاری های کوتاه مدت

 %86 881،731 872،616 دریافتنی های تجاری و غیرتجاری

 %(111)  1،152،231 1 های غیرجاری نگهداری شده برای فروش  اییدار

 %(11)  1،112،111 1،219،111 جمع دارایی های جاری

 دارایی های غیرجاری
   

 (%86) 1،168 268 دریافتنی های بلندمدت

 %27 617،125 1،151،216 سرمایه گذاری های بلندمدت

 %122 76 887 دارایی های نامشهود

 (%5) 33،281 38،842 های ثابت مشهوددارایی 

 %21 111،111 1،121،111 جمع دارایی های غیرجاری

 (%1) 1،113،111 1،314،413 جمع دارایی ها

 1191/11/13 1191/11/13 بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
درصد 

 تغییرات

 بدهی های جاری
   

 %11 225،171 228،152 پرداختنی های تجاری و غیرتجاری

 (%63) 411 151 یات پرداختنیمال

 (%1) 543 543 ها  پیش دریافت

 %1 1 1 سود سهام پرداختنی 

 %11 226،114 228،751 جمع بدهی های جاری

 بدهی های غیرجاری
   

 %42 8،478 3،627 ذخیره مزایای پایان خدمت

 %49 1،411 1،121 جمع بدهی های غیرجاری

 %13 292،421 921،412 جمع بدهی ها

 حقوق صاحبان سهام
   

 %1 8،111،111 8،111،111 سرمایه

 %2 87،661 31،176 اندوخته قانونی

 (%23) 824،631 47،216 سود انباشته

 (%13) 1،111،193 1،311،921 جمع حقوق صاحبان سهام

 (%1) 1،113،111 1،314،413 جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

 )میلیون ریال( 91-91ای شرکت اصلی  ترازنامه مقایسه -11جدول شماره 
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 1191/11/13 1191/11/13 دارایی ها
درصد 

 تغییرات

       دارایی های جاری

 %24 2،726 12،182 موجودی نقد

 %85 1،862،176 1،528،538 سرمایه گذاری های کوتاه مدت

 %86 881،731 872،616 دریافتنی های تجاری و غیرتجاری

 (%111) 1،152،231 1 های غیرجاری نگهداری شده برای فروش  دارایی

 (%11) 1،112،111 1،219،111 جمع دارایی های جاری

 دارایی های غیرجاری
   

 (%86) 1،168 268 دریافتنی های بلندمدت

 %27 617،125 1،156،281 سرمایه گذاری های بلندمدت

 %122 76 887 دارایی های نامشهود

 (%5) 33،281 38،842 دارایی های ثابت مشهود

 %21 111،111 1،193،112 جمع دارایی های غیرجاری

 (%4) 1،113،111 1،319،411 ع دارایی هاجم

 1191/11/13 1191/11/13 بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
درصد 

 تغییرات

 بدهی های جاری
   

 %11 225،171 228،152 پرداختنی های تجاری و غیرتجاری

 (%63) 411 151 مالیات پرداختنی

 %1 543 543 ها  پیش دریافت

 %1 1 1 سود سهام پرداختنی 

 %11 226،114 228،751 مع بدهی های جاریج

 بدهی های غیرجاری
   

 %42 8،478 3،627 ذخیره مزایای پایان خدمت

 %49 1،411 1،121 جمع بدهی های غیرجاری

 %13 292،421 921،412 جمع بدهی ها

 حقوق صاحبان سهام
   

 %1 8،111،111 8،111،111 سرمایه

 %11 87،661 31،486 اندوخته قانونی

 (%21) 824،631 58،561 سود انباشته

 (%13) 1،111،193 1،321،921 جمع حقوق صاحبان سهام

 (%4) 1،113،111 1،319،411 جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

 )میلیون ریال( 91-91ای مجموعه  ترازنامه مقایسه -11جدول شماره 
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  وجوه نقد شرکت انیصورت جر .1.1.1

 

 

 درصد تغییرات 13/11/1191 13/11/1191 شرح

           فعالیت های عملیاتی:

 ص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتیجریان خال
 

812،188 
 

124،281 18% 

 بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی
     

 سود سهام پرداختنی 
 

(856،111) 
 

(121،111) (35%) 

 مالیات بر درآمد:
     

 مالیات بر درآمد پرداختی
 

(411) 
 

1 (111%) 

 مایه گذاری:فعالیت های سر
     

 (122) وجوه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت مشهود
 

(242) 
 

(77%) 

 (872) وجوه پرداختی جهت خرید دارایی های نامشهود
 

(2) 
 

%3،111 

 1 های ثابت  وجوه دریافتی بابت فروش دارایی
 

315 
 

(111%) 

 جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
 

(472) 
 

(543) (18%) 

 جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
 

(32،757) 
 

4،872 (1،116%) 

 فعالیت های تامین مالی:
     

 28،111 پرداختی توسط سهامدار عمده الحسنه رضق
 

1 
 

%111 

 (45،111) الحسنه دریافتی قرضبازپرداخت بخشی از 
 

1 
 

%111 

 های تامین مالی وجه نقد ناشی از فعالیت ص ورودجریان خال
 

47،111 
 

1 %111 

 خالص افزایش)کاهش( در وجه نقد
 

2،843 
 

4،872 %23 

 مانده وجه نقد در ابتدای سال
 

2،726 
 

5،512 %72 

 مانده وجه نقد در پایان سال
 

12،182 
 

2،726 %24 

 مبادالت غیر نقدی 
 

75.117 
 

511،636 (25%) 

 باشد. وجوه نقد شرکت اصلی و مجموعه یکسان می صورت جریان

 یمال یها نسبت .1.1.4

  

13/11/1191 واحد شرح  13/11/1191  
درصد 

 تغییرات

 های نقدینگی نسبت
    

 %(33)  8.26 1.21 واحد نسبت جاری

 های اهرمی )سرمایه گذاری( نسبت
    

 %(6)  %78 %62 درصد نسبت مالکانه

 %88 %32 %47 درصد نسبت بدهی به ارزش ویژه

 های سودآوری نسبت
    

%(28)  %18.27 %1.22 درصد نسبت بازده حقوق صاحبان سهام  

 %(23)  %2.21 %1.62 درصد ها نسبت بازده دارایی

 %(28)  143 11 ریال سود هر سهم

 %(111)  182 1 ریال سود نقدی هر سهم

 18% 27 112 ریال جریان نقدی هر سهم

 91-91ای شرکت  سههای مالی مقای نسبت -19جدول شماره 

 )میلیون ریال( 91-91صورت جریان وجوه نقد شرکت اصلی -12جدول شماره 
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 91و  91های  مقایسه عملکرد و بودجه سود و زیان شرکت برای سال -13جدول شماره 

 )میلیو

 ودجهمقایسه عملکرد و ب .1.1

   

 شرح

 1191سال مالی  1191سال مالی

بودجه 

 مصوب)سالیانه(

عملکرد 

 سالیانه

اصالحی بودجه 

 مصوب)سالیانه(

عملکرد 

 سالیانه

درصد 

پوشش 

بودجه 

 سال

درصد تغییرات 

نسبت به دوره 

 مشابه قبل

 (%463) %(22)  (814،814) 841،588 52،223 54،185 فروش سهام سود )زیان(

 %37 26% 852،518 871،638 122،167 821،524 های سرمایه پذیر شرکت سود سهام

 (%28) %2 44،822 511،154 842،151 344،612 سود ناخالص

 %82 %62 (84،865) (35،827) (12،265) (88،154) های اداری و عمومی هزینه

 (%27) %133 1،212 1,365 54،621 61،832 های عملیاتی خالص سایر درآمدها و هزینه

 (%111) %1 1 1 1،542 1 های غیرعملیاتی خالص سایر درآمدها و هزینه

 (%63) -  (151) 1 (411) 1 مالیات

 (%28) %5 81،628 477،838 825،188 328،714 سود خالص

بانک پارسیان و بلوک سهام دلیل اصلی کاهش سود سال جاری نسبت به سال مالی قبل، ناشی از فروش 

  .باشد میلیون ریال می 526،811به مبلغ  شناسایی زیان فروش

 

 

 شرح

 1191سال مالی  1191سال مالی 

بودجه 

مصوب 

 سالیانه

عملکرد 

 دوره

درصد 

پوشش 

 بودجه سال

بودجه 

مصوب 

 سالیانه

عملکرد 

 دوره

درصد 

پوشش 

 بودجه سال

درصد 

 تغییرات

 %81 %28 18،761 15،427 %23 11،613 11،325 های پرسنلی هزینه

های اداری و  زینهسایر ه

 تشکیالتی
11،752 2،868 77% 12،721 11،515 52% 32% 

 %82 %62 84،865 35،827 %25 12،265 88،154 ها جمع کل هزینه

 %1 %28 11 18 %111 11 11 تعداد متوسط کارکنان

 %1 %72 11 14 %28 11 18 تعداد کارکنان انتهای دوره

 %14 %111 28 28 %22 21 23 متوسط هزینه سرانه کارکنان

 زیعمدتاً بابت وار ها نهیهز ریساالنه حقوق پرسنل و سا شیاز افزا یناش یپرسنل یها نهیدر هز شیافزا لیدل

   .باشد یم یداخل یدر فرابورس و حق الزحمه انجام خدمات حسابرس رشیپذ نهیاز هز یبخش

 

 91و  91های  های شرکت سال مقایسه عملکرد و بودجه هزینه -11جدول شماره 
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  سکیر لیو تحل هیتجز گزارش .1.1

 نیکه ا ییها سکیاست، ر رانیا هیدر بازار سرما ایپو یگذار هیماشرکت سر تیعمده فعال نکهیبا توجه به ا

 مؤثر است از جمله: زیشرکت ن تیفعال یبر رو دهد یقرار م ریبازار تحت تأث

 ؛نرخ بهره سکری 

 ؛نرخ ارز سکیر 

 ؛یاسیس سکیر 

 ؛ینگیکمبود نقد سکیر 

 ؛و مقررات نیقوان راتییتغ سکیر 

 لبات(به موقع مطا افتی)عدم در یاعتبار سکیر. 

 ه،یاز بازارها )بازار سرما کیشدن آن به هر  ریموجود در بازار پول و احتمال سراز ینگینقد تیبا توجه به وضع

مولد وجود دارد،  یها به بخش یمولفه مهم اقتصاد نیا حیصح تیکه از عدم هدا ی..( و آثار مخرب.مسکن، ارز، سکه و

صورت سبب  نینرخ بهره بزند که در ا تغییر دست به تیوضع جهت کنترل یامکان وجود دارد که بانک مرکز نیا

 زیرا ن ایپو یگذار هیشرکت سرما یپرتفو تواند یامر م نی. اشود یاز آن م یدر سطح بازار و رکود ناش ینگیکاهش نقد

 قراردهد. سکینامناسب بازار در مواجهه با ر تیبا توجه به وضع

 نکهیبا توجه به ا یول گردد یم ریپذ هیسرما یها شرکت یسودآور شیسبب افزا ینرخ ارز از طرف شیچند افزا هر

 ینوسانات مثبت ارز دیشد شیافزا گردد، یمحسوب م هیبازار سرما یبرا بیبازار رق کیهمواره بازار ارز به عنوان 

صورت،  نیدر ارا به رکود بکشاند که  هیو بازار سرما دهرا به سمت خود سوق دا هیاز سرما یبخش قابل توجه تواند یم

 .دیرا به شرکت وارد نما ییها انیز تواند یباال رفته و م هیدر بازار سرما یگذار هیسرما سکیر

و کاهش قابل  رانیا هیعل ها میتحر دیاز جمله ادامه تشد یخارج عیطرف مربوط به وقا کیاز  یاسیس سکیر

در بازار  یگذار هیسرما یفضا تواند یم یصاداقت یفشارها شیبا افزا گریو از طرف د شود یم ینفت یتوجه درآمدها

 .دیرا به شرکت وارد نما  سکیامن نموده و رنارا  هیسرما

عملکرد شرکت را با اختالل روبرو  تواند یاست که م ییها سکیر نیتر یاز اصل یکی یاعتبار سکیر تینها در

اما در  گردد یم یسود نقد افتیتحق درشرکت با حضور فعال در مجامع مس نکهیصورت که با توجه به ا نی. بددینما

 یمطالبات سهامداران خود، آنها را با مشکالت وقعبا عدم پرداخت به م ریپذ هیسرما یها از شرکت یموارد، بعض یبرخ

 .ندینما یم یحقوق یدعاو ریروبرو نموده و درگ
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 شرکت  یو اجتماع یگزارش عملکردرفاه .1.2

 یها شروع شده در سال یها تیگرفته شده و با توجه به فعال یادوار شاتیآزما از پرسنل یدر سال جار 

 .دیکارکنان به وضوح مشاهده گرد یسالمت یها شاخص شیبهبود و افزا تیگذشته وضع

 کارکنان. یبرا یحیو تفر یاختصاص امکانات ورزش 

 خاص. یها مناسبت یارزاق برا عیتوزو  نیتام 

 داده شده توسط مجموعه. بیرتت یمناسبت یها همکاران در برنامه یمشارکت دائم 

 و بهتر همکاران در نماز جماعت. شترینمازخانه شرکت به جهت حضور ب تیفیارتقاء ک 

 در  یقهرمان بیبرگزار شده توسط مجموعه و کسب عنوان نا یحضور فعال کارکنان در مسابقات ورزش

 مسابقات مجموعه.

 و  راتیتعم نهیکه هز یا همکاران به گونه اریتاموال در اخ نهیبه جهت استفاده به یفرهنگ سازمان جادیا

 است. افتهیدرصد کاهش  52 یشرکت در سال جار ینگهدار

 است  دهیرس رهیمد اتیه بیو به تصو نیتدو 83/11/25مورخ  41جلسه شماره  یشرکت ط یمنشور اخالق

 دد.گر یبروزرسان ازیتا در صورت ن ردیگ یقرار م یآن به صورت مداوم مورد بررس یو اجرا

 یها دوره یو اجرا یسازمان یواحدها کیبهبود سطح دانش به تفک یآموزش پرسنل در راستا یازسنجین 

و حل مسئله،  یساز میتصم ،یریگ میتصم یها و کارکنان انجام شده که شامل دوره رانیجهت مد یآموزش

وسط برای هر یک از که به طور مت باشدیساعت م 318 زانیبه م یسیو زبان انگل بیمه ، مالیات،مذاکره

 .ساعت کالس برگزار گردیده است 35همکاران 

 گیرد و بعد از ارزیابی توسط مدیریت  جذب نیروی انسانی از طریق آگهی در روزنامه کثیراالنتشار صورت می

گردد. افراد متقاضی استخدام، بعد از  روانشناسی برگزار میکتبی و شفاهی تخصصی و های  مربوطه، آزمون

های اعالمی گروه توسعه اقتصادی تدبیر بر اساس رویهها و تأیید کمیته جذب،  در آزمون قبول شدن

 شوند. استخدام می

 یاقتصاد مقاومت یگزارش اقدامات در راستا .1.9

 ها که غالبا با  شرکت ازیمورد ن ینگینقد نیو کمک به تام یدیو تول یداخل یها در شرکت یگذار هیسرما

 است. دهیگرد سریا مه آن هیسرما شیحضور در افزا

 نهیهز نگیکمتر از مبلغ مصوب هلد یالتیو تشک یادار یها نهیهز ریو سا یپرسنل نهیدر هز یدر سال جار 

 .دیگرد

 انجام شده در سال مورد گزارش یها تیاهم فعال .1.13

جلسات به صورت منظم و مستمر شامل جلسات  نیاست. ا دهیبرگزار گرد رهیمد هیاتجلسه  84سال  یط .1

در امور  رهیمد هیاتمحترم  یدهنده مشارکت فعال اعضا و نشان بوده است رهیمد هیاتفوق العاده و  یعاد

بقیه اعضا در تمامی  ،ها معرفی نگردیده بود به جز جلساتی که نماینده یکی از شرکت .باشد یشرکت م

 جلسات حضور داشتند.
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میلیون ریال از  155.431از  و وصول بیش مداوم وصول مطالبات یریگیمطالبات و پ نهیبه تیریمد .8

 مطالبات شرکت.

سال گذشته به  سه یآن ط یا سهیکه جدول مقا الیر ونیلیم 4.181.181لغ و فروش سهام به مب دیخر .3

 :باشد یم ریشرح ز

 

 1191 1191 1191 شرح

 8،123،816 1،227،176 8.168.341 خرید

 1،216،238 1،424،887 8.157.721 فروش

 4،333،312 1،191،431 4.113.111 جمع کل معامالت

 یگذار هیسرما یها شرکت در صندوق یگذار هیسرما یاز پرتفو یو انتقال بخش ینقد اناتیجر نهیبه تیریمد .4

 میلیون ریالی گردیده است. 14.222که منجر به کسب سود خالص  ابتثبا سود 

 .یضرورریغ یها نهیشرکت در جهت کاهش و حذف هز       یها نهیکنترل موثر بر هز .5

 حاصل از محل سود از یالیر ونیلیم 843.584سود  وکسب ریپذ هیسرما یها مجامع شرکت شرکت در .6

 .ریپذ هیسرما یها در شرکت یگذار هیسرما

 .هیو تمرکز دائم بر معامالت بازار سرما کالیو تکن یادیمداوم گزارشات بن هیته .7

 .رهیمد اتیآن در جلسات ه یزخوردهابا هیو ارا یدر سال جار یحسابرس تهیجلسه کم 11 یبرگزار .2

 گروه. یارسال نامه نییو تقلب براساس آ سکیر تهیجلسه کم 2 یبرگزار .2

 .رهیمد اتیآن در ه بیپرسنل و طرح و تصو فیشرح وظا نیتدو .11

 شرکت. یها ییسبد دارا تیریمد دیافزار جد نرم یریو بکارگ یانداز نصب، راه د،یخر .11

 .دیجد یها ماژول دیبا خر شرکت یافزار حسابدار ارتقاء نرم .18

 روزکردن اطالعات شرکت. آوری اطالعات گروه توسعه اقتصادی تدبیر و به  رسانی دائم نرم افزار جمع بروز .13

 ثبت و بروز کردن اطالعات در سامانه منابع انسانی گروه توسعه اقتصادی تدبیر. .14

 شرکت. رشیجلسه پذ یو برگزار رانیفرابورس ا یشرکت و ارسال آن برا دنامهیام یبروزرسان .15

 ای شرکت با عملکرد بازار و بودجه شرکت. بررسی هفتگی عملکرد مقایسه .16

 .یداخل یحسابرس ازی% امت23.85 نیو همچن تیرعا یحسابرس اتیاز عمل 273 ازیاخذ امت .17

 .انیانتقال سهام بانک پارس .12

 اخذ شده است(  یتایقبل مفاصاحساب مال یها سال هی)کل 1325عملکرد سال  اتیاخذ مفاصاحساب مال .12

 گذاری در بازار آتی سکه. گذاری از جمله سرمایه های جدید سرمایه سی و مطالعه فرصتبرر .81

 های مورد نظر. گذاری خارجی و انجام مذاکرات مربوطه با واسطه های سرمایه بررسی فرصت .81

 مجمع فیاقدامات انجام شده در خصوص تکال .1.11

 است. دهینگرد نییشرکت تع یجمع برااز جانب م یفیمورد گزارش، تکل یسال مال یط

 

 مقایسه خرید و فروش سهام طی سه سال گذشته )میلیون ریال( -11جدول شماره 
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 پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود .1.11

به  یگزارش متک نیاطالعات مندرج در ا هیکل رساند یدر خاتمه با تشکر از سهامداران محترم به استحضار م

 یاجرادر گزارش،  نیا میبا تقد رهیمد أتیو ه باشد یترازنامه م خیموجود در تار یها تیو منطبق به واقع یدفاتر قانون

 .دینما یرا م انیترازنامه و صورت سود و ز بیتصو یتقاضا ،تجارت قانون 116ماده 

نموده و ضمن  ذیقانون تجارت را تنف 182معامالت مشمول ماده  دینما یاز مجمع تقاضا م رهیمد اتیه نیهمچن

سود خالص  یدرصد 51 میا تقسب انهیسال یعاد یدستورجلسه مجمع عموم ،موارد ریدر خصوص سا میاتخاذ تصم

 .ندیشرکت موافقت نما

 های آینده شرکت برنامه .1.11

و نظارت مستمر بازار و  لیو تحل هیمستلزم داشتن برنامه منظم و حرکت بر اساس تجز هیدر بازار سرما تیفعال 

نسبت  ه،یار سرماباز طیموجود در مح داتیها و تهد فرصت ی. لذا شرکت با بررسباشد یروزانه م یها یانجام کارشناس

 رود یم دیو ام باشد یم ریشرکت به قرار ز یآت یاه پرداخته است. اهم برنامه ندهیخود در سال آ یها برنامه نیبه تدو

 محقق گردد: یآت یها در سال مال برنامه نیاز ا یا بخش عمده

 ساله. 5برنامه  یاهداف سهامدار عمده در راستا شبردیپ 

 رانیا عرضه سهام شرکت در فرابورس. 

 شرکت. یپرتفو مستمر یساز نهیو به هیحضور فعال در بازار سرما 

 یالیر اردیلیم 1111 هیسرما شیافزا. 

 شرکت. یفعل یها نامه نیآئ یبازنگر نیشرکت و همچن ازیو مورد ن دیجد یها نامه نیآئ بیتصو 

 یالملل نیو ب یاخلد یدر بازارها یمال یها ییدارا تیریمد یالزم برا یساختارهاو ارتقاء  جادیا. 

 یها با شرکت ژهیبو یو ابزارساز یمال نیتام ندیگروه در فرآ یها با شرکت ییافزا هم جادیو ا یهمکار 

 گروه. یگذار هیسرما یها و شرکت هیسرما نیو تام یکارگزار

 یگذارهیسرما یهاصندوق تیریو مد یمشارکت در راه انداز. 

 هیارائه سهام شرکت در بازار سرما یالزم برا نهیزم یشرکت جهت آماده ساز ینرم افزار یارتقا. 

 پرتال سهامداران. یراه انداز 

 یحسابرس تهیمنظم جلسات کم یبرگزار. 

 یداخل یها و کنترل یداخل یحسابرس ستمیس یجهت ارتقا یزیبرنامه ر. 

 ه با مستمر از عملکرد شرکت و تعامل سازند یرسان و اطالع تیشرکت و شفاف یانضباط مال ارتقاء

 .نفعانیذ

 هیموفق و شناخته شده در بازار سرما معتبر یگذار هیشرکت سرما کیاعتبار شرکت به عنوان  شیافزا. 

 یرویساختار ن یساز نهیو به یآموزش های دورهدر  شانیبا حضور مستمر ا یانسان یرویدانش ن شیافزا 

 .یو کم یفیاز نظر ک یانسان
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تماس با شرکت اطالعات  

 1111111111کدپستی:  -، طبقه چهارم 1پالک  کم،یکوچه  -یابان گاندی جنوبیخ -: تهرانآدرس

 22192311 نمابر: 22192311 :تلفن

 www.pouyainvest.com :تارنما

 info@pouyainvest.com :کیالکترون پست



ارزش آفرین و پیشـــرو
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