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استارت آپها حمایت یمشوند

خبرهای خوش برای نوآوران حوزه استارت آپ

گذاریهایی داشـته باشـند.
اگر شـما اسـتارت آپی مرتبط با روسـتاها داشـته باشـید نیز از حمایت برخوردار خواهید
شـد،معاون توسـعه روسـتایی و مناطـق محـروم ریاسـتجمهوری اعلام کردنـد اسـتارت
آپهـای روسـتایی میتواننـد از تسـهیالت اشـتغالزایی بهره مند شـوند .دو گـروه ناظر ملی
و اسـتانی بـر رونـد اعطـای این تسـهیالت نظـارت میکنند.
همچنین تسـهیالتی برای شـتاب دهندهها که حامیان اسـتارات آپها محسـوب میشـوند
نیـز قابـل پرداخـت اسـت ،این مطلب را معـاون فناوری و نـوآوری وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعـات بـه عنـوان یکی از طرحهای حمایتی از اسـتارت آپهـا اعالم کردند.

اگـر ایـده قابـل توجهـی در ذهـن داریـد و بـه اسـتارت آپ میاندیشـید ،به شـما این مژده
را میدهیـم کـه علاوه بـر سـایر روشهـای جـذب سـرمایه میتوانیـد تـا حـدودی روی
صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی حسـاب کنیـد .اگر ایده تان پتانسـیل الزم برای اسـتارت آپ
شـدن را داشـته باشـد مـورد حمایـت قـرار میگیـرد .محمدصـادق خیاطیان عضـو هیات
عامـل صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی در نشسـت خبـری چند مـاه پیش خود اعلام کردند
صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی از حـوزه اسـتارت آپی نیز حمایت میکند زیـرا این حوزه یک
حـوزه مهـم در کشـور محسـوب میشـود .این صندوقهـا میتواننـد از شـرکتهای فناور،
خلاق واسـتارت آپهـا حمایـت کننـد و بـرای تجـاری سـازی از طرحهـای آنها سـرمایه

استارت آپ ها ،ره صدساله را یک شبه پیمودن

جدیدترین انقالب دنیای کسب و کار

نـوآوری و خالقیـت همیشـه باعـث پیـش افتـادن شـما از سـایرین میشـود ،اینکـه کسـی بتواند برای حل یک مشـکل راه حلی آسـان ،قابل گسـترش و در دسـترس ارائه دهد نشـان از ذهن خالق
معصومه جمالی
اوسـت .امـروزه مبحـث خالقیـت یکـی از پـر طرفدارتریـن مبحث هاسـت بـه طوری که مراکز آموزشـی مخلتفی افـراد را به گذرانـدن دورههای خالقیت و ذهن پـروری دعوت میکننـد و اتفاقا مورد
روزنامهنگار
اسـتقبال جامعـه نیـز قـرار میگیرنـد ،والدیـن نیـز بـر تقویـت خالقیت فرزندانشـان از سـنین خیلی پاییـن تاکید دارنـد .در عصر حاضـر که همه چیز تحت سـیطره تکنولـوژی قرار گرفته و بسـیاری
از کارهـای زندگـی بـه صـورت الکترونیـک انجـام میشـود ،بـازار کسـب و کارهـای الکترونیکـی هم بسـیار داغ اسـت  .به فعالیتهای اقتصـادی بر پایـه فناوریهای جدید اسـتارت آپ میگوینـد .امروز میخواهیـم وارد دنیای
جـذاب اسـتارت آپهـا شـویم و از چنـد و چـون کار آنها سـر در بیاوریم .با ما همراه باشـید.

مزایای استارت آپ ها

شـما همـواره امـکان ثبـت هرگونه شـرکت تجـاری را داریـد اما اگر
شـرکت خـود را تحـت عنـوان اسـتارت آپ ثبت کنیـد میتوانید از
مزایـای خوبـی همچـون فعالیـت رسـمی و قانونـی و بـه دنبـال آن
جلـب اعتمـاد بیشـتر افراد حقیقـی و حقوقی برای سـرمایه گذاری
و انجـام معاملات تجـاری ،امـکان فعالیـت تجاری با دولـت ،امکان
شـرکت در مناقصـات و مزایـدات ارگانها و شـرکتها و اسـتفاده از
حمایتهـای قانونـی در صورت بروز مشـکل بین شـرکای اسـتارت
آپ بهـره مند شـوید.
یکـی دیگـر از مزایـای اسـتارت آپهـا در خیلـی مواقـع فعالیـت
چشـمگیر کاربـران در فضـای آنهـا اسـت ،بـه طـوری کـه کاربران
تجربههـا و اطالعـات خـود را بـه راحتـی بـا دیگـران بـه اشـتراک
میگذارنـد و از تجربـه و راهنمایـی دیگـران نیـز اسـتفاده میکنند .
ایـن مزیـت باعث جلب اعتماد آنهـا و معرفی محصوالت و خدمات
بـا کیفیتهـای مختلـف میشـود و کمـک میکنـد آنهـا بـا هـر
قـدرت خریـدی بتوانند بهترین محصول یـا خدمت را انتخاب کنند.

ابزه فعالیت استارت آپ ها

استارت آپ چیست؟

اسـتارت آپ اصطالحـی اسـت کـه چنـد سـالی میشـود کـه نـام
آن را زیـاد میشـنویم ،خیلیهـا آن را کار جدیـد یـا کار بـا کمـک
فناوریهـای جدیـد معنـی میکننـد ،امـا بـه طـور کل بـه نوعـی از
فعالیتهـای کسـب و کار در بسـتر فضـای مجازی که با هـدف درآمد
زایی صورت میگیرند اسـتارت آپ گفته میشـود .اسـتارت آپ یعنی
ارائـه محصـول یـا خدمتی جدید که پیش از آن نمونه مشـابه نداشـته
و بـا کمتریـن هزینـه و نیـاز بـه افزایش در منابع مالی و انسـانی رشـد
قابـل توجهـی دارد .یکـی از اهـداف مهـم اسـتارت آپ رشـد سـریع
اسـت و این رشـد سـریع مرهون دریافت سـریع و راحت بازخوردهای
مثبـت و منفـی دریافـت کننـدگان خدمـت یـا محصول هسـتند که
باعـث میشـوند ارائـه دهنـدگان محصول یـا خدمت هـر روز کیفیت
خود را بهبود بخشـند و ارتقا دهند و بدین ترتیب با شناسـایی لحظه
بـه لحظـه نیـاز مشـتری و میـزان رضایـت آنهـا همـواره خـود را در
سـطح باالیـی از کیفیـت نگـه میدارند  .به عبـارت بهتر میتوان گفت
اسـتارت آپها بیشـتر «مشـتری محور « هستند تا «محصول محور».
اسـتارت آپهـا ایدههایـی جدید هسـتند کـه گاهـی در اوج نا امیدی

و بیـکاری در ذهـن خالـق خـود به وجـود آمده انـد ،در واقع در خیلی
از مواقع زاده مشـکالت هسـتند،این جرقههای ذهنی در برخی مواقع
خیلی زود شکسـت میخورند و در برخی مواقع رشـد چشـمگیری را
در مـدت زمانـی کوتـاه تجربـه میکننـد .در واقـع گاهی هـدف اصلی
اسـتارت آپ که همان رشـد سـریع اسـت خیلی زود محقق میشـود،
و در برخی موارد نیز رسـیدن به قله موفقیت تالش و زمان بیشـتری
میطلبد.
بسـیاری از اسـتارت آپهـای موفـق از ایدههـای خیلی سـاده شـروع
شـده و به مدارج باال رسـیده اند .ممکن اسـت خیلیها تصور کنند
اسـتارت آپهـای موفـق کـه تبدیل به برندهای معروف بـا درآمدهای
زیـاد شـده انـد همگـی از اوج شـروع کرده اند در صورتـی که اصال این
گونـه نیسـت ،خیلـی از اسـتارت آپهـا تـا مدتهـا پـس از شـروع پا
نگرفتنـد و تفـاوت آنها با اسـتارت آپهایی کـه آمدند و خیلی زود به
فراموشـی سـپرده شـدند دقیقا همین جاسـت؛ در این زمان بود که
صاحبان این اسـتارت اپها با پشـتکار ،شـجاعت ،پذیرش شکسـت
و امیـد همـه چیـز را بـرای خـود دگرگـون کردند و سرنوشـت طالیی
بـرای خود رقـم زدند.

اسـتارت آپهـا تقریبـا در تمامی زمینههـا توانایی فعالیـت دارند ،از
خریـد و فـروش کاالهـای دیجیتـال ،غیـر دیجیتال ،لبـاس ،کتاب
و اسـباب بـازی گرفتـه تـا فـروش و ارائـه اپلیکیشـنهای موبایلی و
کاالهـای دسـت دوم ،ملـک و املاک ،خودرو ،خدمات مسـافرتی،
خدمات حمل و نقل آنالین ،مسـیریابها و حتی سـفارش اینترنتی
غذا همه و همه در دنیای اسـتارت آپها قابل جسـتجو و دسترسـی
هستند.

کسب درآمد استارت آپ ها

اسـتارت آپهـا بـا ارائـه خدمـات یـا محصـوالت مختلـف کسـب
در آمـد میکننـد .آنهـا کـه فعالیتشـان فـروش اسـت کسـب
درآمدشـان برای ما قابل درک اسـت ،گاهی با اسـتارت آپهایی
روبـرو هسـتیم کـه یـک خدمـت را بـه صـورت رایـگان در اختیار
کاربـران خـود قـرار میدهنـد و اینجـا ذهـن مـا درگیـر چگونگی
کسـب درآمـد یـا فلسـفه وجـود آنها میشـود .بهتر اسـت بدانید
در دنیـای امـروز تبلیغـات اهـرم قـوی و موثری در کسـب در آمد
اسـت .معمـوال اسـتارت آپهـای رایـگان بـا کاربران زیـاد از طریق
تبلیغـات و خریدهـای درون برنامـه ای کسـب درآمـد میکننـد.
جالب اسـت بدانید  63درصد از توسـعه دهندگان از تبلیغات برای
درآمدزایـی اسـتفاده میکننـد و  20درصـد کاربـران نیـز بـر روی

بازاریابی و فروش
است که میتواند نقطه
عطف استارت آپ شما
و شروع درآمدهای
باال برای شما باشد.
دقت کنید که سواالت
و انتظارات کوچک
و بزرگ احتمالی که
ممکن است مشتریان از
طرح شما داشته باشند
را به دقت بررسی کنید
و مد نظر قرار دهید تا
ورود و ظهور قدرتمند
و بدون ایرادی به
دنیای استارت آپها
داشته باشید هر چند
که در حین فعالیت
هم میتوانید با توجه
به بازخوردها و نظرات
کاربران خود روز به
روز ایرادات احتمالی
موجود را برطرف کنید
و به کسب رضایت
اکثریت کاربران نایل
شوید

تبلیغـات موجـود در اپلیکیشـنها کلیـک میکننـد و حتی برخی
کاربـران از وجـود تبلیغـات ویدئویـی به عنـوان جایـزه در بازیها
ابـراز خشـنودی میکنند.
از دیگـر روشهـای کسـب درآمـد اسـتارت آپهـا میتوانیـد بـه
بازاریابـی ایمیلـی ،جمـع آوری و فـروش اطالعـات و افزایش فروش
از طریـق سـرویسهای رایـگان یـاد کـرد.
اگـر بـه میـزان درآمـد اسـتارت آپهـای معـروف و برنـد نگاهـی
بیندازیـد از دیـدن مبالـغ میلیاردی حتما به وجـد خواهید آمد و به
فکـر راه انداختـن یـک اسـتارت آپ خواهید افتـاد .این خیلی خوب
اسـت اما متوجه این موضوع باشـید که آنها هرچند ممکن اسـت
از یـک ایـده خیلی کوچک شـروع کرده باشـند اما قطعـا در کنار آن
تلاش و پشـتکار هـم سـرلوحه کارهای شـان بـوده اسـت ،پس اگر
انگیـزه کافـی و روحیـه دوبـاره ایسـتادن پس از زمین خـوردن را در
خـود سـراغ دارید شـروع کنید.

چطور یک استارت آپ راه بیندازیم؟

اگـر بـا تعریفاتـی کـه از اسـتارت آپ شـنیده ایـد شـوق راه انـدازی
اسـتارت آپ در شـما جوانـه زده بهتـر اسـت از پایـه ای ترین بخش
آن یعنـی ایـده شـروع کنیـد .هر ایـده جدیدی به یک اسـتارت آپ
عالـی ختـم نمـی شـود بلکـه ایـده شـما بایـد در راسـتای حل یک
مشـکل کـه جنبـه عمومـی دارد باشـد و راه حلی کـه ارائه میکنید
نیز قابلیت گسـترش و مقیاس پذیری داشـته باشـد ،این مشـخصه
به اسـتقبال جامعه از اسـتارت آپ شـما کمک میکند .در واقع ایده
پایه و اسـاس یک اسـتارت آپ اسـتکه پس از مشـخص شدن باید
امکان سـنجی و اعتبار سـنجی شـود ،این کار را میتوانید با مطرح
کـردن ایـده خـود بـا اطرافیـان یـا جامعه هدفی کـه با آن اسـتارت
آپ سـر و کار خواهند داشـت مطرح کنید و بازخوردهای مختلف را
بررسـی نماییـد تـا بتوانید بـه دورنمایی از میزان موفقیـت ایده خود
در آینـده دسـت پیـدا کنید .حتی میتوانید طرح خـود را به صورت
آزمایشـی اجـرا کنیـد و از پذیرش آن در جامعه مطمئن شـوید.
حـال نوبـت مرحلـه مهـم کار یعنی سـرمایه گـذاری اسـت ،ممکن
اسـت در ابتـدا سـرمایه گـذار بزرگـی بـرای ایـده شـما پیـدا نشـود
یـا ایـن ریسـک را نپذیـرد ،پـس بهتـر اسـت در ابتـدا دسـت بـه
دامـن چنـد روش دیگـر از جملـه اسـتفاده از سـرمایه شـخصی،
اسـتفاده از تسـهیالت و وام ،جـذب سـرمایه آنالیـن بـا مبالغ پایین
از مشـتریان احتمالـی طرح(بـه نوعـی پیـش فروش اسـتارت آپ به
مشـتریان) ،کمک گرفتن از یک شـتاب دهنده و دریافت سـرمایه
از صندوقهـای دولتـی مانند صندوق توسـعه ملی شـوید .کمی که
پیـش برویـد میتوانید از طریق مذاکره با مشـتریان بزرگ احتمالی
و جلـب نظـر آنهـا و دریافت پیش پرداخت سـرمایه الزم برای ادامه
و بـه نتیجـه رسـاندن طـرح خـود را به دسـت آورید.
مرحلـه بعـدی کار بازاریابی و فروش اسـت کـه میتواند نقطه عطف
اسـتارت آپ شـما و شـروع درآمدهـای بـاال برای شـما باشـد .دقت
کنیـد که سـواالت و انتظـارات کوچک و بـزرگ احتمالی که ممکن
اسـت مشـتریان از طرح شـما داشته باشـند را به دقت بررسی کنید
و مـد نظـر قـرار دهیـد تـا ورود و ظهـور قدرتمند و بدون ایـرادی به
دنیـای اسـتارت آپها داشـته باشـید هر چند کـه در حین فعالیت
هـم میتوانیـد بـا توجه به بازخوردهـا و نظرات کاربران خـود روز به
روز ایـرادات احتمالـی موجـود را برطـرف کنیـد و به کسـب رضایت
اکثریت کاربران نایل شـوید .ارتباط مسـتقیم شـما با مشتریان یکی
از بهتریـن مزایـای اسـتارت آپهـا اسـت و بـه روز بـودن آن چیزی
اسـت که عمر اسـتارت آپ شـما را طوالنی و کاربران آن را بیشـتر
خواهـد کـرد .امیدواریـم مطالب مطرح شـده برای شـما مفید بوده
باشـد و در شـمارههای بعدی که بیشـتر وارد جزئیات میشـویم نیز
بـا ما همراه باشـید.

مسیر بورس در سال 98
پیام جهش نوروزی بورس چیست؟
جواد غیاثی

کارشناس بورس

بازار سـرمایه سـال  97را با تالطمات بسـیار پشـت سـر گذاشـت؛ یک بهار آرام (به اسـتثنای  10روز پایانی) ،تابسـتانی داغ ،پاییزی رخوت انگیز (به اسـتثنای  10روز آغازین) و در نهایت یک زمسـتان متعادل که دو ماه متعادل داشـت
و یـک اسـفند صعـودی .در نتیجـه ایـن تحـوالت ،بـورس از  96هـزار و  290واحـد در انتهـای سـال  ،96در انتهای سـال گذشـته به سـطح  178659واحد رسـید؛ یعنی در سـال گذشـته بازدهـی 85/5درصـدی را ثبت کرد امـا فرابورس ،از
 1096واحـد بـه  2258واحـد رسـید تـا بازدهـی  106درصدی را عاید سـهامداران کند.

در اولیـن تحلیـل دخـل و خرجـی بـازار سـرمایه در سـال جدیـد ،بعـد از
بررسـی روندهـای کلـی بازار ،ضمن بررسـی روندهـای جهانی قیمتهای
کاالهای اساسـی و تحلیل علل رشـد اخیر بورس ،مخصوصا در تعطیالت
نـوروزی ،تلاش میکنیـم تصویری از مسـیرهای ممکن پیـش روی بازار
سـرمایه ارائـه کنیـم .در نهایـت بـا توجـه به قـرار گرفتن در فصـل بهار و
نزدیک شـدن به فصل مجامع و شـروع تدوین اسـتراتژیهای معامالتی و
همچنین سـبدهای جدید ،سـهمهای با نسـبت قیمت به درآمد مناسـب
را معرفی خواهیم کرد؛ سـهمهایی که به شـرط تقسـیم سـود مناسـب،
بـرای شـرکت در مجمع مناسـبند .حـول این موضوع چنـد نکته آموزش
و برخـی مثالهـا را نیـز ذکـر خواهیم کرد.

حال و هوای ابزار کاالهای اسایس؛ همچنان مثبت

از انتهای سـال گذشـته ،روندی صعودی در برخی کاالهای اساسـی مثل
نفـت ،مـس و سـنگ آهـن و فـوالد ایجاد شـد .اگرچه این رشـد قیمتها
جهشـی نبـود امـا بـر بورس تهـران اثر قابـل توجهی گذاشـت .مهم ترین
دلیـل ایـن موضـوع افـت قابـل توجـه قیمتهـا در بسـیاری از نمادهـای
بـزرگ بـازار ( کـه عمدتـا کاالهـای اساسـی تولیـد میکنند یـا اصطالحا
کامودیتـی بیس هسـتند) .رشـد قیمـت در بازارهای جهانـی ،نه تنها یک
عامـل مثبـت قلمداد میشـد بلکـه تلنگری بود که بیـش واکنش (منفی)
پیشـین بـازار را نیـز خنثـی کرد و باعث شـد معامله گـران ،احتیاط بیش
از حـد خـود در خریـد سـهام را پشـت سـر بگذارنـد .همیـن شـرایط در

تعطیلات نـوروز هـم برقـرار بود؛ هم قیمت نفت رشـد کـرد و به محدوده
 70دالر رسـید و هـم جـو مثبـت پایان سـال قبل برقـرار بود.

حمله هسام به رکورد  97در تعطیالت نوروزی

بـورس و فرابـورس در تعطیلات نـوروزی ،پنـج روز کاری (یعنی مجموعا
یـک هفتـه کامـل) داشـت؛ پنـج روزی کـه اصلا رنـگ و بـوی تعطیلـی
نداشـت و بسـیار هم پرهیجان بود .به طوری که شـاخص بورس از 178
هـزار و  659واحـد حـدود  6هـزار و  622واحد رشـد کـرد و با قرار گرفتن
در سـطح  185هزار واحدی به رکورد خود در سـال  97یعنی  195هزار
واحـد نزدیک شـد .البته در فرابورس شـرایط متفاوت بـود .فرابورس ایران
کـه در آخریـن روزهـای سـال گذشـته به سـطح رکـورد خـود در مهرماه
رسـیده بـود در تعطیلات نـوروزی نیـز بیـش از  150واحـد رشـد کرد تا
 98را بـا قـرار گرفتـن بـر قلـه تاریخی خـود آغاز کند.

رکورد بورس در هبار شکسته یمشود؟

بـه ایـن ترتیـب برخـی انتظـار دارنـد که طـی همین فصـل بهـار ،رکورد
تاریخـی بـورس هـم شکسـته شـود و شـاخص از  195هـزار واحـد عبور
کنـد .البتـه ،چنـان چـه یک تحلیل و پیـش بینی معقول طلـب میکند،
بایـد ایـن انتظـار بـر مبنای بررسـی عوامل موثـر و همچنیـن مفروضاتی
باشـد .دربـاره پیـش بینـی بـورس در بهـار امسـال هـم چنـد عامل مهم
مطرح اسـت:

رونـد قیمتهـای جهانـی ،مخصوصـا نفـت مثبـت اسـت .رشـد قیمـت
نفـت بـا واسـطه یـا بـی واسـطه باعث ایجـاد یک مـوج افزایشـی در همه
قیمتهـای پتروشـیمی و همچنیـن فلـزات (بـه خاطـر افزایـش هزینـه
انـرژی) خواهد شـد.
بسـیاری از شـرکتهای بزرگ صادراتی ،خود را با شـرایط تحریم تطبیق
داده و در ماههـای پایانـی سـال ،رونـد فـروش و حتـی نرخ فـروش خود را
بهبـود داده انـد .ایـن موضـوع در گزارشهـای تولیـد و فـروش شـرکتها
در اسـفند  97مشهود بود.
نـرخ ارز در سـامانه نیمـا رشـد کرده اسـت و ایـن احتمال نیز وجـود دارد
که با تغییر سیاسـت ارزی و راه اندازی بازار متشـکل ارزی ،قیمت تسـعیر
ارز صادراتـی شـرکتهای بـزرگ بـاز هـم رشـد کنـد و به نـرخ بـازار آزاد
نزدیـک شـود .برخـی از شـرکتهای غیرصادراتـی نیز ،ایـن روزها ،مورد
توجـه بـازار قـرار گرفتـه اند که تحلیل علل آن آسـان نیسـت.
در نهایـت و از همـه مهـم تـر ایـن کـه ،چشـم انـداز بازدهـی در بازارهای
مـوازی مناسـب نیسـت .بـه بیانـی دیگـر سـرمایه گـذاران انتظـار زیادی
بـرای کسـب بازدهی مناسـب در بـازار ارز ،مسـکن ،خودرو و طلا ندارند.
بنابرایـن بـورس را بهتریـن گزینـه خواهند یافت.بر این اسـاس ،چنان چه
رونـد قیمتهـای جهانـی مثبـت بمانـد ،عملکـرد شـرکتهای صادراتی
در مواجهـه بـا تحریـم و داخلیهـا در فـروش مناسـب در شـرایط رکودی
پایـدار بمانـد (بـد تـر نشـود) و بـه ویژه نـرخ ارز نیما رشـد کـرده و میزان
ورود پـول از بازارهـای مـوازی به بورس قابل توجه باشـد ،انتظار شکسـته

شـدن رکـورد تاریخـی بورس در بهار امسـال بعید نیسـت .حتـی نیمی از
عوامـل فـوق هـم میتوانـد این اتفـاق را رقـم بزند.

اسرتاتژی معامالیت در هبار

معمـوال معاملـه گران طـی دورههای مختلف ،اسـتراتژی معامالتی خاصی
را اتخـاذ کـرده و همچنیـن ترکیـب سـبد دارایـی خود را تغییـر میدهند.
بـرای معاملـه گـران میـان مدتـی ،معمـوال در ابتـدای فصل بهـار ،تصمیم
گیـری بـرای خریـد سـهمهای دارای نسـبت قیمـت بـه درآمـد مناسـب
بـرای شـرکت در مجامـع موضوعیـت دارد .بنابرایـن سـهمهایی کـه پـی
بـرای مناسـب دارنـد باید تحلیل و بر اسـاس فاکتورهـای مختلف از جمله
میـزان تقسـیم سـود انتخـاب شـوند .هـم اکنون بـورس نسـبت قیمت به
درآمـد را بـر اسـاس عملکـرد  12ماه گذشـته (تی تی ام) منتشـر میکند.
منظـور از عملکـرد  12مـاه گذشـته ،هـم اکنـون (با توجه بـه گزارشهای
منتشرشـده) سـود ساخته شـده از ابتدای زمسـتان  97تا انتهای پاییز 98
اسـت .بـر ایـن اسـاس هم اکنون شـرکتهایی مثـل پتروشـیمی خارک و
پارس ،تولید و صادرات ریشـمک ،فوالد ارفع ،پتروشـیمی شـازند ،سـیمان
هرمـز و داراب ،نفـت سـپاهان و  ...نسـبت قیمـت به درآمـد  5و کمتر از 5
دارنـد .اگـر میخواهیـد برای مجامـع برنامه ریزی کنید ،این گونه سـهمها
را تحلیل کنید و ضمن بررسـی عملکرد زمسـتان  97و تخمین مناسـب از
سـود واقعی  12ماهه  97و همچنین اسـتراتژی تقسـیم سـود شـرکت ها،
سـبد خـود را بچینیـد .هفتـه بعـد در این باره بیشـتر بحـث خواهیم کرد.

