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سهام بازی خودروسازان!

شاخص

بازار خبر

خرید بخشی از سهام خودروسازان توسط خودشان باعث افزایش قیمت تمام شده خودرو شده است

اتفاق مثبت همزمان
با افت  36درصدی صادرات
در فروردین ماه امسال ،تجارت خارجی ایران
به دلیل شرایط ناشی از محدودیت های
تجاری افت قابل توجهی پیدا کرد .به طوری
که بر اساس آمارهای اتاق بازرگانی تهران،
صــادرات با کاهش  36درصــدی و واردات
با کاهش  17درصــدی مواجه شــد .با این
حــال ،بررسی متوسط قیمت دالری هر تن
کاالهای تجاری نشان می دهد که کاالهای
صادراتی 4درصد افزایش ارزش پیدا کردهاند
و متوسط ارزش آن ها در هرتن از  297به
 309دالر افزایش یافته است .در عین حال،
متوسط ارزش وزنی کاالهای وارداتی کاهش
 32درص ــدی پیدا کــرده و متوسط قیمت
این کاالها از  1121به  764دالر رسیده
است .این موضوع ،احتمال سوق یافتن به
صادرات کاالهای با ارزش افزوده باالتر و در
عین حال ،رفع نیاز کاالهای کم ارزش تر(و
کم اهمیتتر) با واردات را تقویت می کند.

اخبار

نگهداری خودروی صفر بدون
پالک درحکم احتکاراست
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان
حمایت اعــام کرد به صاحبان پارکینگهای
خــودرویــی یــک هفته مهلت داده مـیشــود تا
از خــودر وهــای صفر کیلومتر خالی شــود .در
غیر این صورت نگهداری این خودروها  ،حکم
احتکار دارد .به گزارش فارس به نقل از سازمان
حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ،جواد
احمدی با بیان این که به صاحبان پارکینگهای
خودرویی یک هفته مهلت داده میشود تا از
خودر وهای صفر کیلومتر خالی شــود ،افــزود:
(این خودروها) اگر برای استفاده شخصی است
باید در اسرع وقت پالک شود در غیر این صورت
باید فور ًا برای فروش به بازار عرضه شوند .وی
با تاکید بر این که نگهداری خــودروی صفر در
پارکینگها حکم احتکار دارد ،گفت :دارندگان
خــودروی صفری که در سامانه انبارها ثبتنام
نکردهاند مشمول احتکار میشوند .در این راستا
پرونده (تخلف) تشکیل و برای رسیدگی به شعب
تعزیرات ارسال خواهد شد .وی از مردم خواست
در صورت مشاهده هر گونه تخلف در این زمینه به
تلفن ۱۲۴سازمانحمایت یاسازمانهایصمت
استانها اطالع دهند.

وعده کاهش قیمت
نهاده های دامی
پس از اختالالت ایجادشده در واردات نهاده های
دامی به دالیلی از جمله تخصیص نیافتن ارز از
سوی بانک مرکزی ،هم اینک برخی اظهارات
از آغاز روند تخصیص ارز برای واردات نهاده ها
و متعادل شدن قیمت ها در این بازار تا هفت روز
آینده خبر داده اند.به گزارش خبرگزاری مهر،
اختالالت ایجاد شده در واردات نهادههای دامی
و تأمین و توزیع آن ها مشکالت بسیار زیادی را
برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است .بنا بر اعالم
مسئوالن مربوط به طور متوسط ساالنه حدود
 ۳/5میلیارد دالر انواع نهادههای دام ،طیور و
آبزیان وارد کشور میشود .با این حال طی ماههای
گذشته تخصیص نیافتن ارز از سوی بانک مرکزی
و دپو شدن نهادههای دامی در بنادر باعث کمبود
عرضه در بازار داخل و افزایش قیمت نهادههای
دامی از جمله ذرت و سویا به دو برابر نرخ مصوب
شده است .موضوعی که با توجه به وابستگی 80
درصدی کشور به واردات این نهاده ها می تواند
تاثیر خود را در افزایش های بعدی محصوالت
پروتئینی نشان دهــد .در این حــال ،مدیرعامل
شرکت پشتیبانی امور دام کشور وعده متعادل
شدن قیمتها را تا یک هفته آینده داد و گفت:
روزانه  ۲۵تا  ۳۰هزار تن خوراک دام از گمرک
ترخیص و تا یک هفته آینده قیمت در بازار متعادل
میشود .به گزارش خراسان ،به نظر میرسد در
این زمینه گشایش های ارزی موثر بوده است.
در این باره ،محمد مهدی نهاوندی عضو هیئت
مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور
ایران از شروع روند تخصیص ارز برای ترخیص
نهادههای دام و طیور خبر داده است.

طــی روزهــــای اخــیــر نــامــه ای از ســوی 72
متخصص اقتصادی خطاب به رئیس جمهور
منتشر شد که بر فــروش سهام شرکت های
زیرمجموعه سایپا و ایران خودرو برای کاهش
هزینه های مالی این شرکت ها و در نتیجه
کاهش هزینه تمام شده خودرو در این شرکت
ها تاکید داشت.در این نامه مطرح شده بود که
شرکت سایپا از طریق شرکتهای زیرمجموعه
حدود  45.6درصد از سهام خود را در اختیار
دارد و در صــورت فــروش ایــن سهام حداقل
 11هزار میلیارد تومان وجوه نقد برای سایپا
حاصل خواهد شد که به کمک آن می توان
بخش عمده تسهیالت مالی  13هزار میلیارد
تومانی شرکت سایپا و شرکتهای تابعه آن را
بازپرداخت کرد و با کاهش هزینه های مالی
قیمت تمام شده خودرو را کاهش داد.بررسی
های خراسان از وضعیت سهامداران شرکت
سایپا موید این مطلب است و نشان می دهد
که در شرکت سایپا به طرز عجیبی و برخالف
مــاده  ۲۸دستورالعمل حاکمیت شرکتی
شرکتهای پذیرفته شده در بورس است که
بــراســاس آن ،شــرکــت ها نمیتوانند تملک
سهام شرکت اصلی خود را داشته باشند.
▪جزئیات خود سهامداری در سایپا
و ایران خودرو

این در حالی است که در فهرست سهامداران

سایپا ،شرکت های ریز و درشتی از زیرمجموعه
خود سایپا وجود دارند که در عمل با پدیده خود
سهامداری در سایپا مواجه هستیم .به گونه ای
که شرکت سرمایه گذاری رنا که حدود 17.5
درصد سهام سایپا را در اختیار دارد 58،درصد
سهامش در اختیار شرکت های زیرمجموعه
سایپاست! عالوه بر این برخی شرکت های
کوچکزیرمجموعهسایپاازجملهگروهسرمایه
گذاری سایپا ،نیوان ابتکار ،تجارت الکترونیک
خودرو تابان و پیشگامان بازرگانی ستاره تابان
درمجموع بیش از  20درصد سهام سایپا را
در اختیار دارند .لذا در عمل با فروش شرکت
هایی که شاید یکی از کارکردهای اصلی شان
خود سهامداری است ،عالوه بر این که معضل

حاکمیت شرکتی در این شرکت حل می شود،
امکان تامین مالی قابل توجهی برای سایپا نیز
فراهم می آید.شبیه این پدیده در ایران خودرو
نیز مشاهده می شود و فهرست سهامداران
این شرکت که در سایت بورس منتشر شده
است ،نشان می دهد که بیش از  15درصد
سهام ایــران خــودرو در اختیار شرکت های
زیرمجموعه همین شرکت از جمله شرکت
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو و شرکت
سرمایه گذاری سمند قرار دارد.
▪خودروسازان بدهکار و منابع حبس شده!

پــیــش از ایـــن بــرخــی شــرکــت هــا از طریق
زیرمجموعه های خود سعی در خرید بخشی از

سهام شرکت اصلی و تداوم حاکمیت خود در
شرکت ها را داشته اند .همین مسئله موجب
شد تا ســازمــان بــورس در تاریخ  27تیرماه
سال  ،97با تنظیم «دستورالعمل حاکمیت
شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران و فرابورس ایــران» سعی
کند وضعیت نابه سامان سهامداری و حاکمیت
شرکتی را در برخی شرکت های بزرگ سامان
دهــد .با ایــن حــال با گذشت حــدود دو سال
همچنان در برخی شرکت های بزرگ از جمله
دو خودروساز بزرگ ،بخشی از سهام در اختیار
زیرمجموعه های خود شرکت است که در عمل
موجب می شود ،هیئت مدیره فعلی که باید
منتخب سهامداران باشد ،خود تعیین کننده
یکی از کرسی های اصلی هیئت مدیره باشد.
اقدامی که موجب تداوم نفوذ مدیران فعلی در
شرکت و تضییع حقوق سایر سهامداران ،از
جمله سهامداران خرد می شود .عالوه بر این
سوق دادن منابع یک شرکت از طریق شرکت
های زیرمجموعه به خرید و نگهداری سهام
همان شرکت ،موجب حبس بخشی از منابع
شرکت و عدم امکان استفاده از این منابع برای
رشد فعالیت های شرکت می شود .این مسئله
بــرای خودروسازانی که در سال های اخیر
با مشکل زیــان دهــی ،کمبود منابع و بدهی
گسترده به نظام بانکی و قطعه سازان مواجه
بوده اند ،جدی تر است.

تکذیب حباب بورس با اتکا به یک روش محاسباتی
اظهارنظر مدیرعامل شرکت بورس تهران در رد حبابی بودن بازار ،بهانه ای برای مروری بر روش محاسبه حباب بورس شد
در حالی که بازار سرمایه کشور بعد از یک دوره
دو ماهه رشد متوالی درگیر اصالح و توقف شده
است و سواالت درباره تداوم روند صعودی یا
ترکیدن حباب بازار مطرح است ،مدیرعامل
بورس تهران فرضیه حبابی بودن بورس ،جز
درباره تعدادی از شرکت های کوچک را ،رد
کرد.به گــزارش پایگاه خبری بــازار سرمایه
(ســنــا) ،علی صحرائی ،مدیرعامل شرکت
بورستهراندرگفتوگوباشبکهالعالم،گفت:
پژوهشکده مطالعات اقتصادی وزارت اقتصاد
به طور مستقل تحقیقی درباره موضوع حباب
در بازار سرمایه انجام داده و موضوعیت کلی
حباب رد شده است ،ولی ممکن است شرکت
هایی در ان ــدازه هــای کوچک وجــود داشته
باشند که ( over valueدارای قیمت بیش از
حد) باشند و به واسطه رفتار بازار حتما اصالح
می شوند.وی افزود :ولی علت اصلی افزایش
قیمت ها در بازه زمانی کوتاه کمتر توجه کردن
سهامداران به مقوله سود آوری بوده و به ارزش
های جایگزینی روی آورده اند .دوستانی که
نظریه حباب را مطرح می کنند شاید مالک

موج عرضه ارز در نیما
تقاضا را پس زد

بازگشت دالر
به زیر 17هزارتومان

تعیین قیمت آن ها سود آوری جریان های
نقدی و ارزش فعلی جریان های نقد آتی باشد
و تفاوت در دیدگاه هاست .اگر بخواهیم به
طور کلی به این پرسش پاسخ دهیم ،می توان
گفت بورس ما به واسطه ارزش های جایگزینی
حباب نیست .وی دیــدگــاه برخی مبنی بر
حبابی بودن بورس را ناشی از تمرکز بر برخی
شرکت های کوچک دانست.
▪بـــورس بــا کـــدام روش محاسبه حبابی
نیست؟

به گــزارش خــراســان ،به طــور کلی دو روش
برای ارزش گذاری سهام وجود دارد .در روش
جریان سودآوری مهم این است که شرکت ها
طی یک سال چقدر سود می سازند .مثال اگر
شرکتی در سال به ازای هر سهم  150تومان
سود بسازد ،قیمت تعادلی هر سهم هزار تومان
(با توجه به نرخ سود  15درصدی در اقتصاد)
خواهد بود .در این روش ارزش دارایی های
شرکت مهم نیست .مثال سهام شرکت های
خودروساز که با وجود  30-20هزار میلیارد

هفته گذشته بود که در پی روند صعودی نرخ ارز به
بیش از  17هزار تومان ،رئیس کل بانک مرکزی
وعده داد :با احیای مجدد و تدریجی روند صادرات
غیر نفتی و نفتی ،عرضه ارز افزایش و قیمت آن
کاهش می یابد .با ایــن حــال ،بررسی ها نشان
میدهد که افت نسبی قیمت ارز و طال در پایان هفته
گذشته اتفاق افتاده است .بر این اساس ،نرخ دالر از
 17هزار تومان به زیر این رقم یعنی  16هزار و 900
تومان رسید .سکه بهار آزادی هم که به تبعیت از

تومان دارایــی ،عمال ضــررده هستند ،ارزش
خاصی ندارد .اما در دیدگاه دوم این موضوع در
نظر گرفته می شود که اگر قرار باشد کارخانه
ای مثل سایپا ایجاد شود چقدر سرمایه الزم
اســت؟ و قیمت سهام بر اســاس این موضوع
تعیین می شــود .فــارغ از ایــن که ایــن میزان
سرمایه بتواند سود بسازد یا نه .مدیرعامل

بورس تهران می گوید که بر اساس روش دوم
بورس حبابی نیست .البته این روزها بورس
کشور فارغ از تحلیل ها و روش های جایگزینی
بر موج نقدینگی سوار است و با توجه به آن افت
و خیز می کند .در معامالت چهارشنبه هم با
وجــود افت قیمت ها ،شاهد ورود نقدینگی
جدید به بازار و خرید خالص حقیقی ها بودیم.

خبر مرتبط

ورود  45هزارمیلیارد تومان به بورس طی  ۲ماه!
همزمان با تحوالت بازار سرمایه این مسئله به یکی از موضوعات مورد بررسی در بازار سرمایه تبدیل
شد .به گزارش تسنیم ،طی جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام رئیس سازمان بورس و اوراق
بهادار گزارشی از آخرین وضعیت بازار سرمایه ارائه کرد و گفت :در پی استقبال کمنظیر مردم از
بورس روزانه بیش از  150هزار کد سهامداری جدید صادر میشود که رکوردی بیسابقه است.
حسن قالیباف اصل ادامه داد :از ابتدای سال و طی دو ماه اخیر هم بیش از یک میلیون و  600هزار
کد جدید صادر شده و بیش از 45هزار میلیارد تومان وارد بازار سرمایه شده که نسبت به سال گذشته
بیش از 50درصد بیشتر است .گفتنی است موضوع تسهیل ورود افراد جدید به بورس و غیرحضوری
شدن احراز هویت متقاضیان جدید نیز اعالم شده که این موضوع از هفته جاری راه اندازی می شود.

قیمت دالر ،تا بیش از هفت میلیون تومان افزایش
یافته بود ،طبق گزارش خبرگزاری روز پنج شنبه
تسنیم،بهکمترازاینرقمیعنیششمیلیونو950
هزار تومان عقب نشینی کرد .در این حال ،بانک
مرکزی روز پنج شنبه از افزایش عرضه ارز توسط
بانک مرکزی و صادرکنندگان غیر نفتی در سامانه
نیما نسبت به دو هفته قبل خبر داد .روابط عمومی
این بانک با استناد به گــزارش های سامانه نیما
اعالم کرد :در روزهای کاری  ۲۰تا  ۲۴اردیبهشت

امسال ،میزان عرضه ارز توسط بانک مرکزی و
صادرکنندگان به حدود  ۳۱۳میلیون یورو رسید
که این رقم نسبت به روزهــای کاری مشابه هفته
قبل ( ۱۳تا  ۱۷اردیبهشت ماه) حدود  ۴۸درصد
رشد داشته است .این رشد  48درصدی عرضه ارز
در شرایطی صورت گرفته که تقاضای بالفعل ارز
در سامانه نیما در دوره  ۲۰تا  ۲۴اردیبهشت ماه با
 23درصد افزایش نسبت به دوره زمانی  13تا 17
اردیبهشت ماه ۱۳۸ ،میلیون یورو ثبت شده است.

قیمت نفت به باالترین رقم
یک ماه گذشته رسید
فارس -قیمت نفت برنت در معامالت روز جمعه
با بیش از یک دالر افزایش به  32.22دالر در
هر بشکه رسید که بیشترین مقدار در یک ماه
اخیر است .رشد قیمت نفت بعد از آن رخ داد که
آمارهای جدید نشان داد که مصرف روزانه نفت
چین در ماه آوریل با افزایش فعالیت پاالیشگاه ها
بهبود یافته است.

اوضاع صادرات ایران
در شرایط کرونایی
ایسنا -رئیس کنفدراسیون صادرات میگوید
بعد از شوک ابتدایی کرونا به تجارت ایــران و
بــســیــاری از کــشــورهــای جــهــان ،از ابــتــدای
اردیبهشت بهبود نسبی در عملکرد صادراتی به
ثبت رسیده است.

دستور زنگنه برای توزیع بنزین
و نفتگاز به بخش خصوصی
فــارس -وزیــر نفت در نامهای دســتــورات الزم
بــرای توسعه م ــوزون شرکتهای زنجیر های
توزیع سوخت ،فراهم کردن شرایط الزم برای
تحویل و فروش سوخت از انبارهای پخش به همه
جایگاهداران و واگذاری سوخترسانی هوایی به
بخش خصوصی صاحب صالحیت را صادر کرد.

سهام جایزه والاستریت
 ۳۰درصد سقوط میکند
ایرنا  -تاثیر عمیق همهگیری ویروس کرونا بر
اقتصاد آمریکا ،میتواند باعث سقوط  ۲۵تا ۳۰
درصدی سهام جایزه در بازار بورس این کشور
در سال  ۲۰۲۰شود« .سهام جایزه» به افزایش
سرمایه سرمایهگذار ،از محل اندوختههای او
گفته میشود .زمانی که شرکت از ذخایر آزاد
فراوانی برخوردار است ،ممکن است بخشی از
ذخایر خود را از راه انتشار سهام جایزه ،در وجه
سهامداران کنونی خود و به نسبت سهامی که در
اختیار دارد ،به سرمایه تبدیل کند.

افزایش وام ساخت مسکن
انبوهسازی در تهران به
۲۵۰میلیون تومان
تسنیم -مدیر امور اعتبارات بانک مسکن گفت:
با توجه به شعار امسال مبنی بر جهش تولید ،بانک
مسکن تسهیالت ساخت مسکن را افزایش داده
است .انبوهسازان حرفهای که از فناوریهای نوین
استفاده میکنند در شهر تهران  250میلیون
تومان،شهرهایباالی 200هزارنفرجمعیت220
میلیون تومان و سایر شهرها  170میلیون تومان و
سایرانبوهسازاندرشهرتهران 200میلیونتومان،
شهرهای باالی  200هزار نفر  180میلیون تومان
و سایر شهرها  140میلیون تومان تسهیالت با نرخ
 18درصد میتوانند دریافت کنند.

روایت رویترز از وضعیت صادرات
نفت ایران
فارس -رویترز مدعی شد ،کاهش صادرات نفت
ایران به علت شیوع کرونا و تحریمها در ماه آوریل
رکورد زده و به روزانه 70هزار بشکه رسیده است،
اما همین گــزارش احتمال داد ،رقم صــادرات
ایران در همین ماه به  200یا  350هزار بشکه
در روز رسیده باشد.

