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«ایران» گزارش میدهد

اندر مزایای شرکتهای سهامی عام و پروژه محور
بهمن آرمان

معاون پیشین بورس تهران

یادداشت

در حــال حاضــر بزرگتریــن مشــکلی کــه دولــت دارد در رابطه بــا کنترل
نقدینگــی و هدایــت بــه ســمت فعالیتهــای تولیــدی و جلوگیــری از
نوســانات شــدیدی اســت که در بــازار ارز و بــورس به وجود آمده اســت.
در حــال حاضرتقریبــاً تعــداد افــرادی که زندگیشــان متأثــر از چگونگی
رونــد بــورس اوراق بهادار اســت از  15میلیــون کد فراتر رفته اســت و اگر
هــر خانــواده را چهــار نفر فــرض کنیم چیــزی حــدود  60میلیــون نفر از
مردم ایران زندگیشــان تحت تأثیر بورس است ،یعنی حدود  80درصد
جمعیت ایران؛ با توجه به اتفاقات یک ماه اخیر در بورس مناسبترین
کار شــامل این موارد اســت :کاهش مالیات بر شرکتهای پذیرفته شده
در بــورس از  22درصــد فعلــی بــه  15درصــد و حتی کم تر کــه این برابر
است با میانگین نرخ مالیات بر شرکتها در اتحادیه اروپا .یعنی کاهش
آن چنان شــدیدی نیســت ،اما در نهایت تأمین کننده منافع سهامداران
خرد اســت.دومین نکتــهای که در ارتباط با اشــتغال میتواند کمک کند
این است که مالیات بر سود اختصاص داده شرکتهای پذیرفته شده در
بورس به ســرمایهگذاری مجدد و افزایش ســرمایه مانند سایر کشورها از
مالیات معاف باشــد .نکته مهمتر از موارد قبلی به مصوبه شورای عالی
بورس اختصاص دارد که دو هفته گذشته از طرف رئیس سازمان بورس
و اوراق بهادار رســانهای شــد .مســأله تأسیس شــرکتهای سهامی عام
پروژه محور اســت که با این مصوبه دســت بخــش خصوصی و عمومی,
شــهرداریها و حتــی نهادهــای دولتــی بــاز اســت کــه از طریق تأســیس
شــرکتهای ســهامی عام در بورس بتوانند پروژههای مشــخصی را اجرا
کننــد ،بهعنــوان مثــال تکمیــل آزادراه و یک ســد مخزنی نیمــه تمام در
مناطقی که دارای مشــکالت کم آبی اســت .ما در کشــور نیــاز به  10هزار
کیلومتر آزادراه داریم و دارای باالترین نرخ مرگ و میر ســرانه در جهان
بــر اثر تصادفات رانندگی هســتیم که دلیل آن کمبــود خطوط آزادراهی
در کشــور اســت ،بهعنوان مثال پروژههای صنعتی کــه به رغم تحریمها
موفق شــدند ماشــینآالت و تجهیزات خود را وارد کنند و در حال حاضر
به منابع مالی نیاز دارند .یا اینکه در زمینه کشاورزی سیستمهای آبیاری
نویــن در ابعــاد  10هــزار هکتار و از این گونه شــرکتها که نیاز اســت باید
تشــکیل داد و مردم منابع مالیشان را به جای اینکه به سمت خرید دالر
و ســکه و فعالیتهای غیر مولد مانند مســکن ببرند در این شرکتهای
ســهامی عام و پروژه محور که در نهایت بــه نقدینگی موجود در جامعه
جهــت بدهند ,ســوق داده شــود .عالوه بر اینها مشــکل اصلی کشــور که
باال بودن نرخ بیکاری اســت از این طریق کمتر شــود،زیرا که باید به این
نکته دولت توجه کنند که پارهای از فعالیتهای اقتصادی هستند که نه
ارتباطی با نرخ ارز دارند و نه متأثر از تحریمهای بر ایران هستند .ساخت
آزادراه و مســکن و آبیــاری تحت فشــار به هیچ وجه متأثــر از تحریمها و
کمبود ارز نیســتند؛ یا ســاخت واحدهای مســکونی برای طبقه متوسط و
کــم برخــوردار .در اینجا هدایت منافــع مالی از فعالیتهای ســوداگرانه
مانند بازار ارز و مســکن به ســمت تولید واقعی اســت؛ در شــرایط فعلی
ایــن نقدینگی مــازاد جامعه خــواه یا ناخواه به ســمت بازارهــای موازی
حرکت میکنند که میتوانند اختالالت اساسی و عمده پیش روی دولت
قرار بدهند که در نهایت میتوانند مورد سوء استفاده عناصر بیگانه قرار
بگیرند و مشکالت امنیتی برای کشور ایجاد کنند.
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چشمانداز بهبود تقاضای نفت دور و دورتر میشود
عطیه لباف
خبرنگار

 3مــاه و نیــم دیگــر ســال  2020میالدی
بــه پایان میرســد .ســالی پــر از اتفاقات
پیشبینــی نشــده که یکــی از آنها تجربه
قیمتهــای منفی نفت برای نخســتین
بــار در تاریخ بــود 2020 .میالدی با نفت
 63دالر در هر بشــکه شــروع شــد و تا زیر
 20دالر در بشــکه برای شــاخص برنت و
منفــی  40دالر در بشــکه بــرای شــاخص
 WTIپیــش رفــت .چراکــه خانهنشــینی
مردم و تعطیلی بنگاههای اقتصادی به
ســبب همهگیری ویــروس کرونا موجب
تضعیــف تقاضا بــرای نفت شــد و هنوز
هــم تقاضا کمتــر از میانگین ســال 2019
است .این مسأله باعث شده که با وجود
کاهــش عرضه نفــت به بــازار ،قیمتها
هنوز پایینتر از ارقام ابتدای سال باشد.
بــه طــوری کــه روز گذشــته و در زمان
تنظیــم ایــن گــزارش ،معامــات آتــی
شــاخص برنت دریای شــمال در قیمت
 40.19دالر در بشکه و شاخص نفت خام
( WTIغرب تگزاس) نیز در نرخ 37.89
دالر در بشکه انجام میشد .پیشبینیها
نیــز گویــای آن اســت کــه بــا ادامــه روند
کنونــی ،احتمــاالً قیمتهــا در 2021
میالدی هم به ارقام پایانی  2019نخواهد
رســید .چراکه تقاضا برای نفــت در 2021
هم کمتر از میزان ســال گذشــته میالدی
خواهــد بــود .در ایــن رابطــه میتــوان به
بــرآورد ســازمان کشــورهای صادرکننده
نفت (اوپک) در ماهنامه اخیر خود اشاره
کــرد .بــه طــوری کــه اوپــک در خصوص
چشمانداز سالجاری میالدی پیشبینی
میکند که تقاضای جهانی نفت امسال 9
میلیــون و  460هزار بشــکه در روز کاهش
مییابد .این در حالی اســت که در برآورد
ماه گذشــته این رقم  ۹میلیــون و  ۶۰هزار
بشکه در روز اعالم شده بود.
همچنیــن اوپــک مقــدار افزایــش
مصرف در ســال  2021را  6میلیون و 620

هــزار بشــکه در روز برآورد کــرده که 370
هزار بشــکه در روز کمتر از پیشبینی ماه
گذشــته اســت .به عبــارت دیگــر ،تقاضا
در ســال آینــده کندتــر از آنچــه انتظــار
میرفت بهبود خواهــد یافت و به حدود
 96.6میلیون بشــکه در روز خواهد رسید.
اوپــک در چشــمانداز  2021خــود به روند
کاهشــی ریســکهای موجود اشــاره دارد
و مینویســد :بــا وجــود ایــن هنوز ســطح
ریسک باالست ،بویژه ریسکهای مرتبط
بــا تعــداد مبتالیــان بــه ویــروس کرونا و
درمانهــای احتمالی آن همچنــان زیاد
است .عدم قطعیتهای زیادی از جمله
ســطح بــاالی بدهــی ،تــورم ،خطــرات
ژئوپلیتیکی را هم باید به بحران بیماری
کرونــا اضافــه کــرد .امــا در مــورد عرضه
نفــت نیــز ماهنامه اوپــک بیــان میکند:
باالترین ســطح بازگشــت نفت بــه مدار
تولید را میتــوان در ایالت متحده ،کانادا
و امریــکای التین مالحظه کــرد .تولید در
برزیل و نروژ نیز در حال احیاست.
ëëاز نفــت  25دالری تــا احیــای تقاضای
بنزین و گازوئیل
بــا وجــود گــزارش اخیــر اوپــک ،ایــن
روزها مؤسســات و تحلیلگــران آمارهای
متفاوتــی دربــاره احیــای تقاضــا در بازار
نفــت و قیمتهــا در  2021ارائه میدهد
کــه شــاید بدبینانهترین آنهــا متعلق به
بانک مرکزی روسیه باشد.
خبرگــزاری تاس بیــان میکند :بانک
مرکــزی روســیه در پیشنویــس گزارش
«زمینههای اصلی سیاســت پولی دولت
واحــد بــرای ســال  ۲۰۲۱و دوره -۲۰۲۲
 »۲۰۲۳چشــمانداز  ۲۰۲۳-۲۰۲۱را با در
نظــر گرفتن مــوج دیگــری از همهگیری
ویروس کرونا و ســایر شوکهای اقتصاد
جهانــی از جمله تشــدید جنــگ تجاری
و تنشهــای ژئوپلیتیــک ،تنظیــم کــرده
و از نفــت خام بشــکهای  ۲۵دالر نوشــته
است .البته این رقم برمبنای یک سناریو
بدبینانــه اعالم شــده اســت و پیشبینی

خوشــبینانه ایــن بانــک نفــت  50دالری
که است که بازهم از میانگین سال 2019
پایینتــر اســت .در همیــن حــال برخــی
از فعــاالن بــازار نفــت از جملــه راســل
هاردی ،مدیرعامل شــرکت نفتی ویتول
میگوینــد کــه احتماالً تقاضــای نفت در
حوزه حملونقل بجز حملونقل هوایی
در ســه ماهه چهارم سال  2021به سطح
پیــش از کرونا باز خواهد گشــت و این به
بهبــود تقاضــا برای نفــت ،عرضــه آن و
قیمتها کمک خواهد کرد.
رویترز به نقل از هاردی نوشته است:
«مــا معتقدیــم در ســال  2021بــازار بــه
احتمــال زیــاد به ســطح پیــش از دوران
کرونــا باز خواهد گشــت و همین مســأله
باعث خواهد شد تا پایان این سال سطح
نفت انبار شده در جهان به شرایط عادی
بازگردد ».آمارهای ذخیرهسازی نفت در
کشــورهای توســعهیافته نشــان میدهد
کــه این ذخایــر در ماه جــوالی  ۴میلیون
و  ۵۰۰هــزار بشــکه در روز کاهــش یافتــه
کــه با وجود این  ۲۶۰میلیــون و  ۶۰۰هزار
بشکه باالتر از ســطح میانگین پنج سال

اخیر اســت .با این حال تالش اوپک ،که
این هفتــه رکورد فعالیت  60ســاله خود
را در زمینــه تعادل بخشــی به بازار نفت
زده اســت ،همچنــان در  3مــاه پایانــی
 2020و ســال  2021ادامه خواهد داشت.
ایــن ســازمان در گــزارش مــاه ســپتامبر
خود تولید اعضای ســازمان را حدود 24
میلیون بشــکه در روز عنوان کرده که این
رقم با وجــود تعدیلهای ماه آگوســت،
هنوز حدود  7میلیون بشکه در روز کمتر
از سطح تولید سال  2018است.
ëëاوپک و افزایش نسبی تولید
پــس از آنکــه ویــروس کرونــا ســبب
تضعیــف یکســوم تقاضای نفت شــد،
کشورهای عضو اوپک و همراهان آنها در
اوپــک پالس ،تصمیم گرفتنــد از ابتدای
مــاه مــه  ۹میلیــون و  ۷۰۰هزار بشــکه در
روز ،معــادل  ۱۰درصــد عرضــه جهانی،
از تولیــد نفت خود بکاهند .قرار شــد این
کاهــش تولیــد از ابتــدای مــاه اوت بــه ۷
میلیون و  ۷۰۰هزار بشکه در روز برسد.
حاال بر اســاس گزارش ماهانه اوپک،
تولیــد اعضــای ایــن ســازمان در مــاه

آگوســت (مرداد-شــهریور)  763هــزار
بشکه در روز بیشــتر از ماه قبل آن یعنی
جوالی بوده است.
در ایــن مــاه ،عربســتان ســعودی بــا
 475هــزار بشــکه در روز ،امــارات با 180
هــزار بشــکه در روز ،کویــت بــا  120هــزار
بشکه در روز افزایش تولید ،سهم اصلی
افزایش عرضه ســازمان را داشــتهاند .به
این ترتیب تولید عربستان به  8میلیون و
 892هزار بشکه در روز ،امارات  2میلیون
و  705هــزار بشــکه در روز و کویــت بــه 2
میلیون و  288هزار بشکه در روز رسید.
در ایــن ماه ،عراق کــه در حال اجرای
تعهد خود است 100 ،هزار بشکه کاهش
تولیــد داشــته و تولیــد ایــن کشــور بــه 3
میلیون و  652هزار بشــکه در روز رسیده
اســت .امــا همانطــور کــه منابــع ثانویه
گــزارش میدهنــد ،بــرآورد میشــود که
تولیــد ایران در این ماه  10هزار بشــکه در
روز افزایــش داشــته و بــه یــک میلیون و
 940هزار بشکه در روز رسیده باشد.
با افت اندک قیمت نفت این گمانه
به گوش میرســد که شــاید دوباره اوپک

عرضــه نفــت خــود را محــدود کنــد و بــا
همــکاری اوپــک پــاس به کاهــش 9.7
میلیــون بشــکه در روز مــاه مــه بازگردد،
امــا اعضــای این گــروه میگوینــد که این
موضوع بعید است.
برخــی منابــع بــه رویتــرز گفتهاند که
بــا وجود کاهش قیمتهــا ،بعید به نظر
میرســد در نشست ماه ســپتامبر کمیته
نظارتــی توافــق اوپــک پالس از تشــدید
کاهش تولید نفت حمایت شود.
یک منبع به ایــن خبرگزاری توضیح
داده اســت :ائتــاف اوپــک پــاس بــه
کشــورهایی ماننــد عــراق و نیجریــه
مهلــت بیشــتری خواهــد داد تــا تولیــد
بیــش از ســهمیه خــود در ماههای پیش
را جبــران کننــد .ایــن ائتــاف از عــراق و
دیگر کشــورهای تخطیکننده از سهمیه
تولیــد خــود خواســت در مــاه ســپتامبر
بــرای جبــران تولید بیــش از حــد در ماه
مه تــا ژوئیه کمتر از ســهمیه خــود نفت
تولید کنند .سه منبع اوپکی نیز به رویترز
اعالم کردند که این ائتالف مدت جبران
تخطی این کشــورها را تــا ماههای اکتبر و
نوامبر تمدید خواهد کرد تا عراق و دیگر
تخطیکنندگان بتواننــد به اهداف تولید
خود دست یابند.
پنج منبع اوپک پالسی هم گفته اند:
بــا وجــود کاهش قیمت شــاخص برنت
به زیر  ۴۰دالر برای هر بشــکه در روزهای
اخیر ،بعید به نظر میرسد که در نشست
مجازی روز پنجشــنبه ( ۲۷شــهریورماه)
کمیته مشــترک وزارتی نظارت بر توافق
اوپــک و غیراوپــک ( )JMMCپیشــنهاد
تغییر اهــداف تولید مطرح شــود .اوپک
امیــدوار اســت کــه کاهش قیمــت نفت
کوتاهمــدت باشــد و بســیاری از اعضــای
این ســازمان به نفت باالی  45دالر برای
تأمین نیازهای مالی خود احتیاج دارند؛
از جمله عربستان سعودی .اما در همین
حــال آنها میخواهنــد از ســهم خود در
بازار محافظت کنند.

