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۳

ﺳﺨﻦ ﻫﻔﺘﻪ

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻮد آوری ﮐﺎرﮔﺰاری ﻫﺎ
ﺳــﻪ رﻫﯿﺎﻓــﺖ ﻣﻬــﻢ در ﮐﺴــﺐ رﺗﺒــﻪ ﮐﺎرﮔــﺰاری ﻃﺒــﻖ وﺟــﻮد دارد ﮐــﻪ ﻫــﺮ ﮐــﺪام
ﻣﺰاﯾــﺎ و رﯾﺴــﮏ ﻫــﺎی ﺧــﻮد را دارد ﮐــﻪ ﺑﻌﻀــﺎ ً ﻣــ� ﺗــﻮان در ﺳــﻪ ﺣﺎﻟــﺖ آﻧﻬــﺎ را
ﻫﻤﺰﻣــﺎن ﺑــﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕــﺮ و ﯾــﺎ ﻣﺠــﺰا در ﺷــﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔــﺰاری ﻋﻤﻠﯿﺎﺗــ� ﻧﻤــﻮد .اﯾــﻦ
رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 .۱ﺟــﺬب ﺑﺎزارﯾــﺎب واﻋﻄــﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔــ� در ﺳــﻄﺢ ﮐﺸــﻮر و اراﺋــﻪ ﺗﺨﻔﯿﻔــﺎت ﻓﺮاﺗــﺮ
از ﻣﺼﻮﺑﺎت ﮐﺎﻧﻮن
 .۲ﺣﻀــﻮر ﻧﻬﺎدﻫــﺎی ﻣﺎﻟــ� ﺑﺎﻻﺳــﺮی ﺷــﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔــﺰاری ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﯾﮑــ� از ارﮐﺎن
ﻓﻌﺎل در ﺑﺎزارﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺒﺪﮔﺮدان
 .۳اراﺋــﻪ ﺧﺪﻣــﺎت ﻣﺒﺘﻨــ� ﺑــﺮ  Techو ﯾــﺎ ﻫﻤــﮑﺎری ﻫــﺎی ﻣﺸــﺘﺮک ﺑــﺎ ﻧﻬﺎدﻫــﺎی
آﻣﻮزﺷ� و ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﺗﺤﻠﯿﻞ
در ﺧﺼــﻮص ﺑﻨــﺪ  ۱ﯾﮑــ� از ﺳــﻬﻞ اﻟﻮﺻــﻮل ﺗﺮﯾــﻦ و ﺳــﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾــﻦ راﻫﻬــﺎی
دﺳــﺖ ﯾﺎﺑــﯽ ﺑــﻪ درآﻣــﺪ و رﺗﺒــﻪ ﺑــﺎﻻ اﻋﻄــﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔــ� و ﺟــﺬب ﺑﺎزارﯾﺎﺑــﺎن ﻓﻌــﺎل
در ﺣــﻮزه اوراق ﺑﻬــﺎدار اﺳــﺖ .ﮐــﻪ اﯾــﻦ ﻣﻮﺿــــــــﻮع در ﺑﯿــﻦ ﺑﺴـــــــــﯿﺎری از
ﮐﺎرﮔــﺰاری ﻫــﺎی ﺧﺼﻮﺻــ� ﺟــﺎری ﻣــ� ﺑﺎﺷــﺪ .اﻣــﺎ ﺑﺎﯾــﺪ در ﻧﻈــﺮ ﮔﺮﻓــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﺮ
ﺧــﻼف ﮐﺎرﻣــﺰد ﻫــﺎی ﻣــﺪل "اﻟــﻒ" اﯾــﻦ ﮐﺎرﻣﺰدﻫــﺎ ﻋﻠــ� رﻏــﻢ ﺳــﻬﻞ اﻟﻮﺻــﻮل
ﺑــﻮدن آﻧﻬــﺎ ﺑــﺮای ﯾــﮏ دوره ﮐﻮﺗــﺎه ﻣــﺪت ﻧﻬﺎﯾــﺖ ﯾﮑﺴــﺎﻟﻪ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑــﻮده و
رﯾﺴــﮏ ﻫــﺎی ﺑــﺎﻻی 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  ۲ﺑــﺎ 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 ﻣﻌﺎﻣــﻼت ﺗﺄﻣﯿــﻦ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ
اﻣﯿــﺪوار ﺑــﻮد .اﯾــﻦ ﮐﺎرﻣﺰدﻫــﺎ ﻋﻤﺪﺗــﺎ ً 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 ﺑﺎﻻﺳــﺖ .درآﻣﺪﻫــﺎی ﮐﺴــﺐ
ﺷــﺪه از اﯾــﻦ ﻣﺤــﻞ ﻣﻌﻤــﻮﻻ ً ﺗﺤــﺖ ﻋﻨــﻮان درآﻣﺪﻫــﺎی ﻧﯿﻤــﻪ ﭘﺎﯾــﺪار ﻃﺒﻘــﻪ ﺑﻨــﺪی
ﻣــ� ﺷــﻮﻧﺪ .ﺑــﻪ اﯾــﻦ دﻟﯿـــــــﻞ ﺑــﻪ ﻋﻨــــــﻮان درآﻣــــــﺪ ﻧﯿﻤــﻪ ﭘﺎﯾــﺪار ﻃﺒــــــﻘﻪ ﺑﻨــــــــــﺪی
ﻣ� ﺷــﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﻫﻤﺒﺴــﺘﮕ� ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎ ﺻﻌﻮد و ﻧﺰول ﺷــﺎﺧﺺ ﺑﻮرس دارﻧﺪ.

۴

در ﺧﺼــﻮص ﺑﻨــﺪ  ۳ﺑﺴــﯿﺎری از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎی ﮐﺎرﮔــﺰاری دارای رﺗﺒــﻪ ﺑﺮﺗــﺮ ﮐــﻪ
ﻋﻤﺪﺗـﺎﹰ ﺑﺨــﺶ ﺧﺼﻮﺻــ� ﻣــ� ﺑﺎﺷــﻨﺪ ،در ﻃــ� ﺳــﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿــﺮ ﺑــﻪ دﻧﺒــﺎل ارﺗﻘــﺎی
ﺧﺪﻣــﺎت ﺧــﻮد ﺑــﻮده ﮐــﻪ اﯾــﻦ ﺧﺪﻣــﺎت اﻏﻠــﺐ ﺑــﺮ ﺑﺴــﺘﺮ ﻓــﻦ آوری ﺗﻬﯿــﻪ ﺷــﺪه
اﺳــﺖ .ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ اﯾﻨﮑــﻪ درآﻣﺪﻫــﺎی ﻧﯿﻤــﻪ ﭘﺎﯾــﺪار ﻧﻬــﺎد ﺑﺎﻻﺳــﺮی 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
ﺧــﻮد را ﺑــﻪ ﮔـــﻮﻧﻪ اﯾﯽ ﺗﺪوﯾــﻦ ﻧﻤﺎﯾــﺪ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﺳــﻤﺖ ﺧﺪﻣــﺎت ﻣﺒﺘﻨــ� ﺑــﺮ
 Techﭘﯿــــــﺶ 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:
ﻣﺤﻮر اﻓﻘ� ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻓﻖ زﻣﺎﻧ�  Timeاﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧ�  ۵ﺳــﺎﻟﻪ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓــــــﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺤــﻮر ﻋﻤــﻮدی ﺑﯿﺎﻧﮕــﺮ  ) Rmﺑــﺎزده ﺻﻨﻌــﺖ ﮐﺎرﮔــﺰاری( و ) Rpﺳــﻮد ﺧﺎﻟــﺺ
ﺷـــــﺮﮐﺖ( اﺳــــﺖ.
ﺳــﻮد ﺧﺎﻟــﺺ ﻣﻌﯿــﺎر ﺑﻬﺘــﺮی ﺟﻬــﺖ ﻧﻤﺎﯾــﺶ ﻣﺼﺎﻟﺤــﻪ رﯾﺴــﮏ و ﺑــﺎزده
اﺳــﺖ ﺑــﻪ دﻟﯿــﻞ اﯾﻨﮑــﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫــﺎی ﺷــﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔــﺰاری اﻋــﻢ از ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻫــﺎی
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗــ� و ﻫﺰﯾﻨــــــــﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿــــــﻖ و ﺗﻮﺳــــــﻌﻪ و ﻫﺰﯾﻨـــــــﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻋﻤﻠﯿــــــﺎﺗ�
در آن ﻣﺴــﺘﺘﺮ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺳﺎده ﺳــﺎزی ﻣﻔﻬــﻮم ﺻــﺮف رﯾﺴــﮏ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔــﺎوت  Rmو  Rpﺑــﻪ
ﻋﻨﻮان ﺻﺮف رﯾﺴﮏ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ.

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻓﻬﯿﻤ�

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

ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ﯾﮏ
ﻧﻤــﻮدار ﺷــﻤﺎره ﯾــﮏ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨــﺪه ﻣــﻮارد ﻣﺸــﺮوح در ﺑﻨــﺪ ﺷــﻤﺎره
ﯾــﮏ اﺳــﺖ .ﺑــﻪ ﻋﺒﺎرﺗــ� ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎی ﮐﺎرﮔــﺰاری ﺑﺎﯾــﺪ در ﻧﻈــﺮ
داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﮐﺴــﺐ رﺗﺒــﻪ و اﻓﺰاﯾــﺶ ﺳــﻬﻢ از ﺑــﺎزار در
ﺣــﻮزه ﮐﺎﻻ ،اوراق ﺑﻬــﺎدار و ﺻﻨﺪوق ﻫــﺎی ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑــﺎ ﻓــﺮض
اﯾﻨﮑــﻪ ﻣﺤــــــــــﺪودﯾﺖ ﭘﻠﺘﻔــــــــﺮم ﻫﺎی ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ  OMSو ﻋــﺪم
وﺟــﻮد ﺗﺄﻣﯿــﻦ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ را دارد ،اﻗــﺪام ﻧﻤﺎﯾــﺪ .ﻗﺎﻋﺪﺗــﺎ ً در اﯾــﻦ ﻣــﺪل
ﺳــﻮد ﺧﺎﻟــﺺ ﺷــﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔــﺰاری در ﮐﻮﺗــﺎه ﻣــﺪت اﻓﺰاﯾــﺶ ﭼﺸــﻤﮕﯿﺮ
داﺷــﺘﻪ و رﺗﺒــﻪ و ﺳــﻬﻢ از ﺑــﺎزار ﺷــﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔــﺰاری ﻧﯿــﺰ اﻓﺰاﯾــﺶ
ﺷــﺪﯾﺪ و ﻗﺎﺑــﻞ ﻣﻼﺣﻈــﻪ ای ﺧﻮاﻫﻨــﺪ داﺷــﺖ .اﻣــﺎ ﺑــﺎ 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 ﺑﺴــﯿﺎر زﯾـــــــــﺎد اﺳــــــــــﺖ.

۵

ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره دو:
ﻧﻤــﻮدار ﺷــﻤﺎره دو ﺗﺸــﺮﯾﺢ ﮐﻨﻨﺪه ﻣــﻮارد ﺑﻨــﺪ  ۲ﻣ� ﺑﺎﺷــﺪ .ﺑــﻪ ﻋﺒﺎرﺗــ�
ﮐﺎرﮔــﺰاری ﻫــﺎ دارای زﻧﺠﯿــﺮه ﺧﺪﻣــﺎت ﻣﺎﻟــ� از ﺟﻤﻠــﻪ ﺷــﺮﮐﺖ ﺗﺄﻣﯿــﻦ
ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری 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 ﻣﻼﯾﻤــ� ﺻﻌــﻮدی و ﺑﻌــﺪ از ﮔــﺬر زﻣــﺎن ﺑــﻪ دﻟﯿــﻞ اﻓﺰاﯾــﺶ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫــﺎ از ﺟﻤﻠــﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫــﺎی ﻃــﺮح و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫــﺎی ﭘﺮﺳــﻨﻠ�،
اﺳــﺘﻬﻼک و ﻧﮕﻬــﺪاری ﺳــﻮد ﺧﺎﻟــﺺ ﺷــﺮﮐﺖ ﮐــﻢ ﻣ� ﺷــﻮد و ﺑــﺎ
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� ﻃﻮﻻﻧ� ﺗــﺮ از ﻣــﺪل ﺷــﻤﺎره ﯾــﮏ ﻣ� ﺑﺎﺷــﺪ .ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨــ�
ﻣ� ﺷــﻮد ﮐــﻪ ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎی ﮐﺎرﮔــﺰاری در اﯾــﻦ ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﺑــﻪ دﻟﯿــﻞ ﮐــﻢ
ﺷــﺪن ﻧــﺮخ ﺳــﻮددﻫ� ،ﻗــﺪرت ﭘﺬﯾــﺮش رﯾﺴــﮏ ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ و
ﻗﺎﻋﺪﺗــﺎ ً 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  ۳ﻣﺪﻟ� را ﺑﯿﺎن ﻣ� ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ ﺷﻤﺎره  ۳ذﮐﺮ ﺷﺪه
اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻣ� ﺗﻮاﻧــﺪ ﯾــﮏ ﻫــﺪف آرﻣﺎﻧــ� ﺑــﺮای ﻫــﺮ ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎی
ﮐﺎرﮔــﺰاری ﺑﺎﺷــﺪ .ﺑــﻪ ﻋﺒــﺎرت دﯾﮕــﺮ ،ﺑــﺎ اﻧﺠــﺎم ﻣﺨــﺎرج ﻃــﺮح و ﺗﻮﺳــﻌﻪ
در ﺣــﻮزه  ITو راه اﻧــﺪازی  OMSو ﺑــﻪ ﻃــــــــــــﻮر ﮐﺎﻣــــــﻞ ﺗﺮ زﻧﺠﯿــﺮه  UIو
 Backoﬃceو اراﺋــﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗــ� ﮐــﻪ در ﺑﺴــــــﺘﺮ  Fintechﻣ� ﺑﺎﺷـــــــﺪ
ﻣ� ﺗــﻮان ﻫﻤﺎﻧﻨــﺪ ﺑﺴــﯿﺎری از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔــﺰاری ﭘﯿﺸــﺮو در اﯾــﻦ
زﻣﯿﻨــﻪ درآﻣﺪﻫــﺎی ﭘﺎﯾــﺪار و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿــﺖ ﺳــﺎﺧﺖ .ﻧﮑﺘــﻪ ﻣﻬﻤــ� ﮐــﻪ در
ﻧﻤﻮدار ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﮑﺎن  failﺷﺪن و ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﭘــــﺮوژه ﻫـــــــﺎی ﻣﺒﺘﻨــ� ﺑــﺮ  ITاﺳــﺖ 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  ۱و ﻧﻤﻮدار ﺷــﻤﺎره  ۳ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣ� ﺷــﻮﯾﻢ در
زﻣﺎﻧﯿﮑــﻪ ﮐﺎرﮔــﺰاری ﺑــﺎ روﯾﮑــﺮد ﺷــﻤﺎره  ۱وارد ﻧﻘﻄــﻪ ﺑﺤﺮاﻧــ� ﻣ� ﺷــﻮد
ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺷﻤﺎره  ۳وارد 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
در ﺑﻠﻨﺪﻣــﺪت ﻗﻄﻌــﺎ ً ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ اﻟﮕــﻮی ﻣﻮﻓــﻖ ﺑﺮﺧــ� از ﮐﺎرﮔــﺰاران،
ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  ۳ﻣ� ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪل ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮی ﺗﻠﻘ� ﮔﺮدد.
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۶
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ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮج ﺗﻮرﻣ� ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻣﺎ آن را در ﺑﺴﯿﺎری
از اﻗﻼم ﻣﺼﺮﻓ� ﻣﺮدم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ�ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم در ﻫﻔﺘﻪ
ﺟﺎری روﻧﺪ ﻣﺜﺒﺘ� داﺷﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﮑﻪ اﯾﻦ رﺷﺪ از ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ
ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳ� ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻢ ﺑﻪ زودی اﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﺮخ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ روی ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﺑﺎزار
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ  ۰٫۵درﺻﺪی 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
دﻟﯿﻞ واﺑﺴـــــﺘﮕ� ﺑﻮرس ﺗﻬـــــــﺮان ﺑﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮرم و ﻗﯿـــــﻤﺖ
ﮐﺎﻣﻮدﯾﺘ�ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬ� ﺑﻪ  ۲۱اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﺎ
رﺷﺪ  ۱٫۳درﺻﺪی رﺷﺪ  ۲۰،۶۰۰واﺣﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
در ﻫﻔﺘﻪ ای ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻮرﺳ�ﻫﺎ آراﯾﺶ ﻣﻌﺎﻣـــــﻼﺗ� ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ دادﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ
در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳ� ﺑﻮدﯾﻢ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران در
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ دادﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را رواﻧﻪ ﺳﻬﺎﻣ� ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺣﺬف دﻻر  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧ� ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﻔﺎع را ﻣ�ﺑﺮﻧﺪ .در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص ﻣ�ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﮔﺮوه زراﻋﺖ و ﻣﺤﺼﻮﻻت 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 ﺷﺎﺧﺺﮐﻞ ﺑﻮد .ﯾﮑ� دﯾﮕﺮ از ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻣﺘـــــﺄﺛﺮ از ﺣﺬف ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،ﺻﻨــــﻌﺖ دارو ﻣ� ﺑﺎﺷــــﺪ ﮐﻪ
داروﯾﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺣﺬف دﻻر  ۴۲۰۰ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣ�رﺳﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق داروﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۴و  ۹۵و روﻧﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ

۷

دوره وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در آن ﺳﺎلﻫﺎ ﺣﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاران را ﻫﺮاﺳﺎن ﻣ�ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮان ﭼﻨﺪان ﺑﻪ رﺷﺪ واﻗﻌ�
ﺳﻮدآوری داروﯾﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺬف دﻻر  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧ� اﻣﯿﺪوار ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫ� ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺮخ دﻻر دارد ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ
در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻗﯿﻤﺖ دﻻر از ﻣﺮز  ۲۹ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ
دﻟﯿﻞ آن ﮐﺎﻫﺶ اﺧﺒﺎر ﻣﺜﺒﺖ از روﻧﺪ ﻣﺬاﮐﺮات اﺣﯿﺎی ﺑﺮﺟﺎم و
اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻮرﻣ� ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان اﻓﺖ ﺑﺎزار ﮐﺮﯾﺘﻮﮐﺎرﻧﺴ� در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ را ﯾﮑ� از
دﻻﯾﻞ 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  ۰٫۵درﺻﺪی ﻓﺪرال رزرو ،ﺑﺎزار
رﻣﺰارزﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺗﺎ ﺣﺪود ۷۰ﻫﺰار
دﻻر ﻧﯿﺰ رﺷﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﭘﺲ از ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻓﺖ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪای ،در روز
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ  ۲۹ﻫﺰار دﻻر ﻧﯿﺰ ﻧﺰول ﮐﺮد و دﯾﮕﺮ ارز ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﻧﯿﺰ روﻧﺪی ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،اﯾﻦ روﻧﺪ
ﮐﺎﻫﺸ� ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ زﻣﺎﻧ� و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣ�ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﺑﻮرﺳ� ﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد .در ﺻﻮرت ﺗﺪاوم اﻓﺖ ﺑﺎزار رﻣﺰارزﻫﺎ ،ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺮوج ﭘﻮل از اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻃ� ﻣﺎهﻫﺎی آﺗ� ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﻮرس روزﻫﺎی ﻧﻮﺳﺎﻧ� و ﻣﻨﻔ�  ۱۴۰۰را از ﺑﻬﻤﻦ ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﮐﺎﻧﺎل ۱ /۵ﻣﯿﻠﯿﻮن واﺣﺪی ﻗﺮار دارد.
ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧ�ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣ�دﻫﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻋﺒﻮر از ﮐﺎﻧﺎل
ﻣﺬﮐﻮر را دارد و ﺣﺘ� ﻣ�ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻠﻪﻫﺎی 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
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران اﺳﺖ.
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روﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﻮرس
۱۴۰۱/۰۲/۲۱
۱,۵۷۰,۰۰۰.۰۰

۱ ,۵۶۴,۴۴۹

۱,۵۶۵,۰۰۰.۰۰
۱,۵۶۰,۰۰۰.۰۰
۱ ,۵۵۳,۰۴۱.۸۴

۱,۵۵۵,۰۰۰.۰۰
۱,۵۵۰,۰۰۰.۰۰
۱ ,۵۴۳,۸۴۷.۴۹

۱ ,۵۳۹,۵۳۱

۱ ,۵۴۰ ,۰۹۹.۲۴

۱,۵۴۵,۰۰۰.۰۰
۱,۵۴۰,۰۰۰.۰۰
۱,۵۳۵,۰۰۰.۰۰
۱,۵۳۰,۰۰۰.۰۰

۱۴۰۱/۰۲/۲۱

۱۴۰۱/۰۲/۲۰

۱۴۰۱/۰۲/۱۹

۱۴۰۱/۰۲/۱۸

۱۴۰۱/۰۲/۱۷

۱,۵۲۵,۰۰۰.۰۰

ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ  ۱,۵۴۳,۸۴۷واﺣﺪ ﺷﺮوع و در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ  ۱٫۳درﺻﺪ رﺷﺪ در  ۱,۵۶۴,۴۴۹واﺣﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮد .در ﺟﺮﯾﺎن داد و ﺳﺘﺪ ﻫﺎی ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
 ۲۱اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه در اﺧﺮﯾﻦ روز ﮐﺎری ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲۴,۹۱۸واﺣﺪی ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم در روز ﺟﺎری ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻤﺎدﻫﺎی
ﻣﻌﺎﻣﻼﺗ� ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ اﺻﻔﻬﺎن ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻏﺪﯾﺮ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ� ﺷﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی 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  ۳۰۶واﺣﺪ رﺷﺪ ﮐﺮد و در ارﺗﻔﺎع ۲۱ﻫﺰار
و ۳۹۶واﺣﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻫﻢ اﻣﺮوز ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮاﺑﻮرس ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗ� ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ� ﻣﺎرون ،ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ� ﺗﻨﺪﮔﻮﯾﺎن و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺻﺒﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق دﻣﺎوﻧﺪ ،ﻧﻔﺖ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮارزﻣ� ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

۸
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ورود و ﺧﺮوج ﺣﻘﯿﻘﯽ
۱۴۰۱/۰۲/۲۱
۴۰۰
۲۸۰

۳۰۰

۱۰۱

۲۰۰
۱۰۰
۰
-۱۰۰

۵۲

۹۹

-۲۰۰
-۳۰۰
-۴۰۰
-۵۰۰

۴۶۱
۱۴۰۱/۰۲/۲۱

۱۴۰۱/۰۲/۲۰

۱۴۰۱/۰۲/۱۹

۱۴۰۱/۰۲/۱۸

۱۴۰۱/۰۲/۱۷

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

۹
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ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺮد
- ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
۶,۸۲۱

۶,۵۴۸

۶,۷۴۸

۷,۰۳۶

۸,۰۰۰
۷,۰۰۰
۶,۰۰۰

۵,۵۴۴

۵,۰۰۰
۴,۰۰۰
۳,۰۰۰
۲,۰۰۰
۱,۰۰۰

۱۴۰۱/۰۲/۲۱

۱۴۰۱/۰۲/۲۰

۱۴۰۱/۰۲/۱۹

۱۴۰۱/۰۲/۱۸

۱۴۰۱/۰۲/۱۷

۰

در ﻧﻤـــــﻮدار ﻓﻮق روﻧﺪ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺮد )ﺳﻬﺎم  +ﺣﻖ ﺗﻘﺪم( در ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸـــــﺎﻫﺪه ﻫﺴﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣ� ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﯿﺸـــــﺘﺮﯾﻦ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺮد  ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ﺑﻪ ارزش
 ۷۰۳۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺮد در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ  ۶۵۳۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺻﻨﻌﺖ
ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺻﻨﻌﺖ )واﺣﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻋﺪد(
۲۰

۲,۶۵۶
۲,۹۷۴
۳,۰۳۳
۲,۳۴۷

۲۱

۱۹

۱۸

۳,۵۰۰

۱۷

۳,۰۰۰

۱ ,۹۲۶

۲,۱۶۹

۲,۵۰۰

۱ ,۲۳۴

۱ ,۵۳۳

۱,۵۰۰

۸۶۳
۴۷۷

۸۱
۶۸
۶۳
۶۵
۶۶

۱۵۳
۱۶۹
۱۴۴
۲۲۴

۱۶۶

۲۴۲
۲۱۷
۲۱۴
۸۶
۱۰۲

۵۰۰

۱۲۱
۹۸
۸۰
۸۹
۱۰۷

۲۰۳
۳۲۶
۲۵۴
۲۸۴
۹۰

۴۸۵
۳۳۰
۳۳۳
۶۱۳

۸۰۳
۴۵۸
۴۰۵
۴۳۰
۴۶۵

۶۷۰
۵۶۰
۴۱۰
۳۵۴

۱,۰۰۰

۵۸۴

۶۸۱
۷۵۱
۵۴۴
۵۷۰

۹۶۶
۸۶۰
۸۵۴
۸۸۹

۱ ,۱۸۶

۱ ,۳۹۹

۱ ,۵۲۴

۲,۰۰۰

۰

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﮔﺮوه ﺧﻮدروﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﺶ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ واﮔﺬاری ﺑﻠﻮک ﻫﺎﺳﺖ ،ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد را در اواﺳﻂ
ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ  ۳,۰۳۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺮﮔﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ  ۲،۵۸۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺮﮔﻪ ﺳﻬﻢ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﺮوه ﺧﻮدروﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ
 ۴۰را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ،ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ ای و ﻓﻠﺰات اﺳﺎﺳ� ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺷﺪی در ﻣﺤﺪوده  ۲۰اﻟ�  ۳۰درﺻﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.اﻣﺎ در
ﮔﺮوه زراﻋﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎزار ﺑﻮد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺷﺪ  ۹۰درﺻﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺣــﻖ ﺗﻘــﺪم

۲۱ -

(

) - ۱۴۰۱

۱۰,۰۰۰
۴۵.۹

۸.۶

۹,۰۰۰

۳۰.۷

۱.۵

۳.۷

۷,۳۶۰

۸,۰۰۰

۲۲.۵

۰.۰

۲۰,۰۰۰.۰

۷,۰۰۰

۴,۹۳۱

۴,۴۰۰

۴,۶۳۱

۵,۰۰۰

۵,۴۷۹

۶,۰۰۰

۴۰,۰۰۰.۰

۳,۶۰۹

۳,۶۸۰

۴,۰۰۰
۲,۵۳۸

۲,۳۷۹

۱ ,۳۳۸

۱ ,۹۴۵

۲,۰۰۰

۲۵۴۷

۳,۰۰۰

۶۰,۰۰۰.۰

۸۰,۰۰۰.۰

۱,۰۰۰
-

۱۰۰,۰۰۰.۰

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

۱۲
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ﺑﺎزدﻫﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ
۱۴۰۱/۰۲/۲۱

۱۴.۶

۰.۱

۵.۰

۳.۹

۲.۹

۱.۷

۰.۱

۰.۴

۰.۸

۰.۹

۱.۱

۱.۲

۱.۵

۱.۶

۱.۷

۱.۸

۱.۹

۲.۱

۲.۱

۲.۹

۲.۹

۳.۰

۳.۵

۳.۹

۴.۰

۴.۱

۴.۵

۵.۱

۵.۵

۶.۷

۷.۲

۸.۲

۱۴.۷

۲۰.۰
۱۵.۰
۱۰.۰
۵.۰
۰.۰
۵.۰
۱۰.۰

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

۱۳
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ورود و ﺧﺮوج و ﭘﻮل ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺻﻨﻌﺖ
۱۷

۰

۱۳۲

۱۰۶

۷۵

۵۷

۵۶.۸

۵۶

۵۳

۴۵

۳۷

۲۴

۲۲

۱۸

۱

۱

۱

۰

۱

۲۱

۱

- ۱۴۰۱

۱

۱

۵

۶

۷

۸

۱۳

۱۸

۲۳

۲۶

۳۵

۸۰

۸۱

۹۶

۱۵۷

۲۰۰
۱۰۰
۰
۱۰۰
۲۰۰
۳۰۰
۴۰۰
۵۰۰
۶۰۰
۷۰۰

۶۵۸

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮوج ﭘﻮل ﺣﻘﯿﻘ� در ﮔﺮوه ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ  ۶۵۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .در ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم ﻧﯿﺰ ﮔﺮوه ﻓﻠﺰات اﺳﺎﺳ� ﺑﺎ  ۱۳۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮوج ﭘﻮل
ﺣﻘﯿﻘ� را داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی زراﻋﺖ و ﻏﺬاﯾﯽ در ﭘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ورود ﭘﻮل ﺣﻘﯿﻘ� را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻧﺪ.
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۱۵
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ﺑﺎزده ﺗﺎ ﺳﺮرﺳﯿﺪ اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ

۲۲.۶

۲۲.۷

۲۳.۰

۲۲.۸
۲۲.۶

۲۲.۵

۲۲.۵

۲۲.۱

۲۲.۵

۲۲.۸

۲۲.۵

۲۲.۵

۲۲.۲

۲۲.۱
۲۱.۸

۲۲.۳
۲۲.۲

۲۲.۵

۲۲.۶
۲۲.۲

۲۲.۲

۲۲.۴
۲۲.۱

۲۲.۲
۲۲.۰
۲۱.۸
۲۱.۶
۲۱.۴
۲۱.۲

در ﭘﺎﯾﺎن روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ۲۰اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  ۱۴۰۱ﻃﺒﻖ اﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارش اﻋﻼﻣ� ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ  ۲۲٫۶درﺻﺪ رﺳﯿﺪ .در ﻧﻤﻮدار ﻓﻮق روﻧﺪ  ۲۰روز
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  YTMاﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣ� را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ� ﮐﻨﯿﺪ.
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ﻧﺮخ ﺑﺎزار ﺑﯿــﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ

۲۰.۵
۲۰.۴۴

۲۰.۴۵
۲۰.۴
۲۰.۳۶

۲۰.۳۶

۲۰.۴
۲۰.۳۵

۲۰.۲۹

۲۰.۳

۲۰.۳
۲۰.۲۵

۱۴۰۱/۰۲/۱۵

۱۴۰۱/۰۲/۰۸

۱۴۰۱/۰۲/۰۱

۱۴۰۱/۰۱/۲۵

۱۴۰۱/۰۱/۱۸

۱۴۰۱/۰۱/۱۱

ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﻋﻼﻣ� ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺮخ ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑ� در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬ� ﺑﻪ  ۱۵اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  ۲۰٫۴۴ ،۱۴۰۱درﺻﺪ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.

۱۷

۲۰.۲
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ﮔﻳﺰﺪه اﺧﺒﺎر ﮐﺪال
 #ﻓﺰر
ﺷــﺮﮐﺖ ﭘﻮﯾــﺎ زرﮐﺎن آق دره در ﺳــﺎل ﻣﺎﻟــ�  ۱۴۰۰ﻣﻮﻓــﻖ ﺑــﻪ
ﮐﺴــﺐ  ۶٫۹۰۷رﯾــﺎل ﺳــﻮد ﺑــﻪ ازای ﻫــﺮ ﺳــﻬﻢ ﮔﺮدﯾــﺪ ﮐــﻪ
ﻧﺴـــــــــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺳــﺎل ﻣﺎﻟــ� ﻗﺒــﻞ ﺟﻬــــــــﺶ  ۶/۵ﺑﺮاﺑــﺮی را ﻧﺸـــــﺎن
ﻣ� دﻫــﺪ .اﯾــﻦ ﺷــﺮﮐﺖ در ﮔــﺰارش ﺷــﻔﺎف ﺳــﺎزی اﻋــﻼم ﻧﻤــﻮد
ﮐــﻪ ﻋﻠــﺖ رﺷــﺪ ﺳــﻮد ﻋﻤﻠــــــــــﯿﺎﺗ� ،اﻓﺰاﯾــﺶ ﻧــﺮخ ﻓـــــــــــﺮوش
ﮐﺎﻧﺴــــــــﻨﮓ ﻃــﻼ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺗﻐﯿﯿــﺮات ﻧــﺮخ ﻃــﻼ ،ﮐﺎﻫــﺶ ﻧــﺮخ
ﻫﺰﯾﻨـــــﻪ ﺣﻘــﻮق دوﻟﺘــ� ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻋﯿــﺎر ﮐﺎﻧﺴـــــــﻨﮓ ﻃــﻼی
اﺳﺘــــــــﺨﺮاﺟ� و اﻓـــــــــﺰاﯾﺶ ﺳــﻮد ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻋــ� ﺑــﻮده
اﺳـــــــــﺖ.
 #واﺗ�
ﺷــﺮﻛﺖ ﮔــﺮوه ﺳــــــــﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری آﺗﻴــﻪ دﻣﺎوﻧــﺪ ﻃــ� ﻣﺰاﻳــﺪه
ﻋﻤﻮﻣــ�  ۸۶/۳۶درﺻــﺪ از ﺳــﻬﺎم ﺷــﺮﻛﺖ ﻓﺮآورده ﻫــﺎی
ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧ� را ﺑــﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﮔــﺮوه ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘــ� ﺧﻮدروﺳــﺎزی
زر واﮔﺬار ﻧﻤﻮد .ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ واﮔﺬاری  ۵٫۵۵۴ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل
ﻣ� ﺑﺎﺷــﺪ .ﻻزم ﺑــﻪ ذﻛــﺮ اﺳــﺖ ﺷــﺮﻛﺖ ﺻﻨﻌﺘــ� زر ﻣــﺎﻛﺎرون ﺑــﻪ
ﻣﻴﺰان  ٪۱۲در ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻــــــﻨﻌﺘ� ﺧﻮدروﺳﺎزی
زر ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻧﻤـــــــــﻮده اﺳــﺖ.
 #وﺑﻤﻠﺖ
ﻣﺘﻌﺎﻗــﺐ درﯾﺎﻓــﺖ ﺑــﺮگ ﺗﺸــﺨﯿﺺ ﻣﺎﻟﯿــﺎت ﺳــﺎل  ۱۳۹۸و ﭘــﺲ از
ﻃــﺮح ﺷــﮑﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﻠــﺖ در ﻫﯿــﺄت ﺣــﻞ اﺧﺘــﻼف ﻣﺎﻟﯿﺎﺗــ� و
ﺣﺴــﺐ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫــﺎی ﺑــﻪ ﻋﻤــﻞ آﻣــﺪه ﻣﺎﻟﯿــﺎت ﺗﺸــﺨﯿﺼ� ﺗﻌﺪﯾــﻞ
و از ﻣﺒﻠﻎ  ۱۳۲،۲۷۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۴۹،۱۷۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

۱۸

 #ﻫﺎی وب
ﻫــﺎی وب دﻟﻴــﻞ اﻓـــــــﺰاﻳﺶ ﺳــــــــــﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗــ� ﺳــﺎل ﻣﺎﻟــ�
 ۱۴۰۰ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺳــﺎل ﻗﺒــﻞ را ﻋﻤﺪﺗــﺎ ً ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ اﻓﺰاﻳــﺶ
درآﻣــﺪ ﻧﺎﺷــ� از ﻣﺸــﺘﺮﻛﻴﻦ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫــﺎی  FCPو ،TRUNk
ﺗﻜﻤﻴــﻞ و ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﯽ درآﻣــﺪ دو ﻗــﺮارداد ﺑــﺎ ﻣﻮﺿــﻮع اﻳﺠــﺎد
ﭘﻮﺷـــــــﺶ ﺻــﻮت و دﻳﺘــﺎ در روﺳــﺘﺎﻫﺎ و ﺗﻜﻤﻴــﻞ ﺳــﺎﻳﺖ ﻫﺎ
در ﻣﻨﺎﻃــﻖ  USOﻋﻨــﻮان ﻧﻤــﻮد .ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ اﻳﻨﻜــﻪ ﺷــﺮﻛﺖ
دارای ﻣﺒﻠــــــﻎ  ۵٫۹۰۱ﻣﻴﻠﻴـــــــﺎرد رﻳــﺎل ﺳــﻮد اﻧﺒﺎﺷــﺘﻪ از
ﺳــﻨﻮات ﻗﺒــﻞ از ﺳـــــﺎل  ،۱۴۰۰ﻣﺒﻠــﻎ  ۱۵٫۶۳۳ﻣﻴﻠﻴــﺎرد رﻳــﺎل
ﺳــــــــﻮد ﺳــﺎل ﺟــﺎری ﭘــﺲ از ﻛﺴــﺮ اﻧﺪوﺧــــــــــﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧــ� و
ﺗﻘﺴــﻴﻢ ﺣﺪاﻛﺜــﺮ  ۱۰درﺻــﺪ  DPSﺑــﻮده و ﻫﻤﭽـــــــﻨﻴﻦ ﺗﻌﻬــﺪ
ﺳﻬــــــــــﺎﻣﺪار ﻋﻤــﺪه ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﺒﻨــ� ﺑــﺮ اﻓﺰاﻳــﺶ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗــﺎ
ﻗﺒــــــــــﻞ از ﻣﻬﻠــﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧــ� اراﺋــﻪ اﻇــــــــــــــــﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗــ�
ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــــــــﻮر اﺳـــــــــــﺘﻔﺎده از ﻣﻌـــــﺎﻓﻴـــــــــﺖ ﻣﺎﻟﻴــــــــﺎﺗ�،
ذﺧﻴــﺮه ای از ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎل  ۱۴۰۰در ﺣﺴﺎب ﻫﺎ
ﻣﻨﻈــﻮر ﻧﻜــﺮده اﺳــﺖ.
 #ﺷــﺒﻬﺮن
ﻃــﺮح ﺗــﻮازن و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻛﻴﻔــ� ﭘﺎﻻﻳﺸــﮕﺎه ﻧﻔــﺖ ﺑﻬــﺮان در
اردﻳﺒﻬﺸـــــــﺖ ﻣــﺎه ﺑــﻪ ﺑﻬﺮه ﺑــﺮداری رﺳــﻴﺪ .ﻣﺤﺼــﻮﻻت
اﻳــﻦ ﻃــﺮح در ﺗﻮﻟﻴــﺪ و ﻋﺮﺿــﻪ اﻧــﻮاع روﻏﻦ ﻫــﺎی ﺳــﻄﺢ
ﻛﻴﻔــ� ﺑــﺎﻻ و ﺻﻨﻌﺘــ� ﺑﻜﺎرﮔــــــــﺮﻓﺘﻪ ﻣ� ﺷــﻮد و ﺑﺨـــــــﺶ
ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﻮﺟﻬــ� از آن ﺑــﻪ ﺑﺎزارﻫــﺎی ﺻﺎدراﺗــ� ﻋﺮﺿــﻪ ﺧﻮاﻫــﺪ
ﺷــﺪ .ﺳــﻮد ﻣــﻮرد اﻧﺘﻈــﺎر از ﭘــﺮوژه در ﺣــﺪود  ۱٫۶۰۰ﻣﯿﻠﯿــﺎرد
رﯾــﺎل ﺑــﺮآورد ﻣ� ﮔــــــــــﺮدد و ﻣــﺪت اﺟــﺮای ﻃــﺮح  ۲ﺳــﺎل و
دو ﻣــﺎه ﻣــ� ﺑﺎﺷـــــــﺪ.
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 #ﺟﻢ ﭘﻴﻠﻦ
ﺷــﺮﻛﺖ ﭘﻠــ� ﭘﺮوﭘﻴﻠــﻦ ﺟــﻢ در ﮔــﺰارش ﺷــﻔﺎف ﺳــﺎزی ﺧــﻮد اﻋــﻼم
ﻧﻤــﻮد ﻋﻠــﺖ اﻓﺰاﻳــﺶ ﺳــﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗــ� اﻳــﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ
دوره ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﺳــﺎل ﻗﺒــﻞ ﻋﻤﺪﺗــﺎ ً ﺑــﻪ دﻟﻴــﻞ اﻓﺰاﻳــﺶ ﻧــﺮخ ﻓــﺮوش
ﻣﺤﺼــﻮﻻت )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴــﻦ ﻫــﺮ ﻛﻴﻠــﻮ از  ۲۳۸٫۰۰۰ﺑــﻪ ۳۶۱٫۰۰۰
رﻳــﺎل( ﻣ� ﺑﺎﺷــﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﻻزم ﺑــﻪ ذﻛــﺮ اﺳــﺖ ﻧــﺮخ ﻓــﺮوش
ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﻧﻴــﺰ ﻣﺘﺄﺛــﺮ از دو ﻋﺎﻣــﻞ ﻧﺮخ ﻫــﺎی ﺟﻬﺎﻧــ� ﭘﻠــ�
ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ و ﻧﺮخ ارز ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
 #ﺷﭙﺎرس
ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﻴــﻦ اﻟﻤﻠﻠــ� ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﭘــﺎرس ﻋﻠــﺖ ﻛﺎﻫــﺶ ﺳــﻮد
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗــ� ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ دوره ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﺳــﺎل ﻗﺒــﻞ را اﻓﺰاﻳــﺶ ﻗﻴﻤــﺖ
ﻣــﻮاد اوﻟﻴــﻪ داﺧﻠــ� ،اﻓﺰاﻳــﺶ ﻧــﺮخ ﺟﻬﺎﻧــ� ﺑﺮﺧــ� ﻣــﻮاد ﺧﺎرﺟــ� و
ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ اﻓﺰاﻳــﺶ ﻧــﺮخ ارز و ﻋــﺪم اﺻــﻼح ﻧــﺮخ ﻓــﺮوش
ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠ� اﻋﻼم ﻧﻤﻮد.
 #رﻧﻴﻚ
ﺷــﺮﻛﺖ ﺟﻨــﺮال ﻣﻜﺎﻧﻴــﻚ ﺑﻴــﺎن ﻧﻤﻮد ﻣﺠــﻮز ﻋﻘﺪ ﻗــﺮارداد ﭘﺮوژه ﺟﺒﻞ
اﻟﮑﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۸۰ﻣﻴﻠﻴﻮن درﻫﻢ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎرﺟﻪ ﺑﻪ اداره راه و
ﻣﻮاﺻــﻼت ﺷــﺎرﺟﻪ اﺑــﻼغ ﮔﺮدﻳــﺪ؛ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺻــﺪور اﻳــﻦ ﻣﺠــﻮز،
اداره راه و ﻣﻮاﺻــﻼت ﺷــﺎرﺟﻪ اﻗﺪاﻣــﺎت ﻻزم 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  ۲۳/۹۰درﺻﺪ ،ﺟﻮﺟﻪ ﻳﻜﺮوزه ﺗﺨﻤﮕﺬار
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 ۸/۹۵درﺻﺪ( و اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﻓﺮوش ) ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ  ۲۶/۹۲درﺻﺪ،
ﺟﻮﺟــﻪ ﻳﻜــﺮوزه ﮔﻮﺷــﺘ�  ۳۴/۳۰درﺻــﺪ ،ﺟﻮﺟﻪ ﻳﻜﺮوزه ﺗﺨﻤﮕﺬار
 ۵۲/۵۶درﺻﺪ( ﺑﻴﺎن داﺷﺖ.
 #ﺧﺼﺪرا
ﺷــﺮﻛﺖ ﭘﮋوﻫــﺶ ﺻﻨﻌــﺖ ﻧﻔــﺖ ﺻــﺪرا ﺳــﺎﺣﻞ ﻗــﺮارداد ﺳــﺎﺧﺖ
ﻛﺸﺘ� دوم  ۳٫۵۰۰ﺗﻨ� ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ارزی و رﻳﺎﻟ� ﺑﺮاﺑﺮ  ۸/۱ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﻳــﻮرو و  ۶۹۱ﻣﻴﻠﻴــﺎرد رﻳﺎﻟــ� ﺑــﺎ ﺷــﺮﻛﺖ ﻛﺸــﺘﻴﺮاﻧ� ﻣﺎزﻧــﺪران
ﻣﻨﻌﻘــﺪ ﻧﻤــﻮد .اﺟــﺮا ﭘــﺮوژه ﺗﻮﺳــﻂ ﺷــﺮﻛﺖ ﺻــﺪرا و  ٪۸۰ﺳــﻮد
اﺟﺮا ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺻﺪرا و  ٪۲۰ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺻﺪرا ﺳﺎﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 #وﻟﺒﻬﻤﻦ
ﺷــــــــﺮﻛﺖ ﺑﻬﻤــﻦ ﻟﻴﺰﻳﻨــﮓ در ﻧﻈــــــــﺮ دارد در ﺳــﺎل  ۱۴۰۱ﺑــﺎ ﻫــﺪف
ﺟﻠﻮﮔﻴــﺮی از ﺧــﺮوج ﻧﻘﺪﻳﻨﮕــ� و در ﭘــﯽ آن اﻓﺰاﻳــﺶ ﺣﺠــﻢ
ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗــ� ﺷــﺮﻛﺖ و ﺑﻬﺒــﻮد ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟــ� و اﻓﺰاﻳــﺶ ﺣــﺪ
اﻋﺘﺒــﺎری ﺟﻬــﺖ اﺧــﺬ ﺗﺴــــــﻬﻴﻼت 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 اﻋــــــــﻼم رﺳﻤـــــــــﯽ ﺷــﺮﮐﺖ ﺗــﺎم اﻳــﺮان ﺧــــــــــﻮدرو ،ﺷــــــــﺮﮐﺖ
ﻣﺎﺷــﻴﻦ ﺳــﺎزی ﻧﻴــﺮو ﻣﺤﺮﮐــﻪ در ﻣﻨﺎﻗﺼــﻪ ﺳــﺎﺧﺖ دراﻳــﻮ و ﺳــﺘﻮن
ﭘـــــــــﺮوژه  k۱۲۵اﻳــﻦ ﺷــﺮﮐﺖ ﺑــﻪ ﻣﺒﻠــﻎ ﺑﻴﺴــﺖ و ﻳــﮏ ﻣﻴﻠﻴــﺎرد و
دوﻳﺴــﺖ و ﺳــ� و ﻫﺸــﺖ ﻣﻴﻠﻴــﻮن و ﻧﻬﺼــﺪ و ﻫﺸــﺘﺎد ﻫــﺰار رﻳــﺎل
ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺮﻧﺪه اﻋـــــــﻼم ﺷﺪ.
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ﮔﺰارش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﯿﺮ و ﮔﻮﺷﺖ زاﮔﺮس ﺷﻬﺮﮐﺮد
ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ زﺷﮕﺰا
اﺑﺘﺪای ﻓﺮوردﯾﻦ  - ۱۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل
۱۴۰۱
۲۶۷,۱۱۹
۲۱۹ ,۷۴۳

۲۱۴ ,۴۱۱

۲۳۶,۹۳۹
۲۰۳,۳۵۴

۲۲۲,۵۹۲

۲۴۲,۴۷۹

۱۴۰۰

۲۲۹,۴۷۴

۲۱۵ ,۱۱۰

۱۸۸ ,۴۰۲
۱۴۷ ,۳۴۹

ﮔﺰارش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﺮ و ﮔﻮﺷﺖ زاﮔﺮس ﺷﻬﺮﮐﺮد | ﺳﺎل ﻣﺎﻟ� ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(:
 ۹۶۰,۰۰۰ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻓﺮاﺑﻮرس

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ:
 ۸٫۳۸درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ

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

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

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

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

۲۰

۲۳۲,۳۷۹
۱۷۰ ,۸۱۱
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ﮔﺰارش ﻣﺎﻫـــﺎﻧﻪ اﯾﺮان ﺧــﻮدرو
ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮدرو
اﺑﺘﺪای ﻓﺮوردﯾﻦ  - ۱۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل
۱۴۰۱

۱۴۰۰

۱۱۵ ,۸۳۴,۹۰۵
۹۷,۸۶۹,۱۹۸

۶۱ ,۳۶۴,۸۲۹

۵۹,۴۰۹ ,۴۶۱

۷۰ ,۲۸۴,۵۴۷
۵۴,۳۲۰,۵۸۸

۶۲,۷۶۰ ,۸۷۸

۶۰ ,۹۱۴ ,۵۱۴
۴۳,۳۳۸,۱۸۵

۴۵,۱۱۶ ,۲۳۸

۴۷,۷۴۹,۶۷۸

۴۴,۷۳۱,۶۹۴
۲۱ ,۴۸۲,۵۷۳

ﮔﺰارش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو | ﺳﺎل ﻣﺎﻟ� ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(:
 ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ:
 ۴۵٫۸۲درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ

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

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

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

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

۲۱
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۲۲
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ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﻧﻤﺎد ﺧﮑﺮﻣﺎن

#ﺧﮑﺮﻣﺎن
ﺑﺮرﺳــ� روﻧــﺪ ﻗﯿﻤﺘــ� ﺳــﻬﻢ ﻧﺸــﺎن ﻣــ� دﻫــﺪ ﮐــﻪ در ﻣﺤــﺪوده ﺗــﺮاز ﻣﻘﺎوﻣﺘــ� ﻣﻬــﻢ  ۳۸۳۰رﯾــﺎل و ﺧــﻂ ﻣﯿﺎﻧــ� ﮐﺎﻧــﺎل ﻗــﺮار دارد ﮐــﻪ در ﺻــﻮرت ﺷﮑﺴــﺖ و ﺗﺜﺒﯿــﺖ ﺑــﺎﻻی اﯾــﻦ
ﻣﺤﺪوده ﺳــﻬﻢ آﻣﺎده ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ اﻫﺪاف  ۴۳۶۰و  ۵۳۶۰رﯾﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ .ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪ زﯾﺎن ﺧﻮد را ﺗﺮاز  ۳۴۵۰رﯾﺎل ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

۲۳
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ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﻧﻤﺎد ﮐﯿﺴﻮن
#ﮐﯿﺴﻮن
ﺑﺮرﺳــــــﯽ روﻧــﺪ ﻗﯿﻤـــــــــﺘ� ﺳــﻬﻢ
ﻧﺸــــــــﺎن ﻣ�دﻫـــــــﺪ ﭘــــــــﺲ از
ﺷــﮑﻞ ﮔﯿــﺮی ﺳــﻘﻒ ﻗﯿﻤﺘــ� در
ﻣﺤــﺪوده  ۷۲۰۰رﯾــﺎل ﺳــﻬﻢ وارد
ﻓــﺎز اﺻﻼﺣــ� ﭘﯿﭽﯿــﺪه ای ﺗــﺎ
ﻣﺤــﺪوده  ۱۲۴۰رﯾــﺎل ﺷــﺪه ﮐــﻪ
ﺑﺮآﯾﻨــﺪ آن رﯾــﺰش ﺣــﺪود ۸۳
درﺻــﺪی ﻗﯿــــــــﻤﺖ ﺑــﻮده و ﺑــﺎ
ﻧﺰدﯾــﮏ ﺷــﺪن ﺑــﻪ ﺣﻤﺎﯾــﺖ ﻗــﻮی
 ۱۲۴۰رﯾــﺎل و رﺳــﯿﺪن اﻧﺪﯾﮑﺎﺗــﻮر
ﺑــﻪ ﻣﺤــﺪوده اﺷــﺒﺎع ﺑــﺎ اﻓﺰاﻳــﺶ
ﺗﻘﺎﺿــﺎی ﺧﻮﺑــﯽ ﻫﻤــﺮاه ﺷــﺪ ﮐــﻪ
ﺑﺮآﯾﻨﺪ آن رﺷﺪ  ۴۰درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ
اﺳــﺖ ،ﻋﻠــ� اﯾﺤــﺎل ﻗﯿﻤــﺖ در
ﻧﺰدﯾﮑ� ﺗﺮاز ﻣﻘﺎوﻣﺘ� ﻣﻬﻢ ۱۸۲۰
رﯾــﺎل ﻗــﺮار دارد ﮐــﻪ در ﺻــﻮرت
ﺷﮑﺴــﺖ و ﺗﺜﺒﯿــﺖ ﺑــﺎﻻی اﯾــﻦ
ﻣﺤـــــــــﺪوده آﻣــﺎده ﺣﺮﮐــﺖ ﺑــﻪ
ﺳﻤﺖ اﻫﺪاف  ۲۰۸۰و  ۲۴۷۰رﯾﺎل
ﺧﻮاﻫـــــــــﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻌــــــﺎﻣـــــــﻠﻪ ﮔﺮان ﮐﻮﺗــﺎه ﻣــــﺪت
ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨــــــــــﺪ ﺣــﺪ زﯾــﺎن ﺧــﻮد را
ﺗــﺮاز  ۱۶۷۰رﯾﺎل ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

۲۹

۲۴
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ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﻤﺎد زﻣﺎﻫﺎن

۲۵
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ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ:
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 اﻧﻘﻼب
اﺳــﻼﻣ� 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 ﺳــﺎﻻﻧﻪ
 ۴۱۳٫۰۰۰ﻗﻄـــــﻌﻪ ﻣﺮغ ﮔﻮﺷــــﺘ�
ﻣ� ﺑﺎﺷــﺪ .دو ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺟﻮﺟﻪ
ﮐﺸــ� اﯾﻦ ﺷــﺮﮐﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ۳۹
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه ﮔﻮﺷــﺘ�
ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣــ� ﮐﻨﻨــﺪ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ دان اﯾﻦ ﺷــﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻟﻎ
ﺑﺮ  ۵ﺗﻦ 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.

۲۶
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ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻬﺎﻣﺪاران:

۹۳۱.۳۳۷

۲۷

۸۲/۴۱۰
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ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش:

ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿــﺪی ﺷــﺮﮐﺖ ﺷــﺎﻣﻞ ﺟﻮﺟــﻪ ﯾﮑــﺮوزه ،ﻣــﺮغ ﮔﻮﺷــﺘ� و ﺗﺨــﻢ ﻣــﺮغ ﻧﻄﻔــﻪ دار ﻣــ� ﺑﺎﺷــﺪ .ﺑﺨــﺶ ﻋﻤــﺪه ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﺷــﺮﮐﺖ در داﺧــﻞ ﺑــﻪ ﻓــﺮوش ﻣــ� رﺳــﺪ و
درﺻــﻮرت ﻧﯿــﺎز و وﺟــﻮد ﺷــﺮاﯾﻂ ﻻزم ﻣﺤﺼـــــــــــﻮﻻت 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 ﻣﺤﺼـــــــــﻮﻻت ،ﻣﺒﻠــﻎ ﻓــﺮوش ﺷــﺮﮐﺖ ﺑــﺎ رﺷــﺪ ﻧﺴـــــــﺒﺘﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑــﯽ
در ﺳـــــــﺎل ﻣﺎﻟ� ﺟﺎری ﻫــــــــــﻤﺮاه ﺑﺎﺷــﺪ.

۸۰۰
۶۰۰
۴۰۰
۲۰۰
۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰
 -ﺗﻤﺎﻣ� ارﻗﺎم ﺑﺮ ﺣﺴــﺐ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﺳــﺖ.

۲۸

۱۴۰۰/۰۹/۳۰
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ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه:

ﺣــﺪود  ۸۰ﺗــﺎ  ۹۰درﺻــﺪ ﺑﻬــﺎی ﺗﻤــﺎم ﺷــﺪه ﺷــﺮﮐﺖ را ﻣــﻮاد ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﺮﻓــ� ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﻣ� دﻫــﺪ و ﻣﺎﺑﻘــ� ﺷــﺎﻣﻞ دﺳــﺘﻤﺰد ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ و ﺳــﺮﺑﺎر ﺳــﺎﺧﺖ ﻣــ� ﺑﺎﺷــﺪ .ﻣــﻮاد
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
ﺷــﺪه ﺷــﺮﮐﺖ در ﺳــﺎل ﻣﺎﻟــ� ﺟــﺎری را دارﯾــﻢ .ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺳــﻬﻢ ﭘﺎﯾﯿــﻦ ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﺳــﺮﺑﺎر در ﺑﻬــﺎی ﺗﻤــﺎم ﺷــﺪه ﺷــﺮﮐﺖ ،ﺗﺎﺛﯿــﺮ ﺣﺎﻣــﻞ ﻫــﺎی اﻧــﺮژی در ﺗﻐﯿﯿــﺮات ﺑﻬــﺎی ﺗﻤــﺎم
ﺷــﺪه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳــﺖ.

۶۰۰
۵۰۰
۴۰۰
۳۰۰
۲۰۰
۱۰۰
۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰
 -ﺗﻤﺎﻣ� ارﻗﺎم ﺑﺮ ﺣﺴــﺐ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﺳــﺖ.

۲۹

۱۴۰۰/۰۹/۳۰
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ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺳﻮد
ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۶۰.۰۰۰

۷۰.۰۰۰

۸۰.۰۰۰

۹۰.۰۰۰

۱۰۰.۰۰۰

٪ ۳۵

۹۵۳

۱۱۱۲

۱۲۷۱

۱۴۳۲

۱۵۸۸

٪ ۴۰

۱۰۸۹

۱۲۷۱

۱۴۵۲

۱۶۳۴

۱۸۱۵

٪ ۴۵

۱۲۲۵

۱۴۳۰

۱۶۳۴

۱۸۳۸

۲۰۴۲

٪ ۵۰

۱۳۶۱

۱۵۹۱

۱۸۰۴

۲۰۳۹

۲۲۶۹

 ﺳــﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺳــﻬﻢ )رﯾﺎل( ﻣ� ﺑﺎﺷــﺪ. ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻣﺤﺼــﻮل اﺻﻠــ� ﺑــﻮدن ﺗﺨــﻢ ﻣــﺮغ و ﺳــﻬﻢ ﺑــﺎﻻی درآﻣــﺪی آن ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﺣﺴﺎﺳــﯿﺖ ﺳــﻮد ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻧــﺮخ ﻓــﺮوش ﺗﺨــﻢ ﻣــﺮغ ﻣــ� ﺑﺎﺷــﺪ وﺳــﻬﻢ درآﻣﺪی ﺳــﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﻧﺴــﺒﺘ� از ﻣﺤﺼﻮل اﺻﻠ� ﻓﺮض ﮐﺮده اﯾﻢ.
 -ﻓﺮوش ﻣﻘﺪاری ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﺳــﺎل ﺟﺎری  ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ﻋﺪد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ.

۳۰

