اعتبار بیمه انمه شخص اثلث چه زماین رشوع و متام یمشود؟
تاریـخ انقضـای بیمه شـخص ثالث از آن تاریخهای مهمی اسـت کـه فراموش کردن
آن گاهـی عواقـب بـدی را بـه همـراه خواهـد داشـت .بیمه نامـه خریداری شـده از
سـاعت  ۲۴روزی کـه خریـداری کردهایـد شـروع شـده و تـا سـاعت  ۲۴آخریـن
روز بیمـه اعتبـار دارد .بـه طـور مثـال اگـر تاریـخ اتمام بیمه شـما  ۱۸اردیبهشـت
مـاه باشـد ،اعتبـار بیمهنامـه سـاعت ۲۴روز  ۱۸اردیبهشـت مـاه به پایان میرسـد.
اگـر تمدیـد بیمهنامـه را بـه روز آخـر واگـذار کنیـد ممکن اسـت در فرآینـد صدور
بیمهنامه جدید مشـکلی پیش بیاید و بیمه شـما در روز بعد یعنی  ۱۹اردیبهشـت
مـاه صـادر شـود و از سـاعت  ۲۴روز  ۱۹دی مـاه اعتبـار آن شـروع میشـود که در
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ایـن حالـت بیمـه شـده با یـک روز تاخیر ثبت شـده و بنابراین جریمـه دیرکرد نیز
بایـد پرداخت کنید.
همچنیـن در صورتـی کـه در ایـن مدت زمان که شـما بیمه نداشـته ایـد حادثهای
رخ دهد بیمه آن را پوشـش نمیدهد و پرداخت خسـارتها بر عهده شـما خواهد
بود .بنابراین با توجه به موضوعاتی که گفته شـد ،بهتر اسـت تمدید بیمه شـخص
ثالث را قبل از روز آخر اعتبار آن انجام دهید تا مشـکلی برایتان ایجاد نشـود .البته
حتـی اگـر بیمهنامـه خـود را چند روز زودتـر تمدید کنید ،بیمه جدیدتـان از روزی
کـه اعتبـار بیمه قبلی تمام میشـود ،فعال خواهد شـد.

نگاهی به سیاست های مشتری مداری موسسه اعتباری ملل

عملکرد مثبت موسسه اعتباری ملل در اسفند97

موسسـه اعتبـاری ملـل که در نمـاد معامالتی «وملل» با سـرمایه ثبت
شـده  606میلیارد تومانی در بازار سـرمایه فعال اسـت  ،در مجموع در
سـال مالی منتهی به پایان اسـفند ماه  97نزدیک به  2/8هزار میلیارد
تومان از محل پرداخت انواع تسـهیالت درآمد حاصل کرد و همچنین
نزدیـک بـه  1/5هـزار میلیارد تومان به سـپرده گذاران در این موسسـه
سـود پرداخـت کـرده کـه بـا ایـن حسـاب در پایان سـال گذشـته تراز
عملیاتـی مثبـت  1/3هـزار میلیارد تومانی را ثبت کـرده و گزارش های
جدید حاکی از تداوم عملکرد مثبت این موسسـه در سـال  98اسـت.

وملل یک افزایش رسمایه جذاب را برانمه ریزی یم
کند

 21خردادمـاه  98شـرکت اعتبـاری ملـل بـا صـدور اطالعیـه ای در
سـامانه کـدال اعلام کـرد :بـا توجـه بـه مـاده  ۳دسـتورالعمل مراحل
زمانـی افزایـش سـرمایه شـرکت های ثبت شـده نزد سـازمان بورس و
اوراق بهـادار «مصـوب  ۱۷مهـر مـاه  ۹۵هیئـت مدیـره سـازمان بورس
و اوراق بهـادار» بـر اسـاس گـزارش توجیهـی هیئـت مدیـره به منظور

پیشـنهاد افزایـش سـرمایه از مبلـغ  ۶.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریـال بـه
مبلـغ  ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریـال از محـل مطالبـات حاصل شـده
سـهامداران و آورده نقدی ،سـود انباشـته به منظور دسـتیابی به اهداف
توسـعه ای موسسـه ،افزایش توان رقابت پذیری ،اصالح سـاختار مالی،
افزایش نسـبت کفایت سـرمایه و هم چنین کاهش ریسـک ناشـی از
آن اسـت کـه در  ۱۹خـرداد مـاه  ۹۸بـه تصویب هیئت مدیره رسـیده
و بـرای اظهارنظـر بـه حسـابرس و بازرس قانونی ارسـال شـده اسـت.
بر اسـاس این گزارش شـفاف سـازی ،میزان افزایش سـرمایه  ۶۵درصد
و محل تامین آن مطالبات و آورده نقدی و سـود انباشـته اسـت.
همچنین در ادامه این گزارش شـفاف سـازی آمده اسـت که اظهارنظر
بـازرس قانونـی نسـبت به گـزارش مذکور بـه زودی اطالع رسـانی می
شود.

خدمات گوانگون در یک رقابت سامل به دنبال جذب
نظر مشرتیان و رضایت آن ها

بررسی گروه فلزات اساسی در بورس
تعـدادی از مجامـع
جواد غیاثی
برگـزار شـده اسـت و
روزنامه نگار
برخـی دیگـر در راه
اسـت .از سـوی دیگـر،
غـول هـای فلـزی ،بعـد از یـک جهـش در هفتـه اول
تیـر ،ایـن هفتـه وارد فاز اصلاح شـدند و موقعیت خرید
مناسـب مـی دهنـد .معیـار اصلـی جذابیـت حضـور در
ِ
نسـبت قیمت بـه درآمد
مجامـع هـم که یادتان هسـت؛
کـم ،تقسـیم سـود خـوب و انتظـار بهبود سـودآوری 98
نسـبت بـه  ( 97کـه عمدتـا در شـرکت های بـزرگ بازار
برقـرار اسـت).این  3موضـوع باعـث شـد تـا ایـن هفتـه
سـراغ گـروه فلزات اساسـی برویـم .گروه فلزات اساسـی
در بـورس 44 ،نمـاد درج شـده دارد کـه از ایـن تعـداد،
 36نمـاد فعـال اسـت .از ایـن تعـداد 7 ،نماد نیز در سـال
مالـی گذشـته ،زیـان ده بودنـد .ایـن گروه چنـد زیرگروه
دارد؛ سـرمایه گـذاری ،گـروه فوالدی ،گـروه فلزات رنگی
و فلـزات غیرفوالدی و محصـوالت فلزی پایه .جدول زیر،
ِ
نسـبت قیمـت بـه
کلیـت نمادهـای گـروه را بـه ترتیـب
درآمـد ،مرتـب کرده و همزمـان وضعیت برگزاری مجمع
(زمـان مجمـع) و قیمـت فعلـی ارائه می کنـد .چنان که
پیداسـت 29 ،نماد در سـال مالی گذشـته ،سـودده بودند
و انتظـار تقسـیم سـود در مجامـع آن هـا مـی رود .البته
نسـبت قیمـت بـه درآمـد این نمادهـا از  5تـا  40متغیر
اسـت و تقسـیم سـود در نمادهای نیمه دوم جدول ( که
نسـبت قیمـت بـه درآمد بیشـتر از  10دارنـد) نمی تواند
خیلی قابل توجه باشـد .خوشـبختانه  9نماد از  15نماد
نیمـه اول جـدول ،هنوز مجمع خـود را برگزار نکرده اند و
فرصت هسـت که بعد از بررسـی ،برای حضور در مجامع

سید امین جوادی
مدیر عامل موسسه
اعتباریملل:
موسسه اعتباری ملل
در تامین بنگاههای
تولید داخلی کارنامه
موفقی داشته است
و یکی از مهمترین
دغدغههای ما در
موسسه ملل اطمینان
از تزریق تسهیالت
به بخش تولید است.
در حال حاضر
موسسه اعتباری ملل
در زمینه توسعه همه
ابزارهایبانکداری
الکترونیک مرسوم و
نوآوری در این زمینه
فعالیت دارد و همپا
با بانکهای بزرگ
کشور خدمات مالی
و پولی الکترونیکی
ارائه میدهد

موسسـه اعتبـاری ملـل کـه هـم اکنون وارد سـی و سـومین سـالگرد
تاسـیس خـود می شـود با ارائه خدمـات گوناگون در یک رقابت سـالم
در بـازار پـول ،بـه دنبـال جـذب نظر مشـتریان و رضایت آن هاسـت.
خدمات ملل
 .1سـپرده گیـری موسسـه ملـل هم در قالـب قرض الحسـنه و هم در
قالـب سـرمایه گـذاری کوتـاه مـدت و بلنـد مدت انجام می شـود.
 .2ملل در ارائه خدمات الکترونیک مطمئن همواره یکی از پیشـگامان
شـبکه بانکی کشـور بوده است.
 .3صدور انواع کارت های خرید ،کارت اعتباری ،کیف پول الکترونیکی
و  ...نمونـه هـای بـارزی از فعالیـت هـای بانکـداری الکترونیکـی ایـن

سهام کدام غول فلزی را بخریم؟
آنهـا برنامـه ریـزی کـرد .در ادامـه چند نمـاد مهم حاضر
در نیمـه اول جـدول را از نظـر معیارهـای سـه گانه فوق،
بـرای حضـور در مجمـع بررسـی مـی کنیم.

فوالد؛ متعادل ،مطمنئ و مثبت!

دربـاره فـوالد مبارکـه اصفهـان ،بارها صحبت کـرده ایم.
ایـن شـرکت همیشـه در قیمت هـای مطمئنـی معامله
مـی شـود .شـرکت سـال قبـل  84.7تومـان بـه ازای هر
سـهم سـود سـاخته و ایـن روزهـا در قیمـت  450تومان
معاملـه مـی شـود .اگـر با همیـن قیمت به مجمـع برود
و نیمـی از سـود تولیـد شـده را توزیـع کنـد (حـدود 50
تومـان) ،بعـد از مجمـع بـا قیمـت  400تومان و نسـبت
قیمـت بـه درآمـد  4.7بـاز خواهـد شـد .امـا ایـن همـه
ماجـرا نیسـت .فـوالد بـا قـدرت خوبـی ،ویژگی سـوم را
هـم دارد؛ بهبـود عملکـرد در سـال  .98شـرکت در بهـار
امسـال  9595میلیـارد تومـان فـروش داشـته اسـت که
نسـبت بـه فـروش بهـار گذشـته ( 4710میلیاردتومان)
حـدودا دوبرابـر اسـت .البتـه هزینه ها هم رشـد کرده اما
انتظار می رود سـود خالص تولیدی شـرکت در سـال 98
بـه راحتـی بـه بیـش از  100تومـان (بـه ازای هر سـهم)
برسـد .پیش بینی منطقی برای سـود فوالد در سـال 98
حـدود  120تومـان اسـت .بـه ایـن ترتیب قیمت سـهام
مـی توانـد بعد از مجمع (تا اواخر امسـال) تـا  600تومان
رشـد کنـد .لـذا فـوالد ،عالوه بر سـود نقـدی  50تومانی،
قیمتـی انتظـاری دارد .لذا
حـدود  150تومـان هم سـود
ِ
بـا خریـد در  450تومـان ،مـی تـوان ،انتظـار سـود 44
درصـدی (مجمـوع سـود نقدی و قیمتـی) در میان مدت
را داشـت .این روزها قیمت سـهم نزولی اسـت و طبیعتا
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نخواهـد بـود و صرفـا گواهـی سـپرده بلنـد مـدت بـه عنـوان وثیقه به
موسسـه تحویـل می شـود .

مسیر رو به پیرشفت «ملل»

نگاهـی بـه عملکـرد موسسـه
محدثه انبیایی
اعتبـاری ملـل بـا سـرمایه ثبـت
نویسنده
شـده  606میلیـارد تومانـی در
سـالهای اخیر نشـاندهنده حرکت مثبت و شـفاف این موسسـه در
جهـت سیاسـتهای بانـک مرکزی و احترام به مشـتریان اسـت که در
ایـن گـزارش بـه بخشـی از توانمندیهـای عملکـردی و مدیریتی این
موسسـه خوشنـام پرداختـه مـی شـود:
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اینترنت بانک
از جملـه خدماتـی کـه در حـال حاضـر بـه عنـوان خدمـات بانکـداری
الکترونیـک در ملـل قابـل ارائه اسـت ،میتوان به همـراه بانک ،اینترنت
بانـک مبتنـی بر سایت،دسـتگاه هـای پوز و ...اشـاره کـرد  .اکنون ملل
نیز با بیش از  320شـعبه در سراسـر کشـور و با اسـتفاده از سیسـتم
نویـن بانکـداری و بـا ارائـه خدمات الکترونیکی به صورت شـبانه روزی
نسـبت به سـایر موسسـات مشـابه ،پیشرو محسـوب می شود.

موسسـه به شـمار می رود.
 .4موسسـه ملـل خـود را در ایجـاد فرصـت های شـغلی مناسـب برای
رهایـی خانوارهـا از معضـل بیـکاری جوانـان مسـئول میداند و نقشـه
راهـی بـرای ایـن منظـور نیز در این موسسـه ترسـیم شـده اسـت.
 .5علاوه بـر وجـوه ریالی ،سـپرده گذاران میتوانند وجـوه ارزی خود را
نیز نزد موسسـه ملل سـپرده گذاری کنند.
 .6صدور انواع ضمانت های بانکی و انواع اعتبار اسنادی

خدمات هوشمند:
سـه عامـل رشـد بـرای اسـتفاده بانک ها و موسسـات مالـی از اینترنت
اشـیا معرفـی میشـود ،در درجـه اول اینکـه مشـتریان تمایـل زیادی
بـه اسـتفاده از ابزارهـای متصـل بـه اینترنـت از قبیـل ابزار پوشـیدنی
هوشـمند،حجم چشـم گیر اسـتفاده از پرداخت موبایلی در پایانه های
فـروش و اسـتفاده از پرداخت های غیر تماسـی نظیـر  NFCپیدا کرده
اند.
دومیـن عامـل  ،در دسـترس بودن اشـیای متصل بـه اینترنت از طریق
سـرمایه گـذاری هـای گسـترده در زیرسـاخت هـای جهانـی اسـت و
سـومین عامـل نیز رقابت شـدیدی اسـت کـه در صنعـت فناوریهای
مالـی بـه وجـود آمـده و بانک ها و موسسـات مالی تمام تلاش خود را
بـرای پیـروی از ایـن فرصتـی کـه اینترنت اشـیا پیش روی آنهـا قرار
داده خواهنـد کرد.

انواع سپرده
 .1حسـاب های قرض الحسـنه :حسـاب های قرض الحسـنه خود در
دو قالب پس انداز و جاری به مشـتریان ارائه می شـوند .حجم سـپرده
هـای قـرض الحسـنه پـس انـداز در پایان خرداد ماه سـال گذشـته در
موسسـه ملـل بیـش از  197/5میلیارد تومان بوده اسـت.
 .2بـه صاحبـان حسـاب قـرض الحسـنه جاری ،دسـته حوالـه یا همان
دسـتور پرداخت اعطا میشـود .همچنین آن ها میتوانند از وام قرض
برابـر بـا ضوابـط مربـوط بـا اقسـاط  12ماهـه و کارمـزد  4درصـد بهره
مند شـوند.
 .3حسـاب های سـرمایه گذاری :سـپرده گذاری سـرمایه گذاری از یک
سـاله تا پنج سـاله در موسسـه اعتباری ملل موجود اسـت و مشتریان با
سـبد متنوعی از بسـته های سـرمایه گذاری مواجه خواهند شـد .طبق
آخرین آمار منتشـر شـده ،در پایان خرداد سـال گذشـته ،حجم سپرده
هـای سـرمایه گـذاری کوتاه مـدت به حـدود  5/5هزار میلیـارد تومان
رسـیده بود و حجم سـپرده های بلند اسـت ،بیش از  3/8هزار میلیارد
تومـان بـرآورد شـده اسـت .سـپرده هـای سـرمایه گـذاری دریافتی از
بانـک هـا نیـز تـا پایـان فصل اول سـال گذشـته بیـش از  370میلیارد
تومان بوده اسـت.

عملکرد موسسه ملل در زمینه ابنکداری الکرتونیک

سـید امین جوادی مدیرعامل موسسـه ملل با بیان اینکه موسسـه ملل
تـا بـه امـروز از لحاظ شـاخصهایی ماننـد کفایت سـرمایه در وضعیت
مناسـبی قـرار دارد ،میگویـد :ایـن موسسـه تاکنـون زیانـی را تجربـه
نکـرده و بانـک مرکـزی برخی مسـئولیتها را به این موسسـه سـپرده
اسـت کـه همـکاران مـا در صـف وسـتاد به خوبـی از عهـده آن برآمده
انـد بـه طوریکـه سـاماندهی تعاونـی اعتبـاری وحـدت با حـدود ۴۰۰
هـزار سـپردهگذار ،مسـئلهای بـود کـه بـه موسسـه ملـل واگذار شـد و
ایـن بـار سـنگین در حـال حاضـر تقریبـا کامـل از دوش نظـام بانکـی
برداشـته شـده است.
وی در ادامـه بـا بیـان اینکه موسسـه اعتباری ملـل در تامین بنگاههای
تولید داخلی کارنامه موفقی داشـته اسـت ،میگوید :یکی از مهمترین
دغدغههای ما در موسسـه ملل اطمینان از تزریق تسـهیالت به بخش
تولید است.
بـه گفتـه جـوادی ،در حـال حاضـر موسسـه اعتبـاری ملـل در زمینـه
توسـعه همـه ابزارهـای بانکداری الکترونیک مرسـوم و نـوآوری در این
زمینـه فعالیـت دارد و همپـا بـا بانکهای بزرگ کشـور خدمات مالی و
پولـی الکترونیکـی ارائـه میدهد.
وی در ادامـه بـا اشـاره به سـامانه دیتامیت در موسسـه ملـل میگوید:
دیتا میت شـامل فرآیندهای خرد بانکی ،شـرکتی وتجاری اسـت .این
سـامانه امـکان تبـادل ارز ،ضمانتنامـه بانکی و عقـودی مانند مضاربه،
صـدور اعتبار اسـنادی ،مشـارکت و وکالـت را فراهم میکند.
بـه گفتـه مدیرعامـل موسسـه ملـل ایـن موسسـه در زمینـه تحقـق
بانکـداری الکترونیـک گامهـای زیادی برداشـته و ما در تالش هسـتیم
تـا همـگام بـا توسـعه خدمـات الکترونیکـی در بانکـداری جهانـی این
خدمـات را بـرای شـهروندان ایرانـی بـه بهتریـن شـکل فراهـم کنیم.
وی بـا تاکیـد بـر اینکه موسسـه اعتباری ملل در زمینه سلامت بانکی
در وضعیـت نسـبتا خوبـی قـرار دارد ،اظهـار کـرد :مـا در حـال حاضـر
مکانیـزم اعتبارسـنجی دقیقی در موسسـه پیـاده کردهایم.

انواع تسهیالت:
مشـتریان در موسسـه اعتباری ملل  ،با تسـهیالت مشـارکت  ،مرابحه
و قـرض الحسـنه مواجـه هسـتند .بیشـترین حجم تسـهیالت اعطایی
در ایـن موسسـه  ،تاکنـون به مشـارکت مدنی اختصاص داشـته اسـت
 .خالـص تسـهیالت اعطایـی تـا پایـان خـرداد  ،96حـدود هشـت هزار
میلیـارد تومـان بـوده اسـت .همچنیـن حـدود  92میلیارد تومـان نیز
تسـهیالت قرض الحسـنه توسـط موسسـه ملل به مشـتریان تا پایان
فصـل بهـار  96ارائـه شـده بود .
طبـق قوانیـن موسسـه ،کلیه متقاضیان و سـپرده گـذاران میتوانند با
افتتاح حسـاب نزد شـعب موسسـه پس از گذشـت حداکثر شش ماه از
انواع تسهیالت موسسه در بخش های خدمات ،بازرگانی،مسکن،صنعت
و معـدن و  ....در قالـب عقـود اسلامی و بـا رعایـت ضوابـط و مقـررات
اسـتفاده کنند.موسسـه ملل،امکانی را فراهم کرده تا مشـتریان بتوانند
بـدون معرفی ضامن تسـهیالت دریافت کنند.
بـر ایـن اسـاس ،بیـن  60تـا  90درصـد سـپرده هـای سـرمایه گذاری
انجـام شـده بـه صاحـب سـپرده  ،بـه عنوان تسـهیالت در قالـب عقود
اسلامی پرداخـت مـی شـود که در این طـرح نیازی بـه معرفی ضامن

ردیف

نماد

نام

قیمت
(ریال)

P/E

وضعیت
مجمع

ردیف

نماد

نام

1

فخوز

فوالد خوزستان

8,319

5.02

3/19

17

فوالی

صنایع فوالد آلیاژی یزد

6,000

2

فوالد

فوالد مبارکه اصفهان

4,583

5.41

04/30

19

ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

1,743

4

هرمز

فوالد هرمزگان جنوب

6290

5.74

4/12

فملی

س ایران
ی صنای ع م 
مل 

6.68

04/24

3
5
6

ارفع
فایرا

7

فسپا

9

فجر

8

شرکت آهن و فوالد ارفع

6,161

آلومینیومایران

5,817

6.11

9,191

6.78

گروهصنعتیسپاهان

کیمیا

معدنی کیمیای زنجان گستران

10

فاسمین

کالسیمین

12

فرآور

فرآوریموادمعدنیایران

فزرین

زرین معدن آسیا

11
13
14
15
16

کاوه

فوالژ

سرچشمه
فباهنر

فوالد امیرکبیرکاشان

4,623

13,843
13,175

7.81

03/25

36,565

9.08

7,175

9.83

9,009

12.98

16,063

فوالد آلیاژی ایران

6,083

هـر چـه قیمـت بـه  420تومـان نزدیک تر شـود ،جذاب
تـر خواهـد بود و ریسـک به ریوارد انتظـاری کمتری می
شـود .گـزارش سـود و زیـان سـه ماهـه که تا آخـر تیر و
میزان
همزمـان بـا برگـزاری مجمع منتشـر خواهد شـد،
ِ
صحـت ایـن تحلیل را نشـان خواهـد داد.

فایرا؛ گریز شیرین و اپیدار از زیان

آلومینیـوم ایـران در سـال  96بعـد از  2سـال توانسـت از
زیـان عبـور کند و سـود بسـازد و به خاطـر این تغییر فاز
به شـدت رشـد کرد .با این حال و با وجود رشـد  5برابر
در یک سـال اخیر ،همچنان می شـود روی فایرا حسـاب

04/02

7.73

فوالد کاوه جنوب کیش

س شهیدباهنر
م 

--

04/19

5,179

سرمایه گذاری مس سرچشمه

5.55

02/25

4374

7.78
8.76

02/25
--

02/28

9.08

04/26

10.48

4/30

04/26

03/11

18
20
21

22
23
24
25
26

27
28
29
-30
36

فروس
وتوکا

فنفت

فسرب
میدکو
فنوال

س ایران
فروسیلی 

سرمایهگذاریتوکافوالد(هلدینگ
صنایع تجهیزات نفت

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
نورد آلومینیوم

فخاس

فوالد خراسان

فپنتا

سپنتا

فافزا

زنگان
فلوله

فوالد افزا سپاهان
صنعت روی زنگان

لولهوماشینسازیایران

8,443
3,010
7927

16,803
4,563

4,391

13.54

04/15

14.4

04/17

13.82
14.98
19.7

18.46
18.7

فملـی هـم جـزو سـهم هایـی اسـت کـه در چنـد سـال

03/01
02/15

26.76

63,715

31.73

10,941

03/26

03/04

11,931

14,857

03/29

23.23
25.33

13,810

03/21

--

40.37

455.88

فمراد و فنورد(بورس) ،فماک (فرابورس) ،فوکا و فاهواز و فالوم و
فسدید(بازار پایه)،

بـاز کـرد .البتـه نسـبت فروش بهـار  98به بهـار  97مثل
فـوالد و فملـی جذاب نیسـت اما رقم فعلی جذاب اسـت
و وضعیـت مناسـب قیمت هـای جهانی در کنـار کنترل
هزینـه هـا می تواند زمینه رشـد سـوددهی در سـال 98
را فراهـم کنـد .فایـرا در چند سـال اخیـر 800 ،تومان را
تجربـه کـرد و  33تومـان را نیـز! ایـن شـرکت پرنوسـان
و پرریسـک اسـت امـا اکنـون نسـبت ریسـک به ریـوار ّد
باالیـی ندارد.

فمیل؛ خییل شبیه فوالد

ی ایران
ی سربورو 
مل 

قیمت
(ریال)

P/E

وضعیت
مجمع

03/09
04/20
02/25
03/26

این
نمادها،
زیان ده
هستند

اخیـر بازدهـی فـوق العـاده ای داشـته و بـه مـدد طـرح
هـای توسـعه ای ،همچنـان هم چشـم انداز مثبتـی دارد
(مخصوصـا اگـر آتـش جنگ تجاری شـعله ورتر نشـود و
قیمـت جهانـی مـس بـاالی  6هـزار دالر بمانـد) .از نظـر
محاسـبات و چشـم انداز ،فملی خیلی شـبیه فوالد است؛
سـال  97حـدود  80تومـان سـود سـاخته و فـروش بهار
امسـال حـدود  2برابـر بهـار گذشـته بوده اسـت ( 4.7در
برابر  )2.6و انتظار رشـد سـود به باالتر از  100تومان در
 98مـی رود .البتـه فملـی ،نسـبت به فوالد ،پرنوسـان تر
اسـت و بـا توجـه به قیمت هـای جهانی ،می تواند سـود
بیشـتر یا کمتری بسـازد.

