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تصمیماتمجامع

تحلیلگران در میزگرد هفتهنامه بورس بررسی کردند:

ی عادی سالیانه
مجامع عموم 
سفارس

سيمان فارس و خوزستان
شرح :تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره  12ماهه منتهی به ( 1396/02/31اصالحیه)
تاریخ برگزاری 1396/06/15 :
سود نقدی هر سهم (ریال)70 :
پاداش هیأت مدیره (میلیون ریال)2,600:
مجامع عمومی فوق العاده

ملت

بيمه ملت
شرح :تصميمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام دوره منتهی به 1396/12/29
دستور جلسه :انتخاب اعضای هیأتمدیره
تاریخ برگزاری 1396/07/20 :
تصمیمات متخذه:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیأت مدیره جدید بهشرح زیر به مدت  2سال انتخاب گردیدند.
شرکت سرمايهگذاري کيا مهستان -حقوقی  -اصلی
سرمايهگذاري انديشه محوران -حقوقی  -اصلی
سرمايهگذاري صدر تامين -حقوقی  -اصلی
شرکت خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي کشوري -حقوقی  -اصلی
نوآوران مديريت سبا -حقوقی  -اصلی
سرمايهگذاري صنايع عمومي تامين -حقوقی  -علیالبدل
سرمايهگذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري -حقوقی  -علیالبدل
غالبر

لبنيات کالبر
شرح :تصميمات مجمع عمومی فوق العاده دوره  12ماهه منتهی به 1396/12/29
تاریخ برگزاری 1396/07/18:
آخرین سرمایه ثبت شده
محل تامین
افزایش سرمایه و مبلغ
مطالبات و آورده نقدی

قطعی

در اختیار

جمع کل

(میلیون ریال)

100,000

0

100,000

سود انباشته

0

0

0

اندوخته

0

0

0

مازاد تجدید ارزیابي داراییها

0

0

0

صرف سهام

(میلیون ریال)

250,000

0

0

0

جمع کل

100,000

0

100,000

درصد افزایش سرمایه

40

0

40

سرمایه ثبت نشده

(میلیون ریال)

350,000

دعوت به مجامع
تاریخ برگزاری مجامع شرکتهای بورسی

عنوان شرکت

نماد

شرح

ساعت
تاریخ برگزاری
برگزاری

آگهی دعوت به
مجمع عمومی عادی
10:00 96/07/29
داده پردازي ايران مداران
بطور فوق العاده
نوبت دوم
آگهی دعوت به
مجمع عمومی عادی
کشتيراني جمهوري
حکشتي سالیانه برای سال 10:00 96/07/29
اسالمي ايران
(دوره) مالی منتهی
به 13/30/6931

شيشه همدان

آگهی دعوت به
مجمع عمومی عادی
کهمدا سالیانه برای سال 15:00 96/07/29
(دوره) مالی منتهی
به 1396/03/31

آگهی دعوت به
مجمع عمومی عادی
صنايع پتروشيمي
فارس سالیانه برای سال 09:30 96/07/30
خليج فارس
(دوره) مالی منتهی
به 1396/03/31

صنايع پتروشيمي
خليج فارس

فارس

آگهی دعوت به
مجمع عمومی
فوق العاده

11:30 96/07/30

سرمايهگذاري گروه
صنايع
بهشهر ايران

وصنا

آگهی دعوت به
مجمع عمومی
فوق العاده

10:30 96/07/30

مکان برگزاری

دستور جلسه

تهران-خيابان طالقاني
بين ولي عصر و حافظ
شماره 50
هتل انقالب تهران

انتخاب اعضای هیأتمدیره
سایر موارد

ت مدیره و
استماع گزارش هیأ 
بازرس قانونی ،تصویب صورتهای
مالی سال (دوره) مالی منتهی به
تهران -خيابان
 ،13/30/6931انتخاب حسابرس
پاسداران-تقاطع شهيد
و بازرس قانونی ،انتخاب روزنامة
لواساني(فرمانيه)-خيابان
کثیراالنتشار،انتخاباعضای
نارنجستان هشتم-پالک1
هیأتمدیره ،تعیین حق حضور اعضای
غیر موظف هیأت مدیره ،تعیین
پاداش هیأت مدیره ،سایر موارد
ت مدیره و
استماع گزارش هیأ 
بازرس قانونی ،تصویب صورتهای
مالی سال (دوره) مالی منتهی به
تهران -خيابان وليعصر
 ،1396/03/31انتخاب حسابرس
پايين تر از پارک ساعي
و بازرس قانونی ،انتخاب روزنامة
نبش کوچه دلبسته شماره
کثیراالنتشار،انتخاباعضای
- 1096هتل سیمرغ
هیأتمدیره ،تعیین حق حضور اعضای
غیر موظف هیأت مدیره ،تعیین
پاداش هیأت مدیره ،سایر موارد
ت مدیره و
استماع گزارش هیأ 
بازرس قانونی ،تصویب صورتهای
مالی سال (دوره) مالی منتهی به
تهران-بلوار دهکده المپيک  ،13/30/6931انتخاب حسابرس
و بازرس قانونی ،انتخاب روزنامة
ضلع غربي استاديوم
آزادي -سالن اجتماعات
کثیراالنتشار ،انتخاب اعضای
پژوهشگاه صنعت نفت
هیأتمدیره ،تعیین حق حضور
اعضای غیر موظف هیأت مدیره،
تعیین پاداش هیأت مدیره،
سایر موارد
تهران-بلوار دهکده المپيک تصمیم گیری در خصوص افزایش
سرمایه ،تطابق اساسنامه شرکت
ضلع غربي استاديوم
آزادي -سالن اجتماعات با نمونه اساسنامه سازمان بورس،
پژوهشگاه صنعت نفت
سایر موارد
تهران ،بلوار غربي
استاديوم آزادي ،مرکز
تصمیم گیری در خصوص افزایش
همايشهاي بينالمللي
سرمایه ،سایر موارد
پژوهشگاه صنعت نفت،
سالن همايش سروش

آگهی دعوت به
کيلومتر  71جاده مخصوص
مجمع عمومی عادی
توليدي و صنعتي
 14:30 96/08/01کرج (بزرگراه شهيد لشکري )
پدرخش
بطور فوق العاده
درخشان تهران
پالک 915
نوبت دوم
تهران  -خيابان آزادي
آگهی دعوت به
ملي صنايع مس
تصمیم گیری در خصوص افزایش
فملي مجمع عمومی فوق  14:00 96/08/03نبش خيابان رودکي شمالي
ايران
سرمایه ،سایر موارد
سالن سازمان حج وزيارت
العاده
تهیه کننده :محیا یاراحمدی ،کارشناس شرکت پردازش اطالعات مالی نوآوران امین
انتخاب اعضای هیأتمدیره،
سایر موارد

ادامه از صفحه 2

نیاز حرفه حسابرسی داخلی به حمایتهای قانونی

در حالی که همه حسابرسان داخلی در طول زندگی حرفهای خود به احتمال زیاد در مقاطعی از زمان تحت فشار اخالقی
قرار میگیرند اما تفاوتهای محسوسی در ماهیت این نوع فشارهای اخالقی در مناطق مختلف جهان و همچنن در دفاع
و پشتیبانی از عملکرد واحد حسابرسی در هنگام مواجه با این موارد وجود دارد .منابع فشار بر حسابرسان داخلی متنوع
است .عالوه بر اعمال فشار از مدیریت ارشد ،مدیریت عملیاتی یا دیگر کارکنان ،عوامل مانند استرسهای مالی شخصی یا
آرمانهای حرفهای میتواند سطح استرس را تحت تاثیر قرار دهد.
بسیاری از سازمانها به خصوص در بخش عمومی ،منشور رفتارسازمانی یا منشور اخالقی ندارند و بسیاری از حسابرسان
داخلی آموزش کافی در خصوص منشور اخالقی مورد نظر انجمن حسابرسان داخلی را نداشته اند .به طور نسبی میتوان
بیان داش��ت زمانی که یک سازمان منش��ور اخالقی ندارد رسیدگی به محیط اخالقی مشکل خواهد بود.در یک محیط
ایدهآل ،حسابرسان داخلی همواره باید قادر به ارائه یافتههای خود بدون تهدید شخصی باشند .متاسفانه ،حسابرسان داخلی
اغلب در چنین محیطی کار نمیکنند .حسابرسان داخلی که در برابر فشار برای تغییر یافتههای خود مقاومت میکنند در
معرض پیامدهای منفی مانند کاهش دستمزد ،انتقال اجباری به موقعیتهای شغلی دیگر یا حتی فسخ قرار داد کار قرار
میگیرند .حرفه حسابرسی داخلی بر مفهوم ارزش افزوده استوار است .اهمیت ارزش افزوده در سراسر چارچوب شیوههای
حرفهای بینالمللی انجمن حسابرس��ان داخلی ( )IPPFمنعکس ش��ده است و ماموریت حسابرسی داخلی را این گونه
توصیف میکند " :ارتقاء و حفاظت از ارزشهای سازمانی با ارائه مبتنی بر ریسک و اطمینان بیطرفانه ،مشاوره ،و آگاهی"
ارزش افزوده برای حسابرسی داخلی آن چنان بنیادی است که در تعریف رسمی انجمن حسابرسان داخلی از حسابرسی
داخلی آمده است« :حسابرسی داخلی یک اطمینان بیطرفانه و فعالیت مشاورهای مستقل است که برای افزودن ارزش و
بهبود عملیات سازمان طراحی شده است .سازمان را در به انجام رساندن اهدافش با استقرار یک رویکرد منظم برای ارزیابی
و بهبود اثر بخشی مدیریت ریسک ،کنترلها و فرایندهای راهبری کمک میکند».به عنوان نتیجه بحث میتوان گفت:
حرفه حسابرسی داخلی نمی تواند بدون یک بنیان قوی و صرفا بر اساس تعهد به رفتار اخالقی به وظایف خود عمل کند
و در این راستا لزوم تدوین و تصویب چهارچوبی قانونی که ضمانت اجرایی باالیی داشته باشد از طریق مراجع ذیربط – به
عنوان مثال سازمان حسابرسی و یا جامعه حسابداران رسمی -برای حرفه حسابرسی داخلی ضروری میکند.

برای شروع ،تعریفی از علم مالی رفتاری داشته
باشیم.
مصطف�ی نصر اصفهانی :مالی رفت��اری ترکیبی از مالی و
روانشناسی است .برخی از جنبههایی که در مالی استاندارد قابل
تحلیل نبود و مغفول واقع میشد ،در مالی رفتاری مورد بررسی
قرار میگیرد و تبیین میش��ود .در مالی استاندارد برای انجام
تحلیله��ا ،فرضهایی در نظر گرفته میش��د ازجمله عقالنیت
و بازارهای کارا؛ این دو فرض در مالی رفتاری مورد س��وال قرار
میگیرد و به چالش کش��یده میشود و انسانها به جای اینکه
عقالیی در نظر گرفته شوند ،نرمال فرض میشوند؛ انسانهای
معمولی در تعیین خواس��تههای خود و یافتن راه رس��یدن به
آنها از روشهای سرانگشتی و میانبرهای شناختی و احساسی
اس��تفاده میکنن��د و در این میان دچار خطاهای ش��ناختی و
احساس��ی هم میشوند .این مس��اله در مالی رفتاری بهعنوان
پیشفرض در نظر گرفته میشود ،برخالف پیشفرضهای مالی
اس��تاندارد که انسانها را عقالیی و بازارها را کارا میدانست .در
مالی رفتاری چنین ادعایی وجود ندارد و بازارها میتوانند خیلی
ناکارا باش��ند ،به این معنا که قیمته��ا میتوانند با ارزشهای
ذاتی بهطور پایداری فاصله داش��ته باش��ند اما از این منظر که
کسب سود از بازارها بسیار سخت است ،در مالی رفتاری شاید
بتوان گفت بازارها کارا هستند .مطالعات زیادی در این خصوص
انجام ش��ده و نشان داده است که ارزشهای ذاتی در بلندمدت
هم میتواند از قیمتها فاصله داشته باشد و هیچگاه به تعادل
برنگردد و این همان مفهوم «عدم تعادلهای پایدار» کنزی در
اقتصاد است که در مالی رفتاری هم تایید میشود.
س�عید اسلامی بیدگلی :زمان��ی که مالی رفت��اری وارد
دانش��گاههای ایران شد ،بیشتر بر حوزه تورشها یا سوگیریها
تمرک��ز داش��ت یعنی مطال��ب بیش��تر در ح��وزه Micro-
 Behavioral Financeمطرح میشد .حرکت به سمت مالی
رفتاری به دالیلی اتفاق افتاد .بزرگترین مزیت مالی اس��تاندارد
این بود که میتوانستیم در بسیاری از موارد تعادل تعریف کنیم
و برخی از پدیدهها را توضیح دهیم .فیزیکدانان معتقدند مدلی
خوب است که س��اده باشد و ماجرا را توضیح دهد .مادامی که
این فرضیات پدیدهها را توضیح میداد ،کسی به سراغ معادالت
پیچیدهتر نمیرفت و دلیلی هم برای آن وجود نداشت .رد پای
جدی عدمعقالنیت کامل به نوش��تههای س��ایمون در 1950
برمیگردد اما ب��ه دلیل اینکه تئ��وری توضیحدهندهتری پیدا
نمیشد ،مالی استاندارد توسعه یافت که البته به فضای بازارها
کمک زیادی ک��رد .اتفاقی که افتاد این ب��ود که مالی رفتاری
بخش بزرگی از پارادایمهای ذهنی ناشی از تئوریهای اقتصاد
و عقالنیت اقتصادی و بازارهای کامل و کارا را بر هم زد اما خود
توان توضیحدهندگی چندانی در نس��ل اولش نداش��ت .سپس
تالش ش��د تا با فرضی��ات و یافتههای جدی��د ،بازارهای مالی
مدلسازی شود تا بتواند پدیدهها را توضیح دهد.
در ایران نیز حدود یک دهه تحقیقات زیادی روی بخشهای
آماری درمورد تورشهای رفت��اری و کارایی یا ناکارایی بازارها
انجام ش��ده است که پیش��تر در دنیا انجام ش��ده بود و تقریبا
هم��ه تحقیقات معروفی که بین س��الهای  85ت��ا  94در دنیا
انجام ش��د ،در ایران نیز اجرا ش��د؛ بنابراین یافتههای آن نسل
تحقیقات در ایران به اندازه کافی وجود دارد .اینکه مالی رفتاری
چه کمکی میتواند به سیاس��تگذار بکند یا در کدام بخش از
بازار ما کمککننده اس��ت ،اینکه آیا اصال باید با آن مبارزه کرد
یا خیر ،آینده آن در حوزه پژوهش چگونه میتواند باش��د ،چه
کمکی میتواند به حوزه مشاور سرمایهگذاری بکند ،بحثهای
قابل توجه این حوزه است .آینده مالی رفتاری در ایران و جهان
مورد چالش جدی اس��ت؛ نخستین بار ریچارد تالر مطرح کرد
ک��ه مالی رفتاری چقدر زود به پایان خود نزدیک ش��د .پس از
آن فضای مدلس��ازی ریاضی در این حوزه بهطور بسیار جدی
دنبال شد.
این تفکر ،اقتصاد سنتی را به چالش میکشد .آیا
منافاتی وجود ندارد؟
نصر اصفهانی :آموزههای اقتصاد س��نتی و مالی س��نتی یا
اس��تاندارد آموزههای خوب و ارزشمندی هستند اما متاسفانه
در بس��یاری از موارد قابل اتکا نیستند .بنابراین ،مالی و اقتصاد
رفتاری آمدند تا خألهای مدلهای استاندارد را پر کنند.
اسالمی بیدگلی :وقتی میگوییم مالی رفتاری ،به این معنا
نیست که فعال این حوزه نباید مالی کالسیک را بشناسد؛ اتفاقا
ش��روع هر حوزه به این است که اصول اولیه آن دانش شناخته
شود .بنابراین فعال حوزه مالی رفتاری باید بهطور کامل بتواند
مالی کالسیک را تحلیل کند و تغییرات ارزش سهام را از طریق
قواعد فاندامنتال متوجه شود .بنابراین هرکسی که مالی رفتاری
را در سطوح باال دنبال میکند ،همه تئوریهای مالی کالسیک
را به خوبی خوانده است.
احمد پویانفر :وارن بافت بهعنوان یکی از س��رمایهگذاران
ب��زرگ دنیا که ث��روت خود را از بازار س��رمایه کس��ب کرده،
میگوی��د «اگر بازارهای مالی کارا بودند ،من کاس��ه گدایی به
دس��ت داش��تم ».این یک نمونه بارز از مصداق عینی درس��ت
نبودن مدلهای مالی و نظریههای اقتصادی کالس��یک اس��ت.
همانطور که اش��اره ش��د ،مالی رفتاری ،کاربرد روانشناسی در
مال��ی و تصمیمگیریهای مالی اس��ت .اینکه بازار تصمیمهای
غیرعقالی��ی میگیرد ،درس��ت اس��ت .مالی رفت��اری و مالی
کالس��یک در هر دو بعد خرد و کالن قابل تحلیل اس��ت؛ بعد
خرد به تصمیمهای سرمایهگذاری یک شخص برمیگردد و بعد
کالن به تصمیمهای سرمایهگذاری مجموعهای از اشخاص.
فاما نظریه ب��ازار کارا را در دهه  1950مطرح کرد که پیش
از او ساموئلس��ون ای��ن موضوع را در اقتصاد مط��رح کرده بود
اما پ��رورش آن در مقال��ه فاما اتفاق افتاد .پ��س از آنکه بحث
مالی رفتاری در دهه  1980و  1990به اوج خود رسید ،فاما و
فرنچ از نظریه خود عقبنشینی نکردند .طرفداران نظریه مالی
کالس��یک قبول دارند که در بازار استثنائاتی وجود دارد که در
بعد خرد به اس��تثنائات سوگیری گفته میشود و در بعد کالن
به آنها بیقاعدگیهای بازار اطالق میش��ود و این اس��تثنائات
و بیقاعدگیها در بازار هس��تند ام��ا در بلندمدت وجود ندارند
ی��ا نمیتوان برمبنای آنها س��ود غیرعادی س��اخت .طرفداران
ه��ر دو مکتب مق��االت و نظریههای خود را دارن��د .در کتاب

«مالی رفتاری» الگویی فرمالیته در بازار سرمایه ایران
مروارید اسالمی مالی رفتاری عموما بهعنوان کاربرد روانشناسی در دانش مالی تعبیر
خبرنگار
میش�ود .طرافداران آن ،نقش روانشناسی را در دانش مالی بهعنوان
یک عامل اثرگ�ذار بر بازارهای اوراق بهادار و تصمیمات س�رمایهگذاران بدیهی میدانند
و برخالف مالی اس�تاندارد که افراد را عقالیی فرض میکند ،معتقدند که انس�انها نرمال
هس�تند و در تصمیمات خود از روشهای سرانگش�تی و میانبرهای شناختی و احساسی
استفاده میکنند .مالی رفتاری یک مفهوم نسبتا جدید برای سرمایهگذاران و نیز مشاوران
س�رمایهگذاری اس�ت که گاه ممکن اس�ت در پذیرش یا اعتبار آن تردید داش�ته باشند.
بهعالوه ،ممکن است مشاوران از طرح پرسشهای روانشناسی از مشتریان خود برای پی
بردن به تمایالت آنها دوری کنند.
ام�ا مال�ی رفتاری چگونه به وج�ود آمد؟ چه کمک�ی میتواند به بازار س�رمایه بکند؟ در
تحلیلهای س�رمایهگذاری چقدر از این حوزه اس�تفاده میش�ود؟ سیاس�تگذاران بازار
س�رمایه در ح�ال حاضر چقدر به موضوعات مالی رفتاری توج�ه دارند یا چقدر میتوانند
توجه داشته باشد تا به توسعه بازار کمک کنند؟ احمد پویانفر ،مدیرعامل شرکت مشاور
سرمایهگذاری ارزشپرداز آریان و استاد دانشگاه؛ سعید اسالمی بیدگلی ،دبیر کل کانون
نهادهای سرمایهگذاری ایران و اس�تاد دانشگاه و مصطفی نصراصفهانی ،مدرس دانشگاه
عالمه طباطبایی در میزگرد هفتهنامه بورس با موضوع مالی رفتاری به بررسی ابعاد مختلف
این مبحث پرداختند .مدیریت این جلسه را سعید اسالمی بیدگلی برعهده داشت

س��رمایهگذاریهاگن آمده است که مفهوم کارایی در بازارهای
سرمایه ،سیاه و سفید نیست و نمیتوان گفت که بازار کارا ست
یا ناکارا .بر همین اساس نمیتوان گفت بازار کامال با نظریههای
کالس��یک یا کامال با نظریههای مالی رفتاری تحلیل میشود،
بلکه در هر بازاری بخشهایی از هر دو نظریه میتواند در تفسیر
رفتارها یا اتفاقات بازار کمک کند.میتوان گفت بازار س��رمایه
ای��ران تحت تاثیر رفتارها و اتفاقات قرار دارد؛ مالی کالس��یک
تغیی��رات را در نتیجه اخباری میداند که وارد بازار ش��ده و اثر
آن در ارزش ذاتی نمود مییابد .مالی رفتاری علت را محدود به
اخبار نمیداند و میگوید که گاهی اوقات هیجانات هم اثرگذار
است و برای آن استدالل هم آورده میشود.
نصر اصفهانی :آموزههای اقتصاد س�نتی و
مالی س�نتی یا اس�تاندارد آموزههای خوب و
ارزشمندی هس�تند اما متاسفانه در بسیاری
از م�وارد قابل اتکا نیس�تند .بنابراین ،مالی و
اقتصاد رفت�اری آمدند تا خأله�ای مدلهای
استاندارد را پر کنند.
مالی رفتاری چه کمکی به کنترل بازار میکند؟
چط�ور میتوان از مالی رفت�اری برای بهبود رفتار
فعاالن استفاده کرد؟
نصر اصفهانی :گاهی اوقات بخشهایی از مالی کالسیک به
کار میآید و گاهی اوقات بخشهایی از مالی رفتاری .در برخی
عل��وم مبحث تز و آنتیتز و س��نتز وج��ود دارد؛ میتوان گفت
مالی رفتاری آنتیتز مالی اس��تاندارد است .من ادعا میکنم که
مالی رفتاری نس��ل دوم سنتز اینها باش��د .مالی رفتاری نسل
دوم ،آنگونه که معرفی ش��ده ،قسمتهایی از مالی استاندارد را
که تضاد زیادی با مش��اهدات دنیای واقعی داش��ته یا توصیف،
تبیی��ن و پیشبین��ی خوبی انجام نداده اس��ت ،کنار میگذارد
و بخشهای��ی از آن را ک��ه مفید بوده با آنچ��ه تاکنون از مالی
رفتاری به دست آمده ترکیب میکند و سعی میکند ساختاری
جایگزین س��اختار مالی اس��تاندارد ارائه کند ت��ا چه در حوزه
فردی و چه در حوزه جمعی بهترین انتخاب صورت گیرد .مالی
رفتاری نس��ل دوم تجویزهایی انجام میدهد و همچنین برای
تبیینهای بهتر به کار میآید .علم در حال پیش��رفت اس��ت و
نسل دوم مالی رفتاری س��عی در ارائه تبیینهای بهتر دارد؛ با
تبیینهای بهتر میتوان سیاس��تگذاریهای بهتری در حوزه
مدیریت بازار و حوزه شخصی داشت.
اسلامی بیدگلی :ب�ازار ایران چق�در نیاز دارد
ک�ه در حوزه سیاس�تگذاری و س�رمایهگذاری با
تئوریهای مالی رفتاری آشنا شود؟
پویانفر :در حدود چهار سال گذشته که بازار رونق نداشته،
بسیاری اوقات به دنبال دالیل منطقی و عقالیی و محرکهایی
بودیم که در نظریههای کالسیک مطرح میشود ،در حالی که
در تحلیلها بسیار کمتر به این بحث پرداخته میشود که دلیل
کمرونقی بازار میتواند معطوف به موضوعات رفتاری هم باشد.
با وجود اینکه مالی رفتاری در هر دو حوزه تورشها ()Micro
و ناکاراییه��ای بازار ( )Macroنظریه قابل قبولی اس��ت و به
هن��گام توضی��ح آن و آوردن مصداق عده زی��ادی آن را قبول
میکنند ،اما مش��کل هنگامی ظاهر میش��ود که ابزار پذیرفته
شده ،علمی و استانداردی برای تحلیل نظریههای مالی رفتاری
وجود ندارد و این یکی از بزرگترین ایرادهای مالی رفتاری است
و به همین دلیل در نشریات علمی از جایگاه آنچنانی برخوردار
نیس��ت و در تحلیلها صرفا بهعنوان جو روان��ی بازار از آن یاد
میشود اما هنوز نمیتوانیم معادلهای بنویسیم تا نشان دهد جو
روانی با چه عواملی کم و زیاد میش��ود و هنوز ابزاری برای آن
نداری��م .به همین دلیل برخی معتقدند که این علم وارد دوران
افول شده است.
اسلامی بیدگل�ی :ابزارهایی هم که وجود دارند ،بس��یار
پیچیده هستند.
پویانف�ر :میتوان نظریههای خیل��ی خوب و پیچیده ارائه
داد اما اگر پیچیدگی آنها به اندازهای باشد که برای دیگران غیر
قابل درک باش��د ،مورد استفاده قرار نمیگیرد .بنابراین یا ابزار
نداریم یا اگر بخواهیم ابزار بس��ازیم ،به قدری پیچیده میشود
که نمیتوان به خوبی آن را تحلیل کرد .بنابراین نیاز به درک و
تحلیل این نظریه در بازار وجود دارد اما به خاطر مش��کل ذاتی
که این رویکرد مال��ی دارد ،نمیتواند جایگاه مورد انتظار را در
بازار پیدا کند.
اسلامی بیدگلی :به نظرت�ان آیا میتوان بعضی
پدیدهها را در شکل ساده خود ،توضیح قابل فهم
داد که در نهایت بتوان به تحلیل رس�ید؟ یا اینکه

در مرحلهای قرار داریم که هنوز به مدلسازیهای
پیچیده نیاز اس�ت؟ چون طرفداران تکنیکال هم
معتقدند ک�ه بهنوعی ج�و روانی بازار را بررس�ی
میکنن�د اما معموال بع�د از حادثه پی میبریم که
آن پدیده ،مثال Over Reactionبوده است ،ولی
نمیتوانیم پیش از حادثه آن را تشخیص دهیم.
نصراصفهانی :در علم ،توصیف ،تبیین و پیشبینی وجود
دارد .برای توصیف ،پدیده باید اتفاق افتاده باشد یا نشانههای
آن وجود داشته باش��د تا بتوانیم بعدا پیشبینی انجام دهیم.
ب��ه نظر من میتوان یکس��ری تحلیلهای کیفی ارائه داد اما
تبدی��ل آن به ش��کل ریاض��ی و دقیق ،فه��م آن را پیچیده و
سخت میکند.
اسالمی بیدگلی :به نظرتان چقدر از تحلیلهای
سرمایهگذاری از این حوزه استفاده میکند؟ البته
بدون در نظ�ر گرفتن بخشهایی ک�ه از اطالعات
نهان�ی حاصل میش�ود .موقعی که س�رمایهگذار
اطالعات نهان�ی ندارد و به تحلی�ل میپردازد ،به
غیر از عوامل بنیادی ،چه عوامل دیگری را در نظر
میگیرد که میتواند موثر باش�د و به س�ودآوری
بیش�تری بینجام�د یا تش�کیل پرتف�وی بهتری
بدهد؟
پویانف�ر :این عوامل مورد اس��تفاده ق��رار میگیرند اما به
صورت شهودی .وقتی در شرکتها میخواهیم سهمی را معامله
کنیم ،اطالعاتی جمعآوری میکنیم و سود پیشبینی میکنیم
و اثر اخبار را بر ش��رکت تحلی��ل میکنیم؛ در این روند عددی
باال و پایین میش��ود .این بخش فاندامنتال کار است اما وقتی
بخواهیم بحث رفتاری را وارد آن کنیم ،چنین تحلیلی نداریم و
بهعنوان مثال میگوییم که چون تقاضا برای آن سهم باال رفته
(چه خرید و چه فروش) ،انتظار بر آن است که قیمت سهم باال
رود یا اینکه به خاطر یک خبر سیاس��ی ،هرچند بر فاندامنتال
ش��رکت اثر ندارد اما چون جو عموم��ی بازار را تحت تاثیر قرار
میدهد ،پس بر سهم هم اثر میگذارد.
اسالمی بیدگلی :این مثالها اساسا به معامالت
کوتاهم�دت برمیگ�ردد .آی�ا این هم�ه تحقیقی
ک�ه درب�اره ناکاراییه�ای ب�ازار در فرآینده�ای
بلندمدت انجام ش�ده ،در مدیریت س�بدها قابل
استفاده نبوده اس�ت؟ چون در دنیا این کار انجام
میش�ود و پرتفویهای ارزش�ی وجود دارد اما در
ایران س�بدگردانان چندان حرکتی به این س�مت
نداشتهاند.
پویانفر :از تحقیقات استفاده میشود .اتفاقا تحقیقی انجام
دادیم که یافته بس��یار جالبی داش��ت .در این تحقیق به دنبال
آن بودیم که ببینیم ش��رکتهای کوچک برای سرمایهگذاران
جذاب هستند یا شرکتهای بزرگ (اگر همه عوامل به صورت
ثابت در نظر گرفته ش��ود ،ققط اندازه مطرح ش��ود) .به صورت
تجربی میدانیم که در بازار س��رمایه ایران بس��یاری از افراد به
دنبال ش��رکتهای کوچک هستند چون میتوانند روی قیمت
تاثیر بگذارند .در این تحقیق به صورت علمی نش��ان دادیم که
اثر اندازه ش��رکت مهم اس��ت و ش��رکتهای کوچک به خاطر
بازده بیشتر نسبت به ش��رکتهای بزرگ ،برای سرمایهگذاران
مطلوبتر هستند.
پویانف�ر :ما میترس�یم کاری انجام دهیم
ک�ه برخلاف وضعی�ت و تحلیله�ای جاری
ب�ازار باش�د .س�رمایهگذاران نه�ادی پی�رو
سرمایهگذاران حقیقی هستند در حالی که در
خوشبینانهترین حالت ،حقیقیها  ۳۰درصد از
حجم معامالت را دارند اما لیدر بازار هستند و
این نشاندهنده آن است که حاضریم با جهت
بازار حرکت کنی�م ولی تحلیلهایمان را کنار
بگذاریم و شجاعت آن را نداریم.
اسالمی بیدگلی :فکر میکنید چنین پیشنهادی
در کسبوکار شما تاثیرگذار باشد؟ به نظر میآید
در استفاده از این تئوریها دچار این تورش بزرگ
هستیم که ترجیح میدهیم چندان برخالف جهت
جریان حرکت نکنیم و میترسیم پیشنهادی دهیم
ک�ه قواعد اقتصاد یا مالی کالس�یک را نقض کند؛
چون نگران هستیم که مورد سوال واقع شویم.
پویانفر :بهتر اس��ت بگوییم که ما میترس��یم کاری انجام
دهی��م که برخالف وضعی��ت و تحلیلهای جاری بازار باش��د.
حال ،این وضعی��ت و تحلیلهای جاری بازار میتواند برمبنای

نظریههای کالس��یک یا برمبنای مالی رفتاری باشد .ولی به هر
حال میترس��یم و این چیزی اس��ت که همیشه در تحلیلها و
مقاالت گفته شده که سرمایهگذاران نهادی پیرو سرمایهگذاران
حقیقی هستند در حالی که در خوشبینانهترین حالت ،حقیقیها
 ۳۰درصد از حجم معامالت را دارند اما لیدر بازار هستند و این
نشاندهنده آن اس��ت که حاضریم با جهت بازار حرکت کنیم
ولی تحلیلهایمان را کنار بگذاریم و شجاعت آن را نداریم.

شخصی آنها هم بررسی میشود؟
ت
پویانفر :فکر میکنم در ایران چنین اتفاقی نیفتاده اس�� 
اما در انگلیس چنین پرسش��نامهای از سوی سرمایهگذاران پر
میش��ود و شرکت مش��اور س��رمایهگذاری همان موقع فرم را
بررس��ی و امتیازدهی و اعالم میکند که آیا برای سرمایهگذار
پرتفوی تش��کیل میدهد یا خیر .بنابراین چنین فرمی مبنای
تصمیمگیری درخصوص پرتفوی افراد است.

اسالمی بیدگلی :آقای دکتر نصراصفهانی ،شما
کار معاملات انجام میدادی�د .آیا از این دانش در
تحلیله�ای خود اس�تفاده میکردید ی�ا ترجیح
میدادید که براساس جریان تحلیلی بازار حرکت
کنید؟
نصراصفهانی :زمانی که وارد بازار شدم ،هدفم کسب سود
نبود ،بلکه میخواستم بازار را لمس کنم اما این تئوریها را در
بازار مش��اهده کردم؛ اینکه س��وگیریها به چه صورت هستند
و اینکه وقتی س��ود رخ میدهد افراد س��هم را میفروش��ند و
وقتی ضرر حاصل میشود ،به امید تبدیل به سود ،سهم را نگه
میدارند .دانستن این نظریات به شدت بر رفتار سرمایهگذاری
شما اثرگذار هستند ،اگرچه به تنهایی کافی نیستند.

اسلامی بیدگلی :من به یاد دارم که همان فرم
س�ازمان بورس با وجود تغییرات بازار ،تا س�الها
تغییر نکرده بود .همانطور که اشاره شد ،در ایران
چنین مواردی فرمالیته اس�ت به طوری که فعاالن
در محفلهای غیررسمی هم بدون توجه به میزان
ریس�کپذیری به یکدیگر سهم معرفی میکنند.
بنابرای�ن هرچن�د از بع�د علم�ی در ح�وزه مالی
رفتاری به یافتههایی رس�یدهایم اما در اجرا پیش
نرفتهای�م و هنوز برای فعاالن بازار س�رمایه ایران
درونی نشده است.
پویانفر :این مساله به بحثهای فرهنگی برمیگردد و فقط
مختص علم مالی نیست.
نصراصفهانی :ریش��ه این مس��اله در آن اس��ت که اساسا
اعتقادی به کارهای کارشناسی وجود ندارد.

اسلامی بیدگل�ی :مثالی که مط�رح کردید ،از
تورشهایی اس�ت ک�ه در س�رمایهگذاران نهادی
بهطور جدی وجود دارد .جیمز مونتیه میگوید که
بس�یاری از تورشهای رفتاری حاصل تکامل چند
هزار ساله است در حالی که عمر بازارهای مالی به
زحمت به چند ده سال میرسد و احتماال نمیتوان
در ی�ک فرآیند چند ده س�اله تغیی�رات ژنتیکی
که به خاطر تکامل چند هزار س�اله ش�کل گرفته
است را تغییر داد .مثالی هست که میگوید وقتی
چوبی را از دور ببینید که شبیه به مار است ،جرات
نمیکنی�د به آن نزدیک ش�وید و تالش نمیکنید
که اطالع�ات کامل درمورد آن به دس�ت بیاورید.
فرآیندها در بازار مالی را ش�اید بتوان به این مثال
تشبیه کرد و به دلیل اینکه تورشهای رفتاری در
چند هزار س�ال در ژنتیک شکل گرفته ،نمیتوان
در عم�ر چند ده س�ال آن را تغیی�ر داد .بعضی از
تورشهای�ی که در اف�راد وجود دارد ،به واس�طه
ق�رار گرفت�ن این اف�راد در س�مت تصمیمگیری
نهاده�ای مال�ی ،به ای�ن نهادها منتقل میش�ود.
دکت�ر نصراصفهان�ی مثالی زدند که ش�رکتهای
سرمایهگذاری سهام در زیان خود را نگه میدارند؛
ای�ن رفتار به دو دلیل اتف�اق میافتد ،یکی اینکه
این سوگیری در مدیران آنها وجود دارد و دیگری
اینکه به جریان بازار تبدیل شده است و به همین
دلیل براس�اس آن تصمیمگیری میکنند .من فکر
میکن�م با ش�ناخت و تبیین زیاد آنه�ا به معنای
بهطور مرتب مطرح کردنشان ،شاید بتوان بعضی از
تابوه�ای رفتاری را در فرآیندهای بازار تغییر داد.
البته اینکه بعدا چقدر به کلیت بازار کمک میکند،
بحث بعدی اس�ت اما به نظر میآی�د که بتواند به
عملک�رد تکتک نهادها کمک کند .به نظر ش�ما
شناخت بعضی از اینها کمککننده نیست؟
پویانف�ر :به نظر من کمککننده اس��ت .اتفاقا مثال گریز
از ش��ناخت زیاد که مطرح کردید ،درست است .ما تا سالهای
س��ال از مالی رفتاری استفاده نمیکردیم اما اخیرا آن را به کار
میبریم و بهعنوان مثال س��هام در زیان را به امید بهبود قیمت
نگ��ه نمیداریم .بنابراین مالی رفت��اری تاثیرات اینچنینی هم
دارد و اگر بهطور مداوم مطرح شود ،میتواند تاثیرات مهمی در
رفتار سرمایهگذاران بگذارد.
اسلامی بیدگلی :یک�ی از دس�تاوردهای مهم
مال�ی رفتاری این اس�ت ک�ه تصمیمگیرندگان را
یکس�ان فرض نمیکند .زمانی که س�ازمان بورس
کسبوکار ش�رکتهای مشاور س�رمایهگذاری را
تعریف میکرد ،پرسش�نامههای تعیین و ارزیابی
ریس�ک س�رمایهگذاران را طراح�ی ک�رد که در
س�الهای اول فرمالیته بود و سرمایهگذاران آن را
به صورت صوری و براس�اس قانون پر میکردند و
مش�اوران سرمایهگذاری باید آنها را برای سازمان
میفرستادند اما عمال تفاوتی ایجاد نمیکرد و غالبا
پرتفویهای مش�ابهی برای افراد مختلف تشکیل
میش�د .در س�الهای اخیر که پژوهشهای مالی
رفتاری بیشتر ش�ده ،آیا دیدگاه شرکتهایی که
بهطور حرفهای در این ح�وزه کار میکنند ،تغییر
کرده؟ آیا برای سرمایهگذاران متفاوت ،مشخصات

اسالمی بیدگلی :به دلیل اینکه تورشهای
رفتاری در چند هزار س�ال در ژنتیک ش�کل
گرفت�ه ،نمیتوان در عمر چند ده س�ال آن را
تغیی�ر داد .بعضی از تورشهای�ی که در افراد
وجود دارد ،به واس�طه ق�رار گرفتن این افراد
در س�مت تصمیمگیری نهادهای مالی ،به این
نهادها منتقل میشود
اسالمی بیدگلی :چند موضوع را میتوان مدنظر
قرار داد .یکی از موضوعات ،حوزه سیاستگذاری
است که میتواند بسیار جدی باشد چراکه بخشی
از واکنشه�ای ب�ازار بهخص�وص در س�طح کالن
مال�ی رفت�اری و تاثیرات بخش�ی از سیاس�تها
روی رفتارها براس�اس سوگیریهای افراد است و
بنابراین ممکن است محاسبات سیاستگذاریها
و نتیجه پیشبینیش�ده آنها در دنیای واقعی رخ
ندهد .سیاستگذاران بازار سرمایه در حال حاضر
چقدر ب�ه موضوعات مالی رفت�اری توجه دارند یا
چقدر میتوانند توجه داش�ته باش�د تا به توسعه
بازار کمک کنند؟
پویانفر :اگر بحث تحلیل رفتارها و وقایع بازار را با استفاده
از رویکرده��ای چه مالی رفتاری و چه مالی کالس��یک در نظر
بگیریم ،فکر میکنم که ش��اید اصال امکانپذیر نباش��د .ارکان
ب��ازار و نهادهای نظارتی آن یکس��ری اس��تراتژیها و اهدافی
ب��رای خود در نظر گرفتهاند ک��ه در جهت تحقق آنها اقداماتی
انجام میدهند .به نظر من ،بیشتر در سمت سرمایهگذار منطق
پیدا میکند که دانش مالی مورد اس��تفاده قرار گیرد تا در بعد
نه��اد ناظر .اه��داف کمی و کیفی که نهاد ناظ��ر برای خود در
نظر میگیرد ،بیش��تر با قانون و اس��تراتژی سروکار دارد .شاید
اص�لا نهاد ناظ��ر نخواهد که درمورد باال ی��ا پایین بودن ارزش
ذاتی س��هام اظهارنظر کند ،ضمن آنکه رس��الت او این اجازه را
نمیدهد .در مالی رفتاری هم میخواهیم به این بحثها برسیم
و تحلیل کنی��م که رفتارهای اقتصادی عقالیی بوده اس��ت یا
خیر که درنهایت اثر خود را در قیمت نش��ان میدهد .در حال
حاضر به مالی رفتاری چندان توجهی نمیشود و نمیتوان این
انتظار را از نهاد ناظر داش��ت .در رابط��ه به با بحث محدودیت
در آربیتراژ ،مثال کالس��یک آن به شرکتی پذیرفته شده در دو
ب��ورس آلمان و آمریکا برمیگ��ردد؛ در آنجا هم نهاد ناظر برای
مدت  40سال سعی نمیکند تورش قیمت را اصالح کند چون
اصال برای این هدف تش��کیل نشده است .بنابراین نمیتوان از
نهاد ناظر انتظار داشت که در تحلیلها و هدفگذاریهای خود
وارد بعد مالی رفتاری شود.
اسلامی بیدگلی :یک�ی از کارهایی که در مالی
رفتاری نسل دوم صورت میگیرد ،مدلسازیهای
کالن اس�ت تا بررس�ی ش�ود ک�ه چ�ه تغییراتی
ممکن اس�ت چه تاثیراتی در فضای بازار بگذارد.
فک�ر میکنید این م�وارد ممکن اس�ت بتواند در
سیاس�تگذاریها م�ورد اس�تفاده ق�رار گیرد؟
منظور من فقط س�ازمان بورس نیست و بخشی از
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مدیر امور سهام شرکت مس:

بیش از دوبرابر شاخص ،بازدهی نصیب سهامداران مس شد

سیاستگذاری به تعیین نرخها ،میزان مالیاتها،
نوع مش�وقها و جرای�م و ...مربوط میش�ود .آیا
ممک�ن اس�ت بتوانیم تاثی�رات اینه�ا را در مالی
رفتاری مشاهده کنیم؟
نصراصفهانی :بله ،مس��لما اینطور اس��ت .به نظر من مالی
رفت��اری میتواند کمک زیادی به حوزه سیاس��تگذاری بکند.
در بح��ث قانونگذاریهایی که از س��وی سیاس��تگذار انجام
میشود ،یکی از اهداف هدایت رفتار مردم است (همان چیزی
که پروفسور تالر اسمش را تلگنر( )Nudgeمیگذارد) .بهعنوان
مثال اثرات اینکه مالیات چطور و در چه زمانی دریافت ش��ود،
چه خواهد بود ،یکی از این موارد است .پاسخ اقتصاد استاندارد
و کالسیک با پاسخ مالی رفتاری متفاوت است.
اسلامی بیدگل�ی :اس�تداللی وج�ود دارد که
بخش بزرگی از اثرات ناشی از تورشهای رفتاری،
کوتاهمدت هس�تند و اگر در سیاستگذاری مورد
توجه قرار گیرند ،از سیاس�ت بهینه فاصله گرفته
میش�ود .بنابراین بهین�ه ب�ودن را از تئوریهای
کالسیک به دس�ت میآورند .البته من فقط بحث
تئوریک را مطرح کردم.
نصراصفهان�ی :دو بحث وجود دارد؛ نخس��ت فرض کنیم
که جنبههای رفتاری فقط در کوتاهمدت وجود داش��ته باش��د
اما به ه��ر حال اثرات رفاهی و توزیعی دارد که مهم هس��تند.
بنابراین اگر فرض کنیم ادعای ش��ما درست باشد ،اساس را بر
حالت اس��تاندارد میگذاریم اما نبای��د از جنبههای کوتاهمدت
غافل شویم.
اسلامی بیدگل�ی :من فکر میکنم مش��ابه اتفاقی که در
س��مت س��رمایهگذاری میافتد که آقای دکتر پویانفر توضیح
دادند ،در سمت سیاستگذاری هم میافتد ،به این معنا که به
موضوعات توجه دارند اما تئوریزهشده نیست و محاسبات انجام
نمیشود و بهصورت شهودی انجام میشود.
نصراصفهان�ی :بنابرای��ن در ایران در عم��ل در مرحله مالی
رفتاری اولیه قرار داریم .پیش از مالی کالسیک ،یک مالی وجود
داشت که شبیه به مالی رفتاری بود اما شهودی و حکایت و داستان
بود .به نظر میرس��د ایران در این مرحله ق��رار دارد .درخصوص
سیاس��تگذاری ،در بلندمدت هم بحثهای سوگیریها بر رفتار
جمع��ی اثر میگذارد و اگر در س��طح کالن ( )Aggregateهم
نگاه کنیم و فرض کنیم که پویاییهای سطح فردی هم برایمان
مهم نباشد ،باز هم اثرگذار است .بنابراین جنبه نخست این است
ک��ه از کوتاهمدت نباید غافل ش��د حتی اگر فرض ش��ود که اثر
بلندمدت نداشته باش��د .جنبه دوم این است که مطالعات نشان
میدهد که اثر بلندمدت وجود دارد .جنبه س��وم هم ناظر بر آن
است که خود سیاس��تگذار هم دچار سوگیریها است .بنابراین
در حوزه سیاس��تگذاری آموزهها میتواند بهشدت اثرگذار باشد.
بنابرای��ن هر طور که نگاه کنیم آموزههای رفتاری مهم و اثرگذار
هستند.
پویانف�ر :بحثی که مطرح ش��د درس��ت اس��ت اما صرفا
درخصوص حوزه مالی صادق نیس��ت .اینکه در همه تصمیمات
تدریج��ی عمل میکنیم و مالحظه داری��م ،در همه بخشها و
مفاهیم رفتاری وجود دارد.
اسلامی بیدگلی :کامال درس�ت اس�ت .در دنیا
ه�م چند حوزه مانند مالی عصب�ی و اثرگذاری بر
تصمیمگیریها وجود دارد .فکر میکنید کس�انی
که در ح�وزه مالی رفت�اری کار میکنن�د ،چقدر
میتوانن�د وارد س�ایر حوزهها ش�وند و در حوزه
مارکتین�گ و ایج�اد کمپینها تاثی�ر بگذارند تا
بتوانند از تورشها اس�تفاده کنند؟ چقدر قابلیت
تعمیمپذی�ری دارد؟ پی�دا ک�ردن تورشه�ا در
کارهای مطالعاتی به دلیل نبود داده دش�وار است.
میت�وان تورش را در بازاره�ای مالی با داده ثابت
کرد اما آیا تعمیمپذی�ری دارد و میتوان از نتایج
مطالعه تورش�ی ک�ه در بازارهای مالی پیدا ش�ده
اس�ت ،در جاهای دیگری بهعنوان مثال در حوزه
سیاس�تگذاری یا رفتارهای فردی استفاده کرد؟
بهعن�وان مثال وقتی که بح�ث  Nudgingمطرح
شد ،در فاصله کوتاهی در حوزه مارکتینگ بیشتر
از حوزه فاینانس مورد استفاده قرار گرفت.
پویانفر :من فکر میکنم این بحث در بازار ظرفیتی داشته
باش��د که یکسری افراد یا شرکتهای متخصص مالی رفتاری
برای شرکتها بهعنوان توس��عه کسبوکار ،بازاریابی و فروش،
میتوانند از آن استفاده کنند.
نصراصفهان�ی :این بحث در بس��یاری از حوزهها وارد شده
اس��ت ازجمله سیاستگذاری بخش عمومی ،اقتصاد سالمت و
مارکتینگ .حتی این بحث را میتوان برای قضات دادگس��تری
و حوزه خطاهای پزش��کی انجام داد .هرجا تصمیمگیری وجود
داشته باشد ،این بحث میتواند کاربرد داشته باشد.
اسلامی بیدگلی :چه پژوهشهایی میتوان در
ای�ران تعریف کرد که هم تکراری نباش�د و هم به
فضای شناخت بازار حداقل در بخش سرمایهگذاری
کمک کند و هم انجام آن امکانپذیر باشد؟
نصراصفهانی :موضوعات زیادی در حوزه س��وگیریها وجود
دارد که میتوان درمورد آنها تحقیق کرد .بسیاری از تحقیقاتی که
در خارج از کشور انجام شده را میتوان با مورد مطالعاتی ایران انجام
داد .طرح موضوعات بدون س��ابقه در ادبیات نیاز به «فرضیه»های
ش به ذهن خطور میکند و چیزی
نو دارد که در حین انجام پژوه 
نیس��ت که بت��وان آن را پیشبینی کرد .به قول اس��تاد راهنمایم
پروفس��ور دوزی ،حوزه نوآوری نااطمینانی زیادی دارد و در نتیجه
نمیتوان حرف خاصی زد .اما جا برای کار بسیار است.
اسلامی بیدگلی :شاید اثر وجود داده باشد اما به هر حال
در حوزه مالی بنگاه در ایران کمتر کار ش��ده است و بیشتر در
حوزه بازار و قیمتگذاری دارایی تحقیق صورت گرفته است .به
نظر من هنوز خیلی میت��وان روی این حوزه کار کرد .در دنیا
هم کارهای خوبی انجام شده است.

بهروز رحمتی ،مدیر امور س��هام شرکت مس گفت :سال گذش��ته بازدهی سهام شرکت ملی صنایع مس ایران +35.5
درصد بوده است در حالی که بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار  -5درصد بود .در ششماهه ابتدایی امسال نیز سهام
شرکت مس بازدهی 22درصد داشت .درحالیکه بازدهی کل شاخص بورس در این مدت 11درصد بوده است .این به آن
معناست که شرکت مس تقریباً دوبرابر بازدهی شاخص ،بازدهی نصیب سهامدارانش کرد ه است.
مدیر امور س��هام ش��رکت مس با اشاره به افزایش سرمایه  1000میلیارد تومانی شرکت در سال جاری گفت :با افزایش
سرمایهای که امسال در نظر گرفتیم قرار است سرمایه شرکت از 5هزار میلیارد تومان به 6هزار میلیارد تومان برسد .درواقع
نیاز به  1000میلیارد تومان افزایش سرمایه داریم که 100درصد آن در طرحهای توسعه و عمدتاً طرحهای توسعه معدنی
هزینه خواهد شد؛ چراکه بیش از 90درصد سودآوری کل فرآیند تولید مس ،از همین مرحله معدن بهدست خواهد آمد.
او اضاف��ه کرد :ما در چهارس��ال گذش��ته بهطور میانگین حدود 193هزار تن مس کاتدی تولی��د کردهایم .امیدواریم با
افزایش سرمایه و تامین مالی که انجام خواهد شد و راهاندازی طرح تغییر تکنولوژی ذوب سرچشمه ،تولید به 280هزار تن
آند افزایش پیدا میکند .تولید آند ما در خاتونآباد در حال حاضر 80هزار تن اس��ت که با راهاندازی ذوب جدید مجموعاً
360هزار تن تولید آند خواهیم داشت که در افزایش تولید کاتد اثرگذار است.
رحمتی با بیان اینکه پیشبینی میکنیم در سال جاری نیز رکوردهای مشابهی ثبت کنیم،گفت :در سالهای گذشته
در حوزه توسعه ،راهاندازی دو پروژه عظیم فاز دو تغلیظ سرچشمه و سونگون را داشتهایم که  10پروژه توسعهای دیگر هم
در دست اقدام است و بهزودی راهاندازی میشود.
محمد حسنی ،مدیر مس منطقه کرمان نیز در این بازدید گفت :شرکت مس سه معدن بزرگ دارد که بزرگترین آن
معدن مس سرچشمه است .این معدن جزو معادن مشهور دنیاست .در سرچشمه همچنین خط کامل تولید را داریم که
از معدن تا پاالیشگاه را شامل میشود .در میدوک معدن و تغلیظ و در خاتونآباد هم ذوب و پاالیشگاه را داریم .هماکنون
ظرفیت مجتمع مس سرچشمه در تغلیظ  3.5برابر و در ذوب دوبرابر معادن میدوک و خاتونآباد است .مدیر مس منطقه
کرمان همچنین گفت :مجموعه این سه معدن ساالنه 210هزار تن مس محتوی تولید میکنند که 75درصد مس محتوی
شرکت مس را شامل میشود25 .درصد باقیمانده نیز در مس منطقه آذربایجان تولید میشود .حسنی افزود :ما در سال
 35میلیون تن سنگ سولفوری تولید میکنیم که تا دو میلیون تن دیگر نیز قابل افزایش است و دوبرابر این تعداد سنگ
باطله برداش��ت میکنیم و مجموع عملیات خاکبرداری و باطلهبرداری  105میلیون تن در س��ال است ».او با بیان اینکه
مجموعاً 800هزار تن کنسانتره از این مقدار سنگ سولفوری تولید میشود ،ادامه داد« :حجم آبی که برای این کار مصرف
میشود در حال حاضر با این حجم تولید به  19میلیون مترمکعب رسیده است .مدیر مس منطقه کرمان با اشاره به اجرای
طرح جامع آب در سرچش��مه گفت :در جریان طرح جامع آب تأسیس��ات تیکنر خمیری در سرچش��مه نصب شده است.
بهوس��یله این تأسیس��ات آب قبل از اینکه به سد رسوبگیر برسد تا آنجا که میشود درصد جامدش باال میرود و به این
ترتیب آب به چرخه تولید بازمیگردد .این کار بزرگترین اقدام زیستمحیطی و حفظ منابع آبی در کشور است که جایزه
جهانی بنیاد جهانی انرژی را برای شرکت مس به ارمغان آورده.
مس ،سهمی کمریسک در بازار
علی بیکزاده ،مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار در حاشیه این بازدید با بیان اینکه شرکت ملی
صنایع مس ایران در بازار س��رمایه شرکت کمریس��کی تلقی میشود ،گفت :عمده محصوالت این شرکت صادر میشود و
شرکت مس وضعیت مناسبی دارد .او ادامه داد :با توجه به درخواست افزایش سرمایه شرکت مس ،از پروژههایی که بهعنوان
مبنای افزایش سرمایه مطرح شده بود ،بازدیدی انجام شد .دراین بازدید از وضعیت پروژهها ،منابع و محل مصرف افزایش
سرمایهای که سهامداران در اختیار شرکت قرار میدهند ،بررسی شد و روی منابع و محلهایی که افزایش سرمایهای قرار
است هزینه شود ،بررسی صورت گرفت .مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس ادامه داد« :در این بازدید با توضیحاتی که
مسئوالن شرکت مس دادند و مستنداتی که در افزایش سرمایه دیده بودیم ،حجم زیادی از پروژههای نوسازی و بهسازی
فرایند تولید در حال انجام است که پیشرفت خوبی داشته و این موضوع برای سهامداران اهمیت بسیاری دارد.

اخبارشرکتها

انعقاد دو قرارداد جدید توسط«خاهن»

مدیر عامل ش��رکت آهنگری تراکتورس��ازی ایران از انعقاد قرارداد جدید با یک ش��رکت ایتالیایی و در پی آن عقد
قرارداد ساخت و فروش قالب با شرکت ساپکو خبر داد.
بر اساس گزارش بورس آنالین ،جالل الدین حیرت انگیز ،مدیر عامل شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران اعالم کرد که
تفاهم سه جانبه میان یک شرکت ایتالیایی و شرکتهای ایران خودرو و آهنگری تراکتورسازی ایران برقرار شده که پس
از برگزاری جلسات متعدد در این خصوص ،تفاهم نامه مذکور به عقد قرارداد منجر شده است .پیرو آن شرکت آهنگری
تراکتورسازی ایران نسبت به عقد قرارداد ساخت و فروش قالب با شرکت ساپکو اقدام کرده که در گام اول مبلغ قرارداد
حدود  250میلیارد ریال ارزشگذاری شده است .مدیر عامل "خاهن" به زمان اجرای این قرارداد و تبعات آن بر وضعیت
س��ودآوری ش��رکت اشاره کرد و گفت؛ با توجه به اینکه ساخت و تحویل قالبهای موضوع این قرارداد از ابتدای سال 97
عملیاتی میشود ،آثار سود و زیانی انجام این برنامه در اولین بودجه سال مالی  97لحاظ خواهد شد.

افزایش 23درصدی درآمد «سهگمت»

ش��رکت سیمان هگمتان در دوره عملکرد ش��ش ماهه نخست سال مالی  ۹۶حدود سه چهارم بودجه مالی خود را
پوشش داد و دالیل پوشش مناسب سود برآوردی را اعالم کرد.
بر اساس گزارش بورس آنالین ،این مجموعه با سرمایه  502.900میلیون ریال گزارش حسابرسی شده عملکرد نیمه
اول سال مالی منتهی به  30دی ماه  96را بدون تغییر نسبت به گزارش حسابرسی نشده ارایه کرد" .سهگمت" در دوره
مذکور مبلغ  250ریال سود محقق ساخت و  70درصد از سود برآوردی  357ریالی را پوشش داد .شرکت سیمان هگمتان
به عوامل موثر بر عملکرد مناسب این مجموعه در نیمه اول سال مالی جاری اشاره کرد و عواملی همچون کاهش مبلغ
فروش به ميزان  87.083ميليون ریال ناش��ي از کاهش مقدار و نرخ فروش کلينکر ،افزايش بهاي تمام ش��ده به ميزان
 43.352ميليون ریال ناشي از کاهش مقدار فروش سيمان پاکتي و در نتيجه کاهش مصرف پاکت و افت هزينه استهالک
داراييها و انرژي را از جمله این موارد برشمرد .بر اساس اطالعات موجود" ،سهگمت" افت  11درصدی مقدار تولید ،کاهش
هشت درصدی مقدار فروش و در مقابل آن افزایش بیش از  23درصدی درآمد حاصل از فروش محصوالت تولیدی را در
دوره عملکرد شش ماهه نخست سال مالی جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته رقم زده است.

کاهش  19درصدی سود «فالمی»

نماد معامالتی ش��رکت المیران در پی اعالم تعدیل منفی  ۱۵درصدی سود توقف شد تا "فالمی" پس از بررسی
بیشتر اطالعات بودجه مالی و دالیل تعدیل منفی سود به تابلوی معامالت بورس بازگردد.
بر اساس گزارش بورس آنالین ،این مجموعه با سرمایه  60میلیارد ریال در حالی که اولین پیش بینی درآمد هر
سهم سال مالی منتهی به  31شهریور ماه  97به صورت حسابرسی نشده را با برآورد سود  508ریالی تدوین کرده
بود ،بودجه حسابرسی شده را با کاهش  19درصدی سود نسبت به گزارش قبلی با برآورد سود  596ریالی ارایه کرد.
از این رو ،در جریان معامالت روز جاری نماد معامالتی "فالمی" به منظور بررسی دالیل تعدیل منفی سود متوقف
شد .بر اساس اطالعات موجود ،شرکت المیران دوره  9ماهه سال مالی  96را با پوشش  81درصدی سود برآوردی
 380ریالی پشت سر گذاشته و در این دوره مبلغ  306ریال سود محقق ساخته است.

افت ۲۱درصدی سود «کهمدا»

فعالیتهای شرکت شیشه همدان طی  ۱۲ماهه سال مالی  ۹۶با تحقق سود  ۱.۳۶۵ریالی پایان یافت.
بر اساس گزارش بورس آنالین ،گزارش عملکرد شرکت شیشه همدان طی دوره عملکرد  12ماهه منتهی به 31
خرداد ماه  96با افت  21درصدی س��ود نس��بت به دوره مشابه سال گذشته ارایه ش��د" .کهمدا" در دوره  12ماهه
س��ال مالی  96مبلغ  1.365ریال س��ود محقق ساخت و این در حالی است که در دوره مشابه سال  95تحقق سود
 1.733ریالی را به ثبت رسانده بود .بر اساس این گزارش ،در حالی ماحصل فعالیتهای شرکت شیشه همدان طی
یک س��ال اخیر کس��ب س��ود  1.365ریالی اعالم شده که این مجموعه بر اس��اس عملکرد  9ماهه همان سال سود
 1.303ریال��ی ب��رآورد کرده بود .از این رو ،میتوان گفت گزارش عملکرد س��ال مالی " 96کهمدا" با تعدیل مثبت
اندکی همراه شده است.

«کچاد» نیمی از بودجه برآوردی را پوشش داد

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو پیش بینی درآمد هر سهم بر اساس عملکرد شش ماهه نخست سال مالی ۹۶
را بدون تغییر سود برآوردی ارایه کرد و در این مدت نیمی از بودجه سال مالی جاری را پوشش داد.
براساس گزارش بورس آنالین ،این مجموعه با سرمایه  33.500میلیارد ریال در دوره عملکرد نیمه اول سال مالی
منتهی به  29اسفند ماه  96بدون تغییر سود نسبت به دوره سه ماهه نخست همان سال مبلغ  224ریال سود برآورد
کرد و با تحقق سود  116ریالی پوشش  52درصدی بودجه را رقم زده است .این مجموعه همچنین در کارنامه عملکرد
خود در دوره ش��ش ماهه نخست س��ال مالی جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته افت  12درصدی مقدار تولید،
کاهش  9درصدی مقدار فروش و نیز افزایش بیش از  11درصدی درآمد حاصل از فروش محصوالت تولیدی را ثبت
کرده است.

