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 مقدمه  .1

   

بر آینده  بررسی و پاپش وضعیت اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران، تاثیرات ویروس کرونااین گزارش با هدف  

برنامه  وتبیین برخی خط مشی ها، حدود بازارهای مالی همچنین بررسی مهمترین قوانینی حاکم بر شرکت، 

  های سرمایه گذاری شرکت تدوین شده است.

 مهم ترین قسمت های این گزارش عبارتست از:

 ها، اقتصاد ایران و چشم انداز آخرین وضعیت اقتصاد جهانی، کامودیتی گزارش اول در فصل

 به صورت کامل تجزیه و تحلیل شده است. آینده بازارهای مالی با توجه به ویروس کرونا

 دو  کت سرمایه گذاری تدبیر آتیه سبز درقوانین و مقررات حاکم بر شرررسی به ب در فصل دوم

ت حاکم مهترین مقرراشود. بررسی می سازمان بورس و قوانین باالدستیبخش قانون و مقررات 

رفاه ندوق بر سرمایه گذاری شرکت، اعم از قوانین باالدستی، مقررات سازمان بورس، ابالغیه های ص

 و اساسنامه شرکت به صورت خالصه ذکر می گردد.کارکنان بانک کشاورزی  تامین آتیهو 

 در یان بخش به  است. پرداخته شده شرکتمایه گذارهای وضعیت فعلی سربه  در فصل سوم

های مختلف تبیین گردیده است و در صورت کامل و جزیی میزان سرمایه گذاری شرکت در بخش

یش ادامه سعی شده است اقدامات صورت گرفته تیم تحلیل جهت بهینه سازی پرتفوی سبد و افزا

 سود شرکت گزارش شود.

 امه های دقیق شرکت در آینده مطرح شده است و چشم انداز به بررسی برن در فصل چهارم

می  در این فصل به مورد توضیح فعالیت و گسترش نهاد های توسعه ای مرتبط با بازار سرمایه

ای فرعی به الزامات تغییر میزان سرمایه از موضوع فعالیت های اصلی به موضوع فعالیت ه گردد. 

 پرداخته شده است.

 رای بدقیق تر شده است تا چسم انداز مناسبی  برنامه های آتی شرکت بررسیسایر  ر فصل پنجمد

 عملکرد شرکت وجود داشته باشد.
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 تحلیل اقتصاد جهانی  .2

 2021-2020روند تولید ناخالص داخلی دنیا در سال  .2.1

تولید مات شود، ارزش بازار کاالها و خدنامیده می GDPتولید ناخالص داخلی که به اختصار در این مورد 

 دهد و یک شاخص مهم برای ارزیابی وضعیتکشور در یک بازه زمانی خاص را نشان می شده توسط یک

لیت کاست. هر چه تولید ناخالص داخلی یک کشور بیشتر باشد، نشان از بهتر بودن  اقتصادی یک کشور

تولید "به معنای دارد. شاخص مهم دیگر، تولید ناخالص داخلی سرانه است که  وضعیت اقتصادی آن کشور

اقتصاد آن  است. هرچه تولید ناخالص داخلی سرانه یک کشور باالتر باشد، "ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 . شودبهتر تنظیم می

ان را در تولید ناخالص داخلی جهانی، شاخصی کلیدی در اقتصاد جهانی است که تمام اقتصادهای منفرد جه

در GDPناخالص داخلی مناطق منتخب جهانی، بدیهی است که  آمیخته است. هنگام بررسی تولیدهم

و  صنعتی سهم باالتری دارد. نگاهی به توزیع تولید ناخالص داخلی کشورهای اصلی صنعتی کشورهای

زان و پس از با باالترین میایاالت متحده منتخب نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی  نوظهور در کشورهای

 .های دوم و سوم قرار دارندرتبه درچین و ژاپن آن 

جهان به  با توجه به شیوع ویروس کرونا و بحران اقتصاد جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی 2020در سال 

ها ا پیش بینیدرصد تقلیل یافت. با دستیابی به واکسن این ویروس و بازگشت رونق نسبی به بازاره 36/4منفی

لیلی با خوشبینی همراه شده است. بر اساس گزارش تح 20201 رشد تولید ناخالص دنیا برای سال برای

 2022ل درصد خواهد رسید. از سا 15/5به  2021رشد تولید ناخالص داخلی دنیا در سال  statistaسایت 

 2025ای سال روندی نزولی با شیبی ملیم قرار خواهد گرفت و بر دنیا درتولید ناخالص داخلی  2025تا سال 

 (. یکاند)نمودار زده تخمین درصد 52/3این عدد را معادل 
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 رصدد 8/3 2022درصد برای سال  4، 2021دنیا را برای سال  GDPاین در حالیست که بانک جهانی رشد 

 2022و2021المللی پول رشد تولید ناخالص داخلی دنیا را برای سال کرده است. همچنین صندوق بین برآورد

 .کرده است درصد پیش بینی 2/4و  5/5به ترتیب 

 

 ( به تفکیک کشورهاGDPتولید ناخالص داخلی) .2.2

های جهان متعلق بزرگترین اقتصاددهد که بررسی آمارهای تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف نشان می

ها منعکس ناخالص داخلی آن باشد. این وضعیت در سرانه تولیدبه کشورهای ایاالت متحده، چین و ژاپن می

ح عمیق اقتصادی در سط شت به جهت شیوع ویروس کرونا و به دنبال آن رکودهایشود. سالی که گذمی

 ز کرونا دستهبعد ا جهان سالی منحصر به فرد بود به طوری که می توان اقتصاد را به دوران قبل از کرونا و

دنیا در سال  هم فراتر رفت و می توان گفت که 2008اتفاق افتاد از سال  2020بندی کرد. رکودی که در سال 

روج از خ یک بحران اقتصادی بزرگ را پشت سر گذاشت. در این میان چین اولین اقتصادی بود که در 2020

 36/4ده منفیبحران به عنوان کشور پیشرو قرار گرفت. تولید ناخالص داخلی دنیا در سالی که گذشت در محدو

ها واکسن ویروس کرونا چشم انداز درصد قرار گرفت. با توجه به گسترش روز افزون تکنولوژی ساخت

 8/20د رشد اقتصاد جهانی در روند صعودی قرار گرفته است. در حال حاضر، ایاالت متحده با حدو برای

ون دالر آمریکا تریلی 8/14آمریکا بیشترین سهم تولید ناخالص داخلی را در جهان دارد. چین با  تریلیون دالر

را  2020ل کشور با بیشترین تولید ناخالص داخلی در سا 20ار زیر گرفته است. نمود در جایگاه دوم قرار

 .دهدنشان می
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 2030بینی کشورها با بیشترین تولید ناخالص داخلی در سال پیش .2.3

تحده پیشی مچین از ایاالت  2030ها حاکی از آن است که تا سال بینیبر اساس گزارشات، پیشدر این رابطه 

د و ایاالت تریلیون دالر آمریکا بدست آور 7/31الص داخلی جهان را به ارزش تولید ناخ بگیرد و بیشترین

 15یر پیشبینی تریلیون دالر آمریکا در مقام دوم قرار گیرد. نمودار ز 9/22داخلی  متحده با تولید ناخالص

 .دهدرا نشان می 2030در سال ( GDPتولید ناخاص داخلی) کشور اول جهان از حیث شاخص
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بر اساس گزارش صندوق  2022بینی رشد اقتصادی جهان تا سال پیش  .2.4

 المللی پول بین

و  2022المللی پول اطالعات مفصلی را از چشم انداز رشد اقتصاد جهانی تا سال در جدول زیر صندوق بین

 میالدی تبیین کرده است. 2019میزان محقق شده آن در سال 

 س گزارش صندوق بین المللی پول. پیش بینی رشد اقتصادی جهان بر اسا1جدول
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 بررسی روند قیمت جهانی کامودیتی ها  .2.5

ها عموما کاالی اولیه کاربردی صنایع هستند و از این طریق قیمت انها تاثیر مستقیمی از آنجایی که کامودیتی

 باشند.بر ارزش کاالی نهایی دارد برای اقتصاد بسیار حائز اهمیت می

 بلومبرگ های شاخص کامودیتی .2.5.1

ماده خام را بررسی می کند، به باالترین سطح با رقم  22های بلومبرگ که بازده معامالت شاخص کامودیتی

 تاکنون رسیده است. 2013از سال  433

 
باشد که ا میبینی افزایش تورم جهانی و رشد تقاضا برای مواد اولیه در دنیاز عوامل رشد این شاخص، پیش 

گیری ویروس تا قبل از تایید همه 2020ها است. در ابتدای سال سرمایه به سمت کامودیتیاز حرکت  حاکی

له معامدالر  64/355ها در محدوده توسط سازمان بهداشت جهانی، شاخص قیمت کامودیتی 19-کووید

ر گذاشت اث ها در چین به سرعت بر تمامی بازارهای جهانیتاریخ به بعد، اعمال محدودیت شد. اما از آنمی

. ر وارد کردعلت قرنطینه، سیگنالی کاهشی به بازا های صنعتی و فلزی بهاغلب کامودیتی و افت تقاضا برای

ال سقرار گرفت و کمترین مقدار خود را از دالر  92/266مارس، در محدودهی 17این شاخص در تاریخ 

قتصادشان، ای کشورها از گرایانه تپول به بازارها و اقدامات حمای س از آن با تزریق. پتجربه کرد 2016

از سال  گرفت که در نهایت منجر به ثبت رکوردی تاریخی ها روند رو به رشدی را به خودقیمت کامودیتی

 .دالر را ثبت کرد 47/433مقدار  2021فوریه 22تاکنون شد و در تاریخ  2016
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 طالی جهانی انس بررسی  .2.5.2

توان بحران دالر رسید که دلیل اصلی آن را می 1915دالر به  541از  قیمت طال 2011تا سال  2007از سال 

 .های اقتصادی دانستجهان و رکود فعالیت اقتصادی

 
ا دسامبر ت یشاخص دالر بعد از بحران اقتصاد شیو افزا نیمانند چ ییپس از آن با کاهش تقاضا در کشورها

. پس از دیسدالر ر1042  متیبه ق خیتار نیر اقرار گرفت و د یفلز جهان در مدار نزول نیارزشمندتر 2015

  یعنید خو یمتیاوت به سقف ق 6 خیثبت شد و در تار 1517 در محدوده طال متیق 2020 سال یآن تا ابتدا

 .دیدالر رس 2062

 یماهه 8 متیق نینترییپا 2021 هیفور 26در تایو نها افتیکاهش  متیق ،یبهبود انتظارات اقتصاد لیبه دل  بعد

متفاوت است.  هایتیکامود ریبا سا یگذارهیسرما دیاز د طال. دالر تجربه کرد1736  متیخود را در ق ریاخ

تقاضا  یاقتصاد یهابحران طیجهت در شرا نی. به همشودیم امن محسوب ییفلز ارزشمند به عنوان دارا نیا

بحران کرونا و رکود اقتصاد  لیکه غالب بازارها به دل گذشته رو در سال نی. از اکندیم دایپ شیآن افزا یبرا

 درد.تقاضا مواجه ش دیشد شیجهت عکس با افزا در با حرکت مواجه شدند، طال نیسنگ یهازشیبا ر یجهان

با مازاد عرضه و کاهش  کرونا و بازگشت رونق به بازارها، طال روسیحال حاضر با ساخته شدن واکسن و

فدرال  یو مال یپول یهاو محرک کایدولت آمر نیبودجه سنگ یالبته با توجه به کسراست. شده مواجه متیق
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 هاینیبشیدالر، پ یکاهش ارزش جهان جهیتورم و در نت شیفدرال رزرو، افزا یانبساط یهااستیس رزرو،

 .باشدیم یبلندمدت انس طال صعود و یسال جار یبرا

 .ی کرده استدالر پیش بین 3000را در محدوده قیمتی  قیمت طال 2021بانک آمریکا سال گذشته تا اکتبر سال 

خمین تدالر  2300به طور متوسط حدود  2021را در سال  بینی خود، قیمت طالگلدمن ساکس در آخرین پیش

 س طالاست و قیمت هر اونرا در جهت پر قدرت صعودی ارزیابی کرده است. بانک آلمانی کامرز طال زده

 .دالر تخمین زده است 2300باالی  را 2021 برای سال

 

 9. 4فی را معادل من 2020، رشد اقتصاد جهان در سال 2020صندوق بین المللی پول در گزارش ژوئن سال 

ست که درصد کاهش دارد. این در حالی ا 78به مقدار  2019درصد پیش بینی کرده است که نسبت به سال 

ر نشان می درصد بوده است. این ام 3، معادل منفی 2020یل پیش بینی قبلی صندوق بین المللی پول در آور

ود آهسته تر از پیش دهد که اثرات منفی بیماری کرونا بر فعالیتهای اقتصادی، فراتر از انتظار بوده و دوره بهب

خرین گزارش آبینی قبلی است. این نهاد بین المللی که با هدف کمک به بهبود اقتصاد جهان تشکیل شده، در 

ر است. تأکید کرده است که پیامدهای منفی این بیماری به خصوص برای خانوارهای کم درآمد شدیدتخود 

رفته را میالدی در سطح جهانی برای کاهش فقر مطلق صورت گ 1990به گونه ای که تالش هایی که از دهه 

 بی اثر می کند.
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 2020ها در سال بازدهی کامودیتی .2.6

 دهد.نشان می 2020ها را برای سال ری در کامودیتیگذانمودار زیر بازدهی سرمایه

 

 2020ها را در سال گذاری در کامودیتی. بازدهی سرمایه1نمودار 

 

 رشد اقتصاد جهانی در شرایط کرونا  بررسی  .2.7

 9. 4ی معادل منفرا  2020، رشد اقتصاد جهان در سال 2020صندوق بین المللی پول در گزارش ژوئن سال 

ست که درصد کاهش دارد. این در حالی ا 78به مقدار  2019درصد پیش بینی کرده است که نسبت به سال 

ر نشان می درصد بوده است. این ام 3، معادل منفی 2020پیش بینی قبلی صندوق بین المللی پول در آوریل 

ود آهسته تر از پیش تر از انتظار بوده و دوره بهبدهد که اثرات منفی بیماری کرونا بر فعالیتهای اقتصادی، فرا

خرین گزارش آبینی قبلی است. این نهاد بین المللی که با هدف کمک به بهبود اقتصاد جهان تشکیل شده، در 

ر است. خود تأکید کرده است که پیامدهای منفی این بیماری به خصوص برای خانوارهای کم درآمد شدیدت

رفته را میالدی در سطح جهانی برای کاهش فقر مطلق صورت گ 1990ی که از دهه به گونه ای که تالش های

 بی اثر می کند.
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 . همه گیری ویروس کرونا در اقتصاد جهانی1شکل 

 

مبنای ه اثرات این بیماری به قدری اقتصادهای جهانی را مختل کرده و بزرگترین ریسک محسوب می شود ک

بتال به کرونا اچشم انداز اقتصاد جهان، برون رفت از بحران کرونا است. در اقتصادهایی که موارد پیش بینی 

سیب دیدن ، سبب آ2020در آنها رو به کاهش است، ادامه قوانین فاصله گذاری اجتماعی در نیمه دوم سال 

. ه استبودتصادی کند و در نتیجه بهبود اق گشتهای کار فعالیتهای اقتصادی و کاهش بهره وری در محیط

ه فعالیت های در اقتصادهایی که همچنان درگیر کنترل نرخ ابتال به این ویروس هستند، ادامه تعطیلی ها، ب

 اقتصادی آنها آسیب می رساند.

زولی خود به سیر ن 2020براساس گزارش صندوق بین المللی پول، هر چند فعالیتهای اقتصادی در فصل دوم 

شد اقتصادی جهان رظار می رود پس از آن روندی رو به بهبود به خود بگیرند. بر این اساس، ، اما انتدادادامه 

یج به تدر مصرف 2021درصد افزایش خواهد یافت. عالوه بر این تا سال  4/  5به سطح  2021در سال 

گرفت، هر  کمرنگ شدن نااطمینانیها، سرمایه گذاری نیز روندی رو به بهبود خواهدتقویت خواهد شد و با 

 چند انتظار می رود همچنان زیر سطوح پیش از بیماری باقی بماند.
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 (ینیب شیو پ افتهی)تحقق  یجهان یتولد ناخالص داخل.  2نمودار 

Source: IMF. 31 march 2020 

 

 

 

 بر اقتصاد جهانی  19های کووید آسیب .2.8

کوچک شده است. در  2020و  2008، 1973ها در سال های سال گذشته بخش خدمات آمریکا تن 70طی 

به دلیل قرنطینه سراسری بسیاری از فعالیت های خدماتی با محدودیت مواجه شدند. به همین  2020سال 

دلیل با برداشته شدن محدودیت ها در کنار حمایت های صورت گرفته توسط دولت و بانک مرکزی آمریکا 

رخ داد این بود که  2020ه ای بهبود پیدا کرد. پدیده دیگری که در بحران بخش خدمات تا حد قابل مالحظ

به دلیل نگرانی های ناشی از این بیماری، میزان پس انداز در آمریکا، اروپا و آسیا به طور همزمان افزایش 

 قابل مالحظه ای یافت. اگرچه برنامه های گسترده حمایتی دولت ها در جهت حمایت از مصرف خانوارها

های مربوط به فاصله گذاری اجتماعی، مصارف در بخش خدمات پیاده سازی شده است اما به دلیل محدودیت

با تنگنا مواجه بوده و خانوارها مبالغ قابل توجهی را پس انداز کردند. افزایش پس انداز احتیاطی خانوارها و 

ا کندی مواجه می کند. با کنترل مناسب در نتیجه کاهش سرمایه گذاری به طور کلی روند بهبود اقتصادی را ب

همه گیری ویروس کرونا، افزایش ساعات کاری و کاهش نرخ بیکاری، مصارف در بخش خدمات نیز به 
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 15، بیش از 2020مرور افزایش خواهد یافت. طبق گزارش سازمان بین المللی کار در سه ماهه دوم سال 

میلیون شغل در سطح جهان بود. در اوج بحران  500ود درصد از کل ساعات کاری از بین رفت که معادل حد

 میلیون آمریکایی شغل خود را از دست دادند. 21کرونا در ماههای مارچ و آپریل حدود 

در اروپا برنامه های کاهش ساعات کاری به اجرا گذاشته شده و هزینه های ناشی از کاهش حضور کارکنان  

را دولتها بر عهده گرفتند، به همین دلیل تعداد افرادی که شغل خود را در اروپا از دست دادند کمتر از آمریکا 

خش زیادی از مشاغل از دست رفته بود. اگرچه با کنترل شدن شیوع بیماری و کمتر شدن محدودیت ها ب

بازیابی شدند اما کماکان با سطوح قبل از همه گیری ویروس کرونا فاصله داشته و انتظار می رود که در دو 

 .ینده نیز به سطوح قبلی بازنگردندسال آ

 

 کایکار آمر یرویمنبع اداره آمار ن -کایدر آمر کارینرخ ب. 3نمودار 

 

 نرخ بهره نرخ تورم جهانی و بررسی وضعیت .2.9

های بانک جهانی و صندوق و با توجه به گزارشبا توجه به وضعیت اشتغال و دستمزدها در سطح جهان 

 در که حالی در باشد درصد 2٫3حدود  2021انتظار می رود که نرخ تورم جهانی در سال المللی پول، بین

 یورو حوزه در درصد، 2 تورم نرخ آمریکا در. کردند می بینی پیش را درصد 2٫5 حدود تخمینها 2019 سال

ینی می شود. نرخ های تورم پایین گویای این هستند که بانک ب پیش درصد 2٫5 تورم چین در و درصد 1 نرخ

های مرکزی در کوتاه مدت عجله ای برای افزایش نرخ های بهره نخواهند داشت. پس از همه گیری ویروس 

ای مرکزی در سطح دنیا ترخهای بهره را تا سطوح نزدیک به صفر کاهش داده و برنامه های کرونا بانک ه
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گسترده خرید دارایی را به اجرا گذاشتند. این اقدام در راستای حمایت از اقتصاد کشورها بوده و با توجه به 

 به کنند.ترخهای بهره افزایش قابل مالحظه ای را تجر 2021پیش بینی ها بعید است که در سال 

یرمتعارف های پولی غ به طور کلی بانک های مرکزی نسبت به گذشته تمایل بیشتری برای استفاده از سیاست

د در زمانی که اقتصاد پیدا کرده اند تا بتوانن منفی و یا کنترل منحنی نرخ بهره مانند تسهیل کمی، نرخ های بهره

ابل ارزیابی قضعیف شده است با رکود مقابله کنند. در بلندمدت اثر این بحران بر تورم هنوز به شکل مشخص 

به افزایش  نیست. به دلیل افزایش بدهی های دولت ها این احتمال وجود دارد که در سال های آتی تورم رو

یش تورم را ای مرکزی در تنظیم نرخ بهره به درستی عمل نکنند می توان انتظار افزابگذارد و اگر بانک ه

ولت داشت، به خصوص در کشورهایی که بانک مرکزی به شکل کامال مستقل عمل نکرده و برای همراهی د

تورم از اثرات  های بهره را پایین نگه دارد و یا اینکه بانک مرکزی برای مقابله با رخها، نکسری در تأمین

ر سخنرانی خود کارایی و چاالکی کافی برخوردار نباشد. در این راستا جروم پاول رئیس فدرال رزرو آمریکا د

ه است را جایگزین هدف گذاری تورم کرد مریکا هدف گذاری متوسط نرخ تورمبیان کرد که بانک مرکزی آ

درصدی  2رم از نرخ هدف گذاری شده و به این معنی است که بانک مرکزی آمریکا اجازه خواهد داد تا تو

رار دارند صورت پیشین فراتر رود. این اقدام با هدف حمایت از اشتغال افرادی که در طیف درآمدی پایین تر ق

 .گرفته است

 2020دسامبر -مفروضات گزارش بانک مرکزی اروپا از تحوالت کالن اقتصادی حوزه یورو.  1جدول 

 
درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به  10ری از کشورها بسته های حمایتی مالی به ارزش بیش از بسیا

 260درصد و ژاپن از  130اجرا گذاشته اند. پیش بینی میشود بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی آمریکا از 

ی هستند اما اگر اقتصاد درصد فراتر رفته باشد. اگرچه سیاست گذاران نگران افزایش سطح بدهی های دولت

کشورها رو به بهبود حرکت نکند فشارها برای تصویب طرح های حمایتی بیشتر افزایش خواهد یافت. در 

حال حاضر جلوگیری از رکود از اولویت بیشتری برخوردار است اما انتظار می رود که سطوح باالی بدهی 

 .آخرین میراث همه گیری ویروس کرونا باشد
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 د ایران اقتصا تحلیل .3

 پردازیم؛ان میبه بررسی گزارش اقتصادی مجله اکونومیست از اقتصاد ایر ابتدا در مورد تحلیل اقتصاد ایران

ساله اقتصاد  انداز پنجاکونومیست چشمسپس سعی خواهیم کرد روند متغیرهای کالن اقتصادی را تحلیل کنیم. 

قتصادی، تورم و ،وضعیت تراز مالی، رشد امالی و پولیللی، سیاست اقتصادی؛ المایران از جمله روابط بین

 نرخ مبادله ارز را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

 بررسی گزارش اقتصادی مجله اکونومیست از اقتصاد ایران .3.1

 چشم انداز سیاست اقتصادی  .3.1.1

 یهاتیاز محدود یارا مجبور کرده دور تازه رانیدوباره ابتال به کرونا، مقامات ا یریگاوج یاستیس یروندها

توجه به دامنه  استفاده نکنند. با یکنند از حمل و نقل عموم هیرا به اجرا بگذارند و به مردم توص یمسافرت

شور بطور کاست  دیحال بع نیشود. با ا عوض یشتریب یهاتیرود محدود یانتظار م د،یموج جد نیگسترده ا

 وکمک به کسب  یبرا یمحدود یلت منابع مالدو یغرب یکشورها یکامل بسته شود همچنان که در برخ

 انجام نشده است. یکار نیاز کرونا دارد، چن دهید بیآس یکارها

 داتیتول شیو افزا یاقتصاد ییخودکفا جیخواهد کرد با ترو یکوتاه مدت سع یاستیبه عنوان س رانیا دولت

اهد داشت. خو نهیزم نیدر ا یمحدود تیکرونا بکاهد که البته موفق وعیها و ش میتحر یاز آثار منف یصنعت

واهد خقرار  تیدر اولو انهمچن یارز خارج نیدر تراز بودجه و تام تیبخش نفت و گاز با توجه به اهم

کرده تا در  امضا دیتول تیظرف شیافزا یبرا یداخل مانکارانیبا پ ییقراردادها راینفت اخ یگرفت. شرکت مل

رخوردار بدر بازار نفت  رانیکامل سهم ا یریاز قدرت بازپس گ دنیمذاکرات با با دنیرس جهیصورت به نت

 ینفت یها میتحر ژهیبه و رانیا هیها عل میتحر یبرخ یجیبطور تدر 2021از اواخر سال  میدار انتظار باشد.

 یال هاتنش ها در س شیو افزا دی. تشدردیشتاب بگ 2023و  2022 یروند در سال ها نیبرداشته شود و ا

قتصاد جهان، ادر  کایآمر یشبکه مال یها خواهد شد. با توجه به گستردگ میتحر شتریمانع رفع ب 2025و  2024

 قرار خواهد داشت. کایآمر یها میتحر ریهمچنان تحت تاث 2021در سال  رانیکسب و کار ا یفضا
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 یگذار هیسرما و رانیا یمال نیتجارت و تام یمحدود کننده برا یعامل کایآمر یها میتحر زیسال ن نیاز ا بعد

 لیتما یرجخا یشرکت ها شتریها، ب میکشور خواهد بود. با توجه به مبهم بودن چشم انداز رفع تحر نیدر ا

مکان اشود  یرا به جان بخرند. همچنان که مشخص م کایآمر یها میتحر رپاگذاشتنینخواهند داشت خطر ز

 یارجخ یجذب منابع مال یبر تالش برا رانیا استیس جهیوجود ندارد در نت رانیاقتصاد ا یاساس یایاح

 متمرکز است.

خالفت کرده پول م یالملل نیدالر وام از صندوق ب اردیلیم 5 افتیدر یبرا رانیبا درخواست ا کایآمر دولت

موافقت  رانیاوام به  نیبا پرداخت ا یدرچارچوب مذاکرات هسته ا دنیمدت احتمال دارد دولت با انیاما در م

را تا  یالمبه منابع  یاست تنوع بخشیکند س یاجتناب م یریاز سلطه پذ دایکه شد رانیا گرید یکند. از سو

 یرخو احتماال ب هیروس ن،یتواند به توافق با چ یم استیس نیخواهد گرفت. ا شیممکن را در پ یجا

 منجر شود. ییاروپا یکشورها

 وضعیت رشد اقتصادی .3.1.2

کشور در  نیا اقتصاد ران،یصادرات نفت ا شیافزا جهیو در نت نیقابل توجه اقتصاد چ یایبا اح میانتظار دار

است که  یدر حال نیرا تجربه کند. ا یدرصد 2شود و رشد  ایاح ی( تا حد متوسط2021-22) 1400سال 

به  یرو گردشگ یاقتصاد تیو کاهش فعال یرنفتیو غ یصادرات نفت عیافت سر لیشود به دل یزده م نیتخم

 درصد کوچک شده باشد. 12 یکشور در سال جار نیکرونا، اقتصاد ا وعیش لیدل

 یاقتصاد احتماال رشد ،یمذاکرات هسته ا یریاز سرگ یدر پ رانیبر صادرات نفت ا کایآمر میکاهش تحر با

 هیسرما شی. جهش صادرات نفت و افزادیخواهد رس ی( به رقم قابل توجه23-2022) 1401در سال  رانیا

ذاکرات خوردن م شکستحال با  نیسال خواهد شد. در ع نیدر ا رانیباعث رشد قابل توجه اقتصاد ا یگذار

از  ینامطمئن بعد، چشم انداز یدر سال ها کایتنش با آمر دیو تشد یبه توافق هسته ا هیافزودن الحاق یبرا

 دیه تولبمسئله  نید. ابند ینقش م یگذاران خارج هیو سرما رانینفت ا دارانیها در نگاه خر میرفع تحر

درصد  0.6د ( تنها رش2025) 1404در سال  رانیا قتصادشود ا یزند و باعث م یضربه م رانیا یناخالص داخل

 را تجربه کند.
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 وضعیت تورم ایران  .3.1.3

اقتصاد  بر یکرونا همچنان در کوتاه مدت فشار تورم وعیو ش میآمده بر اثر تحر دیمشکالت و معضالت پد

 2020ل ماهه نخست سا 9 یکه ط میهست یمشکالت شاهد ضعف پول مل نیوارد خواهد کرد. در کنار ا رانیا

 دیدرصد رس 28.8به  2020نرخ تورم که در سال  میدرصد ارزش را از دست داده است. انتظار دار 55بالغ بر 

 با .ابدی شیصد افزادر 32.7به  یو تداوم ضعف پول مل رانهیسهل گ یپول استیس ریتحت تاث 2021در سال 

 الیر روند کاهش ارزش ،ینیب شیصادرات نفت در اواسط دوره مورد پ شیها و افزا میتحر یجیکاهش تدر

. اما در فراهم خواهد شد 2024درصد در سال  16.5کاهش تورم به  یبرا نهیزم جهیکُند خواهد شد. در نت

 واهد شد.خ یدوباره صعود منرخ تور ال،یزش رار شتریو کاهش ب کایدوباره تنش با آمر دیبا تشد 2025سال 

 نرخ مبادله ارز .3.1.4

دالر بوده  اردیلیم 86بالغ بر  2019سال  انیدر پا رانیا یارز ریپول، ذخا یالملل نیبر اساس برآورد صندوق ب

ماه  15 نهیتواند هز یدرصد کاهش داشته اما هنوز م 25حدود  2015سال  انیرقم اگرچه از پا نیاست. ا

ارز در  یسمنگه داشتن نرخ ر یبرا ازیاز رقم مورد ن شیب کیکند و به لحاظ تئور نیرا تام رانیواردات ا

ز ا یکرد که بر اساس آن نام پول مل بیرا تصو یطرح 2020 یدر ماه م مجلس تومان است. 4200سطح 

 ،یاختارساصالحات  یبدون اجرااقدام  نیشود. ا یکند و چهار صفر از آن حذف م یم رییبه تومان تغ الیر

 میار دارها، انتظ میتحر لینفت و کاهش صادرات به دل متیخواهد بود. با توجه به افت ق نینماد یاقدام

ارز  یرخ رسمحفظ ن یبرا یبانک مرکز ییمسئله توانا نیکنند که ا هیتک یارز ریبه ذخا دایشد رانیا قاماتم

 دهد. یرا کاهش م یدر سطح کنون

هزار  30در برابر  کایماه اکتبر هر دالر آمر لیکه اوا یبه طور میهست الیبر ر ندهیبازار آزاد شاهد فشار فزا در

 87از آن زمان تاکنون  یعنیهزار تومان بود.  4نرخ هر دالر فقط  2018سال  لیشد. در اوا یتومان مبادله م

در سال  الیارزش ر کایو آمر رانیروابط ا بودبهرود که با  یکاسته شده است. انتظار م الیدرصد از ارزش ر

 میدار انتظار خواهد ماند. یارز و نرخ بازار آزاد باق ینرخ رسم نیشود اما اختالف فاحش ب تیتقو 1400

هزار بشکه در روز برسد. اما  440و به  ابدی شیدرصد افزا 50تا حدود  1400در سال  رانیصادرات نفت ا

خواهد بود.  2017در سال  رانینفت ا یبشکه ا ونیلیم 2.4کمتر از صادرات روزانه  اریرقم همچنان بس نیا

با خروج اقتصاد از رکود  گرید یرفت. از سو هدمنطقه باال خوا یبهبود تقاضا جهیدر نت زین یرنفتیصادرات غ
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خواهد شد که  یمنف یسال متوال نیدوم یبرا یتراز تجار جه،ی. در نتابدی یم شیافزا زیسه ساله، واردات ن

 دوباره مثبت خواهد شد. 1404تا  1401 یدر سال ها رانیا یاست. تراز تجار رانیا یبرا یرمعمولیغ دهیپد

 یات کافکه از پرداخت اعتبار یو رونق تجارت کاالها با رشد بخش خدمات همراه خواهد شد. در حال رشد

 یرونیب طیحکرونا همچنان ادامه دارد و م وعیاز ش یشود، نگران یم یخوددار یرونق دادن به گردشگر یبرا

 یمدهادرآ شیبا افزا یرکس نی. اافتیخواهد  شیبخش خدمات افزا یماند، کسر یم یپر تنش باق یو داخل

 شود. یجبران م یتا حدود یو نقل و انتقاالت، هرچند اندک ول هیاول

 یب جاردر تراز حسا یناخالص داخل دیدرصد تول 0.4معادل  یبا کسر رانیا میکن یم ینیب شیپ یکل بطور

تراز  میاردانتظار  ،یرنفتیو غ یصادرات نفت شیو افزا یاقتصاد طیمواجه شود. با بهبود شرا 1400در سال 

لص ناخا دیدرصد تول 1.4بطور متوسط معادل  1404تا  1401 یسال ها یمثبت شود و ط یجار یحساب ها

 در سال باشد. یداخل

 وضعیت تراز مالی  .3.1.5

 11از فاز  یگاز با بهره بردار دیتول شینفت و افزا متیق شیبعد در اثر افزا یسال ها یط جیبه تدر دولت

رود  یظار محال انت نیمحل( بهتر خواهد شد. با ا نیدولت از ا یدرآمدها شیافزا جهی)و در نت یپارس جنوب

( به معادل یالدیم 2025-26) 1404بودجه در سال  یکسر زانیبگذارد و م شیرو به افزا زیدولت ن نهیهز

 برسد. یناخالص داخل دیدرصد تول 5.3

قرض  یبرا یفرصت چندان رانینامطمئن موجود، دولت ا یفضا لیبه دل کایآمر میبا وجود کاهش تحر یحت

د تا انتو یم هیو روس نیچ یاز سو یاعتبارات دولت یگرفتن از خارج نخواهد داشت هرچند که ارائه برخ

گرفتن از  بر قرض مدتاع دیبا یمال ازیپوشش ن یبرا یرانیاساس مقامات ا نیکمک کننده باشد. بر ا یحدود

رد که دولت خطر وجود دا نیکنند. به عالوه ا هیتک یدولت در بازار داخل یها ییو فروش دارا یمنابع داخل

 .نجامدیرم بتواند به ابرتو یحالت م نیمتوسل شود که در بدتر یپول یبودجه به ابزارها یجبران کسر یبرا

 سیاست پولی  .3.1.6

 یهمچنان قدرت و توان محدود رانیا یاست، بانک مرکز یباق کایآمر یها میکه تحر یتا زمان یپول استیس

و مقابله با کاهش  ینگیمهار نقد یبانک برا نیا جهیخواهد داشت. در نت یموثر پول یها استیس یاجرا یبرا

 یت گام به گام متوسل شده است از جمله الزام شرکت ها به باز گرداندن تمام ارز ناشبه اقداما الیارزش ر
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داده که منجر به بدتر  شیبه اقتصاد را افزا ینگینقد قیتزر زانیبانک م نیا گرید یسو از از صادرات به داخل.

که اقتصاد در رکود  یطیوجود در شرا نیرشد عرضه پول و تورم شده است. با ا ،یپول تیوضع ندهیشدن فزا

کند.  یددارخو 2021قابل توجه نرخ بهره در سال  شیاز افزا یشود بانک مرکز یم ینیب شیقرار دارد، پ

به کاهش  یکمک چیامر ه نیماند که ا یم یباق یمنف رانیبهره در ا یمدت نرخ واقع انیدر کوتاه و م نیبنابرا

 جیصادرات نفت و رشد اقتصاد، نرخ بهره به تدر شیافزابا  2022کند. در سال  ینم رانیا یفشار بر پول مل

 نخواهد بود. یتورم کاف یمهار جد یبرا شیافزا نیکه البته ا ابدی یم شیافزا یتوسط بانک مرکز

 المللی چشم انداز روابط بین .3.1.7

در حال  کایمرخواهد بود. آ کایروابط با آمر 2025تا  2021در دوره  رانیا یخارج استیموضوع س نیترمهم

 جمهورسیبه عنوان رئ دنیجو با یروزیوضع کرده است. پ رانیرا بر ا یگسترده و مخرب یهامیحاضر تحر

 دنیاده است. باد شیرا افزا ییزداتنش یدو کشور برا نیدر انتخابات ماه نوامبر احتمال مذاکره ب کایآمر دیجد

را دنبال خواهد  رانیا هیعل هامیلغو تحر استید، سبرگرد یابه تعهدات طبق توافق هسته رانیاعالم کرده اگر ا

 رانیکنترل بر ا امضا شد فرق کرده است. محافظه کاران یاکه توافق هسته 2015اوضاع نسبت به سال  اما کرد.

 دیعوامل بع نیده است. با توجه به اتندتر ش زین رانینسبت به ا کایاند و مواضع کنگره آمررا گسترش داده

 یتررچه بزرگه ازاتیکه امت خواهدیم دنیاز با کایبه برجام بازگردد. کنگره آمر 2021در سال  کایاست آمر

 مطالبه کند. رانیرا از ا

ز در چارچوب اعتمادسا یبه عنوان اقدام دنیدو کشور وارد مذاکره شوند و با 2021دارد از اواخر سال  احتمال

مذاکره  زیم یپا یسخت اقتصاد تیوضع لیکه به دل زین رانیرا رفع کند. ا ینفت یهامیتحر یموقت برخ یتوافق

 یاخلدکه مواضع  یوجود در حال نیا ارا کاهش خواهد داد. ب ومیاوران یسازیسطح غن جیبازگشته به تدر

 یهامیست که تحربدان معنا ا نیبر سر برجام انجام نخواهد شد و ا یمذاکره مجدد چیه شودیم تررانهیگسخت

دو  نیها بنشت یریامر به شدت گ نی. امانندیم یبه قوت باق یو موشک یحقوق بشر یهامیاز جمله تحر کایآمر

 .ها در عراق خواهد بودتنش نیکه احتماال کانون ا شودیمنجر م 2021-25کشور در اواخر دوره 

 سیاست مالی  .3.1.8

 دیکرونا مواجه است، فشار شد وعیش یمنف رینفت و تاث متیکاهش ق کا،یآمر میبا تداوم تحر رانیکه ا یدرحال

 نانهیخوشب اریبر اساس برآورد بس رانیا یخواهد ماند. بودجه سال جار یدر کوتاه مدت همچنان باق یمال
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تقاضا  میحال انتظار دار نیا باشده است.  نیدالر تدو 50 متیبشکه نفت به ق ونیلیم کیصادرات روزانه 

 شیبه افزا زین رانیمتوسط اقتصاد ا یایاح ی. حتابدی شیاقتصاد افزا یایبا اح 2021در سال  رانینفت ا یبرا

شود  ینفت باعث م یجهان متیق ینسب شیامر به همراه افزا نیدولت منجر خواهد شد. ا یاتیدرآمد مال

درصد  6.6به معادل  99در سال  یناخالص داخل دیدرصد تول 8بودجه دولت کمتر شود و از معادل  یکسر

 برسد. 1400در سال  یناخالص داخل دیتول

 بررسی روند متغیرهای کالن اقتصاد ایران  .3.2

 1399تا  1370بررسی روند تورم اقتصاد ایران از سال  .3.2.1

کزی استخراج از بانک مر 1399تا پایان سال  1370در جدول زیر ابتدا نرخ تورم ساالنه را از ابتدای سال 

همانطور که  ار سری زمانی این متغیر مورد بررسی قرار گیرد.شده است و در ادامه سعی شده با ترسیم نمود

است که این مقدار عدد باالیی محسوب  بوده 21به میزان  دهد میانگین نرخ تورم کشورجدول زیر نشان می

ه شود که این شاخص نشانه عملکرد مناسبی از جهت ثبات قیمت ها و ثبات اقتصادی برای اقتصاد ایران بمی

 د.آیحساب نمی

 های بانک مرکزی. نرخ تورم ساالنه بر اساس داده2جدول 

 نرخ تورم سال نرخ تورم سال

1370 20.7 1385 11.9 

1371 24.4 1386 18.4 

1372 22.9 1387 25.4 

1373 35.2 1388 10.8 

1374 49.4 1389 12.4 

1375 23.2 1390 21.5 

1376 17.3 1391 30.5 

1377 18.1 1392 34.7 

1378 20.1 1393 15.6 

1379 12.6 1394 11.9 

1380 11.4 1395 9 

1381 15.8 1396 9.6 

1382 15.6 1397 31.2 

1383 15.2 1398 41.2 

1384 10.4 1399 36.4 
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ای را سابقهم تاکنون اعداد به شدت باال و ک 1396همانطور که نمودار نشان می دهد نرخ تورم کشور از سال 

ها و می تواند به کاهش ثبت کرده است که نشان از بی ثبات بودن اقتصاد ایران، افزایش سطح عمومی قیمت

 ارزش پول ملی که به معنای افزایش نرخ ارز است منتهی منتج شود.

 

 (GDPبررسی تولید ناخالص داخلی) .3.2.2

 

که بانک  89ال تا پایان س 1357ر را از سال در این بخش ابتدا در جدول زیر میزان تولید ناخالص داخلی کشو

های آن را گزارش کرده است، داده ها را تحلیل می کنیم سپس به بررسی نمودار تولید ناخالص ی دادهمرکز

 شود.داخلی کشور پرداخته می
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 سال

 داخلی ناخالص تولید

 میلیارد) پایه قیمت به

 (ریال

 سال

 داخلی ناخالص تولید

 میلیارد) پایه قیمت به

 (ریال

1357 4987 1377 328522 

1358 6068 1378 434385 

1359 6299 1379 576493 

1360 7656 1380 664620 

1361 10078 1381 913835 

1362 12438 1382 1124073 

1363 13559 1383 1455690 

1364 14423 1384 1854711 

1365 14661 1385 2260530 

1366 17924 1386 2861974 

1367 20200 1387 3378724 

1368 25079 1388 3562289 

1369 34506 1389 4304264 

1370 48428 1390 NA 

1371 64502 1391 NA 

1372 100124 1392 NA 

1373 131771 1393 NA 

1374 188184 1394 NA 

1375 248972 1395 NA 

1376 291769 1396 NA 

 

( کشور در GDPتاکنون میزان تولید ناخالص داخلی ) 1357سال  دهد ازهمانطور که جدول باال نشان می

  تواند نقطه مثبتی از ارزیابی عملکرد اقتصادی ایران به نمایش بگذارد.حال افزایش بوده است؛ این نکته می

شود، ارزش بازار کاالها و خدمات تولید شده توسط نامیده می GDPتولید ناخالص داخلی که به اختصار 

دهد و یک شاخص مهم برای ارزیابی وضعیت اقتصادی یک در یک بازه زمانی خاص را نشان میکشور  یک

است. هر چه تولید ناخالص داخلی یک کشور بیشتر باشد، نشان از بهتر بودن کلیت وضعیت اقتصادی  کشور

 دارد. آن کشور
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 زمان در حال افزایش بوده است.اخالص داخلی به مرور ندهد میزان تولید همانطور که نمودار باال نشان می

 بررسی روند نرخ بیکاری  .3.2.3

ا رسم نمودار بدر جدول زیر متغیر اصلی دیگری از اقتصاد ایران یعنی نرخ بیکاری بررسی شده است در ادامه 

 پردازیم.سری زمانی نرخ بیکاری به تحلیل این متغیر مهم اقتصادی می

 سال

نرخ 

بیکاری 

 )درصد(

 سال

نرخ 

بیکاری 

 )درصد(

1375 9.1 1387 10.4 

1376 13.1 1388 11.9 

1377 12.5 1389 13.5 

1378 13.5 1390 12.3 

1379 14.3 1391 12.2 

1380 14.2 1392 10.4 

1381 12.8 1393 10.6 

1382 11.8 1394 11 

1383 10.3 1395 12.4 

1384 11.5 1396 11.9 

1385 11.3 1397 12 

1386 10.5 1398 10.6 
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دهد متوسط نرخ بیکاری در سالیان گذشته در کشور باالی همانطور که نمودار نرخ بیکاری کشور نشان می

 دهد.درصد بوده است که از نظر اقتصادی عملکرد مناسبی را نشان نمی 10

 بررسی تراز تجاری کل کشور  .3.2.4

گردد و در ادامه با رسم نمودار تراز میبیان  1398تا سال  1357در جدول زیر ابتدا تراز تجاری کشور از سال 

 پردازیم.تجاری در سال های مختلف به تحلیل این متغیر مهم کالن اقتصاد ایران می

 سال

 جاری حساب تراز

( جاری حساب)

 (دالر میلیون)

 سال
 حساب) جاری حساب تراز

 (دالر میلیون( )جاری

1357 -1353 1378 5080.4 

1358 12784 1379 9271.3 

1359 -2740 1380 1730.7 

1360 -4815 1381 1919.9 

1361 7368 1382 -621.9 

1362 358 1383 -216.2 

1363 1924 1384 15391.7 

1364 -476 1385 20585.2 

1365 -5155 1386 32593.9 
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1366 -2090 1387 22837.6 

1367 -1869 1388 9476.7 

1368 -191 1389 27554.5 

1369 327 1390 58507 

1370 -9448 1391 23361.9 

1371 -6504 1392 25104.7 

1372 -4215 1393 13570.7 

1373 4956 1394 1237.4 

1374 3358 1395 13236.1 

1375 5232 1396 14915.3 

1376 2110.8 1397 26741.5 

1377 -3884 1398 3754.2 

 

 

 
ازاد تراز تجاری داشته ایم به معنای بیشتر مما  1400سال دهد در سالیان منتهی به همانطور که نمودار نشان می

که علت  بودن میزان صادرات از میزان واردات در برهه ای از زمان این مازاد تجاری در حال کاهش است

 اند باشد.ن می توعمده آن در وجود تحریم های مختلف و ایجاد مانع در فروش نفت ایرا

 1399تا  1370بررسی تورم مسکن از سال  .3.2.5

و میانگین افزایش قیمت  %19.41، میانگین نرخ تورم 1396تا سال  1370بر اساس دادهای موجود از سال 

باشد؛ لذا می توان برداشت کرد که در بلند مدت، میزان تورم و افزایش قیمت می %19.85مسکن در کشور 
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ن امالک یکی از کم ریسک تری امالک با تقریب نسبتا خوبی به یکدیگر نزدیک هستند. به عبارتی در گذشته

 های برای حفط ارزش پول است.بخش

 

 مقایسه تطبیقی درصد تغییرات قیمت مسکن و نرخ تورم ساالنه  .3.2.5.1

س نتایج در جدول زیر به مقایسه تطبیقی درصد تغییرات قیمت مسکن و نرخ تورم ساالنه می پردازیم؛ سپ

 کنیم.مقایسه را تحلیل می

 مقایسه تطبیقی درصد تغییرات تورم و قیمت مسکن3جدول 

 مسکن  تورم  سال 

1389 12.4 20 

1390 21.5 7.5 

1391 30.5 31.2 

1392 34.7 67.4 

1393 15.6 7.44 

1394 11.9 3.27 

1395 9 4.67 

1396 9.6 5.21 

1397 31.2 37.91 

1398 41.2 109.65 

1399 36.4 83 
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ر تمام سال د اوالاز بررسی تطبیقی نرخ تورم ساالنه کشور با نرخ تغییرات قیمت مسکن متوجه می شویم که 

؛ ستهایی که نرخ تورم در کشور وجود داشته است به همراه آن نرخ قیمت مسکن نیز افزایش یافته ا

اشت هنگامی که نرخ تورم مسکن و افزایش قیمت های مسکن را مشاهده می کنیم از نمودار برد ثانیا

ن به به این معنا که بعد از کاهش تورم قیمت مسک می شود که قیمت ها به سمت باال چسبندگی دارند

 راحتی کاهش نمی یابد و این کاهش به کندی صورت خواهد گرفت.

 

 اثر کرونا بر اقتصاد ایران .3.3

از مشاغل و  یاریکاهش فروش بسسال قبل، منجر به انیپا یکرونا در روزها روسیو وعیش یشوک اقتصاد

مساله  نیا یاقتصاد ینفکرد اثرات م یسع یتیحما دولت با وعده بسته انیم نیمرتبط شد. در ا یوکارهاکسب

 یمان کمک مالهزارتو 500 نفره، 4خانواده مثال  کی یاساس برا نیکند. بر ا لیخانوارها موقتا تعد یرا برا

افزوده در نظر ارزش اتیها و مالبازپرداخت اقساط وام یبرا زیها نمشوق یبرخ یدرنظر گرفته شد. از طرف

 گرفته شد. 

 اثر ویروس کرونا بر تجارت خارجی ایران  .3.3.1

را محدود کرده  هیهمسا یبه کشورها رانیکرونا، صادرات ا روسیو وعیش ،یالمللنیب یهابراساس گزارش

 یاتجارت منطقه یهااز درآمد کشور از محل کانال یمیاز ن شیب شودیگفته م کهیاساس، درحال نیاست. برا

صادرات  ن،یاند. بنابرابسته شورخود را با ک یمرزها یگریاز پس از د یکی ران،یا گانیهمسا ابد،ییتحقق م

12/4
21/5

30/5 34/7

15/6 11/9 9 9/6

31/2
41/2 36/4

20
7/5

31/2

67/4

7/44 3/27 4/67 5/21

37/91

109/65

83

1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399

مقایسه نرخ تغیرات قیمت مسکن و نرخ تورم 

تورم  مسکن 



[29] 
 

 وعیگزارش ش نیاست، بعد از اول نیچ رانیا یتجار کیشر نیکه اول. از آنجاابدییشدت کاهش مبه رانیا

 یلیم یو بالعکس ب نینسبت به محدودکردن سفرها به چ رانیدر ماه دسامبر، ا نیکرونا در ووهان چ روسیو

سال  یماهه ابتدا 11دالر( در  اردیلیم 8از  شیکشور )ب یرنفتیدرصد از صادرات غ 23نشان داد چراکه حدود 

 (.1است )نمودار بوده  نیبه چ 1398

 

 . مقاصد اصلی صادرات غیر نفتی ایران 4نمودار 

 

 نیرت با چبود، حفظ تجا دهیدهه گذشته رس 4خود در  زانیم نیبه کمتر رانیکه صادرات نفت ا یطیدر شرا 

تبعات  ثیاز ح یعلبحران ف حسط دیشا شدیکه اگر موقتا متوقف م ی. اقدامدیرسینظر نمدور از انتظار به

 یالمللنیز صندوق با یدالر اردیلیم 5به استقراض  ازیبسا نآن به مراتب کمتر بود و چه یو انسان یاقتصاد

کار براساس گزارش وزارت تعاون، نی. همچنشدیدر کشور احساس نم روسیو نیا وعیکنترل ش یپول برا

 و متیکاهش ورود و خروج گردشگر، کاهش ق ،ینیزم یاختالل در صادرات از مرزها ،یو رفاه اجتماع

 نیتراز مهم ن،یکشور در کنار اختالل در تجارت با چ ینفت و کاهش محصوالت صادرات یجهان یتقاضا

 کشور هستند. یدر حوزه تجارت خارج روسیو نیا وعیش یامدهایپ

 اثر ویورس کرونا بر اقتصاد داخلی ایران  .3.3.2

سال پیش( به شرایط فعلی با چند  2میلیون بشکه در روز ) 2 /8یران از کاهش صادرات نفت ابا توجه به

دانستند که خوبی می(، حتی قبل از شیوع ویروس کرونا نیز مقامات کشور به2صدهزار بشکه در روز )نمودار 

درآمد جامعه نیستند. صندوق خصوص اقشار کمکاهش صدمات اقتصادی وارده به خانوارها و بهقادر به
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 50ای، ارزش ریـال بیش از متحـده از توافق هستـهالمللی پول تخمین زده است که بعد از خروج ایاالتبین

 درصـد کاهـش یافته است. 

 

 .سطح صدارات نفتی ایران بر اساس تعداد بشکه 5نمودار 

 

 

کردند و براساس همین  کشور را ترک های بزرگ خارجیدرصد رسید و شرکت 40تورم با شتاب فزاینده به 

 .(3دار تر شده است )نمودرصد کوچک 9 /5تخمین، اقتصاد ایران در سال گذشته 

 

 

 . تغییرات ساالنه در تولید ناخالص داخلی ایران 6نمودار 

 

دالری فروش هر بشکه نفت تهیه شده است. در این بین،  50کشور با نرخ  1399از طرف دیگر بودجه سال 

های بینیدالر در همین ابتدای سال هستیم. براساس پیش 15شاهد کاهش قیمت نفت سنگین ایران به زیر 
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که خواهد بود. اتفاقی که دالر در هر بش 42تا  17بین  2020بینانه موجود، نرخ هر بشکه نفت در سال واقع

رسد کسری نظر میطور کلی بهدالر باشد. به 25تا  20شود میانگین قیمت نفت در این سال بین باعث می

توجه در اقتصاد داخلی ایران شود. کسری که بخش تواند خود باعث اختالالت قابلبودجه از این محل می

شار اوراق مالی توسط دولت پوشش داده شود. این درحالی ، باید توسط انت1399ای ازآن براساس بودجه عمده

ها باید برای حمایت از اقتصاد اقدام به المللی، در شرایط بحران دولتاست که براساس توصیه نهادهای بین

متحده انجام گرفت. درواقع بازخرید اوراق خزانه کنند. اقدامی که در کشورهای توسعه یافته شامل ایاالت

المللی، ایران را به سمت تامین مالی عتقدند، انزوای اقتصاد ایران و فاصله از بازارهای سرمایه بینتحلیلگران م

دلیل تورم غیرقابل دهی و فشار بیشتر بر بودجه بهوام تواند منجر به افزایش نرخداخلی سوق خواهد داد که می

 .کنترل شود

 

 

ل هر دو براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر اثر شیوع ویروس کرونا، در حوزه اشتغا

های اقتصادی تاثیر قرار خواهد گرفت. تعطیلی و کاهش سطح فعالیتسمت عرضه و تقاضای بازار کار تحت

رخی افراد یافت، زیرا بمنجر به تعدیل نیرو و کاهش تقاضای کار خواهد شد و عرضه کار نیز کاهش خواهد 

اند و برخی دیگر که غیرمستقیم با اقدامات خودمراقبتی و کاهش تعامالت، که مستقیما با بیماری درگیر شده

با کاهش نرخ مشارکت و  1399رسد در سال نظر میساعات کاری خود را کاهش خواهند داد. بنابراین به

شدت اند بهدهرهایی که مستقیما از بحران کرونا متاثر شکاهش اشتغال مواجه خواهیم بود. فعالیت کسب و کا

تواند منجر به بحران بیکاری شده و رفاه خانوارهای وکارها میکاهش خواهد یافت. کاهش فعالیت این کسب

تاثیر قرار دهد. در این میان بیشترین ضربه اقتصادی را کسانی متحمل خواهند شد که دارای زیادی را تحت

وکارها کاهش یابد، فروشان و کارگران ساختمانی. هرچه فعالیت کسبتند، مانند دستشغل دائم نیس

های ستانی از فعالیتهای مالیاتکاهش ظرفیتیابد. بنابراین با توجه بهدرآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش می

دیده و همچنین آسیبوکارها و افراد اقتصادی و کاهش قیمت نفت و اقدامات مورد نیاز برای حمایت از کسب

این  افزایش مخارج دولت در حوزه بهداشت و درمان، کسری بودجه دولت تشدید خواهد شد. با توجه به

 ت.نیز روند صعودی به خود خواهد گرفموضوع و افزایش نقدینگی، تورم 
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 تحلیل مسکن در اقتصاد ایران پس از کرونا  .3.3.3

اه، خبر از با تاکید برکاهش تعداد معامالت در اسفندم در حوزه بازار مسکن، معاون وزیر راه و شهرسازی

جتماعی، با اثبات قیمتی و پایداری در بازار مسکن داد. همچنین براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه 

اثیر چشمگیری بر کاهش ترسد شیوع ویروس کرونا نظر نمیوانتقاالت، بهتوجه به فرارسیدن فصل نقل

رود شاهد تثبیت قیمت مسکن باشیم. از طرف بگذارد. بنابراین انتظار می 1399تدای سال ماه اب 3معامالت در 

رغم تفسیر شده است، به« اقتصاد پرتالطم»دلیل آنچه در ادامه گزارش وجود شرایط دیگر، بازار سرمایه نیز به

ه شیوع گرچ  داشت.اصالحات محدود، درصورت تثبیت نرخ دالر در ارقام فعلی، روند نسبتا صعودی خواهد 

ویژه امکان مواجه وجود آورده و بههایی را برای دولت بهاین ویروس با افزایش مصرف برق و آب، چالش

نزین بشدن با بحران تامین آب خانگی در فصول گرم سال را ایجاد کرده است، اما از حیث کاهش مصرف 

تواند از محل یمبابت بنزین کاهش یافته و دولت برای دولت درآمدزا بوده، زیرا میزان یارانه پرداختی دولت 

 .هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد 3 /6جویی شده در طی سه ماه حدود التفاوت صادارت بنزین صرفهمابه

طور کامل به اتمام برسد، براساس نظر اقتصاددانان طور کلی اگر شیوع این ویروس در سه ماهه ابتدای سال بهبه

ماهه ابتدای سال در کنار یک تورم حدود  6به شرایط قبل خود بازگردد و در  توان انتظار داشت که تولیدمی

تر شود، والنیواهد بود. اما اگر این شیوع طدرصدی، رشد اقتصادی مثبت نزدیک به صفر دور از انتظار نخ 25

واهد شد و رسد کشور وارد رکود اقتصادی خنظر میهای فوق از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و بهتحلیل

 31بینی تورم المللی پول پیشماهه ابتدای سال رکود تورمی را شاهد باشیم. کما اینکه صندوق بین 6در 

 .داشته است 2020در سال  درصدی را برای اقتصاد ایران

وم میزان فعلی برآورد اقتصاددانان آن است که در شرایط بدبینانه، احتمال سقوط تولید داخلی ایران به دوس

 .جاری وجود خواهد داشتمیلیارد دالری در سال 10درصدی( و کسری بودجه حدود  33)کاهش 

 

 انواع بازارهای مالی و سرمایه گذاری  .4

 

که عبارتند از بازار سهام، بازار کاال، بازار اوراق  شوندیم میبه چهار دسته تقس یطور کل به یمال یبازارها

 :میپردازیم کیهر  انیکه مختصرا به ب یقرضه و بازار مبادالت ارز
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 سهام:  بازار .4.1

ته شده است امر در نظر گرف نیا یکه برا یو مکان شودیسهم معامله م یکه در آن برگه ها باشدیم ینهاد

به بورس  توانیکه از جمله آنها م شوندیسهامداران گرد هم جمع م یکیزیاست که به صورت ف ییجا

 دسته است. نیجز ا زین رانیبورس اوراق بهادار ا نیاشاره کرد همچن ویلندن و توک ورک،یوین

 کاال: بازار .4.2

فلزات  نیهمچن همانند شکر، قهوه، ذرت، پنبه، غالت و یفمختل یکه در آن کاالها افتهیاست سازمان  یبازار 

آن  لیحوتو فروش و  دیخر توانیبازار را م نیمعامالت در ا یهدف اصل شوند،یبا ارزش در آن معامله م

 .میاشاره کن وکاگیبه بورس ش توانیم میبزن ازارنوع ب نیاز ا یمثال میدر نظر گرفت و اگر بخواه ندهیدر آ

 اوراق قرضه: بازار .4.3

 .ردیگیمورد معامله قرار م شودیمختلف منتشر م یکه توسط نهادها یبازار اوراق قرضه ا نیدر ا 

 : یمبادالت ارز بازار .4.4

 .باشندیدست م نیاز ا تالیجید یکه بازار فارکس و ارزها ندیو فروش ارز گو دیخر یبه بازار جهان

 :میارائه ده کیدر رابطه با نوع معامله در هر  یمختصر حیتوض

 

 Foreign Exchange ای  فارکس .4.4.1

بازار  نیرگتردر آن قابل معامله هستند. بازار فارکس بز ایمختلف دن یاست که ارزها یاست و منظور بازار 

. شودیشامل م را ایدن یارزها یدالر بوده و تمام اردیلیهزار م 4از  شیو حجم معامالت روزانه آن ب استیدن

 یبه صورت مجاز ردیگیبازار صورت م نیو فروش هر جفت ارز که در ا دیو خر دندار یتیبازار مرکز نیا

 .شودیجا به جا نم یکه جنس یمعن نیاست به ا
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 :تالیجید یارزها بازار .4.4.2

 یداریز خرو شما پس ا رندیگیمختلف مورد معامله قرار م یها نیها و آلتکو نیاست که در آن کو یبازار 

هستند و قابل  یالتیجیارزها د نیکه ا دیتوجه داشته باش دیبود اما با دیمورد نظر مالک آن خواه یتالیجیارز د

 اریر اختد دیفقط با تانیپولها فیاست که رمز ک یتالیجید یهاپول  فیآنها ک یو محل نگهدار ستندیلمس ن

 خودتان باشد.

 ایران در گذاری بازارهای سرمایه .5

 میمستق یذارگ هیباشد. سرما میمستق ریغ ایو  میمستق یگذار هیشامل سرما دتوان یم یگذار هیسرما یبازارها

 ییدارا نیردازد. اپ یآن م ریمختلف و نظ لیخانه، وسا ل،یو ثابت مانند اتومب یواقع یها ییانواع دارا دیبه خر

 هیرماسمقابل شوند. در  ینه استهالک میبوده و در صورت عدم استفاده شامل هز یمصرف یها جزو کاالها

ادار، صندوق سهام، اوراق به دیشامل خر یمال یدر بازارها یگذار هیوجود دارد که سرما میمستق ریغ یگذار

 دیکن یمن یداریخر ییموارد شما کاال نیاوراق مشارکت است. در ا ایو  یسپرده بانک ،یگذار هیسرما یها

 یگذار هیسرما ی. در ادامه انواع بازارهادیشو یم میسه یتجار یت هایمختلف در فعال یبلکه به روش ها

 گردد. یم حیتشر رانیدر ا

 

 بازار بورس اوراق بهادار .5.1

بازار،  نیابازار بورس است. در  رانیدر ا سکیحال پر ر نیپرسود و در ع یگذار هیسرما یاز بازارها یکی

 تیلشدن در فعا کیشر یسهام به معن دیشوند. خر یفعال در بورس داد و ستد م یسهام انواع شرکت ها

معموال  سود سهام که زشرکتها خواهد بود. سهامداران در صورت نگه داشتن سهام ا یو تجار یاقتصاد یها

با انواع  کامل ییشوند. بازار سهام در صورت داشتن آشنا یشوند، بهره مند م یپرداخت م انهیبه طور سال

 یزار بورس موارد با یعموال افراد با دو استراتژسودآور است. م یبازار بورس و داشتن استراتژ یها لیتحل

رس در بو یگذار هیدر بورس است. سرما یگذار هیمادو روش معمول سر یو سهامدار یریشوند. نوسان گ

 قرار گرفته است. یادیمورد توجه افراد ز ریاخ یدر سال ها
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 بازار سکه و طال .5.2

ارند که دمهم را  تیمز نیبازار سکه و طال است. سکه و طال ا رانیدر ا یگذار هیسرما یاز بازارها یکی

ا به پول نقد رخود  یتوانند در اسرع وقت، کاال یم ازیدارند. افراد در صورت ن ییباال ینقد شوندگ ییتوانا

 شوند. یر نوسان مهمانند بازار ارز دچا یگرید هیسرما یکنند. بازار سکه و طال اغلب همراه با بازارها لیتبد

که طال و  یورتصآن اقدام نمود. در  یتوان برا یم زیکم ن ریرا دارد که با مقاد تیمز نیبازار طال و سکه ا

نمود. در  ساخته نشده مانند شمش استفاده یاز طالها دیتوان یم د،یندار ازین یمصارف شخص یسکه را برا

 گردد. یشما نم املساخت طال ش نهیصورت هز نیا

 

 بازار ارز .5.3

 یخارج یاو فروش ارزه دیبازار ارز است. خر ریاخ یپرنوسان در سال ها یگذار هیسرما یاز بازارها یکی

 سکیمراه با رهبازار باال بوده و  نیدر ا ی. قدرت نقد شوندگدیآ یبشمار م سکیپر ر یاز بازارها گرید یکی

 یبه سود م و فروش دیخر متیق انیو فروش انواع ارز و اختالف م دیبازار افراد از خر نیاست. در ا یادیز

بازار  نیر اد یگذار هیسرما یبرخوردار شده است. برا یادیز سکیاز ر رینوسانات اخ یبازار در پ نیرسند. ا

بازار،  نیرز به اا یورود دالل ها لیاست که به دل نیاقدام نمود. نکته قابل توجه ا زیکم ن ریتوان با مقاد یم

 است. نیداشته و مشکل آفر ییباال سکیو فروش ارز ر دیخر
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 بازار خودرو .5.4

شود.  یم محسوب یکیزیو ف یواقع یها ییاست که دارا رانیدر ا یگذار هیسرما یبازار خودرو جزو بازارها

از  یخارج یواردات خودروها تیبوده است. ممنوع یدیدچار نوسانات شد ریاخ یبازار خودرو در سالها

ها شده  متیق دیشد شیموجب افزا یخودروسازان داخل یبرا دیطرف و مشکل واردات قطعه و تول کی

کارکرده  یهابازار به خودرو یداد و ستدها شترینو، ب یخودروها داتیکاهش تول لیاست. در حال حاضر به دل

 گردد. یو دست دوم بر م

 بازار مسکن .5.5

 رویاست. پ نوسان شده همانند بازار ارز و طال دچار گرید یبا بازارها یبازار مسکن همواره به طور مواز

ه برابر داز  شیبزرگ به ب یمسکن در شهرها متیمتوسط ق ر،یاخ یارز و طال در سال ها متیق دیشد شیافزا

تمام  متیق شیبه افزا منجرساخت و ساز  یجانب یها نهیهز ،یمصالح ساختمان متیق شیاست. افزا دهیرس

در حال ساخت،  یواحدها دیخر شیپ قیدر بازار مسکن از طر یگذار هیشده مسکن شده است. سرما

به بازار  ورود یشود. برا یتلق یتواند فرصت سودآور ینوساز و کارکرده در مناطق در حال رشد م یواحدها

 ودآور باشد.تواند س یمسکن م یگذار هیسرما یهاحال بازار نیوجود دارد، با ا یادیز هیبه سرما ازیمسکن ن

 

 یگذار هیسرما یصندوق ها .5.6

ند سهام مان سکیپر ر ینسبت به بازارها یکمتر سکیکه ر رانیدر ا یگذار هیسرما یاز بازارها رگید یکی

 نیصندوق ها بر اساس درصد سود تضم نیدر ا یگذار هیاست. سرما یگذار هیسرما یدارند صندوق ها

 قیاز طر نتوا یرا م یگذار هیسرما ی. انواع صندوق هاردیپذ یصاحبان صندوق صورت م یشده از سو

به  یبانک یسپرده ها یبانک ها با پرداخت سود برا نیمختلف بورس جستجو نمود. همچن یها یکارگزار

 شود. یو با سود کم محسوب م سکیکم ر یا نهیصورت کوتاه مدت و بلند مدت به عنوان گز
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 دوم  فصل
قوانین و مقررات اصل تطبیق: 

  هلدینگگذاری حاکم بر سرمایه
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 شرکت گذاری قررات حاکم بر سرمایهم .1

 شرکت عبارتست از : تیو مقررات حاکم بر فعال نیقوان نیمهم تر یبه طور کل 

 و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار نیقوان  .1.1

 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی  .1.1.1

 و اصطالحات فتعاری –فصل اول  .1.1.1.1

 :باشندیم ریز یمعان یقانون به کار رفته است. دارا نیکه در ا ییهااصطالحات و واژه 1 ماده

ق بهادار. اورا دوفروشیخر مشخص. درباره یاست که در قالب قرارداد ی: شخص حقوقیگذارهیسرمامشاور 

 .دهدیمشاوره م گذارهیبه سرما

 دوفروشیمشخص و به منظور کسب انتفاع. به خر یاست که در قالب قرارداد یسبدگردان: شخص حقوق 

 .پردازدیم رگذاهیسرما یاوراق بهادار برا

 تیفعال گذارانهیامه سرماعناشر اوراق بهادار و  نیعنوان واسطه باست که به ی: شرکتهیسرما نیشرکت تأم

. تعهد یسینورهی. پذین. مشاوره. سبدگردای. بازارگردانیگر. معاملهیکارگزار یهاتیفعال تواندی. و مکندیم

 انجام دهد. ”انسازم“مشابه را با اخذ مجوز از  یهاتیو فعال یسینورهیپذ

و  باشدیهادار مدر اوراق ب یگذارهیآن سرما یاصل تیاست که فعال یمال ی: نهادیگذارهیصندوق سرما 

 .اندکیصندوق شر انیخود. در سود و ز یگذارهیمالکان آن به نسبت سرما

” کارگزاران.“به  توانیفعال در بازار اوراق بهاداراند که از آن جمله م یمال ی: منظور نهادهایمال ینهادها 21

 یهاصندوق” “.یبندمؤسسات رتبه” “.یگذارهین سرمامشاورا” “بازارگردانان.” “گران.کارگزاران/معامله“

 نیتأم یهاشرکت” “.یپردازش اطالعات مال یهاشرکت” “.یگذارهیسرما یهاشرکت” “.یگذارهیسرما

 اشاره کرد. ”یبازنشستگ یهاصندوق“و  ”هیاسرم

قدر حق ع. آنجهت کسب انتفا ریپذهیدر شرکت سرما یگذارهیکه با سرما ی(: شرکتهلدینگشرکت مادر )

 یعضادر انتخاب ا ایرا انتخاب کند و  رهیمدئتیشرکت. ه اتیکنترل عمل یکه برا کندیکسب م یرأ

 مؤثر باشد. رهیمدئتیه



[39] 
 

 دوم: ارکان بازار اوراق بهادار فصل .1.1.1.2

ز محل مستقل بوده و ا یو مال یحقوق تیشخص یاست که دارا یردولتیغ یمؤسسه عموم” سازمان.“ 5 ماده

درآمدها اداره خواهد شد. منابع  ریها و سا”بورس“ها در شرکت رشیاز حق پذ یو سهم یافتیدر یکارمزدها

د سازمان کارگزاران بورس نز یشورا یاز محل وجوه امان ادشدهین سازما یاندازو راه تیآغاز فعال یالزم برا

 .شودیم نیبورس اوراق بهادار تهران تأم

 هیسوم: بازار اول فصل .1.1.1.3

اسنامه. نحوه در اس تی. موضوع فعالهی. حداقل سرمارانیو مد رهیمدئتیه یاعضا یاحرفه تیصالح 29 ماده

” سازمان“ دییبه تأ دیقانون. با نیموضوع ا ”یمال ینهادها“ یحسابرس ژهیو یهاو نوع گزارش یدهگزارش

 برسد.

 هیچهارم: بازار ثانو فصل .1.1.1.4

” .یگذارهیمشاوران سرما” “گران.کارگزار/معامله” “بازارگردانان.” “کارگزاران.“ نیاختالفات ب 36 ماده

سازش در ها. در صورت عدم آن یاحرفه تیاز فعال یناش ربطیاشخاص ذ ری. و ساگذارانهیسرما” ناشران.“

 .شودیم یدگیرس ”یداور ئتیه“ها توسط ”کانون“

 

 یها استیاجراء س لیبه منظور تسه دیجد یمال یقانون توسعه ابزارها و نهادها .1.1.2

 یاصل چهل و چهارم قانون اساس یکل

 

 :باشد یم ریز یمعان یقانون به کـار رفته است دارا نیکه در ا یـ اصـطالحات و عـبارات1ماده 

است که  رانیا یاسالم یموضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهور یمال یاز نهادها یکینهاد واسط؛          

 .دیهادار اقدام نماانتشار اوراق ب قیاز طر یمال نینسبت به تأم یتواند با انجام معامالت موضوع عقوداسالم یم

بردرآمد آن دسته از  اتیو عوارض نقل و انتقال و مال اتیمال ـ نهاد واسط از پرداخت هرگونه11ماده          

معاف است. وجوه  ردیگ یانتشار اوراق بهادار به عموم صورت م قیآن از طر یمال نیکه تأم ییها ییدارا

 دیبا رد،یگ یگونه نهادها صورت م نیانتشار اوراق بهادار توسط ا قیکه از طر یمال نیحاصل از اقدامات تأم
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سازمان انجام  دییتحت نظارت و با تأ دیحساب با نیمتمرکز شود و هرگونه برداشت از ا یخاصدر حساب 

 یشورا بیسازمان به تصو شنهادیواسط ظرف مدت سه ماه به پ ینهادها تی. دستورالعمل مربوط به فعالردیگ

 .دیبورس و اوراق بهادار خواهد رس یعال

اوراق  یعموم عرضه قیاز طر یمال نیتأم یبه نهاد واسط برا ییـ درآمد حاصل از فروش دارا12ماده          

استهالک  نهی. هزردیگ یتعلق نم یو عوارض اتیگونه مال چیاست و به نقل و انتقال آن ه اتیبهادار معاف از مال

 نهیزو هزکه باشد ج یبه هر نحو فروشندهتوسط  ییمجدد همان دارا دیدر خر ییارزش دارا شیاز افزا یناش

 نخواهد بود. یاتیقابل قبول مال یها

 أتیه یل اعضاخود انتظام شام یناشران اوراق بهادار و تشکل ها ،یمال ینهادها رانیـ مد13ماده          

ردار باشند. الزم برخو یحرفه ا تیمؤثر بوده و از صالح یفریک یقطع تیفاقد محکوم دیبا رعاملیو مد رهیمد

نان به آموظف است از انتخاب  دهنامبردگان، مرجع انتخاب کنن یحرفه ا تیسلب صالح ایدر صورت فقدان 

 یارهایو مع طی. شرادیانتخاب شده را از آن سمت برکنار نما رانیمد اینموده و  یشده خوددار ادی یسمت ها

ب نحوه سل نیمرتبط و همچن یو سوابق تجرب التیتحص ثیمذکور صرفاً از ح رانیمد یحرفه ا تیصالح

رس و اوراق بو یعال یشورا شنهادیخواهد بود که به پ یا  هنام  نییآنها توسط سازمان، به موجب آ تیصالح

 رسد. یم رانیوز أتیه بیبهادار به تصو

 

 مهمترین مالحظات مبتنی بر اسناد باالدستی  .1.2

 

 بیانیه سیاست گذاری صندوق رفاه بانک کشاورزی .1.2.1

 موضوع فعالیت صندوق رفاه .1.2.1.1

  انجام هر نوع سرمایه گذاری به منظور افزایش بازدهی مالی صندوق 

  ارائه خدمات رفاهی و تامینی کارکنان بانک کشاورزی 

  اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت یا هر شخص حقیقی دیگر 

 سرمایه گذاری در امور ساخت و ساز و سرمایه گذاری در سایر موسسات 
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 ارکان صندوق  .1.2.1.2

 هیات امنا  

  هیات مدیره 

  مدیرعامل و هیات عامل 

  بازرس 

 اختیارات متبط با سرمایه گذاری هیات امنا  .1.2.1.3

 . استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق 

 .افزایش یا تقلیل سرمایه صندوق 

 .پیشنهاد تغییر یا اصالح اساسنامه با تصویب هیات مدیره بانک 

 

 «گذاری تامین آتیه تدبیر سبزگروه سرمایه اساسنامه شرکت   .1.2.2

که مهمترین نکات به شرح ربوط به اساسنامه شرکت بررسی شود. مشود مهمترین نکات در ادامه سعی می

 زیر است:

 های اصلی شرکت:موضوع فعالیت .1.2.2.1

 اوراق بهادار دارای ها یا سایر گذاری صندوقسرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه

 حق رای با هدف کسب انتفاع .

 ر خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آالت برای اشخاص حقوقی سرمایه پذی 

 تکنولوژی، فنی، علمی واقتصادی.های انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی 

 تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر  

 موضوع فعالیت های فرعی شرکت: .1.2.2.2

 گذاری نزد های سرمایهگذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپردهسرمایه

 ها و موسسات مالی اعتباری مجازبانک
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 نتخاب مدیر سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی ا

 را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.یا کنترل ناشر 

  ژه های تولیدی و پروسرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های

 ساختمانی با هدف کسب نتفاع 

 .اراده خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار 

  «تامین آتیه تدبیر سبز یگذار هیسرماحدود نامه  نیآئ» .1.2.3

 گذاری سرمایهتعریف کمیته  .1.2.3.1

کمیته  کمیته ای است که به موجب این آئین نامه ذیل هیات مدیره گروه تاسیس شده و فعالیت می کند.

شود و در خصوص تشکیل می گروهکه حسب مورد در سطح است مرکب از اعضای مشخص سرمایه گذاری 

 نماید.میمل سازی به عنوان بازوی مشورتی عتصمیم در امر  سرمایه گذاری انجام معامالت

 گذاری ساختار و فرآیند سرمایه .1.2.3.2

 در نمودار زیر به صورت کلی فرآیند سرمایه گذاری نمایش داده شده است:
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ست. ا فوقکند به صورت فرآیند گذاری برای مصوب شدن طی میپیشنهاد سرمایه هرمسیرهای مختلفی که 

سرمایه  گروه های خاصصول، اهداف و استراتژیساس ااگذاری با پیمودن این فرآیند بر سرمایه هایپیشنهاد

گذاری و طبقه  برای تشریح این مهم ابتدا موضوع حدود سرمایه .دنگیرمورد ارزیابی قرار می TATSگذاری 

 بندی آن و سپس فرآیند سرمایه گذاری توضیح داده می شود.

 گذاری آتیه تدبیر سبزگذاری شرکت سرمایهحدود سرمایه .1.2.3.3

ی، و طبقه بندی ذیل، ارزش سرمایه گذاری های به چهار گروه سرمایه گذاری جزئ بر اساس توضیحات

 متوسط، عمده و سرمایه گذاری مدیریتی طبقه بندی می شود.
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 گذاری تامین آتیه تدبیر سبزگذاری شرکت سرمایه. حدود سرمایه4جدول 

 شرکت اصلی حدود سرمایه گذاری

 میلیارد ریال  50سرمایه گذاری تا سقف  جزئی

 متوسط
میلیارد  500تا میلیارد و یک ریال  50سرمایه گذاری از مبلغ 

 ریال 

 میلیارد ریال  500سرمایه گذاری های بیش از  عمده

 مدیریتی

ختیار امیلیارد ریال در  50سرمایه گذاری مدیریتی تا سقف 

دیره و بیش اختیار هیئت ممیلیارد ریال در  500مدیرعامل و تا 

 از آن با مجوز سهامدار

 

 در سرمایه گذاری های جزئی، طرح های مربوطه با امضای مدیرعامل تایید و رسمی می شود.

مدیرعامل  ارزیابی توسط کمیته سرمایه گذاری و امضایدر سرمایه گذاری متوسط، طرح های مربوطه بعد از 

 تایید و رسمی می شود.

ویب هیات ری های عمده  طرح های مربوطه بعد از ارزیابی توسط کمیته سرمایه گذاری و تصدر سرمایه گذا

 مدیره تایید و رسمی می شود.

 500ک ریال تا میلیارد و ی 50میلیارد ریال با امضای مدیرعامل، از  50سرمایه گذاری های مدیریتی تا سقف 

 ود.شز سهامدار دارای اعتبار و رسمی می میلیارد ریال با تایید هیات مدیره و بیش از آن با مجو

 

  گذاری تدبیر آتیه سبزسرمایهمعامالت شرکت مه نا نیآئ .1.2.4

 بندی و انواع معامالت طبقه .1.2.4.1

 گردد: یم میتقس ریزیا گروه ارزش معامله به سه سطح  ثیاز ح گروه معامالت( 1ماده 

 :یمعامالت جزئ - 2 - 1

 450ریال تجاور ننماید) 450000000تا سقف  یمعادل ارز ایشود که مبلغ مورد معامله   یاطالق م یعامالتم به

 میلیون ریال(
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 معامالت متوسط: -2 - 2

 4500ون ریال باشد)میلی 4500000000تا  450000001به معامالتی اطالق می شود که مبلغ مورد معامله یا معادل ارزی از 

 میلیون ریال (

 :معامالت عمده - ۲ - ۳

 میلیون ریال باشد 4500 از شیهستند که مبلغ آن ب یمعامالت

صاب معامالت گردد، ن ایدر سطح  رییکه موجب تغ یدفعات به طور ایمعامله به اجزاء کوچک تر و  کیتفک ای میتقس: 1 تبصره

 باشد. یممنوع م

 بیو تصو رعاملیمد شنهادیکشور با پ یعموم یاقتصاد طیو شرا ازیمعامالت متناسب با ن یبند میتقس ایدر نصاب  رییتغ: ۲ تبصره

 باشد. یم ریشرکت امکان پذ رهیمد أتیه

مجمع  داییو ت رهیمد تیاه بیاست که با تصو یگرید ینامه ا نیینامه خارج بوده و تابع آ نیآئ نیصلح و هبه از شمول ا: ۳ تبصره

 خواهد بود.

 باشد. یبر ارزش افزوده م اتیحد نصاب بدون محاسبه مال: 4 تبصره

 کمیته معامالت  .1.2.4.2

 یعضاء اصلاد که بنا بر سطوح معامالت با حضور تمام نباش یم لیمعامالت به شرح ذ یتهکم یاعضا( 2 ماده

  ازیت ندر صور یکارشناس فن، یو ادار یمال ریمد ،موظف رهیمد اتیعضو ه ، رعاملیگردد:. مد یم لیتشک

رح در معامالت گروه تا سطح معامالت جزئی در اختیار مدیرعامل است و وی مجاز است بدون ط – 3 – 1

 کمیته معامالت با صالحدید خود دستور معامله را صادر کند.

عامل  ریمعامالت با امضا مد یتهکم بیودر مورد معامالت متوسط پس از تص یتهکم ماتیتصم هیکل -3 - 2

 خواهد داشت . تیرسم

 گردد . بیتصو رهیمد تایدر ه دیه بادر مورد معامالت عمد یتهکم ماتیتصم هیکل دیمقرر گرد -3 - 3

 اختیارات کمیته معامالت  .1.2.4.3

معامالت  یدر رابطه با نحوه و چگونگ میاتخاذ تصم یالزم برا اراتیاخت هیکل یمعامالت دارا یتهکم (3 ماده

 نیکه طبق مقررات ا یباشد. مگر در موارد یدر حدود معامالت متوسط و عمده م، نامه نیآئ نیموضوع ا

 رهیمد أتیکه به علت اضطرار در معامله ه یدر موارد خاص ایمقرر شده باشد و  یگرید بینامه ترت نیآئ

 .ندیاتخاذ نما یگرید میتصم
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 وظایف کمیته معامالت  .1.2.4.4

 باشد: یم لیمعامالت به شرح ذ یتهکم فیوظا( 4ماده 

 ستور جلسه.دارائه شده در قالب  شنهاداتیدر خصوص پ یریگ میو تصم یبررس -4 - 1

 ر معامله.هو مشخصات  طیشرا نیمناسب تر بیها و تصو متیق شنهادیپ یبررس -4 - ۲

گردد  یکه توسط واحد در خواست کننده ارائه م طرف معامله با شرکت یمؤسسات متقاض ایفهرست اشخاص و  یبررس -4 - ۳

 خواهد شد. یاحتمال انیو منجر به ز دهیکه معامله با آنها منع گرد یدارانیوشندگان و خراز عدم حضور فر نانیو کسب اطم

کامل بودن  نظردارد )از جمله از  یم افتیت شرکت درکه جهت انجام معامال یشنهاداتیو اظهار نظر در مورد پ یبررس -4 - 4

قابل قبول،  یشنهادهایپ نییو تع شنهادهایپ نییو تع شنهادهایپ یشکل یابیارز مت،یق یشنهادهایمشروط بودن پ ریمدارک و غ

 (بر حسب مورد دهیمزا ایو اسناد مناقصه و  طیشرا

 یتهکم یآتجلسات  لیزمان تشک نییزوم تعلو در صورت  یفنکارشناس  به شنهادهایپ یفن یارجاع بررس - 4 - 5

 .معامالت

 . دهیلغو مناقصه و مزا ای دیدر خصوص تجد یریگ میو تصم دهیانتخاب برندگان اول و دوم مناقصه و مزا - 4 - ۶

از آنها  یخارج نمودن برخ ایعدم توام معامله با شرکت و  ایه و از انجام معامل نیمتخلف تیدر مورد محروم میاتخاذ تصم - 4 - ۷

 .ربطیذ یمعاونت تخصص ایو  تیریمد یهیمعامالت به استناد گزارش توج اهیس ستین )لیاز فهرست محروم

 یانتخاب کارشناسان رسم شنهادیپ - 4 - ۸

 فاتیترک تشر ایحدود مروش انجام معامله در سطح عمده مناقصه  نیمناسب تر شنهادیپ -4 - ۹

 

 

 امالتمع یتهکم ماتیتصم     .1.2.4.5

خواهد  اعتبار یآراء در خصوص معامالت متوسط نافذ و دارا تیمعامالت با اکثر یتهکم مصوبات( 5ماده 

قرار  تیاقل که در ییاعضا ایآراء اتخاذ شود، هر عضو  تیمعامالت با اکثریته کم میکه تصم یبود. در صورت

. در ندیماآن را امضاء ن لیمخالفت خود را مستدال در صورتمجلس ذکر و ذ لیبا دال لیدل دیبا رندیگ یم

به  ییهان یریگ میجهت تصم یتهآراء نگردد، گزارش کم تیموفق به اخذ اکثریته کم لیکه به هر دل یصورت

 شرکت ارجاع گردد. رهیمد ئتیبه ه یریگ میجهت تصم رعاملیمد
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 معامالت یتهکم میمهلت ابالغ تصم .1.2.4.6

ه نوع و شده را با توجه ب شنهادیمربوطه به معامالت پ میممعامالت مکلف است تصیته کم سیرئ( 6ماده 

به واحد  یتهساعت پس از امضاء اعضاء کم 48هر معامله در اسرع وقت و حداکثر ظرف  اتیخصوص

 .دینما درخواست کننده ابالغ

 

 مالحظات مبتنی بر اسناد باالدستی  سایر .2

 

ن آدرصد کل دارایی ها، در موضوع فعالیت اصلی شرکت که مهم ترین  70سرمایه گذاری حداقل  -1

دار دارای عبارت است از: سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بها

ی، حق رای با هدف کسب انتفاع در زمینه یا زمینه های مالی، گردشگری، ساختمانی، بازرگان

ذ قابل ورزی، و معدنی. الزم به ذکر است سرمایه گذاری در موضوع فعالیت اصلی باید به نفوکشا

اوراق  ماده یک قانون بازار 22بند  2) تبصره مالحظه در شرکت ها یا صندوق های هدف نتیجه شود. 

 (شرکتاساسنامه  6بهادار و نهادهای مالی و ماده 

هم ترین یی ها در موضوع فعالیت فرعی شر کت که مدرصد از کل دارا 30سرمایه گذاری حداکثر  -2

سپرده  وآن عبارت است از سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی 

ذاری در های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز و همچنین سرمایه گ

راق بهادار و قانون بازار او کیماده  22بند  2ره ) تبصسهام شرکت ها با هدف عدم نفوذ قابل مالحظه

 (شرکتاساسنامه  6و ماده  یمال ینهادها

، شرکت)بیانیه سیاست سرمایه گذاری  50-50 خصیص دارایی های مالی و غیر مالی به صورتت -3

 صفحه یک(

  لت و و اوراق تضمینی دو (بورس تهران و فرابورس)%در بازار سهام 50حداقل سرمایه گذاری

 ه(صکوک، مشارکت، اوراق خزان)شرکت ها 

با  در امالک، شرکت های سهامی خاصبه ارزش دفتری و یا کارشناسی  درصد 50حداکثر سرمایه گذاری 

 و همچنین پروژه های استارت آپی.  شرکتمالکیت حداکثری 
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 سوم فصل
ری شرکتسرماهیوضعیت فعلی    گذا
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 گذاری شرکت سرمایهوضعیت فعلی  .1

، وضعیت 1400اردیبهشت ماه سال  19های دریافتی مورخ آخرین گزارش به طور کلی متناسب با  

های انجام شد به میزان ؛ مجموع سرمایه گذاریشود یخالصه م لیدر موضوعات ذ دهگذاری شسرمایه

 ریال است. 880/985/144/653/4

 بندی سرمایه گذاری های شرکت. طبقه 5جدول 

 درصد ارزش روز نوع سرمایه گذاری

 %5 233/735/000/000 گواهی سپرده کاالیی)طال(

 %24 1/099/612/000/000 سهام و حق تقدم 

 %43 1/978/388/000/000 دارایی های درآمد  ثابت 

 %2 115/109/985/880 سپرده و پول نقد 

 %19 901/000/000/000 سرمایه گذاری بلندمدت در سهم شرکت های گروه 

 %7 325/300/000/000 ستغالت گذاری در امالک و مسرمایه

 %100 4/653/144/985/880 گذاری ها جمع سرمایه

 

 

 های انجام شده سرمایه گذاری بررسی وضعیت فعلی .1.1

 آن به شرح زیر است؛ 1400اردیبهشت  19نمودار کل سرمایه گذاری شرکت تا تاریخ  

 

 

 گذاری شرکت. وضعیت ترکیب سرمایه7نمودار 

5%

24%

43%

2%

19%

7%

میزان سرمایه گذاری در دارایی های مختلف

(طال)گواهی سپرده کاالیی

سهام و حق تقدم 

دارایی های درآمد  ثابت 

سپرده و پول نقد 

سرمایه گذاری بلندمدت در سهم 
شرکت های گروه 
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ین دارایی سرمایه درصد و کمتر 43بنابراین بیشترین میزان سرمایه گذاری انجام شده در دارایی درآمد ثابت با 

ر یک از هدر ادامه به بررسی جزئی تر  درصد شامل می شود. 2سپرده بانکی و پول نقد با  گذاری شده را

 سرمایه گذاری ها پرداخته و جزئییات هر یک از دارایی ها به تفکیک  بیان می گردد.

 بررسی وضعیت پرتفوی شرکت  .1.2

 در زیر جدول و نمودار وضعیت اوراق بهادار بیان گردیده است.

  ارزش روز نوع رسمایه گذاری

ده   گوایه سپر
)طال(  کاالیی

233/735/000/000 7% 

1/099/612/000/00 سهام و حق تقدم
0 

32% 

1/978/388/000/00 دارایی های درآمد  ثابت
0 

58% 

ده و پول نقد  %3 115/109/985/880 سپر

3/426/844/985/88 جمع
0 

100% 

 

زان به می 1400اردیبهشت ماه سال  19مجموع میزان سرمایه گذاری شده در اوراق بهادار تا تاریخ 

ده مشاه 1400اردیبهشت ماه سال  19در زیر نمودار تخصیص پرتفوی را تا  ریال است. 880/985/844/426/3

 می کنیم .

 

0%

7%

32%

58%

3%

سبد پرتفوی 

نوع سرمایه گذاری

(طال)گواهی سپرده کاالیی

سهام و حق تقدم 

دارایی های درآمد  ثابت 

سپرده و پول نقد 
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هام و شرایط نزولی بودن با توجه به االی بازار سدهد با توجه به ریسک بهمانطور که نمودار نیز نشان می

اده شده دگرفته شده در کمیته بورس میزان بیشتری از منابع به سمت اوراق درآمد ثابت تخصیص تصمیمات 

 است.

 گذاری در سهام و حق تقدم وضعیت سرمایه .1.3

رت به صو 1400یبهشت سال ارد 19بر اساس آخرین اطالعات موجود وضعیت سهام و حق تقدم تا تاریخ 

میلیارد ریال  954/658/612/099/1هام و حق تقدم به میزان سگذاری انجام شده در زیر است؛ مجموع سرمایه

 است.

 1400اردیبهشت  19. وضعیت روز دارایی های سهام و حق تقدم سرمایه گذاری شده تا تاریخ 6جدول 

 تعداد دارایی ردیف
هر  بهای

 دارایی
 بهای تمام شده کل

قیمت 

 پایانی

خالص ارزش فروش 

 قیمت پایانی
 تفاوت ریالی خالص

تفاوت 

درصدی 

 خالص

1 
فوالد کاوه جنوب 

 کیش )کاوه(
6/668/814 8/129 54/212/994/179 19/230 127/112/769/841 72/899/775/662 134.47 

 212.24 68/859/643/844 101/304/441/688 4/853 32/444/797/844 1/541 21/059/929 بانک ملت )وبملت( 2

3 
گسترش نفت و گاز 

 پارسیان )پارسان(
4/265/136 9/057 38/630/753/452 17/150 72/503/388/079 33/872/634/627 87.68 

 268.19 43/864/712/511 60/220/611/139 20/120 16/355/898/628 5/416 3/019/645 چادرملو )کچاد( 4

5 
سر. صدر تامین 

 )تاصیکو(
5/755/864 2/103 12/104/003/918 9/840 56/139/289/988 44/035/286/070 363.81 

6 
فوالد مبارکه اصفهان 

 )فوالد(
4/300/000 5/677 24/412/504/155 11/580 49/355/812/800 24/943/308/645 102.17 

7 

توسعه معدنی و 

صنعتی صبانور 

 )کنور(

1/030/000 10/552 10/868/349/461 47/730 48/729/275/281 37/860/925/820 348.36 

8 
بانک تجارت 

 )وتجارت(
17/613/361 532 9/365/060/139 2/435 42/511/114/938 33/146/054/799 353.93 

9 
سیمان هگمتان 

 )سهگمت(
1/576/489 15/560 24/530/801/371 24/780 38/721/621/926 14/190/820/555 57.85 

10 
سیمان خوزستان 

 )سخوز(
1/769/500 7/337 12/983/535/245 20/860 36/586/946/427 23/603/411/182 181.79 

 (29.53) (13/250/424/107) 31/619/775/289 3/192 44/870/199/396 4/490 9/992/588 بیمه سینا )وسین( 11

12 
سر. تامین اجتماعی 

 )شستا(
2/704/673 10/261 27/752/627/477 10/270 27/532/554/186 (220/073/291) (0.79) 

13 
ملی صنایع مس 

 ایران )فملی(
2/283/569 6/347 14/493/475/007 11/850 26/822/162/077 12/328/687/070 85.06 

14 
فوالد خوزستان 

 )فخوز(
1/794/887 9/278 16/652/194/824 14/090 25/067/406/206 8/415/211/382 50.54 

 (0.11) (26/493/376) 24/935/355/972 6/370 24/961/849/348 6/321 3/949/252 سر. سپه )وسپه( 15

16 
پتروشیمی نوری 

 )نوری(
421/496 31/166 13/136/166/536 54/540 22/786/093/993 9/649/927/457 73.46 

17 
سر. دارویی تامین 

 )تیپیکو(
634/263 13/358 8/472/387/652 33/940 21/337/449/624 12/865/061/972 151.85 
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 (13.63) (3/223/523/202) 20/430/946/008 64/450 23/654/469/210 73/962 319/819 دارو فارابی )دفارا( 18

19 
پتروشیمی زاگرس 

 )زاگرس(
98/323 213/755 21/016/994/824 195/496 19/052/601/783 (1/964/393/041) (9.35) 

20 
سر. توسعه و عمران 

 زاگرس )ثزاگرس(
327/296 39/282 12/856/865/012 57/005 18/493/322/407 5/636/457/395 43.84 

 284.92 13/612/494/749 18/390/095/194 12/470 4/777/600/445 3/211 1/487/840 سر. امید )وامید( 21

22 
پتروشیمی غدیر 

 )شغدیر(
303/000 70/393 21/329/183/558 59/440 17/851/829/188 (3/477/354/370) (16.30) 

23 

پتروشیمی سرمایه 

گذاری ایرانیان 

 )پترول(

2/000/000 4/447 8/894/090/871 7/750 15/363/600/000 6/469/509/129 72.74 

 150.00 8/197/210/973 13/661/843/107 7/970 5/464/632/134 3/160 1/729/377 سر. ملی )ونیکی( 24

25 
سر. امید )حق تقدم( 

 )وامیدح(
1/949/302 2/211 4/310/098/274 6/920 13/370/465/148 9/060/366/874 210.21 

26 
پتروشیمی قائد بصیر 

 )شبصیر(
200/000 69/398 13/879/609/738 66/806 13/243/621/441 (635/988/297) (4.58) 

27 
بانک اقتصاد نوین 

 )ونوین(
3/000/000 4/536 13/607/758/181 4/232 12/584/275/200 (1/023/482/981) (7.52) 

28 

صنایع پتروشیمی 

تخت جمشید 

 )شجم(

1/184/711 7/078 8/385/217/682 10/258 12/045/821/107 3/660/603/425 43.66 

29 
توسعه صنایع بهشهر 

 )وبشهر(
1/149/606 12/652 14/544/927/378 10/120 11/531/633/411 (3/013/293/967) (20.72) 

 65.82 4/529/539/824 11/411/084/142 47/600 6/881/544/318 28/453 241/857 پارس دارو )دپارس( 30

31 
شهداب ناب خراسان 

 )غشهداب(
2/900/000 5/743 16/654/827/647 3/961 11/385/815/281 (5/269/012/366) (31.64) 

32 
داروپخش توزیع 

 )دتوزیع(
200/000 52/946 10/589/122/623 50/344 9/980/194/561 (608/928/062) (5.75) 

33 
پاالیش نفت الوان 

 )شاوان(
118/692 90/423 10/732/462/796 82/132 9/662/625/328 (1/069/837/468) (9.97) 

34 
آهن و فوالد ارفع 

 )ارفع(
660/000 15/537 10/254/233/154 13/448 8/797/574/018 (1/456/659/136) (14.21) 

35 
مبین انرژی خلیج 

 فارس )مبین(
537/500 9/006 4/840/773/374 15/460 8/236/624/200 3/395/850/826 70.15 

 (28.08) (3/124/856/057) 8/003/693/232 2/682 11/128/549/289 3/696 3/010/720 بانک سینا )وسینا( 36

37 
بیمه پارسیان 

 )پارسیان(
625/000 10/825 6/765/892/211 9/640 5/971/980/000 (793/912/211) (11.73) 

38 
سیمان فارس و 

 خوزستان )سفارس(
409/869 8/103 3/321/074/931 14/020 5/695/795/386 2/374/720/455 71.50 

 100.60 2/659/168/610 5/302/408/226 5/920 2/643/239/616 2/925 903/629 بیمه نوین )نوین( 39

40 
سر. خوارزمی 

 )وخارزم(
1/106/592 7/982 8/833/134/145 4/624 5/071/852/855 (3/761/281/290) (42.58) 

 17.63 656/702/971 4/381/625/413 13/410 3/724/922/442 11/300 329/644 کالسیمین )فاسمین( 41

42 
پتروشیمی بوعلی 

 سینا )بوعلی(
72/000 58/630 4/221/342/756 42/410 3/026/649/027 (1/194/693/729) (28.30) 

43 
دارویی برکت 

 )برکت(
100/000 29/012 2/901/182/094 27/850 2/760/492/000 (140/690/094) (4.85) 

44 
سر. توسعه معادن و 

 فلزات )ومعادن(
89/728 5/570 499/782/274 6/950 618/121/837 118/339/563 23.68 

  456/651/529/345 1/099/612/658/954  642/961/129/609  113/893/971 جمع 
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 وضعیت سرمایه گذاری در گواهی سپرده کاالیی)طال( .1.4

مجموع سرمایه گذاری  یر است.زرده کاالیی)طال( به شرح گذاری شده در گواهی سپوضعیت میزان سرمایه

 است.میلیارد ریال  603/466/735/233انجام شده در گواهی سپرده کاالیی طال به میزان 

 گذاری در گواهی سپرده کاالیی)طال(. وضعیت سرمایه7جدول 

ردی

 ف
 تعداد دارایی

بهای هر 

 دارایی
 بهای تمام شده کل

قیمت 

 پایانی

خالص ارزش فروش 

 قیمت پایانی
 تفاوت ریالی خالص

تفاوت 

درصد

ی 

 خالص

1 

سکه تمام بهار 

روزه 1 تحویل

رفاه 

 (01پ0012)سکه

234/40

0 

576/54

3 

135/141/585/3

75 

937/99

7 

219/591/663/68

1 

84/450/078/3

06 

62.4

9 

2 

سکه تمام بهار 

روز 1تحویلی 

صادرات 

 (04پ0012)سکه

15/100 
617/79

4 
9/328/692/991 

937/84

8 
14/143/802/922 4/815/109/931 51.62 

 جمع 
249/50

0 
 

144/470/278/3

66 
 

233/735/466/6

03 

89/265/188/2

37 
 

 

 

 وضعیت سرمایه گذاری های انجام شده در دارایی های درآمد ثابت .1.5

موع ی انجام شده است که به شرح زیر است؛ مجدر دارایی های درآمد ثابت به شرح زیر سرمایه گذار

 است.یلیارد ریال م000/000/388/978/1 های درآمد ثابت به میزان اراییدگذاری های انجام شده در سرمایه

 گذاری های انجام شده در دارایی های درآمد ثابت. وضعیت سرمایه8جدول 

 تعداد دارایی ردیف
بهای هر 

 دارایی
 بهای تمام شده کل

قیمت 

 پایانی

خالص ارزش فروش 

 قیمت پایانی
 تفاوت ریالی خالص

تفاوت 

درصدی 

 خالص

 (1.38) (10/735/388/231) 769/091/133/060 10/024 779/826/521/291 10/162 76/739/362 ارمغان ایرانیان )ارمغان( 1

 4.62 13/384/770/068 303/376/911/155 28/349 289/992/141/087 27/093 10/703/510 با درآمد ثابت کیان )کیان( 2

3 
صندوق درآمد ثابت امین 

 ایرانیان   آشنا
396/095 

                                                                 

1/009/859  

 

400/000/000/000 1/013/835 401/350/784/555 
                                                   

1/350/784/555.00  

 

 

4 
-97بودجه18م-اسناد خزانه

 (718)اخزا 000525
89/990 900/982 81/079/381/548 950/687 85/490/297/698 4/410/916/150 5.44 
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5 
-98بودجه20م-اسناد خزانه

 (820)اخزا 020806
89/562 597/788 53/539/059/735 609/867 54/581/308/098 1/042/248/363 1.95 

6 
-99بودجه3م-اسنادخزانه

 (903)اخزا 011110
69/442 655/908 45/547/591/182 704/348 48/875/873/100 3/328/281/918 7.31 

7 
-97بودجه13م-اسناد خزانه

 (713)اخزا 000518
51/400 846/490 43/509/609/246 950/395 48/814/886/532 5/305/277/286 12.19 

8 
-98بودجه14م-اسناد خزانه

 (814)اخزا 010318
60/062 746/375 44/828/757/717 802/840 48/185/216/455 3/356/458/738 7.49 

9 
-98بودجه21م-اسناد خزانه

 (821)اخزا 020906
76/962 590/347 45/434/283/677 599/377 46/095/808/968 661/525/291 1.46 

10 
-98بودجه12م-اسناد خزانه

 (812)اخزا 001111
47/000 771/840 36/276/464/725 867/094 40/723/871/774 4/447/407/049 12.26 

11 
-98بودجه15م-اسنادخزانه

 (815)اخزا 010406
44/602 730/606 32/586/503/554 796/282 35/490/020/834 2/903/517/280 8.91 

 4.59 1/513/459/062 34/514/494/320 12/350 33/001/035/258 11/806 2/795/220 ابت )یاقوت(ث-یاقوت آگاه 12

13 
-99بودجه2م-اسنادخزانه

 (902)اخزا 011019
33/711 660/909 22/279/910/438 713/868 24/047/756/876 1/767/846/438 7.93 

 5.67 1/143/351/771 21/291/407/088 12/782 20/148/055/317 12/093 1/666/046 گنجینه یکم آوید )گنجین( 14

 (0.23) (15/309/457) 6/642/076/120 10/021 6/657/385/577 10/042 662/940 سپهرخبرگان نفت )سخند( 15

16 
-99بودجه8م-اسنادخزانه

 (908)اخزا 020606
10/000 624/360 6/243/595/910 628/915 6/284/590/367 40/994/457 0.66 

17 
-98بودجه13م-اسناد خزانه

 (813)اخزا 010219
2/369 783/175 1/855/341/729 817/384 1/934/978/821 79/637/092 4.29 

18 
-98بودجه4م-خزانهاسناد 

 (804)اخزا 000421
1/497 926/546 1/387/040/046 964/010 1/442/076/708 55/036/662 3.97 

19 
-98بودجه5م-اسناد خزانه

 (805)اخزا 000422
160 917/529 146/804/582 969/573 155/019/211 8/214/629 5.60 

  32/698/244/566 1/978/388/000/000  1/544/339/482/619  93/143/835 جمع 

 

 حدود سرمایه گذاری در فعالیت های اصلی و فرعی  .1.6

 

درصد  70مطابق دستور العمل ابالغی سازمان بورس مبنی بر رعایت حدود سرمایه گذاری می بایست      

ذاری موضوع گدرصد منابع مربوطه در سرمایه  30منابع مربوطه در سرمایه گذاری های موضوع فعالیت اصلی و 

استاندارد  فعالیت فرعی سرمایه گذاری شود. وضعیت فعلی ترکیب سرمایه گذاری در جدول شماره دو و وضعیت

 در جدول شماره سه نمایش داده شده است.
 

 ترکیب  فعلی سرمایه گذاری های شرکت در موضوع اصلی و فرعی .9جدول 

 موضوع

ارقام 

میلیارد 

 تومان

 درصد

 %19 90.1 ارزش سرمایه گذاری ها در موضوع اصلی فعالیتجمع 

 %81 381.73 جمع ارزش سرمایه گذاری در موضوع فرعی فعالیت
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 گذاری های شرکت در موضوع اصلی و فرعی. ترکیب استاندارد سرمایه10جدول 

 موضوع
ارقام میلیارد 

 تومان
 درصد

 %70 330.281 در موضوع اصلی فعالیت جمع ارزش سرمایه گذاری ها

 %30 141.549 جمع ارزش سرمایه گذاری در موضوع فرعی فعالیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

تاسیس شرکت 

سرمایه گذاری و 

 انتقال دارایی ها

 میلیارد تومان 240 راهکار
میزان الزم تغییر دارایی از موضوع 

 فرعی به اصلی
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 چهارم  فصل
ری شرکت رد سرماهیربانمه اهی  گذا

 1400سال 
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 1400گذاری های شرکت برای سال برنامه سرمایه .1

مه هر یک گذاری شرکت در موارد ذیل خالصه می شود که در ادابرنامه سرمایه 1400کلی در  سال  به طور

 به تفصیل تشریح می شود:

 برنامه های سرمایه گذاری مستقیم .1

 ای جدید با نفوذ قابل مالحظه(برنامه های توسعه ای )تاسیس شرکت ه .2

 شرکتبرنامه های افزایش سرمایه شرکت های ذیل  .3

 شرکتتوسط  میمستق یها یگذار هیسرما .1.1

 با درآمد ثابت یها ییدر دارا یگذار هیسرما .1.1.1

ها در  سیاست سرمایه گذاری به این شرح بود که بخش بیشتری از سرمایه گذاری 1400قبل از شروع سال 

مایه گذاری و استقرار تیم تحلیل شرکت سر 1400مثل سهام قرار گیرد اما با شروع سال دارایی های ریسکی 

لذا حهت  این نکته تبیین گردید که بازار سهام و دارایی های ریسکی وضعیت مطلوبی در آینده ندارند و

و به  کاهش زیان و ریسک کل سبد سرمایه گذاری باید از وزن دارایی های ریسکی تر مثل سهام کم شود

ن تصمیم  سمت دارایی های بدون ریسک حرکت کنیم. در این راستا در کمیته بورس و سرمایه گذاری نیز ای

های با درآمد  مورد بررسی بیشتری قرار گرفت و در نهایت تصمیم به این شد که در پرتفوی بهینه وزن دارایی

 درصد برسد. 30درصد و وزن دارایی های ریسکی به  70ثابت به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تخصیص یی هادارا

 %30 دارایی های ریسکی

دارایی های غیر 

 ریسکی

70% 

30%

70%

تغییر ترکیب دارایی ها به سمت دارایی های بدون ریسک

دارایی های ریسکی 

دارایی های غیر ریسکی

 . تخصیص بهینه دارایی به ریسکی و غیر ریسکی 8نمودار  
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 مقایسه و پیشنهاد بهترین صندوق های درآمد ثابت  .1.1.1.1

سی و پایش تمام صندوق های درآمد ثابت مورد بررجهت افزایش میزان سرمایه گذاری در اوراق درآمد ثابت 

 مشخص شوند. قرار گرفتند تا بهترین صندوق ها از نظر میزان بازدهی باالتر و ریسک نقد شوندگی پایین تر

 ند از؛بود بازار سرمایه که عبارت با توجه به شرایط گذشته

 خروج باالی پول حقیقی از بازار (1

 کاهش چشمگیر حجم معامالت بازار  (2

 روند و کانال نزولی بازار (3

 گذاران به بازار و مسئولینعدم اعتماد سرمایه  (4

 و...انتظارات نزولی آینده بازار  (5

تری ماهه آینده بازده مناسب 3گذاری در اوراق با درآمد ثابت در بازه سرمایهد که یرسمنطقی به نظر می

 معیار های سرمایه گذاری بر اساسصندوق را برای سرمایه گذاران ایجاد کند لذا در ادامه گزارش بهترین

از سهام و  زیر بیان شدند و در نهایت تصمیم به این شد که به ترتیب و شش ماهه ماهه 3 یک ماهه، بازده

 دارایی های ریسکی کاهش یابد و به سمت صندوق های درآمد ثابت بهینه منابع انتقال یابد.
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 ازده یک ماههت بر اساس بهای با درآمد ثاببهترین صندوقمقایسه 
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 سه ماهه ثابت بر اساس بازده های با درآمدبهترین صندوقمقایسه 
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 سه ماهه های با درآمد ثابت بر اساس بازدهبهترین صندوقمقایسه ادامه 
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 شش ماهه  ثابت بر اساس بازده های با درآمدبهترین صندوقمقایسه 
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دی رنک بن از آنجایی که بازار سرمایه در بازه یکساله گذشته بازده نرمالی نداشته است برای مقایسه و

گذشته تنظیم شده  ههو شش ما ماهه یک ماهه، سه میزان بازده کسب شده های مختلف بر اساسصندوق

کمتر است  ETFهای قابل معامله در بازار است. همچنین از آنجایی که ریسک نقدشوندگی در صندوق

زیر به ترتیب اولویت برای  قابل معامله هایر مجموع صندوقها اولویت بیشتری دارند دبنابراین این صندوق

 گردد:گذاری پیشنهاد میسرمایه

 صندوق سپهر خبرگان نفت  .1

 ندوق ارمغان ایرانیانص .2

 صندوق درآمد ثابت کیان  .3

 

 بررسی ریسک نقدشوندگی صندوق های برتر قابل معامله 

 صندوق سپهر خبرگان نفت (1

 

 

میلیون  45با توجه به حجم پایین معامالت و ارش پایین معامالت این صندوق که در یک روز صرفا 

 باالست.تومان معامله شده لذا ریسک نقد شوندگی این صندوق 
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 صندوق ارمغان ایرانیان (2

 
وز است رمیلیارد تومان در  1000با توجه به حجم، تعداد و ارزش معمالت این صندوق که بالغ بر 

 لذا ریسک نقد شوندگی این صندوق نسبت به بقیه صندوق ها پایین تر است.

 صندوق درآمد ثابت کیان  (3
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ین بازده پایین تر از صندوق ارمغان است و همچن با توجه به اینکه حجم ارزش معامالت این صندوق

 ماهه صندوق ارمغان نیز باالتر بوده است این صندوق نیز توجیهی ندارد. 3

 : در مورد اوراق با درآمد ثابت جمع بندی

بت و همچنین با توجه به میزان بازده یک ماهه، سه ماهه و شش ماهه صندوق های سرمایه گذاری در درآمد ثا

و در میان  انصندوق ارمغان ایرانیلحاظ ریسک نقد شوندگی آنها در میان صندوق های قابل معامله در بازار 

 ردد. توصیه به خرید می گ صندوق امین آشنا ایرانیانصندوق های غیر بورسی 

اقدام دیگر؛ بررسی صندوق های سرمایه گذاری موجود و جابه جایی به  .1.1.1.2

 سمت صندوق های بهینه 

نه بازار اقدام دیگر تیم تحلیل بررسی و پایش صندوق های سرمایه گذاری موجود شرکت با صندوق های بهی

به سمت  نتقال منابعبود در صورتی که صندوق های بهینه که سودسازی باالتری داشتند شناسایی میشد و ا

 آنها می توانست منافع قابل توجهی را متوجه شرکت کند.

 

 بازدهی ماه )%( نام صندوق های سرمایه گذاری
ماهه  3بازدهی 

)%( 

ماهه  6بازدهی 

)%( 
 بازدهی سال )%(

بازدهی از آغاز 

 فعالیت )%(

آلفا 

 صندوق

بتا 

 صندوق

 0 0 43.27 25.42 10.57 5.13 1.7 قابل معامله ارمغان ایرانیان

 0.01 0.03 206.35 27.02 10.96 5.35 1.72 امین آشنا ایرانیان

 0.05 0.08 175.22 30.95 9.56 4.94 1.65 قابل معامله با درآمد ثابت کیان

گذاری مشترک آسمان صندوق سرمایه

 امید

1.01 4.78 9.68 22.59 49.99 0.05 0.01 

 0.02 0.05 247.83 21.74 9.34 4.85 1.19 قابل معامله اعتماد آفرین پارسیان

 0.03 0.06 78.13 24.44 9.05 4.17 1.11 قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین

 0.03 0.03 96.52 26.38 9 4.53 1.33 گذاری امین یکم فرداصندوق سرمایه

 0.03 0.07 20.84 20.35 9.64 4.12 1.6 قابل معامله یاقوت آگاه

 0.02 0.03 157.36 27.13 9.14 4.39 1.05 قابل معامله گنجینه آینده روشن

http://www.fipiran.com/FundDetails?regno=10920
http://www.fipiran.com/FundDetails?regno=11049
http://www.fipiran.com/FundDetails?regno=11459
http://www.fipiran.com/FundDetails?regno=11626
http://www.fipiran.com/FundDetails?regno=11626
http://www.fipiran.com/FundDetails?regno=11315
http://www.fipiran.com/FundDetails?regno=11588
http://www.fipiran.com/FundDetails?regno=11460
http://www.fipiran.com/FundDetails?regno=11460
http://www.fipiran.com/FundDetails?regno=11460
http://www.fipiran.com/FundDetails?regno=11698
http://www.fipiran.com/FundDetails?regno=11323
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 جمع بندی:

ایی به جبعد از بررسی و مقایسه صندوق های با درآمد ثابت این نتیجه حاصل شد که در صندوق ها جابه 

 سمت صندوق های با درآمد ثابت ارمغان و امین آشنا ایرانیان صورت گیرد.

 

 سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی  .1.1.2

د اما بعد از سهم را شامل میش 57تعداد سهامی که شرکت در آنها سرمایه گذاری کرده بود  1400قبل از سال 

یه گذاری تعداد سهام موجود در پرتفوی سرمااستقرا تیم تحلیل و بررسی بیشتر این تصمیم گرفته شد که 

 تحلیل قرار گرفتند.سهم کاهش یابد لذا برنامه های فروش در دو فاز مورد  30شرکت به تعداد 

 وضعیت شرکت قبل از تغییر در سهام به شرح زیر بود.

 سهام و حق تقدم نوع دارایی
گواهی سپرده 

 کاالیی)طال(
 جمع کل وجه نقد دارائی های درآمد ثابت

بر اساس 

 ارزش

01/02/1400  

1/441/544/653/843 329/383/914/805 1/195/683/668/033 
      

691/773/385/

330  
 

3/658/385/622/011 

 %100 %19 %31 %8 %37 درصد از کل

 

 

 

 

 

 

درصد از وزن دارایی های پرتفوی سرمایه گذاری کاهش یابد تا هدف تعیین شده  18ی بنابراین باید به اندازه

 جهت رسیدن به ترکیب دارایی مناسب حفظ شود. این مقدار در زیر نشان داده شده است: 

 

 درصد دارایی میزان دارایی نوع دارایی

 %52 1/887/457/053/363 دارایی های  بدون ریسک

 %48 1/770/928/568/648 دارایی های ریسکی شرکت

 مجموع دارایی های
3/658/385/622/011 

 
100% 

 658/509/411/961 لایر     

 

 تبدیل دارایی ریسکی به غیر ریسکی حجم ریالی 
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 جمع بندی:

رایی های بدون ش رفته و به سمت داریال از سهام فرو 658509411961یعنی مبلغ بنابراین باید به میزان باال

 می گیرد. در دستور کار قرار در گام اولحرکت کنیم نظر به نگرش تیم تحلیل فروش اولیه سهام زیرریسک 

  

 برنامه کاهش تعداد سهام در گام اول  .1.1.2.1

به  اد سهام مشخص شده و کاهش وزن پرتفوی سرمایه گذاری در دارایی های ریسکیبرای رسیدن به تعد

 درصد فروش سهام زیر در دستور کار قرار گرفت. 30

 

 سود خالص ارزش پایانی تعداد نماد

 2/341/040/090 8/417/665/768 1/090/962 سر. توسعه معادن و فلزات )ومعادن(

سر. توسعه معادن و فلزات )حق تقدم( 

 )ومعادنح(
440/980 2/965/422/664 950/157/267 

 5/769/792/289 18/626/657/301 327/296 سر. توسعه و عمران زاگرس )ثزاگرس(

 41/006/979/249 51/268/828/800 19/300/000 بانک تجارت )وتجارت(

 17/354/193/530 23/690/472/961 1/760/000 بانک پاسارگاد )وپاسار(

 (2/086/345/524) 9/042/203/765 3/010/720 )وسینا(بانک سینا 

 3/771/391/194 7/455/661/133 1/259/520 بیمه نوین )نوین(

 (822/465/668) 11/626/776/000 1/150/000 بیمه پارسیان )پارسیان(

 18/489/249/809 22/799/348/083 1/949/302 سر. امید )حق تقدم( )وامیدح(

 14/099/161/259 18/876/761/704 1/487/840 سر. امید )وامید(

 5/037/442/158 12/958/195/056 905/349 سر. صندوق بازنشستگی )وصندوق(

 11/400/642/418 25/881/775/422 179/968 پتروشیمی پارس )پارس(

 3/794/471/976 12/179/689/658 1/184/711 صنایع پتروشیمی تخت جمشید )شجم(

 (3/449/710/585) 29/061/195/464 2/569/606 )وبشهر( توسعه صنایع بهشهر

 3/222/762/222 13/799/665/810 1/214/850 پاالیش نفت اصفهان )شپنا(

 16/913/104/405 32/004/758/356 4/509/623 تامین سرمایه نوین )تنوین(

 (182/128/671) 374/340/284 45/722 صنایع ماشینهای اداری ایران )مادیرا(

  جمع
301/029/418/229 

 

137/609/737/418 
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 با فروش گام اول وضعیت پرتفوی به صورت زیر تغییر می کرد: 

 وضعیت ترکیب دارایی های شرکت بعد از فروش در گام اول:

 درصد دارایی میزان دارایی نوع دارایی

 %60 2/188/486/471/592 دارایی های  بدون ریسک

 %40 1/469/899/150/419 دارایی های ریسکی شرکت

  3/658/385/622/011 مجموع دارایی های

 

غیر  ایی ریسکی ودر دار 60به  40بنابراین بعد از فروش گام اول وضعیت ترکیب دارایی ها به صورت 

 ریسکی تبدیل شد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 365/838/562/201  لایر     

 

حجم ریالی که باید در گام دوم در فروش 

  دارایی های ریسکی انجام شود. 
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 برنامه گام دوم در فروش سهام شرکت  .1.1.2.2

  PMPTمقایسه درصد تخصیص سهام در پرتفوی فعلی و پرتفوی بهینه بر اساس  .1.1.2.2.1

  PMPTدرصد پرتفوی بهینه بر اساس درصد پرتفوی فعلی  صنعت 

 %5 0 خودرو 
 %12 %11.40 استخراج کانه های فلزی
 %20 %9.06 بانکها و موسسات اعتباری

 %0 %2.85 بیمه و بازنشستگی
 %10 %8.00 چندرشته ای صنعتی

 %5 %8.45 دارویی
 %0 %4.69 سرمایه گذاری ها 

 %9 %7.80 سیمان آهک گچ
 %15 %22.20 شیمیایی

 %0 %1.03 غذایی بجز قند وشکر
 %10 %0.93 فراورده های نفتی 

 %14 %23.59 فلزات اساسی 
  100% 100% 

 

 PMPTها و صنعت غذایی در پرتفوی بهینه بر اساس با توجه به اینکه درصد سه صنعت بیمه، سرمایه گذاری

این سه  صفر به دست آمد پیشنهاد می شود که در گام دوم در جهت دستیابی به پرتفوی بهینه فروش کامل

 صنعت در دستور کار قرار گیرد.

 کاهش سه صنعت و بررسی وضعیت آنها  .1.1.2.2.2

 هادرصد از کل دارایی ارزش ریالی   نوع صنعت

 %0.86  31/619/775/600              بیمه و بازنشستگی 

 %1.42  52/022/571/092              هاسرمایه گذاری

 %0.31  11/434/681/441              غذایی بدون قند و شکر 

 %2.60  95/077/028/133              مجموع

 %97.40  3/563/308/593/878            سایر دارایی ها 
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تبدیل کل  از کل دارایی ها مجددا نقد شده و می تواند نسبتدرصد  3با فروش کامل این سه صنعت تقریبا 

ام های گکه در درصد برساند  6درصد الزم بود کاهش یابد به  9دارایی های ریسکی به غیر ریسکی را که 

 تکمیل خواهد شد.بعدی فروش 

 

 یبورس ریغ یدر سهام شرکت ها یگذار هیسرما .1.1.3

باشند که در بورس ده در بورس حضور ندارند، شرکت هایی می های سودی شرکتبا توجه به این که همه

توان منافع قابل توجهی را برای شرکت ایجاد کرد بنابراین گذاری در آنها میاند اما با سرمایهپذیرفته نشده

سوددهی شرکت های غیر بورسی است.  سیاست های سرمایه گذاری شرکت استفاده از ظرفیت یکی از

بز در نظر ساین شرکت ها به عنوان یک سیاست مهم شرکت سرمایه گذاری آتیه تدبیر بنابراین توجه و پایش 

 گرفته شده است.

 طال ییسپرده کاال یدر گواه یگذار هیسرما .1.1.4

شود به عنوان یک کاالی امن نیز ی جهت تنوع بخشی پرتفوی محسوب میطال عالوه بر اینکه گزینه مناسب

محسوب می گردد که خصوصا در شرایط بحران های اقتصادی توجه زیادی به این کاالی قیمتی و گران 

1%1%0%

3%

95%98%

درصد این سه صنعت در کل دارایی ها 

بیمه و بازنشستگی 

سرمایه گذاری ها

غذایی بدون قند و شکر 

مجموع

سایر دارایی ها 
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قیمت می شود به همین جهت در سیاست گذاری کلی پرتفوی شرکت نیز توجه به طال دیده شده است طبق 

 اردیبشهت وزن طال در پرتفوی سرمایه گذاری به شرح زیر بوده است. 19ده در آخرین گزارش انجام ش

 

  ارزش روز نوع سرمایه گذاری

گواهی سپرده 

 کاالیی)طال(

233/735/000/000 7% 

 %32 1/099/612/000/000 سهام و حق تقدم

 %58 1/978/388/000/000 دارایی های درآمد  ثابت

 %3 115/109/985/880 سپرده و پول نقد

 %100 3/426/844/985/880 جمع

 

 درصد کل پرتفوی را شامل می شود. 7ریال سهم  000/000/735/233طال با میزان 

 در امالک یگذار هیسرما .1.1.5

 تحلیل انجام شده از آینده مسکن در اقتصاد ایران  .1.1.5.1

لی از در مورد ملک با توجه به دارایی های ملکی شرکت و با توجه به اهمیت اقتصاد مسکن گزارش کام

 وضعیت و آینده مسکن توسط تیم تحلیل انجام شد که نتایج آن تحلیل عبارتند از : 

ی شناسای برای تحلیل مسکن و پیش بینی وضعیت آن در آینده باید عوامل موثر بر تغییرات قیمت مسکن را

 کنیم و سپس اثرات آن را بررسی کنیم؛ در ابتدا عوامل موثر بر مسکن بیان می گردد.
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 تحلیل اثر آن عوامل موثر بر مسکن

 ( نرخ ارز1

افزایش نرخ ارز با یک وقفه زمانی بر قیمت 

مسکن اثر به شدت قوی دارد به گونه ای که با 

افزایش نرخ ارز در گذشته قیمت ملک نیز افزایش 

 کرده است.پیدا 

 ( حجم معامالت خرد مسکن2

عامل مهمی جهت تشخیص میزان تقاضا و عرضه 

مسکن میزان حجم معامالت خرد برای این بازار 

مهم می باشد به گونه ای که افزایش در معامالت 

خرد به معنای رونق در بازار مسکن و کاهش در 

حجم معامالت به معنای ایجاد فضای رکودی در 

 خواهد بود.بازار مسکن 

( ریسک قوانین و مقررات جدید توسط 3

 شهرداری ها ، مجلس و ...

یکی از ریسک های به شدت جدی در بازار 

مسکن ریسک قوانین و مقررات جدی هست که 

 در ادامه شرح داده می شود.

 ( توجه به روند نرخ های کالن و مهم  کشور4
توجه به روند های مهم و اساسی مثل نرخ رشد 

 ت و نرخ تورم سالیانه ...جمعی

و حباب قیمتی  p/r( نسبت قیمت به اجاره 5

 مسکن

مناسب اقتصاد اهمیتت زیادی در تعادل  p/rنسبت 

 این بازار خواهد داشت.

 

 جمع بندی : 

در مورد فضای اقتصاد ایران عوامل را به تفکیک بررسی می کنیم؛ در مورد نرخ ارز چشم انداز اقتصادی ایران 

روند نزولی یا حدقل ثبات را داریم و از این نظر محرک جدی برای قیمت مسکن دیده نمی شود. از نظر 

کند که این به مفهوم ایجاد  حجم معامالت خرد نشان دادیم که روند معمالت خرد روندی نزولی را طی می
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فضای رکود در بخش مسکن اقتصاد ایران در آینده است. همچنین قوانین و مقررات بسیار متعدد شهراداری 

ها و قوانین جدید مجلس شورای اسالمی مثل قانون مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه 

برده است هر چند در تحلیل قانون مصوب مالیات بر خانه های ریسم سرمایه گذاری در این حوزه را نیز باال 

خالی به اعتقاد تحلیلگران بازار مسکن اثرکوتاه مدت و جزیی دارد و به علت چسبندگی قیمت مسکن به 

سمت باال قیمت مسکن به راحتی پایین نمی آید ولی به هر حال ریسک قوانین و مقررات در این فضا جدی 

امالک تجاری ریسک حجم قوانین و مقررات به شکل قابل توجهی بیشتر است. است خصوصا در فضای 

عامل بعدی توجه به نرخ های کالن اقتصادی است پیش بینی از وضعیت آینده نرخ تورم با توجه به تغییر 

سال ابتدایی ریاست جمهوری همیشه سیاست ها انقباضی و در جهت ثبات نرخ تورم  4دولت و اینکه در 

را شاهد نباشیم و همچنین روند  99تا  96بنابراین بنظر می رسد دیگر تورم های عجیب سال های  بوده است

های کالن دیگری نیز مثل نرخ مهم رشد جمعیت که بسیار نسبت به قبل کاهش یافته نیاز به مسکن و اقتصاد 

اره می باشد که این نسبت یا نسبت قییمت خانه به اج p/rرا به مرور زمان کمتر کرده است. عامل دیگر نسبت 

در چند سال گذشته به مقدار قابل توجهی باال رفته است که نشان از وجود حباب در بازار مسکن است لذا 

از مجموع دالیل  و عوامل به نظر می رسد بازار مسکن دیگر جذابیت جدی مثل چند سال پیش را نداشته 

ود اما امتیازهای خاص مسکن مثل چسبنگی  قیمتی در باشد و به احتمال زیاد بازار مسکن وارد رکود می ش

سطوح باال و افزایش قیمت آن با نرخ ارز و تورم و ... این دارایی را کماکان به عنوان یک دارایی قابل توجه 

در پوشش ریسک پرتفوی مطرح می کند اما اعتقاد تیم تحلیل بر این است که لزومی بر افزایش قابل توجه 

توجه به آینده رکودی آن نیست و باید صرفا به عنوان تنوع سازی سبد سرمایه گذاری ها مسکن و زمین با 

 از ملک نیز استفاده کرد.  
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 امالک و مستغالت  .1.1.5.2

 توضیحات و کاربری نام ملک ردیف

 مساحت

 )متر مربع(

 ارزش دفتری

 )میلیون ریال(

 80.120 5000 زمین محمود آباد 1

2 
)منطقه  مجتمع پاسارگاد

22) 
 82.727 )اعیان( 1215 واحد( 9مسکونی )

3 
 ساختمان جلفا )شعبه

 بانک(
 30.453 )عرصه( 317 تجاری و مسکونی

 27.900 )عرصه( 299 مسکونی )کلنگی( ساختمان جلفا 4

 24.828 )اعیان( 1040 مسکونی سپهر آتیه قم 5

 18.033 190 واحد(2اداری ) ساختمان جمع اندیش 6

 264.061 جمع کل 7

 

 

با نفوذ  دیجد یشرکت ها سی)تاس یتوسعه ا  یها یگذار هیبرنامه ها و سرما .1.2

 قابل مالحظه(

 یشرکت سبدگردان سیتاس .1.2.1

در راستای گسترش فعالیت های سرمایه گذاری شرکت تاسیس شرکت سبد گردانی در دستور کار قرار گرفته 

کند. فرم ها تهیه شده و را طی میاست و در آخرین مراحل پیگیری خود نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 
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اعضای هیئت مدیره نیز اطالعات خود را به سازمان بورس ارسال کرده اند و در انتظار پاسخ سازمان جهت 

 تایید این مجوز هستیم.

 یگذار هیشرکت سرما سیتاس .1.2.2

 ایجاداز دیگر برنامه های توسعه ای شرکت بحث تاسیس شرکت سرمایه گذاری جهت سرمایه گذاری و 

 کند. مشاوره هاست؛ ایجاد این نهاد های مالی به توسعه و شناخته تر شدن شرکت کمک قابل توجهی می

بانک  یاز کارگزارباران  یبادرآمد ثابت و صندوق سهام یانتقال صندوق ها .1.2.3

 یبه شرکت سبد گردان یکشاورز

ز اقدامات رآمد ثابت به سبد ابعد از اخذ مجوز سبد گردانی از سوی سازمان بورس انتقال صندوق های باد

 آتی خواهد بود.

 گذاری مشترک با شریک لیزینگ(انتشار اوراق)جهت سرمایه .1.2.4

شترک با ماز دیگر اقدامات آتی برنامه ریزی شده شرکت سرمایه گذاری انتشار اوراق جهت سرمایه گذاری 

 خواهد شد.شرکت لیزینگ خواهد بود که فاز های اجرایی و عملیاتی آن در آینده انجام 

 های تامین سرمایهمقدمات مطالعاتی مربوط به تاسیس یا خرید سهام شرکت .1.2.5

نه های خرید سهام شرکت های تامین سرمایه موجود یا اقدام به تاسیس شرکت های تامین سرمایه از گزی

 بررسی سرمایه گذاری شرکت در آینده است.

 های خطر پذیر گذاری صندوقبررسی سرمایه .1.2.6

ایه سرم ها آتی شرکتانسنجی سرمایه گذاری در صندوق های خطر پذیر از جمله دیگر برنامه مطالعه و امک

 گذاری آتیه تدبیر سبز خواهد بود.

 بررسی استارت آپ ها و کسب و کارهای نوین با محوریت بخش کشاورزی .1.2.7

رنامه باز جمله دیگر  بررسی استارت آپ ها و کسب و کارهای نوین با محوریت بخش کشاورزی مطالعه و 

 ایه گذاری آتیه تدبیر سبز خواهد بود.ها آتی شرکت سرم
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 شرکتمجموعه  ریز یشرکت ها هیسرما شیافزا یبرنامه ها .1.3

 نگیزیشرکت ل 

 الملل نیب ریشرکت تجارت تدب 

 نیمهر کاسپ ریشرکت سازه تدب 

 1400سال  یبرا شرکت یها یگذار هیبرنامه سرما .2

 موضوع برنامه نوع برنامه
حجم سرمایه 

 گذاری)میلیارد تومان(
 توضیحات

یم
تق

مس
ی 

ار
گذ

ه 
مای

سر
 

سرمایه گذاری در دارایی های با 

 درآمد ثابت

 

 میلیارد تومان 136
سرمایه گذاری مطابق 

 مصوبات کمیته بورس

سرمایه گذاری در سهام شرکت 

 های بورسی

 

 میلیارد تومان 60
سرمایه گذاری مطابق 

 مصوبات کمیته بورس

سرمایه گذاری در سهام شرکت 

 های غیر بورسی

 

 میلیارد تومان 50

سرمایه گذاری در 

تاسیس شرکت تامین 

سرمایه با سهم الشرکه 

 درصد 10

 میلیارد تومان 3

سرمایه گذاری در خرید 

درصد سهام شرکت  51

 کندل

سرمایه گذاری در گواهی سپرده 

 کاالیی طال

 

  میلیارد تومان 25

 گذاری در امالکسرمایه 

 

میلیارد تومان خرید  22

 اولیه زمین محمود آباد

هنوز برنامه ای برای 

ساخت و بهره برداری 

 موجود نیست
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 میلیارد تومان 32.5
سایر سرمایه گذاری ها 

 در امالک

ی
ه ا

سع
تو

ی 
ها

ه 
ام

رن
ب

 

 میلیارد تومان 2.68 تاسیس شرکت سبدگردانی

سرمایه گذاری در 

تاسیس شرکت 

سبدگردانی با سهم 

 درصد 67الشرکه 

 میلیارد تومان 10 تاسیس شرکت سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در 

تاسیس شرکت سرمایه 

گذاری با سهم الشرکه 

 درصد 99تقریبا 

ها
ت 

رک
 ش

یه
ما

سر
ش 

زای
اف

 

 میلیارد تومان 15 شرکت تجارت بین الملل
مطابقطرح توجیه 

 اقتصادی

 میلیارد تومان 10 شرکت سازه تدبیر کاسپین
مطابق طرح توجیه 

 اقتصادی

 میلیارد تومان 15 شرکت لیزینگ
مطابق با طرح توجیه 

 اقتصادی

 

 

 منابع الزم برای برنامه های سال جاری  .3

رد ذیل برای سرمایه گذاری در موضوع فعالیت های اصلی و فرعی در موا شرکتبه طور کلی برنامه فعلی 

در موارد  موضوع و حدود آن ذکر شد. منابع الزم جهت سرمایه گذاری 5شماره خالصه می شود که در جدول  

ر جدول دو سرمایه گذاری منابع حاصل تامین می شود که  شرکتمختلف هدف از طریق فروش  اوراق بهادار 

 شش خالصه گردش آن عنوان شده است. شماره
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 1400ضوعات مختلف برنامه سرمایه گذاری سال . میزان سرمایه گذاری در مو11جدول 

 میزان منابع الزم موضوع

 میلیارد تومان 70.4 سرمایه گذاری مستقیم

 میلیارد تومان 12.6 برنامه های توسعه ای)تاسیس شرکت های جدید(

 میلیارد تومان 45 افزایش سرمایه شرکت ها

 میلیارد تومان 128    جمع کل

 میلیارد تومان 221 بهادارمانده منابع در اوراق 
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 مپنج  فصل 

 ایهای توسعهگذاریها و سرمایهبرنامه
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 ای لزوم تاسیس شرکت سرمایه .1

فعالیت های  درصد کل دارایی ها در موضوع 70با توجه به الزام سازمان بورس، مبنی بر سرمایه گذاری     

و با توجه  که مربوط به سرمایه گذاری در سهام شرکت ها همراه با نفوذ قابل مالحظه می باشد شرکتاصلی 

ین مسئله، درصد است، بهترین و کوتاه ترین مسیر حل ا 19به عدم رعایت این نسبت که در حال حاضر حدود 

ثبتی  لب سرمایهدر قا شرکتتاسیس شرکت سرمایه گذاری و انتقال دارایی های موضوع فعالیت های فرعی 

در موضوع  درصد از کل منابع سرمایه گذاری شده 30شرکت سرمایه گذاری است. با توجه به امکان نگهداری 

قدشوندگی پایین نمیلیارد تومان، پیشنهاد اولیه نگهداری دارایی ها با ریسک  141فعالیت های فرعی به میزان 

 و سپرده های سرمایه گذاری بانکی است.

 

 گذاریها به شرکت سرمایهقال داراییاولویت انت .1.1

 

های فرعی با  دارایی های موضوع فعالیتقرار گرفتن با توجه به مطالب عنوان شده در قسمت قبل، با هدف    

ذاری مایه گولویت انتقال دارایی ها به شرکت های سرا ،شرکتدر دارایی های  بیشترین قابلیت نقد شوندگی

 در جدول ذیل ذکر گردیده است:

 

 اولویت انتقال دارایی ها به شرکت سرمایه گذاری. 12جدول 

 اولویت انتقال دارایی ها به شرکت سرمایه گذاری

 سهام    .1

 گواهی سپرده کاالیی    .2

 امالک    .3

 اوراق اخزا    .4

 ETFصندوق های بادرآمد ثابت غیر     .5

 ETFصندوق های بادرآمد ثابت     .6

 پول نقد    .7
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 لزوم تاسیس شرکت سبد گردان  .2

 

گرفته  در راستای گسترش فعالیت های سرمایه گذاری شرکت تاسیس شرکت سبد گردانی در دستور کار قرار

و کند. فرم ها تهیه شده است و در آخرین مراحل پیگیری خود نزد سازمان بورس و اوراق بهادار را طی می

ازمان جهت اعضای هیئت مدیره نیز اطالعات خود را به سازمان بورس ارسال کرده اند و در انتظار پاسخ س

 تایید این مجوز هستیم.

 

 یگذار هیشرکت سرما سیتاس .3

د از دیگر برنامه های توسعه ای شرکت بحث تاسیس شرکت سرمایه گذاری جهت سرمایه گذاری و ایجا

 کند. های مالی به توسعه و شناخته تر شدن شرکت کمک قابل توجهی می مشاوره هاست؛ ایجاد این نهاد

 

 های تامین سرمایهامکانسنجی مربوط به تاسیس یا خرید سهام شرکت .4

نه های خرید سهام شرکت های تامین سرمایه موجود یا اقدام به تاسیس شرکت های تامین سرمایه از گزی

 بررسی سرمایه گذاری شرکت در آینده است.

 

 

 دود سرمایه گذاری در فعالیت های اصلی و فرعی ح .5

 

درصد  70مطابق دستور العمل ابالغی سازمان بورس مبنی بر رعایت حدود سرمایه گذاری می بایست      

ذاری موضوع گدرصد منابع مربوطه در سرمایه  30منابع مربوطه در سرمایه گذاری های موضوع فعالیت اصلی و 

استاندارد  شود. وضعیت فعلی ترکیب سرمایه گذاری در جدول شماره دو و وضعیت فعالیت فرعی سرمایه گذاری

 در جدول شماره سه نمایش داده شده است.



[82] 
 

 

 ترکیب  فعلی سرمایه گذاری های شرکت در موضوع اصلی و فرعی .13جدول 

 موضوع

ارقام 

میلیارد 

 تومان

 درصد

 %19 90.1 موضوع اصلی فعالیتجمع ارزش سرمایه گذاری ها در 

 %81 381.73 جمع ارزش سرمایه گذاری در موضوع فرعی فعالیت

 

 
 گذاری های شرکت در موضوع اصلی و فرعی. ترکیب استاندارد سرمایه14جدول 

 موضوع
ارقام میلیارد 

 تومان
 درصد

 %70 330.281 جمع ارزش سرمایه گذاری ها در موضوع اصلی فعالیت

 %30 141.549 جمع ارزش سرمایه گذاری در موضوع فرعی فعالیت

 

 

 

 

 

 

تاسیس شرکت 

سرمایه گذاری و 

 انتقال دارایی ها

 میلیارد تومان 240 راهکار
میزان الزم تغییر دارایی از موضوع 

 فرعی به اصلی


