تحلیلروز

چند نکته در مورد ارزشیابی
سهام دو باشگاه محبوب
فوتبال در فرابورس
پذیرهنویســی و عرضــۀ ســهام دو باشــگاه آنهــا نــزد مــردم و در نهایــت اقتصــادی نــزد

فرهنگــی ورزشــی پرســپولیس و اســتقالل ســهامداران ،ایــن اقــدام میتوانــد تأثیــرات

(شــرکتهای ســهامی عــام) توســط ســازمان بســیار مثبــت و عواقــب منفــی را بــه بــار آورد.

خصوصیســازی از طریــق فرابــورس اعــام فرامــوش نکنیــم کــه پیــش فــرض پذیــرش
شــد .یکــی از دالیــل مهــم اعــام شــده ســهام یــک شــرکت در بــورس ،ســوددهی

بــرای ایــن اقــدام ،شفافســازی و نظــارت بــر و عملکــرد مثبــت اقتصــادی و اطمینــان
عملیــات ایــن دو مجموعــه در راســتای عملکرد نســبت بــه ایــن عملکــرد در یــک دورنمــای
بــه عنــوان بنگاههــای اقتصــادی بــوده اســت .حداقــل  5ســاله اســت .بــا توجــه بــه گــزارش

بــا توجــه بــه محبوبیــت ملــی ایــن دو باشــگاه حســابرس مســتقل و بــازرس قانونــی مربــوط
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و اهمیــت تاثیرگــذاری آتــی عملکــرد ورزشــی بــه عملکــرد و صورتهــای مالــی منتهــی بــه
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 31تیرمــاه  1400ایــن دو باشــگاه ،مــوارد

نخواهنــد داشــت .پیشــنهاد میشــود کــه

مراجــع ذیربــط در جهــت احیــا و محقــق

نــکات منفــی و بســیار نگرانکننــده وجــود

مــاک قــرار نگیــرد ،چــون غلطانــداز بــوده و

مســتمر بــر مجموعه ارائــه شــود .در آن صورت

متعــدد مشــروط و عــدم اظهارنظــر بــه عنــوان

داشــته کــه دورنمــای عملکــرد آتــی ،ارزیابــی
و قیمتگــذاری ســهام ایــن دو باشــگاه را بــه

شــدت تحــت تأثیــر منفــی قــرار داده اســت.

بــه نظــر میآیــد کــه واگــذاری ســهام بــا
روش ارزشــیابی مبتنــی بــر ســوددهی وضــع
موجــود ،پاییــن و بــر مبنــی خالــص ارزش

داراییهــا ( )NAVکــه مــد نظــر ســازمان

ارزشــیابی بــر مبنــای خالــص ارزش داراییهــا
احتمــال ایجــاد نارضایتــی بــرای ســهامداران
را در آینــده بــه همــراه خواهــد داشــت .ارزش

ســهام را هــم نبایــد بــه صــورت مصنوعــی
حمایــت کــرد چــون عملکــرد اقتصــادی
و مدیریــت ایــن دو باشــگاه را از شــفافیت

خــارج خواهــد کــرد .انگیــزۀ ســهامداران بــا

انگیــزۀ طرفــداران ایــن دو باشــگاه متفــاوت

خصوصیســازی اســت بســیار چالــش برانگیــز
و بــی جهــت بــاال خواهــد بــود .اصــوالً روش

توســعه داشــته و طرفــداران انتظــار پیــروزی

بــرای شــرکتها و یــا صندوقهــای

طرفــداری ســهامدار باشــد هــر دو انگیــزه را

ارزشــیابی مبتنــی بــر خالــص ارزش داراییهــا

اســت .ســهامداران انتظــار ســود ،رشــد و

در رقابتهــای داخلــی و خارجــی .اگــر

ســرمایهگذاری کــه داراییهــای دســت

خواهــد داشــت .پیشــنهاد میشــود کــه بــه

(از قبیــل ســهام شــرکتهای بورســی) را

برنامــۀ اســتراتژیک  5ســاله تــوأم بــا بودجــه

بــه نقــد و نــرخ خــورده بــه صــورت روزانــه
مدیریــت میکننــد ،صــورت میگیــرد.

ایــن روش ارزشــیابی توســط ســازمان

خصوصیســازی بــه ایــن معنــی اســت کــه
اگــر کل داراییهــای ایــن دو باشــگاه را نقــد

و بــه فــروش برســانند خالــص مانــده پــس

از پرداخــت بدهیهــا ،مــاک ارزیابــی قــرار

بگیــرد .قــرار نیســت کــه ســهامدارانی کــه
ســهام ایــن دو باشــگاه را خریــداری میکننــد
یــک چنیــن اقدامــی کننــد .اتفاق ـاً بــر عکــس

انتظــارات آنــان ســوددهی آتــی و زنــده کــردن

عنــوان روش "ارزشــیابی جایگزیــن" ،یــک
الزم و روشهــای تأمیــن مالــی توســط

یــک مجموعــۀ مدیریتــی حرفــهای بــرای

احیــای هــر یــک از ایــن دو باشــگاه مهــم
ورزشــی ارائــه و پــس از ممیــزی حرفــهای،

مســتقل و در صــورت امــکان بینالمللــی
(Independent

&

Professional

 ،)International Auditتضمینهــای

الزم بــه عنــوان ضمانتهــای اجرایــی توســط

کــردن برنامههــا بــا نظارتهــای دقیــق و

ســودهای پیشبینــی شــده طبــق برنامــۀ احیــا
و اســتراتژیک ایــن دو باشــگاه میتوانــد مــاک

بــرای ارزشــیابی ســهام آنهــا قــرار بگیرنــد .بــه
عبارتــی دیگــر ســهامداران بــر روی مدیریــت

حرفــهای ،احیــا پتانســیلها ،برنامههــای
توســعه و اســتراتژیک ممیــزی شــده ایــن

دو باشــگاه ورزشــی ســرمایهگذاری خواهنــد

کــرد .ایــن دو باشــگاه نیــاز بــه دارا بــودن
مدیریــت حرفــهای ،غیرسیاســی ،مســتقل،

اقتصادی/ورزشــی بــا برنامــه اســتراتژیک بــا
ضمانــت اجرایــی تــوأم بــا نظــارت در جهــت

احیــا و زنــده کــردن ارزشهــای پنهــان و
تواناییهــای بالقــوه دارنــد .صرفــاً پذیــرش

در فرابــورس ایــن هــدف و مهــم را محقــق

نخواهــد کــرد .ابتــدا تضمیــن و تأکیــد بــر
دارا بــودن مدیریــت حرفــهای ،مســتقل و
اقتصادی/ورزشــی بــا برنامــۀ مــدون و ســپس
شفافســازی و نظــارت از طریــق پذیــرش در

فرابــورس متضمــن موفقیــت و عملکردرضایــت
بخــش بــرای طرفــداران و ســهامداران ایــن دو
باشــگاه محبــوب و ملــی خواهــد بــود.

مســئولین ســازمان خصوصیســازی و دیگــر

ارزشهــای پنهــان در این دو مجموعۀ ورزشــی

بــه صــورت اقتصــادی و در قالــب مدیریــت
حرفـهای و برنامــۀ توســعه بــا ضمانــت اجرایــی
مؤثــر اســت .ایــن هدفــی اســت کــه مــد نظــر

ســهامداران ،طرفــداران ،کل ملــت و بــه ویــژه
ســازمان خصوصیســازی اســت .ســهامداران

دارایــی نمیخرنــد ،بلکــه ســودهای آتــی
بنــگاه اقتصــادی را خریــداری میکننــد .اگــر

داراییهــای یــک بنــگاه اقتصــادی ســودآوری
نداشــته باشــند ،فایــدهای بــرای ســهامداران
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