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بازار سرمایه در هفته ای که گذشت….
بورس تهران هفته گذشته یک روز کاری کمتر داشت اما توانست با رشد  ۳.۵درصدی همراه شود .در این میان گروههای بزرگ شاخصساز بیشترین حمایت از شاخص کل را به عمل آوردند و در مقابل
کوچکترها رونق چندانی را شاهد نبودند .نگاهی به عملکرد صنایع بورسی نشان می دهد که از  ۳۸گروه فعال بورسی ۱۹ ،گروه با رشد قیمت همراه شدند و در مقابل  ۱۷صنعت با افت میانگین قیمت
سهام زیرمجموعه خود مواجه شدند .در میان گروههای صدرنشین در کسب بازدهی ،نام صنایع بزرگ کامودیتیمحور به چشم میخورد .به این ترتیب گروه فلزات اساسی رشد هفتگی  ۷.۶درصدی را
ثبت کرد و از این منظر در صدر جدول بازده هفتگی صنایع بورسی ایستاد .پاالیشیها نیز وضعیت مشابهی را شاهد بودند .جایی که سهام زیرمجموعه گروه فرآوردههای نفتی هفته منتهی به  ۲۱بهمنماه
با رشد میانگین  ۵.۸درصدی همراه شدند .این شرایط سبب شد تا  NAVصندوق پاالیشی یکم نیز به ۷هزار تومان برسد .هر واحد «پاالیش» نیز در هفته گذشته با رشد  ۱۷.۴درصدی به  ۹۳۵۳رسید.
دو گروه دیگر کاالیی یعنی کانههای فلزی و محصوالت شیمیایی نیز هر چند کمتر اما معامالت هفته گذشته را به ترتیب رشد  ۴.۸و  ۴.۷درصدی را ثبت کردند .اما دو گره بزرگ غیردالری نیز از رشد
قیمت سهام در هفته مورد بررسی جانماندند .در هفته منتهی به  ۲۱بهمنماه شاهد رشد  ۵.۴درصدی خودروییها بودیم .بانکیها نیز این هفته را با رشد  ۴.۸درصد به پایان رساندند .در آنسوی بازار
گروههای کوچک و عمدتا تک سهم سودی به سهامداران خود نرساندند .در این خصوص گروه محصوالت چوبی با تک سهم «چفیبر» با کاهش قیمت  ۱۳.۳درصدی قعر جدول هفتگی صنایع بورسی را
به خود اختصاص داد .گروه انتشار و چاپ با تک نماد «چافست» دیگر گروهی بود که زیان  ۷درصدی به سهامداران خود تحمیل کرد .سایرمعادن ،ماشینآالت ،محصوالت چرمی و زغال سنگ دیگر صنایع
بورسی با بیشترین افت هفتگی بین  ۴.۵تا  ۵.۸درصد در هفته معامالتی گذشته بودند .

خرید و فروش حقیقی و حقوقی در بازار (هفته گذشته)

حجم و ارزش معامالت هفته گذشته
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اخبار ایران و جهان
•

در معامالت روز جمعه قیمت پیش خرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال ،بنچ مارک بین المللی قیمت نفت ۲.۵۴ ،درصد یا  ۱.۵۵دالر جهش کرد و به  ۶۲.۶۹دالر رسید .قیمت پیش خرید هر بشکه نفت
خام نیمه سنگین تگزاس آمریکا ،دابلیوتی آی  ۲.۵۶ ،درصد یا  ۱.۴۹دالر جهش کرد و به  ۵۹.۷۳دالر رسید.به این ترتیب نهمین رشد روزانه نفت در  ۱۰روز اخیر به ثبت رسید.

•

مرکز آمار انگلیس در گزارشی اعالم کرد اقتصاد این کشور در سال  ۲۰۲۰به میزان  ۹.۹درصد کوچک شده است که این عملکرد از سال  ۱۷۰۹بدین سو سابقه نداشته است .در بزرگ ترین اقتصاد اروپایی ،نرخ
تورم آلمان در ماه ژانویه افزایش محسوسی نسبت به ماه قبل داشته هر چند بازهم نسبت به نرخ هدف گذاری شده دو درصدی فاصله زیادی داشته است .طبق اعالم مرکز آمار این کشور ،متوسط بهای مصرف
کننده مثبت یک درصد بوده که  ۱.۱درصد بیشتر از رقم ثبت شده ماه قبل و  ۰.۲درصد بیشتر از انتظارات فعاالن اقتصادی بوده است .این نرخ تورم باالترین تورم ثبت شده در هفت ماه اخیر در این کشور
محسوب می شود .طبق اعالم دفتر کنترل بودجه آمریکا کسری بودجه دولت این کشور در ماه ژانویه با افزایشی قابل توجه به  ۱۶۳میلیارد دالر رسیده که این رقم در مقایسه با ماه قبل  ۱۴۰میلیارد دالر بیشتر
شده است.

•

تازهترین گزارش ماهانه اوپک همچنین حاکی از آن است که تولید نفت ایران در ماه ژانویه  ۶۲هزار بشکه در روز افزایش یافته است .قیمت نفت خام سنگین ایران نیز در ماه ژانویه با افزایش  ۵دالر و  ۱۸سنتی
 ۵۴دالر و  ۳۸سنت ثبت شده است.

•

با تصویب شورای عالی بورس دامنه نوسان در بازار سرمایه از امروز(  ۲۵بهمنماه) از مثبت و منفی پنج به مثبت شش و منفی دو تغییر میکند؛ اتفاقی که تا اطالع ثانوی اجرا خواهد شد و با هدف تعادل بخشی
به این بازار گرفته شده است.

•

با اعالم بانک مرکزی نقدینگی در پایان دی ماه امسال به رقم  ۳هزار و  ۲۱۶هزار میلیارد تومان رسید.رشد نقطه به نقطه ی نقدینگی در دی ماه امسال ،در شش سال گذشته بی سابقه بوده است.همچنین پایه
پولی در پایان اولین ماه زمستان از رقم  ۴۱۹هزار میلیارد تومان عبور کرد.

•

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ،در پی اعالم دو هفته پیش عبدالناصر همتی مبنی بر تامین مالی  ۱۵هزار میلیارد تومانی برای ایران خودرو و سایپا ( شامل  ۱۰هزار میلیارد تومان انتشار اوراق گام و  ۵هزار
میلیارد تومان وام بانکی)  ،اولین اوراق گام ( گواهی اعتبار مولد) با  ۱۰۰۰میلیارد تومان و با سررسید  ۶ماهه برای ایرانخودرو به عنوان بنگاه متعهد از سوی بانک صادرات در  ۸بهمن منتشر شد.

•

در میان خبرهای اثرگذار بر صنایع بورسی ،سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی ،حجت اهلل فیروزی از آخرین جزئیات از طرح فوالدی مجلس پرده برداشت و گفت :در طرح پیش بینی شده که
کمیته رصد و پایش بازار به ریاست وزیر صمت و با حضور نماینده دادستانی ،عضو ناظر مجلس و نماینده بورس تشکیل شود .در این کمیته ،محصوالت فوالدی هر تولیدکننده به دو دسته تقسیم میشود یک
دسته محصوالتی که از همان اول سهمیه عرضه در بورس میگیرند و دسته دیگر محصوالتی که سهمیه صادرات میگیرند؛ یعنی هر کارخانه فوالدی بخشی از محصوالت خود را به بورس عرضه میکند و بخشی
دیگر را هم صادر میکند که میزان هر کدام هم مشخص خواهد شد .همچنین مقرر شد همین کمیته رصد و پایش ،کف قیمتی را تعیین کند و سقف در رقابت مشخص خواهد شد .از دیگر اختیاراتی که به
کمیته داده شده این است که در مورد قیمت انرژی واحدها تصمیم گیری شود
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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

1164378

1214371

1135345

1214371

41360

%3.53

شاخص فرابورس

17406

17539

17132

17539

105

%0.6

بیش ترین افزایش نسبت به  10روز قبل

بیش ترین کاهش نسبت به  10روز قبل
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نمودار شاخص بورس
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تغییر نسبت به روز قبل

مقدار شاخص بورس

نمودار شاخص فرابورس


































تغيير نسبت به روز قبل

مقدار شاخص فرابورس
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صنایع با بیشترین و کمترین های بازده در هفته گذشته

تولید فلزات
گرانبهای
غیراهن

خودرو

اهن و فوالد

نساجی

خدمات
رفاهی
متنوع











بیمه



خرده
فروشی،باس
تثنای
وسایل نقلیه
موتوری


محصوالت تولید فلزات اهن و فوالد فراورده های محصوالت
کاغذی
نفتی
گرانبهای
فلزی
غیراهن






محصوالت
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موسسات
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نوشیدنی



فراورده های سیمان،
اهک و گچ
نفتی



ماشین االت شیرینیجات
الکتریکی






بازده هفتگی

تجهیزات
مخابراتی


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 سوم بهمن ماه 99

روند هفتگی قیمت طالی  18عیار
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بخش سوم
بازارهای جهان
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بازارهای جهانی
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بیت کوین
Thousands

ارزش بازار بزرگترین ارز دیجیتالی جهان ،بیتکوین ،روز جمعه با رکوردزنی قیمت آن ،برای اولین بار از  ۹۰۰میلیارد دالر فراتر رفت .به این ترتیب جهش
قیمت بیتکوین تنها در  ۲۴ساعت اخیر به  ۵درصد و در هفته اخیر به  ۲۸درصد رسید .رسیدن ارزش بازار بیتکوین به  ۹۰۰میلیارد دالر به معنای این
است که  ۳۵۴میلیارد دالر تنها در سال  ۲۰۲۱به ارزش این بازار اضافه شده است .در حال حاضر بیتکوین  ۶۱درصد از کل بازار ارزهای دیجیتال را در
اختیار دارد.

Bitcoin
50
48
46
44
42

نفت
به نقل از رویترز ،به دنبال امیدواری نسبببت به این ه بسببته ممرل مالی دولت آمری ا سبببب تقویت اقتتبباد و تقاضببا برای انردی خواهد شببد ،و در حالی که
کاهش تولید توسط عرضه کنندگان بزرگ ش اف بین عرضه و تقاضا را کاهش داده است ،قیمت نفت روز جمعه بیش از  ۲درصد افزایش داشت و به باالترین
رقم ها در طی بیش از یک سال گذشته رسید.

Crude Oil
60
59
58
57

EUR/USD
دالر
ایسنا به نقل از رویترز نوشت :ارزش دالر مقابل بیشتر ارزهای مهم کاهش پیدا کرد .دالر به طور متوسط حدود هفت درصد ارزش خود را مقابل سبد ارزهای
مهم جهانی از دست داد اما انتظار می رود روزهای بهتری در انتظار دالر باشد چرا که چشم انداز اقتتادی آمری ا رو به بهبود است و تیم جدید مدیریت
وزارت خزانه داری نیز مخالف تضعیف دالر ممسوب می شود.
طال
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از مهر ،قیمت جهانی طال در معامالت روز جمعه ،تحت تأثیر تثبیت ارزش دالر به افت خود ادامه داد با این حال موفق شد به
رشد هفتگی دست پیدا کند .آ نچه به قیمت طال فشار وارد کرد تثبیت ارزش دالر در برابر ارزهای مهم جهان بود .با این حال دالر با بیشترین افت هفتگی
خود در  ۸هفته اخیر مواجه شد.

1/215
1/21
1/205
1/2

Gold
1850
1840
1830
1820
1810
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شاخص های جهانی

TOKYO


NIKKIE 225


DAX


FTSE 100


Euro Stoxx 50


NASDAQ


S&P 500


DOW JONES


Indeces Change%

Indeces Change%
1

0/94

0/8
0/65
0/6
0/5

0/47
0/4

0/16

0/2
0/06

0/09
0

-0/14



-0/2

بخش چهارم
تحلیل تکنیکال
رشکت های بنیاد شهید
رشکت های گروه دی
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زشریف

در نماد زشریف با توجه به تحلیل هفته ی گذشرته ی بوتت  ،قیمت حمافت 24532رفال را از دسرت داده اسرت حمافت یی

ر ی سر

 22189رفال خواهد بود ..درحال حاضری سر

بیای انماا اایاف

سریهافه ب رته

شده است.

ناا شیکت باالتیف قیمت کمتیف قیمت قیمت یافانی حم هعاهالت -هیلیون س
زشیف







ارزش هعاهالت -هیلیارد رفال بازدهی هفته (درصد) بازدهی صنعت (درصد)


همنوع  -هتوق
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بزاگرس

در نماد بیاگیس ییی تحلیل هفته های قبل یس از از دست رات کانال 10000رفال قیمت رفیش های سنگینی را تمیبه کیده است  ،انتظار هی ر د هحد ده ی حمافتی 6293رفال تا 8361رفال یافان
هوج اصالحی س

باشد .

ناا شیکت باالتیف قیمت کمتیف قیمت قیمت یافانی حم هعاهالت -هیلیون س




بیاگیس

ارزش هعاهالت -هیلیارد رفال بازدهی هفته (درصد) بازدهی صنعت (درصد)
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ثشاهد

در نماد ثشاهد یس از شک ته شده قیمت 22866رفال  ،به هحد ده ی حمافتی  18901رفال اکن
ناا شیکت باالتیف قیمت کمتیف قیمت قیمت یافانی حم هعاهالت -هیلیون س
ثشاهد









نشان داده قیمت بیگشت است  ،در اداهه هقا هت 22866رفال سی راه س

جود دارد.

ارزش هعاهالت -هیلیارد رفال بازدهی هفته (درصد) بازدهی صنعت (درصد)






هفته سوم بهمن ماه 1399

زکوثر

همانطور که در ن خه ی گذشته ی بوتت اشاره شد قیمت به هحد ده ی حمافتی رس شده اکن

نشان داده در حال نوسان است  ،درصورت بازگشت شک ت ر ند نی تی اهداف 37000رفال در

گاا ا ل 45000رفال در هیحله ی بعد د ر از انتظار نی ت .
ناا شیکت باالتیف قیمت کمتیف قیمت قیمت یافانی حم هعاهالت -هیلیون س
زکوثی









ارزش هعاهالت -هیلیارد رفال بازدهی هفته (درصد) بازدهی صنعت (درصد)






هفته سوم بهمن ماه 1399

وآوا

بینی گذشته  ،قیمت به ایبوی  % 61.8هوج قبلی خود اکن

طبق انتظار یی

اهداف باالتیی بیای س

نشان داده بیگشته است  ،حمافت ها هقا هت های رس شده همچنان هعتبی بوده درصورت شک ت سق قبلی

هتصور ه تی .

ناا شیکت باالتیف قیمت کمتیف قیمت قیمت یافانی حم هعاهالت -هیلیون س
آا









ارزش هعاهالت -هیلیارد رفال بازدهی هفته (درصد) بازدهی صنعت (درصد)










هفته سوم بهمن ماه 1399

زماهان

طبق انتظار هقا هت  47200رفال شک ته شده س

سیهافه همنوع هتوق شده است .

یس از د ر ز بیای شیکت در اایاف

ناا شیکت باالتیف قیمت کمتیف قیمت قیمت یافانی حم هعاهالت -هیلیون س
زهاهان







ارزش هعاهالت -هیلیارد رفال بازدهی هفته (درصد) بازدهی صنعت (درصد)


همنوع  -هتوق

%



هفته سوم بهمن ماه 1399

ثعمرا


طبق تحلیل هفته ی گذشته س

دقیقا به قیمت 10000رفال خورده بیگشته است ،درصورت شک ت هقا هت استاتیک 13500رفال همچنی هقا هت دافناهیک نی تی  ،هیتوان اصالح س

به یافان

رسیده بافد شاهد صعود قیمت در هیان هدت باشی .
ناا شیکت باالتیف قیمت کمتیف قیمت قیمت یافانی حم هعاهالت -هیلیون س




ثعمیا

ارزش هعاهالت -هیلیارد رفال بازدهی هفته (درصد) بازدهی صنعت (درصد)





هفته سوم بهمن ماه 1399

غدام

سر

اررداا بعررد از رسرریدن برره هحررد ده  57هیارتوهرران در ج ررت اصررالح حیکررت صررعودی خررود در حررال رفرریش اسررت  ،هحررد ده ی حمررافتی  33تررا  38هیارتوهرران هرری توانررد برریای خیفررداران

جذاب باشد.

ناا شیکت باالتیف قیمت کمتیف قیمت قیمت یافانی حم هعاهالت -هیلیون س
اداا









ارزش هعاهالت -هیلیارد رفال بازدهی هفته (درصد) بازدهی صنعت (درصد)







هفته سوم بهمن ماه 1399

تکشا

درنماد تکشا درصورت از دست رات حمافت 50000رفال اصالح بیشتی س

تا هحد ده 40000رفال د ر از انتظار نی ت.

ناا شیکت باالتیف قیمت کمتیف قیمت قیمت یافانی حم هعاهالت -هیلیون س
تکشا









ارزش هعاهالت -هیلیارد رفال بازدهی هفته (درصد) بازدهی صنعت (درصد)








هفته سوم بهمن ماه 1399

وبوعلی

در نماد بوعلی طبق یی

بینی هفته ی گذشته بوتت سطح حمافتی  5034رفال توان ت اصالح قیمت س

را هتوق کند  ،شک ت هقا هت 6300رفال در هله ی ا ل بیای جداشدن قیمت از اف

ناحیه اتیاهی است .

ناا شیکت باالتیف قیمت کمتیف قیمت قیمت یافانی حم هعاهالت -هیلیون س




بوعلی

ارزش هعاهالت -هیلیارد رفال بازدهی هفته (درصد) بازدهی صنعت (درصد)






هفته سوم بهمن ماه 1399

دی

ناا شیکت باالتیف قیمت کمتیف قیمت قیمت یافانی حم هعاهالت -هیلیون س
دی

ارزش هعاهالت -هیلیارد رفال بازدهی هفته (درصد) بازدهی صنعت (درصد)

همنوع هتوق



هفته سوم بهمن ماه 1399

ودی

طبق انتظارات تحلیل گذشته ،قیمت به هحد ده حمافتی 19000رفال تا 22800رفال اکن

نشان داده در حال ت ت اف ناحیه هی باشد  ،در صورت ازدست رات اف ناحیه بافد هنتظی قیمت

15000رفال باشی .
ناا شیکت باالتیف قیمت کمتیف قیمت قیمت یافانی حم هعاهالت -هیلیون س
دی









ارزش هعاهالت -هیلیارد رفال بازدهی هفته (درصد) بازدهی صنعت (درصد)









هفته سوم بهمن ماه 1399

دماوند

طبق یی

بینی گذشرته ،سر

از قیمت حمافتی 41500رفال خود بیگشرته درحال تببیت ک سرازی در اف ناحیه هی باشرد  ،احتمال اکن

به حمافت کوتاه هدت 47700رفال بیای تشرکیل اتگوی

سی شانه ی ک د ر از انتظار نی ت .
ناا شیکت باالتیف قیمت کمتیف قیمت قیمت یافانی حم هعاهالت -هیلیون س




دها ند

ارزش هعاهالت -هیلیارد رفال بازدهی هفته (درصد) بازدهی صنعت (درصد)






بخش پنجم
ر
تحلیل بنیادی رشکت پتوشییم کرمانشاه(کرماشا)


هفته سوم بهمن ماه 1399

چکیده مدیریتی
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و در  8فروردین  1375در اداره ثبت
شرکتهای استان کرمانشاه به ثبت رسیده است و در دیماه سال  1386به صورت آزمایشی به بهره برداری رسید و در تاریخ
 13/6/1390در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است .موضوع فعالیت شرکت تولیدات پتروشیمی به ظرفیت روزانه
 1200تن آمونیاک و  2000تن اوره قابل توسعه تا دو برابر مباشد .سرمایه گذار اصلی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز
پارسیان (وابسته به شرکت سرمایهگذاری غدیر ( )٪67٫6۴و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ( ))٪13٫۴6میباشند.
آمونیاک تولیدی در شرکت به عنوان ماده اولیه در تولید اوره مورد استفاده قرار می گیرد و به همین خاطر عمده فروش
شرکت از اوره بدست می آید .هزینه عمده شرکت مربوط به گاز طبیعی می باشد که در قالب خوراک و سوخت مصرفی
می باشد .عملیات اجرایی طرح توسعه فاز دوم که ظرفیت تولیدی شرکت را  2برابر خواهد کرد با پیشرفت فیزیکی
۴1درصد  ,پیش بینی می شود تا سال  1۴01به بهره برداری برسد با توجه به توسعه صنعت اوره و نیاز مبرم به تولید کود شیمیایی درکشور ،رشد به نسبت خوبی که قیمت اوره در ماه های اخیر در بازار
های داخلی و جهانی ،احتمال افزایش نرخ دالر ،افزایش فروش صادراتی اوره توسط شرکت های تولیدکننده اوره ،که یکی از نقاط قوت این شرکت ها می باشد .همچنین ،طرح توسعه جذاب شرکت مذکور
از سال  1۴01به بعد ،باعث ارزش افزوده بیشتر می شود خرید سهم با دید میان مدت توصیه می شود .با توجه به گزارش تهیه شده توسط کارشناس ،شرکت پتروشیمی کرمانشاه قادر خواهد بود ،سودی
حداقل معادل ۴.6۴1ریال برای سال مالی 1399را محقق سازد ،که نسبت به عملکرد واقعی سال مالی 1398شرکت مذکور ،معادل 138درصد افزایش خواهد داشت .همچنین ،شرکت مذکور برای سال
مالی  1۴00نیز سودی معادل 7.828ریال و سال  1۴01معادل  8.201ریال سود کسب خواهد شد.

فوالد مبارکه اصفهان
گروه پتروشیمی
سرمایه(میلیون ریال)

3529200

صنعت P/E

11.36

بازدهی  1ماه



بتای شرکت (36ماه)

0.96

آخرین قیمت(ریال)

36030

شرکتP/E

9.77

بازدهی  3ماه

%8.6

درصد سهام شناور

%26

تعداد سهام

3,529,200,000

سود هر سهم)(ttm

3750

بازدهی 1سال گذشته

%211.5

حجم مبنا

1,۴11,680

ارزش بازار (میلیون ریال)

127,157,076,000,000


هفته سوم بهمن ماه 1399

معرفی شرکت
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه(سهامی عام) به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و به شماره  ۴۴۴6مورخ  8فروردین  1375دراداره ثبت شرکت های استان کرمانشاه به ثبت رسیده است و در
دیماه  1386به صورت آزمایشی بهره برداری شده و در تاریخ  90/06/13در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است .در حال حاضر شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه جزء واحدهای فرعی شرکت
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان و واحد تجاری نهایی گروه ساتا می باشد .پروانه بهره برداری شرکت به شماره  28189 /12و درتاریخ  87/11/01با ظرفیت تولید ساالنه  660،000تن اوره و 396.000تن
آمونیاک (در سه شیفت) از وزارت صنایع و معادن استان کرمانشاه اخذ شده است.
محصوالت
شرکت پتروشیمی کرمانشاه با تولید محصوالتی همچون آمونیاک و اوره ،بخشی از نیاز کشاورزی و
صنایع در بازارهای داخل و خارج کشور را تأمین مینماید .از مهمترین مزیتهای این مجتمع نزدیکی
به بازار رو به رشد کشور عراق و ترکیه و همچنین بهره مندی از واحدهای یوتیلیتی اختصاصی است
که با توجه به بحث افزایش حاملهای انرژی در سال های اخیر ،این مجتمع را در موقعیت ممتازی
قرار داده است.

36%

به منظور ایجاد درآمد بیشتر برای منطقه و کشور از طریق ارزش افزایی بر روی گاز طبیعی و
همچنین اشتغالزایی بیشتر در این منطقه ،شرکت پتروشیمی کرمانشاه از سال  1393اقدام به اجرای

64%

فاز دوم طرح اوره و آمونیاک خود در راستای افزایش ظرفیت تولید مجتمع به دو برابر ظرفیت فعلی
به میزان  ۴,000تن در روز کود شیمیایی اوره و  2,۴00تن آمونیاک نموده است.
چگونگی فرآیند تولید آمونیاک و اوره در شرکت به صورت زیر میباشد:

آمونیاک تن

اوره تن



هفته سوم بهمن ماه 1399

جایگاه شرکت در صنعت
سه شرکت پتروشیمی خراسان  ,پردیس و شیراز که بصورت سهامی عام فعالیت میکنند از رقبای شرکت محسوب میشوند و اطالعات درج شده در کدال در خصوص پیش بینی های مالی صورت گرفته
در خصوص این سه شرکت به شرح ذیل ارائه میگردد.



1399 هفته سوم بهمن ماه

پتروشیمی شیراز

پتروشیمی پردیس

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی کرمانشاه

شرح

گروه پتروشیمی











سال مالی









)آخرین سرمایه(میلیون ریال









)آخرین قیمت(ریال









)ارزش بازار(میلیون ریال









تعداد سهام









)سهام شناور(درصد









حجم مبنا









درصد از صنعت









سرمایه در گردش









 ماه گذشته36 بتای









)پیش بینی سود هر سهم(ریال









)سود خالص هر سهم(ریال









)ارزش ویژه(ریال









)سود عملیاتی(ریال









P/B









p/s









p/e
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فضای حاکمیت شرکتی و سهامداران
سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ  5200میلیون ریال بوده که طی چند مرحله
بمبلغ 3.529.200میلیون ریال شامل تعداد 3.529.200.000سهم ،به ارزش اسمی هر

روند تغییرات سرمایه(میلیون ریال)





سهم 1.000ریال افزایش یافته است.























مرداد 1394

بهمن 1390





سرمایه گذاری نفت و گاز پارسیان
شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

اردیبهشت  1385اردیبهشت 1384تیر و دی ماه 1382شهریورماه 1379







شرکت واسط مالی بهمن



شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان





شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا
سایرین
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ساختار تولید و فروش
با توجه به عدم بهرهبرداری از فاز  2پتروشیمی کرمانشاه و پیشبینی افتتاح این فاز



















در سال  1۴01و همچنین روند تولیدات در سالهای گذشته و نه ماهه سال 1399
انتظار میرود ،میزان تولید در سال جاری و سال آینده نیز تقریباً برابر با میزان











کرمانشاه ،محصول اوره می باشد.



پتروشیمی کرمانشاه از گاز طبیعی ،آمونیاک و پس از آن اوره تولید می کند .سوابق



نشان داده ،که تحریم ها نتوانسته بر مقدار تولید این شرکت اثری داشته باشد .لذا



در عموم سال ها ،مقدار تولید نسبتا ًبا ثباتی دارد.با توجه به کیفیت مطلوب اوره،
محصوالت تولیدی این شرکت مورد حمایت مشتریان بوده و این عامل باعث افزایش

تن

ظرفیت اسمی تولید شرکت باشد .درضمن ،محصول اصلی شرکت پتروشیمی









کارشناسی1401

کارشناسی1400

کارشناسی1399

سال 1398
آمونیاک

تقاضا شده است .ضمناً ،در نمودار فوق روند مقدار تولید آمونیاک و اوره در طی

سال 1397

سال 1396

اوره

سالهای گذشته و آینده نمایش داده شده است.
حاال به توجه به بهبود نرخ دالر و رشد قیمت جهانی اوره (برخالف سایر کامودیتی








ها و شیمیایی ها) فضای درآمدزایی برای کرمانشاه بهتر هم شده است .بر اساس



داده های موجود حاشیه سود این شرکت در  9ماهه سال  99معادل  55درصد


از سال جاری نیز بیش از  65درصد است .مقدار فروش شرکت تقریباً با ثبات بوده
است و در اثر تحریم ها کاهش قابل توجهی نداشته است.














با توجه به مقادیر و نرخ های فروش جدول زیر مبلغ فروش شرکت مذکور محاسبه





می گردد:

میلیون لایر

بوده ،اگر فرض کنیم نرخ ها در همین سطوح باشند ،حاشیه سود سه ماهه باقیمانده







کارشناسی1401

کارشناسی1400

کارشناسی1399

سال 1398

جمع فروش صادراتی

سال 1397

سال 1396

جمع فروش داخلی



1399 هفته سوم بهمن ماه

 تن-مقدار فروش
1۴01کارشناسی

1۴00کارشناسی

1399کارشناسی

1398 سال

1397 سال

1396 سال

محصول













اوره













آمونیاک













اوره کشاورزی













سایر اوره داخلی













جمع فروش داخلی













اوره صادراتی













آمونیاک صادراتی













جمع فروش صادراتی













جمع

 میلیون ریال-مبلغ فروش



1۴01کارشناسی

1۴00کارشناسی

1399کارشناسی

1398 سال

1397 سال

1396 سال

محصول













اوره













آمونیاک













اوره کشاورزی













سایر اوره داخلی













جمع فروش داخلی













اوره صادراتی













آمونیاک صادراتی













جمع فروش صادراتی













جمع فروش

هفته سوم بهمن ماه 1399

افزایش نرخ دالر در سال  1399و به طبع آن افزایش نرخ ریالی فروش محصوالت ،باعث
رشد فروش حدود 92درصدی پتروشیمی کرمانشاه در نه ماهه سال 1399نسبت به مدت
مشابه سال گذشته شده است .بر این اساس ،با توجه به انتظارات آینده به بهبود شرایط
اقتصادی پیشرو و افزایش نرخهای جهانی به واسطه کاهش محدودیتهای ایجاد شده
ناشی از بیماری کرونا ،پیشبینی میشود میزان فروش سال جاری شرکت نسبت به سال
گذشته رشدی معادل 138درصد داشته باشد .نرخ فروش اوره صادراتی در دی ماه 99
حدود  5میلیون تومان بوده که رشد دو برابری نسبت به دوره قبل سال گذشته داشته
است .فرض شده از سال  1۴00به بعد ،با گشایش فضای سیاسی حاکم و تأثیر آن بر

روند فروش(میلیون ریال)


















اقتصاد با ایجاد فضای صادراتی مناسب تر ،کاهش تقریبی هزینههای مربوط به انتقال







محصول ،نقل و انتقال وجوه ،میزان فروش صادراتی شرکت افزایش یابد و شرکت بتواند

کارشناسی1۴01

کارشناسی1۴00

محصوالت صادراتی خود را با قیمت باالتری بفروش برساند.

کارشناسی1399

روند

سال 1398

سال 1396

سال 1397

جمع فروش

بهای تمام شده
در فرآیند تولید پتروشیمی کرمانشاه در حدود  50درصد از بهای تمام شده کاالی فروش

توزیع بهای تمام شده(میلیون ریال)

رفته متعلق به مواد مستقیم مصرفی میباشد ،که بخش مهمی از آن شامل گاز مصرفی












افزایش داشته باشد .همچنین ،برای سال  1۴00الی 1۴01با فرض کاهش محدودیتهای



میشود بهای تمام شده در سال جاری نسبت به سال گذشته رشدی معادل 29درصد



برای شرکت با افزایش روبرو شده است .با توجه به مفروضات در نظر گرفته شده پیشبینی



نیما نیز تأثیر میپذیرد و این نرخ نیز افزایش داشته ،همچنان نرخ تمام شده گاز مصرفی

ایجاد شده به واسطه همهگیری کرونا و احتمال بهبود فضای اقتصاد جهانی و به طبع آن
افزایش تقاضا ،رشد باالتری برای نرخ گاز مصرفی پتروشیمی در نظر گرفته شده است،
که خود باعث رشد بیشتر بهای تمام شده محصوالت شرکت در آن سال میگردد.

کارشناسی1۴01

کارشناسی1۴00

در جریان ساخت

کارشناسی1399

سربار

سال 1398

دستمزد مستقیم

سال 1397







از آنجا که نرخ گاز مصرفی پتروشیمیها عالوه بر قیمتهای جهانی از نرخ تسعیر سامانه



است .نرخ جهانی گاز در سال  1399در مقایسه با سال  1398کاهش داشته است ولی



سال 1396





مواد مستقیم
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بررسی مواد مصرفی
همواره 100درصد مواد اولیه شرکت پتروشیمی کرمانشاه از داخل خریداری می گردد .مهمترین آیتم در مواد مستقیم ،قیمت گاز خوراک برای تولید اوره است که سهم با اهمیتی در بهای تمام شده دارد.
هر نوع تغییرات ،افزایش در قیمت نرخ گاز داخلی و جهانی ،قیمت اوره جهانی و نرخ ارز مستقیماً در مبلغ درآمد فروش محصوالت صادراتی شرکت اثر مثبت خواهد داشت .لذا ،با توجه به عدم ثبات سیاست
نرخ ارز در کشور که ناشی از محدودیت های بین المللی می باشد و افزایش ناهمگون نرخ ارز ،عدم کنترل اثرات آن با تغییرات ناهمگون سود آوری شرکت منجر خواهد شد و همچنین بر این اساس نرخ
گاز برای سال مالی  99برابر شش سنت و سال مالی  7.5 1۴00سنت و برای سال مالی  1۴01برابر  8.5سنت محاسبه گردیده است.
نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی از مقدار مصرف داخلی ،صادرات و واردات گاز تاثیر می پذیرد و میانگین وزنی آنهاست .گاز طبیعی در ب ازار ،میانگین قیمت گاز در هر ماه در هابهای تعیین شده است که
شامل میانگین نرخ چهار بازار هنری هاب آمریکا ،هاب آلبرتا کانادا و هابهای NPBانگلیس و  FFTهلند است.
(قیمت گاز طبیعی= % * 50معدل وزنی قیمت داخلی و وارداتی و صادراتی % * 50 +قیمت گاز طبیعی تعیین شده در بازار )
مواد اولیه جهت تولید محصول میانی و نهایی به شرح ذیل می باشد:
•

گاز طبیعی مصرفی به میزان تقریباً  62.000نرمال متر مکعب در ساعت.

•

آب خام  3۴0متر مکعب در ساعت بطور متوسط و در وضعیت ماکزیمم 730متر مکعب در ساعت از طریق حفر چاه های فلمن در جوار رودخانه گاماسیاب.

•

بخار به میزان  60تن در ساعت از طریق تأسیسات جانبی اختصاصی مجتمع و  239تن در ساعت بخار مصرفی در واحد اوره و آمونیاک از طریق سیستم بخار ساز واحد آمونیاک.

•

برق  15/5مگاوات از طریق نیروگاه اختصاصی تولید برق مجتمع.

سایر درآمدها و هزینههای عملیاتی
بزرگترین بخش درآمدها و هزینههای عملیاتی شرکت مربوط به درآمدها و هزینههای ناشی از تسعیر ارز میباشد .به واسطه رشد نرخ ارز و همچنین فروش صادراتی پتروشیمی کرمانشاه که در حدود
55درصد از کل فروش شرکت را شامل میشود ،بخش قابل توجهی از درآمدهای عملیاتی از این محل پیشبینی میشود .در خصوص هزینههای جذب نشده در تولید نیز از آنجا که اغلب مقدار تولید شرکت
در حدود ظرفیت اسمی بوده یا برآورد گردیده ،برای این بخش سهمی در نظر گرفته نشده است .سایردرآمدهای عملیاتی مربوط به سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی بوده که نسبت به دوره
مشابه سال قبل بدلیل افزایش نرخ تبدیل ارز افزایش یافته است.
سایر درآمدهای غیرعملیاتی و هزینه مالی
سایردرآمدها و هزینه های غیر عملیاتی شرکت در دوره نه ماه سال مالی 1399عمدتاً سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی به مبلغ  129.155میلیون ریال می باشد .همچنین ،سایر درآمدهای
غیرعملیاتی شرکت بیشتر تحت تأثیر سود حاصل از سپردههای سرمایه گذاری بانکی و تسعیر وجه نقد میباشد که با توجه به کاهش سود بانکی و البته نیاز شرکت به نقدینگی جهت سرمایه در گردش
رشد باالیی برای این نوع از درآمدها متصور نیستیم .در خصوص هزینههای مالی ،شرکت جهت تکمیل فاز  2پتروشیمی پس از هماهنگیهای الزم با سهامدار عمده برای استفاده از منابع ارز صادراتی سایر
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شرکتهای گروه ،مذاکراتی با سایر بانکها انجام و همچنین شرایط استفاده از ارزهای حاصل از فروشهای صادراتی شرکت در رعایت دستورالعملهای بانک مرکزی ،اقدامات مقتضی برای استفاده از حدود
 60میلیون یورو در نیمه دوم سال  1399انجام داده و مذاکرات اولیه برای تأمین منابع ارزی از سایر بانکها نیز در جریان است.
بررسی طرح توسعه شرکت
عملیات اجرایی طرح توسعه فاز دوم شرکت با ظرفیت تولید  660هزارتن اوره در سال و  396هزار تن آمونیاک ،از سال  1392آغاز گردیده است .پیشرفت فیزیکی پروژه در مورخه  99/09/30برابر ۴1درصد
می باشد ،که پیش بینی می شود تا سال  1۴01به بهره برداری برسد .قابل ذکر می باشد ،که تسهیالت ارزی به مبلغ  287میلیون دالر از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی ایران به منظور تامین مالی
طرح توسعه فاز دوم طی نامه شماره / 1022۴ /97ص مورخ  97/01/09صندوق توسعه ملی ایران به بانک توسعه صادرات ایران با عاملیت آن بانک مصوب گردیده است ،که مراحل عقد قرارداد با بانک
عامل در جریان می باشد .اخذ وام مذکور پیشبرد پروژه فاز  2را تسریع خواهد نمود  .درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در پایان سال  1399حدود  50درصد می باشد.

هزینه های

شرح

هزینه های

برآوردی

برآوردی ریالی

ارزی

طرح-

طرح-

میلیون ریال

میلیون

نوع ارز

هزینه های

هزینه های

انجام شده تا

برآوردی تکمیل

تاریخ

طرح -میلیون

30/09/99

ریال

درصد پیشرفت

درصد پیشرفت

فیزیکی طرح در

فیزیکی طرح در

تاریخ29/12/98

تاریخ30/09/99

درصد پیشرفت

درصد پیشرفت

فیزیکی برآوردی

فیزیکی برآوردی

طرح در

طرح در

تاریخ30/12/99

تاریخ30/12/99

تشریح
تاریخ برآوردی

تاثیر طرح

بهره برداری از

در

طرح

فعالیتهای
آتی شرکت

ریال

فاز  2مجتمع





یورو 















پیش بینی
افزایش
ظرفیت 2
برابری تولید
در پایان دوره 
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فرصتها و تهدیدات

تهدیدات
تحریم ها و نبود ثبات اقتصادی

فرصتها
افزایش جمعیت
افزایش قیمت دالر

سرمایه گذاری خارجی اندک

نبود ثبات قوانین

افزایش نرخ جهانی اوره
افزایش صادرات
تخصیص یارانه دولتی

نرخ دستوری اوره کشاورزی

افزایش تقاضای داخلی
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نسبت های مالی

عملکرد مالی شرکت در گذشته

1396

1397

1398

نسبت های نقدینگی
نسبت جاری

0/66

نسبت آنی

0/33

1/39

1/74

0/99

1/29

نسبت های فعالیت
3/97

6/75

8/71

دوره گردش موجودی کاال

92

54

42

گردش موجودی کاال
گردش حسابهای دریافتنی

7/24

5/31

3/70

دوره وصول مطالبات

50

69

99

گردش دارایی ثابت (مرتبه)

0/7

1/2

1/2

گردش دارایی ها (مرتبه)

0/53

0/69

0/74

هزینه های عمومی اداری به فروش (مرتبه)

-0/12

-0/08

-0/08

نسبت های اهرمی
0/44

0/33

0/23

0/8

0/5

0/3

نسبت بدهی
نسبت پوشش هزینه بهره

-6

-14

-34

نسبت بدهی جاری به کل بدهی ها

1/0

1/0

0/9

32%

50%

49%

حاشیه سود ناخالص

51%

63%

59%

حاشیه سود عملیاتی

38%

54%

53%

بازده سرمایه گذاری () ROA

17%

35%

36%

بازده حقوق صاحبان سهام () ROE

30%

52%

47%

ارزش ویژه هر سهم (ریال)

1,712

2,818

4,170

نسبت بدهی به ارزش ویژه

نسبت های سودآوری
حاشیه سود خالص

نسبت های سرمایه در گردش
-1,550,604

1,802,012

2,962,472

نسبت سرمایه در گردش (میلیون ریال)

-14%

12%

16%

سرمایه در گردش (میلیون ریال)
نسبت دارائیهای جاری به کل دارائیها

28%

43%

37%

نسبت بدهیهای جاری به کل دارائیها

42%

31%

21%

180%

162%

523%

330%

نسبت سودآوری اعتباری
سود عملیاتی به مطالبات تجاری

270%

سود عملیاتی به بستانکاران تجاری

198%
نسبت های سودآوری عملیاتی

سود عملیاتی به داراییها

20%

37%

39%

سود عملیاتی به بدهیها

47%

114%

172%

سود عملیاتی به ارزش ویژه

36%

55%

50%
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سود زیان پیش بینی شده
صورت سود و زیان شرکت با توجه به مفروضات و محاسبات انجام شده که در بخشهای پیش به آنها اشاره شده محاسبه گردیده است .در ارتباط با مالیات عملکرد شرکت الزم به ذکر است در اجرای
ماده  132قانون مالیاتهای مستقیم و عطف به پروانه بهرهبرداری اخذ شده شرکت در تاریخ  ،1387/11/1شرکت به مدت  20سال از تاریخ مذکور مشمول معافیت مالیاتی میباشد .در سال  1399با توجه
به رشد کمتر بهای تمام شده تولید نسبت به افزایش نرخ ارز ،حاشیه سود ناخالص شرکت تحت تأثیر قرار گرفته است به گونهای که پیشبینی میشود نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد  25درصدی
پیدا کند .این افزایش حاشیه سود ناخالص در سال جاری منجر به افزایش حدود  2برابری در سود هر سهم پتروشیمی کرمانشاه شده که انتظار میرود این روند تا حدودی در سال آتی نیز ادامهدار باشد.

روند سودآوری(میلیون ریال)
























کارشناسی1401

کارشناسی1400

کارشناسی1399

سال 1398

سال 1397

سال 1396
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1۴01کارشناسی



1۴00کارشناسی

1399کارشناسی



1398 سال

1397 سال

1396 سال

شرح

      

فروش

      

بهای تمام شده کاالی فروش
رفته

      

سود ناخالص

      

اداری و،هزینه های فروش
عمومی

      

سایر درآمدهای عملیاتی

      

سایر هزینه های عملیاتی

      

سود عملیاتی

      

هزینه های مالی

      

درآمد حاصل از سرمایه گذاری
ها

      

خالص درامدهای متفرقه

      

سود قبل از مالیات

      

مالیات

      

سود (زیان) خالص

      

سود هر سهم

      

)سرمایه(میلیون ریال
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قیمت جهانی اوره








































































































































































)نرخ تسعیر ارز(ریال

جدول تحلیل حساسیت
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تحلیل تکنیکال
با بررسی نمودار هفتگی سهم پتروشیمی کرمانشاه شاهد هستیم پس از چندین ماه رشد قیمت بصورت شارپ و قدرتمند 5 ،ماهی است که روند حرکتی قیمت درون یک ساختار استراحتی و درون یک
کانال نزولی قرار گرفته است که نکته مثبت این حرکت کاهشی مالیم بودن این رفتار است که از منظر تکنیکی این انتظار را ایجاد میکند که قیمت توانایی آغاز یک دوره رشد مناسب را در آینده خواهد
داشت .مهمترین مقاومت پیش روی قیمت سهم سطح  ۴۴00تومان به عنوان سقف این ساختار استراحتی است و با شکسته شدن این سطح قیمتی در میانمدت انتظار رشد قیمت تا محدوده  6500تومان
را خواهیم داشت.



بﺨﺶ ﺷﺸﻢ
گ
ﺗﺤﻠ�ﻞ ﻫﻔﺘ� رﻣﺰ ارزﻫﺎ

ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﻮرس ﻧﯿﻮز



ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎە ١٣٩٩
اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ،ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺮاي اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ارزﻫﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﺟﺰو ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎي آﯾﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ رﻣﺰ ارزﻫﺎ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ
ﻼ ﭼﻪ ﺳﻬﻤﯽ در اﺳﺘﺨﺮاج ارزﻫﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎل دارﯾﻢ و
ﺳﺎل  2020اﻟﯽ  2030ﻣﯿﻼدي اﺳﺖ .ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ و اﺧﺘﻼفﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﺻ ً
ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺮق ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﮔﺰارش ﻫﺎ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ را ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادم ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ از ﯾﮏ ﺟﻨﺒﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻧﮕﺎه ﺷﺪه ﺑﻮد و

ﺿﻤﻨﺎ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻫﺎ آﻧﻘﺪر ﮐﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺒﻨﺎي درﺳﺘﯽ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺑﺮق را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد .در اﺑﺘﺪا ﻧﻘﺸﻪ اي را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس "ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﺶ رﯾﺖ
ﺟﻬﺎﻧﯽ" ،ﺳﻬﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺶ رﯾﺖ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،اﯾﺮان ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻫﺶ رﯾﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
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ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻫﺶ رﯾﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ  65.08درﺻﺪ رﺗﺒﻪ اول و اﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﻬﻢ  3.82درﺻﺪي ،رﺗﺒﻪ ﺷﺸﻢ اﯾﻦ ﺟﺪول را ﺑﻪ
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
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ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ در ﺟﻬﺎن ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  1399ﭼﻘﺪر ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﺪد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  77.782ﺗﺮا وات ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ.
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اﯾﻦ داده ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  IP addressﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻧﺮژي ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه

ﮐﻞ ﮐﺮﺑﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ ،ﮐﺮﺑﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
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ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺮق
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را در رﺗﺒﻪ ي ﺳﯽ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮق دﻧﯿﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ)اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ در دﻧﯿﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺸﻮر
ﺷﯿﻠﯽ و ﺑﻨﮕﻼدش ﻣﺼﺮف ﺑﺮق دارد(.

و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﺑﺎ ﻧﻤﻮدار ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎ،
روﺳﯿﻪ ،ﮐﺎﻧﺎدا ،آﻟﻤﺎن و ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد ،ﻧﻤﻮدار روﺑﺮو ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ
آﯾﺪ.

داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺣﺪود  39درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺑﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖ
ﮐﻮﯾﻦ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﻫﻤﭽﻮن
اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﺮان ﮐﻞ ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺣﺪود  85ﺗﺮا وات ﺑﺮ
ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود  1درﺻﺪ آن از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﺎل
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آﻧﮑﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪود  4ﻫﺰار ﻣﮕﺎوات از ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﭘﺎك ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﺮان در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ،از آن
 39درﺻﺪ از اﻧﺮژي ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ در دﻧﯿﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﯿﭻ ﺳﻬﻤﯽ ﻧﺪارد!

"ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﺎ اُورﻫﺎل ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎ"

ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎي ﺑﺮق ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﮏ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﯾﻢ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮات دوره اي و اورﻫﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ اوج ﮔﯿﺮي ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻣﺼﺎدف ﺷﺪ ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ را اﻓﺰاﯾﺶ داد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ را ﻣﻘﺼﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺮق
اﯾﻦ روز ﻫﺎ داﻧﺴﺖ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت اﺧﯿﺮ ﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از داده ﻫﺎي ﻓﻮق اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ،در اﯾﺮان ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ  ،ﺣﺪود  2970ﻣﮕﺎوات ﺑﺮق

ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ)ﻣﺜﻼ در ﺣﺪود  2ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮق ﭘﺮﻧﺪ( .اﯾﻦ ﻋﺪد ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎ اﻃﻼع از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺮق در ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮي ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
"راه ﺣﻞ ﭼﯿﺴﺖ"

راﻫﮑﺎر ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﺒﻨﺪﻫﺎي دﺳﺘﻮري و ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ و ﺟﻤﻊ آوري ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از ﻃﺮف ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزه اﺳﺘﺨﺮاج ارزﻫﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪي ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺒﺪل ﮐﺮد .ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ،ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد .در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺟﺎزه ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻗﯽ ﮐﻪ در ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﭘﺎك ﺧﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﮐﻨﻨﺪ.

ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎي  5اﻟﯽ  10ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺧﻮرﺷﯿﺪي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﯾﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ ،اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺖ

ﮐﻮﯾﻦ در ﺳﺎل ﻫﺎي آﯾﻨﺪه ،ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺛﺮوتآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺪﻫﺪ و ﻫﻢ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻌﺪ از ﺑﺮق ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ راه اﻧﺪازي ﺷﺪه ،ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﻢ .ﺑﺪون ﺷﮏ اﮔﺮ در ﺣﺎﻻ
راﻫﮑﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﯿﻢ ،در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ اوج ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.



بﺨﺶ ﻫﻔﺘﻢ
ف
ﻣﻌﺮ� ﮐﺘﺎب


ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎە ١٣٩٩

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺛﺮ ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮاﻫﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ اﺻﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد :اوﻻً ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﭘﯿﺶ از ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم رﺷﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و اﺻﻮل ﮐﺎري ﺷﺮﮐﺘﯽ
را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در آن را دارﻧﺪ .ارزش ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺳﻬﺎم ﺑﯽ ﻗﺎﻋﺪه ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺷﺮﮐﺘﺶ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﭘﺲ ﺣﺘﻤﺎً ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﺣﺘﻤﺎل اراﺋﻪ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم )ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻮد ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاران( را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ .در دام ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ درآﻣﺪﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﮔﯿﺮ ﻧﯿﻔﺘﯿﺪ .در ﻋﻮض ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ،دﯾﺪ
ﺟﺎﻣﻊﺗﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ را ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ارزﺷﺶ در ﺑﺎزار ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ .ﻣﺜﻼً ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ
ﻓﻌﻼً ﻣﺤﺒﻮب ﻧﯿﺴﺖ )ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دارد( ،وﻟﯽ ﺳﻮاﺑﻖ ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺸﯽ دارد )ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮدآوري آن ﭘﺎﯾﺪاري ﺑﻮده اﺳﺖ( اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ واﻗﻌﯽ ارزش ﮔﺬاري ﺷﺪه و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪاي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺛﺎﻧﯿﺎً ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺑﺎ ﻣﺘﻨﻮع ﺳﺎزي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاراﯾﺸﺎن از ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮﮔﺰ ﮐﻞ ﭘﻮﻟﺘﺎن را روي ﯾﮏ ﺳﻬﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﻣﻬﻢ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ! ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ در اﺧﺒﺎر ،ﺧﺒﺮ رﺳﻮاﯾﯽ ﮐﻼﻫﺒﺮداري ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﻮﻟﺘﺎن را در آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﮐﺮدﯾﺪ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﯾﺘﺎن ﺳﺮﯾﻌﺎً ارزﺷﺶ را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و آن ﻫﻤﻪ ﭘﻮل و وﻗﺖ
ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﺪر ﻣﯽرود .ﺑﺎ ﻣﺘﻨﻮع ﺳﺎزي ،ﮐﺎري ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﯾﮏ دﻓﻌﻪ از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ .در آﺧﺮ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻮد ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهاي ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽآورﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ درآﻣﺪ اﯾﻤﻦ و ﭘﺎﯾﺪاري ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﻫﺪف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽاش اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﮐﺎرﮔﺰاران ﺳﻬﺎم ﺣﺮﻓﻪاي در وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ﺟﻠﻮ ﺑﺰﻧﺪ.



