
 شرکت سرمایه گذاری آوا نوین) سهامی عام( 
 گزارش فعالیت هیات مدیره                                                                                

  30/12/1399سال مالی منتهی به                                                                             

0 
 

 1400اردیبهشت ماه 

      

 )سهامی عام(آوا نوین شرکت سرمایه گذاری 
 30/12/1399منتهی به  سال مالی

 

 گزارش فعالیت هیأت مدیره

  



 شرکت سرمایه گذاری آوا نوین) سهامی عام( 
 گزارش فعالیت هیات مدیره                                                                                

  30/12/1399سال مالی منتهی به                                                                             

1 
 

 فهرست مطالب

 3 ................................................................................................................................................................ مقدمه

 4 ........................................................................................................................ :اطالعات عملكرد شركت دهیگز -1

 5 ............................................................................................................................................ رهیمد أتیه امیپ -2

 7 .......................................................................................................... 2020اقتصاد جهان در سال  تیوضع لیتحل-3

 15 ............................................................................................................. مهم جهان یشاخص بورس ها راتییتغ

 41 .............................................................................................................. معرفي و تاریخچه فعالیت شركت -8 -7

 41 .............................................................................................................................. شرکت تیموضوع فعال   -1-8

 42 .............................................................................................................. معرفي و تاریخچه فعالیت شركت -8 -7

 42 .............................................................................................................................. شرکت تیموضوع فعال   -1-8

 43 ........................................................................................................................................شرکت هیسرما   -2-8

 44 .......................................................................................................................... ران شرکتسهامدا بیترک  -3-8

 45 ............................................................................................................... رهیمد أتیه یمشخصات اعضا  -4-8

 45 .................................................................................................................................... یساختار سازمان -5-8

 46 ................................................................................... مورد گزارش یدر سال مال رهیمد أتیتعداد جلسات ه -6-8

 46 ................................................................................... رعاملیو مد رهیمد أتیه یحق الزحمه و پاداش اعضا -7-8

 47 ................................................................................................................................... یحسابرس تهیکم -8-8

 48 ................................................................................ مورد گزارش یدر سال مال یحسابرس تهیاهم اقدامات کم-9-8

 49 ............................................................................................................................ یگذار هیسرما تهیکم-10-8

 49 ...................................................................................................................................پرسنل : بیترک -11-8

 50 .................................................................................................................. شركت از منظر بورس اوراق بهادار-9

 51 .............................................................................................................................. شركت در صنعت گاهیجا -10

 53 ............................................................................................................................................ :يحقوق طیمح-11

 53 ................................................................................................................................ هایگذار هیسرما بیترك -12

 54 ....................................................................................... تمام شده یبر اساس بها یبورس یپرتفو بیترک-1-12

 56 ............................................................................................. بر اساس ارزش بازار یبورس یپرتفو بیترک-2-12

 57 .......................................................... تمام شده و ارزش بازار یبر اساس بها یاز پرتفو عیسهم صنا راتییتغ-3-12



 شرکت سرمایه گذاری آوا نوین) سهامی عام( 
 گزارش فعالیت هیات مدیره                                                                                

  30/12/1399سال مالی منتهی به                                                                             

2 
 

 57 .......................................................................................................................بلندمدت یها یگذار هیسرما -13

 58 ....................................................................................................... (NAV)شركت  یهایيخالص ارزش دارا -14

 58 ................................................... یگذار هیمشترک و صنعت سرما یاخص كل، صندوق ها،ش یبازده پرتفو سهیمقا -15

 59 ............................................................................................................................. نقاط قوت و ضعف شركت -16

 60 ............................................................................................................................ شركت داتیفرصتها و تهد -17

 61 .................................................................................................................................. شركت يعملكرد مال  -18

 64 .................................................................................................................................. سکیر لیو تحل هیتجز -19

 66 .......................................................................................................................... شركت يمال تیوضع لیتحل -20

 67 .............................................................................................................................. بودجه و عملكرد سهیمقا -21

 68 .............................................................................................. در سال مورد گزارش رهیمد أتیاهم اقدامات ه -22

 69 .................................................................................................................. شركت يآت یبرنامه هااهداف و  -23

 70 ............................................................... 29/12/1398به  يمنته يساالنه سال مال یعاد يمجمع عموم فیتكال -24

 70 ............................................................................................................................ شركت هیعل ایاقدامات له  -25

 70 ............................................................................................................................... رهیمد أتیه شنهاداتیپ -26

 

 

 

 

 

 

 

 



 شرکت سرمایه گذاری آوا نوین) سهامی عام( 
 گزارش فعالیت هیات مدیره                                                                                

  30/12/1399سال مالی منتهی به                                                                             

3 
 

 مقدمه

قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله  45و ماده  1347اصالحیه قانون تجارت، مصوب اسفندماه  232در اجرای مفاد ماده 

گردد. این گزارش بر پایه تقدیم می 30/12/1399منتهی به  سال مالیضع عمومی شرکت در گزارش درباره فعالیت و و

 سوابق، مدارک و اطالعات موجود تهیه و ارائه شده است. 

خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد های مالی بوده و اطالعاتی را درگزارش حاضر مبتنی بر اطالعات ارائه شده در صورت

آورد. به نظر اینجانبان اطالعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و فراهم میل مورد گزارش را در ساهیأت مدیره 

مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق باشد، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأتوضع عمومی شرکت می

های موجود بوده و اثرات این اطالعات هماهنگ با واقعیتبا مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. 

توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه شده و ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی میآن

هیأت  شود، از گزارش حذف نگردیده و به تأییدکنندگان میهیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده

 مدیره رسیده است.

 .فشاریممی را ینفعانذ کلیه یاری دست و شمرده مغتنم را گرانمایگان شما حضور پیشاپیش

 

 

 امضاء سمت نام نماینده عضو هیأت مدیره

  رئیس هیأت مدیره احمد ورزشکار سازمان اقتصادی کوثر

  مدیرعامل و عضو هیأت مدیره قدرتیعلیرضا  عام( ینماد کوثر )سهام ییغذا عیصنا یگذار هیشرکت سرما

  نائب رئیس هیأت مدیره بهرام فیضی پور شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر )سهامی خاص(

  عضو هیأت مدیره محمد فراشی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر)سهامی عام(

  عضو هیأت مدیره یمهدی شهباز صبا)سهامی عام(توسعه صنعت کوثر شرکت سرمایه گذاری 
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 : شركت عملكرد اطالعات گزیده -1

 :شده است ارائه )سهامی عام( آوا نوین گذاریسرمایه شرکت عملکرد اطالعات از ایگزیده( 1) جدول در

 شرکت عملکرد اطالعات گزیده. 1 ل شمارهجدو

 شرح

سال مالی 

منتهی به 

30/12/1399 

مالی سال 

 همنتهی ب

29/12/1398 

مالی  دوره

 منتهی به

29/12/1397 

    )مبالغ به میلیون ریال( : سالالف( اطالعات عملکرد مالی طی 

 44.333 1.059.021 2،316،752 جمع درآمدهای سرمایه گذاری

 33.693 1.032.753 2،262،533 سود عملیاتی

 (2.045) (5.504) (63،201) هزینه های مالی

 31.652 1.027.249 3،121،975 سودخالص پس از کسر مالیات

 0 0 0 تعدیالت سنواتی

 (62.477) (21.468) (459.246) ه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیج)خروج( و جریان خالص

    )مبالغ به میلیون ریال(: سالب( اطالعات وضعیت مالی در پایان 

 502.755 1.732.860 5،108،580 هاجمع دارائی

 346.720 89.576 523،321 جمع بدهی ها

 100.000 600.000 1،320،000 سرمایه ثبت شده

 156.035 1.643.284 4،585،259 مالکانهجمع حقوق 

    ج( نرخ بازده )درصد( :

 6 59 61 هانرخ بازده دارایی

 20 63 68 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام )ارزش ویژه(
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 پیام هیأت مدیره -2

 مجمع به مدیره هیأت گزارش محترم، سهامداران یکایك حضور مقدم خیر و سالم عرض با و متعال خداوند یاد و نام با

 را به 1399 ماهاسفند 29به  منتهی سال مالی )سهامی عام(آوا نوین  گذاری سرمایه شرکت سهام صاحبان عادی عمومی

 رساند. می استحضار

ای گسترده اقتصاد کشور در سال مالی چالش ههمه گیری ویروس کرونا و به رغم   دارند آگاهی محترم سهامداران چنانکه

عملکرد درخشانی از خود ارایه نمود و رشد همزمان ارزش بازار ، ارزش معامالت و در نیمه اول  گذشته ، بازار سرمایه 

حاد رده آتقیمت سهام غالب شرکتها باعث افزایش اندازه و حجم بازار به تولید ناخالص داخلی گردیده و سبب توجه گس

شد اما در نیمه دوم به دلیل ایجاد جو ترس و ناامیدی بخشی از رشدی را که حضور گسترده در آن  واین بازار جامعه به 

 گزارش، مورد مالیسال  در سرمایه بازار و کشور جهان، اقتصاد بر حاکم عوامل. در نیمه اول طی نموده بود، از دست داد

 محصوالت و نفت قیمت نسبیرونق  همچنین و ایه توسط دولتهدایت بخش عظیمی از نقدینگی کشور به سمت بازار سرم

 بانکی های سپرده سود ثبات نرخ و قیمت ارز و نرخ فروش کاالها در بورس کاالی ایران نسبیافزایش  و طرف یك از نفتی

 طی کل اخصش درصدی 155 بازدهی شاهد بازارسرمایه در تا گردید باعث دیگر طرف از سرمایه بازار رقیب بازار عنوان به

 گردد. گزارش مورد مالی سال

 به شرکت نقدینگی از مهمی بخش تمرکز شرکت، ریسك مدیریت به توجه و بورسی معامالت در فعال استراتژی پیگیری

 هیأت دستاوردهای جمله از درصدی 232و کسب بازدهی  مالی گزارشگری در دقت و سرعت افزایش بنیادی، سهام سمت

اخذ مجوز تأسیس شرکت سبدگران فراز از سازمان پیگری  .است گرامی بوده سهامداران برای شرکت کارکنان و مدیره

میلیون ریال به  600.000 ز مبلغا برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت و اجرای افزایش سرمایه ،بورس و اوراق بهادار

مناسب برای شرکت واقع تملك واحد اداری ، واگذاری شرکت سرمایه گذاری پاک اندیشان امین، ریال ون میل 1.320.000

از مهمترین اقدامات ،  میلیارد ریال سود خالص 3،120بیش از کسب  در خیابان وزراء و بازسازی ملك خریداری شده،

 هیأت مدیره در سال مالی مورد گزارش بوده است.

دانش و تجریه نیروی انسانی متخصص با بهره مندی از حمایت سهامدار عمده و تکیه بر  آوا نوینشرکت سرمایه گذاری 

وریت ، بیانیه مأمدر چارچوب برنامه راهبردی ت کشر برای پیشرفت ای را بی وقفهتالش  ،در سطوح مدیریتی و کارشناسی

ارزیابی و مدیریت سرمایه گذاریها، توسعه سرمایه گذاری  آنها می توان به از جمله آغاز نموده است که و چشم انداز خود

الیت در صنایع سودده، افزایش نقدشوندگی پرتفوی شرکت و هدایت برنامه ارتقاء ساختار پرتفوی و در نهایت تحلیل ها و فع
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 هایموفقیت تمامی است معتقد شرکت مدیره هیأت اشاره نمود.وضعیت مالی و عملیاتی شرکت های سرمایه پذیر 

 بیان و نظرات از استفاده و مطلوب تعامل. است شده حاصل سهامدار عمده پشتوانه با و دریغبی حمایت سایه در شدهکسب

 نظرات از مندی بهره راستا، این در. بود خواهد نیز آینده در ما اهداف راه چراغ مطمئناً محترم، سهامداران سازنده انتقادات

 ریزیبرنامه و گیریتصمیم فرآیندهای بهبود جهت مناسب بستری را آن و نهاده ارج را، ی سهامدارانکلیه رهنمودهای و

 .دانیممی خود

امید است که در ادامه مسیر بتوان با بکار گیری ظرفیت های بالقوه شرکت و تحلیل مناسب فرصت ها از موقعیت های  

پیش رو، حداکثر بهره بهینه را برده و با برنامه ریزی دقیق جهت پیشبرد سرمایه گذاری های انجام شده، پیشرفت و تعالی 

                                                     ن شرکت را نظاره گر باشیم .روز افزو

 هیأت مدیره       
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 2020اقتصاد جهان در سال تحلیل وضعیت -3

 سازمان گزارش اساس بر کرد. روروبه رکود با را جهان کشورهای اکثر کرونا گیری همه که شد آغاز حالی در 2020 سال

 شد. دنیا بر اقتصاد کرونا انقباضی اثر تشدید به ، منجر2020 سال طی سیاسی نااطمینانی های و تجاری های تنش ملل،

 به میالدی 2018 سال در درصد 3.5 مثبت از و داشته نزولی روند اخیر هایسال در دنیا در اقتصادی رشد که طوری به

 صندوق و جهان اقتصادی انداز چشم ر اساس گزارشاست. ب یافته کاهش میالدی 2020 سال در درصد 4.4منفی 

 و شده خارج منفی رشد میزان از میالدی 2021 سال در جهان اقتصادی رشد شودمی بینیپیش (IMF)پول  المللیبین

 .باشد می زیر شکل صورت به میالدی 2020 سال در جهان در اقتصادی رشد کلی نمای برسد. درصد 5.8مثبت  به

 

 اقتصادی در جهان نمای کلی رشد

 

 درصد 3تا  0درصد           میزان رشد اقتصادی بین  6تا  3درصد           میزان رشد اقتصادی بین  6میزان رشد اقتصادی حداقل 

 درصد 6میزان رشد اقتصادی کمتر از            6-تا  3-درصد           میزان رشد اقتصادی بین  0تا  3-میزان رشد اقتصادی بین 
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 عدم دسترسی به اطالعات 

 د.مان خواهد باقی جهانی مالی بازارهای دغدغه های اصلی ترین از یکی کماکان کرونا ویروس که است آن از حاکی نشانه ها

 و معامالت حجم شدید کاهش باعث کشورها، اقتصادی رشد شدن منفی بر عالوه تجاری هایفعالیت گسترده تعطیلی

 نای که است شده جهان کشورهای از زیادی شمار در تورم نرخ شدن منفی حتی و کم بسیار سطوح به تورم نرخ رسیدن

 تورم نرخ است. بنابراین نموده محدود شدت به مالی و پولی هایسیاست اجرای در را مرکزی هایبانك عمل آزادی موضوع

 صناخال ارقام تولید بود. خواهد جهانی هایبازار مسیرحرکت کننده تعیین عوامل مهمترین از یکی میالدی 2021سال  در

 بوده آمیز فاجعه بسیار جهان اقتصاد بر کرونا ویروس تاثیر که دهد می نشان 2020 سال دوم ماهه سه برای نیز داخلی

 بزرگ اقتصادهای در گذارانسیاست است. شده دنیا کشورهای در داخلی ناخالص تولید کاهش باعث موضوع این و است

 اه سیاست این تداوم از نشان نیز آنها آتی هایبرنامه و دهندمی ادامه خود انبساطی هایسیاست به همچنان یکا،آمر مانند

 شده کامودیتی ها دالری نرخ افزایش همچنین دالر و شاخص کاهش باعث آمریکا کشور در ویژه به ها سیاست این دارد.

 است.

 به اقدام درصد  25/.به  درصد 1.5 از مارس ماه در بهره نرخ ا کاهشب ،2008سال  مالی بحران همچون نیز رزرو فدرال

 وراقا خرید به اقدام انبساطی، سیاست راستای در آمریکا مرکزی بانك اقدامات دیگر از نمود. مختلف های وام هزینه کاهش

 انوارهاخ به پول بازار گذاریهسرمای صندوق طریق از تسهیالت ارائه و باال مقیاس در دولتی تضمین با رهنی اوراق و خزانه

 فدرال مالی سیاستهای آمده از فدرال رزرو، دست به آمار آخرین براساس است. بوده آنها از حمایت راستای در مشاغل و

 5 زمر از آن عبور و آمریکا مرکزی بانك ترازنامه افزایش به منجر کرونا، ویروس اقتصادی مخرب آثار با مقابله برای رزرو

 ایاالت رکزیم بانك ترازنامه وضعیت تغییرات شد. کشور این در نقدینگی حجم و پولی پایه افزایش نهایت در و دالر تریلیون

 (.باشد )اعداد به میلیون دالر می باشد می نمودار زیر صورت به اخیر سال یك طی آمریکا متحده
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 نمودار وضعیت ترازنامه بانك مرکزی ایاالت متحده

 

در دسترس عموم قرار گیرد، می توان گفت احتماال رشد اقتصادی در  2021اکسن کرونا تا اواسط سال با فرض اینکه و

بهبود پیدا کند، لیکن ریسك موج دوم کرونا همچنان وجود دارد. درصد تغییرات نرخ رشد اقتصادی در  2021اواسط سال 

 جهان به صورت جدول زیر می باشد.

 سعه یافته و درحال توسعهجدول نرخ رشد اقتصادی کشورهای تو
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مستمر و که  2008 اقتصاد در سال  یو بحران جهان 1930پول برخالف رکود بزرگ سال  یالمللنیکارشناسان صندوق ب

با نگاه به (. V)پدیده نده انمود قلمدادرا کوتاه مدت  یاز کرونا بر اقتصاد جهان یشوک ناش (،Lدهیپد) شد یم یدار تلقادامه

 بوده است 2009-2008لی برابر بحران ما 3 باًیدوره تقر نیکاهش ا ی،ناخالص داخل دیاز منظر کاهش تول یخیسوابق تار

درصد  .تجربه نموده است 1930خود را از زمان رکود بزرگ دهه  یرکود اقتصاد نیترقیعم 2020در سال  یاقتصاد جهان و

 .باشد یم ریبه صورت نمودار ز یالدیم 2020سال  یجهان ط یاز کشورها یدر تعداد یناخالص داخل دیرشد تول
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 نمودار رشد تولید ناخالص داخلی تعدادی از کشورها

کاهش قابل مالحظه  افتهیتوسعه  یکشورها نیدر ب ینرخ رشد اقتصاد ،2018اساس گزارش سازمان ملل از اواسط سال بر

با وجود کاهش در نرخ  ،کایمتحده آمر االتیارا در  2020نرخ رشد در سال  تر شیکاهش ب ،سازمان نیا .داشته است یا

د چشم انداز نرخ رش .کرده بود ینیبشیپ (،گردد یاقتصاد یهاتیفعال)که می توانست منجر به افزایش بهره فدرال رزرو 

و  یقیکاهش دستمزد حق ،بر مصرف اتیمال شیبه علت افزا زیبود و رشد ژاپن ن یسازمان کاهش نیاز منظر ا زیدر اروپا ن

 شیپ ،بر اساس گزارش مذکور یبه طور کل .داد یرا نشان م یانداز کاهشچشم ،ایصادرات به بازار شرق آس تنزیل نیهمچن

 یادر فض. با کاهش مواجه بود یقبل ینسبت به برآوردها ،در حال توسعه و در حال گذر یدر اقتصادهانرخ رشد  یها ینیب

را  یخاص ط، شرایکرونا روسیو یریگه گسترش هم ،است یاسیس یها ینانینااطم ی،تجار تنش هایکه همراه با  یکنون

 ،موضوع نیبدون شك ا .باشد یمبهم م اریانداز رشد اقتصاد جهان بسچشم طیشرا نیدر ا ،لذا .بر جهان حاکم نموده است

ادامه  در .شدبا یم دیجد یشغل یهاو خلق فرصت یزندگ یاستانداردها شیافزا ،فقر یکن شهیر ریدر مس اساسی یچالش

 .اقتصاد در نقاط مختلف جهان پرداخته شده است یبه بررس

 

 ایاالت متحده آمریکا

 كش بدون کرونا . کشف واکسننده ارا تجربه کرد یکم سابقه ا افت های یاقتصاد یشاخص ها کایمتحده آمر االتیدر ا 

 یاو کمك ه یلیاز تعط ید شده به اقتصاد ناشوجود خسارت وار نیبا ا ،اشدب یمشاغل و کسب و کارها م یبرا خوبی اخبار

اثرات خود را همچنان در  ،قبل عرضه شد یهاماه یکه ط یشتیو مع یتیحما یبه عنوان مثال بسته ها یمعمول دولت ریغ

است که با  ، رکوردی2020 در سال کایدر آمر یناخالص داخل دیکاهش نرخ رشد تول .نشان خواهد داد ندهیآ یها ماه

 یاه ینیب شیحال براساس پ نیبا ا .گرفتعنوان خواهد دوم  یپس از جنگ جهان کایآمر خیدوره در تار دترینباختالف 

با  سهیدر مقا که است دهیدرصد رس 6.7به  2020ر بدر نوام کایمتحده آمر االتیدر ا یکارینرخ ب کس،من سادگل دیجد

 بایتقر ی،الدیم 2021در سال  داخلیناخالص  دیولت ینیب شیپاست.  تهدرصد کاهش داش 8 لیماه آور یکاریب زانیم

 نیا یرا برا درصد 5.3 معادله یناخالص داخل دیرشد تول 2020سال  ه نسبتب کهباشد  یدالر م اردیلیم 21،921دل معا
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 دیجد یاستراتژصفر رساند و در  كیخود را به نزد هیفدرال رزرو نرخ بهره پا ،ریاخ طی ماه های .دینما یم میکشور ترس

نوسان  زیدرصد ن 2اجازه داد نرخ تورم دالر به محدوده باالتر از  نیهمچن .قرار داد یریگرا هدف یکاریخود کاهش نرخ ب

تر بود که عامل فشار بر اوراق قرضه  یطوالن یدالر در بازه زمان یدرصد برا حدود صفرتداوم نرخ بهره  یکند که به معن

 .رساند بیرا با اهداف چندگانه به تصو یدالرتریلیون  2.3دا در ماه مارس بسته نجات ابت زیکا نیکنگره آمر .دالر بوده است

 ،روبرو شده اند یکه با مشکالت اقتصاد یکمك به کسان یبرا یدالر اردیلیم 900 یمال یبسته کمك ها زیدر حال حاضر ن

ن واکس دنیذکر است رس انیشا .دامضا ش ورآن کش یجمهور سیتوسط رئ تیو در نها بیدر ماه دسامبر در کنگره تصو

 .کشور متصور خواهد نمود نیا یبرا یالدیم 2021ل را در سا یتر چشم انداز روشن کایآمر دیجد یکرونا و بسته کمك مال

 .شدبا یم......  به صورت نمودار کایمتحده آمر االتیدر ا یجار متیبه ق یناخالص داخل دیو تول یکارینرخ ب تیوضع

 

 

 تولید ناخالص داخلی آمریکانمودار روند 
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 نمودار نرخ بیکاری در آمریکا

 منطقه اروپا

 ییاروپا یکشورها یعملکرد اقتصاد یرو ی، به طرز محسوسیتجار رهیگسترده کسب و کارها و اخالل در زنج یلیتعط

در  ییاروپا یشورهاک یاقتصاد تیخود از وضع ینیبشیگزارش پ نیاروپا در آخر هاتحادی آمار . مرکزگذاشته است ریتاث

 .برآورد نموده است ریبه شرح جدول ز آتیدو سال  یاروپا را ط یاقتصاد یرهایمتغ اهم 2020ل سا

 و دو سال آتی 2020جدول برآورد پارامترهای اقتصادی ارپا طی سال 

 کشور
 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نرخ تورم نرخ بیکاری

2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 

 3 4.2 (7/8) 1.3 1.1 3/. 8.9 9.4 8.3 اتحادیه اروپا

 2.6 3.5 5.6 1.3 1.4 4/. 3.8 4 4 آلمان

 3.1 5.8 (9.4) 1.5 9/. 5/. 10 10.7 8.5 فرانسه

 4.8 5.4 (12.4) 1 9/. (2/.) 17.3 17.9 16.7 اسپانیا

 2.8 4.1 (9.9) 1 7/. (1.) 11.1 11.6 9.9 ایتالیا
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 بیاروپا به ترت هیکشور عضو اتحاد 27 و ورویکشور عضو منطقه  19 یمتوسط رشد اقتصاد 2020ل سال فص ندومی در

 وروینخست در منطقه  سه ماهه با متوسط رشد سهیرشد در مقا نیدرصد بوده است که ا 11.4 یدرصد و منف 11.8منفی 

 از ییاروپا یکشورها یعملکرد اقتصاد نیبدتر نیا .کرده است دایدرصد کاهش پ 8.2اروپا  هیدرصد و در سطح اتحاد 8.1

 7.8منفی  2020سال  انیتا پا یرشد اقتصاد ،گزارش نیبر اساس ا نیهمچن .شود یاروپا محسوب م هیاتحاد سیزمان تاس

درصد برآورد نموده  8.3ی منف رشد را زانیم نیپول ا یالمللنیاست که صندوق ب یدرحال نیشده است ا ینیبشیدرصد پ

 خود یاروپا هدف گذار یبانك مرکز .وجود دارد یتوسط بانك مرکز یتورم دیجد کردیاحتمال اتخاذ رو نیز ر اروپاد .است

 دوره كی یمرز را برا نیا یبه باال شیاجازه افزا کایداده و مشابه فدرال رزرو آمر رییرا تغ یدرصد 2در خصوص سقف تورم 

 هیاتحاد نیاروپا با بودجه ا هیو توافق سران اتحاد ایتانیبا بر یتوافق تجار به یابیذکر است دست انیشا .است هکوتاه مدت داد

 .اروپا رقم خواهد زد هیاتحاد یبرا 2021را در سال  یترانداز روشنچشم

 چین

 یکشور برا نیا یهاو تالش افتیادامه  یمهم اقتصاد یهاشاخص شیگذشته با افزا یهاماه یط نیچ اقتصادی بهبود

ال در سه ماهه سوم س نیچ یناخالص داخل دیتول .داده است جهینت ه تدریجب یرکود اقتصاد انیدر م دیتولبخش  تیتقو

تنها  نیچ ی،براساس گزارش بانك جهان نیهمچن .است افتهیدرصد رشد  4.9 با دوره مشابه سال گذشته سهیدر مقا 2020

ادامه  .مثبت را تجربه نموده است یکرونا رشد اقتصاد نیخواهد بود که با وجود تبعات سنگ ایاقتصاد بزرگ منطقه شرق آس

شت ماه ه یکشور را برا نیا یصنعت دیتول زانیم ،روسیو نیکنترل ا یو اقدامات موثر دولت برا نیچ یکارخانه ها تیفعال

 2020پتامبر تا س 2020 هیاروپا از ژانو هیو اتحاد نیبار حجم تجارت چ نینخست یامسال برا نیهمچن .داد شیافزا یمتوال

 یشیدالر پ اردیلیم 15 زانیمدت به م نیو در هم هیاتحاد نیبا ا کایکه از حجم تجارت آمر دیدالر رس اردیلیم 516به 

که بر اساس گزارش صندوق  دشیم ینیبشیدرصد پ 2ر کشو نیا یادرشد اقتص 2020سال  یذکر است برا انیشا .گرفت

 ندهیدر سال آ نیچ یرود روند رشد اقتصاد یانتظار م نیهمچن .دیمحقق گرد رصدد 1.9 ،زانیم نیپول از ا یالمللنیب

کشور از  نیو صادرات محصوالت ساخت ا یمخارج دولت تیبه کمك تقو ینچ .درصد برسد 8.2 و به ردیبگ یشتریشتاب ب

 .گذر خواهد کرد یخطر رشد منف
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 تغییرات شاخص بورس های مهم جهان 

 

 اکثربازار سهام  ی،را شاهد بودند و از منظر بازده یصعود یروند یالدیم 2019سال  در جهان در هیسرما یبازارها

 وعیش ی،الدیم 2020در سال  .مثبت بسته شد 2018سال  ینسبت به انتها 2019سال  یبزرگ جهان در انتها یکشورها

سال  یکه ابتدا یساخت به طور اننمای از کشورها یاریاثر خود را در شاخص بازار سهام بس یجهان و رکودکرونا  روسیو

با وجود  زیدر حال حاضر ن .در محدوده قرمز قرار داشتند ایشاخص بورس دن 17 ی،مال سابقهیب یهامحرک رغمیعل ،2020

 یروه هاگ ونیناسیبا شروع روند واکس نددواریگران اممعامله ،از نقاط جهان یدر برخ یسیانگل افتهیجهش  رونایمشاهده ک

 عیقبل از آغاز بحران کرونا تسر طیکاسته شده و روند بازگشت به شرا روسیو نیفات اتل از تعداددرمان  و کادر حساس

 یقتصادنهاد بهتر شده اما بحران ا اینقبل  ینیبشینسبت به پ یاقتصاد طیشرا کایآمر یبراساس گزارش بانك مرکز .گردد

 927 و اردیلیم 314تریلیون و  27ه ب کایآمر یوامبر حجم بدهماه ن انیذکر است تا پا انیشا .همچنان ادامه خواهد داشت

کشور  نیا یمال یبه بازارها ینگینقد قیتزر رودیمواجه بوده لذا انتظار م کسری کشور با نیو بودجه ا رسیده دالر ونیلیم

ن واکس عیبا توز ،اندخورده ناکرو روسیاز و یدیکه ضربه شد ییکشورها ،چیبراساس گزارش ف نیهمچن .ادامه دار باشد

. با خواهد شد شرفتیپ نیاز ا یناش یشاهد حداکثر رونق اقتصاد ،عرضه خواهد شد 2021نخست سال  مهیموثر که در ن

 یها تیآن محدود لیکه دل شودیم یتلق کایاروپا و آمر یبرا فیضع یآغاز 2021گزارش آغاز سال  نیوجود طبق ا این

د در واکسن ها خواهد ش عیاقتصادها از توز بیکه نص یمنفعت نیتراحتماالً واضح و باشدی مربوط به کرونا م رانهیسختگ

طی چند سال اخیر در نمودار زیر نمایش در  یالمللنیب یها بورس یاصل یهاشاخص تیوضع .رخ خواهد داد 2022سال 

 .داده می شود
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 میالدی 2020ال جدول وضعیت شاخص های اصلی بورس های بین المللی در ابتدا و انتهای س

 درصد تغییرات 2020انتهای سال  2020ابتدای سال  نام شاخص

Dow Jones 28،869 30،606 6% 

S&P 3،258 3،756 15% 

Nasdaq Composite 9،069 12،888 42% 

FTSE100 7،588 6،461 (15%) 

Dax 13،483 13،719 2% 

Hang Seng 28،322 27،469 (3%) 

Shenzhen Component 10،639 14،471 36% 

Nikkei225 23،576 27،258 16% 

BSE SENSEX 40،869 48،012 17% 

 

 

 نمودار روند شاخص های اصلی بورس های بین المللی
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 نرخ بهره در آمریکا

ساله آمریکا و نرخ بهره کوتاه  10بازار اوراق قرضه 2019-2018 با پیچیده تر شدن جنگ تجاری آمریکا و چین در سال 

وارونه به خود گرفت. به طوری که نرخ بهره اوراق قرضه ده ساله کمتر از نرخ بهره کوتاه مدت شد. و بازار پیش  مدت حالت

بینی کاهش نرخ بهره کوتاه مدت را داشت به همین خاطر تقاضا برای اوراق قرضه ده ساله باال رفت. با گسترش ویرس 

بیشتری پیدا کرد به طوری که بانك های مرکزی در اکثر  کرونا در سطح جهانی، رکود اقتصادی در سطح جهان، شدت

کشورها نرخ بهره را کاهش دادند و همچنین از بسته های حمایتی برای بخش های مختلف اقتصاد استفاده نمودند. با 

بهتری  یطو کشف واکسن کرونا و باز شدن اقتصادها شرا کاهش نرخ بهره و تزریق پول به بازارها از ریزش بازارها کاسته شد

برای اقتصاد جهانی به وجود آورد و بازارهای مختلف بخش زیادی از ریزش ها را جبران کردند. در این میان شرایط که 

بهتر شد نرخ بهره اوراق قرضه ده ساله حالت صعودی به خود گرفت چرا که پیش بینی رشد در اقتصادها به وجود امد و 

زارها باعث فاصله گرفتن قیمت اسمی و قیمت بازاری شد و نرخ بهره ده ساله عرضه اوراق ده ساله و خرید سهام در با

درصد رسیده  25/.درصد و نرخ بهره کوتاه مدت آمریکا به  1.5افزایش پیدا کرد. در مقطع فعلی نرخ بهره ده ساله به باالی 

احتماال نرخ بهره کوتاه مدت از طرف  است. در آینده اگر شرایط اقتصاد جهانی پایدار بماند و جاپای خود را محکم نماید

آمریکا افزایش پیدا خواهد کرد. بخش زیادی از این اتفاق به میزان واکسیناسیون در سطح جهانی و کاهش همه گیری 

 .ویروس کرونا بستگی دارد
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 نمودار نرخ بهره کوتاه مدت و بلند مدت اوراق قرضه آمریکا

 

 شاخص دالر

کشور در  نیروبرو شد و اقتصاد ا 1930از زمان رکود بزرگ در دهه  یرکود اقتصاد نیدتربا شدی کایآمر ،2020سال در 

کاهش  نیا لیخود را شروع کرد که دال یدالر روند نزول یالدیم 2019اواخر سال  .دالر کوچك شد اردیلیم 626سال  نیا

به  کایآمر یبانك مرکز میتصم 2019سال  یاتفاق پول مهم ترین .بود کایآمر یو خارج یمربوط به مسائل متعدد داخل

در مقابل  یدرصد 7و کم سابقه  بیبا کاهش عج زیکه گذشت ن یشاخص دالر در سال .مرتبه بود 3ی کاهش نرخ بهره برا

ن یهمچن .است دهیرس 2018 لیرقم خود از آور نیتر نییمعتبر جهان مواجه شد و در حال حاضر ارزش دالر به پا یارزها

 ،اروپا یشده توسط بانك مرکز یگذارهدف یدرصد 2و فاصله گرفتن آن از محدوده  ییاروپا یورهاتورم کش بینرخ عج

 ،وپاار هیطبق گزارش مرکز آمار اتحاد .شد ییاروپا امکان تداوم روند صعودی ارزهای گران نسبت بهمعامله یباعث سردرگم
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مشابه رقم  درصد کاهش نسبت به 6/.با  ستآگو به یماهه منته 12در  ورویکشور عضو منطقه  19تورم در نرخ متوسط 

 ریسكپر یهاییبه انباشت دارا گذارانهیسرما لیکه تما یهنگام یبه طور کل .دیدرصد رس 2/.ی به ماه قبل به منف یمنته

به  ریسال اخ كی یشاخص دالر ط راتییروند تغ. ابدییشده و کاهش م یروند نزول ، شاخص دالر دچارابدییم شیافزا

 .باشدی م ریرت نمودار زصو

 

 

 نمودار شاخص دالر
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 مروری بر بازارهای کاالیی

 

 

 نمودار روند قیمتی کاال ها در بازارهای جهانی

در نمودار فوق وضعیت رشد کامودیتی ها، انرژی، فلزات نشان داده می شود. به منظور بررسی میزان رشد آنها همه در سال 

کاهشی بوده است اما  2016اند. قیمت ها نشان می دهد که وضعیت بازارها در سال تبدیل شده  100به شاخص  2016

نیز با گسترش ویروس کرونا  2020قبل از آن و بعد از آن قیمت های جهانی وضعیت مناسبی داشته اند. در اوایل سال 

کرونا بازارهای جهانی وضعیت قیمت ها در بازارهای جهانی نزولی شدند و رفته رفته با گشایش اقتصادها و کشف واکسن 

 برگشته اند. 2013و بعضا به سقف های سال های  2018بهتری پیدا نموده اند. و قیمت ها به سقف های سال های 
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 نفت 

دالر بود  66نفت برنت برابر  متیق 2020سال  یکه که در ابتدا یداشت به طور یادینفت نوسان ز متیق 2020در سال 

 متیق یدر مقطع یدالر خاتمه داد حت 52 متیکار خود را با ق زیدالر سقوط کرد و در انتها ن 20 ریبه ز یو در مقاطع

 متیسقوط ق لیدال نیاز جمله مهمتر .شد یکوتاه منف یزماندر بازه  (WTI) تینترمدینفت وستتگزاس ا یآت یقراردادها

همراه  کنندگان آن دیاز طرف تول عرضهکاهش  با نکهیا لیکرونا بود که به دل روسیاز بحران و یناش ینفت کاهش تقاضا

و  دیلوت شیو عربستان در افزا هیروس نیرقابت ب رینظ یگریعوامل د نیهمچن .دینفت گرد متیمنجر به کاهش ق ،نبود

 متیر قب یاوپك فشار قابل توجه یتوسط اعضا دیتول یها هیسهم تیو عدم رعا یبیعراق و ل یعرضه نفت توسط کشورها

ا ت ندزد یها دست به اقداماتدادیرو نیجهت مقابله با ا زین گذاران استیس گردید منجر . این موضوعاتاختنفت وارد س

 یمالو  یپول های استیو س ،دیکاهش تول یبه توافق برا توانیاقدامات م نیاز جمله ا ند.برگردان یرا به حالت عاد طیشرا

شد کرونا و ر پاندمیبه رفع  یدواریام .کرد ادی ،نفت یضا برااز کاهش تقا یریمثل کاهش نرخ بهره جهت جلوگ یانبساط

 .باشد ینفت م متیق شیافزا یاز جمله محرک ها ونیناسیواکس

 

 نمودار روند قیمت نفت برنت
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 نمودار چشم انداز قیمت نفت در سال های آتی

 فلزات رنگی

 یبا کاهش ها های تیکامود ریهم به مانند سا نیفلزات رنگ متیق ،کرونا روسیشدن و ریبا همه گ 2020سال  یاز ابتدا

فلزات  یها متیحداقل ق .دیرسن هر ت یدالر به ازا 4800مس به حدود  یجهان متیکه ق یروبرو شد به نحو متیق

 طیثبت شد و در ادامه سال با بهبود شرا 2020فصل دوم  و اواخر 1399سال  یکرونا در ابتدا وعیش شیبا افزا یاساس

غاز خود را آ متیق شیروند افزا یجهان یهامتیبه واکسن کرونا ق یابیبه دست یدواریام شیو افزا نیچ یواز س یاقتصاد

 .میبود ریسال اخ 5 یها در ط متیسقف قشاهد  2020سال  یکه در انتها ید به طوردنکر

با فلز  نیا ین در تقاضاباشد که علت آ یبرخوردار م یبهتر طیفلزات از شرا ریسا هب نسبت است مس ذکر به الزم البته

 یآت کسری عرضه مس طی سال هایاز  یها حاک ینیب شیپ .باشد یم یبرق یمصرف آن در خودروها شیتوجه به افزا

 .هزار دالر خواهد شد 10به  متیق شیمنجر به افزاکه  خواهد بود 

کاهش مصرف  استیو س نیچ یباال یتقاضا زیکرد که علت آن ن دایدست پ ریسال اخ 10 یاه متیبه اوج ق ومینیآلوم

در حال حاضر با  .دیگرد ومینیهزار تن شمش آلوم 100 دیخود بود که منجر به کاهش تول یهااز استان یکیدر  یانرژ
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 ومینیکننده شمش آلوم دیتول یشرکت ها دیعا ای سود قابل مالحظه ،نایآلوم متیتوجه به عدم رشد قابل مالحظه ق

 .خواهد شد

ل از فص نیچ یبازگشت رشد اقتصاد با .خودروسازان و بخش ساختمان به شدت افت کرد یضا از سواهش تقاک با فوالد

 .میفوالد بود متیدر جهان شاهد رشد قابل مالحظه ق یانداز بهبود اقتصادچشم و 2020سوم سال 

 

 

 نمودار روند قیمت مس
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 نمودار روند قیمت آلومینیوم

 

 سال های آیندهنمودار چشم اندز قیمت فلزات در 
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 تحلیل اقتصاد ایران

 یهاعمال بخش هامیاز تحر یناش یبانک یهاتیمحدود ، به همراهمتحده از برجام و کاهش صادرات نفت االتیبا خروج ا

از کاهش صادرات نفت  یناش یبا وجود کاهش رشد اقتصاد .کاهش عرضه ارز قرار گرفت ریتحت تاث رانیمختلف اقتصاد ا

تراز  یتوانست از فشار نزول یتا حدود یضرور ریغ یاالهابه همراه کاهش واردات ک ینفت ریت محصوالت غو ادامه صادرا

 ه استدیگرد یدر سال جار ،بودجه کسری دولت و یها نهیهز شیکرونا باعث افزا یماریب .بکاهد یو حساب جار یتجار

 یو عرضه سهام دولت یاقدام به انتشار اوراق بده ،دجهبو یمقابله با کسر یمنابع الزم و برا نیکه دولت جهت تام ییتا جا

 .دونم یارز رهیبرداشت از صندوق ذخ نیو همچن

 

  2019درصد کوچکتر شده است و در سال 6 حدود 2018در سال  رانیاقتصاد ا ،پول یالمللنبی صندوق گزارش براساس

با رشد  2020در سال  .درصد را به همراه داشته است 6.8 یبر علت شده و رشد منف مزیدکرونا  یماریاز ب یبحران ناش زین

 .باشدی م 2021ل در سا رانیاقتصاد ا یدرصد 2.5از رشد  یها حاک ینیب شیاما پدرصدی به پایان رسید  1.5

 شاخص های کالن اقتصادی

در  است وبررسی شاخص های کالن اقتصادی نشان می دهد که حجم نقدینگی در کشور با سرعت باالیی رو به افزایش 

سال های آینده نیز رشد خواهد کرد. بررسی نقدینگی در طی سال های گذشته نشان می دهد که علت افزایش حجم 

از محل درآمدهای دالری ناشی از فروش نفت و تبدیل آنها به ریال  نقدینگی در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد

تعهدات نامناسب نرخ بهره بانك ها به سپرده گذاران و عدم پرداخت بوده است. و در دوره آقای روحانی بحران بانکی، 

هزار میلیارد تومان بابت  35تعهدات و نهایتا ورشکستگی موسسات غیر مجاز بوده است به طوری که بانك مرکزی حدود 

ال پیش رو و س ناکارامدی و ورشکستگی موسسات به سپرده گذاران پرداخت کرد و پایه پولی افزایش پیدا نمود. در سال

 های آتی کسری بودجه دولت عامل اصلی افزایش نقدینگی و پایه پولی خواهد بود. 
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 25باتوجه به سرعت باالی نرخ رشد نقدینگی در کشور و رشد اقتصادی ناچیز، در سال های آتی، تورم انتظاری باالی 

 .  درصد را نشان می دهد 30االی درصد می باشد. که پیش بینی های صندوق بین المللی پول نیز تورم های ب

 شرح 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401

 (انتومنقدینگی)هزار میلیارد  1000 1250 1510 1882 2472 3380 4500 -

 رشد نقدینگی - 25% 21% 24% 31% 37% 33% -

 تورم 12% 9% 10% 26.9% 41.2% 36.5% 39% 27.5%

 رشد اقتصادی 1.3%- 13.4% 3.8% 6%- 6.8%- 1.5% 2.5% 2.1%

 نرخ بیکاری 12% 12% 12% 12% 10.5% 10.8% 11.2% 11.7%

 جدول شاخص های کالن اقتصادی

 تولید ناخالص داخلی

سال گذشته را نشان می دهد این نمودار به وضوح تاثیر دو تحریم اخیر در  10نمودار زیر روند تولید ناخالص داخلی در 

و با اعمال تحریم ها و کاهش مقدار فروش نفت و همچنین کاهش  1391به طوری که در سال این دهه را نشان می دهد 

رسید. در  94-93میلیارد دالر در سال های  400میلیارد دالر به  حدود  600قیمت نفت تولید ناخالص داخلی از حدود 

 440میلیارد دالر به حدود  384 با پیشرفت مذاکرات و امضای برجام تولید ناخالص داخلی از حدود 95-94سال های 

تولید ناخالص داخلی روند کاهشی به  1397رسید. مجددا با اعمال تحریم ها در سال  96-95میلیارد دالر در سال های 

 . میلیارد دالر رسید 420خود گرفت و براساس پیش بینی های بانك جهانی به حدود 
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 سال گذشته 10نمودار تولید ناخالص داخلی در 

است. به دلیل وجود تحریم ها و اتفاقات پیچیده  اقتصادی ایران در ده سال اخیر به طور میانگین حدود صفر بوده رشد

درصد در نوسان بوده  10درصد تا منفی  10سیاسی، رشد اقتصادی نوسانات زیادی را به خود دیده است و از حدود مثبت 

 است. 

 

 سال گذشته 10نمودار رشد اقتصادی ایران در 

 

میلیون دالر( و میزان  11.824،  9.150،  14.471به ترتیب برابر با ) 2020میزان واردات و صادرات در سه فصل اول سال 

 2.611میلیون دالر ( بوده است که نشان می دهد کسری تراز تجاری به مبلغ  11.192،  8.938،  12.705صادرات )

میلیارد دالر و میزان  65میزان صادرات حدود  98است. در سال ایجاد شده  2020میلیون دالر در سه فصل اول سال 

 .میلیارد دالری می باشد 15میلیارد دالر بوده است. که نشان دهنده تراز تجاری مثبت  50واردات نیز حدود 
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 )ارقام به میلیون دالر می باشد( 2020نمودار میزان واردات و صادرات فصل های منتهی به فصل سوم 

           

 

 )اعداد به میلیون دالر می باشد(    2020نمودار تراز تجاری فصل های منتهی به فصل سوم 
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 دالر

سال اخیر نشان می دهد که اختالف تورم ایران و آمریکا در  29بررسی داده های مربوط به تورم ایران و آمریکا در طی 

تومان بوده که با توجه به  142حدود  1370ر در سال درصد بوده است. قیمت دال 18.5سال به طور میانگین  29طی این 

تومان برای  19.222میانگین اختالف تورم ایران و آمریکا و استفاده از نرخ مرکب برای تورم در محاسبات، به قیمت ذاتی 

ه با می باشد ک 1400درصد در سال  25می رسیم. تورم ایران در حالت خوشبینانه حداقل  1399دالر در انتهای سال 

درصد احتماال خواهد بود.  22.5حدود  1400درصدی آمریکا اختالف تورم ایران و آمریکا برای سال  2.5توجه به تورم 

احتمال ایجاد جو  1400تومان محاسبه می گردد. در سال  23.586حدود  1400بنابراین قیمت ذاتی دالر برای سال 

واهی های آمریکا و پیش کشیدن برنامه موشکی و منطقه در ذیل مذاکرات وجود خواهد داشت اما با توجه به زیاده خ

 .برای ایران منفعت نخواهد داشت  95-94مذاکرات، عمال برگشت به برجام همانند سال 

در صورت مثبت شدن شرایط مذاکرت قیمت دالر افت زیادی نخواهد کرد. با توجه به اینکه نیاز مبرم کشور به واردات  

 45میلیون بشکه نفت در روز به قیمت  2ر کاال در سال می باشد. در صورت انجام مذاکره و فروش میلیارد دال 60حدود 

 1399میلیون بشکه نفت به فروش روزانه فعلی اضافه گردد( به میزان صادرات  1.5میلیارد دالر )اگر  24دالر، حدود 

میلیارد دالر به عدد خوشبینانه  33و  24. با جمع می باشد( اضافه می گردد 1399میلیارد دالر کل صادرات سال  33)حدود 

میلیارد دالر در سال برای واردات کاالها  60می رسیم. باتوجه به تقاضای حداقل  1400میلیارد دالر صادرات در سال  57

برای کاهش میلیارد دالری از محل صادرات، بازار نمی تواند با فشار عرضه ارز مواجه گردد. بنابراین انتظار  57و عرضه 

 20قیمت دالر چندان باال نمی باشد. همچنین سرعت رشد نقدینگی و تورم در کشور باعث می شود که قیمت دالر زیر 

 هزار تومان برای مدت طوالنی دور از انتظار باشد.
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 سال گذشته 29نمودار قیمت ذاتی و قیمت بازاری دالر در طی 

، در مرکب شده نرخ اختالف تورم ایران و آمریکا 1370ضرب قیمت دالر سال  در نمودار فوق قیمت ذاتی دالر از طریق 

 1399تا  1370سال گذشته ) 29سال گذشته بدست آمده است. میانگین هندسی اختالف تورم ایران و آمریکا در  29در 

قیمت دالر سال  سال مرکب می شود و در 29( درصد برای 18.5درصد بوده است. و زمانی که این نرخ ) 18.5( حدود 

سال گذشته  29تومان می باشد ضرب می گردد به قیمت های ذاتی درج شده در نمودار فوق در طی  142که  1370

درصد مواقع قیمت بازاری دالر پایین تر از قیمت ذاتی دالر بوده  95سال گذشته در بیش از  29دست می یابیم. در طی 

بوده ایم که همواره به نفع واردات بوده است و باعث عدم شکل گیری است و یك نوع قیمت گذاری دستوری را شاهد 

سرمایه گذاری و تولید در کشور شده است. بی ثباتی های ناشی از جهش ارزی همواره پول ها را به سمت بازارهای سفته 

د ت مناسبی اتخاذ نماینبازی سوق داده است. امید است که بانك مرکزی و دولت در رابطه با تعیین نرخ ارز در بازار سیاس

 .تا جهش های هرچند سال یك بار را شاهد نباشیم
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 شرکت سرمایه گذاری آوا نوین) سهامی عام( 
 گزارش فعالیت هیات مدیره                                                                                

  30/12/1399سال مالی منتهی به                                                                             

31 
 

 1400بودجه 

 مقایسه خالصه بودجه کل کشور

 مبالغ به میلیارد ریال

 
1399 

 )قانون بودجه(

1400 

 )الیحه بودجه(

 به 1400رشد 

 )درصد( 1399

 20 24،357،079 20،266،534 منابع بودجه کل کشور

 10 3،175،957 2،887،991 درآمدها

 109 2،252،720 1،074،895 واگذاری دارایی های سرمایه ای

 70 2،984،749 1،747،250 واگذاری دارایی های مالی

 47 8،413،427 5،710،136 جمع منابع عمومی دولت

 13 884،789 787،957 درآمدهای اختصاصی دولت

 43 9،298،217 6،498،093 منابع بودجه عمومی دولت

ع شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات مناب

 انتفاعی وابسته به دولت
14،363،264 15،619،570 8 

 19 24،917،787 20،861،358 جمع

 5- 560،708 594،824 کسر می شود اقالمی که دوبار منظور شده است

 20 24،357،079 20،266،534 مصارف بودجه کل کشور

 46 6،370،116 4،360،315 هزینه ها

 18 1،040،310 879،820 ک دارایی های سرمایه ایتمل

 112 1،003،000 470،000 تملک دارایی های مالی

 47 8،413،427 5،710،136 جمع مصارف عمومی دولت

 10 828،211 753،135 هزینه ای -از محل درآمدهای اختصاصی دولت

  56،578 34،822 سرمایه ای -از محل درآمدهای اختصاصی دولت

 43 9،298،217 6،498،093 ودجه عمومی دولتمصارف ب

مصارف شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات 

 انتفاعی وابسته به دولت
14،363،264 15،619،570 8 

 19 24،917،787 20،861،358 جمع

 5- 560،708 594،824 کسر می شود اقالمی که دوبار منظور شده است
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یمنابع هم مربوط م یکسریدولت و  یبه منابع )درآمد( عموم شودیربوط مم یمنابع درآمد یکسریبودجه کل کشور  در

کل  بودجه .شکل نی( بودجه هم به همنهیمصارف )هز ی. و برایها و... دولتبانك ،یدولت یهابه منابع )درآمد( شرکت شود

همت و منابع  930لت . که منابع )درآمد ( دوباشدیتومان( م اردیلیهمت )هزار م 2435حدود  1400کشور در سال 

 هانهیهمت و هز 930دولت  یهانهیهز زی( نهانهیبخش مصارف )هز در .باشد یهمت م 1560 یدولت ی)درامد( شرکت ها

 .باشدیهمت م 1560 یدولت یهامصارف شرکت ای

حدود  99ل . در سادهدیدرصد رشد را نشان م 43حدود  99نسبت به سال  1400دولت در بودجه  یها نهیو هز درآمدها

 شیافزا .بودن بودجه است یانبساط انگریشده است که ب ینیب شیهمت پ 930 ندهیسال آ یهمت بوده است و برا 630

 یو درآمدها یمال یهاییدارا ،یاهیسرما یهاییدارا یواگذارا شیبه خاطر افزا ندهیدولت در سال آ یدرآمدها یدرصد 43

 .باشدیم یاتیمال

. در بودجه باشدیم رمنقولیو اموال منقول و غ ینفت یهافروش نفت و فرآورده یاهیسرما یهاییادار یاز واگذار منظور

 شتریدرصد ب 109حدود  یعنی باشدیهمت م 225حدود  1400همت بوده است و در بودجه  107 هایکل واگذار 99سال 

 .از سال قبل

بشکه  ونیلیم 1.8صادرات  یعنی دیش نفت بدست آهمت آن از محل فرو 200همت،  225قرار است از  ندهیسال آ در

شده  در نظر گرفته نگونهیبفروشد در بودجه ا ندهیکه دولت قرار است در سال آ ینفت در روز. به احتساب اوراق سلف نفت

 .گرددیامر با انجام مذاکره محقق م نینفت صادر گردد که ا ونیلیدوم یباال ندهیاست که سال آ

 174حدود  99که در بودجه سال  باشدیفروش اوراق با درآمد ثابت و سهام م یعنی یمال یهاییاراد یاز واگذار منظور

 یدرصد 70رشد  یعنیشده است.  ینیبشیهمت پ 298 ندهیسال آ یهمت بوده است و برا

 یه برابه فروش برسد. ک یدولت یهاهمت سهام شرکت 95همت اوراق با درآمد ثابت و  125قرار است  ندهیسال آ در

 .باشدیم ازیامر به رونق بورس ن نیتحقق ا

همت بوده است  288حدود  99. درآمدها در بودجه سال باشدیم یاتیمال یدرآمدها شتریاز درآمدها در سطر اول ب منظور

 یاتیهمت درآمد مال 248 ندهیسال آ ی. برایرشد ده درصد یعنیشده است.  ینیبشیهمت پ 317 ندهیسال آ یو برا

 .شده است ینیبشیپ

یدرصد رشد را نشان م 46حدود  99شده است که نسبت به سال  ینیبشیهمت پ 637 ندهیدر بودجه سال آ هانهیهز

همت  189رفاه کارکنان  نهیهمت، هز 208 یدولت یهاحقوق و دستمزد کارکنان دستگاه نهیهز ها،نهیو اقالم مهم هز دهد

 ندهیسال آ یبرا یبورس یهاحقوق و دستمزد در شرکت نهیکه هز دهدینشان م نیا  .باشدیهمت م 175 هانهیهز ریو سا

 .باالتر خواهد رفت
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خود را باالتر برده است. تا اگر  یبرآوردها ،یمختلف درآمد یهانوشته شده و دولت در بخش یانبساط 1400سال  بودجه

 یاو مصارف بودجه ازهاین ،یاتیمال یو درآمدها یمال یهاییمثل فروش دارا گرید یهااز بخش دیفروش نفت محقق نگرد

 .دینما نیخود را تام

همت  330پیش بینی می شود که حدود  1400همت کسری بودجه داشت و در سال  131حدود  1399دولت در سال 

کسری بودجه داشته باشد. کسری بودجه دولت شامل دو بخش پنهان و آشکار می باشد که بخش پنهان آن که بخش 

م کسری بودجه می باشد در قانون بودجه بیان نمی شود. کسری پنهان بودجه که از سالیان قبل به علت عدم شفافیت اعظ

در بودجه پنهان مانده است همراه با کسری بودجه آشکار که در متن بودجه مشخص می گردد عامل اصلی رشد نقدینگی 

انت نامه هایی دولت برای اشخاص و عدم ایفای تعهدات از و تورم بوده است. کسری بودجه پنهان از محل هایی مثل ضم

جانب اشخاص و ایجاد بدهی برای دولت، بدهی دولت به پیمانکاران، یارانه ها و سوبسیدهای پرداختی از جانب دولت مثل 

اظ نمی تومان، بدهی های مختلف شرکت های دولتی به بانك ها و غیره ایجاد می گردد که در متن بودجه لح 4200دالر 

 شود.

 4000با توجه به رشد کسری بودجه دولت در سال های اخیر به علت کاهش درامدهایش انتظار افزایش نقدینگی کشور به 

دور از انتظار نمی باشد. بنابراین اصلی ترین عامل تورم در سال های آینده از محل کسری  1400همت تا انتهای سال 

 . بودجه خواهد بود

 

 1399سال بازار سرمایه در 

. کرد جادیسهامداران ا یبرا یفراوان یهاکه تجربه یامهیکامال متفاوت را تجربه کرد. دو ن مهیدو ن 99در سال  هیبازار سرما

تومان(  اردیلیهمت )هزار م 200و مشخص شد که دولت حدود  دیبودجه به مجلس ارسال گرد حهیال 98سال  یدر انتها

 یها ییبودجه مدنظر قرار گرفت فروش دارا یجبران کسر یمقطع برا آنکه در  ییهااز روش یکیبودجه دارد،  یکسر

بودجه  یکسر نیتام یبورس را برا ریمس یبانك مرکز سیاقتصاد و رئ ریوز یدولت با همراه نیدولت در بورس بود. بنابرا

ور شاپ یاستعفا ابود. ب یدشاپور محم یوقت سازمان بورس آقا سیرئ یآن استعفا یاز نشانه ها یکیانتخاب نمودند. 

 یدولت بود. آقا یدامنه نوسان و حجم مبنا و مخالفت با دخالت ها رییتغ بیاز آن به خاطر عدم تصو ی)بخش یمحمد

نق رشد و رو یبا بحران مواجه نگردد( عزم دولت برا هیقصد داشت سرعت رشد بازار را کُند کند تا بازار سرما یشاپور محمد

داشت.  اجیمناسب و باال به رشد بازار احت متیخود با ق یها ییفروش دارا یدولت برا هشد. چرا کمشخص  هیبازار سرما

 هاهیه اولعرض غاتیبا تبل ریمس نیسال گذشته شروع شد. دولت در ا یاز انتها هیدولت در بازار سرما یدخالت افراط نیبنابرا

دولت روز به روز به تعداد سهامداران  غاتیو تبل هاهیلن عرضه اونمود با آمد قیدر بورس تشو یگذارهیعامه مردم را به سرما
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 لیسال رکوردها بود دل ی. امسال از هر نظرشدی ثبت م یدیجد یو ورود پول به بازار هر روز رکوردها دیاضافه گرد دیجد

رشد  هتوان ب یم امسال یبودند. از جمله رکوردها دیمثل دولت و سهامداران جد دیو جد یقو گریآن هم وجود دو باز

ورود  زانی(، مونیلیبه حدود شش م ونیلیم كیها )از حدود  هیو تعداد مشارکت سهامداران در عرضه اول یبورس یکدها

ارزش معامالت )از  ها،هیتومان(، تعداد عرضه اول اردیلیتومان به حدود سه هزار م اردیلیم ستی)از حدود دوهایقیپول حق

 ( و... اشاره نمود.همتو هفت  ستیب یحدود چهار همت  به باال

هزار  14حدود  ییمایواحد بود. دالر ن 520،000بازار حدود ده واحد و شاخص کل حدود  یبر ا یپ 99سال  یابتدا در

 تومان بود.  15500تومان و دالر آزاد حدود 

تومان  اردیلیتا هزار م اردیلیم صدیحدود س شدیم هیوارد بازار سرما دیکه اکثرا توسط سهامداران جد دیجد یپول ها ورود

که شاخص کل از پانصد هزار واحد در  یشد. به طور یشاخص در هر هفته م یپانزده درصد یکه باعث رشد ده ال شدیم

 99سال  یفقط در دو ماه ابتدا %100رشد  یعنی دیواحد رس ونیلیم كیهفته)دوماه( به  8عرض 

و فروش فوق العاده خودرو توسط  دیها بود در بازار عرضه گرد یاز بانک یسبد که کمیماه صندوق دارا  بهشتیدر اواخر ارد 

سهام عدالت باعث شد تا شاخص کل در حدود دوهفته )اواخر  یاخبار مربوط به آزاد ساز نیخودرو و همچن رانیو ا پایسا

 ر واحد برسد.هزا 930و پنجاه هزار به  ونیلیمكیو از  دافت کن %11خرداد( حدود  لیو اوا بهشتیارد

در آن مقطع به حدود  ییمای. دالر ندیواحد رس 19بازار به حدود  یبر ا یپ 99 بهشتیاز اصالح شاخص در اواخر ارد بعد

درصد سهام عدالت آزاد شد اما چون  ی. در ده خرداد ماه سدیتومان رس 17300تومان و دالر آزاد به حدود 15400

و فروش فوق  کمیدارا  یسینو رهینگرفت. مجددا بعد از اتمام پذ جامخرداد ماه ان نبود عمال فروش آن در ایها مه رساختیز

ماه شاخص  ریت 24که از شش خرداد ماه تا  یماه بازار مجددا شروع به رشد کرد به طور بهشتیالعاده خودرو در اواخر ارد

تومان  22700آزاد به  دالرتومان و  17400به  ییمایواحد و دالر ن 36بازار به عدد  یبر ا یواحد و پ 1،844،000به عدد 

تومان بود و رشد شخص  اردیلیروزانه حدود هزار م نیانگیبه طور م یدوره زمان نیها در ا یقی. ورود پول توسط حقدیرس

 بود. %100هم حدود 

 

 سیماه رئ ریت 18 خیبودن بازار صحبت نمودند در تار یرئیس جمهور نامه نوشتند و از حباب یاقتصاد دان برا 25ماه  ریت16

بهمن ماه آزاد خواهد شد.  22درصد سوم در  یمرداد ماه و س 19درصد دوم سهام عدالت در  یجمهور اعالم نمود که س

 .ارایه نماید  عرضه سهام را شیجمهور راه حل افزا سیاقتصاد دان باعث شد که رئ 25نامه  یبه نوع

در بازه حدود  یعنی دیواحد رس 2،078،000واحد به عدد  1،744،000د مرداد ماه شاخص کل از حدو 22ماه تا  ریت 17 از

 انیاتفاق افتاد که جر یقبل در صورت ینسبت به ماه ها فیرشد ضع نیدرصد رشد نمود ا 19ماه شاخص کل حدود  كی

 ستیب یبه باالتومان و ارزش معامالت  اردیلیم 3000به حدود  وبرابر شده بود  15سال حدود  یورود پول نسبت به ابتدا

 .دیهمت رس
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 نیگردد ارزش معامالت به باالتر یم هیکه حباب ها تخل یزمان یبه عبارت ایبازارها  یدر نقاط عطف و برگشت یطور کل به

و  کنندیغلبه م گریطرف تقاضا بر د ایطرف عرضه  تایو نها ردیگیچرا که تقابل عرضه و تقاضا شکل م رسدیحد خود م

 .شودیم دهیحباب ها ترک

 نیحد و سرعت رشد شاخص به کمتر نیبه باالتر هیمرداد ماه تقابل عرضه و تقاضا در بازار سرما 22به  یماه منته كی در

 یسینو رهیسهام در مردادماه، اخبار مربوط به عدم پذ یعرضه و تقاضا نیبود. در جنگ ب دهیقبل رس یهاحد نسبت به ماه

درصد اول هم که در خرداد  یمرداد ماه )در واقع س 19درصد دوم سهام عدالت در  یس یساز آزاد (کمی شیدارا دوم )پاال

 دارانیدر بازار باعث شد که خر یو مرداد ماه اتفاق افتاد( و جو منف ریماه آزاد شده بود عمال فروش و عرضه آن در اواخر ت

بود و تا  دهیواحد رس 37بازار به حدود  یا بر یمقطع پ نگردد. در آ روزیکند و عرضه بر تقاضا پ ینیو ورود پول عقب نش

اعث بازار ب یرو شیپ یاسیس سكیبازر در آن مقطع و ر یمانده بود، عدم ارزندگ یباق میحدود دو ماه و ن کایانتخابات امر

ود ب انریا هیسرما ربازا خیرکورد دار در تار یها زشیدوم بازار که ر مهیو ن ردیدر بازار شکل نگ یواقع یکه تقاضا دیگرد

 رقم بخورد.

 زشیتورم  و دالر شده بود شروع به ر شیبه ظاهر اقتصاد خوانده ها باعث افزا دیاول سال که از د مهیدر ن هیبازار سرما رشد

 ماه نشان داد.  ریدوم سال خشم خود را به سهامداران سرخوش در مرداد ماه و ت مهیکرد و ن

خابات بعد از انت یواقع یو تقاضا ردیشکل نگ کایتا بعد از انتخابات آمر یواقع یباعث شد تا تقاضا یو عدم ارزندگ ترس

کرده  دایواحد کاهش پ 1،200،000که تا حدود  یدر بازار شکل گرفت و باعث شد شاخص یو پس از چند روز منف کایآمر

 م بخورد.آذر ماه رق 19به  یماه منته كیرا در  یدرصد 27 یواحد برسد که بازده 1،530،000بود به عدد 

صمت  ریکاالها توسط وز یدستور یگذارمتیکشور و ق یباال یمقام ها یاخبار مربوط به سالمت ریدر آذر ماه تحت تاث بازار

 .کرد دایواحد کاهش پ 1،130،000ها در بازار شکل گرفت و شاخص تا در بورس کاال مجددا ترس بر آن غلبه نمود و عرضه

 طی سال گذشته نشان داده شده است.در نمودار زیر تغییرات شاخص کل 
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 وضعیت سود خالص در شرکت های بورسی

نمودار زیر میزان سود خالص هر فصل را در شرکت های بورسی نشان می دهد. روند سودآوری شرکت ها به صورت صعودی 

ی را نشان درصد 123رشد  98نسبت به زمسان  99می باشد به طوری که سود خالص شرکت های بورسی در فصل بهار 

هزار میلیارد  100می دهد. در فصل های اخیر )پاییز و تابستان( شرکت های بورسی به طور تجمعی توانسته اند حدود 

تومان در هر فصل سود بسازند. با وجود رشد قیمت کامودیتی ها در فصل زمستان نسبت به تابستان اما سود خالص شرکت 

درصدی قیمت دالر و کاهش  20مله دالیل آن می توان به ریزش حدود ها حدود یك درصد رشد داشته است که از ج

همانند پاییز تکرار شود می توان  99انتظارات تورمی اشاره نمود. اگر سود خالص شرکت های بورسی در فصل زمستان 

ت که جابه جا خواهد کرد. بنابراین می توان گف 1398همت سود زمستان  38با  99همت سود زمستان  100گفت که 

همت افزایش پیدا کند. به  384همت به  322می تواند از عدد حدود  99سود خالص چهار فصل اخیر منتهی به پاییز 

 درصدی را تجربه نماید. 20نوعی سودهای خالص تجمعی رشد حدود 
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ت فصل درصدی سودها با امدن گزارشا 20واحدی شرکت های بورسی و رشد حدود  11.4با توجه به پی بر ای حدود 

واحد تنزل پیدا کند. نمودار زیر نشان دهنده پی بر ای بازار در  9.5انتظار می رود پی بر ای بازار به حدود  99زمستان 

واحد رسید و بعد از مرداد ماه همراه با ریزش  37می باشد. در مرداد ماه پی بر ای بازار به حدود  99تا  97طول سال های 

 رسیدیم. 99واحد در آخر سال  12افزایش پیدا کرد و نهایتا به پی بر ای حدود بازار سود خالص شرکت ها نیز 
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 نمودار خالص خرید حقیقی

مشخص می گردد این بازار نسبت به سال های گذشته دو بازیگر جدید و تاثیر گذار  1399با بررسی بازار سرمایه در سال 

حمایت های دولت و تشویق مردم به سرمایه گذاری در بورس شروع شد و تعداد زیادی از مردم وارد  با 99داشت. سال 

بازار سرمایه شدند. جریان پول ورودی از محل سهامداران حقیقی و حمایت های دولت دو فاکتور بسیار تاثیر گذار در رشد 

یلیارد تومان پول از محل سهامدارن حقیقی وارد بازار گردید هزار م 120مرداد ماه حدود  22تا  99بازار بود. از ابتدای سال 

میلیون واحد رسید. همزمان با باال رفتن  2درصد به باالی  300و شاخص کل از ابتدای سال تا این تاریخ با رشد بیش از 

ا پول حقیقی هقیمت ها و فاصله گرفتن شرکت ها از ارزش ذاتی خود سرعت رشد بازار کاسته شد و با کند شدن و خروج 

همت وارد بازار گردید و بازار در یك ماه  50مرداد ماه حدود  22تیر ماه تا  22بازار روند نزولی به خود گرفت. در فاصله 

درصد رشد  15درصد رشد کرد در صورتی که در اوایل سال با یك دهم ورود این پول بازار هفتگی حدود  16فقط حدود 

 می کرد.

درصد آن  50همت باقی مانده است که با سوخت کردن  52ف حقیقی ها وارد بازار شده است حدود از پول هایی که از طر

 .همت از خالص خرید حقیقی ها در بازار مانده است 25به خاطر ریزش بازار می توان گفت که حدود 

 

 نرخ بهره اوراق بدون ریسک

 

 نمودار نرخ اوراق با درآمد ثابت

ین نرخ بهره اوراق با درامد ثابت در بازار سرمایه می باشد همانگونه که در نمودار مشخص است نمودار فوق مربوط به میانگ

 99درصد می باشد. نرخ بهره اوراق با درامد ثابت قبل از سال  22درصد و حد باالی آن حدود  14حد پایین نمودار حدود 

می  99درصد در اوایل تیر  14است تا به حدود  شروع به کاهش نموده 98درصد بوده است و از اواخر اسفند  20باالی 
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درصد می رسد. در این میان نرخ بازار بین  19رسد و از تیرماه روند افزایشی به خود می گیرد و در مدت یك ماه به حدود 

بعد از آن شروع به رشد کرد و در مقطع فعلی  بانکی نیر رفتاری مشابه داشت و در اوایل تیرماه به زیر ده درصد رسید و

 درصد می باشد.  20حدود 

 در عمل هم دیده شد. 1399رابطه معکوسی که بین نرخ بهره بدون ریسك و قیمت سهام در تئوری وجود دارد در سال 

زولی به خود می با توجه به نمودار نرخ بهره اوراق بدون ریسك و شاخص کل مشخص می گردد زمانی که نرخ بهره روند ن

گیرد شاخص کل صعودی می شود و برعکس زمانی که نرخ بهره شروع به رشد می نماید ابتدا از سرعت رشد شاخص 

 کاسته می شود و سپس روند نزولی به خود می گیرد. 

 14رصد به د 20درصد کاهش پیدا کرد و از  30)سه ماه( نرخ بهره  99تا اوایل تیر ماه  98در بازه زمانی اواخر اسفند 

درصدی را به  220هزار واحد رسید و رشد  1600هزار واحد به  500درصد رسید و شاخص کل نیز در این بازه زمانی از 

درصد  18ارمغان آورد. از اوایل و اواسط تیر نرخ بهره اوراق با درامد ثابت شروع به رشد کرد و در اوایل مرداد ماه به باالی 

رصد ایجاد شد. بعد از این رشد در نرخ اوراق با درامد ثابت، شاخص کل روند نزلی به خود د 35رسید یعنی رشد بیش از 

درصد در شاخص کل ایجاد شد.  58هزار واحد نزول کرد یعنی ریزش  1200میلیون واحد به اعداد  2گرفت و از بیش از 

ن بازارها از عوامل دیگر تاثیر می پذیرند اینکه نرخ بهره باعث رشد و ریزش بازار شده است جای بحث می باشد. چرا که ای

و حتی خود می توانند معلول عوامل دیگر باشند. به هرحال اینها دو بازار موازی هستند و سرمایه گذاران زمانی که با توجه 

 به جا میبه اتفاقات، شرایط و عوامل مختلفی که وجود دارد هرکدام را زیر ارزش ببیند سرمایه خود را بین این بازارها جا

 .کنند. هرجند که نمیتوان شیطنت های قانون گذار و دولت را در رابطه بین آنها نادیده گرفت
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 چشم انداز بازار سرمایه

 10تا  9بررسی بازار سرمایه نشان می دهد که با ارایه شدن گزارشات فصل زمستان از سوی شرکت ها پی بر ای بازار بین 

بین بعضی از شرکت ها همراه با روند ریزشی بازار دچار اصالح خوبی شده اند و پی بر ای آنها واحد قرار می گیرد. در این 

واحد خواهد رسید. شرکت های موجود در صنایع فوالدی، معدنی، پتروپاالیشی  5با ارایه گزارشات فصل زمستان به حدود 

رند. برای پیش بینی آینده بازار چند فاکتور و سایر تك سهم های موجود در برخی از صنایع، وضعیت بنیادی مناسبی دا

 20به احتمال زیاد باالی  1400مهم را باید مدنظر قرار داد که تحلیل آنها در متن مذکور آمده است. قیمت دالر در سال 

 هزار تومان باقی خواهد ماند. قیمت کامودیتی ها در بازارهای جهانی اگر ریسك سیستماتیکی به خود نبینند در قیمت

درصد پایین تر پایدار خواهند بود. سود شرکت ها با توجه به شرایط تورمی به نظر پایدار خواهد  15های فعلی یا حداکثر 

ماه آینده شرکت ها دو دوره تقسیم سود خواهند داشت که این اتفاق باعث تعدیل قیمت ها خواهد شد. در  15بود. در 

ند ماه دیگر تقسیم خواهد شد را در دل خود دارند. سهم هایی که پی شرایط فعلی سهم ها یك سود تقسیمی که حدود چ

 80واحد باشد و روند سود آوری آنها ثابت یا رو به باال باشد و سود خوبی هم تقسیم می کنند )حداقل  5بر ای آنها حدود 

دا انتظارات تورمی در درصد بازده نقدی خواهند داشت. اگر مجد 30ماه آینده حداقل  15درصد ( می توان گفت که در 

درصد  45کشور شکل بگیرد سهامدار از محل باال رفتن قیمت ها بازدهی بدست می آورد. بنابراین انتظار بازدهی حداقل 

 ماه آینده از اینچنین شرکت ها وجود دارد. 15در 

درصدی شاخص کل  57باتوجه به اینکه اکثر شرکت های بزرگ در وضعیت بنیادی مناسبی قرار دارند و همچنین ریزش 

واحد در نوسان  1،500،000تا  1،200،000ابتدا بین  1400ماه گذشته به نظر می رسد که شاخص کل در سال  7در 

 واحد پایدار شود.  1،500،000باشد اما اواخر سال در محدوده 

درصدی در سهام  45سود هزار واحد قرار بگیرد. در هر صورت زیان ده درصدی در مقابل  1،050بعید است که شاخص زیر 

 .بنیادی، ریسك به ریوارد مناسبی می باشد
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 شركت فعالیت تاریخچه و معرفي -8 -7

به صورت شرکت سهامی عام تأسیس شده و طی  22/12/1383عمران سبحان در تاریخ  گذاریسرمایه شرکت

 براساس ثبت رسیده است. در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به 25/12/1383مورخ  242981شماره 

و سال مالی شرکت   "سرمایه گذاری آوا نوین"نام شرکت به  13/09/1397مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

 اسفند ماه هر سال تغییر یافت.  29شهریور ماه به  31از 

طبقه دوم  165الک ، پ37، نبش خیابان محل قانونی شرکت به آدرس تهران، خیابان خالد اسالمبولی )وزراء سابق(

 می باشد.

در زمینه خرید و فروش  05/02/1395از تاریخ  از شرکتهای تابعه سازمان اقتصادی کوثر می باشد کهاین شرکت، 

سهم )معادل  150،000،000تعداد  01/08/1398همچنین در تاریخ  سهام فعالیت اصلی خود را آغاز نموده است.

به روش ثبت  "وآوا"نماد  باپس از پذیرش در بازار دوم فرابورس ایران  برای اولین باراز کل سهام شرکت(  25%

 گردید.سفارش عرضه 

 شرکت فعالیت موضوع   -1-8

موضوع فعالیت شرکت بر اساس نمونه اساسنامه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت های سرمایه 

  .ان بورس و اوراق بهادار رسیده استبه شرح زیر می باشد که به تأیید سازمگذاری )سهامی عام( 

 موضوع فعالیت اصلی: -الف

سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای 

شرکت ها، موسسات یا صندوق های سمایه گذاری باهدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص 

بسته خود ، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل وا

 مالحظه نیابد؛

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادر که به طور معمول  داررای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر 

 را به مالك اوراق بهادر نمی دهد.

 موضوع فعالیت های فرعیب( 
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سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده ی بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانك ها و 

 موسسات مالی اعتباری مجاز؛

 شركت فعالیت تاریخچه و معرفي -8 -7

أسیس شده و طی به صورت شرکت سهامی عام ت 22/12/1383عمران سبحان در تاریخ  گذاریسرمایه شرکت

در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. براساس  25/12/1383مورخ  242981شماره 

و سال مالی شرکت   "سرمایه گذاری آوا نوین"نام شرکت به  13/09/1397مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

 . اسفند ماه هر سال تغییر یافت 29شهریور ماه به  31از 

طبقه دوم  165، پالک 37محل قانونی شرکت به آدرس تهران، خیابان خالد اسالمبولی )وزراء سابق(، نبش خیابان 

 می باشد.

در زمینه خرید و فروش  05/02/1395این شرکت، از شرکتهای تابعه سازمان اقتصادی کوثر می باشد که از تاریخ 

سهم )معادل  150،000،000تعداد  01/08/1398ن در تاریخ همچنی سهام فعالیت اصلی خود را آغاز نموده است.

به روش ثبت  "وآوا"نماد  بابرای اولین بار پس از پذیرش در بازار دوم فرابورس ایران از کل سهام شرکت(  25%

 گردید.سفارش عرضه 

 شرکت فعالیت موضوع   -1-8

وراق بهادار برای شرکت های سرمایه موضوع فعالیت شرکت بر اساس نمونه اساسنامه مصوب سازمان بورس و ا

 . گذاری )سهامی عام( به شرح زیر می باشد که به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است

 موضوع فعالیت اصلی: -الف

سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای 

ات یا صندوق های سمایه گذاری باهدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص شرکت ها، موسس

وابسته خود ، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل 

 مالحظه نیابد؛

ای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادر که به طور معمول  دارر

 را به مالك اوراق بهادر نمی دهد.
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 ب( موضوع فعالیت های فرعی

سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده ی بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانك ها و 

 موسسات مالی اعتباری مجاز؛

سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادر دارای حق رای سرمایه گذاری در سهام، 

شرکتها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص 

قابل  یا در آن نفوذوابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته 

 مالحظه بیابد؛

 سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی ها فیزیکی، پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛

 ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:

 پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری؛ -4-1

 دار؛تامین مالی بازارگردانی اوراق بها -4-2

 مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ -4-3

 تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ -4-4

شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ 

اری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کاال بپردازد و امر تسهیالت مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتب

گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت 

 ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند.

 شرکت سرمایه   -2-8

ریالی بانام و تمامًا پرداخت شده  1.000سهم  5.000، منقسم به ریال میلیون 5 یسستأ بدو در شرکت سرمایه

از محل  میلیارد ریال 100میلیون ریال به  5سرمایه شرکت از  31/06/1397منتهی به بوده است. در سال مالی 

و مالکیت صنعتی ا در اداره ثبت شرکته 15/02/1397که در تاریخ افزایش یافته که  رانامطالبات حال شده سهامد

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ  09/02/1398به استناد مجمع عمومی فوق العاده مورخ  تهران به ثبت رسیده است.

میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی طی دو مرحله به تصویب رسید  600میلیارد ریال به  100
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در اداره  11/04/1398میلیارد ریال اجرا و در تاریخ  400رد ریال به میلیا 100که در مرحله اول، سرمایه شرکت از 

ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است . به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 

 28/05/1398میلیارد ریال اجرا و در تاریخ  600میلیارد ریال به  400مرحله دوم افزایش سرمایه از  25/04/1398

به استناد مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مورخ در اداره ثبت شرکتها و مؤسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. 

محل سود انباشته میلیون ریال از  1.320.000میلیون ریال به  600.000مبلغ  سرمایه شرکت از  22/09/1399

 .می باشدافزایش یافت که مراحل ثبت آن در حال پیگیری 

  شرکت سهامداران کیبتر  -3-8

 .است بوده زیر شرح به 30/12/1399 تاریخ درت آنها یو درصدمالک شرکت سهامداران ترکیب

 ترکیب سهامداران. 11شماره  جدول

 درصد مالکیت تعداد سهام نام سهامداران ردیف

 53.3 703،092،344 سازمان اقتصادی کوثر 1

 46.7 616،907،656 سایر سهامداران 3

 100 1،320،000،000 جمع کل
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 مدیره هیأت اعضای مشخصات  -4-8
 به شرح جدول زیر می باشد. در سال مورد گزارششرکت و نمایندگان آنها  مدیره هیأت اعضاء ترکیب

 مشخصات اعضاء هیأت مدیره .12شماره  جدول

 29/12/1399تهی به انتهای سال مالی منترکیب اعضاء هیأت مدیره و نمایندگان آنها در . 13شماره  جدول

نام و نام  ردیف

 خانوادگی
 سمت به نمایندگی از

 موظف/غیر

 موظف
 تاریخ انتصاب

 غیر موظف رئیس هیأت مدیره سازمان اقتصادی کوثر احمد ورزشکار 1
20/07/1398 

 غیرموظف نائب رئیس هیأت مدیره شرکت کشاورزی کوثر)سهامی عام( بهرام فیضی پور 2
03/07/1397 

 موظف مدیرعامل و عضو هیأت مدیره عام( ینماد کوثر)سهام ییغذا عیصنا یگذار هیشرکت سرما قدرتی علیرضا 3
03/07/1397 

 غیر موظف عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثر صبا)سهامی عام( مهدی شهبازی 4
06/08/1397 

 غیر موظف عضو هیأت مدیره ر)سهامی عام(شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوث محمّد فرّاشی 5
 

 

 ساختار سازمانی -5-8
جدیدترین نمودار سازمانی شرکت که با توجه به ضوابط و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین برنامه 

 ید اعضاء هیأت مدیره رسیده است به شرح زیر می باشد:یها و پروژه های شرکت تهیه و به تأ
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 نمودار ساختار سازمانی شرکت -15 هینما

 

 تعداد جلسات هیأت مدیره در سال مالی مورد گزارش -6-8
 جلسه بوده است. 22مالی مورد گزارش تعداد جلسات برگزار شده هیأت مدیره در سال 

 حق الزحمه و پاداش اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل -7-8
مدیره و پاداش هیأت مدیره صرفًا بر اساس تصمیمات غیر موظف هیأت حق الزحمه حضور در جلسات اعضای 

مجمع ساالنه دوره مالی قبل و با رعایت کلیه مفاد و قوانین ذیربط از جمله قانون تجارت و اساسنامه شرکت تعیین 

می گردد. همچنین حقوق و مزایای مدیرعامل بر اساس نظر و تصمیم هیأت مدیره و سهامدار عمده تعیین می 

ظر مجمع عمومی عادی ساالنه و رویه مرسوم در شرکت های تابعه سازمان اقتصادی کوثر، پاداش گردد. طبق ن

 مصوب مجمع برای هیأت مدیره به حساب سهامدار عمده شرکت واریز می گردد و سپس به تشخیص و صالحدید

 .آن ، مبلغی به عنوان پاداش عملکرد به هر یك از اعضای هیأت مدیره پرداخت می گردد
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 کمیته حسابرسی -8-8
مشخصات و اهم سوابق اعضای کمیته حسابرسی شرکت به شرح جدول زیر می باشد . تعداد جلسات کمیته 

 .جلسه بوده است 6حسابرسی در سال مالی مورد گزارش

 کمیته حسابرسیترکیب اعضاء  .14شماره  جدول

 نام ونام خانوادگی مهدی شهبازی جواد حکاک زاده علی افشین

هعضو کمیت  سمت رئیس کمیته عضو کمیته 

 عضو غیرموظف هیأت مدیره بلی بلی بلی

توسعه صنعت کوثر صباسرمایه گذاری  - -  شخص حقوقی 

 عضو مستقل خیر بلی بلی

 عضو مالی بلی خیر خیر

 تحصیالت دکتری کارشناسی  کارشناسی ارشد

 رشته تحصیلی مالی مالی مالی

21/02/1398  21/02/1398  21/02/1398  تاریخ عضویت در کمیته 

عضو کمیته حسابرسی تجلی مهرایرانیانف 
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره سرمایه 

گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان، مدیرعامل 
و عضو هیأت مدیره خدمات بازرگانی 

آینده نگر مهر، نائب رئیس هیأت مدیره 
 کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان

سازمان  یسرپرست حسابرس
 یحسابرس ریمد ،یسحسابر
 یسازمان اقتصاد یداخل

 رهیمد اتیکوثر، عضو ه
 داریپا ثاقیم یشرکتها

شمال،و عمران حمل و نقل، 
 شستا یحسابرس تهیعضو کم

خوشه نیو کشت و صنعت زر  

عضو هیأت مدیره سرمایه گذاری 
اعتماد جم، عضو هیأت مدیره سرمایه 

گذاری یمین، عضو هیأت مدیره 
مجد، مدیرعامل  سرمایه گذاری سامان

و عضو هیأت مدیره کارگزاری بانک 
 انصار

 اهم سوابق

 ت به شرح جدول زیر می باشد:کمشخصات مدیر واحد حسابرسی داخلی شر

 اهم سوابق تاریخ انتصاب  مقطع تحصیلی رشته تحصیلی سمت نام و نام خانوادگی

ارشد کارشناسی حسابداری مدیر حسابرسی داخلی مریم درخشانی   04/11/1399  

حسابرس موسسه 
-حسابرسی فراز مشاور
حسابرس موسسه 

حسابرسی اطمینان بخش 
حسابرس -و همکاران

ارشد موسسه حسابرسی 
 بهراد مشار
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 :باالترین مقام مالی شرکت در سال مالی مورد گزارش به شرح جدول زیر بوده استات صمشخهمچنین  

 سمت نام و نام خانوادگی

رشته 

 تحصیلی

مقطع 

 اهم سوابق تاریخ انتصاب  تحصیلی

 سید مرتضی هاشمی
 مدیر مالی
 واداری

ارشد کارشناسی حسابداری  01/10/1399  

 یجهان، معاون مال یشرکت روغن نبات یمال ریمد
برق دماوند،  دیتول تیریمد رهیمد ئتیو عضو ه یادار

 ریمد زد،یپراکنده  دیشرکت تول رهیمد اتیعضو ه
 یحسابرس تهیکمعضو  ک،یشرکت دوران الکتر یمال

شیرات کم یحسابرس تهیعضو کم ک،یپارس الکتر  

 

 اهم اقدامات کمیته حسابرسی در سال مالی مورد گزارش-9-8
اهم اقدامات و فعالیت کمیته حسابرسی در سال مالی مورد گزارش در چارچوب منشور کمیته مصوب سازمان بورس 

 :و اوراق بهادار بدین شرح بوده است

 ماهیانه بصورت منظم به منظور کمك به ایفای مسئولیت نظارتی هیأت مدیره  بهبود آن.تشکیل جلسات  -1

شرکت اصلی و شرکتهای تابعه)سرمایه گذاری پاک اندیشان  30/12/1399بررسی بودجه داخلی سال مالی  -2

 امین، شرکت توسعه مدیریت آوا نوین(

 ناسب برای شرکت اصلی و شرکتهای تابعه؛ایده عمومی تملك واحد اداری مبررسی اسناد و آگهی مز -3

بررسی کنترل های داخلی شرکت و کنترل صحت اعمال و اجرای آنها و در صورت لزوم ارائه پیشنهاات اصالحی  -4

 به هیأت مدیره

بررسی رویدادهای مالی عمده شرکت و کنترل رعایت ضوابط و مقررات قانونی و آیین نامه های داخلی شرکت  -5

 نون تجارت و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار؛از جمله قا

 بررسی تصمیمات عمده هیأت مدیره و تطبیق آن با ضوابط و مقررات قانونی وضع شده؛ -6

پیگیری رعایت ضوابط مرتبط با قانون مبارزه با پولشویی از طریق بررسی مستمر گزارشات واحد مبارزه با  -7

 پولشویی شرکت؛

تمر کمیته حسابرسی بر امور حسابرسی داخلی و پیگیری موارد و نکات مندرج در گزارش حسابرسی نظارت مس -8

 داخلی؛
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 نظارت بر ضوابط و چهارچوب تهیه گزارش تفسیری مدیریت؛ -9

 بررسی دستورالعمل حاکمیت شرکتی و تأکید بر رعایت کامل مفاد آن؛ -10

 از سوی مقامات مالیاتی و ارائه پیشنهادات الزم؛بررسی برگ تشخیص و برگ مالیاتی قطعی صادره  -11

 هماهنگی با حسابرس مستقل و بازرس قانونی جهت رسیدگی به عملکرد سال مالی قبل؛ -12

 و ارائه پیشنهادات الزم به هیأت مدیره. 30/12/1399بررسی صورت های مالی سال مالی منتهی به  -13

 کمیته سرمایه گذاری-10-8
 سرمایه گذاری باکمیته ر چه بهتر پرتفوی سرمایه گذاری های بورسی و فرابورسی شرکت، در راستای هدایت ه

استفاده از مدیران متخصص و با تجربه بازار در سال مالی مورد گزارش به صورت منظم جلساتی را جهت بررسی و 

 ارائه راهکارهای مناسب در راستای بهینه نمودن پرتفوی بورسی شرکت تشکیل می شود.

هار نظر در خصوص گزارش های کارشناسی ارائه شده در شرکت و همچنین پایش مستمر پرتفوی بورسی و ارائه اظ

راهکارهای مناسب به هیأت مدیره و مدیرعامل و فراهم آوردن زمینه مناسب تصمیم گیری در خصوص انواع سرمایه 

 .ال مالی مورد گزارش بوده استگذاری ها در حیطه بورس اوراق بهادار از جمله اهداف این کمیته در س

 ترکیب پرسنل : -11-8
نفر افزایش یافته است. حوزه  12مورد گزارش به  سال مالینفر و در  9مالی قبل  یدورهتعداد پرسنل شرکت در 

 فعالیت پرسنل و سطح تحصیالت آنها به شرح جدول زیر است . 

 ترکیب پرسنل شرکت  .15شماره  جدول

 جمع دکتری فوق لیسانس لیسانس وق دیپلمف دیپلم حوزه فعالیت

 3 2 1 0 0 0 هیأت مدیره و مدیریت

 10 - 2 6 1 1 واحد مالی و اداری

 2 0 0 2 0 0 واحد سرمایه گذاری

 15 3 3 4 1 1 جمع کل
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 و کارایی بقاء، اهداف، تحقق در شرکت دارایی گرانبهاترین و ترینبا اهمیت بعنوان شرکت انسانی سرمایه

 و ازیبهس انسانی، نیروی صحیح بکارگیری و جذب. کندمی ایفا را اهمیتی حائز و اساسی نقش شرکت قیتموف

 یقطر از عظیم سرمایه این از صحیح استفاده نیز و کیفیت ارتقای جهت در ریزیبرنامه و انگیزه ایجاد آموزش،

 تحکاماس و روحیه تقویت به منجر یمشارکت مدیریت به بها دادن و معیشتی وضعیت بهبود روحی، سالمت تأمین

 و ژهیو تعلیمات و آموزش امور توسعه و اختیار تفویض و زدایی تمرکز سیاست سایه در و شده سازمانی پیوندهای

 ضمن شرکت مدیریت موضوع، این به نظر اذعان با. شد خواهد فراهم شرکت بالندگی و رشد موجبات تخصصی

آموزشی که از سوی سازمان اقتصادی  هایحضور پرسنل در دوره به همواره توانمند، نیروهای جذب برای تالش

 و بر حسب نیاز، تعدادی از پرسنل شرکت در این دوره ها شرکت نموده اند. ورزیده کوثر برگزار گردیده اهتمام

جمله آنها می  ..از..........، دوره رئیس دفتر و مسئول دفتری، دوره آموزشی اکسل و .....دوره آموزشی مسئولین دفاتر

 باشند.

که در ترکیب  می باشنداز اعضاء هیأت مدیره شرکت موظف  ل یك نفرغیر از مدیریت عامشایان ذکر است که 

 کارکنان شرکت آورده شده است. 

 شركت از منظر بورس اوراق بهادار-9

بعنوان  30/06/1398سهامی عام( پس از احراز کلیه شرایط پذیرش از تاریخ ) شرکت سرمایه گذاری آوا نوین

ین شرکت در بازار دوم( در فهرست نرخ های فرابورس ایران با نماد دویست و سومین نماد معامالتی)یکصد و بیستم

  د.درج گردی  مالی های واسطه سایر تولید گروه زیر و  در گروه سرمایه گذاری ها "وآوا"

 درصد از کل سهام شرکت( 25)معادل سهام شرکت  150،000،000تعداد  01/08/1398 یهمورخ همچنین در

ریال عرضه  2.160به نرخ هر سهم برای اولین بار پس از پذیرش در بازار دوم فرابورس ایران به روش ثبت سفارش 

 .گردید

 به شرح جدول زیر بوده است. 30/12/1399وضعیت معامالتی سهام شرکت در سال مالی منتهی به 

روزهای باز  تعداد

 بودن نماد

تعداد روزهای 

بسته بودن 

 نماد

تعداد دفعات 

 معامالت

 -حجم معامالت

 میلیون سهم

-ارزش معامالت

 میلیارد ریال

بیشترین 

 )ریال(قیمت

کمترین 

 )ریال(قیمت

219 24 574،651 1.826 26.477 10.185 5،004 

 

https://persianbourse.com/tag/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d9%88%d8%a7-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86/
https://persianbourse.com/tag/%d9%88%d8%a2%d9%88%d8%a7/
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تا انتهای سال مالی نشان می دهد. رشد  1399ی بعد روند قیمت سهام شرکت را از ابتدای سال نمودار صفحه

قیمت سهام همزمان با رشد شاخص سهام  و در پی هیجان بازار بوده و سپس با اجرای افزایش سرمایه روند 

 متعادلتری داشته است.

 1399روند تغییرات قیمت سهام شرکت از ابتدای عرضه سهام تا انتهای سال مالی  -16نمایه

 

 در صنعتجایگاه شركت  -10

شرکتهای فعال در صنعت سرمایه گذاری در ابعاد مختلفی در  سرمایه گذاری فعالیت می نماید. شرکت در صنعت 

دامنه وسیعی از صنایع کشور سرمایه گذاری کرده اند و از دیدگاه های متفاوتی می توان آنها را رتبه بندی کرد که 

 .یکی از بارزترین آنها ارزش بازار این شرکتها است

میلیارد ریال بوده که  2،001،266ارزش بازار کل صنعت سرمایه گذاری در بورس در انتهای سال مالی معادل 

نیز و از لحاظ سرمایه با  24میلیارد ریال از این حیث رتبه  11،770شرکت سرمایه گذاری آوا نوین با ارزش بازار 

صنعت قرار دارد. با توجه به اینکه یکی از برنامه های  24میلیارد ریال در رتبه  1،320داشتن سرمایه ای معادل با 

می باشد، بنابراین انتظار می رود با عملیاتی شدن این مهم رتبه  در سنوات آتی شرکت اجرای افزایش سرمایه

 شرکت به لحاظ سرمایه ارتقاء یابد.

تهای سال مالی منتهی به شرکتهای سرمایه گذاری به لحاظ سرمایه و ارزش بازار در ان ی بعدصفحهدر جدول 

 .رتبه بندی شده اند 30/12/1399
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 رتبه بندی شرکت به لحاظ ارزش بازار و میزان سرمایه. 16شماره  جدول

 ارزش روز تعداد سهام شرکت ردیف
رتبه به لحاظ 

 سرمایه
رتبه به لحاظ ارزش 

 بازار

 1 1 313،335،000،000،000 45،000،000،000 سر. صبا تامین 1

 2 2 303،030،000،000،000 30،000،000،000 الی سپهر صادراتسر. م 2

 3 3 224،193،963،375،000 19،817،375،000 سر. پارس آریان 3

 4 4 201،250،000،000،000 17،500،000،000 سر. ملی 4

 6 5 99،625،000،000،000 12،500،000،000 سر. خوارزمی 5

 7 6 80،400،000،000,000 12،000،000،000 سر. سپه 6

 8 7 67،999،750،000،000 10،675،000،000 سر. سایپا 7

 5 8 121،630،000،000،000 10،000،000،000 گروه توسعه مالی مهر آیندگان 8

 14 9 32،040،000،000،000 6،000،000،000 س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها 9

 13 10 42،840،000،000,000 6،000،000،000 سر. توسعه صنعت و تجارت 10

 23 11 14،400،000،000،000 5،000،000،000 سر. صنعت بیمه 11

 10 12 55،035،000،000،000 4،500،000،000 سر. آتیه دماوند 12

 9 13 58،410،000،000،000 4،500،000،000 سر. توسعه ملی 13

 17 14 26،920،000،000،000 4،000،000،000 سر. پویا 14

 11 15 49،320،000،000،000 4،000،000،000 رانسر. توسعه صنعتی ای 15

 20 16 17،250،000،000،000 3،000،000،000 سر. بوعلی 16

 12 17 46،420،000،000،000 2،750،000،000 سر. بهمن 17

 22 18 16،281،000،000،000 2،700،000،000 سر. گروه بهشهر 18

 33 19 7،625،000،000،000 2،500،000،000 سر. صنعت پتروشیمی خلیج فارس 19

 15 20 30،650،000،000،000 2،500،000،000 سر. کوثر بهمن 20

 19 21 18،609،600،000،000 2،400،000،000 سر. توسعه گوهران امید 21

 29 22 9،679،460،000،000 2،380،000،000 توسعه اقتصادی آرین 22

 38 23 688،500،000،000 1،350،000،000 سر. دانایان  23

 24 24 11،770،440،000،000 1،320،000،000 سر. آوا نوین 24

 31 25 7،962،500،000،000 1،250،000،000 سر. پردیس 25

 28 26 9،739،350،000،000 1،150،000،000 سر. اعتالء البرز 26

 25 27 11،381،000،000،000 1،000،000،000 سر. اقتصاد نوین 27

 36 28 4،559،000،000،000 1،000،000،000 سر. ملت 28

 30 29 9،504،000،000،000 880،000،000 سر. صنایع ایران 29

 27 30 9،934،530،000،000 870،000،000 صنعت و تجارت آداک 30

 21 31 16،794،703،200،000 797،280،000 تکادو 31

 32 32 7،790،800،000،000 400،000،000 گسترش سرمایه گذاری ایرانیان 32

 34 33 4،973،078،585،000 389،465،000 فالت ایرانیان سر. 33

 35 34 4،809،600،000،000 300،000،000 سر. جامی 34

 18 35 23،043،500،000،000 250،000،000 سر. تدبیرگران فارس و خوزستان 35

 26 36 10،836،056،700،000 121،900،000 سر. توسعه شمال 36

 16 37 28،101،307،500،000 117،250،000 و قزوین سر. کارکنان صنعت برق زنجان 37

 37 38 2،434،250،000،000 50،000،000 سر. معیار صنعت پارس 38
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 محیط حقوقي:-11

 های شرکت به شرح ذیل می باشد: ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتمهم

 قوانین و مقررات عمومی کشور:

 قانون تجارت

 وراق بهادارقوانین و مقررات بازار ا

 های مستقیمقانون مالیات

 قانون کار و تامین اجتماعی

 مصوبات و مقررات داخلی شرکت:

 اساسنامه شرکت

 مصوبات مجامع عمومی شرکت

 مصوبات هیات مدیره شرکت

 های اداری و اجرایی شرکتنامهسایر آئین

 هاتركیب سرمایه گذاری -12

مدت و سرمایههای کوتاهگذاریعام( در دو بخش سرمایه )سهامی ینآوا نوهای شرکت سرمایه گذای سرمایه گذاری

درصد از سرمایه  96حدود  ،29/12/1398منتهی به  مالی سال. در ستا بندی شدههای بلندمدت طبقهگذاری

که غالب آن مربوط به سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق  بوده مدتدر بخش کوتاه ی شرکتگذاریها

درصد از سرمایه گذاری های شرکت در سرفصل سرمایه گذاری های بلندمدت طبقه  4می باشد؛ همچنین  بهادار

 . در جدول و نمودار زیر این ترکیب آورده شده است.بندی شده است

 ترکیب سرمایه گذاریهای شرکت در سال مورد گزارش .17شماره  جدول
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 درصد به کل میلیون ریال -مبلغ  شرح

 98 3،556،924 مدتهای کوتاهسرمایه گذاری

 2 58،175 های بلندمدتسرمایه گذاری

 %100 3.615.099 هاجمع سرمایه گذاری

 

 

 

 

 ترکیب پرتفوی بورسی بر اساس بهای تمام شده-1-12
فنی سرمایه گذاری در یون ریال بوده که میل 994.342برابر بهای تمام شده پرتفوی بورسی در پایان سال مالی 

درصد از مجموع را به خود  11 درصد و 19درصد،  25به ترتیب  سیمان، آهك و گچو  فلزات اساسی، ومهندسی

ر ددر انتهای سال مالی مورد گزارش  آوا نوین اختصاص داده اند. ترکیب صنایع در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری

 آورده شده است. زیر جدول و نمودار 

 

3,556,924 %98؛

58,175 %2؛

مدتهای کوتاهسرمایه گذاری های بلندمدتسرمایه گذاری
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 وی بوسی بر اساس بهای تمام شدهترکیب صنایع در پرتف .18شماره  جدول

 بهای تمام شده % بهای تمام شده کل   نام صنعت  ردیف

 %14  507،594          فلزات اساسی   1

 %14  505،123          شیمیایی   2

 %12  456،579           زراعت و خدمات وابسته   3

 %8  296،550           فرآورده های نفتی   4

 %8  287،056           ه گذاریها سرمای  5

 %6  230،195          عرضه برق،گاز   6

 %6  229،283           چندرشته ای صنعتی   7

 %5  192،188          سیمان آهك گچ   8

 %5  185،430          بانکها و موسسات اعتباری   9

 %4  163،264           خودرو و قطعات   10

 %17  606،649            سایر  11

 %100  3،659,915        جمع کل   -

 

 

فلزات اساسی

14%

یشیمیای

14%

زراعت و خدمات وابسته

13%

فرآورده های نفتی

8%
اسرمایه گذاریه

8%

زعرضه برق،گا

6%

یچندرشته ای صنعت

6%

سیمان آهک گچ

5%

ت بانکها و موسسا

اعتباری

5%

خودرو و قطعات

4%

سایر

17%

بهای تمام شده% 
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 ترکیب پرتفوی بورسی بر اساس ارزش بازار-2-12
صنعت سرمایه گذاری در میلیون ریال بوده که  1.415.000 ارزش بازار پرتفوی بورسی در پایان سال مالی برابر

از مجموع را به خود  درصد 15 فلزات اساسیو  درصد 18 فنی و مهندسی، درصد 26 زراعت و خدمات وابسته

ودار در جدول و نمبر اساس ارزش بازار  آوا نوین ترکیب صنایع در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری ص داده اند. اختصا

 ترکیب صنایع در پرتفوی بوسی بر اساس ارزش بازار .19شماره  جدول            آورده شده است. صفحه بعد

 نسبت به کل ارزش بازار   نام صنعت  ردیف

 %23  830،242                      زراعت و خدمات وابسته   1

 %15  548،716                      فلزات اساسی   2

 %10  372،194                      شیمیایی   3

 %7  255،224                      فرآورده های نفتی   4

 %7  236،360                       سرمایه گذاریها   5

 %6  ,213،267                      عرضه برق،گاز   6

 %5  ,193،479                      چندرشته ای صنعتی   7

 %5  181،430                      سیمان آهك گچ   8

 %4  151،389                      بانکها و موسسات اعتباری   9

 %16  574،617                      سایر   10

 %100  3،556،915                   جمع   -
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 تغییرات سهم صنایع از پرتفوی بر اساس بهای تمام شده و ارزش بازار-3-12
صحیح پرتفوی شرکت و کسب حداکثر بازدهی و نیز به منظور ورود به  هیأت مدیره شرکت به منظور چیدمان

دائماً با رصد بازارهای جهانی علی الخصوص حوزه کامودیتی ها و صنایع نفتی و همچنین  ،ع با مزیت نسبی برترصنای

. در جدول زیر سهم صنایع نمایدبه ورود و یا خروج از صنایع خاصی می  مبادرت ،قیمت های داخلی و بورس کاال

 است. از پرتفوی و تغییرات آن نسبت به سال مالی قبل نشان داده شده

 نام صنعت
 درصد-سهم صنعت از کل ارزش بازار درصد-سهم صنعت از کل بهای تمام شده

30/12/1399  29/12/1398  30/12/1399  29/12/1398  

 0 18 0 25 فنی و مهندسی

 29 15 26 19 فلزات اساسی

 11 9 10 9 کانه های فلزی

 0 2 0 3 دارو

 17 1 20 1 پتروشیمی

 0 2 0 3 بیمه و بازنشستگی

 0 8 0 11 سیمان 

 8 0 9 0 اطالعات و ارتباطات

 13 2 12 3 بانکداری

 0 26 0 2 زراعت و خدمات وابسته

 7 0 8 0 چندرشته ای صنعتی

 11 5 11 7 فرآورده های نفتی

 4 12 4 17 سایر صنایع

 100 100 100 100 جمع کل

 سرمایه گذاری های بلندمدت -13

رکت شامل سرمایه گذاری در شرکتهای خارج از بورس می باشد که جزئیات آن به شرح جدول سرمایه گذاری های بلندمدت ش

 زیر می باشد:

 بهای تمام شده درصد مالکیت تعداد سهام تحت تملک سرمایه)میلیون ریال( نام شرکت ردیف

 50،000 50 50،000،000 100،000 سبد گردان فراز 1

 4،100 1 4,100،000 410،000 مجمتمع کشت و صنعت اشراق 2

 3،032 1 3،032،100 303،209 مرغ مادر دیزباد 3

 5 100 5،000 5 شرکت توسعه مدیریت آوا نوین 4

 1،038 - 1،039،225 1،037،825 مرغ اجداد زربال 5

 جمع کل
   58,175 
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 (NAV)های شركت خالص ارزش دارایي -14

میلیارد ریال بوده که به ازای هر سهم  4،585معادل  30/12/1399های شرکت در تاریخ خالص ارزش روز دارایی

 آورده شده است. 16است . شرح خالص ارزش روز دارائی ها در جدول شماره  ریال 2.365

 میلیون ریالبه  مبالغ        30/12/1399در تاریخ های شرکت . شرح خالص ارزش روز دارائی20جدول 

 .ارزش روز سرمایه گذاری های غیر بورسی به بهای تمام شده در محاسبات لحاظ شده است 

 و صنعت سرمایه گذاری ، صندوق های مشترکمقایسه بازده پرتفوی ،شاخص كل -15

ندوقهای سرمایه ، صبازده شاخص کل بازار ،آوا نوینگذاری در نمودار ذیل، بازده پرتفوی بورسی شرکت سرمایه 

مورد گزارش با یکدیگر مورد دوره و همچنین شاخص صنعت در طی  ، صندوق های مختلطدر سهامگذاری 

  .اندمقایسه قرار گرفته

بازده پرتفوی درصد،  157مورد گزارش بازده بازار معادل  سالهمانطور که در نمودار نیز مشخص است در طی 

 .بوده است درصد 145 در سهام های سرمایه گذاری صندوقو  درصد 150 شرکت فعالتر 50، درصد 232آوانوین 

 پرتفوی آوا نوین، شاخص کل وصندوق های سرمایه گذاری در سهامسهم، مقایسه بازده  -17 نمایه

 29/12/1398هر سهم در تاریخ  NAV 30/12/1399هر سهم در تاریخ  NAV شرح

   حقوق صاحبان سهام

 سرمایه 
1،320،000 600.000 

 اندوخته قانونی
132،000 60.000 

 983.491 3،133،259 سود انباشته

 1.643.284 4،585،259 مالکانهجمع حقوق 

 420.659  اضافه ارزش پرتفوی بورسی

 خالص ارزش روز دارائی ها
4.585.259 2.063.943 

NAV- ریال* 
3.474 3.440 
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 نقاط قوت و ضعف شركت -16

 مهمترین نقاط قوت و ضعف شرکت به شرح زیر می باشد:

 نقاط قوت

 یشرفته نرم افزاری و سخت افزاری؛د زیرساختهای مناسب و پووج -1

 وجود مدیران و نیروهای متخصص و کارآمد در شرکت؛ -2

 پرتفوی فعال و نقد شونده؛ -3

 ارتباط وسیع و گسترده با کارگزاریها و شرکتهای مشابه سرمایه گذاری و نهادهای مالی و اقتصادی؛ -4

 ؛امکان دسترسی به منابع اطالعاتی، مجالت و کتابهای تخصصی -5

 .تفاده از مشاوران متخصص و با تجربهامکان اس -6

 ضعفنقاط 
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ذاری شاخص های بازار و صندوق های سرمایه گبامقایسه بازده پرتفوی آوا نوین 
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 عدم کفایت سرمایه شرکت با توجه به اهداف و برنامه های آینده شرکت؛

 .عدم دسترسی به منابع مالی ارزان -1

 فرصتها و تهدیدات شركت -17

 مهمترین فرصت های شرکت در حال حاضر به شرح زیر است:

 ؛و آزاد سازی سهام عدالت ت های دولتیخصوصی سازی شرک اساسی،قانون  44اجرای اصل  -1

اجرای طرح های مختلف اقتصادی در کشور و تأثیرات آنها بر رشد و شکوفایی اقتصاد و به تبع آن بازار  -2

 ؛سرمایه

عرضه سهام شرکت در فرابورس و فراهم شدن تأمین مالی پروژه های شرکت با مشارکت سایر  -3

 ؛ه هیأت مدیرهحمایت از برنامه های آیندسهامداران و نیز 

 ؛حمایت مستقیم و غیر مستقیم از سوی سهامدار عمده)سازمان اقتصادی کوثر( -4

وجود جذابیت های فراوان اقتصادی در کشور برای ورود سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاری از  -5

 ؛سوی آنها

 ی تخصصیوجود ساختار مشورتی مناسب جهت استفاده بهینه از نظرات متخصصین در قالب کارگوه ها -6

 ؛و تصمیم گیری سریع و مناسب با تغییر روند بازار

وجود منابع طبیعی غنی و ارزشمند نظیر نفت و گاز در کشور و وجود بازارهای مطلوب و گسترده در  -7

 منطقه.

 همچنین مهمترین تهدیدات شرکت به شرح زیر است:

 با ایران؛بین المللی ی تحریم ظالمانه و همجانبه کشور از سوی آمریکا و کاهش مراودات تجار -1

 متغیرهای سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور و بین الملل؛ -2

 وجود تنش های سیاسی در سطح خاورمیانه؛ -3

 وجود بازارهای رقیب و قدرتمند برای بازار سرمایه نظیر بازار مسکن، سکه و ... -4

محدودیت در تأمین پایین بودن میزان سرمایه شرکت در مقایسه با شرکتهای سرمایه گذاری مشابه و  -5

 .نقدینگی به منظور ورود به حوزه های جدید و دانش بنیان
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 شركت مالي عملكرد  -18

 قابل در ذیلسال مالی مورد گزارش مالی گذشته و  یدورهدر  شرکت وضعیت مالی و وزیان سود های صورت

 است: مشاهده

 یون ریال(میلمبالغ: ) مورد گزارش مالیسال سال گذشته و  ایمقایسه صورت وضعیت مالیالف( 

 و مقایسه آن با سال گذشته مالی مورد گزارش سالترازنامه شرکت در  .21شماره  جدول

30/12/1399 شرح  29/12/1398  

 

29/12/1398  

 57 3.268 21،758 موجودی نقد

 491.374 994.335 3،556،924 گذاری کوتاه مدتسرمایه

 9.302 689.775 58،353 یدریافتنی های تجاری و غیر تجار

 500.732 1،687،378 3،637،035 جمع دارایی های جاری

 1.842 2.067 407،635 های ثابت مشهوددارائی

 175 568 585 های نامشهوددارائی

 5 41.878 58،175 های بلندمدتگذاریسرمایه

 - 969 1،005،150 دریافتنی های بلند مدت

71،5451،4 جمع دارایی های غیر جاری  45.482 2.022 

 502.755 1.732.860 5،108،580 جمع دارایی ها

 7254 16.290 44،014 پرداختنی های تجاری و غیر تجاری

 0 0 1،735 سود سهام پرداختنی

 52.046 72.903 358،542 تسهیالت مالی

 59.300 89،193 404،291 جمع بدهی های جاری

 287.317 0 0 بلندمدتهای پرداختنی 

   117،845 یمال التیسهت

 103 383 1،185 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 287.420 383 119،030 جمع بدهی های غیر جاری

 346.720 89.369 523،321 جمع بدهی ها

 100.000 600.000 1،320،000 سرمایه

 8.788 60.000 132،000 اندوخته قانونی

 47.247 983.284 3،133،259 سود )زیان( انباشته

 156.035 1.643.284 4،585،259 جمع حقوق صاحبان سهام

 502.755 1.732.860 5،108،580 جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

 میلیون  1.732.860از  شرکت هایدارایی کل جمع که دهدمی نشان شرکت صورت وضعیت مالی اقالم بررسی

، تملك شرکتهای سرمایه افزایش سرمایه  اجرای که علت آن ستا داشته افزایش ریال میلیون 5.108.580بهریال 

ای و ...( و نیز افزایش تعداد و به، سرمایه گذاری کشاورزی کوثرتوسعه مدیریت آوانوینپذیر غیر بورسی)شرکتهای 
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 کوتاه هایگذاریسرمایه بخش در هادارایی از درصد 70تقریباً  پذیر بورسی می باشد.سرمایهتمام شده شرکتهای 

 مبلغ به 1398مالی  سال در ریال ونمیلی 89،576 مبلغ از شرکت بدهی کل جمع همچنین. گیردمی قرار مدت

ازاخذ  آن ناشی افزایش که علت  ه استرسید 30/12/1399 سال مالی منتهی به در ریالون میلی 523.321

سال ر د مالکانه حقوق جمع طرفی از شد.شرکتهای کارگزاری می با دریافتی از افزایش اعتبارات تسهیالت بانکی و

 سالریال در میلیون  4.585.259به رقم  هک میلیون ریال بوده 1.643.284 معادل29/12/1398به  مالی منتهی

  آن ناشی از افزایش سرمایه و نیز افزایش سودآوری شرکت بوده است.دلیل رسیده که  مالی مورد گزارش

 

 (ن ریال)میلیو ب( صورت سود و زیان

 گذشته سال مالیصورت سود و زیان شرکت در سال اخیر و مقایسه آن با  .22شماره  جدول

30/12/1399 شرح  29/12/1398  29/12/1397  اهم دالیل تغییرات 

 افزایش سود شرکتهای سرمایه پذیر 14.791 328.734 679،707 سود سهامدرآمد 

افزایش سود واگذاریها به دلیل شراطب مناسب  29.542 730.287 1،740،037 هاسرمایه گذاری درآمد)زیان( حاصل از فروش 

 بازار

مناسب  زایش سود واگذاریها به دلیل شرایط 0 0 (102،992) سود)زیان( تغییر ارزش سرمایه گذاری ها

بازار و استفاده از فرصت های بازارب  

  44.333 1.059.020 2،316،752 عملیاتیجمع درآمدهای 

(26.267) (54،219) عمومی و تشکیالتی هزینه های اداری،  (10.640)  افزایش هزینه های تعمیر و نگهداری ساختمان 

فزایش سود حاصل از واگذاری ها به دلیل ا 33.693 1.032.753 2،262،533 سود عملیاتی

 شرایط بازار و استفاده از فرصتهای بازار

(5.504) (63،201) هزینه های مالی  (2.045) ر از اعتبارات کارگزاریاستفاده بیشت   

 - 4 0 0 سایر درآمدهای غیر عملیاتی

افزایش سود حاصل از واگذاری ها به دلیل  31.652 1.027.249 3،121،975 سود قبل از کسر مالیات

 شرایط بازار و استفاده از فرصتهای بازار

 - 0 0 0 مالیات

 31.652 1.027.249 3،121،975 سود خالص
واگذاری ها به دلیل  افزایش سود حاصل از

 شرایط بازار و استفاده از فرصتهای بازار

 - 137.178 47.247 983،284 انباشته در ابتدای سال مالی سود

(40.000) (180،000) سود سهام مصوب  (120.000)  - 

 0 سود قابل تخصیص

 

1.034.496 48830 - 

    (720،000) افزایش سرمایه

(212.51) (72،000) اندوخته قانونی  (1.583)  - 

 - 47.247 983.284 3،133،259 سود انباشته در پایان سال مالی
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سودی  ییمنجر به شناسا 30/12/1399به  یمنته یمال سالشرکت در  تیفعالگردد همانگونه که مالحظه می 

اده از ناشی از استف افزایش سودعلت  ؛است دهیگرد مورد گزارش طی سالدر  الیر ونیلیم 3،133،259 معادل

 نیز شناساییفرصت ها بازار  و واگذاری بخشی از سهام تحصیل شده، برگزاری مجامع شرکتهای سرمایه پذیر و 

چیدمان صحیح پرتفوی، تحلیل صنایع و شرکت ها و ورود و  هیأت مدیره با سود شرکتهای غیربورسی می باشد.

رکتهای صادرات محور، انتخاب شرکتهایی که درصد خروج به موقع از آن، استفاده از فرصت های بازار و ورود به ش

توزیع سود نقدی در آنها باالست، تحلیل ریسك و بازده پرتفوی و استفاده از نظرات تحلیلگران و خبرگان بازار در 

یانتظار م به دنبال افزایش سود و حداکثر نمودن ثروت سهامداران خود می باشد.جلسات کمیته سرمایه گذاری 

، سودآوری شرکت بطور مستمر شرکت ینگینقد تیتحول در وضع ضمن سال جاریسرمایه در  شیافزا ایاجررود با 

 تداوم یابد.

های بورسی و سود از محل سود سهام شرکتسود سهام آمد حاصل از در 30/12/1399مالی منتهی به  سالدر 

سود حاصل از فروش ایجاد شده و ونیز سود سهام شرکتهای غیر بورسی  صندوق های سرمایه گذاری

های اداری، عمومی است. هزینهآمده  به دستهای بورسی مختلف ها نیز از محل خرید و فروش شرکتگذاریسرمایه

، تعمیر و نگهداری و ، هزینه ملزومات اداریهای حسابرسی سال مالی جاری ناشی از هزینه عمدتاً تیو تشکیال

شناسایی شده ناشی از دریافت اعتبار از کارگزاری طرف  های مالیهزینههمچنین استهالک بوده است. 

 .بوده است معامله)کارگزار ناظر(

 ای شرکت )میلیون ریال(صورت جریان وجوه نقد مقایسه ( ج
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 مالی قبل آورده شده است: یدورهدر ادامه گزارش صورت جریان وجوه نقد شرکت در سال مورد گزارش و 

 گذشته یدورهو مقایسه آن با  سال مالی مورد گزارشنقد شرکت در صورت جریان وجوه  .23شماره  جدول

 30/12/1399  29/12/1398  

   جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی

(459،246) نقد حاصل از عملیات   (21.468)  

 0 0 پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

(21.468) (459،246) عملیاتی)خروج( نقد حاصل از فعالیت های ورودجریان خالص   

   جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

(774) (408،625) پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود  

(464) (114) پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود  
15858،3 دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت  0 

(1.211)  449،576 جریان خالص )خروج( نقد حاصل از فعالیت ها  

(9،670) جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی  (22.679)  

   جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی

(5.504) (63،201) پرداخت های نقدی بابت هزینه های مالی  

 24.894 0 ی حاصل از افزایش سرمایهدریافت های نقد

  (35،523) التیبابت اصل تسه ینقد یپرداخت ها

  (63،201) التیبابت سود تسه ینقد یپرداخت ها

 6.500 207،500 دریافت های نقدی حاصل از تسهیالت

 25.890 28،160 جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی

 3.211 18،490 در وجه نقد)کاهش(  افزایش خالص

 57 3،268 مانده وجه نقد در آغاز سال مالی

 3.268 21،758 مانده وجه نقد در پایان سال مالی

 تجزیه و تحلیل ریسک -19

هستند،  فعالگذاری سرمایه صنعت که درگذاری سرمایه هایشرکت سایر مانند نیز آوا نوینگذاری سرمایه شرکت

گسترده های عرضه، سهام قیمت نوسانات) بازار ریسك قبیل از های سیستماتیكریسك انواع با ههمواج به ناچار

 اعالم) بهره نرخ از ناشی و سهامداران شبه دولتی،وضع قوانین و مقررات جدید...( ریسك دولت توسط سهام

و ریسك  ارز نرخ اناتنوس ریسك، تورم و( ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانك مالی توسط و پولی هایسیاست

در ذیل برخی از ریسك های مترتب بر شرکت آورده  است.تغییرات قیمت جهانی کامودیتی ها و کاالهای اساسی 

 شده است:
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ریسك نوسان نرخ ارز: با توجه به ماهیت شرکت های سرمایه گذاری ، بش عمده درآمدها از محل سود تقسیمی  -1

، بنابراین تغییر نرخ ارز بر بهای تمام شده شرکت های وارد کننده مواد شرکت های سرمایه پذیر حاصل می گردد

اولیه و فروش شرکتهای صادرات محود و نیز سود شرکت هایی که به سبب اجرای طرحهای توسعه بدهی ارزی 

 ، به میزان زیادی اثر گذار می باشد.دارند 

ر تصادی و مالی شرکت اثر گذار است. اثرات تغییریسك تغییرات نرخ سود بانکی: تغییرات نرخ سود بر بخش اق -2

، منرخ سود بر فعالیت شرکت شامل افزایش و کاهش نرخ بازده مورد انتظار، کاهش و افزایش قیمت ها در بازار سها

میزان جذاب نمودن سایر بازارها و ورود و خروج وجوه از بورس اوراق بهادار و اثرات آن بر ارزش بازار شرکتهای 

شده و خاصل ارزش دارایی های شرکت های سرمایه گذاری و نیز ارزش بازار آن و همچنین افزایش هزینه  پذیرفته

 گردد.های مالی و متعاقب آن کاهش سود قابل تقسیم و کاهش درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها می 

رکت توقف نماد ش ریسك نقدینگی: تأخیر در پرداخت سود مصوب تقسیمی شرکتهای سرمایه پذیر و همچنین -3

موجب از بین رفتن فرصت های ممکن است های سرمایه پذیر توسط ناظر بازار و یا عدم نقد شوندگی سریع آنها 

 سرمایه گذاری در شرکت ها و یا پروژه های سودآور آینده گردد.

ات و ها و خدمریسك تغییرات شدید کامودیتی ها و قوانین و مقررات دولتی: تغییرات جهانی قیمت کامودیتی -4

نرخ گذاری دولتی هستند بر سود و ارزش بازار شرکت هی موجود در  نیز تغییرات قیمت محصوالتی که مشمول

پرتفوی سرمایه گذاری شرکت اثر خواهد داشت و نیز برخی از مقررات دولتی از جمله تعرفه های صادرات و واردات 

 حایز اهمیت می باشد.

 اثرات یست،ن های سرمایه پذیر منطبقشرکت مالی سال با آوا نوینگذاری رمایهس شرکت مالی سال کهآنجایی از

بنابراین . شودمی مشاهده آوا نوینگذاری سرمایه شرکت چندماهه در زمانی فاصله یك با الذکرفوق موارد از ناشی

 ارزش بر کمتری اثرات پذیر عموماًسرمایه هایشرکت آوری سود است تغییرات مشهود سرمایه در بازار که همانطور

البته . خواهد بود کمترگذاری های سرمایهشرکت پذیری پرتفویریسك و گذاری داشتههای سرمایهشرکت سهام روز

 ترکیب و تنوع پرتفوی بسیار حائز اهمیت است.
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 تحلیل وضعیت مالي شركت -20

د تا نحوه عمل مدیریت شرکت، که تاثیر آن گیرهای مالی شرکت ارائه و مورد بررسی قرار میدر این بخش، نسبت

 شود، برای سهامداران و سایر ذینفعان مشخص گردد.های مالی افشا میر صورتد

 مقایسه مهمترین نسبت های مالی .24شماره  جدول

مورد گزارش در وضعیت مطلوبی قرار دارد و سال همانطور که مالحظه می گردد نسبت های نقدینگی شرکت در 

 مدت خود با مشکل خاصی مواجه نبوده است.  شرکت در پاسخگویی به تعهدات کوتاه

که  درصد بوده است( 5مالی گذشته  )این نسبت در سال درصد می باشد 10هی به کل دارائیها معادل نسبت بد

از  و افزایش اعتبارات دریافتی، تسویه از دریافت تسهیالت بانکی جهت خرید ملكاین نسبت ناشی  افزایشعلت 

من کاهش نسبت های نقدینگی، در صورت تقسیم سود در مجمع ساالنه، ض شایان ذکر است .کارگزاریها بوده است

 نسبت بدهی به کل دارائی ها نیز افزایش خواهد یافت.

 بازده حقوق صاحبانبازده کل دارئیها و هدف مدیریت ایجاد حداکثر بازده برای سرمایه گذاری سهامداران می باشد . 

وق دارائیها و بازده حق بازده کلسهام بهترین معیار سنجش موفقیت شرکت در دستابی به هدف مذکور می باشد . 

مورد گزارش به  اما در سال مالیدرصد بوده است  63و  59 به ترتیب مالی قبل در شرکت در سال  صاحبان سهام

افزایش سود حاصل از واگذاری سهام آن ناشی از  افزایشدرصد است که علت  68درصد و  61ترتیب معادل 

 می باشد کنترل پاک اندیشان امین و واگذاری سهام شرکت تحت  شرکتهای سرمایه پذیر

سایر نسبتها از جمله نسبت حاشیه سود ناخالص، نسبت توان پرداخت بهره، متوسط دوره وصول مطالبات، گردش 

 موجودی کاال و .... به دلیل ماهیت شرکت آورده نشده است.

 نسبت های مالی  

30/12/1399 واحد نام نسبت

9 

29/12/1398  29/12/1397  فرمول 

 دارایی جاری تقسیم بر بدهی جاری 8.6 19 11 مرتبه نسبت جاری

 بر بدهی جاری دارایی جاری پس از کسر موجودی 8.6 19 11 مرتبه نسبت آنی

 10 درصد نسبت بدهی تقسیم بر بدهی جاری

 

 کل بدهی تقسیم بر کل دارائیها 11.5 5

ROE سود خالص تقسیم بر حقوق صاحبان سهام 7 63 68 درصد 

ROA سود خالص تقسیم بر کل دارائی ها 6 59 61 درصد 

 - 317 2.384 2.365 ریال سود هر سهم

 - 400 -  ریال سود نقدی هر سهم
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ر الی شرکت از متوسط صنعت بهتدر دید کلی، مجموع نسبتهای مالی شرکت در وضعیت مناسبی قرار داشته و نسبتهای م

 . و باالتر می باشد

 مقایسه بودجه و عملكرد -21

و همچنین اهم دالیل تغیرات عملکرد و  30/12/1399عملکرد واقعی و بودجه سال مالی منتهی به  زیرر جدول د

       نشان داده شده است. بودجه 

 30/12/1399ی منتهی به بودجه و عملکرد سال مالمقایسه  .25شماره  جدول       

 شرح

سال عملکرد 

مالی منتهی به 

30/12/1399 

سال مالی  بودجه

منتهی به 

29/12/1399 

تغییرات عملکرد نسبت 

 به بودجه)مقدار(

تغییرات عملکرد 

نسبت به 

 بودجه)درصد(

 اهم دالیل تغییرات

 155 1،968،554 1،270،841 2،316،752 درآمدهای عملیاتی
واگذاری ها ،  افزایش سود حاصل از

افزایش سود نقدی شرکتهای 

 سرمایه پذیر

 32 13،163 (41،056)  (54،219) هزینه های اداری و عمومی
پرداخت هزینه های تعمیرو نوسازی 

 ساختمان

  0 0 0  هزینه های توزیع و فروش

 84 1،032،748 1،229،785 2،262،533 سود )زیان( عملیاتی
ا ، افزایش سود حاصل از واگذاری ه

افزایش سود نقدی شرکتهای 

 سرمایه پذیر

 45 19،782 (43،419)  (63،201) هزینه های مالی
 هااز کارگزاری یدریافتافزایش اعتبار 

 و خرید اعتباری

 100 922،643 0 922،643 خالص سایر درآمدها و هزینه ها
افزایش ناشی از فروش سهام پاک 

 اندیشان 

 61 1،935،609 1،186،366 3،121،975 سود )زیان( قبل از کسر مالیات
افزایش سود حاصل از واگذاری ها ، 

افزایش سود نقدی شرکتهای 

 سرمایه پذیر

    0 0 مالیات

 163 1،935،609 1،186،366 3،121،975 سود )زیان( پس از کسر مالیات
افزایش سود حاصل از واگذاری ها ، 

افزایش سود نقدی شرکتهای 

 سرمایه پذیر
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 مورد گزارشسال هیأت مدیره در م اقدامات اه -22

هیأت مدیره با استعانت از خداوند متعال در راستای نیل به اهداف عالی شرکت و افزایش بازدهی سهامداران 

 :محترم، اقدامات زیر را در سال مالی مورد گزارش برنامه ریزی نموده و آنها را به مرحله اجرا درآورده است

میلیارد ریال و  1.320میلیارد ریال به مبلغ  600افزایش سرمایه شرکت از مبلغ گزارش توجیهی  یتهیه -1

 وتصویب وثبت افزایش سرمایه حسابرس و بازرس قانونی شرکتاخذ تأییدیه از 

ی گزارش توجیهی طرح تأسیس شرکت سبدگردان و نیز سایر مدارک و مستندات مربوطه و ارایه به تهیه -2

  اخذ موافقت اصولی اولیه؛و  سازمان بورس و اوراق بهادار

 .ستاره 2جایزه ملی تعالی سازمانی و برنده شدن در سطح تقدیرنامه شرکت در  -3

های کارشناسی و نظرات های سودده با استفاده از تحلیلدار و شرکتگذاری در صنایع مزیتسرمایه -4

 بازار؛ متخصصین

 داخلی؛های شبکه در نیاز مورد اتیاطالعی هابانك حسابداری و ایجاد و مالیهای سیستم تکمیل -5

های پذیر و تهیه گزارشات مجامع و همچنین حضور در سمینارها و دورههای سرمایهحضور در مجامع شرکت -6

 آموزشی تخصصی بازار سرمایه؛

 ؛حسابداری و مالیهای سیستم تکمیل  -7

 امه ریزی به منظور( و برنخاص)سهامی پاک اندیشان امینتملك سهام مدیریتی شرکت سرمایه گذاری  -8

ثبت شرکت نزد سازمان به عنوان نهاد  بورس و اوراق بهادار به منظور نرعایت کلیه الزامات و مقررات سازما

 " .شرکت سرمایه گذاری"مالی

سایت گذاری و تدوین برنامه عملیاتی و راهبردی شرکت در جهت مدیریت هر چه بهتر منابع در اختیار در  -9

و حفظ توازن بخش های مختلف سرمایه گذاری با توه به ضوابط و الزامات سازمان کوتاه مدت و میان مدت 

 بورس و اوراق بهادار و اساسنامه شرکت؛

حرکت در راستای متمرکز سازی سرمایه گذاری های بورسی در شرکت اصلی و شرکتهای تابعه از طریق  -10

 دارای مزیت برتر؛واگذاری سهام با بازدهی پایین و ورود به حوزه های پرپتانسیل و 

 یمی در مجامع شرکت های سرمایه پذیرسپیگیری مؤثر و مدیریت بهینه دریافت مطالبات ناشی از سود تق -11

 بورسی و غیر بورسی؛
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شرکت در مزایده امالک منشره در در روزنامه های کثیر االنشار و برنده شدن در مزایده ساختمان جدید  -12

 ؛شرکت

  ت اهداف و برنامه های آتي شرك -23
،برنامه سازمان اقتصادی کوثر استراتژیك های برنامه و کالن هایسیاست به توجه با و شرکت اساسنامه چارچوب در

 در سال مالی آتی به شرح زیر خواهد بود:نوین  آواسرمایه گذاری  شرکت های

  حل مطالبات و میلیارد ریال از م 1.000میلیارد ریال به  400پیگیری اخذ مجوز افزایش سرمایه از مبلغ

 ؛آورده نقدی از سازمان بورس و اوراق بهادار

 د رصداری اوراق بهادار از و انتخاب استراتژی فعال در خرید، فروش و یا نگه هیحضور پررنگ در بازار سرما

 کامودیتی ها و تحلیل بنیادی صنایع و شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس و فرابورس؛ بازار

 در زم از جمله استقرار نظام کنترل داخلی، حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسك ایجاد ساختارهای ال

 ؛شرکتهای تابعه

 مجمع  ، برگزاری "شرکت سبدگردان"حیت حرفه ای مدیران نهاد مالی در شرف تأسیسالپیگیری تأیید ص

ی رمؤسسین، انتخاب نام مناسب برای شرکت و نیز ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجا

 ؛تهران

 ؛گذاریتالش در جهت ارتقاء وضعیت شرکت در صنعت سرمایه  

  نظارت و کنترل مداوم و مستمر کمی و کیفی بر پرتفوی بورسی و غیر بورسی از طریق حضور فعال در

رای قوانین مربوط به جت های سرمایه پذیر و همچنین بررسی و پیگیری اکمجامع وهیأت مدیره شر

 حاکمیت شرکتی؛

 80شرکت در جهت کسب  پرتفوی ساختار چیدمان (درصد درآمد شرکت از محل سود نقدیDividend )

 (capital gainدرصد از محل سود واگذاریها ) 20و 

  الزام پرسنل به حضور در دوره ها و برنامه های آموزشی بر اساس تقویم اجرایی سازمان اقتصادی کوثر در

ی آموزشی و انتخاب دوره هایی چون مدیریت ریسك ، . در این خصوص فرم نیازسنجسال مالی آینده

 درمدیریت استراتژیك مالی، مدیریت مالی پیشرفته ، پیش بینی و ارزیابی جریان وجوه نقد شرکتها، کارب

تعدادی از پرسنل در دورهای یاد شرکت اکسل در محاسبات و تحلیل های مالی و اقتصادی و .....تکمیل و 

 شرکت نموده اند.

 ستاره، 3مسابقه جایزه ملی تعالی سازمانی با هدف کسب تقدیرنامه  حضور در 



 شرکت سرمایه گذاری  آوا نوین )سهامی عام(

 گزارش فعالیت هیأت مدیره

  30/12/1399تهی به سال مالی من
 

 

70 
 

  پیگیری مؤثر وصول مطالبات ناشی از سود سهام شرکت های سرمایه پذیر و  کنترل مؤثر بر هزینه های

 هت کاهش و حذف هزینه های غیر ضروری؛جشرکت در 

 و ارتقای سطح علمی ودانش موزش استخدام پرسنل جدید بر اساس نیاز سنجی های صورت گرفته و آ

 آنها؛

 و تبدیل دارایی ها کم بازده به  اهرمی جهت بهینه سازی و اصالح پرتفویید بهره گیری از فرصت خر

 دارایی های با قدرت نقدشوندگی و بازدهی نقدی و سرمایه ای باالتر.

 29/12/1398منتهي به  سال ماليتكالیف مجمع عمومي عادی ساالنه  -24
  گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی: 10و  9با بنددر ارتباط   -1

دستورالعمل افشاءاطالعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس ،صورت پذیرفته است.همچنین ساختار  رعایت کامل

 تصویب و تدوین فرآیندها ونمودارهای سازمانی و دستورالعملهای مرتبط صورت پذیرفت.شرکت 

میلیون ریال از  1.320.000میلیون ریال به مبلغ  600.000ایه از مبلغ افزایش سرم: افزایش سرمایه -2

محل سود انباشته پس ازتهیه گزارش توجیهی و اخذ اظهار نظر بازرس به تصویب مجمع عمومی فوق 

 العاده رسیده وثبت گردید.

 اقدامات له یا علیه شركت -25

 .ایی له یا علیه شرکت وجود نداشته استمالی مورد گزارش؛ هیچگونه پرونده ای در مراجع قضسال در 

 پیشنهادات هیأت مدیره -26

ضمن تشکر و قدردانی از حضور سهامداران محترم  آوا نوینگذاری شرکت سرمایه و پرسنلدر خاتمه هیأت مدیره 

 نماید مجمع، پیشنهاد میسازمان اقتصادی کوثرمساعدت های در مجمع عمومی سالیانه و با تقدیر و سپاس از 

 محترم:

 ؛های مالی تهیه شده را مورد تأیید و تصویب قرار دهدصورت 

  درصد سود در بین سهامداران و انتقال مابقی به سود انباشته جهت توسعه فعالیتهای  10با تقسیم

 شرکت موافقت خود را اعالم نماید.
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