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معــــــامالت
قراردادهای آتی سبد سهام

)بـا کارکــردهــای آتــی شــاخص(

مزایــــــــا

1.ایجاد امکان رسمایه گذاری بر روی شاخص
2.ایجاد امکان کسب سود در بازار کاهشی عالوه بر بازار افزایشی

3.امکان منحرصبه فرد برای پوشش ریسک سیستامتیک و ریسک صنایع
4.متنوع سازی تنها با اخذ یک موقعیت

5.امکان کسب سود تنها با اتکا به تحلیل های کالن اقتصادی و تشخیص 
روند بازار بدون نیاز به تحلیل تک تک رشکت ها

6.عدم توقف مناد معامالتی
7.ویژگی اهرمی

8.کارمزد کمرت
9.معافیت های مالیاتی

ن بورس اوراق بهادار تهرا
)سهامی عام(

www.tse.ir aparat.com/tse.ir tehranstockexchange10001346



 مدیریت توسعه فرهنگ سرمایه گذاری
بـورس تهـــران برگــــزار می کنـد

دوره آمـوزشــــــی
و فرهنگ سازی بورس

)سـطــح مــقــدمــاتـی(

شامره حساب واریز وجه
1-776846-810-849 نزد بانک سامان شعبه سی تیر، بنام 

رشکت بورس اوراق بهادار تهران

عالقه مندان می توانند عالوه بر ثبت نام حضوری، فرم ثبت نام را 

از سایت بورس/ لینک آموزش دریافت و پس از تکمیل به همراه 

تصویر فیش واریزی به شامره 66725657 ارسال و تایید آن را از 

شامره 64086377 )آقای انصاری( دریافت منایند.

خواهشمند است اصل فیش واریزی را در اولین جلسه حضور در 

کالس به مسئول مربوطه تحویل منایید.

هزینه ثبت نام دوره آموزشی:

 هزینــه دوره )8 جلســه+1 جلســه آزمــون و 

گواهینامه( با احتساب تخفیف: 900.000 ریال

 هزینه بســته آموزشــی )CD جــزوات، کتاب 

آموزش رسمایه گذاری مقدماتی و بروشورهای 

آموزشی(: 100.000 ریال

 هزینه کل دوره به همراه بســته آموزشی مبلغ 

1.000.000 ریال

مزایای رشکت در دوره ها:

 ارائه گواهینامه

ارائـــه بســـته آموزشـــی 

شـــامل:

 CD جزوات

 بروشورهای آموزشی 

 کتاب آموزش 

رسمایه گذاری در بورس

مدت زمان دوره:

 8جلسه آموزشی +1 جلسه آزمون 

 روزهــای برگــزاری: روزهــای فرد)یک شــنبه و 

سه شنبه(

 ساعات برگزاری:14 الی 16

 محل برگزاری: سالن اجتامعات طبقه دوم تاالر بورس

 ثبت نام برای عموم عالقه مندان آزاد است

هدف از برگزاری: 
آشــنــایــی کــامـــل عالقــه مـنــدان بـــه 

رسمایه گذاری در بــورس اوراق بهــادار با 

کلیات و مفاهیم اولیه بازار رسمایه

افزایش آمادگی الزم متقاضیان جهت ورود 

به بورس اوراق بهادار و فعالیت حرفه ای 

پاسخگویی به پرسش ها

ارتقای سواد مالی

 دوره آموزشی و فرهنگ سازی بورس

عنوان دوره آموزشیردیف

اصول و فرآیند رسمایه گذاری در بازار رسمایه1

آشنایی با سایت های بورسی2

حقوق رسمایه گذاران حقیقی در بازار رسمایه3

مقدمات تحلیل بنیادی4

معامالت برخط )آنالین(5

قرارداد آتی سهام6

صندوق های رسمایه گذاری7

 قرارداد اختیارمعامله )آپشن(8

آزمون دوره9
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خرداد و تیـرماه 1398/ شامره 167 و 168
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24 |  مجمع بورس تهران در قاب تصویر

26 |  رسمایه بــورس تهــران 2000 میلیارد ریالی 

می شود

27 |  مروری بر رویدادهای سال 1397

34 |  گزیده اطالعات بازار

35 |  تأمین مالی

36 |  اطالعات رشکت های کارگزاری و ایستگاه های 

معامالتی

36 |  خالصه عملکرد مالی

37 |  راهربی رشکتی

40 |  عملکرد و دستاوردهای سال 1397

43 |  اهداف و برنامه های سال 1398
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6  اخبار ایران و جهان، خرداد و تیر 1398

4

ب
طال

ت م
رس
فه

پرونده 97، چشم  انداز 98
گردهامیی ساالنه سهامداران بورس تهران

کندوکاو 
بورسی در 
بودجه دولت

23

54

توسـعه بـورس 

تهـران در سال 98
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رییس جمهور: 

حرکت بازار 
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تکمیل جعبه 

ابزارهای مالی بازار 
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انتشار چهار 

گزارش توسط 

مدیریت تحقیق 

و توسعه بورس 

تهران ی
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10
توسعه بازار 

رسمایه مناد همت 

متام ارکان
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احقاق منصفانه 

منافع همه 

رسمایه گذاران با 

استقرار حاکمیت 

رشکتی ی
رب

خ
ی 

ها
اد

د
وی

ر

16

افتتاح سومین 

لیگ ستارگان 

بورس توسط دکرت 
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ــات: 66719820 )021( ــی و تـبـلـیـغـــــ بـــازرگانــــــ

نشــانی: تهران، خیابــان حافــظ، خیابان هاتف، پالک 

192، رشکــت بــورس اوراق بهــادار تهــران، طبقــه 6

تــلــفــکــــــــــــــــــــــــــــــــس: 66719820 )021(

www.mahnamebourse.ir :پایگاه اینرتنتی ماهنامه

چــــــــــــــــــــــــــــــــاپ: رشکت چاپ رواق روشن مهر

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامرگــــــان: 3000 نسخه

نخستین رسانه بازار سرمایه ایران

ماهنامه

 نقل مطالــب فقـط با ذکر منبـــع و ماخذ مجاز اسـت.

 آرا و عقاید طــــرح شـــده در مقـاالت، لــــزوما دیدگاه 

شـــرکــت بــــورس اوراق بهــــادار تهــــران نیســت.

صاحــــــب امتیــــــاز:

 بورس اوراق بهادار تهران )رشکت سهامی عام(

مدیـــــر مســــــــئول:

اله ویردی رجایی سلامسی

ســــــــــردبیـــــــــــر:

 دکرت سیدمحمدهاشمی نژاد

دبیــــــــر تحـــــــریریه: 

معصومه طاهــــرخانی

دبیـــــــــر اجرایــــــــی:

 منیـــــژه حیاتی

دبیـــــــــر علمـــــــــی:

دکرت سیده محبوبه جعفری

مشـــــــاور ســـردبیــر:

دکتـر کوروش شمــس

مشاور فرهنگ سالمت:

موســی افشــار نجفـی

تحـــــــــریریـــــــــــه: 

 اعظم قربانی  محمد مهدی مومن زاده  شــاهین احمدی
ســید محمد باقر آبادی  منیــژه حیاتی  صبا مــرادی نیا
هایــده شفیعــی  فائزه کشـــاورز  طیبه زراعتـکار دویـن
لیــال غالمــی  ریحانــه الریجانــی  مــژگان نــوروزی

گرافیک و صفحه آرایی: 

محمـدپویا ملک ســیر

طــــــــراح جلــــــــــد:

امیـــر مطــریـــان پــور

ارتبـاطات و همـاهنگی:

آتوســـــا جعفـــــری

گــــــروه عکــــــــــس: 

حسن کریمی  علی شورورزی  یاسمن محمد

ن بورس اوراق بهادار تهرا
)سهامی عام(

67تامین مالی از بازار رسمایه

نوبلیست های 

مالی: تئودور 

شولتز

س
ور

 بـ
ی

بـا
لف

ا

108

آشنایی با 

رسمایه گذاری در 

سهام

س
ور

 بـ
ی

بـا
لف

ا

102

آسیب های 

دیسک 

بین مهره ای

ت
الم

س
س 

ور
ب

105

صندوق های 
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چگونه »وارن بافت« شویم؟   104
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عملکرد صندوق های رسمایه گذاری در تیــرماه سال 

1398
96

س
ور

د ب
کر
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ع

کارنامه بورس تهران در تیرماه 98 76

68 |  بازار رسمایه از ظرفیت های رو به رشد برای تامین مالی برخوردار است

69 |  رسمایه در گردش؛ راهکاری برای تامین منابع مالی

69 |  لزوم جلوگیری از بازده نامعقول بازارهای سفته بازی

70 |  توسعه بازار اوراق بدهی رضورت غیرقابل انکار است

70 |  اعتبار سنجی نارش، ویژگی مهم اوراق مشارکت است

71 |  معرفی  ابزارهای بازارهای مالی »اجاره« و »مرابحه«

71 |  جایگاه رتبه بندی اعتباری در تامین مالی از بازار رسمایه

72 |  اوراق منفعت، ابزار بهره برداری از دارایی رسمایه ای عمومی

72 |  نقش و کارکردهای صکوک استصناع و جعاله در بازار رسمایه

73 |  بازار رسمایه و ظرفیت های پنهان اوراق تامین مالی



16
8 

 و
16

7 
ره

ام
شــ

    
13

98
ه  

ما
یر

و ت
د 

دا
خر

    

6

بیر
سرد

ن 
سخ

بازار رسمایه ایران فصل نوین تحول و توســعه را در آذرماه 1384 و با تصویب قانون بازار اوراق بهادار، آغاز کرد. توســعه 

ساختاری و محتوایی این بازار با تعریف سه بعد اساسی که توسعه بازارها، توسعه نهادها و توسعه ابزارها را شامل می شد، 

تقسیم بندی شده و زیرساخت های مرتبط برای عملیاتی شدن هر کدام نیز، تدوین شد. در گام بعدی، تصویب قانون 

توسعه ابزارها و نهادهای مالی در آذرماه سال 89، دانش محوری و تخصص گرایی بازار رسمایه را در فضای کالن اقتصاد 

کشور دوچندان کرد.

با نگاهی به پیرشفت چشمگیر و تحسین برانگیز بازار رسمایه طی یک دهه اخیر، می توان به درستی اذعان کرد که بازار 

رسمایه در قیاس با سایر بازارهای کاالیی و بعضاً مالی، باالترین رتبه شفافیت، کارایی و نظم اطالع رسانی به ذی نفعان را 

داشته و همواره برای ارتقای اثربخشی و کارایی ارکان و بخش های مختلف خود در تکاپو است. وجود نظام مالی پیرشفته 

و همگام با به روزترین تکنولوژی ها و قوانین جهانی، یکی از پیش رشط های گام نهادن به عرصه اقتصاد جهانی و قرارگیری 

در میان اقتصادهای رو به توسعه، محسوب می شود. امری که به جد، از سوی ارکان مختلف بازار رسمایه و به طور ویژه در 

رشکت بورس اوراق بهادار تهران هدف گذاری شــده است. چشم انداز توسعه ای بورس تهران در 8 بخش اصلی در سند 

راهربدی رشکت، مورد تأکید است که عمده محورهای موضوعی آن هم بر توسعه کمی و کیفی سهم ابزارهای تأمین مالی 

بورس در تأمین مالی اقتصاد کشور، ارتقای شفافیت و خلق ارزش برای سهامداران، استوار است. 

بورس تهران به عنوان قدیمی ترین بورس کشور، در ذیل سند راهربدی، مأموریت و مسئولیت اصلی خود را »ایجاد بازاری 

منصفانه، کارا و شــفاف با ابزارهای متنوع و دسرتسی آسان به منظور ایجاد ارزش افزوده برای ذی نفعان« تعریف کرده تا 

با اتکا به رسمایه های انسانی ارزشمند و متخصص، اقتصاد کشــور را گام به گام برای »رسمایه محوری« در مقابل »بانک 

محوری«، راهربی کند.

29 تیرماه 1398 مجامع عادی و فوق العاده سهامداران بورس اوراق بهادار تهران، برگزار شد و هیات مدیره با ارائه گزارش 

مطلوب از عملکرد 97 و ارائه برنامه های سال 98، نقشه راه حرکت رشکت برای تحقق اهداف سند و در رأس آن چشم انداز 

»بورس برتر منطقه و موتور محرک رشد اقتصادی کشور« را به نیکی، ترسیم کرده است. در گام دیگر، فراهم ساخنت امکانات 

و پیش نیازهای الزم برای محقق کردن اهداف تعیین شده، تصویب افزایش رسمایه 33 درصدی رشکت بود که با موافقت 

سهامداران حارض در مجمع، رسمایه بورس تهران وارد کانال 2 هزار میلیارد ریالی می شود و منابع تازه ای را برای طرح های 

جدید و تحول گرا، در اختیار هیات مدیره قرار می دهد. 

ماهنامه بورس گزارش کامل فعالیت هیات مدیره بورس تهران برای سال مالی منتهی به پایان اسفندماه 97 را در قالب 

پرونده ویژه تهیه کرده و تالش شده تا ابعاد مختلف و گسرتده اقدامات و عملکرد کلیه همکاران گران قدر در رشکت و کلیه 

ذی نفعان و دست اندرکاران به روشنی و کامل، ترشیح گردد. 

توسـعه بـورس تهـران در سال 98
دکترسیدمحمد 

هاشمی نژاد
رسدبیر
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وزیراقتصاد: واردات 

کاالهای اساسی دو 

برابر شد

بازگشت کره ای ها به 

بازار لوازم خانگی ایران

اتحادیه مشاوران 

امالک: ثبات 

قیمت مسکن تا 

پایان تابستان

450 میلیارد تومان 

یارانه روزانه بنزین 

در ایران

افزایش 25 

درصدی واردات 

نفت کره جنوبی 

از ایران

سفر ساالنه 300 

هزار خارجی برای 

درمان به ایران

اخبار ایران و جهان

در یک نگاه
2

خرداد

19
خرداد

25
خرداد

3
خرداد

8
خرداد

28
خرداد

2
خرداد

19
خرداد

3
خرداد

25
خرداد

8
خرداد

28
خرداد
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1398
افت 49 درصدی 

معامالت مسکن در 

تهران

وزیر صنعت: 

تقاضای خودرو 

6 برابر تولید

معامالت طالی آب 

شده در بورس

12
تیر

24
تیر

15
تیر

خرداد و تیرماه 

12
تیر

29
تیر

24
تیر

15
تیر

24
تیر

28
تیر

قیمت جهانی طال؛ 

باالترین سطح در 6 

سال گذشته

مناینده مجلس: 

تدوین بودجه 

سال 99 بدون 

نفت

افزایش زمان 

تقسیط مالیات از 

36 به 60 ماه

29
تیر

24
تیر

28
تیر
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بورس تهران گذری بر اخبار بورس تهران در خرداد و تیر 98

رئیس جمهوری وضعیت بــازار رسمایه را مطلوب 

و همگام با آهنگ مثبت رشایط اقتصادی کشــور 

توصیف کرد. 

دکرت حسن روحانی در جلسه هیات دولت گفت: 

امروز هیچ کس منی تواند نســبت بــه راه دولت و 

نظام جمهوری اسالمی ایران ایراد بگیرد. آهنگ 

رشایط اقتصادی کشور به سمت مثبت و مطلوب 

پیش مــی رود و بازار رسمایه نیــز رشایط مطلوبی 

دارد. هم چنین  بازار ارز نســبت به ماه های اخیر 

به مراتب رشایط بهرتی پیدا کرده است و به فضل 

الهــی در بازار مســکن نیز تا پایان ســال رشایط 

بهرتی خواهیم داشت، چنانچه همه وزارتخانه های 

مربوطه وارد صحنه شوند، می توان رشایط مسکن 

را بهبود بخشید.

وی افزود: ظرفیت فشار تحریم های آمریکا به پایان 

رســید و امروز هیچ کســی تردید ندارد که مقرص 

اصلی آمریکاســت. اینکه وزیرخارجه یک کشور 

اروپایی به ایــران می آید و بــه رصاحت می گوید 

امریکایی ها در این مسیر خطا کرده اند نکته مهمی 

است. آمریکایی ها راه را اشتباه رفته اند و حتی یک 

کشــور اروپایی متحد امریکا می گوید که امریکا 

اشتباه کرده و راه را غلط رفته است.

حجت االسالم روحانی گفت: امروز متحدان آمریکا 

هم به مقاومت و ایســتادگی ملت ایــران در برابر 

فشارها افتخار می کنند و بدون تردید ما با همدلی 

و وحدت، بدخواهان را به پای میز حق، میز عدل، 

میز مذاکره و میز منطق می کشانیم و وادار خواهیم 

کرد که اشــتباه خود را بپذیرند، البته مقداری از 

حرف های بی حساب خود برگشته اند، ولی باز هم 

برخواهند گشت.

رئیس جمهور گفت: مردم مطمنئ باشــند دولت 

با همه توان از منافع ملی و رفــاه ملت ایران دفاع 

خواهد کرد و انشاء الله در مالقات هایی که امروز با 

مقامات خارجی داریم و همچنین در مالقات هایی 

که در حاشــیه برگزاری دو اجالس شانگ های و 

سیکا برگزار می شود از حقوق مردم دفاع می کنیم.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ابزارهای 

مالی اسالمی به صورت کامل در دسرتس فعاالن 

بازار رسمایه ایران قرار داشــته و در حال حارض، 

جعبه ابزارهای مالی حارض در بازار رسمایه ایران 

چه با رویکرد کالســیک و چه اســالمی، تکمیل 

شده است.

دکرت شــاپور محمــدی، در یازدهمین نشســت 

بازارهای رسمایه اســالمی که بــا حضور مدیران 

ارشد بازار رسمایه کشور و منایندگان کشورهای 

اســالمی در 26 خردادماه امسال، برگزار شد در 

سخرنانی خود در این مراســم گفت: ما به همه 

اطمینان می دهیم متام قوانین بازار رسمایه ایران 

منطبق با رشیعت اسالم است.

وی به شکل گیری کمیته فقهی بازار رسمایه ایران 

اشاره و بیان کرد: کمیته فقهی بازار رسمایه ایران 

کار خود را از سال ٢٠٠٧ میالدی آغاز کرد و از آن 

زمان تا کنون به صورت هفتگی متام فعالیت های 

بورس ایران را رصد می کند و ابزارهای مالی، بدون 

تایید این کمیته قابل بهره برداری نیست. سازمان 

بورس نیز در عرصه اجرا همه تالش خود را به کار 

5 خرداد 

5 خرداد 

رییس جمهور

حرکت بازار رسمایه مطلوب است

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار

تکمیل جعبه ابزارهای مالی بازار رسمایه ایران

https://www.sena.ir/news/58019/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.sena.ir/news/58019/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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4 خرداد 

5 خرداد 

رشایط خرید سهام بانک انصار اعالم شد

درج صندوق رسمایه گذاری قابل معامله »رسو«
در بورس تهران

رشایط جدید معامالت سهام بانک انصار »وانصار« مطابق مصوبه شورای عالی هامهنگی اقتصادی اعالم شد. 

براساس مصوبه شــورای عالی هامهنگی اقتصادی )رسان سه قوا( در خصوص چارچوب ادغام بانک ها و 

موسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، رشایط ورود سفارش به رشح ذیل می باشد.

الــف( مقتضی اســت ســهامداران محــرتم متامی اطالعــات و رشایــط منترشه در ســایت کــدال را در 

تصمیم گیری های خود مد نظر قراردهند.

ب( مقتضی است آن دسته از سهامدارانی که قصد فروش سهام خود در این مرحله را دارند به شعب کارگزاران 

عضو بورس اوراق بهادار تهران در رسارس کشور مراجعه و نسبت به تکمیل و ارائه تقاضای فروش سهام خود 

به همراه تعهد نامه مربوطه اقدام منایند.

ج( رشایط ارائه تقاضا های فروش به صورت زیر است:

 دوره اخذ سفارش توسط کارگزاران از تاریخ 04/ 1398/03 الی 1398/03/22 بوده، لکن زمان بازگشایی 

مناد معامالتی جهت ورود سفارش در سامانه معامالتی براساس پیام ناظر بازار اعالم می شود.

 نوع سفارش فروش از نظر اعتبار زمانی، سفارش بدون محدودیت زمانی باشد.

 قیمت تقاضای فروش برای سهامداران حقیقی و سهامداران حقوقی وابسته و غیر وابسته به نیروهای مسلح 

به قیمت هر سهم مبلغ 2086 ریال است.

 دوره زمانی ورود سفارش های فروش برای سهامداران حقیقی و سهامداران حقوقی غیر وابسته به نیروهای 

مسلح پس از بازگشایی مناد معامالتی از ساعت 30 : 8 الی 00 : 13 در متامی جلسات رسمی معامالتی 

امکان پذیر است.

 انجام معامالت معاف از کارمزد نقل و انتقال) به اســتثنای کارمزد رشکت های کارگزاری( است و کارمزد 

مربوط به کارگزار فروشنده توسط واحد های ادغام شونده پرداخت می شود.

 دوره زمانی ورود سفارش های فروش برای سهامداران حقوقی وابسته به نیروهای مسلح پس از بازگشایی 

مناد معامالتی از ساعت 30 :13 الی 50 : 13 امکان پذیر است.

صندوق رسمایه گذاری در سهام قابل معامله »رسو 

ســودمند مدبران« با مناد »رسو« در فهرست نرخ 

صندوق های رسمایه گذاری قابل معامله در بورس 

تهران، درج شــد. این صندوق از پنجم خردادماه 

امسال با مناد »رسو )SARV(« در فهرست نرخ های 

می گیرد که مسائل فقهی کامال مورد توجه باشد.

دکرت محمدی ادامه داد: نحــوه انجام معامالت 

)شامل فرآیند پیش از معامالت، هنگام معامالت 

و پس از معامالت( در کمیته فقهی رصد می شود 

و در صورت هرگونه ابهام به آرای این کمیته رجوع 

می شــود، بدین ترتیب ما چه در حــوزه ابزارها و 

در بحث معامالت بــازار رسمایه کامال منطبق با 

رشیعت عمل می کنیم.

رییس ســازمان بورس بــا تاکید بر اینکــه امروز 

در بــازار رسمایه ایــران ابزارهای مالی اســالمی 

متنوعی مانند صکوک استصناع، اوراق منفعت، 

اوراق وکالت، اوراق مرابحــه، اوراق جعاله، اوراق 

اجاره و … در دســرتس است، افزود: در کنار این 

ابزارها که دارای حدود مشــخص و برخاســته از 

دین مبین اسالم اســت، امکان استفاده از سایر 

ابزارهای مرســوم دنیا همچون اختیــار خرید و 

فــروش، قرداد های آتی و غیــره در کمیته فقهی 

بررسی  شده و از نســخه منطبق با رشیعت این 

ابزار ها در بازار رسمایه ایران استفاده می شود.

وی ادامــه داد: اخیــراً نیز کمیتــه فقهی فروش 

تعهدی سهام را مورد بررسی قرار داده و این ابزار 

در واقع جایگزین فروش استقراضی است.دکرت 

محمدی افــزود: تقریبا متامــی ابزارهای مالی 

کالسیک مرسوم دنیا در کمیته فقهی بازار رسمایه 

ایران بررسی شده و نسخه منطبق با رشیعت آن در 

بورس ایران استفاده می شود. همچنین ابزارهای 

مالی اســالمی نیز به صورت کامل در دســرتس 

فعاالن بــازار رسمایه ایــران قــرار دارد. بنابراین 

می توان گفت جعبه ابزارهای مالی حارض در بازار 

رسمایه ایران چه با رویکرد کالسیک و چه اسالمی 

تکمیل شده است.

رییس ســازمان بــورس با بیــان اینکه عــالوه بر 

ابزارهای اســالمی، نها های مالی نیز مورد توجه 

قرار گرفته اســت، افــزود: تعــداد صندوق های 

مشرتک رسمایه گذاری ما نیز به عدد ٢١١ رسیده، 

رشکت های رسمایه گذاری در ایران توسعه خوبی 

را تجربه کرده اند و تامین رسمایه ها و مشــاورین 

حرفه ای رسمایه گذاری، سبد گردان ها و … نیز 

امروز در بازار رسمایه ما حضور فعال دارند و سهام 

بیش از 6٠٠ رشکت در بــورس و فرابورس داد و 

ستد می شود. 

دکرت محمدی خاطر نشان شد: کمیته فقهی به 

حوزه های نوین از جمله ارزهای دیحیتال و بالک 

چین نیز وارد شده و بررسی های گسرتده ای در 

این زمینه انجام داده است.ســخنگوی شورای 

عالی بورس بــا تاکید بر اینکه  ما مایل هســتیم 

تجربیات خود را به ســایر کشور ها منتقل کنیم، 

افزود: همه اقدامات ما در قالب یک بسته جامع 

به زبان عربی ترجمه شده و در اختیار کشورهای 

اسالمی قرار گرفته است و متایل داریم در بحث 

انتقال تجربه با سایر کشــورها مشارکت داشته 

باشیم.

بازار صندوق های رسمایه گذاری قابل معامله در 

بورس اوراق بهادار تهران درج  گردید.

مدیر این صندوق رشکت مشــاور رسمایه گذاری 

مدبــران هــام، موسســان آن رشکــت مشــاور 

رسمایه گذاری مدبران هام و آقای هومن هرندیان 

هســتند. هــم چنین متولــی صندوق موسســه 

حسابرسی شاخص اندیشان و بازارگردان آن نیز 

صندوق اختصاصی بازارگــردان صبا نیک، ثبت 

شده است. تعداد 99 میلیون واحد رسمایه گذاری 

عادی جهت پذیره نویسی در نظر گرفته شده است.
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مدیریت تحقیق و توسعه بورس تهران طی خرداد 

و تیرماه 1398 چهار گزارش تفضیلی را با عناوین 

زیر منترش کرد. 

گزارش اول:
بورس و بودجه 98

در گــزارش اول کــه در خصوص بررســی بودجه 

1398 اســت، این گونه آمده اســت: بــا توجه به 

افزایش 14/5 درصدی )4/3هزار میلیارد تومان(، 

حجــم انتشــار اوراق تامین مالی اســالمی قابل 

عرضه در بازار رسمایه، مشاهده می شود که سهم 

بازار رسمایه در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد، 

صعودی بوده و انتظار می رود با انتشار این حجم 

از اوراق مالی اسالمی و متنوع سازی آن ها، بازار 

بدهی در سال جاری رونق بیشرتی داشته باشد.

در این گزارش ابتدا به بررســی عملکــرد 9 ماهه 

نخســت بودجه عمومی کشور در ســال 1397 

پرداخته و در ادامــه ارقام کلی منــدرج در قانون 

بودجه 1398 بررســی می شــود. در بخش دوم 

و ســوم، اقالم عمده رسفصل »واگــذاری دارایی 

مالی« و »متلک دارایی رسمایــه ای« مورد تجزیه 

و تحلیل قرار می گیرد. هــدف از ارائه بخش های 

مذکور، پیوند مستقیم اقالم این دو رسفصل با بازار 

رسمایه کشور است. در ادامه به بررسی جایگاه بازار 

رسمایه در قانون بودجه 1398  پرداخته و در پایان 

جمع بندی و نتیجه گیری ارایه خواهد شد. رویکرد 

گزارش حارض، رویکرد تطبیقی است. در واقع ارقام 

قانون بودجه 1398 با ارقام الیحه بودجه 1398و 

قانون و الیحه بودجه سال 1397 مقایسه می شود. 

گزارش دوم:
اطالعات نهانی

گزارش دوم با عنوان »بررســی چارچوب حاکم بر 

معامالت دارندگان اطالعات نهانی در بورس های 

اوراق بهــادار« اســت کــه برگرفته از گزارشــی با 

عنوان »معامالت نهانی؛ چگونگی قانون گذاری 

آن توســط حوزه هــای قضایی « بوده که توســط 

کمیته  کشورهای نوظهور در سازمان بین املللی 

کمیســیون های اوراق بهادار، تهیه شــده است. 

در ایــن گزارش آمیختــه ای از مقــررات معامالت 

نهانی ارائه شده است. به عبارت دیگر، رایج ترین 

ویژگی های معامالت نهانی و مقررات طراحی شده 

برای جلوگیری از آن رشح داده می شــود. اگرچه 

رویکرد کشــورهای مختلف نســبت بــه مقررات 

معامالت نهانی مشــابه اســت، امــا تفاوت های 

چشــمگیری نیز وجود دارد. به همین دلیل، این 

گزارش تنها یک راهنامی کلی برای ایجاد یا اصالح 

مقررات مربوط به معامالت نهانی و چارچوبی برای 

جلوگیری از آن فراهم می کند.

گزارش سوم:
پذیرش در بازار برتر بورس

در تازه ترین گزارش مدیریت تحقیق و توسعه بورس 

تهران با عنوان »رشایط پذیرش رشکت ها در بازار 

برتر بورس های اوراق بهادار« آمده است: بورس های 

اوراق بهادار با توجه به رشایط، اهداف و نیازهای 

رشکت ها، بازارهای مختلفی را برای پذیرش آن ها 

ایجاد می کنند. هر یک از بازارها دارای الزامات و 

معیارهای ویژه خود هستند.

در برخی از بورس های اوراق بهادار، بازاری تحت 

عنوان بازار برتر ایجادشــده است که رشکت های 

پذیرفته شــده در ایــن بــازار، جــزو مهم تریــن و 

بزرگ ترین رشکت های آن بورس به شامر می روند. 

معیارهــای پذیرش در این بازار نســبت به ســایر 

بازارهای ایجادشــده در بورس های اوراق بهادار 

ســخت گیرانه تر بوده و در برخی مــوارد این بازار 

دارای معیارهای اضافی بــرای پذیرش رشکت ها 

است.

در این گزارش به بررسی رشایط پذیرش رشکت ها 

در بازار برتــر برخــی از بورس هــای اوراق بهادار 

مانند بورس های وین، لندن، ژاپن و اســتانبول، 

پرداخته شده است.

گزارش چهارم:
تحلیل اقتصاد ایران و جهان 

گـزارش چهـارم بـه بررسـی و تحلیـل مهم تریـن 

تحـوالت اقتصـادی جهـان و ایـران طی دوره سـه 

مـاه نخسـت سـال 1398 پرداختـه اسـت. در 

بخش تحـوالت اقتصاد جهانی، نوسـانات قیمت 

جهانی طال، نفـت و گاز، فلزات اساسـی، ارزهای 

جهانـی )فارکـس( و بورس هـای معتـرب جهـان، 

ارائـه  شـده اسـت.

در بخش تحوالت اقتصاد جهانی، نوسانات قیمت 

جهانی طال، نفت و گاز، فلزات اساســی، ارزهای 

جهانی )فارکس( و بورس های معترب جهان، ارائه  

شده است. تحوالت ایران نیز در 8 بخش؛ 1( بازار 

پول، 2( بازار رسمایه، 3( بازار ارز 4( بازار سکه، 5( 

بازار مسکن، 6( تورم و بیکاری، 7( تجارت خارجی و 

8( مقایسه بازدهی  دوره ای دارایی های نقدشونده، 

ارائه  شده است.

8 خرداد 

طی خرداد و تیرماه انجام شد

انتشار چهار گزارش توسط مدیریت تحقیق و 
توسعه بورس تهران

مراسم گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم اسامعیل 

فرقی با حضور معاونان و مدیران بورس اوراق بهادار 

تهران در روز یکشنبه مورخ پنجم خرداد ماه امسال 

در تاالر حافظ، برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، سهیال مستوفی زاده، رییس 

روابط عمومی بورس تهران، همزمان با آغاز معامالت 

بورس، طی سخنانی در تاالر حافظ درگذشت این 

فعال بازار را به فعاالن بازار رسمایه، تسلیت گفت.

اسامعیل فرقی، سال ها در روابط عمومی سازمان 

بورس مشغول فعالیت بوده و از جمله پیشکسوتان 

صنعت کارگزاری نیز به شامر می رود. 

5 خرداد 

برگزاری مراسم گرامیداشت »اسامعیل فرقی«  در بورس تهران
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8 خرداد

8 خرداد

بازدید کنسول اقتصادی آفریقای جنوبی
از بورس تهران

دوره جدید آغاز شد

ثبت نام بهاری دوره 
آموزشی و فرهنگ 

سازی بورس 

هیاتی به رسپرستی کنسول اقتصادی سفارت آفریقای جنوبی از بورس تهران بازدید و در خصوص بهره برداری 

از فرصت های رسمایه گذاری مذاکره کردند. 

در این بازدید، خانم »سارا دین« کنسول اقتصادی سفارت آفریقای جنوبی در تهران به همراه هیاتی در روز 

چهارشنبه مورخ 8 خردادماه امسال، از تاالر معامالت بورس تهران بازدید کردند.

در این دیدار، ضمن ترشیــح تاریخچه بورس تهران و عملکرد بــازار رسمایه ایران بــرای بازدیدکنندگان، 

فرصت های رسمایه گذاری نیز به اطالع هیات بازدید کننده رسید. همچنین زمینه های همکاری کوتاه مدت 

و بلند مدت بین بازارهای رسمایه دو کشور بررسی شد.

کنسول اقتصادی سفارت آفریقای جنوبی با اشاره به حضور عالقمندان و رسمایه گذاران آفریقای جنوبی در 

ایران طی سال های گذشته اظهار امیدواری کرد در آینده نزدیک فرصت های همکاری اقتصادی بیشرتی 

بین دو کشور فراهم شود.

در راستای ترویج فرهنگ رسمایه گذاری و آشنایی 

عموم با بازار رسمایه و رسمایه گذاری در اوراق بهادار 

و الزامات آن و همچنین پیرو اســتقبال گسرتده 

عالقمندان از برگزاری این دوره ها، شصت و نهمین 

دوره آموزشی و فرهنگ سازی بورس در بهار 1398، 

برگزار می شود. براساس گزارش مدیریت توسعه 

فرهنگ رسمایه گــذاری، کالس هــا از تاریخ 26 

خرداد ماه امســال در روزهای یکشنبه و سه شنبه 

از ساعت 14 تا 16 در سالن اجتامعات طبقه دوم 

تاالر بورس تهران، برگزار می شود.

عالقه مندان برای حضور در این دوره تا پایان وقت 

اداری روز شنبه 25 خردادماه، برای ثبت نام فرصت 

دارند. نظر به محدودیت ظرفیت پذیرش، اولویت با 

افرادی است که زودتر اقدام به ثبت نام و ارسال فرم 

و فیش واریزی منوده اند.

به اطالع عالقه مندان می رســاند هزینه کل دوره 

آموزشــی مبلغ یک میلیون ریال است که شامل 

هزینه دوره )8 جلسه آموزش به همراه یک جلسه 

آزمون و گواهینامه(، هزینه بســته آموزشی )لوح 

فرشده جــزوات، کتــاب آمــوزش رسمایه گذاری 

مقدماتی و بروشورهای آموزشی( است. مخاطبان 

گرامی می توانند برای کســب اطالعات بیشرت و 

دریافت شامره حساب با شامره تلفن 64086377 

متاس بگیرند. 

اوراق صکوک مرابحه رشکت ایرانی تولید اتومبیل 

سایپا با مناد »صایپا 203« از تاریخ 25 خردادماه 

امســال در فهرســت نرخ های بازار اوراق بدهی 

25 خرداد 

درج و پذیره نویسی اوراق صکوک مرابحه »سایپا« 
در تابلوی بورس تهران

بورس اوراق بهادار تهران، درج  شد.

براساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، بخش 

دوم اوراق صکــوک مرابحه رشکــت ایرانی تولید 

اتومبیل سایپا، به مبلغ 4 هزار میلیارد ریال، با نرخ 

سود علی الحساب 16 درصد، برای تامین مالی 

رسمایه درگردش، به منظور خرید مواد و قطعات 

مورد نیــاز در تولید محصوالت رشکت، توســط 

رشکت واســط مالی دی چهارم، بــه عنوان نهاد 

واسط، درج شد.

این اوراق 4 ساله و مواعد پرداخت سود آن هر 3 

ماه یکبار بوده و ضامنت این اوراق بر عهده بانک 

ملی و عامل فروش آن نیز، کارگزاری بانک ملی 

است.

براســاس ایــن گــزارش، 4 میلیون ورقــه از این 

اوراق)کل اوراق قابل انتشار( به ارزش اسمی هر 

ورقه یک میلیون ریال، در اولین روز پذیره نویسی 

در 27 خردادماه امسال، مورد معامله قرار گرفت.

به اطالع می رساند بخش اول این اوراق به مبلغ 7 

هزار میلیارد ریال در 20 اسفندماه 97 در بورس 

اوراق بهادار تهران، پذیره نویسی شد.
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ســومین کارگاه ضوابــط تهیه گزارش تفســیری 

مدیریت با حضــور بیش از 70 نارشبورســی و به 

اهتامم بورس اوراق بهادار تهران و سازمان بورس و 

اوراق بهادار، برگزار شد.

در ابتدای ایــن هامیش، طوبــی دهقانی، مدیر 

نارشان بورس اوراق بهادار تهران هدف از برگزاری 

این کارگاه و دوره های آموزشــی مربوط به گزارش 

تفســیری مدیریت را درخواســت های نارشان و 

پرسش های آن ها عنوان کرد و افزود: برگزاری این 

کارگاه ها و دوره ها در راستای بهبود کیفیت موجب 

ارتقاء گزارش های مالی منترششده توسط نارشان 

بورسی می شود. انتشار گزارش تفسیری مدیریت 

توســط رشکت ها بر اطالعــات در اختیار فعاالن 

بازار رسمایــه می افزاید و بــرای اتخاذ تصمیامت 

20 خرداد 

برگزاری سومین کارگاه تخصصی گزارش تفسیری 
مدیریت با حضور فعال نارشان بورسی

رسمایه گذاران سودمند است. 

در ادامــه ایــن هامیــش، »ولــی اله جعفــری«، 

کارشناس مسئول ســازمان بورس و اوراق بهادار 

به بیان اهداف برگزاری ایــن هامیش پرداخت و 

گفت: استانداردهای حسابرسی و یادداشت های 

همراه صورت مالی بخشــی از نیازهــای گزارش 

دهی رشکت ها را در بازار رسمایه مرتفع می کند اما 

مدتی است اهمیت سایر اطالعات از جانب ناظران 

بازارهای رسمایه سایر کشورها و تدوین کنندگان 

استانداردها مورد تاکید قرار گرفته است.

وی ادامه داد:  لذا سازمان بورس به منظور تحقق 

اهــداف تعیین شــده و دریافت دیگــر اطالعات 

از رشکت هــا برای تصمیم گیــری رسمایه گذاران 

گزارش تفســیری مدیریــت را به ایــن گزارش ها 

افزودند تا ســطح کیفی گزارش های رشکت ها و 

نارشان بورسی ارتقاء یابد.

جعفری با اشــاره بــه اینکه صورت هــای مالی به 

تنهایی برای تامین اهداف گزارشگری مالی کافی 

نیســت، افزود: هدف گزارشــگری مالی، فراهم 

کردن اطالعات مالی درباره واحد گزارشگر است 

که برای رسمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر 

بســتانکاران بالفعل و بالقوه در اتخاذ تصمیامت 

مرتبط سودمند باشد.

کارشناس مســئول ســازمان بورس درخصوص 

گزارش تفســیری مدیریت گفت: این گزارش، به 

توضیح روندها و عوامل مهم و زیربنایی توســعه، 

عملکرد و وضعیت کســب و کار یک واحد تجاری 

طی دوره ای می پردازد که به وســیله صورت های 

مالی پوشــش داده شده اســت. این توضیحات 

همچنین پیرامون روندها و عوامل مهمی اســت 

که احتامال بر توسعه و عملکرد وضعیت آتی واحد 

تجاری اثرگذار است.

جعفری یکی از اهداف گزارش تفسیری مدیریت را 

ارائه اطالعاتی که در صورت های مالی افشا منی 

شود، ولی بر تصمیم گیری رسمایه گذاران اثرگذار 

است دانست و اظهار داشت: تفسیر رویدادهای 

گذشته و افشای اثرات آن بر عملکرد آتی رشکت، 

ارایه اطالعات دربــاره کیفیت و تنــوع درآمدها و 

جریانات نقدی، کمک به آشنایی رسمایه گذاران 

با کســب و کار، روندهــا و ریســک های رشکت، 

کمک به درک اطالعات صورت های مالی توسط 

رسمایه گــذاران از دیگر اهداف بــه کارگیری این 

گزارش ها  در بررسی وضعیت نارشان بورسی است .

در ادامه این هامیش، بخش پرسش و پاسخ برگزار 

شد و فرصت طرح پرســش توسط نارشان بورسی 

در رابطه با گزارش تفسیری مدیریت فراهم شد و 

به سواالت آنها توسط وحید روشن قلب، رئیس اداره 

نظارت بر نارشان بورسی پاسخ داده شد.

هم چنیــن روز جمعه 24 خرداد 1398، مراســم 

معرفی کارگزاران برتر اعضای فیاس برگزار شد. این 

مراسم با هدف تعیین و معرفی بهرتین رشکت های 

کارگــزاری از بین اعضای فیاس، ارتقای ســطح 

آگاهی و شـــناخت اعضا از کارگزاران بومــی هر 

عضو و ارائه فرصـــتی به کارگزاران منتخب در دو 

بازار ســهام و ابزار با درآمد ثابت برگزار و نتایج زیر 

حاصل شد.

در بررســی بازار سهام کشــور های عضو فیاس، 

رشکت کارگزاری مفید معرفی شده از سوی بورس 

تهران به مقــام دوم و مدال نقره این لیگ دســت 

یافت. 

در بازار ابزار با درآمد ثابت، رشکت های کارگزاری 

مفـــــید و بانک مســکن معرفی شــده از ســوی 

فرابورس به ترتیب حائز رتبه های دوم )مدال نقره( 

و سوم )مدال برنز( شدند. 

26 خرداد

حضور بورس تهران در نشست ساالنه »فیاس«

عامل بورس بخارســت را به عنــوان رییس جدید 

این کمیته برگزیدند. عالوه بر این، با تایید اعضای 

فیاس، ســپرده گذاری مرکزی و پایاپای مســقط 

و بورس اســکاتلند نیز به عنوان دو عضو جدید به 

عضویت دامئی فیاس درآمدند.

بیســت و هفتمین نشســت فوق العاده ساالنه و 

کمیته کاری فدراسیون بورس های اروپا-آسیایی 

در روز پنج شنبه 23 خرداد 98 به میزبانی بورس 

بخارست در رومانی، برگزار شد.

در این نشســت اعضای کمیته حسابرسی، مدیر 
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اوراق »خرید دین« رشکت رسمایه گذاری مســکن 

جنوب با مناد »صمســکن 912« از طریق رشکت 

واسط مالی آذر در فهرست نرخ های بازار اوراق بدهی 

بورس اوراق بهادار تهران، درج شد.

براســاس مصوبه  بورس اوراق بهادار تهران، اوراق 

خرید دین رشکت رسمایه گذاری مســکن جنوب 

)سهامی عام( با مناد »صمســکن912 «، به مبلغ 

133.200 میلیــون ریال، با نرخ ســود 16 درصد 

موثر تا رسرسید، به منظور تامین مالی برای اجرای 

پروژه های ساختامنی در دست تکمیل، درج شد.

براســاس ایــن گــزارش از تاریــخ 26 خردادمــاه 

امســال، اوراق خرید دین رشکــت رسمایه گذاری 

مسکن جنوب )ســهامی عام( با مناد »صمسکن 

SEMASKAN912،912« در فهرست نرخ های 

بازار اوراق بدهــی بورس اوراق بهــادار تهران درج 

شد. این اوراق 21ماهه و مواعد پرداخت سود آن هر 

ماه یکبار از تاریخ پذیرش )پرداخت سود و بخشی از 

اصل اوراق در هر ماه( است. متعهدپذیره نویس و 

بازارگردان اوراق رشکت تامین رسمایه بانک مسکن 

و هم چنین ضامنت این اوراق با بانک مسکن و عامل 

فروش هم، رشکت کارگزاری بانک مسکن است.

27 خرداد 

دومین عرضه اولیه سال 98 در بورس تهران

کشف قیمت 22500 ریالی هر سهم پلی پروپیلن جم

10 درصد از ســهام رشکت پلی پروپیلن جم با مناد »جم پیلن« به روش ثبت سفارش در روز 27 خردادماه 

امسال با قیمت هر سهم 22.500 ریال ، در بورس تهران عرضه اولیه و کشف قیمت شد.

در آیین روز کشف قیمت و اهدا لوح عضویت به رشکت، »مجید نوروزی«، معاون نارشان و اعضاء بورس اوراق 

بهادار تهران در خصوص عرضه اولیه این سهام گفت: این دومین عرضه اولیه سهام در سال 98 است. سهام 

رشکت پلی پروپیلن جم به عنوان پانصدوسی و یکمین رشکت پذیرفته شده برای اولین بار پس از پذیرش و درج 

نام رشکت در فهرست رشکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش »محصوالت شیمیایی« 

، گروه »تولید مواد شیمیایی پایه« و طبقه »تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود« در فهرست نرخ های بازار دوم 

و در مناد »جم پیلن« به شیوه ثبت سفارش برای کشف قیمت، عرضه شد.

معاون نارشان و اعضاء بورس تهران ادامه داد: ارزش بازار بورس تهران به 900 هزارمیلیارد تومان است که با 

عرضه این رشکت 45 هزار میلیارد ریال به ارزش بازار بورس تهران، افزوده می شود.

در ادامه این نشست، مهندس بهمن بهزادی، مدیرعامل رشکت پلی پروپیلن جم به پرسش های مطرح شده 

خربنگاران پاسخ گفت.

با عرضه سهام »جم پیلن« تعداد رشکت های فعال در بورس به 328 رشکت رسید. هم چنین در روز عرضه 

اولیه، 468 هزار کد معامالتی اقدام به خرید کردند و حداکرث تعداد 446 سهم به هر کد معامالتی حقیقی 

و حقوقی، تخصیص یافت.

26 خرداد

برای اولین بار در تاریخ بازار رسمایه

عرضه اوراق »خرید 
دین« رسمایه گذاری 

مسکن جنوب در بورس 
تهران

مدیرعامــل بــورس اوراق بهادار تهــران با صدور 

حکمی، محمود گودرزی را به عنوان معاون جدید 

29 خرداد

 معاون بازار بورس تهران منصوب شد

بازار بورس اوراق بهادار تهران، منصوب کرد.

در ســوابق کاری گودرزی این گونه آمده اســت: 

مدیرعامل و عضو هیــات مدیره رشکت کارگزاری 

صبا تامین، عضو غیر موظف هیات مدیره رشکت 

رسمایه گذاری هامون شــامل، مشاور مدیرعامل 

در امور بازار رسمایه رشکت بیمــه اتکایی امین و 

مدیرعامل و عضو هیــات مدیره رشکت کارگزاری 

باهرن فعالیت داشته است.همچنین ایشان عالوه 

بر مدارک حرفه ای بازار رسمایه، کارشناس رسمی 

قوه قضایی در حوزه بازار رسمایه نیز می باشند.

گفتنی است: گودرزی مدرک کارشناسی خود را 

در رشته حسابداری از دانشگاه بین املللی امام 

خمینی کســب کرده است. وی همچنین مدرک 

کارشناســی ارشــد در رشــته  مدیریت بازرگانی 

گرایش مدیریت مالی از دانشگاه عالمه طباطبایی 

اخذ منوده اســت.  گــودرزی اکنون دانشــجوی 

دکرتی مدیریت مالی و در مرحله ارائه پایان نامه 

در دانشگاه آزاد اسالمی است.

15

ری
خب
ای 

ده
یدا
رو



16
8 

 و
16

7 
ره

ام
شــ

    
13

98
ه  

ما
یر

و ت
د 

دا
خر

    

رییس سـازمان بـورس و اوراق بهادار با اشـاره به 

اینکـه تـالش همـه ارکان و اهالـی بـازار رسمایه 

در امر توسـعه قابل تقدیر اسـت، گفـت: متامی 

ارکان و فعـاالن بـازار رسمایـه نقـش بسـزایی در 

رشد و شـکوفایی بازاررسمایه دارند و امروز بورس 

کشـور به پویایی رسـیده اسـت.

دکـرت شـاپور محمـدی عنـوان کـرد: یکـی از 

مهمرتیـن عوامـل پویایـی امـروز بـازار رسمایـه 

ایـران، نقدشـوندگی حداکرثی اسـت. در اوایل 

سـال 95 و در هـر مـاه، بطـور میانگیـن بین 60 

تـا 70 منـاد معامالتـی متوقف بـود، امـا درحال 

حـارض میانگیـن منادهـای متوقف بـه 10 مناد 

کاهـش یافتـه اسـت.

سـخنگوی سـازمان بـورس بـا تاکید بـه اهمیت 

نقدشوندگی افزود: کاهش توقف منادها نشان 

می دهد، نقدشـوندگی که یکی از خواسته های 

اصلـی فعـاالن بـازار بـود، تا حـد قابـل مطلوبی 

تامیـن شـده اسـت. بـا ایـن وجود نهـاد ناظـر به 

همین میزان اکتفا منی کند و در تالش هستیم 

تعداد منادهای متوقف را کاهش داده و در کنار 

افزایش سـهام شـناور آزاد ، نقدشـوندگی بازار را 

افزایـش دهیم.

دبیـر شـورای عالـی بـورس یکـی از بحث هـای 

مهـم بـازار رسمایـه را در خصـوص چالش هـای 

عرضه های اولیه دانسـت و گفت:  در عرضه های 

اولیـه روش ثبت سـفارش بـا BookBiulding تا 

حـد زیـادی از مشـکالت اهالـی بـازار را برطرف 

کـرد. روش ثبـت سـفارش جدیـد در عرضه های 

اولیـه مسـیر ارتقـای فضـای عادالنـه در بـازار 

رسمایـه را همـوار کـرد.

وی ابزارهای مالـی جدید را عامـل دیگر پویایی 

بازار رسمایه دانسـت و ادامـه داد : موضوع دیگر 

کـه در مطالبات اهالی بازار، بارها شـنیده شـد، 

ورود ابزارهـای مالی جدید بود. خواسـته فعاالن 

بورسـی ایـن بـود که بایـد رشایطـی فراهم شـود 

تـا بـه غیـر از سـهام، ابزارهـای قابـل معاملـه نیز 

در بورس وجود داشـته باشـد. در کنـار ابزارهای 

مرسوم و کالسیک دنیا، ابزارهای مالی اسالمی 

نیـز بـا موافقـت کمیتـه فقهـی سـازمان بـورس 

و اوراق بهـادار بـه خانـواده بـازار رسمایـه وارد 

شـد. در ایـن میـان ابـزار اجـاره سـهام، یکـی از 

دسـتاوردهای مهـم در ایـن زمینـه بـود. اوراق 

مرابحـه؛ اوراق منفعـت ؛ اوراق وکالـت ، اوراق 

جعالـه از جملـه مهـم تریـن اوراقـی اسـت کـه 

طـی یکـی دو سـال اخیـر بـه مرحلـه عملیاتـی 

وارد شـدند.

آخرین اخبار از فروش استقراضی
وی در خصـوص اوراق فـروش اسـتقراضی بیان 

 Short selling داشت:  بحث فروش استقراضی

در دسـتور کار سـازمان بورس و اوراق بهادار قرار 

گرفـت. امـا ایـن ابـزار بـا مبانـی رشعـی و بومی 

کشور همخوانی نداشـت بنابراین ابزار جدیدی 

با عنـوان فروش تعهـدی جایگزین آن می شـود.

دکـرت محمـدی با اشـاره بـه اینکـه پـس از بحث 

نقدشـوندگی، تکمیل جعبـه ابزار های بورسـی 

کشـور عامل پویایی اسـت، افـزود: خلق فرصت 

سـودآوری باالتـر بـرای رسمایه گـذاران در عیـن 

ثبات آفرینـی از ویژگی هـای ابـزار "فـروش 

تعهـدی" اسـت. در مواقعـی کـه بـازار متاثـر 

از عوامـل روانـی اسـت و فضـای آن بـا عوامـل 

بنیـادی همخوانـی نـدارد، ابزارهایـی همچـون 

فـروش تعهـدی در نقـش تثبیـت کننـده بـه 

میـدان می آینـد و  بـه تعادل بیشـرت بـازار کمک 

. می کننـد

زیر ساخت های بازار رسمایه
در بهرتین رشایط

ســخنگوی ســازمان بورس در ادامه با اشاره به 

پیرشفت ها در زمینه زیرساخت بازار رسمایه عنوان 

کرد: در حوزه آی تی ســازمان بورس برنامه های 

خوبــی را اجرایی کرده اســت. جدایی هســته 

معامالت بــورس و فرابورس ؛ یکــی از مهمرتین 

اقدامــات در این حوزه بــود. این موضوع کمک 

کرد ریسک های حول این سامانه تا حد زیادی 

کاهش یابد.

دکرت محمدی گفــت: به روز رســانی ســامانه 

معامالت، فرصتی بــود که در اختیار ســازمان 

بورس و اوراق بهادار قرار گرفت. سامانه معامالتی 

که حدود یک دهه، به روزرســانی نشده بود ، به 

روزرسانی شد و بسیاری از مشکالت آن برطرف 

شد. سامانه رصد نیز در این مدت راه اندازی شد. 

این ســامانه با هدف چابک سازی فعالیت های 

اداری تأسیس شد.  

دبیر شورای عالی بورس، بحث تعیین حد اعتبار 

کارگزاری ها را یکی دیگر از اقدامات مهم دانست 

و دسرتســی به این مهم را مدیون همت معاونت 

نظــارت بر نهادهــای مالی و کانــون کارگزاران 

قلمــداد کــرد و گفــت: Credit limit   یکــی از 

کارهایی بود که ریســک بازار رسمایه را تا اندازه 

بســیار زیادی کاهش داد. وی ادامه داد: در دو 

ســال و نیم اخیر بحــث امنیت اطالعــات بازار 

رسمایــه )مکنا(، اتفــاق افتــاد. در حال حارض 

ممیزی امنیت اطالعات در بازار رسمایه به خوبی 

پیگیری می شــود. بخش عمــده ای از ارکان و 

فعاالن بازار رسمایه اعــم از کارگزاری ها،تامین 

رسمایه هــا، رشکت های تامین رسمایــه  از نظر 

امنیت اطالعات، ممیزی می شــوند و این یکی 

بهرتین اقدامات در زمینه زیرســاختی بود. این 

قابلیت جدید کمک می کند شاهد بازار رسمایه 

ای با خحداقل آســیب پذیری باشــیم. در حال 

حارض همه رسویس هــا در رشایط مطلوبی قرار 

دارند.

دکرت محمدی افزود: در حوزه کدال، کدال360 

درجه یکی از اقدامــات مهم رشکت رایان بورس 

بود. همچنین موضوع سامانه پیامکی مدیران 

نیز در این مدت مطرح شــد که بــه مدیرانی که 

در رشکت های بورســی فعال هستند، پیامکی 

حاوی توضیح وظایف قانونی در موعد مقرر ارسال 

می شود. این یکی از سیاســت های سازمان در 

جهت پیشــگیری از تخلفات اســت. نهادناظر 

همــواره در کمرتیــن زمان ممکن، بــا تخلفات 

برخورد می کنــد؛ اما تالش این نهــاد در جهت 

پیشگیری از وقوع تخلف است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار

توسعه بازار رسمایه مناد همت متام ارکان
12  تیر
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2 تیر

2 تیر

مدیریت آمار و اطالعات اعالم کرد

50 رشکت فعال تر بورس تهران در بهار 1398

ســومین عرضه اولیه ســال 98 در 
بورس تهران

»سیمرغ« بورسی شد

ــران  ــورس تهـ ــر بـ ــت فعال تـ ــت 50 رشکـ فهرسـ

ــد. ــالم شـ ــال 98 اعـ ــه ماهه اول سـ ــرای سـ بـ

بـــه گـــزارش مدیریـــت آمـــار و اطالعـــات، فهرســـت 

50 رشکـــت فعال تـــر بـــورس تهـــران بـــرای 

ــن  ــد و از ایـ ــه روز شـ ــال 98 بـ ــه ماهه اول سـ سـ

ــد  ــت جدیـ ــارج و 4 رشکـ ــت خـ ــت 4 رشکـ لیسـ

ــدند. ــه شـ اضافـ

در دوره جـــاری منادهـــای ســـپ، شـــبهرن، شـــیراز 

ــران  ــورس تهـ ــر بـ ــت فعال تـ ــق از 50 رشکـ و افـ

خـــارج و منادهـــای تاصیکـــو، وانصـــار، ســـفارس و 

ـــدند. ـــه ش ـــت اضاف ـــن فهرس ـــه ای ـــرتان ب س

ایـــن در حالـــی اســـت کـــه فـــوالد مبارکـــه 

ــارس،  ــیمی خلیج فـ ــع پرتوشـ ــان، صنایـ اصفهـ

ملـــی صنایـــع مـــس ایـــران، پاالیـــش نفـــت 

اصفهـــان و گل گهـــر پنـــج رشکـــت فعال تـــر 

بـــورس اوراق بهـــادار در بهـــار ســـال 98 بودنـــد.

ــو،  ــارس، چادرملـ ــیمی پـ ــت، پرتوشـ ــک ملـ بانـ

رسمایه گـــذاری نفـــت و گاز و پرتوشـــیمی تأمیـــن، 

پاالیـــش نفـــت بندرعبـــاس، بانـــک تجـــارت، گـــروه 

مپنـــا، پرتوشـــیمی جـــم، رشکـــت ارتباطـــات ســـیار 

ایـــران و پاالیـــش نفـــت تهـــران در رتبه هـــای 

ششـــم تـــا پانزدهـــم جـــدول فعال تریـــن 

 10 درصد از ســهام رشکت سیمرغ به روش ثبت 

سفارش با قیمت هر ســهم 5100 ریال در بورس 

تهران عرضه اولیه و کشف قیمت شد.

مجید نوروزی، معاون نارشان و اعضاء بورس تهران 

در مراسم عرضه اولیه این سهم که روز یکشنبه، دوم 

تیرماه امســال، انجام شد، گفت: رشکت سیمرغ 

در دی ماه ســال 97 به عنوان پانصد و بیســت و 

هشتمین رشکت پذیرفته شده و با این عرضه، تعداد 

رشکت های فعال در بورس به 329 عدد رسید.

وی ادامـــه داد: بـــا عرضـــه 130 میلیونـــی ایـــن 

ســـهم  بیـــش از 660 میلیـــارد تومـــان بـــه ارزش 

ـــت،  ـــن نشس ـــه ای ـــد. در ادام ـــه ش ـــازار، اضاف روز ب

ـــت  ـــره رشک ـــات مدی ـــو هی ـــی، عض ـــرداد نعمت مه

ســـیمرغ بـــه همـــراه مدیـــر مالـــی ایـــن رشکـــت بـــه 

ــخ  ــگاران، پاسـ ــده خربنـ پرســـش های مطرح شـ

گفتنـــد.

رشکت هـــای بورســـی در ســـه ماهه اول ســـال 

98 قـــرار دارنـــد.

ـــرای  ـــز ب ـــا 30 نی ـــای 16 ت ـــر رتبه ه ـــویی دیگ از س

ــیان،  ــت و گاز پارسـ ــرتش نفـ ــای گسـ رشکت هـ

ــتان،  ــوالد خوزسـ ــزات، فـ ــادن و فلـ ــعه معـ توسـ

مخابـــرات ایـــران، ســـایپا، ایران خـــودرو،  گـــروه 

ـــذاری  ـــد، رسمایه گ ـــذاری امی ـــت رسمایه گ مدیری

غدیـــر، پرتوشـــیمی مبیـــن، بانـــک پاســـارگاد، 

رسمایه گـــذاری صـــدر تأمین،پرتوشـــیمی 

پردیـــس، کشـــتیرانی جمهـــوری اســـالمی 

ـــادرات  ـــک ص ـــک و بان ـــات انفورماتی ـــران، خدم ای

ــیمی  ــت. پرتوشـ ــیده اسـ ــت رسـ ــه ثبـ ــران بـ ایـ

خـــارک، بانـــک انصـــار، فـــوالد خراســـان، 

ـــروه  ـــر، گ ـــیمی فج ـــز، پرتوش ـــت تربی ـــش نف پاالی

پرتوشـــیمی س. ایرانیـــان، رسمایه گـــذاری 

صنـــدوق بازنشســـتگی، رسمایه گـــذاری 

ـــازند،  ـــیمی ش ـــران، پرتوش ـــیمیایی ای ـــع ش صنای

پارس خـــودرو، ســـیامن فـــارس و خوزســـتان، 

ـــوالد کاوه  ـــی، ف ـــعه مل ـــروه توس ـــذاری گ رسمایه گ

جنـــوب کیـــش، داده گســـرت عـــرص نوین هـــای 

ـــوار داروســـازی دکـــرت  وب، نفـــت ســـپاهان، البرات

عبیـــدی، بانـــک پارســـیان، پرتوشـــیمی فنـــاوران، 

بانـــک اقتصـــاد نویـــن و ســـیامن تهـــران در 

ــاص  ــود اختصـ ــه خـ ــای 31 تـــا 50 را بـ رتبه هـ

داده انـــد.

بـــا توجـــه بـــه تجربیـــات بورس هـــای اوراق 

بهـــادار در ســـطح بین امللـــل، شناســـایی 

ــر  ــت برتـ ــا دارای موقعیـ ــاز یـ ــای ممتـ رشکت هـ

اغلـــب بـــر پایـــه معیارهـــای نقدشـــوندگی ســـهام، 

میـــزان تأثیرگـــذاری رشکـــت بـــر بـــازار و برتـــری 

نســـبت های مالـــی انجـــام می شـــود.

بـــر ایـــن اســـاس شناســـایی رشکت هـــای 

ـــه  ـــر پای ـــران ب ـــادار ته ـــورس اوراق به ـــر در ب فعال ت

ـــزان  ترکیبـــی از قـــدرت نقدشـــوندگی ســـهام و می

دادوســـتد ســـهام در تـــاالر معامـــالت )تعـــداد و 

ارزش ســـهام دادوســـتد شـــده(، تنـــاوب دادوســـتد 

ســـهام در تـــاالر معامـــالت )تعـــداد روزهـــای 

دادوســـتد شـــده و دفعـــات دادوســـتد شـــده( و 

ـــن  ـــازار )میانگی ـــر ب ـــت ب ـــذاری رشک ـــار تأثیرگ معی

تعـــداد ســـهام منترششـــده و میانگیـــن ارزش 

ـــت. ـــی( اس ـــت در دوره بررس ـــهام رشک ـــاری س ج

الزم به ذکر است 50  مناد فعال تر بورس بر اساس 

دوره ســه ماهه محاسبه شده و هر ســه ماه یک بار 

به صورت انباشته به روز می شود.
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مدیرعامل بورس تهران مطرح کرد

احقاق منصفانه منافع همه رسمایه گذاران با استقرار حاکمیت رشکتی

مدیرعامل بــورس تهران گفت: نظــام حاکمیت 

رشکتی در راستای غنا بخشیدن به اعتباربخشی 

اطالعات، ایجادشده است تا به همه ذینفعان درون 

و برون ســازمانی اطمینان بدهد و از نگرانی های 

فعاالن بازار رسمایه کم کرده و منافع آن ها را تأمین 

سازد.

دکرت علــی صحرائــی در مراســم معرفــی دوره 

»گواهینامه حسابرسی داخلی بازار رسمایه« گفت: 

حسابرســی داخلی می تواند به اجرای حاکمیت 

رشکتی کمک کند و این نقش در سال تولید ملی 

بیش ازپیش حائز اهمیت است. با ورود بخش تولید 

به بازار رسمایه گزارش دهی آن توسط فعاالن رشته 

حسابداری و حسابرســان انجام و اطالعات آن به 

ذینفعان مربوطه منتقل می شــود. حسابداران و 

حسابرسان افرادی هستند که به صورت های مالی 

اعتبار می دهند. وی به اهمیت حاکمیت رشکتی 

اشــاره کرد و گفت: تالش های صــورت گرفته در 

بخش واقعی تولید و اقتصاد با به کارگیری سیستم 

حاکمیت رشکتی به نحوی منصفانه گزارش دهی 

می شود و همه ذینفعان از سهامداران جزء تا دولت  

از روند کسب وکار مطلع می شوند.

وی اظهار داشت: بازار رسمایه یکی از بزرگ ترین 

دستاوردهای عملکرد حســابداران و حسابرسان 

است. به واســطه صداقت حسابرسان مستقل در 

گزارش گری، تهیه و جمع آوری صورت های مالی، 

اطالعات اعتبار کسب کرده و ذینفعان از عملکرد 

رشکت ها اطمینان می یابند.

دکرت صحرائی ادامه داد: نظام حاکمیت رشکتی 

نیز در راســتای غنا بخشــیدن به اعتباربخشــی 

اطالعات ایجادشده است تا به همه ذینفعان درون 

و برون ســازمانی اطمینان بدهد و از نگرانی های 

فعاالن بازار رسمایه کم کرده و منافع آن ها را مرتفع 

سازد.

اهداف ایجاد حاکمیت رشکتی
وی به هدف ایجاد حاکمیت رشکتی اشاره کرد و 

افزود: نتیجه اســتقرار ساختار حاکمیت رشکتی 

گزارشگری شفاف، بی طرفانه و احقاق منافع همه 

رسمایه گذاران به طور منصفانه است.

 وی به نظام اجرایی حاکمیت رشکتی اشاره کرد و 

گفت: نظام اجرایی حاکمیت رشکتی وظیفه دارد 

ساختار کنرتل داخلی را مورد رصد دائم قرار دهد. 

همچنین ساختار کمیته حسابرسی داخلی باید از 

جایگاه مستقل برخوردار باشد . کمیته حسابرسی 

داخلی در سطحی گزارش دهی کند که جزو ارکان 

رشکت و باالتر از هیات مدیره باشد. ساختار هیات 

مدیره نیز به نحوی باشــد که فقط منافع سازمان 

مطبوع خــود را در نظــر بگیرد. اســتقالل ارکان 

تصمیم گیری در عمل وجود داشته باشد.

دکرت صحرائی به سابقه اجرایی حاکمیت رشکتی 

در بورس تهران اشاره کرد و گفت: بورس تهران در 

زمان تأسیس، موضوع حاکمیت رشکتی  را در ماده 

60 اساسنامه خود گنجانده است و این امر را در 

عمل هم اجرا کرده است.

ســخنگوی بورس تهــران افــزود: بــورس تهران 

به واســطه اینکه یــک رشکت حاکمیتی اســت، 

اعضای هیات مدیــره آن در ادوار مختلف با توجه 

به تخصص و شأنی که داشتند، انتخاب شدند. با 

توجه به اهمیت این موضوع که رئیس هیات مدیره، 

رئیس کمیته حسابرسی نیز بوده است و به درستی 

نقش نظام حاکمیت رشکتی در بورس تهران رعایت 

شــده اســت. تجربه عینی و عملی بورس تهران 

در زمینه استقرار حاکمیت رشکتی را می توان به 

عالقه مندان ارائه کرد.

وی ادامــه داد: مرکــز مالــی ایــران می توانــد 

آموزش های الزم برای تهیه گزارش های منصفانه، 

تقویت ساختار کنرتل داخلی و گزارشگری کمیته 

حسابرسی داخلی به رشکت ها ارائه کند

نقش بااهمیت حسابرسان
دکــرت صحرائــی نقــش حسابرســان را از جمله 

پراهمیت ترین نقش ها در بازار رسمایه عنوان کرد 

و افزود: رضوری است کمیته های حسابرسی در 

رشکت های مختلف ایجاد و متناسب با تغییرات 

تکنولوژی به ابزارهای نوین مجهز شوند. به عنوان 

مثال نظام حسابرســی در ســاختار کنرتل های 

داخلی مبتنی بر بســرت فناوری اطالعات است. 

اگر به معامالت بورس تهران توجه کنیم، معامالت 

پس از ســال 90 بیــش از قبل بر بســرت فناوری 

اطالعات استوار بوده است. معامالت بر خط حدود 

45 درصــد از کل معامالت را بــه خود اختصاص 

داده است. سیســتم های کنرتل داخلی نیازمند 

به روزرسانی ابزارهای مورداستفاده خود متناسب 

با علم روز است.

وی تجربیات عملی بــورس تهــران را قابل ارائه و 

اشرتاک دانست و گفت: در کمیته حسابرسی به 

جز اعضای هیات مدیره که تجربیات کافی دارند، 

افراد شاخص در حوزه حسابرسی حضور دارند و کار 

خود را به طور مستقل انجام می دهند.

هیات مدیره بورس تهران و ارکان اجرایی آن مانند 

مدیرعامل نظرات مستقل را در عمل اجرا می کنند. 

بورس تهــران انتظار دارد نارشان پذیرفته شــده و 

عمده صنایع کشور در بازار رسمایه با توجه به الزام 

قانونی سازمان بورس، حاکمیت رشکتی را تا پایان 

شهریور اجرا کنند.

مدیرعامل بورس تهران ترصیح کرد: بازار رسمایه 

نیاز واقعــی به اطمینان بخشــی دارد و این امر با 

به کارگیری سازوکارهای گزارشگری درون رشکت ها 

و توسط حسابرســان انجام می شــود. اطمینان 

بخشی نقطه اتکای ذی نفعان است.

وی خاطرنشان کرد: در بخش هایی که حسابرسان  

و حســابداران به صــورت حرفــه ای و دقیق عمل 

کرده انــد و مســائل بنیــادی و ادبیاتــی کــه در 

حسابداری وجود دارد اجراشده است، حقوق همه 

سهامداران از جمله خرد و کالن لحاظ می شود و 

از انتشار شایعات جلوگیری می شود.
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زنگ آغاز نواخته شد

افتتاح سومین لیگ ستارگان بورس توسط دکرت صحرائی

کشـــورهای اســـالمی )OIC( و فدراســـیون جهانی 

بورس هـــا )WFE( عضـــو اســـت، از ایـــن طریـــق 

ـــم  ـــف را دعـــوت کنی ـــم کشـــورهای مختل می توانی

تـــا لیـــگ ســـتارگان به صـــورت متنوع تـــری 

ـــای  ـــا قابلیت ه ـــر ب ـــویی دیگ ـــود و از س ـــزار ش برگ

بـــازار رسمایـــه و پتانســـیل های بـــورس تهـــران، 

ـــوند. ـــنا ش آش

ـــر اســـاس ایـــن گـــزارش لیـــگ ســـتارگان بـــورس  ب

در دانشـــگاه الزهـــراء بـــه مـــدت هفـــت هفتـــه 

برگـــزار می شـــود. در ایـــن رویـــداد ، 65 تیـــم 

ـــم  ـــی و 5 تی ـــم داخل ـــه 60 تی ـــد ک ـــت کرده ان رشک

بین املللـــی هســـتند. لیـــگ ســـتارگان بـــورس 

ـــورهای  ـــگاه های کش ـــی از دانش ـــان تیم های میزب

ـــت. ـــه اس ـــراق و ترکی ـــوریه، ع ـــامن، س ع

بازدید رشکت کنندگان لیگ از بورس 
تهران 

ن  گا ، رشکت کننـــد پیش تـــر هم چنیـــن 

بین املللـــی در مســـابقات لیـــگ ســـتارگان 

بـــورس »مســـابقات مدیریـــت پرتفـــوی« از تـــاالر 

معامـــالت حافـــظ، بازدیـــد کردنـــد.

در ایـــن بازدیـــد کـــه روز سه شـــنبه مـــورخ 

11 تیرمـــاه امســـال، انجام شـــده بـــود، 

رشکت کننـــدگان بین املللـــی ضمـــن آشـــنایی 

بـــا تـــاالر معامـــالت بـــورس تهـــران بـــا صنایـــع 

فعـــال، ابزارهـــای قابـــل معاملـــه و تاریخچـــه 

بـــورس تهـــران آشـــنا شـــدند.

دیـــدار کـــرد و گفـــت: ایـــن مســـابقات موجـــب 

ـــر  ـــالوه ب ـــود و ع ـــگاهی می ش ـــت درون دانش رقاب

ـــه  ـــازار رسمای ـــگاه و ب ـــن دانش ـــاط بی ـــای ارتب ارتق

ــگ  ــعه فرهنـ ــه و توسـ ــازار رسمایـ ــعه بـ ــه توسـ بـ

رسمایه گـــذاری، کمـــک می کنـــد.

ـــه  ـــا توجـــه ب ـــی خاطرنشـــان کـــرد: ب دکـــرت صحرائ

اینکـــه، بـــورس تهـــران در فدراســـیون بورس هـــای 

اروپایـــی و آســـیایی )FEAS(، مجمـــع بورس هـــای 

زنـــگ ســـومین دوره لیـــگ ســـتارگان بـــورس 

ــدا  ــه صـ ــران بـ ــورس تهـ ــل بـ ــط مدیرعامـ توسـ

ــه  ــت هفتـ ــرای هفـ ــابقات بـ ــن مسـ ــد و ایـ درآمـ

به طـــور رســـمی، آغـــاز بـــه کار کـــرد.

ـــاه  ـــورخ 15 تیرم ـــنبه م ـــه روز ش ـــم ک ـــن مراس در ای

ـــی، مدیرعامـــل  برگـــزار شـــد، دکـــرت علـــی صحرائ

بـــورس تهـــران بـــا نخبـــگان و رشکت کننـــدگان 

ایرانـــی و بین املللـــی لیـــگ ســـتارگان بـــورس 
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5 تیر

درج 15000 میلیارد ریال اوراق مشارکت
شهرداری های تربیز، شیراز و کرج در بورس تهران

اوراق مشارکت شــهرداری های تربیز، 

شــیراز و کرج به مبلغ 15 هزار میلیارد 

ریال به منظور تأمین مالی پروژه های در 

دست اجرا، در بورس تهران درج شد. 

شهرداری تربیز؛ 6500 میلیارد ریال
اوراق مشارکت شهرداری تربیز با مناد »تربیز 112« 

در فهرست نرخ های بازار اوراق بدهی بورس اوراق 

بهادار تهران، درج شد.

براســاس مصوبه  بورس اوراق بهادار تهران، اوراق 

مشارکت شهرداری تربیز به مبلغ 6.500 میلیارد 

ریال، با نرخ سود علی الحساب 18 درصد روزشامر 

و معاف از مالیات، برای تأمین مالی تکمیل پروژه 

خط یک قطار شهری شهرداری تربیز، درج شد.

این اوراق 4 ســاله و مواعد پرداخت سود آن هر 3 

ماه یک بار از تاریخ انتشــار اوراق 26/12/1397 

و متعهــد پذیره نویس و بازارگــردان اوراق، تأمین 

رسمایه سپهر است. ضامنت این اوراق بر اساس 

مجوز بانک مرکزی جمهوری اســالمی، به صورت 

مشــرتک با شــهرداری تربیز و دولــت جمهوری 

اسالمی و نیز عاملیت فروش و ضامنت پرداخت، 

با بانک شــهر و کارگزار بازارگردان اوراق، رشکت 

کارگزاری خربگان سهام است.

بر اســاس این گزارش از تاریخ 17 تیرماه امسال، 

اوراق مشارکت شهرداری تربیز با مناد »تربیز112، 

TABRIZ112« در فهرســت نرخ های بازار اوراق 

بدهی بورس اوراق بهادار تهران، درج شد.

شهرداری شیراز؛ 6000 میلیارد ریال
هم چنین اوراق مشارکت شهرداری شیراز با مناد 

»مشیر112« در فهرست نرخ های بازار اوراق بدهی 

بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

بر اساس مصوبه دیگر بورس اوراق بهادار تهران، 

اوراق مشارکت شهرداری شیراز، به مبلغ 6.000 

میلیارد ریال، با نرخ سود علی الحساب 18 درصد، 

روزشــامر و معاف از مالیات، جهــت تأمین مالی 

احداث خط دو و تکمیل خط یک پروژه قطار شهری 

شهرداری شیراز، درج شد.

این اوراق 4 ساله و مواعد پرداخت سود آن هر 3 ماه 

یک بار از تاریخ انتشار اوراق 1397/12/28 است. 

متعهدپذیره نویس و بازارگردان اوراق، تأمین رسمایه 

بانک ملت است. ضامنت این اوراق بر اساس مجوز 

بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران، به صورت 

مشــرتک با شــهرداری شــیراز و دولت جمهوری 

اسالمی، و نیز عاملیت فروش و ضامنت پرداخت با 

بانک شهر است.کارگزار بازارگردان اوراق، رشکت 

کارگزاری تأمین رسمایه بانک ملت است.

بــر اســاس ایــن گــزارش از تاریــخ 18 تیرمــاه 

امسال، اوراق مشارکت شــهرداری شیراز با مناد 

»مشیر112« در فهرست نرخ های بازار اوراق بدهی 

بورس اوراق بهادار تهران، درج شد.

شهرداری کرج؛ 2500 میلیارد ریال
در ادامه، اوراق مشارکت شــهرداری کرج با مناد 

»مکــرج 112« در فهرســت نرخ های بــازار اوراق 

بدهی بورس اوراق بهادار تهران، درج شد.

بر اساس مصوبه  دیگر بورس اوراق بهادار تهران، 

اوراق مشارکت شــهرداری کرج به مبلغ 2.500 

میلیارد ریال، با نرخ سود علی الحساب 18 درصد 

روزشــامر و معــاف از مالیات، بــرای تأمین مالی 

اجرای فاز1، خط2 پروژه  قطار شــهری شهرداری 

کرج، درج شد.

بر اســاس این گزارش از تاریخ 18 تیرماه امسال، 

اوراق مشارکت شهرداری کرج با مناد »مکرج112« 

در فهرست نرخ های بازار اوراق بدهی بورس اوراق 

بهادار تهران، درج  شد.

2 تیر

مدیرعامل بورس تهران

مزیت های اقتصاد ایران مانع تأثیر تحریم ها بر بورس است

دکرت علی صحرائی این دیــدگاه را در گفت وگو با 

آقای شــینودا، مناینده روزنامــه ژاپنی ماینیچی 

شیمبون، در روز دوشنبه، 17 تیرماه امسال، مطرح 

کرد. در این دیدار، اهمیت و جایگاه بازار رسمایه 

در اقتصاد ایران ترشیح و به علل گســرتش اقبال 

عمومی جهت رسمایه گــذاری در بورس تهران به 

جای بازارهای رقیب، اشاره شد.

هم چنیـــن صنایـــع فعـــال و بـــزرگ بورســـی 

معرفـــی و دربـــاره رویکردهـــای رشکت هـــای 

ــل  ــا و تبدیـ ــا تحریم هـ ــه بـ ــرای مقابلـ ــی بـ ایرانـ

ـــه فرصت هـــای جدیـــد  تهدیدهـــای ناشـــی از آن ب

ــد. ــو شـ ــب وکار، گفتگـ کسـ

ـــی  ـــی ماینیچ ـــه ژاپن ـــده روزنام ـــن، مناین هم چنی

شـــیمبون از تـــاالر معامـــالت بـــورس تهـــران 

ــزار  ــالت و ابـ ــازوکار معامـ ــا سـ ــرد و بـ ــد کـ بازدیـ

رسمایه گـــذاری در بـــازار رسمایـــه کشـــور، آشـــنا 

ــد. شـ

ـــذار  ـــرای گ ـــط ب ـــهیل رشای ـــث تس ـــی باع صادرات

از تحریم هـــا و بهره بـــرداری از فرصت هـــا بـــا 

ــود.  ــی، می شـ ــر اصولـ تدابیـ

مدیرعامـــل بـــورس تهـــران گفـــت: مزیت هـــای 

ـــه مـــواد اولیـــه ارزان،  دسرتســـی صنایـــع ایرانـــی ب

وجـــود زیرســـاخت های کیفـــی و ظرفیت هـــای 
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19 تیر

22 تیر

26 تیر

امور بین امللل بورس تهران منترش کرد

بولنت خربی رویدادهای بازارهای جهانی رسمایه شامره 81 و 82

چهارمین عرضه اولیه امسال 

پرتوشیمی نوری 
بورسی شد

آغاز مرحله 70

ثبت نام دوره آموزشی و فرهنگ سازی بورس برای تابستان 98 

رسمایـه که توسـط امـور بین امللل بورس تهــران 

ترجــمه و تنظـــیم می شـود، به آخرین رویدادها 

و اخبـار بورس هـا و نهادهـای مالـی بین املللـی 

می پـردازد.

چهارمین عرضه اولیه امسال، با عرضه 10 درصد 

از سهام رشکت پرتوشــیمی نوری و کشف قیمت 

31.250 ریالی هر سهم، انجام شد.

بر اســاس این گزارش، با عرضه اولیه این رشکت 

در بورس تهران تعداد رشکت های فعال در بورس 

به 330 رســید و به ارزش بازار 93.750 میلیارد 

ریال افزوده شد. در این عرضه 10درصدی، ارزش 

معامالتی به مبلغ 93.750 میلیارد ریال ثبت شد 

که بزرگ ترین تأمین مالــی از طریق بورس اوراق 

بهادار در سال جاری است.

در راستای ترویج فرهنگ رسمایه گذاری و آشنایی 

عموم با بازار رسمایه و رسمایه گذاری در اوراق بهادار 

و الزامات آن، و همچنین پیرو اســتقبال گسرتده 

عالقه مندان از برگزاری این دوره ها، هفتادمین دوره 

آموزشی و فرهنگ سازی بورس در تابستان 1398 

برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی بــورس تهران و به نقل از 

مدیریت توسعه فرهنگ رسمایه گذاری، کالس ها 

از تاریخ 6 مرداد ماه سال جاری روزهای یکشنبه و 

سه شنبه از ساعت 14 تا 16 در سالن اجتامعات 

طبقــه دوم تاالر معامــالت بورس تهــران، برگزار 

می شود.

عالقه مندان تا پایان وقت اداری شنبه 5 مردادماه 

برای ثبت نام فرصــت دارند. نظر بــه محدودیت 

ظرفیت پذیرش، اولویت با افرادی است که زودتر 

اقــدام به ثبت نام و ارســال فــرم و فیــش واریزی 

کرده اند.

اطالعات و نحوه ثبت نام: هزینه کل دوره آموزشی 

مبلــغ یک میلیون ریال اســت که شــامل هزینه 

دوره )8 جلســه+1 جلســه آزمون و گواهینامه(، 

هزینه بسته آموزشی )CD جزوات، کتاب آموزش 

رسمایه گذاری مقدماتی و بروشــورهای آموزشی( 

است.

عالقه منــدان می تواننــد برای کســب اطالعات 

بیشــرت و دریافت شامره حساب با شــامره تلفن 

64086377 متاس بگیرند.

آخریـن رویدادهـا و اخبـار بورس هـا و نهادهـای 

مالـی بین املللـی در قالـب بولـنت خـربی بـرای 

دوره منتهـی بـه 15 و 25 تیرمـاه 1398 تهیـه و 

تنظیـم، شـده اسـت.

تازه ترین شـامره های بولنت رویدادهای بازارهای 

جهانـی رسمایـه بـا شـامره 18 و 82 از سـوی امور 

بین امللـل بـورس تهران، منترش شـد.

بولـنت خـربی رویدادهـای بازارهـای جهانـی 
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29 تیر

30 تیر

درج اوراق رهنی 3 هزار میلیارد ریالی 
ایران خودرو

برای نخستین بار صورت گرفت

رومنایی بورس تهران از ماشین حساب 
قراردادهای اختیار معامله

بــورس اوراق بهــادار تهــران، ماشین حســابی 

بــرای محاســبه وجــوه تضمیــن هــر یــک از 

ــار  ــازار قراردادهــای اختی منادهــای موجــود در ب

معاملــه در وب ســایت رســمی خــود طراحــی و 

رومنایــی، کــرده اســت.

بــر اســاس گــزارش مدیریــت ابزارهــای نویــن 

مالــی، اشاره شــده کــه با توجــه بــه توســعه و رونق 

ــه در  ــار معامل ــای اختی ــازار قرارداده ــزون ب روزاف

بــورس اوراق بهــادار تهــران و در راســتای توســعه 

ــزار  ــازی اب ــی و فرهنگ س ــاخت های آموزش زیرس

مذکــور، مدیریــت ابزارهــای نویــن مالــی رشکــت 

ــد  ــکاری واح ــا هم ــران ب ــادار ته ــورس اوراق به ب

 )IT( مدیریت فنــاوری و سیســتم های اطالعاتــی

ایــن رشکــت، اقــدام بــه طراحــی ماشین حســابی 

بــرای محاســبه وجــوه تضمیــن هــر یــک از 

ــار  ــازار قراردادهــای اختی منادهــای موجــود در ب

معاملــه و بارگــذاری آن در وب ســایت رســمی 

ــت. ــرده اس ــران، ک ــادار ته ــورس اوراق به ب

بنابرایــن گــزارش، ایــن ماشین حســاب از طریــق 

ــای  ــران و من ــورس ته ــای ب ــی تارمن ــه اصل صفح

ــرتس  ــه در دس ــار معامل ــای اختی ــازار قرارداده ب

ــازار، قرارگرفتــه اســت. فعــاالن ب

 الزم بــه ذکــر اســت رسمایه گــذاران و فعــاالن 

ــتفاده  ــا اس ــا ب ــود ت ــد ب ــادر خواهن ــازار، ق ــن ب ای

از ماشین حســاب مذکــور، وجــوه تضمیــن 

قراردادهــای اختیــار معاملــه را بــرای ارســال 

ســفارش فــروش به منظور اتخــاذ موقعیــت فروش 

جدیــد، محاســبه کننــد.

اوراق رهنــی رشکــت ایران خــودرو بــا منادهای 

»صخــود 1404« و »صخود 0004« در فهرســت 

نرخ هــای بــازار اوراق بدهی بــورس اوراق بهادار 

تهران، درج شد.

بر اساس مصوبه  بورس اوراق بهادار تهران، اوراق 

رهنی رشکت ایران خودرو، به مبلغ 3,087,205 

میلیون ریال، با نرخ ســود ســاالنه 16 درصد، از 

تاریخ 29 تیرماه امســال، به منظور تأمین رسمایه 

در گردش، توســط رشکت واســط مالی مهر یکم 

به عنوان نهاد واســط، درج شــد. بر اســاس این 

گــزارش، اوراق رهنــی رشکــت ایران خــودرو در 

منادهای »صخود 1404« و »صخــود 0004« با 

رشایط زیر در فهرست نرخ های بازار اوراق بدهی 

بورس اوراق بهادار تهران، قابل معامله می شود:

»مبلغ 3,087,205 میلیون ریال، 2 ساله، مواعد 

پرداخت سود هر 3 ماه یک بار، ضامن بانک سپه 

)سهامی عام(، متعهد پذیره نویسی و بازارگردان 

اوراق رشکت تأمین رسمایه نوین )سهامی عام( و 

رشکت تأمین رسمایه امید )ســهامی عام(، عامل 

فروش اوراق رشکت کارگزاری تأمین رسمایه نوین 

)سهامی خاص(، عامل وصول رشکت ایران خودرو 

)سهامی عام( و مشاور عرضه اوراق رشکت تأمین 

رسمایه نوین )سهامی عام(«.
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کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار گزارش عملکرد 10 کارگزار برتر را در بورس اوراق بهادار تهران فرابورس ، بورس کاال و بورس انرژی طی خرداد ماه 1398 منترش کرد.

انتشار عملکرد کارگزاری ها در خرداد ماه 1398

10 کارگزار برتر بازاررسمایه ایران معرفی شدند
هایده شفیعی

عضو هیات تحریریه

ارقام به میلیون ریالبورس اوراق بهادار تهران

کارگزاریردیف
کل ارزش معامالت ارزش خرید و فروش

بورس اوراق بهادار تهران
خرد و بلوک

عمده و انتقالیکل ارزش الکرتونیکی و عادی
سایر ابزارهای نوین مالی*

عادیالکرتونیکیعادیالکرتونیکی
57,151,7445,423,28562,575,0300192,3211,086,63663,853,986مفید1
27,749,5763,960,93431,710,5100441,542169,40732,321,459آگاه2
1,224,27624,008,55425,232,83007,58723,80925,264,226بانک انصار3
6,471,3448,033,47314,504,8170300,0703,851,06718,655,953بانک پاسارگاد4
4,069,64112,567,91316,637,5540176,8851,421,69118,236,131حافظ5
12,646,5352,869,92615,516,4610107,76351,78815,676,013فارابی6
3,370,9154,502,5557,873,4710161,7365,889,48713,924,694پارسیان7
894,50711,808,68212,703,18949,47024,78491,92612,869,370صبا جهاد8
8,065,6833,369,21311,434,897055,68195,50011,586,078مبین رسمایه9
4,403,2092,455,3466,858,555020,5413,393,89710,272,993بانک ملی ایران10

ارقام به میلیون ریالبورس کاالی ایران

کارگزاریردیف
ارزش معامالت

ارزش کل معامالت 
بورس کاالی ایران فیزیکی

 سلف موازی و گواهی های 
سپرده کاالیی 

اختیار معامله آتی 

15,340,4391,904,5494,113,3633,73321,362,084مفید1
18,419,175213,1341,831,07374620,464,128مبین رسمایه2
11,527,43128,436220,25017411,776,291باهرن3
10,550,2912,35842,642010,595,291خربگان سهام4
9,754,93213,62796,16509,864,724سی ولکس5
7,985,75012,007007,997,757ارگ هومن6
7,987,3110007,987,311سپهرباستان7
6,753,149680,386446,20907,879,745بانک صنعت و معدن8
6,164,194131,679928,6151,2407,225,728اقتصاد بیدار9
941,6271,487,9644,765,0883,4967,198,175آگاه10

ارقام به میلیون ریالفرابورس ایران

کارگزاریردیف
اوراق مشارکتسهام

کل ارزش معامالت 
فرابورس ایران

جمع خرید و فروش 
معامالت الکرتونیکی

جمع خرید و فروش 
معامالت عادی

جمع خرید و فروش 
معامالت الکرتونیکی

جمع خرید و فروش 
معامالت عادی

32,621,7591,773,9091,519,9773,682,37439,598,018مفید1
14,752,3471,305,593799,352997,57417,854,866آگاه2
866,30710,170,5536,520178,54611,221,927مهر اقتصاد ایرانیان3
988,8316,623,96683,6102,283,4179,979,824بانک سپه4
450,855603,82117,5118,004,2429,076,428بانک صنعت و معدن5
1,439,3383,598,13673,0523,940,5069,051,032سهم آشنا6
1,395,901514,44659,6476,687,1218,657,115بانک ملی ایران7
6,588,8641,183,045276,066233,6828,281,657فارابی8
518,737891,4161,510,3574,877,8397,798,348بانک مسکن9
930,4546,375,09480,450298,5547,684,553بهمن10

ارقام به میلیون ریالبورس انرژی

ارزش کل معامالت بورس انرژیسایرارزش معامالت بازار فیزیکیارزش معامالت بازار مشتقهکارگزاریردیف
03,095,43903,095,439نگاه نوین1
157,2802,700,96431,7632,890,006مفید2
02,253,90502,253,905اقتصاد بیدار3
01,648,24701,648,247رضوی4
01,464,10801,464,108خربگان سهام5
01,353,25701,353,257باهرن6
01,002,05101,002,051بانک ملی ایران7
0999,5430999,543سینا8
0812,7210812,721پیشگامان بهپرور9
0760,5280760,528توسعه رسمایه دنیا10
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پروندهویژه

گردهامیـی ساالنـه سهامـداران بـورس تهـران

پـرونـده 97
چشم انداز 98
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بزرگرتین گردهامیی ســاالنه سهامداران رشکت 

بــورس اوارق بهــادار تهــران با حضــور اکرثیت 

ســهامداران رشکت و تصویب صورت های مالی 

منتهی به اســفند ماه 1397، در روز شــنبه، 29 

تیرماه امسال، برگزار شد. 

در ابتدای جلســه دکــرت محمــد ابراهیم محمد 

پورزرندی به عنوان رئیس جلسه مجمع، رسمیت 

جلسه مجمع عمومی عادی ســاالنه بورس اوراق 

بهــادار تهران را بــا حضور اکرثیت ســهامداران، 

اعالم کرد.

ــکری  ــان عسـ ــه از آقایـ ــه، رئیـــس جلسـ در ادامـ

ـــه منایندگـــی از طـــرف گـــروه نهادهـــای  مارانـــی ب

ـــروه  ـــی از گ ـــه منایندگ ـــش ب ـــد آذرخ ـــی، حمی مال

ـــوت  ـــه، دع ـــران جلس ـــوان ناظ ـــه عن ـــزاران  ب کارگ

کـــرد تـــا در جایـــگاه هیـــات رئیســـه مجمـــع، حضور 

یابنـــد. هـــم چنیـــن نفـــرات دیگـــر هیـــات رئیســـه، 

شـــامل عباســـعلی حقانـــی نســـب بـــه عنـــوان 

ـــوان  ـــه عن ـــش ب ـــن خدابخ ـــه و محس ـــر جلس دبی

مناینـــده ســـازمان بـــورس و اوراق بهـــادار، در 

ـــد.  ـــرار گرفتن ـــه ق ـــات رئیس ـــب هی ترکی

در ســوی دیگر، دکــرت علی صحرائی بــه عنوان 

مدیرعامل بورس تهران، علی علیزاده گیاشــی، 

معاون پشتیبانی و احمد خالقی مناینده حسابرس 

و بازرس قانونی از موسســه حسابرسی وانیا نیک 

تدبیر، در جایگاه حضور یافتند.

توزیع سود نقدی 150 ریالی
در ادامـه این جلسـه، دکرت علـی صحرائی ضمن 

تشـکر از متامـی سـهامداران بـرای حضـور در 

مجمـع، گـزارش فعالیـت یکسـاله هیـات مدیـره 

بـه مجمع را بـرای سـهامداران رشکـت قرائت کرد 

و در نهایـت صورت هـای مالـی منتهـی بـه 29 

اسفندماه 1397 به تصویب اکرثیت سهامداران 

جلسـه رسید. 

هم چنین با موافقت ســهامداران رشکت بورس، 

پرداخت 150 ریال سود نقدی به ازای هر سهم نیز 

به تصویب رسید.

دیگر مصوبات مهم در مجمع عمومی عادی ساالنه 

بورس اوراق بهادار تهران، انتخاب روزنامه اطالعات 

به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار، انتخاب موسسه 

حسابرسی »وانیا نیک تدبیر« به عنوان حسابرس 

مستقل و بازرس قانونی اصلی،  و در نهایت انتخاب 

موسسه حسابرســی »آزموده کاران« نیز به عنوان 

بازرس قانونی علی البدل، بود.

تصویب افزایش رسمایه 33 درصدی
بعد از پایان جلســه مجمع عادی، جلسه مجمع 

عمومی فــوق العاده بــورس تهران نیــر با حضور 

اکرثیت سهامداران برگزار شــد و طی آن افزایش 

رسمایه 33 درصدی از محل سود انباشته و اندوخته 

احتیاطی، به تصویب رسید.

با توجه به گــزارش توجیهی و برنامه ارائه شــده، 

بورس تهــران در نظر دارد رسمایه خــود را از مبلغ 

1500 میلیارد ریال به مبلغ 2000 میلیارد ریال 

معادل 33 درصد از محل سود انباشته و اندوخته 

احتیاطی، افزایش دهد.

هدف بــورس تهــران از افزایش رسمایــه، رعایت 

مقررات ســازمان بورس و اوراق بهادار در راستای 

اجرای مصوبــه »تعیین حداقــل رسمایه مطلوب 

بورس ها« مصوب 01/24/ 95 است. 

29 تیر

با تصویب سهامداران

رسمایه بورس تهران 2000 میلیارد ریالی می شود
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فروردین

���������������������������������������������������������������������������������������������������
27فروردین

حضور در یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه

یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه با حضور فعال بورس 
اوراق بهادار تهران در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.

اردیبهشت

���������������������������������������������������������������������������������������������������
5اردیبهشت

پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری قابل معامله افق ملت

پذیره نویسی صندوق ســرمایه گذاری در 
ســهام قابل معامله افق ملت با ارزش 500 
میلیارد ریال در بــورس اوراق بهادار تهران 

انجام شد.

���������������������������������������������������������������������������������������������������
15اردیبهشت

فیاس اعالم کرد: بورس اوراق بهادار تهران
نخستین بورس فدراسیون از نظر عملکرد معامالتی

در فوریه 2018 برای نخســتین بار دبیرخانه 
فدراســیون بورس های اروپایی- آسیایی 
گزارشی را بر اساس عملکرد مالی سال 2016 
بورس های عضو تهیه و منتشر کرد که در آن 
به بررسی کارآمدی کسب و کارهای بورسی 
پرداخته شده است. در این گزارش بورس تهران از نظر عملکرد معامالتی 
در جایگاه نخست فهرست اعضای فیاس قرار گرفته و در سال 2016 با ارزش 
معامالتی نزدیک به 20 میلیارد یورو نخستین بورس در میان بورس های 

عضو این فدراسیون است. 

���������������������������������������������������������������������������������������������������
26اردیبهشت

تصویب دستورالعمل جدید قراردادهای اختیار معامله

دستورالعمل جدید معامالت قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار 
تهران و فرابورس ایران به تصویب هیأت مدیره محترم سازمان بورس و 

اوراق بهادار رسید.

���������������������������������������������������������������������������������������������������
30اردیبهشت

تأمین مالی مخابرات ایران از طریق انتشار اوراق اجاره

پذیره نویسی اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران با سود 16 درصدی به ارزش 
8,000 میلیارد ریال در بازار بدهی بورس اوراق بهادار تهران انجام شد.

خـــرداد

���������������������������������������������������������������������������������������������������
13خرداد

عرضه اولیه سهام پرداخت الکترونیک سامان کیش

تعــداد 180 میلیــون ســهم معــادل 10 درصــد از ســهام شــرکت پرداخت 
الکترونیــک ســامان کیــش بــا نمــاد »ســپ« بــه روش ثبت ســفارش 
به قیمــت هــر ســهم 6,500 ریــال در بــورس اوراق بهــادار تهران کشــف 
قیمــت و معاملــه شــد. ســرمایه شــرکت برابــر بــا 1,800 میلیــارد ریــال 
بــوده و ایــن عرضــه اولیــه ارزش بــازار را معــادل 11,700 میلیــارد ریــال 

افزایــش داد.
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تیــــر

���������������������������������������������������������������������������������������������������
1تیر

انتقال نماد معامالتی
شرکت سرمایه گذاری ملت به بازار پایه

شرکت سرمایه گذاری ملت از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس 
اوراق بهادار تهران به بازار پایه فرابورس منتقل شد.

���������������������������������������������������������������������������������������������������
2تیر

انتقال نماد معامالتی
شرکت سایپادیزل به بازار پایه

شرکت ســایپادیزل از فهرست شرکت های 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به 

بازار پایه فرابورس منتقل شد.

���������������������������������������������������������������������������������������������������
2تیر

افتتاح پروژه اولین صندوق سرمایه گذاری
زمین و ساختمان در بورس اوراق بهادار تهران

پروژه مجتمع مسکونی نارون اراک به عنوان اولین صندوق سرمایه گذاری 
زمین و ساختمان پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار تهران با حضور 
مسئوالن پس از طی 18 ماه دوره ی ســاخت در زمان مقرر و با هزینه ی 

پیش بینی شده به مرحله بهره برداری رسید.

���������������������������������������������������������������������������������������������������
20تیر

عرضه اولیه سهام شـرکت پتروشــیمی پـارس

تعداد 300 میلیون سهم معادل 5 درصد از سهام شرکت پتروشیمی پارس 
با نماد »پارس« به روش ثبت سفارش به قیمت هر سهم 24,000 ریال در 
بورس اوراق بهادار تهران کشف قیمت و معامله شد. سرمایه شرکت برابر 
با 6,000 میلیارد ریال بوده و این عرضه اولیه ارزش بازار را معادل 144,000 

میلیارد ریال افزایش داد.

���������������������������������������������������������������������������������������������������
24تیر

انتخاب اعضای هیأت مدیره جدید بورس اوراق بهادار تهران

مجمع عمومی عادی ســالیانه با حضور 80 درصد از سهامداران تشکیل 
شده، سود تقسیمی تصویب و اعضای جدید هیأت مدیره انتخاب شدند. 
شرکت های بانک آینده، ســرمایه گذاری توسعه ملی، کارگزاری خبرگان 
سهام، سرمایه گذاری صبا تأمین، گروه ارزش آفرینان پاسارگاد، کارگزاری 
بورس بیمه ایران و سرمایه گذاری ملی ایران اعضای جدید هیأت مدیره 
بورس اوراق بهادار تهران را تشکیل دادند.  سرمایه گذاری تدبیر، کارگزاری 
بانک آینده و کانون نهادهای سرمایه گذاری به عنوان اعضای علی البدل این 
هیأت مدیره انتخاب شدند. همچنین مؤسسه وانیا نیک تدبیر به عنوان 
حسابرس و بازرس قانونی و مؤسسه بهمند به عنوان بازرس علی البدل 

انتخاب شدند.

���������������������������������������������������������������������������������������������������
26تیر

بازدید اعضای کمیسیون
بورس و اوراق بهادار غنا از تاالر معامالت

هیأتی چهارنفره از کمیســیون بورس و اوراق بهادار غنا از تاالر معامالت 
حافظ بازدید کردند و با بازار سرمایه ایران، ساختار آن، ابزارهای معامالتی، 
ترکیب صنایع، شرایط پذیرش شرکت ها و قوانین مربوط به سرمایه گذار 

خارجی آشنا شدند.

���������������������������������������������������������������������������������������������������
30تیر

تأمین مالی شرکت سـایپا
از طریق انتشــار اوراق اجــاره

پذیره نویســی اوراق صکوک اجاره شرکت 
سایپا با ســود 18 درصدی به ارزش 3,900 

میلیارد ریال انجام شد.
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مـــرداد

���������������������������������������������������������������������������������������������������
9مرداد

انتقال شرکت ایران خودرو دیزل به بازار پایه

ـــت  ـــزل از فهرس ـــودرو دی ـــرکت ایران خ ش
ــورس  ــده در بـ ــرکت های پذیرفته شـ شـ
ــه  ــازار پایـ ــه بـ ــران بـ ــادار تهـ اوراق بهـ

ـــد. ـــل ش ـــورس منتق فراب

���������������������������������������������������������������������������������������������������
28مرداد

کاهش زمان توقف نمادهای معامالتی
در بورس اوراق بهادار تهران

ـــرش  ـــا، پذی ـــتورالعمل های افش ـــات دس ـــدن اصالح ـــی ش ـــا اجرای ب
ـــت. ـــش یاف ـــا کاه ـــف نماده ـــان توق ـــالت، زم ـــام معام ـــوه انج و نح

شـــهریور

���������������������������������������������������������������������������������������������������
5شهریور

تأمین مالی لیزینگ رایان سایپا
از طریق اوراق مشارکت

پذیره نویســـی اوراق مشـــارکت شـــرکت 
ــود 16  ــا سـ ــایپا بـ ــان سـ ــگ رایـ لیزینـ
ـــال  ـــارد ری ـــه ارزش 1,500 میلی ـــدی ب درص
ـــازار اوراق بدهـــی بـــورس اوراق بهـــادار  در ب

تهران انجام شد.

���������������������������������������������������������������������������������������������������
7شهریور

تسویه نهایی صندوق زمین و ساختمان مسکن نارون

ـــه زمیـــن و ســـاختمان  ـــل معامل ـــدوق قاب ـــی اولیـــن صن نمـــاد معامالت
ـــا  ـــارون( ب ـــن و ســـاختمان مســـکن ن ـــدوق زمی ـــران )صن ـــورس ته در ب
ـــه منظـــور تســـویه  ـــروش واحدهـــای مســـکونی ب ـــام ف ـــه اتم توجـــه ب

ـــد. ـــف ش ـــی متوق نهای

���������������������������������������������������������������������������������������������������
13شهریور

تأمین مالی شرکت توسعه اعتماد مبین
از طریق عرضــه اوراق اختیــار فروش تبعی

اوراق اختیـــار فـــروش تبعـــی شـــرکت مخابـــرات ایـــران بـــه ارزش 
2,645 میلیـــارد ریـــال منتشـــر شـــد.

���������������������������������������������������������������������������������������������������
14شهریور

تصویب دستورالعمل جدید
عرضـه اوراق اختیـار فروش تبعـی

دســـتورالعمل جدیـــد عرضـــه اوراق اختیـــار فـــروش تبعـــی بـــه منظـــور 
بهبـــود رویه هـــای اجرایـــی و تســـهیل تأمیـــن مالـــی شـــرکت ها 
ـــادار  ـــورس و اوراق به ـــازمان ب ـــرم س ـــره محت ـــب هیأت مدی ـــه تصوی ب
رســـید. در دســـتورالعمل پیشـــین، اوراق اختیـــار فـــروش تبعـــی تنهـــا از 
کارکـــرد پوشـــش ریســـک برخـــوردار بـــود امـــا بـــا تدویـــن دســـتورالعمل 
ـــی  ـــن مال ـــرای تأمی ـــر ب ـــذاب و مؤث ـــی ج ـــه روش ـــزار ب ـــن اب ـــد، ای جدی

ـــت.  ـــده اس ـــل ش تبدی

���������������������������������������������������������������������������������������������������
21شهریور

معرفی و تعیین سمت اعضای حقیقی
هیأت مدیره جدید بورس اوراق بهادار تهران

ـــره،  ـــه مجمـــع عمومـــی عـــادی و جلســـه هیأت مدی ـــه اســـتناد مصوب ب
ـــدگان آن هـــا و ســـمت هریـــک  ـــره و نماین اســـامی اعضـــای هیأت مدی
ـــب  ـــه ترکی ـــن اطالعی ـــاس ای ـــر اس ـــد. ب ـــالم ش ـــدال اع ـــامانه ک در س
ـــران  ـــادار ته ـــورس اوراق به ـــره ب ـــی هیأت مدی ـــای حقیق ـــد اعض جدی

ـــت:  ـــرح اس ـــن ش بدی
ـــرکت  ـــی از ش ـــه نمایندگ ـــدی ب ـــد پورزرن ـــم محم ـــر محمدابراهی دکت
ـــری  ـــه نصی ـــا خواج ـــود رض ـــر محم ـــران و دکت ـــی ای ـــرمایه گذاری مل س
بـــه نمایندگـــی از شـــرکت کارگـــزاری خبـــرگان ســـهام بـــه عنـــوان 
ـــن  ـــر امی ـــان علی اکب ـــره و آقای ـــس هیأت مدی ـــب ریی ـــس و نای ریی
ـــاس  ـــارگاد، عب ـــان پاس ـــرکت ارزش آفرین ـــی از ش ـــه نمایندگ ـــی ب تفرش
نعیمـــی بـــه نمایندگـــی از شـــرکت ســـرمایه گذاری توســـعه ملـــی، 
ـــه نمایندگـــی از شـــرکت کارگـــزاری بـــورس بیمـــه  ـــوم ب محمـــد بحرالعل
ـــن و  ـــا تأمی ـــزاری صب ـــی از کارگ ـــه نمایندگ ـــان ب ـــد رجبی ـــران، وحی ای
ـــه  ـــده ب ـــک آین ـــرکت بان ـــی از ش ـــه نمایندگ ـــرزاده ب ـــولماز وزی ـــم س خان

عنـــوان دیگـــر اعضـــای حقیقـــی هیأت مدیـــره.

���������������������������������������������������������������������������������������������������
26شهریور

انتشار اصالحات مرتبط با معامالت عمده سهام و حق تقدم، 
آیین نامه معامالت و دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت

ـــورس و اوراق  ـــی ب ـــورای عال ـــورخ 1397/02/25 ش ـــه م ـــرو مصوب پی
بهـــادار و مصوبـــه هیأت مدیـــره ســـازمان بـــورس و اوراق بهـــادار 
ــرایط  ــه شـ ــوط بـ ــط مربـ ــده ضوابـ ــخه اصالح شـ ــن نسـ آخریـ
ـــهام  ـــدم س ـــق تق ـــهام و ح ـــده س ـــالت عم ـــد در معام ـــان خری متقاضی
ــه  ــران، آیین نامـ ــورس ایـ ــران و فرابـ ــادار تهـ ــورس اوراق بهـ در بـ
معامـــالت بـــورس اوراق بهـــادار تهـــران و دســـتورالعمل اجرایـــی نحـــوه 

ـــد. ـــر ش ـــران منتش ـــادار ته ـــورس اوراق به ـــالت در ب ـــام معام انج

���������������������������������������������������������������������������������������������������
31شهریور

تسویه نهایی اوراق اجاره فوالد کاوه کیش

ـــود  ـــا س ـــش ب ـــوالد کاوه کی ـــاره ف اوراق اج
ـــال  ـــارد ری ـــه ارزش 2,000 میلی ـــد ب 20 درص
ــادار  ــورس اوراق بهـ ــی بـ ــازار بدهـ در بـ
ـــویه  ـــت تس ـــا موفقی ـــید و ب ـــران سررس ته

شد.
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������������������������������������������������������������������������������������������������������
8مهر

برنامه های راهبردی هیأت مدیره جدید
بورس اوراق بهادار تهران اعالم شد

دکتر محمدابراهیم محمد پورزرندی به عنوان 
رئیس هیأت مدیره بــورس برنامه راهبردی 
هیأت مدیره جدید بورس اوراق بهادار تهران را 

اعالم کرد.

������������������������������������������������������������������������������������������������������
8مهر

آقای علی صحرائی
سومین مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران شد

با مصوبه هیأت مدیره بورس آقای علی صحرائی به عنوان مدیرعامل بورس 
اوراق بهادار تهران برگزیده شد.

������������������������������������������������������������������������������������������������������
10مهر

انتقال شرکت قند نقش جهان به بازار پایه

شرکت قند نقش جهان از فهرست شرکت های 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بازار 

پایه فرابورس منتقل شد.

������������������������������������������������������������������������������������������������������
25مهر

عرضه اولیه سهام ملی کشت و صنعت و دام پروری پارس

تعداد 32 میلیون سهم معادل 10 درصد از سهام 
شرکت ملی کشت و صنعت و دام پروری پارس 
با نماد »زپارس« به روش ثبت ســفارش به 
قیمت هر ســهم 3,500 ریال در بورس اوراق 
بهادار تهران کشف قیمت و معامله شد. سرمایه 
شرکت برابر با 325 میلیارد ریال بوده و این عرضه اولیه ارزش بازار را معادل 

1,139 میلیارد ریال افزایش داد.

آبــــان

���������������������������������������������������������������������������������������������������
13آبان

پتروشیمی نوری درج شد

شـــرکت پتروشـــیمی نـــوری بـــا ســـرمایه 3,000 میلیـــارد ریـــال در 
ـــران  ـــادار ته ـــورس اوراق به ـــازار دوم ب ـــوی ب ـــای تابل ـــت نرخ ه فهرس

درج شد.

���������������������������������������������������������������������������������������������������
18آبان

رشد ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران در فدراسیون 
جهانی بورس ها رکورد زد

بـــر اســـاس گـــزارش دبیرخانـــه فدراســـیون 
جهانـــی بورس هـــا )WFE(، ارزش بـــازار 
ـــه  ـــران در 12 ماه ـــادار ته ـــورس اوراق به ب
ـــال 2018  ـــپتامبر س ـــان س ـــه پای ـــی ب منته
ـــد  ـــد رش ـــش از 120 درص ـــا بی ـــالدی ب می
)بـــه واحـــد پـــول ملـــی( مقـــام نخســـت را در میـــان اعضـــای 

فدراسیون به خود اختصاص داد.

���������������������������������������������������������������������������������������������������
25آبان

فیاس اعالم کرد: رتبه نخست بورس اوراق بهادار تهران در 
فیاس از نظر تعداد شرکت های پذیرفته شده

دبیرخانـــه فدراســـیون بورس هـــای 
اروپایـــی - آســـیایی )فیـــاس( گـــزارش 
ـــود در  ـــای خ ـــب وکار اعض ـــدی کس کارآم
ــی آن  ــرد و طـ ــر کـ ــال 2017 را منتشـ سـ
بـــورس اوراق بهـــادار تهـــران رتبـــه 

نخست در تعداد شرکت های پذیرفته شده را به دست آورد.
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
29آبان

برگزاری همایش ارزش آفرینی هلدینگ ها

بورس اوراق بهادار تهران با همکاری دانشگاه الزهراء همایش ارزش آفرینی 
هلدینگ ها در راستای اقتصاد مقاومتی را برگزار کرد.

آذر

���������������������������������������������������������������������������������������������������
10آذر

انتقال شرکت پتروشیمی فارابی
و تولیدی گرانیت بهسرام به بازار پایه

شرکت پتروشیمی فارابی و تولیدی گرانیت 
بهسرام از فهرست شرکت های پذیرفته شده 
در بــورس اوراق بهادار تهران بــه بازار پایه 

فرابورس منتقل شدند.

���������������������������������������������������������������������������������������������������
25آذر

آغاز به کار بازار قراردادهای آتی سبد سهام

قراردادهای آتی سبد سهام برای اولین بار در بورس اوراق بهادار تهران بر 
روی هفت سبد سهام متناظر با شاخص های بورسی راه اندازی شد.

دی

���������������������������������������������������������������������������������������������������
3دی

درج شرکت پتروشیمی خراسان در بورس اوراق بهادار تهران

شرکت پتروشیمی خراسان با سرمایه 1,789 
میلیارد ریال )انتقالی از فرابورس ایران( در 
فهرســت نرخ های تابلوی بازار دوم بورس 

اوراق بهادار تهران درج شد.

���������������������������������������������������������������������������������������������������
4دی

درج شرکت سیمرغ

شـــرکت ســـیمرغ بزرگ تریـــن مجتمـــع 
ـــا ســـرمایه 840  ـــه ب ـــداری در خاورمیان مرغ
ــازار دوم  ــت بـ ــال در فهرسـ ــارد ریـ میلیـ

بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

���������������������������������������������������������������������������������������������������
5دی

تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین از طریق عرضه 
اوراق اختیار فروش تبعی

ــرکت  ــی شـ ــروش تبعـ ــار فـ اوراق اختیـ
ســـرمایه گذاری صبـــا تأمیـــن بـــه ارزش 
2,002 میلیـــارد ریـــال در بـــورس اوراق 

بهادار تهران منتشر شد.

���������������������������������������������������������������������������������������������������
10دی

تأمین مالی شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان از طریق 
عرضه اوراق اختیار فروش تبعی )مرحله اول(

ـــه ارزش  ـــتان ب ـــوالد خوزس ـــرکت ف ـــی ش ـــروش تبع ـــار ف اوراق اختی
ـــد. ـــر ش ـــران منتش ـــادار ته ـــورس اوراق به ـــال در ب ـــارد ری 2,996 میلی

���������������������������������������������������������������������������������������������������
30دی

تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین از طریق 
عرضه اوراق اختیار فروش تبعی

ـــه  ـــان ب ـــه اصفه ـــوالد مبارک ـــرکت ف ـــی ش ـــروش تبع ـــار ف اوراق اختی
ارزش 995 میلیـــارد ریـــال در بـــورس اوراق بهـــادار تهـــران منتشـــر شـــد.

بهــــمن

���������������������������������������������������������������������������������������������������
3بهمن

عرضه اولیه سهام شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان

تعداد 505 میلیون سـهم معـادل 10 درصد 
از سـهام شـرکت تأمیـن سـرمایه لوتـوس 
پارسـیان با نمـاد »لوتوس« بـه روش ثبت 
سـفارش به قیمت هـر سـهم 2,050 ریال در 
بـورس اوراق بهـادار تهران کشـف قیمت و 
معامله شـد. سـرمایه شـرکت برابر با 5,000 میلیارد ریال بـوده و معادل 

10,250 میلیارد ریال به ارزش بازار سهام افزوده شد.
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
16بهمن

صدرنشینی بورس اوراق بهادار تهران
در فدراسیون جهانی بورس ها

رشـد ارزش معامـالت بـورس اوراق بهـادار 
تهـران مقـام نخسـت را در میـان اعضـای 
WFE بـه دسـت آورد. فدراسـیون جهانی 
بورس هـا )WFE(، پس از تجمیـع گزارش 
عملکـرد خـود در سـال 2018 میـالدی 
جزئیاتی را منتشـر کرد که بـر اسـاس آن، ارزش معامالت سـهام بورس 
اوراق بهادار تهران در سـال 2018 نسـبت به دوره مشـابه گذشته با بیش 

از 112 درصد رشد در صدر قرار گرفت.

���������������������������������������������������������������������������������������������������
21بهمن

تأمین مالی شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان
از طریق عرضه اوراق اختیار قروش تبعی )مرحله دوم(

ـــه ارزش  ـــتان ب ـــوالد خوزس ـــرکت ف ـــی ش ـــروش تبع ـــار ف اوراق اختی
ـــد. ـــر ش ـــران منتش ـــادار ته ـــورس اوراق به ـــال در ب ـــارد ری 4,009 میلی

���������������������������������������������������������������������������������������������������
27بهمن

عرضه اولیه سهام
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

تعداد 50 میلیون سهم معادل 5 درصد از ســهام شرکت فروشگاه های 
زنجیره ای افق کوروش با نماد »افق« به روش ثبت سفارش به قیمت هر 
سهم 16,950 ریال در بورس اوراق بهادار تهران کشف قیمت و معامله شد. 
سرمایه شرکت برابر با 1,000 میلیارد ریال بود و معادل 16,950 میلیارد ریال 
به ارزش بازار بورس افزوده شد. بدین ترتیب در چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی ایران، تعداد صنایع شرکت های بورس اوراق بهادار تهران 

نیز به 40 صنعت رسید.

���������������������������������������������������������������������������������������������������
30بهمن

انتقال سهام شرکت قند شیرین خراسان به بازار پایه

شرکت صنعتی و کشــاورزی شیرین خراســان از فهرست شرکت های 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بازار پایه فرابورس منتقل شد.

اســـفند

���������������������������������������������������������������������������������������������������
14اسفند

بازدید مدیران ارشد استان کرمان
از تاالر معامالت حافظ

هیأتـی از فرمانـداران، شـهرداران و بخشـداران اسـتان کرمـان، از تاالر 
شیشـه ای حافظ بازدید کردند و طی جلسـه ای با سـاختار و کلیات بازار 
سـرمایه و تأمین مالی از طریـق بورس اوراق بهادار تهران آشـنا شـدند.

���������������������������������������������������������������������������������������������������
15اسفند

درج شرکت غلتک سازان سپاهان

شـــرکت غلتـــک ســـازان ســـپاهان بـــا 
ـــت  ـــال در فهرس ـــارد ری ـــرمایه 375 میلی س
بـــازار دوم بـــورس اوراق بهـــادار تهـــران 

ــد. درج شـ

���������������������������������������������������������������������������������������������������
20اسفند

تأمین مالی شرکت سایپا
از طریق انتشار اوراق مرابحه

ـــود 16  ـــا س ـــایپا ب ـــرکت س ـــه ش ـــوک مرابح ـــی اوراق صک پذیره نویس
ـــازار بدهـــی بـــورس اوراق  درصـــدی بـــه ارزش 7,000 میلیـــارد ریـــال در ب

ـــد. ـــام ش ـــران انج ـــادار ته به

���������������������������������������������������������������������������������������������������
20اسفند

تأمین مالی شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر
از طریق عرضه اوراق اختیار فروش تبعی

اوراق اختیـــار فـــروش تبعـــی شـــرکت بامـــا بـــه ارزش 191 میلیـــارد 
ریـــال در بـــورس اوراق بهـــادار تهـــران منتشـــر شـــد.
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
22اسفند

عرضه اولیه سهام شرکت تأمین سرمایه نوین

تعـــداد 700 میلیـــون ســـهم معـــادل 10 درصـــد از ســـهام شـــرکت 
ــت  ــه روش ثبـ ــن« بـ ــاد »تنویـ ــا نمـ ــن بـ ــرمایه نویـ ــن سـ تأمیـ
ـــادار  ـــورس اوراق به ـــال در ب ـــهم 2,200 ری ـــر س ـــت ه ـــه قیم ـــفارش، ب س
تهـــران کشـــف قیمـــت و معاملـــه شـــد. ســـرمایه شـــرکت 7,000 
ـــه  ـــال ب ـــارد ری ـــرش آن 15,400 میلی ـــا پذی ـــت و ب ـــال اس ـــارد ری میلی

ارزش بازار بورس افزوده شد.

���������������������������������������������������������������������������������������������������
22اسفند

درج بزرگ ترین تولیدکننده پلی پروپیلن 
در بورس اوراق بهادار تهران

شرکت پلی پروپیلن جم با ســرمایه 2,000 
میلیارد ریال در فهرست بازار دوم بورس اوراق 

بهادار تهران درج شد.

���������������������������������������������������������������������������������������������������
22اسفند

تأمین مالی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
از طریق انتشار اوراق اجاره

پذیره نویسی اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با سود 16 
درصدی به ارزش 10,000 میلیارد ریال در بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار 

تهران انجام شد.

���������������������������������������������������������������������������������������������������
25اسفند

بازدید رایزن تجاری سفارت افغانستان
از تاالر معامالت حافظ

هیأتی به سرپرستی رایزن تجاری سفارت افغانستان در ایران از بورس اوراق 
بهادار تهران بازدید کردند. در این دیدار هیأت مذکور عالوه بر آشنایی با 
ســاختار بازار ســرمایه ایران و بورس اوراق بهادار تهران توضیحاتی در 
خصوص ترکیب صنایع بورسی، ســازوکار معامالت، توزیع جغرافیایی، 

معامالت بر خط و شرایط حضور سرمایه گذاران خارجی ارایه شد.

���������������������������������������������������������������������������������������������������
27اسفند

درج سرمایه گذاری صدر تأمین

شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین با سرمایه 
2,300 میلیارد ریال در فهرســت بازار دوم 

بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

���������������������������������������������������������������������������������������������������
27اسفند

بازدیدهای آموزشی از بورس اوراق بهادار تهران در سال 97

در مجموع تعــداد 1,432 نفر از دانش آموزان مدارس و هنرســتان ها، 
دانشجویان دانشگاه های تهران و استان ها، دبیران مدارس، مدیران و 
کارشناسان عرصه های مختلف اقتصادی کشور از بورس اوراق بهادار تهران 
بازدید کردند. در ضمن کارشناسان روابط عمومی با حضور در مدارس و 
ارایه بسته آموزشی و اطالع رسانی، 115 دانش آموز در تمامی پایه ها را با 

بورس اوراق بهادار تهران آشنا نمودند.
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نما گرهای بازار سهام
درصد تغییر13971396رشح

6,828,8253,824,23779ارزش بازار سهام )میلیارد ریال(

1,732,7261,502,45515ارزش اسمی بازار سهام )میلیارد ریال(

3/92/555ارزش بازار به ارزش اسمی )مرتبه(

P/E6/886/447 بازار )مرتبه(

اطالعات کل معامالت

درصد تغییر13971396رشح

1,606,140643,120150ارزش کل معامالت )میلیارد ریال(

520,233262,99998حجم کل معامالت )میلیون سهم(

2412410تعداد روزهای معامالتی

327,446208,14657تعداد کدهای معامالتی ایجادشده

اطالعات معامالت سهام و حق تقدم

درصد تغییر13971396رشح

1,407,376539,075161ارزش معامالت )میلیارد ریال(

510,760250,607104حجم معامالت )میلیون سهم(

33,25215,445115تعداد دفعات معامالت )هزار(

1,323,847454,822191ارزش معامالت نرمال )میلیارد ریال(

480,702207,808131حجم معامالت نرمال )میلیون سهم(

5,8402,237161متوسط ارزش روزانه معامالت )میلیارد ریال(

2,1191,040104متوسط حجم روزانه معامالت )میلیون سهم(

13864116متوسط دفعات روزانه معامالت )هزار(

اطالعات معامالت اوراق بهادار با درآمد ثابت

درصد تغییر13971396رشح

135,94083,43363ارزش معامالت )میلیارد ریال(

1378365حجم معامالت )میلیون ورقه(

اطالعات معامالت بازار مشتقه

درصد تغییر13971396رشح

10-538597ارزش معامالت )میلیارد ریال(

67-3,44810,368حجم معامالت )میلیون قرارداد(

اطالعات معامالت صندوق های رسمایه گذاری قابل معامله

درصد تغییر13971396رشح

62,28720,014211ارزش معامالت )میلیارد ریال(

5,8881,940204حجم معامالت )میلیون سهم(

شاخص ها

درصد تغییر13971396رشح

178,65996,29086شاخص کل )ارزش-وزنی(

51,52330,53469شاخص قیمت )ارزش- وزنی(

32,96917,27191شاخص کل )هم وزن(

23,01212,85579شاخص قیمت )هم وزن(

گزیده اطالعات بازار
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تأمین مالی از طریق بورس )میلیارد ریال(
درصد تغییرسال 1396سال 1397رشح

212,530109,26395*افزایش رسمایه رشکت های پذیرفته شده

12,4084,307188عرضه اولیه رشکت ها

29,68016,25583تأمین مالی از طریق بدهی )صکوک و اوراق مشارکت(

46-12,83723,862تأمین مالی از طریق اوراق اختیار فروش تبعی

267,455153,68774جمع کل تأمین مالی

* بدون در نظر گرفنت 4,219 میلیارد ریال افزایش رسمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت

افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس
درصد تغییرسال 1396سال 1397رشح

منابع تأمین افزایش رسمایه
)میلیارد ریال(

46-49,65391,982مطالبات و آورده نقدی

162,87717,281843سود انباشته، اندوخته ها

212,530109,26395مجموع افزایش رسمایه )ميليارد ریال(

اطالعات اوراق بهادار پذیرفته شده
بازار سهام

سهام
تعداد رشکتها

سال 1396سال 1397

7167بازار اول تابلو اصلی

6760بازار اول تابلو فرعي

189199بازار دوم

327326جمع

بازار بدهی

اوراق با درآمد ثابت
تعداد اوراق

سال 1396سال 1397

1015اوراق مشارکت

1713اوراق اجاره و اوراق مرابحه

بازار مشتقه

ابزارهای مشتقه
تعداد دارایی پایه )سهام/ سبد سهام(

سال 1396سال 1397

73قراردادهای آتی سبد سهام

1113قراردادهای اختیار معامله

619اوراق اختیار فروش تبعی

صندوق های قابل معامله

صندوق رسمایه گذاری قابله معامله در بورس
تعداد

سال 1396سال 1397

32صندوق های رسمایه گذاری در سهام

66صندوق های رسمایه گذاری با درآمد ثابت

11صندوق رسمایه گذاری مختلط

12صندوق های رسمایه گذاری زمین و ساختامن

تأمین مالی
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اطالعات شرکت های کارگزاری و ایستگاه های معامالتی

خالصه عملکرد مالی
درصد تغییر1396 )میلیون ریال(1397 )میلیون ریال(عنوان

1,452,817656,781122درآمد ارایه خدمات

16)259,925()301,912(بهای متام شده خدمات ارایه شده

14)143,985()165,041(هزینه های عملیاتی عمومی و اداری

44,92128,98855درآمد حاصل از رسمایه گذاری

20,63620,2652خالص سایر درآمدها

1,051,421302,124248سود قبل از مالیات

892,183249,222257سود خالص

595166258سود هر سهم )ریال(

خالصه وضعیت مالی
درصد تغییر1396 )میلیارد ریال(1397 )میلیارد ریال(عنوان

47325188دارایی های جاری

3,8673,00029جمع دارایی ها

1,02276533بدهی جاری

1,2201,1268جمع بدهی ها

1,5001,25020رسمایه ثبت شده

2,6471,87541حقوق صاحبان سهام

مهمترین نسبت های مالی )درصد(
میزان تغییر13971396عنوان

463016نسبت جاری

6-3238نسبت کل بدهی

261016نسبت بازده مجموع دارایی ها

391425نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

13971396رشح

106105تعداد رشکت های کارگزاری

1,8551,743تعداد ایستگاه های معامالتی

106104ایستگاههای معامالتی مستقر در تاالر حافظ تهران

903816ایستگاه های معامالتی تاالرهای اختصاصی در دفاتر و شعب کارگزاران در تهران

588565ایستگاه های معامالتی در دفاتر و شعب کارگزاران در شهرستان ها

233232ایستگاه های معامالتی مستقر در تاالرهای منطقهای متعلق به بورس

2526ایستگاه های معامالتی متعلق به صندوق های رسمایه گذاری مشرتک
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 هیأت مدیره
رویه های کارآمد راهبری شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور حیاتی و الزمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است. راهبری 
شرکتی ضعیف ممکن است موجب سلب اعتماد بازار شود که به نوبه خود می تواند منجر به خروج منابع یا بحران نقدینگی و نوسان قیمت ها در بورس 
شود. در حقیقت شرکت عالوه بر مسئولیت در مقابل ســهامداران، در قبال سرمایه گذاران و سایر اعضای خود نیز مسئولیت دارد. بورس اوراق بهادار 
تهران نیز در راستای تحقق باالترین استانداردهای اخالقی، اطالع رسانی دقیق، شفاف و رعایت کامل قوانین، مقررات و آیین نامه های حاکم بر امور 
شرکت، آیین نامه راهبری شــرکتی خود را تدوین کرده است به گونه ای که با تعیین مجموعه ای از انتظارات به هیأت مدیره و کمیته های آن در اجرای 

وظایف خود کمک کند.
هیأت مدیره منتخب سهامداران در سال 1397 با برگزاری 24 جلسه تالش کرده است با ایجاد حاکمیت کارآمد بر امور شرکت در راستای منافع سهامداران 
و تعادل در منافع ذی نفعان مختلف گام بردارد. هیأت مدیره هم چنین برای ایفای کارآمد وظایف خود از خدمات 3 کمیته تخصصی اصلی و 3 کمیته 

تخصصی فرعی هم استفاده می کند.

جدول 31- اعضای هیأت مدیره
تحصیالتسمتنمایندهاعضای هیأت مدیره

دکترای مدیریت صنعتیرئیس هیأت مدیرهمحمدابراهیم محمد پور زرندیسرمایه گذاری ملی ایران
دکترای مدیریت مالینایب رئیس هیأت مدیرهمحمود رضا خواجه نصیریکارگزاری خبرگان سهام

کارشناسی ارشد اقتصادعضو هیأت مدیرهوحید رجبیانسرمایه گذاری صبا تأمین
کارشناسی ارشد مدیریتعضو هیأت مدیرهسید مهدی سدیدیسرمایه گذاری توسعه ملی
کارشناسی ارشد حسابداریعضو هیأت مدیرهعلی اکبر امین تفرشیگروه ارزش آفرینان پاسارگاد

دکترای حرفه ای DBAعضو هیأت مدیرهسولماز وزیرزادهبانک آینده
دکترای مدیریت مالیعضو هیأت مدیرهمحمدمهدی بحرالعلومکارگزاری بورس بیمه ایران

دکترای حرفه ای حسابداریمدیرعاملعلی صحرائی-

کمیته حسابرسی
این کمیته مســئول اجرای نظــارت بر کار حسابرســان داخلی و 
مستقل، پیشنهاد حسابرســان مســتقل به هیأت مدیره یا سهامداران 
به منظور انتصاب، تعیین حق الزحمه و عزل حسابرسان مستقل، بازنگری 
و تأیید حوزه حسابرسی و دفعات حسابرسی، دریافت گزارش حسابرسی 
و نیز کســب اطمینان از انجام اقدامات اصالحی به موقع و صحیح توسط 
مدیریت برای کنترل ضعف ها و کاستی ها، عدم تطابق با سیاست ها، قوانین 
و مقررات اســت. این کمیته برای انجام وظایف خود اطالعات حاصل از 
نظام مالی شرکت، سیستم های مکانیزه آن، مستندات و صورت جلسه ها، 
توضیحات مدیران، کارکنان و مطالب مندرج در گزارش های حسابرسان 
مستقل و داخلی شرکت را مورداستفاده قرار می دهد. کمیته دارای شش 
عضو است که هیأت مدیره آنان را از میان افراد واجد شرایط انتخاب می کند. 
ســه نفر از اعضای کمیته از اعضای غیرموظف هیأت مدیره و سه نفر عضو 
مستقل می باشند. کمیته حسابرسی در سال 1397 تعداد 8 جلسه در راستای 
اهداف مشاوره ای و نظارتی خود برگزار کرده است. مصوبه های کمیته در 

اولین جلسه هیأت مدیره طرح و بررسی می شوند.
کمیته حسابرسی و مدیریت حسابرسی داخلی با هدف انجام مسئولیت ها 
در چارچوب نظام راهبری شــرکتی، منشــور کمیته حسابرســی، منشور 
فعالیت حسابرسی داخلی، ارایه خدمات مشاورهای به مدیریت و ایجاد 
ارزش افزوده در سازمان، طی سال مالی منتهی به 1397/12/29 اقدامات زیر 

را انجام داده است:

الف- اقدامات انجام شده توسط کمیته حسابرسی
 در ارتباط با حسابرسان مستقل شرکت:

برگزاری جلسه هماهنگی با حســابرس مستقل برای بررسی 
برنامه حسابرسان مستقل از نظر زمان اجرای عملیات حسابرسی، 

برنامه و دامنه رسیدگی ها؛
بررسی نتایج انجام حسابرسی شامل گزارش های میان دوره ای 

و پایان سال به همراه نامه مدیریت؛
تعیین معیارهای الزم برای پیشــنهاد و انتخاب حســابرس 
مســتقل و بازرس قانونی، همراه با ارزیابی اطالعات و پیشنهاد 

حق الزحمه آن.
 در ارتباط با واحد حسابرسی داخلی شرکت:

بررسی و بازنگری اهداف،  وظایف و شیوه های انجام عملیات 
حسابرسی داخلی و در نهایت روش گزارش گری یافته های ناشی 

از رسیدگی های آن؛
ارســال گزارش های ماهانه مطابق ماده 66 اساسنامه توسط 

حسابرسی داخلی؛
بررسی و تصویب برنامه حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی 

برای دوره 9 ماهه منتهی به 1397/12/29؛
بررسی و تصویب برنامه حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی 

برای دوره یک ساله منتهی به 1398/12/29؛
پیگیری جذب نیروی انسانی موردنیاز حسابرسی داخلی.

 بررســی موارد مندرج در نامه مدیریت حسابرســی ســال منتهی به 
1396/12/29؛

 بررســی و اظهارنظــر پیرامون صورت هــای مالی ســاالنه منتهی به 
1396/12/29؛

 بررسی پیش نویس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای دوره 
مالی منتهی به 1396/12/29؛

 بررسی و اظهارنظر پیرامون صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه 
منتهی به 1397/06/31؛

 بررســی پیش نویس گزارش بررســی اجمالی بــرای دوره منتهی به 
1397/06/31؛
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 ارسال گزارش ساالنه کنترل های داخلی؛
 بررسی وضعیت مالکیت سامانه معامالت؛

 بررسی گزارش پیگیری مصوبات مجامع و هیأت مدیره؛
 بررسی گزارش فعالیت ساالنه حسابرســی داخلی و کمیته حسابرسی 
برای دوره منتهی بــه 1397/12/29 و ارایه آن برای درج در گزارش فعالیت 

هیأت مدیره؛
 بررسی و ارایه گزارش کنترل های داخلی حاکم بر کارمزد معامالت شرکت 

بورس اوراق بهادار تهران؛
 بررسی وضعیت وصول مطالبات حق درج.

ب- اقدامات حسابرسی داخلی
طبق تبصره ماده 66 اساسنامه، واحد حسابرسی داخلی زیر نظر هیأت مدیره 
تشکیل و فعالیت می نماید. اهم فعالیت های حسابرسی داخلی طی سال 

مالی مورد گزارش به شرح زیر است؛
 حسابرسی مالی

انجام حسابرسی مالی )برحســب اهمیت در سرفصل های 
هزینه حقوق و دستمزد، سرمایه گذاری ها، مالیات، حساب های 

دریافتنی، درآمدها و ...(؛
بررســی وضعیت مالیات عملکرد در خصوص مانده سرفصل 

پیش پرداخت مالیات سال های قبل؛
پیگیری نحوه اجرای توافقنامه سه جانبه مدیریت های تاالرهای 

منطقه ای بازار سرمایه؛
تبدیل پرونده دایم حسابرسی داخلی از کاغذی به الکترونیکی؛
تهیه و ارایه گــزارش کنترل های داخلی حاکم بر درآمد کارمزد 

معامالت شرکت بورس اوراق بهادار تهران به کمیته؛
بررسی مطالبات حق درج و راه کارهای وصول این مطالبات و 

ارایه نتیجه به کمیته؛
بررســی لزوم تدوین اســتراتژی و برنامه های بلندمدت در 
خصوص سرمایه گذاری های بلندمدت و طرح موضوع در جلسه 

کمیته.
در ارتباط با پروژه ساختمان سعادت آباد و زنجان

تهیه گزارش پروژه ساختمان در حال ساخت سعادت آباد؛
بررسی وضعیت قراردادهای منعقده پیرامون پروژه ساختمان 
ســعادت آباد )از جمله قراردادهای اجرای اسکلت بندی، انجام 

کارهای باقی مانده، سالن اجتماعات و نما(؛
بازدید از روند اجرای پروژه و برگزاری جلسات با مسئولین اجرای 

پروژه؛
بررسی و پیگیری آخرین وضعیت نقل وانتقال اسناد مالکیت 

زمین سعادت آباد؛
پیگیری اقدامات انجام شده در خصوص احداث ساختمان مرکز 

مالی زنجان و طرح موضوع در جلسه کمیته.
 در ارتباط با حسابرسی رعایت

پی گیری اجرای مصوبات مجامع، هیأت مدیره و کمیته های آن 
برای دوره یک ساله منتهی به 1396/12/29 و دوره 6 ماهه منتهی 

به 1397/06/31؛
بررســی پرونده های حقوقی )له یا علیه( بورس اوراق بهادار 

تهران؛
بررسی رعایت مفاد اساسنامه؛

 در ارتباط با حسابرس مستقل و بازرس قانونی
انتشار پیشنهاد نامه حسابرس مستقل، طبقه بندی درخواست 
مؤسســات حسابرسی و ارایه گزارش پیشــنهاد سه مؤسسه با 
بیشترین امتیاز به کمیته حسابرسی به منظور انتخاب حسابرس 

مستقل و بازرس قانونی سال مالی منتهی به 1397/12/29؛
ارایه گزارش ساالنه پیشنهاد بازرس قانونی و حسابرس مستقل 
به مجمع عمومی صاحبان سهام سال مالی منتهی به 1396/12/29؛
بررسی موارد مندرج در گزارش نامه مدیریت سال مالی منتهی 

به 1396/12/29 و پیگیری اقدامات انجام شده در خصوص موارد 
مندرج در گزارش مذکور.

 سازمان بورس، هیأت مدیره، کمیته حسابرسی و مدیرعامل
تهیــه و ارایه گزارش هــای ماهانه )مطابق تبصــره ماده 66 

اساسنامه( به هیأت مدیره و مقام ناظر؛
تهیه و ارایه برنامه حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی برای 
دوره 9 ماهه منتهی به 1397/12/29 و دوره یک ســاله منتهی به 
1398/12/29 جهت بررســی و تصویب به کمیته حسابرســی و 

هیأت مدیره؛
حضور مدیر حسابرسی داخلی در برخی از جلسات هیأت مدیره 
و ارایه توضیحات پیرامــون گزارش های ارایه شــده در کمیته 

حسابرسی؛
تهیه پیش نویس گزارش ساالنه کنترل های داخلی و ارایه آن 

برای بررسی کمیته حسابرسی و تصویب هیأت مدیره؛
پیگیــری تنفیــذ مصوبه های کمیته حسابرســی توســط 

هیأت مدیره و پیگیری اجرای آن ها.
 اقدامات توسعه ای

حضور کارکنان حسابرســی داخلی در دوره آموزشی مدیریت 
ریسک؛

حضور کارکنان حسابرسی داخلی در دوره مبارزه با پول شویی.

کمیته ریسک و راهبرد
کمیته مدیریت ریسک و راهبرد، بخش مهمی از چارچوب مدیریت 
ریسک و راهبری شرکتی را تشکیل می دهد. هدف کمیته کمک همه جانبه 
به مدیریت برای دستیابی به اهداف هماهنگ با برنامه استراتژیک شرکت 
اســت. این کمیته مناســب بودن چارچوب مدیریت ریسک را ارزیابی و 
کنترل نموده و نتایــج را به هیأت مدیره گــزارش میکند. همچنین این 
کمیته مسئول نظارت بر اقدامات مدیریت در زمینه سیاست های راهبردی 
و مدیریت ریسک بازار، نقدینگی، عملیاتی، رعایت، حسن شهرت و سایر 
ریسک های شرکت است.کمیته ریسک و راهبرد در مورد تمام موضوعاتی 
که معتقد اســت به حاکمیت، رعایت قانون و وظایف مدیریت ریســک 
مربوط است، به هیأت مدیره گزارش می دهد. کمیته 5 عضو دارد که شامل 
3 عضو هیأت مدیره، یک نفر خبره مالی به پیشنهاد اعضای هیأت مدیره و 
مدیرعامل است که به عنوان دارندگان حق رأی در جلسات حضور می یابند. 
کمیته همچنین می تواند از اشخاص مستقل و ذی صالح که دارای تجربه 
و تخصص مناسب هستند، جهت حضور در جلسات دعوت به عمل آورد. 
رئیس کمیته ریسک و راهبرد توسط هیأت مدیره انتخاب می شود، تعداد 
جلسات این کمیته در سال مورد گزارش 8 جلسه بوده است. کمیته مدیریت 

ریسک و راهبردی وظایف زیر را به عهده دارد:
 رویه ها و خط مشی های مدیریت ریســک را تعیین و به هیأت مدیره 

ارایه می کند.
 مناسب بودن چارچوب مدیریت ریسک شامل منشور و روش اجرایی 
مدیریت ریسک را به طور مستمر ارزیابی و به هیأت مدیره پیشنهاد می کند.
 ساختار اجرایی، مسئولیت و اختیارات مربوط به وظایف مدیریت ریسک 

را در شرکت ارزیابی و به مدیریت اعالم می کند.
 روند تدوین برنامه اســتراتژیک شــرکت و نظام کنترل و پایش آن را 

به صورت دوره ای بررسی و به هیأت مدیره گزارش می نماید.
 میزان جاری سازی استراتژی ها، برنامه های توسعه ای ساالنه و اقدامات 

را  به صورت دوره ای بررسی و به هیأت مدیره گزارش می دهد.
 نظام مدیریت فرآیند به صورت دوره ای بررسی و پیشنهادهای اصالحی 

ارایه می شود.  
 مناســب بودن اطالعات و سیســتم های کنترل داخلی که ریسک ها و 
استراتژی های مدیریت ریسک را گزارش می دهد، بررسی و ارزیابی می کند. 
 روند آماده ســازی منابع، امکانات و هدایــت آن در جهت زمینه های 

پرریسک را نظارت می کند و اثربخشی به کارگیری منابع را ارزیابی می کند.
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 ریسک های شناسایی شده و استراتژی های تدوین شده برای مواجهه 
با آن را تحلیل و تایید می کند.

 موارد مواجهه با ریسک های با اهمیت و موارد جدی عدم رعایت را به 
مدیرعامل اعالم  می کند. 

 موارد و بندهای حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مورد ریسک های 
شرکت را بررسی و پیشنهاد الزم جهت تعیین شاخص ها و مبانی شناسایی 

عوامل ریسک را در روش اجرایی مدیریت ریسک ارایه می کند.
 گزارش عملکرد سالیانه کمیته قبل از برگزاری مجمع را تدوین نموده و 

به هیأت مدیره ارایه می نماید.
 ریســک های مرتبط با آیین نامه ها، بخشــنامه های صادره توســط 
واحدهای مختلف شــرکت را پیش از تصویب، بررسی و پیشنهادهای 

اصالحی را ارایه می نماید.

 کمیته جبران خدمات 
وظیفه ایــن کمیته نظارت بر حقوق و مزایــای تمامی کارکنان و 
اطمینان از انجام پرداخت ها مطابق با اهداف، استراتژی و فضای نظارتی 
شرکت مطابق با خط مشی پرداخت حقوق است. این کمیته مرکب از 4 
نفر شامل 2 عضو غیر موظف هیأت مدیره، مدیرعامل و معاون پشتیبانی 
یا کارشناس خبره منابع انسانی اســت. 2 عضو غیرموظف کمیته توسط 

هیأت مدیره انتخاب می شوند.  اهداف کمیته عبارت است از:
 انجام تمامی مســئولیت های هیأت مدیره در ارتبــاط با برنامه ریزی 

پرداخت پاداش و جانشینی مدیرعامل شرکت
 ارایه گزارش سالیانه در مورد پاداش هیأت مدیره و مدیرعامل برای درج 

در گزارش سالیانه طبق قوانین و مقررات الزم االجرا
 اعمال نظارت بر تمامی طرح های مزایا

 سرپرستی و نظارت بر شیوه های اجرایی پرداخت و طرح های تشویقی 
شرکت، بررســی و تصویب اهداف کوتاه و بلندمدت شرکت در ارتباط با 
جبران خدمات مدیرعامل، ارزیابی عملکرد مدیرعامل در دستیابی به این 
اهداف کوتاه مدت و بلند مدت و تعیین ســطح حقوق و مزایا و پاداش 

مدیرعامل براساس این ارزیابی.
 در سال 1397، کمیته جبران خدمات یا حقوق و مزایا با برگزاری 5 جلسه، 
اقدامات الزم در راستای وظایف تعریف شده، بررسی و تصویب آیین نامه های 

ارزشیابی مشاغل و تعیین حقوق و مزایای کارکنان را به عمل آورده است.

 کمیته توسعه بازار
این کمیته که از سه عضو هیأت مدیره تشکیل شده است به بررسی 
تحقیقات انجام شده در زمینه ی ابزارها، بازارها، ریزساختارها، شاخص ها و 
دیگر موارد مرتبط با بازار سرمایه می پردازد. بررسی شرایط و وضعیت بورس 
اوراق بهادار تهران و امکان سنجی راه اندازی ابزارهای جدید یا انجام اصالحاتی 
در ریزساختارها، طبقه بندی بازارها، طراحی شاخص های جدید و موارد از این 
دست از دیگر فعالیت های این کمیته است. مقرراتی که در راستای توسعه 
ابزارها و بازارها توسط هر یک از واحدهای بورس تهران تدوین می شوند نیز 
پیش از طرح در هیأت مدیره توسط کمیته  توسعه مورد بررسی قرار گرفته و در 
صورت نیاز اصالح می شوند. این کمیته در سال 1397 چهار جلسه تشکیل داده 
و در این جلسات به بررسی سازوکارها و مقررات پیشنهادی فروش استقراضی، 
آتی سبد سهام، وارانت و شاخص اوراق بهادار با درآمد ثابت پرداخته است.

کمیته قوانین و مقررات
هیأت مدیره برای انجام مؤثرتر وظایف قانونی خود کمیته مقررات 
و دستورالعمل های هیأت مدیره را ایجاد کرده است. مسئولیت این کمیته 
بررسی مقررات و رویه های اجرایی، همچنین تصمیم گیری در مورد اعطای 
مجوزهای دفاتــر و تاالرهای کارگزاری، تصمیم گیــری در خصوص آرای 

تخلفاتی اعضا و ناشــران و ســایر موارد ارجاعی است. کمیته مقررات و 
دستورالعمل ها پس از بررسی موارد یادشده، نظر خود را به هیأت مدیره 
ارایه می کند. این کمیته متشــکل از 4 عضو شامل 3 عضو از اعضای غیر 
موظف هیأت مدیره و مدیرعامل است. تعداد جلسات این کمیسیون در 

سال مورد گزارش 9 جلسه بوده است. 

کمیته ساختمان
پروژه احداث ســاختمان مرکزی بورس اوراق بهادار تهران در 
زمینی به وسعت 2,621 متر مربع واقع در سعادت آباد تهران میدان قیصر 
امین پور، بلوار شهرداری، نبش خیابان سیزدهم به منظور اجرایی کردن 
چشم انداز و مأموریت بورس اوراق بهادار تهران و ایجاد محیطی مناسب 
و تخصصی برای فعالیت از هر دو جنبه ســخت افزاری و نرم افزاری، از 
سال 1389 در دستورکار هیأت مدیره قرار گرفته است. عالوه بر این پروژه 
احداث مرکز مالی زنجان در زمینی به مساحت 1,000 متر مربع در شهر 
زنجان از اسفندماه 1394 در دستور کار هیأت مدیره قرار گرفت. کمیته 
ســاختمان به منظور راهبری، اتخاذ سیاست های مناسب و نظارت بر 

ساخت و اجرای این پروژه ها فعالیت می کند. این کمیته از 3 عضو 
هیأت مدیره، مدیرعامل، معاون پشتیبانی و 1 نفر کارشناس 

مستقل و مجری پروژه به عنوان دبیر تشکیل شده است. 
کمیته ساختمان در ســال مورد گزارش در راستای انجام 

وظایف خود 11 جلسه برگزار کرده است. 
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عملڪرد و دستاوردها

بورس اوراق بهادار تهران هم راستا با راهبردهای کالن، برنامه های توسعه ای و فعالیت های جاری را در سال 1397 طرح ریزی و نسبت به انجام آن 
اقدام نموده است. برنامه های توسعه ای و اقدامات جاری معاونت ها و حوزه مدیرعامل به شرح جدول زیر است.

 اهم برنامه های توسعه ای و اقدامات انجام شده در سال 1397

معاونت ناشران و اعضا
برنامه های توسعه ای

اصالح رویه های مادۀ 38 و 39 دستورالعمل پذیرش
تهیه بیانیه مسئولیت و انتشار آن هم زمان با درج شرکت ها

تهیه گزارش بررسی تحلیلی وضعیت راهبری شرکتی شرکت های 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اجرای دوره های آموزشی کارگاهی و ترمیک بر مبنای سرفصل های 
جدید

مکانیزه کردن سازوکار ارتباطی با ناشران در سامانه کدال
گزارش عارضه یابی وضعیت افشــای ناشــران بورسی مطابق با 

دستورالعمل های جدید
تهیه گزارش چالش های صنایع بورسی

ایجاد پایگاه داده های ناشران در سامانه سروین

اقدامات انجام شده
تعداد 13 شــرکت در بورس پذیرش و ارزه شــدند که بر اســاس 

دسته بندی زیر عبارت اند از:

الف( سهام 6 شرکت جدید در بورس پذیرش و عرضه شده است:
پرداخت الکترونیک سامان کیش )ســپ( به ارزش 1,800 میلیارد 

ریال
پتروشیمی پارس به ارزش 6,000 میلیارد ریال

ملی کشت و صنعت و دام پروری پارس به ارزش 325 میلیارد ریال
تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به ارزش 5,000 میلیارد

فروشگاه های زنجیرهای افق کوروش به ارزش 1,000 میلیارد ریال
تأمین سرمایه نوین به ارزش 7,000 میلیارد ریال

ب( شرکت انتقالی از فرابورس:
بورس کاالی ایران به ارزش 1,240 میلیارد ریال

پتروشیمی خراسان به ارزش 1,789 میلیارد ریال

ج( 5 شرکت پذیرش و درج شدند:
پتروشیمی نوری

سیمرغ
غلتک سازان سپاهان

پلی پروپیلن جم
سرمایه گذاری صدر تأمین

از سایر اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس می توان به پذیرش انواع 
اوراق بدهی و صندوق ها اشاره کرد: 

الف( پذیرش انواع اوراق صکوک:
 صکوک اجاره مخابرات ایران )صخابر 102( به ارزش 8,000 میلیارد 

ریال
 صکوک اجاره سایپا )صایپا 104( به ارزش 3,900 میلیارد ریال

 صکوک مرابحه سایپا )صایپا 012( به ارزش 3,500 میلیارد ریال
 صکوک مرابحه سایپا )سایپا 112( به ارزش 2,500 میلیارد ریال
 صکوک مرابحه سایپا )سایپا 412( به ارزش 1,000 میلیارد ریال

 صکوک اجاره صنایع پتروشــیمی خلیج فارس )صفارس 412( به 
ارزش 10,000 میلیارد ریال

ب( پذیرش انواع اوراق مشارکت:
 لیزینگ رایان سایپا به ارزش 1,500 میلیارد ریال

ج( پذیرش انواع صندوق ها:
 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله افق ملت به ارزش 500 میلیارد 

ریال

سایر اقدامات
برگزاری بیش از 191,000 نفر ساعت دوره های آموزشی فرهنگ سازی 

در تاالرهای مناطق
برگزاری 1000 نفر ساعت دوره آموزشی ارتقای ناشران

برگزاری میز صنعت هلدینگ
برگزاری مراسم زنگ معامالت

پایش مســتمر وضعیت ناشــران از لحاظ تداوم رعایت الزامات 
دستورالعمل پذیرش

207 مورد اعطا و تمدید فرصت به ناشران در راستای رعایت مفاد 
مواد 38 و 39 دستورالعمل پذیرش

18 مورد تعلیق ورقه بهادار ناشــران به دلیل عدم اطالع رســانی و 
شفافیت بعد از فرصت اعطا شده

243 مورد اقدام به برگزاری کنفرانس اطالع رسانی برای ناشران
در راستای اطالع رسانی به عموم فعاالن بازار، 184مورد اعالم عدم 
پاســخگویی و شــفافیت ناشــران در خصوص تخطی از الزامات 

دستورالعمل های پذیرش، افشا و نحوه انجام معامالت 
نشست ها و جلسات مستمر با مدیران ناشران در خصوص بررسی 

علل عدم رعایت الزامات پذیرش و افشا و تعلیق نماد
تهیه گزارش تخلفات ناشران برای هیأت مدیره بورس

بالغ بر تعــداد 1,400 نامه تذکر به ناشــران برای افشــای به موقع 
اطالعات و لزوم رعایت دستورالعمل پذیرش

انجام بیش از 548 بازرسی از شــرکت های کارگزاری عضو بورس 
تهران
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اهم برنامه های توسعه ای و اقدامات انجام شده در سال 1397

معاونت توسعه
برنامه های توسعه ای

بررسی اسناد قابل معامله در بورس )ETNs( و امکان پذیری انتشار 
آنها در بازار سرمایه ایران

شــناخت گواهی سود اهرمی، ســازوکار معامالت و کارکرد آن در 
بازارهای اوراق بهادار

شناخت گواهی جایزه در بازارهای اوراق بهادار به عنوان ابزاری برای 
تأمین مالی نهادهای مالی

بررسی ســازوکار معامالت ابزارهای مشــتق مبتنی بر نوسان در 
بازارهای اوراق بهادار

دریافت مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد 
وارانت شرکتی، وارانت مشــتقه و وارنت سبد اوراق بهادار )با کارکرد 

وارانت شاخص(
تدوین دستورالعمل معامالت وارانت در بورس اوراق بهادار تهران

تدوین دستورالعمل انجام معامالت بازگشتی در بورس اوراق بهادار 
تهران )با کارکرد فروش استقراضی(

تألیف کتاب آشنایی با قراردادهای آتی سبد سهام )با کارکرد آتی 
شاخص(

مشارکت در تهیه رویه ها و راه اندازی معامالت قراردادهای آتی 

سبد سهام
آسیب شناسی راه اندازی ابزارهای نوین مالی با تأکید بر آتی سبد 

سهام
تدوین بروشور آشنایی با قراردادهای آتی سبد سهام

ترجمه کتاب آشنایی با قراردادهای اختیار معامله
محاسبه شــاخص اوراق بهادار با درآمد ثابت بورس اوراق بهادار 

تهران برای بازه زمانی دو ساله در راستای راه اندازی این شاخص
پیشنهاد بازنگری در شیوه گزینش شرکت های موجود در شاخص 
50 شرکت فعالتر و 30 شرکت بزرگتر و محاسبه شاخص های یادشده 

بر اساس روش پیشنهادی برای بازه زمانی دو ساله
ارایه پیشنهاد و بررسی معیارهای پذیرش اوراق بهادار در بورس و 

فرابورس
بررسی تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر ارزش معامالت در بورس 

اوراق بهادار تهران
بررســی تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر شاخص کل و صنایع 

بورس اوراق بهادار تهران

اقدامات انجام شده

برگزاری 19,846 نفر ســاعت دوره تخصصی بــرای فعاالن بازار، 
کارگزاران و دوره عمومی و فرهنگ سازی و ناشران
چاپ و انتشار کتاب و بروشور تخصصی جدید

برگزاری جلســات مســتمر پایش و کنترل فصلی روند پیشرفت 
برنامه ها

تعیین ترکیب شــرکت های موجود در شــاخص 30 شرکت بزرگ 
بورس اوراق بهادار تهران

پایش شاخص کل و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران
مروری بر تحوالت اقتصادی، بازارهای مالی، نفت و طال در ایران و 

جهان )فصلی(
گزارش تحلیل بازار های مالی )فصلی- ماهانه- هفتگی(

رویکردی تحلیلی بر بخش های اقتصاد ایران و چشــم انداز سال 
پیشرو

بررسی قانون بودجه سال 1397 نسبت به الیحه بودجه سال 1397 
و قانون بودجه سال 1396 با تأکید بر جایگاه بازار سرمایه

بررسی تطبیقی الیحه بودجه ســال 1398 با تأکید بر جایگاه بازار 
سرمایه و ارایه پیشنهادهایی در مورد آن

بررسی تأثیر خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم های اقتصادی 
بر اقتصاد ایران

چالش های تأمین مالی در اقتصاد ایران و نقش بازار ســرمایه در 
بهبود آن

نقش بورس اوراق بهادار تهران در نوآوری های مالی
بررسی جایگاه بورس اوراق بهادار تهران در میان بورس های عضو 

WFE
برگزاری دوره آموزشی تخصصی قراردادهای آتی سهام و آتی سبد 

سهام )شاخص(
برگزاری دوره آموزشی تخصصی فروش استقراضی

بررســی و تحلیل شــرایط اقتصاد جهانی و ملی با تأکید تحوالت 
بازارهای مالی
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اهم برنامه های توسعه ای و اقدامات انجام شده در سال 1397

معاونت بازار
برنامه های توسعه ای

راه اندازی معامالت قراردادهای آتی سبد سهام )بر روی سبد پایه 
شاخص 30 شرکت بزرگ و 6 صنعت منتخب(

ارایه پیشــنهاد به واحد مبارزه با پول شویی ســازمان بورس در 
خصوص اصالح دســتورالعمل های شــش گانه مبارزه با پول شویی 

مطابق با ابالغیه جدید قانون مبارزه با پول شویی
پیشــنهاد مرتبط با دســتورالعمل انضباطی بازار سرمایه، بخش 

ناشران و کارگزاران
ارایه پیشــنهاد و اجرایی نمودن سازوکار وقفه معامالت به عنوان 

جایگزین توقف نماد معامالتی در نوسان های بیست درصد
ارایه پیشنهاد در خصوص بازبینی در دستورالعمل بازارگردانی

بررسی دستورالعمل معامالت الگوریتمی و ارایه پیشنهاد به سازمان 
بورس و شرکت در جلسات مربوطه

ارایه پیشنهاد اولیه در خصوص دستورالعمل مصادیق دست کاری 
بازار و شرکت در جلسات مربوطه و انجام مکاتبات الزم

بررســی رویه معامالت حق تقدم در دیگر بورس ها و ارایه راهکار 
برای بهبود و بازبینی در مقررات این حوزه

بررسی ســازوکار نظارتی و رویه های عملیاتی آن در میان اعضای 
فدراسیون جهانی بورس ها و اســتخراج واژگان استاندارد در حوزه 

دست کاری در بازار سرمایه

بررسی زیرساخت های معامالتی )نوســان پویا و ایستا( در سایر 
بورس ها و ارایه مدل پیشنهادی

پیشــنهاد تدوین و اصالح دســتورالعمل های مرتبط با نهادها و 
ابزارهای نوین مالی در حوزه نظارت بر معامالت آن ها

تعریف هشدارهای نظارتی بر اساس محدودیت های تملک صنایع 
خاص و شــرکت های مختلف طبق قوانین موجود و دســتورالعمل 

پذیرش
طبقه بندی هشــدارها و گزارش های نظارتی منطبق با قوانین و 

مقررات بازار سرمایه
SMARTS مطالعه و شناخت سامانه جامع نظارتی

بررسی ســامانه های معامالتی مشــتقات، تهیه شــده توسط 
شرکت های نرم افزاری ارایه دهنده خدمات بر خط در حوزه قراردادهای 

آتی و اختیار معامله
تهیه رویه اجرایی مربــوط به معامالت بر خط و تســویه نهایی 

قراردادهای آتی در بورس اوراق بهادار تهران
تهیه محتوای آموزشی قراردادهای آتی سبد سهام و قراردادهای 

اختیار معامله
طراحی و برگــزاری دوره های آموزشــی ابزارهــای نوین مالی 

)قراردادهای آتی، اختیار معامله و صندوق های سرمایه گذاری

اقدامات انجام شده
2,189 مورد انجام عملیات مرتبط با بازگشایی و 2,236 مورد عملیات 

مرتبط با توقف نمادهای معامالتی
انجام عملیات مرتبط با بازارگردانی و بازارسازی سهم 6 شرکت

28,831 مورد انجام عملیات عدم تأیید معامالت
آماده سازی 8 شرکت برای عرضه اولیه و انتقال

تهیه و ارایه مستمر گزارش های بازار به مراجع مربوطه
ایجاد قراردادهای جدید در بازار مشــتقه )برحسب سهم پایه : 12 

اختیار معامله، 10 قرارداد آتی و 6 اختیار فروش تبعی(
انجام مســتمر اقدامات نظارتی و تهیه گزارش های نظارتی )864 

گزارش تطبیق قانون، 1,754 گزارش گیری بر روی نمادها( 
انجام عملیات مرتبط با معامالت عمده به تعداد 66 مورد و به ارزش 
83,528 میلیارد ریال و معامالت بلوک به تعداد 1,834 مورد و به ارزش 

191,362 میلیارد ریال
انجام عملیات مرتبط با کشف معامالت غیرعادی

انجام فعالیت ها و اقدامات مرتبط با مبارزه با پول شویی
1,267 مورد محاسبه قیمت تسویه روزانه قراردادهای آتی

208 مورد انجام تعدیالت قرادادهای مشــتقه بر اساس اقدامات 
شرکتی سهم پایه )سود نقدی، تغییرات سرمایه(
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اهداف و برنامه هاے سال 1398
برنامه های توسعه ای و برنامه های جاری معاونت ها و حوزه های مدیریت شرکت بورس اوراق بهادار تهران در سال 1398 به شرح جدول زیر هستند:

 اهداف و برنامه های آتی 

معاونت ناشران و اعضا
برنامه های توسعه ای

بازنگری دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
الکترونیکی نمودن فرآیند پذیرش شرکت ها و ارتباط ارکان مرتبط 

در فرآیند پذیرش
پیاده سازی نظام رتبه بندی مشــاوران پذیرش بر اساس کیفیت 

خدمات
راه اندازی سیستم جامع امور اعضا

طبقه بندی شرکت های کارگزاری بر اساس ریسک
ارتقای وضعیت راهبری شرکتی شرکت ها با افشای امتیاز راهبری 

شرکتی
پیگیری ادامه فرآیند مکانیزه کردن سازوکار ارتباطی با ناشران در 

سامانه کدال

اهداف
پذیرش 20 شرکت جدید، عرضه اولیه 12 شرکت جدید و 4 شرکت 

انتقالی از فرابورس
پذیرش 4 صندوق شــامل صندوق های قابل معامله، پروژه ای و 

زمین و ساختمان
پذیرش 6 اوراق بدهی شامل اوراق مشارکت، صکوک، مرابحه و ...

برگزاری بیش از 160 هزار نفر ساعت آموزش در تاالرهای مناطق
انجام 540 بازرسی از شرکت های کارگزاری

برگزاری 1500 نفرساعت دوره های آموزشی تشریح الزامات ناشران
برگزاری مستمر نشســت با مدیران صندوق های سرمایه گذاری 

مشترک طی سال

عارضه یابی صنایع و برگزاری میزهای صنعت منتخب
برگزاری نشست های فصلی با کارگزاران

نظارت مستمر بر وضعیت پذیرش و شفافیت اطالعاتی ناشران
مکاتبات با ناشران در راستای رعایت الزامات مفاد ماده 38 و 39 

دستورالعمل پذیرش
طبقه بندی ناشران در بازارها و تابلوهای بورس براساس الزامات 

دستورالعمل پذیرش
برگزاری مســتمر نشست با مدیران ناشــران متخلف برای بهبود 

وضعیت اطالع رسانی و شفافیت

معاونت توسعه
برنامه های توسعه ای

استقرار سیستم مدیریت ریسک در بورس تهران
بررســی ابزارهای مالی پوشش ســرمایه ای برای تأمین مالی در 

)Capital Protection Products( بازارهای سرمایه
بررســی ابزارهای افزایش بازدهی برای تأمین مالی در بازارهای 

)Yield Enhancement Products( سرمایه
بررسی سازوکار بالک چین و چگونگی کارکرد آن در بازارهای سرمایه 

)Block Chain(

بررسی چارچوب حاکم بر معامالت دارندگان اطالعات نهانی سرمایه
بررســی راهکارهای توسعه بازار مشــتقه و طراحی شاخص های 

مرتبط با ابزار مشتقه
مطالعه چگونگی بهبود کارکردهای بازار سرمایه در اقتصاد ملی

بررسی عوامل تأثیرگذار بر نقدشوندگی بازار در بورس تهران و ارایه 
راهکارهای افزایش آن

اقدامات انجام شده

برگزاری جلســات مســتمر پایش و کنترل فصلی روند پیشرفت 
برنامه ها

برگزاری جلسات فصلی کمیته ریسک و راهبرد
برگزاری 2 ســمینار آموزشــی در تاالرهای مناطق و دانشگاه ها به 
منظور افزایش دانش سرمایه گذاران در حوزه ابزارها و نهادهای جدید

برگزاری بیش از 18,500 نفر ساعت دوره تخصصی برای فعاالن بازار، 
کارگزاران و دوره های عمومی، فرهنگ سازی و ناشران

چاپ و انتشار 3 کتاب و 2 بروشور
حمایت از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی
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 اهداف و برنامه های آتی 

معاونت پشتیبانی
برنامه های توسعه ای

نهایی سازی و تصویب »شناسنامه های مشاغل بورس«
بازنگری نظام پرداخت حقوق و مزایا و ارزیابی عملکرد

تدوین آیین نامه سرمایه گذاری
تهیه صورت های مالی بر اساس استانداردهای گزارش گری مالی 

)IFRS( بین المللی
پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری پروژه های IT محور

راه اندازی مرکز عملیات امنیت
بازنگری و بهینه سازی سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران

اهداف
برگزاری 15 نفر ســاعت دوره های آموزشی برای کارکنان مطابق با 

تقویم آموزشی تهیه شده
پیگیری عملیات اجرایی احداث ساختمان جدید بورس

بازنگری و اصالح آیین نامه و دستورالعمل های حوزه مالی و منابع 
انسانی

برگزاری مجمع سال 1397

حوزه مدیرعامل 
برنامه های توسعه ای

استقرار سازوکار اجرایی ماده 35 قانون بازار سرمایه
ایجاد پایگاه داده پرونده های رسیدگی شده در حوزه تخلفات بازار 

سرمایه

بهسازی ســایت انگلیســی بورس اوراق بهادار تهران بر اساس 
استانداردهای بین المللی

اقدامات انجام شده

برگزاری نشست  با اصحاب رسانه و سهامداران
برنامه ریزی انجام بازدید هیأت های خارجی از بورس تهران

انعقاد قراردادهای همکاری و عضویت در مجامع بین المللی
امضای تفاهمنامه با بورس های بین المللی

معاونت بازار
برنامه های توسعه ای

پیشنهاد اصالح ریزساختارهای معامالتی 
انطباق سامانه های نظارتی با قوانین و مقررات اصالح شده و تعریف 
الگوریتم های نظارتی بر اساس استاندارهای نوین و نیازهای نظارتی  

 )Business intelligence-BI(
)Short Sale( تدوین دستورالعمل فروش تعهدی

)Short Sale( راه اندازی سازوکار فروش تعهدی
EBS راه اندازی سازوکار ارسال هشدارهای نظارتی در سامانه

اصالح دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت 

تدوین دستورالعمل های انضباطی جامع فعاالن بازار سرمایه 
اصالح دستورالعمل بازارگردانی اوراق بهادار

ساخت گزارش های نظارتی در حوزه پول شویی بر اساس قوانین 
اعالم شده از سوی سازمان بورس

تهیه بولتن و محتوای آموزشی در حوزه مبارزه با پول شویی
ایجاد پایگاه داده معامله گران و شرکت های کارگزاری  

عملیاتی کردن معامالت سهام عدالت در بورس اوراق بهادار تهران 
براساس سیاست های کالن دولت
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آینده نگاری 
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تازه ترین اجامع تحلیل گران در تیرماه منترش شد

آینده نگاری سود 98
تهیه کننده: شرکت 

مشاوره سرمایه گذاری 
پرتو آفتاب کیان
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نتایج دوازدهمین دوره برنامه اجامع تحلیلگران)IranCR(، در خصوص پیش 

بینی سود نارشان رشکت های بورسی منترش شد. 75 مشارکت کننده در قالب 

51 نهاد مالی و همچنین صاحب نظران مستقل، در این برنامه رشکت کرده اند. 

82 رشکت بزرگ بازار که در مجموع 60  درصد ارزش بازار بورس و فرابورس را به 

خود اختصاص داده اند، مورد پرسش از تحلیلگران قرار گرفته اند.

اهم نتایج گزارش 
1-تحلیلگران بازار، در مورد قیمت دالر آزاد و همچنین قیمتهای جهانی، نسبت 

به اردیبهشــت ماه)آخرین دوره برنامه اجامع( محتاط تر شده اند. در حالیکه 

در اردیبهشــت ماه، تحلیلگران قیمت دالر آزاد را در انتهای سال 98، به طور 

میانگین 17500 فرض کرده بودند، در این دوره، انتظارات خود را به 14500 

کاهش داده اند. همچنین، میانگین قیمت ریالی کاالهای پایه برای رشکت های 

بورسی، در حدود 5  درصد نسبت به اردیبهشت ماه کاهش یافته است.  

2-علی رغم انتظارات محتاطانه تر نسبت به دالر و قیمت کاالهای پایه، پیش 

بینی سودآوری رشکت های بزرگ بازار، نسبت به آخرین دوره گزارش در انتهای 

اردیبهشت، 6 درصد افزایش یافته است. بیشرتشدن احتامل تک نرخی شدن 

ارز،)اثر گذار بر صنایع دارو و غذا(  لحاظ شدن سود تسعیر در برخی صنایع)تاثیر 

گذار بر صنایع  متانول و ال پی جی ( و وقــوع افزایش نرخ با اهمیت در دو ماه 

گذشته)سنگ آهن، روانکار و سیامن(، علت اصی بهبود سودآوری رشکت های 

بزرگ بوده است. 

3-نسبت قیمت به درآمد بازار بر اساس سودآوری آتی رشکت های بزرگ به عدد 

4.3  رسیده است که در مقایسه با آخرین دوره برنامه اجامع ، نزدیک به 0.3 واحد 

رشد کرده است. صنایع روی)3.3( ، فوالد)3.6( و اوره )3.8(  کمرتین نسبت 

قیمت به درآمــد و تکنولوژی)9( ، مرصفــی رضوری)6.8(  و ارتباطات)5.1(، 

بیشرتین نسبت قیمت به درآمد را بر اساس سودآوری آتی دارند. 

4-نتایج دوازدهمین گزارش اجامع نشــان دهنده وجود انتظارات قوی  برای 

کسب سودآوری مناسب در ســال 1398 اســت. با وجود افت دالر و کاهش 

قیمتها در بورس کاال، برآورد 51 نهاد مالی و صاحبنظر  مســتقل بازار  نشــان 

می دهد رشایط سودآوری رشکت های بزرگ بازار در سال جاری جذاب و قابل 

دفاع است. به نظر می رســد این موضوع، حامیت کننده اصلی بازار در کوتاه 

مدت خواهد بود.  

برنامه اجامع تحلیلگران با مشارکت و اعتامد بخش بزرگی از فعاالن و تحلیلگران 

بازار رسمایه تهیه شده است. امیدواریم این تالش قدمی در جهت افزایش کارایی 

بازار رسمایه  و در نهایت حفاظت بیشرت  از منافع عموم رسمایه گذاران باشد.

نکات مهم مطالعه گزارش 
1- برای رشکت هایی که ســال مالی آنها در بهار سال 1398 به پایان می رسد 

)منادهای حکشتی، تیپیکو، واحیا، فارس و تاپیکو(، منظور از سال مالی 1398 

و 1399 به ترتیب سال مالی منتهی به بهار 1398 و 1399 است.

2- برای رشکت هایی که سال مالی آنها در تابستان سال 1398 به پایان می رسد 

)منادهای شپدیس و پارسان(، منظور از سال مالی 1398 و 1399 به ترتیب 

سال مالی منتهی به تابستان 1398 و 1399 است. 

3- برای رشکت هایی که سال مالی آنها در پاییز سال 1398 به پایان می رسد 

)منادهای سپ، شــیران، پکویر، کگهر، شوینده، شــگل، شپاکسا، غبشهر، 

غامرگ، وغدیر، چکاپا و بکهنوج(، منظور از سال مالی 1398 و 1399 به ترتیب 

سال مالی منتهی به پاییز 1398 و 1399 است.  

4- رسی دوم جداول مربوط به سود سال مالی رشکت هایی است که در نکات 

اول تا سوم ذکر شده است. سعی شده که مفروضات کالِن مورد استفاده توسط 

تحلیلگران نیز در این صفحه آورده شود. 

5- رشد سودآوری بازار بدون رشد سودآوری ومبلت محاسبه شده است. علت 

این موضوع، شناسایی تسعیر ارز یکباره در این مناد است )با در نظر گرفنت رشد 

سودآوری ومبلت رشد سود خالص بازار 14 درصد خواهد بود(.

6- نسبت قیمت به درآمد پیرشو )P/E Forward( برای رشکت های ذکر شده 

در نکات اول تا سوم با توجه زمان باقی مانده )یا متام شده( تا پایان سال مالی 

آنها در سال 1398 محاسبه شده است. به طور مثال برای مناد تیپیکو با توجه 

به امتام سال مالی )اردیبهشت 98( از سود سال مالی منتهی در بهار 1399 

استفاده شده و یا برای مناد غبشهر با توجه به اینکه حدود نیم سال از سال مالی 

فعلی باقی مانده، از میانگین سود سال مالی منتهی در پاییز 1398 و 1399 

استفاده گردیده است. 

 سود مورد اجامع چیست؟ 

»ســود مورد اجامع« یک رشکت، میانگین پیش بینی تحلیلگران بازار از سود 

خالص آن رشکت است. گزارش سود آوری مورد اجامع، با مشارکت رشکت های 

کارگزاری، تامین رسمایه، مشــاور رسمایه گذاری، ســبدگردانی و تحلیلگران 

ماهنامه بورس گزارش ویژه ای را بر اساس اجامع تحلیل گران خربه، بازاررسمایه در خصوص »آینده نگاری سود نارشان بورسی برای سال 1398« منترش کرد.  

 ،P/E ،بر اساس این گزارش که از سوی رشکت مشاور رسمایه گذاری پرتو آفتاب کیان تهیه شده، پیش بینی متغیرهایی از جمله سود خالص،رشد سودآوری

ریسک پیش بینی سودخالص، انجام شده است.هم چنین در این گزارش ، برخی از مهمرتین و اثرگذار ترین متغیرهای کالن اقتصادی جهانی و داخلی، مورد 

توجه و تحلیل خربگان مالی قرار گرفته است. متدولوژی و روش محاسبه متغیرهای ذکر شده در گزارش، در ادامه ذکر شده است.



ن
را

 ایـ
ـه

ـای
رم

ســ
ر 

ازا
ه بـ

انـ
سـ

ن ر
ـیـ

سـت
خـ

نـ
مســتقل تهیه می شــود. همه مشــارکت کنندگان در تهیه این گزارش عضو 

»کمیته راهربی« هستند. اعضای کمیته به صورت فصلی درباره روش شناسی 

تهیه گزارش، منادهای تحت پوشــش و دســتورالعمل مشــارکت در گزارش 

تصمیم گیری می کنند. 

در حال حارض، برای محاسبه میانگین نظرات مشارکت کنندگان، وزن یکسانی 

به همه آن ها داده می شود. در آینده بنابر نظر کمیته راهربی، ممکن است وزن 

مشارکت کنندگان با توجه به سابقه دقت پیش بینی آنها، بر اساس روشی که بعداً 

ترشیح می شود، تغییر کند. 

متدولوژی محاسبه سود مورد توافق 
بنا بــر توافق مشــارکت کنندگان در این برنامه، ســودآوری رشکت های تحت 

پوشش، با توجه به متدولوژی زیر محاســبه و میانگین آن به عنوان سود مورد 

اجامع اعالم می شود: 

1. دوره زمانی پیش بینی سود: تحلیلگران به صورت سنتی با پیش بینی سود 

رشکت ها برای یک سال مالی آشــنایی دارند. اما رسعت باالی تحوالت و نرش 

اطالعات از یک ســو و واکنش بازار به صورت های مالی فصلی از سوی دیگر، 

تخمین سود رشکت ها در افق فصلی را نیز رضوری ساخته است. بنابراین، هر 

تحلیلگر در هر دوره مشارکت در گزارش سود مورد توافق، سود هر مناد را در دو 

افق زمانی – فصل جاری و سال مالی جاری – تخمین می زند. در فصل چهارم 

هر سال مالی، به جای سال مالی جاری، سال مالی آتی پیش بینی می شود. 

برای مثال، برای رشکت هایی که سال مالی آن ها منتهی به 29 اسفند 97 است، 

طی فصول بهار، تابستان و پاییز، عملکرد رشکت در هامن فصل و سال مالی 

97 پیش بینی می شود و طی فصل زمستان، عملکرد رشکت در فصل زمستان 

و سال مالی 98 پیش بینی می شود.

2. تناوب به روزرسانی: بنا بر توافق مشــارکت کنندگان، مقرر شده تا گزارش 

سودآوری مورد اجامع در هر فصل، دوبار به روز شود.

3. سود تلفیقی، ســود رشکت اصلی: در مواردی که اختالف بین سود رشکت 

اصلی و سود تلفیقی زیاد باشد، معموالً ســود تلفیقی مبنای ارزش گذاری و 

معامالت است. به همین دلیل، بنا به تشخیص کمیته راهربی برای آن دسته از 

رشکت ها که اختالف زیادی بین سود اصلی و تلفیقی آن ها مشاهده می شود، 

سود تلفیقی پیش بینی خواهد شد. رشکت هایی که هم اکنون در گزارش سود 

مورد اجامع مشمول قاعده تلفیق می شوند، عبارتند از: رمپنا، اخابر، سیستم، 

خبهمن، تایرا، کروی، فاسمین و کاما. 

4. مفروضات مدل های مالی: سود پیش بینی شــده با استفاده از مدل های 

مالی، کامالً وابســته به مفروضات مورد استفاده تحلیلگر هستند. با توجه به 

اختالف نظر متداول بین تحلیلگــران درباره مفروضات کالن، هر تحلیلگر در 

پیش بینی سود رشکت ها، از مفروضاتی استفاده می کند که فکر می کند معرف 

محتمل ترین سناریو هستند. طبیعی است که پراکندگی نظرات در افق زمانی 

یک ساله، بیش از پراکندگی نظرات در افق زمانی فصلی باشد. 

5. متغیرهای کالن و قیمت جهانی کاالهــای پایه: تحلیگران هامن اعدادی 

که در  مدل های مالی خود برای پیش بینی ســود رشکت ها استفاده کرده اند 

را به عنوان پیش بینی خود از این متغیرها در بازه های مورد نظر قرار می دهند. 

بنابراین، این اعــداد در واقع تخمین تحلیلگــران از میانگین این متغیرها در 

بازه های زمانی مورد نظر )نه وضعیت متغیرها در پایان دوره( را نشان می دهد.

توجه: گزارش سودآوری مورد اجامع، تنها میانگین نظرات تحلیلگران بازار در 

مورد سودآوری رشکت ها را  ارائه می کند. بر این اساس، انتشار این گزارش، به 

معنی پیشنهاد فروش یا خرید سهام یا هرگونه اوراق بهادار دیگر توسط نارش 

نیست و نارش مسئولیتی از این بابت بر عهده ندارد.

اجامع تحلیل گران: پیش بینی سود رشکت ها در سال 1398                                                                                                                                       زمان گزارش: تیر 1398

مشارکتحد باالمیانگینحد پایینمنادصنعت

فوالد

9101,3572,34451فوالد
1,5652,4283,30038فخوز
7501,2321,88025هرمز
23038052019ذوب
8601,2731,76411فوالژ
7001,1761,80037کاوه
9701,5872,28016چدن
1,1401,5532,08031ارفع

سنگ آهن

7,96811,07314,0008واحیا
7201,5002,15031کنور
8001,1601,50036کچاد
1,1501,5222,00035کگل
1,6002,7753,75033کگهر

روی
1,9003,7655,50035فاسمین

2,5004,0656,00026کاما
1,5002,2723,00012کروی

8201,3451,80052فملیمس

اوره

3,2344,2536,00032شپدیس
1,4002,1402,63023کرماشا
3,1204,0515,50030خراسان
1,8012,3553,25024شیراز

الفین
2,2003,0494,30030جم

1,0001,8102,20030شاراک
8001,5182,20016شغدیر

LPG/متانول

5,00012,05626,00048زاگرس
5,7409,09715,00030شخارک
2,00013,26324,75039شفن
8,45010,59413,92531پارس

مشارکتحد باالمیانگینحد پایینمنادصنعت

پاالیشی

3,8005,4857,05317شربیز
2,9004,1784,89924شبندر
1,0901,9432,45017شرتان
2,4003,1023,80030شپنا

روانکار

3,0003,9435,00019شبهرن
1,6012,4293,50017رشانل
5,00010,50318,12325شسپا
1,2692,5873,72015شنفت

یوتیلیتی

6261,9525,46018بفجر
9002,0764,3205مبپنا

1,5001,8532,3604بکهنوج
1,5002,4563,95422مبین

محصوالت 
شیمیایی

1,4002,0943,00024شیران

1,7002,3873,30012کطبسزغال سنگ

7009151,20014چکاپاکاغذسازی

هلدینگ های 
پرتوشیمی و 

فلزی

35055880011تاپیکو
1,0431,4602,20012فارس
5808121,4148میدکو
8901,0631,3008وبانک

8009111,13524وصندوق
60071494022وغدیر
7459201,15412ومعادن
1,0001,1541,32621پارسان

ارتباطات
1,8502,1182,45017همراه
46958978617اخابر
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مشارکتحد باالمیانگینحد پایینمنادصنعت

تکنولوژی

1,2621,4691,7006آپ
4475426508رتاپ

40058174010رکیش
8661,0691,3585سپ

7439911,2007سیستم
1,6541,9842,4005پرداخت

سالمت

1,8002,4474,00019تیپیکو
5,0006,0187,5008کاسپین

1,0001,3531,9009دالرب

خدمات مالی
6002,0365,3007ومبلت
7009341,2008وخاور

حمل و نقل
2,4003,0734,0007حسینا

1,0002,0743,0008حکشتی

شیشه
5757861,00010کرازی
6959501,4008کهمدا

ساختامن
7431,1301,50011ساروم
6849661,25617سخوز

مرصفی 
بادوام

1,2802,0822,80013تایرا
1,9003,0944,00015مادیرا

2451,0551,50021پکرمان
6017741,1008پکویر

کاالی 
مرصفی 
رضوری

4,0005,7697,43915افق
2,2972,9013,30012شوینده
1,1041,8682,50012شپاکسا
1,2911,8212,10015شگل

3301,1202,00016غبشهر
47072383010غشهداب

5009351,3007غامرگ
2,0002,2262,5404قزوین

برای سال 1398

متغیرهای 
کالن و 

قیمت جهانی 
کاالهای 

پایه

ــــــــــــــــــــــــــــ نرخ دالر بازار آزاد
5265030-بازدهی امالک

بازدهی شاخص کل 
بورس

20608038

50627040میانگین قیمت نفت
میانگین نرخ 

دالر)نیام(
100,000116,465135,00043

میانگین نرخ دالری 
LPG

34041350023

میانگین نرخ دالری 
اوره صادراتی

20023128032

میانگین نرخ دالری 
متانول صادراتی

25026930035

میانگین نرخ دالری 
پلی اتیلن صادراتی

8701,0181,15024

میانگین نرخ ریالی 
روی

240,000288,055337,50033

میانگین نرخ ریالی 
شمش فوالد

35,00041,11250,00038

میانگین نرخ ریالی 
مس

600,000676,925796,50036

میانگین نرخ ریالی 
ورق گرم

45,00052,94765,00035

30395034نرخ تورم

مشارکتحد باالمیانگینحد پایینمنادصنعت
برای سال 1399

سنگ آهن
14,00019,97025,0008واحیا
2,0004,1026,00017کگهر

3,6805,3476,50020شپدیساوره
80011511,4006چکاپاکاغذسازی

هلدینگ های 
پرتوشیمی و 

فلزی

5006277555تاپیکو
1,2271,6762,5005فارس
6008221,14812وغدیر
1,1401,3551,87612پارسان

1,0651,2851,5004سپتکنولوژی
2,4503,3804,00015تیپیکوسالمت

1,2002,6183,1724حکشتیحمل و نقل
محصوالت 
شیمیایی

1,3402,1602,80011شیران

مرصفی 
بادوام

9501,4552,4003پکویر

کاالی 
مرصفی 
رضوری

2,4403,1143,5006شوینده
1,8002,0562,4605شپاکسا
1,7002,1542,5406شگل

1,2001,6952,5007غبشهر
1,7002,0112,5833غامرگ

توضیح :  *برای مناد های فاسمین، کروی، کاما، تایرا، پکرمان، تیپیکو، اخابر، 

سیستم، شوینده، حکشــتی و هلدینگ های پرتوشیمی و فلزی، سود فصل و 

کل سال به صورت تلفیقی پیش بینی شده است. برای سایر رشکت ها مبنای 

پیش بینی، سود رشکت اصلی است و سود رسمایه گذاری رشکت های تابعه، در 

فصل مربوطه پیش بینی و اضافه می شود. مقدار پیش بینی شده برای متغیرهای 

کالن و قیمت های جهانی، میانگین این مقادیر در مقاطع فصل و ســال مورد 

پیش بینی است. 

**پیش بینی سود آوری رشکت ها برای سال 1399 برای رشکت هایی انجام شده 
که سال مالی آنها ، تا قبل از اسفند 1399 به پایان می رسد.  

مشارکتحد باالمیانگینحد پاییننوع متغیرعنوان

برای سال 1399

متغیرهای 
کالن و 

قیمت جهانی 
کاالهای 

پایه

ــــــــــــــــــــــــــــ نرخ دالر بازار آزاد

2042016-بازدهی امالک

بازدهی شاخص کل 
20234520-بورس

40618021میانگین قیمت نفت

120,000140,043170,00023میانگین نرخ دالر)نیام(

میانگین نرخ دالری 
LPG35042255014

میانگین نرخ دالری 
20023630017اوره صادراتی

میانگین نرخ دالری 
23026735016متانول صادراتی

میانگین نرخ دالری 
9501,0221,18113پلی اتیلن صادراتی

میانگین نرخ ریالی 
240,000333,701459,00016روی

میانگین نرخ ریالی 
34,00046,53562,00018شمش فوالد

میانگین نرخ ریالی 
600,000770,4901,020,00017مس

میانگین نرخ ریالی 
45,00059,56782,05118ورق گرم

20264015نرخ تورم
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اجامع تحلیل گران: پیش بینی سود رشکت ها در فصل بهار سال 1398                                                                                                                         زمان گزارش: تیر 1398

مشارکتحد باالمیانگینحد پایینمنادصنعت

فوالد

25030940033فوالد

32055380027فخوز

17229550019هرمز

508311210ذوب

1503094509فوالژ

17028245022کاوه

19031440010چدن

18533850020ارفع

سنگ آهن

19531253819کنور

15025440022کچاد

19230950023کگل

40063090014کگهر

روی

3508991,35022فاسمین

906881,38011کاما

104409603کروی

20031442531فملیمس

اوره

7729491,37518خراسان

1171,0602,26415شپدیس

40256695013شیراز

40051062514کرماشا

الفین

40067795018جم

30443052020شاراک

19331645412شغدیر

LPG/متانول

1,2003,5747,00028زاگرس

1,2002,1473,40920شخارک

4653,1625,00022شفن

1,3652,4373,67015پارس

پاالیشی

1,1321,4101,7109شربیز

7429841,18713شبندر

2724595628شرتان

60071580017شپنا

روانکار

3817061,23013شبهرن

11642670011رشانل

1,5002,5794,53015شسپا

2605076408شنفت

یوتیلیتی

16535670012بفجر

1653205703مبپنا

134303-400بکهنوج

37059690014مبین

مشارکتحد باالمیانگینحد پایینمنادصنعت

شیشه
1441672005کرازی

1742342814کهمدا

2834157009کطبسزغال سنگ

ساختامن
1802493506ساروم

18424835010سخوز

ارتباطات
4507421,0008همراه

101331987اخابر

تکنولوژی

3153384005آپ

1001151347رتاپ

8012718010رکیش

1252052704سپ

1852212505سیستم

3724646005پرداخت

خدمات مالی
1358542,9904ومبلت

1401782306وخاور

حمل و نقل
4506268206حسینا

2006381,0404حکشتی

سالمت

5371,2442,0404تیپیکو

2002894366دالرب

8601,01512004کاسپین

مرصفی 
بادوام

3113944667تایرا

4016331513پکرمان

1001281566پکویر

کاالی 
مرصفی 
رضوری

7001,1611,8608افق

252988504شوینده

2504386508شپاکسا

30042760010شگل

5716337710غبشهر

851272008غشهداب

402255955غامرگ

1003135103قزوین

*بـــرای مناد هـــای فاســـمین، کـــروی، کامـــا، تایـــرا، پکرمـــان، تیپیکـــو، اخابـــر، 
ـــود  ـــزی، س ـــیمی و فل ـــای پرتوش ـــتی و هلدینگ ه ـــوینده، حکش ـــتم، ش سیس

فصـــل و کل ســـال بـــه صـــورت تلفیقـــی پیش بینـــی شـــده اســـت. بـــرای 

ـــود  ـــت و س ـــی اس ـــت اصل ـــود رشک ـــی، س ـــای پیش بین ـــا مبن ـــایر رشکت ه س

ـــه  ـــی و اضاف ـــه پیش بین ـــل مربوط ـــه، در فص ـــای تابع ـــذاری رشکت ه رسمایه گ

می شـــود. مقـــدار پیش بینـــی شـــده بـــرای متغیرهـــای کالن و قیمت هـــای 

جهانـــی، میانگیـــن ایـــن مقادیـــر در مقاطـــع فصـــل و ســـال مـــورد پیش بینـــی 

اســـت.
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تغییر تخمین تحلیلگران از سود رشکت ها در سال 1398 نسبت به آخرین پیش بینی در اردیبهشت ماه 98                                                                          زمان گزارش: تیر 1398

منادصنعت
تخمین 98 

قبلی

تخمین 

98 جدید
رشد

رشد 

صنعت

فوالد

%1-1,3691,357فوالد

-1%

%8-2,6442,428فخوز

%1,1601,1761کاوه

%8431,27351فوالژ

%8-1,6841,553ارفع

%1,3491,58718چدن

%4-1,2871,232هرمز

%5-400380ذوب

سنگ  آهن

%13-12,68911,073واحیا

5%

%5-1,5821,500کنور

%2-1,1831,160کچاد

%7-1,6371,522کگل

%1,9812,77540کگهر

روی

%3-2,3342,272کروی

13% %3,2223,76517فاسمین

%3,2764,06524کاما

%5%1,2861,3455فملیمس

اوره

%1,9442,14010کرماشا

4%
%3,7264,0519خراسان

%4,2404,2530شپدیس

%2,1942,3557شیراز

الفین

%2-3,1053,049جم

-1% %1,7601,8103شاراک

%1,4341,5186شغدیر

LPG/متانول

%11,31313,26317شفن

13%
%8,4329,0978شخارک

%9,32810,59414پارس

%10,74712,05612زاگرس

پاالیشی

%6-2,0601,943شرتان

-4%
%4-3,2213,102شپنا

%5-4,4194,178شبندر

%5,3465,4853شربیز

شیشه
%10-877786کرازی

-2%
%9209503کهمدا

%6%8659156چکاپاکاغذسازی 

محصوالت 
شیمیایی

%22%1,7112,09422شیران

ساختامن
%76696626سخوز

27%
%8801,13028ساروم

روانکار

%10,02010,5035شسپا

10%
%2,3082,4295رشانل

%3,4693,94314شبهرن

%2,2112,58717شنفت

یوتیلیتی

%8-2,6632,456مبین

-15% %37-3,1031,952بفجر

%1-2,1062,076مبپنا

%5%5595895اخابرارتباطات

سالمت
%1,9922,44723تیپیکو

13%
%10-1,4981,353دالرب

حمل و نقل
%1,3212,07457حکشتی

52%
%8-3,3243,073حسینا

منادصنعت
تخمین 98 

قبلی

تخمین 

98 جدید
رشد

رشد 

صنعت

مرصفی 
بادوام

%1,6002,08230تایرا

13% %12-1,1961,055پکرمان

%42477483پکویر

مرصفی 
رضوری

%2,5182,90115شوینده

16%

%3-744723غشهداب

%17-2,2421,868شپاکسا

%1,6291,82112شگل

%61193553غامرگ

%9301,12020غبشهر

%4,7505,76921افق

تکنولوژی

%8-586542رتاپ

1%

%5555815رکیش

%90499110سیستم

%1-2,0031,984پرداخت

%1,4561,4691آپ

%1,0451,0692سپ

هلدینگ های 
پرتوشیمی و 

فلزی

%80791113وصندوق

16%

%6597148وغدیر

%40355838تاپیکو

%1,0241,15413پارسان

%67481220میدکو

%1,3231,46010فارس

%81992012ومعادن

رشد سود خالص بازار: % 6.4

متغیرهای 
کالن و 

قیمت جهانی 
کاالهای 

پایه

%22%60%49بازدهی شاخص کل

%2-%26%27بازدهی امالک

نرخ تورم نقطه به نقطه 
در انتهای سال

42%39%-7%

ـــــــــــــــــــــمیانگین نرخ دالر

نرخ دالرآزاد در انتهای 
سال

ـــــــــــــــــــــ

%8-6762میانگین قیمت نفت

%8-447413نرخ دالری ال.پی.جی.

 نرخ دالری اوره 
صادراتی

2272312%

نرخ دالری پلی اتیلن 
صادراتی

1,0201,0180%

نرخ دالری متانول 
صادراتی

282269-5%

%4-300,611288,055 نرخ ریالی روی

%5-43,48041,112 نرخ ریالی شمش فوالد

%4-706,750676,925 نرخ ریالی مس

%8-57,24852,947نرخ ریالی ورق گرم

*برای مناد های فاسمین، کروی، کاما، تایرا، پکرمان، تیپیکو، اخابر، سیستم، 
شوینده، حکشتی و هلدینگ های پرتوشیمی و فلزی، سود فصل و کل سال به 

صورت تلفیقی پیش بینی شده است. برای سایر رشکت ها مبنای پیش بینی، 

ســود رشکت اصلی اســت و ســود رسمایه گذاری رشکت های تابعه، در فصل 

مربوطه پیش بینی و اضافه می شــود.  مقدار پیش بینی شده برای متغیرهای 

کالن و قیمت های جهانی، میانگین این مقادیر در مقاطع فصل و سال مورد 

پیش بینی است.
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P/E  صنعتP/Eسود هر سهمقیمتمنادصنعت

یوتیلیتی

9,3631,9524.8بفجر

5.1
28,0892,07613.5مبپنا

9,9002,4564.0مبین

7,8461,8534.2بکهنوج

سالمت

13,8003,3804.0تیپیکو

4.5 35,0006,0185.8کاسپین

7,1501,3535.3دالرب

 ساختامن 
4,8001,1304.2ساروم

4.8
4,9699665.1سخوز

مرصفی 
بادوام

9,9872,0824.8تایرا

5.4
18,0013,0945.8مادیرا

5,1911,0554.9پکرمان

6,9271,1156.2پکویر

حمل و نقل
15,3873,0735.0حسینا

2.3
5,3402,6182.1حکشتی

کاالی 
مرصفی 
رضوری

54,7955,7699.4افق

6.8

9,2903,0073.1شوینده

105901,9875.3شگل

4,1937235.8غشهداب

6,0021,4734.1غامرگ

11,4402,2265.1قزوین

9,4401,9624.8شپاکسا

6,1801,4084.5غبشهر

تکنولوژی

3,0205425.6رتاپ

9.0

3,3505815.8رکیش

6,7409916.8سیستم

14,9291,9847.5پرداخت

15,2401,46910.4آپ

12,4341,17710.5سپ

هلدینگ های 
پرتوشیمی و 

فلزی

5,9501,6763.6فارس

4.0

4,4501,0634.2وبانک

4,7401,3053.6پارسان

3,3499113.7وصندوق

2,3677683.1وغدیر

2,6206274.1تاپیکو

4,1909204.6ومعادن

5,2028126.4میدکو

میانگین وزنی P/E رشکت های بزرگ بازار: 4.3

*برای مناد های فاسمین، کروی، کاما، تایرا، پکرمان، تیپیکو، اخابر، سیستم، 
شوینده، حکشتی و هلدینگ های پرتوشیمی و فلزی، سود فصل و کل سال به 

صورت تلفیقی پیش بینی شده است. برای سایر رشکت ها مبنای پیش بینی، 

ســود رشکت اصلی اســت و ســود رسمایه گذاری رشکت های تابعه، در فصل 

مربوطه پیش بینی و اضافه می شــود. مقدار پیش بینی شده برای متغیرهای 

کالن و قیمت های جهانی، میانگین این مقادیر در مقاطع فصل و سال مورد 

پیش بینی است.

اجامع تحلیل گران: Forward P/E  ) بر اساس سود مورد اجامع سال 1398(                                                                                                             زمان گزارش: تیر 1398

P/E  صنعتP/Eسود هر سهمقیمتمنادصنعت

فوالد

4,4251,3573.3فوالد

3.6

8,0902,4283.3فخوز

6,3001,2734.9فوالژ

1,6353804.3ذوب

5,6501,2324.6هرمز

4,8311,1764.1کاوه

5,9811,5533.9ارفع

7,9001,5875.0چدن

سنگ آهن

5,0251,1604.3کچاد

4.4

6,7881,5004.5کنور

7,4291,5224.9کگل

15,2823,4384.4کگهر

40,50019,9702.0واحیا

روی

12,7303,7653.4فاسمین

3.4 6,9992,2723.1کروی

16,3554,0654.0کاما

4,4091,3453.33.3فملیمس

اوره

8,6982,1404.1کرماشا

3.8
17,8905,0743.5شپدیس

15,6004,0513.9خراسان

9,1002,3553.9شیراز

الفین

11,9303,0493.9جم

4.3 6,9311,8103.8شاراک

6,8701,5184.5شغدیر

LPG/متانول

74,00013,2635.6شفن

4.7
67,5009,0977.4شخارک

47,14910,5944.5پارس

53,69512,0564.5زاگرس

پاالیشی

8,2831,9434.3شرتان

4.0
11,4703,1023.7شپنا

15,3504,1783.7شبندر

26,6495,4854.9شربیز

ارتباطات
11,0002,1185.1همراه

5.1
3,0005895.1اخابر

شیشه
5,3777866.8کرازی

6.4
5,8509506.2کهمدا

خدمات مالی
4,3009344.6وخاور

2.4
4,1902,0362.1ومبلت

11,7502,3874.94.9کطبسذغال سنگ

5,3561,0335.25.2چکاپا کاغذسازی 

 محصوالت 
شیمیایی 

11,0012,1275.15.1شیران

روانکار

19,1013,9434.8شبهرن

5.1
53,05310,5035.1شسپا

14,9672,5875.8شنفت

12,3202,4295.1رشانل
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ریسک پیش بینیمشارکتسال 98منادصنعت

فوالد

1,35751فوالد
2,42838فخوز
1,27311فوالژ
38019ذوب
1,23225هرمز
1,17637کاوه
1,55331ارفع
1,58716چدن

سنگ آهن

1,16036کچاد
1,50031کنور
2,77533کگهر
1,52235کگل
11,0738واحیا

روی
3,76535فاسمین

2,27212کروی
4,06526کاما

اوره

4,25332شپدیس
2,14023کرماشا
4,05130خراسان
2,35524شیراز

1,34552فملیمس

الفین
3,04930جم

1,81030شاراک
1,51816شغدیر

LPG/متانول

13,26339شفن
10,59431پارس

9,09730شخارک
12,05648زاگرس

پاالیشی

3,10230شپنا
4,17824شبندر
1,94317شرتان
5,48517شربیز

روانکار

3,94319شبهرن
10,50325شسپا
2,58715شنفت
2,42917رشانل

یوتیلیتی

1,95218بفجر
2,0765مبپنا
2,45622مبین

1,8534بکهنوج

ارتباطات
2,11817همراه
58917اخابر

2,38712کطبسذغال سنگ
91514چکاپاکاغذسازی
محصوالت 
2,09424شیرانشیمیایی

شیشه
78610کرازی
9508کهمدا

حمل و نقل
3,0737حسینا

2,0748حکشتی

تکنولوژی

1,4696آپ
5428رتاپ

58110رکیش
1,0695سپ

9917سیستم
1,9845پرداخت

ریسک پیش بینیمشارکتسال 98منادصنعت

سالمت
2,44719تیپیکو
6,0188کاسپین

1,3539دالرب

ساختامن
1,13011ساروم
96617سخوز

مرصفی بادوام

2,08213تایرا
3,09415مادیرا

1,05521پکرمان
7748پکویر

خدمات مالی 
2,0367ومبلت
9348وخاور

کاالی مرصفی 
رضوری

5,76915افق
2,90112شوینده
1,82115شگل

72310غشهداب
9357غامرگ
2,2264قزوین

1,86812شپاکسا
1,12016غبشهر

هلدینگ های 
پرتوشیمی و 

فلزی

1,0638وبانک
1,46012تاپیکو
8128فارس
86624میدکو

91124وصندوق
71422وغدیر
92012ومعادن
1,15421پارسان

متغیرهای کالن 
و قیمت جهانی 

کاالهای پایه

6038%بازدهی شاخص کل
2630%بازدهی امالک

نرخ تورم نقطه به 
3934%نقطه در انتهای سال

ـــــــــــــــــــــمیانگین نرخ دالر
نرخ دالرآزاد در انتهای 

ـــــــــــــــــــــسال

6240میانگین قیمت نفت
41323نرخ دالری ال.پی.جی.

 نرخ دالری اوره 
23132صادراتی

نرخ دالری پلی اتیلن 
1,01824صادراتی

نرخ دالری متانول 
26935صادراتی

288,05533 نرخ ریالی روی
 نرخ ریالی شمش 

41,11238فوالد

676,92536 نرخ ریالی مس
52,94735نرخ ریالی ورق گرم

*برای مناد های فاسمین، کروی، کاما، تایرا، پکرمان، تیپیکو، اخابر، سیستم، 
شوینده، حکشتی و هلدینگ های پرتوشیمی و فلزی، سود فصل و کل سال به 

صورت تلفیقی پیش بینی شده است. برای سایر رشکت ها مبنای پیش بینی، 

ســود رشکت اصلی اســت و ســود رسمایه گذاری رشکت های تابعه، در فصل 

مربوطه پیش بینی و اضافه می شــود. مقدار پیش بینی شده برای متغیرهای 

کالن و قیمت های جهانی، میانگین این مقادیر در مقاطع فصل و سال مورد 

پیش بینی است. 

اجامع تحلیل گران: ریسک پیش بینی سود خالص سال مالی 1398                                                                                                                            زمان گزارش: تیر 1398
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کندوکاو بورسی 
بودجه دولت

بررسی جایگاه بازار رسمایه در قانون بودجه سال 1398
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کندوکاو بورسی در بودجه دولت
بررسی تطبیقی قانون بودجه سال 1398 نسبت به الیحه بودجه سال 1398

و قانون بودجه سال 1397 با تأکید بر جایگاه بازار رسمایه

دکتر مهدی ذوالفقاریتهیه کننده: معاونت تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران
نویسنده

تعاریف مربوط به قانون و الیحه بودجه و همچنین ساختار اجزای تشکیل دهنده آن در گزارش »بررسی تطبیقی الیحه بودجه سال 1398 با تأکید بر جایگاه 

بازار رسمایه« ارائه شده است. در این گزارش ابتدا به بررسی عملکرد 9 ماهه نخست بودجه عمومی کشور در سال 1397 پرداخته و در ادامه ارقام کلی مندرج 

در قانون بودجه 1398 بررسی می شود. در بخش دوم و سوم، اقالم عمده رسفصل »واگذاری دارایی مالی« و »متلک دارایی رسمایه ای« مورد تجزیه وتحلیل 

قرار می گیرد. هدف از ارائه بخش های مذکور، پیوند مستقیم اقالم این دو رسفصل با بازار رسمایه کشور است. در ادامه به بررسی جایگاه بازار رسمایه در قانون بودجه 

1398 پرداخته و در پایان جمع بندی و نتیجه گیری ارائه خواهد شد. رویکرد گزارش حارض، رویکرد تطبیقی است. درواقع ارقام قانون بودجه 1398 با ارقام الیحه بودجه 

1398 و قانون و الیحه بودجه سال 1397 مقایسه می شود.  

1- بــررسی عملکــرد دولت
در قانون بودجه 1397

در این بخش با توجه به آخرین آمار منترششده از 

منابع و مصارف عمومی دولت به بررسی عملکرد 

9 ماه نخســت دولت در ســال 1397 بر اساس 

بودجه مصوب نه ماهه 1397 پرداخته می شود. 

بر اســاس آمار منترشه در بخــش منابع عمومی 

دولت، منابع تحقق یافته درآمدهای عمومی دولت 

در 9 ماه نخست سال 1397 در حدود 62 درصد 

مبلغ مصوب این دوره بوده اســت. بــه عبارتی از 

میزان 163 هزار میلیــارد تومان مبلغ مصوب در 

9 ماه نخست ســال 1397، در حدود 101 هزار 

میلیارد تومان تحقق یافته و میزان انحراف دولت 

از مبلغ مصــوب 38 درصد بوده اســت؛ بنابراین 

کرسی بخش درآمدها طی این دوره در حدود 62 

هزار میلیارد تومان است. با بررسی اقالم زیرگروه 

این بخش مشــاهده می شــود که میزان تحقق 

درآمدهای مالیاتــی 72 درصد و ســایر درآمدها 

42 درصد بوده اســت. به عبارتی از مبلغ حدود 

107 هزار میلیارد تومان مبلغ پیش بینی شده از 

درآمدهای مالیاتی، حدود 77 هزار میلیارد تومان 

آن محقق شده است.

برخالف عملکرد کمــرت از مبلغ مصوب رسفصل 

»درآمدهــا«، عملکردهــای رسفصــل »واگذاری 

دارایی های رسمایه ای« حاکــی از تحقق مبلغی 

بیش از رقم مصوب این رسفصل در 9 ماه نخست 

ســال 1397 اســت. مبلغ مصوب 9 ماه نخست 

واگذاری دارایی های رسمایه ای 81 هزار میلیارد 

تومان اســت که در حدود 90 هزار میلیارد تومان 

محقق شــده که بیانگر عملکرد 110 درصدی و 

انحراف 10 درصدی از مبلغ مصوب است؛ بنابراین 

دولــت در این بخش با مــازاد درآمــدی در حدود 

8 هزار میلیارد تومان مواجه شــد. مهم ترین جزو 

این رسفصل منابع حاصــل از نفت و فرآورده های 

نفتی اســت که با تحقق 117 درصدی نسبت به 

مبلغ مصوب 9 ماهه، انحراف 17 درصدی داشته 

است. به عبارتی بر اساس بودجه مصوبه 9 ماهه، 

مقرر بود که در حدود 76 هزار میلیارد تومان درآمد 

از محــل فروش نفــت و فرآورده های نفتی نصیب 

دولت شود که 89 هزار میلیارد تومان محقق شده 

است. افزایش قیمت نفت و نرخ تسعیر ارز دو عامل 

تاثیرگذار بر افزایش درآمدهای نفتی در این دوره 

به حساب می آیند.

هامننــد رسفصــل »واگــذاری دارایی هــای 

رسمایه ای«، عملکرد رسفصل واگذاری دارایی های 

مالی در 9 ماهه نخســت ســال 1397 در حدود 

137 درصد بوده اســت. به عبارتــی طی 9 ماهه 

نخست سال 1397 مقرر بود که از محل واگذاری 

دارایی های مالی معــادل 48 هزار میلیارد تومان 

نصیب دولت شــود اما طــی ایــن دوره، 65 هزار 

میلیارد تومان محقق شده که مازادی در حدود 18 

هزار میلیارد تومان را نشــان می دهد. درمجموع 

می توان بیان داشــت که از مبلغ پیش بینی شده 

292 هزار میلیارد تومان برای منابع عمومی دولت 

طی 9 ماه نخست سال 1397، حدود 256 هزار 

میلیارد تومان محقق شــده که بیانگر تحقق 87 

درصدی مبلغ مصوب بوده است.
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جدول 1. عملکرد 9 ماه نخست بودجه عمومی دولت در سال 1397                                                                                                                                          هزار میلیارد ریال

اجزاء
مصوب 9 ماه 

1397

عملکرد 9 ماهه 

1397

میزان تحقق 

)درصد(
اجزاء

مصوب 9 ماه 

1397

عملکرد 9 ماهه 

1397

میزان تحقق 

)درصد(

7/16344/100962درآمدها

1/22238/193987هزینه ها 3/10742/77172درآمدهای مالیاتی

4/5601/23842سایر درآمدها

3/8137/896110واگذاری دارایی های رسمایه ای
8/46832168متلک دارایی های رسمایه ای

8/7632/894117منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی

8/2326/20287متلک دارایی های مالی7/4767/653137واگذاری دارایی های مالی

7/29244/246384مخارج عمومی دولت7/29248/255987منابع عمومی دولت

منبع: بانک مرکزی

بررســی مخارج هزینه ای طی دوره 9 ماه نخست 

سال 1397 نشــان می دهد که از مبلغ مصوب 

222 هزار میلیــارد تومان در حــدود 194 هزار 

میلیارد تومان محقق شــده کــه بیانگر عملکرد 

87 درصدی است. درواقع دولت حدود 28 هزار 

میلیارد تومان از مخارج پیش بینی شده هزینه ها 

را تامین نکرده است. عملکرد متلک دارایی های 

رسمایه ای که بیانگر بودجه عمرانی است طی 9 

ماه نخست سال 1397 در حدود 68 درصد بوده 

است. به عبارتی از مبلغ پیش بینی شده بودجه 

عمرانی که در حدود 47 هزار میلیارد تومان بود، 

32 هزار میلیارد تومان محقق شده است.

عملکرد متلک دارایی های مالــی نیز طی 9 ماه 

نخست ســال 1397 در حدود 87 درصد بوده و 

دولت از مبلغ پیش بینی شــده 23 هزار میلیارد 

تومان برای این رسفصل در حدود 20 هزار میلیارد 

تومان تامین کرده است. درمجموع از 292 هزار 

میلیارد تومان مخارج پیش بینی شده طی 9 ماه 

نخســت ســال 1397، عمالً  حــدود 246 هزار 

میلیارد تومان محقق شــد که بیانگر تحقق 84 

درصــدی مخارج عمومــی دولت اســت. در یک 

جمع بندی کلی می توان گفت، دولت طی 9 ماه 

نخست ســال 1397 با کرسی منابعی در حدود 

36/5 هزار میلیارد تومان مواجه شده و حدود 46 

هزار میلیارد تومان از هزینه های پیش بینی شده را 

تامین نکرده است.

2- مـروری کلی
بر قانون بودجه سال 1398

بررســی ارقام کلی رسفصل های قانــون بودجه 

1398 نشــان می دهد که ســاختار کلی قانون 

مذکور نسبت به قوانین بودجه سال های گذشته 

تغییر چندانی نداشته است. البته هامنند قانون 

بودجه سال 1397، در بخش مصارف، هزینه های 

رصف شده از محل درآمدهای اختصاصی دولت 

به دو دسته مصارف هزینه ای و مصارف رسمایه ای 

تقسیم شده که این امر بیانگر شفاف سازی دولت 

در مــرصف درآمدهای اختصاصی خود اســت.1 

بررســی رسفصل های قانون بودجه سال 1398 

نشان می دهد که منابع و مخارج بودجه در سال 

جاری نســبت به الیحه بودجــه 1398 و قانون 

بودجه ســال 1397 بــه ترتیب در حــدود 2/4 و 

42/61 درصد افزایش یافته اســت. با بررســی 

جزئی تر قانون بودجه 1398 مشاهده می گردد 

که بودجه عمومی دولت نســبت به قانون بودجه 

ســال 1397 در حــدود 17/16 درصد افزایش 

یافته است. ازاین رو نظر به پیش بینی های صورت 

گرفته در خصوص نرخ تورم در سال 1398، رشد 

17/16 درصــدی بودجــه عمومــی بیانگر عدم 

اعامل سیاست انبســاطی مالی دولت در سال 

جاری است. بودجه عمومی دولت نسبت به الیحه 

بودجه سال 1398 نیز در حدود 8/6 درصد رشد 

داشته است.  البته پیش بینی رشد 52/2 درصدی 

»منابع و مصارف رشکت های دولتی ، مؤسسات 

انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها« نسبت به قانون 

بودجه 1397 با توجه به رشایط اقتصادی ســال 

جاری قابل توجه است. جدول )1( رسفصل های 

اصلی قانون بودجه ســال 1398 را در مقایسه با 

قانون و الیحه بودجــه 1397 و همچنین الیحه 

بودجه 1398 نشــان می دهــد. در بخش منابع 

بودجه عمومی، بیشرتین رشد متعلق به رسفصل 

»واگذاری دارایی های رسمایه ای« اســت. مبلغ 

پیش بینی شده در رسفصل »واگذاری دارایی های 

رسمایــه ای« 158/5 هزار میلیارد تومان اســت 

که نســبت به قانون بودجه 1397 رشد 47/38 

درصدی و نســبت به الیحه بودجه 1398 رشــد 

7/1 درصدی داشت. ازآنجایی که مهم ترین جزء 

این رسفصل مربوط به منابع حاصل از فروش نفت 

و درآمدهای نفتی است، رقم پیش بینی شده برای 

این جزء در قانون بودجه 1398 بالغ بر 153 هزار 

میلیارد تومان اســت که نســبت به قانون بودجه 

سال 1397 رشد 51/5 درصدی را داشته است. 

با توجه به اینکه قیمت هر بشکه نفت خام در قانون 

بودجه 1397 و الیحه بودجه 1398 در حدود 55 

دالر پیش بینی شده، به نظر می رسد رشد درآمد 

ناشی از فروش نفت به دلیل رشد 48 درصدی نرخ 

تسعیر ارز است و تغییر محدودی در حجم تولید و 

صادرات نفت وجود دارد. نرخ دالر در قانون بودجه 

1398 در حدود 5700 تومان پیش بینی شــده 

اســت. این در حالی اســت که این نرخ در قانون 

بودجه 1397 در حدود 3850 تومان پیش بینی 

شده بود.

برخالف رشــد قابل توجــه رسفصــل »واگذاری 

دارایی های رسمایه ای«، رقم رسفصل »درآمدهای 

عمومــی« در قانــون بودجــه 1398 در حــدود 

238/98 هزار میلیارد تومان اســت که  نســبت 

به قانــون بودجه ســال 1397 در حدود 10/55 

درصد رشــد و نســبت به الیحه بودجه 1398 در 

حدود 14/5 درصد رشد داشته است. مهم ترین 

جزء این زیرگروه، درآمدهای مالیاتی است که رقم 

آن در قانون بودجه 1398 در حدود 172/5 هزار 

میلیارد تومان اســت که نســبت به قانون بودجه 

1397 رشدی در حدود 21 درصدی داشته است. 

در قانون بودجه 1398 منابع حاصل از رسفصل 

»واگــذاری دارایی هــای مالی« بالغ بــر 51 هزار 

میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به 

مبلغ مصــوب در قانون بودجــه 1397 در حدود 

18/98 درصد افت داشــته است که بیانگر عدم 

متایل دولت به افزایش منابــع بودجه عمومی از 

محل این رسفصل اســت. به عنــوان منونه منابع 

حاصل از اســتفاده از صندوق توسعه ملی که در 

قانون بودجه 1397 در حدود 14/4 هزار میلیارد 

تومان پیش بینی شده بود در جداول الیحه بودجه 

1398 مبلغی بــرای آن )به جز رقم 1( پیش بینی 

نشــده اســت. همچنین در منت اصلــی الیحه و 

قانون بودجه 1398 اشــاره رصیحــی به مبلغ آن 

نشده است.2 همچنین افت 86 درصدی منابع 

حاصل از استفاده از تسهیالت خارجی، کاهش 

4/8 درصدی منابع حاصل از دریافت اصل وام ها 

و کاهش 38/15 درصدی منابع حاصل از واگذاری 

رشکت های دولتی از مهم ترین دالیل کاهش رقم 

رسفصل »واگذاری دارایی های مالی« نســبت به 

قانون بودجه 1397 بود. با این وجود رقم مصوب، 

افزایشــی در حدود 75 میلیارد تومان نســبت به 

الیحه بودجه 1398 داشته است که در این رابطه 

انتشار اوراق مالی جهت تکمیل فضاهای آموزشی، 

پرورشی و ورزشی وزارت آموزش وپرورش، سازمان 

نوسازی و تجهیز مدارس کشور و همچنین نوسازی 

و بهســازی بنگاه های تعاونی و ایجاد اشــتغال و 

کارآفرینی در بخــش تعــاون از مهم ترین عوامل 
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افزایش رقم این رسفصل نســبت به الیحه بودجه 

1398 اســت. درمجموع با توجه به سه رسفصل 

فوق، منابع عمومی دولت در قانون بودجه ســال 

1398 در حــدود 448/6 هــزار میلیــارد تومان 

پیش بینی شده اســت که نسبت به قانون بودجه 

1397 رشــد 15/98 درصدی و نسبت به الیحه 

بودجه 1398 در حــدود 10 درصد افزایش یافته 

است. رسفصل مربوط به »درآمدهای اختصاصی 

دولت« که در حــدود 71/4 هزار میلیــارد تومان 

است، نسبت به قانون بودجه 1397 رشد 25/15 

درصــدی را نشــان می دهد. رشــد این رسفصل 

نســبت به الیحه بودجــه ســال 1398 در حدود 

0/7 درصد بوده است. درمجموع بودجه عمومی 

دولت 520 هزار میلیارد تومان اســت که نسبت 

به قانون بودجه سال 1397 و الیحه بودجه سال 

1398 به ترتیب با رشــد 17/16 و 8/6 درصدی 

همراه بوده است. افزایش سهم درآمدهای نفتی 

از 23 درصد به 29 درصد از بودجه عمومی دولت 

بیانگر افزایش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای 

نفتی اســت. ســهم درآمدهای مالیاتی نیز طی 

این دو ســال از 31 به 33 درصــد افزایش یافت. 

رسفصل مربــوط به »منابع رشکت هــای دولتی، 

مؤسســات انتفاعی وابســته به دولت و بانک ها« 

رشد 52/2 درصد را نســبت قانون بودجه 1397 

و 0/2 درصد نسبت به الیحه بودجه 1398 نشان 

می دهــد. این رسفصــل در حــدود 73 درصد از 

منابــع کل بودجه را تشــکیل می دهد. در بخش 

مصارف بودجه عمومی دولت، بیشــرتین رشــد 

)31/79 درصد نســبت به قانون بودجه 1397( 

متعلق به رسفصل »هزینه هــای اختصاص یافته 

از محل درآمدهای اختصاصی دولت« و کمرتین 

رشد متعلق به رسفصل »متلک دارایی های مالی« 

)با افــت 4/68 درصد نســبت به قانــون بودجه 

1398( است. هزینه مربوط به رسفصل »متلک 

دارایی های مالی« در حدود 29/35 هزار میلیارد 

تومان است که نسبت به قانون بودجه 1397 افت 

محسوسی را نشان می دهد. بخش عمده ای از زیر 

بخش های رسفصل »متلک دارایی های مالی«، 

دو بخــش »بازپرداخت اصل وام هــای خارجی و 

تعهدات« و »بازپرداخت اصل اوراق مالی« است. 

با بررســی این رسفصل مشــاهده می گــردد که 

بخش عمــده ای از منابع درآمــدی دولت جهت 

بازپرداخت بدهی های مربوط به سال های اخیر 

به ویژه بدهی های ناشی از انتشار اوراق مشارکت 

و اسناد خزانه است. البته با توجه به رشد 11/69 

درصدی منابع حاصل از فــروش و واگذاری انواع 

اوراق مالی اسالمی، دولت کامکان به استفاده از 

انواع اوراق بدهی برای تامین مالی خود در سال 

جاری نیز ادامه می دهد. مبلغ پیش بینی  شــده 

برای مصارف عمومی در حدود 449 هزار میلیارد 

تومان است که نســبت به قانون بودجه 1397 با 

رشد 15/98 درصدی همراه بوده است. با توجه به 

نرخ تورم پیش بینی شده در سال 1398، به نظر 

می رسد دولت متایل به کاهش مصارف عمومی 

دارد. البته حدود 30 درصد هزینه های عمومی 

مربوط به بخش جربان خدمات کارکنان اســت 

که پیش بینی رشــد 20 درصدی بــرای افزایش 

حقــوق کارکنان دولت در ســال جــاری منظور 

شــده اســت. البته مبلغ مصوب در حــدود 41 

هزار میلیــارد تومان بیشــرت از مبلغ منــدرج در 

الیحه بودجه 1398 بوده اســت که بیانگر رشد 

10 درصدی اســت. مبلغ پیش بینی  شده برای 

متلک دارایی های رسمایه ای که به عنوان بودجه 

عمرانی تلقی می گردد در حدود 67 هزار میلیارد 

تومان است که نســبت به قانون بودجه 1397 با 

رشد 7/83 درصدی همراه بوده است. با توجه به 

پیش بینی  های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم 

طی سال جاری، مبلغ حقیقی تخصیص یافته به 

بودجه عمرانی کاهش یافته است. ازاین رو به نظر 

می رســد با افت مبلغ متلک دارایی مالی و رشد 

محدود در متلک دارایی رسمایه ای، دولت در نظر 

دارد رشد 15/98 درصدی منابع عمومی خود را 

رصف تامین هزینه های عمومی )با رشد 19/86( 

کند. درمجموع مصارف بودجه عمومی )مصارف 

عمومی به همــراه هزینه هــای اختصاصی( در 

قانون بودجه 1398 در حدود 520 هزار میلیارد 

تومان پیش بینی شده که با رشد 17/16 درصدی 

نسبت به قانون بودجه 1397 و رشد 8/6 درصدی 

نسبت به الیحه بودجه 1398 همراه بوده است. 

رسفصل مربوط به »مصارف رشکت های دولتی، 

مؤسســات انتفاعی وابســته به دولت و بانک ها« 

رشد 52/2 درصدی را نسبت قانون بودجه 1397 

و 0/2 درصدی را نســبت به الیحه بودجه 1398 

نشان می دهد.
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 جدول 2: رسفصل های الیحه و قانون بودجه 1397 و الیحه بودجه 1398                                                                                                                                                     میلیارد ریال

سال 1397

مصارفمنابع

مصوبالیحهمصوبالیحه

2,764,2822,939,947هزینه ها1,934,0252,161,851درآمدها

604,310620,021متلک دارایی های رسمایه ای1,065,6141,075,614واگذاری دارایی های رسمایه ای

311,898307,898متلک دارایی های مالی680,851630,401واگذاری دارایی های مالی

3,680,4903,867,866جمع مصارف عمومی دولت3,680,4903,867,866جمع منابع عمومی دولت

568,621570,738درآمدهای اختصاصی دولت
435,533438,440از محل درآمدهای اختصاصی دولت-هزینه ای

133,088132,298از محل درآمدهای اختصاصی دولت-رسمایه ای

4,249,1114,438,605مصارف بودجه عمومی دولت4,249,1114,438,605منابع بودجه عمومی دولت

منابع رشکت های دولتی ، مؤسسات انتفاعی وابسته 
به دولت و بانک ها

8,139,8718,391,247
مصارف رشکت های دولتی ، مؤسسات انتفاعی وابسته 

به دولت و بانک ها
8,139,8718,391,247

12,388,98212,829,852جمع12,388,98212,829,852جمع

439,628598,328کرس می شود ارقامی که دو بار منظور شده است439,628598,328کرس می شود ارقامی که دو بار منظور شده است

11,949,35512,231,524مصارف بودجه کل کشور11,949,35512,231,524منابع بودجه کل کشور

سال 1398

مصارفمنابع

مصوبالیحهمصوبالیحه

2,086,755درآمدها
2,389,829

)10/55( )14/5(
هزینه ها

3,206,9093,523,759
)19/86( )9/9(

واگذاری دارایی های رسمایه ای
1,480,3821,585,232

)47/38()7/1(
متلک دارایی های رسمایه ای

620,199668,573
)7/83( )7/8(

واگذاری دارایی های مالی
510,000510,750

)-18/98( )0/1(
متلک دارایی های مالی

250,029293,479
)-4/68( )17/4(

جمع منابع عمومی دولت
4,077,1374,485,811

)15/98( )10(
جمع مصارف عمومی دولت

4,077,1374,485,811
)15/98( )10(

درآمدهای اختصاصی دولت
709,127714,272

)25/15( )0/7(

از محل درآمدهای اختصاصی دولت-هزینه ای
573,302577,806

)31/79( )0/8(

از محل درآمدهای اختصاصی دولت-رسمایه ای
135,825136,467

)3/15( )0/5(

منابع بودجه عمومی دولت
4,786,2645,200,083

)17/16( )8/6( 
مصارف بودجه عمومی دولت

4,786,2645,200,084
)17/16( )8/6(

منابع رشکت های دولتی ، مؤسسات انتفاعی وابسته 
به دولت و بانک ها

12,747,54512,771,433
)52/20( )0/2(

مصارف رشکت های دولتی ، مؤسسات انتفاعی وابسته 
به دولت و بانک ها

12,747,54512,771,433
)52/2( )0/2(

جمع
17,533,80917,971,517

)40/08( )0/5( 
جمع

17,533,80917,971,517
)40/08( )2/5(

کرس می شود ارقامی که دو بار منظور شده است
501,477528,357

)-11/69( )5/4(
کرس می شود ارقامی که دو بار منظور شده است

501,477528,357
)-11/69( )5/4(

منابع بودجه کل کشور
17,032,33217,443,160

)42/61( )2/4( 
مصارف بودجه کل کشور

17,032,33217,443,160
)42/61( )2/4(

نکته: ارقام داخل پرانتز به ترتیب مربوط به نرخ تغییر ارقام قانون بودجه 1398 نسبت به الیحه بودجه 1398 و قانون بودجه 1397 است.

3- واگذاری دارایی های مالی
جــدول )3( زیــر بخش های منتخــب رسفصل 

»واگذاری دارایی های مالی« را برای قانون و الیحه 

بودجه 1398 و همچنیــن قانون و الیحه بودجه 

سال 1397 را نشان می دهد. با مقایسه عنارص 

این بخش با قانون بودجه سال  1397، مشاهده 

می شود که در قانون بودجه 1398 سه بند جدید 

ذیل اضافه شده است:

  منابع حاصل از فروش سهام و دارایی های مالی 

موضوع بند )ح( تبرصه )2(3 به ارزش هزار میلیارد 

تومان )ذیل بند پنجم(

  منابع تعهد شــده به نفع دستگاه های اجرایی 

)در راســتای اجرای حســابداری تعهدی( )ذیل 

بند پنجم(

  و انتشــار اوراق صکوک اجاره به منظور تسویه 

مطالبات قطعی اشــخاص حقیقــی و حقوقی 

)بند نهم(

البته در قانون بودجه 1397، بند نهم این رسفصل 

با عنوان »منابع حاصل از تسویه مطالبات قطعی 

اشخاص حقیقی و حقوقی« ارایه شده است.

با بررســی آمارهای پیش بینی شــده در رسفصل 

»واگــذاری دارایی هــای مالــی« قانــون بودجه 

سال 1398 مشاهده می شود که منابع حاصل 

از واگــذاری دارایی هــای مالی با افــت 18/98 
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درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1397 و رشد 

محدود 0/15 درصدی نسبت به الیحه بودجه سال 

1398 همراه بود. از مهم ترین دالیل افت الیحه و 

قانون بودجه 1398 نسبت به قانون بودجه 1397 

می توان به موارد زیر اشاره داشت:

  منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی 

که در قانون بودجه 1397 در حدود 14/37 هزار 

میلیارد تومان پیش بینی شــده بــود در جداول 

اصلی الیحه بودجه 1398 به مبلغ 1 میلیون ریال 

کاهش یافت.

  منابع حاصل از دریافت اصل وام ها که در قانون 

بودجه 1397 در حدود 2/24 هزار میلیارد تومان 

پیش بینی شده بود با افت 4/8 درصدی به 2/13 

میلیارد تومان کاهش یافت.

  منابع حاصل از اســتفاده از تسهیالت خارجی 

که در قانون بودجه 1397 در حدود 355 میلیارد 

تومان پیش بینی شده بود با افت 86 درصدی به 

50 میلیارد تومان کاهش یافت.

  منابع حاصل از واگــذاری رشکت های دولتی 

در قانــون بودجه 1398 در حــدود 4/175 هزار 

میلیارد تومان پیش بینی شده است. این درحالی 

اســت که این مبلغ در قانون بودجه سال 1397 

برابر با 6/750 هزار میلیارد تومان بود.

منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی 

اســالمی در قانون بودجه ســال 1398 با رشــد 

11/69 درصدی نســبت به قانون بودجه ســال 

1397 همراه بوده است. البته این رقم در مقایسه 

با الیحه بودجــه 1398 با افــت 2/27 درصدی 

مواجه شد. در ادامه به بررسی زیربخش های این 

بند پرداخته می شود.

انتشار اسناد خزانه داری اسالمی، در قانون بودجه 

سال 1398 بدون تغییر در الیحه بودجه این سال 

در حدود 13 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده 

که این رقم در مقایسه با قانون و الیحه بودجه سال 

1397 در حدود 36/84 درصد رشد داشته است.

انتشار اوراق مالی اســالمی قابل عرضه در بازار 

سهام، در قانون بودجه سال 1398 )با احتساب 

انتشار یک هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی 

جهت تکمیل فضاهای آموزشی آموزش و پرورش( 

در حدود 30 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده 

که این رقم در مقایســه با قانون بودجه 1397 و 

الیحــه بودجه ســال 1397 به ترتیب با رشــدی 

معــادل 7 و 15/38 درصــدی همراه بود. رشــد 

ارقام مربوط به انتشار اسناد خزانه اسالمی و سایر 

اوراق مالی اسالمی بیانگر تعمیق بازار بدهی در 

ســال جاری و انتشار بیشــرت حجم انواع اوراق با 

درآمد ثابت در این بازار در کنار اوراق اسناد خزانه 

اسالمی است.

رقم پیش بینی شده برای انتشار اوراق تسویه خزانه 

جهت دریافت مطالبات قطعی دولت از اشخاص 

حقیقی و حقوقی تعاونــی و خصوصی )جمعی 

و خرجی( کــه در الیحه بودجه ســال 1398 در 

حدود 2 هزار میلیارد تومان پیش بینی شــده بود 

در قانون بودجه سال 1398 در جدول »تغییرات 

درآمدهــا و واگــذاری دارایی هــای رسمایه ای و 

مالی« عدد 1 لحاظ گردیده است. با این وجود در 

منت قانون بودجه سال 1398 )جزء )1( بند »و« 

تبرصه )5(( دولت از طریق اســناد تسویه خزانه، 

بدهی های قطعــی خود به اشــخاص حقیقی و 

حقوقی )تعاونی، خصوصی و موسسات عمومی 

غیردولتی )شهرداری ها(( که در چارچوب قوانین 

و مقررات مربوط تا پایان سال 1397 ایجاد شده، 

با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور، 

مرشوط به پرداخــت 25 درصد بدهی ها بصورت 

نقدی تا مبلغ 5 هــزار میلیارد تومــان به صورت 

جمعی-خرجی تسویه کند.

  در بنــد »اول« بخــش »واگــذاری دارایی های 

مالی«، زیر بخشــی تحت عنوان »انتشــار اوراق 

اســالمی جهت بازپرداخــت اصل و ســود اوراق 

رسرسید شده در ســال 1398« آورده شده که در 

مفاد بودجه  سال  1397 نیز وجود داشت. اگرچه 

رقمی برای این بخــش در جــداول الیحه وجود 

ندارد، با این وجود با بررســی مــنت قانون بودجه 

ســال 1398 در دو بند به این مورد به رشح ذیل 

اشاره شده است:

ـ بند »ح« تبرصه )5(: دولت برای بازپرداخت اصل و 

سود اوراق رسرسیدشده در سال 1398 تا معادل 

5 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی ریالی 

منترش مناید. اصل و سود و هزینه های مرتتب بر 

انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور 

پیش بینی می شــود. این در حالی است که رقم 

مذکور در قانون بودجه 1397 مبلغ 3 هزار میلیارد 

تومان بود که بیانگر رشــد 66/7 درصدی است. 

شایان ذکر است که رقم پیش بینی شده در الیحه 

بودجه 1397 نیز معادل 5 هزار میلیارد تومان بود.

ـ بنــد »ی« تبــرصه )5(: وزارت نفــت از طریــق 

رشکت های دولتی تابعه ذی ربط تا سقف معادل 

ســه میلیــارد )3000000000( دالر اوراق 

مالی اســالمی )ریالی یا ارزی( با تصویب هیأت 

وزیران منترش مناید. این اوراق برای بازپرداخت 

اصل و ســود اوراق ارزی- ریالی رسرسیدشــده، 

تســهیالت بانکــی و تضامین رسرسیدشــده و 

همچنین بازپرداخت بدهی های رسرسیدشــده 

به پیامنکاران قراردادهای بیع متقابل طرح های 

باالدستی نفت تعلق می گیرد و رشکت های مذکور 

موظفند اصل و سود اوراق منترششده را حداکرث تا 

پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه منایند. 

اوراق فروش نرفته این بند با تاییــد وزارت نفت و 

سازمان برنامه و بودجه کشــور قابل واگذاری به 

پیامنکاران/طلبکاران طرح ها می باشد.

بنــد »پنجــم« بخــش »واگــذاری دارایی هــای 

مالی« حاکــی از واگذاری رشکت هــای دولتی، 

ســهم الرشکه، حقوق مالی... بــه ارزش 4/175 

هزار میلیارد تومان اســت. این رقم در مقایسه با 

قانون بودجه 1397 )6/75 هزار میلیارد تومان( 

و الیحه بودجه 1398 )3/6 هزار میلیارد تومان( 

به ترتیب با افت 38/15 و رشد 15/97 درصدی 

همراه بوده است.

با بررســی زیر بخش هــای بند مذکور مــوارد زیر 

قابل توجه است:

 منابع حاصــل از واگــذاری رشکت های دولتی 

در قانون بودجه ســال 1398 حدود 2/48 هزار 

میلیــارد تومان پیش بینی شــده که ایــن رقم در 

مقایســه با قانــون و الیحه بودجه ســال 1397 

)4/88 هزار میلیــارد تومان( بیانگر افت 49/18 

درصدی است.

 منابع حاصل از واگذاری ســهام، سهم الرشکه،  

اموال، دارایی هــا و حقوق مالــی و نیروگاه های 

متعلق به دولت و مؤسسات و رشکت های دولتی 

وابســته و تابعه در قانون بودجه ســال 1398 در 

حدود 695 میلیارد تومان پیش بینی شده که این 

رقم در مقایسه با قانون بودجه سال 1397 )1/8 

هزار میلیارد تومان( و الیحه بودجه 1398 )620 

هزار میلیارد تومان( به ترتیب بیانگر افت 61/81 

درصد و رشد 12/1 درصد است.

 در قانون بودجه ســال 1398 منابع حاصل از 

فروش سهام و ســهم الرشکه رشکت های دولتی 

وابسته به جهاد کشاورزی به ارزش 500 میلیارد 

تومان وجود دارد که این رقم نسبت به مبلغ مندرج 

در قانون و الیحه بودجه سال 1397 )50 میلیارد 

تومان( 10 برابر شده است.

 در قانون بودجه سال 1398 زیربخش جدیدی 

تحت عنــوان »منابع حاصــل از فروش ســهام و 

دارایی های مالی موضــوع بند )ح( تبرصه(2« به 

ارزش 1000 میلیارد تومان اضافه شده است که 

در لوایح و قوانین بودجه ســنواتی گذشته وجود 

نداشته است.

 همچنیــن زیربخــش جدیــدی تحــت عنوان 

»منابع تعهد شده به نفع دســتگاه های اجرایی 

)در راستای اجرای حسابداری تعهدی(« اضافه 

شده اســت که در لوایح و قوانین بودجه سنواتی 

گذشته وجود نداشته است. رقم این زیربخش در 

جدول »تغییرات درآمدها و واگذاری دارایی های 

رسمایه ای و مالی« مندرج در قانون بودجه ســال 

1398 عدد 1 لحاظ گردیده است.

 بند »هشتم« بخش »واگذاری دارایی های مالی« 

حاکی از واگــذاری باقی مانده ســهام دولت در 

بانک ها و بیمه ها بــه ارزش 400 میلیارد تومان 

می باشد که نسبت به مبلغ قانون و الیحه بودجه 

سال 1397 )350 میلیارد تومان( رشد 14/29 

درصدی را داشته است.

 در الیحه و قانون بودجه سال 1398 بندی تحت 

عنوان »انتشار اوراق صکوک اجاره به منظور تسویه 

مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی« آورده 

شده اســت که در قوانین بودجه سنوات گذشته 

وجود نداشته است. اگرچه رقمی برای این بخش 

60

ت
دول
جه 
ود
س و ب

بور



ن
را

 ایـ
ـه

ـای
رم

ســ
ر 

ازا
ه بـ

انـ
سـ

ن ر
ـیـ

سـت
خـ

نـ
در جداول الیحه وجود ندارد، با این وجود با بررسی 

منت قانون بودجه سال 1398 در بند »ه« تبرصه 

)12( به مورد ذیل اشاره شده است:

 در اجرای بند »پ« ماده )10( قانون برنامه ششم 

توســعه کشــور به وزارت امور اقتصادی و دارایی 

اجازه داده می شــود با هامهنگی ســازمان ثبت 

اسناد و امالک کشور، نسبت به مکان محور منودن 

اطالعات اموال غیرمنقــول دولتی اقدام مناید و 

نسبت به مولدسازی دارایی های دولت تا سقف 

بیست هزار میلیارد )20000000000( ریال با 

استفاده از ابزارهای مالی )اعم از اجاره بلندمدت، 

صکوک اجاره، ترهین و توثیق( اموال غیرمنقول 

مازاد بر نیاز دســتگاه های اجرایی به اســتثنای 

انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم )83( 

قانون اساســی بصورت کلی یا جزیی )بخشی از 

ساختامن ها، فضاها و اراضی و سایر اموال( بدون 

رعایت ترشیفات مربوط به تصویب هیات وزیران 

مندرج در ماده )115( قانون محاسبات عمومی 

کشور تشــخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و 

دارایی اقدام و وجوه حاصــل را به ردیف درآمدی 

٢١٠٢٢٠ واریز مناید.

البته در قانــون بودجه 1397 ایــن بند با عنوان 

»منابع حاصل از تسویه مطالبات قطعی اشخاص 

حقیقی و حقوقی« آورده شده است.

جدول 3: زیربخش های منتخب رسفصل »واگذاری دارایی های مالی« در الیحه و قانون بودجه 1397 و الیحه بودجه 1398                                                                    میلیارد ریال

تغییرات سال 1398سال 1397

قانون بودجه 

سال 1398 

نسبت به 

قانون بودجه 

سال 1397

تغییرات 

قانون بودجه 

سال 1398 

نسبت به به 

الیحه بودجه 

 1398

مصوبالیحهعنوانمصوبالیحهعنوان

18/980/15-510,000510,750قسمت سوم: منابع حاصل از وا گذاری دارایی های مالی680,851630401قسمت سوم: منابع حاصل از وا گذاری دارایی های مالی

18/980/15-510,000510,750بخش اول: واگذاری دارایی های مالی680,851630401بخش اول: واگذاری دارایی های مالی

بند اول: منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی 

اسالمی
2/27-440,000430,00011/69بند اول: منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسالمی385,000385,000

130,000130,00036/840منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسالمی95,00095,000منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسالمی

290,000290,0007/410انتشار اوراق مالی اسالمی260,000270,000انتشار اوراق مالی اسالمی

انتشار اوراق تسویه خزانه دریافت مطالبات قطعی دولت از 

اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی )جمعی و خرجی(
30,00020,000

انتشار اوراق تسویه خزانه دریافت مطالبات قطعی دولت

از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی )جمعی و خرجی(
20,0001--

انتشار اوراق اســالمی جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق 

رسرسید شده در سال 1397
1*1*

انتشار اوراق اسالمی جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق رسرسید 

شده در سال 1398
1*1--

انتشــار اوراق مالی اسالمی جهت تکمیل فضاهای آموزشی 

آموزش و پرورش
-10,000

انتشار اوراق مالی اسالمی جهت تکمیل فضاهای آموزشی پرورشی 

و ورزشــی وزارت آموزش و پرورش، ســازمان نوســازی و تجهیز 

مدارس کشور

-10,0000-

38/1515/97-36,00041,750بند پنجم: منابع حاصل از  واگذاری رشکت های دولتی61,50067,500بند پنجم: منابع حاصل از  واگذاری رشکت های دولتی

49/180-24,80024,800منابع حاصل از  واگذاری رشکت های دولتی48,80048,800منابع حاصل از  واگذاری رشکت های دولتی

منابع حاصــل از  واگــذاری ســهام، ســهم الرشاکه،  اموال، 

دارایی هــا و حقوق مالــی و نیروگاه های متعلــق به دولت و 

مؤسسات و رشکت های دولتی وابسته و تابعه

12,20018,200

منابع حاصل از  واگذاری ســهام، سهم الرشاکه،  اموال، دارایی ها 

و حقــوق مالــی و نیروگاه های متعلق بــه دولت و مؤسســات و 

رشکت های دولتی وابسته و تابعه

6,2006,950-61/8112/1

منابع حاصل از فروش ســهام و ســهم الرشکه رشکت های 

دولتی وابسته به جهاد کشاورزی
500500

منابع حاصل از فروش سهام و سهم الرشکه رشکت های دولتی 

وابسته به جهاد کشاورزی
5,0005,0009000

منابع حاصل از فروش سهام و دارایی های مالی موضوع بند )ح( 
تبرصه )2(4

010,000--

منابع تعهد شده به نفع دستگاه های اجرایی )در راستای اجرای 

حسابداری تعهدی(
01--

4,0004,00014/290بند هشتم: منابع حاصل از سایر واگذاری ها3,5003,500بند هشتم: منابع حاصل از سایر واگذاری ها

4,0004,00014/290واگذاری باقی مانده سهام دولت در بانک ها و بیمه ها3,5003,500واگذاری باقی مانده سهام دولت در بانک ها و بیمه ها

بند نهم: منابع حاصل از تســویه مطالبات قطعی اشخاص 

حقیقی و حقوقی
-1

بند نهم: انتشــار اوراق صکوک اجاره به منظور تسویه مطالبات 

قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی
1**1--

 تســویه بدهی های دولت به اشــخاص حقیقی و حقوقی 

)خصوصی و تعاونی( و نهادهای عمومی غیردولتی و... از طریق 

تهاتر بدهی اشخاص یادشده به بانک ها )جمعی-خرجی(

-1

تسویه بدهی های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی )خصوصی 

و تعاونی( و نهادهای عمومی غیردولتی و... از طریق تهاتر بدهی 

اشخاص یادشده به بانک ها )جمعی-خرجی(

1**1--
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* در جدول تغییرات منابع بودجه کل عدد »1« ارایه شده اما در بند »ح« تبرصه )5( دولت برای بازپرداخت 

اصل و سود اوراق رسرسیدشده در سال 1398 تا معادل 5 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی ریالی 

منترش مناید. اصل و سود و هزینه های مرتتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور 

پیش بینی می شود. همچنین در بند »ی« تبرصه مذکور وزارت نفت از طریق رشکت های دولتی تابعه 

ذی ربط برای بازپرداخت اصل و ســود اوراق ارزی- ریالی رسرسیدشده، تسهیالت بانکی و تضامین 

رسرسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهیهای رسرسیدشده به پیامنکاران قراردادهای بیع متقابل 

طرحهای باالدستی نفت تا سقف معادل 3 میلیارد دالر اوراق مالی اسالمی )ریالی یا ارزی( با تصویب 

هیأت وزیران منترش مناید. رشکت های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منترششده را حداکرث تا 

پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند.

** در جدول تغییرات منابع بودجه کل عدد »1« ارائه شــده اما طبق بند »ه« تبــرصه )12(،  وزارت امور 

اقتصادی و دارایی می تواند با استفاده از ابزارهای مالی )اعم از اجاره بلندمدت، صکوک اجاره، ترهین و 

توثیق( اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاه های اجرایی را  تا سقف  2 هزار میلیارد تومان واگذار کند.
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 4- متلک دارایی های رسمایه ای 
جــدول )4( زیــر بخش هــای رسفصــل »متلک 

دارایی های رسمایه« را نشــان می دهــد. قبل از 

بررســی بخش های مربوط بــه رسفصل »متلک 

دارایی هــای رسمایه« توجه به ایــن نکته رضوری 

اســت که در مــنت قانــون بودجه ســال 1398، 

رصفا مبالغ رسفصل ها بــه همراه تغییرات اصلی 

در هر یــک از زیربخش ها مورد اشــاره قرار گرفته 

امــا اشــاره ای به مبالــغ مصوب فصــول »متلک 

دارایی های رسمایه ای« نشده است. بدین ترتیب 

در جدول )4( در بخش فصول متلک  دارایی های 

رسمایه ای از ارقــام الیحه بودجه ســال 1398 و 

در بخــش رسفصل از ارقــام قانون بودجه ســال 

1398 اســتفاده شــده اســت. این امر البته به 

عدم انطباق میان جمع اعداد فصول )که بیانگر 

رسفصل اعالمی در الیحه اســت( و عدد رسفصل 

)که بیانگر عدد اعالمی در قانون اســت( در سال 

1398 انجامیده است. با نگاهی بر جدول شامره 

)4( مشــاهده می شــود که متلــک دارایی های 

رسمایه ای دولت در قانون بودجه 1398 رشدی در 

حدود 7/8 درصد نسبت به قانون بودجه 1397 و 

2/63 درصد نسبت به الیحه بودجه 1397 داشته 

است. بررسی زیربخش های این رسفصل )مندرج 

در الیحــه بودجــه 1398( نشــان می دهد برای 

رسمایه گذاری دولت در بخش های ســاختامن و 

سایر مستحدثات، ماشین آالت و تجهیزات و بخش 

سایر دارایی های ثابت نسبت به قانون بودجه سال 

1397 به ترتیب رشــدی معادل 1/17، 2/86 و 

13/2 درصد و نسبت به الیحه بودجه سال 1397 

به ترتیب رشدی معادل 5/25، 25/03- و 13/2 

درصد پیش بینی شده است. درمجموع می توان 

بیان داشــت کــه رسمایه گــذاری در بخش مولد 

)ســاختامن و سایر مســتحدثات، ماشین آالت و 

تجهیزات و سایر دارایی های ثابت( در الیحه بودجه 

ســال 1398 با رشــد ناچیز و کمرت از 1 درصدی 

نسبت به قانون و الیحه بودجه 1397 همراه بوده 

است. در کنار تغییر ناچیز در بخش رسمایه گذاری 

مولد، رسمایه گذاری دولت در بخش دارایی های 

غیرمولد )اعــم از رسمایه گــذاری در زمین، اقالم 

گران بها، موجودی انبار( به ترتیب با افت 8 درصدی 

و رشد 32/61 درصدی نســبت به قانون و الیحه 

بودجــه 1397 همراه بــوده اســت. در میان این 

دارایی ها، رشــد 713 درصدی رسمایه گذاری در 

اقالم گران بها، رشــد 23 درصدی در متلک زمین 

و کاهــش 100 درصــدی در بخش اســتفاده از 

موجودی انبار حاکی )در مقایسه با قانون و الیحه 

بودجه 1397( از تغییر اسرتاتژی دولت در بخش 

متلک دارایی های رسمایه ای است. 

جدول 4: زیربخش های رسفصل »متلک دارایی رسمایه گذاری« در قانون بودجه 1397 و لوایح بودجه 1397 و 1398                                                             )میلیارد ریال(

اجزا
الیحه بودجه 

1397

قانون بودجه 

1397

قانون بودجه 
*1398

تغییرات قانون بودجه سال 1398 

نسبت به قانون بودجه سال 1397

تغییرات الیحه بودجه 1398 

نسبت به الیحه بودجه 1397

604,310,316620,020,709668,572,6567/82/63متلک دارایی های رسمایه ای

433,567,630451,091,414456,350,3811/175/25فصل اول -ساختامن و سایر مستحدثات

25/03-108,036,35578,745,66380,995,3922/86فصل دوم -ماشین آالت و تجهیزات

853,133853,133965,07513/1213/12فصل سوم -سایر دارایی های ثابت

100-100-104,0001040فصل چهارم -استفاده از موجودی انبار

79,76379,763648,438712/96712/96فصل پنجم -اقالم گران بها

2,410,6812,428,0452,965,30522/1323/01فصل ششم -زمین

9/7432/09-59,258,75486,718,69178,273,976فصل هفتم -سایر دارائی های تولید نشده

* مبالغ مربوط به رسفصل متلک دارایی های رسمایه ای قانون بودجه سال 1398 مصوب و مبالغ مربوط به فصول این رسفصل بر اساس لوایح بودجه ارائه شده است

4- جایگاه بازار رسمایه در الیحه 
بودجه 1398

بازار رسمایه به عنوان یکی از بازارهای معترب مالی 

کشور در دو بعد کالن و خرد از قوانین بودجه کشور 

تاثیر می پذیرد. از منظر کالن، سیاســت گذاری 

درآمدی و هزینه ای دولت بــر متغیرهای اقتصاد 

کالن اعم از تولید ناخالص داخلی، رسمایه گذاری، 

تورم و... تأثیر می گــذارد و بــازار رسمایه با توجه 

به ماهیت خود از نوســانات اقتصــاد کالن تأثیر 

می پذیــرد. از منظر خــرد، حضور دولــت در بازار 

رسمایه از طریق تامین مالی توسط ابزارهای مالی 

موجــود در بــازار رسمایه، واگــذاری رشکت های 

دولتی و... می تواند تاثیر ملموســی بر نقش بازار 

رسمایه در اقتصاد بخش واقعی داشته باشد. پس 

از تحلیل عملکرد بودجــه عمومی دولت در 9 ماه 

نخست سال 1397 و بررسی ساختار کلی قانون 

بودجه و همچنین بررسی رسفصل هایی از بودجه 

که ارتباط مستقیمی با بازار رسمایه دارد، در این 

بخش به بررســی تغییرات قانــون بودجه 1398 

نسبت به قانون و الیحه بودجه سال 1397 با تأکید 

بر اثرات آن بر بازار رسمایه پرداخته می شود.

الف( واگذاری دارایی های مالی

 با بررســی آمارهای پیش بینی شده در رسفصل 

»واگذاری دارایی های مالی« قانون بودجه ســال 

1398 مشــاهده می شــود که منابــع حاصل از 

واگذاری دارایی های مالی با افت 18/98 درصدی 

نسبت به قانون بودجه سال 1397 و رشد 0/15 

درصدی نســبت به الیحــه بودجه ســال 1398 

همراه بود که مهم ترین دالیــل این افت، کاهش 

86 درصدی منابع حاصل از استفاده از  تسهیالت 

خارجی، کاهش 4/8 درصــدی منابع حاصل از 

دریافت اصل وام ها، حذف مبلغ مربوط به منابع 

حاصل از صندوق توســعه ملی و کاهش 38/15 

درصــدی منابع حاصل از واگــذاری رشکت های 

دولتی بود. در بررســی تأثیر این رویــداد در بازار 

سهام می توان بیان داشت که کاهش استقراض 

دولت از شــبکه بانکــی و کاهــش قابل توجه آن 

از صندوق توســعه ملی موجب کند شــدن رشد 

نقدینگی در کشور و درنتیجه از افزایش نرخ تورم 

و کاهــش ارزش پــول ملی می کاهد. بــه اعتقاد 

محققین بازارهای مالی و تحلیل گران اقتصادی 

کاهش رشد نقدینگی و تورم موجب افزایش ثبات 

در متغیرهــای کالن اقتصادی شــده و درنتیجه 

در رشایط وجــود ثبات در ســطح اقتصاد کالن، 

بازارهای مالی نظیر بازار سهام عملکرد بهرتی در 

جذب نقدینگی و تخصیص بهینه آن به بخش های 

مولد اقتصادی خواهند داشت.

 منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی 

و اسالمی با رشد 11/69 درصدی نسبت به قانون 

بودجه ســال 1397 همراه بود. این امر حاکی از 

توسعه بازار رسمایه در بخش بازار بدهی دارد که در 

سال های اخیر کانون توجه دولتمردان برای تامین 

مالی بخشی از مصارف بودجه قرار گرفته است.

 منابع حاصل از فروش اســناد خزانه نیز با رشد 

36/84 درصدی نســبت به قانون و الیحه بودجه 

1397 به میــزان 13 هزار میلیــارد تومان درنظر 

گرفته شده اســت. همچنین عرضه ســایر اوراق 

مالی با رشد 7/41 درصدی نسبت به قانون بودجه 

1397 به میــزان 29 هزار میلیــارد تومان درنظر 

گرفته شده که بیانگر تنوع بخشی ابزارهای مالی 

در بازار بدهی است. 

 هامنند قانــون بودجه ســال 1397، در قانون 
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بودجه 1398 بندی تحت عنوان »انتشــار اوراق 

اســالمی جهت بازپرداخــت اصل و ســود اوراق 

رسرسید شــده در ســال 1398« اضافه شده که 

به دولت اجازه انتشــار اوراق اسالمی بیشرتی را 

می دهد. اگرچه بر اساس اعداد جدول مربوط به 

رسفصل واگــذاری دارایی های مالی مبلغی ارائه 

نشده، اما با بررسی تبرصه های ماده واحده قانون 

بودجه مشــاهده می شــود که در بند »ح« و »ی« 

تبرصه 5 ماده واحــده به دولت و رشکت ملی نفت 

ایران اجازه داده می شود به منظور بازپرداخت اصل 

و سود اوراق رسرسید شده به ترتیب اقدام به انتشار 

5 هزار میلیارد تومان و 3 میلیارد دالر اوراق اسالمی 

و اوراق مالی ارزی-ریالی منترش کنند؛ بنابراین با 

اضافه منودن دو مورد فوق مشــاهده می شود که 

میزان انتشار اوراق مالی اسالمی در سال 1398 

می تواند به بیش از مبلغ مندرج در جداول اصلی 

الیحه بودجه 1398 افزایش یابد. شایان ذکر است 

که در قانون بودجه 1397 دولت می توانســت تا 

سقف 3 هزار میلیارد تومان اوراق اسالمی مندرج 

در این بند منترش کند، اما در قانون بودجه ســال 

1398 این رقم به 5 هزار میلیــارد تومان افزایش 

یافت؛ بنابراین با توجه به جــدول )3(، با افزایش 

میزان انتشار اوراق مالی اسالمی در بازار رسمایه 

شاهد توسعه بیشرت ابزار بدهی در این بازار خواهیم 

بود. همچنین طبق بند »ه« تبرصه )12(، انتشار 

اوراق صکوک اجاره تا سقف  2 هزار میلیارد تومان 

در سال 1398 بیانگر توسعه این ابزار تامین مالی 

در بازار بدهی کشور است.

 نظر به عدم وجود بازار ثانویه برای اوراق تســویه 

خزانه، عدم لحاظ دقیق میزان انتشار اوراق تسویه 

خزانه )از 2 هزار میلیارد تومان به 1 در قانون بودجه 

سال 1398(  تأثیر مستقیمی بر بازار رسمایه ندارد. 

این اوراق رصفاً برای تهاتر بدهی با مطالبات دولت 

انجام می گیرد. 

 کاهــش 38/15 درصــدی منابــع حاصــل از 

واگذاری رشکت های دولتی نسبت به قانون بودجه 

سال 1397 می تواند نشــان دهنده کاهش روند 

خصوصی سازی باشد؛ هرچند اظهارنظر قطعی در 

مورد تأثیر آن بر بازار رسمایه نیازمند اطالع دقیق تر 

از برنامه ی واگذاری رشکت های دولتی است. الزم 

به ذکر اســت که فرآیند کاهش خصوصی سازی 

رشکت هــای دولتی یکی از اســرتاتژی های مهم 

دولت طی سال های اخیر بوده است. شایان ذکر 

اســت که منابع حاصل از واگــذاری رشکت های 

دولتی نسبت به الیحه بودجه سال 1398 با رشد 

15/97 درصدی همراه بوده است که بیانگر متایل 

منایندگان مجلس شــورای اســالمی به افزایش 

واگذاری رشکت های دولتی به بیش از رقم موردنظر 

دولت است.

 با توجــه به رشــد 42/61 درصــدی بودجه کل 

دولت از یکســو و هدف گذاری دولت برای رشــد 

اقتصادی 8 درصدی )براساس اهداف برنامه ششم 

توسعه جمهوری اســالمی ایران( با فرض تحقق 

پیش بینی های صورت گرفته از نرخ تورم برای سال 

پیرشو به نظر می رسد، برخالف سال های پیشین، 

دولت در سال آینده متایلی به کوچک سازی خود 
در اقتصاد کشور ندارد 5.  

ب( متلک دارایی های رسمایه ای

 در رسفصــل متلــک دارایی هــای رسمایه ای، 

متلک »ساختامن و سایر مستحدثات« به ترتیب 

با رشد 1/17 و 5/25 درصدی در مقایسه با قانون 

و الیحه بودجــه 1397 مواجه بوده کــه با لحاظ 

پیش بینی های نرخ تورم در ســال جاری، این امر 

حکایت از چرخش اسرتاتژی حامیت گرانه دولت 

از بخــش ســاختامن در بودجه ســال 1396 به 

عدم حامیت از ایــن بخش در دو ســال 1397 و 

1398 است. بااین وجود، با توجه به رونق بخش 

مسکن )که می توان بخشی از آن را به سیاست های 

حامیت گرانه دولت از بخش مسکن در سال 1396 

نســبت داد( در ســال 1397 و پیش بینی تداوم 

رونق این بخش در ســال جاری به نظر می رســد 

کاهش رسمایه گذاری دولت در بخش مسکن تأثیر 

منفی بر رونق بخش مســکن نگذارد. کام این که 

کاهش رسمایه گذاری دولت می تواند سهم بخش 

خصوصی در بازار مسکن و مستحدثات را افزایش 

و این بازار را به سمت بازار رقابتی انتقال دهد که 

این امر به نوبه ی خود می تواند آینده ی روشن تری 

برای بنگاه هایی که در بخش مسکن و ساخت وساز 

فعالیت می کنند را به تصویر بکشد. 

 در الیحه بودجــه ســال 1397 رسمایه گذاری 

دولت در بخش ماشــین آالت و تجهیزات نســبت 

به قانون و الیحه بودجه 1397 به ترتیب با رشــد 

2/86 و افت 25/03 درصدی همراه بود؛ بنابراین 

ازآنجایی کــه دولــت همیشــه به عنــوان یکی از 

بزرگ ترین متقاضیان ماشــین آالت و محصوالت 

صنعتی تولید شــده در داخل به حساب می آمد، 

کاهش تقاضای این مشــرتی بزرگ موجب عدم 

رونق در بازار محصوالت مذکور و عدم رونق وضعیت 

کســب وکار بنگاه هایی خواهد بود که در کشــور 

به عنوان تامین کنندگان نیازهــای بخش دولت  

فعالیت می کردند. 

 در رسفصل متلک دارایی های رسمایه ای، متلک 

»ســایر دارایی های ثابــت« و »ســایر دارائی های 

تولید نشده« به ترتیب با رشد 13/12 و افت 9/74 

درصدی همراه است. با توجه به کلی بودن عنوان 

این دو بخــش منی تــوان اظهارنظر شــفافی در 

خصوص نوع صنایع هدف داشت.

 در مالیه عمومی، متلک دارایی های رسمایه ای 
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به منزله بودجــه عمرانی دولت تلقــی می گردد؛ 

بنابراین رشــد 7/8 درصدی متلــک دارایی های 

رسمایه ای در قانون بودجه سال 1398 نسبت به 

قانون بودجــه 1397 )با توجه به پیش بینی های 

صورت گرفته از نرخ تورم طی سال جاری( به منزله 

کاهش رقم واقعی بودجه عمرانی تلقی می شود و 

می تواند اثر منفی بر بازار رسمایه داشته باشد، زیرا 

دولت به عنوان یکی از مشرتیان بزرگ پیامنکاران 

و عرضه کنندگان محصوالت داخلی بشامر می آید 

و کاهش تقاضای داخلی موجب عدم رونق وضعیت 

مالی رشکت هــا، پیامنــکاران و عرضه کنندگان 

داخلی محصوالت باشد. از ســوی دیگر کاهش 

بودجــه عمرانی بــا اثرگذاری منفــی بر وضعیت 

رسمایه گذاری در ســطح کشــور موجب کاهش 

رشد اقتصادی کشور شــده و وضعیت نامناسب 

اقتصــاد کالن به صورت غیرمســتقیم بر عملکرد 

بازار رسمایــه می تواند تاثیــر منفی بگــذارد. به 

اعتقاد برخی محققین، رسمایه گذاری مولد دولت 

)رسمایه گذاری  دولت در بخش های ساختامن و 

سایر مستحدثات، ماشین آالت و تجهیزات و بخش 

ســایر دارایی های ثابت( معــرف بودجه عمرانی 

واقعی است و رسمایه گذاری در ســایر دارایی ها 

)نظیر خرید فلزات گران بها( قابل قبول نیســت. 

بااین وجود رقم رسمایه گــذاری مولد دولت نیز در 

الیحه بودجه 1398 با رشــد کمرت از 1 درصدی 

نسبت به قانون بودجه 1397 همراه بوده است و 

از این منظر نیز ما شاهد کاهش رقم واقعی بودجه 

عمرانی هســتیم. شــایان ذکر اســت با توجه به 

عملکرد 68 درصدی تحقق منابع بودجه عمرانی 

در 9 ماه نخست سال 1397، تحقق کامل بودجه 

عمرانی سال 1398 نیز مورد تردید است.

ج( قیمت نفت 

جزئیات الیحه و قانون بودجه سال 1398 نشان 

می دهد کــه قیمت نفــت خام صادراتی کشــور 

معادل 55 دالر پیش بینی شده است که تفاوتی 

با قیمت پیش بینی شــده در قانون بودجه ســال 

1397 ندارد. با این وجود هامن گونه که پیش تر 

ذکر شد، منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی 

در الیحه بودجه سال 1398 نسبت به رقم مصوب 

قانون بودجه سال 1397 با رشد 51/5 درصدی 

مواجــه شــده و ســهم آن از 23 درصــد از بودجه 

عمومی دولت در ســال 1397 بــه 29 درصد در 

قانون بودجه 1398 افزایش یافته است. براساس 

مبانی نظری، با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به 

درآمدهای نفتی، افزایش درآمدهای مذکور موجب 

بهبود وضعیت کلی اقتصادی به ویژه تولیدناخالص 

داخلی  )در کوتاه مدت( می شود و عالوه بر اثرات 

مثبت سیســتامتیک بر کل بازار رسمایه، موجب 

افزایش درآمد و سود رشکت های بورسی فعال در 

حوزه نفت و پاالیشی و در نتیجه تقویت وضعیت 

مالی این رشکت ها می شــود؛ امــا در بلندمدت، 

افزایش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی 

مانع رشــد پایدار در اقتصاد می شود که می تواند 

از ایجاد تنــوع در فعالیت های اقتصادی بکاهد. 

با بررســی کلی ارقام مربوط به فروش نفت به نظر 

می رسد رشــد 51/5 درصدی درآمدهای حاصل 

از فروش نفت و فرآوردهای نفتی به دلیل رشد 48 

درصدی نرخ تســعیر ارز در الیحه و قانون بودجه 

1398 نسبت به قانون بودجه 1397 باشد و تغییر 

چندانی در حجم صادرات نفت مشاهده منی شود.

د( نرخ ارز

در جزئیات الیحــه و قانون بودجه ســال 1398 

نرخ تســعیر ارز  در ســال جاری در حدود 5700 

تومان پیش بینی شــده اســت که حاکی از رشد 

48 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1397 

است. نرخ تسعیر ارز در قانون بودجه سال 1397 

معادل 3850 تومان لحاظ شده بود. با این وجود 

در حال حارض نرخ دالر در سامانه نیام و بازار آزاد  

بیشــرت از مبلغ مندرج در قانــون بودجه 1398 

است. با این وجود تعدیل نرخ ارز با تورم و استمرار 

به تثبیت آن ممکن است منجر به افزایش اعتامد به 

سیاست های ارزی کشور و افزایش رضیب امنیت 

رسمایه گذاری و تولید در اقتصاد گردد و اثر مثبتی 

بر عملکرد مالی رشکت های بورسی داشته باشد. 

درمجموع باید بیان داشــت که افزایــش نرخ ارز 

می تواند موجب افزایش درآمد ریالی رشکت های 

صادرکننده محصوالت داخلی )نظیر رشکتی های 

صادرکننــده فرآورده های نفتی، مــواد معدنی و 

فلزات اساســی( و کاهش درآمد رشکت هایی که 

بخش عمده ای از تجهیزات و مواد اولیه خود را وارد 

می کنند )نظیر رشکت های خودروسازی( شود. از 

سوی دیگر به اعتقاد برخی محققین افزایش نرخ 

ارز با یک وقفه زمانــی چندماهه منجر به افزایش 

تورم می شــود و ازاین رو رشکت هایی که در بخش 

تجارت خارجی فعال نیســتند، به دلیل تأثیرات 

تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز از این رویداد تأثیر 

می پذیرند. 

ه( عوارض

 یکی از موضوعات مهــم در خصوص درآمدهای 

دولت، نرخ خوراک فروخته شده به پرتوشیمی ها 

است. با بررسی تطبیقی قوانین بودجه مشاهده 

می گردد که نامی از نرخ خوراک در قانون بودجه 

1397 و الیحه بودجه ســال 1398 نیامده است 

اما با اضافه شــدن بند جدیدی در قانون بودجه 

1398 )بند »ک« تبــرصه )1(( وزارت نفت مکلف 

است قیمت ســوخت تحویلی به پرتوشیمی ها را 

از 1320 ریــال به ازای هر مرتمکعــب به 2600 

ریال افزایش دهد؛ بنابراین به نظر می رسد درآمد 

رشکت ملی نفتی از فروش خوراک مایع تحویلی 

به پرتوشیمی ها در ســال 1398 تا دو برابر مبلغ 

مصوب در قانون بودجه 1397 افزایش یابد و این 

امر بار مالی قابل توجهی را بر دوش پرتوشیمی ها 

خواهد داشت.

  همچنین در بند »ه« تبــرصه )1( الیحه و قانون 

بودجه 1398، مقررشــده اســت که رشکت ملی 

نفت ایران مکلف است تا سقف مبلغ 6 هزار میلیارد 

تومان از منابــع دریافتی خــوراک مایع تحویلی 

به پرتوشیمی ها و پاالیشــگاه ها را به حسابی که 

نزد خزانه داری کل کشــور افتتاح می شود، واریز 

مناید. خزانه داری کل کشــور موظف اســت صد 

درصد مبالغ واریزی را با اعالم وزارت نفت به صورت 

ماهانه به دستگاه های اجرایی ذی ربط در سقف 

ســهمیه هایی برای خرید قیر مرصفی پروژه های 

مربوط و بر اساس موافقت نامه متبادله با سازمان 

برنامه وبودجه کشــور، پرداخت کــرده و با رشکت 

مذکور تسویه حساب کند. در بند »ه« تبرصه )1( 

قانون بودجه 1397، نیز  رشکت ملی نفت ایران 

مکلف است از منابع دریافتی خوراک مایع تحویلی 

به پرتوشیمی ها و پاالیشگاه ها تا سقف مبلغ 3 هزار 

میلیارد تومان برای خرید قیر مرصفی پروژه های 

مربوط کند؛ بنابراین درآمــد رشکت ملی نفتی از 

فروش خوراک مایع تحویلی تا دو برابر مبلغ مصوب 

در قانون بودجــه 1397 افزایش می یابد. البته با 

توجه با افزایش دو برابری خرید قیر، به نظر می رسد 

رشکت های تولیدکننده قیر در سال 1398 درآمد 

مناسبی را نصیب خود کنند.

 در الیحــه بودجه 1398، درآمــد حاصل از بهره 

مالکانه و حقوق دولتی معادن معــادل 1/5 هزار 

میلیــارد تومان پیش بینی شــده که ایــن رقم در 

مقایســه با مبلغ مصوب در قانون بودجه 1397 

)1/05 هزار میلیــارد تومان( حاکی از رشــد 43 

درصدی است. ازاین رو رشد قابل توجه هزینه های 

مربوط بــه بهره مالکانه و حقــوق دولتی بار مالی 

قابل توجهی را بر رشکت های فعال در حوزه معادن 

تحمیل می کند.

 درآمد حاصل از بهــره مالکانه و حق بهره برداری 

طرح های منابع طبیعی و انتفاع و تغییر منایندگی 

اراضی ملی و دولتی در الیحــه بودجه 1398 در 

حدود 17 میلیارد تومان پیش بینی شــده است. 

این در حالی است که این رقم در قانون بودجه سال 

1397 در حدود 100 میلیارد تومان بود.

 درآمــد حاصل از اخذ پروانه اکتشــاف و عوارض 

ساالنه دارندگان پروانه اکتشاف )به استثناء مالک 

یــا مالکان شــخصی در ملک خود یــا موقوفات( 

معادن در الیحه بودجه 1398 بدن تغییر نسبت 

به قانون بودجه 1397 معادل 15 میلیارد تومان 

پیش بینی شده است.

 در الیحــه بودجه 1398، درآمــد حاصل از حق 

الثبت دارو یا مــواد اولیه آن، کارخانه تولیدکننده 

فرآورده های آرایشی- بهداشــتی - غذایی یا مواد 

اولیه، تجهیزات پزشکی – آزمایشگاهی در حدود 

59 میلیارد تومان پیش بینی شده که در مقایسه با 

قانون بودجه 1397 )40 میلیارد تومان( حاکی از 
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رشد 48 درصدی است که بار مالی قابل توجهی را 

بر دوش رشکت های داروسازی، تجهیزات پزشکی 

و غذایی می گذارد.    

و( سایر موارد

 در قانون بودجه 1398 بند جدیدی اضافه شده 

اســت )بند »ه« تبرصه )2(( که براساس آن وزارت 

ورزش و جوانان مکلف اســت با همکاری سازمان 

بورس اوراق بهادار و ســازمان خصوصی ســازی 

حداکرث تا پایان شهریورماه 1398، رشایط پذیرش 

دو رشکت فرهنگی-ورزشی استقالل و پرسپولیس 

را در بازار پایه فرابورس فراهم کند. پس از پذیرش 

در بازار پایه فرابورس و عرضه 5 درصدی سهام هر 

یک از دو رشکت جهت کشــف قیمت، 51 درصد 

سهام آن ها به صورت بلوکی و باقی سهام به صورت 

خرد عرضه می شــود. حضور باشگاه های ورزشی 

معروف نظیر استقالل و پرسپولیس )که طرفداران 

میلیونــی دارند( موجــب جذب گــروه کثیری از 

جوانان ایرانی به سمت بازار سهام خواهد شد.

 در قانون بودجه 1398 بند جدیدی اضافه شده 

است )بند »م« تبرصه )5(( که براساس آن به منظور 

اجرای سیاســت پولی و مدیریت نرخ های سود و 

کنرتل تورم، بانک مرکزی انجام عملیات بازار باز 

و خریدوفروش اوراق مالی اسالمی منترشه دولت 

و وثیقه گیری اوراق مذکور در ازای اضافه برداشت 

بانک ها و یا اعطای خط اعتباری را انجام می دهد. 

براساس جزء )2( بند مذکور، به دولت اجازه داده 

می شــود در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز 

وثیقه گیری اوراق مالی اسالمی دولتی از بانک ها 

توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهی های قطعی و 

حسابرسی شده خود به بانک ها را که در چهارچوب 

قوانین تا پایان ســال 1397 ایجاد شده است تا 

سقف 20 هزار میلیارد تومان بهادارسازی کند.

 در قانــون بودجــه 1397 بند جدیــدی اضافه 

شده است )بند »ج« تبرصه )8(( هرگونه نرخ صفر 

و معافیــت مالیاتی بــرای درآمدهــای حاصل از 

صادرات کاال و خدمات ازجمله کاالهای غیرنفتی، 

محصوالت بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین 

اســرتداد مالیات و عــوارض موضوع مــاده )13( 

قانون مالیــات بر ارزش افزوده در مــواردی که ارز 

حاصل از صادرات طبق مقررات اعالمی از سوی 

بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده 

نشود برای عملکرد در سال های 1397 و 1398 

قابل اعــامل نخواهد بــود. با توجه به مشــکالت 

ناشــی از تحریم ها و دشــواری انتقال درآمدهای 

ارزی به کشور، اضافه منودن این بند موجب ایجاد 

دشواری مالی برای رشکت های صادراتی بورسی 

خواهد بود.

  عالوه بر اوراق مالی اسالمی ذکرشده در رسفصل 

واگــذاری دارایی مالــی، در برخــی تبرصه های 

قانون بودجه 1398، دولت مجاز به انتشار اوراق 

ارزی نیز شده است. ازاین رو انتشــار اوراق مالی 

اسالمی ارزی در کنار اوراق مالی اسالمی ریالی 

موجب تنوع بیشــرت بازار ابزار مالی با درآمد ثابت 

می شــود. در صورت امــکان عرضه ی ایــن اوراق 

)به رشط انتشار( در بازارهای اوراق بهادار داخلی، 

اوراق یادشــده می توانند کمک بزرگی به جذب 

رسمایه گذاران خارجی و نقدینگــی ارزی به بازار 

رسمایه ایران شده و زمینه رسمایه گذاری آن ها در 

سایر اوراق بهادار ایرانی را فراهم کند.

5- جمع بندی
با بررسی ساختار کلی قانون بودجه سال 1398 

و مقایســه آن با قانون و الیحه بودجه سال 1397 

مشاهده می شود که منابع و مخارج پیش بینی شده 

بودجه عمومی دولت برای سال 1398 که با رشد 

17/16 درصدی نســبت به قانون بودجه 1397 

همراه بوده و با انطباق آن بــا نرخ تورم پیش بینی 

شده در سال جاری می توان بیان داشت، بودجه 

عمومی دولت در سال 1398، بودجه ای انبساطی 

نیست. البته ما شاهد رشد 52/2 درصدی منابع 

و مصارف رشکت های دولتی، موسسات انتفاعی 

وابسته به دولت و بانک ها نسبت به قانون بودجه 

سال 1397 هستیم. با بررسی ترکیب منابع بودجه 

عمومی مشاهده می شود که دولت اتکای بیشرتی 

به درآمدهای نفتی و تکیه ی کمرتی به واگذاری 

دارایی های مالی نظیر تسهیالت دریافتی از شبکه 

بانکی و صندوق توسعه ملی و درآمدهای عمومی 

داشته است. بررسی سهم منابع بودجه ای در قانون 

بودجه سال 1398 و مقایســه آن با قانون بودجه 

سال 1397 نشان می دهد، سهم درآمدهای نفتی 

از منابع بودجه عمومی کشور از 23 درصد در قانون 

بودجه سال 1397 به 29 درصد در قانون بودجه 

ســال 1398 افزایش  یافته اســت. از سوی دیگر 

سهم درآمدهای مالیاتی نیز از 31 درصد در قانون 

بودجه سال 1397 به 33 درصد در قانون بودجه 

سال 1398 افزایش یافته است. شایان ذکر است 

که سهم درآمدهای مالیاتی از رسفصل »درآمدها« 

از 66 درصد در قانون بودجه ســال 1397 به 72 

درصــد در قانــون بودجــه 1398 افزایش یافت. 

همچنین ســهم واگــذاری رشکت هــای دولتی، 

انتشار اوراق مالی اسالمی و درآمدهای اختصاصی 

دولت از 2، 9 و 13 درصد در قانون بودجه عمومی 

سال 1397 به ترتیب به 1، 8 و 14 درصد در قانون 

بودجه عمومی ســال 1398 تغییریافته اســت. 

سهم منابع رشکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی 

وابسته به دولت و بانک ها از منابع بودجه کل کشور 

در قانون بودجه ســال 1397 از 68 درصد به 73 

درصد در قانون بودجه 1398 افزایش  یافته است.
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20 

سهم  است. ییریافتهتغ 1398بودجه عمومی سال  قانوندر  درصد 14و  8، 1به ترتیب به  1397سال  عمومی قانون بودجه
از  1397ها از منابع بودجه کل کشور در قانون بودجه سال بانک و دولت به وابسته انتفاعی مؤسسات دولتی، هايمنابع شرکت

 یافته است.افزایش  1398بودجه  قانوندرصد در  73درصد به  68
 

بودجه  قانوندرآمدهاي اختصاصی از  اي ومالی و سرمایه ییدارا): سهم درآمدها، واگذاري 1نمودار (
 1398 عمومی

 

درآمدهاي مالیاتی
33%

سایر درآمدها
درآمدهاي نفتی13%

29%

سایر منابع حاصل از واگذاري
دارایی هاي سرمایه اي

1%

منابع حاصل از فروش و 
واگذاري انواع اوراق مالی 

اسالمی
8%

منابع حاصل از  واگذاري 
شرکت هاي دولتی

1%

سایر منابع حاصل از 
واگذاري دارایی هاي مالی

1%

درآمدهاي اختصاصی
14%

منودار )2(: سهم درآمدها، واگذاری دارایی مالی و رسمایه ای و درآمدهای اختصاصی از قانون بودجه عمومی 1397

 بر جایگاه بازار سرمایه تأکیدبا  1398بررسی تطبیقی الیحه بودجه سال  

21 

اي و درآمدهاي اختصاصی از قانون بودجه یی مالی و سرمایهدارا): سهم درآمدها، واگذاري 2نمودار (
 1397عمومی 

 
قانون در بازار سرمایه در  عرضهقابل اوراق مالی اسالمیرغم اینکه حجم انتشار هاي مالی، علیدر سرفصل واگذاري دارایی

اما دولت ، همراه بوده 1397بودجه  قانوننسبت  تومان)هزار میلیارد  3/4درصدي ( 7/14 با افزایش 1398سال  بودجه
میلیارد دالر اوراق ارزي جهت  3 و اوراق مالی اسالمی ریالی تومانهزار میلیارد  5تواند عالوه بر این اوراق، اقدام به انتشار می

تومان اقدام به  یلیاردمهزار  2تواند تا سقف همچنین دولت میکند.  1398بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 
هاي دولتی به بخش خصوصی با کاهش در این سرفصل همچنین، واگذاري شرکتانتشار صکوك اجاره در سال پیشرو کند. 

 است.  شدهگرفتهدر نظر  1397نسبت به قانون بودجه سال درصدي  15/38
 گیرينتیجه -6

در غالب بودجه) و پیوند نزدیک (هاي مالی دولت ز سیاستهاي اقتصادي به دلیل تاثیرپذیري ابازار سرمایه همانند سایر بخش
هاي بخشی و کالن، تاثیر گذارياي و همچنین سیاستهاي سرمایههاي مالی، تملک داراییهاي واگذاري داراییبا سرفصل

 قانونبر بازار سرمایه که در  یرگذارتأثپذیرد. در ادامه به تشریح برخی از موارد عمدهِ از اقدامات اجرایی دولت می یتوجهقالب 
 شود:منظور شده، پرداخته می 1398بودجه سال 

حجم کاهش رشد مالی دولت از محل تسهیالت بانکی و صندوق توسعه ملی منجر به  تأمین توجهقابل کاهش -
 ند شدنکتحریک نرخ تورم خواهد شد. به اعتقاد محققین اقتصادي با  کند شدن نقدینگی در کشور و در نتیجه موجب

 یابد. و ایجاد ثبات نسبی در متغیرهاي کالن اقتصادي، عملکرد بازارهاي مالی نظیر بازار سهام بهبود میتورم 
در  درصدي نرخ تسعیر ارز 48افزایش  نفتی به دلیل يهافرآورده و نفت از حاصل درصدي منابع 5/51 رشدلحاظ  با  -

هاي ههاي فعال در حوزه نفت و فرآوردرود درآمد شرکتانتظار میتومان)  5700( 1398بودجه سال  و قانون الیحه
رو، سهم پیش هايیکی از بخش عنوانبههاي این حوزه با توجه به اینکه شرکت روازاین. باشد داشته نفتی افزایش

با این وجود . رودمیها بخش از طریق اینرونق بازار سرمایه  بهبوداز ارزش بازار سرمایه را دارد، انتظار  توجهیقابل

درآمدهاي مالیاتی
31%

سایر درآمدها
17%

درآمدهاي نفتی
23%

سایر منابع حاصل از واگذاري 
دارایی هاي سرمایه اي

1%

منابع حاصل از فروش و 
واگذاري انواع اوراق مالی 

اسالمی
9%

منابع حاصل از  واگذاري 
شرکت هاي دولتی

2%

سایر منابع حاصل از واگذاري 
دارایی هاي مالی

4%

درآمدهاي اختصاصی
13%
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ــی،  ــای مالـ ــذاری دارایی هـ ــل واگـ در رسفصـ

علی رغـــم اینکـــه حجـــم انتشـــار اوراق مالـــی 

اســـالمی قابل عرضـــه در بـــازار رسمایـــه در 

قانـــون بودجـــه ســـال 1398 بـــا افزایـــش 

ـــان(  ـــارد توم ـــزار میلی ـــدی )4/3 ه 14/7 درص

ـــوده،  ـــه 1397 همـــراه ب ـــون بودج ـــبت قان نس

امـــا دولـــت می توانـــد عـــالوه بـــر ایـــن اوراق، 

ــارد تومـــان  ــزار میلیـ ــار 5 هـ ــه انتشـ اقـــدام بـ

ـــارد دالر  ـــی و 3 میلی ـــالمی ریال ـــی اس اوراق مال

اوراق ارزی جهـــت بازپرداخـــت اصـــل و ســـود 

اوراق رسرســـید شـــده در ســـال 1398 کنـــد. 

ـــا ســـقف 2 هـــزار  ـــد ت ـــت می توان ـــن دول همچنی

میلیـــارد تومـــان اقـــدام بـــه انتشـــار صکـــوک 

اجـــاره در ســـال پیـــرشو کنـــد. در ایـــن رسفصـــل 

ــی  ــای دولتـ ــذاری رشکت هـ ــن، واگـ همچنیـ

ــش 38/15  ــا کاهـ ــی بـ ــش خصوصـ ــه بخـ بـ

درصـــدی نســـبت بـــه قانـــون بودجـــه ســـال 

1397 در نظـــر گرفته شـــده اســـت. 

6- نتیجه گیری
بـــازار رسمایـــه هامننـــد ســـایر بخش هـــای 

ز  اقتصـــادی بـــه دلیـــل تاثیرپذیـــری ا

سیاســـت های مالـــی دولـــت )در غالـــب 

بودجـــه( و پیونـــد نزدیـــک بـــا رسفصل هـــای 

واگـــذاری دارایی هـــای مالـــی، متلـــک 

یـــه ای و همچنیـــن  یی هـــای رسما را دا

سیاســـت  گذاری های بخشـــی و کالن، تاثیـــر 

قالـــب توجهـــی از اقدامـــات اجرایـــی دولـــت 

ــی از  ــح برخـ ــه ترشیـ ــه بـ ــرد. در ادامـ می پذیـ

ـــه کـــه  ـــازار رسمای ـــر ب ـــوارد عمـــدِه تأثیرگـــذار ب م

در قانـــون بودجـــه ســـال 1398 منظـــور شـــده، 

پرداختـــه می شـــود:

ــت  ــی دولـ ــن مالـ ــه تامیـ  کاهـــش قابل توجـ

از محـــل تســـهیالت بانکـــی و صنـــدوق توســـعه 

ملـــی منجـــر بـــه کاهـــش رشـــد حجـــم 

نقدینگـــی در کشـــور و در نتیجـــه موجـــب کنـــد 

ـــه  ـــد. ب ـــد ش ـــورم خواه ـــرخ ت ـــک ن ـــدن تحری ش

ـــدن  ـــد ش ـــا کن ـــادی ب ـــن اقتص ـــاد محققی اعتق

تـــورم و ایجـــاد ثبات نســـبی در متغیرهـــای کالن 

اقتصـــادی، عملکـــرد بازارهـــای مالـــی نظیـــر 

ــد.  ــود می یابـ ــهام بهبـ ــازار سـ بـ

 بـــا  لحـــاظ رشـــد 51/5 درصـــدی منابـــع 

حاصـــل از نفـــت و فرآورده هـــای نفتـــی بـــه 

ــعیر  ــرخ تسـ ــدی نـ ــش 48 درصـ ــل افزایـ دلیـ

ارز در الیحـــه و قانـــون بودجـــه ســـال 

1398 )5700 تومـــان( انتظـــار مـــی رود 

درآمـــد رشکت هـــای فعـــال در حـــوزه نفـــت و 

فرآورده هـــای نفتـــی افزایـــش داشـــته باشـــد. 

ــای  ــه رشکت هـ ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ ــن رو بـ ازایـ

ــای  ــی از بخش هـ ــوان یکـ ــوزه به عنـ ــن حـ ایـ

ــازار  پیـــش رو، ســـهم قابل توجهـــی از ارزش بـ

ــازار  ــود رونـــق بـ ــار بهبـ ــه را دارد، انتظـ رسمایـ

یادداشت ها
1.در قوانین بودجه سنواتی سال های پیش 

از 1397، تنها یک رقم تحت عنوان »از محل 

درآمدهــای اختصاصــی دولــت« در جدول 

اصلی قانون بودجه وجود داشت.

2. شایان ذکر اســت که براساس بند »الف« 

تبرصه )1( قانون بودجه ســال 1397 سهم 

صندوق توســعه ملــی از منابــع حاصل از 

صادرات نفــت 32 درصد بود امــا در قانون 

بودجه ســال 1398 این سهم به 20 درصد 

کاهش یافت و مقرر شد مابه التفاوت سهم 

20 درصد تعیین شده تا ســهم قانونی 34 

درصدی صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی 

دولت به این صندوق تلقی شود.

3. به دولت اجازه داده می شود مبلغ ده هزار 

میلیارد ریال از بدهی ناشــی از عدم اجرای 

بند )2( ماده )29( قانون اجرای سیاست های 

کلی اصل چهل و چهارم قانون اساســی از 

سال 1387 تاکنون را از طریق فروش سهام 

و دارایی هــای مالی تامین کنــد و به منظور 

حامیت از نوســازی و بهســازی بنگاه های 

تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش 

تعاون در قالب افزایش رسمایه بانک توسعه 

تعاون هزینه کند.

4. به دولت اجازه داده می شود مبلغ ده هزار 

میلیارد ریال از بدهی ناشــی از عدم اجرای 

بند )2( ماده )29( قانون اجرای سیاست های 

کلی اصل چهل و چهارم قانون اساســی از 

سال 1387 تاکنون را از طریق فروش سهام 

و دارایی هــای مالی تامین کنــد و به منظور 

حامیت از نوســازی و بهســازی بنگاه های 

تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش 

تعاون در قالب افزایش رسمایه بانک توسعه 

تعاون هزینه کند.

5. در ادبیات اقتصــادی معتربترین معیار 

اندازه دولت از محاسبه نسبت بودجه دولت 

به تولید ناخالص داخلی یا تفریق نرخ رشد 

تولید ناخالص داخلی از نرخ رشــد بودجه 

دولت به دست می آید.

ــی رود.  ــا مـ ــن بخش هـ ــق ایـ ــه از طریـ رسمایـ

بـــا ایـــن وجـــود نـــرخ دالر در بـــازار آزاد در 

ـــش از 14  ـــه بی ـــاری ب ـــال ج ـــت ماه س اردیبهش

ـــن رو  ـــت. ازای ـــه اس ـــش یافت ـــان افزای ـــزار توم ه

آنچـــه از رشایـــط کنونـــی بـــازار ارز مشـــاهده 

می شـــود بـــا رقـــم پیش بینـــی شـــده در 

بودجـــه تفـــاوت قابل توجهـــی دارد.

 بـــا توجـــه بـــه رشـــد 7/8 درصـــدی بودجـــه 

ــه  ــا توجـ ــه ای )بـ ــای رسمایـ متلـــک دارایی   هـ

ـــون  ـــه قان ـــه رشایـــط تورمـــی پیـــرشو( نســـبت ب ب

بودجـــه ســـال 1397 انتظـــار بهبـــود بخـــش 

عمرانـــی به ویـــژه تولیـــدات ماشـــین آالت 

ـــت.  ـــن اس ـــاری دور از ذه ـــال ج ـــی در س صنعت

 افزایـــش 48 درصـــدی نـــرخ ارز تاثیـــرات 

متفاوتـــی بـــر وضعیـــت کســـب وکار و در 

نتیجـــه قیمـــت ســـهام رشکت هـــای بورســـی 

دارد. رشکت هایـــی کـــه بخـــش عمـــده ای 

از محصـــوالت خـــود را صـــادر می کننـــد، بـــا 

ــری  ــی باالتـ ــد ریالـ ــرخ ارز، درآمـ ــش نـ افزایـ

ـــش  ـــه بخ ـــی ک ـــد و رشکت های ـــب می کنن کس

ـــطه ای  ـــای واس ـــا و کااله ـــده ای  از نهاده ه عم

ــه  ــش هزینـ ــا افزایـ ــد بـ ــود را وارد می کننـ خـ

تولیـــد مواجـــه می شـــوند. رشکت هایـــی کـــه 

در تجـــارت خارجـــی ســـهم اندکـــی دارنـــد، 

ـــر  ـــی افزایـــش نـــرخ ارز متأث ـــرات تورم از اث

 . می شـــوند

ـــه افزایـــش 14/7 درصـــدی )4/3  ـــا توجـــه ب  ب

هـــزار میلیـــارد تومـــان( حجـــم انتشـــار اوراق 

ـــازار  ـــه در ب ـــالمی قابل عرض ـــی اس ـــن مال تامی

رسمایـــه، مشـــاهده می شـــود کـــه ســـهم 

بـــازار رسمایـــه در تامیـــن مالـــی بخـــش واقعـــی 

ـــا  ـــی رود ب ـــار م ـــوده و انتظ ـــودی ب ـــاد صع اقتص

ـــی اســـالمی و  ـــن حجـــم از اوراق مال انتشـــار ای

متنوع ســـازی آن هـــا، بـــازار بدهـــی در ســـال 

ـــد. ـــته باش ـــرت داش ـــق بیش ـــاری رون ج

ــورد فـــوق، دولـــت می توانـــد  ــر مـ  عـــالوه بـ

عـــالوه بـــر ایـــن اوراق، اقـــدام بـــه انتشـــار 5 

هـــزار میلیـــارد تومـــان اوراق مالـــی اســـالمی 

ــت  ــارد دالر اوراق ارزی جهـ ــی و 3 میلیـ ریالـ

ــید  ــود اوراق رسرسـ ــل و سـ ــت اصـ بازپرداخـ

شـــده در ســـال 1398 کنـــد. همچنیـــن 

ـــارد  ـــزار میلی ـــقف 2 ه ـــا س ـــد ت ـــت می توان دول

ـــاره در  ـــوک اج ـــار صک ـــه انتش ـــدام ب ـــان اق توم

ســـال پیـــرشو کنـــد. 

ــذاری  ــم واگـ ــش حجـ ــه کاهـ ــه بـ ــا توجـ  بـ

رشکت هـــای دولتـــی در ســـال جـــاری، 

تحلیـــل ایـــن سیاســـت گذاری تـــا حـــدود 

دشـــوار اســـت، زیـــرا اطالعـــات کافـــی در 

خصـــوص اشـــکال واگـــذاری رشکت هـــای 

دولتـــی )از طریـــق بـــازار رسمایـــه، مناقصـــه 

ـــه  ـــرروی عرض ـــت. به ه ـــرتس نیس و...( در دس

رشکت هـــای دولتـــی حتـــی در مقیـــاس نزولـــی 

می توانـــد در تقویـــت بـــازار اوراق بهـــادار 

ــد.    ــر باشـ مؤثـ

ــد  ــری درآمـ ــه افزایـــش دو برابـ ــه بـ ــا توجـ  بـ

خریـــد قیـــر از محـــل فـــروش نـــرخ خـــوراک 

ــگاه ها  ــیمی ها و پاالیشـ ــه پرتوشـ تحویلـــی بـ

)افزایـــش 2 برابـــری نـــرخ خـــوراک( و رشـــد 

عـــوارض 43 درصـــدی بهـــره مالکانـــه و 

ــی و  ــای معدنـ ــر رشکت هـ ــی بـ ــوق دولتـ حقـ

ـــای  ـــوارض رشکت ه ـــدی ع ـــش 48 درص افزای

ـــر  ـــی ب ـــزات پزشـــکی و غذای داروســـازی، تجهی

عملکـــرد مالـــی ایـــن رشکت هـــای در ســـال 

جـــاری تاثیرگـــذار خواهـــد بـــود.
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مبلغ:................................................... ریال 

طی فیش شامره:.......................................... 

به تاریخ:................ در وجه رشکت بورس اوراق بهادار 

تهران واریز شد.
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300000 ریال

 لطفا مبلغ اشرتاک را به حساب 849-810-776846-1

 بانک سامان شعبه ســی تیر به نام رشکت بورس اوراق 

بهــادار تهران واریز کرده، ســپس فرم پرشــده و فیش 

بانکی را به شامره 66719820- 021 فکس فرمایید 

یا اصل فیش بانکی را به آدرس تهران، خیابان حافظ، 

شــامره 192، ســاختامن بورس اوراق بهادار تهران، 

طبقه 10، کدپستی 1138964161 ارسال فرمایید.

تلفن واحد اشرتاک: 021-66719820

نام و نام خانوادگی:..............................................................

فعالیت شغلی:..................................................................

نام رشکت:.......................................................................

میزان تحصیالت:................................................................

کد اشرتاک )اگر قبال مشرتک بوده اید(......................................

تعداد درخواست اشرتاک:.....................................................
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کدپستی:.........................................................................
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شامره همراه: .....................................................................

پست الکرتونیک:...............................................................

 فکس:............................................................................
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تامین مالی از 
بازار سرمایه

پروندهویژه

69

چهل و یکمین هامیش انجمن حسابداران خربه ایران باعنوان »تامین مالی از بازار رسمایه« روز 

چهارشنبه 29 خردادماه با حضور حسابداران و فعاالن بازار رسمایه در تاالر الغدیر دانشکده 

مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد. از موضوعات محوری این هامیش که سخرنانی افتتاحیه 

آن توســط علی صحرایی مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران ارائه شد، نقش ابزارهای مالی در توسعه 

اقتصادی، آشــنایی با اوراق بهادار اجاره، مرابحه، منفعت، رهنی، خرید دین، سفارش ساخت، جعاله، 

وکالت، بیمه اتکایی و مضاربه، نقش رشکت های رتبه بندی در تامین مالی از بازار رسمایه گزارش حسابرس 

مستقل نسبت به طرح توجیهی اوراق بهادار بود.
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مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران

بازار رسمایه از ظرفیت های رو به رشد برای تامین مالی 
برخوردار است

دکرت علــی صحرائــی، مدیرعامل بــورس اوراق 

بهادار تهران در جریان سخرنانی در این هامیش 

بابیان اینکه با توجه بــه رشایط اقتصادی موجود 

ظرفیت های رو به رشــد بازار رسمایه برای تامین 

مالی می تواند مورد بهره برداری سیاست گذاران 

اقتصادی قرار گیــرد، گفــت: در عرصه جهانی، 

تامین مالی به طور سنتی به اعتبارات بانکی متکی 

بوده اســت. بحران های مالی جهانی )1997-8 

آسیا و 8-2007 اروپا و آمریکا( سبب تغییر رویکرد 

تامین مالی و توجه بیشــرت به بازار رسمایه و اوراق 

تامین مالی در عرصه جهانی، شده است.

وی با اشــاره به این مطلب که اقتصاد ایران برای 

تامین منابع مالی خود از گذشته به منابع بانکی 

وابســته اســت، ادامه داد: اتــکای بیش ازاندازه 

به منابع بانکــی، صنعت بانکــداری در ایران را با 

مشکالتی روبه رو کرده است.

مدیرعامل بورس تهران در خصوص تامین مالی 

در بازارهــای مالی گفــت: ارکان تامین مالی در 

بازارهای مالی از سه جزء تسهیالت بانکی، اوراق 

بهادار با درآمد ثابت و ســهام تشکیل شده است 

و برای بررســی ســاختار تامین مالی در هر بازار 

مالــی، مانده تســهیالت بانکــی، اوراق بهادار با 

درآمد ثابت موجود و ارزش بازار سهام مورد بررسی 

قرار می گیرند.

دکرت صحرائی به مقایسه میزان اتکای تامین مالی 

ایران و ژاپن به نظام بانکی پرداخت و افزود: در ایران 

70 درصد تامین مالی متکی بر تسهیالت بانکی 

است و این رقم در ژاپن 23 درصد است. بازار سهام 

26 درصد و 52 درصد متکی به بازار بدهی است.

وی ســاختار تامین مالــی در اقتصاد ایــران را به 

چهارپایه تســهیالت بانک ها و مؤسسات مالی و 

اعتباری، بودجه عمرانی دولــت، رسمایه گذاری 

خارجی و بازار رسمایه تقسیم کرد و گفت: هریک 

از ارکان چهارگانه تامین مالی در اقتصاد ایران با 

چالش ها و فرصت های روبه رو بوده اند.

وی تغییر تامین مالی بانک محور به تامین مالی 

بازار ســهام و بدهی محور را نیاز رضوری اقتصاد 

کشور خواند و افزود: حجم نقدینگی در سال های 

گذشــته با رشــدی قابل توجه به حدود 17,500 

هــزار میلیــارد )17,500 تریلیون( ریــال تا آذر 

1397 رسیده است. همچنین بیش از 60 درصد 

از تسهیالت بانکی به رسمایه در گردش و کمرت از 

15 درصد آن به ایجاد و توسعه واحدهای تولیدی 

پرداخت شده است.

مدیرعامل بــورس تهران افــزود: در قانون بودجه 

1398، انتشــار انــواع اوراق بهادار اســالمی به 

ارزش 940 هزار میلیارد ریال و انتشار اوراق ارزی 

به ارزش 3 میلیــارد دالر برای تامین مالی دولت، 

رشکت های دولتــی و شــهرداری ها، پیش بینی 

شده است.

مدیرعامل بــورس تهران بــه ظرفیت های تامین 

مالی از طریق بازار رسمایه اشاره کرد و گفت: بازار 

رسمایه ایران در چند ســال گذشته شاهد حضور 

ابزارهای نوین مالی شامل اوراق مشارکت، اوراق 

اجاره، اوراق مرابحه، اوراق سفارش ساخت، اسناد 

خزانــه اســالمی، صندوق هــای رسمایه گذاری 

زمین و ساختامن، اوراق سلف استاندارد موازی، 

صندوق های رسمایه گذاری پــروژه، اوراق فروش 

تبعی و اوراق خرید دین بوده است.

وی تاکید کرد: با بروز بحران های مالی در عرصه 

جهانی، ظرفیت های بازار اوراق بهادار برای تامین 

مالی موردتوجه جدی قرار گرفته است.

دکرت صحرائی به نقش پررنگ بــازار اوراق بهادار 

کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه اشاره کرد و 

افزود: بخش مهمی از تامین مالی در این کشورها 

بر بازار اوراق بهادار تکیه کرده است.

وی در خامتــه خاطرنشــان کــرد: اوراق دیــن 

جدیدترین ابزار تامین مالی است که در این هفته 

اجرایی شده است. اوراق خرید دین برای اولین بار 

از طریق بورس تهران فعال شد. مشرتیان اصلی 

این اوراق، رشکت های فعال لیزینگ هستند.
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دبیر علمی هامیش تامین مالی از بازار رسمایه عنوان کرد

رسمایه در گردش؛ راهکاری برای تامین منابع مالی

در ادامه این مراسم، محمدمهدی مومن زاده دبیر 

علمی هامیش تامین مالی از بازار رسمایه ضمن به 

لزوم تقویت رسمایه در گردش رشکت ها اشاره کرده 

و افزود: بنگاه ها باید به سمت طرح های جدید برای 

توسعه بروند و از ظرفیت های خود به صورت کامل 

اســتفاده کنند تا ارزش بیشرتی برای سهامداران 

خود فراهم کرده و ســهم از بازار خود را نیز از دست 

ندهند. دبیر علمی چهل و یکمین هامیش انجمن 

حســابداران خربه ایــران ادامه داد: تشــکیل این 

هامیش به این علت است که ما باید از ابزارهای مالی 

بهره بربیم. امروزه اگر یک مدیرمالی به ما پیشنهادی 

داد از اوراق منفعت استفاده کنیم باید بپرسیم به چه 

دلیل از این نوع اوراق استفاده کنیم. این توامنندی 

جدیدی اســت که باید مدیران مالــی به آن مجهز 

شوند تا بتوانند بر هزینه های بنگاه و رشکت تاثیر 

بگذارند.دبیر علمی چهل و یکمین هامیش انجمن 

حسابداران خربه ایران در ادامه گفت: اتاق بازرگانی 

تقریبا روزهای اول هرماه، شاخص مدیران خرید را 

منترش می کند. در این شاخص، زیرشاخصی وجود 

دارد که انتظارات تولید در ماه آینده را مشخص کرده 

است. براساس شاخص مدیران خرید تقریبا دوماه 

ابتدای ســال مخصوصا اردیبهشت ماه، شاخص 

مثبتی را نشان می دهد که نگاهی مثبت به تولید 

در کشور وجود دارد.

مومن زاده خاطرنشان کرد: در استفاده از ابزارهای 

بــازار رسمایه، کیفیــت و نظم جریانــات نقدی از 

اهمیت فراوانی برخوردار است. استفاده از ابزارهای 

مالی مثل دریافت تســهیالت بانکی نیســت که 

ما اســتمهال کنیم بلکه در زمان مقــرر باید وجوه 

پرداخت شود تا بتوان قراردادهای متعددی منعقد 

کنند. بــر همین اســاس وقتی رشکتــی در بازار 

رسمایــه، اوراق منترش می کند، براســاس فرضیه 

ارقام، اولین چیزی که به ذهن می رســد این است 

که رشکت از نظم جریان های نقدینگی اش آگاهی 

دارد. پس مدیریت گردش وجوه نقد در رشکت برای 

استفاده از ابزارها از اهمیت باالیی بهره برده است.

 وی توضیح داد: اگر رشکتی قصد توسعه داشته باشد 

باید این توسعه را در محلی انجام دهد که به مرحله 

بلوغ رسیده باشد تا وجوه نقد بیشرتی در رشکت و 

ارزش بیشرتی را نصیب سهامداران کند. در همین 

خصوص باید در نظر گرفت تامین مالی پروژه ها به 

این دلیل دارای اهمیت اســت که پروژه ها در ابتدا 

دارای جریانات نقدی نیستند و باید مدل هایی برای 

تامین مالی طراحی شود تا جریانات نقدی ارزان تری 

برای بنگاه های اقتصادی تامین شود.
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عضو پیشین شورای عالی بورس و اوراق بهادار

لزوم جلوگیری از بازده نامعقول بازارهای سفته بازی

عضو پیشــین شــورای عالی بورس و اوراق بهادار 

تهران، به عنوان سخرنان بعدی این هامیش بود. 

در ابتدای ســخنان خــود با تاکید بــر اینکه برای 

حفظ نقدینگی در بازار رسمایه و جلوگیری از مالی 

شدن اقتصاد، باید جلوی بازده نامعقول بازارهای 

سفته بازی ازجمله مســکن، طال و ارز گرفته شود 

گفت: در بلندمدت بازار ثانویه ظرفیت نگه داشت 

حجم نقدینگی را ندارد. به عالوه منافع حاصل از 

بازار ثانویه به بخش واقعی اقتصاد و تولید منتقل 

منی شود؛ بنابراین باید راهکارهایی برای تقویت 

بازار اولیه اتخاذ شود.

 وی اظهار داشت: اگر بانک مرکزی عملیات بازار 

آزاد را آغــاز کند و دولت، بدهی هــای خود را فقط 

از طریق اسناد خزانه اســالمی منترش کند، بازار 

می تواند نرخ این اسناد را به عنوان نرخ بدون ریسک 

در نظر بگیرد که البته تعیین صحیح این نرخ ازنظر 

فعاالن بازارهای مالی بسیار حائز اهمیت است.

عبده تربیزی افزود: تنها دارایی فیزیکی که دارایی 

مالی محســوب می شــود، امالک و مســتغالت 

است اما مشــکل رشکت های ایرانی این است که 

به دلیل فشار شــدیدی که بر امالک و مستغالت 

است، امکان دریافت تسهیالت از منابع بانکی را 

به آسانی گذشــته ندارند. از طرفی وثیقه ها مانند 

گذشته نیست و بانک ها نیز امکان تامین رسمایه در 

گردش را مانند گذشته ندارند. این استاد دانشگاه 

تاکید کرد: بازار رسمایه اکنون با ابزارهایی که دارد 

می تواند به ســمت بازار پول بیایــد و در این میان 

برخی ابزارها، بسیار کارگشــا خواهند بود. وی در 

ادامه با اشــاره به نقش ابزارهای مالی و نهادهای 

مالی گفت: ابزارها و نهادهای مالی نقشی گسرتده 

ایفا می کنند ازجمله اینکه کارکردهایی همچون 

وساطت مالی، کاهش هزینه های عملیاتی، تولید 

اطالعات و تقسیم پذیری و انعطاف را به عهده دارند.

 عبــده تربیزی درعین حال خاطرنشــان کرد: اگر 

پشت ابزارها هدف جدید و مشخصی نباشد، این 

ابزارها به خودی خود خلق ارزش، نخواهند کرد.
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مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان

توسعه بازار اوراق بدهی رضورت غیرقابل انکار است

رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار

 اعتبار سنجی نارش، ویژگی مهم اوراق مشارکت است

ــه  ــازار اولی ــر ب ــارت ب ــر نظ ــگ زاده، مدی ــی بی عل

ســازمان بــورس و اوراق بهــادار در ادامــه ایــن 

هامیــش در خصــوص بــازار اوراق بدهــی و 

تحــوالت پیــش روی آن گفــت: بــازار بدهــی یکــی 

از مهم تریــن اجــزای بازارهــای پولــی و مالی نوین 

ــن  ــه همی ــی رود و ب ــامر م ــه ش ــوری ب ــر کش در ه

ــت.  ــکار اس ــعه آن غیرقابل ان ــل رضورت توس دلی

درواقــع می تــوان مدعــی بــود کــه دســتیابی 

مهســا رادفر، رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت 

اوراق بهادار بدهی ســازمان بورس و اوراق بهادار 

ســخرنان بعدی این هامیش نیز اعتبار سنجی 

نارش را از ویژگی های مهم اوراق مشارکت ذکر کرد.

وی بابیــان اینکه اوراق مشــارکت یکــی از انواع 

ــا، عمیــق و کارا، بــدون وجــود  به نظــام مالــی پوی

ــا کارکــرد مناســب و عمــق  ــازار بدهــی ســامل ب ب

ــت. ــر نیس ــا امکان پذی ــی اساس کاف

وی در ادامــه اظهــار داشــت: در بــازار بدهــی 

انواعــی از اوراق بدهــی کوتاه مــدت، میان مدت و 

بلندمــدت مبادلــه می شــود کــه می توانــد مرتبط 

بــا دولــت، رشکت هــا، شــهرداری ها و غیره باشــد.

ــای ایجــاد  ــه مزای ــا اشــاره ب بیــگ زاده در ادامــه ب

چهارده گانه صکوک اسالمی است، گفت: اولین 

سابقه انتشار اوراق به جنگ جهانی دوم برمی گردد 

و پــس ازآن در دوران ملــی کــردن صنعت نفت، 

برای توســعه کشــاورزی و اوراق قرضه مســکن، 

اسناد خزانه اصالحات ارضی یا اوراق عباس آباد 

نیز مورداســتفاده قرار گرفت، اما مهم ترین اوراق 

مشارکت ســال های پس ازآن به اوراق مشارکت 

طرح نــواب مربــوط می شــود. وی افــزود: این 

اوراق اوراقی هســتند که برای جلب مشــارکت 

رسمایه گذاران در رسمایه گذاری برای مدت معین 

منترش می شــوند و غالبا برای طرح های سودآور 

تولیدی، خدماتی و ساختامنی مورداستفاده قرار 

می گیرند.

رادفر اظهار داشت: بانک مرکزی در صورت تایید 

گزارش توجیهی فنی و اقتصادی طرح ها، مجوز 

انتشار این اوراق را می دهد.

وی توضیح داد: در این میان دو نوع اوراق مشارکت 

در بازار رسمایه داریم که در حالت اول، انتشار آن 

خارج از بورس بوده است اما در بورس مورد معامله 

قرار می گیرد و در حالت دیگر اوراق مشارکت در 

بورس منترش و در بورس نیز معامله می شود.

رادفر در ادامه اظهار داشــت: ارکان اصلی برای 

انتشــار اوراق مشــارکت عبارت اســت از متعهد 

پذیره نویسی، بازار گردان، ضامن، عامل فروش، 

امین و عامل پرداخت که مهم ترین این موارد امین 

است و از بین موسســه های حسابرسی انتخاب 

می شود. وی همچنین یکی از موارد مهم در انتشار 

اوراق مشــارکت را نحوه ارزش گــذاری آورده غیر 

نقدی نارش در زمان رشوع انتشار دانست.
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بــازار بدهــی در اقتصــاد گفــت: کمــک به کشــف ت

قیمــت منابــع به صــورت غیردســتوری بر اســاس 

ــن  ــی از اولی ــید اوراق یک ــازده و رسرس ــک، ب ریس

مزایــای ایــن بازارهاســت. وی در ادامــه بــه دیگــر 

ــت  ــزود: هدای ــازار اشــاره کــرد و اف ــن ب ــای ای مزای

نقدینگــی بــه مســیر صحیــح و جلوگیری از رشــد 

بازارهــای ناســامل، کاهــش فشــار بــر شــبکه 

بانکــی جهــت تامین مالــی و بهبــود شــفافیت در 

بازارهــای مالــی را می تــوان از دیگــر مزایــای ایــن 

ــازار برشــمرد. ب

ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه آمــار اوراق 

ــان  ــا پای ــت: ت ــان داش ــه بی ــازار رسمای ــی ب بده

اردیبهشــت ماه 1398، بیــش از 1,659,390 

میلیــارد ریــال انــواع اوراق بدهــی در بــازار رسمایه 

کشــور منترششــده اســت. ایــن در حالــی اســت 

ــه در ســال  ــازار رسمای کــه میــزان تامیــن مالــی ب

گذشــته بالغ بــر 1.274.984 میلیــارد ریــال 

بــوده اســت و میــزان انتشــار اوراق بدهــی در 

ــال  ــارد ری ــا 509.389 میلی ــر ب ــر براب ــال اخی س

ــت. ــوده اس ب

وی در ادامــه بــه روش هــای تامین مالــی از طریق 

انتشــار اوراق بدهی اشــاره داشت و انتشــار اوراق 

اجــاره، اوراق مرابحــه، اوراق مشــارکت، اوراق 

ســفارش ســاخت، اوراق رهنــی، اوراق خرید دین 

و دیگــر ابزارهــای مالــی را ازجملــه روش هــای 

ــه برشــمرد و  ــازار رسمای ــق ب ــی از طری ــن مال تامی

ــح داد. ــن اوراق را توضی ــرد ای ــل کارب به تفصی
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مدیرعامل تامین رسمایه بانک ملت

معرفی  ابزارهای بازارهای مالی »اجاره« و »مرابحه«

در ادامه این مراسم، سید روح الله حسینی مقدم 

مدیرعامــل تامین رسمایــه بانک ملــت، به بیان 

مزیت های اوراق اجاره و اوراق مرابحه پرداخت.

وی این ابزار را از اولین ابزارهای تامین مالی دانست 

که بعد از تصویب قانون بازار و قانون توسعه ابزارها و 

نهادهای مالی جدید در بازار رسمایه کشور منترش 

شدند.

وی بابیان اینکــه اوراق اجــاره، اوراق بهادار بانام 

قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت 

مشاع دارنده آن در دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره 

است، افزود: اوراق اجاره را می توان برای دستیابی 

به اهدافی ازجمله اجرای طرح توســعه نوسازی و 

بهسازی، تامین رسمایه در گردش، اصالح ساختار 

مالی، مشــارکت در افزایــش رسمایه رشکت های 

رسمایه پذیر، اجرای پروژه های ساختامنی، انجام 

عملیات لیزینگ یا انجام عملیات بانکداری منترش 

کرد. حسینی مقدم با اشاره به انتشار اوراق اجاره با 

دو هدف تامین نقدینگی و تامین دارایی گفت: با 

انتشار اوراق اجاره، رابطه وکیل و موکل میان نارش و 

خریداران اوراق اجاره برقرار می شود. نارش به وکالت 

از طرف خریــداران ملزم به مــرصف وجوه حاصل 

از فروش اوراق اجــاره جهت خرید دارایی موضوع 

انتشار و اجاره آن به بانی است.

 وی بابیان اینکه انتشار اوراق اجاره به منظور تامین 

نقدینگی برای فراهم کردن وجوه نقد و به کارگیری 

آن به عنوان رسمایه در گردش ابزار مناسبی است، 

افزود: در این اوراق دارایی های قابل اجاره رشکت 

متقاضی تامین مالــی مبنای انتشــار اوراق قرار 

می گیرد و بدون اینکه دارایی مبنای انتشار اوراق از 

دفاتر رشکت خارج شود، پس از انتشار اوراق، وجوه 

نقد به اندازه ارزش روز دارایی های مبنای انتشار به 

رشکت تزریق می شود. حسینی مقدم ادامه داد: 

یکی از ابزارهای بــازار رسمایه برای تامین رسمایه 

در گردش اوراق مرابحه است که براساس قرارداد 

مرابحه یعنی فروش دارایی باقیمتی بیشرت از قیمت 

خرید آن با ذکر میزان سود و مبلغ پرداختی بابت 

خرید منترش می شــود. وی توضیح داد: با انتشار 

اوراق مرابحه به منظور خرید مواد و کاال که یکی از 

اقالم مهم رسمایه در گردش است، ازیک طرف بانی 

انتشار اوراق )متقاضی تامین مالی(، مواد و کاالی 

موردنیاز خود را فراهم می کند و از سوی دیگر وجوه 

نقد در اختیار فروشنده قرار می گیرد. به این ترتیب 

وضعیت رسمایه در گردش هر دو طرف با ورود مواد 

و کاال برای بانی و ورود وجوه نقد برای فروشنده مواد 

و کاال بهبود می یابد و در برخی موارد به دلیل خرید 

نقدی و با حجم زیاد امکان اســتفاده از تخفیفات 

نقدی فروش و درنتیجه کاهش بهای متام شده مواد 

و کاال نیز فراهم می شود.

مدیرعامل تامین رسمایه بانک ملت اظهار داشت: 

دارایی های قابل قبول جهت انتشار اوراق مرابحه 

مــواردی مثــل زمین، ســاختامن و تاسیســات، 

ماشین آالت و تجهیزات، وسایل حمل ونقل، مواد 

و کاال و نرم افزارهــای الکرتونیکــی و بانک هــای 

اطالعاتی را شامل می شود.

مدیرعامل رشکت رتبه بندی اعتباری برهان

جایگاه رتبه بندی اعتباری در تامین مالی از بازار رسمایه

در ادامه دکرت قاسم محسنی، مدیرعامل رشکت 

رتبه بنــدی اعتباری برهــان به معرفــی و نقش 

رتبه بنــدی اعتباری در تامین مالــی بنگاه ها از 

طریق بازار رسمایه پرداخت.

وی در این خصوص گفــت: رتبه بندی اعتباری 

عبارت است از اظهارنظر مؤسسه رتبه بندی راجع 

به احتامل ایفای به موقع تعهدات شخص حقوقی 

یا احتامل ایفای به موقع تعهدات ناشی از انتشار 

اوراق بهادار و یا احتامل ایفای تعهد مالی خاص 

دیگر در موعد مقرر.

به گفته وی رتبه بندی اعتباری از طریق بررسی 

صنعت، ساختار و مدیریت، بازار و جایگاه رقابتی، 

قوانین و مقررات حاکم، تکنولوژی و چشم انداز 

آتی،دســتگاه ها و روش هــا، وضعیــت نیــروی 

انسانی، توانایی سودآوری، توانایی ایجاد جریان 

نقد، کیفیت و نقد شــوندگی دارایی ها، ترکیب 

بدهی ها و ساختار رسمایه، حامیت های بیرونی 

به بررسی بنگاه ها می پردازد.

 وی در ادامـه بـه بیـان پیشـنهادهایی بـرای 

توسـعه بـازار اوراق بهـادار کشـور و اجـرای بهرت 

قوانین اشـاره شـده در حوزه فعالیت موسسـات 

رتبه بنـدی اشـاره کـرد. وی گفت: تشـکیل یک 

شـخصیت حقوقـی واحـد بـرای تضمیـن اوراق 

بهادار ، بازطراحی نقش نهادهای واسط انتشار 

چنـد  اوراق توسـط یـک واسـط، تشـکیل بـازار 

عرضـه عمومی محـدود ، اصالح قوانیـن مالیات 

بـر ارث اوراق بهادار، واقعی سـازی نـرخ بازدهی 

اوراق از طریـق عرضـه بـه روش ثبـت دفـرتی ، 

تشـکیل منحنـی سـاختار زمانـی نـرخ بهـره از 

طریـق انتشـار اوراق دولتی تا 15 سـال و باالتر، 

تشـکیل بـازار بین املللـی یـا منطقـه ای اوراق 

بهـادار در کیـش با قواعـد اسـتاندارد و تشـویق 

رتبه بنـدی از جملـه ایـن موارد هسـتند. 



16
8 

 و
16

7 
ره

ام
شــ

    
13

98
ه  

ما
یر

و ت
د 

دا
خر

    

مدیرعامل کارگزاری بانک پاسارگاد

اوراق منفعت، ابزار بهره برداری از دارایی رسمایه ای عمومی

محمد عابد، مدیرعامل کارگزاری بانک پاسارگاد 

یکی دیگر از سخرنانان هامیش تامین مالی در بازار 

رسمایه بود که بررسی اوراق منفعت پرداخت. این 

کارشناس بازار رسمایه در تعریفی کلی این اوراق را 

سند مالی بهاداری دانست که بیانگر مالکیت دارنده  

آن بر مقــدار معین خدمات یا منافــع آینده از یک 

دارایی بادوام بوده و در ازای پرداخت مبلغ معینی 

به وی منتقل شده است. این اوراق قابل معامله در 

بازارهای بورس و فرابورس هستند.

وی تفاوت اوراق منفعت با انواع دیگر اوراق صکوک 

را در ایــن عنوان کرد که اوراق منفعت به پشــتوانه 

منافع دارایی است در حالی که سایر اوراق صکوک 

به پشتوانه خود دارایی هستند.

عابد در ادامه به ویژگی ها و مزایای این اوراق اشاره 

کرد و گفت: این اوراق قابلیت انتشــار با رسرسید 

کوتاه مدت یا بلندمدت داشته و امکان فروش به کرس 

اوراق نسبت به ارزش اسمی و کشف قیمت رقابتی 

بازار در زمان انتشــار دارند. پرداخــت بین دوره ای 

می تواند در مدل انتشار اوراق، وجود داشته باشد یا 

نداشته باشد و نیز حداقل سود و سود علی الحساب 

اوراق منفعت می تواند توسط ضامن، تضمین شود.

وی افزود: رسمایه گذاران می توانند اوراق منفعت 

خریداری شــده را به عنــوان وثیقه در ســایر موارد 

تامین مالی خــود به کار برند. همچنیــن، الزامی 

ندارد که بانی در زمان انتشــار اوراق مالک دارایی 

باشــد، بلکه برخورداری از حق بهره بــرداری اوراق 

برای انتشار اوراق کفایت می کند. این موضوع برای 

بهره برداران از دارایی های رسمایه ای عمومی که از 

طریق قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی حق 

بهره برداری از دارایی های زیرساختی را در اختیار 

دارند، جذابیت دارد.

وی در ادامه به اوراق منفعت منترششده در کشور 

اشــاره کرد و اظهار کرد: نخســتین اوراق منفعت 

منترششده در زمستان 96 به مبلغ پنج هزار میلیارد 

تومان انجام شد که با نام اوراق »منفعت دولت« و با 

موضوع تامین مالی دولــت برای بازپرداخت اصل 

و ســود اوراق رسرسید شده در سال 1396 انتشار 

یافته است.
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مدیر تامین مالی رشکت تامین رسمایه نوین

نقش و کارکردهای صکوک استصناع و جعاله در بازار رسمایه

محدثه رزاقــی، مدیر تامین مالــی رشکت تامین 

رسمایه نوین، دیگر سخرنان این هامیش به ترشیح 

نقش و کارکردهای صکوک اســتصناع و جعاله در 

بازار رسمایه کشور پرداخت.

وی در ابتدا در بیان ویژگی های اوراق اســتصناع 

اظهار داشت: این اوراق، اوراق بهادار بانام یا بی نام 

قابل نقل و انتقالی است که دارنده آن مالک مشاع 

دارایی پایه قرارداد استصناع است.

وی همچنین قرارداد استصناع را قراردادی دانست 

که به موجــب آن یکی از طرفین قــرارداد در مقابل 

مبلغی معین، ساخت و تحویل دارایی مشخصی را 

در زمان معینی در آینده متعهد می شود. 

رزاقی افزود: در مواردی که رشکت درصدد ساخت 

یک دارایــی فیزیکی نظیر ســاختامن، کارخانه، 

هواپیام و کشتی باشد، این اوراق به کار می آیند و 

روش پرداخت مبلغ انتشار هم با پیرشفت فیزیکی 

پروژه و صورت وضعیت آن مشخص خواهد شد.

 این کارشــناس بازار رسمایه، سپس بابیان رشایط 

دارایی  مبنای انتشــار اوراق استصناع خاطرنشان 

کرد: هر نوع دارایی که امکان ساخت و تحویل آن 

در مواعد زمانی موردنظر بانی وجود داشته باشد، 

موضوع این اوراق هســتند اما دارایی هایی که به 

مقادیر زیاد و به طور مســتمر در کوتاه مدت تولید 

می شود، منی تواند مبنای انتشار اوراق قرار گیرد.

این کارشناس بازار رسمایه همچنین بابیان اینکه 

نهاد واسط هم بعد از تحویل گرفنت دارایی، می تواند 

آن را در قالــب عقد قرارداد دیگــری مانند اجاره تا 

پایان عمر اوراق در اختیار بانی قــرار دهد، افزود: 

البته رسرسید اوراق منی تواند بیش از 80 درصد از 

مجموع دوره ساخت و عمر اقتصادی پیش بینی شده 

برای دارایی باشد، دارندگان اوراق سفارش ساخت 

منی توانند تقاضای تقسیم دارایی مبنای انتشار 

اوراق کنند و ارزش اسمی اوراق نباید کمرت از 100 

میلیارد ریال باشد.

 وی در ادامه به انتشــار اولین صکوک استصناع با 

حضور تامین رسمایه نوین اشــاره کرد و گفت: این 

اوراق برای ساخت ساختامن های صنعتی کارخانه 

تولید کنسانرته و کارخانه گندله هر یک با ظرفیت 

2.5 میلیون تن در سال در منطقه سنگان خراسان 

رضوی منترش شد.

محدثه رزاقــی در بخش دیگری از ایــن ارائه، به 

قرارداد جعاله و کارکرد آن در بازار رسمایه اشــاره 

کرد و گفــت: به موجــب جعاله یکــی از طرفین 

قــرارداد در مقابل جعل، احداث، تکمیل، تعمیر 

طرح مشــخص و تحویل آن در زمــان معینی در 

آینده متعهد می شود. جعل، مبلغی معین یا حق 

بهره برداری از طرح بــرای مدت معین یا ترکیبی 

از این دو بر اســاس قرارداد جعاله و حداقل مبلغ 

انتشار، 100 میلیارد ریال است.



ن
را

 ایـ
ـه

ـای
رم

ســ
ر 

ازا
ه بـ

انـ
سـ

ن ر
ـیـ

سـت
خـ

نـ

مدیر خدمات مشاوره مالی تامین رسمایه امین

بازار رسمایه و ظرفیت های پنهان اوراق تامین مالی

ســونای امیربابایی، مدیر خدمات مشاوره مالی 

تامین رسمایه امیــن، به عنوان ســخرنان بعدی 

هامیش، مهم تریــن ویژگی تامین مالــی از بازار 

رسمایه نســبت به بــازار پول را گســرتدگی ابعاد 

ساختاری آن دانست.

وی اظهار داشــت: در ســال 1397 حجم تامین 

مالی انجام شــده از بازار رسمایه در قالب انتشار 

انواع اوراق بهادار معادل 509 هزار میلیارد تومان 

بوده است که ارزش اوراق تامین مالی منترششده 

در این سال حدود 7/5 درصد ارزش بازار رسمایه را 

به خود اختصاص داده است.

 وی افــزود: با توجه به اینکه همــواره حجم تامین 

مالی انجام شــده در بازار رسمایه نســبت به بازار 

پول نســبتی بین 7 الی 8 درصد داشــته است؛ 

افزایش ظرفیت تامین مالی از بازار رسمایه به منظور 

بهره مندی رشکت ها یک رضورت اســت. چراکه 

بر اساس آمار منترشه در ســال 1397، رصفا 21 

درصد از 509 هزار میلیارد ریال تامین مالی محقق 

شده، توســط رشکت ها بوده و مابقی آن به مبلغ 

403 هزار میلیارد ریال در وقع تامین مالی دولت 

از بازار رسمایه بوده است.

مدیر خدمات مشــاوره مالی تامین رسمایه امین 

ترصیح کرد: بررســی دقیق تر آمار منترششده در 

خصوص انتشار انواع اوراق تامین مالی بیانگر آن 

است که علی رغم تنوع و تعدد ابزارهای طراحی و 

تبیین شده در بازار رسمایه، بیش از نیمی از اوراق 

منترشه توسط رشکت ها در قالب اوراق اجاره بوده و 

پتانسیل استفاده از سایر ابزارهای موجود همچنان 

از دید رشکت ها پنهان مانده است. 

امیربابایی توضیح داد: با توجه به اینکه مهم ترین 

ویژگی تامین مالی از بازار رسمایه نســبت به بازار 

پول، گسرتدگی ابعاد ساختاری تامین مالی است، 

دراین بین هدف از تامین مالی در کنار شناسایی 

ظرفیت درونی هر رشکتی باهدف اهرم سازی برای 

تامین مالی، دو بعد اساســی برنامه تامین مالی 

یک رشکت را تشــکیل می دهند که برآیند این دو 

بعد ماتریســی از ابزارهای تامین مالی متفاوت را 

پیش روی رشکت ها قرار می دهد.

وی خاطرنشــان کرد: نکتــه قابل توجه در تامین 

مالی بر پایه مطالبات مدت دار، وجود قراردادهای 

مبنــای ایجــاد مطالبات اســت که بســیاری از 

رشکت ها به دلیل استمرار معامالت معین ادواری 

با برخی مشــرتیان ثابــت، رصفا به اخذ اســناد 

دریافتنی از قبیل چک بسنده کرده و درنتیجه از 

امکان تامین مالی بر مبنــای مطالبات مدت دار 

برخوردار نیســتند. ازاین رو آگاه سازی رشکت ها 

از وجود پتانسیل تامین مالی بر مبنای مطالبات 

مدت دار توام با اطالع رسانی در خصوص الزامات 

مربوطه، مهم ترین اقدام در جهت ظرفیت سازی 

است. 

امیربابایــی همچنین توضیــح داد: بــا توجه به 

پیچیدگــی فرآیند انتشــار اوراق تامیــن مالی و 

هزینه های مرتتبه، انتشار اوراق باید در حجم قابل 

قبولی انجام شود که بر اساس دستورالعمل اوراق 

خرید دین این میزان کمرت از یک صد میلیارد ریال 

نخواهد بود. همچنین به منظور مدیریت ریسک 

نکول مطالبات حداکرث نسبت انتشار اوراق خرید 

دین معادل 50 درصد مطالبات رشکت متقاضی 

در نظر گرفته شده است.

امیربابایــی اظهــار داشــت: از مهم تریــن 

محدودیت  هــای مربوط بــه انتشــار اوراق خرید 

دیــن یا رهنــی می توان بــه معامــالت مربوط به 

رشکت های زیرمجموعه و هم گروه و نیز معامالت 

موضوع ماده 129 قانون تجارت اشاره کرد. بر این 

اساس مطالبات ناشی از معامالت با سهامداران 

رشکت هــای زیرمجموعــه و هم گــروه منی تواند 

مبنای انتشار قرار گیرد. همچنین مطالبات ناشی 

از معامالت موضوع ماده 129 قانون تجارت، رصفاً 

با تصویب مجمع، می تواند مبنای انتشــار اوراق 

قرار گیرد.
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ـــان  نشـــ
بورستهران
لوگویبــورستهرانبرگرفتهازیکنشــانبرنجی
مربوطبهدورههخامنشیاناستکهدراستانلرستان
کشفشدهاست.دراینلوگوچهارانساندستدر
دستیکدیگر)اتحادوهمکاری(دردروندایرهای
قراردارندکهنشانگردنیااست.دنیاییکهبراساس
افسانههایقدیمیایرانبررویشاخدوگاوقراردارد؛
کهخودنشانهثروتوبهرهوریهستند.ایننشان
هماکنوندرموزهلوورپاریسنگهداریمیشــود.

ن بورس اوراق بهادار تهرا
)سهامی عام(
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گزارشعملکرد

کارنامه بورس
تیرماه 1398
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سمیه اسفندیاری
کارشناس بازار بورس تهران

سمیه اسکندرپور
کارشناس بازار بورس تهران

زهرا واعظی
کارشناس بازار بورس تهران

کارنامه بورس تهران
در تیرماه 98

نگاهی به بازار
طی22 روزکاری تیر 98، ارزش معامالت  در مقایسه با خرداد 98،  معادل3 درصدافزایش  یافت و از267.463 میلیارد ریال به 274.695 میلیارد ریال 

رسید.همچنین حجم سهام معامله شده از83.108  میلیون سهم  به70014میلیون سهم، معادل 16-درصدکاهش یافت. از ابتدای سال تا کنون حجم 

و ارزش معامالت بازار سهام )اول و دوم( به ترتیب برابر با 323.124میلیون سهم و 909.414میلیارد ریال بوده است. درتیر 98دفعات معامالت بازار 

سهام برابر با 25درصد در مقایسه با خرداد 98افزایش یافت و از 6.114.361هزار دفعه به 7.642.876هزار دفعه رسید. شاخص بورس در پایان تیر 98در مقایسه 

با خرداد 98به میزان18.177واحدبرابر با8درصدافزایش یافت و از 234.879واحد به253.057رسید.

 ارزش بازار در پایان تیر 98در مقایسه با ماه مشابه ســال قبل به میزان5.181.688میلیارد ریال برابر با122درصدافزایش یافت و از 4.250.801میلیارد ریال 

به9.432.489میلیارد ریال رســید.درصد گردش معامالت از ابتدای سال تا تیر 98، به رقم 11رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل119درصد  افزایش 

داشته است. میزان سود نقدی تقسیم شده بین سهامداران در تیر 98به رقم 502.940میلیارد ریال رسید.میزان بازده کل بورس از ابتدای سال تا کنون41درصد 

بوده است. نسبت قیمت به درآمد 12 ماه گذشته )Trailing 12 Months( P/E ttm(، به رقم6.54رسید.
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ارزش معامالت - میلیارد ریال

درصد تغییر 98 نسبت به 97تیر 97تیر 98نام بازار

%23,1869,724138بازار اوراق بدهی

%266211446بازار اوراق مشتقه

%234,15483,880179بازار سهام

بازار صندوق های رسمایه گذاری قابل 
معامله در بورس

17,0893,254425%

 %274,69596,860184جمع کل بازارها

8.44%

0.10%

85.24%

6.22%
بازار اوراق بدهی

بازار اوراق مشتقه

بازار سهام

بازار صندوق هاي قابل معامله
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شاخص کل

شاخص کل )هم وزن(

شاخص

79

98
ماه 
تیر
امه 
کارن درصد تغییر ماهانهانتهای سال3197 خرداد 3198 تیر 98نام شاخص

درصد تغییرساالنه
)ماه جاری نسبت به انتهای سال قبل(

%41.64%178,659.07.74 253,057234,879شاخص کل

%40.49%200,124.76.17 281,148264,798شاخص آزاد شناور

%39.35%133,867.06.89 186,537174,519شاخص بازار اول

%45.72%345,162.19.18 502,953460,663شاخص بازار دوم

%46.88%205,265.72.14 301,497295,179مالی

%41.07%161,030.98.43 227,166209,497شاخص صنعت

%34.41%7,668.38.04 10,3079,540شاخص50رشکت فعالرت

%28.08%8,985.07.26 11,50810,730شاخص 30 رشکت بزرگ

%83.11%32,968.87.30 60,36956,261شاخص کل )هم وزن(
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معامالت دوره
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98
ماه 
تیر
امه 
کارن

حجم معامالت ماه
درصد تغییراتماه گذشتهماه جاری

 خرداد  1397تیر 1398

%17-68,28282,024میلیون سهمبازار سهام-اول و دوم

%23.6411111میلیون برگهبازار اوراق بدهی

%76.3938.2100میلیون قراردادبازار اوراق مشتقه

%1,6321,03558میلیون یونیتبازار صندوق های قابل معامله

%16-70,01483,108میلیون 

 

 

 

 

-17%

111%

100%

58%

اول و دوم-بازار سهام

بازار اوراق بدهی

بازار اوراق مشتقه

بازار صندوق هاي قابل معامله

 

 

 

 

-5%

126%

78%

49%

اول و دوم-بازار سهام

بازار اوراق بدهی

بازار اوراق مشتقه

بازار صندوق هاي قابل معامله

 

60,000

70,000

80,000

90,000

ماه جاري ماه گذشته
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0
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1.25

درصد افزایش )کاهش( دوره

درصد افزایش )کاهش( دوره

حجم معامالت دوره

حجم معامالت دوره

حجم معامالت بازار سهام روزانه ماه جاری

حجم معامالت بازار سهام روزانه ماه جاری

درصد تغییراتماه گذشتهماه جاریارزش معامالت ماه

 خرداد  1397تیر 1398

%5-234,154245,603میلیارد ریالبازار سهام-اول و دوم

%23,18610,279126میلیارد ریالبازار اوراق بدهی

%26615078میلیارد ریالبازار اوراق مشتقه

%17,08911,43249میلیارد ریالبازار صندوق های قابل معامله

%274,695267,4633میلیارد ریال 
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25%

33%

-12%

28%

اول و دوم-بازار سهام

بازار اوراق بدهی

بازار اوراق مشتقه

بازار صندوق هاي قابل معامله
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260,000

265,000

270,000

275,000

280,000

ماه جاري ماه گذشته

درصد افزایش )کاهش( دوره

حجم معامالت بازار سهام روزانه ماه جاریحجم معامالت دوره

درصد تغییراتماه گذشتهماه جاریدفعات معامالت ماه

 خرداد  1397تیر 1398

%7,571,1766,054,30825دفعهبازار سهام-اول و دوم

%2,7032,02633دفعهبازار اوراق بدهی

%12-11,31012,824دفعهبازار اوراق مشتقه

%57,68745,20328دفعهبازار صندوق های قابل معامله

%7,642,8766,114,36125دفعه 



16
8 

 و
16

7 
ره

ام
شــ

    
13

98
ه  

ما
یر

و ت
د 

دا
خر

    

 
0

0.25

0.5

0.75

1

1.25

معامالت انباشته
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98
ماه 
تیر
امه 
حجم معامالت سالکارن

سال 97سال 98
درصد تغییرات 

98/04/31-98/01/0197/04/31-97/01/01

%323,12490,727256میلیون سهمبازار سهام-اول و دوم

%37.8935.716میلیون برگهبازار اوراق بدهی

%133.140.2261356میلیون قراردادبازار اوراق مشتقه

%4,7741,264278میلیون یونیتبازار صندوق های قابل معامله

%328,06992,027256میلیون 

ارزش معامالت سال
سال 97سال 98

درصد تغییرات
98/04/31-98/01/0197/04/31-97/01/01

%909,414206,059341میلیارد ریالبازار سهام-اول و دوم

%36,47834,8235میلیارد ریالبازار اوراق بدهی

%625154061میلیارد ریالبازار اوراق مشتقه

%51,68112,921300میلیارد ریالبازار صندوق های قابل معامله

%998,198253,817293میلیارد ریال 

 

 

 

 

256%
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61356%
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اول و دوم-بازار سهام

بازار اوراق بدهی
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بازار صندوق هاي قابل معامله

 

 

 

 

341%

5%

4061%

300%

اول و دوم-بازار سهام

بازار اوراق بدهی

بازار اوراق مشتقه

بازار صندوق هاي قابل معامله

مقایسه ارزش معامالت دوره

حجم معامالت دوره

ارزش معامالت بازار 12 ماه گذشته

حجم معامالت بازار 12 ماه گذشته
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ارزش معامالت بازار 12 ماه گذشته
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98
ماه 
تیر
امه 
کارن  دفعات معامالت سال

سال 97سال 98
درصد تغییرات

98/04/31-98/01/0197/04/31-97/01/01

%25,013,6425,307,521371دفعهبازار سهام-اول و دوم

%32-8,49012,472دفعهبازار اوراق بدهی

%32,2635755511دفعهبازار اوراق مشتقه

%181,47661,716194دفعهبازار صندوق های قابل معامله

%25,235,8715,382,284369دفعه 

 

 

 

 

371%

-32%

5511%

194%

اول و دوم-بازار سهام

بازار اوراق بدهی

بازار اوراق مشتقه

بازار صندوق هاي قابل معامله

دفعات معامالت بازار 12 ماه گذشتهمقایسه ارزش معامالت دوره
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معامالت 12 ماه گذشته

84

98
ماه 
تیر
امه 
دفعات )دفعه(ارزش )ریال(حجم)سهم، برگه، قرارداد، یونیت(بازارماهکارن

1398تیر

23,635,61223,186,224,492,2712,703بازار اوراق بدهی
76,386,295266,129,862,13711,310بازار اوراق مشتقه

68,281,643,226234,153,652,211,3867,571,176بازار سهام
1,632,242,74817,088,819,746,42257,687بازار صندوق های قابل معامله

70,013,907,881274,694,826,312,2167,642,876جمع

1398خرداد

11,224,48310,278,913,828,2232,026بازار اوراق بدهی
38,170,761149,898,580,28512,824بازار اوراق مشتقه

82,023,909,479245,602,592,108,2736,054,308بازار سهام
1,034,910,74911,431,733,566,42145,203بازار صندوق های قابل معامله

83,108,215,472267,463,138,083,2026,114,361جمع

1398اردیبهشت

2,257,7862,247,757,164,8782,190بازار اوراق بدهی
18,237,048145,902,445,7755,463بازار اوراق مشتقه

109,143,376,323279,418,821,203,5947,353,700بازار سهام
1,312,282,02814,318,865,499,37248,463بازار صندوق های قابل معامله

110,476,153,185296,131,346,313,6197,409,816جمع

1398فروردین

776,905764,931,457,3651,571بازار اوراق بدهی
343,37563,340,445,5152,666بازار اوراق مشتقه

63,675,116,194150,238,491,364,2314,034,458بازار سهام
794,103,7868,841,987,938,24030,123بازار صندوق های قابل معامله

64,470,340,260159,908,751,205,3514,068,818جمع

1397اسفند

24,215,64424,089,453,798,7104,043بازار اوراق بدهی
52,789,11181,811,598,4193,632بازار اوراق مشتقه

54,176,365,621165,435,489,451,6183,887,927بازار سهام
1,068,533,60412,033,690,085,82040,487بازار صندوق های قابل معامله

55,321,903,980201,640,444,934,5673,936,089جمع

1397بهمن

3,372,0593,368,929,921,5002,196بازار اوراق بدهی
601,906,901243,347,548,6781,997بازار اوراق مشتقه

35,138,581,10690,773,178,102,7253,683,196بازار سهام
322,798,6973,674,505,676,49922,455بازار صندوق های قابل معامله

36,066,658,76398,059,961,249,4023,709,844جمع

1397دی

10,075,59410,141,411,461,3261,924بازار اوراق بدهی
1,393,031,563137,289,599,5641,605بازار اوراق مشتقه

53,988,794,556132,944,366,965,5833,433,328بازار سهام
567,228,3106,080,899,592,36328,027بازار صندوق های قابل معامله

55,959,130,023149,303,967,618,8363,464,884جمع

1397آذر

31,935,70831,911,549,952,5152,210بازار اوراق بدهی
182,30117,031,358,000322بازار اوراق مشتقه

27,917,130,50375,746,759,557,6142,314,050بازار سهام
340,565,8853,644,592,407,14922,465بازار صندوق های قابل معامله

28,289,814,397111,319,933,275,2782,339,047جمع

1397آبان

13,487,39113,454,481,557,7312,488بازار اوراق بدهی
74,5107,667,339,000347بازار اوراق مشتقه

45,497,553,631140,913,521,878,7403,203,625بازار سهام
442,315,4624,596,291,526,21121,789بازار صندوق های قابل معامله

45,953,430,994158,971,962,301,6823,228,249جمع

1397مهر

5,607,6625,527,704,152,7463,695بازار اوراق بدهی
26,56820,675,533,800252بازار اوراق مشتقه

90,502,051,203294,768,880,747,3765,209,189بازار سهام
974,644,91010,009,733,612,67536,710بازار صندوق های قابل معامله

91,482,330,343310,326,994,046,5975,249,846جمع

1397شهریور

7,405,5097,255,573,158,1353,605بازار اوراق بدهی
1,400,075,30711,899,798,0301,712بازار اوراق مشتقه

63,024,896,299167,533,347,184,2833,656,658بازار سهام
495,476,6555,088,567,639,11821,132بازار صندوق های قابل معامله

64,927,853,770179,889,387,779,5663,683,107جمع

1397مرداد

5,494,6275,368,415,164,3494,134بازار اوراق بدهی
55,8353,255,052,820173بازار اوراق مشتقه

49,786,994,177133,200,848,401,9222,557,008بازار سهام
412,432,1114,237,716,388,24820,986بازار صندوق های قابل معامله

50,204,976,750142,810,235,007,3392,582,301جمع
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معامالت به تفکیک زیرگروه بازارها
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عمده

 

447%

87%

-19%

-100% 0% 100% 200% 300% 400% 500%

خرد

بلوك

عمده

 بازار سهام
 

 ماه جاری
 تیر 1398

 ماه گذشته
خرداد  1397

سال 98
98/04/31-98/01/01

سال97
97/04/31-97/01/01

دفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجم

سهام

60,665211,0557,489,23477,483222,7815,982,425293,662818,25624,669,64464,405149,4775,180,324خرد

4,97214,7281303,10619,02214119,47864,4773,68315,25034,412552بلوک

1,2456,474543247425,18316,536195,36420,33917عمده و انتقالی

1,4001,89681,8071,0043,32571,7404,80110,144340,2965,7081,831126,628حق تقدم

68,282234,1547,571,17682,024245,6036,054,308323,124909,41425,013,64290,727206,0595,307,521جمع کل

* حجم میلیون سهم، ارزش میلیارد ریال.

مقایسه درصد افزایش )کاهش( ارزش معامالت ساالنه سهاممقایسه درصد افزایش )کاهش( حجم معامالت ساالنه سهام

بازار اوراق بدهی

سال97سال 98 ماه گذشتهماه جاری

 97/01/01-98/01/0197/04/31-98/04/31خرداد  1397 تیر 1398

دفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجم

11,75511,3122,46011,13910,1941,99725,37323,9658,07725,49224,6059,460اوراق صکوک

11,88111,87424386852912,52212,51341310,21910,2183,012اوراق مشارکت

23,63623,1862,70311,22410,2792,02637,89536,4788,49035,71134,82312,472جمع کل

* حجم هزار برگه، ارزش میلیارد ریال

بازار اوراق مشتقه
 ماه جاری
تیر 1398

 ماه گذشته
خرداد  1397

سال 98 
98/04/31-98/01/01

سال97 
97/04/31-97/01/01

دفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجم

39,094,971151,370050,466,025201,8360021,3740089,5610اختیار خرید و فروش

0365.850163660000000اختیار فروش تبعی

16,192,8746,22002,419,902.808,64000.0041,9660018,6130قرارداد آتی سهام

  55,287,845157,956052,885,944210,8420063,34000108,1740

* حجم هزار قرارداد، ارزش میلیون ریال

بازار صندوق های قابل معامله
 ماه جاری
تیر 1398

ماه گذشته
خرداد  1397

سال 98
98/04/31-98/01/01

سال97
97/04/31-97/01/01

دفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجم

003,5080-2,401,10213,58101,106,62714,688001,107صندوق رسمایه گذاری

* حجم میلیون یونیت، ارزش میلیارد ریال



16
8 

 و
16

7 
ره

ام
شــ

    
13

98
ه  

ما
یر

و ت
د 

دا
خر

    

معامالت مناطق)خرید- فروش(

86

98
ماه 
تیر
امه 
ارزش معامالت ماه جاری بورس های مناطق)خرید - فروش(کارن

کل معامالتبازار اوراق بدهیبازار اوراق مشتقهبازار صندوق های رسمایه گذاریبازار سهام 

استان 
ارزش فروشارزش خرید ارزش فروشارزش خرید ارزش فروشارزش خرید ارزش فروشارزش خرید ارزش فروشارزش خرید 

میلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیارد ریال

130,402127,2863,968.32,899.2265.8265.81,675.381.4136,312130,532برخط-آنالین

80,83685,02411,690.313,249.10.30.414,938.816,622.5107,466114,896تهران

4,4703,322129.113.90.00.05,863.96,318.910,4639,654کیش

3,1452,976148.4169.50.00.017.57.83,3113,154اصفهان

2,7812,877175.562.30.00.01.49.52,9582,949مشهد

1,5351,78094.8215.40.00.068.169.91,6982,065تربیز

1,5051,42472.08.00.00.00.10.01,5771,431یزد

9251,324351.1334.50.00.0333.10.11,6101,659رشت

1,4181,27327.112.00.00.00.10.11,4451,285کرج 

1,2831,1981.91.10.00.00.00.01,2851,200زنجان

61870059.631.90.00.00.00.0677731کرمانشاه

30667929.31.40.00.00.00.0336681قزوین

84665025.22.60.00.05.90.0877653شیراز

3744460.00.10.00.00.00.0374446بندر عباس

4714025.84.60.00.00.10.0476407قم

2472611.91.40.00.00.00.0249263ساری

3632590.00.00.00.00.00.0363259ارومیه 

23623014.64.70.00.00.00.0251234اهواز

1712304.31.20.00.00.00.0175231کرمان

25122835.036.20.00.0275.475.8562340همدان

1582210.00.00.00.00.00.0158221آمل

260206235.08.00.00.00.00.0495214اردبیل

2191870.00.40.00.00.00.0219188اراک

2221480.00.00.00.00.00.0222148کاشان

21914011.017.20.00.00.00.1230158سمنان

1931232.90.00.00.00.00.0196123سنندج

129900.40.60.00.00.00.012990بیرجند

114870.00.00.00.06.40.012087بابل

64660.00.00.00.00.00.06466شاهرود

81523.51.70.00.00.00.08554گرگان

34420.00.00.00.00.00.13443شهرکرد

49320.00.00.00.00.00.04932سبزوار

39290.00.00.00.00.00.03929نیشابور

30260.00.00.00.00.00.03026دورود

33260.00.00.00.00.00.03326زاهدان

16250.00.00.00.00.00.01625نوشهر

42221.60.60.00.00.00.04423خرم آباد

23170.00.00.00.00.00.02317بروجرد

15160.00.00.00.00.00.01516رفسنجان

16150.011.10.00.00.00.01626بابلرس

68.40.00.00.00.00.00.068.4بجنورد

96.40.00.00.00.00.00.096.4ماکو

00.10.00.00.00.00.00.000.1بوشهر

234,154234,15417,08917,08926626623,18623,186274,695274,695جمع کل
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معامالت مناطق)خرید- فروش(

87

98
ماه 
تیر
امه 
کارن ارزش معامالت سال جاری بورس های مناطق)خرید- فروش(

کل معامالتبازار اوراق بدهیبازار اوراق مشتقهبازار صندوق های رسمایه گذاریبازار سهام 

استان 
ارزش فروشارزش خرید ارزش فروشارزش خرید ارزش فروشارزش خرید ارزش فروشارزش خرید  ارزش فروشارزش خرید 

میلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیارد ریال میلیارد ریال

9,394.88,818.5624.9624.82,040.6400.2469,527485,643 457,467475,799برخط-آنالین

37,503.839,433.30.40.423,930.928,448.7413,773414,695 352,338346,813تهران

794.5572.20.00.036.220.015,16713,350 14,33612,758اصفهان

554.4458.70.00.09,682.87,426.123,23418,511 12,99710,627کیش

494.0431.10.00.012.412.312,46010,722 11,95410,279مشهد

537.3437.30.00.068.272.18,5018,389 7,8957,880تربیز

1,058.7775.10.00.0333.80.85,5587,742 4,1656,966رشت

274.4153.00.00.00.30.27,1725,849 6,8975,696یزد

85.361.70.00.00.40.86,3895,465 6,3045,403کرج 

33.13.60.00.01.30.65,8984,708 5,8634,704زنجان

79.876.30.00.00.30.33,7953,079 3,7143,002کرمانشاه

105.034.00.00.07.52.63,5932,535 3,4812,498شیراز

1.12.80.00.00.00.02,2401,852 2,2381,850ارومیه 

19.015.90.00.00.30.52,3051,785 2,2861,768قم

115.987.40.00.00.00.02,0551,853 1,9391,766قزوین

0.70.50.00.00.00.31,3491,278 1,3481,277بندر عباس

87.760.10.00.00.40.31,5221,192 1,4341,131اهواز

398.630.10.00.01.30.02,1721,160 1,7721,130اردبیل

71.0124.80.00.0349.481.31,7931,320 1,3721,114همدان

8.77.30.00.00.00.01,4661,069 1,4571,062ساری

6.710.50.00.00.00.0957839 951829کرمان

2.31.90.00.00.90.01,100802 1,097800اراک

24.141.80.00.00.00.6852593 828550سمنان

9.017.20.00.00.00.0756539 747522سنندج

1.41.70.00.00.00.0432442 431441آمل

0.00.00.00.07.46.3451402 443396بابل

0.10.10.00.00.00.0740388 740388کاشان

0.81.20.00.00.00.0542383 541381بیرجند

0.00.00.00.00.00.0248188 248188شاهرود

0.00.00.00.00.00.0243184 243184سبزوار

14.55.90.00.00.00.0387188 372182گرگان

0.00.60.00.03.43.7172165 169160شهرکرد

0.40.00.00.00.00.0173150 173150نیشابور

0.00.00.00.00.00.0187138 187138دورود

0.00.00.00.00.00.0118123 118123نوشهر

1.40.50.00.00.00.0236123 235122زاهدان

0.014.20.00.00.00.0285132 285118بابلرس

2.81.90.00.00.00.09474 9172خرم آباد

0.00.00.00.00.00.011267 11267رفسنجان

0.10.00.00.00.00.09359 9359بروجرد

0.00.00.00.00.1032.212.3 32.112.3بجنورد

0.00.00.00.00.0019.610.2 19.610.2ماکو

0.00.00.00.00.000.20.4 0.20.4بوشهر

51,68151,68162562536,47836,478998,198998,198 909,414909,414جمع کل
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معالمالت
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98
ماه 
تیر
امه 
آمار معامالت مقایسه ای ماه جاری و ماه گذشته- بازار سبد آتی سهام به تفکیک منادکارن

  ماه گذشتهماه جاری  

اندازه قراردادنام سبد آتی سهم
درصد تغییراتارزش حجم  معامالتحجم 
ارزشحجم میلیارد ریالقراردادمیلیارد ریالقرارداد

5164341933جنفتشاخص فرآورده نفتی
26-25-334445جفلزشاخص فلزات اساسی

38-40-243405جبانکشاخص بانک ها
2493420.5493492جسیامشاخص سیامن

1662360.4361468جشکرشاخص قند و شکر
212101110119جشیمیشاخص شیمیایی

59-60-182454جسیشاخص 30 رشکت بزرگ
76-77-131.6577جخودروشاخص خودرو و قطعات
13-16-161.5192جکانهشاخص کانه های فلزی

15-591253362976 جمع کل 

ارزش معامالت ماه جاری سبد آتی سهام - میلیارد ریال

ارزش معامالت صندوق های رسمایه گذاری-میلیارد ریال
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آمار معامالت مقایسه ای ماه جاری و ماه گذشته - بازار صندوق های رسمایه گذاری به تفکیک مناد
منادنام صندوق

درصد تغییراتماه گذشتهماه جاری
ارزشحجم ارزشحجمارزشحجم

6206,2482182,191185185پارندصندوق س. پارند پایدار سپهر
4985,0253253,2835353امین یکمصندوق درآمد ثابت امین یکم فردا

4254,2893303,3282929کمندصندوق س. با درآمد ثابت کمند
47-48-651,1261272,143کیانصندوق س. با درآمد ثابت کیان

162407103128133فیروزاصندوق بادرآمد ثابت فیروزه آسیا
31-40-41107160افق ملتصندوق س در سهام افق ملت

84-83-33321207رسوصندوق س رسوسودمند مدبران-سهام
9-14-0.380.38صنوینصندوق رسمایه گذاری صنوین-مختلط

9-19-0.130.14فیروهصندوق شاخص30 رشکت فیروزه- سهام
11-14-0.120.13کاردانصندوق س تجارت شاخصی کاردان

____0.12نگینص.س. زمین و ساختامن نگین شهرری
1,63217,0871,03511,43157.749 جمع کل 
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نگینکاردانفیروهصنوینسروافق ملتفیروزاکیانکمندامین یکمپارند
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منادها

89

98
ماه 
تیر
امه 
کارن برترین های ماه )بازار سهام- معامالت خرد( 

بیشرتین ارزش معامله 

منادنام رشکت
درصدارزش معامله

از کل معامالتمیلیارد ریال

%15,3297.2نوریپرتوشیمی نوری

%6,8833.2خساپاسایپا

%6,1252.9جم پیلنپلی پروپیلن جم - جم پیلن

%4,7052.2وتجارتبانک تجارت

%4,2862.0فوالدفوالد مبارکه اصفهان

%3,4531.6خودروایران  خودرو

%3,4121.6شیرانس. صنایع شیمیایی ایران

بیشرتین حجم  معامله 

منادنام رشکت
درصدحجم معامله

از کل معامالتمیلیون سهم

18.2%11,265وتجارتبانک تجارت

6.5%4,012خساپاسایپا

5.2%3,249وبصادربانک صادرات ایران

3.3%2,046خپارسپارس  خودرو

2.2%1,368وپاساربانک پاسارگاد

2.1%1,303وخارزمرسمایه گذاری خوارزمی

1.1%667ونیروحرسمایه گذاری نیرو

بیشرتین بازدهی)شامل افزایش رسمایه ها و سود نقدی ها(

بازدهی%قیمت انتهاقیمت ابتدامناد

21,29458,110173وملی

5,10011,050117سیمرغ

3,4106,51691سدشت

10,14018,23085کپشیر

10,17718,74484قشکر

5,0998,79472وآذر

6,06310,03266حپرتو

کمرتین بازدهی)شامل افزایش رسمایه ها و سود نقدی ها(

بازدهی%قیمت انتهاقیمت ابتدامناد

-55,46435,32436خلنت

-43,71932,54726غدام

-50,76338,30125خپویش

-5,2074,15420دانا

-4,8373,87120دزهراوی

-8,1506,52420ددام

-19,29415,46020سبهان

 

باز
82%

بسته
18%

ا ت

وضعیت منادها به تفکیک بازار

جمعبستهبازبازار

11325138اول

15636192دوم

26961330جمع

منادهایی که بیشرت از یک ماه بسته هستند

علت توقفتاریخ توقف نام رشکتمناد

1395/06/13   کنتورسازی ایران   آکنتور 
 تعلیق مناد معامالتی )عدم ارائه آخرین اطالعات و صورت های مالی میاندوره ای در سال مالی منتهی به 29/12/96

 عدم ارائه آخرین تغییرات در پیش بینی عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/96
عدم ارائه اطالعات و صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 30/12/95(

بررسی وضعیت شفافیت اطالعاتی نارش1397/05/06   بانک انصار  وانصار 

 تعلیق مناد معامالتی 1398/03/22   داده گسرت عرص نوین  های وب 
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90

98
ماه 
تیر
امه 
نسبت قیمت به درآمد 12 ماه گذشتهکارن

نام صنعت

   P/E    )T.T.M(

تعداد  رشکت
درصد افزایش دوره گذشتهدوره جاری

)کاهش( 31-04-9831-03-98

21.3-2968محصوالت شیمیایی

24.6-1856فلزات اساسی

18.7-856فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

4.8-1088استخراج کانه های فلزی

4772.0رشکتهای چند رشته ای صنعتی

2663.1مخابرات

53.3-7817بانکها و موسسات اعتباری

20.3-368عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم

12.2-281112مواد و محصوالت دارویی

3.9-81011رایانه و فعالیت های وابسته به آن

10.1-578فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط

19.2-281215سیامن، آهک و گچ

30.1-201318محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

229283.8خدمات فنی و مهندسی

13.3-191720خودرو و ساخت قطعات

9.8-71213ماشین آالت و دستگاه های برقی

26.3-101419ماشین آالت و تجهیزات

3.2-61010بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتامعی

1220.0ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه گیری

7.8-91112سایر محصوالت کانی غیرفلزی

6.9-567سایر واسطه گریهای مالی

1201719.8خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری

4353210.3حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات

10171421.6قند و شکر

32.3-61319ساخت محصوالت فلزی

8.2-61618الستیک و پالستیک

37.8-31423زراعت و خدمات وابسته

717170.7انبوه سازی، امالک و مستغالت

5.5-11415استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

36.8-51117کاشی و رسامیک

1362736.7اطالعات و ارتباطات

0.9-11414انتشار، چاپ و تکثیر

31.3-1812ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی

26.5-21318منسوجات

53.2-11123استخراج زغال سنگ

1502784.8محصوالت کاغذی

1342256.1استخراج سایر معادن

139231438172.9دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش

17.75-2816.557.96کل

* از مجموع 330 رشکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار،34 رشکت دارای سود )زیان( خالص صفر و یامنفی بوده و 15 رشکت شامل صنعت رسمایه گذاری است که به دلیل عدم الزام 
ارائه اطالعات رشکت های واقع در صنعت رسمایه گذاری ها، در محاسبات فوق لحاظ نشده اند. در نتیجه P/E محاسبه شده فوق بر مبنای ارزش بازار 281 رشکت می باشد.

*** نسبت قیمت به درآمد 12 ماه گذشته ))Months( P/E ttm 12 Trailing(حاصل تقسیم قیمتِ  پایانی روز محاسبه به درآمد 4 فصل گذشته رشکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 
تهران در گزارش های اعالم شده در سامانه کدال است.
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 P/E )t.t.m(نسبت

91

98
ماه 
تیر
امه 
کارن درآمد های واقعی 12 ماه گذشته

  

نام صنعت
تعداد 
رشکت

تعداد سهام
سود و زیان خالص 

)میلیون ریال(
تفاضل سود با ماه 

گذشته
متوسط سود به ازای هر 

سهم )ریال(

29299,031,941,500375,340,198110,956,3731,255محصوالت شیمیایی

18267,528,538,413288,867,50069,986,0611,080فلزات اساسی

868,984,211,000192,954,65845,953,7402,797فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

10159,085,272,000116,732,74611,890,239734استخراج کانه های فلزی

4145,250,000,00068,478,5555,914,822471رشکتهای چند رشته ای صنعتی

279,200,000,00063,267,0380799مخابرات

7159,660,000,00057,689,86032,143,344361بانکها و موسسات اعتباری

330,102,000,00034,490,2148,085,7581,146عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم

2835,375,993,00029,317,8994,688,162829مواد و محصوالت دارویی

823,653,408,00023,269,1571,257,726984رایانه و فعالیت های وابسته به آن

524,360,000,00010,961,6281,302,099450فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط

2830,668,168,53610,470,8312,182,433341سیامن، آهک و گچ

2017,849,013,5968,261,3132,760,219463محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

227,200,000,0006,885,2860253خدمات فنی و مهندسی

1930,790,953,2375,186,222382,334168خودرو و ساخت قطعات

76,433,420,0004,763,601668,422740ماشین آالت و دستگاه های برقی

107,279,185,6224,286,5781,142,595589ماشین آالت و تجهیزات

615,150,000,0004,213,909144,655278بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتامعی

1200,000,0004,127,571020,638ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه گیری

94,609,885,7544,095,077918,593888سایر محصوالت کانی غیرفلزی

513,370,000,0003,252,347160,148243سایر واسطه گریهای مالی

11,000,000,0002,978,50702,979خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری

417,923,000,0002,946,74730,787164حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات

220,183915-102,978,796,7482,726,540قند و شکر

69,366,547,9782,431,667835,704260ساخت محصوالت فلزی

64,513,968,8181,760,13047,195390الستیک و پالستیک

31,925,340,0001,721,8961,277,371894زراعت و خدمات وابسته

713,468,573,1601,471,62368,744109انبوه سازی، امالک و مستغالت

57,403269-15,210,810,0001,403,629استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

51,599,136,000918,392321,982574کاشی و رسامیک

280,029191-14,000,000,000763,304اطالعات و ارتباطات

35,284489-1990,000,000483,829انتشار، چاپ و تکثیر

1300,000,000375,56674,4511,252ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی

2275,212,165197,00252,240716منسوجات

1185,000,000194,963110,0331,054استخراج زغال سنگ

36,936788-1182,250,000143,626محصوالت کاغذی

1162,000,00059,2740366استخراج سایر معادن

1247,360,1403,664015دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش

2811,510,109,985,6671,337,492,547302,726,395886جمع کل 

*  درآمدهای واقعی 12 ماه گذشته ))month earnings per share 12)EPS( از گزارش های سامانه کدال برای 4 فصل گذشته ی رشکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تهیه شده است.
* از مجموع 330 رشکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار،34 رشکت دارای سود )زیان( خالص صفر و یامنفی بوده و 15 رشکت شامل صنعت رسمایه گذاری است که به دلیل عدم الزام 

ارائه اطالعات رشکت های واقع در صنعت رسمایه گذاری ها، در محاسبات فوق لحاظ نشده اند. در نتیجه P/E محاسبه شده فوق بر مبنای ارزش بازار 281 رشکت می باشد.



16
8 

 و
16

7 
ره

ام
شــ

    
13

98
ه  

ما
یر

و ت
د 

دا
خر

    

ارزش بازار

92

98
ماه 
تیر
امه 
سود نقدی و بازده کارن

صنعت
تعداد 
رشکت

سود نقدی 
)میلیون ریال(

درآمد واقعی 
)میلیون ریال(

تعداد سهام 
)میلیون سهم(

متوسط سود نقدی 
هر سهم )ریال(

متوسط درآمد واقعی 
هر سهم )ریال(

درصد 
تقسیم سود

بازده صنعت از 
ابتدای سال

2807,946880,0045251,5381,67692410.1قند و شکر

14953,71024721513287.4دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش

132,662,5685,680,89816,37616334747180.6محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

2604,0001,668,2001,2005031,39036179.2حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات

0000000175.5محصوالت کاغذی

61,879,1952,549,9302,77867691874163.7سایر محصوالت کانی غیرفلزی

72,173,2873,910,4594,84144980856160.7ماشین آالت و تجهیزات

2214,843,87719,678,07822,53365987375154.4مواد و محصوالت دارویی

51,076,8711,428,2873,81428237475134.8الستیک و پالستیک

174,010,7465,490,03511,09836149573132.5سیامن، آهک و گچ

31,602,3002,178,6444,41236349474122.1ماشین آالت و دستگاه های برقی

000000084.8انتشار، چاپ و تکثیر

1240,000345,0003008001,1507083.0ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی

1120,250151,5151856508197971.5استخراج زغال سنگ

52,737,5003,572,70013,6502012627769.8بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتامعی

3722,0001,615,6602,0203578004567.6ساخت محصوالت فلزی

2388,005438,3746256207018966.7زراعت و خدمات وابسته

000000060.9محصوالت چوبی

31,660,0002,597,88010,8401532406459.3سایر واسطه گریهای مالی

53,995,0007,018,35020,8501923375759.3رسمایه گذاریها

145,00077,670905008635855.3خدمات فنی و مهندسی

000000054.4استخراج سایر معادن

254,960,00063,264,00069,6007909098753.3مخابرات

14,8004,080240201711848.5انبوه سازی، امالک و مستغالت

1680,050,863224,668,337251,3313198943647.7فلزات اساسی

220,131,25032,936,25046,2504357126141.6رشکتهای چند رشته ای صنعتی

637,761,500107,331,00050,5507472,1233539.1فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

000000038.4استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

13609,1191,680,2249,403651793635.7خودرو و ساخت قطعات

4690,582740,7711,3045305689333.5کاشی و رسامیک

180,000636,0004,000201591329.9اطالعات و ارتباطات

714,931,64119,988,29620,0537459977526.4رایانه و فعالیت های وابسته به آن

32,161,0005,655,7809,7402225813825.7فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط

980,843,14598,189,214110,4047328898224.9استخراج کانه های فلزی

16144,666,379163,160,16241,8883,4543,8958922.2محصوالت شیمیایی

222,253,00024,788,59621,2521,0471,1669010.4عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم

16355,588127544118.8منسوجات

21,527,5007,639,00015,50099493200.0بانکها و موسسات اعتباری

00000000.0ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه گیری

12,700,0002,979,0001,0002,7002,979910.0خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری

185502,940,453812,951,692769,0256541,0576241.4کل
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کارن ارزش بازار صنایع

نام صنعت
تعداد  
رشکت

ارزش اسمی 
)میلیارد ریال(

دوره گذشته )میلیارد ریال(دوره جاری )میلیارد ریال(
درصد از کل

درصد 
افزایش 
)کاهش( 1398-04-311398-03-29

30302,5522,281,1342,045,13924.211.5محصوالت شیمیایی

-20267,7221,357,3811,364,05014.40.5فلزات اساسی

10159,085887,068836,4859.46.0استخراج کانه های فلزی

868,984876,254820,8659.36.7فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

11575,305691,429686,3787.30.7بانکها و موسسات اعتباری

4145,250503,595450,9105.311.7رشکتهای چند رشته ای صنعتی

279,200395,443383,7224.23.1مخابرات

2937,880325,075321,2423.41.2مواد و محصوالت دارویی

-28119,495274,330284,1282.93.4خودرو و ساخت قطعات

924,153244,625240,8892.61.6رایانه و فعالیت های وابسته به آن

330,102216,098207,6582.34.1عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم

227,200197,561190,2382.13.8خدمات فنی و مهندسی

1566,966165,193153,1031.87.9رسمایه گذاریها

3034,618141,777141,4721.50.2سیامن، آهک و گچ

520,447109,99099,9981.210.0حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات

2017,849106,370101,3801.14.9محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

524,36076,14774,6720.82.0فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط

87,03362,50658,4240.77.0ماشین آالت و دستگاه های برقی

117,40161,45461,1760.70.5ماشین آالت و تجهیزات

11,00059,13749,3520.619.8خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری

114,77047,70139,9590.519.4سایر محصوالت کانی غیرفلزی

102,97946,88841,6580.512.6قند و شکر

1123,38944,98742,7000.55.4انبوه سازی، امالک و مستغالت

615,15040,43440,3280.40.3بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتامعی

69,36731,76630,8060.33.1ساخت محصوالت فلزی

-75,42830,31332,3230.36.2الستیک و پالستیک

14,00027,73227,7320.30.0اطالعات و ارتباطات

31,92524,60010,2140.3140.8زراعت و خدمات وابسته

-613,97021,39621,9300.22.4سایر واسطه گریهای مالی

-15,21119,44221,4220.29.2استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

124714,3745,2670.2172.9دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش

61,77912,48111,7610.16.1کاشی و رسامیک

12009,3139,3130.10.0ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه گیری

24328,6576,4290.134.7محصوالت کاغذی

-19906,7327,2860.17.6انتشار، چاپ و تکثیر

-11,3473,3613,3690.00.2محصوالت چوبی

-13003,1103,6290.014.3ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی

22752,5462,5460.00.0منسوجات

11852,0711,9290.07.4استخراج زغال سنگ

11622,0191,2930.056.1استخراج سایر معادن

3302,108,7099,432,4898,933,174100.005.59جمع کل
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31-04-1398تاریخ به روزرسانی  ارزش بازار صنایع 30 رشکت بزرگکارن

رسمایهقیمتنام رشکتنام صنعت
درصد از کل ارزش بازار

ارزش بازار
درصد 
تجمیعی )میلیارد ریال(

%5.8%6,01391,500550,1905.8صنایع پرتوشیمی خلیج فارسمحصوالت شیمیایی

%11.5%4,147130,000539,1105.7فوالد مبارکه اصفهانفلزات اساسی

%15.4%7,60448,000364,9923.9معدنی و صنعتی گل گهراستخراج کانه های فلزی

%19.1%4,43678,000346,0083.7ملی  صنایع  مس  ایران  فلزات اساسی

%21.9%43,4556,000260,7302.8پرتوشیمی پارسمحصوالت شیمیایی

%24.3%5,29944,000233,1562.5معدنی وصنعتی چادرملواستخراج کانه های فلزی

%26.8%11,61120,000232,2202.5پاالیش نفت اصفهانفراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

%29.2%2,76981,500225,6742.4س. نفت و گاز و پرتوشیمی تأمینمحصوالت شیمیایی

%31.5%4,33650,000216,8002.3بانک ملتبانکها و موسسات اعتباری

%33.7%11,09619,200213,0432.3رشکت ارتباطات سیار ایرانمخابرات

%35.9%14,94113,800206,1862.2پاالیش نفت بندرعباسفراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

%38.1%5,08740,500206,0242.2گسرتش نفت و گاز پارسیانمحصوالت شیمیایی

%40.2%8,27024,000198,4802.1پاالیش نفت تهرانفراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

%42.3%7,23827,000195,4262.1گروه مپنا )سهامی عام(خدمات فنی و مهندسی

%44.2%3,04060,000182,4001.9مخابرات ایرانمخابرات

%46.1%5,99130,000179,7301.9گروه مدیریت رسمایه گذاری امیدرشکتهای چند رشته ای صنعتی

%48.0%2,46072,000177,1201.9رسمایه گذاری غدیر)هلدینگ رشکتهای چند رشته ای صنعتی

%49.8%4,20140,300169,3001.8توسعه معادن وفلزات استخراج کانه های فلزی

%51.5%11,67413,800161,1011.7پرتوشیمی جممحصوالت شیمیایی

%53.2%8,30919,049158,2761.7فوالد خوزستانفلزات اساسی

%54.7%9,95214,252141,8361.5پرتوشیمی مبینعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم

%56.2%69,7992,000139,5981.5پرتوشیمی  خارک محصوالت شیمیایی

%57.4%19,4396,000116,6341.2پرتوشیمی پردیسمحصوالت شیمیایی

%58.6%37,6593,000112,9771.2پرتوشیمی نوریمحصوالت شیمیایی

%59.8%13,2728,400111,4851.2خدمات انفورماتیک رایانه و فعالیت های وابسته به آن

%60.9%12,0369,000108,3241.1فوالد خراسانفلزات اساسی

%62.0%24,8763,88496,6241.0پاالیش نفت تربیزفراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

%62.9%421223,92694,2731.0بانک تجارتبانکها و موسسات اعتباری

%63.9%1,76450,40088,9060.9بانک پاسارگادبانکها و موسسات اعتباری

%64.8%3,28727,00088,7490.9رسمایه گذاری صندوق بازنشستگیرشکتهای چند رشته ای صنعتی

%65%1,256,5116,115,36965---جمع کل
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کارن تیر 98

بیشرتین مقدار شاخصکمرتین مقدار شاخص آخرین مقدار شاخصنام نوع صنعت

62,056.5042,085.2062,285.10زراعت و خدمات وابسته

6,753.596,143.038,346.03استخراج زغال سنگ

1,219.531,186.241,336.89استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

75,625.1066,539.9075,961.70استخراج کانه های فلزی

44,725.1027,665.5048,841.30استخراج سایر معادن

2,659.002,589.663,319.92منسوجات

8,576.393,142.468,576.39دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش

245,355.00233,662.00269,278.00محصوالت چوبی

59,510.2042,110.1059,510.20محصوالت کاغذی

600,591.00580,005.00694,195.00انتشار، چاپ و تکثیر

102,612.00100,471.00996,885.00فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

51,847.1051,235.2056,402.10الستیک و پالستیک

1,616.211,478.311,640.31تولید محصوالت کامپیوتری الکرتونیکی ونوری

164,911.00158,723.00175,451.00فلزات اساسی

53,040.2049,001.9055,747.60ساخت محصوالت فلزی

65,132.8061,752.2070,401.40ماشین آالت و تجهیزات

108,079.00101,365.00988,282.00ماشین آالت و دستگاه های برقی

5,583.175,583.176,750.34ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی

10,244.3010,244.3010,244.30ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه گیری

30,935.1030,098.1034,619.70خودرو و ساخت قطعات

41,834.7036,603.1045,737.60قند و شکر

25,117.0022,000.3025,757.40رشکتهای چند رشته ای صنعتی

564.72531.63577.66عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم

10,269.009,468.8010,832.30محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

24,951.6024,082.5026,881.90مواد و محصوالت دارویی

15,814.4013,960.3015,814.40محصوالت شیمیایی

369.16291.16373.04خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری

6,395.035,738.906,668.91کاشی و رسامیک

1,731.211,684.221,969.33سیامن، آهک و گچ

9,663.617,824.469,687.12سایر محصوالت کانی غیرفلزی

5,102.194,611.965,597.61رسمایه گذاریها

1,321.231,300.171,360.17بانکها و موسسات اعتباری

3,347.683,133.823,691.49سایر واسطه گریهای مالی

6,363.975,612.216,839.33حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات

2,078.591,999.342,159.92مخابرات

9,425.978,730.7610,713.10بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتامعی

159.57155.52165.88فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط

1,338.071,240.041,483.16انبوه سازی، امالک و مستغالت

23,072.1022,069.7023,211.20رایانه و فعالیت های وابسته به آن

267.36267.36267.36اطالعات و ارتباطات

1,960.331,820.352,113.92خدمات فنی و مهندسی
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سال
کل افزایش 

رسمایه
مطالبات و 
آورده نقدی

اندوخته ها و سود انباشته 
و رصف سهام

تجدید 
ارزیابی

139157,51731,97925,538__

1392158,86173,27685,585__

1393213,472105,228108,244__

1394188,981103,64285,340__

1395167,17099,01968,150__

1396109,26391,98217,281__

1397216,74949,653167,096__

1398350,08331,97112,175305,937
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عرضه های اولیه سهام از ابتدای سال 

 منادنام رشکت
 

تاریخ عرضه اولیه

ارزش حجم  رسمایه رشکت قیمت عرضه 

میلیارد ریال میلیون سهممیلیارد ریالدرصد عرضهریال

092,2001020,0002,0004,400-02-1398تاصیکورسمایه گذاری صدرتامین

025,100101,300130663-04-1398سیمرغسیمرغ

2231,250103,0003119,732-04-1398نوریپرتوشیمی نوری

2722,500102,0002004,500-03-1398جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن

2,64119,295

رشکت های انتقالی از فرابورس به بورس از ابتدای سال)بدون لحاظ تامین مالی برای بورس تهران(

مورد خاصی وجود ندارد.

از محل انتشار عمومی اوراق بدهی از ابتدای سال

 تاریخ  انتشارمناد نام اوراق بدهی 
ارزش حجم  

میلیارد ریالمیلیون برگه

274.03,380-03-1398صایپا203صکوک مرابحه سایپا

311.51,587-04-1398صخود1404صکوک رهنی ایران خودرو

311.51,500-04-1398صخود0004صکوک رهنی ایران خودرو

280.1133-03-1398صمسکن912صکوک دین مسکن جنوب

76,600  جمع

از محل انتشار عمومی اوراق اختیار فروش تبعی از ابتدای سال

میلیارد ریالمیلیون )سهم،قرارداد(نام رشکت

20717هکشو گروه صنعتی پاکشو

1124,994هشسپانفت سپاهان

1325,711جمع 

96

تامین مالی

98
ماه 
تیر
امه 
نوع تامین مالی - 1398کارن

1398 تا انتهای دوره 

درصدمیلیارد ریالرشح

58%44,146افزایش رسمایه ها)به جز تجدید ارزیابی ها(

25%19,295عرضه اولیه سهام

9%6,600انتشار  اوراق بدهی

8%5,711انتشار اوراق اختیار فروش تبعی

100%75,752جمع کل 

1397139613951394

میلیارد ریال

216,749109,263167,170189,311

12,4084,3071,7345,474

29,68016,25532,00058,475

12,83723,8629,2420

271,674153,687210,146253,260

روند افزایش رسمایه های ساالنه)واحد- میلیارد ریال(
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ارزش معامالت
98
ماه 
تیر
امه 
کارن نام صنعت

رسمایه نام رشکت 
  

6,01391,500550,190صنایع پرتوشیمی خلیج فارس

%11.5%4,147130,000539,1105.7فوالد مبارکه اصفهانفلزات اساسی

%15.4%7,60448,000364,9923.9معدنی و صنعتی گل گهراستخراج کانه های فلزی

%19.1%4,43678,000346,0083.7ملی  صنایع  مس  ایران  فلزات اساسی

%21.9%43,4556,000260,7302.8پرتوشیمی پارسمحصوالت شیمیایی

%24.3%5,29944,000233,1562.5معدنی وصنعتی چادرملواستخراج کانه های فلزی

%26.8%11,61120,000232,2202.5پاالیش نفت اصفهانفراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

%29.2%2,76981,500225,6742.4س. نفت و گاز و پرتوشیمی تأمینمحصوالت شیمیایی

%31.5%4,33650,000216,8002.3بانک ملتبانکها و موسسات اعتباری

%33.7%11,09619,200213,0432.3رشکت ارتباطات سیار ایرانمخابرات

%35.9%14,94113,800206,1862.2پاالیش نفت بندرعباسفراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

%38.1%5,08740,500206,0242.2گسرتش نفت و گاز پارسیانمحصوالت شیمیایی

%40.2%8,27024,000198,4802.1پاالیش نفت تهرانفراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

%42.3%7,23827,000195,4262.1گروه مپنا )سهامی عام(خدمات فنی و مهندسی

%44.2%3,04060,000182,4001.9مخابرات ایرانمخابرات

%46.1%5,99130,000179,7301.9گروه مدیریت رسمایه گذاری امیدرشکتهای چند رشته ای صنعتی

%48.0%2,46072,000177,1201.9رسمایه گذاری غدیر)هلدینگ رشکتهای چند رشته ای صنعتی

%49.8%4,20140,300169,3001.8توسعه معادن وفلزات استخراج کانه های فلزی

%51.5%11,67413,800161,1011.7پرتوشیمی جممحصوالت شیمیایی

%53.2%8,30919,049158,2761.7فوالد خوزستانفلزات اساسی

%54.7%9,95214,252141,8361.5پرتوشیمی مبینعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم

%56.2%69,7992,000139,5981.5پرتوشیمی  خارک محصوالت شیمیایی

%57.4%19,4396,000116,6341.2پرتوشیمی پردیسمحصوالت شیمیایی

%58.6%37,6593,000112,9771.2پرتوشیمی نوریمحصوالت شیمیایی

%59.8%13,2728,400111,4851.2خدمات انفورماتیک رایانه و فعالیت های وابسته به آن

%60.9%12,0369,000108,3241.1فوالد خراسانفلزات اساسی

%62.0%24,8763,88496,6241.0پاالیش نفت تربیزفراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

%62.9%421223,92694,2731.0بانک تجارتبانکها و موسسات اعتباری

%63.9%1,76450,40088,9060.9بانک پاسارگادبانکها و موسسات اعتباری

%64.8%3,28727,00088,7490.9رسمایه گذاری صندوق بازنشستگیرشکتهای چند رشته ای صنعتی

%65%1,256,5116,115,36965--- جمع کل
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بازارهای مالی مکان مناسبی برای رسمایه گذاری می باشند و اکرث افراد جامعه متایل دارند تا پس اندازها و ثروت خود را در این بازار رسمایه گذاری کنند. اما 

مساله اساسی عدم آشنایی همه اقشار جامعه با این بازار است و در صورتی که به صورت شخصی اقدام به رسمایه گذاری کنند و از مشاوران مالی کمک نگیرند، 

متحمل زیان های جربان ناپذیری خواهند شــد. البته به  دلیل هزینه های نسبتاً باال، استفاده از خدمات مشاوران مالی برای مبالغ جزئی مقرون به رصفه 

نخواهد بود. در این رشایط بهرتین راه حل استفاده از واسطه های مالی است که آن ها منابع مالی خرد رسمایه گذاران را جمع آوری می کنند و بعد از یک کاسه کردن آن 

به منابع مالی هنگفتی دست پیدا خواهند کرد و با استفاده از تخصص افراد حرفه ای و با تجربه در زمینه رسمایه گذاری، این منابع را به سمت بازارهای مالی هدایت 

می کنند و بهرتین گزینه های رسمایه گذاری را برای رسمایه گذاران خود انتخاب و سود حاصله را به نسبت آورده رسمایه گذاران بین آن ها تقسیم می کنند. یکی از این 

نهادهای مالی صندوق های رسمایه گذاری می باشند که در این گزارش، با استفاده از داده ها و اطالعات سامانه رسام، به ارائه وضعیت و عملکرد این صندوق ها، که در 

بازار رسمایه ایران فعال می باشند، پرداخته شده است. 

صندوق های رسمایه گذاری انواع مختلفی دارند که این تنوع می تواند انواع سلیقه های رسمایه گذاری را با انواع ریسک پذیری و بازده مورد انتظار پوشش دهد. در حال 

حارض صندوق های رسمایه گذاری به پنج طبقه صندوق های سهامی، با درآمد ثابت، مختلط، قابل معامله و بازارگردان تقسیم می شوند که از لحاظ ترکیب دارایی ها و 

الزامات رسمایه گذاری که از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار ابالغ شده، با یکدیگر تفاوت دارند.  

 

ترکیب و ارزش دارایی های صندوق های رسمایه گذاری 
خالص ارزش کل دارایی صندوق های رسمایه گذاری طی تیرماه سال 1398 با 23،715 میلیارد ریال افزایش به مبلغ 1,596,347 میلیارد ریال رسید. بیشرتین 

افزایش خالص ارزش دارایی ها مربوط به صندوق های قابل معامله بوده که با 8،667 میلیارد ریال افزایش به مبلغ 58,511 میلیارد ریال رسیده و کمرتین افزایش 

خالص ارزش دارایی ها مربوط به صندوق های سهامی است که با 2,058 میلیارد ریال افزایش به مبلغ 26,056 میلیارد ریال رسیده است. 

عملکرد صندوق های رسمایه گذاری
در تیــرماه سال 1398

98

ها
وق 

ند
د ص

کر
مل
ع

منبع: شرکت مشاوره 
و پردازش اطالعات 

مالی پارت
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منودار زیر روند تغییرات خالص ارزش دارایی متام صندوق های رسمایه گذاری را نشان می دهد، خالص ارزش دارایی در این بازه، دارای روند صعودی بوده است.

صندوق های رسمایه گذاری مجموعاً دارایی های خود را به مبلغ 220 هزار میلیارد ریال در سهام، 503 هزار میلیارد ریال در اوراق بهادار با درآمد ثابت، 896 هزار 

میلیارد ریال در سپرده های بانکی و وجه نقد، و 14 هزار میلیارد ریال در سایر دارایی ها، رسمایه گذاری کرده اند. در منودار زیر درصد ترکیب دارایی های تحت مدیریت 

صندوق های رسمایه گذاری نشان داده  شده است:
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سهم صنایع در صندوق های رسمایه گذاری
صندوق های رسمایه گذاری در صنایع مختلف بازار رسمایه رسمایه گذاری منوده اند. در پایان تیرماه فلزات اساسی با مبلغ  41,546 میلیارد ریال بیشرتین درصد 

رسمایه  گذاری از پرتفوی کل صندوق ها را به خود اختصاص داده است. در رتبه بعدی صنعت بانک ها و موسسات اعتباری با ارزش 26,533 میلیارد ریال قرار دارد.

 سهم صنایع در پرتفوی صندوق ها در منودار زیر نشان داده شده است:

بررسی عملکرد صندوق های رسمایه گذاری

جدول زیر با توجه به آخرین به روزرسانی صندوق ها، 5 صندوق پربازده تیرماه و مشخصات آن ها را نشان می دهد: 
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در بخش بعدی، منودار مقایسه شاخص کل صندوق های سهامی با شاخص  کل بورس و شاخص کل فرابورس طی تیرماه آورده شده است. شاخص کل بورس، شاخص 

کل فرابورس و شاخص صندوق های رسمایه گذاری بازدهی مثبت کسب کردند. مقایسه شاخص ها نشان می دهد که شاخص کل فرابورس نسبت به شاخص بورس 

و نای عملکرد ضعیف تری را کسب کرده است.

وضعیت ورود و خروج نقدینگی به صندوق های رسمایه گذاری
ورود پول به کل صندوق ها )به واسطه صدور واحدهای رسمایه گذاری( طی تیرماه 130,855 میلیارد ریال بوده است. از طرفی خروج پول از کل صندوق ها )به واسطه 

ابطال واحدهای رسمایه گذاری( 118,559 میلیارد ریال بوده است. بنابراین خالص ورود رسمایه  به صندوق های رسمایه گذاری 12,296 میلیارد ریال است. بیشرتین 

خالص ورود پول به صندوق های رسمایه گذاری مبلغ  7,424 میلیارد ریال مربوط به صندوق های رسمایه گذاری با درآمد ثابت بوده است. 

منودار زیر ورود پول به کل صندوق ها )به واسطه صدور واحدهای رسمایه گذاری( و خروج پول از کل صندوق ها )به واسطه ابطال واحدهای رسمایه گذاری( را طی 

تیرماه 1398 نشان می دهد.
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آموزش
وفرهنگسازی

الفبای بورس

103
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 ارزش بازار به ارزش دفرتی سهم،  در واقع ارزش بازار 

رسمایه گذاری های رشکت را با هزینه انجام دادن 

رسمایه گذاری ها،  مقایسه می کند.

 اگر این نسبت کوچکرت از یک باشد،  یعنی اینکه 

رشکت به طور کلی در ایجاد ارزش برای سهام داران 

موفق عمل نکرده است.

  نسبت ارزش بازار الف بزرگرت از یک است و این امر 

نشانه مثبتی برای رشکت تلقی می شود.

ارزش دفــرتی منی توانــد ارزش یــک رشکــت 

ــت  ــر رشک ــژه اگ ــد،  بوی ــرآورد کن ــتی ب ــه درس را ب

دارایی هــای نامشــهود قابــل مالحظــه ای ماننــد 

نــام تجــاری،  ســهم بــازار و ســایر مزایــای رقابتــی 

ــد. ــته باش داش

 لــذا ایــن مــورد از معایــب نســبت P/B بشــامر 

یــد.  می آ

پایین تریــن قیمــت بــه ارزش دفــرتی مربــوط بــه 

صنایــع رسمایه بــر از قبیــل خدمــات رفاهــی و 

ــت.  ــی اس ــرده فروش خ

در حالــی کــه باالتریــن آن مربــوط بــه حوزه هــای 

داروســازی و محصــوالت مرصفــی اســت کــه 

دارایی هــای نامشــهود اهمیــت بیشــرتی دارنــد.

معرفی برخی نســبت های مالی رایــج را تکمیل 

منودیم. 

در گام بعدی به روشــی بــرای انتخاب ســهام با 

استفاده از دانسته ها می پردازیم.

قسمت بیست و دوم

آشنایی با رسمایه گذاری در سهام
استفاده از نسبت ها و رضایب

ریحانه الریجانی
کارشناس توسعه فرهنگ 
رسمایه گذاری بورس تهران

در قســمت های قبــل بــه تحلیــل 

صورت های مالــی پرداختیــم، حال با 

بهره گیری از پراستفاده ترین نسبت ها 

به روش های خاصی از ارزشگذاری می پردازیم.

آخرین گروه از نسبت ها،  دربرگیرنده نسبت هایی 

اسـت که مبتنی بر ارزش بازار سـهام است. 

بنابراین،  این گروه از نسـبت ها بـرای رشکت هایی 

کـه سـهام آنهـا در بـورس خریـد و فروش می شـود 

قابل محاسـبه است.

بازده سود چیست؟
یکـی از کاربردهـای مفید P/E، محاسـبه بـازده با 

تقسـیم EPS بـر قیمت سـهم اسـت. بـازده سـود، 

عکـس P/E اسـت. 

بنابراین بازده سـود باال بیانگر ارزانی نسـبی سهم 

اسـت در حالیکه بـازده سـود پایین نشـان دهنده 

گران بودن سـهم اسـت.

بازده سود
P/Eقیمت سهم

EPS1= =

نسبت قیمت به ارزش دفرتی چیست؟
یکـی از معیارهـای معمـول ارزش یابـی،  نسـبت 

قیمـت بـه ارزش دفـرتی )P/B( اسـت کـه ارتبـاط 

بیـن ارزش بـازار یـک سـهم را بـا ارزش دفـرتی آن    

)که حقـوق صاحبان سـهام نیز نامیده می شـود( 

در آخریـن ترازنامـه،  نشـان می دهـد.

ارزش دفرتی هر سهم برابر است با مجموع حقوق 

صاحبان سهام ) و نه رسمایه رشکت( تقسیم بر سهام 

عادی منترشه.

 ارزش دفـرتی را می تـوان به عنـوان آن چـه کـه در 

صـورت تعطیل شـدن عملیـات رشکـت،  پرداخت 

بدهـی بسـتانکاران،  دریافـت بدهی بدهـکاران و 

انحالل رشکت،  بـرای سـهامداران باقی می ماند، 

 تلقـی کرد.

ارزش دفرتی هر سهم
سهام منترشه

کل حقوق صاحبان سهام
=

Eارزش دفرتی هر سهمکل حقوق صاحبان سهام
Pقیمت سهمارزش بازار = =

ــرای رشکــت الــف در  ــرای مثــال، ایــن نســبت ب ب

ــت از: ــارت اس ــال 1397 عب س

= ارزش دفرتی هر سهم2.24
70
157

=

از آنجــا کــه ارزش دفــرتی هر ســهم یــک عدد 

حسابداری است،  بهای متام شده را نشان می دهد.
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آشنایی با کلیات سواد مالی

صندوق های رسمایه گذاری در بازار رسمایه
بخش دھم

دکتر شاهین احمدی
رییس مرکز آموزش سازمان 

بورس و اوراق بهادار

محمدرضا بی ریا
کارشناس ارشد اقتصاد ماىل، 

دانشگاه صنعتى رشیف

این نوشته، دهمین مطلب از مجموعه 

مطالب سواد مالی اســت که در بخش 

الفبای بــورس ماهنامه بــورس منترش 

می شود و به ادامه معرفی صندوق رسمایه گذاری 

قابل معامله در بورس می پردازد. 

 در مورد صندوق های رسمایه گذاری 
همیشه به یاد داشته باشید

پیش از رسمایه گذاری در ETF، باید هم خالصه و 

هم منت کامل امیدنامه را مطالعه کنید. خالصه و 

منت کامل امیدنامه اطالعاتی تفصیلی را پیرامون 

هدف رسمایه گــذاری ETF، راهربدهای اصلی 

رسمایه گذاری، ریســک ها، هزینه ها، و عملکرد 

تاریخــی )در صورت وجــود( در اختیــار ما قرار 

می دهد. امیدنامه های صندوق ها را می توانید 

در وب سایت های این صندوق ها و نیز از طریق 

کارگزارتــان پیدا کنید. موتورهای جســتجوگر 

اینرتنتی نیز می توانند به شام در یافنت امیدنامه 

صندوق ها کمک کنند.

در چیزی که درکــی از آن ندارید رسمایه گذاری 

نکنید. اگر منی توانید فرصت رسمایه گذاری را 

در چند کلمه و به شیوه ای قابل درک رشح دهید، 

ممکن است مجبور باشید در مورد رسمایه گذاری 

بالقوه تجدید نظر کنید.

در نهایت، ممکن است بخواهید تا در مورد توصیه 

یک کارشــناس رسمایه گذاری فکــر کنید. اگر 

قصد چنین کاری را دارید، از همکاری با کسی 

که اهداف رسمایه گذاری و تحمل ریســک آن را 

درک می کند اطمینان حاصل کنید. کارشناس 

رسمایه گذاری تــان باید محصــوالت پیچیده را 

درک کند و قادر باشد تا مطابق نظر شام توضیح 

دهد که آیا این محصوالت متناسب با اهداف تان 

هستند یا خیر و اگر هستند، چگونه. 

صندوق های رسمایه گذاری بازار پول
صندوق رسمایه گذاری بازار پول چیست؟

صندوق های رسمایه گذاری بــازار پول نوعی از 

صندوق های رسمایه گذاری مشــرتک هستند 

که طبق مقررات تنها می توانند در اوراق معین، 

کوتاه مدت و باکیفیت مشخص رسمایه گذاری 

کنند. این صندوق ها که از امنیت نسبتا باالیی 

برخوردارند با تعاریف بین املللی در ایران وجود 

ندارند. این نوع صندوق ها، که در آمریکا در دهه 

1970 ایجاد شدند، بازده هایی باالتر از بازده های 

حســاب های بانکــی داشــتند. صندوق های 

رسمایه گذاری بازار پول انواع بســیاری دارند. از 

آن جمله، می توان به صندوق هایی اشــاره کرد 

که عمدتاً در اوراق بهــادار دولتی، اوراق بدهی 

شــهرداری ها یا اوراق بدهی رشکتــی یا بانکی 

رسمایه گذاری می کنند. به عالوه، صندوق های 

رسمایه گذاری بازار پول اغلب برای پاسخگویی 

به نیــاز رسمایه گذاران مختلف ســاختاربندی 

شــده اند. برخی از ایــن صندوق ها مخصوص 

رسمایه گذاران کوچک هستند، درحالی که سایر 

صندوق ها، که مســتلزم حداقل رسمایه گذاری 

باالیــی هســتند، مخصــوص رسمایه گــذاران 

نهادی انــد. قوانیــن حاکــم بــر صندوق های 

رسمایه گذاری بازار پول، بر مبنای نوع صندوق 

رسمایه گذاری بازار پول، متغیر هستند. 

برای مثــال، به طــور کلــی، بــه صندوق های 

رسمایه گذاری بازار پولی که عمدتاً در اوراق بدهی 

مختلف رشکتی و بانکی کوتاه مدت و مشــمول 

مالیات رسمایه گــذاری می کنند صندوق های 

اصلــی می گوینــد. صندوق هــای دولتــی 

رسمایه گذاری بازار پول صندوق هایی هســتند 

که بیش از 99.5 درصد از مجموع دارایی هایشان 

را در رسمایه گذاری های با نقدشــوندگی بسیار 

باال مانند اوراق بهادار دولتــی، و یا قراردادهای 

بازخرید )repo( رسمایه گذاری می کنند. تامین 

وثیقه قراردادهای بازخریــد به طور کلی با اوراق 

بهــادار دولتی انجــام می شــود. صندوق های 

خرد رسمایه گــذاری بــازار پــول صندوق های 

رسمایه گذاری بازار پولی هســتند که محدود به 

اشخاص حقیقی اند. 

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در واکنش 

به بحران مالی 2007 تــا 2008، مجموعه ای 

از اصالحیه هــا را در ســال 2010 در قوانینش 

پیرامون صندوق های رسمایه گــذاری بازار پول 

اتخاذ کرد. هــدف از این اصالحیه هــا افزایش 

مقاومت صندوق های رسمایه گذاری بازار پول از 

طریق کاهش ریسک نرخ بهره، ریسک اعتبار، و 

ریسک های نقدشوندگی سبدهای سهام شان 

بــود. ایــن اصالحــات مقاومــت صندوق های 

رسمایه گذاری بازار پول را افزایش داد. 
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امروزه کمرت کســی اســت که نام »وارن بافت« را 

نشــنیده باشــد، کتاب هایش، اســرتاتژی های 

رسمایه گــذاری اش و راهنامیی هــای مالــی و 

تجاری اش. اگر شــام هــم عالقمند بــه دنیای 

رسمایه گــذاری و مطالعــه مطالــب در این حوزه 

هســتید حتام بارهــا و بارها نام ایــن ابرثرومتند 

افســانه ای را دیده و شــنیده اید و شاید ته دلتان 

آرزو کرده ایــد کاش می توانســتید هامننــد این 

مرد بزرگ عمل کنید. چیزی کــه وارن بافت را به 

اینجا رسانده، هوش رسشار او در رسمایه گذاری 

اســت، پس اگر می خواهید با سایر ابعاد زندگی 

موفق ترین رسمایه گذار قرن آشــنا شــده و الگو 

بگیرید مســتند »چگونه وارن بافت شــویم« را از 

دست ندهید. 

بافت به عنوان یکی از تأثیرگذاران افراد در دنیای 

رسمایه گذاری و کسی که از کودکی به جای بازی با 

همسن وساالنش مشغول کسب درآمد از جعبه های 

کوکاکوال بود، می تواند مفاهیم پیچیده اقتصادی 

را به زبانی بسیار ســاده و قابل فهم برایتان بازگو 

کند. نکته شــگفت انگیز زندگی ایــن رسمایه دار 

معروف جهان که هر روز نوشته هایش در روزنامه ها 

و مجــالت دنیا چاپ و هر ســال نامــش در میان 

ثرومتندترین افراد رده بندی می شود، شخصیت 

متواضع و شــیوه زندگی اخالقی اوســت و هنوز 

نگاهی به فیلم های سینامیی دنیا با موضوع بورس و بازار رسمایه

شــکی نیســت که دنیای امروز با بحران های 

اقتصــادی فراوانــی مواجــه اســت و هر کس 

می کوشد تا با ارائه پیشنهاداتی بتواند راهکار 

و گشایشی برای رهایی از مشکالت اقتصادی بیابد. دنیای 

ســینام نیز از این معضل جهانی و هیــوالی اقتصادی به 

ســادگی عبور نکرده و با ساخت فیلمهایی با موضوعات 

مرتبط با اقتصاد جهانی چالش هایی را به تصویر کشیده و 

جیب خود را نیز بی نصیب نگذاشته است! البته متاشای فیلم های 

سینامیی راه بســیار خوبی برای آموخنت است. چه این داستان ها 

واقعی باشــند یا تخیلی به هر جهت بیننده را به یک درک عمیق و 

آسان از بسیاری موضوعات می رسانند. در اصل هر فیلمی به شام 

نشان می دهد که برخی افراد قبل از شام به چه کارهایی پرداخته اند 

و تجربیاتی کسب کرده اند که می تواند الهام بخش یا راه گشای شام 

در بسیاری از امور باشد.

اگر به عنوان یک رسمایه گذار یا معامله گر در بازار رسمایه به دنبال 

چند فیلم برتر سینامیی می گردید که بتوانید از آن ها درس بگیرید 

مســیر درســتی را انتخاب کرده ایــد. در این بخــش فیلم های برتر 

تاریخ سینام که هر بورس باز باید ببیند را به شام معرفی می کنیم و 

می گوییم که از هرکدام می توان چه درسی آموخت.

درهر قسمت از بورسینام به معرفی یک فیلم می پردازیم.

هم در خانه ای زندگی می کند که در دهه 1960 

میالدی در اوماها خریداری کرد.

رسمایه گذاران هوشمند از متاشــای این مستند 

چه می آموزند؟

این مستند به زیبایی سیر زندگی و دالیل موفقیت 

این فرد کارآفرین، بازرگان، رسمایه گذار و نیکوکار 

آمریکایی را نشان می دهد. او از سن یازده سالگی 

با خرید سهام، کار خود را آغاز کرد و توانست کمی 

بعد با فروش آن ســهام 38دالر ســود کند. حاال 

صاحب پنجمین رشکت دولتی دنیا است که ازاین 

راه ثروتی چند میلیارد دالری بدست آورده است. 

او هر روز صبح به اداره می رود تا مدیریت »برکشایر 

هاتاوی«، پنجمین رشکــت بزرگ دولتی جهان را 

عهده دار باشد. فلســفه زندگی این دانای مالی، 

تحقق زندگی کردن بواسطه قوانین زندگی مختص 

خودش و دانش رهربی اوست. بافت یک تحول گرا 

و رویاپرداز واقعی است. رویکرد رسمایه گذاری او 

نیز به گونه ای است که گاهی اوقات سال ها طول 

می کشد تا بازدهی داشته باشد، اما شعار موفقیت 

او این است که روزی یک بازدهی معینی بعد از یک 

رسمایه گذاری بزرگ به دست خواهد آورد. پس با 

نگاه از زاویه ای دیگر بــه مهارت بی نظیر بافت در 

ثروت سازی، بیاموزید و شگفت زده شوید. 

کارگردان: پیرت دابلیو کنهارد
نویسندگان: کریس چوانگ

تاریخ انتشار: 30 ژانویه 2017
بازیگران: سوزان بافت، وارن بافت، بیل گیتس

مدت زمان: 90 دقیقه
کشور: ایاالت متحده امریکا

 زبان: انگلیسی

محصول 2017

چگونه »وارن بافت« شویم؟  
Becoming Warren Buffett
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دیسک بین مهره ای، در محفظه ای بین دو مهره 

قرار گرفته است و از باال و پایین، به وسیله صفحه 

غرضوفی سطوح باالیی و پایینی مهره های پایینی 

و باالیی، محدود شده است. 

دیسک بین مهره ای در بالغین، فاقد عروق است و 

سلول های داخل دیسک از راه انتشار مواد غذایی 

از تخلخل حفره مرکزی تغذیه می شوند. در حقیقت 

دیسک بین مهره ای بزرگرتین ساختار بدون رگ 

در بدن است. 

تخریب دیسک بین مهره ای
هســته دیســک بین مهره ای در جوانــان حاوی 

85 درصد آب اســت که به مرور زمان از آن کاسته 

می شود. ضمنا قســمت محیطی آن هم به مرور 

زمان خاصیت ارتجاعی خود را از دست می دهد. 

پیدایش این پدیده ها در افراد مسن امری طبیعی 

اســت، ولی اگر به طــور زودرس در جوانان دیده 

شود، غیرطبیعی بوده و بیامری دژنراتیو دیسک 

بین مهره ای نامیده می شود. 

علت های درد ستون فقرات 
مرحلــه اول: در بیــامران 45-15 ســال بوده که 

اختالل عملکرد در ستون فقرات داریم و در نهایت 

می تواند منجر به فتق دیسک گردد. 

مرحله دوم: در بیامران 70-35 سال بوده و به علت 

پارگی داخلی دیسک و در نهایت، ناپایداری فقرات 

خواهیم بود. 

مرحله ســوم: در بیامران باالی 60 سال بوده و به 

علت هیپرتروفی پیرشونده استخوانی در اطراف 

دیســک و مفاصل فاســت، سفتی ســگمنتال و 

پایداری و در نهایت، تنگی کانال نخاعی را خواهیم 

داشــت. تخریب دیســک در مردان بیش از زنان 

 L5-L4 یا L4-L3 است و بیشرت در سطح مهره های

بوده است. سیر طبیعی بیامری دیسک به صورت 

مراحل مکرر عود درد و عالیم همراه با فواصل کامال 

بدون درد، است. 

بیامری های دیسک بین مهره ای و فتق دیسک، 

بیشرت در دهه سوم و چهارم زندگی بروز می کنند. 

اکرث بیامران درد کمر و پا را به یک واقعه تروماتیک و 

رضبه نسبت می دهند ولی با سؤاالت دقیق، معلوم 

شده است که در اکرث موارد، بیامر سابقه چند ماهه 

و گاه چند ســاله از درد مزمن را قبل از درد شدید 

فعلی مرتبط با تروما، داشته است. در خیلی از موارد 

درد با اسرتاحت خوب می شود و با انجام فعالیت 

سنگین، خم شدن های مکرر و وزنه برداری سنگین 

درد تشدید می شود. در سایر موارد، ممکن است 

هیچ عامل تشدید کننده درد، وجود نداشته باشد. 

این درد اغلب با خم شدن ناگهانی کمر، تشدید 

یافتــه و اکرثا درد انــدام تحتانی، بیشــرت از کمر 

می باشــد. دردهایی که ناشــی از فشار دیسک 

روی ریشه عصبی باشد، اغلب در اندام تحتانی، 

مساوی یا شــدیدتر از کمر است. اگر درد پا کمرت 

بوده و درد کمر بیشرت باشد، باید دقت داشت که 

ممکن است ناشی از فتق دیسک نباشد. درد فتق 

دیسک، به طور متناوب رخ می دهد و با فعالیت، 

خصوصا نشسنت، بدتر می شــود. از دیگر عوامل 

تشدید کننده درد، می توان به عطسه و رسفه کردن 

اشاره کرد. از دیگر عالیم، می توان به ضعف اندام 

و پارستزی )احساس گزگز و مورمور یا داغ شدن در 

پوست( در مسیر عصب درگیر که با فعالیت ارتباط 

مستقیم دارد، اشاره کرد. اگر ضعف و پارستزی در 

کل اندام باشــد، باید به تشخیص فتق یک طرفه 

دیسک، شــک کرد. اگر فتق دیســک در سطوح 

باالتر بوده یا از نوع مرکزی باشد، می تواند باعث 

بی حسی و ضعف در هر دو پا، درد مقعد، بی حسی 

پرینه و فلج اسفنکرتی گردد.

پیشنهادات درمانی
درمان غیرجراحی، از اسرتاحت ساده تا استفاده 

از وســایل کشــش گران قیمت، متفاوت است. 

ســیر طبیعی بیامری هــای دیســک، به صورت 

تشــدید و تخفیف عالئــم، علی رغم عــدم انجام 

دادن خاص اســت. امروزه، توصیه به اسرتاحت 

کوتاه مدت )2 روز( به جای اســرتاحت طوالنی 

مدت می شود. بهرتین وضعیت جهت 

اسرتاحت، حالت خوابیدن به پهلو، 

همراه بــا خم کردن هیــپ و زانوها 

و قراردادن بالــش کوچک بین دو 

زانو است. برای کاهش درد، می توان از داروهای 

ضدالتهاب غیر اسرتوئیدی مثل آسپیرین استفاده 

کرد. بعد از کاهش درد، توصیه به تقویت عضالت 

اندام تحتانی و عدم نشسنت در اتومبیل می شود. 

راه رفنت تا حد تحمل، اشکالی ندارد. بسیاری از 

این بیامران از بیامری های روانی مانند افرسدگی 

رنج می برنــد. با این حال اگر متــام اقدامات غیر 

جراحی انجام شد و موثر واقع نشد بیامر را می توان 

کاندید عمل حراجی کرد )در این مورد حداقل یک 

سال صرب می کنیم(.

جراحی باعث درمان قطعی منی شود و تنها باعث 

از بین رفــنت درد می گردد. جراحــی نه می تواند 

ســیر بیامری که منجر به فتق دیســک شــده را 

متوقف کند و نه فقرات را بــه حالت عادی قبل از 

فتق دیســک، برمی گرداند. بعــد از جراحی نیز 

بیامر باید به مکانیک طبیعی بدن، توجه داشته و 

وضعیت گیری طبیعی داشته باشد. تا حدامکان، 

باید از فعالیتهایی نظیر خم شــدن و بلند کردن 

اجسام سنگین، پرهیز شود.

طب مکمل؛

آسیب های دیسک بین مهره ای
قسمت هجدهم

موسی افشار نجفی
متخصص استئوپاتی
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فعاالن بازار رسمایه ایران که در بخش های مختلف این بازار )اعم از ســازمان بورس، بورس ها، کارگزاری ها، 

رشکت ها، تامین رسمایه ها و ...( حضور دارند، شغلی پراسرتس، پرتنش، پرمسئولیت توام با تحرک بسیار 

پایین دارند که فرسایش جسمی و روحی باالیی را برای آن ها ایجاد می کند. بر این اساس، ماهنامه بورس در 

راستای مسئولیت اجتامعی و ارتقای بهداشت حرفه ای فعاالن بازار رسمایه، مقاالت ساده ای را در این خصوص 

برگرفته از کتاب طب استخوان)استئوپاتی( تالیف »موسی افشارنجفی«، متخصص استئوپاتی منترش می مناید. 



در سال 98 درمجموع43 گروه در قالب گروه های دانشجویی، دانش آموزی و شاغالن صنایع مختلف، از بورس اوراق 

بهادار تهران بازدید کرده اند.

به گزارش »مدیریت توسعه فرهنگ رسمایه گذاری بورس اوراق بهادارتهران«، این بازدیدها با هدف آشنایی گروه ها و 

اقشــار مختلف جامعه با مقوله بورس و رسمایه گذاری، برگزار شده است که در مجموع شامل 23 گروه دانش آموزی 

از دبیرستان ها و هرنستان های مختلف تهران و 20 گروه نیز از دانشگاه ها، موسسات آموزشی و نهادهای دولتی و 

خصوصی از تاالر معامالت بورس بازدید کردند.

واحد توسعه فرهنگ رسمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران ضمن هامهنگی برای بازدید از تاالر بورس اوراق بهادار 

تهران، کارگاه های آموزشــی آشنایی با بورس را نیز همزمان با این بازدیدها، در سطوح مقدماتی و تخصصی در این 

حوزه برگزار می کند.

از آنجا که یکی از بزرگ ترین و مهم ترین ابزارهای موفقیت افراد بهره مندی از آموزش و کسب مهارت در متام زمینه های 

علمی و عملی زندگی است،  از این رو،  اهمیت و لزوم آشنایی و آموزش اقشار متعدد جامعه با مفاهیم رسمایه گذاری، 

پس انداز و مسائل مالی با هوشیاری، رصف زمان و نگاه به آینده بسیار ساده و مفید خواهد بود.

در این راســتا بورس اوراق بهادار تهران، در زمینه آموزش و آشــنایی افراد متعدد جامعه بــا مفاهیم رسمایه گذاری و 

پس انداز از طریق برگزاری جلسات بازدید گروهی و توزیع بسته های فرهنگی، رسالت آموزشی خود را در این امر به 

انجام می رساند.

 مدیریت توسعه فرهنگ رسمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران بازدیدها را با هدف ارتقای سطح دانش مالی اقشار 

مختلف جامعه و ترویج و گسرتش فرهنگ رسمایه گذاری و آشنایی بیشرت با اصول و مهارت های رسمایه گذاری، برگزار 

می کند. 

در این بازدیدها رشکت کنندگان ضمن آشنایی با فضای کلی بورس می توانند به پرسش و پاسخ در این زمینه بپردازند. 

بازدیدکنندگان با هدف آشنایی با سازوکار انجام معامالت، از تاالر بورس اوراق بهادار تهران دیدن کرده و پس از آن نیز 

در کارگاهی با رسفصل موضوعاتی درباره کلیات بورس و نحوه انجام معامالت در آن حارض خواهند شد.

عالقه مندان جهت بازدیــد گروهی از تاالر بــورس اوراق بهادار تهران و آشــنایی با بازاررسمایه می توانند با شــامره 

64086391 )خانم نوروزی( متاس حاصل منایند.

بازدید گروه های مختلف
از تاالر بورس اوراق بهادار تهران
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مدیریت مالی و اتخاذ تصمیم صحیح در این حوزه، همواره یکی از چالش های خانواده ها بوده است تا جایی که در مواردی تبدیل به نگرانی جدی اعضای خانواده 

به خصوص پدران و مادران می شود. از این  رو مســائل مالی و اقتصادی را که بدون در نظر گرفنت سطح و توان مالی خانواده ها، در بیشرت آنها وجود دارد، می توان 

به عنوان یکی از دغدغه های اصلی جامعه امروزی دانست.

در این رشایط، همواره سواالت متعددی ذهن اولیا، معلامن و مربیان را به خود مشــغول می کند؛ از جمله اینکه آیا الزم است کودکان و نوجوانان از مسائل مالی و 

اقتصادی خانواده مطلع باشند؟ چه سنی برای مشارکت آنها در مسائل مالی مناسب است؟ وجهی که در اصطالح به آن »پول توی جیبی« گفته می شود چه میزانی 

باشد و نظارت بر آن به چه شکل صورت گیرد؟ و در نهایت این سوال را مطرح می کنند که برای آموزش و مترین مقوله رسمایه گذاری و پس انداز کدام یک از بازارهای 

پولی و مالی برای کودکان و نوجوانان مناسب تر است؟

بهرتین زمان آموزش
امروزه روش های زیادی برای آموزش ســواد مالی به کودکان وجود دارد؛ اما موضوع مهم این اســت که این آموزش ها از چه 

زمانی باید آغاز شود.

 تجربه نشان داده که بهرتین زمان آموزش ســواد مالی به کودکان و نوجوانان، آموزش همزمان آن با دروس دوران 

تحصیل است. 

به طور قطع در این مســیر ارائه اطالعات و نصیحت، به تنهایی کارســاز نخواهد بود، بلکه درواقع مشارکت دادن 

نوجوانان در مسائل مالی و اقتصادی است که احساس مسئولیت پذیری بیشرتی را در آنها ایجاد می کند. این روش 

کمک می کند تا در آینده به بهرتین شکل ممکن در مسیر مدیریت مقوالت مالی گام بردارند. 

ــداز  ــول، پس ان ــا مقوالتــی همچــون پ ــان ب ــه در ایــن مســیر، آگاه کــردن کــودکان و نوجوان  اولیــن مرحل

ــون  ــاده ای همچ ــکات س ــت ن ــا و رعای ــنت ویژگی ه ــه آن داش ــه مقدم ــت ک ــردن اس ــح خرج ک و صحی

ــت.  ــده اس ــه آین ــگاه ب ــان و ن ــیاری، رصف زم هوش

پس از این مرحله می توان راه های رسمایه گذاری اندوخته های کوچک را به آنان آموخت؛ چراکه یادگیری 

این مهارت ها، کودکان و نوجوانان را در رســیدن به موفقیت، کسب استقالل و داشنت زندگی شادتر، 

بیش از پیش یاری می کند.

به طور کلی عادات خوب در اوایل زندگی رشوع می شوند که پس اندازکردن یکی از این موارد است. بنابراین 

الزم است در زمان مناسب زمینه فراگیری این مهم فراهم شود.

چرا آموزش بورس برای کودکان
با این توصیف، مدیریت توسعه فرهنگ رسمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران به عنوان متولی برگزاری 

دوره های آموزشی در بورس اوراق بهادار تهران، در نظر دارد با هدف افزایش سطح دانش اقتصادی در 

بین این قرش، ترویج فرهنگ رسمایه گذاری و آشنایی بیشرت آنان با اصول و مهارت های رسمایه گذاری، 

کارگاه های آموزشی رایگانی را با موضوع »پس انداز و رسمایه گذاری برای کودکان و نوجوانان« برگزار کند.

مطالب آموزشی این کارگاه ها با استقبال بسیار خوبی از سوی مدارس کشور روبه رو شده است، بر اساس 

مقطع تحصیلی و رده سنی دانش آموزان تهیه و ارائه می شود؛ ضمن اینکه عالوه بر امکان برگزاری این دوره ها 

در محل ساختامن بورس اوراق بهادار تهران، طبق درخواست مدیران و اولیای دانش آموزان، برگزاری این 

دوره ها در مدارس و هرنستان مربوطه نیز قابل انجام است. 

همچنین عالوه بر دانش آموزان و هرنجویان، مربیان و معلامن و اولیای آنها نیز امکان حضور در این 

کارگاه ها را دارند. 

متقاضیان برای هامهنگی و کسب اطالعات بیشرت در این خصوص، می توانند با شامره تلفن 

66740423 و 64086368 )آتوسا جعفری( متاس بگیرند.

از سوی مدیریت توسعه فرهنگ رسمایه گذاری بورس تهران صورت می گیرد

برگزاری کارگاه های آموزشی رایگان برای دانش آموزان
مروری بر دالیل آموزش مفاهیم اولیه پس انداز و رسمایه گذاری برای کودکان و نوجوانان 

س
ـور

ی ب
بـا
الف

109



16
8 

 و
16

7 
ره

ام
شــ

    
13

98
ه  

ما
یر

و ت
د 

دا
خر

    

تئودور شولتز
 Schultz Theodore W

سال دریافت جایزه: 1979
سال تولد: 1902
تابعیت: امریکا

دانشگاه: دانشگاه شیکاگو
سال وفات: 1998

دریافت جایزه به پاس: پیشگامی در 
مطالعات توسعه اقتصادی با توجه ویژه 

به مشکالت کشورهای درحال توسعه.

نوبلیست های مالی
ترجمه: دکرت سید محمد هاشمی نژاد

جایزه نوبــل معتربترین جایزه 

علمی اســت که به یک دانشمند 

تعلــق می گیــرد. جایــزه نوبــل در 

ســال 1895، به وصیــت کارخانه دار و 

شیمیدان سوئدی، آلفرد نوبل که بیشرت 

او را بــه دلیل ابداع دینامیت می شناســند، 

پایه گــذاری شــد. در ســال 1901 میــالدی، 

نخستین جوایز بنیاد نوبل اهدا شد. طبق وصیت 

وی، پنج جایزه به طور ساالنه در رشته های فیزیک، 

شیمی، فیزیولوژی و پزشکی، ادبیات و صلح به افرادی تعلق می گیرد 

که بیشرتین خدمت را به برش کرده باشند. اولین جایزه صلح نوبل در سال 

1901 توسط رییس مجلس نروژ اهدا شد تا این که در سال 1904 کمیته نوبل 

نروژ تشکیل شد. پنج عضو این کمیته توسط پارملان نروژ )استورتینگت(

گامرده می شــوند و انجام امور مقدماتی مربوط به داوری و نیز اهدای جایزه 

صلح نوبل بر عهده این کمیته است. اعضای این کمیته مستقل هستند و 

به قانون گذاران پاسخگو منی باشــند. اعضای دولت نروژ حق عضویت در 

این کمیته را ندارند.

ماهنامه بورس در هر شامره خود یکی از نوبلیست های اقتصادی که موضوع 

پژوهش آنها مرتبط با بازارهای مالی بوده را به مخاطبان گرامی معرفی کند. منبع 

این نوشته برگرفته از کتاب »برندگان جایزه نوبل اقتصاد« است. 
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 تئــودور شــولتز اقتصاددانی اســت کــه آثار او 

در اقتصاد کشــاورزی و به ویــژه تجزیه وتحلیل 

سیاســت های کشــاورزی در کشــورهای 

درحال توســعه موجب شــد که جایــزه نوبل در 

اقتصاد را در ســال 1980 همراه با آرتور لوئیس 

نصیب خود کند. جدا از کارهای خود، شــولتز 

در اشاعه آثار و عقاید دیگران سهم زیادی دارد. 

او گرچه مبدع نظریه رسمایه انســانی نیســت، 

ولی در نطقی تحت عنــوان »رسمایه گذاری در 

رسمایه انسانی« که در سال 1960 به مناسبت 

انتخاب خود به ریاســت انجمــن اقتصاددانان 

آمریکا ایراد منود،  توجه عموم مراکز تحقیقاتی 

را بــه این موضوع جلــب کرد و لذا شــاید بتوان 

او را پدر نظریه رسمایه انســانی به حساب آورد. 

همچنین تالش های او در مورد »اقتصاد خانواده« 

که موضوعــی گره خورده بانــام گری بکر و دیگر 

اقتصاددانان دانشگاه شیکاگو است، شایان ذکر 

است. شولتز در سال 1902 در شهر آرلینگتون 

در ایالــت داکوتــای آمریــکا و در یــک خانواده 

آملانی االصــل متولد شــد و در رشــته اقتصاد 

کشاورزی در دانشگاه داکوتای جنوبی تحصیل 

کرد و لیسانس خود را در سال 1926 گرفت. او 

برای ادامه تحصیل به دانشگاه ویسکانسین رفت 

و در سال 1928 فوق لیسانس و در سال 1930 

دکرتای خود را از این دانشگاه گرفت. اولین کار 

تدریس او در کالج دولتی آیووا بود که توانســت 

تعداد قابل مالحظه ای از اقتصاددانان جوان را در 

این کالج که اقتصاد کشاورزی را با جامعه شناسی 

روســتایی ترکیب کرده بود، گرد آورد. او در سال 

1943 به استادی دانشگاه شیکاگو رسید و در 

یک دوره ده ســاله چهار کتاب انتقادی در مورد 

برنامه هــای کشــاورزی آمریکا منتــرش کرد که 

آخرین آن کتاب درسی مهمی است تحت عنوان 

»تشــکیالت اقتصادی کشــاورزی« که در سال 

1953 منترش شد.

کتــاب مهــم دیگــری کــه شــولتز در اقتصاد 

آموزش وپــرورش تالیف کــرد، »ارزش اقتصادی 

آموزش وپــرورش« نــام دارد که در ســال 1963 

انتشار یافت. او سپس »تبدیل کشاورزی سنتی« 

را در ســال 1946 منترش کرد که اثــر اصلی او 

تاکنون درزمینٔه بخش روســتایی جهان ســوم 

است. شولتز معتقد است که کشاورزان سنتی 

»انســان های اقتصادی»منطقی ای هســتند و 

عدم اشــتیاق ظاهری آن ها به نوآوری ناشــی از 

نامشــخص بودن بازده در کشاورزی است که با 

فقدان خدمات دولتی به کشاورزان، قیمت های 

تبعیضی و سیاســت های مالیاتــی دولت های 

کشورهای جهان سوم تشــدید می شود. کتاب 

"رشد اقتصادی و کشاورزی " که شولتز در سال 

1968 تالیف کرد و کتاب »اختالل در انگیزه های 

کشــاورزی«  کــه در ســال 1978 ویراســتاری 

کرد نشــان از ادامه توجه او به مسائل اقتصادی 

ماملکــت فقیــر دارد. موضوعی کــه در تقریبا 

همه آثار او به چشــم می خورد این است که فقر 

روستایی در جهان ســوم تا حدود زیادی ناشی 

از برنامه  ریزی های صنعتی شــدن و سیاســت 

جایگزینی واردات الزاما بخش روستایی را محکوم 

به تولید در حد گذران معیشت می کند.

کتــاب »رسمایه گــذاری در رسمایــه  انســانی، 

نقش آموزش و پــرورش و تحقیقات« که شــولتز 

در سال 1971 نوشــت، او را مجددا به موضوع 

رسمایه انســانی متوجه ســاخت، لیکن این بار 

موضوع با مســائل اقتصادی تحقیقات محض 

و کاربردی تلفیق شــده بود. عالقه او به تشکیل 

کنفرانس های علمی را می توان در ویراســتاری 

آثاری مثل رسمایه گذاری در آمــوزش و پرورش: 

در میان کارایی و برابــری 01937، راه کارهای 

تازه اقتصادی برای بــاروری )1973( و اقتصاد 

خانــواده: ازدواج، خانــواده، رسمایه انســانی و 

باروری )1974( مشاهده کرد.

شولتز مدارج افتخاری متعددی از دانشگاه های 

مختلف در داخل و خارج آمریکا دریافت داشته 

است. او در سال 1972 موفق به دریافت مدال 

»فرانســیس ا.والکــر« از انجمــن اقتصاددانان 

آمریــکا شــد و در ســال 1976 به اخــذ مدال 

»ارنســت املیرســت« از انجمــن بین املللــی 

اقتصاد کشــاورزی نایل آمد. او همچنین عضو 

ســازمان های علمی متعددی در رسارس جهان 

است. شولتز در سال 1974 از دانشگاه شیکاگو 

بازنشسته شد و 14 سال بعد در سن 96 سالگی 

درگذشت.

تالیفات:
• تشکیالت اقتصادی کشاورزی

• ارزش اقتصادی آموزش و پرورش
• تبدیل کشاورزی سنتی

• رشد اقتصادی و کشاورزی

• رسمایه گذاری در رسمایه انسانی، 
نقش آموزش و پرورش و تحقیقات

• اختالل در انگیزه های کشاورزی
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