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پیشگفتار
وجود اطالعات مالی شفاف یکی از الزامات کارایی بازار سرمایه است .اگرچه اطالعات مالی مندرج در صورتهای
مالی اساسی به عنوان یکی از منابع عمده اطالعات مالی برای بازار سرمایه تلقی میشود ،ولی گزارش هیئت مدیره به
مجمع عمومی صاحبان سهام می تواند اطالعات مهم و با اهمیتی را در تکمیل اطالعات مندرج در صورتهای مالی
فراهم آورد .از طرف دیگر گزارش هیئت مدیره به مجمع میتواند به عنوان فرصتی برای هیات مدیره در جهت اطالع
رسانی در خصوص جنبههای مهم عملکرد خود به سهامداران باشد.
طبق ماده  232اصالحیه قانون تجارت (مصوب " )7331هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت
دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به
ضمی مه گزارش 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".
همچنین بر اساس مادة  37قانون بازار اوراق بهادار ،سازمان موظف است ناشرانِ اوراق بهادار و کلیة تشکلهای فعال
در بازار سرمایه را ملزم نماید تا براسـاس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور ،اطالعات جامع فعالیت
خود را انتشار دهند .ضمن اینکه مطابق بند  3مادة  34قانون بازار اوراق بهادار« ،گزارش هیاتمدیره به مجامع» از
جمله اطالعاتی است که شرکتهای ثبت شده نزد سازمان ،مکلف به ارائه آن طبق دستورالعمل اجرایی سازمان،
میباشند.
با توجه به الزامات قانونیِ فوق و به منظور تامین نیازهای اطالعاتی سرمایهگذاران ،این گزارش که حاوی اطالعاتی در
مورد "فعالیت و وضع عمومی شرکت" میباشد ،تدوین گردیده است.
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تاییدیه اعضای هیات مدیره
مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام
شرکت سرمایهگذاری پویا (سهامی عام)
در اجرای مفاد ماده  232اصالحیه قانون تجارت ،مصوب اسفند ماه  7331و مادة  34قانون بازار اوراق بهادار
بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به  7311/77/33بر پایه سوابق،
مدارک و اطالعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم میگردد.
گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای ساالنه هیات مدیره به مجمع ،مبتنی بر اطالعات ارائه شده در صورتهای
مالی بوده و اطالعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات مدیره فراهم میآورد.
به نظر اینجانبان اطالعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت میباشد ،با تاکید بر ارائه
منصفانه نتایج عملکرد هیات مـدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت
تهیه و ارائه گردیده است .این اطالعات هماهنگ با واقعیتهای موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در
موقعیت فعلی میتوان پیشبینی نمود ،به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم
آگاهی از آن موجب گمراهی استفادهکنندگان میشود ،از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ  7333/32/34به تایید
هیات مدیره رسیده است.
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گزیده اطالعات شرکت اصلی
(مبالغ میلیون ریال)
1399911932

شرح

1391911932

1397911932

الف) اطالعات عملکرد مالی طی سال مالی:
درآمد ناخالص

1،212،1,3

3،224،713

2،378،732

سود عملیاتی

1،7,7،,74

1,8،,41

27،832

سود خالص – پس از کسر مالیات

1،7,7،383

1,8،431

27،,12

............

............

.............

()7,3.111

4,.327

271.127

تعدیالت سنواتی
وجوه نقد مصرف شده در  9حاصل از فعالیتهای عملیاتی
ب) اطالعات وضعیت مالی در پایان سال مالی:
جمع داراییها

77،284،413

3،133،121

3،3,3،323

جمع بدهیها

31،,33

121،338

18,،338

3،333،333

2،333،333

2،333،333

77،231،117

3،33,،317

2،311،182

سرمایه ثبت شده
جمع حقوق مالکانه
[]1

نرخ بازده داراییها  -درصد

13.779

21.,89

3.,19

نرخ بازده حقوق مالکانه  -درصد

9733.38

938.73

93.11

د) اطالعات مربوط به هر سهم:
3،333،333،333

2،333،333،333

2،333،333،333

سود واقعی هر سهم – ریال

2.333

383

77

سود نقدی هر سهم – ریال

-

3,3

23

2،872

7،433

7،331

تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

ارزش دفتری هر سهم – ریال
ه) سایر اطالعات:

تعداد کارکنان – نفر (پایان سال)

7

2

73

= نرخ بازده داراییها
= نرخ بازده حقوق مالکانه
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77

77

گزیده اطالعات مجموعه
(مبالغ میلیون ریال)
1399911932

شرح

1391911932

1397911932

الف) اطالعات عملکرد مالی طی دوره:
درآمد خالص

1،214،872

3،221،,,1

2،323،731

سود عملیاتی

1،783،3,3

113،732

2,،831

سود خالص – پس از کسر مالیات

1،783،328

112،182

2,،,11

تعدیالت سنواتی

............

............

.............

وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی

()7,3،821

4,،327

271،127

ب) اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره:
جمع داراییها

77،371،133

3،133،331

3،3,1،324

جمع بدهیها

31،,33

121،338

18,،338

سرمایه ثبت شده

3،333،333

2،333،333

2،333،333

جمع حقوق صاحبان سهام

77،283،211

3،374،1,1

2،382،181

[]1

نرخ بازده داراییها

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

13.719

21.119

3.849

9733.42

938.71

97.27

د) اطالعات مربوط به هر سهم:
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

3،333،333،333

2،333،333،333

2،333،333،333

سود واقعی هر سهم – ریال

2،331

38,

73

سود نقدی هر سهم – ریال

-

3,3

23

ارزش دفتری هر سهم – ریال

2،823

7،438

7،337

ه) سایر اطالعات:

تعداد کارکنان – نفر (پایان سال)

7

2

73

= نرخ بازده داراییها

= نرخ بازده حقوق مالکانه

6

77

77

پیام هیات مدیره
با نام و یاد خداوند متعال ،گزارش هیأتمدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سرمایهگذاری پویا
(سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 33بهمن ماه  7311ارائه میگردد.
در سال مالی مورد گزارش شاهد حضور نماد شرکت سرمایهگذاری پویا در بازار فرابورس ایران بودیم و تالش
هیات مدیره و سهامدار عمده شرکت جهت عرضه سهام شرکت در تاریخ  7311/33/33به ثمر نشست .هیأتمدیره
در این سال تمام تالش خود را به کار بست تا با تدوین راهبردهای مناسب و اجرای آنها توسط تیم اجرایی شرکت و
پیگیری استراتژی فعال در معامالت بورسی و توجه به مدیریت ریسک ،منافع سهامداران محترم را بهینه نموده و
بازدهی قابل قبولی را برای آنها فراهم آورد.
در سال مالی مورد گزارش شاهد دو نمای مختلف از بازار سرمایه بودیم .در شش ماه ابتدایی سال با توجه به
فاکتورهای مختلف بنیادی ،تکنیکال و بازاری ،مواجه با جنبه همراه با بازدهیهای بیسابقه بودیم ،ولی در شش ماه
دوم شاهد افت فرسایشی و مداوم شاخصهای مختلف بازار سرمایه بودیم .شاید بتوان گفت در کنار سایر عوامل (نرخ
ارز ،قیمت های جهانی ،تحریم و  )...که همواره جهت بازار را مشخص مینمایند ،دو عامل اصلی «چشمانداز تورمی» و
«جریان پول» سبب به وجود آمدن شرایط فوق گردیدند .با فروکش نمودن این انتظارات و جایگزینی رفتارهای
هیجانی با محاسبات منطقی ،شرایط معکوس شد به گونهای که در نیمه دوم سال مالی مورد گزارش خروج سنگین
نقدینگی از بازار امری عادی در هر روز معامالتی گردید.
در مجموع علیرغم اینکه سال مالی منتهی به  33بهمن  7311یکی از پربازدهترین سالها برای بازار سرمایه
بود ،ولی ای ن بازده مرهون رشد سنگین بازار در نیمه ابتدایی این سال بود .در نهایت در این سال مالی شاخص کل با
بازدهی حدود  741درصد مقدار خود را از  318،14,به  7،238،341واحد رساند.
در راستای سیاست کلی حداکثر نمودن منافع سهامداران ،مجموعهای از اقدامات از طریق نظارت و کنترل
مستمر بر سرمایهگذاریهای انجام شده از طریق حضور فعال در مجامع شرکتها ،شناسایی صنایع با مزیت نسبی در
اقتصاد جهت سرمایهگذاری ،ایجاد ساختار بهینه برای پرتفوی با توجه به وضعیت بازار سرمایه در طی سال گذشته،
سرمایهگذاری در سهام با قابلیت سودآوری مناسبتر و کسب منافع بیشتر از سود حاصل از سرمایهگذاریها ،گسترش
سرمایهگذاریهای از طریق حضور شرکتهای غیربورسی در پرتقوی شرکت و پیگیری مؤثر وصول مطالبات ناشی از
سود سهام شرکتهای سرمایهپذیر انجام پذیرفته است.
هیأتمدیره و کارکنان شرکت سرمایهگذاری پویا امیدوارند با بهبود مستمر رویههای کاری ،بهرهگیری هرچه
بیشتر از توان تخصصی کارکنان و تداوم استراتژیهای مناسب خود شاهد پویایی بیشتر و ارتقاء جایگاه شرکت در
فضای کسب و کار خود باشند.
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 .1مروری بر اقتصاد جهانی
اقتصاد جهان طی سال  2323روزهای دشواری را سپری کرد که از دهه 7133بیسابقه بوده است.
درگیری بیش از  233کشور جهان با ویروس کووید 71-بیش از 73,میلیون نفر را در سراسر جهان مبتال و
جان  2/3میلیون نفر را تاکنون گرفته است .در نیمه نخست سال  ،2323از یکسو تعطیلی سراسری
بنگاههای تولیدی ،بستن مرزهای زمینی ،هوایی و دریایی موجب ایجاد اخالل در بخش عرضه شد و از سوی
دیگر قرنطینه سراسری خانوارها در بسیاری از کشورهای جهان به همراه رشد بیسابقه بیکاری موجب کاهش
قدرت خرید و افت طرف تقاضا شد .لیکن از نیمه دوم سال  2323با بازگشایی تدریجی اکثر کسب و کارها
در بسیاری از مناطق جهان پس از سپری کردن موج دوم کرونا و امیدها به ریشهکن شدن ویروس منحوس با
شروع واکسیناسیون سراسری در بسیاری از کشورهای جهان ،برآوردها از چشمانداز اقتصاد جهانی در سال
 2327بهبود یافت .البته با کشف گونههای جدید ویروس کرونا و اثربخشی واکسنهای تولیدشده ،کماکان
نگرانیهایی در این حوزه وجود دارد .انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده آمریکا در نوامبر سال 2323
نیز یکی دیگر از مهمترین رویدادهای سیاسی بود که نتایج آن موجب کاهش نااطمینانی در اقتصاد جهانی و
بهبود خوشبینیها به افزایش تعامالت بینالمللی در سال  2327شد ،بهگونهای که علیرغم رشد اقتصادی
بین منفی  3تا منفی  3درصد جهان در سال  ،2323پیشبینی این شاخص از نگاه نهادهای بینالمللی در
سال  2327بین  3تا  4درصد برآورد میشود.
علیرغم بهبود خوشبینیها به اقتصاد جهانی در سال  ،2327بحران بدهیهای دولتی (در پی
پیادهسازی سیاستهای انبساط پولی و مالی از طریق خرید اوراق دولتی و چاپ گسترده پول) و چشمانداز
مبهم بازگشت تقاضای مصرفی از جمله نگرانیهای کارشناسان اقتصادی در سال  2327است .عالوه براین با
توجه به تداوم تنشهای تجاری بین چین و آمریکا ،نگرانیهایی در خصوص تشدید جنگ تجاری بین دو
غول اقتصادی جهان وجود دارد که برآیند آن کاهش حجم تجارت جهانی و در نتیجه افت رشد اقتصاد
جهانی (همانند سال  )2378-2371خواهد بود.
 .1.1رشد اقتصادی جهان
در سال  2323تقریبا کلیه مناطق اقتصادی جهان ،به علت همهگیری کووید 71-دچار بحران سالمت
و رکود اقتصادی شدند .طبق برآورد صندوق بینالمللی ژانویه  ،2327رشد اقتصادی جهان در سال 2323
معادل منفی  3.4درصد بوده است و پیشبینی میشود در سال  2327اقتصاد جهانی با نرخ رشد  4.4درصد
از رکود اقتصادی خارج شود .باالترین شدت رکود در سال  2323متوجه اقتصادهای پیشرفته و کمترین
متعلق به اقتصادهای درحال توسعه و بازارهای نوظهور است.
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نمودار شماره  :1رشد اقتصادی مناطق مختلف جهان  9112الی ( 9191درصد)

منبع :صندوق بینالمللی پول

بحران سالمت کووید 71-در سال  2323باعث شد تا اکثراقتصادهای جهان دچار رکود شوند به نحوی
که در این سال به استثنای اقتصادهای مصر ،چین و ترکیه ،رشد اقتصادی اکثر کشورها منفی بود .بر همین
اساس رشد اقتصادی ایران برای سال  7311منفی  7.4و برای سال  7333مثبت  3درصد برآورد میشود.
الزم به ذکر است در سال  2323یکی از بخشهای اقتصادی که آسیب جدی از شیوع ویروس کرونا و
قرنطینههای سراسری دید ،حجم تجارت کاالیی بود .در این سال عالوه بر بحران کرونا ،تقویت ملیگرایی در
بسیاری از کشورها ،لطمه قابل توجهی به تجارت جهانی زد .طی سال  2323حجم تجارت کاالیی در حدود
 1.,درصد افت را نسبت به سال  2371داشت ،با این وجود آغاز واکسیناسیون سراسری و انتظار به بازگشایی
کامل کسب و کارها در سال  2327در کنار افزایش تعامالت تجاری بینالمللی (پس از انتخابات آمریکا)
موجب شد تا پیشبینیها از رشد  8.7درصدی تجارت کاالیی در سال  2327حکایت کنند.
نمودار شماره  :9رشد حجم تجارت مناطق مختلف جهان  9112الی ( 91999درصد)

منبع :صندوق بینالمللی پول
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 .1.1سرمایهگذاری مستقیم خارجی FDI

1

سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال  2323با افت  32درصدی نسبت به سال  2371به 841
میلیارد دالر رسیده است .این کاهش عمدتاً متمرکز در کشورهای توسعه یافته بوده؛ بطوریکه سرمایهگذاری
مستقیم خارجی در این گروه کشوری ،با افت  ,1درصدی در مقایسه با سال  2371به رقم  221میلیارد دالر
رسیده است .در سال  ،2323از ارزش پروژههای سرمایهگذاری جدید حدود  34درصد کاسته شده،
سرمایهگذاری خارجی در قالب ادغام و تملک با افت  73درصدی همراه شده و قراردادهای مالی هم ،به
عنوان منبع مهم سرمایهگذاری در زیرساختها ،حدود  2درصد کاهش یافته است .برای سال  2327نیز
انتظار می رود همچنان روند سرمایهگذاری مستقیم خارجی ضعیف باشد.
نمودار شماره  :3روند ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان و گروههای اقتصادی (میلیارد دالر)

منبع :کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل

 .1.3وضعیت تولیدات ناخالص جهانی
بر اساس گزارش ژانویه  2327صندوق بینالمللی پول به دلیل شیوع کووید 71-سطح تولید جهانی به
شدت کاهش داشته است .با وجود انتظار برگشت رونق و مثبت شدن رشد اقتصادی جهان و اکثر مناطق
مهم ،به علت تنزیل سطح تولید ،تا سال  2322تولید به ارقام قبل از همهگیری کووید 71-نخواهد رسید.
افت تولید ناخالص داخلی جهان در سال  2322نسبت به رقم قبل از بحران سالمت 3.1 ،درصد خواهد بود
که این رقم برای آمریکا و چین کمتر از میانگین جهان و برای اقتصادهای در حال توسعه بیشتر از سایر
مناطق جهان است.

Foreign Direct Investment
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نمودار شماره  :4تولید ناخلص داخلی مورد انتظار سال  9199نسبت به قبل از کرونا

منبع :صندوق بینالمللی پول

 .1.1وضعیت بازارهای مالی

بررسی شاخص سهام بورسهای معتبر جهان نشان میدهد که در سال  2323اکثر بورسهای جهان
رفتار مشابهی را تجربه کردند .با آغاز سال میالدی  2323و شیوع ویروس کرونا در چین ،بازارهای سهام این
منطقه اولین قربانیان این رویداد منحوس بودند و در ادامه با شیوع پاندمی کرونا در سایر نقاط جهان،
شاخص سهام اکثر کشورها با شیب تندی تا نیمه سال  2323کاهش یافت .افت شدید قیمتهای جهانی در
پی قرنطینههای سراسری ،تعطیلی کسب و کارها ،افزایش نرخ بیکاری و چشمانداز ناامیدکننده از کشف
واکسن کرونا موجب شد تا بازارهای سهام به ویژه در منطقه اروپا و آمریکا سقوط کنند .با گرم شدن هوا و
کاهش نسبی مبتالیان به کرونا ،کاهش نرخ بهره و سیاستهای پولی گسترده بانکهای مرکزی در سراسر
جهان موجب تقویت انتظارات تورمی و بازگشت شاخصهای سهام از کف چند ساله خود شد .در ادامه
بازگشایی تدریجی کسب و کارها و افزایش قیمت جهانی کامودیتیها در کنار اخبار مساعد از کشف واکسن
کرونا موجب خیز امیدوارکننده در بازارهای سهام جهان شد .با این وجود بازگشت موج دوم ویروس کرونا
مجددا بازارهای سهام را در برخی کشورها در مسیر نزولی قرار داد و در برخی دیگر سدی برای جبران
افتهای قبلی شد .در دو ماه پایانی سال  2323انتشار اخبار مناسب اقتصادی کشورها در کنار ظهور دو
رویداد سیاسی و پزشکی موجب تسریع در روند صعودی شاخص سهام کشورها شد .پیروزی بایدن در
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و اخبار خوشایند از آغاز قریبالوقوع واکسیناسیون سراسری در کشورها
موجب ایجاد موجی از امیدواری به بازگشت اقتصاد جهانی به دوران پیش از کرونا شد و روند شاخص سهام
بورسها همچنان مثبت و بعضا در برخی بازارهای سهام ،رشد ساالنه شاخص بازار سهام در سال  2323اعداد
مثبتی را رقم زد .درجدول زیر عملکرد برخی از بازارهای مالی معتبر دنیا ارائه میشود:

12

نام شاخص

ابتدای سال 1212

انتهای سال 1212

درصد تغییر

Dow jones

28،3,2

33،444

9 34/1

S&P

3،227

3،132

9 78/7,

FTSE011

1،481

,،3,7

9 -73،83

DAX

73،231

73،171

9 3/44

Hang Seng

28،781

21،237

9 -73/3

Nikkei222

23،,4,

21،333

9 7,/37
منبع :بلومبرگ

 .1.5شاخص دالر
تجربه تاریخی نشان داده است که با به قدرت رسیدن دموکراتها در آمریکا ،کاهش شاخص دالر
سرعت میگیرد .شاخص دالر پس از سقوط  1درصدی در سال  2323اخیرا با کاهش مجدد ،به کمترین
میزان خود از آوریل  2378رسید .انتظار میرود تعهد بایدن به افزایش بسته انگیزشی  133میلیارد دالری
مصوب کنگره منجر به افزایش تورم و کاهش ارزش دالر خواهد شد .همچنین پیشبینی میشود بیشترین
کاهش ارزش دالر نسبت به ارزهای مرتبط با کامودیتیها نظیر دالر استرالیا و کانادا خواهد بود .در سایر ابعاد
اقتصادی نیز پیروزی دموکراتها و سیاستهای مالی انبساطی آنها میتواند باعث بهبود چشمانداز رشد
اقتصادی در ایاالت متحده و سایر نقاط جهان گردد.
نمودار شماره  :5روند شاخص دالر

منبع :سایت investing.com
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 .1.6بررسی بازار کاالی اساسی
پس از کاهش شدید قیمتها به دلیل همهگیری کووید ،71-در سومین فصل سال  ،2323تقریباً
قیمت اغلب کاالهای اساسی افزایش و بهبود یافت .قیمت نفت خام پس از تجربه کف قیمتی در آوریل
 ،2323دو برابر شد که ناشی از کاهش شدید عرضه نفت خام توسط اوپک است؛ در حال حاضر قیمت نفت
خام نسبت به سطح پیش از همهگیری ،سطح قیمتی باالتری را تجربه میکند .قیمت فلزات در واکنش به
رونق سریع فعالیتهای صنعتی در چین ،به سرعت بهبود یافت .قیمت برخی مواد غذایی نیز به دلیل کاهش
تولید روغنهای خوراکی ،افزایش یافته است .با نگاهی به آینده ،انتظار میرود قیمت نفت به تدریج از سطح
فعلی به متوسط  43دالر در هر بشکه در سال  2327افزایش یابد که نسبت به رقم برآورد  37دالر بر بشکه
در سال  2323بیشتر است .این امر به دلیل بهبود کند تقاضا همراه با کاهش محدودیتهای عرضه است.
طبق دادههای بانک جهانی پیشبینی شده است که قیمت فلزات و محصوالت کشاورزی در سال  2327به
ترتیب  2درصد و یک درصد رشد خواهند داشت.
 .1.6.1نفت
بررسی روند قیمت جهانی سوختهای فسیلی در سال  2323حکایت از اثرپذیری معنادار قیمت نفت
از وضعیت اقتصادی کشورهای جهان داد .در ابتدای سال  2323شیوع گسترده ویروس کرونا در شرق آسیا و
افزایش شاخص دالر (گذر از کانال 733واحدی) موجب افت بیش از  13درصدی قیمت جهانی نفت شد و
این افت برای قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت 1در بازه موقتی در بازارهای مشتقه بصورت بیسابقهای
منفی شد .اما اقدامات اوپک پالس در کاهش تولید و در ادامه بازگشایی تدریجی کسب و کارها موجب
بازگشت قیمت نفت به مسیر صعودی شد .در این بین بستههای حمایت پولی بویژه در ایاالت متحده آمریکا
که درگیر ویروس کرونا شده بود ،موجب کاهش شاخص دالر و تقویت قیمت نفت در کانال  33-43دالری
شد .در مجموع برخالف سایر قیمتهای کامودیتی که سال  2323را با رشد ساالنه مثبت به اتمام رساندند،
قیمت جهانی نفت ،افت  27درصدی را تجربه نمود .از مهمترین دالیل رشد منفی قیمت نفت این است که
برخالف بازار جهانی فلزات اساسی که ویروس کرونا موجب ایجاد اخالل در هر دو طرف عرضه و تقاضا شده
بود ،در بازار نفت به دلیل عدم اخالل در عرضه (به دلیل عدم نیاز به نیروی کار و منطقه جغرافیایی) ،رقابت
موقتی بین روسیه و عربستان در افزایش تولید (پس از بروز تنش در اجالس اوپک پالس) ،افزایش تولید و
عرضه نفت عراق و لیبی و عدم رعایت سهمیههای تولید توسط اعضای اوپک فشار قابل توجهی بر قیمت نفت
وارد ساخت .از سوی دیگر نتیجه انتخابات آمریکا و پیروزی جو بایدن که طرفدار انرژی پاک است نیز
چشمانداز افزایش تقاضا برای نفت در سال  2327را تیرهتر کرده است.

WTI
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نمودار شماره  :6روند قیمت نفت برنت

منبع :سایت investing.com

.1.6.1

فلزات گرانبها

قیمت طال در سال  2323رشد قابل توجهی را تجربه کرده و از یک هزار و  312دالر بر هر انس در
سال  2371به یک هزار و  113دالر بر هر انس رسیده است .با این وجود طی سالهای  2327و  2322روند
قیمت این محصول کاهشی خواهد بود و پیشبینی میشود در سال  2322به یک هزار و  ,,7دالر بر هر
انس برسد .قیمت نقره نیز در سال  2323افزایشی بوده و از  7,.2دالر بر هر انس در سال  2371به 23.4
دالر بر هر انس در سال  2323رسیده است .پیشبینی میشود در سال  2322قیمت نقره برهر انس به 71.1
کاهش یابد.
نمودار شماره  :7روند قیمت انس طال و نقره

منبع :سایت investing.com

15

 .1.6.3محصوالت پتروشیمی
صنعت جهانی پتروشیمی در سال  2323یکی از آسیبپذیرترین صنایع بود که زیان قابل توجهی در
نیمه نخست این سال از شیوع ویروس کرونا و تعطیالت سراسری و بسته شدن مرزهای بینالمللی متحمل
گردید .نکات مثبتی که صنایع پتروشیمی و پایین دستی آنها در سال  2323با آن مواجه شدند ،افزایش
تقاضا در بخش صنایع بستهبندی ،مخصوصا بستهبندی غذا و محصوالت آشامیدنی ،مواد شوینده وهمچنین
رشد بیسابقه تقاضا در بخش تجهیزات پزشکی و تجهیزات محافظتی شخصی نظیر ماسک و الکلهای
ضدعفونی کننده و  ...بود که تاثیر مثبتی در برخی رشتههای تولیدی نظیر پلیاتیلن ،پلی استایرن و
پلیپروپیلن داشت .این افزایش تقاضا در دو بخش مذکور ،تا حدی سبب سرپا ماندن این صنایع شد .در
مجموع میتوان بیان داشت ،با توجه به آغاز واکسیناسیون سراسری در بسیاری از کشورها ،تحلیلگران بر این
اعتقاد هستند که رشد تقاضا برای محصوالت کلیدی پتروشیمی از سوی مصرفکنندگان نهایی در سال
 2327میالدی با توجه به پیشبینیها برای احیای فعالیتهای اقتصادی جهان بهسرعت بهبود یابد ،این در
حالی است که طبق برآوردها ،شرایط تقاضا برای سال  2323به هیچ عنوان مطلوب نبود ،اما شیب رو به
صعود داشت .به این معنا که تقاضا برای محصوالت پتروشیمی در ماههای پایانی سال  2323نسبت به
ماههای ابتدایی ،افزایشی بود.
 .1.6.1صنعت فلزات اساسی و سنگ آهن
بررسی روند قیمت جهانی سنگ آهن و محصوالت فوالدی در طول سال  2323نشان میدهد که
قیمت این محصوالت روندی متفاوت از قیمت محصوالت شیمیایی در نیمه نخست سال  2323داشته است،
بهگونهای که برخالف روند کاهشی سریع قیمت محصوالت پتروشیمی در نیمه اول سال  ،2323قیمت سنگ
آهن و محصوالت فوالدی نسبتا باثبات و در برخی محصوالت افت محدودی را تجربه کرده است .قیمت
جهانی سنگ آهن از قیمت  83دالر در تن از آوریل سال  2323به قیمت  7,1دالر در تن در ژوئن 2327
رسیده است و با توجه به وضعیت کشورهای عرضه کننده ،این شرایط ادامهدار خواهد بود.
در نیمه دوم سال  2323به رغم بهبود تقاضای صنعتی ،کاهش قرنطینهها و آغاز تدریجی کسب و
کارها ،شیوع گسترده کرونا در کشورهایی نظیر برزیل و آفریقای جنوبی موجب شد که کماکان بازگشایی
بسیاری از معادن در هالهای از ابهام باشد .بنابراین قیمت سنگ آهن و قراضه که هر دو در تولید فوالد مورد
استفاده قرار میگیرند ،رشد محسوسی را تجربه کرد.
تولید فلزات و صنایع معدنی در سال  2323با نوسانات زیادی مواجه بود .براساس پیشبینی موسسه
تحقیقاتی فیچ سولوشنز ،7چشمانداز قیمتها در بازار فلزات در سال  2327مطلوب خواهد بود و انتظار
میرود این روند سیر صعودی داشته باشد .موسسه فیچ ،از آینده رو به بهبود اقتصاد خبر میدهد.
Fitch solutions
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1

تغییرات بازار چین به عنوان بزرگترین تولیدکننده فوالد جهان ،همواره بر وضعیت این صنعت مهم در دنیا
تاثیر بسزایی دارد .افزایش تولید فوالد در چین به میزان یک میلیارد و  43میلیون تن ،دورنمای روشنی
نسبت به بهبود وضعیت فوالد و صنایع معدنی سنگآهن و مشتقات آن ترسیم میکند.
نمودار شماره  :8روند قیمت سنگ آهن و محصوالت فوالدی

منبع :سایت metalbulletin.com

 .1.6.5مس
بررسی روند قیمت جهانی مس در سال  2323حکایت از اثرپذیری قیمت مس از همهگیری کرونا دارد.
با وجود چشمانداز مساعد از بازارهای جهانی مس از سوی موسسات بینالمللی در سال  ،2323شیوع ویروس
کرونا در شرق آسیا در فصل اول  2323موجب ریزش قیمت مس به  3،,33دالر در اواخر ماه مارس شد .زیرا
با وجود تداوم عرضه مس از منطقه آمریکای التین (شیلی و پرو) و آفریقا ،تقاضای خریداران چینی به دلیل
قرنطینه سراسری در این کشور به شدت کاهش یافت و مازاد عرضه موجب افزایش موجودی انبارها و در
نتیجه سقوط قیمت این فلز شد ،اما در فصل دوم سال میالدی که مقارن با بازگشایی تدریجی کسب و کارها
در چین شد ،خریداران چینی از فرصت به وجود آمده استفاده کرده و با حمایت مالی دولت چین ،اقدام به
خریدهای قابل توجهی کردند و این امر موجب صعودی شدن قیمت مس شد و موجودی انبار در بورسهای
کاالیی اروپا رو به کاهش گذاشت .در ادامه با گسترش شیوع کرونا در آمریکای التین و آفریقا ،بسیاری از
معادن در این منطقه به دلیل ریسک ابتالی کارگران معدنی به کرونا تعطیل شد و موجب ایجاد اخالل در
عرضه مس به سایر مناطق جهان گردید .در این رابطه علیرغم افت شدید تقاضای مس در کشورهای اروپایی
و آمریکا ،اشتهای خریداران چینی در کنار افت شاخص دالر موجب عبور قیمت مس از کانال  8،333دالری
شد و در نهایت قیمت مس در پایان سال  2323به  1،14,دالر افزایش یافت که رشد ساالنه حدوداً 33
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درصدی را به ثبت رساند .از دیگر عوامل تاثیرگذار بر رشد قیمت جهانی مس در اواخر سال  2323میتوان به
افزایش تقاضای مس از سوی خریداران اروپایی و آمریکایی ،نتیجه انتخابات آمریکا و چشمانداز توسعه صنایع
پاک در سال  2327که تقاضا برای مس در صنایع خودروسازی نسل جدید (خودروهای الکتریکی) را افزایش
میدهد ،اشاره نمود .پیشبینی نهادهای بینالمللی حاکی از افق روشن بازار جهانی مس در سالهای آتی
خواهد بود که از قیمت این کامودیتی حمایت میکند .به اعتقاد کارشناسان بازارهای کاالیی ،پیادهسازی
قوانین مرتبط با توافقنامه پاریس در کشورها ،بیشترین حمایت را بسوی افزایش تقاضا برای مس منعطف
میکند .همچنین پروژههای زیرساختی در چین نیز دیگر عامل حمایتی از قیمت فلزات جهانی بویژه مس
است .طبق پیشبینیهای صورت گرفته ،تولید جهانی مس در سال  2327در حدود  7.4میلیون تن کاهش
خواهد یافت.
نمودار شماره  :2روند قیمت جهانی مس

منبع :سایت investing.com

 .1.6.6روی
روند قیمت جهانی روی در سال  2323مشابه روند قیمت مس بود ،بهگونهای که فصل اول سال
میالدی را با کاهش و در نه ماه بعدی روند افزایش را تجربه کرد .اما نکته حائز اهمیت افزایش مداوم
موجودی انبار این کامودیتی است .در سال  2323قیمت روی و موجودی انبار روی در بورس کاالیی لندن به
ترتیب رشد  24و  23,درصدی را تجربه کردند .مهمترین دلیل افزایش قیمت روی در سال  2323علیرغم
افزایش موجودی انبارها ،افزایش قیمت فوالد و بیلت بوده است زیرا بخش عمدهای از مصارف روی برای
گالوانیزه کردن فوالد مورد استفاده قرار میگیرد .در خصوص پیشبینی قیمت جهانی روی در سال 2327
میتوان بیان داشت که قیمتهای باالی محصوالت فوالدی مهمترین حامی قیمت این فلز در سال 2327
خواهد بود ،همچنین انتظار میرود افزایش تولید خودرو و افزایش تقاضا برای باطری از قیمت سرب حمایت
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کرده و در نتیجه موجب حفظ قیمت روی در کانال باالی  2،433دالر باشد .چشمانداز روشن اقتصادی
جهانی در سال  2327نیز از این انتظارات پشتیبانی میکند.
نمودار شماره  :11روند قیمت جهانی روی

منبع :سایت investing.com

در ادامه نیز پیشبینی موسسات تحقیقاتی و مطالعاتی معتبر دنیا را پیرامون آینده قیمت کامودیتیها
بیان شده است:
کامودیتی

متوسط 8102

متوسط 8102

متوسط 8181

متوسط 8180

مس

345،6

340،6

3400،

04600-04600

آلومینیوم

،4660

64806

6438،

،600-6880

روی

،4880

،4500

،4،66

6،0-660

سنگ آهن%86

38

86

606

6،0-660

ورق گرم CIS

505

،53

680

نفت

0،

3،

،،

66-60

پیش بینی قیمت کامودیتیها توسط موسسات متعبر ،بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول می باشد.
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 .1مروری بر اقتصاد ایران
تجربه دو سال رشد اقتصادی منفی متأثر از شوکهای خارجی و عدم مدیریت صحیح این شوکها در
سالهای  7311و  7318سبب شد تا اقتصاد ایران حدود  77درصد نسبت به سال  731,کوچکتر شود .با
این حال بروز نشانههایی از رشد اقتصادی مثبت در فصول پایانی سال  7318نشان از تخلیه اثر تحریمها بر
اقتصاد کشور داشت ،اما با شیوع ویروس کرونا از ابتدای اسفندماه  7318اقتصاد کشور متحمل شوک
جدیدی شد .بر این اساس صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی با تعدیل پیشبینی خود از اقتصاد ایران،
رشد اقتصادی کشور در سال  )7311( 2323را به ترتیب  -3.4و  -4.4درصد برآورد کردهاند .ضمن اینکه
براساس اعالم مرکز آمار ایران نیز رشد اکثر زیربخشهای خدمات در  ,ماهه نخست سال  7311متأثر از
شیوع ویروس کرونا منفی شده است.
با این حال به نظر میرسد نهادهای بینالمللی در برآورد آثار شیوع ویروس کرونا بر بخش حقیقی
اقتصاد ایران دچار بیش برآوردی شدهاند .در ادامه رشد هریک از بخشها مورد تحلیل قرار میگیرد:
 کشاورزی :نتایج بررسیها نشان داد هرچند تخصیص ارز ترجیحی به ذرت ،جو و سایر نهادههای
دامی منجر به سرکوب قیمتی این محصوالت به همراه گندم به عنوان کاالیی جانشین شده با این
حال بر اساس پیشبینیهای وزارت جهاد رشد بخش کشاورزی در سال  7311حدود  2.7درصد
برآورد میگردد.
 نفت :بهرغم رشد  -73درصدی این بخش در سه ماه نخست سال  7311تحت تأثیر اعمال
تحریمهای آمریکا و شیوع ویروس کرونا ،براساس شواهد آماری از گزارش ماهیانه اوپک بهنظر
میرسد با تخلیه کامل اثر تحریمها بر این بخش ،رشد این بخش در ادامه سال  7311از دامنه منفی
خارج شده و رشد کل سال این بخش منفی  ,.7درصد پیشبینی میشود.
 صنعت :نتایج بررسیها نشان میدهد در  ,ماهه نخست سال  7311عمده زیربخشهای صنعت رشد
مثبت تجربه کردهاند .با این حال با شیوع ویروس کرونا برخی صنایع متأثر شدهاند که رشد منفی
صنایع منسوجات و کک و پاالیش میتواند متأثر از شیوع این ویروس باشد .بر این اساس رشد بخش
صنعت در سال  7311حدود  ,.3درصد پیشبینی میشود که البته کمتر شدن موجودی مواد اولیه
نسبت به ماه قبل میتواند رشد پیشبینی شده این بخش را مورد تهدید جدی قرار دهد.
 مسکن :شواهد مرتبط با تولید و فروش نهادهها و مصالح ساختمانی در نیمه اول سال 7311
نشاندهنده رشد منفی و نسبتاً قابل توجه سرمایهگذاری در بخش مسکن است و بر این اساس رشد
این بخش منفی  73.,درصد پیشبینی میشود.
همچنین بر اساس آمار بانک مرکزی تعداد معامالت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در یازدهماه سال
 7311به حدود  18هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ,.3 ،درصد افزایش
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نشان میدهد .در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای
معامالت ملکی در شهر تهران  232.8میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل  18.3درصد
افزایش نشان میدهد.
عملکرد معامالت انجام شده در تهران در یازده ماهه سالهای 1322 -1327
یازده ماهه

شرح

درصد تغییر

1322

1328

1327

1322

1328

تعداد معامالت (واحد مسکونی)

780131

352073

1130214

6.4

-35.4

متوسط قیمت هر مترمربع(هزار ریال)

9390839

1310181

720639

78.3

63.5

منبع :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 خدمات :با عبور از ماههای ابتدایی شیوع ویروس ،از شدت رشد منفی در همه دستهها کاسته شده و
حتی برخی دستهها در ماههای اخیر رشد مثبت تجربه نمودهاند .بهطور کلی ،براساس برآوردهای
فعلی با توجه به عملکرد  ,ماهه اول اقتصاد و پیشبینی عملکرد آن تا پایان سال ،رشد بخش
خدمات در سال  7311صفر درصد برآورد میشود.
 رشد اقتصادی :با در نظر گرفتن تحلیلهای ارائه شده ،برآورد میشود پس از تجربه دو سال رشد
اقتصادی منفی ،رشد اقتصادی در سال  7311از دامنه رشد منفی خارج شود .این رشد در حدود
3.4درصد برای کل سال برآورد میشود .همچنین رشد غیرنفتی در سال  7311حدود  3.8درصد
برآورد میشود.
برآورد رشد اقتصادی بخشهای مختلف اقتصاد ایران
شرح

1322

1328

کشاورزی

9/1

9/8

نفت

-1/6

-3/5

معدن

8/6

-9/1

صنعت

6/4

-1/8

آب0برق و گاز

4/9

9/6

ساختمان

-14/6

6/9

خدمات

1/1

-1/7

تولید ناخالص داخلی

1/5

-6/2

تولید ناخالص داخلی بدون نفت

-1/8

-1/5

منبع :گزارش مرکز پژوهشهای مجلس
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در خصوص چشمانداز رشد اقتصادی در سال  7333بایستی بیان کرد که حتی با تداوم تحریمها به
دلیل روندهای مثبت شکل گرفته در سال  7311در بخشهای صنعت ،نفت و ساختمان رشد اقتصادی کشور
در سال 7333مثبت خواهد بود .بهخصوص آنکه با چشمانداز مثبت نسبت به واکسیناسیون بهنظر میرسد اثر
شوک کرونا بر کسب وکارها و به طور کلی بخش خدمات در سال بعد به اندازه سال جاری نباشد .با این حال
رشد صادرات نفت و رشد مقداری تولیدات صنایع بزرگ ناشی از ظرفیتهای خالی موجود در این صنایع،
رشد اقتصادی را میتواند به میزان قابل توجهی افزایش دهد ،با توجه به رشدهای منفی سرمایهگذاری در
سالهای اخیر و حتی برآورد رشد منفی موجودی سرمایه در سال  7318مطمئناً مهمترین اولویت اقتصاد
ایران در سال  7333افزایش پیشبینیپذیری و ثبات اقتصاد است.
الزم به ذکر است صندوق بینالمللی پول در آخرین گزارش خود پیشبینی کرد اقتصاد ایران در سال
 2327پس از سه سال از رکود خارج شده و رشد اقتصادی مثبت سه درصدی را تجربه نماید.
نمودار شماره  :11رشد تولید ناخالص داخلی از سال  1321تا ( 1322درصد)

منبع :صندوق بینالمللی پول

 .1.1تورم
 بر اساس دادههای مرکز آمار ایران ،میانگین تورم ماهانه ایران طی  77ماه نخست سال  7311حدود
43.درصد و تورم  77ماهه هم برابر با  34.2درصد است.
 صندوق بینالمللی پول در اکتبر  2323نرخ تورم ایران برای سال  7311را برابر با  33.4درصد و
بانک جهانی هم برابر با  33.7درصد پیشبینی کردهاند .همچنین صندوق بینالمللی پول پیش بینی
کرده است متوسط تورم سال  2327ایران باالی  33درصد باقی خواهد ماند.
 بانک مرکزی ایران هم در اردیبهشت  7311سطح تورم هدف برای این سال را برابر با  22درصد با
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یک بازه  ± 2درصدی ( 23الی  23درصد) تعیین کرده است.
نمودار شماره  :19پیشبینی تورم

منبع :صندوق بینالمللی پول

با توجه به گزارش مرکز آمار ایران ،نرخ تورم میانگین ساالنه کشور طی دوره یک ساله منتهی به بهمن
 7311تا میانه سال روندی نزولی و سپس روندی صعودی به خود گرفت .همانطور که در نمودار نیز نشان
داده شده است نرخ میانگین تورم ساالنه در اسفند  7318معادل  33،8درصد بوده که با یک روند نزولی
مداوم در مرداد  7311به عدد  24،8درصد رسیده است .پس از آن با افزایش نسبی قیمت سبد کاال و
خدمات روند آن تغییر نموده و با افزایش همراه و در بهمن  7311معادل  33،2درصد عنوان گردیده است.
نمودار شماره  :13نرخ تورم ساالنه

منبع :مرکز آمار ایران

 .1.1نقدینگی
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور با  2,.,درصد رشد در  1ماهه به مبلغ
 3.733هزارمیلیارد تومان رسید .به این ترتیب در  1ماهه امسال  ,48هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی
افزوده شده است .این موضوع حاکی از آن است که روزانه به طور متوسط  2.4هزار میلیارد تومان به حجم
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نقدینگی افزوده است .بررسیها نشان میدهد که رشد  1ماهه نقدینگی در سال گذشته  23.2درصد بوده
است ،رشد نقدینگی تا پایان آذر امسال  ,.4درصد بیشتر از همین مدت در سال گذشته بوده است.
نمودار شماره  :14وضعیت نقدینگی

منبع :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

جزئیات آمار بانک مرکزی نشان میدهد که افزایش پایه پولی به یکی از دالیل اصلی رشد نقدینگی
تبدیل شده است که یکی از عوامل بنیادی آن افزایش بدهیهای خارجی بانک مرکزی از طریق استقراض به
شیوه جدید میباشد .سهم ضریب فزاینده و پایه پولی در رشد نقدینگی آذرماه به ترتیب  73.3و  7,.3درصد
بوده است به این ترتیب پایه پولی در جهت افزایش حجم پول در اقتصاد حرکت کرده است.
دیگر اجزای تشکیلدهنده بازار پول نشان میدهد که حجم پول همچنان از شبهپول بیشتر است .رشد
 1ماهه پول  33.3درصد و رشد  1ماهه شبه پول  22.1درصد بوده است .رشد تقریبا دو برابری پول نسبت
به شبه پول در آذر ماه نشان میدهد که سیاست نقدینگی در اقتصاد کماکان باالست و پول به راحتی در بین
بازارهای مختلف اقتصادی گردش میکند.
شرح

آذر 22

آذر28

آذر 27

پول

617

964

945

شبه پول

90519

10822

10591

نقدینگی

30131

90969

10765

درصد رشد پول نسبت به سال قبل

%134

%42

%41

درصد رشد پایه پولی نسبت به سال قبل

%39

%95

%91

درصد رشدنقدینگی نسبت به سال قبل

%38

%98

%99

اجزای نقدینگی (ارقام به هزارمیلیارد تومان)
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 .1.3بیکاری
بررسی نرخ بیکاری جمعیت  74ساله و بیشتر نشان میدهد که  1.3درصد از جمعیت فعال ،بیکار
بودهاند .همچنین بر اساس فاصله اطمینان  914نرخ بیکاری کل کشور بین  1.3درصد تا  1.8درصد با نقطه
مرکزی  1.3درصد بدست آمده است؛ بدین معنی که این فاصله با اطمینان  14درصد ،مقدار واقعی نرخ
بیکاری کل کشور را در بر میگیرد .بر اساس این نتایج ،نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط
شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است .بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان میدهد
که این شاخص ،نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز 7.2 ،)7318درصد کاهش داشته است.
نمودار شماره  :15نرخ بیکاری

منبع :مرکز آمار ایران
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 .3نگاهی به بازار سرمایه
بورس اوراق بهادار تهران در دوره یک ساله منتهی به انتهای بهمن ماه  ،7311سالی سودآور برای
سرمایهگذاران و فعاالن در بازار سرمایه کشور را رقم زد .در این دوره افزایش نرخ تورم و انتظارات تورمی،
افزایش نرخ ارز و سیاستهای دولت جهت سوق دادن سرمایههای خرد به بخش مولد اقتصاد از طریق بازار
سرمایه از محرکهای اصلی رشد بازار سهام بوده است .اما از نیمههای مردادماه بازار در شرایط نزولی و
ریزشی قرار گرفت و همچنان با این وضعیت روبرو میباشد و حجم و ارزش معامالت افت محسوسی را
داشتهاند.
طی این سال مالی بازار سرمایه توانست عملکرد قابل توجه افزایش  741درصدی را از انتهای بهمن
ماه  7318تا پایان بهمن ماه  7311به ثبت برساند .شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران که در انتهای بهمن
ماه سال  7318در رقم  318،144واحد قرار داشت توانست در انتهای بهمن ماه سال  7311به رقم
 7،238،341واحد دست یابد.
در نمودار زیر روند شاخص کل و شاخص صنعت سرمایهگذاری را برای دوره منتهی به  33بهمن
 7311آورده شده است .همانطور که در نمودار نیز مشخص است ،شاخص صنعت سرمایهگذاری با نوسانات
بیشتر رفتاری شبیه به شاخص کل از خود نشان داده است.
نمودار شماره  :16شاخص کل و شاخص صنعت سرمایهگذاری

منبع :دادههای رهاورد نوین

ارزش بازار نیز در پایان بهمن  7311در مقایسه با بهمن  7318به میزان  33،337،371میلیارد ریال
برابر 781درصد افزایش یافته و از  23،271،43,میلیارد ریال به  ,,،,38،4,4میلیارد ریال رسیده است.
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 .3.1وضعیت معامالت در بورس
در جدول زیر آمار حجم و ارزش معامالت بازار بورس اوراق بهادار برای دوره یکساله منتهی به 33
بهمن  7311و مقایسه آن با سالهای قبل آورده شده است:
یکساله منتهی

یکساله منتهی

یکساله منتهی

تغییرات یکساله

شرح

به 1399911932

به 1391911932

به 1397911932

 99نسبت به 91

تعداد سهام معامله شده (میلیون سهام)

1،119،163

1،211،777

391،511

%117

مبلغ (میلیارد ریال)

11،119،193

1،515،111

1،272،132

%139
منبعtse.ir :

همانطور که در جدول فوق مشاهده میگردد ،حجم و ارزش معامالت به ترتیب با افزایش  771و 331
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو بوده است .همچنین الزم به ذکر است روند افزایشی در حجم
و ارزش معامالت از ابتدای سال مورد گزارش تا میانه مردادماه به صورت مستمر ادامه داشته و سپس با
روندی نوسانی و نزولی روبرو بوده است.
نمودار شماره  :17روند ارزش معامالت ماهانه بورس (میلیارد ریال)

منبعtse.ir :

 .3.1روند ارزش بازار
روند ارزش بازار دارای دو بخش کلی میباشد ،بخش اول دوره اسفند  18تا میانه مرداد  11میباشد که
در این دوره ارزش بازار با رشد سنگین  332درصدی از  2،734هزار میلیارد تومان به  1،73,هزار میلیارد
تومان صعود کرده است علت این افزایش عالوه بر دالیل بنیادی از قبیل افزایش نرخ ارز ،کاهش سود بانکی،
افزایش انتظارات تورمی ،ورود سرمایههای خرد و کالن از سوی اقشار مختلف به بازار سرمایه بود .با عنایت به
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رشد حباب گونه قیمت سهام به سبب تقویت سمت تقاضا و عدم عرضه سهام از طرف سهامداران عمده و
انفعال آنها در مدیریت سهام زیرمجموعه خود ،پس از یک روند صعودی قوی ،بازار سرمایه در روند نزولی
قرار گرفت .این اصالح از لحاظ زمانی و قیمتی بسیار طوالنی و عمیق بوده و منجر به کاهش شدید ارزش
بازار گردیده است .در این بین فقط شاهد نوسانات محدود و مقطعی بودهایم.
همانطور که در نمودار زیر مشاهده میشود ارزش بازار از سقف خود با افت  38درصدی به  4،828هزار
میلیاردتومان در پایان بهمن  7311رسیده است.
نمودار شماره  :18روند ارزش بازار سرمایه (میلیارد تومان)

9،121

5،111

1،117

منبعtse.ir :

 .3.3وضعیت معامالت فرابورس
ارزش معامالت فرابورس برای سال مالی منتهی به  7311/77/33با بیش از  9333افزایش به بیش از
 73،132هزار میلیارد ریال رسید که در این بین حدود  31درصد از ارزش معامالت در بازار ابزارهای نوین
مالی اتفاق افتاده است که نشان از افزایش سهم ارزش معامالت این بازار نسبت به سال گذشته میباشد.
بنابراین سرمایهگذاران با توجه به شرایط بازار تصمیم به خرید اوراق را بهتر از تصمیم به خرید سهام تلقی
نمودهاند.
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یکساله
منتهی به

بازار

یکساله
درصد از کل

1399911932

منتهی به

درصد از کل

1391911932

تغییر نسبت
به سال قبل

بازار اول(میلیارد ریال)

1،116،311

%15.21

1،361،395

%16

%65

بازار دوم (میلیارد ریال)

1،613،111

%31.1

615،736

%11

%651

شرکتهای کوچک و متوسط

3،977

%2.23

533

%2

%616

بازار سوم(میلیاردریال)

3،125

%2.21

1،539

%2

%121

بازار پایه(میلیارد ریال)

1،613،761

% 17.57

129،391

%11

%511

بازار ابزارهای نوین مالی(میلیارد ریال)

5،112،977

% 36.11

596،297

%12

%121

بازار ابزارهای متشقه

11

%2

%2

%2

-

جمع

11،931،297

%122

1،911،691

%122

%122

روند معامالت بازارهای مختلف فرابورس در سالهای  1391و 1399
منبعifb.ir :

 .3.1چشمانداز آینده
از آنجا که بازار سرمایه به نوعی تابع تحوالت سیاسی و اقتصادی میباشد ،نرخ ارز ،تحوالت در بازارهای
کاالیی جهان ،شرایط اقتصادی داخلی از جمله تورم ،نرخ سود بدون ریسک ،میزان نقدینگی ،وضعیت پایه
پولی ،پول و شبهپول و تصمیمات در این حوزه و تحوالت سیاسی و همچنین تحریمها مهمترین ارکان موثر
بر این بازار خواهند بود.
روند صعودی حاکم بر بازار سرمایه در  4ماه ابتدایی سال  7311که عمدتاً ناشی از انتظارات تورمی
بسیار باال و در نتیجه ورود سرمایههای اقشار مختلف جامعه با تشویق مسئوالن مرتبط و غیرمرتبط بوده
است ،منجر به افزایش فاصله قیمت سهام بسیاری از شرکتها از ارزش ذاتی خود گردیدهاند .با خروج
تدریجی سرمایهها از بازار کمکم طرف عرضه با قدرت باالتری توانست بر تقاضای موجود در بازار غلبه نماید.
در نهایت با روی کار آمدن دولت جدید در ایاالت متحده امریکا و ابهامات همراه با خوشبینی در نحوه تعامل
با ایران منجر به کاهش انتظارات تورمی در داخل گردید که این امر سبب وقوع رکود بیش از پیش در
بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه گردید .از این منظر باید سناریوهای محتاطانهتری را در برآورد
سودآوری شرکتها برای سال آتی در نظر گرفت.
در مورد نرخ ارز ذکر این نکته ضروری است که هر چند نوسانات مثبت و رو به باالی این مؤلفه اثرگذار
محدود شده است و به نظر میرسد در کوتاهمدت شاهد نوسانات زیادی در این نرخ نخواهیم بود و احتماالً
دالر در محدوده  27تا  24هزار تومان باقی خواهد ماند ،اما همین نرخ نیز از متوسط نرخ دالر در سال 7311
باالتر خواهد بود .البته نکتهای که سبب میشود سودآوری شرکتها تحت تأثیر قرار گیرد این است که با
کاهش نوسانات نرخ ارز ،تقاضای سفتهبازانه از تمامی بازارها حذف شده یا به حداقل میرسند و همین امر
29

علیرغم رشد مناسب قیمت جهانی محصوالت کاالیی سبب کاهش مقداری فروش محصوالت توسط
شرکتها و در نتیجه کاهش سودآوری آنها میگردد.
با توجه به تصویب کلیات بودجه و وجود کسری بودجه شدید دولت در سال آینده و احتمال افزایش
پایه پولی ،خطر افزایش نقدینگی در اقتصاد بیش از پیش احساس میشود .این موضوع میتواند منجر به
افزایش مجدد تورم و کاهش ارزش ریال در برابر دالر شود که در حال حاضر دولت با فروش شدید اوراق در
حال کنترل این امر میباشد .به نظر میرسد در صورتی که راهکاری برای ایجاد درآمد پایدار برای دولت
تدبیر نگردد ،همچنان ریسک وقوع ابرتورم در اقتصاد ایران وجود خواهد داشت.
همانطور که در گزارش سال قبل بیان گردید نسبتهای کلیدی بازار سرمایه از قبیل قیمت به درآمد،
قیمت به فروش ،نسبت ارزش بازار به کل نقدینگی ،نسبت ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی همه در
وضعیتهای هشدار دهندهای قرار گرفته بودند که حاکی از وجود نوعی بیش قیمتگذاری نسبت به سطوح
ارزندگی در آن مقطع بود و با رشدی که در سال  7311اتفاق افتاد ،قیمتها به صورت حباب گونهای رشد را
تجربه نمودند که همین امر در کنار کاهش انتظارات تورمی که در باال به آن اشاره شد ،چشمانداز بازار را
علیرغم سقوط شدید قیمتها برای سال آتی صعودی نشان نمیدهد.
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 .1کلیاتی درباره شرکت
شرکت سرمایهگذاری پویا در تاریخ  7382/72/33به صورت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره
 271473مورخ  7382/72/33و شناسه ملی  73732488428در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی
تهران به ثبت رسیده است .این شرکت طی سالیان فعالیت خود تغییرات گستردهای را تجربه نموده است.
فعالیت شرکت از ابتدای سال  7313با ساختاری مستقل و در شکل جدید ادامه پیدا نموده است .شرکت در
تاریخ  7313/31/38و با مجوز شماره  77381به عنوان نهاد مالی -شرکت سرمایهگذاری -نزد سازمان بورس
و اوراق بهادار درج گردیده است .در ضمن به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ
 7314/3,/73و مجوز شماره  722/77,82مورخ  7314/3,/27سازمان بورس اوراق بهادار شرکت از سهامی
خاص به سهامی عام با نماد "وپویا" تبدیل و اساسنامه جدید تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد .شرکت
در تاریخ  7318/72/34در بازار اولیه فرابورس پذیرفته شده و به استناد نامه شماره  722/,3818مورخ
 7311/32/71به عنوان ناشر در لیست شرکتهای ناشر درج گردیده است .سهام شرکت در تاریخ  3تیرماه
 7311در بازار فرابورس عرضه گردید .در حال حاضر ،شرکت سرمایهگذاری پویا جزء واحدهاى تجارى فرعى
شرکت سرمایهگذاری تدبیر (سهامی خاص) است و واحد تجارى نهایى گروه ،شرکت گروه توسعه اقتصادی
تدبیر میباشد .نشانی مرکز اصلى شرکت خیابان گاندی جنوبی ،کوچه یکم ،پالک  ،4طبقه چهارم و محل
فعالیت اصلی آن در شهر تهران واقع است.
 .1.1موضوع فعالیت
موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده  3اساسنامه به شرح زیر میباشد:
الف) موضوع فعالیت اصلی
 -7سرمایهگذاری در سهام ،سهمالشرکه ،واحدهای سرمایهگذاری صندوقها یا سایر اوراقبهادار دارای
حق رای شرکتها ،موسسات یا صندوقهای سرمایهگذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی
یا به همراه اشخاص وابستة خود ،کنترل شرکت ،مؤسسه یا صندوق سرمایهگذاری سرمایهپذیر را در
اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل مالحظه نیابد؛
 -2سرمایهگذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا
کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمیدهد.
ب) موضوع فعالیتهای فرعی
 -7سرمایهگذاری در مسکوکات ،فلزات گرانبها ،گواهی سپردهی بانکی و سپردههای سرمایهگذاری نزد
بانکها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛
 -2سرمایهگذاری در سهام ،سهمالشرکه ،واحدهای سرمایهگذاری صندوقها یا سایر اوراقبهادار دارای
حق رای شرکتها ،موسسات یا صندوقهای سرمایهگذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی
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سرمایهپذیر را در

یا به همراه اشخاص وابستة خود ،کنترل شرکت ،مؤسسه یا صندوق سرمایهگذاری
اختیار نگرفته یا درآن نفوذ قابل مالحظه بیابد؛
 -3سرمایهگذاری در سایر داراییها از جمله داراییهای فیزیکی ،پروژههای تولیدی و پروژههای
ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛
 -3ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:
 -7-3پذیرش سمت در صندوقهای سرمایهگذاری؛
 -2-3تامین مالی بازارگردانی اوراقبهادار؛
 -3-3مشارکت در تعهد پذیرهنویسی اوراقبهادار؛
 -3-3تضمین نقدشوندگی ،اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛
 -4شرکت میتواند در راستای اجرای فعالیتهای مذکور در این ماده ،در حدود مقررات و اساسنامه
اقدام به اخذ تسهیالت مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا
صادرات کاال بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد .این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که
در راستای اجرای فعالیتهای شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند.
 .1.1سرمایه و ترکیب سهامداران
از ابتدای تاسیس سرمایه شرکت مبلغ  4میلیارد ریال منقسم به  4.333.333سهم یکهزار ریالی
بود که بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده مورخه  7313/73/27سرمایه شرکت به  2،333میلیارد
ریال شامل  2میلیارد سهم یکهزار ریالی با نام تمام پرداخت شده از محل مطالبات شرکت سرمایهگذاری
تدبیر (سهامی خاص) افزایش یافت و در تاریخ  7313/77/72نزد اداره ثبت شرکتها نیز ثبت گردید.
همچنین بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده مورخه  7311/32/21سرمایه شرکت به  3،333میلیارد
ریال شامل  3میلیارد سهم یکهزار ریالی با نام تمام پرداخت شده از محل مطالبات شرکت سرمایهگذاری
تدبیر (سهامی خاص) افزایش یافت و در تاریخ  7311/33/21نزد اداره ثبت شرکتها نیز ثبت گردید.
جدول شماره  –1تغییرات سرمایه

ارقام به میلیون ریال

تغییرات سرمایه
تاریخ

سرمایه قبلی

سرمایه جدید

مقدار افزایش

درصدافزایش سرمایه

محل افزایش سرمایه

7313/73/27

4،333

2،333،333

7،114،333

33،333

مطالبات سهامدار عمده

7311/33/21

2،333،333

3،333،333

2،333،333

733

مطالبات سهامدار عمده
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همچنین فهرست سهامداران شرکت به شرح جدول زیر میباشند:
جدول شماره  –1آخرین ترکیب سهامداران شرکت

نام سهامدار

ردیف

1399911932
تعداد سهام

درصد

3.717.,11.333

911.21
97.11

0

شرکت سرمایهگذاری تدبیر (سهامی خاص)

2

صندوق بازارگردانی تدبیرگران فردا

17،,23،742

3

سایر سهامداران

14,،,18،838

978.12

جمع

1،222،222،222

%122

 .1شرکت از منظر سازمان بورس اوراق بهادار
شرکت در تاریخ  7313/31/38و با شماره  77381به عنوان نهاد مالی -شرکت سرمایهگذاری -نزد
سازمان بورس و اواراق بهادار ثبت گردیده است .بعد از پذیرش شرکت در تاریخ  7314/73/3,و درج شرکت
با نماد "وپویا" ،طی نامه شماره  722/37871مورخه  731,/77/23به دلیل عدم عرضه سهام ،شرکت از
لیست شرکتهای ناشر خارج گردید .همچنین با توجه به تکالیف مجمع سال  7311درخواست مجدد پذیرش
به فرابورس ارائه گردید و جلسه پذیرش در تاریخ  7318/72/34برگزار و منجر به پذیرش شرکت در بازار اول
فرابورس ایران گردید .در ادامه و به استناد نامه شماره  722/,3818مورخ  7311/32/71به عنوان ناشر در
لیست شرکتهای ناشر درج گردیده است .در نهایت سهام شرکت در تاریخ  3تیرماه  7311در بازار فرابورس
به قیمت  3،733ریال عرضه گردید .در ادامه روند قیمت سهم را از زمان عرضه تا انتهای سال مالی منتهی
به  33بهمن  7311مشاهده مینمایید.
نمودار شماره  :18روند قیمت سهم
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 .3محیط حقوقی شرکت
مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:
 قانون تجارت؛
 قانون بازار اوراق بهادار و آییننامهها و دستورالعملهای مربوطه؛
 قانون کار و تأمین اجتماعی؛
 استانداردها و مقررات حسابداری؛
 قانون مالیاتهای مستقیم؛
 آئیننامه و بخشنامههای شرکت مادر؛
 قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار؛
 اساسنامه شرکت؛
 سایر قوانین مرتبط.
 .1اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته
معامالت با اشخاص وابسته در یادداشت توضیحی شماره  2,صورتهای مالی به عنوان کلیه معامالت
مشمول ماده  721اصالحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده است ،میباشد .این
معامالت با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یادشده در خصوص کسب مجوز از هیات مدیره و عدم
شرکت مدیر ذینفع در رایگیری و بر اساس روابط فیمابین این شرکت با شرکت اصلی و سایر شرکتهای
وابسته و همگروه به آن ،انجام شده است.
 .5وضعیت مالیاتی
مالیات عملکرد شرکت برای کلیه سالهای قبل از سال مالی منتهی به  7318/77/33قطعی و تسویه
گردیده است .درآمدهای شرکت با درنظر گرفتن ماده  733قانون مالیاتهای مستقیم شرکت مشمول مالیات
بر درآمد عملکرد نمیباشد لذا سود سالهای منتهی به  7318/77/33و  7311/77/33به استثنای مبلغ,33
میلیون ریال ،مشمول احتساب مالیات نیست که این مبلغ نیز ناشی از درآمد عملیاتی سهم ،کارمزد تضمین
اوراق مشارکت لیزینگ ایران و شرق بوده و مالیات آن به نرخ  22.4درصد محاسبه و در حساب دفاتر مالی
منظور گردیده است.
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جدول شماره  -11وضعیت مالیاتی ارقام به (میلیون ریال)

سال مالی

پرداختنی

پرداختنی

3

ابرازی

تشخیصی

قطعی

پرداختی

7311/77/33

27،,12

,33

743

743

743

743

3

7318/77/33

1,8،,41

,33

743

743

743

743

3

743

7311/77/33

1،7,7،,74

,33

734

-

-

-

734

3

منتهی به

سود ابرازی

درآمد مشمول

مانده

مالیات

مالیات ابرازی

 .6دعاوی حقوقی
شرکت فاقد هرگونه دعوای حقوقی در جریان میباشد.
 .7نظام راهبری شرکت
 .7.1اطالعات مربوط به ساختار هیات مدیره
در جداول زیر اطالعات مربوط به اعضای هیات مدیره آورده شده است:
جدول شماره -11اعضای فعلی هیات مدیره شرکت

 -1شرکت ایران و شرق (سهامی خاص)
محمدرضا طائفنیا

نماینده شخصیت حقوقی

رئیس هیات مدیره -غیرموظف

سمت

7311/31/21

تاریخ عضویت در هیئت مدیره

دکتری حسابداری

تحصیالت9مدارک حرفهای

زمینههای سوابق کاری

رئیس حسابداری شرکت اصفهان تانک ،حسابرس ارشد موسسه حسابرسی کاربرد
تحقیق ،مسئول بخش مالی استقرار سیستم یکپارجه نیروی انسانی پتروشیمی رجال،
مدیر حسابرسی داخلی شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو ،مدیر حسابرسی داخلی
شرکت خدمات مدیریت نظارت تدبیر برتر ،کارشناس مسئول سرمایهگذاری در معاونت
برنامهریزی و توسعه اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ،مدیر مجامع و مالکیت
سهام گروه توسعه اقتصادی تدبیر
 -1شرکت سرمایهگذاری تدبیر (سهامی خاص)
سیدامیرحسن اسالمی

نماینده شخصیت حقوقی
سمت

نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
7318/32/28

تاریخ عضویت در هیئت مدیره

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

تحصیالت9مدارک حرفهای

36

مدیر سرمایهگذاری شرکت سرمایهگذاری پردیس ،عضو موظف و غیرموظف هیات
مدیره کارگزاری تدبیرگران فردا ،عضو هیات مدیره سیمان ارومیه ،کارشناس ارشد
سرمایهگذاری شرکت سرمایهگذاری تدبیر

زمینههای سوابق کاری

 -3لیزینگ ایران و شرق (سهامی عام)
میثم بلگوریان

نماینده شخصیت حقوقی

عضو هیات مدیره -غیرموظف

سمت

7318/32/28

تاریخ عضویت در هیئت مدیره

دکتری مدیریت مالی

تحصیالت9مدارک حرفهای

کارشناس ارشد و مدیر سرمایهگذاری شرکت سرمایهگذاری تدبیر ،مدیر صندوقهای
شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان ،استادیار دانشگاه خوارزمی

زمینههای سوابق کاری

 -1شرکت سرمایهگذاری پردیس (سهامی عام)
وحید ویسیزاده

نماینده شخصیت حقوقی

عضو هیات مدیره -غیرموظف

سمت
تاریخ عضویت در هیئت مدیره

7318/32/28

تحصیالت9مدارک حرفهای

دکتری مالی

زمینههای سوابق کاری

تحلیلگر خبره مالی ( ،)CFAمدیر ریسک مالی ( ،)FRMمدیر عامل سرمایه گذاری
مهر ،کارشناس سرمایه گذاری سپه ،تحلیلگر کارگزاری بانک سپه

جناب آقای کزازی نماینده شرکت تولید و صادرات ریشمک نیز در تیرماه  7311از سمت خود استعفا
نمودهاند و نماینده جدید تاکنون معرفی نگردیده است.
تعداد جلسات هیأت مدیره برگزار شده در سال مالی مورد گزارش  23جلسه بوده که تعداد جلسات
حضور اعضا به شرح جدول ذیل میباشد:
جدول شماره  -13تعداد حضور در جلسات هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی

تعداد جلسات

آقای سید امیرحسن اسالمی

11

آقای ابوالفضل کزازی

1

آقای محمدرضا طائف نیا

1

آقای میثم بلگوریان

11

آقای وحید ویسی زاده

13

 .7.1حقوق ،مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره
به طور کلی حقوق و مزایای مدیرعامل به پیشنهاد شرکت سرمایهگذاری تدبیر (شرکت مادر) و پس از
تصویب هیات مدیره پرداخت میگردد .تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل بر اساس دستورالعمل ابالغی گروه
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توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص) انجام میپذیرد.
 حقالزحمه حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیات مدیره و پاداش هیأت مدیره (اشخاص حقوقی)
بر اساس مصوبات مجمع عادی ساالنه صاحبان سهام و با رعایت مفاد قوانین ذیربط از جملـه قـانون
تجارت و اساسنامه شرکت تعیین میگردد.
 حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره در جلسات سال مالی منتهی به  7311/77/33ماهانـه بـه
ازای تشکیل حداقل دو جلسه در ماه مبلغ  73میلیون ریال به صورت ناخالص تعیین گردیده است.
 پاداش اعضای هیات مدیره مطابق با صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی
به  7318/77/33مبلغ  2.433میلیون ریال به صورت ناخالص تعیین گردیده و مبلغ خالص 2.283
میلیون ریال پرداخت شده است.
 .7.3اطالعالت مربوط به مدیران اجرایی شرکت
جدول شماره  -11مدیران شرکت

سابقه اجرایی

نام و نامخانوادگی

سمت

تحصیالت

علیرضا مستقل

مدیر سرمایهگذاری

کارشناسی ارشد

در شرکت
 3.4سال

سوابق مهم اجرایی
کارشناس و مدیر صندوق کارگزاری
تدبیرگرانفردا ،مدیر سبدگردانی شرکت
تامین سرمایه آرمان

 .7.1کمیته حسابرسی
به منظور یاری رساندن به هیات مدیره شرکت و در ایفای مسئولیتهای نظارتی آن در خصوص
فرآیندهای راهبری شرکتی و کنترلهای داخلی ،کمیته حسابرسی در سال گذشته به طور منظم تشکیل
گردیده است .این کمیته بر اساس منشور حسابرسی ارائه شده توسط سازمان بورس و اوراق که به تصویب
هیات مدیره رسیده به فعالیت میپردازد .در سال جاری تعداد  72جلسه کمیته حسابرسی تشکیل شده
است.
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جدول شماره  -15اعضای کمیته حسابرسی

نام و نامخانوادگی

میثم بلگوریان

مهدی امیری

سیدحسن میرمحمد

سمت

رئیس کمیته

عضو کمیته

عضو کمیته

عضوغیرموظف هیات مدیره

بله

خیر

خیر

شخص حقیقی

شرکت لیزینگ ایران و شرق

عضو مستقل

خیر

بله

بله

عضو مالی

بله

بله

بله

مدیریت مالی

مدیریت مالی

حسابداری

دکترا

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

تاریخ عضویت درکمیته

7314/77/31

7314/77/31

7314/77/31

اهم سوابق

عضو کمیته حسابرسی شرکت
سیمان درود (بورسی) ،مدیر
سرمایهگذاری شرکت سرمایهگذاری
تدبیر ،عضو هیات مدیره کارگزاری
بانک کارآفرین و عضو هیات علمی
دانشگاه خوارزمی

حسابرس ارشد و سرپرست در موسسه
حسابرسی مفید راهبر ،مدیر مالی و
پشتیبانی سرمایهگذاری پردیس
(سهامی عام) ،معاون مالی و اقتصادی
شرکت ایران یاسا تایرورابر ،معاون
مالی و امور مجامع گروه توسعه
اقتصادی یاس ،قائم مقام مدیرعامل
گروه توسعه اقتصادی یاس ،عضو
هیات مدیره موسسه اعتباری ثامن،
رئیس هیات مدیره سرمایهگذاری
سامان مجد ،عضو هیات مدیره کارتن
ایران ،عضو کمیته حسابرسی داخلی
کارگزاری تدبیرگران فردا ،صنعتی آما،
شرکت رایان هم افزا و رئیس کمیته
حسابرسی کارتن ایران

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
سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی
کشوری(بورسی) و عضو ناظر در
هیات مدیره شرکتهای زیرمجموعه
آن

رشته
تحصیالت

آخرین
مدرک تحصیلی

.7.5

واحد حسابرسی داخلی

با استناد به صورتجلسه هیات مدیره مورخه  ،7314/77/31شرکت خدمات مدیریت و نظارت تدبیر برتر
به جهت انجام امور حسابرسی داخلی انتخاب گردیده است.
 .7.6مشخصات حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به استناد تصمیمات اتخاذ شده در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی
به  7318/77/33به تاریخ  7311/32/21موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان حسابرس مستقل ،بازرس
اصلی و بازرس علیالبدل شرکت برای سال مالی منتهی به  7311/77/33انتخاب گردید و تعیین حق الزحمه
ایشان در اختیار هیات مدیره شرکت قرار گرفت.
 .1وضعیت پرسنلی
حقوق و مزایای پرسنل بر اساس آئین نامه ابالغی گروه توسعه اقتصادی تدبیر و پس از تصویب در هیات
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مدیره تعیین میگردد .ترکیب تحصیالت و سن پرسنل برای سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل میباشد:
جدول شماره  -16نیروی انسانی به تفکیک تحصیالت و سن

شرح

15 -32

32-35

35 -12

 12به باال

فوق لیسانس و باالتر

-

2

2

-

لیسانس

2

-

7

7

دیپلم

2

-

-

-

جمع

3

2

3

7

تعداد و نوع کارکنان شرکت در سال مالی مورد گزارش و سال مالی قبل به شرح ذیل میباشد:
جدول شماره  - 17تعداد و نوع قرارداد کارکنان

نوع قرارداد

7311/77/33

7318/77/33

دائم

1

8

موقت

3

3

جمع

73

77

40
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 .1وضعیت سرمایهگذاریها
 .1.1ترکیب طبقهبندی سرمایهگذاریهای شرکت در پایان سال مالی
پرتفوی شرکت سرمایهگذاری پویا از دو قسمت کوتاهمدت و بلندمدت تشکیل شده است که پرتفوی
بلندمدت شرکت عمدتاً شامل سهام شرکت بورسی گروه دارویی برکت و سهام شرکتهای غیربورسی
رتبهبندی اعتباری پایا و شتابدهنده فارابی میباشد .بهای تمام شده ترکیب انواع سرمایهگذاریها در
پرتفوی شرکت در جدول زیر قابل مشاهده است:
جدول شماره  -11ترکیب بهای تمام شده طبقهبندی سرمایهگذاریهای شرکت در پایان سال

1399/11932
نوع سرمایه گذاری

1391/11932

مبلغ (میلیون ریال)

درصد

مبلغ (میلیون ریال)

درصد

سرمایهگذاریهای کوتاهمدت

1،331،732

988

2،411،721

912

سرمایهگذاریهای بلندمدت

7،214،723

972

7،33,،342

928

جمع کل سرمایهگذاریها

73،482،2,2

9733

3،,34،411

9733

با عنایت به جدول فوق میتوان به این نکته توجه کرد که بهای تمام شده کل سرمایهگذاریهای
شرکت علیرغم افزایش حدود  21درصدی بهای سرمایهگذاریهای بلندمدت ،نسبت به سال گذشته با
افزایش قابل توجهی (حدود  71,درصد) روبرو گردیده که دلیل آن عرضه سهام شرکت تأمین سرمایه امین و
انتقال آن به سرفصل کوتاهمدت و همچنین اتخاذ استراتژی فعال جهت بهبود توازن پرتفوی میباشد.
نمودار شماره  -12ترکیب طبقهبندی سرمایهگذاریها

ترکیب سرمایهگذاریهای شرکت در پایان
سال مالی منتهی به 1391911932
%11

سرمایهگذاریهای
کوتاهمدت
سرمایهگذاریهای

28%
72%

11%

بلندمدت
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 .1.1مقایسه بهای تمام شده و ارزش روز پرتفوی کوتاهمدت
وضعیت مقایسهای بهای تمام شده و ارزش روز پرتفوی کوتاهمدت شرکت طی دو سال جاری به شرح
جدول زیر میباشد:
جدول شماره  -19مقایسه بهای تمام شده و ارزش روز پرتفوی کوتاه مدت (ارقام به میلیون ریال)

سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

1399911932

1391911932

بهای تمام شده

1،331،732

2،411،721

ارزش روز

78،,34،373

,،3,,،113

اضافه (کاهش ارزش)

1،218،2,8

3،1,1،,3,

همانطور که در جدول فوق مشخص است اضافه ارزش پرتفوی کوتاهمدت شرکت در پایان سال مالی
مورد گزارش بیش از  1،218،2,8میلیون ریال و حدود  11درصد میباشد که این مقدار صرف نظر از
سودهای تقسیمی دریافتی طی دوره محاسبه گردیده است.
نمودار شماره  -91مقایسه بهای تمام شده و ارزش روز پرتفوی کوتاهمدت شرکت (ارقام به میلیون ریال)
1391911932

1399/11932

همانطور که در نمودار فوق مشاهده میشود بهای تمام شده پرتفوی کوتاهمدت شرکت با افزایش 2,7.1
درصدی حدودا به مبلغ  137میلیارد تومان رسیده است در حالی که ارزش روز پرتفوی به میزان
713.8درصد رشد داشته و به بیش از  7،813میلیارد تومان بالغ گردیده است.
به منظور متنوعسازی سرمایهگذاریها و کاهش ریسک غیرسیستماتیک ،پرتفوی شرکت در تاریخ
 7311/77/33مشتمل بر بیش از  71صنعت و زمینه سرمایهگذاری مختلف حاضر در بازار سرمایه میباشد
که ترکیب آن در جدول زیر قابل مشاهده است .بر مبنای ارزش روز  3صنعت با بیشترین وزن در ترکیب
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پرتفوی عبارتند از :صنایع محصوالت دارویی ،صندوقهای سرمایهگذاری ،فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی
واسط .
جدول شماره  -12مقایسه بها و ارزش روز سرمایهگذاریها در سال مورد گزارش با سال قبل به تفکیک صنایع

1391911932

1399911932

ردیف

صنعت

1

محصوالت دارویی

19

1

صندوق های سرمایه گذاری

379

739

3

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

,9

779

7,9

1

استخراج کانی های فلزی

729

89

,9

,9

5

شیمیایی

,9

19

729

779

6

فلزات اساسی

19

,9

29

,9

7

بانکها و موسسات اعتباری

39

,9

49

39

1

چندرشته ای صنعتی

,9

49

49

49

9

فرآورده های نفتی

19

39

39

29

12

خودرو و قطعات

49

39

79

39

11

عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم

39

29

29

29

11

سرمایه گذاری ها

79

29

39

79

13

فنی و مهندسی

79

29

79

29

11

کانی غیر فلزی

39

39

79

39

15

واسطه گریهای مالی و پولی

79

79

39

29

16

اطالعات و ارتباطات

79

79

79

39

17

مخابرات

39

39

29

79

11

سایر

29

29

89

,9

جمع

9733

9733

9733

9733

درصد بهای تمام شده

درصد ارزش روز

درصد بهای تمام شده

درصد ارزش روز

2,9

789

339

89

39
,9
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نمودار شماره  -91بهای تمام شده پرتفوی شرکت

نمودار شماره  -99ارزش بازار پرتفوی شرکت
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 .1.3شرکت رتبهبندی اعتباری پایا
شرکت رتبهبندی اعتباری پایا از مصادیق نهادهای مالی موضوع بند  7قانون بازار اوراق بهادار محسوب
میگردد .این شرکت رتبهبندی در تاریخ  7311/31/23به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی
شماره  432,18مورخ  7311/31/23در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و طی شماره 77,73
مورخ  7311/38/32نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد مالی به ثبت رسیده است که فعالیت
اصلی شرکت:
 -7اختصاص و ارائه رتبه اعتباری به اشخاص حقوقی ،ابزارهای مالی (اوراق بهادار) و تعهدات مالی خاص
در داخل و یا خارج از کشور در قالب گزارش رتبهبندی اعتباری به هر طریق از جمله به صورت انتشار به
عموم و یا اختصاصی.
 -2به روزرسانی یا بازنگری رتبه اعتباری تخصیص داده شده به شرح بند  7فوق.
سرمایه شرکت مذکور  233میلیون سهم  7.333ریالی است که شرکت سرمایهگذاری پویا جزء
موسسین بوده و مالک  31.4درصد از سرمایه آن میباشد و با توجه به درصد مالکیت و نفوذ قابل مالحظه در
سیاستهای آن شرکت رویه مورد استفاده جهت حسابداری ارزش ویژه میباشد .الزم به ذکر است طی
تعهدنامهای به سازمان بورس و اوراق بهادار ،شرکت سرمایهگذاری پویا (سهامی عام) متعهد گردیده ظرف
پنج سال از صدور مجوز فعالیت رتبهبندی اعتباری ،نسبت به تغییر ترکیب شرکاء اقدام ننماید.
جدول شماره  -91ترکیب سهامداران شرکت رتبه بندی اعتباری پایا

نام شرکت  9شخص

نوع شخصیت

تعداد سهام

مبلغ اسمی سهام

درصد مالکیت

(میلیون ریال)

سرمایهگذاری پویا

حقوقی

11،333،333

11،333

931.4

مخابرات ایران

حقوقی

,8،333،333

,8،333

933

سرمایهگذاری آتیه پارسیس پارس

حقوقی

23،333،333

23،333

973

سایر

حقوقی

73،333،333

73،333

9,،4

233،333،333

233،333

9733

جمع کل
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جدول شماره  -99صورت وضعیت مالی شرکت رتبهبندی اعتباری پایا

1399929932

ارقام به میلیون ریال

1399929932

1391929932

شرح

1391929932

شرح
مبلغ

مبلغ

جمع داراییهای جاری

33.,23

784،23,

جمع بدهیهای جاری

جمع داراییهای غیر جاری

243.8,2

31،333

جمع بدهیهای غیرجاری

7.72,

جمع داراییها

195.111

131،139

جمع بدهیها

11.976

11،192

جمع حقوق مالکانه

172.526

112،319

جدول شماره  -93صورت سود و زیان شرکت رتبهبندی اعتباری پایا

مبلغ

مبلغ

23.843

77،373
31,

ارقام به میلیون ریال

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی

1399929932

به 1391929932

مبلغ

مبلغ

71.141

3،413

هزینه عملیاتی

)(37.314

)(33،172

زیان عملیاتی

)(13.136

)(16،111

13.313

31،333

3

3

51.357

11،191

شرح
درآمدهای عملیاتی

سایر درآمدها و هزینههای غیر عملیاتی
هزینههای مالی
سود خالص

 .1خرید و فروش سهام
همانطور که در نمودار زیر مشاهده میشود حجم معامالت شرکت در سال مالی منتهی به  33بهمن
 7311متناسب با افزایش حجم و ارزش معامالت بازار افزایش و کاهش داشته است .همانطور که در نمودار
زیر نیز مشخص است در این سال مالی در ماههای تیر و مرداد که حجم و ارزش معامالت در بازار به شدت
باال رفته بود ،حجم و ارزش معامالت شرکت نیز با افزایش چشمگیری مواجه گردید اما در دی و بهمن که
شاهد رکود در معامالت بازار بودیم به همان تناسب معامالت شرکت نیز به حداقل خود طی سال مالی مذکور
رسید.
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نمودار شماره  -93ارزش معامالت شرکت به تفکیک ماه (ارقام به میلیارد ریال)

5000
4000
3000
2000
1000
0
88

173

913

521

481

480

1991

1773

285

570

501

1142

107

136

735

420

369

623

1602

2138

302

408

377

1190

195

309

1648

941

850

1104

3592

3911

587

978

878

2332

بر این اساس در مجموع معامالت شرکت طی سال مالی مورد گزارش به مقدار  3.332درصد از مجموع
ارزش معامالت بورس و فرابورس بوده است.
در نمودار زیر میتوان درصد ارزش معامالت شرکت را نسبت به مجموع معامالت بورس و فرابورس طی
سال مالی گذشته مشاهده نمود:
نمودار شماره  -94درصد ارزش معامالت شرکت به مجموع معامالت بورس و فرابورس به تفکیک ماه

 .3سنجش عملکرد پرتفوی کوتاهمدت
عملکرد پرتفوی شرکت در مقایسه با بازار سرمایه طی سال مالی منتهی به  7311/77/33در جدول زیر
آورده شده است .همانطور که مشخص است بازدهی پرتفوی در دوره مذکور کمی بیش از  233درصد بوده
در حالی که بازدهی شاخص کل و شاخص شناور آزاد به ترتیب  748و  233درصد را نشان میدهد .ریسک
کل پرتفوی شرکت نسبت به ریسک کل بازار کمتر میباشد که بیانگر اتخاذ استراتژی کنترل ریسک در
انتخاب سبد سهام در شرکت میباشد .این امر در شاخصهای دیگر محاسباتی قسمت ریسک پرتفوی نیز
مشخص است مثالً ارزش در معرض خطر 7پرتفوی طی یک هفته 97.32 ،7برآورد گردیده است حال آنکه این
 :Var 1عبارت است از حداکثر زیانی که پرتفوی شرکت با احتمال  14درصد در طول یک دوره مشخص میتواند متحمل گردد.
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معیار برای بازار  7.83درصد ارزیابی گردیده است .در نهایت شاخصهای ارزیابی عملکرد پرتفوی نیز که در
جدول زیر آورد شده است بیانگر عملکرد مناسب شرکت در مقایسه با بازار میباشد .الزم به ذکر این نکته
است که نرخ بازده بدون ریسک در این محاسبات برابر با  71درصد در نظر گرفته شده است.
جدول شماره  -94سنجش عملکرد پرتفوی

شاخصها
بازدهی

ریسک

عملکرد
پرتفوی

عملکرد مورد گزارش
بازدهی پورتفوی

%123.32

ریسک کل پرتفوی

%6.19

ریسک کل بازار

%7.25

بتای پرتفوی

2.131

ارزش در معرض خطر پرتفوی ()%95

()%1.21

ارزش در معرض خطر بازار ()%95

()%1.12

شاخص شارپ پرتفوی

2.111

شاخص شارپ بازار

2.115

شاخص ترینر پرتفوی

2.211

شاخص ترینر بازار

2.215

شاخص جنسن پرتفوی

2.226

همانطور که مشخص است شاخصهای ارزیابی عملکرد (شارپ ،ترینر و جنسن) بیان میکند ،که
بازدهی بدست آمده از سرمایهگذاریها در پرتفوی منتخب ،با توجه به ریسکی که تقبل شده است ،مناسب
میباشد یا خیر .هر اندازه میزان این معیارها در پرتفوی منتخب باالتر باشد ،نشان میدهد که با توجه به دو
معیار اصلی ریسک و بازده ،این پرتفوی ،عملکرد مناسبتری را داشته است.

 1دادههای محاسباتی برای این قسمت هفتگی میباشد.
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 .1مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری
اقالم صورت سود و زیان
جدول شماره  -95صورت سود و زیان (میلیون ریال) -مجموعه
شرح

1391911932

1399911932

درصد تغییرات

درآمد سود سهام

8,2،123

327،333

7349

سود فروش سرمایهگذاریها

,،32,،471

41,،383

1119

سایر درآمدهای عملیاتی

73،288

7،783

جمع درآمدهای عملیاتی

1،233،421

118،,,3

,279

هزینههای حقوق و دستمزد و مزایا

()33،711

()22،8,1

329

هزینه استهالک

()3،333

()7،1,,

149

سایر هزینهها

()8،212

()4،713

,39

جمع هزینههای عملیاتی

()37،173

()33،334

339

سود عملیاتی

1،7,7،,74

1,8،,41

,319

سهم گروه از سود شرکت وابسته

22،838

3،313

3,89

هزینه مالیات بر درآمد

()734

()743

(9)73

سود (زیان) خالص

1،783،328

112،182

,319

سود هر سهم (ریال)

2،331

38,

3719

7،7779

جدول شماره  -96صورت سود و زیان (میلیون ریال) -شرکت اصلی

شرح

1391911932

1399911932

درصد تغییرات

درآمد سود سهام

8,2،123

327،333

7349

سود فروش سرمایهگذاریها

,،32,،471

41,،383

1119

سایر درآمدهای عملیاتی

73،288

7،783

جمع درآمدهای عملیاتی

1،233،421

118،,,3

,279

هزینههای حقوق و دستمزد و مزایا

()33،711

()22،8,1

329

هزینه استهالک

()3،333

()7،1,,

149

سایر هزینهها

()8،212

()4،713

,39

جمع هزینههای عملیاتی

()37،173

()33،334

339

سود عملیاتی

1،7,7،,74

1,8،,41

,319

هزینه مالیات بر درآمد

()734

()743

(9)73

سود (زیان) خالص

1،7,7،383

1,8،431

,319

سود هر سهم (ریال)

2،333

383

3239
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7،7779

اقالم صورت وضعیت مالی شرکت:
جدول شماره  -97صورت وضعیت مالی مقایسهای مجموعه 28-22
(میلیون ریال)

شرح

1391911932

1399911932

درصد تغییرات

داراییها
داراییهای غیرجاری
داراییهای ثابت مشهود

28،382

37،2,,

(9)1

داراییهای نامشهود

237

728

839

سرمایهگذاریهای بلند مدت

7،331،33,

7،374،133

219

دریافتنی های بلند مدت

7،381

7،818

(9)32

جمع داراییهای غیرجاری

7،331،238

7،331،232

219

داراییهای جاری
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها

,31،,83

21,،473

7339

سرمایهگذاریهای کوتاه مدت

1،331،732

2،411،721

2489

موجودی نقد

24،82,

78،4,4

319

جمع داراییهای جاری

1،183،,42

2،813،234

2349

جمع داراییها

77،371،133

3،133،331

7819

حقوق مالکانه و بدهیها
حقوق مالکانه
سرمایه

3،333،333

2،333،333

7339

اندوخته قانونی

331،3,,

18،112

3439

سود انباشته

,،833،237

13,،111

,339

جمع حقوق مالکانه

77،283،211

3،374،1,1

2139

بدهیها
بدهیهای غیرجاری
پرداختنیهای بلندمدت

3

131،,71

7339

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

,،133

4،317

239

جمع بدهیهای غیرجاری

,،133

173،338

(9)11

بدهیهای جاری
پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها

33،222

73،131

7239

مالیات پرداختنی

734

743

(9)73

سود سهام پرداختنی

3

3

39

پیشدریافتها

433

433

39

جمع بدهیهای جاری

33،133

73،333

7739

جمع بدهیها

31،,33

121،338

(9)1,

جمع حقوق مالکانه و بدهیها

77،371،133

3،133،331

7819

51

جدول شماره  -98صورت وضعیت مالی مقایسهای شرکت اصلی ( 28-22میلیون ریال)

1399911932

شرح

1391911932

درصد تغییرات

داراییها
داراییهای غیرجاری
داراییهای ثابت مشهود

28،382

37،2,,

(9)1

داراییهای نامشهود

237

728

839

سرمایهگذاریهای بلند مدت

7،214،723

7،33,،342

219

دریافتنی های بلند مدت

7،381

7،818

(9)32

جمع داراییهای غیرجاری

7،333،122

7،331،123

2,9

داراییهای جاری
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها

,31،,83

21,،473

7339

سرمایهگذاریهای کوتاه مدت

1،331،732

2،411،721

2489

موجودی نقد

24،82,

78،4,4

319

جمع داراییهای جاری

1،183،,42

2،813،234

2349

جمع داراییها

77،284،413

3،133،121

7819

حقوق مالکانه و بدهیها
حقوق مالکانه
سرمایه

3،333،333

2،333،333

7339

اندوخته قانونی

331،3,,

18،112

3439

سود انباشته

,،873،134

121،311

,339

جمع حقوق مالکانه

77،231،117

3،33,،317

2139

بدهیها
بدهیهای غیرجاری
پرداختنیهای بلندمدت

3

131،,71

7339

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

,،133

4،317

239

جمع بدهیهای غیرجاری

,،133

173،338

(9)11

بدهیهای جاری
پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها

33،222

73،131

7239

مالیات پرداختنی

734

743

(9)73

3

سود سهام پرداختنی

3

39

پیشدریافتها

433

433

جمع بدهیهای جاری

33،133

73،333

7739

جمع بدهیها

31،,33

121،338

(9)1,

جمع حقوق مالکانه و بدهیها

77،284،413

3،133،121

7819
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39

جدول شماره  -92صورت تغییرات در حقوق مالکانه مجموعه ( 28-22میلیون ریال)
سرمایه
2،333،333

مانده در 1397911921

اندوخته
قانونی
33،71,

سود انباشته

جمع کل

42،877

2،382،181

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به  32بهمن 1391
سود خالص گزارش شده در سال مالی منتهی به  32بهمن 1391

-

-

112،182

112،182

سود سهام مصوب

-

-

()33،333

()33،333

تخصیص به اندوخته قانونی

-

38،87,

()38،87,

-

2،333،333

18،112

13,،111

3،374،1,1

مانده در 1391911932
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به  32بهمن 1399
سود خالص گزارش شده در سال مالی منتهی به  32بهمن 99

-

-

1،783،328

1،783،328

سود سهام مصوب

-

-

()123،333

()123،333

2،333،333

-

-

2،333،333

-

348،313

()348،313

-

3،333،333

331،3,,

,،833،237

77،283،211

افزایش سرمایه
تخصیص به اندوخته قانونی
مانده در 1399911932

جدول شماره  -31صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت اصلی ( 28-22میلیون ریال)
سرمایه
2،333،333

مانده در 1397911921

اندوخته
قانونی
33،71,

سود انباشته

جمع کل

31،83,

2،311،182

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به  32بهمن 1391
سود خالص گزارش شده در سال مالی منتهی به  32بهمن 1391

-

-

1,8،431

1,8،431

سود سهام مصوب

-

-

()33،333

()33،333

تخصیص به اندوخته قانونی

-

38،87,

()38،87,

-

2،333،333

18،112

121،311

3،33,،317

مانده در 1391911932
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به  32بهمن 1399
سود خالص گزارش شده در سال مالی منتهی به  32بهمن 99

-

-

1،7,7،383

1،7,7،383

سود سهام مصوب

-

-

()123،333

()123،333

2،333،333

-

-

2،333،333

-

348،313

()348،313

-

3،333،333

331،3,,

,،873،134

77،231،117

افزایش سرمایه
تخصیص به اندوخته قانونی
مانده در 1399911932
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صورت جریان وجوه نقد شرکت
جدول شماره  -31صورت جریان وجوه نقد مجموعه و شرکت اصلی ( 28-22میلیون ریال)
درصد

شرح

1399911932

1391911932

تغییرات

جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی
()7,3،821

4,،417

(9)317

()743

()743

39

()161،977

56،111

(9)312

نقد حاصل از عملیات
پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایهگذاری

(9)33

پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود

()318

()884

پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت نامشهود

()2,3

3

جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری

()761

()115

(9)73

()165،739

55،536

(9)318

جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه

713،333

3

بازپرداخت بخشی از قرضالحسنه دریافتی

2

()15،222

(9)733

پرداختهای نقدی بابت سود سهام

2

()12،222

(9)733

713،333

()44،333

(9)374

1،2,7

43,

7،2449

مانده موجودی نقد در ابتدای سال

11،565

11،219

39

مانده موجودی نقد در پایان سال

15،116

11،565

319

جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی
خالص افزایش در موجودی نقد

صورت جریان وجوه نقد شرکت اصلی و مجموعه یکسان میباشد.
نسبتهای مالی
جدول شماره  -39نسبتهای مالی مقایسهای شرکت 28 -22

شرح

واحد

1399911932

1391911932

درصد تغییرات

نسبتهای نقدینگی
نسبت جاری

322.1183

واحد

233.41

9,7

نسبتهای اهرمی (سرمایه گذاری)
نسبت مالکانه

درصد

9733

91,

933

نسبت بدهی به ارزش ویژه

درصد

3.339

33.849

(9)11

نسبتهای سودآوری
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

درصد

733.389

38.739

97,3

نسبت بازده داراییها

درصد

913.77

921.,8

9233

سود هر سهم

ریال

2،333

383

9323

سود نقدی هر سهم

ریال

3

3,3

(9)733

جریان نقدی هر سهم

ریال

()37

28

(9)23,

54

 .5گزارش تجزیه و تحلیل ریسک
 .5.1ریسک بازار
ریسک بازار ناشی از حرکات یا نوسانهای غیرمنتظره قیمتها و نرخهای بازار است .تغییرات اقتصادی
کالن اعم از تغییر نرخ ارز ،نرخ بهره ،نرخ کاالها و محصوالت جهانی ،تغییرات سیاستهای کالن کشور یا
تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و سایر موارد مرتبط و اثرگذار بر سودآوری شرکتهای سرمایهپذیر باعث بروز
نوسان در بازارهای سرمایهگذاری و در پی آن ایجاد نوسان در ارزش داراییهای شرکت میشود .آسیبپذیری
از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت ،اندازهگیری میشود .تجزیه و تحلیل حساسیت ،تاثیر
یک تغییر منطقی محتمل در نرخهای ارز در طی سال را ارزیابی میکند .دوره زمانی طوالنیتر برای تجزیه و
تحلیل حساسیت ،ارزش در معرض ریسک را تکمیل میکند و به شرکت در ارزیابی آسیبپذیری از
ریسکهای بازار ،کمک میکند .هیچ گونه تغییری در آسیبپذیری شرکت از ریسکهای بازار یا نحوه
مدیریت و اندازهگیری آن ریسکها ،رخ نداده است.
 .5.1تجزیه و تحلیل حساسیت ارزی
شرکت فاقد معامله و مانده حساب ارزی میباشد و لذا مدیریت تجزیه و تحلیل حساسیت ارزی
موضوعیت نداشته است.
 .5.3ریسک کاهش ارزش داراییها
عمده سرمایهگذاریهای شرکت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس
میباشد .ارزش سهام شرکتها تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،صنعت،
موضوع فعالیت و وضعیت خاص شرکتهای سرمایهپذیر است .قیمت سهام در بازار میتواند با تاثیرپذیری از
عوامل فوق افزایش یا کاهش یابد و در نتیجه شرکت و سرمایهگذاران از این تغییرات متاثر میشوند .مدیریت
برای کاهش ریسک مزبور از ابزار متنوع سازی بهره برده و از رهنمودهای اعضای کمیته سرمایهگذاری در
تصمیم گیری استفاده نموده است.
 .5.1ریسک سایر قیمتها
شرکت در معرض ریسکهای قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایهگذاری در اوراق بهادار
مالکانه قرار دارد .برخی از سرمایه گذاریها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت عالوه بر اهداف مبادله برای
اهداف استراتژیک نیز صورت میپذیرد.
 .5.5کاهش یا افزایش نرخ ارز
کاهش یا افزایش نرخ ارز میتواند از طریق تاثیرگذاری بر قیمت مواد اولیه صادراتی و وارداتی موجب
افزایش یا کاهش سودآوردی شرکتهای تولیدی گردد .لذا این ریسک تاثیر مستقیم بر شرکت ندارد
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همچنین شرکت برای مدیریت این ریسک سرمایهگذاری در سهامی که حساسیت ارزی کمتری دارد نیز
خواهد نمود.
 .5.6کاهش یا افزایش نرخ بهره بانکی
کاهش یا افزایش نرخ بهره بانکی از طریق تاثیرگذاری بر هزینه دریافت تسهیالت بانکی موجب کاهش یا
افزایش هزینههای مالی شرکتهای وام گیرنده گردیده و بدین ترتیب سودآوری افزایش یا کاهش یابد .برای
کنترل این ریسک شرکت اقدام به سرمایه گذاری در سهامی نموده است که نسبت تسهیالت به جمع دارایی
بهتری دارند.
 .5.7کمبود نقدینگی
کمبود نقدینگی میتواند در اجرای برنامههای جاری و نیز طرحها و برنامهریزیهای انجام شده جهت
حضور فعال و مستمر در بازار سرمایه اخالل ایجاد نموده و با کاهش ارزش پورتفوی سهام زمینه کاهش
سودآوری شرکت فراهم گردد .برای کنترل این ریسک هر چند سال یک بار جهت جلوگیری از خروج
نقدینگی افزایش سرمایه لحاظ میشود و برای سال آینده نیز برنامه افزایش سرمایه  43درصدی وجود دارد.
 .5.1کاهش یا افزایش نرخ جهانی کاالها
با توجه به اینکه بسیاری از شرکتهای فعال در بازار سرمایه کشور وابسته به قیمتهای جهانی کاالها و
محصوالت میباشند ،لذا شرکتهای سرمایهگذاری نیز تحت تاثیر چنین نوساناتی قرار خواهند گرفت .برای
کاهش این ریسک اقدام به سرمایهگذاری در سهامی مینماید که تاثیر کمتری از نرخهای جهانی داشته باشد.
 .5.9نوسانات قیمت در بازارهای موازی
نوسانات بازدهی بازارهای موازی همچون طال ،سکه و مسکن میتواند بر جذابیت بازار سرمایه برای
سرمایهگذاری تاثیر گذاشته و باعث خروج نقدینگی از بازار گردد .در این خصوص با جذابیت بازار بورس،
تعداد تقاضاها برای ورود افزایش یافته که باعث شده است بعضی از سهام ها به علت سفتهبازی افزایش
غیرقابل توجیح داشته است.
 .5.12ریسک ترکیب سرمایه گذاری
شرکت در سال مالی منتهی به  7311/77/33برای کسب بهترین بازدهی روی به سرمایهگذاری در
اوراق بهاداری نموده است که بیشترین بازدهی را داشته است در این خصوص نسبت به سرمایهگذاری با
اهمیت در اوراق مشارکت ،صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت و سپردههای بانکی ننموده است به این
دلیل در دوره مذبور سرمایهگذاری در سهام منفعت بیشتری داشته است هر چند که ریسک این موضوع
باالتر است و در صورت کاهش قیمت سهام شرکت متحمل خطر خواهد شد لیکن برای پوشش این ریسک
شرکت روی به سرمایه گذاری در سهام با خطر کمتر و بازدهی واقعی نموده است که این تجزیه و تحلیل
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سرمایهگذاری توسط تیم کارشناسی ،گزارشات کارشناسی مستخرج واحد سرمایهگذاری ،کمیته سرمایه
گذاری ،هیات مدیره و مدیرعامل انجام شده است.
 .5.11ریسک نقدشوندگی
ریسک نقدشوندگی مربوط به روند معامالت یک ورقه بهادار میباشد .چندین عامل در به وجود آمدن
این ریسک نقش دارند .حجم معامالتی کم ،بسته بودن نماد معامالتی و یا حجم کم شناور از دالیل به وجود
آمدن این ریسک می باشد .شرکت برای مدیریت این ریسک اقدام به سرمایهگذاری در سهامی نموده است
که سابقه خوبی در نقدشوندگی دارد و دارای پشتوانه مناسبی میباشند.
 .5.11مدیریت ریسک نقدینگی
شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی ،یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت،
میانمدت و بلندمدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است .شرکت ریسک نقدینگی را
از طریق نظارت مستمر بر جریانهای نقدی پیش بینی شده و واقعی ،و از طریق تطبیق مقاطع سررسید
داراییها و بدهیهای مالی ،مدیریت میکند.
کمتر از 3

بین  3تا 11

بین  1تا 5

بیشتر از 5

ماه

ماه

سال

سال

3

22،331

3

3

3

22،331

سایر پرداختنیها

424

3،318

3،372

3

3

1،174

مالیات پرداختنی

734

3

3

3

3

734

پیش دریافتها

3

3

433

3

3

433

بدهیهای احتمالی

3

3

3

372،833

3

372،833

,,3

2,،384

3،844

372،833

3

333،133

سال مالی منتهی به 3291191399

عندالمطالبه

پرداختنیهای تجاری

جمع

 .5.13مدیریت ریسک اعتباری
ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قراداد در ایفای تعهدات خود ناتوان باشد که منجر به
زیان مالی برای شرکت شود .ضمانت اجرائی برای وصول مطالبات سود سهام ،ساز و کار مورد استفاده در
سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد .به ترتیبی که در صورت عدم پرداخت سود سهام تقسیم شده و تصویب
شده در مجمع عمومی سالیانه شرکتها سازمان بورس و اوراق بهادار فراخور موضوع تنبیهات مقتضی را در
نظر میگیرید تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان کاهش دهد .همچنین
شرکت هیچ گونه وثیقه یا سایر روش های افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسکهای اعتباری مرتبط با
داراییهای مالی خود نگهداری نمیکند.
لیست مطالبات شرکت در تاریخ  7311/77/33شامل سررسید شده و نشده به شرح جدول زیر است:
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نام مشتری

میزان کل مطالبات

میزان مطالبات سررسید شده

کاهش ارزش

تامین سرمایه امین

718،433

3

3

تولید و صادرات ریشمک

778،,87

778،,18

3

گروه دارویی برکت

83،373

8،338

3

مخابرات ایران

,،3,1

3

3

مبین وان کیش

283

3

3

سرمایهگذاری پردیس

7

3

3

لیزینگ ایران و شرق

,37

3

3

ایران و شرق

7

3

3

توسعه معادن و فلزات

24،132

3

3

سرمایه گذاری صدرتامین

23،431

3

3

نفت و گاز پارسیان

71،,23

3

3

پتروشیمی پردیس

74،,13

3

3

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

72،17,

3

3

سرمایه گذاری توسعه ملی

77،333

3

3

پارس دارو

73،,82

3

3

فوالد مبارکه

8،441

3

3

پاالیش نفت اصفهان

8،344

3

3

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

1,44,

3

3

تراکتور سازی ایران

4،8,1

3

3

گروه بهمن

3،733

3

3

صنایع و معادن احیاء سپاهان

2،11,

3

3

فوالد خوزستان

2،723

3

3

مدیریت پروژه های نیروگاهی (مپنا)

7،128

3

3

آسان پرداخت پرشین

713

3

3

کشتیرانی جمهوری اسالمی

11

3

3

سایر

7،1,1

جمع

438،113
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721،38,

3

 .6گزارش عملکردرفاهی و اجتماعی شرکت
 در سال جاری از پرسنل آزمایشات ادواری گرفته شده و با توجه به فعالیتهای شروع شده در
سالهای گذشته وضعیت بهبود و افزایش شاخصهای سالمتی کارکنان به وضوح مشاهده گردید.
 اختصاص امکانات ورزشی و تفریحی برای کارکنان.
 تامین و توزیع ارزاق برای مناسبتهای خاص.
 مشارکت دائمی همکاران در برنامههای مناسبتی ترتیب داده شده توسط مجموعه.
 ارتقاء کیفیت نمازخانه شرکت به جهت حضور بیشتر و بهتر همکاران در نماز جماعت.
 حضور فعال کارکنان در مسابقات ورزشی برگزار شده توسط مجموعه و کسب عنوان نایب قهرمانی
در مسابقات مجموعه.
 منشور اخالقی شرکت تدوین و به تصویب هیات مدیره رسیده است و اجرای آن به صورت مداوم
مورد بررسی قرار میگیرد تا در صورت نیاز بروزرسانی گردد.
 نیازسنجی آموزش پرسنل در راستای بهبود سطح دانش به تفکیک واحدهای سازمانی و اجرای
دورههای آموزشی جهت مدیران و کارکنان انجام شده که شامل دورههای تصمیمگیری ،تصمیم
سازی و حل مسئله ،مذاکره ،مالیات ،بیمه و زبان انگلیسی به میزان  732ساعت میباشد که به طور
متوسط برای هر یک از همکاران  34ساعت کالس برگزار گردیده است.
 .7گزارش اقدامات در راستای اقتصاد مقاومتی
 سرمایهگذاری در شرکتهای داخلی و تولیدی و کمک به تامین نقدینگی مورد نیاز شرکتها که
غالبا با حضور در افزایش سرمایه آنها میسر گردیده است.
 در سال جاری در هزینه پرسنلی و سایر هزینه های اداری و تشکیالتی کمتر از مبلغ مصوب
هلدینگ هزینه گردید.
 .1اهم فعالیتهای انجام شده در سال مورد گزارش
 .7طی سال  23جلسه هیات مدیره برگزار گردیده است .این جلسات به صورت منظم و مستمر شامل
جلسات عادی و فوق العاده هیات مدیره بوده است و نشاندهنده مشارکت فعال اعضای محترم
هیات مدیره در امور شرکت میباشد.
 .2مدیریت بهینه مطالبات و پیگیری مداوم وصول مطالبات و وصول بیش از  32,.,81میلیون ریال از
مطالبات شرکت.
 .3خرید و فروش سهام به مبلغ  71.883.213میلیون ریال که جدول مقایسهای آن طی سه سال
گذشته به شرح زیر میباشد:
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جدول شماره  -35مقایسه خرید و فروش سهام طی سه سال گذشته (میلیون ریال)

شرح

1399

1391

1397

خرید

1،381،333

3.248.433

2.3,2.333

فروش

8،314،147

2،833،373

2.341.187

17،113،191

6،261،511

3،391،123

جمع کل
معامالت

 .3مدیریت بهینه جریانات نقدی و انتقال بخشی از پرتفوی سرمایهگذاری شرکت در صندوقهای
سرمایهگذاری با سود ثابت که منجر به کسب سود خالص  238.334میلیون ریالی گردیده است.
 .4کنترل موثر بر هزینههای شرکت در جهت کاهش و حذف هزینههای غیرضروری.
 .,شرکت در مجامع شرکتهای سرمایهپذیر وکسب سود  ,73.311میلیون ریالی از محل سود حاصل
از سرمایهگذاری در شرکتهای سرمایهپذیر.
 .1تهیه مداوم گزارشات بنیادی و تکنیکال و تمرکز دائم بر معامالت بازار سرمایه.
 .8برگزاری  72جلسه کمیته حسابرسی در سال جاری و ارایه بازخوردهای آن در جلسات هیات مدیره.
 .1برگزاری  2جلسه کمیته ریسک و تقلب براساس آییننامه ارسالی گروه.
 .73برگزاری  74جلسه کمیته سرمایه گذاری
 .77برگزاری  77جلسه کمیته ریسک
 .72تدوین شرح وظایف پرسنل و طرح و تصویب آن در هیات مدیره.
 .73خرید ،نصب ،راهاندازی و بکارگیری نرمافزار جدید مدیریت سبد داراییهای شرکت.
 .73ارتقاء نرمافزار حسابداری شرکت با خرید ماژولهای جدید.
 .74بروز رسانی دائم نرم افزار جمعآوری اطالعات گروه توسعه اقتصادی تدبیر و به روزکردن اطالعات
شرکت.
 .7,ثبت و بروز کردن اطالعات در سامانه منابع انسانی گروه توسعه اقتصادی تدبیر.
 .71بروزرسانی امیدنامه شرکت و ارسال آن برای فرابورس ایران و برگزاری جلسه پذیرش شرکت.
 .78بررسی هفتگی عملکرد مقایسهای شرکت با عملکرد بازار و بودجه شرکت.
 .71اخذ امتیاز  114از عملیات حسابرسی رعایت و همچنین  913.14امتیاز حسابرسی داخلی.
 .23اخذ مفاصاحساب مالیات عملکرد سال ( 7311کلیه سالهای قبل مفاصاحساب مالیاتی اخذ شده
است)
 .27بررسی و مطالعه فرصتهای جدید سرمایهگذاری از جمله سرمایهگذاری در گواهی سپرده سکه.
 .22بررسی فرصتهای سرمایهگذاری خارجی و انجام مذاکرات مربوطه با واسطههای مورد نظر.
 .23اهم اقدامات انجام شده در خصوص اجرای سازو کارهای حاکمیت شرکتی به شرح زیر میباشد:
تشکیل کلیه کمیتههای تخصصی طبق دستورالعمل
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تشکیل دبیرخانه مستقل هیات مدیره
تهیه و تصویب منشور هیات مدیره و منشور دبیرخانه مستقل هیات مدیره
انجام کلیه مفاد دستورالعمل مزبور به استثنای مواردی که تا کنون الزم االجرا نگردیده است.
 .9پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود
در خاتمه با تشکر از سهامداران محترم به استحضار میرساند کلیه اطالعات مندرج در این گزارش
متکی به دفاتر قانونی و منطبق به واقعیتهای موجود در تاریخ ترازنامه میباشد و هیأت مدیره با تقدیم این
گزارش ،در اجرای ماده  77,قانونتجارت ،تقاضای تصویب صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان را
مینماید.
همچنین هیات مدیره از مجمع تقاضا مینماید معامالت مشمول ماده  721قانون تجارت را تنفیذ نموده و
ضمن اتخاذ تصمیم در خصوص سایر موارد ،دستورجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه با تقسیم  73درصدی
سود خالص شرکت موافقت نمایند.
 .12برنامههای آینده شرکت
فعالیت در بازار سرمایه مستلزم داشتن برنامه منظم و حرکت بر اساس تجزیه و تحلیل و نظارت مستمر
بازار و انجام کارشناسیهای روزانه میباشد .لذا شرکت با بررسی فرصتها و تهدیدات موجود در محیط بازار
سرمایه ،نسبت به تدوین برنامههای خود در سال آینده پرداخته است .اهم برنامههای آتی شرکت به قرار زیر
میباشد و امید میرود بخش عمدهای از این برنامهها در سال مالی آتی محقق گردد:
 پیشبرد اهداف سهامدار عمده در راستای برنامه  4ساله؛
 حضور فعال در بازار سرمایه و بهینهسازی مستمر پرتفوی شرکت؛
 تصویب آئیننامههای جدید و مورد نیاز شرکت و همچنین بازنگری آئین نامههای فعلی شرکت؛
 ایجاد و ارتقاء ساختارهای الزم برای مدیریت داراییهای مالی در بازارهای داخلی و بینالمللی؛
 مشارکت در راه اندازی و مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری؛
 برگزاری منظم جلسات کمیتههای مختلف اعم از حسابرسی ،ریسک ،سرمایهگذاری و ...؛
 برنامه ریزی جهت ارتقای سیستم حسابرسی داخلی و کنترلهای داخلی؛
 ارتقاء انضباط مالی شرکت و شفافیت و اطالعرسانی مستمر از عملکرد شرکت و تعامل سازنده
با ذینفعان؛
 افزایش اعتبار شرکت به عنوان یک شرکت سرمایهگذاری معتبر موفق و شناخته شده در بازار
سرمایه؛
 افزایش دانش نیروی انسانی با حضور مستمر ایشان در دورههای آموزشی و بهینهسازی ساختار
نیروی انسانی از نظر کیفی و کمی.
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اطالعات تماس با شرکت
آدرس :تهران -خیابان گاندی جنوبی -کوچه یکم ،پالک  ،5طبقه چهارم  -کدپستی1517615515 :
نمابر:

11191211

تلفن:

11191217

تارنما:

www.pouyainvest.com

پست الکترونیکinfo@pouyainvest.com :
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