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در اجرای ماده  7دستورالعمل افشای اطالعات شرکتهای ثبتشده نزد سازمان بورس مصوب  1386/05/03و
اصالحیههای مورخ  1396/09/14 ،1396/04/28 ،1389/06/27 ،1388/04/06هیئتمدیره سازمان بورس و اوراق
بهادار ،گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به  1400/11/30به شرح پیوست تقدیم میگردد .گزارش حاضر
به عنوان یکی از گزارشهای هیئتمدیره ،مبتنی بر اطالعات ارائهشده در صورتهای مالی بوده و اطالعاتی در خصوص
تفسیر وضعیت مالی ،عملکرد مالی و جریانهای نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به
آن اهداف به عنوان مکمل و متمم صورتهای مالی ارائه میگردد.
گزارش تفسیری مدیریت شرکت سرمایهگذاری پویا (سهامی عام) طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه شده
و در تاریخ  1401/01/17به تایید هیاتمدیره رسیده است.
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شرکت سرمایهگذاری پویا (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
برای سال مالی منتهی به  30بهمن 1400

 .1ماهیت کسب و کار
.1.1

معرفی شرکت و تاریخچه تأسیس

شرکت سرمایهگذاری پویا در تاریخ  1382/12/04به صورت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره 217510
مورخ  1382/12/04و شناسه ملی  10102588528در 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  1393با ساختاری مستقل و در شکل جدید ادامه پیدا نموده است .شرکت در تاریخ 1394/09/08
و با مجوز شماره  11389به عنوان نهاد مالی  -شرکت سرمایهگذاری -نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج
گردیده است .در ضمن به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1395/06/13و مجوز شماره
 122/11682مورخ  1395/06/21سازمان 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  1398/12/05در بازار
اولیه فرابورس پذیرفته شده و به استناد نامه شماره  122/63878مورخ  1399/02/17به عنوان ناشر در لیست
شرکتهای ناشر درج گردیده است .سهام شرکت در تاریخ  4تیرماه  1399در بازار فرابورس عرضه گردید .در
حال حاضر ،شرکت سرمایهگذاری پویا جزو واحدهاى تجارى فرعى شرکت گروه سرمایهگذاری تدبیر (سهامی
عام) است و واحد تجارى نهایى گروه ،شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر میباشد .نشانی مرکز اصلى شرکت
خیابان گاندی جنوبی ،کوچه یکم ،پالک  ،5طبقه چهارم و محل فعالیت اصلی آن در شهر تهران واقع است.

 .1.2موضوع فعالیت شرکت
موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده  3اساسنامه به شرح زیر میباشد:
الف) موضوع فعالیت اصلی
 -1سرمایهگذاری در سهام ،سهمالشرکه ،واحدهای سرمایهگذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی
شرکتها ،مؤسسات یا صندوقهای سرمایهگذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه
اشخاص وابسته 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 مالك اوراق بهادار نمیدهد.
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ب) موضوع فعالیتهای فرعی
 -1سرمایهگذاری در مسکوکات ،فلزات گرانبها ،گواهی سپرده بانکی و سپردههای سرمایهگذاری نزد بانكها و
مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛
 -2سرمایهگذاری در سهام ،سهمالشرکه ،واحدهای سرمایهگذاری صندوقها یا سایر اوراقبهادار دارای حق رأی
شرکتها ،موسسات یا صندوقهای سرمایهگذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه
سرمایهپذیر را در اختیار نگرفته یا

اشخاص وابسته خود ،کنترل شرکت ،مؤسسه یا صندوق سرمایهگذاری
درآن نفوذ قابل مالحظه بیابد؛
 -3سرمایهگذاری در سایر داراییها از جمله داراییهای فیزیکی ،پروژههای تولیدی و پروژههای ساختمانی با
هدف کسب انتفاع؛
 -4ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:
 -4-1پذیرش سمت در صندوقهای سرمایهگذاری؛
 -4-2تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛
 -4-3مشارکت در تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار؛
 -4-4تضمین نقدشوندگی ،اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛
 -5شرکت 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.

 .1.3سرمایه و ترکیب سهامداران
از ابتدای تأسیس ،سرمایه شرکت مبلغ  5میلیارد ریال منقسم به  5.000.000سهم یكهزار ریالی بود که بر
اساس تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1393/10/21سرمایه شرکت به  2،000میلیارد ریال شامل 2
میلیارد سهم یكهزار ریالی با نام تماماً پرداختشده از محل مطالبات شرکت گروه سرمایهگذاری تدبیر (سهامی
عام) افزایش یافت و در تاریخ  1393/11/12نزد اداره ثبت شرکتها نیز ثبت گردید .همچنین بر اساس تصمیم
مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1399/02/27سرمایه شرکت به  4،000میلیارد ریال شامل  4میلیارد سهم
یكهزار ریالی با نام تماماً پرداختشده از محل مطالبات شرکت گروه سرمایهگذاری تدبیر (سهامی عام) افزایش
یافت و در تاریخ  1399/03/27نزد اداره ثبت شرکتها نیز ثبت گردید.
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جدول شماره  –1تغییرات سرمایه

ارقام به میلیون ریال

تغییرات سرمایه

تاریخ

سرمایه قبلی

سرمایه جدید

مقدار افزایش

درصد افزایش سرمایه

محل افزایش سرمایه

1393/10/21

5،000

2،000،000

1،995،000

40،000

مطالبات سهامدار عمده

1399/03/27

2،000،000

4،000،000

2،000،000

100

مطالبات سهامدار عمده

الزم به ذکر است به موجب تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام مورخ  ،1400/11/23افزایش
سرمایه شرکت از مبلغ  4.000میلیارد ریال به  9.500میلیارد ریال از محل مطالبات حالشده سهامداران و
آورده نقدی و طی دو مرحله مورد تصویب قرار گرفت .مرحله اول آن از مبلغ  4.000به  7.000میلیارد ریال
تصویب و مرحله دوم آن از مبلغ  7.000میلیارد ریال به  9.500میلیارد ریال در اختیار هیاتمدیره قرار
گرفت تا ظرف  2سال و پس از کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به انجام آن اقدام نماید.
همچنین فهرست سهامداران شرکت به شرح جدول زیر میباشد:
جدول شماره  –2آخرین ترکیب سهامداران شرکت
ردیف

1400/11/30

نام سهامدار

تعداد سهام

درصد

3،138،567،000

%78.46
%1.59

1

شرکت گروه سرمایهگذاری تدبیر (سهامی عام)

2

صندوق بازارگردانی تدبیرگران فردا

63،795،046

3

شرکت سرزمین پهناور مهر(سهامی خاص)

56.150.000

%1.40

4

سایر سهامداران

741،487،954

%18.55

4،000،000،000

%100

جــمــع

 .1.4اعضای هیاتمدیره
جدول شماره  –3ترکیب اعضای هیاتمدیره
 -1شرکت ایران و شرق (سهامی خاص)
نماینده شخصیت حقوقی

محمدرضا طائفنیا

سمت

رئیس هیاتمدیره -غیرموظف

تاریخ عضویت در هیاتمدیره

1399/11/08
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تحصیالت/مدارک حرفهای

دکتری حسابداری

زمینههای سوابق کاری

رئیس حسابداری شرکت اصفهان تانك ،حسابرس ارشد مؤسسه حسابرسی کاربرد
تحقیق ،مسئول بخش مالی استقرار سیستم یکپارچه 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 اقتص ادی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ،مدیر مجامع و مالکیت
سهام گروه توسعه اقتصادی تدبیر.

 -2شرکت گروه سرمایهگذاری تدبیر (سهامی عام)
نماینده شخصیت حقوقی

سید امیر حسن اسالمی

سمت

نایبرئیس هیاتمدیره و مدیرعامل

تاریخ عضویت در هیاتمدیره

1399/11/08

تحصیالت/مدارک حرفهای

کارشناسی ارشد مدیریت مالی DBA ،مدیریت حرفهای کسب و کارهای مجازی

زمینههای سوابق کاری

مدیر سرمایهگذاری شرکت سرمایهگذاری پردیس ،عضو موظف و غیرموظف
هیئتمدیره کارگزاری تدبیرگران فردا ،عضو هیئتمدیره سیمان ارومیه ،کارشناس ارشد
سرمایهگذاری شرکت گروه سرمایهگذاری تدبیر.

 -3لیزینگ ایران و شرق (سهامی عام)
نماینده شخصیت حقوقی

میثم بلگوریان

سمت

عضو هیاتمدیره -غیرموظف

تاریخ عضویت در هیاتمدیره

1399/11/08

تحصیالت/مدارک حرفهای

دکتری مدیریت مالی

زمینههای سوابق کاری

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

 -4شرکت سرمایهگذاری پردیس (سهامی عام)
نماینده شخصیت حقوقی

وحید ویسیزاده

سمت

عضو هیاتمدیره -غیرموظف

تاریخ عضویت در هیاتمدیره

1399/11/08

تحصیالت/مدارک حرفهای

دکتری مالی

زمینههای سوابق کاری

تحلیلگر خبره مالی ( ،)CFAمدیر ریسك مالی ( ،)FRMمدیر عامل سرمایهگذاری
مهر ،کارشناس سرمایهگذاری سپه ،تحلیلگر کارگزاری بانك سپه.

با توجه به استعفای نماینده شرکت تولید و صادرات ریشمك ،تاکنون نماینده جدید این شرکت معرفی نگردیده است.
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جدول شماره  –4حقوق و مزایای مدیران
حقوق و مزایا

حق حضور

پاداش

(ارقام به

(ارقام به

(ارقام به

میلیون ریال)

میلیون ریال)

میلیون ریال)

2.607

-

1،080

122

180

405

315

نام نماینده اشخاص

موظف یا

حقوقی

غیر موظف

شرکت گروه سرمایهگذاری تدبیر

سید امیرحسن اسالمی

موظف

مدیرعامل و نایبرئیس
هیات مدیره

شرکت ایران و شرق

محمدرضا طائفنیا

غیر موظف

رئیس هیاتمدیره

-

شرکت لیزینگ ایران و شرق

میثم بلگوریان

غیر موظف

عضو هیاتمدیره

-

122

شرکت سرمایهگذاری پردیس

وحید ویسیزاده

غیر موظف

عضو هیاتمدیره

-

122

اعضای هیاتمدیره

سمت سازمانی
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 .1.5ساختار سازمانی
چارت سازمانی شرکت به شکل زیر میباشد:

چارت سازمانی شرکت
مجمع عمومی
صاحبان سهام
حسابرس و
بازرس قانونی

کمیته ریسك
کمیته سرمایهگذاری
سایر کمیتههای تخصصی

هیئتمدیره
دبیرخانه مستقل
هیئتمدیره

کمیته حسابرسی
کمیته
جبران

مدیر
حسابرسی
داخلی

مدیر عامل

دفتر مدیر عامل
مشاورین

مدیریت امور
اقتصادی و توسعه

واحد اقتصادی و
ریسك

واحد توسعه و
کسب و کارهای نوین

مدیریت امور
سرمایهگذاریها

واحد سرمایهگذاری
سهام

واحد سرمایهگذاریهای
جایگزین
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مدیریت امور مالی،
اداری و پشتیبانی

واحد مالی و
حسابداری

واحد بودجه،
گزارشات و سهام

واحد اداری
و پشتیبانی

شرکت سرمایهگذاری پویا (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
برای سال مالی منتهی به  30بهمن 1400

 .1.6کمیتههای تخصصی هیاتمدیره
شرکت سرمایهگذاری پویا (سهامی عام) در مسیر تحقق باالترین استانداردهای اخالقی ،اطالعرسانی دقیق و شفاف
و رعایت کامل قوانین ،مقررات و آییننامههای حاکم بر امور شرکت و همچنین انجام نظارت کافی و دقیق بر
فعالیتهای تخصصی شرکت و استفاده از نظرهای کارشناسی در زمینه موضوعات مهم تصمیمگیری 6 ،کمیته
تخصصی به شرح زیر در این خصوص تشکیل داده تا با بررسی زوایای مختلف موضوعات کلیدی ،راهکارهای الزم
در هر زمینه ارایه گردد.
.1.6.1

کمیته حسابرسی
شرح فعالیت :کنترلهای داخلی حاکم برگزارشگری مالی ،سالمت گزارشگری مالی ،رعایت قوانین و
مقررات و اثربخشی حسابرسی داخلی.
جدول شماره  –5ترکیب اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی

عضویت در هیاتمدیره

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

محمدرضا طائفنیا

رئیس هیاتمدیره

حسابداری

دکتری

محمود میوند

عضو مستقل

حسابداری

کارشناسی ارشد

اصغر اطمینان

عضو مستقل

حسابداری

دکترای حرفهای

 .1.6.2کمیته ریسک
شرح فعالیت :کسب اطمینان معقول از اثربخشی فرآیند مدیریت ریسك مشتمل بر شناسایی ،اندازهگیری،
تجزیه و تحلیل ،ارزیابی ،مدیریت و نظارت بر سیستم مدیریت ریسك.
جدول شماره  –6ترکیب اعضای کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی

عضویت در هیاتمدیره

سید امیرحسن اسالمی مدیرعامل و نایبرئیس هیاتمدیره

رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی
مدیریت مالی

دکتری حرفهای

وحید ویسیزاده

عضو هیاتمدیره

مدیریت مالی

دکتری

محمد مهدی دژدار

-

مدیریت مالی

دکتری
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 .1.6.3کمیته جذب و استخدام
شرح فعالیت :بررسی و ارزیابی رزومه ،مصاحبه تخصصی و جمعبندی در خصوص جذب و استخدام نیروهای انسانی.
جدول شماره  –7ترکیب اعضای کمیته جذب و استخدام

نام و نام خانوادگی

عضویت در هیاتمدیره

سید امیرحسن اسالمی مدیرعامل و نایبرئیس هیاتمدیره

رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی
مدیریت مالی

دکتری حرفهای

علیرضا مستقل

-

مدیریت مالی

کارشناسی ارشد

محسن جهانگیری

-

حسابداری

کارشناسی ارشد

 .1.6.4کمیته سرمایهگذاری
شرح فعالیت :ترکیب بهینه سبد سرمایهگذاری به تفکیك صنایع مختلف ،ارایه گزارشهای تحلیلی ادواری از
عملکرد و وضعیت سرمایهگذاریها.
جدول شماره  –8ترکیب اعضای کمیته سرمایهگذاری

نام و نام خانوادگی

عضویت در هیاتمدیره

سید امیرحسن اسالمی مدیرعامل و نایبرئیس هیاتمدیره

رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی
مدیریت مالی

دکتری حرفهای

میثم بلگوریان

عضو هیئتمدیره

مدیریت مالی

دکتری

وحید ویسیزاده

عضو هیئتمدیره

مدیریت مالی

دکتری

ابوالفضل کزازی

-

مدیریت صنعتی

دکتری

علیرضا مستقل

-

مدیریت مالی

کارشناسی ارشد

 .1.6.5کمیته انتصابات
شرح فعالیت :بررسی صالحیت حرفهای افراد جهت تصدی مشاغل کلیدی و مدیریتی ،اتخاذ رویکرد حرفهای
در فرآیند انتصاب افراد در پستهای کلیدی و مدیریتی ،نهادینهسازی رویکرد مدیریت بر مبنای شایستگی در
فرآیند جذب و انتصاب.
جدول شماره  –9ترکیب اعضای کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگی

عضویت در هیاتمدیره

محمدرضا طائفنیا

رئیس هیاتمدیره

سید امیرحسن اسالمی مدیرعامل و نایبرئیس هیاتمدیره
میثم بلگوریان

عضو هیاتمدیره
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رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی
حسابداری

دکتری

مدیریت مالی

دکتری حرفهای

مدیریت مالی

دکتری

شرکت سرمایهگذاری پویا (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
برای سال مالی منتهی به  30بهمن 1400

 .1.6.6کمیته جبران خدمات
شرح فعالیت :تعیین میزان حقوق و دستمزد قابل پرداخت به پرسنل و رعایت قوانین در این خصوص.
جدول شماره  –10ترکیب اعضای کمیته جبران خدمات
نام و نام خانوادگی

عضویت در هیاتمدیره

سید امیرحسن اسالمی مدیرعامل و نایبرئیس هیاتمدیره

رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی
مدیریت مالی

دکتری حرفهای

وحید ویسیزاده

عضو هیاتمدیره

مدیریت مالی

دکتری

محسن جهانگیری

-

حسابداری

کارشناسی ارشد

 .2اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
 .2.1شرکت از منظر سازمان بورس اوراق بهادار
شرکت در تاریخ  1394/09/08و با شماره  11389به عنوان نهاد مالی -شرکت سرمایهگذاری -نزد سازمان بورس
و اواراق بهادار ثبت گردیده است .بعد از پذیرش شرکت در تاریخ  1395/10/06و درج شرکت با نماد "وپویا" ،طی
نامه شماره  122/31819مورخ  1396/11/24به دلیل عدم عرضه سهام ،شرکت از لیست شرکتهای ناشر خارج
گردید .همچنین با توجه به تکالیف مجمع سال مالی  1397درخواست مجدد پذیرش به فرابورس ارایه گردید و
جلسه پذیرش در تاریخ  1398/12/05برگزار و منجر به پذیرش شرکت در بازار اول فرابورس ایران گردید و به
استناد نامه شماره  122/63878مورخ  1399/02/17به عنوان ناشر در لیست شرکتهای ناشر درج گردیده است.
در نهایت سهام شرکت در  1399/04/04در بازار اول فرابورس عرضه گردید.

 .2.2قوانین و مقررات حاکم بر 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 تامین اجتماعی؛ استانداردها و مقررات حسابداری؛ قانون مالیاتهای مستقیم؛13
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 آییننامهها و دستورالعملهای ابالغی از طرف گروه توسعه اقتصادی تدبیر و شرکت گروه سرمایهگذاریتدبیر؛
 قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار؛ اساسنامه شرکت؛ سایر قوانین مرتبط؛* همچنین الزم به توضیح اینکه به منظور اجرای ساز و کارهای دستورالعمل حاکمیت شرکتی اقداماتی به شرح زیر
صورت گرفته است:
 تشکیل کمیتههای تخصصی هیئتمدیره به شرح مندرجات بند  1.6این گزارش و تشکیل جلساتمرتبط طبق منشور کمیتهها،
 تشکیل دبیرخانه مستقل هیاتمدیره، تهیه و تصویب منشور هیاتمدیره و دبیرخانه مستقل هیاتمدیره، تهیه و تصویب دستورالعمل راهبری شرکت به همراه چكلیستهای مربوطه، -انجام کلیه مفاد دستورالعمل مزبور به استثنای مواردی که تاکنون الزماالجرا نگردیده است.

 .2.3عوامل برون سازمانی موثر بر فعالیتهای شرکت
مهمترین منابع شرکت سرمایهگذاری پویا شامل منابع مالی ،منابع انسانی و آمار و اطالعات آن میباشد که
عوامل بیرونی باید کمترین تأثیر منفی را بر این منابع با ارزش شرکت داشته باشند.
عواملی که خارج از کنترل شرکت بوده (بیرونی) و میتوانند بر عملکرد و فعالیت شرکت سرمایهگذاری پویا
تأثیرگذار باشند موارد زیر میباشند:
 -1ریسك نوسانات نرخ بهره؛
 -2ریسك نوسان نرخ ارز؛
 -3ریسك مربوط به عوامل بینالمللی و یا تغییر مقررات دولتی؛
 -4ریسك نقدینگی؛
 -5تحریمهای اقتصادی؛
 -6تصمیمات فرا سازمانی؛
 -7عدم جذب و رشد نیروهای متخصص؛
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 .2.4جایگاه شرکت در مقایسه با شرکتهای همگروه
در جداول زیر شرکتهای سرمایهگذاری حاضر در بازار بورس و فرابورس از منظر برخی از سرفصلهای مهم صورتهای مالی و عملکردی بر اساس آخرین
اطالعات شرکتها تا تاریخ  1400/11/30مورد مقایسه قرار گرفتهاند:
ارقام به میلیون ریال

جدول شماره  -11مقایسه شرکتهای سرمایه گذاری بورسی

جمع
شرکت

نماد

سرمایه

ارزش بازار

جمع

بدهیهای

داراییها

جاری و
غیرجاری

جمع حقوق

ارزش روز

بهای تمام

بهای تمام

صاحبان

پرتفوی

شده پرتفوی

شده پرتفوی

سهام

بورسی

بورسی

غیربورسی

نسبت بهای
تمام شده
پرتفوی

P/NAV

بورسی به کل

سرمایهگذاری ملی ایران

ونیکی

17،500،000

153،480،000

76،762،142

18،851،861

57،910،281

1،504،084

2،790،343

7،786،040

%26

0.46

سرمایهگذاری سپه

وسپه

12،000،000

77،760،000

36،048،932

5،927،209

30،121،723

185،092،230

28،554،798

1،332،926

%96

0.36

سرمایهگذاری خوارزمی

وخارزم

18،700،000

76،460،000

53،521،419

6،295،289

47،226،130

74،295،339

20،191،156

25،227،530

%44

0.26

سرمایهگذاری آتیه دماوند

واتی

4،500،000

36،230،000

16،547،675

6،389،948

10،157،727

61،758،712

8،602،012

2،360،558

%78

0.45

سرمایهگذاری بهمن

وبهمن

2،750،000

33،470،000

16،095،931

563،190

15،532،741

40،526،891

7،370،516

1،494،025

%83

0.50

گروه سرمایهگذاری توسعه صنعتی ایران

وتوصا

4،000،000

37،520،000

10،955،516

4،691،939

6،263،577

54،239،807

4،581،485

3،256،789

%58

0.94

سرمایهگذاری توسعه صنعت و تجارت

وصنعت

6،000،000

34،440،000

29،047،970

376،190

28،671،780

4،866،841

1،600،571

25،598،416

%6

1.19

سرمایهگذاری توسعه ملی

وتوسم

4،500،000

37،530،000

22،685،949

3،272،436

19،413،513

49،699،946

18،635،453

1،828،009

%91

0.74

س.ص.بازنشستگی کارکنان بانكها

وسکاب

12،000،000

29،880،000

30،808،811

341،139

30،467،672

41،747،246

26،063،807

1،375،509

%95

0.58

گروه صنایع بهشهر ایران

وصنا

2،700،000

13،700،000

16،054،241

5،741،457

10،312،784

17،398،713

8،092،680

1،108،834

%88

0.57

سرمایهگذاری بوعلی

وبوعلی

3،000،000

9،520،000

12،662،524

5،575،808

7،086،716

17،249،754

9،805،624

548،081

%95

0.66

سرمایهگذاری پردیس

پردیس

1،250،000

7،600،000

4،540،216

453،595

4،086،621

8،612،718

3،734،089

929،653

%80

0.79
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جدول شماره  –12مقایسه شرکتهای سرمایهگذاری فرا بورسی

ارقام به میلیون ریال

جمع
شرکت

نماد

سرمایه

ارزش بازار

جمع

بدهیهای

داراییها

جاری و
غیرجاری

جمع حقوق

ارزش روز

بهای تمام

بهای تمام

صاحبان

پرتفوی

شده پرتفوی

شده پرتفوی

سهام

بورسی

بورسی

غیربورسی

نسبت بهای
تمام شده
پرتفوی

P/NAV

بورسی به کل

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

ومهان

30،000،000

119،400،000

104،580،130

48،149،081

56،431،049

254،896،435

65،181،598

17،715،244

%79

0.46

سرمایهگذاری مس سرچشمه

سرچشمه

5،100،000

30،550،000

19،145،764

7،477،172

11،668،592

3،028،540

2،613،150

6،635،011

%28

0.57

مدیریت سرمایهگذاری کوثر بهمن

وکبهمن

2،500،000

21،050،000

13،510،460

214،598

13،295،862

29،898،238

9،693،932

1،543،169

%86

0.58

شرکت سرمایهگذاری پویا

وپویا

4،000،000

15،650،000

13.017.432

3.614.247

9.403.185

25،408،131

10،693،708

1،041،389

%91

0.52

س .تدبیرگران فارس وخوزستان

سدبیر

250،000

6،740،000

1،777،352

321،255

1،456،097

1،076،722

1،277،593

417،805

%75

1.52

سرمایهگذاری توسعه گوهران امید

گوهران

3،888،000

16،320،000

9،044،336

989،031

8،055،305

27،141،601

7،790،457

573،402

%93

0.63

سرمایهگذاری سبحان

وسبحان

5،000،000

12،020،000

7،748،516

1،409،574

6،338،942

339،528

372،981

5،421،470

%6

0.57

شرکت سرمایهگذاری اعتالء البرز

اعتال

1،150،000

7،450،000

4،429،654

451،651

3،978،003

8،736،712

3،723،397

608،180

%86

0.80

گسترش سرمایهگذاری ایرانیان

وگستر

400،000

1،650،000

1،864،033

610،135

1،253،898

1،449،552

2،790،343

67،781

%98

1.52

الزم به ذکر است که جدول شماره  10شرکتهای سرمایهگذاری حاضر در بازار بورس و جدول شماره  11نیز شرکتهای سرمایهگذاری حاضر در بازار فرابورس
را تشکیل میدهند.

 .2.5رتبه شرکت به لحاظ میزان سرمایه
همانطور که مشخص است شرکت از نظر میزان سرمایه در جایگاه یازدهم شرکتهای مذکور در جداول فوق قرار دارد .نسبت بهای تمامشده
پرتفوی بورسی شرکت نیز در مقایسه با بهای تمامشده کل سرمایهگذاریها معادل  91درصد میباشد که در ادامه به بررسی وضعیت
سرمایهگذاریهای شرکت در صنایع مختلف پرداخته خواهد شد.
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 .2.6ترکیب صنایع
به منظور متنوعسازی سرمایهگذاریها و کاهش ریسك غیرسیستماتیك ،پرتفوی شرکت در تاریخ
 1400/11/30مشتمل بر بیش از  16صنعت 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
پرتفوی عبارتند از :فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط ،دارویی و فلزات اساسی.
جدول شماره  -13ترکیب صنایع در پرتفوی شرکت

ردیف

صنعت

1399/11/30

1400/11/30

درصد بهای تمامشده درصد ارزش روز درصد بهای تمامشده درصد ارزش روز

1

فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط

6%

18%

6%

12%

2

دارویی

9%

17%

7%

27%

3

فلزات اساسی

12%

10%

7%

7%

4

صندوق سرمایهگذاری قابل معامله

19%

9%

31%

17%

5

شیمیایی

6%

9%

6%

6%

6

چندرشتهای صنعتی

10%

7%

6%

5%

7

استخراج کانههای فلزی

8%

7%

12%

6%

8

خودرو و قطعات

6%

5%

5%

3%

9

فرآوردههای نفتی

7%

5%

8%

4%

10

عرضه برق ،گاز ،بخار و آب گرم

7%

5%

3%

3%

11

بانكها و مؤسسات اعتباری

3%

2%

4%

4%

12

سرمایهگذاریها

1%

2%

1%

2%

13

فنی و مهندسی

1%

1%

1%

1%

14

واسطهگریهای مالی و پولی

2%

1%

1%

1%

15

کانی غیر فلزی

0%

1%

-

-

16

اطالعات و ارتباطات

1%

0%

1%

1%

17

سـایـر

2%

1%

2%

1%

100%

100%

100%

100%

جـــــمـــــع
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 .2.7معیار و سنجش عملکرد پرتفوی
عملکرد پرتفوی شرکت در مقایسه با بازار سرمایه طی سال مالی منتهی به  1400/11/30در جدول زیر
آورده شده است .همانطور که مشخص است بازدهی پرتفوی در سال مذکور مثبت  7.48درصد بوده در
حالی که بازدهی شاخص کل و شاخص شناور آزاد به ترتیب مثبت  3.56و منفی  6.29درصد را نشان
میدهد .ریسك کل پرتفوی شرکت نسبت به ریسك کل بازار در دوره مذکور ،کمتر میباشد .شاخصهای
محاسباتی دیگر از قبیل بتا ،ارزش در معرض خطر 1روزانه پرتفوی ،نسبتهای شارپ ،ترینر و جنسن نیز در
جدول زیر برآورد گردیده است .الزم به ذکر این نکته است که نرخ بازده بدون ریسك در این محاسبات برابر
با  19درصد در نظر گرفته شده است.
جدول شماره  – 14شاخصهای عملکردی
شاخصها

عملکرد دوره مورد گزارش
بازدهی پرتفوی

7.48%

بازدهی شاخص کل

%3.56

ریسک کل پرتفوی

%3.4

ریسک کل بازار

%3.41

بتای پرتفوی

0.81

ارزش در معرض خطر پرتفوی ()%95

()%1.23

ارزش در معرض خطر بازار ()%95

()%1.90

شاخص شارپ پرتفوی

-0.1

شاخص شارپ بازار

-0.1

شاخص ترینر پرتفوی

-0.003

شاخص ترینر بازار

-0.003

شاخص جنسن پرتفوی

0.0004

بازدهی

ریسک

عملکرد
پرتفوی

1

 :Varعبارت است از حداکثر زیانی که پرتفوی شرکت با احتمال  95درصد در طول یك دوره مشخص میتواند متحمل گردد.
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 .2.8اهداف مدیریت
اهداف کالن
 رشد مستمر سودآوری؛
 بهینهسازی سبد داراییها؛
 حفظ و ارتقای دانش و توانایی نیروی انسانی؛
 کنترل ریسك و افزایش بازده سرمایهگذاریها.
استراتژیهای اجرایی
 تشکیل جلسات منظم کمیتههای مختلف اعم از کنترل ریسك ،سرمایهگذاری و ...؛
 پایش ،بررسی و مطالعه آسیبهای بازار ،ریسكهای عملیاتی شرکتها ،نوسانات بازارهای مختلف (بازار ارز،
بازار پول و)...؛
 بررسی تحلیلی صنایع و شرکتهای هدف سرمایهگذاری؛
 بازبینی و بهروزرسانی اطالعات ،تحلیلها و مشاهدات از وضعیت عملیاتی فعلی و آتی شرکتها؛
 بررسی امکانسنجی و مشارکت در فرصتهای جدید و نوظهور بازارهای مالی؛
برنامههای عملیاتی
 تشکیل جلسات منظم و تقویم کاری روزانه و تحلیل صنایع و مقایسه شرکتها؛
 رصد بازارهای جهانی و کامودیتی و روند تغییرات در عرضه و تقاضا؛
 بهبود ساختار سازمانی و ارتقای دانش فنی نیروی انسانی؛

 .2.9منابع انسانی
با توجه به اینکه فعالیتهای یك سازمان بر اساس تالشهایی که کارکنان آن در جهت انجام بهینه فعالیتهای
محولشده به آنها رشد و گسترش مییابد میتوان گفت که مهمترین منابع شرکت سرمایهگذاری پویا بهره بردن از
نیروی انسانی متخصص و دلسوز در جهت ارتقای سطح فعالیتها و کسب عملکرد مناسبتر نسبت به بازار میباشد.
شرح

30-35

25 -30

35 -40

 40به باال

فوق لیسانس و باالتر

-

3

3

-

لیسانس

1

-

1

1

دیپلم

2

-

-

-

جمع

3

3

4

1
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تعداد و نوع کارکنان شرکت در سال مالی مورد گزارش و سال مالی قبل به شرح زیر میباشد:
1400/11/30

1399/11/30

دائم

9

7

موقت

2

3

جمع

11

10

نوع قرارداد

 .3مهمترین منابع ،ریسکها و روابط
با توجه به اینکه شرکتهای سرمایهگذاری بیشتر منابع خود را در سهام شرکتها سرمایهگذاری میکنند،
سرمایهگذاری در این اوراق همواره با ریسك همراه میباشد .به طور کلی سرمایهگذاری در اوراق بهادار به دلیل
احتمال کاهش سود نقدی شرکتهای سرمایهپذیر ،کاهش اصل سرمایه ،تأخیر در پرداختها ،کاهش سود اوراق
با درآمد ثابت و  ...همواره با ریسكهای گوناگون همراه است .تیم سرمایهگذاری تالش میکند از طریق
متنوعسازی ترکیب داراییهای شرکت ،به طور چشمگیری ریسك غیرسیستماتیك سرمایهگذاری در اوراق را
کاهش دهد .در ادامه به برخی از ریسكهای سرمایهگذاری در شرکتهای سرمایهگذاری اشاره خواهیم کرد.
الف) ریسک بازار
ریسك بازار ناشی از حرکات یا نوسانهای غیرمنتظره قیمتها و نرخهای بازار است .تغییرات اقتصادی،
تکنولوژی ،سیاست یا قوانین ،باعث بروز نوسان در بازارهای سرمایهگذاری و در پی آن ایجاد نوسان در ارزش
داراییهای شرکت میشود.
ب) ریسک کاهش ارزش داراییها
شرکت عمدتاً در سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار سرمایهگذاری میکند .ارزش سهام
شرکتها تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،صنعت موضوع فعالیت و وضعیت
خاص شرکت است .قیمت سهام در بازار میتواند با تأثیرپذیری از عوامل فوق افزایش یا کاهش یابد و در نتیجه
شرکت و سرمایهگذاران از این تغییرات متاثر میشوند.
پ) ریسک نکول اوراق مشارکت
اوراق مشارکت شرکتها بخشی از داراییهای شرکت را تشکیل میدهند .اگرچه شرکت در اوراق مشارکتی
سرمایهگذاری میکند که سود و اصل آن توسط یك مؤسسه معتبر تضمین شده است ،ولی این احتمال وجود
دارد که ناشر و ضامن نقدشوندگی به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق مشارکت مذکور ،عمل
ننمایند که باعث از دست رفتن قسمتی از دارایی شرکت و متناسب با آن دارایی سرمایهگذار خواهد شد.
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ت) ریسک نوسان نرخ بازده بدون ریسک
در صورتی که نرخ سود بدون ریسك (نظیر سود علیالحساب اوراق مشارکت دولتی) در انتشارهای بعدی توسط
ناشر افزایش یابد ،قیمت اوراق مشارکتی که سود حداقلی برای آنها تضمین شده است در بازار کاهش مییابد.
اگر شرکت در این نوع اوراق مشارکت سرمایهگذاری کرده باشد و بازخرید آن به قیمت معین توسط یك مؤسسه
معتبر (نظیر بانك) تضمین نشده باشد ،با افزایش نرخ اوراق بدون ریسك ،شرکت ممکن است متضرر شود.
ث) ریسک تغییر قوانین و مقررات
تغییر در شرکتها ،قوانین مالیاتی یا قوانین مرتبط دیگر را ریسك تغییر قوانین مینامند .این تغییرات میتواند
باعث تأثیر منفی در سودآوری شرکتها شده و باعث کاهش ارزش داراییهای شرکت و متناسب با آن دارایی
سرمایهگذار گردد.
ج) ریسک نقدشوندگی
شرکت ممکن است دارای سهامی باشد که به صورت روان معامله نشوند یا حجم معامالت آنها در یك روز
معامالتی بسیار کم باشد .این موضوع باعث میشود که در زمان مورد نظر ،امکان فروش سهم مزبور فراهم نگردد.
این شرکت با درک این ریسك و با دوری از خرید چنین سهامی سعی بر آن دارد که این ریسك را کاهش دهد.
چ) ریسک سیاسی
به طور کلی با توجه به تشدید تنشها در منطقه و با توجه به عدم وجود اطمینانهای سیاسی میتوان بیان کرد
که این ریسك حاکم بر شرایط کلی اقتصاد و در درجه بعد بر وضعیت بازار سرمایه خواهد بود که این امر برای
تمام فعاالن بازار از جمله شرکتهای سرمایهگذاری میتواند به عنوان تهدید تلقی گردد.
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 .4نتایج عملیات و چشماندازها
 .4.1تغییرات رویههای حسابداری ،برآوردها و قضاوتها
شرکت در طی سالهای مالی اخیر تغییرات با اهمیتی در رویهها و برآوردهای مالی نداشته است.

 .4.2عملکرد مجموعه و شرکت اصلی
در این قسمت به مروری بر عملکرد شرکت پرداخته میشود.
جدول شماره  -15صورت سود و زیان مقایسهای مجموعه (ارقام به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به

1400/11/30

1399/11/30

1398/11/30

شرح

مبلغ

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

درصد

درآمد سود سهام

1,547,677

36%

862,724

12%

421,000

42%

سود فروش سرمایهگذاریها

2,799,499

65%

6,326,517

88%

576,484

58%

زیان تغییر ارزش

() 14,012

()0%

0

0%

0

0%

سایر درآمدهای عملیاتی

3,247

0%

14,288

0%

1,180

0%

جمع درآمدهای عملیاتی 4,336,411

100%

7,203,529

100%

998,664

100%

() 61,075

()1%

() 41,914

()1%

() 30,005

()3%

جمع هزینههای عملیاتی () 61,075

()1%

() 41,914

()1%

() 30,005

()3%

99%

7,161,615

99%

968,659

97%

22,848

160%

4,473

379%

() 122

()0%

() 135

()0%

() 150

()0%

4,279,237

99%

7,184,328

99%

972,982

97%

هزینههای اداری و عمومی
سود عملیاتی
سهم شرکت اصلی از سود
شرکت وابسته
هزینه مالیات بر درآمد
سود خالص
سود هر سهم (ریال)
سود نقدی هر سهم (ریال)

4,275,336
4,023

1,070

2,039

486

-

1,530

460
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جدول شماره  -16صورت سود و زیان مقایسهای شرکت اصلی (ارقام به میلیون ریال)
سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به

1400/11/30

1399/11/30

1398/11/30

شــــرح

مبلغ

درصد

درآمد سود سهام

1،547،677

%36

862،724

سود فروش سرمایهگذاریها

2،799،499

%65

6،326،517

%88

زیان تغییر ارزش

() 14،012

()%0

-

%0

-

سایر درآمدهای عملیاتی

3،247

%0

14،288

%0

1،180

%0

جمع درآمدهای عملیاتی

4،336،411

%100

7،203،529

%100

998،664

%100

هزینههای اداری و عمومی

() 61،075

()%1

()41.914

()%1

() 30،005

()%3

جمع هزینههای عملیاتی

() 61،075

()%1

() 41،914

()%1

() 30،005

()%3

سود عملیاتی

4،275،336

%99

7،161،615

%99

968،659

%97

هزینه مالیات بر درآمد

() 122

()%0

() 135

%0

() 150

()%0

سود (زیان) خالص

4،275،214

%99

7،161،480

%99

968،509

%97

سود هر سهم (ریال)

1،069

سود نقدی هر سهم (ریال)

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

%12

421،000

%42

576،484

%58
%0

2،033

484

1،530

460
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 .4.3صورت وضعیت مالی مجموعه و شرکت اصلی
جدول شماره  -17صورت وضعیت مالی مقایسهای مجموعه (ارقام به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به

1400/11/30

1399/11/30

1398/11/30

شرح

مبلغ

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

درصد

داراییهای ثابت مشهود

25,733

0%

28,482

0%

31,266

1%

داراییهای نامشهود

119

0%

231

0%

128

0%

سرمایهگذاریهای بلندمدت

1,788,678

14%

1,307,446

12%

1,015,930

26%

دریافتنیهای بلندمدت

1,410

0%

1,089

0%

1,878

0%

جمع داراییهای غیر جاری

1,815,940

14%

1,337,248

12%

1,049,202

27%

دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها

1,139,755

9%

647,684

6%

276,513

7%

سرمایهگذاریهای کوتاهمدت

9,982,768

76%

9,307,142

82%

2,599,127

66%

موجودی نقد

115,318

1%

25,826

0%

18,565

0%

جمع داراییهای جاری

11,237,841

86%

9,980,652

88%

2,894,205

73%

جمع داراییها

13,053,781

100%

11,317,900

100%

3,943,407

100%

سرمایه

4,000,000

31%

4,000,000

35%

2,000,000

51%

اندوخته قانونی

437,066

3%

437,066

4%

78,992

2%

سود انباشته

5,002,468

38%

6,843,231

60%

936,977

24%

جمع حقوق مالکانه

9,439,534

72%

11,280,297

100%

3,015,969

76%

پرداختنیهای بلندمدت

2,354,450

18%

0

0%

907,617

23%

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

9,194

0%

6,703

0%

5,391

0%

جمع بدهیهای غیرجاری

2,363,644

18%

6,703

0%

913,008

23%

پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها

11,974

0%

30,222

0%

13,737

0%

مالیات پرداختنی

122

0%

135

0%

150

0%

سود سهام پرداختنی

1,238,507

9%

0

0%

0

0%

پیشدریافتها

0

0%

543

0%

543

0%

جمع بدهیهای جاری

1,250,603

10%

30,900

0%

14,430

0%

جمع بدهیها

3,614,247

28%

37,603

0%

927,438

24%

جمع حقوق مالکانه و بدهیها

13,053,781

100%

11,317,900

3,943,407

100%

24

100%

شرکت سرمایهگذاری پویا (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
برای سال مالی منتهی به  30بهمن 1400

جدول شماره  -18صورت وضعیت مالی مقایسهای شرکت اصلی (ارقام به میلیون ریال)
1400/11/30

شــــــرح

مبلغ

1399/11/30
مبلغ

درصد

1398/11/30
مبلغ

درصد

درصد

داراییهای ثابت مشهود

25،733

%0

28،482

%0

31،266

%1

داراییهای نامشهود

119

%0

231

%0

128

%0

سرمایهگذاریهای بلندمدت

1،752،329

%13

1،275،120

%11

1،006،452

%26

دریافتنیهای بلندمدت

1،410

%0

1،089

%0

1،878

%0

جمع داراییهای غیر جاری

1،779،591

%14

1،304،922

%12

1،039،724

%26

دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها

1،139،755

%9

647،684

%6

276،513

%7

سرمایهگذاریهای کوتاهمدت

9،982،768

%77

9،307،142

%82

2،599،127

%66

موجودی نقد

115،318

%1

25،826

%0

18،565

%0

جمع داراییهای جاری

11،237،841

%86

9،980،652

%88

2،894،205

%74

جمع داراییها

13،017،432

%100

11،285،574

%100

3،933،929

%100

سرمایه

4،000،000

%31

4،000،000

%35

2،000،000

%51

اندوخته قانونی

437،066

%3

437،066

%4

78،992

%2

سود انباشته

4،966،119

%38

6،810،905

%60

927،499

%24

جمع حقوق مالکانه

9،403،185

%72

11،247،971

%100

3،006،494

%76

پرداختنیهای بلند مدت

2.354.450

%18

-

%0

907،617

%23

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

9،194

%0

6،703

%0

5،391

%0

جمع بدهیهای غیرجاری

2.363.644

%18

6،703

%0

913،008

%23

پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها

11.974

%0

30،222

%0

13،737

%0

مالیات پرداختنی

122

%0

135

%0

150

%0

سود سهام پرداختنی

1.238.507

%10

-

%0

-

%0

پیشدریافتها

-

%0

543

%0

543

%0

جمع بدهیهای جاری

1،250،603

%10

30،900

%0

14،430

%0

جمع بدهیها

3،614،247

%28

37،603

%0

927،438

%24

جمع حقوق مالکانه و بدهیها

13،017،432

%100

11،285،574

3،933،932

%100

25

%100

شرکت سرمایهگذاری پویا (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
برای سال مالی منتهی به  30بهمن 1400

 .4.4صورت جریانهای نقدی مجموعه و شرکت اصلی
جدول شماره  -19صورت جریانهای نقدی مقایسهای مجموعه و شرکت اصلی (ارقام به میلیون ریال)
شـــــــرح

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به

1400/11/30

1399/11/30

1398/11/30

جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی

نقد حاصل از  /مصرفشده در عملیات

2،616،934

()164،827

56،571

پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد

()135

()150

()150

جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی

2،616،799

()164،977

56،421

جریانهای نقدی مصرف شده در فعالیت های سرمایهگذاری

پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود

()264

()498

()885

پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود

-

()264

-

جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری

()264

()762

()885

2،616،535

()165،739

55،536

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تأمین
مالی
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی

دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه

-

173،000

-

بازپرداخت بخشی از قرضالحسنه دریافتی

-

-

()15،000

پرداختهای نقدی بابت سود سهام

()2،527،043

-

()40،000

جریان خالص (خروج) ورود نقد حاصل از فعالیتهای تأمین مالی

()2،527،043

173،000

()55،000

خالص افزایش در موجودی نقد

89،492

7،261

536

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره /سال

25،826

18،565

18،029

مانده موجودی نقد در پایان دوره /سال

115،318

25،826

18،565

معامالت غیر نقدی

-

1،827،000

-

صورت جریانهای نقدی مجموعه و شرکت اصلی یکسان هستند.

 .4.5نسبتهای مالی
جدول شماره  -20نسبتهای مالی مقایسهای
سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به

1400/11/30

1399/11/30

1398/11/30

%32300

%20057
%58/23

شــــرح

نسبتهای مالی

نقدینگی

نسبت جاری

%899

نسبت بدهی

%28

%0.33

نسبت بدهی به حقوق مالکانه

%38

%0.33

%85/30

بازده داراییها

%50

%94

%94

بازده حقوق صاحبان سهام

%45

%64

%32

اهرمی
سودآوری

26

شرکت سرمایهگذاری پویا (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
برای سال مالی منتهی به  30بهمن 1400

 .4.6وضعیت مالیاتی
مالیات عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به  1398/11/30و قبل از آن قطعی و تسویه شده است .الزم به
توضیح میباشد که با عنایت به معافیت ماده  143قانون مالیاتهای مستقیم ،شرکت مشمول مالیات نمیباشد.
عملکرد مشمول مالیات سال مالی منتهی به  1399/11/30و  1400/11/30شرکت نیز به ترتیب مبلغ  600و
 542میلیون ریال میباشد که ناشی از درآمد عملیاتی سهم کارمزد تضمین اوراق مشارکت لیزینگ ایران و شرق
و به نرخ  22.5درصد (با اعمال تخفیف ماده  143قانون مالیاتهای مستقیم) محاسبه شده است.
جدول شماره  – 21وضعیت مالیاتی (ارقام به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به

سود ابرازی

درآمد مشمول
مالیات ابرازی

ابرازی تشخیصی قطعی پرداختی مانده پرداختنی

1398/11/30

968،659

600

150

150

150

150

-

1399/11/30

7،161،615

600

135

-

-

135

-

1400/11/30

4.275.336

542

122

-

-

-

122

 .4.7عملیات شرکت
ترکیب طبقهبندی سرمایهگذاریهای شرکت به تفکیك جدول زیر میباشد:
جدول شماره  – 22ترکیب بهای تمامشده طبقهبندی سرمایهگذاریهای شرکت (ارقام به میلیون ریال)

نـوع سرمایهگذاری

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به

1400/11/30

1399/11/30

1398/11/30

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

سرمایهگذاریهای کوتاهمدت

9،982،768

%85

9،307،142

%88

2،599،127

%72

سرمایهگذاریهای بلندمدت

1،752،329

%15

1،275،120

%12

1،006،452

%28

جمع کل سرمایهگذاریها

11،735،097

%100

10،582،262

%100

3،605،579

%100
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شرکت سرمایهگذاری پویا (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
برای سال مالی منتهی به  30بهمن 1400

نمودار شماره  – 1ترکیب طبقهبندی سرمایهگذاریها

ترکیب سرمایهگذاریهای شرکت در

ترکیب سرمایه گذاری های شرکت در

پایان سال مالی 1399/11/30

پایان سال مالی 1400/11/30
15%

12%
سرمایهگذاریهای
کوتاهمدت
سرمایهگذاریهای
بلندمدت

سرمایهگذاریهای
کوتاهمدت

88%

سرمایهگذاریهای
بلندمدت

85%

 .4.8مقایسه بهای تمامشده و ارزش روز پرتفوی کوتاهمدت
وضعیت مقایسهای بهای تمامشده و ارزش روز پرتفوی کوتاهمدت شرکت به شرح زیر میباشد:
مدت (ارقام به میلیون ریال)
کوتاه
ارزش روز
تمامشده
سرمایه – 23
جدول شماره
1399
پرتفوی/11
/30 1400
/30و/11
بهایمدت
مقایسهکوتاه
گذاریهای

بهای تمام شده
ارزش روز
اضافه (کاهش ارزش)

9.982.768

9،307،142

18،605،410 17.277.998
7.295.230

9،298،268

نمودار شماره  – 2بهای تمام شده و ارزش روز پرتفوی کوتاهمدت
1400/11/30
17.277.998

1399/11/30

18,605,410
9,307,142 9.982.768

٢٠,٢٠٠,٠٠٠
١٠,٢٠٠,٠٠٠
٢٠٠,٠٠٠

بهای تمام شده

ارزش روز
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شرکت سرمایهگذاری پویا (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
برای سال مالی منتهی به  30بهمن 1400

 .4.9مقایسه بهای تمامشده و ارزش روز سرمایهگذاریها
جدول شماره  – 24مقایسه بهای تمام شده و ارزش روز سرمایهگذاریها (ارقام به میلیون ریال)

صـنـعـت

ردیف

خالص بهای تمامشده
درصد

مبلغ

ارزش روز
مبلغ

درصد

افزایش (کاهش) ارزش

1

فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 746،894

2

دارویی

1،093،432

3

فلزات اساسی

1،356،255

12%

4

صندوق سرمایهگذاری قابل معامله

2،254،594

19%

2،476،327

5

شیمیایی

708،108

6%

2،319،208

9%

6

چندرشتهای صنعتی

1،147،538

10%

1،975،592

7%

828،055

7

استخراج کانههای فلزی

979،080

8%

1،925،482

7%

946،402

8

خودرو و قطعات

757،912

6%

1،282،174

5%

524،262

9

فرآوردههای نفتی

875،910

7%

1،273،147

5%

397،236

10

عرضه برق ،گاز ،بخار و آب گرم

813،536

7%

1،198،510

5%

384،974

11

بانكها و موسسات اعتباری

305،969

3%

401،795

2%

95،826

12

سرمایهگذاریها

96،205

1%

399،629

2%

303،424

13

فنی و مهندسی

111،143

1%

299،420

1%

188،276

14

واسطهگریهای مالی و پولی

201،145

2%

229،941

1%

28،796

15

کانی غیر فلزی

39،777

-

183،203

1%

143،426

16

اطالعات و ارتباطات

135،575

1%

79،500

-

()56،075

17

سایر

112.023

2%

210،939

1%

84،904

جــــمـــع

6%

4،976،919

18%

4،230،025

9%

4،593،643

17%

3،500،211

2،631،139

10%

1،274،883

9%

221،732
1،611،100

14،707،457 100% 26،456،567 100% 11.735.097
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شرکت سرمایهگذاری پویا (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
برای سال مالی منتهی به  30بهمن 1400

نمودار شماره  :3ترکیب بهای تمامشده پرتفوی
واسطهگریهای مالی و
پولی
سایر
%2
%2

استخراج کانههای فلزی
اطالعات و ارتباطات
%8
%1
بانكها و موسسات
اعتباری
%3
چند رشتهای صنعتی
%10
خودرو و قطعات
%6

کانی غیر فلزی
%0
فلزات
فنی و مهندسی اساسی
%1
%12
فعالیتهای کمکی به
نهادهای مالی واسط
%6
فرآوردههای نفتی %7

دارویی
%9
صندوق سرمایهگذاری
%19

شیمیایی
%6

عرضه برق ،گاز ،بخار و
آب گرم %7
سرمایهگذاریها
%1

نمودار شماره  :4ترکیب ارزش روز پرتفوی
اطالعات و ارتباطات
بانكها و موسسات %0
اعتباری
%2
چند رشتهای صنعتی
%7

استخراج کانههای واسطهگریهای
مالی و پولی
فلزی %7
سایر
%1
%1

کانی غیر فلزی
%1

فنی و مهندسی
%1
فلزات اساسی
 %10فعالیتهای

خودرو و قطعات
%5

کمکی به
نهادهای مالی
واسط
%18

دارویی
%17
شیمیایی
%9

صندوق سرمایهگذاری
%9
فرآوردههای نفتی
%5

سرمایهگذاریها
%2

عرضه برق ،گاز ،بخار و آب
گرم %5
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شرکت سرمایهگذاری پویا (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
برای سال مالی منتهی به  30بهمن 1400

 .5شرکت رتبهبندی اعتباری پایا
شرکت رتبهبندی اعتباری پایا از مصادیق نهادهای مالی موضوع بند  1قانون بازار اوراق بهادار محسوب میگردد.
این شرکت رتبهبندی در تاریخ  1397/07/23به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 532698
مورخ  1397/07/23در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و طی شماره  11610مورخ  1397/08/02نزد
سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد مالی به ثبت رسیده است .فعالیتهای اصلی شرکت عبارت است از:
 -1اختصاص 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  1فوق.
سرمایه شرکت مذکور  200میلیون سهم  1.000ریالی است که شرکت سرمایهگذاری پویا جزو موسسین بوده و
مالك  49.5درصد از سرمایه آن میباشد و با توجه به درصد مالکیت و نفوذ قابل مالحظه در سیاستهای آن شرکت
رویه مورد استفاده جهت حسابداری ،روش ارزش ویژه میباشد .الزم به ذکر است طی تعهد نامهای 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 شرکا اقدام ننماید.
جدول شماره  – 25سهامداران عمده شرکت رتبه بندی اعتباری پایا

نام شرکت  /شخص

نوع شخصیت

تعداد سهام

مبلغ اسمی سهام
(میلیون ریال)

درصد مالکیت

سرمایهگذاری پویا

حقوقی

99،000،000

99،000

%49.5

مخابرات ایران

حقوقی

68،000،000

68،000

%34

سرمایهگذاری آتیه پارسیس پارس

حقوقی

20،000،000

20،000

%10

سایر اشخاص

حقوقی

10،000،000

10،000

%5

سایر اشخاص

حقیقی

3.000.000

3.000

%1.5

200،000،000

200،000

%100

جمع کل
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جدول شماره  -26صورت وضعیت مالی شرکت رتبهبندی اعتباری پایا (ارقام به میلیون ریال)
1400/09/30

1399/09/30

1400/09/30

شــــرح

1399/09/30

شــــرح
مبلغ

مبلغ

جمع داراییهای جاری

61.142

44.620

جمع بدهیهای جاری

جمع داراییهای غیر جاری

247.408

250.862

جمع بدهیهای غیرجاری

1.967

جمع بدهیها

35.117

جمع داراییها

308.550

295.482
جمع حقوق مالکانه

مبلغ

مبلغ

33.150

23.850
1.126
24.976
270.506

273.433

جدول شماره  -27صورت سود و زیان شرکت رتبهبندی اعتباری پایا (ارقام به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به

1400/09/30

1399/09/30

مبلغ

مبلغ

درآمدهای عملیاتی

78،771

17،959

هزینه عملیاتی

()75،314

()41،095

سود (زیان) عملیاتی

3،457

()23،136

سایر درآمدها و هزینههای غیر عملیاتی

5،535

74،493

سود قبل از مالیات

8،992

51،357

مالیات بر درآمد

()865

-

سود خالص

8،127

51،357

سود هر سهم

41

257

شـــرح
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 .6مهمترین معیارها و شاخصهای عملکرد
 .5.1تحلیل بازار و چشم انداز
در بورس تهران در کوتاهمدت ،متغیرهای برونزا (عوامل سیاسی ،اقتصادی ،بینالمللی ،اجتماعی و غیره) نسبت
به متغیرهای درونزا (ویژگیهای شرکتها نظیر میزان سودآوری ،بهرهوری و طرحهای توسعه و پروژههای داخلی
شرکت) تأثیر بیشتری در حجم معامالت و قیمت سهام شرکتها داشتهاند .تنوع صنایع و ابزارهای معامالتی
صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای پذیرفتهشده در بورس تهران ،سرمایهگذاران را ملزم میکند در تصمیمهای
سرمایهگذاری ،ریسك و بازده مورد انتظار خود را به درستی تجزیه و تحلیل کنند تا به نتیجه مطلوب دست یابند.
با عنایت به رشد محسوس برخی از محصوالت کاالیی در جهان و ایجاد آرامش نسبی در بازار سرمایه پس از
پشت سر گذاشتن دوران کمرونق حدوداً یكساله ناشی از همهگیری ویروس کووید  ،19-ارزش معامالت در روزهای
پایانی مردادماه سال جاری با رشد محسوسی روبرو گردید بهطوریکه در اوایل شهریورماه به رقم حدودا  15هزار میلیارد
تومان نیز رسید .اما در ادامه با توجه به ابهامات مختلفی از قبیل چشماندازمذاکراتهستهای،وضعیتنرخسودبدون
ریسک،چشمانداز قیمت محصوالت کاالیی ،مسائل مرتبط با بودجه و ...مجدداً ارزش معامالت با کاهش چشمگیری
مواجه گردیده که تاکنون نیز ادامهدار بوده است .روند ارزش معامالت یك سال اخیر بازار سرمایه در نمودار زیر قابل
مشاهده میباشد .الزم به ذکر است شاخص کل طی سال مالی منتهی به  30بهمنماه  1400با رشد  4درصدی همراه
بوده و به رقم  1.282.190رسیده است.
نمودار شماره  -5ارزش معامالت بازار سرمایه در سال مالی منتهی به  30بهمن ( 1400ارقام به هزار میلیارد ریال)
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در ادامه نمودار برخی از نسبتهای کلیدی بازار از ابتدای اسفند ماه سال  1399تا انتهای بهمنماه سال 1400
ارایه شده که بیانگر افت فرسایشی و بلندمدت این نسبتها طی یك سال گذشته (قیمت به سود  39درصد ،قیمت به
ارزش دفتری  34درصد و قیمت به فروش  43درصد) است .علت این اتفاق آن است که بسیاری از فاکتورهای بنیادی از
قبیل نرخ ارز ،نرخ تورم ،قیمت جهانی برخی محصوالت کاالیی و ...با رشد قابل مالحظهای نسبت به ابتدای دوره روبرو
گردیده در حالیکه قیمت سهام شرکتها در بازار با افت همراه بوده است.
نمودار شماره  -6روند برخی از نسبتهای کلیدی بازار سرمایه
14
12
10
8
6
4
2
0

قیمت به سود

قیمت به فروش

قیمت به ارزش دفتری

شرایط فوقالذکر در حالی است که معامالت غیر بلوکی اوراق بدهی نشان از افزایش نسبی در حجم و ارزش
معامالت را دارد .هر چند که این روند قابل مالحظه نمیباشد اما میتوان اینگونه استنباط کرد که سرمایهگذاران نسبت
به خرید اوراق بدهی تمایل بیشتری داشتهاند .در نمودار زیر روند حجم و ارزش معامالت غیر بلوکی اوراق بدهی قابل
مشاهده است:
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نمودار شماره  -7روند حجم (میلیون برگه) و ارزش معامالت غیر بلوکی (میلیارد تومان) اوراق بدهی
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ارزش معامالت(میلیارد تومان)

حجم معامالت(میلیون برگه)

مطلب دیگری که در مورد شرایط بازار قابل ذکر است ،ورود یا خروج افراد حقیقی در بازار میباشد .باید به این
نکته اشاره کرد که در سال مالی منتهی به  30بهمنماه  1400با  240روز کاری ،تنها  43روز خالص ارزش خرید افراد
حقیقی در بازار سهام مثبت بوده که از نظر ارزش معامالت خالص خرید افراد حقیقی در بازار  -67هزار میلیارد تومان
بوده است .در چنین شرایطی شاهد افزایش و صعود بازار در کوتاه مدت بهطور جدی نخواهیم بود .همچنین ذکر این
نکته ضروری است که ریسكهایی مانند تصمیمهای ناشی از تصویب بودجه ساالنه کشور ،افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی،
احتمال سرکوب قیمتها و قیمتگذاری دستوری نیز بر بازار حاکم میباشد.
نمودار شماره  -8خالص ارزش خرید افراد حقیقی در بازار سرمایه (میلیارد تومان)
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عالوه بر موارد فوق ،بازار سرمایه همواره با ریسكهایی نیز همراه بوده که مواردی را در زیر بیان میکنیم:
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ریسکهای مرتبط با محیط کالن
-

ریسكهای مربوط به محیط سیاسی ،قانونی و اجتماعی؛
سیاستهای قیمتگذاری کاال ،خدمات ،تعرفهها و عوارض گمرکی؛
مصوبات مجلس؛
تغییرات نرخ مالیات؛
بدهیهای دولتی؛
قوانین زیست محیطی جدید؛
میزان آشنایی و آگاهی سرمایهگذاران از بازار سرمایه.

ریسکهای اقتصاد کالن
-

رشد اقتصادی؛
تغییرات نرخ بهره؛
نوسانهای حجم سرمایهگذاری در بخش تولید؛
نوسانهای حجم سرمایهگذاری در بخش مسکن؛
نوسانهای افزایش نقدینگی و تورم؛
تغییرات درآمدی (قدرت خرید مردم)؛
نوسانهای نرخ ارز؛
نرخ اشتغال و بیکاری؛
حجم واردات و صادرات.

ریسکهای محیط بینالملل
-

نوسانهای قیمت در بازار نفت و اثرات آن بر بودجه کالن کشور و همچنین صنایع حوزه نفت و گاز و
پتروشیمی؛
نوسانهای قیمت طال و ارزهای بینالمللی؛
بازار کاال و فلزات اساسی و تأثیر نوسانات قیمتهای جهانی آن بر صنایع بورسی؛
جریان سرمایه (ورود سرمایهگذار خارجی ،پذیرش شرکتهای داخلی در سایر بورسها ،خروج سرمایههای
داخلی با سرمایهگذاری در سایر کشورها)؛
تحولهای اقتصادی شرکای تجاری؛
تحریمهای اقتصادی ،تحوالت سیاسی کشورهای همسایه؛
ابهامات مربوط به چگونگی اجراییشدن توافقات هستهای (برجام).
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 .5.2پیشبینی بازار سرمایه در سال مالی آتی
با توجه به سیاستهای انقباضی دولت سیزدهم در کاهش رشد پایه پولی ،کنترل رشد صورتوضعیت مالی
بانكها و همچنین کنترل ابعاد کسری بودجه پیشنهادی ،برای سال آینده دو سناریو را میتوان انتظار داشت:
در فضای عدم توافق و مشروط به ادامه سیاستهای موجود ،جهش دفعی در نرخ ارز و تورم روی نخواهد داد و
شاهد افزایش مستمر و مالیم قیمتها تحت تأثیر انتظارات تورمی و فشار بر تراز پرداختها باشیم.
اما در فضای توافقهای بینالمللی پیشبینی میشود حتی با رشد نقدینگی  30تا  40درصدی ،که باالتر از
میانگین بلندمدت کشور است ،به دلیل افت انتظارات تورمی و تخلیه اثر نقدینگی در گذشته ،در کوتاهمدت و میانمدت،
تورم در ارقام پایین باقی بماند.
با توجه به شروع دور جدید مذاکرات هستهای ،شرایط بازار بهگونهای است که به نظر میرسد فعاالن بازار ،وزن
زیادی به رسیدن به یك توافق خوب در این دور از مذاکرات میدهند .در هر صورت باید منتظر پایان این پدیده سیاسی
مؤثر بر بازار سرمایه باقی ماند تا بتوان پیامدها و نتایج آن را به شکل درستی تفسیر و تحلیل نمود.
از سوی دیگر متغیر اقتصادی که بسیار متأثر از بحث مذاکرات است ،نرخ دالر میباشد .با این حال به نظر
میرسد حتی اگر بهترین توافق نیز صورت گیرد ،نرخ تعادلی دالر نسبت به نرخهای فعلی بازار خیلی پایینتر نمیباشد.
علت این موضوع آن است که هر چند عوامل سیاسی بر تعیین نرخ تعادلی ارز تأثیرگذار است لیکن نرخ ارز یك پدیده
اقتصادی است و عوامل دیگری همچون کسری بودجه دولت ،نرخ تورم ،نرخ سود بدون ریسك ،تقاضای بالقوه موجود
برای آن که به سبب کاهش واردات طی سالهای تحریمی پاسخ داده نشده است و  ...نیز بر این نرخ تأثیرگذار است.
در یك نگاه کلی میتوان گفت بازار سرمایه در سال آینده تحت فشار  3عامل کاهش انتظارات تورمی ناشی از
باالرفتن شانس احیای توافق ،نرخ بهره بین بانکی باال و رویکردهای دولت در مدیریت کسری بودجه قرار گرفته است .با
فرض تداوم و تثبیت عوامل مذکور ،بازدهی بازار در سال  1401عمدتاً از محل سود تقسیمی شرکتها میتواند صورت
پذیرد.
اما برای پیشبینی ادامه رشد بازار باید به عوامل مختلفی توجه نمود .این عوامل عبارتند از :بودجه دولت،
مذاکرات هستهای ،قیمتهای جهانی ،نرخ ارز ،نرخ سود بدون ریسك و . ...
در خصوص قیمتهای جهانی باید خاطر نشان کرد که اگر چه بـا شـروع سال  2022دورنمای رشد نـرخ بهـره
و سیاستهای انقباضی بانكهای مرکزی تقویت شده است ،ولی انتظار داریم عوامل موثر دیگری همچنان بـر قیمت
کاالهای پایه ایفای نقش کنند .اختالالت و ریسكهای زنجیره تأمین به ویژه در حوزه انرژی و تداوم سیاستهای مالی
تسهیلی چین میتواند موازنه را بـه نفع قیمت کاالهای پایه تغییر دهد.
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عامل تعیینکننده دیگر در تحلیل چشمانداز بازار سرمایه ،نرخ سود بدون ریسك است .اثرگذاری این نرخ از دو
جهت قابل بررسی است .اول اینکه نرخ بدون ریسك ،بازاری موازی با بازار سرمایه میباشد و بنابراین در صورت ارائه
نرخهای جذابتر میتواند به عنوان یك گزینه مناسب سرمایهگذاری تلقی گردیده و سرمایههای مازاد را به سمت خود
جذب کند .از طرفی دیگر افزایش این نرخ سبب میگردد تا نسبت قیمت به سود بازار پایینتر آید و بنابراین خرید
سهام در قیمتهای بسیار پایینتر در دستور کار فعالین بازار قرار گیرد.

 .5.3توضیحات در مورد صنعت سرمایهگذاری
تاریخچه شرکتهای سرمایهگذاری
شکل اولیه شرکتهای سرمایهگذاری در سال  1774میالدی ،توسط یك تاجر و کارگزار هلندی به نام آدریان
ون کویچ پدید آمد .وی از سرمایهگذاران درخواست کرد که برای تشکیل یك تراست با عنوان Eendragt Maakt Magt

پذیرهنویسی نمایند .هدف تراست ،فراهم ساختن امکان تنوعبخشی سرمایهگذاریها و استفاده از پتانسیلهای موجود در
این زمینه عنوان شده بود .به این ترتیب ،اولین پایههای مشارکت سرمایهگذاران خرد در سرمایهگذاریهای بزرگ و
بهرهمندی سرمایههای اندک از فرصتهای بازار بنیان گذاشته شد.
پیدایش شرکتهای سرمایهگذاری در نوع کاملتر را باید در کشور انگلستان جستجو کرد .در این کشور با
تصویب و اجرای قوانین شرکتهای سهامی مصوب سالهای  1862و  1867زمینه مشارکت سرمایهگذاران در سودهای
یك شرکت سرمایهگذاری و محدود شدن مسئولیت سرمایهگذار به میزان سرمایهگذاریاش در شرکت فراهم گردید و به
فاصله کوتاهی در سال  ،1868اولین شرکت سرمایهگذاری با عنوان تراست دولتی اتباع خارجی و مستعمرات در لندن
تأسیس شد.
پس از انگلستان ،اولین شرکتهای سرمایهگذاری ایاالت متحده در طول دهه  1880به عرصه بازارهای مالی گام
نهادند .به دنبال رکود اقتصادی سال  1929و وقوع بحران در بازارهای مالی آمریکا ،این شرکتها نیز با کاهش اعتماد و
اقبال عمومی مواجه گردیدند ،از همین زمان به تدریج شرکتهای سرمایهگذاری متداول (صندوقهای با سرمایه بسته یا
صندوق سرمایه ثابت) جای خود را به صندوقهای سرمایهگذاری مشترک (شرکتهای سرمایهگذاری با سرمایه باز یا
سرمایه متغیر) دادند .با وجود این ،شرکتهای مزبور با فراز و نشیبهایی کماکان موجودیت خود را حفظ کرده و به
فعالیت خود تا به امروز ادامه دادهاند.
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جایگاه و نقش شرکتهای سرمایهگذاری در بازارهای مالی
شرکتهای سرمایهگذاری از جمله نهادهای مالی بسیار مهم بازار سرمایه هستند که از زمان پیدایش و معرفی
آنها به بازارهای مالی ،در زمینه جمعآوری پساندازها و سرمایههای ریز و درشت و هدایت این سرمایهها به بخشهای
مولد اقتصاد ،تأثیرهای شگرفی داشتهاند .امروزه ،جایگاه ویژه و نقش مهم این گروه از واسطههای مالی در فراهم کردن
زمینههای مناسب برای سرمایهگذاری غیرمستقیم خانوارها در بازار سرمایه ،بر کسی پوشیده نیست .همچنین اثرات
توسعه کمی و کیفی شرکتهای سرمایهگذاری در اموری مانند تعمیق و توسعه همه جانبه بازارهای مالی ،تسهیل تامین
مالی شرکتهای تولیدی و طرحهای سرمایهگذاری و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی و افزایش رفاه عمومی از نکات
مهمی است که ضرورت پرداختن به مقوله شرکتهای سرمایهگذاری را دو چندان میسازد .در این رابطه ،توجه ویژه به
تنظیم ساز و کارها ،مقررات و ضوابط مناسب برای فعالیت و نظارت و در عین حال اعمال حمایتهای الزم از این نهادها
امری ضروری به نظر میرسد .گسترش روز افزون این گروه از نهادهای مالی و نقشآفرینی آنها در سطح جهان ،اعم از
کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه ،حاکی از توجه بخشهای دولتی و خصوصی به اهمیت آنها در عرصه اقتصاد
ملی است .رشد فزاینده این شرکتها و معرفی انواع متعدد ،جدید و بعضاً ترکیبی از آنها و البته به موازات آن ،تدوین
مقررات و دستورالعملهای تنظیمی و نظارتی مناسب از سوی قانونگذاران ،شواهدی از اهمیت و جذابیت شرکتهای
سرمایهگذاری در بازارهای مالی جهان از منظر سیاستگذاران و سرمایهگذاران هستند.
مزایای سرمایهگذاری در شرکتهای سرمایهگذاری
سرمایهگذاری در شرکتهای سرمایهگذاری و خرید سهام این شرکتها میتواند در مقایسه با سرمایهگذاری
مستقیم ،مزایای متعددی را برای سرمایهگذاران به همراه داشته باشد .برخی از ویژگیها و مزایای سرمایهگذاری از
طریق شرکتهای سرمایهگذاری به شرح زیر است:
الف  -مدیریت حرفهای
استفاده از مدیریت تخصصی در اداره سبد ،ویژگی و مزیت بزرگی است که با اتکا به مشاوران حرفهای
سرمایهگذاری ،تحقیقات گسترده و برخورداری از اطالعات کافی بازار و معاملهگران ماهر اوراق بهادار به دست میآید.
بهطور معمول و بر اساس انتظارات ،مدیران سرمایهگذاری در این شرکتها افرادی حرفهای و صاحب صالحیت در امور
سرمایهگذاری و مالی و نیز مورد تأیید جامعه مالی و نهاد ناظر بازار سرمایه هستند.
ب -تنوعبخشی اوراق بهادار و کاهش ریسک
بهطور کلی یك سرمایهگذار از طریق سرمایهگذاری در داراییها و اوراق بهادار گوناگون ،تأثیر کاهش ارزش هر
یك از داراییها و اوراق بهادار را در کل سرمایهگذاری کاهش میدهد .البته ایجاد و نگهداری چنین سبدی مستلزم
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صرف هزینههای مختلف برای جمعآوری و تحلیل دادههای مورد نیاز و تخصص و مهارت کافی میباشد .در مقابل ،یك
سرمایهگذار میتواند از طریق خرید سهام شرکتهای سرمایهگذاری حتی در مبالغ اندک ،از امتیاز تنوعبخشی بهرهمند
شود ،زیرا شرکتهای سرمایهگذاری با تخصیص وجوه و داراییهای گوناگون و ایجاد ترکیب متنوعی از اوراق بهادار در
سبد خود ،در سطح قابل قبولی مدیریت وجوه را در دست میگیرند.
ج – نقدشوندگی باال
با توجه به تنوع داراییهای موجود در سبد شرکتهای سرمایهگذاری که از اوراق بهادار بخشها و صنایع مختلف
تشکیل شده است و همین تنوع بخشی سبب ایجاد ریسك و بازده متعادل برای سرمایهگذاری این شرکتها میگردد،
انتظار میرود در شرایط مختلف بازار (به ویژه در شرایط غیر طبیعی و پایین بودن سطح اطمینان در بازارهای نوپا،
ناکارآمد و کمعمق) اغلب سرمایهگذاران در مقایسه با سهام شرکتهای تولیدی (که در یك صنعت خاص فعال و از
ریسك و بازده خاص خود برخوردار هستند) به تملك سهام شرکتهای سرمایهگذاری عالقه بیشتری نشان بدهند .به
این ترتیب ،در حالت کلی سهام شرکتهای سرمایهگذاری با سرمایه ثابت در مقایسه با سهام شرکتهای دیگر ،از
نقدشوندگی باالتری برخوردار است .همچنین به دلیل متفاوت بودن قیمت بازار سهام شرکت سرمایهگذاری از خالص
ارزش دارایی هر سهم ( NAVهر سهم) ،فرصتهای مناسبی برای معاملهگران فراهم میشود تا از این اختالف قیمت و
نیز نوسانهای کوتاهمدت در هر یك از این قیمتها ،بهرهبرداری نمایند و همین امر باعث توجه معاملهگران و سفتهبازان
حرفهای بازار به خرید و فروش سهام شرکتهای مزبور شده است و به نوبه خود به افزایش نقدشوندگی این نوع سهام
کمك زیادی میکند .بنابراین ،میتوان امیدوار بود که با افزایش شرکتهای سرمایهگذاری در یك بازار سرمایه ،مشکل
نقدشوندگی تا حد زیادی کاهش یابد.
د -صرفهجویی در مقیاس و کاهش هزینهها
به دلیل انجام عملیات مختلف در سطح وسیع ،امکان کاهش هزینهها در مقایسه با سرمایهگذاری مستقیم
فراهم میشود .فعالیتهایی مانند جمعآوری دادههای مالی و غیر مالی و پردازش آنها ،تحلیل وضعیت شرکت و
صنعت ،تحقیقات بازار ،ارزیابی تأثیر متغیرهای کالن بر وضعیت کل بازار و هر شرکت تولیدی و باألخره تعیین ارزش
معقول و نزدیك به ارزش واقعی یا ذاتی برای سهام یك شرکت ،مستلزم صرف وقت و هزینه قابل توجهی است که برای
یك سرمایهگذار خرد (حتی با فرض داشتن تخصص و تجربه الزم) انجام این مجموعه اقدامات مقرون به صرفه نیست.
در این قبیل موارد ،سرمایهگذاری از طریق شرکتهای سرمایهگذاری تا حد قابل مالحظهای هزینههای معامالتی را
کاهش میدهد .همچنین هزینههای مربوط به کارگزاری و معامالت ،در مقایسه با ورود مستقیم به بازار و انجام معامالت
خرد ،به نسبت پایینتر است.
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ه -انعطافپذیری و تنوع
وجود انواع مختلف و متنوع شرکتهای سرمایهگذاری با دامنه وسیعی از اهداف سرمایهگذاری و درجههای
مختلف ریسك از محافظهکارانه تا متهورانه ،حق انتخاب و انعطافپذیری باالیی در سرمایهگذاری به مشتریان میدهد و
به این ترتیب هر سرمایهگذار قادر خواهد بود بر حسب قدرت تحمل ریسك ،سطح بازده مورد انتظار ،نوع بازده مطلوب
خود به لحاظ درجه ثبات یا نوسان نسبی ،موقعیت مالیاتی ،افق زمانی سرمایهگذاری و متغیرهای دیگر ،شرکت
سرمایهگذاری مورد نظر خود را انتخاب نماید و ضمن کاهش خطر سرمایهگذاری ،از طریق مالکیت در یك سبد مالی
متنوع ،بازده معقول و مناسبی به دست آورد.

 .7عوامل موثر بر اقتصاد جهانی
 .6.1تجارت جهانی
رشد تجارت جهانی در طول سال  2021همچنان قوی باقی ماند ،زیرا ارزش آن در هر فصل سال  2021به
افزایش خود ادامه داد .رشد تجارت فقط محدود به کاالها نبود .تجارت خدمات نیز در سال  2021رشد قابل توجهی
داشت تا در نهایت در فصل چهارم  2021به سطوح قبل از همهگیری رسید.
به طور کلی ،ارزش تجارت جهانی در سال  2021به سطح رکورد حدود  28.5تریلیون دالر رسید که نسبت به
سال  2020حدود  25درصد افزایش و نسبت به سطح قبل از همهگیری سال  2019حدود  13درصد افزایش داشت .در
حالی که بیشترین رشد تجارت جهانی در نیمه اول سال  2021بود ،رشد همچنان در نیمه دوم سال  2021ادامه یافت.
پس از یك رشد نسبتاً کند در فصل سوم ،رشد تجارت مجدداً در فصل چهارم سال  2021افزایش یافت ،به صورتی که
ارزش تجارت جهانی نسبت به فصل سوم  2021حدود  3درصد با رشد مواجه گردید.
تجارت کاال و تجارت خدمات از الگوهای مشابهی در سال  2021پیروی کرد و در نیمه اول سال افزایش بیشتری
داشته است .رشد تجارت برای کاالها و خدمات در فصل سوم  2021و به ویژه در فصل چهارم  2021همچنان مثبت
بود .طی فصل چهارم سال  ،2021تجارت کاال تقریباً  200میلیارد دالر افزایش یافت و به حدود  5.8تریلیون دالر رسید
که یك رکورد جدید است .در همین دوره ،تجارت خدمات حدود  50میلیارد دالر افزایش یافت و به حدود  1.6تریلیون
دالر رسید که این مقدار ،کمی باالتر از سطح قبل از همهگیری بوده است .بر اساس آمار یك سال گذشته ،تجارت کاال و
خدمات به ترتیب با افزایش حدودا  27و  17درصدی روبهرو گردیده است.
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آنکتاد 2در حال حاضر نشان میدهد که رشد تجارت در فصل اول سال  2022به کندی ادامه خواهد داشت.
انتظار میرود نرخ رشد مثبت تجارت کاال و خدمات( ،هرچند اندک) ،ارزش تجارت را در سطوح مشابه با فصل چهارم
 2021حفظ کند.
روند مثبت تجارت بینالمللی در سال  2021عمدتاً نتیجه افزایش قیمت کاالها ،کاهش محدودیتهای
همهگیری و بهبود قوی تقاضا به دلیل بستههای محرک اقتصادی بوده است .از آنجاییکه احتماالً این روندها کاهش
مییابد ،انتظار میرود روند تجارت بینالمللی در طول سال  2022عادی شود .به طور کلی ،تحول تجارت جهانی در
سال  2022احتماالً تحت تأثیر عوامل زیر است:
 رشد اقتصادی کمتر از حد انتظار
پیشبینیهای رشد اقتصادی برای سال  2022به سمت پایین بازنگری میشود .به عنوان مثال ،صندوق
بینالمللی پول پیشبینی رشد اقتصادی جهان برای سال  2022را  0.5واحد کاهش داد (از  4.9به  )4.4که علت اصلی
آن تورم مداوم در ایاالت متحده و نگرانیهای مربوط به بخش امالک و مستغالت چین میباشد.
 چالشهای مداوم برای زنجیرههای تأمین
همهگیری کووید 19-منجر به فشارهای بیسابقهای بر زنجیرههای تأمین شد .تالش برای کوتاهکردن زنجیره
تأمین و تنوع بخشیدن به تأمینکنندگان ،میتواند بر الگوهای تجارت جهانی در طول سال  2022تأثیر بگذارد.
 قراردادهای تجاری و روندهای منطقهای شدن

)United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD
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از اول ژانویه  ،2022مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای الزماالجرا شد .این توافق تجاری ،تجارت بین بسیاری از
اقتصادهای آسیای شرقی و اقیانوس آرام را تسهیل میکند و انتظار میرود تجارت بین اعضا را به میزان قابل توجهی
افزایش دهد .همچنین انتظار میرود که منطقهای شدن جریانهای تجاری در سایر بخشهای جهان به دلیل افزایش
اتکا به تأمینکنندگان نزدیكتر از نظر جغرافیایی ،افزایش یابد.
 حرکت به سمت اقتصاد جهانی سبزتر
انتظار میرود ،الگوهای تجاری در سال  2022منعکسکننده افزایش تقاضای جهانی برای محصوالتی باشد ،که
از نظر زیستمحیطی پایدار هستند.چنین الگوهایی ممکن است توسط سیاستهای دولتی که تجارت محصوالت پرکربن
را تنظیم میکنند نیز حمایت شود .عالوه بر این ،الگوهای تجارت جهانی میتواند تحت تأثیر افزایش تقاضای کاالهای
استراتژیك مورد نیاز برای حمایت از جایگزینهای انرژی سبز (مانند کبالت ،لیتیوم و فلزات خاکی کمیاب) قرار گیرد.
 افزایش نگرانی در مورد پایداری بدهی
با توجه به سطوح بیسابقه بدهی جهانی ،نگرانیها در مورد پایداری بدهی احتماالً در فصل آینده به دلیل
افزایش فشارهای تورمی تشدید میشود .وخیمتر شدن قابل توجه شرایط مالی ،فشار بر دولتهای دارای بدهی باال را
افزایش داده ،آسیبپذیریها را تشدید کرده و بر سرمایهگذاریها و جریانهای تجارت بینالمللی تأثیر منفی میگذارد.
در فصل چهارم سال  ،2021تجارت کاال برای کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته افزایش
یافت .صادرات کشورهای در حال توسعه در فصل چهارم  2021حدود  30درصد بیشتر از فصل چهارم  2020بوده که
این رقم برای کشورهای توسعه یافته حدود  15درصد میباشد .عالوه بر این ،رشد تجارت بین کشورهای در حال توسعه
(جنوب  -جنوب) در فصل چهارم  2021با افزایش حدود  32درصدی نسبت به فصل چهارم  2020و با افزایش حدود
 38درصدی بدون احتساب اقتصادهای آسیای شرقی ،از تجارت جهانی پیشی گرفت .الگوهای مشابهی هنگام مقایسه
فصل چهارم  2021با سطوح قبل از همهگیری یافت میشود.
جدول شماره  -28مقایسه واردات و صادرات

فصل چهارم  2021در مقایسه با
شــــرح

فصل چهارم 2020

فصل چهارم 2019

واردات صادرات واردات صادرات
کشورهای توسعهیافته

19%

15%

25%

19%

کشورهای در حال توسعه

26%

30%

28%

35%

تجارت جنوب  -جنوب

32%

کشورهای در حال توسعه (به جز شرق آسیا)
تجارت جنوب  -جنوب (به جز شرق آسیا)

31%

41%
38%
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نرخ رشد تجارت در فصل چهارم سال  2021در تمام مناطق جغرافیایی بسیار قوی باقی ماند ،اگرچه در اروپا،
آمریکای شمالی و آسیای شرقی کمتر بود .رشد صادرات به طور کلی در مناطق صادرکننده کاال قویتر بوده ،زیرا قیمت
کاالها افزایش یافته است.
نمودار شماره  -10واردات و صادرات کاالهای کشورها

 .6.2رشد اقتصادی جهان
در گزارش  25ژانویه  2022صندوق بینالمللی پول ( )IMFرشد اقتصاد جهان برای سال  2021برابر با 5.9
درصد برآورد و برای سال های  2022و  2023نیز به ترتیب حدود  4.4درصد و  3.8درصد پیشبینی شده که حاکی از
استمرار رشد مثبت اقتصاد جهان در سال جاری میالدی ولی با سرعتی کمتر است .در گزارش مزبور به استمرار
اختالالت زنجیره تأمین ،نوسانات بهای انرژی و تغییرات دستمزدها به عنوان ریسكهای به وجود آورنده فشارهای
تورمی اشاره شده است.
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در این گزارش ،رشد اقتصادی کشور ایران بعد از تحقق رشد  3.4درصدی در سال  ،1399برای سال 1400
معادل  2.5درصد برآورد و برای دو سال  1401و  1402برابر با  2درصد پیشبینی شده که با وجود ادامه رشد ،انتظار
میرود از سرعت رشد ایران کاسته شود.
صندوق بینالمللی پول ،رشد اقتصادی کشور امریکا طی دو سال  2022و  2023را به ترتیب برابر با  4و 2.6
درصد پیشبینی کرده که حاکی از استمرار رشد مثبت و در عین حال افت  1.6واحد درصدی رشد این اقتصاد پیشرفته
در سال  2022در مقایسه با رقم  5.6درصدی سال  2021است .رشد دو اقتصاد چین و هند نیز برای سال  2021به
ترتیب معادل  8.1و  9درصد برآورد و برای سال  2022نیز به ترتیب برابر با  4.8و 9درصد پیشبینی شده که حاکی از
کاهش رشد چین و ثبات رشد هند در سال جاری میالدی است .اقتصاد ترکیه در سال  2021رشد باالی  11درصدی را
تجربه کرده است و پیشبینی میشود در سال  2022از سرعت رشد مزبور کاسته شده و به  3.3درصد برسد.
بعد از افت  8.2درصدی حجم تجارت جهان در سال  ،2020برآورد میشود رشد تجارت جهان در سال 2021
حدود  9.3درصد باشد که در سال  2022از سرعت رشد کاسته شده و پیشبینی میشود حدود  6درصد باشد.
میانگین تورم اقتصادهای پیشرفته جهان در سال  2021حدود  5.7و برای اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای
نوظهور حدود  3.1درصد بود که پیشبینی میشود روند مزبور در سال  2022هم ادامه یابد و شاهد تورم  5.9درصدی
در اقتصادهای پیشرفته و  3.9درصدی در اقتصادهای درحال توسعه و نوظهور باشیم.


نمودار شماره  -11رشد اقتصادی بر اساس منطقه

منبع :صندوق بینالمللی پول
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 .6.3وضعیت بازار کاالهای اساسی و چشمانداز آن
اقدامات کشورها برای مهار کووید 19-در سال  ،2021منجر به رونق نسبی فعالیتهای اقتصادی و در نتیجه
افزایش مجدد تقاضای نفت و رسیدن آن به سطح  96.6میلیون بشکه در روز شد ،هرچند این مقدار همچنان کمتر از
سطح تقاضا در سالهای قبل از بروز همهگیری است .پیشبینی میشود مجدداً تقاضا برای نفت در سال  ،2022حدود
 2.4میلیون بشکه در روز افزایش یابد و به رقم  100.8میلیون بشکه در روز نزدیك شود .در سال  ،2021بر اساس
منابع ثانویه ،مجموع تولید نفت خام در کشورهای عضو اوپك با افزایش  2.6درصدی (معادل  667هزار بشکه در روز) به
حدود  26.3میلیون بشکه در روز رسیده است .عامل مسلط در رشد تولید نفت در کشورهای اوپك طی این سال،
افزایش تولید نفت خام در ایران با مشارکت  1.6واحد درصدی بوده است .میانگین بهای نفت سنگین عرضه شده توسط
ایران هم در راستای رشد تقاضا در جهان ،در سال  2021حدود  29دالر در هر بشکه افزایش یافت و به  70دالر در هر
بشکه نزدیك شد.
انتظار میرود قیمت مس با بهبود عرضه در ماههای آتی به تدریج کاهش یابد .با تضعیف عوامل بنیادی و نیز
عوامل دیگری از جمله تقویت شاخص دالر ،بهبود سمت عرضه و نیز محدودیتهای کنترل قیمتی چین ،انتظار بر آن
است در طی ماههای پیش رو قیمتها با کاهش تدریجی به سطوح زیر  9،000دالر حرکت نماید .اگرچه میانگین
قیمتها در سال  2022کماکان در سطح باالی  9،000دالر در هر تن باقی خواهد ماند .اما عوامل بیان شده سبب
کاهش قیمت در سال آینده به سطوح زیر  9،000دالر خواهد شد و میانگین قیمت در محدوده  8،500میتواند ثبات
پیدا کند .دلیل مهم عدم کاهش جدی قیمتها در طی سالهای پیش رو ،تعیین کف قیمتی ناشی از نگرش مثبت
سرمایهگذاران به فلزات سبز میباشد .اگرچه انتظار میرود در طی سال آتی تا  2025شاهد نوسانهای قیمتی باشیم،
اما در بازه بلندمدت تا سال  2030بازار در بحبوحه حرکت به سمت اقتصاد سبز کماکان با کسری عرضه روبرو خواهد
بود.

نمودار شماره  -12قیمت جهانی مس (دالر /تن)
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قیمت سنگ آهن نیز در ماههای آتی نزولی پیشبینی میشود .اگرچه بازار با آغاز سال نوی میالدی شاهد رشد
قیمت سنگ آهن ناشی از اختالل در تولید برزیل و نیز کمبود نیروی کار ناشی از کووید 19-بوده است و کماکان
احتمال رسیدن قیمت به سطوح باالتر با پایان سال نوی چینی و رفع محدودیتهای تولید فوالد وجود دارد ،اما
هماکنون سیاستهای مالی تسهیلی نسبت به قبل کاهش یافته و انتظارات نسبت به رشد اقتصادی چین کاهشی است.
لذا اگرچه چشمانداز تقاضای چین در طی ماههای آتی قوی خواهد بود ،ولی دورنمای قیمت سنگ آهن کاهشی
میباشد ،چرا که اقتصاد چین رشد ساختاری پایینتری طی سالهای آتی خواهد داشت.
نمودار شماره  -13قیمت جهانی سنگ آهن (دالر /تن)

قیمت روی به دلیل افت موجودیها و کاهش تولید افزایش یافته و حجم معامالت آن با افزایش قابل توجهی
روبهرو بوده است .فعاالن بازار ،کاهش موجودی انبارها و افت تولید را مهمترین دلیل افزایش قیمت عنوان میکنند.
کاهش تولید چین به دلیل کاهش آلودگی هوا و برگزاری المپیك زمستانی پکن بر کاهش عرضه و افزایش قیمت روی
تأثیرگذار خواهد بود.
نمودار شماره  -14قیمت جهانی روی (دالر /تن)
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قیمت متانول به دلیل کاهش عرضه افزایش یافته است .قیمت متانول آسیا در ژانویه با توجه به اختالل عرضه
محصول و افزایش قیمت نفت صعودی بود .قیمت متانول  CFRچین از  319دالر در اواخر ماه دسامبر  2021به 360
دالر در پایان ماه ژانویه رسیده است .اختالل عرضه در کره جنوبی هم از افزایش قیمتها در این منطقه حمایت کرده
است .با توجه به کاهش عرضه متانول به سبب قطعی گاز کارخانههای تولیدکننده و چشمانداز مثبت برای قیمت نفت،
انتظار میرود در هفتههای پیش رو قیمت متانول افزایش یابد.
پیشبینی میشود قیمت اوره در واکنش به تضعیف تقاضای هند و شروع مجدد صادرات چین ،کاهش یابد .قیمت
اوره تا رسیدن به تعادل مجدد در بازار در نیمه سال  2022کاهش خواهد یافت .با شروع سال  ،2022قیمت اوره افت
کرد ،به طوری که قیمت هر تن اوره فوب خلیج فارس از سقف تاریخی  965دالر در پایان سال  2021به  640دالر طی
یك ماه رسید .آرگوس 3پیشبینی میکند روند کاهشی قیمت اوره در فوریه و مارس نیز ادامه داشته باشد .پیشبینی
این مؤسسه در میانمدت و در دوره  6ماهه تا نیمه سال  2022نیز نزولی است .به طوریکه انتظار میرود قیمت اوره تا
ژوئن و جوالی به حدود  400دالر کاهش یابد .شروع مجدد روند صادرات در نیجریه و روسیه و همچنین کاهش میزان
تمایل خرید خصوصاً در هند در ماههای پیش رو از عوامل مهم کاهش قیمت اوره خواهد بود.
در نهایت انتظار میرود که قیمت محصوالت پلیمری با ثبات باشد .رشد قیمتهای نفت خام و رشد هزینههای
حمل و نقل با توجه به سردی هوا ،سبب حمایت قیمت پلیمرها شده است و بسیاری از تاجران معتقدند روند نزولی
متوقف شده است.
همچنین به دلیل طوفانهایی که در جنوب شرق و شمال شرق آسیا اتفاق میافتد ،انتظار میرود عرضه در چند
ماه آینده کاهش یابد .با این حال با توجه به فرا رسیدن سال نوی چینی تمایلی به ذخیرهسازی وجود ندارد ،زیرا
خریداران در خصوص خرید محمولههای سنگین به دلیل ترس از افت احتمالی تقاضای محصول نهایی پس از افزایش
اخیر موارد ویروس اومیکرون تردید دارند .لذا انتظار میرود بازار پلیمرها ثبات قیمتی خود را حفظ کند.
نمودار شماره  -15قیمت جهانی پلیاتیلن سبک و سنگین (دالر /تن)

 :Argus 3آرگوس ارائهدهنده مستقل اطالعات قیمت ،خدمات مشاوره ،کنفرانسها ،دادههای بازار و هوش تجاری برای صنایع جهانی نفت ،گاز طبیعی ،برق ،گازهای
گلخانهای ،سوختهای زیستی ،زیست توده ،LPG ،فلزات ،پتروشیمی ،کود ،کشاورزی و زغالسنگ است.
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 .8مروری بر اقتصاد ایران
مطابق با گزارش منتشره توسط گمرک جمهوری اسالمی ایران ،مجموع تجارت خارجی جمهوری اسالمی ایران
در ده ماهه نخست سال جاری (سال  )1400به  133میلیون تن به ارزش  80.2میلیارد دالر رسید که از این میزان
 81.4میلیون تن ،معادل  40.9میلیارد دالر آن با همسایگان ایران بوده است.
صادرات کاالهای غیر نفتی در این مدت  100میلیون تن به ارزش  38.8میلیارد دالر بود که نسبت به مدت
مشابه سال قبل از نظر وزن  7درصد و از لحاظ ارزش  38درصد افزایش داشته است.
در ده ماهه نخست سال جاری همچنین  33میلیون تن کاال به ارزش  41.5میلیارد دالر وارد کشور شد که در
مقایسه با مدت مشابه سال  99از لحاظ وزنی  17درصد و از حیث ارزش  34درصد رشد داشته است.
کشورهای عمده مقصد صادراتی در دوره زمانی یاد شده به ترتیب شامل چین ،عراق ،ترکیه ،امارات و افغانستان
بوده است.
همچنین کشورهای عمده مبدأ واردات کاال به کشورمان در ده ماهه سال جاری به ترتیب شامل امارات متحده
عربی ،چین ،ترکیه ،آلمان و سوییس بوده است.
در ده ماهه نخست سال جاری بیش از  10.2میلیون تن کاال از خاک ایران ترانزیت خارجی شد که در مقایسه با
مدت مشابه سال قبل  75درصد رشد را نشان میدهد که حتی از میزان ترانزیت کل سال  98یا  99نیز بیشتر شده
است .سال  93ترانزیت کاالهای خارجی به بیش از 13میلیون تن رسیده بود که پس از آن نه تنها رشدی در این موضع
نداشتیم بلکه در سال های  98و  99این میزان به هفت و نیم میلیون تن رسیده بود .خوشبختانه ترانزیت در سال
1400مجدداً به مسیر رشد خود برگشته و طبق گفته معاون وزیر اقتصاد پیشبینی میشود تا پایان سال این رقم به 12
میلیون و  400هزار تن برسد.
طبق برآوردها در سال  1400بیسابقهترین کسری بودجه دولت را شاهد خواهیم بود .بودجه مصوب 1400
نسبت به سال  127 ،1399درصد رشد کرده است که این رقم رشد در تاریخ اقتصاد ایران بیسابقه است .به عالوه رشد
بیسابقه نقدینگی و پایه پولی و در کنار همه اینها ادامهدار شدن تحریمها که آیندهای نامعلوم در فروش نفت و
میعانات گازی کشور را رقم میزند باعث میشود که سازمان برنامه و بودجه با چالش عدم توازن هر چه بیشتر هزینه و
درآمد مواجه باشد و این نیازمند مدیریت ریز به ریز اقالم بودجه است که در شرایط رکودی تورمی حال حاضر کاری
بس دشوار است.
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شاخص سهام بورس از یك میلیون و دویست هزار واحد در فروردین به باالتر از یك میلیون و پانصد هزار در
مرداد رسید و مجدداً به یك میلیون و دویست و هشتاد هزار واحد در پایان بهمنماه کاهش یافت .این در حالی بود که
نرخ ارز به ویژه در دو ماه آبان و آذر چنین مسیر نزولی را طی نکرد.
در همین مدت نرخ سود در بازار بین بانکی از  20درصد در فروردین به  18.2در مرداد رسید و مجدداً تا آذرماه
به باالی  21درصد افزایش یافت و در ادامه روند نزولی به خود گرفته و در محدوده  20درصد قرار گرفت .همچنین نرخ
سود اوراق خزانه نیز از اردیبهشت ماه ابتدا مسیر مالیم نزولی را طی کرد و از مرداد تا آذر از  21درصد به باالی 25
درصد رسید .ولی در ادامه مجددا با کاهش روبرو گردید و به حدود  23درصد بازگشت.
نرخ رشد پایه پولی نیز از ابتدای سال  1400با افزایش 15درصدی از  27درصد به  42درصد در مردادماه رسید
اما با شروع به کار دولت جدید مجدداً نزولی شده و به محدوده  38درصد در آذرماه بازگشت .بخش مهمی از تحوالت
فوق در نتیجه تغییر نگرش در سیاستهای پولی و اتخاذ سیاستهای انقباضی در دولت سیزدهم رخ داده است.
رشد اقتصادی کشور طبق آمارهای بانك جهانی در سال  2020به مقدار  3.4درصد بود که در سال  2021به 3.1
درصد رسید .انتظار کاسته شدن از سرعت رشد ایران و رشد گروه اقتصادهای درحال توسعه و نوظهور طی سالهای
 2022و  2023نیز میرود.
بانك جهانی در خصوص چشمانداز آتی ایران در گزارش ژانویه  2022خود اعالم کرده است اقتصاد ایران پس از
یك دهه از دست رفته با رشد اقتصادی ناچیز در بازه زمانی میان سالهای  2011تا  2020به تدریج در حال بهبود
است .کاهش محدودیتهای کرونایی ،سازگاری با شرایط عادی جدید ،که به صورت بهبود در مصرف نمود پیدا میکند
و شرایط مساعدتر در بخش فروش و صادرات نفت ،سبب شده است ،اقتصاد ایران  4فصل متوالی پس از ژوئن 2020
(سه ماهه نخست  ،)1399با بهبود اقتصادی اندکی مواجه شود .به بیان دیگر شرایط اقتصادی ایران تحت تأثیر شیوع
کرونا و چشمانداز تقاضا از سوی شرکای مهم صادراتیاش قرار گرفته است .چرا که هر چند کمتر از گذشته ،اما همچنان
به میزان قابل مالحظهای نسبت به افت قیمت جهانی نفت ،آسیبپذیر است.
 .چشمانداز اقتصادی ایران به تحوالت ژئوپلیتیکی نیز گره خورده است .احتمال کاهش تحریمها میتواند
فعالیتهای اقتصادی را تقویت کند زیرا اقتصاد ایران به صورت مزمن کمتر از ظرفیت بالقوه فعالیت میکند.
شاخص مدیران خرید صنعتی ایران نیز با افت  2.1واحدی در دیماه به دلیل کاستهشدن از سرعت رشد تولید
ضمن افت میزان سفارشهای جدید و موجودی مواد اولیه روبهرو بوده است.
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نمودار شماره  -16روند شاخص مدیران خرید صنعت ساخت در جهان ،ترکیه و ایران (دی )1400

منبع :اتاق بازرگانی تهران

.7.1وضعیت تولید و قیمت نفت ایران
بر اساس گزارش ماه فوریه  2022اوپك ،مقدار تولید نفت خام کشور در ماه ژانویه به  2،503هزار بشکه در روز
رسیده است و این در حالی است که متوسط تولید روزانه نفت در سال  2021معادل  2،426هزار بشکه در روز بوده
است .بر اساس آمار منابع ثانویه ،مقدار تولید نفت خام ایران در سال  2021با افزایش  416هزار بشکه در روز به 2،404
هزار بشکه در روز رسید که باالترین سطح تولید طی سه سال اخیر است.
همچنین قیمت نفت سنگین ایران در ماه ژانویه  2022با افزایش  10.91دالری نسبت به ماه قبل به  85.59دالر
رسیده است .همانطور که در نمودار زیر نیز قابل مشاهده است طی  4سال اخیر پایینترین میانگین قیمت نفت ایران
در سال  2020در حدود  40دالر به ازای هر بشکه رقم خورده است و علت اصلی آن کاهش شدید قیمت نفت در سال
مذکور به سبب همهگیری کووید 19-بوده است.
نمودار شماره  -17مقدار تولید (هزار بشکه در روز) و قیمت (دالر به ازای هر بشکه) نفت خام ایران
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منبع :سایت رسمی اوپک
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 .7.2تورم
نرخ تورم نقطهای در بهمنماه  1400به عدد  35.4درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین
 35.4درصد بیشتر از بهمن  99برای خرید یك مجموعه کاالها و خدمات یکسان هزینه کردهاند .نرخ تورم نقطهای
بهمنماه  1400در مقایسه با ماه قبل  0.5واحد درصد کاهش یافته است.
نرخ تورم ماهانه ،درصد تغییر عدد شاخص قیمت ،نسبت به ماه قبل میباشد .نرخ تورم ماهانه بهمن  1400به
 2.1درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل 0.3 ،واحد درصد کاهش داشته است.
نرخ تورم ساالنه ،درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یك سال منتهی به ماه جاری ،نسبت به دوره
مشابه قبل از آن میباشد .نرخ تورم ساالنه بهمن ماه  1400برای خانوارهای کشور به  41.4درصد رسیده که نسبت به
ماه قبل 1 ،واحد درصد کاهش نشان میدهد.
نمودار شماره  -18شاخص قیمت مصرف کننده
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منبع :مرکز آمار ایران

 .7.3تحوالت بازار مسکن در تهران
در بهمن ماه سال  ،1400تعداد آپارتمانهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به  8.5هزار واحد مسکونی بالغ گردید
که نسبت به ماه قبل  13.1درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل  117.8درصد افزایش نشان میدهد .در ماه
مورد گزارش ،متوسط قیمت خرید و فروش یك متر مربع زیربنای واحد مسکونی معاملهشده از طریق بنگاههای
معامالت ملکی شهر تهران  330.6میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل  0.4درصد افزایش نشان میدهد .همچنین
این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل  16.4درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه بهمن ماه
سال ( 1399معادل  97.2درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن در سال جاری است.
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جدول شماره  - 29عملکرد معامالت انجامشده در تهران
درصد تغییر

مقطع زمانی
عنوان
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1399

دی
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نسبت به
ماه قبل
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مشابه سال قبل

تعداد معامالت (واحد مسکونی)
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117،8

متوسط قیمت هر مترمربع (هزار ریال)
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330،562

0.4

16.4

منبع :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 .7.4نقدینگی
بر اساس آخرین آمار منتشره بانك مرکزی حجم نقدینگی در پایان دیماه سال ( 1400معادل  45،014هزار میلیارد
ریال) نسبت به پایان سال  1399معادل  29.5درصد رشد یافت .همچنین نرخ رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به
دی ماه  1400به  39.8درصد رسید که  2.6واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور بوده است .به
عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور ،رشد نقدینگی در پایان دیماه  1400نسبت به پایان سال
 1399معادل  27.1درصد و در دوازده ماهه منتهی به دیماه  1400معادل  37.2درصد می بود.
آهنگ رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به دی ماه  1400روند کاهشی را طی کرده است بهگونهای که رشد پایه
پولی دوازده ماهه از  42.1درصد در مرداد ماه به  35.5درصد در دی ماه رسید .همچنین پایه پولی در پایان دی ماه
( 1400معادل  5679.2هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال  ،1399رشدی معادل  23.8درصد داشته است.
نمودار شماره  -19حجم نقدینگی (هزار میلیارد تومان)

6,000

4,427 4,501
4,068 4,227 4,316
3,921
3,820
3,476 3,490 3,601 3,705

4,000

2,000

0
دی 1400

آذر 1400

آبان 1400

مهر 1400

شهریور 1400

مرداد1400

تیر1400

خرداد1400

اردیبهشت1400

فروردین1400

اسفند1399

53

منبع :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

