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بخش هفتم  :معرفی کتاب
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بازار سرمایه در هفته ای که گذشت….
بورس تهران برای سوومین هفته متوالی شواه اتت مااگر الو ی خود بود .به این ترتیب در هفته منتهی به  ۲۴دی دماسون الو ی تاالر شویشوهای با اتت  ۶ /۲درلو ی مواجه شو  .هاممان با کاه

یات

سوها ،بازیگران حقیقی میم خالص تروش مثبتی را ثبت کردم  .در هفته منتهی به  ۲۴دیماه از  ۳۸لونتت تتا بورسوی شواه خرو مق ینگی حقیقی از سوها ،زیرمجاوعه  ۲۷گروه بودیم .در این میان
گروههای کامودیتیمحور بیشووترین تروش حقیقی را تجربه کردم  .از این رو گروه ت مات اسوواسووی که طی هفتههای گذشووته با لال

تتیین دسووتوری یات توالد دسووت و جنجه مر ،میکرد شوواه

جابهجایی سوهامی به ارزش  ۹۱۵می یارد و  ۹۵۲می یون تومان از سوب سوها ،حقیقیها به جرتفوی متام هگران عا ه بازار بودم  .جاالیشویها میم هفته گذشوته را با شورایم مشوابهی به جایان رسوام م  .طی
متامالت هفتگی این گروه شاه خرو سهامی به ارزش  ۶۵۴می یارد و  ۲۶۲می یون تومان از سب سها ،متام هگران حقیقی بازار بودیم .زیان دارم گان لن وق  ETFجاالیشی یکم هر روز اتمای

با وجود لیرگی رمگ رمم بر تاب وی متامالتی بورس در هفتهای که گذشوت اما سوهامی بودم که مورد توجه سوهام اران خرد وا

جی ا میکن .

ش م  .در این خصوص میتوان به زیرمجاوعههای گروه سیاان آهک و

گچ اشاره کرد .در این گروه طی هفته منتهی به  ۲۴دی سهامی به ارزش  ۱۳۷می یارد و  ۳۶۶می یون تومان از جرتفوی حقو یها به سب سها ،متام هگران حقیقی بورس تهران اتموده ش  .دیگر گروهی
که توامسوت جایگاهی در لیسوت خری حقیقیها به خود اختصواص ده لونتت ماشوینآالت و تجهیمات بود .این گروه طی متامالت هفته گذشوته با جابهجایی سوهامی به ارزش  ۶۷می یارد و  ۷۶۰می یون
تومان در مسیر حقو ی به حقیقی هاراه ش  .رایامهایها میم شرایم مشابهی را تجربه کردم و حقیقیها خالص خری ی به ارزش  ۴۵می یارد تومان در این گروه ر م زدم .
حجم و ارزش متامالت هفته گذشته

خری و تروش حقیقی و حقو ی در بازار (هفته لهار ،دی ماه)
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اخبار ایران و جهان
•

جیشنهاد سازمان بورس به مج س  :شرکتهای بورسی که از سود امباشته اتمای

•

جو بای ن رییس جاهوری منتخب آمریکا جنجشونبه شوب برمامه خود برای احیای ا تصواد کشوور که در اثر هاه گیری کروما ضوربه خورده را با جیشونهاد  ۱.۹تری یون دالری برای بهبود ا تصوادی

سرمایه می هن از مالیات متاف شوم .

اعال ،کرد .این طرح شامل جرداخت  ۱۴۰۰دالر به هر آمریکایی خواه بود.
•

عا ه دالیل رشو یات مفت کاه

سوح خخایر مفتخا ،آمریکا برای جنجاین هفته متوالی هاممان با امتظار بازار مبنی بر تمریق لن ین همار می یارد دالر مق ینگی توسوم بای ن به ا تصواد

او دمیا است.
•
•

ج ی ترین گمارش ماهامه اوجک مشان می ده یات مفت سنگین ایران در ماه میالدی گذشته ش
متامالت مسوکن در جایتخت برای دومین ماه متوالی هم با کاه
کاه

دالر و  ۳۲سنت متاد  ۱۴.۷درل مسبت به موامبر اتمای

داشت.

ابل توجه هاراه بود .جس از اینکه در آبانماه خری و تروش م ک با اتت  ۴۸درلو ی مواجه شو بازار مسوکن در آخرماه میم

 ۴۳درل و متامالت را تجربه کرد .طی آخرماه در کل شووهر تهران تقم  ۲همار و  ۵۵۰م ک خری و تروش ش و ه در حالی که در آبان تت اد متامالت امجا ،ش و ه  ۴همار و  ۴۶۰واح

مسکومی بوده است.
•
•

بازخری اوراق از بامک ها توسم بامک مرکمی در مح وده مرخ  ۲۱.۵ - ۲۰.۵درل لورت گرتت که تغییری مسبت به گذشته م اشت.
با حضوور وی وو کنفرامسوی رویس جاهور جاالیشوگاه مفت خا ،توق سونگین شورکت جارس بهین جاالی

مفت شوم با سورمایهگذاری ارزی  ۱۶۴می یون دالر و ظرتیت تولی  ۳۵همار بشوکه یر در

روز اتتتاح می شود.
•

م یرعامل لن وق توسته م ی از تمریق  ۲۵۰۰می یارد تومان در مرح ه دو ،حاایت این لن وق از بورس تا جایان سا خبر داد.

•

در حالی که بازارهای آمریکا سوورخوش از تمریق مق ینگی ج ی برای عبور از بحران کروما هسووتن بازارهای آسوویایی درگیر ابتالی مج د لین به ویروس کروما و مگرامی از هاه گیری مج د
جهامی ش ه ام .

•

بازارهای اروجایی میم باروم کاهشوی متامالت را آااز کردم و به این ترتیب در بازارهای آتی این منحقه شواخص یورواسوتاکس با اتت  ۰.۶درلو ی روبه رو شو و شواخص داکس آلاان میم ۰.۶
درل منفی ش و توتسی لن ن  ۰.۳درل اتت کرد.

•

تاثیر اتت شاخص کل بازار سرمایه بر ارزش سها ،ع الت باعث ش که سها ،ع الت به کف یات جیشین خود برگردد.

4

بخش دوم
آمار و اطالعات بازار در هفته گذشته
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آمار و اطالعات بازار سرمایه در هفته گذشته
شاخص هفتگی

باز

بیشترین مقدار

کمترین مقدار

بسته

میزان تغییر

درصد تغییر

شاخص کل بورس

1303464

1312753

1229836

1229836

-80920

-%6.17

شاخص فرابورس

19103

19231

18320

18320

-756

-%3.96

بیشترین افزایش بازدهی هفتگی
کسرا
غشاذر
سصفها
چخزر
وپست
کشرق

بیشترین کاهش بازدهی هفتگی
دحاوی
دی
کاما
ورازی
زمگسا
گکوثر

% 35
%23
%23
%21
%20
%19

بیشترین P/E
کبافق 
خکمک
بایکا
سیالم
معیار







کمترین P/E


وسلرستا 
وسمازن
پترول
وصنعت
وبوعلی


بیشترین EPS
شفن 
زاگرس
دشیری
فنورد
پارس





3011
11992

-%64
-%21
-%20
-%19
-%19
-%19






کمترین EPS



سمایه 
رتکو
ولیز
سایرا
سپرمی
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نمودار شاخص بورس
/


/

نمو دا ر شا خص فرابو رس






/


/



مقدار شاخص بورس
/













مقدار شاخص فرابورس


Millions
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صنایع با بیشترین و کمترین های بازده در هفته گذشته

محصوالت
کاغذی

چوب

نساجی

حمل و نقل بار
زمینی

شیرینیجات

زغال سنگ

ماشین االت
الکتریکی

/%

/%

/%

/%

/%

/%

/%

تولید کود و
ترکیبات
نیتروژن

کانی های
فلزی

فراورده های
نفتی

خدمات
رفاهی-برق

چاپ و نشر

/%

/%

/%

/%

/%

سایر محصوالت
وسایل خانگی
کانی غیرفلزی

محصوالت لبنی

/%

/%

/%

کاشی و
سرامیک

نوشیدنی

تولید فلزات
گرانبهای
غیراهن

هتل و
رستوران

تجهیزات
مخابراتی

/%

/%

/%

/%

بازده هفتگی

 /%بازده هفتگی
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روند بازارهای موازی در هفته گذشته
روند هفتگی قیمت انس طال ( دالر )

روند هفتگی قیمت طالی آبشده




/



/



/
/



/

بازدهی بازار های موازی در هفته چهارم دی ماه 99
دالر

سکه

طال عیار 18

روند هفتگی قیمت طالی  18عیار
بورس








-6/17%

-6/25%

-9/95%



-10/21%



بﺨﺶ ﺳﻮم
بﺎزارﻫﺎی ﺟهﺎین


١٣٩٩ ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم دی ﻣﺎە
ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ

15-Jan-21


14-Jan-21


13-Jan-21


12-Jan-21


11-Jan-21






















Crude Oil

ﻧﻔﺖ ﺧﺎم



Brent crude oil

ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ





Natural gas

ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ







Gold

ﻃﻼ









Silver

ﻧﻘﺮه











Copper

ﻣﺲ











Steel

ﻓﻮﻻد











Lead

ﺳﺮب











Zinc

زﯾﻨﮏ











Iron Ore

ﺳﻨﮓ آﻫﻦ

15-Jan-21


14-Jan-21


Bitcoin

ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل

EUR/USD

ﯾﻮرو ﺑﻪ دﻻر







13-Jan-21



12-Jan-21



11-Jan-21



ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم دی ﻣﺎە ١٣٩٩
ﻃﻼ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳـﯽانﺑﯽﺳـﯽ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻃﻼ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت دﯾﺸـﺐ ﺑﺎ ﺷـﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺷـﺪ دﻻر ﺳـﻘﻮط ﮐﺮد .در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ وﻗﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ )ﺑﺎﻣﺪاد ﺷـﻨﺒﻪ ﺑﻪ وﻗﺖ ﺗﻬﺮان( ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻘﺪي ﻫﺮ اوﻧﺲ ﻃﻼ در ﺑﻮرس ﻟﻨﺪن ،اﺳﭙﺎتﮔﻠﺪ 1.08 ،درﺻﺪ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد و ﺑﻪ 1٫829.3
دﻻر رﺳﯿﺪ
ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ

ارزش دﻻر در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻟﻒ ،در ﮐﺸـﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه روز ﺑﺮوز ﺑﺎ اﻗﺒﺎل ﺑﯿﺸـﺘﺮي ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ" .ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮي ﯾﻮ اس اِي ﺗﻮدي" در
ﻣﻘﺎﻟﻪ اي ،ﺑﻪ ﻧﻮﺳــﺎﻧﺎت اﺧﯿﺮ رﻣﺰ ارزِ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺳــﻌﯽ ﮐﺮده در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﻨﻮﻧﯽ آن ،و ﺟﻬﺶ و ﺳــﻘﻮط ﻫﺎي ﻗﯿﻤﺘﯽ آن ،ﺗﺼــﻮﯾﺮي
روﺷﻦ را اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮي ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت در زﻣﯿﻨﻪ ارزش ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ رﻣﺰ ارز در ﻃﻮل ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ)ﺳﺎل
 ،(2020دﺳـﺖ ﮐﻢ  300درﺻـﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ .از ﺳـﺎل  ،2013ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت اﺧﯿﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﺳـﻮﻣﯿﻦ دوره ﻋﻤﺪه از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ رﻣﺰ ارز
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد .دو دوره ﻗﺒﻠﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎي ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ،ﻫﺮﺑﺎر ﺑﺎ ﺳﻘﻮط ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪِ  80درﺻﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

Gold
1860
1850
1840
1830
1820
1810

Bitcoin

دﻻر

Thousands

ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از روﯾﺘﺮز ،در ﺧﺒﺮي ﺑﺪ ﺑﺮاي اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ ،رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ﻣﻨﻔﯽ  0.7درﺻﺪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ،ﺳﻮﻣﯿﻦ رﺷﺪ
ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺨﺎرج ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺎر اﺻﻠﯽ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﺮ دوش ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن
رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اي از اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺣﯿﺎي ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل  2021ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ و دﺷﻮارﺗﺮ از ﭼﯿﺰي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﮐﻨﻮن ﭼﯿﺰي ﺣﺪود  21ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن و  284ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪن ﺧﻮد را آﻣﺎده روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﻋﻈﯿﻢ  1.9ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻري ﺑﺮاي ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺗﺒﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدي وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
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32/00

ﻧﻔﺖ

واردات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﭼﯿﻦ رﮐﻮرد زد .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از روﯾﺘﺮز ،واردات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﭼﯿﻦ
در ﺳﺎل  2020ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ  7.3درﺻﺪ ﺟﻬﺶ
ﮐﺮد و رﮐﻮردي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ و ﺷﻮك
اﻗﺘﺼﺎدي آن در آﻏﺎز اﻣﺴﺎل ،واردات ﻧﻔﺖ ﭼﯿﻦ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم و ﺳﻮم رﺷﺪي ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .در ﺳﺎل  2020ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪار ﻧﻔﺖ ﺟﻬﺎن رﻗﻢ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ  542.37ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ،ﯾﺎ 10.85
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ در روز ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺧﺮﯾﺪاري ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ دادهﻫﺎي اداره ﮔﻤﺮك واردات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم
ﭼﯿﻦ در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ  38.47ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﻌﺎدل  9.06ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ در روز ﺑﻮده اﺳﺖ.
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بخش چهارم
تحلیل تکنیکال
رشکت های گروه دی
رشکت های بنیاد شهید



هفته چهارم دی ماه 1399

زشریف

در نماد زشرریف همانطور که در هفته ی گذشرته ی ووتت ششرارش شر ی ت مع وا شز نشکبه وه ود ندش ی 35800ریال تا ت مع 24532ریال ریزش دششرته شترع ی در ررورز شز دترع رات شی نا ه
مایع پ ه رنی ت مع 20000ریال خوشه وود.
نام شرکع واالتری ت مع کمتری ت مع ت مع پایانی
زشریف







جم وااوالز -و ل ون تهم شرزش وااوالز -و ل ارد ریال وازدهی هفته (درر ) وازدهی رباع (درر )







هفته چهارم دی ماه 1399

بزاگرس

در نماد وزشگرس پ رن تدل ل هفته های تبل پس شز شز دتع رات کانال 10000ریال ت مع ریزش های تبگ بی رش تجروه کردش شتع ی شنتظار وی رند ود ندش ی مایتی 6836ریال تا 8361ریال پایان
ووج شرال ی تهم واش .
نام شرکع واالتری ت مع کمتری ت مع ت مع پایانی
وزشگرس







جم وااوالز -و ل ون تهم شرزش وااوالز -و ل ارد ریال وازدهی هفته (درر ) وازدهی رباع (درر )







هفته چهارم دی ماه 1399

ثشاهد

در نماد ثشاه پس شز شکسته ش ش ت مع 22866ریال ی ود ندش ی مایتی 14211ریال تا  18901ریال وه نظر ود ندش ی وباتبی ورشی وازگشع ت مع واش .
نام شرکع واالتری ت مع کمتری ت مع ت مع پایانی
ثشاه







جم وااوالز -و ل ون تهم شرزش وااوالز -و ل ارد ریال وازدهی هفته (درر ) وازدهی رباع (درر )







هفته چهارم دی ماه 1399

زکوثر

در زکوثر طبق تدل ل هفته های تبل شتگوی تر نشانه در ال تشک ل شتع ی تا زوانی که مایع 22838ریال شکسته نشود ی شه شف شتگو پاورجا شتع.
نام شرکع واالتری ت مع کمتری ت مع ت مع پایانی
زکوثر







جم وااوالز -و ل ون تهم شرزش وااوالز -و ل ارد ریال وازدهی هفته (درر ) وازدهی رباع (درر )






هفته چهارم دی ماه 1399

وآوا

در نماد نآنش طبق پ ه و بی هفته های گذشته ت مع وقانوع 9047ریال رش شکسته ن در ال تسع وقانوع تقف گذشته خود شتع ی وقانوع دشیباو ک ن همچب

شتتایت ک پ ه رن کار رش ورشی

رش و شتر تخع خوشه کرد .
نام شرکع واالتری ت مع کمتری ت مع ت مع پایانی
نآنش

جم وااوالز -و ل ون تهم شرزش وااوالز -و ل ارد ریال وازدهی هفته (درر ) وازدهی رباع (درر )
وتوتف



هفته چهارم دی ماه 1399

زماهان

در نماد زواهان همانطور که در هفته های گذشته ششارش ش ت مع وه ه ف وورد نظر رت ش ن در ال تسع وقانوع 33713ریال خود شتع  .دررورز نشکبه وه شی وقانوع ت مع و توشن در گام شنل
تا ود ندش های 24000ریال شرالح دششته واش .
نام شرکع واالتری ت مع کمتری ت مع ت مع پایانی
زواهان







جم وااوالز -و ل ون تهم شرزش وااوالز -و ل ارد ریال وازدهی هفته (درر ) وازدهی رباع (درر )









هفته چهارم دی ماه 1399

ثعمرا

در نماد ثامرش وا توجه وه رنن نزنتی تهم شگر ت مع کف آخر خود رش شز دتع و ه ی ود ندش ی ت متی 10000ریال دنر شز شنتظار ن سع.
نام شرکع واالتری ت مع کمتری ت مع ت مع پایانی
ثامرش







جم وااوالز -و ل ون تهم شرزش وااوالز -و ل ارد ریال وازدهی هفته (درر ) وازدهی رباع (درر )









هفته چهارم دی ماه 1399

غدام

وا وررتی نمودشر رنزشنه تهم خورشک دشم پرارس شراه هسرت م کره راترار رکتری ت مرع درنن یرک کانرال رراودی ولب ور تی شترع کره در آخرری رشر ت رتمبر ترهم شراه ورخرورد ت مرع
وه تقف کانال در ود ندش  59هزشر تووران ورودیم ن در رال اررر ت مرع در اراز شررال ی شترع کره یکری شز وهمترری ترطوح مرایتی ترهم خرم و رانی شیر کانرال شترع کره ر ند ت متری
 40-42هزشر تووان وی توشن یک تطح پر پتانس ل ورشی وازگشع ت مع ن خاتمه شرالح واش .
نام شرکع واالتری ت مع کمتری ت مع ت مع پایانی
غ شم







جم وااوالز -و ل ون تهم شرزش وااوالز -و ل ارد ریال وازدهی هفته (درر ) وازدهی رباع (درر )







هفته چهارم دی ماه 1399

تکشا

وا وررتری نمودشر ت متی رنزشنه ترهم گسرترش رربایع ن خ واز کشرانرزی شراه هسرت م که ت مع ترهم درنن یک تراختار کانات زش رراودی در ال نوتران شترع ن در آخری ورخورد خود وه ترقف کانال
در ود ندش ت متی  9700تووان ت مع شررالح ت متی وباتربی رش تا کف شی کانال در
شخ ر رشر

ند  50دررر ی رش تجروه نمودش شترع .در نب رنز شخ ر وا جو تربگ

ند ت متی  5500تووان دششرته شترع .ت مع شز کف کانال ورگشرع رن وه واالی خووی رش دششرته ن ت مع طی واش
ارنش در وازشر ترروایه شی ترهم ن ز کمی گارد شررال ی گراته ن همانطور که در تصرویر تدل ل وشراه ش ویشرود

وهمتری ترطح مایتی ورشی ورگشرع ترهم ت مع  6500تووان خوشه وود ن در شدشوه ورشی رشر ترهمی ترقف تبلی ت مع همچبان وه عبوشن وهمتری وقانوع ترهم در ترطح ت متی  9700تووان تلقی
ویگردد.
نام شرکع واالتری ت مع کمتری ت مع ت مع پایانی
تکشا







جم وااوالز -و ل ون تهم شرزش وااوالز -و ل ارد ریال وازدهی هفته (درر ) وازدهی رباع (درر )









هفته چهارم دی ماه 1399

وبوعلی

در نماد نووعلی طبق پ ه و بی هفته های گذشته رنن شرال ی تهم در ال شکل گ ری شتع ی ود ندش ی مایتی 4596ریال تا  5034ریال وی توشن پایان رنن نزنتی تهم واش  .همچب

در

شن یکاتور  RSIشاه ششباع ارنش تهم هست م.
نام شرکع واالتری ت مع کمتری ت مع ت مع پایانی
نووعلی







جم وااوالز -و ل ون تهم شرزش وااوالز -و ل ارد ریال وازدهی هفته (درر ) وازدهی رباع (درر )






هفته چهارم دی ماه 1399

دی

در نماد دی همانطور که شنتظار وی راع ن پ ه و بی و ش پس شز شکسته ش ن مایع دشیباو ک تهم ن همچب

اشار ارنش ووجود رنی تاولو ی ت مع ریزش تبگ بی رش تجروه کرد ی شنتظار وی رند

ود ندش ی 19617ریال تا  26174ریال ود ندش ی ورگشتی تهم واش .
نام شرکع واالتری ت مع کمتری ت مع ت مع پایانی
دی







جم وااوالز -و ل ون تهم شرزش وااوالز -و ل ارد ریال وازدهی هفته (درر ) وازدهی رباع (درر )







هفته چهارم دی ماه 1399

ودی

در و مه دی پس شز رت ن ت مع وه تقف کانال راودی خود شاه شرالح تهم وودیمی ود ند ش مایتی 19000ریال تا 22800ریال ود ندش ی ودکمی ورشی وازگشع هستب در رورز شزدتع رات
شی نا ه وای وبتظر ت مع 15000ریال واش م.
نام شرکع واالتری ت مع کمتری ت مع ت مع پایانی
ندی







جم وااوالز -و ل ون تهم شرزش وااوالز -و ل ارد ریال وازدهی هفته (درر ) وازدهی رباع (درر )






هفته چهارم دی ماه 1399

دماوند

رنن راودی و ان و ز در دوانن شکسته ش ش شتع ی همچب

وا توجه وه شزدتع رات

نام شرکع واالتری ت مع کمتری ت مع ت مع پایانی
دوانن







مایع 52011ریال ی ت مع  46325ریال وه عبوشن مایع ا بونانی تهم در ور له شنل تاول شتکا شتع.

جم وااوالز -و ل ون تهم شرزش وااوالز -و ل ارد ریال وازدهی هفته (درر ) وازدهی رباع (درر )






بﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ
ﺗﺤﻠ�ﻞ ﺑن�ﺎدی ش�ﮐﺖ ت
ﮔﺴ�ش ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﺎورزی


ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم دی ﻣﺎە ١٣٩٩
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﺷـﺮﮐﺖ ﮔﺴـﺘﺮش ﺻـﻨﺎﯾﻊ و ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸـﺎورزي )ﺳـﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم( در ﺗﺎرﯾﺦ  1365/11/15ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺷـﺮﮐﺖ
ﺳـﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺗﺄﺳـﯿﺲ ﺷـﺪه و در ﻣﻮرخ 1365/12/12در اداره ﺛﺒﺖ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ
ﺛﺒـﺖ رﺳـــﯿـﺪ و ﻣﺘﻌـﺎﻗﺒـﺎً از ﺗـﺎرﯾﺦ 1366/06/1ﺷـــﺮوع ﺑـﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﻤﻮده اﺳـــﺖ .ﺷـــﺮﮐـﺖ در ﺗـﺎرﯾﺦ
 1382/06/18ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺻـﻮرﺗﺠﻠﺴـﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ  1382/05/29ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﺳـﻬﺎﻣﯽ
ﻋﺎم ﺗﺒﺪﯾﻞ و در ﺗﺎرﯾﺦ 1382/09/16در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .درﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ،ﺷـﺮﮐﺖ
ﮔﺴـﺘﺮش ﺻـﻨﺎﯾﻊ و ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸـﺎورزي ﺟﺰء ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽ ﻣﺆﺳـﺴـﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺷـﺎﻫﺪ اﺳـﺖ و ﺷـﺮﮐﺖ
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮوه ،ﻣﺆﺳـﺴـﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺷـﺎﻫﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻧﺸـﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ اﺻـﻠﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻬﺮان ،ﻣﯿﺪان ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن

ﭘﺮﭼﻢ ،ﭘﻼك  91و ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ آن در ﺷﻬﺮ زﻧﺠﺎن واﻗﻊ اﺳﺖ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ
ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  2اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﻒ -ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺻﻠﯽ
 .۱ﺗﺄﺳــﯿﺲ ،راه اﻧﺪاز ي و اداره ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ ي ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﺎﺷــﯿﻦ آﻻت ﮐﺸــﺎورزي،
داﻣﭙﺮوري ،ﻣﺮﻏﺪاري ،ﭘﺮورش و ﺻـﯿﺪ آﺑﺰﯾﺎن و ﺧﻮراك دام ﻃﯿﻮر و دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻟﻮازﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﮕﻬﺪار ي ﻣﻮاد ﻟﺒﻨﯽ ﺿـﺮوري ﻫﺴـﺘﻨﺪ از ﻗﺒﯿﻞ دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷـﯿﺮدوش و ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻨﻔﺼـﻠﻪ
آﻧﻬﺎ.
 .۲اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﻋﻢ از ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و واردات و ﺻﺎدرات و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره اي ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﯽ دوره ﻣﻮرد ﮔﺰارش ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎي ﺷﯿﺮدوش ﺛﺎﺑﺖ ،ﻗﻄﻌﺎت و ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎي ﺷﯿﺮدوش و اﻧﻮاع ﻓﺮﯾﻢ ﺷﯿﺮدوش ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ب -ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﺮﻋﯽ
 .۱ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري و ﻣﺸـﺎرﮐﺖ در ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳـﺴـﺎت و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎ و ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﮐﺸـﺎورز ي و داﻣﭙﺮوري ،ﻣﺮﻏﺪاري ،ﭘﺮورش و ﺻـﯿﺪ آﺑﺰﯾﺎن ،ﺧﻮراك دام و ﻃﯿﻮر و ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮآور ي
ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت واﺳﻄﻪ اي و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻬﺎﯾﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻓﻮق.
.۲

ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﭘﺬﯾﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ.

.۳

اﺧﺬ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و ا ﯾﺠﺎد ﺷﻌﺒﻪ و اﻋﻄﺎء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر.

.۴

اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد ي ﻣﺠﺎز و ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮده و ﯾﺎ اﺟﺮاي آن ﺑﺮا ي ﺷﺮﮐﺖ ﺿﺮورت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.



ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم دی ﻣﺎە ١٣٩٩
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ

.۱

ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷـﺮﮐﺖ در  1399/06/31ﻣﺒﻠﻎ 109.956.691.000رﯾﺎل ﺷـﺎﻣﻞ  109.956.691ﺳـﻬﻢ 1000رﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻻزم ﺑ ـ ـﻪ ذﮐﺮ اﺳ ـــﺖ ،ﺑﻤﻮﺟ ـــﺐ ﻣﺼ ـــﻮﺑﻪ ﻣﺠﻤ ـــﻊ ﻋﻤ ـــﻮﻣﯽ ﻓ ـــﻮق اﻟﻌ ـــﺎده ﺻ ـــﺎﺣﺒﺎن ﺳ ـــﻬﺎم در ﺗ ـــﺎرﯾﺦ

ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ

 1399/03/24و ﻣﺠﻮز ﺳــــــﺎزﻣﺎن ﺑــــــﻮرس و اوراق ﺑﻬــــــﺎدار  ،ﺳــــــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷــــــﺮﮐﺖ از ﻣﺒﻠــــــﻎ

ﺷﺮﮐﺖ ذﺧﯿﺮه ﺷﺎﻫﺪ

109.957ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾــﺎل ﺑــﻪ ﻣﺒﻠــﻎ  200.000ﻣﯿﻠﯿــﻮن رﯾــﺎل اﻓــﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘــﻪ ﮐــﻪ ﻓﺮآﯾﻨــﺪ ﻗــﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺗﺸــﺮﯾﻔﺎت

ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ

ﺛﺒـﺖ آن در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ

"ﻧﻤﻮدار اراﯾﻪ ﺷﺪه ﭘﺲ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ"

ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﺷﺮﮐﺖ آراﭘﺮداز ﭘﺎرس

ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷـﻤﺎره  183763ﻣﻮرخ  1375/ 6 /13اداره ﮐﻞ ﺻـﻨﺎﯾﻊ اﺳـﺘﺎن زﻧﺠﺎن ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري

ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ

از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  2.500دﺳـﺘﮕﺎه اﻧﻮاع ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﺷـﯿﺮدوش ﺳـﯿﺎر و ﺛﺎﺑﺖ و ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻨﻔﺼـﻠﻪ آﻧﻬﺎ و 400

ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ














دﺳـﺘﮕﺎه ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸـﯽ در ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻨﻔﺼـﻠﻪ آﻧﻬﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ  1375/05/01آﻏﺎز ﺷـﺪه
اﺳـﺖ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳـﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ رﮐﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﺬﮐﻮر ،ﺷـﺮﮐﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ
اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷــﻤﺎره  18140ﻣﻮرخ  1378/2/04از اداره ﮐﻞ ﺻــﻨﺎﯾﻊ اﺳــﺘﺎن ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ  170دﺳــﺘﮕﺎه اﻧﻮاع ﺳــﯿﺴــﺘﻤﻬﺎي داﻧﺨﻮري اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷــﻤﺎره  182421ﻣﻮرخ
 1379/02/01از اداره ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﻇﺮ ﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ 17ﺗﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﺮﻏﺪاري و ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي داﻧﺨﻮري اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ،ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود  95درﺻﺪ ﺑﺎزار در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎي ﺷﯿﺮدوش و ﺣﺪود  41درﺻﺪ ﺑﺎزار در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎي ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﺎورزي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
واﺑﺴﺘﮕﯽ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ دام و ﻃﯿﻮر
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﺷـﺮﮐﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻـﻨﺎﯾﻊ دام و ﻃﯿﻮر ﮐﺸـﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻃﺒﻌﺎً ،اﮔﺮ ﺷـﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼـﺎدي ﺑﺮاي ﺗﻮﺳـﻌﻪ و روﻧﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي داﻣﭙﺮوري و ﭘﺮورش ﻃﯿﻮر ﻣﻬﯿﺎ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ

ﺑﺎ آن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮوز ﮐﺮدن ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﻮﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.



ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم دی ﻣﺎە ١٣٩٩
ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮوش

روﻧﺪ ﻓﺮوش)ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(

ﻃﯽ ﺷـﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴـﺖ ﺳـﺎل ﺟﺎري ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺷـﺮﮐﺖ 714دﺳـﺘﮕﺎه از اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ 212
دﺳـﺘﮕﺎه اﻧﻮاع ﻓﺮﯾﻢ ﺷـﯿﺮدوش ﺛﺎﺑﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ 303درﺻـﺪي درﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻧﺸـﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻃﯽ اﯾﻦ دوره
ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﻧﻮاع ﻓﺮﯾﻢ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي را ﺑﻔﺮوش ﻧﺮﺳـﺎﻧﺪه اﺳـﺖ و از اﯾﻦ رو ،در ﺑﺨﺶ ﻓﺮوش ﺷـﺎﻫﺪ رﺷـﺪ
 164درﺻـﺪي ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﯿﻢ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول ﻓﻮق ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳـﺘﮕﺎه اﻧﻮاع




ﺷـﯿﺮ دوش ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳـﻬﻢ75دردﺻـﺪي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧﯽ ﻧﺮخ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻃﯽ اﯾﻦ دوره در
ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑﺎ دوره ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺳـﺎل ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﯾﺶ  4درﺻـﺪي را ﻧﺸـﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸـﯽ از اﯾﻦ



اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﺷـﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﺮوش ﺑﻮده اﺳـﺖ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي رﺷـﺪ  4درﺻـﺪي در ﻧﺮخ ﻓﺮوش ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺼـﻮﻻت



ﻓﺮوش ﻃﯽ اﯾﻦ دوره در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 166درﺻﺪ رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.






ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  164درﺻـﺪي در ﺗﻌﺪاد ﻓﺮوش و 4درﺻـﺪي در ﻧﺮخ ﻓﺮوش درآﻣﺪ ﺣﺎﺻـﻞ از








ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ1400

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ1399
روﻧﺪ

ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮوش )رﯾﺎل(




ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ1400



ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ1399







ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل98







ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل97

ﺟﻤﻊ ﻓﺮوش




ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل97

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل96

اﻧﻮاع ﻓﺮﯾﻢ ﺷﯿﺮ دوش ﺛﺎﺑﺖ

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ

اﻧﻮاع ﺷﯿﺮ دوش ﺛﺎﺑﺖ

اﻧﻮاع ﺷﯿﺮ دوش ﺳﯿﺎر

ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت

اﻧﻮاع ﻓﯿﺪر ﻣﯿﮑﺴﺮ

ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي

ﺳﺎﯾﺮ

ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ



















ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل98

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل96

ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪات )دﺳﺘﮕﺎه(


























ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ1400

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ1399

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل98

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل97

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل96

اﻧﻮاع ﻓﺮﯾﻢ ﺷﯿﺮ دوش ﺛﺎﺑﺖ

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ

اﻧﻮاع ﺷﯿﺮ دوش ﺛﺎﺑﺖ

اﻧﻮاع ﺷﯿﺮ دوش ﺳﯿﺎر

ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت

اﻧﻮاع ﻓﯿﺪر ﻣﯿﮑﺴﺮ



ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم دی ﻣﺎە ١٣٩٩
ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮاد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﯿﺶ از90درﺻﺪ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﺗﮑﺸﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﺪه ﺧﺮﯾﺪﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت و ﻟﻮازم اوﻟﯿﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺑﺎزار ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 75درﺻﺪ
ﺧﺮﯾﺪاري ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﺑﺎر و دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ20درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮرم ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه )ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(




ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ1400

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ1399

در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎﺧﺖ

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل 98

ﺳﺮﺑﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل 97

دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل 96




ﻣﻮاد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﺮﻓﯽ

ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه  -درﺻﺪ ﺗﻮزﯾﻊ



ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ1400

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ99

در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎﺧﺖ

ﺳﺮﺑﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل 98

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل 97

دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل 96




ﻣﻮاد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﺮﻓﯽ



١٣٩٩ ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم دی ﻣﺎە
ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ
ﺷﺮح











ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ و ﺑﺪﻫﯽ





ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ







ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ







داراﯾﯽ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﻬﻮد







ﺳﻮد )زﯾﺎن ( اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ







داراﯾﯽ ﻫﺎي ﻧﺎ ﻣﺸﻬﻮد







ﺟﻤﻊ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ







ﺳﺮﻣﺎﺑﻪ ﮔﺬاري ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت







ذﺧﯿﺮه ﻣﺰاﯾﺎي ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن







ﺳﺎﯾﺮ داراﯾﯽ ﻫﺎ







ﺟﻤﻊ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎي ﻏﯿﺮﺟﺎري







ﺟﻤﻊ داراﯾﯽ ﻫﺎي ﻏﯿﺮﺟﺎري











ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎي ﺟﺎري















ﺷﺮح



داراﯾﯽ ﻫﺎ
داراﯾﯽ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﺟﺎري

داراﯾﯽ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﺟﺎري







ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ ﻫﺎ







ﺳﻔﺎرﺷﺎت و ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ







ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎري







ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﻮاد ﮐﺎﻻ







ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ







درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري و ﺳﺎﯾﺮ درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﻫﺎ







ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ







درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎري







ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟﯽ







ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت







ذﺧﺎﯾﺮ







ﻣﻮﺟﻮدي ﻧﻘﺪ







ﭘﯿﺶ درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺎ







ﺟﻤﻊ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎي ﺟﺎري













ﺟﻤﻊ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ







ﺟﻤﻊ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ و ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ





















ﺟﻤﻊ داراﯾﯽ ﻫﺎي ﺟﺎري
ﺟﻤﻊ داراﯾﯽ ﻫﺎ

١٣٩٩ ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم دی ﻣﺎە
(ﺻﻮرت ﺳﻮد)زﯾﺎن
 ﻣﺎﻫﻪ6 ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

6 ﻋﻤﻠﮑﺮد واﻗﻌﯽ
99ﻣﺎﻫﻪ اول

ﻋﻤﻠﮑﺮد

1398واﻗﻌﯽ

6 ﻋﻤﻠﮑﺮد واﻗﻌﯽ
98ﻣﺎﻫﻪ اول

1397واﻗﻌﯽ

1396واﻗﻌﯽ















ﻓﺮوش

















ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻي ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ

















ﺳﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ





1400 ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

1399 ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ



 

99دوم

ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﻋﻤﻠﮑﺮد

(ﺷﺮح)ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل













 اداري و ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻓﺮوش













ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶ ارزش درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﻫﺎ

















ﺳﺎﯾﺮ درآﻣﺪﻫﺎ

















ﺳﺎﯾﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ

















ﺳﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ













ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ

















درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎ

















اﻗﻼم ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ-ﺳﺎﯾﺮ درآﻣﺪﻫﺎ

















ﺳﻮد ﻗﺒﻞ از ﻣﺎﻟﯿﺎت

















ﻣﺎﻟﯿﺎت

















ﺳﻮد ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت

















(ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه)رﯾﺎل

















ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

















(ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﺪﯾﺪ)ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل





:1400  اﻟﯽ1399 ﺑﺮآورد ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ
3  ﺑﺎ رﺷـﺪ1400  ﺑﺮآورد ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳـﯽ ﻣﻘﺪار ﻓﺮوش ﺑﺮاي ﺳـﺎل ﻣﺎﻟﯽ، در ﺿـﻤﻦ. ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ99  ﻣﺎﻫﻪ اول و ﺳـﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳـﻮم6  ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ99  ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳـﺎل3 ﺑﺮآورد ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳـﯽ ﻣﻘﺪار ﻓﺮوش ﺑﺮاي

•

. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ1399 درﺻﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ
 درﺻـﺪ25  ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ1400  ﻧﺮﺧﻬﺎي ﻓﺮوش ﺷـﺮﮐﺖ در ﺳـﺎل، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﺑﺪون اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﻣﺠﺪدي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ،ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳـﺎل ﺟﺎري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ اﺧﯿﺮ3ﻧﺮﺧﻬﺎي ﻓﺮوش ﺷـﺮﮐﺖ در
. و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ99 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ


•

ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم دی ﻣﺎە ١٣٩٩
•

ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪات در ﺳﺎﻟﻬﺎي  1399و  1400ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در ﺑﻮدﺟﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

•

دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد  6ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ.

•

ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﻌﺎدل ﻋﻤﻠﮑﺮد  6ﻣﺎﻫﻪ اول  99در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

•

ﺑﺎ ﻣﻔﺮوﺿـﺎت و ﺷـﺮاﯾﻂ ﺟﺎري ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﺮاي ﭘﺎﯾﺎن ﺳـﺎل  1399ﺳـﻮدي ﻣﻌﺎدل 1.701رﯾﺎل و ﺑﺮاي ﺳـﺎل ﻣﺎﻟﯽ  1400ﺳـﻮدي ﻣﻌﺎدل 1.093رﯾﺎل ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸـﺨﺺ اﺳـﺖ ,ﺳـﻮد ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﮑﺸـﺎ
ﺷﺪﯾﺪاً ،ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺮخ و ﻣﻘﺪار ﻓﺮوش ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

•

ﺷـﺮﮐﺖ ﮔﺴـﺘﺮش ﺻـﻨﺎﯾﻊ و ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸـﺎورزي در 6ﻣﺎﻫﻪ اول 1399ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺳـﭙﺮده ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺒﻠﻎ  244ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل درآﻣﺪ ﺷـﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ درآﻣﺪ ﺑﺮاي ﺳـﺎل
آﯾﻨﺪه ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  50درﺻﺪ ﺳﺎل  99ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ.

•

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻓﺮوش ،اداري و ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺳـﺎل ﻣﺎﻟﯽ  1399ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎل ﻗﺒﻞ ﺣﺪود  25درﺻـﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ﮐﻪ ،ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻓﺮوش و ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ 1400
ﻣﻌﺎدل 20درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

روﻧﺪ ﺳﻮدآوري)ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(











ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ۱۴۰۰

ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ۱۳۹۹

ﻋﻣﻠﮑرد واﻗﻌﯽ۱۳۹۸

ﻋﻣﻠﮑرد واﻗﻌﯽ۱۳۹۷

ﻋﻣﻠﮑرد واﻗﻌﯽ۱۳۹۶

ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ



بخش ششم
برریس رمز ارزها(بخش اول)


هفته چهارم دی ماه 1399

رمز ارز چیست؟
رمز ارزها از پروتکل های رمزگرافیکی و یا کدهای فوقالعاده پیچیده برای رمزگذاری دیتاهای حساااو و اقتلاآ
اصاوآ پیچیده ریایایات و مدندسای کامتیوتر بنا کردهاقد ک

ها را غیرقابل قدوذ میکند .این پروتکلها همچنین هویت افراد اساتداده کننده از رمز ارزها را مخدی قگ میدارد و ردیابی و پیدا کرد

و هر دولتی دشاوار میکند .رمز ارزها همچنین برای کنترآ شاد غیر متمرکز وود شاناوت میشاوقد .این ب
باقکها و یا ملامات دولت ها کنترلی روی

ها اسااتداده میکنند تا معامالت امنی را فراهم کنند .توسااع دهندگا رمز ارزها این پروتکلها را بر پای
ها را برای هر کسی

معناسات ک تماف فعالیتها و ارزشهای این بازار توسا هما کدهای پیچیده کنترآ و ارزیابی میشاوقد و

ها قدارقد .ارزهای دیجیتاآ امکا معامل شاد توسا ارزهای واقعی را قیز دارا میباشاند و شاما میتواقید در بعضای از مارکت های وا

و صارافی های شاناوت شاده ارزهای

دیجیتاآ وودرا با دالر ،پوقد  ،یورو و  ....جایگزین کنید .وطر اصلی در همین مرحل اتداق میافتد ،جایی ک هکرها و بدافزارها امکا بلوک کرد پوآ شما را در حین این اقتلاآ دارا هستند.
رمز ارز ها  ۷خصیصه کلیدی دارند
•

دیجیتالی بودن :رمز ارز ها فل ب صورت دیجیتالی و بر روی کامتیوترها وجود دارقد .هیچ سک یا اسکناسی در کار قیست.

•

غیر متمرکز :رمز ارز ها سرور مرکزی قدارقد.

•

همتا به همتا :رمز ارز ها ب صاورت قالین از یک شاخب ب شاخب دیگر منتلل میشاوقد .کاربرا رمز ارز از طریق باقک ،پی پاآ یا فیسابو

ها معموالً در میا شبک ای از هزارا کامتیوتر توزیع شدهاقد .شبک هایی ک سرور مرکزی قداشت باشند ،شبک های غیر متمرکز قامیده میشوقد.

دارقد .در دقیای پوآ فیات ،باقکها ،پیپاآ و فیسبو

ب عنوا اشخا

با هم در ارتبا قیساتند.

ها بدو واساط با یکدیگر داد و ساتد

ثالث معتمد شناوت میشوقد .اما در دقیای رمز ارز ها هیچ شخب ثالث معتمدی وجود قدارد.

•

نام مستعار :برای استداده از رمز ارز ها یا ب تملک در ورد

•

بدون نیاز به اعتماد :برای اساتداده از سایساتم الزف قیسات لزوماً ب شاخب یا ساازما دیگری برای قظارت و کنترآ دارایی وود اعتماد کنید .کاربرا در هم حاآ کنترآ کامل پوآ و اطالعات وود را در اوتیار

ها الزف قیست حتما اطالعات شخصی وود را ارائ کنید .شما می تواقید با یک قاف مستعار و ب صورت قاشناو ب معامل رمز ارزها بتردازید.

دارقد.
•

رمز نگاری شدد ::هر کاربر کد ویژه ای دارد ک از دساترسای ساایر کاربرا ب اطالعات او جلوگیری میکند .این عمل رمزقگاری گدت میشاود و هک کرد

تلریباً غیرممکن اسات .اقجاسات ک بخ

کریتتو از

اصطالح کریتتوکارقسی وارد بازی می شود.کریتتو ب معنی رمزقگار شده و مخدی شده است .وقتی اطالعات از طریق رمزقگاری مخدی میشود ،اصطالحاً میگویند اطالعات رمزقگاری شده است.
•

جهانی :هر کشااور ارز مخصااو

ب وودش دارد ک ب

ارز فیات میگویند .اقتلاآ ارزهای فیات در سااطج جداقی کار دشااواری اساات .رمز ارز ها را ب راحتی میتوا ب سااراساار جدا ارساااآ کرد .ارزهای

رمزقگاری شده ب ارزهای بدو مرز موسوفاقد.
تاریخچه رمز ارزها
ارزهای دیجیتاآ مدتها قبل از اینک اولین ارز مجازی ب وجود بیاید ب عنوا یک سااوتار تووریک وجود داشات تا بتواقد جایگزینی برای مدآ فعلی مبادالت و پوآهای رایج بشاود .در اوایل ده  ۸۰میالدی یک رمزقگار
مریکایی با قاف دیوید چاوف الگوریتمی را با قاف بلیندینگ طراحی کرد ک در رمزگذاری مدر وب امروزی قیز ب عنوا هساات مرکزی ب کار گرفت میشااود .در اواور دوره هدتاد چاف ب هلند قلل مکا کرد و سااعی در
تجاری سازی بلیندد مانی داشت و شرکتی با قاف دیجی کش را در قجا تاسیس قمود و واحدهای پولی را بر پای الگوریتم طراحی شده وودش ب کار میگرفت.
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بلدینگ ماقی کنترآ غیر متمرکز قداشات و درسات م ل باقکها عمل میکرد .شااید این یکی از دالیلی بود ک در حاآ حایار چیزی از این مویاو و این کمتاقی قمیشانویم .بعد از فشاارهای باقک مرکزی هلند برای محدود
کرد معامل دیجی ک

تندا با باقکهای رساامی و همکاری قاموفق با مایکروسااافت برای پرداوتهای درو ویندوز با اسااتداده از این پوآ الکتروقیکی دیجی ک

فراموشای حرکت کرد .در هما زما یکی از دساتیارا چاوف با قاف قیک ژابو پولی با قاف بیت گلد را اوترا کرد ک از سایساتم بال

کم کم در اواور ده قود میالدی رو ب ورشااکسااتگی و

چین اساتداده میکرد و پای و پدر رمز ارزهای امروزی بود .ولی درسات م ل دیجی ک

هیچگاه معروف قشاد و ب طور گساترده مورد اساتداده قرار قگرفت .بیت کوین ب عنوا اولین ارز دیجیتاآ مدر شاناوت میشاود ک دارای کنترآ غیرمتمرکز بود و برای تبادالت مالی مورد اساتداده قرار میگرفت .بیت
کوین برای اولین بار در یک ملال قوشات شاده توسا سااتوشای قاکاموتو ب دقیا وارد شاد .در اوایل سااآ  2۰۰9قاکاموتو بیت کوین را وارد بازار کرد و گروهی از افراد مشاتاق و توساع دهندگا شارو ب تبادآ و اساتخرا بیت
کوین کردقد .در اواور ساآ  2۰۱۰میالدی تعداد دیگری از رمز ارزها ماقند  Litecoinقیز وارد کار شده بودقد.
در اواور سااآ  2۰۱2وردپرو اولین کمتاقی بزرگی بود ک پرداوت هزین ها با بیتکوین را ب رسامیت شاناوت و از

بدره برد .در ادم کمتاقیهای دیگر م ل مایکروساافت Expedia ،و… بیت کوین را وارد معامالت

وود کردقد و هم اکنو صدها کمتاقی بزرگ و کوچک از مدمترین و معتبر ترین رمز ارز دقیا برای پرداوتهای وود استداده میکنند .بعد از ظدور بیت کوین تعداد زیادی ارزهای دیجیتاآ دیگر وارد بازار جداقی شدقد.
ماینر چیسدت؟ دساتگاه ماینر یا  Asicاصاطالحی اسات ک برای دساتگاههای اساتخرا رمزارزها ب کار برده میشاود و درحاآ حایار این دساتگاه ها بسایار متنو هساتند .در سراسر جدا افرادی ک ب کار استخرا رمزارزها
اعم از بیتکوین یا ساایر ارزهای رمزقگاری شاده مشا وآ هساتند ،ماینر میگویند و

ها تالش میکن ند با اساتداده از ابزارهای متنو اساتخرا ب تعداد بیشاتری از رمزارزهای اساتخرا قشاده دسات یابند و با فروش قدا ب

ساود و در مدزایی دسات پیدا کنند .ب طور کلی ماینینگ فر یند تییید تراکن های رمزارزها و ثبت قدا در دفتر کل توزیع اساتخرا اسات .این فر یند ب غیرمتمرکز ساازی شابک رمزارزها و افزای

امنیت شابک کمک

میکند و در قدایت رمزارز جدید ایجاد میکند .ب شاکل کامالً سااده تراکن های تییید شاده در بلو ها جمع میشاوقد و برای ایااف شاد این بلو های تازه ب زقجیره بلو های موجود یک پازآ کدگذاری وجود دارد ک
از پیچیدگیهای باالیی برووردار است و باید حل شود .هر سیستمی ک این پازآ را حل کند پاداش میگیرد.
برای انجام فرآیند ماینینگ به چه چیزهایی نیاز است؟ اگر دشواری استخرا و هزین های استخرا بیتکوین برای شما مشکلی ایجاد قمیکند ،برای ورود ب دقیای ماینرها س مرحل قابل اجرا وجود دارد:
•

خرید دستگا :استخراج

•

بکارگیری یک کیف پول امن و مناسب

•

پیوستن به یک استخر برای انجام فرآیند استخراج

بخش دوم (هفته آیند):چگونه ماینینگ را انجام دهیم...



بخش هفتم
ی
معرف کتاب
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کتاب سرمایه گذار رفتاری

دانیل کراسبی در کتاب سرمایه گذار رفتاری ،عوامل جامعه شناسی ،عصب شناسی و روانشناسی اثرگذار بر
تصمیمات سرمایه گذاری را بررسی می کند و راه حل های عملی برای بهبود همزمان بازدهی و رفتار ارائه می
دهد .خوانندگان با برترین تحقیقات این حوزه آشنا می شوند و با راه حل های قطعی برای بهبود فرایندهای
تصمیم گیری ،ارتقای خودآگاهی و محدود کردن خطاهای کشندهای روبهرو می شوند که عمده سرمایه گذاران
در معرض آنها هستند .سرمایه گذار رفتاری پیش از ورود به مباحث مربوط به ساخت سبد ،ماهیت بشری انسان
را در چهار بخش زیر به خوبی تبیین می کند:
بخش اول :توصیفی از موانع جامعه شناسی ،عصب شناسی و روانشناسی پیش روی تصمیمات سرمایه گذاری
درست فراهم می کند .خوانندگان شناخت جدیدی نسبت به نحوه اثرگذاری عوامل بیرونی بر تصمیمات کسب
می کنند و با اثرات این عوامل بر انتخاب سرمایه گذاری آشنا می شوند.
بخش دوم :حول چهار تمایل اصلی روانشناسی است که بر رفتار سرمایه گذاری اثر می گذارند .اگرچه رفتار
انسانی بی تردید پیچیده است ،تصمیمات سرمایه گذاری ،عمدتاً از یکی از این چهار عامل اثر می پذیرند.
بخش سوم :از فصول اول و دوم نتیجه گیری می کند و تمارین عملی برای غلبه بر مشکالت فوق فراهم
می کند.
بخش چهارم :این بخش روش سومی برای سرمایه گذاری فراهم می کند که با واقعیت های نواقص بافتاری و رفتاری سازگار است .خوانندگان از زیربناهای روانشناسی رویکردهای سرمایه گذاری رایج
درک عمیق تری پیدا می کنند و متوجه می شوند که چرا انواع سرمایه گذاری های موفق ،روانشناسی را در قلب خود دارند.



