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پیش بیین وضعیت اقتصادی سال 98
سـال  97بـرای مـردم ایـران سـالی پر از فراز و نشـیب های اقتصادی و رشـد
افسـار گسـیخته نـرخ تـورم بـود که بـا تمام سـختی هایش به پایان رسـید و
حـال سـوالی کـه بـه ذهـن مـی رسـد این اسـت که سـال  98چطـور خواهد
بود؟
پاسـخ کارشناسـان اقتصادی به این سـوال  ،خبر از سـال اقتصادی سـختی
در ایـران مـی دهـد ،طبـق نظـر اکثر قریـب به اتفـاق این کارشناسـان امکان
نـدارد قیمـت کاالیـی کـه افزایش یافته اسـت دوباره کاهش یابد و مسـئوالن
بـا وعـده کاهـش قیمـت هـا در آینـده ،در واقع به دنبـال زمان خریـدن برای
خـود هسـتند .همچنیـن عواملی چـون کاهش تحریـم ها  ،کاهـش صادرات
نفـت و کاهـش درآمدهـای مالیاتـی باعـث مـی شـود دولـت سـال آینـده با

کسـری بودجـه قابـل توجه مواجه شـود و ایـن یعنی کاهش رشـد اقتصادی،
تـورم و درنهایـت رکود.
طبـق اعلام صنـدوق بیـن المللی پـول بـرای سـال  ۲۰۱۹میزان تـورم ایران
 ۳4.1درصد و میزان رشـد اقتصادی منفی  3.6درصد گمانه زنی شـده اسـت.
هرچند گفتن و شـنیدن این مطلب سـخت و ناخوشـایند اسـت اما متاسـفانه
واقعیـت تلخـی اسـت کـه همـه ما ناگزیـر از مواجهه با آن هسـتیم ،پس بهتر
آن اسـت کـه آگاهانـه بـا آن روبـهرو شـویم و در حد توان خودمـان تمهیدات
اقتصـادی مناسـب بـرای سـال پیـش رو در نظـر بگیریـم؛ البته کـه همچنان
امیدواریم دولتمردان بتوانند وضعیت اقتصادی کشـور را به درسـتی مدیریت
کنند.

نیم نگاهی به کیفیت ظاهری و فنی جدیدترین دستاورد سایپا

آیاکوییکتوانستهاسترضایتمشرتیانراجلبکند؟

کوییـک سـایپا یکـی از جدیدتریـن خودروهـای تولیـد شـده توسـط این برند خودروسـاز داخلی اسـت کـه مدیران آن ادعـا میکننـد از اول تا آخر تمامی مراحل سـاخت ،توسـط متخصصان داخلی
میالد قارونی
ال بومـی را دارند کـه تمامی مراحـل آن از صفر تـا  100در خـود ایران انجـام میشـود و کام ً
انجـام شـده اسـت .در سـال  ،1395مدیـران سـایپا بـا ایـن شـعار کـه قصـد طراحـی خودرویـی کام ً
ال با
روزنامهنگار
اسـتانداردهای جهانـی مطابقـت دارد ،شـروع بـه ثبـت نـام از متقاضیـان کردنـد؛ امـا طبـق روال همیشـه ،تحویل این خودرو بسـیار طوالنیتـر از حد انتظار بـود و تا تاریخ خـرداد  97به طـول انجامید.
مدیـران سـایپا بـرای فـروش خـودروی خـود تبلیغـات زیـاد و ادعـا کردنـد که این نوع مدل نسـبت به بقیـه مدلها کام ً
ال منحصر به فـرد خواهد بود اما واقعیت پـس از تولید چیز دیگـری از آب درآمد! البته ایـن را ما نمیگوییم،
بلکه شـما امروزه از هرکسـی که کوییک سـایپا را خریداری کرده اسـت ،بپرسـید یا برای جسـتوجو میزان کیفیت کوییک به هر وب سـایتی که به بررسـی تفاوت خودروها پرداخته اسـت ،سـری بزنید ،نارضایتی را میبینید.
توصیه بیشـتر آنها این اسـت که به هیچ وجه کوییک سـایپا نخرید.

ً
واقعا چرا نباید کوییک سایپا بخریم؟
اما

کوییـک سـایپا از نظـر قـدرت موتور شـبیه به سـاینا و تیباسـت و
فقـط در آپشـنهای بـه کار رفته در ظاهـر آن تفاوت هایی دارد که
همیـن موضـوع برخلاف گفته مدیـران در خصوص جدیـد بودن
ایـن مـدل نسـبت بـه بقیـه مدل هاسـت .شـایداین مسـئله کمی
پیـش پـا افتـاده به نظر آیـد اما میتواند باعث از بیـن بردن اعتماد
آنهایـی شـود کـه به قصد خریـد کوییک سـایپا منحصربهفرد در
سـال  ،1395فـرم پیـش ثبت نـام پرکردهانـد .البته اگـر بخواهیم
کمـی انصـاف هم داشـته
باشـیم ،بایـد گفـت
کـه طراحـان
کو ییـک
سـعی

کردهانـد تـا بـا امکاناتـی ماننـد طراحـی شـبه شاسـی بلنـد،
گیربکـس اتوماتیـک ،آپشـنهایی ریـز در داخـل ،آن را نسـبت به
بقیـه مدلهـای سـایپا متمایـز کننـد امـا حتـی ایـن امکانـات و
قیمت مناسـب نسـبت به خودروهای خارجی هم نتوانسـته اسـت
رضایـت خریـداران را جلـب کنـد.
دالیلی که بیشـتر کارشناسـان خودروسـازی و خریداران ،کوییک
سـایپا را رد میکنند ،شـامل موارد زیر اسـت:

 .1از نظر ظاهر حرف جدیدی ندارد

بـا اینکـه کوییـک یـک مـدل
شاسـی بلنـد سـایپا بـه
حسـاب میآیـد امـا
انـگار مدیـران
یـن
ا

مجموعه قصد داشـتند تا با این کار ایرادات فنی را پوشـش دهند.
زیرسـاخت اصلی کوییک سـایپا ضعیف اسـت و چیزی شـبیه به
کیـا پرایـد اسـت .بـه گفته بعضـی از کارشناسـان ،طراحان سـایپا
تلاش کردهانـد تـا با قـرار دادن چند ورقه بیشـتر ،آن را بزرگتر و
بلندتر نشـان دهند اما متأسـفانه از نظر محافظت در برابر حوادث،
به دلیل داشـتن بسـتری نامطمئن و ناایمن ،قدرت باالیی ندارد و
صرفـاً فقـط از نظر ظاهری دارای قدرت بیشـتری بـه نظر می آید.
درواقع ،کوییک سـایپا ظاهری شـبیه به سـاینا و تیبا هاچبک دارد
بـا ایـن تفـاوت کـه شاسـی آن بلنـد اسـت.

در کوییک فقط ظاهر
است که تغییر یافته
و موتور آن ،همان
موتوری است که در
تیبا و ساینا استفاده
میشود؛ البته با این
تفاوت است که حجم
آن  1/5لیتر است و
 4سیلندر دارد و با
این حساب میتواند
 87اسب بخار و 128
نیوتن متر گشتاور
تولید کند .این نوع
مشخصات کمی از
پراید بهبود یافتهتر
است

 .2موتوری هم قدرت اب تیبا و ساینا

در مدلهـای جدیـد خـودرو کـه عرضـه میشـود ،توقـع حداقـل
موتـور قدرتمندتـر از نمونههـای قبلـی مـورد انتظـار اسـت اما در
کوییـک فقـط ظاهـر اسـت کـه تغییـر یافتـه و موتـور آن ،همـان
موتـوری اسـت کـه در تیبا و سـاینا اسـتفاده میشـود؛ البتـه با این
تفاوت اسـت که حجم آن  1.5لیتر اسـت و  4سـیلندر دارد و با این
حسـاب میتواند  87اسـب بخار و  128نیوتن متر گشـتاور تولید
کنـد .ایـن نوع مشـخصات کمـی از پراید بهبـود یافتهتر
اسـت امـا بـاز هـم نمیتـوان انتظار قـدرت باالیی
بـه ویـژه در مکانهایـی با سراشـیبی را داشـت.

 .3اب ایمنتر است؟!

کارشناسـان هنـوز در خصـوص ایمنـی
کوییـک سـایپا نامطمئـن هسـتند .در
حـال حاضـر ،هنـوز مـدرک معتبـری که
نشـان دهنـده گواهینامـه ایمنـی بـاالی
آن باشـد ،ارائه نشـده اسـت و از این رو،
کوییـک سـایپا از نظر ایمنی هـم تراز با
سـاینا و تیبـا معرفـی میشـود.

البته مدیران و طراحان سایپا سعی کردهاند تا در تولید کوییک متفاوت
عمل کنند .کروز کنترل ،دو کیسه هوا ،سیستمهای ترمز EBD، ABS
و  BASاز جمله امکانات امنیتی است که به طور کامل در کوییک قرار
گرفته است اما هنوز دقیق معلوم نشده است که تا چه حد این خالقیت
ها و ابتکارات موفقیت آمیز بوده است.

 .4طراحی داخیل ،قدیمی یا جدید و آن هم اب چه
موادی؟

سـایپا خیلـی تلاش کـرده اسـت تا بتوانـد در طراحی ظاهـر داخلی
کوییـک سـایپا تفاوتـی ایجـاد کنـد .هرچنـد کـه در نگاه اول شـاید
موفق بوده اسـت اما خالقیتی در طراحی داخلی به کار نبرده اسـت
و درواقـع ظاهـر داخـل آن بـه نوعـی کپی شـده از مدلهای خارجی
و بـه ویژه  207iاسـت.
از جملـه امکانـات داخلـی مـی توان به نمایشـگر  7اینچـی در مرکز
داشـبورد و همچنیـن فرمانـی با روکش چرمـی و قابلیتهای ویژهای
روی آن از جملـه دکمههایـی بـرای کنتـرل سیسـتم صوتـی اشـاره
کـرد .دیگـر امکانـات خودرو شـامل سیسـتم تهویه نیمـه اتوماتیک،
سنسـور پـارک دنـده عقـب ،اسـتارت بـدون کلیـد و چـراغ دیالیت
است.
امـا مسـئلهای کـه شـاید بیشـتر از همـه در ذوق خریـداران بزنـد،
کیفیـت پاییـن مـواد به کار رفته در آنهاسـت .بـا اینکه فرمان تمام
چرم اسـت و سـعی شـده تا کوییک کمی متفاوت باشـد اما متأسفانه
مـواد بـه کار رفتـه در سـاخت آن نـه تنها کیفیـت الزم را ندارد ،بلکه
از فاصلههایـی بیـن بعضـی از اجـزا ،میتـوان این برداشـت را کرد که
سـازندگان یا کارگران دقت الزم را در کنترل نهایی نداشـتهاند .البته
بـاز هـم تأکیـد میکنیـم که مدیـران مجموعـه در تلاش بودهاند تا
از بهتریـن و باکیفیتترین مواد در سـاخت تجهیـزات داخلی خودرو
اسـتفاده کننـد که نتیجـه برعکس انتظار درآمده اسـت.
بـه هرحـال اگـر بخواهیم نتیجه گیری داشـته باشـیم ،باید گفت که
از نظـر طراحـی چـه داخلـی و چـه خارجـی ،هیچ المـان منحصر به
فرد و جدیدی مشـاهده نخواهد شـد .از طرف دیگر ،کیفیت متریال
هـای بـه کار رفتـه خیلـی از حـد انتظار و تعریف آن توسـط شـرکت
سـایپا فاصله داشت.

 .5قیمت انمناسب آن در برابر کیفیت

کوییک سایپا در دو مدل دندهای و دنده اتوماتیک عرضه میشود .با
توجه به ویژگیهایی که در باال گفته شد ،قیمت آن نسبت به ساینا
و تیبا حدود ده تا بیست میلیون تومان بیشتر است ،به ویژه اختالف
آن با نوع تیبا خیلی بیشتر است .در حال حاضر قیمت سایپا کوییک
دندهای در بازار  63میلیون و در نمایندگی  42میلیون است .همچنین
سایپا کوییک دنده اتوماتیک در بازار و نمایندگی به ترتیب  87میلیون
و  69میلیون قیمت گذاری شده است.
ایـن قیمتهـا چیـزی بین یـک خـودروی معمولی با یـک خودروی
شاسـی بلند خارجی با امکانات کوییک اسـت اما با توجه به معایبی
کـه کوییـک دارد و اینکـه واقعـاً المـان جدیدی عرضه نکرده اسـت،
بـه عقیـده کارشناسـان و مـردم ،ایـن هزینه باال معقوالنه نیسـت .به
هرحال ،باز تصمیم گیرنده خود شـما هسـتید که آیا کوییک سـایپا
را خریـداری کنیـد یا خیر.

شاخص کل بورس تهران در آستانه جابه جایی رکورد

ریشه یابی تداوم امید سرمایه گذاران به بورس
شـاخص کل بـورس تهـران ،هفتـه قبـل را نیـز بـا حـدود  9هـزار واحد رشـد پشـت سـر گذاشـت تا در آسـتانه عبور از رکـورد تاریخی خود در مهرمـاه  97قرار گیـرد .حجم معاملات از  1200میلیارد تومـان فراتر رفت و همچنـان موجی از
جواد غیاثی
خـوش بینـی بـه بـازار سـرمایه وجـود دارد .پـول جدیـد وارد بـازار شـده و بـا وجـود رشـد قابـل توجه بازار در دو ماه اخیر ( از ابتدای اسـفند) و گران شـدن سـهم هـا ،همچنان امید خریـداران بر محافظه کاری فروشـندگان غلبـه دارد .اما آیا
کارشناس بورس
رشـد ایـن روزهـای بـورس ،مبتنـی بـر هیجـان اسـت و هماننـد رشـد بـی پـروای سـهام در مهرمـاه  ،97یـک دوره رکـود و عقبگـرد را در پـی دارد؟ یا اینکه شـرایط بـازار متفاوت اسـت .در ادامه ضمن پاسـخ به این سـوال مهم ،چند سـهم
پیشـرو و پربیننـده بـازار را از نظـر قیمـت و همچنیـن سـود انتظـاری تحلیـل خواهیـم کـرد تـا نشـان بدهیـم ،بـا وجود رشـد در ماه های اخیـر ،همچنان صورت هـای مالی برخی شـرکت ها می توانـد سـیگنال ورود و خرید صادر کنـد .اگرچه
دربـاره برخـی دیگـر از سـهم هـا ،صرفا غلبه هیجان باعث رشـد مداوم شـده اسـت.

از توفان در اسرتالیا ات گرد و خاک در بورس کاالی
ایران

قیمت سـنگ آهن از  100دالر فراتر رفته اسـت .این رشـد قابل توجه که
در هفتـه گذشـته رخ داد ،چند علـت دارد؛ از حوادث غیرمترقبه در برخی
معـادن دنیـا تـا کاهش عرضه چند شـرکت اسـترالیایی در پـی توفان .لذا
اکنـون سـنگ آهـن بـه باالترین نرخ چند سـال اخیر خود رسـیده اسـت.
همیـن موضـوع باعـث تقویت تقاضا بـرای محصوالت فـوالدی و فلزی در
نقـاط مختلـف جهـان از جملـه بورس کاالی ایران شـد .از جمله تشـدید
رقابت در بورس موجب رشـد قیمت محصوالت چندین شـرکت از جمله
فـوالد مبارکـه و ذوب آهـن اصفهـان و در نتیجـه باعـث رشـد تقاضـا در
بـورس شـد .همزمـان قیمـت نفت هم در محـدوده  70دالر تثبیت شـده
اسـت و این خبر خوبی برای شـرکت های پتروشـیمی اسـت.

دالر نیمایی رشد یم کند؟

اما این تنها محرک بازار نیست .دولت در حال بازنگری جدی در سیاست
های پولی و ارزی است .راه اندازی بازار متشکل ارزی و فرضیه تقویت نرخ
ها در سامانه نیما خبر خوبی برای شرکت های صادراتی است .شرکت
هایی که هم اکنون ارز خود را در نیما با نرخ  8تا  9هزار تومان تسعیر می
کنند و امیدوارند که این نرخ به  10هزار تومان یا بیشتر هم برسد .برخی
تحلیلگران سود  98شرکت ها را با نرخ  11هزار تومان محاسبه می کنند.
البته این موضوع فعال در هاله ای از ابهام قرار دارد .در همین حال اظهارات
رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تغییر سیاست های پولی و استفاده از پول
پرقدرت (پایه پولی) به صورت هدفمند برای رونق تولید نیز می تواند برخی
از مشکالت شرکت های داخلی فروش را رفع کند و در کنار رشد تورمی
سود شرکتها ،موجب تقویت آنها شود.

درآمد جذاب دارند
هسم هایی که هنوز هم قیمت به
ِ

ایـن عوامـل در حالـی اسـت کـه در بخشـی از بـازار ،همچنـان قیمـت ها
باال نیسـت و نسـبت قیمت به درآمد جذاب اسـت .این موضوع ناشـی از
افـت نـرخ هـا در نیمه دوم سـال گذشـته بر اثـر احتیاط بیـش از حد بازار
و بزرگنمایـی ذهنـی اثـر تحریـم ها بوده اسـت .البته این تـرس و احتیاط
موهوم از اسـفندماه سـال گذشـته و همزمان با رشـد قیمت ها جهانی و
همچنیـن انتشـار گـزارش خـوب برخی از شـرکت ها در فـروش خارجی
(دور زدن تحریـم هـا بـا تخفیـف کـم در قیمـت) از بیـن رفـت .بـا وجود
رشـد قیمـت هـا طی این دو ماه ،همچنان نسـبت قیمت بـه درآمد خیلی
بـاال نیسـت .چنانکـه جـدول زیـر نشـان مـی دهـد ،سـهم هایـی مثـل
پتروشـیمی شـازند (شـاراک) که از قیمت  500تومان در ابتدای اسـفند
گذشـته تـا محـدوده  650تومـان رشـد کـرده (حـدود  30درصـد رشـد)
تحلیلی کمتـر از  4دارد .وضعیت برای
همچنـان نسـبت قیمت بـه درآم ِد
ِ
برخـی دیگـر از شـرکت هـای صادراتی نیز مشـابه اسـت .برخی سـهم ها
مثـل ذوب آهـن و فاسـمین هـم با وجود قیمـت به درآمد باالتـر ،انبوهی
از خبرهـای خـوب دارنـد کـه در سـال جـاری اثـر مالی آن ظاهـر خواهد
شـد .مثلا ذوب آهـن بیـش از هزار میلیارد تومان صرفـه جویی در هزینه
(بابـت تهاتـر بدهـی یا تغییر شـیوه حسـابداری و  )...می توانـد به تنهایی
حدود  15تومان برای هر سـهم سـود بسـازد که نسـبت قیمت به درآمد
را بـه محـدود  5کاهـش می دهد.

غلبه هیجان در بخیش از ابزار؛ خرید ریسیک پول های
جدید

البتـه وضعیـت در همـه بـازار اینگونـه نیسـت .مثلا برخی سـهم های
گـروه غذایـی ،دارویـی ،دامپـروری و قنـدی با وجود احتمـال حذف دالر

 4200تومانـی ،بـا صـف خریـد مواجهانـد .خریـداران امیدوارنـد کـه اثر
افزایـش درآمدها (ناشـی از رشـد قیمـت های فروش) بیشـتر از افزایش
هزینـه هـا (ناشـی از آزاد یـا نیمایی شـدن نرخ ارز) باشـد ،لذا این سـهم
هـا را بـا قـدرت مـی خرنـد .بـا ایـن حـال ،تحلیـل قـوی در ایـن رابطه
وجـود نـدارد .بـه عنـوان مثـال دیگـر در جدول فـوق ،سـیمان هگمتان
کـه اخیـرا حـدود  70درصـد رشـد قیمت داشـته و چندین روز اسـت با

صف خرید بسـته می شـود ،نسـبت قیمت به درآمد تحلیلی حدود 15
دارد .صـف خریـد شـکل گرفتـه مبتنـی بر امید بـه تکرار فـروش خوب
در اواخـر سـال گذشـته اسـت؛ موضوعی کـه درگیر اما و اگرهاسـت .اما
معاملـه گـران ترجیـح مـی دهند کـه خوش بین باشـند .بخشـی از این
خـوش بینـی نیـز مرتبـط بـا هیجاناتـی اسـت که در بخشـی از بـازار به
چشـم مـی خورد.

سودتحلیلی
 12ماهه

فروش 9
ماهه

سود  9ماهه

تعداد سهام
(میلیارد
تومان)

قیمتبه
درآمد 97

حاشیه
سود  9ماهه
(درصد)

فروش 12
ماهه 97

16151.8

6992.8

130

5.04

2345.6

498.7

11

6.80

23410

78.0

3208.5

62.0

3782.6

78

5.60

157.3

2

6.48

74.6

6537

154.4

273.9
4718.5

575.8

61.504

12.24

3643.4

913.1

8.064

3.96

828.3

6550.2

3408.3

6

4.689

28.6

113

11.4

0.5029

14.867

نماد

قیمت
(تومان)

سود  9ماهه

فوالد

393

53.8

43.3

کاوه

422

45.34

21.3

فملی

418

48.49

57.9

10061.9

فاسمین

1000.1

78.65

57.4

537.8

ذوب

174.8

9.36

12.2

7200

14.3

شاراک

652.2

113.23

25.1

5300.1

164.7

پارس

3884

568.05

52.0

9550.8

سهگمت

425.6

22.67

10.09

142.7

*توضیح :در این جدول با استفاده از عملکرد  9ماهه شرکت ها ،حاشیه سود خالص استخراج و با فرض ثبات حاشیه سود در  12ماهه ،سود کل سال  97محاسبه
شده است و بر این اساس ،نسبت قیمت به درآمد به دست آمده است.
*اکثر شرکت ها در زمستان عملکرد مناسب تری نسبت به پاییز داشتند .این موضوع می تواند باعث رشد حاشیه سود شود .فاسمین از این جمله است .ذوب آهن
نیز در سه ماهه چهارم ،چندین گزارش درباره کاهش هزینه ها به انواع مختلف و همچنین قراردادهای جدید تولید ریل داشت .سیمان هگمتان جزو سهم هایی است
که با ریسک معامله می شود اگرچه در حالت هایی می تواند تا  100تومان سود بسازد ( در سال  )97و در حالت هایی همان سود  9ماهه را حفظ کند.
*واحد ارقام مربوط به سود و فروش (ستونهای  )5-6-7-8میلیارد تومان است.

