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سخن هفته

علیرضا فهیم�
مدیرعامل کارگزاری بانک کارآفرین

ســه رهیافــت مهــم در کســب رتبــه کارگــزاری طبــق وجــود دارد کــه هــر کــدام 
مزایــا و ریســک هــای خــود را دارد کــه بعضــاً مــ� تــوان در ســه حالــت آنهــا را 
همزمــان بــا یکدیگــر و یــا مجــزا در شــرکت کارگــزاری عملیاتــ� نمــود. ایــن 

رهیافت ها عبارتند از:

۱. جــذب بازاریــاب واعطــای نمایندگــ� در ســطح کشــور و ارائــه تخفیفــات فراتــر 
از مصوبات کانون

 
۲. حضــور نهادهــای مالــ� باالســری شــرکت کارگــزاری بــه عنــوان یکــ� از ارکان 

فعال در بازارسرمایه همانند تأمین سرمایه و شرکت های سبدگردان
 

۳. ارائــه خدمــات مبتنــ� بــر Tech و یــا همــکاری هــای مشــترک بــا نهادهــای 
آموزش� و فعال در حوزه تحلیل

     در خصــوص بنــد ۱ یکــ� از ســهل الوصــول تریــن و ســریع تریــن راههــای 
دســت یابــی بــه درآمــد و رتبــه بــاال اعطــای نمایندگــ� و جــذب بازاریابــان فعــال 
از  بســـــــــیاری  بیــن  در  موضــــــــوع  ایــن  کــه  اســت.  بهــادار  اوراق  حــوزه  در 
کارگــزاری هــای خصوصــ� جــاری مــ� باشــد. امــا بایــد در نظــر گرفــت کــه بــر 
ــ� رغــم ســهل الوصــول  ــن کارمزدهــا عل ــف" ای خــالف کارمــزد هــای مــدل "ال
بــودن آنهــا بــرای یــک دوره کوتــاه مــدت نهایــت یکســاله مناســب بــوده و 
ریســک هــای بــاالی عملـــــــیات�، اعتبــاری، نقـــــــــدینگ� و بدهــ� هــای آتــ� کــه 
مــ� توانــد ناشــ� از بیمــه و مالیــات بازاریابــان باشــد، ایــن کارمــزد هــا را در 

طبقــــــه ی درآمدهای سهل الوصول و غیر پایدار قرار داده است.

       در خصــوص بنــد ۲ بــا شــکل گیری گــروه مالــ� و شــرکت تأمیــن ســرمایه و 

متمرکــز شــدن فعالیــت هــای ســرمایه گــذاری و تأمیــن ســرمایه مــ� تــوان بــه 
افزایــش کارمزدهــای شــرکت کارگــزاری از محــل معامــالت تأمیــن ســرمایه 
امیــدوار بــود. ایــن کارمزدهــا عمدتــاً بــا ریســک عملیاتــ�، ریســک اعتبــاری و 
ریســک نقدینگــ� کــم مواجــه بــوده و کارمزدهــای کارگــزاری از ایــن منظــر دچــار 
مخاطــرات نبــوده و احتمــال وصــول کارمــزد بســیار باالســت. درآمدهــای کســب 
شــده از ایــن محــل معمــوالً تحــت عنــوان درآمدهــای نیمــه پایــدار طبقــه بنــدی 
مــ� شــوند. بــه ایــن دلیـــــــل بــه عنــــــوان درآمــــــد نیمــه پایــدار طبــــــقه بنــــــــــدی 
م� شــوند که معموالً همبســتگ� باالیی با صعود و نزول شــاخص بورس دارند.

      در خصــوص بنــد ۳ بســیاری از شــرکت هــای کارگــزاری دارای رتبــه برتــر کــه 
عمدتــاً بخــش خصوصــ� مــ� باشــند، در طــ� ســالهای اخیــر بــه دنبــال ارتقــای 
ــر بســتر فــن آوری تهیــه شــده  خدمــات خــود بــوده کــه ایــن خدمــات اغلــب ب
اســت. بــا توجــه بــه اینکــه درآمدهــای نیمــه پایــدار نهــاد باالســری و درآمدهــای 
ناپایــدار بازاریــاب نمــ� توانــد راهــکار مناســبی بــرای کســب رتبــه بیســتم باشــد، 
راهبــرد شــرکت کارگــزاری بایــد بــه گونــه ای طراحــ� شــود کــه در کوتــاه مــدت و 
میــان مــدت ضــــــمن بـهـــــــره گیری از بندهــای "الــف و ب" بتوانــد برنامــه هــای 
بــر  مبتنــ�  خدمــات  ســمت  بــه  کــه  نمایــد  تدویــن  گـــونه ایی  بــه  را  خــود 
Tech پیــــــش رفته تا بتـــــــواند ضمن ارتقـــــــــای درآمد و جایگاه خود به منابع 

درآمدی پایدار دســــت یابد.
در ادامــه بــه منظــور تشــریح بهتــر مــوارد مذکــور، ریســک و بــازده بــه صــورت 

نمودار تشـــــریح شده اند:

مفروضات:
گرفــــــته شده است.--  محور افق� بیانگر افق زمان� Time اســت که بازه زمان� ۵ ســاله در نظر 
شـــــرکت) اســــت.--  محــور عمــودی بیانگــر Rm ( بــازده صنعــت کارگــزاری) و Rp (ســود خالــص 
بــازده  اســت بــه دلیــل اینکــه هزینه هــای شــرکت کارگــزاری اعــم از هزینــه هــای -- ســود خالــص معیــار بهتــری جهــت نمایــش مصالحــه ریســک و 
ــات�  ــه های غیرعملیــــ ــعه و هزینـــــ ــق و توســــ ــه های تحقیــــ عملیاتــ� و هزینــــــ

در آن مســتتر م� باشد.
عنوان صرف ریسک در نظر گرفته ایم. --  بــه منظــور ساده ســازی مفهــوم صــرف ریســک مابه التفــاوت Rm و Rp بــه 

نمودار شماره یک
بنــد شــماره  مــوارد مشــروح در  بیان کننــده  یــک  نمــودار شــماره 
نظــر  در  بایــد  کارگــزاری  هــای  شــرکت  عبارتــ�  بــه  اســت.  یــک 
بــازار در  از  افزایــش ســهم  رتبــه و  بــا کســب  کــه  باشــند  داشــته 
حــوزه کاال، اوراق بهــادار و صندوق هــای ســرمایه گذاری بــا فــرض 
عــدم  و   OMS بــه  مربــوط  محــــــــــدودیت  پلتفــــــــرم های  اینکــه 
وجــود تأمیــن ســرمایه را دارد، اقــدام نمایــد. قاعدتــاً  در ایــن مــدل 
ســود خالــص شــرکت کارگــزاری در کوتــاه مــدت افزایــش چشــمگیر 
افزایــش  نیــز  کارگــزاری  شــرکت  بــازار  از  ســهم  و  رتبــه  و  داشــته 
شــدید و قابــل مالحظــه  ای خواهنــد داشــت. امــا بــا گذشــت زمــان 
ریســک جامــع شــرکت کارگــزاری امــکان فزونــ� بــر بــازده را داشــته 
احتمــال  کارگــزاری  ریســک  صــرف  بعــد،  بــه  بحرانــ�  نقطــه  از  و 

اینکــه منفــ� بشــود بســیار زیـــــــــاد اســــــــــت.

نمودار شماره دو:
نمــودار شــماره دو تشــریح کننده مــوارد بنــد ۲ م� باشــد. بــه عبارتــ� 
کارگــزاری هــا دارای زنجیــره خدمــات مالــ� از جملــه شــرکت تأمیــن 
ســرمایه، صندوق های ســرمایه گذاری متنوع و ســبدگردان� م� باشــند. 
در ایــن مــدل صــرف ریســک در طــول دوره تقریبــا مبلــغ ثابــت اســت 
بــه طوریکــه در ابتــدا بــازده صنعــت کارگــزاری و ســود خالــص شــرکت 
بــا شــیب مالیمــ� صعــودی و بعــد از گــذر زمــان بــه دلیــل افزایــش 
هزینه هــا از جملــه هزینه هــای طــرح و توســعه، هزینه هــای پرســنل�، 
بــا  و  م� شــود  کــم  شــرکت  خالــص  ســود  نگهــداری  و  اســتهالک 
گذشــت زمــان ریســک جامــع شــرکت کارگــزاری امــکان فزونــ� بــر 
بــازده را داشــته و از نقطــه بحرانــ� بــه بعــد، صــرف ریســک کارگــزاری 
احتمــال اینکــه منفــ� بشــود وجــود دارد امــا مــدت زمــان رســیدن بــه 
نقطــه بحرانــ� طوالن� تــر از مــدل شــماره یــک م� باشــد. پیش بینــ� 
ــه دلیــل کــم  م� شــود کــه شــرکت هــای کارگــزاری در ایــن ســاختار ب
باشــد و  نداشــته  پذیــرش ریســک  قــدرت  نــرخ ســودده�،  شــدن 
قاعدتــاً رفتــار محافظــه  کارانه تــری را اتخــاذ کنــد. ایــن نمــودار بیانگــر 
همــان جملــه معــروف آهســته و پیوســته اســت امــا انتظــار افزایــش 

سهم از بازار و رتبه کارگزاری ها در بلندمدت وجود ندارد.

نمودار شماره ۳:
نمودار شماره ۳ مدل� را بیان م� کند که در بند شماره ۳ ذکر شده 
هــای  شــرکت  هــر  بــرای  آرمانــ�  هــدف  یــک  م� توانــد  کــه  اســت 
کارگــزاری باشــد. بــه عبــارت دیگــر، بــا انجــام مخــارج طــرح و توســعه 
در حــوزه IT و راه انــدازی OMS و بــه طــــــــــــور کامــــــل تر زنجیــره UI و 
ــد  ــتر Fintech م� باشـــــ ــه خدماتــ� کــه در بســــ Backoffice و ارائ
ــد بســیاری از شــرکت های کارگــزاری پیشــرو در ایــن  ــوان همانن م� ت
زمینــه درآمدهــای پایــدار و باکیفیــت ســاخت. نکتــه مهمــ� کــه در 
نمودار نیز به آن اشاره شده است امکان fail شدن و عدم موفقیت 
پــــروژه هـــــــای مبتنــ� بــر IT اســت کــه م� تــــــواند در کوتــاه مـــــدت 
ریســک های عملیاتــ� را بــرای شــرکت هــای کارگــزاری فراهــم کنــد امــا 
در صــورت موفقیــت نســبت ســود بــه ریســک فزونــ� یافتــه و م� توانــد 

شرکت های کارگزاری را از سایر رقبا متمایز ســــــازد.

در مقایســه نمودار شــماره ۱ و نمودار شــماره ۳ متوجه م� شــویم در 
زمانیکــه کارگــزاری بــا رویکــرد شــماره ۱ وارد نقطــه بحرانــ� م� شــود 
کارگزاری با رویکرد شماره ۳ وارد نقطه عطف و سبقت گرفتن از رقبا 
م� شــود. فلــذا در یــک جمع بنــدی م� تــوان بیــان داشــت؛ اگرچــه 
مــدل اول یــا همــان نمــودار اول در کوتاه مــدت اثربخــش اســت امــا 
ــه الگــوی موفــق برخــ� از کارگــزاران،  ــا توجــه ب ــاً ب در بلندمــدت قطع

نمودار شماره ۳ م� تواند مدل موفق تری تلق� گردد.

 ساختار سود آوری کارگزاری ها
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ســه رهیافــت مهــم در کســب رتبــه کارگــزاری طبــق وجــود دارد کــه هــر کــدام 
مزایــا و ریســک هــای خــود را دارد کــه بعضــاً مــ� تــوان در ســه حالــت آنهــا را 
همزمــان بــا یکدیگــر و یــا مجــزا در شــرکت کارگــزاری عملیاتــ� نمــود. ایــن 

رهیافت ها عبارتند از:

۱. جــذب بازاریــاب واعطــای نمایندگــ� در ســطح کشــور و ارائــه تخفیفــات فراتــر 
از مصوبات کانون

 
۲. حضــور نهادهــای مالــ� باالســری شــرکت کارگــزاری بــه عنــوان یکــ� از ارکان 

فعال در بازارسرمایه همانند تأمین سرمایه و شرکت های سبدگردان
 

۳. ارائــه خدمــات مبتنــ� بــر Tech و یــا همــکاری هــای مشــترک بــا نهادهــای 
آموزش� و فعال در حوزه تحلیل

     در خصــوص بنــد ۱ یکــ� از ســهل الوصــول تریــن و ســریع تریــن راههــای 
دســت یابــی بــه درآمــد و رتبــه بــاال اعطــای نمایندگــ� و جــذب بازاریابــان فعــال 
از  بســـــــــیاری  بیــن  در  موضــــــــوع  ایــن  کــه  اســت.  بهــادار  اوراق  حــوزه  در 
کارگــزاری هــای خصوصــ� جــاری مــ� باشــد. امــا بایــد در نظــر گرفــت کــه بــر 
ــ� رغــم ســهل الوصــول  ــن کارمزدهــا عل ــف" ای خــالف کارمــزد هــای مــدل "ال
بــودن آنهــا بــرای یــک دوره کوتــاه مــدت نهایــت یکســاله مناســب بــوده و 
ریســک هــای بــاالی عملـــــــیات�، اعتبــاری، نقـــــــــدینگ� و بدهــ� هــای آتــ� کــه 
مــ� توانــد ناشــ� از بیمــه و مالیــات بازاریابــان باشــد، ایــن کارمــزد هــا را در 

طبقــــــه ی درآمدهای سهل الوصول و غیر پایدار قرار داده است.

       در خصــوص بنــد ۲ بــا شــکل گیری گــروه مالــ� و شــرکت تأمیــن ســرمایه و 

متمرکــز شــدن فعالیــت هــای ســرمایه گــذاری و تأمیــن ســرمایه مــ� تــوان بــه 
افزایــش کارمزدهــای شــرکت کارگــزاری از محــل معامــالت تأمیــن ســرمایه 
امیــدوار بــود. ایــن کارمزدهــا عمدتــاً بــا ریســک عملیاتــ�، ریســک اعتبــاری و 
ریســک نقدینگــ� کــم مواجــه بــوده و کارمزدهــای کارگــزاری از ایــن منظــر دچــار 
مخاطــرات نبــوده و احتمــال وصــول کارمــزد بســیار باالســت. درآمدهــای کســب 
شــده از ایــن محــل معمــوالً تحــت عنــوان درآمدهــای نیمــه پایــدار طبقــه بنــدی 
مــ� شــوند. بــه ایــن دلیـــــــل بــه عنــــــوان درآمــــــد نیمــه پایــدار طبــــــقه بنــــــــــدی 
م� شــوند که معموالً همبســتگ� باالیی با صعود و نزول شــاخص بورس دارند.

      در خصــوص بنــد ۳ بســیاری از شــرکت هــای کارگــزاری دارای رتبــه برتــر کــه 
عمدتــاً بخــش خصوصــ� مــ� باشــند، در طــ� ســالهای اخیــر بــه دنبــال ارتقــای 
ــر بســتر فــن آوری تهیــه شــده  خدمــات خــود بــوده کــه ایــن خدمــات اغلــب ب
اســت. بــا توجــه بــه اینکــه درآمدهــای نیمــه پایــدار نهــاد باالســری و درآمدهــای 
ناپایــدار بازاریــاب نمــ� توانــد راهــکار مناســبی بــرای کســب رتبــه بیســتم باشــد، 
راهبــرد شــرکت کارگــزاری بایــد بــه گونــه ای طراحــ� شــود کــه در کوتــاه مــدت و 
میــان مــدت ضــــــمن بـهـــــــره گیری از بندهــای "الــف و ب" بتوانــد برنامــه هــای 
بــر  مبتنــ�  خدمــات  ســمت  بــه  کــه  نمایــد  تدویــن  گـــونه ایی  بــه  را  خــود 
Tech پیــــــش رفته تا بتـــــــواند ضمن ارتقـــــــــای درآمد و جایگاه خود به منابع 

درآمدی پایدار دســــت یابد.
در ادامــه بــه منظــور تشــریح بهتــر مــوارد مذکــور، ریســک و بــازده بــه صــورت 

نمودار تشـــــریح شده اند:

مفروضات:
گرفــــــته شده است.--  محور افق� بیانگر افق زمان� Time اســت که بازه زمان� ۵ ســاله در نظر 
شـــــرکت) اســــت.--  محــور عمــودی بیانگــر Rm ( بــازده صنعــت کارگــزاری) و Rp (ســود خالــص 
بــازده  اســت بــه دلیــل اینکــه هزینه هــای شــرکت کارگــزاری اعــم از هزینــه هــای -- ســود خالــص معیــار بهتــری جهــت نمایــش مصالحــه ریســک و 
ــات�  ــه های غیرعملیــــ ــعه و هزینـــــ ــق و توســــ ــه های تحقیــــ عملیاتــ� و هزینــــــ

در آن مســتتر م� باشد.
عنوان صرف ریسک در نظر گرفته ایم. --  بــه منظــور ساده ســازی مفهــوم صــرف ریســک مابه التفــاوت Rm و Rp بــه 

نمودار شماره یک
بنــد شــماره  مــوارد مشــروح در  بیان کننــده  یــک  نمــودار شــماره 
نظــر  در  بایــد  کارگــزاری  هــای  شــرکت  عبارتــ�  بــه  اســت.  یــک 
بــازار در  از  افزایــش ســهم  رتبــه و  بــا کســب  کــه  باشــند  داشــته 
حــوزه کاال، اوراق بهــادار و صندوق هــای ســرمایه گذاری بــا فــرض 
عــدم  و   OMS بــه  مربــوط  محــــــــــدودیت  پلتفــــــــرم های  اینکــه 
وجــود تأمیــن ســرمایه را دارد، اقــدام نمایــد. قاعدتــاً  در ایــن مــدل 
ســود خالــص شــرکت کارگــزاری در کوتــاه مــدت افزایــش چشــمگیر 
افزایــش  نیــز  کارگــزاری  شــرکت  بــازار  از  ســهم  و  رتبــه  و  داشــته 
شــدید و قابــل مالحظــه  ای خواهنــد داشــت. امــا بــا گذشــت زمــان 
ریســک جامــع شــرکت کارگــزاری امــکان فزونــ� بــر بــازده را داشــته 
احتمــال  کارگــزاری  ریســک  صــرف  بعــد،  بــه  بحرانــ�  نقطــه  از  و 

اینکــه منفــ� بشــود بســیار زیـــــــــاد اســــــــــت.

نمودار شماره دو:
نمــودار شــماره دو تشــریح کننده مــوارد بنــد ۲ م� باشــد. بــه عبارتــ� 
کارگــزاری هــا دارای زنجیــره خدمــات مالــ� از جملــه شــرکت تأمیــن 
ســرمایه، صندوق های ســرمایه گذاری متنوع و ســبدگردان� م� باشــند. 
در ایــن مــدل صــرف ریســک در طــول دوره تقریبــا مبلــغ ثابــت اســت 
بــه طوریکــه در ابتــدا بــازده صنعــت کارگــزاری و ســود خالــص شــرکت 
بــا شــیب مالیمــ� صعــودی و بعــد از گــذر زمــان بــه دلیــل افزایــش 
هزینه هــا از جملــه هزینه هــای طــرح و توســعه، هزینه هــای پرســنل�، 
بــا  و  م� شــود  کــم  شــرکت  خالــص  ســود  نگهــداری  و  اســتهالک 
گذشــت زمــان ریســک جامــع شــرکت کارگــزاری امــکان فزونــ� بــر 
بــازده را داشــته و از نقطــه بحرانــ� بــه بعــد، صــرف ریســک کارگــزاری 
احتمــال اینکــه منفــ� بشــود وجــود دارد امــا مــدت زمــان رســیدن بــه 
نقطــه بحرانــ� طوالن� تــر از مــدل شــماره یــک م� باشــد. پیش بینــ� 
ــه دلیــل کــم  م� شــود کــه شــرکت هــای کارگــزاری در ایــن ســاختار ب
باشــد و  نداشــته  پذیــرش ریســک  قــدرت  نــرخ ســودده�،  شــدن 
قاعدتــاً رفتــار محافظــه  کارانه تــری را اتخــاذ کنــد. ایــن نمــودار بیانگــر 
همــان جملــه معــروف آهســته و پیوســته اســت امــا انتظــار افزایــش 

سهم از بازار و رتبه کارگزاری ها در بلندمدت وجود ندارد.

نمودار شماره ۳:
نمودار شماره ۳ مدل� را بیان م� کند که در بند شماره ۳ ذکر شده 
هــای  شــرکت  هــر  بــرای  آرمانــ�  هــدف  یــک  م� توانــد  کــه  اســت 
کارگــزاری باشــد. بــه عبــارت دیگــر، بــا انجــام مخــارج طــرح و توســعه 
در حــوزه IT و راه انــدازی OMS و بــه طــــــــــــور کامــــــل تر زنجیــره UI و 
ــد  ــتر Fintech م� باشـــــ ــه خدماتــ� کــه در بســــ Backoffice و ارائ
ــد بســیاری از شــرکت های کارگــزاری پیشــرو در ایــن  ــوان همانن م� ت
زمینــه درآمدهــای پایــدار و باکیفیــت ســاخت. نکتــه مهمــ� کــه در 
نمودار نیز به آن اشاره شده است امکان fail شدن و عدم موفقیت 
پــــروژه هـــــــای مبتنــ� بــر IT اســت کــه م� تــــــواند در کوتــاه مـــــدت 
ریســک های عملیاتــ� را بــرای شــرکت هــای کارگــزاری فراهــم کنــد امــا 
در صــورت موفقیــت نســبت ســود بــه ریســک فزونــ� یافتــه و م� توانــد 

شرکت های کارگزاری را از سایر رقبا متمایز ســــــازد.

در مقایســه نمودار شــماره ۱ و نمودار شــماره ۳ متوجه م� شــویم در 
زمانیکــه کارگــزاری بــا رویکــرد شــماره ۱ وارد نقطــه بحرانــ� م� شــود 
کارگزاری با رویکرد شماره ۳ وارد نقطه عطف و سبقت گرفتن از رقبا 
م� شــود. فلــذا در یــک جمع بنــدی م� تــوان بیــان داشــت؛ اگرچــه 
مــدل اول یــا همــان نمــودار اول در کوتاه مــدت اثربخــش اســت امــا 
ــه الگــوی موفــق برخــ� از کارگــزاران،  ــا توجــه ب ــاً ب در بلندمــدت قطع

نمودار شماره ۳ م� تواند مدل موفق تری تلق� گردد.

Rm-Rp (بازده صنعت کارگزاری – سود خالص شرکت) :صرف ریسک

۵
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با توجه به موج تورم� که در کشور آغاز شده و ما آن را در بسیاری 
از اقالم مصرف� مردم مشاهده م�        کنیم،  بازار سهام در هفته 
جاری روند مثبت� داشت، به  ویژه آنکه این رشد از هفته گذشته 
قیمت  افزایش شدید  و شاهد  گرفته  خود  به  بیشتری  سرعت 
کاالهای اساس� هستیم و بسیاری از صنایع هم به زودی افزایش 
نرخ محصوالت خود را اعالم خواهند کرد. بنابراین این افزایش 
قیمت ها روی بازار سرمایه تأثیر مثبت داشته و باعث رشد بازار 
شده است. همچنین افزایش ۰٫۵ درصدی نرخ بهره         توسط فدرال
 رزرو، باعث افزایش انتظارات تورم� در بازارهای جهان� گردید که 
در نتیجه آن بهای کامودیت� ها نیز افزایش یافت که در نتیجه به 
قیـــــمت  و  تورم  عامل  دو  به  تهـــــــران  بورس  وابســـــتگ�  دلیل 
کامودیت�        ها شاخص کل در هفته منته� به ۲۱ اردیبهشت ماه با 

رشد ۱٫۳ درصدی رشد ۲۰،۶۰۰ واحدی را تجربه کرد.
با  را  آرایش معامـــــالت� خود  بورس� ها  ای که گذشت  در هفته 
یارانه های جدید تطبیق دادند. به این ترتیب شاهد افزایش تقاضا 
در صنایع تولیدکننده کاالهای اساس� بودیم. سرمایه         گذاران در 
هفته گذشته ترجیح دادند سرمایه خود را روانه سهام� کنند که 
این   در  م�         برند.  را  انتفاع  بیشترین  تومان�  با حذف دالر ۴۲۰۰  

خصوص م� توان به دو گروه زراعت و محصوالت غذایی اشاره 
کرد که در صدر تقاضای حقیق�         ها جای گرفتند و حت� یک� از 
نمادهای زراع� با وجود ارزش بازار پایین در روز سه شنبه سومین 
نماد با اثرگذاری مثبت بر شاخص کل بود. یک� دیگر از صنایع 
که  م� باشــــد  دارو  صنــــعت  تومان،   ۴۲۰۰ ارز  حذف  از  متـــــأثر 
دارویی         ها که همیشه در انتظار حذف دالر ۴۲۰۰ بودند اما به  نظر 
دلیل  به  دارویی         ها  معوق  مطالبات  ناخوشایند  تجربه  م� رسد 
کمبود منابع بیمه سالمت در سال های ۹۴ و ۹۵ و روند رو به افزایش 

دوره وصول مطالبات این شرکت ها در آن سال ها حاال نیز سرمایه
واقع�  رشد  به  چندان  معامله         گران  تا  م� کند  هراسان  را           گذاران 
نباشند.  امیدوار  تومان�  دالر ۴۲۰۰   حذف  با  دارویی         ها  سودآوری 
بورس تهران این روزها نیم نگاه� هم به نرخ دالر دارد بطوریکه 
در روز سه شنبه قیمت دالر از مرز ۲۹ هزار تومان گذشت که 
و  برجام  احیای  مذاکرات  روند  از  مثبت  اخبار  کاهش  آن  دلیل 

انتظارات تورم� م� باشد.
شاید بتوان افت بازار کریتوکارنس� در هفته های اخیر را یک� از 
دالیل رشد بازار برشمرد چرا که در دو سال اخیر این بازار نیز در 
حال تبدیل شدن به رقیب بازار سرمایه بوده است. در هفته های 
اخیر با تصویب افزایش نرخ بهره ۰٫۵ درصدی فدرال رزرو، بازار 
بطوریکه   است  شده  همراه  ای  مالحظه  قابل  افت  با  رمزارزها 
قیمت بیت         کوین که در گذشته         ای نه  چندان دور تا حدود ۷۰ هزار 
دالر نیز رشد کرده بود، پس از تجربه افت چند هفته         ای، در روز 
سه شنبه تا ۲۹  هزار دالر نیز نزول کرد و دیگر ارز های دیجیتال 
نیز روندی مشابه را تجربه کردند. به عقیده کارشناسان، این روند 
نفع  به  غیرمستقیم م� تواند  به طور  و  زمان�  تاخیر  با  کاهش� 
بورس�          ها تمام شود. در صورت تداوم افت بازار رمزارزها، ممکن 

است شاهد خروج پول از این بازار ط�  ماه های آت� باشیم.
شاخص  کل بورس روزهای نوسان� و منف� ۱۴۰۰ را از بهمن پشت 
 سر گذاشته و این روزها در کانال ۵/ ۱میلیون واحدی قرار دارد. 
گمانه  زن� ها نشان م� دهد شاخص  کل پتانسیل عبور از کانال 
مذکور را دارد و حت� م�               تواند قله های جدیدی فتح کند. چنین 
شرایط� موجب تغییر حاکمیت جو فرسایش� شده و سطح کل� 
فعالیت در بازارها را افزایش م� دهد که عموما نشانه خوبی برای 

سرمایه              گذاران است. 

گزارش وضعیت بازار

۷
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۸

شاخص بورس در این هفته کار خود را با ۱,۵۴۳,۸۴۷ واحد شروع و در پایان هفته با ۱٫۳ درصد رشد در ۱,۵۶۴,۴۴۹ واحد کار خود را به پایان برد. در جریان داد و ستد های چهارشنبه 
۲۱ اردیبهشت ماه در اخرین روز کاری هفته بازار سرمایه، شاخص بورس با رشد ۲۴,۹۱۸ واحدی همراه بود. بیشترین اثر مثبت بر دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای 
معامالت� شرکت های فوالد مبارکه اصفهان، سرمایه گذاری غدیر و سرمایه گذاری تامین اجتماع� شد و در مقابل شرکت های بانک سینا، پل پروپیلن جم و کارت اعتباری ایران کیش با 

افت خود مانع افزایش بیشتر نماگر بازار سهام شدند.
در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۳میلیارد و ۱۵۹میلیون ورقه به  ارزش ۳هزار و ۴۷۰میلیارد تومان در ۳۴۰هزار نوبت، شاخص فرابورس ۳۰۶ واحد رشد کرد و در ارتفاع ۲۱هزار 

و ۳۹۶واحد قرار گرفت.
در این بازار هم امروز بیشترین اثر مثبت بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معامالت� پتروشیم� مارون، پتروشیم� تندگویان و سرمایه گذاری صبا تامین شد و در مقابل شرکت های 

تولید نیروی برق دماوند، نفت پاسارگاد و توسعه فناوری اطالعات خوارزم� بیشترین اثر مثبت را بر این شاخص به نام خود ثبت کردند.

۱۴۰۱/۰۲/۲۱

روند شاخص کل بورس
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۹

ورود و خروج حقیقی

در بازار این هفته شاهد خروج ۲۳۱ میلیارد تومان پول حقیق� در بازار بودیم. در روز پایان� کاری هفته جریان تغییر مالکیت حقوق� به حقیق� کار خود را با ورود ۲۸۰ میلیارد تومان 
بــــه پایان رســــاند.
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۱۰

  -  ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

ارزش معامالت خرد

در نمـــــودار فوق روند ارزش معامالت خرد (سهام + حق تقدم) در هفته جاری قابل مشـــــاهده هست، همانطور که م� بینیم بیشـــــترین ارزش معامالت خرد ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ به ارزش 
۷۰۳۶ میلیارد تومان انجام گردیده است. میانگین ارزش معامالت خرد در این هفته ۶۵۳۹ میلیارد تومان م� باشد. 
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۱۱

حجم معامالت به تفکیک صنعت

حجم معامالت این هفته نیز نسبت به هفته گذشته رشد داشته است. در گروه خودرویی که همچنان معامالتش تحت تاثیر واگذاری بلوک هاست، حجم معامالت خود را در اواسط 
هفته تا حد ۳,۰۳۳ میلیون برگه سهم باال برده و میانگین حجم معامالت در این گروه به ۲،۵۸۷ میلیون برگه سهم رسیده است. میانگین گروه خودرویی نسبت به هفته گذشته کاهش 
۴۰ را شاهد بوده است. میانگین حجم معامالت در گروه های بانک، چند رشته ای و فلزات اساس� نسبت به هفته گذشته رشدی در محدوده ۲۰ ال� ۳۰ درصدی داشته است.اما در 

گروه زراعت که این هفته مورد توجه بازار بود میانگین حجم معامالت نسبت به هفته گذشته رشد ۹۰ درصدی داشته است.

حجم معامالت به تفکیک صنعت (واحد به میلیون عدد)
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۱۲

حــق تقــدم

نمودار فوق مقایسه قیمت سهام های دارای حق تقدم در آخرین روز هفته ۲۱ اردیبهشت ماه م� باشد.
توجه کنید که مبلغ ۱۰۰۰ ریال حق تقدم در فاصله درصدی میان قیمت سهم با حق تقدم محاسبه شده است.

هفته نامه تحلیل� | هفته منته� به ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

   
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۱
,۳

۳۸
  

 ۲
,۳

۷۹
  

 ۴
,۴

۰۰
  

 ۴
,۶

۳۱
  

 ۱
,۹

۴۵
  ۲۵

۴۷
 

۲,
۵۳

۸ 

۴,
۹۳

۱ ۵,
۴۷

۹ 

۷,
۳۶

۰ 

۳,
۶۰

۹ 

۳,
۶۸

۰ 

۳.۷ ۲۲.۵ ۳۰.۷ ۱.۵  ۴۵.۹ ۸.۶ 

۱۰۰,۰۰۰.۰

۸۰,۰۰۰.۰

۶۰,۰۰۰.۰

۴۰,۰۰۰.۰

۲۰,۰۰۰.۰

۰.۰

 -

 ۱,۰۰۰

 ۲,۰۰۰

 ۳,۰۰۰

 ۴,۰۰۰

 ۵,۰۰۰

 ۶,۰۰۰

 ۷,۰۰۰

 ۸,۰۰۰

 ۹,۰۰۰

 ۱۰,۰۰۰

      

- ۲۱ ۱۴۰۱ - )( 



۱۳

بازدهی صنایع

در نمودار باال بازده� به تفکیک صنایع را  در هفته جاری شاهد هستیم. صنعت زراعت و خدمات وابسته با بازده� ۱۵ درصد بیشترین بازده� را به سرمایه گذاران خود در این صنعت 
را داده است. صنعت چاپ نیز با ۵ درصد کمترین بازده� را در این هفته داشته است.
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۱۴

بیشترین خروج پول حقیق� در گروه صندوق های با درآمد ثابت با ۶۵۸ میلیارد تومان اتفاق افتاد. در جایگاه دوم نیز گروه فلزات اساس� با ۱۳۲ میلیارد تومان بیشترین خروج پول 
حقیق� را داشت. این هفته گروه های زراعت و غذایی در پی افزایش نرخ در این محصوالت توجه بازار را به خود جلب کرده و  بیشترین حجم ورود پول حقیق� را شاهد بودند.

ورود و خروج و پول حقیقی به تفکیک صنعت
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۱۶

در پایان روز سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ طبق اخرین گزارش اعالم� میانگین نرخ اسناد خزانه معامله شده در بازار سرمایه به ۲۲٫۶ درصد رسید. در نمودار فوق روند ۲۰ روز 
گذشته میانگین YTM اسناد خزانه اسالم� را مشاهده م� کنید.
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# فزر
بــه  شــرکت پویــا زرکان آق دره در ســال مالــ� ۱۴۰۰ موفــق 
کــه  گردیــد  ســهم  هــر  ازای  بــه  ســود  ریــال   ۶٫۹۰۷ کســب 
نســـــــــبت بــه ســال مالــ� قبــل جهــــــــش ۶/۵ برابــری را نشـــــان 
م� دهــد. ایــن شــرکت در گــزارش شــفاف ســازی اعــالم نمــود 
کــه علــت رشــد ســود عملــــــــــیات�، افزایــش نــرخ فـــــــــــروش 
کانســــــــنگ طــال بــا توجــه بــه تغییــرات نــرخ طــال، کاهــش نــرخ 
هزینـــــه حقــوق دولتــ� بــا توجــه بــه عیــار کانســـــــنگ طــالی 
بــوده  فرعــ�  شــرکت های  ســود  افـــــــــزایش  و  استــــــــخراج� 

ــت. اســـــــ

# وات�
مزايــده  طــ�  دماونــد  آتيــه  ســــــــرمايه گذاری  گــروه  شــركت 
فرآورده  هــای  شــركت  ســهام  از  درصــد   ۸۶/۳۶ عمومــ� 
ســاختمان� را بــه شــركت گــروه توســعه صنعتــ� خودروســازی 
زر واگذار نمود. سود حاصل از اين واگذاری ۵٫۵۵۴ ميليارد ريال 
م� باشــد. الزم بــه ذكــر اســت شــركت صنعتــ� زر مــاكارون بــه 
ميزان ۱۲٪ در سهام شركت گروه توسعه صــــــنعت� خودروسازی 

زر ســرمايه گذاری نمـــــــــوده اســت.

# وبملت
متعاقــب دریافــت بــرگ تشــخیص مالیــات ســال ۱۳۹۸ و پــس از 
طــرح شــکایت بانــک ملــت در هیــأت حــل اختــالف مالیاتــ� و 
حســب پیگیری هــای بــه عمــل آمــده مالیــات تشــخیص� تعدیــل 
و از مبلغ ۱۳۲،۲۷۵ میلیارد ریال به مبلغ ۴۹،۱۷۰ میلیارد ریال 

کاهش یافته است.

# های وب
مالــ�  افـــــــزايش ســــــــــود عملياتــ� ســال  دليــل  هــای وب 
ــه افزايــش  ــاً مربــوط ب ۱۴۰۰ نســبت بــه ســال قبــل را عمدت
 ،TRUNk FCP و  درآمــد ناشــ� از مشــتركين پروانه هــای 
تكميــل و شناســايی درآمــد دو قــرارداد بــا موضــوع ايجــاد 
پوشـــــــش صــوت و ديتــا در روســتاها و تكميــل ســايت ها 
USO عنــوان نمــود. بــا توجــه بــه اينكــه شــركت  در مناطــق 
از  انباشــته  ســود  ريــال  ميليـــــــارد   ۵٫۹۰۱ مبلــــــغ  دارای 
ســنوات قبــل از ســـــال ۱۴۰۰، مبلــغ ۱۵٫۶۳۳ ميليــارد ريــال 
و  قانونــ�  اندوخــــــــــته  كســر  از  پــس  جــاری  ســال  ســــــــود 
DPS بــوده و همچـــــــنين تعهــد  ۱۰ درصــد  تقســيم حداكثــر 
سهــــــــــامدار عمــده شــركت مبنــ� بــر افزايــش ســرمايه تــا 
مالياتــ�  اظــــــــــــــــهارنامه  ارائــه  قانونــ�  مهلــت  از  قبــــــــــل 
ماليــــــــات�،  معـــــافيـــــــــت  از  اســـــــــــتفاده  منظــــــــور  بــه 
ذخيــره ای از بابت ماليات عملكرد سال ۱۴۰۰ در حساب ها 

منظــور نكــرده اســت.

# شــبهرن
در  بهــران  نفــت  پااليشــگاه  كيفــ�  توســعه  و  تــوازن  طــرح 
محصــوالت  رســيد.  بهره بــرداری  بــه  مــاه  ارديبهشـــــــت 
ســطح  روغن هــای  انــواع  عرضــه  و  توليــد  در  طــرح  ايــن 
بخـــــــش  و  م� شــود  بكارگــــــــرفته  صنعتــ�  و  بــاال  كيفــ� 
قابــل توجهــ� از آن بــه بازارهــای صادراتــ� عرضــه خواهــد 
شــد. ســود مــورد انتظــار از پــروژه در حــدود ۱٫۶۰۰ میلیــارد 
۲ ســال و  ــردد و مــدت اجــرای طــرح  ریــال بــرآورد م� گــــــــ

ــد. دو مــاه مــ� باشـــــ

ل گ�ده  اخبار کدا

۱۸
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# جم پيلن
شــركت پلــ� پروپيلــن جــم در گــزارش شــفاف ســازی خــود اعــالم 
نمــود علــت افزايــش ســود عملياتــ� ايــن شــركت نســبت بــه 
دوره مشــابه ســال قبــل عمدتــاً بــه دليــل افزايــش نــرخ فــروش 
 ۳۶۱٫۰۰۰ بــه   ۲۳۸٫۰۰۰ از  كيلــو  هــر  (ميانگيــن  محصــوالت 
ريــال) م� باشــد. همچنيــن الزم بــه ذكــر اســت نــرخ فــروش 
پلــ�  جهانــ�  نرخ هــای  عامــل  دو  از  متأثــر  نيــز  محصــوالت 

پروپيلن و نرخ ارز م� باشد.

# شپارس
شــركت بيــن المللــ� محصــوالت پــارس علــت كاهــش ســود 
عملياتــ� نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل را افزايــش قيمــت 
مــواد اوليــه داخلــ�، افزايــش نــرخ جهانــ� برخــ� مــواد خارجــ� و 
فــروش  نــرخ  اصــالح  عــدم  و  ارز  نــرخ  افزايــش  همچنيــن 

محصوالت داخل� اعالم نمود.

# رنيك
شــركت جنــرال مكانيــك بيــان نمود مجــوز عقد قــرارداد پروژه جبل 
الکتاب به مبلغ ۲۸۰ ميليون درهم از حکومت شارجه به اداره راه و 
مواصــالت شــارجه ابــالغ گرديــد؛ بــا توجــه بــه صــدور ايــن مجــوز، 
اداره راه و مواصــالت شــارجه اقدامــات الزم بــه منظــور انجــام پــروژه 
بــا شــرکت جنــرال مکانيــک را در دســتور کار خــود قرار خواهــد داد.

# سيمرغ
شــركت ســـــــــيمرغ علــت افزايــش ســود عملياتــ� را افزايــش 
مقدار توليد (تخم مرغ ۲۳/۹۰ درصد، جوجه يكروزه تخمگذار 

۸/۹۵ درصد) و افزايش نرخ فروش ( تخم مرغ ۲۶/۹۲ درصد، 
جوجــه يكــروزه گوشــت� ۳۴/۳۰ درصــد، جوجه يكروزه تخمگذار 

۵۲/۵۶ درصد) بيان داشت.

# خصدرا
شــركت پژوهــش صنعــت نفــت صــدرا ســاحل قــرارداد ســاخت 
كشت� دوم ۳٫۵۰۰ تن� به مبالغ ارزی و ريال� برابر ۸/۱ ميليون 
مازنــدران  كشــتيران�  شــركت  بــا  ريالــ�  ميليــارد   ۶۹۱ و  يــورو 
منعقــد نمــود. اجــرا پــروژه توســط شــركت صــدرا و ۸۰٪ ســود 

اجرا متعلق به صدرا و ۲۰٪ متعلق صدرا ساحل خواهد بود.

# ولبهمن
شــــــــركت بهمــن ليزينــگ در نظــــــــر دارد در ســال ۱۴۰۱ بــا هــدف 
حجــم  افزايــش  آن  پــی  در  و  نقدينگــ�  خــروج  از  جلوگيــری 
فعاليــت عملياتــ� شــركت و بهبــود ســاختار مالــ� و افزايــش حــد 
اعتبــاری جهــت اخــذ تســــــهيالت بانكــ� بيشــتر و همچـــــــنين 
بهــره وری از معافيــت ماليــات بــر درآمــد ســود تقســيم نشــده و 
انتقــال يافتــه بــه حســاب ســرمايه اقــدام بــه افزايــش ســرمايه از 

محل سود انباشته نمايد.

# تمحركه
بــا اعــــــــالم رسمـــــــــی شــرکت تــام ايــران خــــــــــودرو، شــــــــرکت 
ماشــين ســازی نيــرو محرکــه در مناقصــه ســاخت درايــو و ســتون 
ــروژه k۱۲۵ ايــن شــرکت بــه مبلــغ بيســت و يــک ميليــارد و  پـــــــ
دويســت و ســ� و هشــت ميليــون و نهصــد و هشــتاد هــزار ريــال 

بعنوان برنده اعـــــــالم شد.



۱۹

# فزر
بــه  شــرکت پویــا زرکان آق دره در ســال مالــ� ۱۴۰۰ موفــق 
کــه  گردیــد  ســهم  هــر  ازای  بــه  ســود  ریــال   ۶٫۹۰۷ کســب 
نســـــــــبت بــه ســال مالــ� قبــل جهــــــــش ۶/۵ برابــری را نشـــــان 
م� دهــد. ایــن شــرکت در گــزارش شــفاف ســازی اعــالم نمــود 
کــه علــت رشــد ســود عملــــــــــیات�، افزایــش نــرخ فـــــــــــروش 
کانســــــــنگ طــال بــا توجــه بــه تغییــرات نــرخ طــال، کاهــش نــرخ 
هزینـــــه حقــوق دولتــ� بــا توجــه بــه عیــار کانســـــــنگ طــالی 
بــوده  فرعــ�  شــرکت های  ســود  افـــــــــزایش  و  استــــــــخراج� 

ــت. اســـــــ

# وات�
مزايــده  طــ�  دماونــد  آتيــه  ســــــــرمايه گذاری  گــروه  شــركت 
فرآورده  هــای  شــركت  ســهام  از  درصــد   ۸۶/۳۶ عمومــ� 
ســاختمان� را بــه شــركت گــروه توســعه صنعتــ� خودروســازی 
زر واگذار نمود. سود حاصل از اين واگذاری ۵٫۵۵۴ ميليارد ريال 
م� باشــد. الزم بــه ذكــر اســت شــركت صنعتــ� زر مــاكارون بــه 
ميزان ۱۲٪ در سهام شركت گروه توسعه صــــــنعت� خودروسازی 

زر ســرمايه گذاری نمـــــــــوده اســت.

# وبملت
متعاقــب دریافــت بــرگ تشــخیص مالیــات ســال ۱۳۹۸ و پــس از 
طــرح شــکایت بانــک ملــت در هیــأت حــل اختــالف مالیاتــ� و 
حســب پیگیری هــای بــه عمــل آمــده مالیــات تشــخیص� تعدیــل 
و از مبلغ ۱۳۲،۲۷۵ میلیارد ریال به مبلغ ۴۹،۱۷۰ میلیارد ریال 

کاهش یافته است.

# های وب
مالــ�  افـــــــزايش ســــــــــود عملياتــ� ســال  دليــل  هــای وب 
ــه افزايــش  ــاً مربــوط ب ۱۴۰۰ نســبت بــه ســال قبــل را عمدت
 ،TRUNk FCP و  درآمــد ناشــ� از مشــتركين پروانه هــای 
تكميــل و شناســايی درآمــد دو قــرارداد بــا موضــوع ايجــاد 
پوشـــــــش صــوت و ديتــا در روســتاها و تكميــل ســايت ها 
USO عنــوان نمــود. بــا توجــه بــه اينكــه شــركت  در مناطــق 
از  انباشــته  ســود  ريــال  ميليـــــــارد   ۵٫۹۰۱ مبلــــــغ  دارای 
ســنوات قبــل از ســـــال ۱۴۰۰، مبلــغ ۱۵٫۶۳۳ ميليــارد ريــال 
و  قانونــ�  اندوخــــــــــته  كســر  از  پــس  جــاری  ســال  ســــــــود 
DPS بــوده و همچـــــــنين تعهــد  ۱۰ درصــد  تقســيم حداكثــر 
سهــــــــــامدار عمــده شــركت مبنــ� بــر افزايــش ســرمايه تــا 
مالياتــ�  اظــــــــــــــــهارنامه  ارائــه  قانونــ�  مهلــت  از  قبــــــــــل 
ماليــــــــات�،  معـــــافيـــــــــت  از  اســـــــــــتفاده  منظــــــــور  بــه 
ذخيــره ای از بابت ماليات عملكرد سال ۱۴۰۰ در حساب ها 

منظــور نكــرده اســت.

# شــبهرن
در  بهــران  نفــت  پااليشــگاه  كيفــ�  توســعه  و  تــوازن  طــرح 
محصــوالت  رســيد.  بهره بــرداری  بــه  مــاه  ارديبهشـــــــت 
ســطح  روغن هــای  انــواع  عرضــه  و  توليــد  در  طــرح  ايــن 
بخـــــــش  و  م� شــود  بكارگــــــــرفته  صنعتــ�  و  بــاال  كيفــ� 
قابــل توجهــ� از آن بــه بازارهــای صادراتــ� عرضــه خواهــد 
شــد. ســود مــورد انتظــار از پــروژه در حــدود ۱٫۶۰۰ میلیــارد 
۲ ســال و  ــردد و مــدت اجــرای طــرح  ریــال بــرآورد م� گــــــــ

ــد. دو مــاه مــ� باشـــــ
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# جم پيلن
شــركت پلــ� پروپيلــن جــم در گــزارش شــفاف ســازی خــود اعــالم 
نمــود علــت افزايــش ســود عملياتــ� ايــن شــركت نســبت بــه 
دوره مشــابه ســال قبــل عمدتــاً بــه دليــل افزايــش نــرخ فــروش 
 ۳۶۱٫۰۰۰ بــه   ۲۳۸٫۰۰۰ از  كيلــو  هــر  (ميانگيــن  محصــوالت 
ريــال) م� باشــد. همچنيــن الزم بــه ذكــر اســت نــرخ فــروش 
پلــ�  جهانــ�  نرخ هــای  عامــل  دو  از  متأثــر  نيــز  محصــوالت 

پروپيلن و نرخ ارز م� باشد.

# شپارس
شــركت بيــن المللــ� محصــوالت پــارس علــت كاهــش ســود 
عملياتــ� نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل را افزايــش قيمــت 
مــواد اوليــه داخلــ�، افزايــش نــرخ جهانــ� برخــ� مــواد خارجــ� و 
فــروش  نــرخ  اصــالح  عــدم  و  ارز  نــرخ  افزايــش  همچنيــن 

محصوالت داخل� اعالم نمود.

# رنيك
شــركت جنــرال مكانيــك بيــان نمود مجــوز عقد قــرارداد پروژه جبل 
الکتاب به مبلغ ۲۸۰ ميليون درهم از حکومت شارجه به اداره راه و 
مواصــالت شــارجه ابــالغ گرديــد؛ بــا توجــه بــه صــدور ايــن مجــوز، 
اداره راه و مواصــالت شــارجه اقدامــات الزم بــه منظــور انجــام پــروژه 
بــا شــرکت جنــرال مکانيــک را در دســتور کار خــود قرار خواهــد داد.

# سيمرغ
شــركت ســـــــــيمرغ علــت افزايــش ســود عملياتــ� را افزايــش 
مقدار توليد (تخم مرغ ۲۳/۹۰ درصد، جوجه يكروزه تخمگذار 

۸/۹۵ درصد) و افزايش نرخ فروش ( تخم مرغ ۲۶/۹۲ درصد، 
جوجــه يكــروزه گوشــت� ۳۴/۳۰ درصــد، جوجه يكروزه تخمگذار 

۵۲/۵۶ درصد) بيان داشت.

# خصدرا
شــركت پژوهــش صنعــت نفــت صــدرا ســاحل قــرارداد ســاخت 
كشت� دوم ۳٫۵۰۰ تن� به مبالغ ارزی و ريال� برابر ۸/۱ ميليون 
مازنــدران  كشــتيران�  شــركت  بــا  ريالــ�  ميليــارد   ۶۹۱ و  يــورو 
منعقــد نمــود. اجــرا پــروژه توســط شــركت صــدرا و ۸۰٪ ســود 

اجرا متعلق به صدرا و ۲۰٪ متعلق صدرا ساحل خواهد بود.

# ولبهمن
شــــــــركت بهمــن ليزينــگ در نظــــــــر دارد در ســال ۱۴۰۱ بــا هــدف 
حجــم  افزايــش  آن  پــی  در  و  نقدينگــ�  خــروج  از  جلوگيــری 
فعاليــت عملياتــ� شــركت و بهبــود ســاختار مالــ� و افزايــش حــد 
اعتبــاری جهــت اخــذ تســــــهيالت بانكــ� بيشــتر و همچـــــــنين 
بهــره وری از معافيــت ماليــات بــر درآمــد ســود تقســيم نشــده و 
انتقــال يافتــه بــه حســاب ســرمايه اقــدام بــه افزايــش ســرمايه از 

محل سود انباشته نمايد.

# تمحركه
بــا اعــــــــالم رسمـــــــــی شــرکت تــام ايــران خــــــــــودرو، شــــــــرکت 
ماشــين ســازی نيــرو محرکــه در مناقصــه ســاخت درايــو و ســتون 
ــروژه k۱۲۵ ايــن شــرکت بــه مبلــغ بيســت و يــک ميليــارد و  پـــــــ
دويســت و ســ� و هشــت ميليــون و نهصــد و هشــتاد هــزار ريــال 

بعنوان برنده اعـــــــالم شد.
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گزارش ماهانه شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سرمایه (میلیون ریال):
۹۶۰,۰۰۰ پذیرفته شده در فرابورس 

مجموع فروش فروردین ۱۴۰۱: 
۲۳۲,۳۷۹ (میلیون ریال)

نسبت به ماه قبل:
۸٫۳۸ درصد افزایش

نسبت به ماه مشابه سال قبل:
۳۶٫۰۴ درصد افزایش

مجموع فروش تا پایان فروردین ۱۴۰۱:
۲۳۲,۳۷۹  (میلیون ریال)

نسبت به دوره مشابه سال قبل:
۳۶٫۰۴ درصد افزایش
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گزارش ماهانه شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | سال مال� ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

فروش ماهانه زشگزا
ابتدای فروردین ۱۴۰۰ - میلیون ریال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۷۰ ,۸۱۱  

۲۱۵ ,۱۱۰  

۱۴۷ ,۳۴۹ 

۱۸۸,۴۰۲  

۲۲۹,۴۷۴ ۲۴۲,۴۷۹ 
۲۲۲,۵۹۲ 

۲۳۶,۹۳۹ 
۲۶۷,۱۱۹  

۲۰۳,۳۵۴ 
۲۱۹ ,۷۴۳ ۲۱۴ ,۴۱۱  

۲۳۲,۳۷۹ 

            

۱۴۰۰ ۱۴۰۱ 



گزارش ماهـــانه ایران خــودرو

سرمایه (میلیون ریال):
۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸ پذیرفته شده در بورس

مجموع فروش فروردین ۱۴۰۱: 
۶۲,۷۶۰,۸۷۸ (میلیون ریال)

نسبت به ماه قبل:
۴۵٫۸۲ درصد کاهش

نسبت به ماه مشابه سال قبل:
۴۰٫۳۱ درصد افزایش  

مجموع فروش تا پایان فروردین ۱۴۰۱:
۶۲,۷۶۰,۸۷۸ (میلیون ریال)

نسبت به دوره مشابه سال قبل:
 ۴۰٫۳۱ درصد افزایش
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گزارش ماهانه شرکت ایران خودرو | سال مال� ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

فروش ماهانه خودرو
ابتدای فروردین ۱۴۰۰ - میلیون ریال

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

۴۴,۷۳۱,۶۹۴ 

۲۱ ,۴۸۲,۵۷۳ 

۴۷,۷۴۹,۶۷۸ 
۶۰ ,۹۱۴ ,۵۱۴  

۴۵,۱۱۶ ,۲۳۸ ۴۳,۳۳۸,۱۸۵  
۵۴,۳۲۰,۵۸۸ 

۷۰,۲۸۴,۵۴۷ 
۵۹,۴۰۹ ,۴۶۱  

۹۷,۸۶۹,۱۹۸  

۶۱ ,۳۶۴,۸۲۹ 

۱۱۵ ,۸۳۴,۹۰۵  

۶۲,۷۶۰ ,۸۷۸ 

           

۱۴۰۰ ۱۴۰۱ 
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#خکرمان
بررســ� رونــد قیمتــ� ســهم نشــان مــ� دهــد کــه در محــدوده  تــراز مقاومتــ� مهــم ۳۸۳۰ ریــال و خــط میانــ� کانــال قــرار دارد کــه در صــورت شکســت و تثبیــت بــاالی ایــن 

محدوده ســهم آماده حرکت  به ســمت اهداف ۴۳۶۰ و ۵۳۶۰ ریال خواهد شــد. معامله گران کوتاه مدت م� توانند حد زیان خود را تراز ۳۴۵۰ ریال قرار دهند.

تحلیل تکنیکال نماد خکرمان
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تحلیل تکنیکال نماد  کیسون
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۲۹

#کیسون
بررســــــی رونــد قیمـــــــــت� ســهم 
از  پــــــــس  م� دهـــــــد  نشــــــــان 
شــکل گیــری ســقف قیمتــ� در 
محــدوده ۷۲۰۰ ریــال ســهم وارد 
تــا  ای  پیچیــده  اصالحــ�  فــاز 
محــدوده ۱۲۴۰ ریــال شــده کــه 
 ۸۳ حــدود  ریــزش  آن  برآینــد 
بــا  و  بــوده  قیــــــــمت  درصــدی 
نزدیــک شــدن بــه حمایــت قــوی 
۱۲۴۰ ریــال و رســیدن اندیکاتــور 
بــه محــدوده اشــباع بــا افزايــش 
تقاضــای خوبــی همــراه شــد کــه 
برآیند آن رشد ۴۰ درصدی قیمت 
اســت، علــ� ایحــال قیمــت در  
نزدیک�  تراز مقاومت� مهم ۱۸۲۰ 
ریــال قــرار دارد کــه در صــورت 
ایــن  بــاالی  تثبیــت  و  شکســت 
بــه  حرکــت  آمــاده  محـــــــــدوده 
سمت اهداف ۲۰۸۰ و  ۲۴۷۰ ریال 

خواهـــــــــد شد. 
مــــدت  کوتــاه  معــــــامـــــــله گران 
م� تواننــــــــــد حــد زیــان خــود را 

تــراز ۱۶۷۰ ریال قرار دهند.
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گزارش تحلیلی نماد   زماهان
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معرفی شرکت و محیط فعالیت:
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شــركت مجتمع توليد گوشــت 
مرغ ماهان از شــركت های تحت 

پوشــش شركت سرمايه گذاری 
كشــاورزی كوثر بوده و زير 

مجموعه ســازمان اقتصادی كوثر، 
وابســته به بنياد شــهيد انقالب 
اســالم� م� باشد. اين شركت 

يكــ� از بزرگتريــن توليدكنندگان 
جوجه يكروزه گوشــت� در ايران 
اســت كه دارای مزارع پرورش 

مرغ مادر گوشــت� در مناطق 
مختــــــلف کشــــــــور از جمـــله 

اســتان های کرمان، لرستان، 
مازندران م� باشد.

ظرفیت تولید مرغ گوشــت� این 
فارم ها در مجموع تولید ســاالنه 

۴۱۳٫۰۰۰ قطـــــعه مرغ گوشــــت� 
م� باشــد. دو کارخانه جوجه 
کشــ� این شــرکت ساالنه ۳۹ 

میلیون جوجه یکروزه گوشــت� 
تولیــد مــ� کننــد و ظرفیت تولید 

کارخانه دان این شــرکت نیز بالغ 
بر ۵ تن در ســاعت م� باشــد. 

شــرکت ماهان در عین حال به 
صورت مشــارکت� و قراردادی در 

مزرعــه هــای غیر ملک� خود در 
تولیــد جوجــه یکــروزه و پولت نیز 

فعالیت دارد.



ترکیب سهامداران:
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۲۷



۲۸

ــه فــروش مــ� رســد و تولید و فروش: محصــوالت تولیــدی شــرکت شــامل جوجــه یکــروزه، مــرغ گوشــت� و تخــم مــرغ نطفــه دار مــ� باشــد. بخــش عمــده محصــوالت شــرکت در داخــل ب
درصــورت نیــاز و وجــود شــرایط الزم محصـــــــــــوالت شــرکت بــه کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس، عــراق و افغانســتان صــادر مــ� گــردد. بــا توجــه بــه زمزمــه ی افزایــش قیمــت 
تخــم مــرغ و مــرغ و در صــورت تحـــــــــقق ایــن امــر انتظــار مــ� رود بــا توجــه بــه محتمــل بــودن رشــد نــرخ فــروش محصـــــــــوالت، مبلــغ فــروش شــرکت بــا رشــد نســـــــبتا مطلوبــی 

در ســـــــال مال� جاری هــــــــــمراه باشــد.

- تمام� ارقام بر حســب میلیارد ریال اســت.
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ــا ۹۰ درصــد بهــای تمــام شــده شــرکت را مــواد مســتقیم مصرفــ� تشــکیل م� دهــد و مابقــ� شــامل دســتمزد مســتقیم و ســربار ســاخت مــ� باشــد. مــواد بهای تمام شده: حــدود ۸۰ ت
اولیــه شــرکت شــامل ذرت و کنجالــه ســویا مــ� باشــد. بــا توجــه بــه موجــودی پاییــن مــواد اولیــه شــرکت و رشــد قیمــت مــواد اولیــه انتظــار رشــد قابــل توجــه بهــای تمــام 
ــا توجــه بــه ســهم پاییــن هزینــه ســربار در بهــای تمــام شــده شــرکت، تاثیــر حامــل هــای انــرژی در تغییــرات بهــای تمــام  شــده شــرکت در ســال مالــ� جــاری را داریــم. ب

شــده تقریبا ناچیز اســت.

- تمام� ارقام بر حســب میلیارد ریال اســت.

۲۹
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- ســود خالص به ازای هر ســهم (ریال) م� باشــد.
- بــا توجــه بــه محصــول اصلــ� بــودن تخــم مــرغ و ســهم بــاالی درآمــدی آن تحلیــل حساســیت ســود بــر اســاس نــرخ فــروش تخــم مــرغ مــ� باشــد و 

ســهم درآمدی ســایر محصوالت را نســبت� از محصول اصل� فرض کرده ایم. 
- فروش مقداری تخم مرغ در ســال جاری ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ عدد در نظر گرفته شــده اســت.

 

تحلیل حساسیت سود

۱۴۰۱/۰۹/۳۰سال مالی                                                :
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۶۰.۰۰۰ ۰۰۰.۰۷  ۸۰.۰۰۰ ۹۰.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰ 

 

۵۳ ٪ ۳۵۹  ۱۱۱۲ ۱۲۷۱ ۱۴۳۲ ۸۸۵۱  

۴۰٪ ۱۰۸۹ ۱۲۷۱ ۱۴۵۲ ۱۶۳۴ ۵۱۸۱  

۵۴ ٪ ۱۲۲۵ ۱۴۳۰ ۱۶۳۴ ۸۳۸۱  ۲۰۴۲ 

۵۰٪ ۱۳۶۱ ۱۹۵۱  ۴۰۸۱  ۲۰۳۹ ۲۲۶۹ 




