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بازار سرماهی
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس:

مدیریت و شفافیت نرخ  سود اوراق، با قراردادهای 
آتی میسر شد

سنا- به گفته دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، با استفاده 
از »قرارداد آتی مبتنی بر اوراق تأمین مالی« این امکان در بازار سرمایه 
فراهم می شود تا نرخ های سود در یک فضای شفاف مصون از نوسانات 
قرار بگیرد و طرفین قرارداد نســبت به آینده نرخ ســود به یک اطمینان 

خاطر نسبی دست یابند.
مجیــد پیــره، دبیــر کمیتــه فقهی ســازمان بــورس و اوراق بهــادار با 
بیــان اینکــه جلســه اخیر کمیتــه فقهی ســازمان بــورس و اوراق بهادار 
بــه موضــوع »توســعه راهکارهــای پوشــش ریســک در بــازار ســرمایه« 
اختصــاص داشــت و در این کمیته طرح »قرارداد آتــی مبتنی بر اوراق 
تأمیــن مالــی« مطــرح شــد، اظهار کــرد: چگونگــی پوشــش مخاطرات 
موضوعــات  جملــه  از  ســرمایه  بــازار  فعــاالن  کســب وکار  فــراروی 
حائزاهمیتی اســت که در بازارهای توسعه یافته، مدنظر قرار می گیرد.
مجیــد پیره ادامــه داد: این مخاطرات در دســته بندی های مختلفی 
قــرار می گیرنــد و از انــواع گوناگونــی نیز برخوردار اســت. بــرای نمونه، 
نوســانات قیمــت یــک کاال می توانــد در مواقــع خاصــی بــرای فعاالن 
اقتصادی منشــأ ریســک باشــد یا عدم اطمینان نســبت به اینکه آیا در 
مقطع خاصی در آینده مشــتری یا خریداری برای محصول وجود دارد 
یا خیر. گاهی نیز مخاطرات پیرامون تولیدکننده ای اســت که در مقطع 
خاصی در آینده به کاالی خاصی در خط تولید نیاز دارد که آیا این کاال 

را در زمان مورد نیاز در اختیار خواهد داشــت یا خیر.
او با بیان اینکه در حوزه بازار ســرمایه و فعالیت های سرمایه گذاری 
نیــز مخاطراتی وجــود دارد، تصریح کــرد: برای نمونه، ســهامداری که 
ســهم خاصــی را در اختیــار دارد و نیاز بــه اطمینان نســبی در ارتباط با 
قیمت ســهام خود در مدت زمان مشــخصی دارد، از این دســت موارد 

است.
ایــن  پوشــش  بــرای  افــزود:  بــورس  ســازمان  فقهــی  کمیتــه  دبیــر 
اســتفاده  آتــی  قراردادهــای  همچــون  مالــی  ابزارهــای  از  مخاطــرات 
می شــود. قراردادهــای آتــی و قــرارداد اختیار معاملــه با تأییــد کمیته 
فقهــی ســازمان و تصویــب در هیــأت مدیره ســازمان بــورس، در بازار 

سرمایه مورد استفاده قرار می گیرد.
او افــزود: نکتــه مطــرح شــده در زمــان فعلــی این اســت کــه گاهی 
شــرکت هایی کــه قصد دارند از محــل صکوکی همچــون اوراق مرابحه 
یا اوراق اجاره تأمین مالی کنند، این ریســک برای آنها مطرح است که 
از زمان انتشــار این اوراق تا سررســید آن ها، اگر نوســاناتی در نرخ های 
ســود وجود داشــته باشــد، قیمت این اوراق بهادار چگونــه تحت تأثیر 

قرار می گیرد؟
پیره با بیان اینکه در جلســه اخیر کمیته فقهی برای پوشــش ریسک 
نوســانات نرخ های ســود، موضوع »قرارداد آتی مبتنی بر اوراق تأمین 
مالی« مطرح شد، توضیح داد: برای نمونه، پس از گذر ۳ ماه از انتشار 
یک ورقه اجاره با نرخ اجاره بهای ۱۹ درصد و با سررســید ۲ ســال، نرخ 
ســود در بازار در تراز ۲۲ درصد قرار می گیرد؛ طبیعی اســت نوســانات 

نرخ های ســود بر ارزش این اوراق بهادار نیز تأثیرگذار است.
بــه گفتــه دبیر کمیته فقهی ســازمان بورس، در طــرح »قرارداد آتی 
مبتنــی بــر اوراق تأمین مالی«، طرفیــن قرارداد آتی توافــق می کنند تا 
ورقــه تأمین مالــی معینی، همانند ورقه اجــاره دارای یک نماد خاص 
معامالتــی را در تاریــخ معینــی در آینــده بــا قیمتــی که از ابتــدا توافق 

می کنند، معامله کنند.
او ادامــه داد: زمانی کــه قیمت معامله در آینــده از ابتدای معامله 
مشــخص می شود، طرفین نســبت به نوسانات قیمت آن کاال در آینده 
اطمینــان نســبی حاصــل می کننــد که نوســان قیمت به هــر گونه ای که 
باشــد، آنهــا به همــان قیمــت توافقی، خــود آن کاال را مبادلــه خواهند 

کرد. 
پیره با اشــاره به فاکتور نرخ ســود در اوراق تأمیــن مالی اذعان کرد: 
اگــر بــه ایــن واقعیت توجه شــود کــه دربــاره اوراق تأمین مالــی با یک 
فاکتــوری بــه نام فاکتور نرخ ســود مواجه هســتیم که آن اثر مســتقیمی 
بــر قیمــت ورقه تأمین مالــی دارد، ایــن نتیجه حاصل می شــود که اگر 
با اســتفاده از قــرارداد آتی، قیمت این ورقه تأمین مالی معین شــود و 
قیمــت معامالتــی آن در آینده تثبیت شــود، در عمل، طرفین قرارداد 
آتی در این قرارداد خود را نسبت به نوسانات نرخ سود پوشش ریسک 

داده اند.
او خاطرنشــان کــرد: بــا اســتفاده از قــرارداد آتــی مبتنــی بــر اوراق 
تأمیــن مالــی این امــکان برای فعاالن بازار ســرمایه فراهم می شــود تا 
نرخ های ســود در یک فضای شــفاف مصون از نوســانات قــرار بگیرد و 
طرفین قرارداد نسبت به آینده نرخ سود به یک اطمینان خاطر نسبی 
دســت یابند. او در پایان عنوان کرد: این موضوع در جلســه اخیر کمیته 
فقهــی مطــرح شــد و اعضای ایــن کمیته بــا قــرار گرفتــن اوراق تأمین 
مالــی همچــون اوراق اجاره یــا اوراق مرابحــه به عنوان دارایــی پایه در 
قــرارداد آتــی موافقــت کردند و بر ایــن مبنا در قــرارداد آتــی مبتنی بر 
اوراق تأمیــن مالی، یک ورقــه تأمین مالی معین در آینده با قیمتی که 
در ابتــدا توافق می شــود، میان طرفین معامله می شــود و ثمن مربوط 
به معامله این ورقه در مقطع سررســید قرارداد آتی پرداخت می شود.

 

برترین ها در بورس کاالی ایران

رقابت خودرو و فوالد برای صدرنشینی
کاالخبــر- بورس کاالی ایــران برترین های بــورس کاال را در هفته منتهی 

به ۱۶ دی براساس ارزش فروش شرکت ها در بازار فیزیکی اعالم کرد.
براین اســاس، گــروه صنعتی ایران خودرو با ثبــت معامله ۴ هزار و 
۵۰۰ دستگاه خودرو پژو ۲۰۷ دستی و هایما S8 به ارزش نزدیک ۱۶۰۲ 
میلیارد تومان در رتبه نخســت ایستاد. فوالد مبارکه اصفهان با فروش 
۱۰۰ هــزار تن تختال SM بــه ارزش بیش از ۱۵۰۸ میلیــارد تومان، دوم 
شــد. ملــی صنایع مــس ایران با فــروش ۴ هــزار و ۲۴۲ تن مــس کاتد، 
ســولفور مولیبــدن و کنســانتره فلــزات گرانبهــا بــه ارزش نزدیک ۱۴۰۲ 
میلیارد تومان، ســوم شــد. مجتمع صنعتی آرین پــارس موتور با ثبت 
معاملــه ۵۰۲ دســتگاه المــاری ایمــا بــه ارزش بیــش از ۷۴۲ میلیــارد 
تومــان در رتبه چهارم ایســتاد. فــوالد هرمزگان جنوب بــا ثبت معامله 
۴۰ هزار تن تختال C به ارزش بیش از ۷۱۰ میلیارد تومان، پنجم شــد.

پاالیــش نفــت اصفهان ۶۰ هــزار و ۱۰۰ تــن وکیوم باتــوم، لوب کات 
ســبک و آروماتیــک ســنگین را بــه ارزش بیــش از ۶۳۰ میلیــارد تومان 
فروخت و ششم شد. ذوب آهن اصفهان با فروش ۳۳ هزار و ۲۴۵ تن 
شــمش بلوم، تیرآهــن، میلگرد و ریــل به ارزش نزدیــک ۵۹۴ میلیارد 

تومان، هفتم شد. 
ســنگ آهن گهرزمین با ثبت معامله ۱۶۰ هزار تن گندله و کنسانتره 

ســنگ آهن به ارزش نزدیک ۵۲۶ میلیارد تومان، هشتم شد.
شــرکت معدنــی و صنعتی چادرملــو با فروش ۱۲۵ هــزار تن گندله 
و کنســانتره ســنگ آهن و شــمش بلوم به ارزش بیــش از ۴۶۶ میلیارد 
تومان در رتبه نهم ایســتاد. پتروشیمی تندگویان نیز با ثبت معامله ۱۴ 
هــزار و ۱۶ تــن پلی اتیلن ترفتاالت نســاجی و بطری و نخ پلی اســتر در 
گریدهای مختلف و ثبت ارزش بیش از ۴۵۴ میلیارد تومان، دهم شد.
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اصالح شاخص کل بورس پس از جهش 151 هزار واحدی
»ایران« از روند هفتگی معامالت سهام گزارش می دهد

17 درصد بازار در صف خرید قرار داشت / شاخص در نیمه اول دی ماه 2/6 دهم درصد بازدهی داشت
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گروه اقتصادی / شاخص های بازار سهام 
کــه در هفتــه اول دی ماه متأثــر از عوامل 
کالن اقتصادی و همچنین تغییرات نرخ 
ارز و افزایش تولید و فروش شــرکت های 
بــزرگ بــازار و همچنیــن تــداوم عرضــه 
خودرو در بورس کاال، توانسته بودند رشد 
قابل توجهی را به ثبت برسانند، در هفته 
دوم دی ماه وارد فاز اصالحی شــدند و تا 
حدودی ارتفاع به دســت آورده خود را از 

دست دادند.
برایــن اســاس، هرچنــد که شــاخص 
کل توانســته بود در هفته ابتدایی دی ماه 
بیــش از ۱5۱ هــزار واحــد رشــد کنــد و بــا 
ثبــت بازدهــی ۱۰,۱ درصــدی بــاالی یک 
میلیــون و 64۷ هــزار واحــد بایســتد، در 
پایــان معامالت هفته منتهــی به ۱6 دی 
مــاه ۱4۰۱، این شــاخص با افــت 6۸ هزار 
و ۲۰۰ واحــدی رو بــه رو شــد و بــا ثبــت 
بازدهــی منفی 4,۱4 درصــدی، در ارتفاع 
یــک میلیــون و 5۷۹ هــزار واحــد بــه کار 
خــود پایان داد. روند نزولی شــاخص کل 
بــورس در هفتــه گذشــته در حالــی بــود 
که فشــار تقاضــا در بازار همچنــان ادامه 
داشــت و حتی در آخریــن روز معامالت 
هفته گذشــته با وجود تــداوم روند نزولی 
قیمت هــا، ورود پــول به بازار مثبت شــد 
که از نظر کارشناســان می تواند نشــانه ای 
بــرای توقــف روند اصالحی و سبزپوشــی 
شاخص های بازار سهام در هفته پیش رو 
باشــد. این روند در شــاخص کل با معیار 
هم وزن نیز قابل مشاهده است به طوری 
که هرچند این شاخص نیز بازدهی منفی 
۱,56 درصــدی را بــرای هفته گذشــته به 
ثبــت رســانده بود، امــا این شــاخص نیز 
بخش زیــادی از ارتفاع از دســت رفته در 
روزهــای ابتدایــی را بازپــس گرفتــه بود و 
به میــزان بســیار کمتری از شــاخص کل 
کاهــش بازدهــی داشــت. در فرابــورس 
نیز شــاخص کل این بازار رفتــاری تقریباً 
مشــابه شاخص های بورسی نشــان داد و 
با وجــود اینکه در روزهــای ابتدایی هفته 
گذشــته، این شــاخص تا ارتفــاع ۲۰ هزار 
واحــد پاییــن آمــده بــود، امــا در روزهای 
دوشنبه و سه شنبه توانســت اعداد باالی 
۲۰ هزار و 5۰۰ واحد را به ثبت رساند. این 
شــاخص در پایان هفته در عــدد ۲۰ هزار 
و ۲۱6 واحــد قــرار گرفت تا بــا وجود ثبت 
بازدهــی منفــی ۰,۹۸ درصــدی، جایگاه 
خــود را در بــاالی محــدوده مقاومتی ۲۰ 

هزار واحد حفظ کرده باشد. 
ë  به طور میانگین 119 نماد در صف خرید

قرار گرفتند
در جریان معامالت هفته گذشــته، با 
وجود افت شــاخص ها، همچنان تعداد 
صف هــای خریــد در بــازار، ارقــام قابــل 
توجهــی را بــه خــود اختصــاص مــی داد 
و بــه طــور میانگیــن ۱۱۹ نمــاد در هــر روز 
معامالتــی در صــف خرید قرار داشــتند. 
این رقم نشــان می دهد در هفته گذشــته 
حــدود ۱۷ درصــد از بــازار با صــف خرید 
روبــه رو شــده  که در مقایســه بــا 4۷ نماد 
صف فروش شــده در طول هفته گذشته 
نشان می دهد، فشار تقاضا در بازار باالتر 
از فشــار عرضــه بــوده و پتانســیل رشــد 

شاخص ها همچنان حفظ شده است.
موضوعی که از نظر کارشناســان بازار 
بســیار محتمــل اســت و از آنجــا کــه در 
حال حاضر تعداد زیادی نماد با نســبت 

قیمــت بــه درآمد پایین تــر از عــدد 5 در 
بازار ســهام مشــاهده می شــود، می توان 
پیش بینــی کــرد کــه در هفته هــای باقــی 
مانــده از ســال ۱4۰۱، بســیاری از نمادهــا 
رشد قیمت خود را ادامه دهند و متعاقباً 
شــاخص ها نیز از محــدوده ای کــه در آن 

قرار گرفته اند، باالتر بایستند.
از نظر کارشناسان، افزایش قابل توجه 
حجم و ارزش معامالت نیز یکی دیگر از 
نشانه هایی است که می توان با استناد به 
آن، رونــد صعودی در بــازار را پیش بینی 
کــرد. از آنجا کــه در حال حاضــر ارزش و 
حجم معامــالت باالی میانگیــن ۳، 6 و 
۹ ماهــه خــود قــرار گرفتــه، همین حجم 
باالی معامــالت می توانــد به عنوان یک 
نقطه حمایتی قوی عمل کند و از کاهش 
قیمت هــا به ســطوح پایین تــر جلوگیری 
نماگرهــا  ایــن  رشــد  بــه  رو  رونــد  کنــد. 
همچنین می تواند ریســک نقدشوندگی 
ســهام را کاهش دهد و بازگشت رونق به 

بازار سهام را در پی داشته باشد.
از  کارگزاری هــا  اعــالم  براســاس 
تدریجــی  بازگشــت  شــاهد  مــاه،  آبــان 
ســهامداران خرد به بازار ســهام بوده ایم 
بــازار همــواره  از فعالیــن  ایــن طیــف  و 
میزان سرمایه گذاری های خود را در بازار 

افزایش داده اند.
برخی از مدیــران کارگزاری ها، انگیزه 
را  ســهام  بــازار  بــه  ســرمایه  بازگشــت 
عقب ماندگــی این بازار نســبت به ســایر 
بازارها دانســته اند و اعتقاد دارند درحال 
حاضــر تغییــرات در سیاســت های کالن 
کشــور و همچنیــن تغییــرات در نــرخ ارز 
به عنــوان مهم ترین عامل محــرک بازار 
ســهام عمل می کند. در کنار ایــن موارد، 
تغییرات قیمت کامودیتی ها و همچنین 
تغییــرات تقاضــای جهانــی نیــز یکــی از 

محرک های بازار شناخته می شود.
در برخی گروه ها مانند پتروشیمی ها، 
ســیمانی ها، نیروگاه هــا و فلزاتی هــا نیــز 
تأمیــن بموقع انــرژی و خوراک تــا پایان 
زمستان به عنوان چالش شناخته می شود 
و هرگونه قطعی برق، گاز یا ممنوعیت در 
مصرف سوخت های جایگزین می تواند 
بــر روند معامالت ســهام آنهــا تأثیر گذار 

باشد.
ë همه چیز به نفع خودرویی ها

خــودرو  صنعــت  انباشــته  زیــان 
ورود  بازدارنــده  عامــل  مهم تریــن 
خودرویــی  ســهام  بــه  ســرمایه گذاران 
بوده اســت. این صنعــت که محصوالت 
خود را طی ســال های گذشــته بر اســاس 

فــروش  بــه  دســتوری  قیمت گــذاری 
می رســاند، طــی ۱۰ ســال گذشــته هیــچ 
سودی را در مجامع ساالنه خود شناسایی 
نکــرد و هیــچ پرداختی  به ســهامداران از 
طرف فعالیت های عملیاتی شــرکت ها 
صــورت نگرفــت.  با اصــالح اساســی در 
فراینــد قیمت گــذاری و اخذ مجــوز برای 
بــورس  فــروش خودروهــای پرتیــراژ در 
کاال، بسرعت حاشــیه زیان عملیاتی این 
صنعت به صفر رســید و به نظر می رسد 
تــا پایان ســال ســود قابل توجهــی نیز در 
صورت های مالی این شــرکت ها گزارش 
شــود. اما در هفته گذشته، تثبیت نرخ ارز 
در کنــار مــوارد دیگر، عاملی بــرای بهبود 
سود ســازی خودروســازان شــد به طــوری 
کــه بــا تثبیــت ارز، ایــن شــرکت ها بــرای 
محصــوالت وارداتــی و همچنیــن تأمین 
ورق فــوالدی و ســایر نهاده هــای مــورد 
نیــاز در تولیــد خــود مبلغ ریالــی کمتری 
را پرداخــت خواهنــد کــرد و جلوی رشــد 
ایــن صنعــت نیــز  بی رویــه هزینه هــای 
گرفته می شود. موارد ذکر شده طی هفته 
گذشــته باعــث شــد تــا ســهام خودرویی 
بیشــترین تقاضــا و ورود پــول را بــه ثبت 
رساند و به میزان قابل توجهی رشد کند. 
از نظر کارشناسان با توجه به برنامه های 
این شــرکت ها برای افزایش عرضه های 
خودرو در بورس کاال، می توان تداوم رشد 

سهام آنها را تا پایان سال انتظار داشت.
ë  فوالدی هــا تحــت تأثیر رکــود بازارهای

جهانی
صنعت فوالد جهان در سال ۲۰۲۲ تا 
حد زیــادی از رکود بازارهای جهانی تأثیر 
پذیرفــت و تولیدکنندگان فــوالد در ایران 
نیــز از قاعــده مســتثنی نبودنــد. کاهــش 

همچنیــن  و  بــزرگ  بازارهــای  واردات 
افت تقاضای جهانی باعث شــد تا سهم 
صــادرات از کل تولید فوالدســازان ایرانی 
نیز کاهش یابد و افت قیمت های جهانی 
نیز باعث شــد تا درآمدها و حاشــیه سود 
فوالدســازان تــا حد زیــادی کاهــش یابد. 
موضوعــی کــه در هفته هــای گذشــته تــا 
حــدودی کم اثر تــر شــده و فعالیــن بازار 
ســهام انتظار دارند با شــروع دوباره روند 
صعــودی تقاضا بــرای این فلز اساســی، 
سهام شرکت های فوالدی در بازار سهام 
ایران نیز روند صعودی خود را آغاز کنند.

گزارش هــای  آخریــن  اســاس  بــر 
منتشرشــده، صنعــت فوالد چین، ســال 
۲۰۲۲ با روند نزولی فراگیری روبه رو بوده 
اســت؛ مصــرف و تولیــد فــوالد خــام آن 
کاهش یافته و قیمت ها نیز در کل نزولی 
بودند. آمار نشــان می دهــد، تولید فوالد 
خام در سال گذشته حدود ۲۴ میلیون تن 
کاهش یافتــه در حالی کــه واردات نیز به 
دلیل کاهش تقاضــا حدود ۴ میلیون تن 

افت کرده است. 
ë واردات گندله و سنگ آهن

همچنیــن واردات گندله بــه چین در 
ســال گذشــته ۲۶ درصد کاهــش یافت و 
بــه حــدود ۱۷ میلیون تن رســید. واردات 
تــن  ســنگ آهــن در ۱۰۹۶.۶۳ میلیــون 
ثابــت بــود. واردات گندلــه در پاســخ بــه 
تعرفــه صادراتــی ۴۵ درصــدی کــه هند 
در مــاه مــه ۲۰۲۲ وضع کرده بــود کاهش 
یافت. هند بزرگتریــن صادرکننده گندله 
به چین در دو سال گذشته بوده است، اما 
صادرات ســنگ آهن و گندله آن در سال 

گذشته ۵۸ درصد کاهش داشت.
تولیــد داخلــی ســنگ آهــن چیــن با 

وجــود کاهش مصرف، در ســال گذشــته 
با ۴ درصد افزایــش به ۱۰۰۰.۳۸ میلیون 
تــن رســید. ســنگ آهــن چیــن خلــوص 
پایینی دارد و فقــط ۳۰ تا ۴۰ درصد از آن 
می تواند در فوالدســازی اســتفاده شــود. 
از این رو، برای دســتیابی به ســطح قابل 
استفاده برای فوالدسازی، نیاز به تولید در 

حجم بیشتری است. 
ë واردات زغال سنگ

واردات زغــال ســنگ کک شــو بــا ۱۴ 
درصد افزایش در ســال ۲۰۲۲ به بیش از 
۶۲ میلیون تن رســید کــه عمدتاً به دلیل 
واردات ارزان از روســیه بــود. بــا تشــدید 
تحریم های غرب علیه روسیه، روسیه به 
دنبال بازارهای جایگزیــن رفت و یکی از 
مهمتریــن آنها چین بود. جــدای از این، 
چیــن بــا مشــکالتی در رابطــه بــا عرضه 
مغولســتان مواجه بود که زمینــه را برای 

واردات روسیه فراهم کرد. 
ë واردات قراضه

واردات قراضــه بــا کاهش ۵ درصدی 
نسبت به سال قبل به ۴۷۰ هزار تن رسید 
کــه عمدتاً به دلیل کاهش صادرات ژاپن 
بــود. چیــن قراضــه را از ژاپــن خریــداری 
می کنــد، امــا تولیــد قراضــه خــود ژاپــن 
بــه دلیــل کاهــش ســرعت در صنعــت 
خــودروی آن در بحبوحــه رکــود جهانــی 
و افزایــش مصــرف قراضــه داخلــی آن 
کاهــش یافــت. قیمــت فــوالد چیــن تــا 
ژوئن سال گذشــته در سطوح باالیی قرار 
داشــت، امــا در بحبوحــه رکــود جهانــی 
از مــاه آگوســت رونــد نزولی داشــت و در 
دســامبر ۲۰۲۲ بار دیگر در راستای بهبود 
ســایر بازارهای جهانی با تصحیح مثبت 

قیمت روبه رو شد. 

سنگ آهن: میانگین قیمت این ماده 
اولیه با ۲۵ درصد کاهش نســبت به سال 
قبل به ۱۲۰ دالر هر تن ســی اف آر رســید 
در حالــی که برای ســال ۲۰۲۱ حدود ۱۵۰ 

دالر هر تن سی اف آر بود. 
واردات  قیمــت  میانگیــن  قراضــه: 
قراضه با ۱۱ درصد کاهش به ۴۷۰ دالر هر 

تن سی اف آر رسید.
فوالد نیمه تمام و محصوالت فوالدی 
همــه رونــد نزولی نشــان دادنــد. قیمت 
بیلت با ۱۳ درصد کاهش در ســال ۲۰۲۲ 
بــه ۵۹۵ دالر در هــر تــن کاهــش یافــت. 
میلگرد همچنین ۱۳ درصد افت ساالنه 
داشــته بــه ۶۳۵ دالر هــر تن رســید. ورق 
گرم نیز ۱۶ درصد افت ســاالنه داشــت و 

۶۷۱ دالر هر تن ثبت شد.
ë افزایش کربن زدایی 

چیــن در نظــر دارد تــا ســال ۲۰۳۰ به 
اوج انتشــار کربن و تا سال ۲۰۶۰ به انتشار 
صفر برسد، که برای آن چندین استراتژی 
رونمایــی کرده و یکی از آنهــا تولید فوالد 
ســبز اســت. برای رســیدن به این هدف، 
بائو اســتیل یادداشت تفاهمی با شرکت 
خودروسازی بنز پکن امضا کرد تا به طور 
مشترک یک خودروی با انتشار کم کربن 
و سبز با استفاده از زنجیره تأمین فوالد با 
مواد اولیه ســبزتر بســازند. بنابراین، بائو 
اســتیل اولین تولیدکننده فــوالد در چین 
خواهد بــود که از ســال ۲۰۲۳ فــوالدی با 
انتشار کربن کمتر به خودروسازان عرضه 
می کند. هدف این شرکت رسیدن به اوج 
انتشــار کربن در ســال ۲۰۲۳ و کاهش ۳۰ 
درصدی شدت انتشار تا سال ۲۰۳۵ و به 
دنبال آن عدم انتشــار کربن تا سال۲۰۵۰ 

است.

 

ë بازده 2/6 درصدی شاخص کل بورس در نیمه اول دی ماه
شــاخص کل بــورس با قــرار گرفتــن در ارتفــاع ۱ میلیــون و 5۷۹ هزار 
واحد در پایان معامالت ۱4 دی ماه حدود ۲/6 درصد بازدهی مثبت را از 

ابتدای دی ماه به ثبت رساند. بازده شاخص در آذرماه 6/۲ درصد بود.

روند حرکتی شاخص کل بورس

ë  ثبت 685 میلیارد تومان ورود پول حقیقی از ابتدای دی ماه
براساس  آمار معامالت بازار سهام سهامداران حقیقی در دی ماه حدود 6۸5 
میلیارد تومان به بازار وارد کردند. این سهامداران در آذرماه بیش از یک هزار و در 

آبان ماه بیش از 5 هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از بازار خارج کرده بودند.

خالص  ورود پول حقیقی به سهام

 
ë  افزایش 12درصدی ارزش معامالت خرد

در پایان معامالت هفته گذشــته میانگین ارزش معامالت خرد به ۸ 
هزار و 6۳۰ میلیارد تومان رســید که در مقایســه با میانگین ۷ هزار و 64۰ 

میلیارد تومانی هفته قبل از آن حدود ۱۲ درصد رشد نشان داد.

روند ارزش معامالت خرد

 

با انتشــار گزارش هــای تولید و فروش 
شــرکت های الســتیکی فعال در بازار 
سرمایه مشــخص شــد این شرکت ها 
طــی ۹ ماهــه ۱4۰۱ توانســته اند مقدار 
تولیــد و فــروش خــود را در مقایســه 
بــا مــدت مشــابه ســال قبــل افزایش 

دهند. 
بــه گــزارش چابک آنالیــن، بر این 
اســاس آمــار تجمعی تولیــد و فروش 
صنعــت الســتیک در بــورس بــرای ۹ 
 ۱4۰۱ مــاه  آذر   ۳۰ بــه  منتهــی  ماهــه 
نشان می دهد، شــرکت های الستیکی 
بیــش از ۱6۱ هــزار و ۳56 تــن تولیــد 
داشــته اند که این عنوان در مقایسه با 
تولیــد ۱55 هــزار و 4۹4 تن در ۹ ماهه 
افزایــش  درصــد   ۳.۷ حــدود   ،۱4۰۰

یافته است.
همچنیــن بــر اســاس آمــار فروش 
منتشــر شــده، مجموع مقــدار فروش 
شــرکت های  الســتیکی  محصــوالت 
بورســی در ۹ ماهــه ۱4۰۱ حــدود ۱66 

هــزار و 45۸ تــن بــوده که ایــن عنوان 
نیــز در مقایســه با مدت مشــابه ســال 
قبل به میزان 6.۲ درصد رشــد داشته 

است.
از نظــر درآمــد نیــز این شــرکت ها 
ارزش  مذکــور  مــدت  در  توانســته اند 
طــور  بــه  را  خــود  درآمد هــای  ریالــی 

میانگین 4۲ درصد افزایش دهند.
الســتیک  صنعــت  کلــی  طــور  بــه 
گــروه  بــه چهــار  را  محصــوالت خــود 
هدف متشــکل از نماینــدگان فروش، 
خودروســازان، شــرکت ها و سازمان ها 
فــروش  بــه  صادراتــی  بازار هــای  و 

می رساند.
البتــه بــا توجــه بــه کمبــود تایــر و 
افزایــش قیمــت آن در داخل کشــور، 
از شــهریور ســال ۱۳۹۷ صــادرات این 
صنعــت،  وزارت  طــرف  از  محصــول 
معــدن و تجــارت ممنــوع شــد و ایــن 
لغــو   ،۱4۰۰ مــاه  دی  در  ممنوعیــت 
صــادرات  مجــوز  تایرســازان  و  شــد 

و  ســواری  تایــر  درصــد   ۱۰ حداکثــر 
را  راهســازی  و  کشــاورزی  درصــد   ۳۰
دریافــت کردند. همچنیــن در تیر ماه 
۱4۰۱، شرکت های الســتیکی توانستند 
مجــوز صــادرات تمامــی محصــوالت 
خــود را کســب کننــد. امــا با توجــه به 
وقفــه به وجــود آمده، درحــال حاضر 
قابــل  وزن  صادراتــی  محصــوالت 

توجهــی از درآمدهــای این صنعت را 
پوشش نمی دهد اما انتظار می رود در 
ســال های آینده صادرات محصوالت 
بــا  را  الســتیکی ها  سود ســازی  بتوانــد 

تغییر قابل توجهی روبه رو کند.
از طرفی، طی این ســال ها واردات 
تایــر نیــز بــا محدودیت هــای زیــادی 
موضــوع  ایــن  و  اســت  شــده  روبــه رو 

را  داخلــی  تایرســازان  بــرای  تقاضــا 
افزایش داده است.

 در ایــن بیــن گروه صنعتــی بارز با 
در اختیــار داشــتن بیــش از 46 درصد 
از کل تولیــد وزنــی الســتیک در ایــران 
در مقــام نخســت تولیدکننــدگان این 
صنعــت قــرار می گیــرد. الزم بــه ذکر 
اســت در ســال ۱4۰۰ کل تولید تایر در 
ایــران بیــش از ۲6۷ هزار تــن بوده که 
۱۲5 هــزار تــن در گروه صنعتــی بارز، 
۳5.5 هــزار تن در شــرکت کویر تایر و 
۲۷ هــزار تن در شــرکت آرتــا ویل تایر 

تولید شده است.

ë  مهم ترین دســتوری؛  قیمت گــذاری 
الستیکی ها چالش 

اینکــه  بــا  گذشــته  ســال های  طــی 
شرکت های الستیکی نهاده های مورد 
نیــاز در فراینــد تولیــد خــود را در بازار 
و به صــورت آزاد خریــداری می کننــد، 
قیمت هــای  بــا  را  خــود  محصــوالت 

اعالم شده از طرف ســازمان حمایت 
تولیدکننــدگان  و  مصرف کننــدگان  از 
بــه فروش می رســانند و ایــن موضوع 
حاشــیه ســود این صنعت را به شدت 

کاهش داده است.
کــه  تایرســازان  خصــوص  ایــن  در 
افزایــش  مجــوز  پیگیــری  حــال  در 
افزایــش  همچنیــن  و  تایــر  قیمــت 
بهره وری خطــوط تولید خود هســتند 
ســعی کرده انــد از ایــن طریــق تداوم 

سود سازی خود را بهبود بخشند.
نــرخ  در  افزایــش  حــال،  ایــن  بــا 
مواد اولیه باعث شــده تا میزان ســود 
نیمــه  در  ســازان  الســتیک  خالــص 
نخســت ســال جاری نســبت بــه ســال 
۱4۰۰ بــا کاهش قابــل توجهی رو به رو 
 )P/E( شــود و نسبت قیمت به درآمد
ســهام صنعت نیــز با قــرار گرفتن در 
محدوده عدد ۲۸.۳، نســبت به سایر 
کل بــازار ســهام از ارزندگــی کمتــری 

برخوردار باشد.
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