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در پایان آخرین روز معامالت بازارهای سهام اتفاق افتاد

حذف رانت در شرایط فعلی عاملی مهم در پایدارسازی بازار سرمایه

گروهاقتصادی -در روز جمعه ،شــاخص جهانی ســهام ( ،)MSCIکه ســهام 50
کشور را دنبال میکند 0.5 ،درصد افزایش یافت ،تامجموع نزول هفتگی آن به
یک درصد برســد و به این ترتیب هفتمین افت هفتگی متوالی خود را به پایان
رســاند ،این طوالنیترین روند نزولی شاخص جهانی ســهام از زمان آغاز به کار
آن در ســال (2001طوالنیترین از جمله دادههای آزمایش شده از ژانویه )1988
است .به گزارش رویترز ،در هفتهای که گذشت ،چین نرخ اولیه وام پنج ساله خود
( )LPRرا که بر قیمتگذاری وامهای مسکن تأثیر میگذارد15 ،واحد کاهش داد،
تا خوشــبینی درمورد بهبود رشد اقتصادی این کشــور ،بازارهای سهام جهانی را
نیز مثبت کند.

ایــن روزهــا بــا رشــد بیــش
از  20درصــدی شــاخص
کل بــورس در ســه ماهــه
اخیر شــاهد آشــتی مجدد
سهامداران حقیقی با بازار
رضا علوی
سرمایهکشورهستیم.
کارشناس بازار
سرمایه
همچنیــن افزایــش
حجم معامالت روزانه از
ســطوح کمتر از  3هزار میلیارد تومان به باالی هشت
هزار میلیارد تومان در روز ،نشــانی از بازگشــت نسبی
اعتماد و امیدواری به ادامه روند صعودی در ماههای
آتی است.
اما برای اینکه ببینیم روند مثبت دربازار ســرمایه
ادامــه دار اســت یا اینکــه قیمتهــا در جایی همانند
دو ســال گذشــته که ســهامداران را غافلگیر کــرد و در
روندهــای اکیداً صعــودی یا نزولــی غافلگیر میکند،
بایــد به برخی از شــاخصهای بنیــادی بیش از پیش
توجه کرد .باتوجه به ارزشــگذاری شرکتها بر اساس
مــدل قیمت بر درآمد ( ،)P/Eبررســی این شــاخص
میتواند مسیر روشنی پیش روی سرمایهگذاران قرار
دهد .بهطور مثال در سال  )P/E( ،1399متوسط بازار
بــه عددهــای فراتر از  20رســیده که با توجــه به وجود
اوراق بدون ریســک  20درصــد و  P/Eمعادل  5برای
ایــن اوراق ،این انحــراف معنادار ،نشــان از باال بودن
ارزش بازاری بسیاری از شرکتها داشت .این نسبت
در شــهریورماه گذشته برای نســبت قیمت به درآمد
آتــی ( )P/E forwardبه عدد  8رســیده بود و درحال
حاضر این نســبت برابر  6است .هرچند که هماکنون
در برخی از صنایع و شرکتها شاهد ()P/E forward
معادل کمتر از عدد  4هستیم که با ثبات سایر شرایط،
گزینههای مطلوبی برای ســرمایهگذاری اســت .نکته
مهمی که در بررســی این شاخص مشخص میشود
آن است که حتی در صورت عدم رشد قابل مالحظه

طوالنیترین روند افت شاخص جهانی سهام
در بازه هفتگی

خبر

لیست مجامع هفته منتهی به ()1401/03/06

بورس کاال

عکس :علیرضا صوت اکبر

در بازار سرمایه ،نگرانی از ریزش قیمتها و افتهای
شــدید وجــود ندارد و بــازار در یک منطقه مناســب و
قابل اطمینان برای سرمایهگذاری قرار دارد.
درحــوزه کالن اقتصــادی نیــز رشــد قیمتهــای
جهانــی خصوصــاً قیمت نفــت و فلــزات و تقاضای
بــاالی ایــن محصــوالت بــه دلیــل شــرایط حاکــم بر
کشــورها پــس از پایــان پاندمــی و همچنیــن کاهــش
عرضه کشــورهای درگیــر جنگ ،شــرایط خوبی برای
صــادرات محصــوالت و مشــتقات نفتــی ،فلــزی و
معدنــی رقــم زده کــه امیدواریــم در آینــده نزدیک،
رونق بیشــتری هــم در این بخش نصیــب صنعت و
معدن کشور شود.
ثبات قیمت ارز و همچنین شرایط تورمی موجود
که همیشــه رابطــه مثبتی بــا بــازار داراییهــا دارد ،از
دیگر عواملی است که در تثبیت شرایط و روند مثبت
کنونی مؤثر واقع شده است.
امــا در کنــار عوامــل فــوق ،ریســکهایی نظیــر
قیمــت گذاریهــای دســتوری و تصمیمــات شــبانه

سیاســتگذاران اقتصادی میتواند بازار را به چالش
بکشــد .وجود یــک اســتراتژی منطقی و میــان مدت
بــرای ســرمایهگذاران یکــی از اصــول اساســی و اولیه
جهت حضــور در میدانهای پولی و مالی بوده که در
صورت عدم رعایت این مهم ،بخشی از سرمایههایی
که باید صرف آبادانی این اقتصاد شود ،ممکن است
که ابزار رشد اقتصادی کشورهای دیگر را فراهم کند.
در ایــن شــرایط ،بــا توجــه بــه گســترش ابزارهــا و
نهادهای مالی ،بازار ســرمایه میتواند نقش پررنگی
ایفا کند ،به شرط آنکه قوانین عقالیی و سیاستگذاری
مبتنی بر اســتراتژی از سوی تصمیم گیران اقتصادی
رعایت شــود .واقعیســازی اقتصاد و حذف رانت در
شــرایط کنونــی ،مهمترین عاملی اســت که میتواند
محرک اصلی اصالحات اقتصادی و همچنین رونق
پایدار بازار سرمایه شود .بهنظر میرسد پس از عبور از
این مرحله سخت و التیام تبعات تصمیمات ،در پناه
آرامش فضای اقتصادی کالن ،شــاهد شــرایط پایدار
در بازار سرمایه کشور باشیم.

امروز اتفاق میافتد

عرضه  298هزار تن فرآورده در بورس انرژی
بــورس انــرژی ایــران امروز ،شــنبه
 ۳۱اردیبهشــتماه  ۱۴۰۱میزبــان
عرضــه  ۲۹۸هــزار و  ۱۴تــن فــرآورده
هیدروکربوری در بازار فیزیکی خواهد
بود .در معامالت امــروز بورس انرژی
ایــران ،فرآوردههــای «اکســتراکت

ســنگین  »DAE40شــرکت نفــت
ایرانــول و «نرمــال هگــزان» پاالیــش
نفــت شــازند در رینــگ داخلــی و
همچنیــن فرآوردههــای «فــول رنــج
نفتا»« ،گاز بوتان»« ،نفتای ســبک» و
«نفتــای میانی» شــرکت نفت ســتاره

خلیــج فــارس در رینــگ بینالملــل
عرضه میشــوند .بورس انــرژی ایران
روزچهارشنبه  ۲۸اردیبهشتماه ۱۴۰۱
نیــز شــاهد معاملــه هــزار و  ۴۵۴تــن
فــرآورده هیدروکربوری به ارزش ۲۳۷
میلیــارد و  ۸۵۱میلیــون و  ۳۴۴هــزار

ریال بود.
دربازارروزچهارشنبه،فرآوردههای
«اکســتراکت ســنگین »DAE40
شرکت نفت ایرانول و «پنتان پالس»
پتروشــیمی پــارس در رینــگ داخلی
معاملهشدند.

انتشار صورتهای مالی پاالیشیها در گرو اعالم قیمت نفت خام

در ســالهای گذشــته به دلیل مشــخص نبودن قیمت
نفتخام،شرکتهایپاالیشیبرایانتشارصورتهای
مالی حسابرسی شده خود با مشکالتی مواجه بودند.
این شــرکتها برای محاســبه ســود هر ســهم ،نرخ
نفــت خــام و نــرخ تســعیر ارز را بــه صورت پیشــفرض
درنظــر میگرفتنــد کــه این موضــوع تصمیم گیــری را
برای سهامداران و فعاالن بازار سرمایه با مشکل روبهرو
میکــرد کــه امســال نیز بــه همیــن دلیل شــرکتهای
پاالیشــی بــا نزدیــک شــدن بــه تاریــخ مجامــع خــود،
نتوانســتهاند صورتهای مالی حسابرســی شدهشان را
منتشــر کنند .دراین خصوص دبیــرکل انجمن صنفی
کارفرمایــی صنعــت پاالیش نفــت از انتشــار قیمتها
حداکثــر تــا امــروز خبــر داده اســت .ناصر عاشــوری در
گفتوگو با ســنا گفته اســت ،اکنون نزدیک بــه برگزاری
مجامــع شــرکتهای نفتــی قــرار داریــم و انتظار مــا از

وزارت نفت این اســت هرچه زودتر قیمت نهایی نفت
خــام را در راســتای ســهولت کار شــرکتهای پاالیشــی
در زمینــه بررســی صورتهای مالی خود و انتشــار آنها
در ســایت کــدال اعالم کند .وی خاطرنشــان کرد :هفته
گذشــته جلســهای را بــرای تعیین تکلیــف این چالش
برگــزار کردیم و وعدههایی برای ارائه قیمت نفت خام
ظــرف  ۴۸ســاعت آینده داده شــد؛ این در حالی اســت
که تاکنون این اقدام انجام نشــده و باعث ایجاد مشکل
برای شرکتهای پاالیشی شده است .الزم به ذکر است،
شرکتهای پاالیشی محصوالت اصلی تولیدی خود را
به شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران تحویل
میدهنــد و مقدار فروش داخلــی و صادراتی آنها بعد
از ارائه گزارش نهایی تسهیم فروش و صورتحسابهای
ارسالی شرکت پاالیش و پخش ،مشخص میشود.
همچنین این شرکتها فرآوردههای ویژه خود را نیز

شنبه ()1401/02/31

نام شرکت

نماد

موضوع

داروسازی کاسپین تأمین

کاسپین

عادی ساالنه

صنعتی کیمیدارو

دکیمی

عادی ساالنه

بهمن دیزل

خدیزل

عادی ساالنه

داروسازی امین

دامین

تطابق اساسنامه

شیرپاستوریزه پگاه فارس

غفارس

عادی ساالنه

سرمایهگذاری پویا

وپویا

عادی ساالنه

سیمان ایالم

سیالم

عادی ساالنه

تأمین سرمایه لوتوس پارسیان

لوتوس

عادی ساالنه

داروسازی جابرابن حیان

دجابر

تطابق اساسنامه

سیمان داراب

ساراب

عادی ساالنه

سرمایهگذاری هامون صبا

وهامون

عادی ساالنه

سیمان دورود

سدور

عادی ساالنه

هتل بینالمللی پارسیان کوثر اصفهان

گکوثر

عادی ساالنه

کارخانجات مخابراتی ایران

لکما

انتخاب حسابرس

یکشنبه()1401/03/01

عکس :علی محمدی

در نخســتین روز از عرضــه کارا در بــورس کاال ۱۰۳ ،دســتگاه از ایــن خــودرو
شــامل  ۵۸دســتگاه کارا دو کابیــن و  ۴۵دســتگاه کارا تــک کابیــن در تــاالر
خودروی بورس معامله شــد .از این حجم  ۵۵دســتگاه در تاالر معامالت و
 ۴۸دستگاه در سیستم معامالت مچینگ دادوستد شد .به گزارش کاالخبر،
تجربــه معامالت روز چهارشــنبه خودروی کارا گروه بهمــن موتور در بورس
کاال حاوی  ۴نکته کلیدی بود که به نظر میرسد نیازمند توجه بازیگران بازار
اســت :نخســت اینکه ،تجربه عرضه خودروی کارا در بورس کاال نشــان داد،
برخــاف برخی نگاهها و نگرانیهــا مبنی بر احتمال ورود تقاضای کاذب به
این معامالت ،اما خودرو در سازوکار عرضه و تقاضا و با منصفانهترین روش
و قیمت مورد معامله قرار گرفت .دوم اینکه ،در ســمت عرضه گروه بهمن
موتــور به عنوان تولید کننده توانســت محصول خــود را با قیمت تعادلی به
بازار عرضه کند و در ســمت تقاضا (خریــداران) مصرفکننده هم با قیمت
پایینتــر از بازار آزاد (حتی با لحــاظ درنظر گرفتن مالیات ،مالیات بر ارزش
افزوده ،پالک گذاری ،بیمه شــخص ثالث) محصول خــود را خریداری کند.
سوم اینکه ،سازوکارها در بورس کاال از یک قاعده اصلی پیروی میکند و آن،
کشف قیمت براساس عرضه و تقاضاست و به همین دلیل تعادل بازار هم
در همین سازوکار شکل میگیرد .چهارم اینکه ،در بورس کاال ،معامالت در
فضایی شــفاف ،تعادلی و به دور از حواله و اختالفات قیمتی رقم میخورد
و منفعت این رویه به طور همزمان به تولید کننده و مصرف کننده میرسد.
محمدرضــا پورابراهیمــی ،رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس نیــز در
توگو با خبرگزاری ایرنا اعالم کرده است که انتظار نمایندگان مجلس از
گف 
دولت بهعنوان مجری قانون ،اســتفاده از فضای قانونی و شفاف بورس کاال
برای عرضه خودرو است.

گــروه اقتصــادی  -درجریان برگزاری مجامع ســال  ،1400این هفته نیز 30شــرکت
بورســی و فرابورســی مجامــع خــود را در خصــوص تصویــب صورتهــای مالــی،
تصمیمگیــری در مــورد تقســیم ســود و افزایش ســرمایه ،انتخاب هیــأت مدیره و
تطابــق اساســنامه با نمونه اساســنامه ســازمان بــورس (تغییر ماده  19اساســنامه
شــرکتها در خصوص شــرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأیگیری) ،برگزار
خواهنــد کــرد .ســهامداران میتواننــد از طریــق پیگیــری اطالعیههای منــدرج در
ســایت کدال ،از ساعت و محل برگزاری مجامع شرکتهای خود مطلع شوند و از
نحوه دریافت برگ حضور در مجمع ،اطالع کسب کنند.

کدال نگر

استفاده از فضای قانونی و شفاف بورس کاال
برای عرضه خودرو

افزایش سرمایه 2شرکت بورسی

چرا هیچ نگرانی از ریزش و افت شدید در بازار وجود ندارد؟

بورس کاالی ایران 10شرکت برتر هفته را معرفی کرد

بــورس کاالی ایــران برترینهــای بــورس کاال را در هفتــه منتهــی بــه ٣٠
اردیبهشــت براســاس ارزش فروش شــرکتها در بازار فیزیکــی بورس کاال،
اعــام کــرد .رتبــه جایــگاه شــرکتها به شــرح زیر اســت :ملــی صنایع مس
ایــران با ثبت معاملــه  ٧هزار و  ۴٠٠تن مس کاتد ،ســولفور مولیبدن و مس
کم عیــار بــه ارزش  ١۶٨٣میلیــارد تومــان در رتبه نخســت ایســتاد .پاالیش
نفــت اصفهان با فروش  ١١٠هزار تن وکیــوم باتوم به ارزش نزدیک به ١١٩٢
میلیارد تومان ،دوم شــد .مجتمع ســرب و روی انگــوران با ثبت معامله ۶٩
هــزار و  ۵٠٠تــن خاک روی بــه ارزش  ۶٨٣میلیــارد تومان در جایگاه ســوم
قــرار گرفت .معدنــی و صنعتی چادرملو نیز  ٨۵هزار تن کنســانتره و گندله
ســنگ آهن و شمش بلوم را به ارزش  ۵١٨میلیارد تومان فروخت و چهارم
شــد .پتروشــیمی شــازند  ١١هــزار و  ٩٠٧تن انــواع پلی پروپیلن ،پلــی اتیلن،
دی اکتیــل هگزانــول ،منو اتیلن گالیکول ،پلی بوتادیــن ،دی اتیل گالیکول و
اتانول آمین را به ارزش نزدیک به  ۴۶٣میلیارد تومان فروخت و پنجم شد.
پتروشــیمی تندگویان با ثبت معامله  ١١هزار و  ٢۶۶تن پلی اتیلن ترفتاالت
و نــخ پلی اســتر در گریدهای مختلف به ارزش بیــش از  ۴١۴میلیارد تومان،
ششــم شد .مجتمع فوالد خراســان با فروش  ٢۵هزار و  ٣٢تن شمش بلوم
و میلگــرد بــه ارزش حدود  ٣٨٧میلیارد تومان هفتم شــد .فوالد ســیرجان
ایرانیــان با فروش  ٢۶هزار تن شــمش بلوم بــه ارزش بیش از  ٣٨۶میلیارد
تومان در جایگاه هشــتم قــرار گرفت .مجتمع صنعتی ذوب آهن پاســارگاد
موفق به ثبت معامله  ٢۴هزار و  ۵٠٠تن شمش بلوم به ارزش  ٣۶٧میلیارد
تومان شد و جایگاه نهم را به دست آورد .پاالیش نفت تهران (تندگویان) با
داد و ستد  ٢٣هزار و  ١١٠تن وکیوم باتوم ،لوب کات سبک و سنگین و گوگرد
گرانوله به ارزش  ٣۴۴میلیارد تومان ،رتبه دهم را کسب کرد.

لیست مجامع هفته

از طریق بازار و بورس کاال و انرژی به فروش میرســانند
که بر اســاس فروش قطعی و واقعی و میانگین ماهانه
نرخارزدرسامانهنیمابرآوردمیکنندکهباتوجهبهعدم
اعالم مقدار فروش محصوالت از طرف امور بینالملل
شــرکت ملــی نفــت ،شــرکتها نتوانســتهاند صــورت
عملکردقطعیخودرامنتشرکنند.

نام شرکت

نماد

موضوع

فارسیت اهواز

سفاسی

تطابق اساسنامه

پویا زرکان آق دره

فزر

عادی ساالنه

سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات

ومعادن

افزایش سرمایه

معدنی امالح ایران

شامال

تطابق اساسنامه

کشاورزی و دامپروری مالرد شیر

زمالرد

عادی ساالنه

پشم شیشه ایران

کپشیر

عادی ساالنه

دوشنبه()1401/03/02

نام شرکت

نماد

موضوع

سیمان خوزستان

سخوز

تطابق اساسنامه

ایران ارقام

مرقام

ماده 141قانون تجارت

گروه صنعتی بوتان

لبوتان

افزایش سرمایه

داروسازی زاگرس فارمد پارس

ددام

عادی ساالنه

سپیدار سیستم آسیا

سپیدار

تطابق اساسنامه

صنایع خاک چینی ایران

کخاک

عادی ساالنه

کارخانههای صنعتی آزمایش

الزما

عادی ساالنه

سه شنبه()1401/03/03

نام شرکت

نماد

موضوع

شیرپاستوریزه پگاه آذربایجان غربی

غشاذر

عادی ساالنه

فرآوردههای نسوز ایران

کفرا

عادی ساالنه

چهارشنبه()1401/03/04

نام شرکت

نماد

موضوع

فوالد امیرکبیرکاشان

فجر

عادی ساالنه

قاسم ایران

قاسم

تطابق اساسنامه

