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ار زیر آثار در نمود. می شونداین الیه های اضافی به عواقب اقتصادی مستقیم افزوده 
ده پاندمی کرونا بر مصرف و سررمایه گرذاری در کشرورهای مختلرف نشران داده شر

.است

میلیون نفرر گذشرت، 42برای بیمه بیکاری در ایاالت متحده از عدد تقاضا 
280.000در حالی که فقط دو هفته قبل از شیوع پاندمی این رقم در حردود 

کاهش شدید اقتصادی در مراه مرارس در منطقره به PMI. نفر بوده است
در دنیا GDPدر نمودار زیر تغییرات . یورو، ژاپن و ایاالت متحده اشاره دارد

.واقتصادهای پشرفته و نوظهور نشان داده شده است
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کامودیتیافتشدیدقیمت

شری وخیم شدن سریع چشرم انرداز اقتصراد جهرانی برا گسرترش پانردمی و فروپا
ا دچار نوسران توافق نامه اوپک پالس در بین تأمین کنندگان نفت، قیمت محصوالت ر

درصرد، قیمرت 15اواسط ژانویه تا پایان مارس، قیمت فلزات اساسی حدود از .کرد
دالر در هر 40افت حدود )درصد 65قیمت نفت خام حدود و درصد 38گاز طبیعی 

رهای وارد در عین حال، پایین آمدن قیمت نفت به نفرع کشرو. کاهش یافت( بشکه
ته ماه گذشته بزرگتررین عراملی کره برر قیمرت نفرت اثرر گذاشر۱۲. کننده نفت بود

ادی را همه گیری کرونا بوده، زیرا دولت ها برای مهار این همه گیری فعالیت های اقتص
ن روسریه و تعطیل کردند و قیمت نفت تحت تاثیر این عامل و نیز جنگ قیمرت بری

ش آتری نفرت بیستم آوریل سال گذشته قیمت فرو. عربستان، به شدت سقوط کرد
ت نفت برنت نیز آمریکا برای نخستین بار در تاریخ بازار نفت به زیر صفر رسید و قیم

درصد ۱۰سال گذشته میالدی تقاضای جهانی برای نفت حدود. دالر سقوط کرد۹به 
شیوع ماه مارس یعنی در زمانی که سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد. کاهش یافت

ن از عرضره بره کرونا یک همه گیری است، عربستان و روسیه نتوانستند بر سر کاست
ابسرتان البتره در ت. توافق برسند و جنرگ قیمرت فشرار بزرگترری بره برازار وارد کررد

فته شرد و زیرا فعالیت های اقتصادی به تدریج از سر گر. قیمت ها شروع به رشد کرد
میلیرون بشرکه ای عرضره بره توافرق ۹/ ۷اعضای اوپک پالس نیز برر سرر کراهش 

ری به بهبود در پایان سال گذشته ساخته شدن واکسن برای کرونا و امیدوا. رسیدند
تان البتره در تابسر. اوضاع اقتصاد جهان به رشد قابل مالحظره قیمت هرا منجرر شرد

. قیمت ها شروع به رشد کرد
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مراه برای بازارهای مالی، پرنوسان ترین سال بود و رشد شاخص ها کره از۲۰۲۰ سال 
. عت کمترمارس سال پیش آغاز شده بود، در سال جاری نیز ادامه یافته البته با سر

. تماه گذشته مسیر حرکت اکثر بازارهای مرالی صرعودی بروده اسر۱۲در واقع طی 
پس از اعالم پانردمی برودن ویرروس کرونرا طری چنرد هفتره، شراخص های مرالی 

ولی و امرا برنامره های حمرایتی پر. شدیدترین سقوط چند دهه قبل را تجربه کردنرد
وده انرد مالی و ساخته شدن واکسن برای کرونا دو عامل اصلی رونق بازارهای مالی ب

. وده ایمو شاهد رکوردشکنی مکرر بسیاری از شاخص ها از جمله در بورس آمریکا ب
ها میلیون میلیون نفر در اثر ابتال به کرونا جان باختند همچنین صد1.7سال گذشته 

ثبت به با این حال شاخص های مالی سال گذشته را با عملکرد م. شغل از میان رفت
بورس این همه گیری ابتدا در چین شروع شد و تحت تاثیر این عامل،. پایان رساندند

ه چرین بررای مهرار همره گیری، بره شرکلی سرختگیران. درصرد سرقوط کررد۸کشور 
ری در محدودیت هایی بر فعالیت های اقتصادی اعمال کرد و پس از چند ماه، همه گی

جهانی چند هفته پس از اعالم شروع همه گیری از سوی سازمان. این کشور مهار شد
ه سرعت شیوع بهداشت، ویروس کرونا در چند کشور اروپایی به ویژه ایتالیا و اسپانیا ب

.دپیدا کرد و با اقداماتی که از سوی دولت های این قاره برای مهار کرونا انجام ش
ی دیگرر از سو. بورس های اروپایی شدیدترین سقوط چند دهه اخیر را تجربه کردند

ه هرگرز توقف فعالیت های اقتصادی در جهان حاصل تصمیم دولت ها بود، اتفاقی کر
ود، این پرسش مطرح شده بود که آیرا ایرن اقردام سربب می شر. قبال رخ نداده بود

وریره و در مراه فشرود  اقتصاد جهان به عمیق ترین رکود در یکصد سال اخیر منجرر 
اد بره اوایل ماه مارس سال پیش، سرمایه گذاران به ایرن نتیجره رسریدند کره اقتصر

روز نهم مارس، شراخص برورس انگلسرتان بردترین. رکودی عمیق دچار خواهد شد
آن روز . درصرد کراهش یافرت۷را سرپری کررد و ۲۰۰۸خود از بحرران مرالی سرال 

ه پیردا طی سه روز بعد، کاهش شاخص یاد شده ادام. نامیده شد« دوشنبه سقوط»
رخ ۱۹۸۷کرد و در آن چهار روز، بیشترین کاهش شراخص برورس از سرقوط سرال 

نردین در برورس آمریکرا  چ. دیگر بورس های بزرگ نیز وضعیت مشرابه داشرتند. داد
رشرد هفته سقوط شاخص ها سبب شد شاخص متوسرط صرنعتی داوجرونز تمرامی

رابر دالر در انگلستان ارزش پوند در ب. دوران ریاست جمهوری ترامپ را از دست بدهد
زیرا سرمایه گذاران بره سرمت . رسید۱۹۸۵طی آن دوره به پایین ترین میزان از سال 

.دالر هجوم بردند
د؛ بانک های مرکزی در واکنش به این تحوالت، مجموعه ای از اقدامات را آغراز کردنر

کاهش نرخ های بهره بره پرایین ترین میرزان و خریرد انرواع اوراق قرضره مهم تررین
یرق دولت ها نیز هرزاران میلیرارد دالر بره اقتصرادها تزر. برنامه های این نهادها بودند

ماه اخیر ۱۲تردیدی وجود ندارد که برنامه های حمایتی پولی و مالی که طی . کردند
گر ایرن در اکثر اقتصادهای جهان به ویژه اقتصادهای بزرگ اجرا شده حیاتی بوده و ا

ال تحروالت یرک سر. برنامه ها اجرا نمی شد شرایط بازار های مالی بسیار وخریم برود
نجام شده اخیر و اقدامات انجام شده برای غلبه بر مشکالت، بی سابقه بوده و آنچه ا

همزمران برا شردت یرافتن بحرران کرونرا، دولت هرا و . مدیریت بحرران بروده اسرت
یرک . ردنردبانک های مرکزی به تمامی گزینه ها برای غلبه بر اثرات این بحران فکر ک

ایرن اسرت کره در بحرران سرال ۲۰۰۸و بحرران سرال ۲۰۲۰تفاوت بین بحران سال 
بود و به همین ۲۰۰۸گذشته، وضعیت سیستم مالی بسیار بهتر از قبل از بحران سال 

کاالهرای دلیل، سال قبل با آنکه صف های طوالنی بیرون سوپرمارکت ها برای خریرد
ابقه تا اندازه تحلیلگران باس. ضروری تشکیل شد، اما شرایط خیلی زود مدیریت شد

.کنندزیادی می توانستند آینده را پیش بینی 
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ه اند و عامل بازارهای مالی بسیار سریع تر از اقتصاد واقعی رونق پیدا کرداما 

وی اصلی این رونق، برنامه های عظیم و بی سابقه حمرایتی بروده کره از سر
دا سرمایه گذاران از همران ابتر. دولت ها و بانک های مرکزی اجرا شده است
یران بحرران البته درباره زمان پا. مطمئن بودند شرایط بهبود پیدا خواهد کرد

اران برخری تحلیلگرران و سررمایه گذ. همواره ابهام هایی وجود داشرته اسرت
ارهرا زیرا درباره شروع موج دوم همه گیری و اثرات آن برر باز. محتاط بودند

شراخص های. نگرانی های منطقی وجود داشت، اما رونق بازارها عمیق برود
ر مالی در بورس های بزرگ پس از بدترین سه ماهه طی سه دهه اخیرر، د

با نگاهی به عملکررد. داشتند۲۰۱۰سه ماهه دوم بهترین عملکرد را از سال 
اوری، بخش های مختلف مشاهده می کنیم که شرکت های فعال در حوزه فن

دولت ها برندگان اصلی بحران حاصل از همه گیری کرونا بودند زیرا اقدامات
ای آنها را برای مهار کرونا و تعطیل  شدن اقتصاد، تقاضا برای خدمات و کااله

مراه گذشرته سررعت دیجیتالی شرردن ۱۲در واقرع طرری . به شردت براال بررد
خواهرد اقتصادها به شدت افزایش یافته و این روندی است که ادامه پیردا

ه در حالرت یکی از تحلیلگران می گوید همه گیری کرونا سبب شد آنچر. کرد
. عادی باید طی پنج سال رخ می داد، در یک سرال و حتری کمترر رخ دهرد

نرد بهبرود تابستان سال گذشته نرخ رشد اقتصادها مثبت شد و همه برر رو
در دو مراه اخیرر دربراره اثررات اقردامات دولت هرا و . شرایط تمرکرز کردنرد

تصرادها بانک های مرکزی یعنی تزریق هزاران میلیرارد دالر نقردینگی بره اق
ور و نگرانی هایی پدید آمده و همه جا از رشد نرخ تورم در آینرده نه چنردان د
حبت اقداماتی که بانک های مرکزی برای مهار این نرخ باید انجام دهند صر

ردن رشد نرخ تورم می تواند بانک هرای مرکرزی را بره معکروس کر. می شود
رخری برنامه های انبساطی وادار کند و این احتمال وجود دارد که بار دیگرر ب

ماه اخیر بازارهای مالی به ایرن دلیرل در ۱۲در . اقتصادها دچار رکود شوند
مسیر رشد و جبرران سرقوط ماه هرای آوریرل و مرارس قررار گرفته انرد کره 

ود پیردا سرمایه گذاران پیش بینی کردنرد سرال جاری مریالدی وضرعیت بهبر
ر خواهد خواهد کرد و حجم عظیم نقدینگی به رشد شدید قیمت سهام منج

. شد

ایراناقتصاد
1399اقتصاد ایرران در سرال . با تمام فراز و نشیب های خود سپری شد۱۳۹۹سال 

چالش هرایی . در معرض طیف وسیعی از فشارهای داخلری و خرارجی قررار داشرت
بود و پیامدهای آن روزبره روز بیشرتر ۱۳۹۸نظیر شیوع پاندمی کرونا که یادگار سال 

داکثری گریبان اقتصاد ایران و جهان را می گرفت و همچنین سخت تر شدن فشار حر
.تحریم ها

یرهرای رصد متغیرهای کالن اقتصادی نشان می دهد که اقتصاد ایرران در بحرث متغ
ن و براال پولی هنوز به شرایط پایدار و با ثبات نرسیده است، چرالش تورم هرای مرزم

ی در همچنان یکی از اصلی ترین مشکالت کرالن اقتصرادی اسرت، نررخ سرود منفر
ردپرای ایرن شرایط تورمی نمی تواند در هدایت منابع به شبکه بانکی جذاب باشرد و

. پول جذب نشده در بازارهای موازی قابل  مشاهده است

3صفحه 

و تان و بهرار متروالی تابسررشرد مثبرت در دو فصرل تداوم قابل ذکر دیگر اینکه نکته 
ی درصدی برای آن می تواند نشانه ای از خروج از رکود اقتصراد۳تثبیت باالی سطح 

.برای اقتصاد کشور قلمداد شود

ل بررسری آمارهرای رسرمی حراکی از آن اسرت کره در فصرو: رشداقتصادی
به علرت تشردید تحریم هرا و پانردمی کرونرا، رشرد ۹۹و بهار سال ۹۸زمستان سال 

می دهد اما آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی نشان. اقتصادی به سطح منفی رسید
التهابرات که در فصول تابستان و پاییز سال جاری با کنترل شریوع کرونرا و کراهش

ر دو منبع به نحوی که آمارهای ه. سیاسی، اقتصاد در فضای ترمیم قرار گرفته است
ار نشران آمارهای مرکرز آمر. رسمی از رشد مثبت اقتصاد در فصل پاییز حکایت دارند

. درصد رسیده است۰/ ۲ماهه بدون نفت به میزان مثبت ۹می دهند رشد اقتصادی 
درصد را گرزارش کررده ۲ / ۹ درحالی که بانک مرکزی برای شاخص مذکور عدد مثبت 

وم برا همچنین طبق اعالم رئیس کل بانک مرکزی، رشد اقتصادی سه ماه سر. است
در حالی که طبق گرزارش مرکرز آمرار ایرن. درصد اعالم شده است۳/ ۹نفت مثبت 

گرچه این آمارها در شدت رشرد برا . درصد رسیده است۰/ ۸شاخص به عدد مثبت 
دون نفت هم تفاوت دارند، اما در مثبت بودن رشد اقتصادی سه ماه سوم با نفت و ب

اد در سرال بنابراین به نظر می رسد تسریع رشد مثبت اقتصر. هم سو و هم نظر بوده اند
ن علیه کرونرا نخست، تسریع واکسیناسیو: آتی به دو موضوع بستگی خواهد داشت

نعت در بحث لغو تحریم ها نیز دو بخرش نفرت و صر. و موضوع بعدی لغو تحریم ها
در نتیجره . دمی تواند شاهد افزایش ظرفیت تولید باشند و از این حیث منتفرع شرون

محسروب این موضوع نیز می تواند عامل دیگری برای تسریع رشد مثبت اقتصرادی
. شود

ال جراری بررسی های رسمی نشان می دهد که نرخ تورم میانگین در ابتدای س: تورم
زان درصد بود و در ادامه در دومین فصل زمستان نرخ مذکور به میر۳۲/ ۲در سطح 

۴۸/ ۲همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه به سرطح . درصد است۳۴/ ۲
طح بررسی های مذکور حاکی از آن است که نرخ ترورم هنروز هرم در سر. درصد رسید

درصد اسرت، آمارهرا ۲۲بسیار باالیی است، با اینکه هدف گذاری تورم در سطح نرخ 
درصد خواهد رسید و ۳۶نشان می دهد که نرخ تورم متوسط تا پایان سال به سطح 

.فاصله معنی داری با تحقق نرخ هدف دارد
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ارز نرخ 

طح سال جراری در سرابتدای آمارهای رسمی حاکی از آن است که نرخ دالر بررسی 
هزار ۳۰در میانه راه حتی به باالی مذکور در بازار آزاد نرخ . هزار تومان قرار داشت۱۶

ک و تومان نیز رسرید، امرا برا تغییرر فضرای سیاسری و بره دنبرال آن کراهش ریسر
هزار تومران رسریده ۲۵تنش های سیاسی، این نرخ در پایان سال جاری به کمتر از 

دسرازی نکته قابل ذکر در این موضوع اینکه فروش نفرت در سرال آینرده و آزا. است
ق مهم دیگر اتفا. دهددالرهای بلوکه شده می تواند وضعیت منابع ارزی کشور را بهبود 

.نزدیک شدن نرخ نیمایی به نرخ صرافی بود

بانکیسودنرخ
ه منظور تامین سود بانکی یکی از ابزارهای سیاست گذار برای جذابیت سپرده گذاری ب

ه بانک هرا مالی بنگاه ها با مشارکت بانک ها است بر اساس ابالغیه بانک مرکرزی بر
درصررد، نرررخ سررود سررپرده ۱۰نرررخ سررود سررپرده سرررمایه گذاری کوتاه مرردت عررادی 

درصررد، نرررخ سررود سررپرده سرررمایه گذاری ۱۲سرررمایه گذاری کوتاه مرردت سرره ماهرره 
درصد ۱۶درصد، نرخ سود سپرده سرمایه گذاری یک ساله ۱۴کوتاه مدت شش ماهه 

در سال جاری . درصد اعالم شده است۱۸و نرخ سود سپرده سرمایه گذاری دو ساله 
ود بررای رخداد قابل توجهی در نرخ سود سپرده ها صورت نگرفته است، البته نرخ سر

ی برای نررخ سرمایه گذاری بیشتر از یک سال تعریف شد، اما تصمیمات بانک مرکز
نرخ سود را در بازار بین بانکی نیز بانک مرکزی. سود مطابق روند سال های قبل بود

ند که این درصد تعیین کرده است و با انجام عملیات بازار باز سعی می ک۲۲در سطح 
. نرخ را در کریدور مشخص نگه دارد

نقدینگینرخرشد
ش از آمار منتشر شده نشان می دهد که حجم نقردینگی در بهمن مراه بره بریآخرین 
ران در میزان نقدینگی موجرود در اقتصراد ایر. هزار میلیارد تومان رسیده است۳۳۰۰

این آمار همچنرین . برابر شده است11حدود 90پایان دی ماه نسبت به شروع دهه 
درصردی ماهانره بررای ایرن ۲/ ۹درصدی نقطه بره نقطره و ۳۹/ ۱از رشدی معادل 

کیرب بررسی آمارهای رسمی نشان می دهد که سرهم پرول در تر. متغیر حکایت دارد
. ته استافزایش نقدینگی بعد از وقفه ای دو ماهه، دوباره روند افزایشی به خود گرف

4صفحه 

ایرانسرمایهبازار
د مراه، بره اعالم مسئوالن گمرک ایران کارنامه تجارت خارجی کشورمان در اسفنطبق 

میلیرون ۳۲۸و میلیرارد 3میلیون دالر رسیده که سرهم صرادرات، ۴۵۸و میلیارد 7
ر تجارت خارجی ایران دکارنامه . میلیون دالر بوده۱۳۰و میلیارد 4دالر و سهم واردات 

میلیرون دالری و رشرد ۶۴۱آخرین ماه سال گذشته نسبت به بهمن مراه، افرزایش  
ایسه با تجارت خارجی غیرنفتی ایران در اسفند ماه در مق. داشته استدرصدی ۹.۴

میلیون دالری و رشد شش درصدی در صادرات و افزایش۱۹۳بهمن ماه، با افزایش 
دو گویرا چرین برا . درصردی همرراه بروده۱۲میلیون دالری در واردات و رشرد ۴۴۸

هزار تن و امارات با یک میلیرون و ۵۶۵هزار تن، عراق با یک میلیون و ۶۷و میلیون 
تاده شرده، در هزار تن سه کشوری بودند که بیشترین کاالهای ایرانی به آنها فرس۲۹۱

رار صدر طرف های معامله با کشورمان برای واردات هم امارات، چین، ترکیه و هند ق
.دارند

اوراقبدهیدولتدربازارسرمایه
اجرا سیزدهم خردادماه امسال اولین حراج اوراق بدهی دولتی از سوی بانک مرکزی

رونرد . میلیارد تومان اوراق بدهی بره فرروش رفرت۱۰۰هزار و ۵شد و در این حراج 
اسرفندماه سرال جاری ۲۶حراج ها به صورت مسرتمر و بردون وقفره ادامره داشرت و 

مرحلره حرراج ۴۲میلیارد تومران برسرد ترا  در طرول ۷۰۰هزار و ۱۰توانست به رکورد 
هزار میلیارد تومان از طریرق ۱۲۵هفتگی اوراق بدهی از سوی بانک مرکزی بیش از 

ر شده طی براساس جدید ترین آمار منتش. شودتا مین  مالی بازار پول و بازار سرمایه 
۲۲، دو سراله درصرد19/74چند هفته گذشته سود اوراق با سررسرید یک سراله بره 

.رسیده استدرصد 22/7درصد و چهار ساله به 

 در جدول زیر نشران 1399و 1398مقایسه متغیرهای کالن اقتصادی سال های
:داده شده است

پایه پولی
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بازارسرمایهایران
برازار سررمایه در . درصردی صدرنشرین بازارهرای دارایری شرد۱۵۵نیز بسته و شاخص کل سهام با ثبت رشد ۹۹پرونده بورس تهران در سال 
, نگیفراز و نشیب های گوناگونی را پشت سر گذاشت و لطف سیل خروشران نقردی۹۹می رود که در طول سال ۱۴۰۰شرایطی به استقبال سال 

توری مداخلره در در طول این سال عوامل متعددی نظیر قیمت گذاری دس. در ابتدا افزایش قابل توجه و سپس سقوط غیرمنتظره را تجربه کرد
ا ره بازار سررمایه رمیزان عرضه و تقاضا و نامتقارن کردن دامنه نوسان در کنار تضعیف عرضه های اولیه از جمله عوامل مهمی بود که توانست چه

ن زیرسراخت ها از طرف دیگر افت قیمت و مشکالت فروش سهام عدالت در کنار نارسایی های ناشری از بهبرود نیرافت. دگرگون کند۹۹در سال 
.سبب شد تا ضعف حکمرانی در بازار سرمایه بیش از سال های قبل به چشم بیاید

سهام در طول پنج مراه نخسرت سرال جراری در نمادهرای تحلیلی  P/ Eکهدر حالی به نیمه نخست خود رسیده بود ۹۹بازار سرمایه در سال 
ثبت چنین ارقامی به ایرن معناسرت کره مردت زمران یکسراله . واحد رسیده بود۳۲و در نمادهای کوچک به حدود ۲۰بزرگ بازار به محدوده 
از قیمت سهام نسبت به درآمد تحلیلری آن در نماد هرای سرنگین وزن برازار سررمایه بریش۹۹تا ابتدای مرداد ماه ۹۸حدفاصل اواخر تیرماه 
تعردیل بیشرتر مهمترین دلیل این افت شتابان کاهش ریسک های سیاسی ناشی از نتیجره انتخابرات آمریکرا و لرزوم. چهار برابر شده است

نیز نماگر اصلی بورس با وجرود صرعود در نهایرت جایگراهی بهترر از ۹۹در آخرین روز کاری سال . قیمت ها با افت انتظارات تورمی بوده است
.واحدی به دست نیاوردمیلیون 1/3سطح 

مایه بره وسریله این مداخله که از جانب داخل برازار سرر. بازار سرمایه تحت تأثیر تصمیمات یکباره نهادهای قانون گذار بوده است1399در سال 
ی دامنه نوسان و حجم مبنا و خارج آن از طریق مداخله در قیمت گذاری کاالها بره خصروص کاالهرای اساسری رخ داده، از ابتردای سرال جرار

گسترده و ینانی نااطم, هیجانمنجر به افزایش ( یعنی هم در زمان صعود شتابان شاخص کل و هم به هنگام ریزش سنگین قیمت ها)تاکنون 
در نمودار زیرنشان داده شرده 1399تغییرات شاخص و رویدادهای مهم در سال . در نهایت کاهش اعتماد اجتماعی به بازار سرمایه شده است

.است

5صفحه 
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شرکتمعرفی
ملیشناسهو۲۳۸۴۸۷ثبتشمارهباخاصیسهامصورتبه۱۳۸۳/۱۰/۱۷تاريخدر(عامسهامی)سهامافتخارسرمایه گذاریشرکت

دروثبتبهاداراوراقوبورسسازماننزدسرمایه گذاریشرکتعنوانبه۱۳۹۴/۰۱/۲۶تاریخدرسهامافتخار.شدتاسيس۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰
افتخار.استشدهتبدیلعامسهامیشرکتبه۱۳۹۶/۱۲/۲۳مورخفوق العادهعمومیمجمعصورتجلسهموجببه۱۳۹۷/۰۲/۲۳تاریخ
.می باشدلاير120,000,000,000حاضرحالدرشرکتسرمایه.استخاورمیانهتایدواترهلدینگبهوابستهشرکتسهام
فعالیتزمینه
سرمایهبازارردگذاریسرمایههمآناصلیفعالیتواستبهاداراوراقوبورسسازماننزدشدهثبتگذاریسرمایهشرکتسهام،افتخار
سایریادوق هاصنسرمایه گذاریواحدهای،سهم الشرکهسهام،درسرمایه گذاری“اساسنامهدرهمشركتفعاليتموضوع.استشدهتعریف
اشخاصهمراهبهیا تنهاییبهکهبه طوریانتفاعکسبهدفباسرمایه گذاریصندوق هاییاموسساتشرکت ها،رایحقدارایبهاداراوراق

همچنیننیابد؛ظهمالحقابلنفوذآندریانگرفتهاختیاردرراسرمایه پذیرسرمایه گذاریصندوقیاموسسهشرکت،کنترلخود،وابسته
بهاداراوراقمالکبهراناشرکنترلیامدیرانتخابتواناییونیسترایحقدارایمعمولطوربهکهبهاداراوراقسایردرسرمایه گذاری

:دهدانجامرازیرفعالیت هایمی تواندخوداهدافبهنیلبرایشرکت.است”نمی دهد
اعتباریوالیمموسساتوبانک هانزدسرمایه گذاریسپرده هایوبانکیسپرده یگواهیگران بها،فلزاتمسکوکات،درسرمایه گذاری

مجاز
ایموسساتشرکت ها،رایحقدارایبهاداراوراقسایریاصندوق هاسرمایه گذاریواحدهای،سهم الشرکهسهام،درسرمایه گذاری

یاموسسه،شرکتکنترلخود،وابستهاشخاصهمراهبهیاتنهاییبهکهطوریبهانتفاعکسبهدفباسرمایه گذاریصندوق های
نیابدمالحظهقابلنفوذآندریاگرفتهاختیاردرراسرمایه پذیرسرمایه گذاریصندوق

انتفاعکسبهدفباساختمانیپروژه هایوتولیدیپروژه هایفیزیکی،دارایی هایدرسرمایه گذاری
هادار،باوراقبازارگردانیمالیتامینسرمایه گذاری،صندوق هایدرسمتپذیرش:جملهازبهاداراوراقبازاربامرتبطخدماتارائه

بهاداراوراقسودحداقلیااصلنقدشوندگی،تضمینوبهاداراوراقپذیره نویسیتعهددرمشارکت
یاالیمتسهیالتاخذبهاقداماساسنامهمفادومقرراتحدوددرماده،ایندرمذکورفعالیت هایاجرایراستایدرمی تواندشرکت

این.دهدانجامارمربوطگمرکیاموروبپردازدکاالصادراتیاوارداتبهوکندافتتاحبانکیاعتباریاسنادیانمایدداراییتحصیل
نشدهعمنمقرراتدرآن هاانجاموباشندداشتهضرورتشرکتفعالیت هایاجرایراستایدرکهاستمجازصورتیدرفقطاقدامات
.باشند

شرکتسهامداران

درصدسهامداریتعدادسهام
۸۶٫۹۸۶%۱۰۴,۳۸۳,۶۵۰شرکتتایدواترخاورمیانه

۱٫۱۶۷%۱,۴۰۰,۰۰۰شرکترهیابرایانهگستر

۱٫۱۲۵%۱,۳۵۰,۰۰۰شرکتخطدریابندر

۰٫۳۷۷%۴۵۲,۴۴۸شرکتدریاگسترانزلی

۰٫۰۹۷%۱۱۶,۶۶۶شرکتنگینسبزخاورمیانه

۰٫۰۹۷%۱۱۶,۶۶۶شرکتبرونمرز

۰٫۰۰۱%۱,۱۶۶شرکتخدماتدریاییراهنماترابر

۱۰٫۱۵۰%۱۲,۱۷۹,۴۰۴سایرسهامداران
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مدیرههیئت

:استزيرشرحبهگزارشموردمالیسالدرشركتمديرههيئتاعضاءاسامیصورت

اجراییمدیران

سوابقکاریتحصیالتنمایندهسمتمشخصات

رئیس هیئت مهدینجفی
مدیره

تایدواتر
خاورمیانه

دکتری مدیریت 
مالی

سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادراتمعاون•
عضو هیئت مدیره سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان•
عضو هیئت مدیره سرمایه گذاری اعتماد غدیر•

انعلیسنگینی
نائب رئیس 

هیئت مدیره و
مدیرعامل

ن توسعه عمرا
دریاگستر 

انزلی
عضو هیئت مدیره فوالد کاوه جنوب کیش •DBAدکتری 

گردشگرینائب رئیس هیئت مدیره بانک•
مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه امین•

امیرحسین
سپهری

هیئت عضو
لیسانسهفاقد نمایندمدیره

حسابداری
مالی تایدواتر خاورمیانهمدیر •
مالی سرپرست ارشد حسابرسی مؤسسه حسابرسی و خدمات•

آریا بصیر اندیشه

عضو هیئت بابکآموخته
مدیره

رهیاب رایانه
گستر

ی لیسانس مهندس
مشاور اطالع رسانی و بورس کارگزاری بانک کارآفرین•کشاورزی

مدیرعامل شرکت فناوری اطالعات پردازش کیش •

عضو هیئت مهدیآزادواری
مدیره

شرکت 
خدمات 
دریایی و 
کشتیرانی

خط دریابندر

كارشناسي ارشد
مديريت مالي

سرپرست سرمایه گذاری صندوق ذخیره کارکنان شهرداری•
مشاور سرمایه گذاری  فناوری اطالعات کارکنان شهرداری•
عضو هیئت مدیره جهان اقتصاد شهریار•

7صفحه 

سوابقکاریتحصیالتسمتمشخصات

مدیر مالی و علیرضازیرکی
اریکارشناسی ارشد حسابدمنابع انسانی

نائب رئيس هيئت مديره شرکت آسيا بافت بيستون•
مدير مالي شرکت گروه سرمايه گذاری آتيه دماوند•
نائب رئيس هيئت مديره شرکت کوالک شرق•

مدیر انمهدیسنگینی
سرمایه گذاری 

MBAکارشناسی ارشد 
گرایش مالی

کارگزاری امین  آویدکارشناس مالی صندوق •
کارشناس مالی صندوق های شرکت تأمین سرمایه امین•
کارشناس سرمایه گذاری گروه سمگا•
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حقوقیمحیط
:ازعبارتندشرکتفعالیتبرحاکممقرراتوقوانینمهمترین

شرکتاساسنامه•
بهاداراوراقوبورسسازمانبخشنامه هایومقرراتقوانین،•
آناصالحاتو1356سالمصوبکشوربانکیوپولیقانون•
تجارتقانونتجاریمقرراتوقوانین•
اجتماعیتامینوکارقانون•
پولشوییبامبارزهقانون•
مستقیممالیات هایقوانین•
ربابدونبانکداریعملیاتقانون•

افتخارسهامسرمایهگذاریشرکتریسکهای
استراتژیکریسک•

رویبررایرتاثبیشترینکههستندریسک هاییاستراتژیک،ریسک های
.ده اندشایجادتصمیماتآناثردریاودارندسازماناستراتژیکتصمیم
ریسکیلتحلسنتیرویکرد)ریسکگونه هایدیگربهنسبتبنابراین
عملکردربگسترده تروعمیق ترتأثیری(مالیوعملیاتریسک هایشامل
وبالغبازاریکازشرکتخروجمثالعنوانبه.دارندسازمانآتیوفعلی
ه هایجنبمی تواندکهاستاستراتژیکریسکینوظهوربازاربهورود

.دهدقرارتاثیرتحتراسازمانازمختلفی
نقدشوندگیریسک•

می دهندرقراتوجهمورددیدگاهاینازرانقدشوندگیسرمایه گذاران،اصوالا 
آنقیمتهآن کبدونبفروشند،یابخرندسریعاا رادارایییکبتوانندکه

یندمی گوکهاستدیدگاههمینازوشودشدیدتغییراتدستخوش
.استباالیینقدشوندگیقدرتدارایمذکورداراریی

اعتباریومالیریسک•
تحمیلسهامدارانبهشرکت،دربدهیافزایشاثردرمالیریسک
کهرکتشدربدهیبه کارگیریواستفادهازناشیاضافیریسک.می شود
کتشرقدرهرومی گیردقراربررسیوبحثموردمالیاهرمعنوانتحت
ریسکوشدخواهدکم ترشرکتخالصسودحاشیهبگیردبیش تریوام

.می شودبیش ترآنعادیسهامداران
بازارریسک•

وساناتن.می شودایجادبازاردردارایی هاقیمتنوساناتاثردربازارریسک
،ارزنرختغییراتهمچونکالنعواملاثردرشرکتدارایی هایقیمت

ایجادرهغیوسیاسیریسکجدید،مقرراتوقوانینبهره،نرختغییرات
.می شود
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منابعانسانی
باه ایحرفمحیطیآوردنفراهمسهامافتخارشرکتمشیخطوسیاست
دنبرباالبرایخدمتضمنآموزشومجربومتخصصنیروهایحضور

.اشدمی ببهره وریبردنباالجهتدرافراد،دانشبروزرسانیوتوانایی ها

حسابرس
بازرسنعنوابهفاطرحسابرسیمؤسسهمدیره،هیئتتصمیمبراساس
.استگرديدهانتخابشركتحسابرسوقانونی

مزیردیپللیسانسسفوقلیساندکتریسال

13991422
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سرمایهگذاریهاوضعیتصورت
طريقاينازتاداردشركتسرمايه یمديريتدرسعیموجودسرمایه گذاریفضایوبازارروزشرایطبهتوجهباهموارهافتخارسهامسرمایه گذاریشرکت
در.داردمنفیاتنوسانكاهشجهتدرريسکمديريتدرسعینيزطرفيازونمايدكسببازاربرحاکمشرایطبهتوجهباراممكنسودحداكثربتواند
شركتسیاساكاالهایجهانیقيمت هایودالرنرخافزايشوبانكیسودنرخكاهشهمچوناقتصادیمؤلفه هایبهتوجهباگزارشموردمالیسالطی

بازاربهمثبت بينی هایپيشبهتوجهباتادادرشدگذشتهدوره بهنسبتبازارايندرراخودسرمايه گذاریميزانسرمايه گذاری،پرتفویبازچينشباهمزمان
.می باشدزیرشرحبه1399/12/30تاریخدرپرتفویوضعیتصورت.نمايداتخاذرامناسبیسرمايه یمديريتطريقاينازبتواندسرمايه

درتاریخبهایتمامشده(لاير)شرح
1399/12/30

داراییهادرتاریخارزشروز
درصدازکل1399/12/30

%1,220,119,807,1131,161,057,086,824100سهامبورسیپرتفوی

%1,020,405,0001,020,405,000100سهامپرتفویغیربورسی

1,221,140,212,1131,162,077,491,824وغیربورسیمجموعپرتفویبورسی
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حتاید
74% غنوش

8%

کاوه
11%

حاریا
6%

شبندر
1%

رحبند
0%

1399/12/30پرتفویشرکتدرتاریخ
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صنایعتفکیکبهبورسدرگذاریسرمایه
:استزيرشرحبهگزارشموردسالپاياندرصنايعتفكيکبهشركتبورسیسرمايه گذاری هایروزارزشوتمام شدهبهای

1399/12/30تاریخدرشرکتبورسیپرتفوی

1399/12/30صورتوضعیتپرتفویدر1398/12/29صورتوضعیتپرتفویدر(میلیونلاير)شرح

سهمازارزشبازاربهایتمامشدهصنعتسازمان
سهمازارزشبازاربهایتمامشدهیپرتفو

یپرتفو

%161,000167,20736املهصندوقسرمايهگذاريقابلمع
%85,82595,4738%79,04295,42818فلزاتاساسی

%34,58268,5088استخراجسایرمعادن
%55,11949,32112شیمیایی
%40,54540,8979رایانه

%322,755197,64117%36,04235,2638غذاییبجزقندوشکر
%15,08818,8563سیمانآهکگچ

%801,258856,30374%13,57712,5513حملونقلانبارداریوارتباطات
%10,28311,6401%11,65410,3053فرآوردههاینفتی

446,649498,3351,220,1201,161,057جمع
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744,224

322,755

85,825 57,013
10,283 21

784,861

197,641

95,473 71,406
11,640 35

حتاید غنوش کاوه حاریا شبندر حبندر

بهایتمامشدهکل ارزشناخالصقیمتپایانی
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سهامافتخارگذاریسرمایهعملکردبررسی
بازاردرموجود هایریسکدرنظرگرفتنباسهامبازارظرفیتازاستفادهوفعالپرتفوییچینشنشان دهندهسهامافتخارسرمایه گذاریسودآوریبررسی
:استذیلشرحبهگذشتهسالسهبامقایسهدر1399سالدرسودآوریروند.می باشدبهاداراوراقبورس

1399/12/30تا1399/01/01از1398/12/29تا1398/01/01از1397/12/29تا1397/01/01از(ارقامبهمیلیونریال)شرح

73,624351,063746,773فروشسود حاصل از خرید و 

33,68925,31532,816سود حاصل از سرمایه گذاری

پرتفویارزش روز( کاهش)افزایش
نسبت به ابتدای سال1398/12/28در 

6,28141,999-110,749

113,593418,377668,840مجموعسودآوری

73,624 33,689 6,281
113,593

351,063

16,609 41,999

409,672

773,159

6,390

-110,749

668,800

سودحاصلازخریدوفروش سودحاصلازسرمایهگذاری ارزش( کاهش)افزایش مجموعسودآوری

(مبالغبهمیلیونریال)مقایسهروندسودآوریدرسهسالاخیر

1397 1398 1399
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:میباشدزیرشرحبهقبلسالدوو1399مالیسالدرترازنامهخالصه

:استبودهزیرشرحبهمالکانهحقوقدرتغییرات
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شرح
سالمالیمنتهیبه

1397/12/29
سالمالیمنتهیبه

1398/12/29
سالمالیمنتهیبه

1399/12/30
1,528119,262120,770داراییهایغیرجاری

480,400576,9631,174,167جاریداراییهای

481,927696,2261,294,936جمعداراییها

732955985بدهیهایغیرجاری
231,575195,982472,575جاریبدهیهای

249,620499,289821,377حقوقمالکانه

481,927696,2261,294,936جمعبدهیوحقوقمالکانه

1399اسفند30مالکانهسالمالیمنتهیبهصورتتغییراتدرحقوق
جمعکلسودانباشتهاندوختهقانونیسرمایهشرح

1398/01/01120,000120,000117,620249,620درمانده

1398سالدرمالکانهحقوقتغییرات

1398345,668345,668سالخالصسود

(96,000)(96,000)مصوبسهامسود

1398/12/29367,289499,289درمانده

1399سالدرمالکانهحقوقتغییرات

بهمنتهیماهه12مالیسالشدهگزارشخالصسود
1399/12/30682,088682,088

(360,000)(360,000)مصوبسهامسود

1399/12/30689,377821,377درمانده
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:می باشدزیرشرحبهقبلسالدوو1399مالیسالدرزیانوسودخالصه
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سالمالیمنتهیبهشرح
1397/12/29

سالمالیمنتهیبه
1398/12/29

سالمالیمنتهیبه
1399/12/30

 32,816 33,70025,315درآمدهای سود سهام

 172 641درآمد سود تضمین شده

 746,773 73,433344,556فروش سرمایه گذاری ها( زیان)سود

 0 1281,086سایر درآمدها

راق زیان تغییر ارزش سرمایه گذاری در او
(59,077)بهادار

 107,267370,998720,684جمعدرآمدهایعملیاتی

(27,537)(21,720)(97,710)جمعهزینههایعملیاتی

 97,557323,962693,147سود عملیاتی

(12,128)(3,868)(268)هزينه هاي مالي 

 07161,069های غیرعملیاتیسایردرآمدها و هزینه

 97,289320,810682,088سود قبل از مالیات

(457)(3)مالیات

 97286320,353682,088سودخالص

 5,684 8112,881سودهرسهم

120,000120,000120,000سرمایه


