
 

 

 

 

 

  ؟ در زمان فراخوانی سرمایه گذاران : چگونه شغل شما باید راجع به ویروس کرونا صحبت کند

 

 

 

 

و دیگر رهبران ارشد نیاز خواهند داشت که بر نگرانی های فوری   CFOsبعدی,  درامدهایدر روشهای فصلی 

 بازنشاندن انتظارات خود را با این بحران همه گیر همراه کنند.پیش آمده تمرکز کنند و در زمان 

شیوع سریع ویروس جدید کرونا , دولتمردان مغازه ها و جوامع جهانی را مشتاق کرده که به دنبال جوابهای 

باشند. سرمایه گذاران نیز در جستجوی حقایقی در رابطه با  چه مدت , چند تومان و چقدرمله   سواالتی از ج

این موضوع هستند که چگونه این بحران جهانی عملکردهای تجاری را تحت تاثیر خود قرار داده است , چه 

امه های بهبود دهنده چه شرکتهایی برنشرکتهایی توانسته اند کارمندان و تولید کنندگان را حمایت کنند , 

 دارند و ایا شرکتها نقدینگی کافی برای مقابله با این بحران سخت را دارند یا نه؟



 

 

هستند در نتیجه پاسخ شرکتها به این تردیدات میتواند فشار  قابل توجهی به در حال حاضر بازارها کساد   

وارد کند و اساسا سرمایه ها و برنامه های مربوط به بهبود شرکتها را تحت  سرمایه گذاران بی واسطه شاخص

تاثیر قرار دهد. برای پرداختن به نگرانی های مربوط به  سرمایه گذاران بی واسطه و براورده کردن انتظارات 

 و دیگر مدیران ارشد تجاری باید اماده ی پاسخگویی به سواالت زیر باشند:   CFOsانها , 

 دقیقا دارد با تجارت ما چه میکند؟ 19س کویید ویرو

از تمام جوانب این بحران ارائه دهیم که چگونه  یک حساب واضح و دقیق آماده باشیم تا به سرمایه گذاران 

این بحران عملکردهای مالی و تجاری این شرکت را تحت تاثیر خود قرار داده است.  بطور عادی این موضوع 

یک تجارت دقیق و واضح نیست. بسته به  صنعت, یک شرکت ممکن است بحرانهای زنجیره ای شدیدی را از 

در زمان بسته و ذخیره ای آنها  تقاضای باالی غیرمنتظره برای تجهیزات داروییلحاظ تولید تجربه کند.  به 

بودن شرکتهای دارویی فکر کنید. یا مثال اینکه یک شرکت با رکود شدید از تقاضای کاال و خدمات مواجه شود 

 که علت اصلی آن دستور به قرنطینه و خانه نشینی مردم است مثل صنعت گردشگری و مهمانداری. 

 CFOsقرار داده شوند.  در متن  رای کمک به سرمایه گذاران بایستی این گسیختگی های  تجاری و عملیب

مفید تر است عرضه و تقاضا را تشخیص دهند و به سرمایه گذاران یک چشم انداز مقدماتی ارائه دهند. بایستی

منطقه ای آماده  EBITDAی که درامد آنها با درهمشکستگی مواجه شده است یک سرمایه گذاران که برای

چه میزان بهبود کنیم و بازار را قبل از ویروس, در طول ویروس و بعد از ویروس باهم مقایسه کنیم.  مثال 

گروهی و دسته ای در این مکان اجرا شده است؟ آیا رقابت کنندگان کارهای مشابه انجام میدهند یا متفاوت 

ار سرمایه گذاران میتواند نشان دهنده ی این واقعیت باشد که عمل میکنند؟ قرار دادن این اطالعات در اختی

تمام تالش خود را انجام میدهند تا منحنی خود را حفظ کنند و تاثیر ویروس کرونا را در همه رهبران ارشد 

 بایستی CFOsی مناطق پیش بینی کنند, حتی مناطقی که کرونا روی آنها تاثیر زیادی نداشته است. 

اماده کند که از محافظه کاری تا بدترین حالت را شامل شود و نشان دهد که چگونه شرکت از سناریوهایی را 

 عملکردهای تجاری انتظار آشکارسازی دارد و چگونه شرکت میتواند در چنین شرایطی پاسخگو باشد. 

 چه اعمال خاصی برای حمایت از این شرکت تجاری صورت میگیرد؟

و به قوانین و مقررات مراکز بهداشتی را رعایت کند  طریق انها بتواند  اگاهی از راه هایی که شرکت از 

. مهم است عمل کند بسیار   WHOمانند مراکز کنترل و پیشگیری  از بیماری ها و   مکانهایی نصیحتهای

تهیه کردن توضیحات مختصر و واضح از مراحل مستقیم شرکت برای حفظ و نگهداشتن کارمندان, فروشندگان 

بایستی به کلیدهای دیگری که راههکارهای امنیت  یدکنندگان  بسیار مهم و حیاتی است. عالوه بر ان ,و تول

. توجه شود که آیا برای اسکیت سواران ارائه میکند توجه بیشتری کرد  19بهداشتی  را در زمان کویید 

وجود دارد, ایا کارمندان کار  حمایتهای بهداشتی کافی برای کسانیکه تحت تاثیر این ویروس قرار گرفته اند 



 

 

خود را در خانه انجام میدهند, ایا فروشندگان و تولیدکنندگانی که نمیتوانند در خانه بمانند و مجبورند سرکار 

بروند در امنیت بهداشتی کار خود را انجام میدهند. سرمایه گذاران بایستی مطمئن شوند که ایا شرکت یک 

ی درباره ی تماس با نایب رییس پایه گذاری کرده است .یا مثال برنامه ای برنامه ی دنباله دار تجاری واضح

سال است در زمان شیوع ویروس کرونا  60برای  قرار داد اجرایی کارمندان سالخورده ای که سن انها بیشتر از 

, برای سرمایه دارد. چنین برنامه هایی متناسب با نوع شرکت یا کارخانه کامال متفاوت بنظر میرسند. عالوه بران

بدانند یک پایگاه مرکزی برای هماهنگ سازی پیش بینی های نقدینگی, استراتژی گذاران مفید خواهد بود که 

   و عملکرد, و مجهز کردن ابزارهای بهبودبخشی کار راه اندازی شده است. 

 ایا تجارت)شرکت( نقدینگی کافی برای ادامه دادن و باپرجا بودن دارد؟

ن نیاز به توضیح دقیقی از نقدینگی وضعیت شرکت دارند و توضیح اینکه چقدر یک شرکت سرمایه گذارا 

کاهش درامدها میتواند در مقابل رکود اقتصادی طوالنی مدت تاب بیاورد. همچنین باید بداند که چگونه 

های  بایستی متن CFOsمیتواند برنامه های مالی و تصمیمات بلند مدت را تحت تاثیر خود قرار دهد.  

صحیحی را در مورد نقدینگی فعلی شرکت و نقدینگی در سه ماه, شش ماه یا دوازده ماه آینده تنظیم کند. و 

اگر نگرانی هایی در مورد مسائل مالی در اینده وجود دارد مسئول امور مالی شرکت انها را  از قبل توضیح 

ر زمان بی ثباتی مالی میتوانند پولساز باشد. بایستی بدانند چگونه برنامه های شرکت د بدهد.  سرمایه گذاران

بایستی جزئیات مربوط به محرومیت سرمایه, تاخیر در  و تیم مالی  CFOبسته به نوع شرکت یا کارخانه , 

مخارج سرمایه , کاهش سرمایه ی کار و یا تاخیر در برنامه های کسری بودجه  را اندازه گیری کنند. تسهیم 

برای عملکرد سرمایه گذاران مهم است. همچنین مهم است بطور قانونی  بررسی حق انتخاب و زمان بندی 

کنیم که  چرا یک شرکت تصمیم گرفته است روی موضوع خاصی بیشتر از دیگری تاکید کند.  برعکس آن,  

 برنامه ی تخصیص سرمایه چگونه خواهد اگر شرکتی میزان باالیی از سرمایه دارد سرمایه گذار بایستی  بداند

تقاضای بازگرداندن  پولش را داشته باشد تعجبزده  نباید از اینکه سرمایه گذار  CFOبود. در بازارهای روز, 

 شود.

بایستی جزئیات را برای سرمایه گذاران در منابع داخلی و خارجی  توضیح دهند مثال  CFOبطور بحرانی, 

از این  شود و راهکارهایش برای پیشگیریمان با بحران روبرو زبگوید که شرکت ممکن است در برحه ای از 

امالک و دیگر سرمایه کمک دولت , خطوط اعتباری , الزامات بانکی ,  فروش بالقوه ی  بحران چیست : مثال 

 برطرف کردن هرچیزی که باعث کاهش هزینه میشود و نهایتا برنامه های ساختاری.  ها , یا سرعت بخشیدن به 

عرکس این موضوه نیز صادق است, اگر شرکتی خوش شانس باشد و وارد موضع قدرت شود بهتر است سرمایه 

گذاران ازین موضوع مطلع شوند و از برنامه ها و راه های دسترسی به این شانس مالی اطالع پیدا کنند که 



 

 

درامد  میزان خاصی ازبایستی آمادگی شرکت برای  CFOممکن است در یک برحه ی زمانی خاص روی دهد.  

 را طی جلساتی عنوان کند تا سرمایه گذاران در جستجوی راهی برای تایید ان باشند. 

تغییر کند اطالعات آن بایستی در اختیار همه  19اگر فرضیات مربوط به راهنمایی ها بخاطر ویروس کویید 

 جزئ  توضیح داده شوند.  ی سرمایه گذاران قرار بگیرد و کلیه ی چالش های مربوط به ان جزئ به 

 آیا شما میتوانید تخمین هایی بزنید؟ 

هرگونه تغییری که در برنامه های تخصیص سرمایه در شرکت صورت میگیرد بایستی به سرمایه گذار اطالع 

معقوالنه نیست باشد.  M&Aرسانی شود. بخصوص اگر این تغییرات مربوط به سود سهام , هزینه ی سرمایه و 

ده ی سال مالی را پیشگویی کنیم . در زمان بی ثباتی مثل آنچه در حال حاضر پیش امده است که باقیمان

وعده ی اعداد پایین خط برای دستاوردهای سال اینده میتواند این سئال را در ذهن بوجود بیاورد که چگونه 

ت برای سرمایه گذاران شرکت به این اعداد و ارقام دست خواهد یافت. چگونگی و اعمالی که انجام خواهد گرف

 مهم تر خواهد بود تا عدد واقعی.   

تغییر کرده باشند , بایستی  اطالعات در اختیار همه قرار بگیرد  19اگر فرضیات راهنما بخاطر ویروس کویید 

و چالشهایی که در ان سطح برای بازار روز سرمایه استفاده میکنید بایستی با جزیئات توضیح داده شوند و 

 تجارت در راس همه چیز قرار بگیرد. های مربوط به گریم راه حل و توسعه ی  برنامه

در نظر داشته باشید که بهتر است  در پیامرسانی محافظ کار عمل کنید . همیشه دادن خبرهای خوب غیر 

عالوه ند. این است که از انها بخواهید انتظارات باالیشان را پایین بیاور منتظره به سرمایه گذاران راحت تر از

بران, گزینه هایی که فعال در دسترسهستند یک مشکل همه گیر بحساب می ایند و قبل از اینکه تاثیرات 

 اقتصادی ان احساس شود  خوشایندتر هستند تا انهایی که بعدا در اختیار ما قرار میگیرند. 

و کلیه ی تیمهای اجرایی واجب است که مدیریت خود را نشان دهند    CFOsمخصمصا در زمان بحران, بر 

سریعا و سرمایه گذاران را از همهی اخبار بد و خطرات احتمالی مطلع سازند. همچنین بسیار مهم است که 

انها را از تصمیماتی مثل کاهش هزینه ها و انسداد تسهیالت مطلع سازند و به سرمایه گذاران و کارمندان و 

 ریان اطمینان بدهند که همه چیز واضح , ثابت قدم و قابل انتقال است. مشت

 


