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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 iranboursemedia10001346



مدیریت توسعه فرهنگ سرمایه گذاری 
بــورس تهــران برگــزار می کنـد

دوره آموزشـــــی و 
فرهنگ سـازی بورس

سطـــح 
مقدماتی

زاد است
ه مندان آ

ی عموم عالق
ت نام برا

ثب

هدف از برگزاری
 آشنایی کامل عالقه مندان به رسمایه گذاری در بورس 

اوراق بهادار 

 آشنایی 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

ساعات برگزاری
 14 الی 16

محل برگزاری
  بورس اوراق بهادار تهران

لطفا جهت پیش ثبت نام و اعالم آمادگی حضور در دوره های آموزشی بورس تهران، عدد »4« را به سامانه پیامکی 10001346 ارسال منایید.

برای کسب اطالعات بیشرت با شامره های گویای 91 و 81 و 26741171- 021 )داخلی 544 آقای انصاری( متاس حاصل منایید.

  /Tehran_stock_exchange:اینستاگرام                         @tsebourseamooz  :سامانه پیامکی:10001346                         تلگرام                       www.tse.ir  :وب سایت

عنوانردیف 

اصول و فرآیند رسمایه گذاری در بازار رسمایه1

آشنایی با سایت های بورسی2

صندوق های رسمایه گذاری3

معامالت برخط4

آشنایی با تجزیه و تحلیل صورت های مالی5

حقوق رسمایه گذار حقیقی در بازار رسمایه6

آشنایی با قرارداد اختیار معامله و آتی سهام7

عناوین دوره آموزشی

http://www.tse.ir  وب
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16   فروش استقراضی متعارف، الگوها و ابزارهای جایگزین
28   ساز و کار اجرایی »فروش تعهدی«

32   »فروش تعهدی« روشی با کاربرد »فروش استقراضی«
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نواخنت زنگ معامالت 

بورس تهران
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دکرت صحرائی 

اعالم کرد: صدای 

بازار رسمایه با لیگ 
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دکرت قالیباف اصل: 

 قوانین جدید 

موجب شفافیت 

بیشرت در بازار پایه 

فرابورس می شود ی
رب

خ
ی 

ها
اد

د
وی

ر

14

حضور سفیر 

اتریش در تاالر 
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برگزاری نشست 

هم اندیشی 

فعاالن بازار 

رسمایه با حضور 
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در گفتگو با دبیرکل کانون کارگزاران 

بورس و اوراق بهادار بررسی شد:

نقش کلیدی کارگزاران در 

معامالت »فروش تعهدی«

ساختار»فروش تعهدی« از نظر 

فقهی

در گفتگوی اختصاصی »ماهنامه 

بورس« بررسی شد:

فروش تعهدی جایگزینی 

مناسب برای فروش استقراضی

242734

گذری بر اخبار بورس تهران

در مرداد و شهریور 98
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نشـــانی: تهـــران، ســـعادت آباد، بلـــوار شـــهرداری، 

ــتی:  ــد پسـ ــالک 3 کـ ــی، پـ ــان 13 غربـ ــش خیابـ نبـ

1998896613

تـلـفـکــــــس: 26741151 )021( داخلی 546 و 547

www.tsemag.ir  :پـایـگــــــــــــاه ایـنـتـرنـــــتـــــــی

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.

صاحـــــــــب امتیـــــــــاز:

 بورس اوراق بهـادار تهــران
)رشکت ســـــــــهامی عام(

مدیـــــــــر مســـــــــئـول:

اله ویردی رجایی سلامسی

زیر نظر شورای سـردبیری

دبیــــــــــر اجـرایـــــــــی:

 منـیـــــــژه حیـاتـــــــــی

دبـیـــــــــــر علـمـــــــــــی:

دکرت سیده محبوبه جعفری

تـــحــــــــــریــریــــــــــــه: 

اعظـــــــــم قربانــــــــی
محمــد مهــدی مومن زاده
شــــــاهیـن احمــــــدی
سـید محمــد باقـر آبـــادی
منـیــــــــژه حـیـاتـــــــی
صبــــــــا مــرادی نیــــــا
ریـحـانـــــه الریـجـانــــــی
مـژگــــــــان نـــــــوروزی

گرافیـــک و صفحــه آرایـی: 

محمــدپویـا ملک ســــیر

طـــــــــــراح جـلــــــــــــد:

امیــــر مطـــریــــان پـــور

ارتبـــاطات و همــاهـنـــگی:

آتــوســـــــا جـعـفــــــری

گـــــــــروه عکـــــــــــــس: 

حـســــــن کـریــمـــــــی
عـلـــــــی شـــــــورورزی

ن بورس اوراق بهادار تهرا
)سهامی عام(
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روبرت آ. ماندل

س
ور

 بـ
ی

بـا
لف

ا

96

رد
ک

مل
 ع

ش
زار

گ
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با گســرتش روزافزون ابزارهــای مالی در بازارهای رسمایه دنیا که باهدف پاســخ گویی به ریســک و بــازده موردنظر 

رسمایه گذاران آغاز و با بروز تغییراتی همچون بین املللی شدن و ادغام بورس ها تشدید شده است، بازار رسمایه ایران 

نیز طی سال های اخیر توجه به ابزارهای نوین را به شکل رضورتی اجتناب ناپذیر مدنظر دارد.

درنتیجه، طراحی و جاری ســازی ابزارهای جدید معامالتی، مطابق با موازین قانونی و رشعی و درنهایت بسرتسازی 

سازوکار اجرایی آن  باهدف بهره برداری بهینه از این ابزارها به یکی از اهداف اصلی بازار رسمایه ایران تبدیل شده است 

لذا مطالعه هم زمان این ابزارها از منظر فقهی و مالی و درعین حال فراهم سازی زیرساخت های اجرای آن، از حساسیت 

بسیاری برخوردار است.

بورس تهران همواره با در نظر گرفنت رشایط سیاسی و اقتصادی کشور و با توجه به جایگاهی که به عنوان بسرت اجرایی 

اصلی فعالیت های بازار سهام و اوراق بهادار بر عهده دارد، پیشگام معرفی ابزارهای نوین مالی در بازار رسمایه ایران بوده 

و درصدد افزایش کارایی بازار از طریق معرفی ابزارهای نوین مالی برآمده است تا از این طریق پاسخگوی نیازهای فعاالن 

بازار باشد و مشارکت حداکرثی رسمایه گذاران در بازار رسمایه و نهایتا توسعه اقتصاد کشور را رقم زند.

بدیهی است که تنوع ابزارهای مالی به ارتقای سهم بازار رسمایه در تامین مالی فعالیت های مولد اقتصادی و بهبود 

شاخص های کالن اقتصادی کشور می انجامد، اما متعادل سازی معامالت، ریسک و نوسانات بازار سهام موارد دیگری 

است که انتظار می رود توسط ابزارهای نوین پوشش داده شوند.

ازاین رو پس از لزوم پاسخگویی به الزامات اولیه؛ همچون متنوع سازی بازار سهام و پوشش ریسک که منجر به طراحی 

ابزاری همچون قرارداد آتی سبد سهام در سال گذشته شد، اهمیت تقویت میزان نقد شوندگی سهام در نوسانات بازار، 

لزوم به کارگیری و بومی ســازی ابزارهای پیچیده تر دیگر را تقویت کرد. درنتیجه بورس تهران باهدف افزایش قابلیت 

رسمایه گذاری در بازار ســهام، طراحی ابزار مالی جدیدی تحت عنوان فروش تعهدی با پوشــش کارکرد های فروش 

اســتقراضی متعارف )Short Selling( را در دســتور کار قرار داد و بدین ترتیب قدمی دیگر در جهت تکمیل  ابزارهای 

معامله پذیر در بازار رسمایه کشور به عنوان عاملی مهم در دست یابی به بازاری پویا و هدف مهم بازار رسمایه ایران برداشته 

شد.

»فروش تعهدی« به عنوان روشــی که در عین ثبات آفرینی به خلق فرصت ســودآوری باالتر برای رسمایه گذاران منجر 

می شود، پیشنهاد و به تصویب رسیده است و انتظار می رود با حامیت نهاد ناظر و دست اندرکاران بازار رسمایه، این ابزار 

طی ماه های آتی در بورس تهران مورداستفاده قرار گیرد تا بتواند قدمی مهم در افزایش نقد شوندگی، گردش بهینه و 

موثر منابع مالی موجود در بازار رسمایه بردارد.

 فروش تعهدی به عنوان روشی شناخته می شود که در آن فروشنده مطابق با قرارداد فروش تعهدی، به وکالت از مالک 

اوراق بهادار نسبت به فروش اوراق بهادار در بورس اقدام می کند. درنتیجه با توجه به کارکردهای معرفی شده، انتظار 

می رود در رشایطی که بازار متاثر از عوامل روانی است و فضای آن با عوامل بنیادی همخوانی ندارد، فروش تعهدی در 

نقش تثبیت کننده بازار وارد میدان شده و به تعادل بیشرت بازار کمک کند.

تاکنون طرحی مشابه »فروش تعهدی« که بر مبنای وکالت فروش باشد، در بازار رسمایه ایران مورداستفاده قرار نگرفته و 

بدیهی است که بهره گیری از فناوری و فرآیندهای به روز و توسعه دانش مالی در بازار رسمایه، نیازمند گسرتش فرهنگ 

رسمایه گذاری و سهامداری در کشور و معرفی نقش بورس در خلق ارزش برای سهامداران است، در نتیجه »ماهنامه 

بورس« که همواره رسالت خود را معرفی ابزارهای جدید و بر عهده گرفنت بخشی از وظیفه اطالع رسانی و فرهنگ سازی 

بازار رسمایه می داند، در این شامره در بخش پرونده ویژه، به بررسی و معرفی این ابزار از زوایای مختلف و انعکاس نظرات 

کارشناسان پرداخته است.

تجهیز بورس تهران
با ابزار جدید »فروش تعهدی«

دکتر علی صحرائی
مدیرعامل بورس تهران
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رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در سایه درس آموزی 

از اباعبدالله حســین )ع( و حادثه کربال، پیروزی 

نهایی از آن ملت ایران خواهد بود، اظهار داشت: 

امروز وظیفه اصلــی همه مســئوالن و کارگزاران 

نظام اعم از دولتی و غیردولتی و ایستادن واقعی 

در کنار امام حسین )ع(، تالش برای رفع مشکالت 

مردم و یادآوری عزت و صبوری در برابر فشــارهای 

حداکرثی دشمنان به مردم است.

به گزارش سنا، حجت االســالم حسن روحانی در 

جلسه هیات دولت بابیان اینکه امروز در رشایطی 

هستیم که درس آموزی از حادثه کربال بیش از هر 

زمان دیگری رضورت دارد، گفت: منطق جمهوری 

اســالمی ایــران اســتفاده از فنــاوری صلح آمیز 

هسته ای اســت و در برجام نیز منطق ما تعهد در 

برابر تعهد است، اگر آن ها به تعهد خود عمل کنند 

ما نیز عمل می کنیم و اگر آن را ناقص عمل کنند ما 

نیز چنین خواهیم کرد.

رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: گام سوم کاهش 

تعهدات برجامی مهم ترین گام جمهوری اسالمی 

محسوب می شود و قابل مقایســه با دو گام قبلی 

نیست و اگر رضورت داشــته باشد در آینده بازهم 

گام های دیگر را برخواهیم داشت.

روحانی بابیان اینکه امروز چهره جمهوری اسالمی 

ایران در جهــان به عنوان چهــره ای صلح طلب و 

متعادل مطرح اســت، گفت: ما هیــچ گاه آغازگر 

تجاوز و تحریم نبودیم و ابتدا تعهد را نشکستیم و 

آن ها بودند که تعهد را زیر پا گذاشتند و این منطق 

مهمی است که از آن برخوردار هستیم.

رئیس جمهــور در بخش دیگری از ســخنان خود 

خاطرنشــان کــرد: در رشایطی که دشــمن همه 

فشــارهای اقتصادی را بکار گرفته اســت، نباید 

برخی از تندروی ها و مسیرهای غیردقیق که مردم 

را آزار می دهد در جامعه اجازه بروز پیدا کند، چراکه 

مردم به اندازه کافی با غصه و سختی مواجه هستند 

و نباید اجازه داد که بر اســاس بی دقتی ها غصه 

جدیدی بر مردم وارد شود.

وی بابیان اینکه در ماه های اخیر علیرغم فشــار 

دشمن شاهد عالئم مثبتی در عرصه های مختلف 

به ویژه درزمینه اقتصادی هســتیم، گفت: امروز 

شاخص های اقتصادی به ویژه بورس، ارز خارجی 

و امیــدی که درزمینه رشــد اقتصــادی و رسعت 

تولید ایجادشده بسیار دلگرم کننده است و نشان 

می دهد با ایســتادگی و مقاومت خود می توانیم 

دشمن را مأیوس و به پیروزی برسیم.

21 شهریور

21 شهریور

رییس جمهور:

بورس؛ دلگرم کننده است

وزیر اقتصاد:

بورس تکیه گاه بخش خصوصی برای تامین مالی

به گزارش ایرنا، فرهاد دژپسند در حاشیه نشست 

هیات دولت در جمع خربنگاران عمق بازار رسمایه 

در کشور را به عنوان دستاوردهای مثبت اقتصاد 

کشور در یک سال گذشته دانست و افزود: حجم 

گسرتده ای از میزان نقدینگی در اقتصاد ممکن 

است زمینه ایجاد مشــکالتی در کشور را فراهم 

سازد. وی رضورت ورود نقدینگی در بورس را مورد 

تاکید قرارداد و گفــت: ورود نقدینگی به بورس 

ازجمله راه هایی است که می تواند کمک کننده 

به بخش تولید باشد، در یک سال گذشته مترکز 

خاصی بر روی این سیاســت وجود داشــت که 

تاکنون این اقدام با موفقیت همراه شد.

به گفته وزیر امور اقتصــادی و دارایی، دولت در 

تالش اســت تا زمینه هــای الزم بــرای واگذاری 

دارایی هــای خود و بانک هــا را فراهم کند که از 

این راه فعاالن بورس با تنوع بیشرتی در معامالت 

روبرو خواهند شد. وی پیرامون بازارهای موازی با 

بورس هم توضیح داد: با توجه به اینکه صاحبان 

وجوه نقد، رسمایه گذاری در بازار بورس را ترجیح 

می دهند، بنابراین در صورت حفظ پایداری بورس 

به ندرت زمینه جمــع آوری بازارهــای اختالل زا 

فراهم خواهد شد. به گفته این مقام مسئول، بازار 

ارز به عنوان بازاری با ریســک باال تلقی می شود 

که رشــد بورس، مانع ورود رسمایه ها به ســمت 

بازارهایی با ریسک باال خواهد شد.

وزیر اقتصاد و دارایی بابیان اینکه رشایط کنونی 

بورس به گونه ای است که می توان از آن به عنوان 

یک تکیه گاه بخش خصوصی برای تامین مالی 

یادکرد و اظهار داشت: درزمینه هدایت نقدینگی 

و نیز مراجعه فعاالن اقتصادی و بنگاه داران برای 

رفع مشکل مالی و تامین نقدینگی از طریق بورس 

می توان به این بازار تکیه کرد.

وزیر اقتصاد و دارایی بابیان اینکه رشایط کنونی 

بورس به گونه ای است که می توان از آن به عنوان 

یک تکیه گاه بخش خصوصی برای تامین مالی 

یادکرد و اظهار داشت: درزمینه هدایت نقدینگی 

و نیز مراجعه فعاالن اقتصادی و بنگاه داران برای 

رفع مشکل مالی و تامین نقدینگی از طریق بورس 

می توان به این بازار تکیه کرد.
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منبع: سایت رسمی 
بورس تهران گذری بر اخبار بورس تهران در مرداد 98

13 مرداد

درج اوراق منفعت رشکت 
البراتوارهای سینادارو با مناد 

»صینا 205«

7 مرداد

بازدید هیات سوری از بورس تهران

صبح روز هفتم مردادماه سال جاری هیات عالی رتبه بازار رسمایه سوریه در دیدار خود از ارکان بازار رسمایه، 

نخســت از تاالر حافظ بازدید و درزمینه بهره برداری از فرصت های رسمایه گــذاری و تجربه بورس تهران از 

خصوصی سازی رشکت های دولتی مذاکره کرد.

در جریان این بازدید دکرت عابد فدلیه رییس هیات مدیره کمیسیون اوراق بهادار و بازارهای مالی سوریه به 

همراه دکرت علی صحرائی مدیرعامل بورس تهران، به صورت منادین زنگ معامالت را به صدا در آوردند و بورس 

تهران نیز کار خود را راس ساعت مقرر آغاز کرد.

در این دیدار که با حضور دکرت علی صحرائی مدیرعامل بورس تهران و دکرت هامونی مدیرعامل فرابورس برگزار 

شد، تاریخچه بورس تهران و عملکرد بازار رسمایه ایران معرفی شد. در ضمن هیات مذکور با بازار رسمایه ایران 

و ساختار آن، قوانین مربوط به رسمایه گذار خارجی ، ابزارهای معامالتی اسالمی در بورس تهران آشنا شدند. 

در پایان به سواالت این هیات پاسخ گفته شد.

در این جلسه دکرت عابد فدلیه ابراز امیدواری کرد بورس اوراق بهادار سوریه بتواند از تجربیات بازار رسمایه ایران 

در زمینه خصوصی سازی رشکت ها و راه اندازی ابزارهای مالی اسالمی استفاده کند. همچنین زمینه های 

استفاده از فرصت های همکاری اقتصادی بیشرتی بین دو کشور فراهم شود.

اوراق منفعت رشکت البراتوارهای سینادارو با مناد 

»صینا 205« در فهرست نرخ های بازار اوراق بدهی 

بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

به گزارش مدیریــت پذیرش بــورس اوراق بهادار 

تهران، بر اساس مصوبه  بورس اوراق بهادار تهران،  

اوراق منفعت رشکت البراتوارهای سینادارو در مناد 

»صینا 205« با رشایط زیر در فهرســت نرخ های 

بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران، قابل 

معامله می شود:

مبلــغ کل اوراق 1000000 میلیــون ریــال، 

مــدت اوراق 4 ســال، مواعــد پرداخــت ســود هــر 

ــاب اوراق  ــود علی الحس ــرخ س ــار، ن ــاه یک ب 3 م

ــرخ اعــامل اختیــار فــروش توســط  19 درصــد، ن

رسمایه گــذاران 19 درصــد، ضامــن رشکــت 

رسمایه گــذاری خوارزمی )ســهامی عــام(، متعهد 

پذیره نویســی، بــازار گردان و مشــاور عرضــه اوراق 

رشکــت تأمین رسمایه ســپهر )ســهامی خــاص( و 

عامــل فــروش اوراق رشکــت کارگــزاری آینده نگــر 

خوارزمــی )ســهامی خــاص(.

روز دوشــنبه مــورخ 28 مردادمــاه 98، تعــداد 

75 میلیــون ســهم معــادل 20 درصــد از ســهام 

رشکــت غلتــک ســازان ســپاهان بــا منــاد 

ــت  ــه قیم ــفارش ب ــت س ــه روش ثب ــازان« ب »فس

هــر ســهم 8400 ریــال در بــورس تهــران عرضه 

ــد. ــت ش ــف قیم ــه و کش اولی

با عرضه اولیه این رشکت در بورس تهران تعداد 

رشکت های فعال در بورس به 330 رشکت رسید 

و به ارزش بازار 3150 میلیارد ریال افزوده شد.

الزم به ذکر است رشکت غلتک سازان سپاهان با 

مناد »فسازان« با ثبت 645226 کد معامالتی 

رکورد تخصیص عرضه اولیه را به خود اختصاص 

داد و حداکــرث تعــداد 117 ســهم بــه هر کد 

معامالتی اختصاص یافت.

پنجمین عرضه اولیه سال 98 در بورس تهران انجام شد:

 کشف قیمت 8400 ریالی هر سهم غلتک سازان سپاهان
28 مرداد
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8 مرداد

نواخنت زنگ معامالت بورس تهران
توسط مدیرعامل کمیسیون اوراق بهادار عراق

در جریــان بازدید هیات عالی رتبه کمیســیون 

اوراق بهادار عراق از بــورس اوراق بهادار تهران، 

در مراســمی منادین زنگ معامالت توسط عال 

عبدالحسین الســاعدی، دکرت علی صحرائی 

مدیرعامــل کمیســیون اوراق بهــادار عــراق و 

مدیرعامل بورس تهران به صدا در آمد.

طی این مراسم دکرت صحرائی مدیرعامل بورس 

تهران در خصوص همکاری هــای بورس تهران 

با بورس های بین املللی گفت: بورس تهران در 

راستای گسرتش همکاری های بین املللی خود 

تاکنون 12 تفاهم نامه با بورس های مختلف دنیا 

به امضاء رسانده است.

وی با اشاره بر اینکه بورس تهران عضو فدراسیون 

بورس های اروپا-آســیایی FEAS و فدراســیون 

جهانی بورس ها WFE است، تاکید کرد: بورس 

تهران از آمادگی الزم بــرای امضاء تفاهم نامه با 

بورس بغداد برخوردار است.

مدیرعامــل بورس تهران به ســابقه طوالنی 52 

ســاله بورس تهران در منطقه اشاره کرد و افزود: 

بورس تهران به دلیل این سابقه کهن، دارای تنوع 

ابزارهای نوین مالی و اســالمی است. در ضمن 

بهره گیــری از تجربیات بورس تهــران در زمینه 

خصوصی سازی برای کمیســیون اوراق بهادار 

عراق نکته حائز اهمیتی است.

دکرت صحرائی به اشرتاکات فرهنگی با ملت عراق 

اشاره کرد و افزود: این قرابت فرهنگی موضوعی 

اســت که به گســرتش همکاری های مشرتک 

کمک خواهد کرد.

در ادامه این مراسم بازدیدکنندگان با تاریخچه 

بورس تهران و عملکرد آن در یک دهه اخیر آشنا 

شدند و در جریان برنامه های توسعه ایی بورس 

تهران قرار گرفتند.

16 مرداد

دکرت صحرائی اعالم کرد:

 صدای بازار رسمایه با لیگ ستارگان بورس در متام کشور

در سومین لیگ ستارگان بورس تهران در جریان 

تحوالت این مسابقه قرار گرفت و طی گفت وگو با 

دانشجویان و رشکت کنندگان از پیشنهادهای 

آن ها آگاه شد.

صحرائی هدف اصلی برگزاری این مسابقات را 

آموزش و توسعه فرهنگ رسمایه گذاری دانست 

و افــزود: هامن طور که در این بازدید شــاهدیم 

رشکت کنندگان در این مســابقات منایندگان 

جوان از دانشــگاه های مختلف از اقصی نقاط 

کشور و 4 کشــور خارجی هســتند و می توانند 

صدای بازار رسمایه را به حوزه های خود رسانده و 

جامعه دانشگاهی را بیش ازپیش با بازار رسمایه 

آشنا کنند.

وی به رقابت پذیری این مســابقات اشــاره کرد 

و اظهار داشــت: اســتقرار و حضور همه عزیزان 

رشکت کننــده در یــک محیط هیجــان و حس 

رقابت را ایجاد کرده است. همچنین سبب شد 

رشکت کنندگان از نزدیک آثار اجرای مقررات در 

بازار رسمایه را ملس و تجربه کنند.

ســخنگوی بورس تهــران در پایــان تالش های 

صورت پذیرفته در برگزاری لیگ ستارگان بورس 

را موفق ارزیابی کرد و افزود: هدف از برگزاری این 

لیگ افزایش دانش مالی و گسرتش و شمولیت 

آن بوده اســت که با موفقیت اثر خود را بر جای 

گذاشته و قابل تقدیر است.

سومین لیگ ستارگان واقع در دانشگاه الزهراء 

بازدید کرد.

دکرت علی صحرائی طی بازدید از رشکت کنندگان 

 روز چهارشــنبه 16 مــرداد 98 ســال جــاری 

مدیرعامل بــورس تهران بــه همــراه معاونان و 

مدیران ارشد بورس، از محل برگزاری مسابقات 
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28 مرداد

حضور مدیرعامل بورس تهران
در جشن یک صدمین سالگرد اسرتداد استقالل افغانستان

عرص روز یکشنبه مورخ 27 مردادماه سال جاری 

جشن ملی صدمین سالگرد اسرتداد استقالل 

افغانستان با حضور مدیرعامل بورس تهران، وزیر 

نیرو، سفرای کشورهای خارجی و سایر مقامات 

در هتل پارسیان استقالل برگزار شد.

بر اســاس این گــزارش، دکرت علــی صحرائی 

به دعــوت آقــای عبدالغفور لیوال ســفیر کبیر 

جمهوری اسالمی افغانستان، در یک صدمین 

سالگرد استقالل کشور افغانستان حضور یافت 

و این روز را گرامی داشت.

یادآوری می شــود هیاتی به رسپرســتی رایزن 

تجاری سفارت افغانســتان در ایران اسفندماه 

97 از محــل بــورس تهــران بازدید کردنــد و با 

ترکیب صنایع بورسی، سازوکار معامالت، توزیع 

جغرافیایــی، معامالت بر خــط و رشایط حضور 

رسمایه گذاران خارجی آشنا شدند.

الزم به ذکر است افغانستان در 28 مرداد 1298 

خورشیدی، استقالل خود از بریتانیا را به دست 

آورد و مردم این کشور همه ساله این روز را گرامی 

می دارند.

صبح روز دوشنبه 28 مرداد 98، با هامهنگی اتاق بازرگانی ایران و اتریش، سفیر اتریش از بورس اوراق بهادار 

تهران بازدید کرده و در مراسمی منادین زنگ معامالت توسط مدیرعامل بورس تهران، سفیر اتریش و رییس 

هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و اتریش به صدا در آمد.

بر اســاس این گزارش، دکرت علی صحرائی مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران، آقای استفان شول سفیر 

اتریش و دکرت پدرام سلطانی رییس هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و اتریش در این مراسم به صورت منادین 

زنگ معامالت بورس تهران را به صدا درآوردند.

سفیر اتریش ضمن بازدید از تاالر شیشه ای، اطالعات و جزئیاتی را از ساختار بازار رسمایه ایران، تاریخچه 

بورس تهران و نحوه رسمایه گذاری در این بازار دریافت کرد و با رشایط رسمایه گذاری خارجی آشنا شد.

طی این مراسم دکرت صحرائی مدیرعامل بورس تهران در خصوص همکاری های بورس تهران با بورس های 

بین املللی گفت: بورس تهران در راستای گسرتش همکاری های بین املللی خود تاکنون 12 تفاهم نامه با 

بورس های مختلف دنیا به امضاء رسانده است و از جذب رسمایه گذار خارجی استقبال می کند.

12 مرداد

دکرت صحرائی در مراسم افتتاح تاالر 
اختصاصی جدید کارگزاری مفید 

اعالم کرد:

 افزایش تامین مالی از طریق 
بورس با گسرتش خدمات 

مدیریت دارایی

با حضور مدیرعامل بورس تهران، ســومین شعبه 

مشــاوره رسمایه گذاری کارگزاری مفید در شــهر 

تهران افتتاح شد.

دکرت علی صحرایی مدیرعامل بــورس تهران در 

مراســم افتتاحیه این تاالر اختصاصی به تامین 

مالی بنگاه های اقتصادی از طریق بورس اشــاره 

کرد و گفت: به رغم وجود یک سوم تولید ناخالص 

داخلی در بورس، اما تامین مالی از طریق بورس 

بسیار ناچیز است و امید است با گسرتش خدمات 

مدیریت دارایی مانند مراکز مشاوره رسمایه گذاری 

مفید، این ســهم افزایش یابد. گفتنی است این 

تاالر در محله فرمانیه، خیابان شهید اندرزگو، مرکز 

تجاری اداری سانا افتتاح شد.

28 مرداد

حضور سفیر اتریش در تاالر حافظ



17
و 0

 1
69

ره 
ام

ش
    

13
98

ر  
یو

هر
ش

و 
د 

دا
مر

    

10

ری
خب
ای 

ده
یدا
رو

»ماهنامه بورس« در ســومین جشنواره »بورس و 

رسانه«، رتبه سوم را در بخش گزارش این جشنواره 

کسب کرد.

به گزارش مدیریت توسعه فرهنگ رسمایه گذاری 

16 مرداد

19 مرداد

پیام تربیک مدیرعامل بورس تهران به مناسبت روز خربنگار

با معرفی آثار برتر در سومین رقابت رسانه های بورسی

ماهنامه بورس برگزیده سومین جشنواره بورس و رسانه شد

 مدیرعامل بــورس اوراق بهادار تهران طی پیامی 

فرارســیدن 17 مردادماه روز خربنــگار را به همه 

روزنامه نگاران و فعاالن عرصه اطالع رسانی تربیک 

گفت.

در منت پیام تربیک روز خربنگار مدیرعامل بورس 

اوراق بهادار تهران آمده است: امروزه نقش فعاالن 

عرصه اطالع رســانی در انتشار به موقع، صحیح و 

دقیق اخبار، به ویژه با توسعه شبکه های اجتامعی 

از اهمیت خاصی برخوردار شده است. ازآنجایی که 

وســایل ارتباط جمعی مرکز تبادل فکر و اندیشه 

عمومی می باشند، قطعا در این رشایط، خربنگاران 

حوزه بازار رسمایه می توانند نقش تعیین کننده ای 

در آگاهی بخشــی به جامعه و تبیین حقیقت به 

رسمایه گذاران و فعاالن بازار رسمایه داشته باشند.

در ســال رونق تولیــد، خربنگاران ســخت کوش 

می توانند با تالش های مجدانه به معرفی بنگاه های 

اقتصادی به مردم پرداخته و رشایط پیرشفت های 

اقتصــادی کشــور را فراهــم مناینــد. اصحــاب 

رســانه می توانند همچــون گذشــته در اعتالی 

جایگاه بــازار رسمایــه نقش اساســی ایفا کنند. 

مسلم است، خربنگاران با امانت داری در انتشار 

و دقت در صحت اطالعات به مردم وظیفه خطیر و 

تعیین کننده بر عهده دارند.

آن ها می توانند با یکپارچه ســازی دانش مالی از 

عدم تقــارن اطالعاتی کاســته و در آگاهی مردم 

نقش مؤثرتری ایفــا مناینــد و درنتیجه موقعیت 

تصمیم گیری بهرت بــرای رسمایه گذاری اقشــار 

مختلف جامعه در بورس فراهم می شود. خربنگاران 

و رسانه ها با توزیع مناسب و به موقع اطالعات بین 

رسمایه گذاران و عمــوم مردم جامعه می توانند در 

شفافیت و تقارن اطالعات نقش اساسی ایفا و با 

ارتقاء سواد مالی مردم، مســیر توسعه اقتصادی 

کشور را هموارتر منایند.

 خربنگاران با انتشار دقیق و مسئوالنه اطالعات به 

مردم و انتقال خواسته ها و مشکالت به مسئوالن 

می تواننــد رســالت کاری خویــش را در عرصــه 

اطالع رسانی به اوج کامل و تعالی برسانند.

در خامتــه الزم می دانــم از تالش هــا و زحــامت 

خستگی ناپذیر همه خربنگاران و صاحبان اندیشه 

در انتشــار به موقع و منصفانه رویدادهــا و اخبار 

بورس تهــران قدردانی منایم. امیــدوارم مدیران 

رسانه ها، دبیران و خربنگاران بازار رسمایه بر ارتقاء 

جایگاه بازار رسمایه در اقتصاد ملی باور داشــته و 

در این راستا گام های بلندتری بردارند. همچنین 

امیدوارم خربنگاران شایسته تر از گذشته، بورس 

را در عرصه داخلی به مردم جامعه و در عرصه های 

منطقه ای و بین املللی به رسمایه گذاران خارجی 

معرفی منایند.

بورس اوراق بهادار تهران، اعضای هیات داوران 

سومین جشنواره »بورس و رسانه«، اثر ارائه شده 

در بخش گزارش با عنوان »بورسینام«، تهیه شده 

توســط »آتوســا جعفری« همکار واحد توســعه 

فرهنگ رسمایه گذاری، بورس تهران را حائز رتبه 

سوم دانسته و در مراسمی که روز سه شنبه 15 

مردادماه ســال جاری در هتل هام برگزار شد، 

با اعطای لوح تقدیر و جایزه، از این اثر قدردانی 

کردند.

در این مراسم که با حضور رئیس سازمان بورس 

و اوراق بهــادار، مدیرعامل بــورس اوراق بهادار 

تهران، مدیران، خربنگاران و روزنامه نگاران بازار 

رسمایه و همچنین اساتید علوم ارتباطات، برگزار 

شــد، آثار برتر در هفت بخــش معرفی و تجلیل 

شدند که ماهنامه بورس موفق به کسب رتبه در 

بخش گزارش شد.

گفتنــی اســت جشــنواره »بــورس و رســانه« 

ز ســوی ســازمان بــورس و  له ا همه ســا

اوراق بهــادار و در راســتای توســعه فرهنــگ 

رسمایه گــذاری و افزایش ســواد مالــی در جامعه 

ــا  ــه ب ــازار رسمای و به منظــور توســعه همــکاری ب

رســانه های کشــور برگــزار می شــود کــه امســال 

در ســومین دوره آن، بیــش از 200 خربنــگار، 

گزارشــگر، مقاله نویــس و یادداشــت نویــس 

از رســانه های مختلــف مکتــوب، دیــداری و 

شــنیداری، بــا بیــش از 820 اثــر بــه رقابــت 

پرداختنــد.
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بورس تهران گذری بر اخبار بورس تهران در شهریور 98

صبح روز دوشنبه 4 شهریور 98، رشکت کنندگان 

در دوره آموزشــی آنســایت ترینینگ فدراسیون 

بورس های اروپا- آســیایی فیاس از بــورس اوراق 

بهادار تهران بازدید و در مراســمی منادین، زنگ 

معامالت توسط حســن فهیمی راد از موسسین 

فیاس به همراه معاون دبیر کل فیاس به صدا در 

آمد.

رشکت کنندگان در دوره آموزشی آنسایت ترینینگ 

فدراسیون بورس های اروپا- آسیایی فیاس از بورس 

تهران بازدید کردند.

رویداد آنسایت ترینینگ از 24 تا 31 آگوست در 

تهران و با حضور 20 نفر از 6 کشور برگزار خواهد 

شد و در این دوره آموزشی منایندگان ارمنستان، 

بورس مســقط، ســپرده گذاری مســقط، بورس 

4 شهریور

4 شهریور

»فیاس«، زنگ معامالت بورس تهران را به صدا در آورد

گام های استوار بورس تهران با پشتوانه هیات مدیره دانش بنیان

دمشق، بورس قزاقســتان، بورس ملی تاشکند، 

بورس تهران، رشکــت ســپرده گذاری و مدیریت 

فناوری بورس تهران رشکت می کنند.

یادآوری می شــود هفتمیــن دوره آموزشــی ویژه 

اعضای فدراســیون بورس های اروپایی- آسیایی 

)FEAS( تحت عنوان آنســایت ترینینگ باهدف 

انتقــال دانش میــان بورس هــا و نهادهای مالی 

منطقه و آشنایی کارکنان بورس ها با دستاوردهای 

نهادهای متناظر خود برگزار می شود.

گفتنی است: فیاس دارای 39 عضو است و اعضای 

ایرانی این فدراسیون شامل بورس تهران، فرابورس 

ایران، بورس کاالی ایران، کانون کارگزاران، سپرده 

گزاری مرکــزی و مدیریت فناوری بــورس تهران 

است.

فدراسیون بورس های اروپا- آسیایی که به اختصار 

FEAS نامیده می شــود، در تاریخ 16 مه  1995 

باهدف ایجاد یک محیط منصفانه، کارا و شفاف 

در بازار بین اعضای فدراســیون و باهمت بورس 

اوراق بهادار تهران تاسیس شد و همواره تالش کرده 

است تا در حد امکان موانع دادوستد و تبادل دانش 

و تجربه را بین اعضای گروه تسهیل کند. در ضمن 

تقویت ســطح همکاری، توســعه بازارهای اوراق 

بهادار کشورهای عضو، ارتقای روابط بین املللی 

و ارائه فرصت های پذیرش و دادوستد اوراق بهادار 

منترششــده در ســطح منطقه، یکپارچه ســازی 

قوانین و مقررات و استفاده از فن آوری جدید برای 

دادوســتد و امورپایاپای در بازارهای اوراق بهادار 

نیز از دیگر اهداف تشکیل فدراسیون بوده است.

بــه اســتناد اطالعیه کــدال و مصوبــه مجمع 

24/04/97 و جلســه هیــات  مدیــره مــورخ 

03/06/98 اســامی اعضــای هیــات  مدیره و 

منایندگان آن ها و سمت هریک در سامانه کدال 

اعالم شد.

بر اســاس »اطالعیــه معرفی/تغییــر در ترکیب 

اعضای حقوقی هیات مدیره بورس اوراق بهادار 

تهران« با مناد بورس منترشه در ســایت کدال، 

اسامی اعضای هیات مدیره و منایندگان آن ها و 

سمت هریک اعالم شد. با تغییرات به عمل آمده 

در اعضای هیات  مدیره بــورس تهران امیرتقی 

خان تجریشی دانش آموخته کارشناسی ارشد 

مدیریت جایگزین محمدمهدی بحرالعلوم شد.

به این ترتیــب آقایــان محمدابراهیــم محمــد 

پورزرنــدی بــه منایندگــی از رسمایه گــذاری 

ــه منایندگــی از  ــان ب ــد رجبی ــران، وحی ــی ای مل

رشکــت رسمایه گــذاری صبــا تامیــن، ســید 

مهــدی ســدیدی بــه منایندگــی از رشکــت 

رسمایه گــذاری توســعه ملــی، علی اکــرب 

ــه منایندگــی از رشکــت گــروه  امیــن تفرشــی ب

ارزش آفرینــان پاســارگاد، محمــود رضــا خواجــه 

ــه منایندگــی از کارگــزاری خــربگان  نصیــری ب

ســهام، امیرتقــی  خان تجریشــی بــه منایندگی 

از کارگــزاری بــورس بیمه ایــران و خانم ســوملاز 

وزیــرزاده بــه منایندگــی از بانک آینــده به عنوان 

ــران  ــورس ته ــره ب ــات مدی ــد هی ــای جدی اعض

ــدند. ــی ش معرف
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پیـــرو تصویـــب »دســـتورالعمل فـــروش تعهـــدی 

ــران و  ــادار تهـ ــورس اوراق بهـ ــادار در بـ اوراق بهـ

ـــرتم  ـــره مح ـــات مدی ـــط هی ـــران« توس ـــورس ای فراب

ســـازمان بـــورس و اوراق بهـــادار و ابـــالغ آن در 

تاریـــخ 1398/05/30، معـــاون بـــازار بـــورس 

اوراق بهـــادار تهـــران، بـــه ترشیـــح ســـازوکار 

ــت. ــه پرداخـ ــتورالعمل مربوطـ دسـ

دکـــرت محمـــود گـــودرزی معـــاون بـــازار بـــورس 

بـــا اشـــاره بـــه تصویـــب »دســـتورالعمل فـــروش 

ــادار  ــورس اوراق بهـ ــادار در بـ ــدی اوراق بهـ تعهـ

ـــره  ـــات مدی ـــران« توســـط هی ـــورس ای تهـــران و فراب

محـــرتم ســـازمان بـــورس و اوراق بهـــادار و ابـــالغ آن 

ـــازوکار  ـــح س ـــه ترشی ـــخ 1398/05/30، ب در تاری

دســـتورالعمل مربوطـــه پرداخـــت و اظهـــار 

داشـــت: فـــروش تعهـــدی اوراق بهـــادار کـــه در 

 )Short Selling( دنیـــا بانـــام فـــروش اســـتقراضی

شـــناخته می شـــود، به صـــورت معاملـــه ای 

تعریف شـــده  اســـت کـــه در آن فروشـــنده بـــه 

وکالـــت از مالـــک ســـهام نســـبت بـــه فـــروش اوراق 

بهـــادار وی مطابـــق بـــا قـــرارداد فـــروش تعهـــدی در 

بـــورس اقـــدام می کنـــد. در مـــدل متعـــارف، رابطـــه 

ـــه شـــکل  ـــادار ب ـــک اوراق به ـــن فروشـــنده و مال بی

اســـتقراض تعریـــف شـــده اســـت، بـــه ایـــن صـــورت  

ـــادار از  ـــودن اوراق به ـــرض من ـــا ق ـــنده ب ـــه فروش ک

ـــده،  ـــق ش ـــش تواف ـــره از پی ـــت به ـــک و پرداخ مال

ـــازی  ـــازار و پیاده س ـــادار در ب ـــروش اوراق به ـــه ف ب

اســـرتاتژی معامالتـــی خـــود اقـــدام می کنـــد.

ـــه وجـــود اشـــکاالت  ـــا توجـــه ب ـــح کـــرد: ب وی ترصی

رشعـــی در ایـــن روش معامالتـــی )پرداخـــت بهـــره 

مشـــخص(، راهـــکار جایگزیـــن در قالـــب عقـــد 

وکالـــت تعریـــف شـــده  اســـت. درواقـــع در ایـــن 

مـــدل، متقاضـــی بـــه وکالـــت از مالـــک و بـــه نـــام او، 

بـــه فـــروش اوراق بهـــادار مشـــخصی اقـــدام منـــوده 

و موظـــف اســـت در زمان مشـــخص )در رسرســـید( 

یـــا بـــه درخواســـت مالـــک و یـــا بـــه تشـــخیص 

خـــود تـــا رسرســـید، اوراق بهـــادار فروخته شـــده 

ـــکان اوراق  ـــد. مال ـــد منای ـــام مالـــک بازخری ـــه ن را ب

ـــت  ـــت مالکی ـــد اوراق تح ـــل دارن ـــه متای ـــادار ک به

خـــود را جهـــت انجـــام معامـــالت فـــروش تعهـــدی 

ــد،  ــرار دهنـ ــازار قـ ــاالن بـ ــایر فعـ ــار سـ در اختیـ

نـــوع و تعـــداد ورقـــه بهـــادار را در ســـامانه ای بـــه 

ـــان  ـــوده و متقاضی ـــالم من ـــن اع ـــامانه تأمی ـــام س ن

به واســـطه کارگـــزار خـــود، از اوراق بهـــادار موجـــود 

جهـــت انجـــام معامـــالت فـــروش تعهـــدی آگاهـــی 

ـــد. ـــدا می کنن پی

معـــاون بـــازار بـــورس تهـــران افـــزود: انجـــام 

معامـــالت فـــروش تعهـــدی رصفـــاً از طریـــق 

ـــت.  ـــر اس ـــزاران امکان پذی ـــط کارگ ـــامانه برخ س

همچنیـــن منادهـــای مجـــاز به منظـــور انجـــام 

ــایر  ــراه سـ ــه همـ ــدی بـ ــروش تعهـ ــالت فـ معامـ

مشـــخصات و محدودیت هـــای آن، توســـط بـــورس 

اوراق بهـــادار تهـــران تعییـــن و اطالع رســـانی 

می شـــود.

وی راه انـدازی ایـن سـازوکار در بـورس را سـبب 

افزایـش کارایی بازار عنـوان کرد و اظهار داشـت: 

فروش تعهـدی اوراق بهـادار زمانی مورداسـتفاده 

قـرار می گیـرد کـه رسمایه گـذاران انتظـار دارنـد 

قیمـت اوراق بهـادار در آینـده بـا کاهـش همـراه 

شـود. ازاین رو باهدف کسـب سـود از این کاهش 

قیمـت، بـه فـروش اوراق تحـت مالکیت شـخص 

دیگـری )کـه در دسـتورالعمل مالک عنوان شـده 

اسـت( اقدام کـرده و با کاهـش قیمـت و بازخرید 

آن، مابه التفـاوت قیمـت فـروش و بازخریـد را 

به عنوان سـود خـود شناسـایی می کننـد. مالک 

اوراق بهـادار نیـز در مدت زمـان بیـن فـروش و 

بازخریـد اوراق بهـادار تحت مالکیت خـود، وجوه 

حاصل از فروش تعهـدی را در قالب صندوق های 

رسمایه گـذاری بـا درآمـد ثابـت قابـل معاملـه یـا 

سـپرده های بانکی، رسمایه گذاری کرده و از سود 

آن بهره منـد خواهد شـد. همچنیـن بـا راه اندازی 

این سـازوکار در بـورس عمـال می توان بـا افزایش 

نقد شوندگی شـاهد افزایش کارایی بازار نیز بود.

گـودرزی بـا اشـاره بـه برنامه هـای مصـوب بورس 

تهران در سـال جاری خاطرنشان کرد: مسئولیت 

پروژه راه اندازی سـازوکار معامالت فروش تعهدی 

بـر عهـده بـورس تهـران بـوده و تاکنـون اقدامات 

بسـیاری، باالخـص از جانـب مدیریـت ابزارهـای 

نویـن بـورس تهـران، در ایـن خصـوص انجـام 

شـده  اسـت کـه از آن جملـه می تـوان بـه تهیـه 

دسـتورالعمل مربوطـه، منونـه قراردادهـای 

موردنیاز و برگزاری جلسـات متعدد بـا ارکان بازار 

 )OMS( و رشکت های ارائه دهنده خدمات برخط

اشـاره کـرد و بـا پیگیری هـای صـورت گرفتـه، 

دسـتورالعمل نهایی در تاریـخ 1398/03/01 به 

تصویـب هیـات مدیـره محرتم سـبا رسـید.

همچنیــن به منظور رفــع ابهامــات رشکت های 

ارائه دهنــده خدمــات برخــط )OMS( به عنوان 

تهیه کنندگان زیرســاخت فنــی موردنیاز جهت 

انجام معامالت فروش تعهدی، مســتندات رویه 

اجرایی معامالت مذکور توسط بورس تهران تهیه 

و در اختیار آن ها قرار گرفته است.

معاون بازار بورس تهران با تأکید بر اهمیت آشنایی 

فعاالن بازار با ســازوکار معامــالت فروش تعهدی 

ادامه داد: برنامه های مدون و گسرتده ای به منظور 

فرهنگ ســازی و آشــنایی رسمایه گذاران محرتم 

باهدف تبیین و ترشیــح مدل عملیاتی معامالت 

فروش تعهــدی اوراق بهادار در نظر گرفته شــده 

 است. همچنین باهدف موثرتر منودن فعالیت های 

آموزشــی و افزایــش دامنــه آمــوزش به متامــی 

رسمایه گذاران، برنامه آموزش مجــازی در بورس 

تهران در دستور کار قرار گرفته تا بتوان از این مسیر 

آموزشی، به منظور آموزش انواع ابزارهای نوین مالی 

به مشرتیان کارگزاری ها استفاده شود.

گودرزی در پایان تاکید کرد: بورس تهران به عنوان 

بورس پیرشو در معرفی ابزارهای نوین، همواره در 

جهت افزایش کارایی بازار رسمایه از طریق معرفی 

ابزارهای جدیــد، رفع نیازهــای گوناگون فعاالن 

بازار و جلب مشارکت حداکرثی رسمایه گذاران، 

فعالیت کرده و این مسیر با جدیت هر چه بیشرت 

ادامه خواهد یافت. با توجه به اینکه سازوکار فروش 

تعهدی اوراق بهادار از گذشته مورد تقاضای فعاالن 

بازار بوده، با اجرایی شــدن آن امیــدواری زیادی 

نسبت به استقبال رسمایه گذاران حقیقی و حقوقی 

از این سازوکار معامالتی وجود دارد.

4 شهریور

گودرزی اعالم کرد:

نقش فروش تعهدی اوراق بهادار در افزایش کارایی بورس
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 نشســت هم اندیشــی فعاالن بــازار رسمایه 9 

شهریورماه 98،باهمت کانون کارگزاران و کانون 

نهادهای رسمایه گذاری ایران با حضور وزیر امور 

اقتصادی و دارایی، ریاست و اعضای هیات مدیره 

سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس سازمان امور 

مالیاتی وزارت اقتصاد، مدیران عامل و اعضای 

هیات مدیره های ارکان و برخی کارگزاران فعال و 

رشکت های تامین رسمایه برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، سعید اسالمی بیدگلی، 

دبیر کل کانون نهادهــای رسمایه گذاری ایران 

بابیان اینکه، بازار رسمایه با ریسک های بسیاری 

از سوی سیاست گذاران اقتصادی مواجه است، 

افزود: موانع متعددی پیش روی توسعه این بازار 

اســت که امیدوارم با کمــک وزارت اقتصاد حل 

شود. وی افزود: بازار سهام کشور به تغییر برخی 

قوانین و مقررات نیاز دارد.

در ادامه این نشست روح الله میرصانعی، دبیر کل 

کانون کارگزاران و بورس و اوراق بهادار نیز با اشاره 

به اینکه صنعت کارگزاری امروز با دو مشکل بزرگ 

روبه رو است، گفت: موضوع عوارض کسب و پیشه 

یکی از مشکالت مهم صنعت کارگزاری است که 

امیدوارم این مشکل با مساعدت شام حل شود.

میرصانعی مالیات بــر ارزش افزوده دادوســتد 

10 شهریور

23 شهریور

برگزاری نشست هم اندیشی فعاالن بازار رسمایه
با حضور وزیر اقتصاد

رشکت تولیدی فوالد سپید فراب کویر )سهامی عام( درج شد

اعتبــارات را مشــکل بعدی صنعــت کارگزاری 

دانســت و توضیح داد: کارگزاران در سال های 

گذشته از اعتباراتی که در اختیار مشرتیان قرار 

داده بودند، مالیات بــر ارزش افزوده نگرفته اند، 

اما ممیزین مالیاتی، برای این ســال ها مالیات 

تعیین کرده اند.

 در ادامــه ایــن نشســت دکرت علــی صحرائی 

مدیرعامل بورس تهران، به آخرین وضعیت بورس 

اوراق بهادار اشــاره کرد و اظهار داشت: حضور 

پررنگ رسمایه گذاران حقیقی را که بیش از 65 

درصد فعالیت در معامالت به عهده دارند، به فال 

نیک می گیریم و امیدواریم تامین مالی از طریق 

بازار رسمایه گسرتش یافته و به جایگاه واقعی خود 

دست یابد.

وی در ادامه بــه تامین مالی بیــش از 10500 

میلیارد تومانی از طریق بورس تهران در نیمه اول 

سال جاری اشاره کرد و افزود: بخش از این تامین 

مالی از طریق ابزار مالی اختیار فروش تبعی که 

در 3 سال گذشــته راه اندازی شده است صورت 

پذیرفته که ســهولت انجام، رسعت باال و امکان 

انجام با حجم قابل توجه از ویژگی های آن است. 

همچنین این ابزار قابلیت تضمین دارد و پشتوانه 

آن از طریق سهام است.

 ســخنگوی بورس تهــران در ادامه بــا توجه به 

حضور ریاست ســازمان امور مالیاتی، پیشنهاد 

کرد: هزینه ایــن نوع تامین مالــی رشکت های 

پذیرفته شده در بورس، جزو هزینه های قابل قبول 

مالیاتی پذیرفته شود و پذیرش آن منجر به کاهش 

هزینه های تامین مالی عنوان کرد.

صحرائی بابیان اینکه برای توســعه بازار رسمایه 

باید نگرش ها را تغییر دهیم، گفت: سال گذشته 

مصوبه ای اجرا شــد که مالیــات از نقل وانتقال 

یک دهم درصد تعیین شد که این موضوع محدود 

به یک ســال بود؛ اســتدعا داریم مجدد به این 

مساله توجه شود. این مســاله موجب می شود 

رسمایه گذاران خرد به سمت بورس هدایت شوند 

و از ورود پول به ســایر بازارها که تاثیر مولدی در 

اقتصاد ندارند جلوگیری می کند.

مدیرعامل بورس تهران با تاکید بر اهمیت نگاه 

ویــژه به بورس اظهار داشــت: با توجــه به اینکه 

در بــازار رسمایــه ابزارهــای بــازار بدهــی نگاه 

کوتاه مدت تــر دارنــد، تقاضا داریم در شــورای 

عالی بورس به ابزارهای قابل تبدیل به سهام نگاه 

ویژه ای شود.

وی ترصیح کرد: این ابزارها هم از مزایای ابزارهای 

بازار بدهی با درآمد ثابت و هم از مزایای ســهام 

برخوردار هستند و می توان آن را در زمره ابزارهای 

تامین مالی در بازار افزود.

در ادامه دکرت محمود رضا خواجه نصیری نایب 

رییس هیــات مدیره بورس تهــران و مدیرعامل 

رشکت تامین رسمایه متدن به فرصت ایجادشده 

در خصوص استقبال مردم از بازار رسمایه اشاره 

کرد.

 در پایـان دکـرت فرهـاد دژپسـند وزیـر امـور 

اقتصـادی و دارایـی به اهمیـت بـازار رسمایه در 

اقتصـاد ملـی، اشـاره و خاطرنشـان کـرد: سـهم 

بـازار رسمایه در اقتصاد ملی باید بیـش از میزان 

فعلـی باشـد؛ از طـرف دیگـر یکـی از مهم تریـن 

راه های کنـرتل نقدینگی، افزایـش فعالیت این 

بـازار اسـت و بایـد منابـع مالـی را بـه سـمت آن 

هدایـت کنیـم تـا سـهم قابل توجهـی از تامیـن 

مالـی بـر عهـده بـازار رسمایـه قـرار گیـرد. وزیـر 

اقتصاد همچنیـن بـرای اطالع رسـانی و آگاهی 

بخشی مناسـب برای انعکاس ریسک های بازار 

بـه مـردم تاکیـد کرد.

احراز موارد تعیین شده در مصوبه   مزبور از سوی 

آن رشکت، از این تاریخ 1398/06/23 رشکت 

تولیدی فوالد سپید فراب کویر به عنوان پانصد 

و سی ویک امین رشکت پذیرفته شده در بخش 

»ساخت فلزات اساسی«، گروه و طبقه »ساخت 

آهن و فوالد اساســی« بــا کــد »2710« و مناد 

»کویر« در فهرست نرخ های بازار دوم بورس اوراق 

بهادار تهران درج شده است.

تهران، با توجه به موافقت هیئت پذیرش بورس 

اوراق بهادار در جلســه مورخ 1398/06/02 با 

پذیرش سهام رشکت تولیدی فوالد سپید فراب 

کویر در بــورس اوراق بهادار تهران و با عنایت به 

رشکت تولیدی فوالد ســپید فراب کویر با مناد 

»کویر« در فهرست نرخ های بازار دوم بورس اوراق 

بهادار تهران درج شد.

به گزارش مدیریت پذیــرش اوراق بهادار بورس 
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11 شهریور

دکرت قالیباف اصل:

 قوانین جدید موجب شفافیت بیشرت در بازار پایه فرابورس می شود

دکرت حسن قالیباف اصل مدیرعامل سابق بورس 

تهران گفت:در همه بازارها در مورد قواعد و مقررات 

در جهت شفافیت بیشــرت، تفکر و تامل می شود. 

زمانی که بازار با ریسک و ابهام روبرو شود آن قواعد 

کمک می کند رسمایه گذار در خریدوفروش دچار 

رضر و زیان نشود.

وی محدودیت نوســان را برای بازارهــای پر ابهام 

رضوری دانســت و خاطرنشــان کرد: در بازارهای 

پرریسک، جایی که ابهام وجود داشته باشد ناظر 

در تالش است دامنه نوسان را محدود کند تا بازار 

به دوراز هیجان و تدریجی کشــف قیمت را انجام 

دهد.

قالیبــاف اصل ترصیح کرد: ایــن قواعد و مقررات 

موجب می شود کشف قیمت به درستی انجام شده 

و رسمایه گذاران باعجله و هیجــان خریدوفروش 

نکنند تا معامالت باقیمت های واقعی فاصله نگیرد.

وی ادامــه داد: در همه بازارها، مقام ناظر هر وقت 

احساس کند باید تغییر مقررات صورت پذیرد آن را 

از قبل با دالیل توجیهی اعالم می کند.

قالیباف اصــل به دامنــه نوســان و حجم مبنا در 

بورس تهران اشاره کرد و گفت: وجود دامنه نوسان 

محدودتر سبب می شود بازار در زمان ابهام فرصت 

برای تجزیه وتحلیل به منظور کشف قیمت را داشته 

باشد. رئیس دانشکده علوم اجتامعی و اقتصادی 

دانشگاه الزهرا )س( افزود: دامنه نوسان قیمتی در 

بازار پایه فرابورس باید کمرت از بورس اوراق بهادار 

تهران باشــد، زیرا این محدودیت موجب می شود 

بازار فرصت بیشرتی برای کشف قیمت رشکت های 

با ابهام را داشته باشد.

وی بابیان اینکه قوانین و مقررات جدید باید زودتر 

در بازار پایه تدوین و اجرایی می شد افزود: برخی از 

مقررات مانند ندیدن مظنه قیمت ها برای سایرین 

در حال حارض اجرا منی شود و به نظر می رسد نیاز 

به بررســی بیشــرتی در این زمینه به منظور ارتقاء 

شفافیت وجود دارد.

مدیرعامل ســابق بورس تهــران بــه بهره برداری 

از تجارب جهانــی در تغییر مقررات اشــاره کرد و 

گفت: می تــوان در تدوین قواعد و مقررات جدید، 

به منظور ایجاد شــفافیت بیشــرت از تجارب سایر 

بورس های خارجی و بین املللی نیز استفاده کرد. 

به عنوان مثال بورس مرص تابلویی دارد که رشکت ها 

در آن، نزد نهاد ناظر ثبت شده ولی پذیرش نشده اند. 

بورس استانبول نیز دارای رشکت های تحت نظر 

)underwatch( اســت که می توان از تجربه های 

آن ها و سایر کشورها بهره برد.

عضو ســابق هیات مدیره بورس تهــران روند بازار 

رسمایــه را بــا تکیه بــر ورود روزافــزون نقدینگی و 

پیش بینی گزارش های خوب صنایع، رو به رشــد 

ارزیابی کرد و عبور شــاخص از 300 هــزار واحد را 

اتفاقی بدیهی برای این روزها دانست.

به گزارش سنا، محمدمهدی بحرالعلوم عضو سابق 

هیات مدیره بورس تهران، با ترشیح متغیرهای فعلی 

تأثیرگذار بر روند بازار رسمایه در خصوص تاثیر تسویه 

اعتباری کارگزاری ها بر این روند گفت: هرچند که 

مساله تسویه اعتباری کارگزاری ها درگذشته پررنگ 

و اثرگذار بود، اما در رشایط کنونی به یُمن افزایش 

حجم نقدینگی در بازار این مساله بسیار کمرنگ 

شده است.

وی با تاکید بر رعایت مشرتی مداری و حفظ منافع 

مشــرتی به عنوان اولویت های کاری کارگزاری ها 

افزود: این اولویت ها سبب می شود که کارگزاری ها 

در برخورد با مشــرتیان اعتباری، آن ها را مجبور به 

تسویه کامل در رسرسید اعتباری یا سال مالی خود 

نکنند. همین موارد تغییر رشایط تسویه اعتباری 

کارگزاری ها را نســبت به چهار، پنج سال گذشته 

در پی داشته اســت. به طوری که این متغیر اکنون 

دیگر آن قدر پررنگ نیست که بتواند روی روند بازار 

تاثیر بگذارد.

نائب رئیس هیات  مدیره کارگزاری بانک مسکن با 

اشاره به اینکه حدود 60 درصد از ارزش بازار رسمایه 

در اختیار سهام رشکت های بنیادی است، گفت: 

این رشکت هــا باوجوداینکه P به E اکــرث آن ها در 

حدود 5 یا حتی زیر 5 است، در ماه های اخیر رشد 

قابل قبولی را تجربه نکرده اند. مهم ترین دلیل این 

است که این رشکت ها برای حرکت نیازمند نقدینگی 

قابل توجهی هستند.

وی متغیرهای فعلی را برای سوق نقدینگی به سمت 

سهام بنیادی مناسب ارزیابی و خاطرنشان کرد: در 

حال حارض روند ورود نقدینگی به بازار خوب است، 

همچنین گــزارش عملکرد ایــن رشکت که بخش 

بزرگــی از ارزش بازار رسمایــه را به خود اختصاص 

داده اند نیز خوب اســت. این در حالی است که تا 

حدود یک ماه پیش نقدینگی به میزان معناداری 

در بازار وجود نداشت تا این سهام بتوانند رشدی را 

تجربه کنند، اما اکنون حجم باالی ورود نقدینگی به 

بازار رسمایه می تواند رشد قابل قبولی را با سیگنال 

گزارش های 6 ماهه متوجه این رشکت ها کند.

21 شهریور

عضو سابق هیات مدیره بورس تهران گفت:

تداوم رشد بورس در سایه رکود بازارهای موازی
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15

پروندهویژه

فروش تعهدی
ابزاری با کارکرد فروش استقراضی

در بازار رسمایه ایران
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 فروش استقراضی متعارف، الگوها و ابزارهای جایگزین
مروری بر پیشینه فروش استقراضی در دنیا

حمید اسکندری
کارشناس مسئول تحقیق و 

توسعه بورس تهران

رشد و توسعه روزافزون بازارهای رسمایه نیازمند استفاده از نهادها و ابزارها و سازوکارهای نوین مالی است. به همین منظور بورس های اوراق بهادار 

همواره در حال طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید مورد نیاز بازار رسمایه، به روزرسانی قوانین و مقررات مربوطه و همچنین فراهم سازی بسرت الزم 

برای استفاده از آن ها هستند. یکی از سازوکارهای مورد استفاده در بازارهای اوراق بهادار توسعه یافته، فروش استقراضی است. این سازوکار معامالتی 

در ایران نیز موضوع مطالعات بســیاری از نظر ابعاد مالی و همچنین رشعی بوده وکمیته محرتم فقهی ســازمان بورس و اوراق بهادار نیز آن را مورد 

بررسی های تفصیلی قرار داده اســت. بر اساس نظرات بسیاری از علامی دینی که به بررســی  الگوی متعارف فروش استقراضی پرداخته اند، الگوی متعارف فروش 

استقراضی عقدی ربوی است و بنابراین از دیدگاه فقه امامیه مورد قبول رشع نیست. از این رو تالش گسرتده ای به منظور رفع ایرادهای وارد به الگوی متعارف و طراحی 

الگویی مشابه و با کارکردی همسان فروش استقراضی و با رعایت رشع مقدس اسالم انجام شده است. الگوی خرید و فروش هم زمان نقد و سلف سهام به عنوان یک 

الگوی جایگزین برای فروش استقراضی متعارف پیشنهاد شده و پس از طرح و بررسی درکمیته فقهی، مصوبه ای در مورد آن به تصویب رسیده است. پس از آن با توجه 

به وجود تفاوت های الگوی پیشنهادی با الگوی متعارف بررسی های دیگری انجام و در نهایت الگوی جایگزین جدیدی با بهره گیری از اختیار معامله به بازار رسمایه 

معرفی شــده اســت. این الگو نیز پس از انجام بررسی های مورد نیاز به تایید کمیته فقهی رســیده است. هر دو الگوی پیشــنهادی دارای نقاط ضعف و قوت خود و 

نیازمندی هایی ویژه برای راه اندازی بودند. پس از این دو الگو، الگوی جدید با عنوان فروش تعهدی اوراق بهادار پیشنهاد شد که پس از بررسی های الزم توانست مصوبه 

کمیته فقهی را دریافت کند. گزارش پیش رو به معرفی فروش استقراضی متعارف، الگوهای جایگزین یادشده و ابزارهای جایگزین فروش استقراضی پرداخته است.

زیر به دست آمده است:

الف( به وسیله فروشنده، قرض گرفته شده است؛

ب( به وســیله کارگزار به حساب وی4 قرض گرفته 

شده است.«

به عبارت ساده تر فروش استقراضی به فروش اوراق 

بهاداری اطالق می شــود که فروشنده، مالک آن 

نیست بلکه آن را به منظور فروش قرض می گیرد و 

تعهد می کند پس از فروش، سهم را خریداری کرده 

و آن را به مالک بازگرداند.

پژوهشگران ســه هدف اصلی برای اســتفاده از 

به قرض دادن ســهام می کنــد قرض دهنده 1 و به 

شخصی که اقدام به قرض گرفنت سهام می کند، 

فروشنده استقراضی2 گفته می شــود. در حالت 

کلی کارگزاران نقــش قرض دهنده را در بازارهای 

مالی ایفا کرده و واسط بین مالک سهام و فروشنده 

استقراضی هستند.

کمیســیون بورس و اوراق بهــادار آمریکا3 فروش 

اســتقراضی را چنین تعریف کرده است: »فروش 

اوراق بهاداری است که فروشنده مالک آن نیست 

بلکه فروش سهامی است که به یکی از صورت های 

مروری بر کلیات الگوی متعارف 
فروش استقراضی

الگــوی متعارف فروش اســتقراضی ســازوکاری 

اســت که با اســتفاده از آن رسمایه گذار اقدام به 

قرض گیری سهام و فروش آن در بازار می کند با این 

هدف که در آینده آن ســهم را با قیمت پایین تری 

خریداری کرده و بازگرداند. به شــخصی که اقدم 
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فروش استقراضی بیان کرده اند که عبارت اند از:

1.کسب سود در صورت افت قیمت: رسمایه گذاری 

پیش بینی می کند قیمت سهم خاصی در آینده 

کاهش می یابد و قصد دارد با استفاده از سازوکار 

فروش اســتقراضی از کاهش قیمت ســهم سود 

کسب کند. به این منظور، وارد بازار سهام شده و 

سهام یادشــده را از دارنده ی آن قرض گرفته و در 

بازار می فروشد. اگر قیمت ســهم مطابق انتظار 

رسمایه گذار کاهش یابد، رسمایه گذار ســهم را با 

قیمت کمرتی خریــداری کرده و بــه مالک اولیه 

بازمی گرداند و از اختالف قیمــت فروش و خرید 

سود می برد؛

2.پوشش ریسک افت قیمت سهام: در این مورد 

سهامداری که یک سهم معین را در اختیار دارد، 

به منظور دور ماندن در برابر کاهش قیمت آن سهم 

در آینده به فروش استقراضی هامن تعداد و هامن 

نوع سهم اقدام می کند. بنابراین در صورت کاهش 

قیمت سهم در آینده، سهامدار توانسته است زیان 

ناشی از کاهش قیمت سهم را پوشش دهد بدون 

این که مجبور باشد سهام خود را بفروشد؛

3.بازارگردانی: زمانی که برای سهم یا اوراق بهادار 

خاصی تقاضا بیش از عرضه باشد، این فزونی تقاضا 

باعث ایجاد صف خرید می شود؛ بنابراین می توان 

با قــرض گرفنت ســهام از طریق ســازوکار فروش 

استقراضی و عرضه آن در بازار عالوه بر حل مشکل 

فزونی تقاضــا، به افزایش نقدشــوندگی بازار نیز 

کمک کرد. این مورد توسط بازارگردانان به صورت 

گسرتده مورد استفاده قرار می گیرد.

به صورت کلی فروش اســتقراضی دارای شــش 

گام اصلی است که در شکل )1( نشان داده شده 

است:

به منظور اجرای فرآیند قرض دهی ســهام، درگام 

نخســت کارگــزار از صاحــب ســهام می خواهد 

توافق نامه ای را با عنوان اعالمیه رضایت وام 5 امضا 

کنند که بر اساس آن کارگزار حق دارد آن سهام را 

به دیگران قرض دهد. پس از امضای این توافق نامه  

کارگزار می تواند اقدام به قرض دهی سهام کند. 

در گام دوم فروشنده استقراضی سهام را از کارگزار 

قرض می گیرد. در گام سوم، فروشنده استقراضی 

سهام را در بازار به فروش می رساند. البته گام دوم 

و ســوم معموالً به صورت هم زمان انجام می شود 

بدین معنا که فروشــنده اســتقراضی بــا کارگزار 

متاس گرفته و درخواســت می کند درصورتی که 

سهم مورد نظر وی را برای قرض دهی موجود دارد، 

اقدام به فــروش آن در بازار کنــد. در برخی موارد 

مشاهده شــده که فروش سهام قرض گرفته شده 

با سفارش به قیمت بازار 6 انجام می شود. در گام 

چهارم به منظور پرهیز از ریسک نکول، فروشنده ی 

اســتقراضی افزون بر اصل مبلغ فروش ســهام، 

مبلغی دیگر را نیز به عنوان وجه تضمین پرداخت 

می کند؛ به عبارت دیگر فروشنده استقراضی اقدام 

به پرداخت وجه تضمین به کارگزار می کند. در گام 

پنجم مبلغ حاصل از فروش ســهام به همراه وجه 

تضمین توســط کارگزار رسمایه گذاری می شود. 

سود حاصل از رسمایه گذاری مطابق توافق انجام 

شــده بین کارگزار و مالک تقسیم می شود. البته 

کارگزاران برای جذب فروشــندگان اســتقراضی 

اقدام به بازگرداندن بخشــی از نرخ بهره دریافتی 

به فروشنده استقراضی می کنند که آن را با عنوان 

بهره بازپرداختی7 می شناســند. البتــه این نرخ 

بستگی به رشایط بازار داشته و امکان دارد میزان 

آن صفر باشد. در گام ششم سهام توسط فروشنده 

اســتقراضی از بازار خریــداری شــده و به مالک 

بازگردانده می شود.

میزان نرخ بهره یا کارمزد قرض سهام، در بازار توسط 

سازوکار عرضه و تقاضا تعیین می شود. برای منونه 

نرخ بهره سالیانه فروش استقراضی سهام رشکت 

توییرت 8 در ســال 2014 تا حــدود 30 درصد نیز 

ثبت شده اســت. البته در رشایط عادی بازار این 

نرخ بسیار اندک است اما در رشایط خاص این نرخ 

افزایش یافته و در مواردی مانند فروش استقراضی 

سهام رشکت شیک شک9 در ســال 2015، نرخ 

بهره ســالیانه 100 درصد نیز بــرای قرض دهی و 

سپس فروش استقراضی ثبت شده است.

در الگوی متعارف، فروشــنده ی استقراضی باید 

با خرید هامن ســهم از بازار و از طریــق کارگزار، 

موقعیت خــود را ببندد 10 بســنت موقعیت یعنی 

فروشــنده اســتقراضی ســهم را تهیه کــرده و به 

قرض دهنــده بازگردانــد و به عبارتی فروشــنده 

استقراضی تعهد خود را به انجام رساند و قرارداد 

به پایــان برســد. در ارتبــاط با بســنت موقعیت، 

محدودیت زمانی وجود ندارد و هر زمان که فروشنده 

استقراضی بخواهد یا هر زمان که مالک بخواهد 

می توانند درخواســت بســنت موقعیت کنند. در 

صورتی که سهم در بازار موجود نباشد، فروشنده 

استقراضی می تواند سهم را از شخص دیگری قرض 

گرفته و به مالک بازگرداند. در زمان بسنت موقعیت 

اگر قیمت ســهم کاهش یافته باشد، فروشنده ی 

استقراضی با خرید سهام به قیمت کمرت و تحویل 

آن به قرض دهنــده، از محل تفاوت قیمت ســود 

می کند؛ اما اگر قیمت سهم افزایش یافته باشد، 

وی مجبور است سهام را به قیمت باالتری خریداری 

کند کــه منجر به زیان او خواهد شــد. در صورتی 

که به هر علتی فروشنده استقراضی نتواند سهام 

را برگردانــد، کارگزار به منظور ایفــای تعهدات از 

محل وجه تضمین اســتفاده می کند. در فروش 

اســتقراضی متام حقوق مالکیتــی بجز حق رأی 

همچنان به مالک تعلق دارد. از آنجا که اقدامات 

رشکتی از قبیل تقسیم سود و افزایش رسمایه باعث 

تغییر وضعیت سهام می شود، فروشنده استقراضی 

متعهد است که در زمان بازگرداندن سهم، تغییرات 

ناشــی از آن اقدامات را برای قرض دهنده جربان 

کند. این موضوع با عنــوان پرداخت جایگزین11 

شناخته می شــود. در انتها می توان موارد اصلی 

الگوی متعارف فروش اســتقراضی را به رشح زیر 

شکل 1: گام های اصلی الگوی فروش استقراضی متعارف

3. فروش سهم

6. خرید سهم

2. قر ض دهی سهم

4. وجه تضمین

قرض دهنده فروشنده استقراضی بازار

مالک

رسمایه گذاری

5. رسمایه گذاری وجوه

1. امضای توافق نامه
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برشمرد:

1.تعیین نرخ بهره قرض  دهی از طریق ســازوکار 

عرضه و تقاضا در بازار؛

2.امضای توافق نامه ی رضایت قرض دهی سهم 

بین مالک و کارگزار؛

3.قرض گرفنت سهام توسط فروشنده استقراضی؛

4.فروش سهام در بازار؛

5.تعلق متــام حقوق مالکیتی و حقوق ناشــی از 

اقدامات رشکتی به مالک بجز حق رأی؛

6.تعلق گرفنت بخش اصلی سود رسمایه گذاری 

به مالک؛

7.دریافت وجه نقد ناشی از معامله و مبلغی افزون 

بر آن به عنوان وجه تضمین فروشنده استقراضی؛

8.رسمایه گـــذاری وجـــوه حاصـــل از فـــروش و 

وجـــه  تضمیـــن دریافتـــی بـــر اســـاس توافـــق میـــان 

ـــزار؛ ـــک و کارگ مال

9.امکان لغو قرض دهی توسط طرفین در هر زمان؛

10.خرید سهم از بازار و پس دادن آن و آزاد شدن 

وثایق.

ریسک های مرتبط با
فروش استقراضی

پژوهشــگران برای فروش استقراضی ریسک های 

گوناگونی مطــرح کرده اند و به اعتقــاد آن ها تنها 

اشخاص حرفه ای باید از این سازوکار استفاده کنند. 

مهم ترین ریسک های بیان شده عبارت اند از:

1.امــکان دســت کاری در قیمت ســهم: یکی از 

رایج تریــن اســتفاده های غیراخالقــی از فروش 

استقراضی، فروش و تخریب سهام است. در این 

روش، فروشندگان استقراضی پس از قرض گیری و 

فروش سهام، اقدام به پخش اخبار و شایعات منفی 

در مورد سهم با هدف تخریب و کاهش قیمت آن 

می کنند. آنگاه پس از کاهش قیمت سهم با کسب 

سود، اقدام به خرید و پس دادن سهم می کنند.

2.کاهش بیش ازپیش قیمت در روندهای نزولی: از 

آنجایی که فروشندگان استقراضی متایل به تداوم 

روند نزولی در بازار دارند، در رشایطی که بازار دچار 

بحران شــود اقدام به فروش اســتقراضی کرده و 

فرآیند افت را تشدید می کنند. منونه بارز این اقدام 

در بحرانهای مالی مشاهده شده است. به همین 

منظور برخی بورس ها در دوران بحــران اقدام به 

محدود کردن فروش استقراضی یا ممنوعیت آن در 

بازار کرده اند. به عنوان مثال می توان به ممنوعیت 

کامل فروش استقراضی در سال 2009 میالدی 

در بورس آتن اشاره کرد؛

3.ایجــاد مشــکل در تســویه و تحویل: ســوابق 

معامالت در بورس ها نشان داده، زمانی که قیمت 

ســهمی بر خالف پیش بینی ها رشد کند، تسویه 

و تحویل فــروش اســتقراضی با مشــکل مواجه 

می شود؛

4.باال بودن وجــه تضمین: وجه تضمین مورد نیاز 

فروشنده اســتقراضی در بورس های آمریکایی از 

جمله بورس نیویورک و بورس نزدک معادل 150 

درصد قیمت فروش اســتقراضی است. به عبارت 

ساده تر زمانی که فروشــنده استقراضی اقدام به 

فروش ســهام در بازار کند، متــام مبلغ حاصل از 

فروش سهام به عنوان بخشی از وجه تضمین بلوکه 

می شــود. عالوه بر این فروشنده استقراضی باید 

مبلغی معادل 50 درصد قیمت حاصل از فروش 

ســهام را نیز به عنــوان باقی مانــده وجه تضمین 

پرداخــت کند. شــایان ذکر اســت وجه تضمین 

یادشده با توجه به نوسانات قیمت سهم در بازار به 

صورت روزانه به روزرسانی می شود.

5.ریســک باالی رسمایه گذاری برای فروشــنده 

اســتقراضی: از آنجایی که از نظر تئوریک قیمت 

ســهام می تواند تا بی نهایت رشــد کند، بنابراین 

حداکرث زیان حاصل از فروش استقراضی از نظر 

تئوریک بی نهایت است.

روش های جایگزین فروش 
استقراضی

عالوه بر فروش استقراضی می توان از خرید اختیار 

فروش و فروش قرارداد آتی نیز برای کســب سود 

در بازارهای نزولی استفاده کرد. عالوه بر این، به 

منظور پوشش ریسک پورتفوی متشکل از سهام 

یا سهم معینی در برابر افت قیمت می توان از هر 

یک از ســه مورد یادشده اســتفاده کرد. در ادامه 

روش های جایگزین فروش استقراضی با جزییات 

بیشرت رشح داده شده است.

3-1 خرید اختیار فروش

هامن طور که پیش تر اشاره شد فروش استقراضی 

شامل فروش سهامی است که فروشنده مالک آن 

نیســت بلکه آن را قرض گرفته و در بازار به فروش 

می رساند. فروشنده در این حالت اقدام به گرفنت 

موقعیت فروش کرده است و اگر مطابق پیش بینی 

وی قیمت ســهام کاهش یابد، ســهام را با قیمت 

کمرتی از بازار خریداری کــرده و به قرض دهنده 

پس می دهد. سود فروشنده استقراضی از اختالف 

قیمت خرید و فــروش حاصل می شــود. اختیار 

فروش نیز روش دیگری برای کسب سود از نوسانات 

قیمت سهم یا شاخص ســهام در بازار نزولی ارایه 

می کند. خرید یک اختیار فــروش به خریدار این 

حق را می دهد تا ســهم پایه را در تاریخ رسرسید 

یا قبــل از آن با قیمت از قبل توافق شــده )قیمت 

اعامل( به فروش برساند. اگر قیمت سهم کاهش 

یابد و به زیر قیمت اعامل برســد، خریدار اختیار 

فروش با اعامل اختیار خود ســود کسب خواهد 

کرد و در مقابل در صورتی که قیمت سهام بیشرت از 

قیمت اعامل باشد، اختیار فروش بی ارزش خواهد 

شد. شباهت هایی بین این دو ابزار وجود دارد ولی 

دارای ریسک های متفاوتی هستند. شباهت ها و 

تفاوت های این دو ابزار عبارت اند از:

 فروش استقراضی و اختیار فروش می تواند برای 

سفته بازی12 و پوشش ریسک مورد استفاده قرار 

گیرد. فروش اســتقراضی یک روش غیرمستقیم 

برای پوشش ریسک اســت. به عنوان مثال، اگر 

رسمایه گذاری تعداد زیادی سهام از یک رشکت را 

خریداری کرده باشد، می تواند با فروش استقراضی 

سهام آن رشکت اقدام به پوشش ریسک کند. این 

در حالی اســت که پوشش ریســک با استفاده از 

اختیار فروش، به صورت مستقیم است. اگر مثال 

باال را دوباره در نظر بگیریم، رسمایه گذار می تواند 

به منظور پرهیز از زیان ناشی از افت قیمت اقدام 

به خرید اختیار فروش سهام خود کند؛ به عبارت 

دیگــر در پورتفوی خود اختیار فروش آن ســهم را 

باید اضافه کند.

 فروش استقراضی بســیار پر ریسک تر از خرید 

اختیار فروش است. پتانســیل سود با استفاده از 

فروش استقراضی محدود است زیرا صفر حداقل 

قیمتی است که یک سهم می تواند به آن برسد. این 

در حالی است که زیان ناشی از فروش استقراضی 

به صورت تئوریک نامحدود است زیرا قیمت سهام 

می تواند تا بی نهایت رشــد کند. بر خالف فروش 

اســتقراضی زیان ناشــی از خرید اختیار فروش 

محــدود و حداکرث برابــر با قیمت خریــد اختیار 

معامله13 اســت. این در حالی اســت که به دلیل 

اهرم بیشرت، پتانسیل سود آن از فروش استقراضی 

بیشرت است.

 بــه علت الزامــات وجه تضمیــن، هزینه فروش 

استقراضی از خرید اختیار فروش بیش تر است. 

خریدار اختیار فروش نیازی به داشنت وجه تضمین 

ندارد و این بدین معنا اســت که شــخص حتی با 

داشــنت رسمایه اندک می تواند اقــدام به گرفنت 

موقعیت فروش کند.

 اختیار فروش دارای رسرسید متناهی است در 

حالی که موقعیت فروش استقراضی تا زمانی که 

طرفین بخواهند می تواند حفظ شود.

به منظور درک بهرت چگونگی اســتفاده از این دو 

ابزار، مثالی از فروش اســتقراضی ســهام رشکت 

تســال14 و خرید اختیار فروش ســهام این رشکت 

ارایه شده است. فرض کنید که پیش بینی می شود 

قیمت سهام این رشکت در آینده دچار افت شود.

مثال 1:

الف( فرض کنید رسمایه گــذاری اقدام به فروش 

اســتقراضی 100 ســهم رشکت تســال با قیمت 

177/92 دالر کنــد. همچنین فــرض کنید وجه 
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تضمین مــورد نیاز معادل 50 درصــد فروش کل 

یعنی مبلغ 8,896 دالر است؛ بنابراین:

 حداکرث ســود تئوریــک رسمایه گــذار )با فرض 

اینکه قیمت ســهم به صفــر برســد و بی توجه به 

هزینه های بهره قرض گیری و کارمزدهای معامالتی 

و هزینــه فرصت وجــه تضمین( برابــر 17,792 

)177/92100( دالر است.

 در صورت افزایش بی رویه ی قیمت سهم تسال، 

رسمایه گذار متحمل زیان می شــود. به طوری که 

حداکرث زیان تئوریک رسمایه گذار نامحدود است.

ســناریو اول: فرض کنید قیمت ســهم تسال یک 

هفته بعد کاهش یافته و به 100 دالر برسد. در این 

صورت رسمایه گذار از فروش استقراضی سهم تسال 

سود کرده و مقدار سود آن برابر 7,792 دالر است 

که حاصل عبارت زیر است:

 
 100×(177.92-100)=7,792

ســناریو دوم: فرض کنید قیمت ســهم تسال یک 

هفته بعد بــدون تغییر مانده و هــامن 177/92 

دالر است؛ بنابراین این معامله شامل سود یا زیان 

نیست.

سناریو ســوم: فرض کنید قیمت سهم تسال یک 

هفته بعــد افزایش یافتــه و به 225 دالر برســد؛ 

بنابراین رسمایه گذار با فروش اســتقراضی سهم 

تسال متحمل زیان شده و مقدار زیان رسمایه گذار 

برابر 4,708 دالر است که حاصل عبارت زیر است:

100×(177.92-225)=-4,708

ب( فرض کنید رسمایه گذار اقــدام به خرید یک 

قرارداد اختیار فروش آمریکایی مبتنی بر ســهام 

رشکت تسال )اندازه هر قرارداد 100 سهم است( 

باقیمت اعامل 175 دالر  کند. فرض کنید قیمت 

اختیــار فروش 29 دالر اســت. با توجــه به خرید 

اختیار فروش، وجه تضمین موردنیاز صفر خواهد 

بود؛ بنابراین:

 هزینــه خریــد قــرارداد اختیــار فــروش 

2,900=100×29  دالر است؛

 حداکرث سود تئوریک رسمایه گذار )با فرض اینکه 

قیمت سهم به صفر برسد( برابر

14,600=2,900-)100×175( دالر است؛

 در صورت افزایش نامطلوب قیمت سهم تسال، 

حداکرث زیان ممکن برابــر هزینه خرید قرارداد یا 

هامن 2,900 دالر است.

سناریو اول: فرض کنید قیمت سهم تسال یک هفته 

بعد کاهش یافته و به 100 دالر برسد؛ بنابراین سود 

حاصل از خرید اختیار فــروش برابر 4,600 دالر 

است که حاصل عبارت زیر است:

100×(175-100)-2900=7500-2900=4,600

ســناریو دوم: فرض کنید قیمت ســهم تسال یک 

هفته بعد بــدون تغییر مانده و هــامن 175 دالر 

اســت؛ بنابراین زیان حاصل از این معامله هامن 

هزینه قرارداد یا 2,900 دالر است؛

سناریو ســوم: فرض کنید قیمت سهم تسال یک 

هفته بعــد افزایش یافتــه و به 225 دالر برســد؛ 

بنابرایــن در این حالت نیز زیــان حاصل از خرید 

اختیار فروش برابر هزینه قرارداد یا هامن 2,900 

دالر است.

هامن طور که در مثال فوق نشــان داده شــد، با 

استفاده از ســازوکار فروش استقراضی، حداکرث 

ســود رسمایه گذار برابــر 17,792 دالر اســت و 

این زمانی اتفاق می افتد که قیمت ســهم به صفر 

برســد. از ســوی دیگر حداکرث زیان رسمایه گذار 

نامحدود است زیرا قیمت سهم می تواند بی نهایت 

رشد کند؛ بنابراین در سازوکار فروش استقراضی، 

حداکرث ســود رسمایه گــذار محــدود امــا زیان 

رسمایه گذار نامحدود است.

در حالتی که رسمایه گذار از خرید اختیار فروش 

برای رسمایه گذاری اســتفاده کند، حداکرث سود 

رسمایه گــذار برابــر 14,600 دالر خواهد شــد و 

این زمانی اســت که قیمت ســهم به صفر برسد. 

درحالی که حداکرث زیــان رسمایه گذار محدود به 

قیمت قرارداد اختیار فروش یا هامن 2,900 دالر 

است14؛ بنابراین حداکرث سود و زیان رسمایه گذار 

در ســازوکار خرید اختیار فروش محدود به مبالغ 

مشخصی است.

بدین سان می بینیم که ریسک استفاده از فروش 

استقراضی در مقایسه با خرید اختیار فروش بسیار 

بیشرت است و به همین منظور استفاده از آن تنها به 

رسمایه گذاران بسیار حرفه ای پیشنهاد شده است.

3-2- فروش قرارداد آتی

با استفاده از فروش قرارداد آتی سهم نیز می توان 

اقدام به کســب ســود از بازار نزولــی و همچنین 

پوشش ریســک پورتفوی کرد. مزیت فروش آتی 

نســبت به فروش استقراضی، وجه تضمین کمرت 

آن اســت. البته قرارداد آتی دارای رسرسید معین 

است درحالی که فروش استقراضی متعارف فاقد 

رسرسید است.

مثال 2:

قرارداد آتی به اندازه قرارداد 100 ســهم و قیمت 

تسویه 175 دالر را در نظر بگیرید.

 ارزش قرارداد آتی برابر 17,500 دالر است که از 

حاصل رضب قیمت تسویه در اندازه قرارداد آتی به 

دست می آید.

 وجه تضمین موردنیاز معــادل 20 درصد ارزش 

قرارداد آتی یعنی مبلغ 3,500 دالر در نظر گرفته 

می شود که حاصل عبارت زیر است:

0.2×17500=3500

به منظور درک بهرت عملکرد قرارداد آتی در رشایط 

متعارف بازار ســه ســناریو به رشح زیر ارائه شده 

است.

سناریو اول: فرض کنید قیمت سهم پایه یک هفته 

بعد کاهش یافته و به 100 دالر برســد؛ بنابراین 

رسمایه گذار از فروش آتی، سود کسب کرده و مقدار 

سود به دســت آمده برابر 7,500 دالر است که از 

رابطه زیر به دست می آید:

100×(175-100)=7500

سناریو دوم:  فرض کنید قیمت سهم پایه یک هفته 

بعد بــدون تغییر مانده و هامن 175 دالر اســت؛ 

بنابراین معامله شامل سود یا زیان نیست.

سناریو ســوم: فرض کنید قیمت سهام یک هفته 

بعد افزایش یافته و به 225 دالر برســد؛ بنابراین 

رسمایه گــذار متحمل زیان شــده و مقــدار زیان 

متحمل شــده برابر 5000 دالر است که از رابطه 

زیر به دست می آید:

100×(175-225)=-5000

البته حداکرث سود تئوریک )با فرض اینکه قیمت 

سهم پایه به صفر برسد( برابر 17,500 دالر است 

که حاصل عبارت زیر است:  

(175×100)=17500

 و ازآنجایی که قیمت سهم پایه در حالت تئوریک 

می تواند بی نهایت افزایش یابد بنابراین حداکرث 

زیان تئوریک رسمایه گذار نامحدود است.

الگوهای مصوب کمیته فقهی سازمان 
بورس با کارکرد فروش استقراضی 

به منظور دست یابی به الگویی که با رعایت اصول 

رشع مقــدس از کارکــرد فروش اســتقراضی نیز 

برخوردار باشد، تالش های بســیاری انجام شده 

اســت. در این زمینه اســتفاده از عقود اســالمی 

گوناگونی ازجمله عقد بیع العربــون، عقد اجاره، 
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بیع الخیار و عقد قرض بررسی شده است و پس از 

انجام بررسی های فقهی مشخص شده که الگوی 

متعارف فروش اســتقراضی با هیچ یــک از عقود 

اســالمی مطابقت نــدارد. در گام بعدی، کمیته 

فقهی ســازمان بورس ترکیبی از عقود اسالمی را 

مورد بررسی قرار داده است. روش ترکیب مرابحه 

و وعد یکی از عقود ترکیبی است که بررسی شده 

اســت. این الگو بنا به علل مختلف ازجمله شبهه 

بیع العینه مــورد تأیید کمیته فقهــی قرار نگرفته 

اســت. دراین ارتباط پس از طرح و بررســی های 

فراوان ســه الگو به تأیید کمیته فقهی ســازمان 

بــورس و اوراق بهادار رســیده اســت. اولین الگو 

خریدوفروش هم زمان نقد و ســلف سهام، الگوی 

دوم خریدوفروش ســهام با اختیــار خریدوفروش 

ضمنی و الگوی سوم، فروش تعهدی اوراق بهادار 

است. در این بخش جزییات مربوط به هر یک از 

الگوهای یادشده رشح داده شده است.

4-1- الگــوی خریدوفروش هم زمان نقد و ســلف 

سهام

 ایــن الگو که بــر مبنــای دو عقد بیع نقــد و بیع 

سلف اســت پس از بررســی های فراوان در تاریخ 

1387/02/25 به تصویب کمیته فقهی سازمان 

بورس رسیده اســت. در این بخش ابتدا جزییات 

الگو رشح داده شده و سپس تفاوت های این الگو با 

فروش استقراضی متعارف بیان شده است. 

4-1-1- رشح الگو

در این الگو به نام انجام قرض بین مالک و فروشنده 

استقراضی از یک فروش نقدی و یک قرارداد سلف 

سهام استفاده شده اســت؛ به عبارت دیگر به نام 

وجود مالــک و قرض گیرنده، خریدار و فروشــنده 

وجود دارند. در این روش مالک سهام ابتدا سهم 

خود را به قیمــت روز )برای مثال هر ســهم 100 

تومــان( به صورت نقد به فروشــنده اســتقراضی 

می فروشد، ســپس هامن مقدار از هامن سهم را 

به صورت سلف )برای مثال شش ماهه( از فروشنده 

اســتقراضی یا شــخص دیگری می خرد. قیمت 

قرارداد ســلف به صورتی تعیین می شــود تا سود 

تقسیمی مورد انتظار و همچنین مبلغی به عنوان 

جایگزین بهره، برای صاحب سهام در نظر گرفته 

شــده باشــد. برای مثال، اگر مالک سهام انتظار 

داشته باشــد رشکت طی مدت شــش ماه آینده 

مبلغ 5 تومان برای هر سهم سود نقدی پرداخت 

کند و 5 تومان نیز به عنوان جایگزین سود )بهره( 

بخواهد، قیمت قرارداد ســلف ســهام را 90 ریال 

برای هر ســهم تعیین خواهد کــرد. به این ترتیب 

مالک سهام با فروش نقدی سهم خود مبلغ 100 

تومان به ازای هر سهم طلبکار می شود و در مقابل 

به ازای خرید سهم به صورت سلف مبلغ 90 تومان 

به ازای هر ســهم بدهــکار می شــود. درنتیجه با 

دریافت 10 تومان اختالف قیمت دو معامله، سهام 

را در اختیار فروشنده اســتقراضی قرار می دهد. 

فروشنده استقراضی با فروش سهم در بازار مبلغ 

100 تومان به ازای هر سهم به دست می آورد 15 و از 

طریق کارگزار خود در بانک سپرده گذاری می کند. 

سپس فروشــنده اســتقراضی در رسرسید سلف 

اقدام به خرید سهام کرده و به مالک سهام تحویل 

می دهد. در صورت نکول فروشــنده استقراضی، 

کارگزار وی از محل سپرده بانکی )وجه تضمین( 

برداشــت کرده و نســبت به انجام تعهدات اقدام 

می کند. درنهایت مالک سهام عالوه بر رسیدن به 

اصل سهام خود، مبلغی به صورت جایگزین سود 

تقسیمی به عالوه مبلغی به عنوان جایگزین بهره 

درروش فروش استقراضی به دست می آورد. اگر 

پیش بینی فروشنده استقراضی تحقق پیدا کند و 

بتواند سهام را به قیمتی کمرت از 90 ریال خریداری 

کند از محل های سود ســپرده گذاری و اختالف 

قیمت خریدوفروش عایدی خواهد داشت؛ اما اگر 

پیش بینی  وی صحیح نباشــد دچار زیان خواهد 

شــد. به منظور درک بهرت این الگو در شــکل )2( 

ترسیم شده است. 

در ایــن الگو به منظور پیشــگیری از شــبهه بین 

العینه، بیــع ســلف در بیع اول رشط منی شــود 

بلکه به صورت مطلق به کارگزار بورس اجازه داده 

می شود هر زمان موردقرارداد سلف پیش آید، اقدام 

به فروش نقد ســهام نیز مناید و معادل آن قرارداد 

ســلف ســهام خریداری کند. این نکته می تواند 

منجر به ایجاد پیچیدگی خاصی در اجرا شود زیرا 

فروشنده استقراضی می تواند قرارداد سلف را به 

شخص دیگری بفروشد و سهام را از شخص دیگری 

به صورت نقد خریداری کند. حضور شخص سوم 

و هم زمانــی انجام معامالت پیچیدگــی این الگو 

و همچنین عملیاتی شــدن آن را دشوار می کند. 

البته هامن طور که اشــاره شد الزامی وجود ندارد 

که مالک اول و دوم مجزا باشــند و می توانند یک 

شخص باشند.

4-1-2- بررســی تفاوت های الگوی پیشنهادی با 

الگوی متعارف

الگوی خرید نقد و فروش سلِف پیشنهادی دارای 

تفاوت هایی با الگوی متعارف فروش استقراضی 

است. در ادامه به مهم ترین این موارد اشاره شده 

است:

1.در الگوی متعارِف فروش اســتقراضی به دلیل 

انجام عملیات مبتنی بــر قرض، با قرض دهنده16 

18 )فروشــنده  17( و قرض گیرنــده لــک )ما

اســتقراضی19( رو بــه رو هســتیم. در الگــوی 

پیشــنهادی فروش نقد و خرید سلف، طراحی بر 

مبنای قرض نبوده و بر اساس خریدوفروش بنا شده 

است؛ بنابراین در الگوی پیشنهادی با فروشنده 

)مالک اولیه-خریدار ســلف( و خریدار )فروشنده 

استقراضی- فروشنده سلف( مواجه هستیم.

2.در الگوی متعارِف فروش اســتقراضی، مالک 

اولیه از متامی حقوق مالکانه سهم به جز حق رای 

برخوردار است. به بیان دیگر مالک از متام منافع 

حاصل از اقدامات رشکتی ازجمله دریافت ســود 

تقسیمی، رشکت در افزایش رسمایه یا فروش حق 

تقدم آن و مواردی از این قبیل بهره مند خواهد بود. 

مالک اولیه حتی در صورت متایــل به رشکت در 

مجمع عمومی و استفاده از حق رأی، می تواند با 

فراخوانی20 سهم پیش از مجمع از حق رأی خود 

اســتفاده کند. در الگوی پیشنهادی خرید نقد و 

فروش ســلف، فرض بر این است که مالک خود با 

پیش بینی سود نقدی دریافتی از رشکت به تعیین 

قیمت ســلف خواهد پرداخت. از طرفی دیگر، با 

توجه به این که مالک اولیه، ســهم را به فروشنده 

اســتقراضی می فروشــد پس حقــوق مالکیتی 

همچون حق رای و رشکت در افزایش رسمایه را نیز 

به فروشنده استقراضی واگذار می کند؛ بنابراین 

شکل 2: فرآیند خریدوفروش هم زمان نقد و سلف سهام

2. فروش نقد

4. خرید نقد

1. فروش نقد
مالک 1 فروشنده استقراضی

بانک

بازار

مالک 2

1. خرید سلف 3. سپرده
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در صورت انجام اقدامات رشکتی همچون افزایش 

رسمایه، قرارداد سلف نیاز به تعدیل خواهد داشت 

که این امر با توجه به تسویه نقدی قرارداد در زمان 

انعقاد با پیچیدگی های بیشــرتی در مقایســه با 

قرارداد آتی و اختیار معامله همراه خواهد بود. 

3.در الگوی متعــارف، منافع مالک اولیه از محل 

بهره ی پرداخت شده توسط فروشنده استقراضی 

و ســود رسمایه گــذاری مبالــغ ناشــی از فروش 

سهم و وجه تضمین به دســت می آید. در الگوی 

پیشــنهادی، منافع مالک اولیــه از محل تفاوت 

فروش نقد و خرید سلف تامین می شود و این تفاوت 

را فروشنده استقراضی می پردازد. به عبارت دیگر 

در الگوی متعارف، منافــع مالک به صورت کامل 

از سوی فروشــنده استقراضی پرداخت منی شود 

و بخشی از منافع از سود حاصل از رسمایه گذاری 

وجــوه دریافتی از فروشــنده اســتقراضی تامین 

می شــود. البته این رسمایه گذاری که تابع توافق 

مالک و کارگزار است حتی می تواند با زیان همراه 

باشــد. در مواردی ممکن اســت بخشــی از سود 

رسمایه گذاری به عنوان نرخ بهــره بازپرداختی به 

فروشنده استقراضی پرداخت شود؛ اما در الگوی 

پیشنهادی، منافع مالک اولیه به طور کامل از سوی 

فروشنده استقراضی تامین شده و این امر می تواند 

هزینه این فرآیند را برای فروشــنده اســتقراضی 

افزایش دهد.  

4.فرآینــد فــروش اســتقراضی متعــارف از دید 

فروشنده استقراضی شامل: 1- قرض، 2- فروش، 

3- خرید و       4- برگرداندن سهم می شوند؛ بنابراین 

الگــوی متعارف شــامل یک فــروش و یک خرید 

اســت. الگوی پیشــنهادی نیز ازنظر فروشــنده 

استقراضی شامل 1- خرید نقد، 2- فروش سلف، 

3- فروش نقد، 4- خرید نقد و       5- برگرداندن سهم 

می شود؛ بنابراین در الگوی پیشنهادی، فروشنده 

اســتقراضی با دو خرید نقد و دو فروش نقد و یک 

فروش سلف مواجه بوده و بنابراین هزینه  معامالتی 

بیشرتی دارد؛

5.یکی از کارکردهای اصلی فروش اســتقراضی 

کمک به بازارگردانان برای عرضه ســهم در بازار و 

کنرتل صف خرید و سپس خرید سهم و بازگرداندن 

آن است. بدین ترتیب بازارگردان به عنوان فروشنده 

استقراضی در بازار افزاینده اقدام به قرض گیری 

و فروش کرده و در بازار کاهنــده اقدام به خرید و 

بازگرداندن می کند و در هر دو حالت به تعادل بازار 

کمک می کند. در الگوی پیشنهادی خرید نقد و 

فروش سلف چون در مرحله نخست با خریدوفروش 

)نه تنها فروش( از ســوی فروشــنده اســتقراضی 

روبه رو هستیم، عماًل فعالیت انجام شده به دلیل 

تقویت هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار کمکی به 

بازارگردانی و رسیدن بازار به تعادل نخواهد کرد.    

6.در الگوی متعارف فروش اســتقراضی، بخش 

اصلی سود سپرده گذاری به مالک تعلق می گیرد 

اما در الگوی پیشــنهادی به دلیــل جلوگیری از 

شبه ربوی بودن معامله، مالک از ابتدا با تخمین 

ســود مورد انتظار خود و ســود نقــدی دریافتنی 

پیش بینی شــده، قیمت معامله ســلف را تعیین 

می کند. در الگوی پیشنهادی سود سپرده گذاری 

ناشی از فروش نقد سهم و وجه تضمین به فروشنده 

استقراضی پرداخت می شود.  

7.در الگــوی متعــارف، تاریخ رسرســیدی برای 

بازگرداندن سهم وجود ندارد و هر زمان که فروشنده 

استقراضی یا مالک اولیه صالح بدانند می توانند 

درخواســت فراخــوان داده و موقعیت معامالتی 

خود را ببندند؛ اما در الگوی پیشنهادی، به علت 

اســتفاده از قرارداد ســلف، تاریخ رسرسید وجود 

داشته و امکان فراخوان سهم قبل از تاریخ رسرسید 

وجود ندارد؛

8.در الگوی متعارف فروشنده استقراضی می تواند 

در قیمتی که مناسب می  داند به کارگزار سفارش 

قرض گیری و فروش به قیمت موردنظر را ارایه دهد. 

در الگوی پیشنهادی، فروشنده استقراضی هرچند 

می توانــد قیمت گذاری معامالت نقد و ســلف با 

مالک اولیه را از پیش تعیین کند، اما در فروش نقِد 

سهم خریداری شــده از کنرتل کمرتی برخوردار 

است. در توضیح این الگو فرض شده که فروشنده 

استقراضی با هامن قیمت نقدی که اقدام به خرید 

ســهم از مالک می کند اقــدام به فــروش در بازار 

خواهد کرد. این فــرض می تواند به راحتی نقض 

شــود و هرگونه فروش نقد در بازار باقیمتی کمرت 

از قیمت خرید، فروشنده استقراضی را در معرض 

ریسک باالیی قرار خواهد داد.

4-2- الگــوی خریدوفــروش ســهام بــا اختیــار 

خریدوفروش ضمنی

الگوی دوم جایگزین فروش استقراضی که مبتنی 

بر بیع نقد و دو اختیار معامله ضمنی است در تاریخ 

1393/11/15 مورد تأیید کمیته فقهی سازمان 

بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است. در این بخش 

ابتدا مروری اجاملی بر جزییات الگوی پیشنهادی 

شده و سپس با فروش اســتقراضی متعارف مورد 

مقایسه قرار گرفته است.

4-2-1 رشح الگو 

در ایــن الگو به نام قــرض از یک معاملــه نقد و دو 

اختیار معامله ضمنی اســتفاده شــده است که 

می تواند به معامله نقد دوم بیانجامد؛ بنابراین بجای 

مالک و فروشنده استقراضی، دو فروشنده وجود 

خواهند داشت. فروشــنده اول )مالک نخست( 

هامن مالک و فروشنده دوم، فروشنده استقراضی 

است. در این سازوکار، ســهام بر اساس عقد بیع 

از مالک نخســت به فروشنده استقراضی منتقل 

می شود. در قالب این قرارداد متام حقوق مربوط به 

سهم به فروشنده استقراضی منتقل می شود. برای 

ایجاد سایر رشایط فروش اســتقراضی، هم زمان 

با فروش نقدی )بیع(، دو قــرارداد اختیار معامله 

به طور ضمنــی21 در قرارداد بیع رشط می شــود. 

قراردادهای اختیار معاملــه در این الگو به صورت 

ضمنی تعریف شده اند و بنابراین به تنهایی قابلیت 

خریدوفــروش ندارنــد. همچنین بــا اعامل یک 

اختیــار معامله، اختیار دیگر منقضی می شــود. 

فروشنده استقراضی اختیار خرید به مالک نخست 

می دهد. بدیــن ترتیب مالک نخســت می تواند 

تا تاریخ رسرســید هر زمان خواســت نســبت به 

بازخرید سهام فروخته شده با قیمت معامله اقدام 

مناید. اختیار معامله دیگر اختیار فروشــی است 

که مالک نخست ســهام به فروشنده استقراضی 

می دهد و بر اســاس آن فروشــنده اســتقراضی 

اختیار دارد تا رسرسید مشخص هر زمان خواست 

سهام خریداری شده را به مالک نخست به قیمت 

معامله بفروشد. اختیار معامالت اشاره شده از نوع 

آمریکایی هســتند یعنی در هر زمانی تا رسرسید 

قابلیت اعامل دارند. درصورتی که طرفین معامله 

تا رسرسید اقدام به اعامل اختیارات خود نکنند، 

اختیارات مبادله شــده منقضی شــده و قابلیت 

اعامل نخواهند داشت. در زمان معامله ی سهم و 

اختیارات ضمنی، قیمت معامله )مبلغ پرداختی 

از سوی فروشنده استقراضی به مالک نخست( با 

استفاده از فرمول زیر تعیین می شود:

قیمت فــروش اختیار خریــد - قیمت 
 = قیمت معاملهخرید اختیار فروش+قیمت خرید سهم

در این الگو فروشــنده اســتقراضی پس از خرید 

سهام باید اقدام به فروش آن در بازار کند. حساب 

وی با وجوه حاصل از فروش در بازار و خرید از مالک 

نخست تسویه می شود. وجوه باقی مانده نزد اتاق 

پایاپای متعلق به مالک اول سهام است و به عنوان 

وجه تضمین مالک اول ســهم در ایفای تعهدات 

اختیار فروش وی لحاظ  شده و سود ناشی از آن به 

مالک نخست سهم تعلق می گیرد. از سوی دیگر به 

میزان درصدی از قیمت معامله )متناسب با نوسان 

پذیری بازار( از مالک دوم )فروشنده استقراضی( 

وجه تضمین دریافت شده و در حساب ودیعه برای 

تضمین تعهدات ناشــی از فــروش اختیار خرید 

وی لحاظ می شــود. در این الگو ســود حاصل از 

سپرده وجه تضمین به فروشنده استقراضی و سود 

ناشی از سپرده مبلغ فروش سهم به مالک نخست 

تعلق می گیرد. وجوه تضمین یادشده متناسب با 

تغییرات قیمت ســهم تا زمان اعامل به روزرسانی 

می شــود. اگر تا تاریخ رسرسید مالک اولیه قصد 

بازخرید سهام فروخته شده را داشته باشد، اقدام 

به اعامل اختیار خرید خود می کند. در این حالت 

فروشنده استقراضی مکلف است سهام را از بازار 

خریداری و به مالک اول بفروشد. در اتاق پایاپای 

فروشنده استقراضی بابت خرید سهام از بازار، نزد 

اتاق پایاپای بدهکار و بابت فروش آن به مالک اولیه 

سهم بستانکار خواهد شد و در صورت بیشرت بودن 
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بدهی وی نسبت به مبلغ بستانکاری، مابه التفاوت 

از محل ودیعه وی نزد اتاق پایاپای تامین می شود. 

در مقابل درصورتی که فروشنده استقراضی متایل 

به باز فروش ســهام خریداری شده به مالک اولیه 

سهم داشته باشد، پس از خرید سهام از بازار اقدام 

به اعامل اختیار فروش خــود خواهد کرد. در این 

صورت ســهام خریداری شده به مالک اولیه سهم 

فروخته می شــود. در این حالت نیز مالک دوم از 

بابت خرید ســهام از بازار بدهکار و از بابت فروش 

آن به مالک اول سهم بستانکار خواهد شد و سود 

)زیان( ناشی از معامله را پس از تسویه از )به( اتاق 

پایاپای دریافت )پرداخت( خواهد کرد. 

در حالتی که پیش بینی مالک دوم یعنی کاهش 

قیمت محقق شــود، فروشنده اســتقراضی سود 

کســب می کنــد و در حالتی کــه پیش بینی وی 

محقق نشود یعنی افزایش قیمت داشته باشیم، 

وی متحمل زیان می شود. در هر دو حالت، مالک 

اولیه سهام سود رصف ریسک به اضافه سود حاصل 

از رسمایه گذاری در سپرده بانکی کسب را کسب 

می کند، به عبارت دیگر مبلغ دریافتی وی مشخص 

و کم ریسک است.

در ارتباط با تعلق حقوق ناشی از اقدامات رشکتی 

به مالــک اول ســهام دو رویکــرد بــرای این الگو 

پیشنهاد شده است. در رویکرد اول مالک اول سهام 

در حدفاصــل اعالم مجمع برای انجــام اقدامات 

رشکتی و برگزاری مجمع می تواند با اعامل اختیار 

خرید خود نسبت به بازپس گیری سهام و کسب 

منافــع حاصــل از اقدامات رشکتی اقــدام کند. 

احتامل وقوع این رویداد به دلیل اهمیت اعامل 

حق رأی و حقوق غیرمالی دارنده سهم در مجامع 

باال اســت. در رویکرد دوم در ضمــن عقد قرارداد 

اختیار معامله رشط می شــود که قــرارداد اختیار 

)تعداد ســهام موضوع قــرارداد و قیمت اعامل( 

متناسب با اقدامات رشکتی به گونه ای تعدیل شود 

تا حقوق طرفین قرارداد حفظ شود.

4-2-2- بررســی تفاوت های الگوی پیشنهادی با 

الگوی متعارف 

این الگوی پیشــنهادی اگرچه از بسیاری جهات 

با الگوی متعارف فروش استقراضی مشابه است 

امــا دارای تفاوت هایی نیــز هســت. در ادامه به 

تفاوت هــای میان الگــوی پیشــنهادی و الگوی 

متعارف فروش استقراضی اشاره می شود:

1.در این الگو نیــز همچون الگــوی خرید نقد و 

فروش ســلف، به نام قرض دهنده )مالک سهم( و 

قرض گیرنده )فروشــنده استقراضی( با فروشنده 

اول )مالــک اولیــه( و خریــدار )فروشــنده دوم، 

فروشنده استقراضی( روبه رو هستیم. به بیان دیگر 

این الگو به نام قرض بر معامله استوار است. 

2.مشابه الگوی پیشــین، در این الگو نیز مالک 

اولیه از حقوق مالکانه ســهم همچون رشکت در 

افزایش رسمایه و دریافت ســود نقدی، برخوردار 

نیســت؛ بنابرایــن در صــورت انجــام اقدامات 

رشکتی همچون افزایش رسمایه یا پرداخت سود، 

قراردادهای اختیار معامله ضمنی نیاز به تعدیل 

خواهند داشت که در مقایســه با قرارداد سلف، 

تعدیالت اختیــار معاملــه از پیچیدگی کمرتی 

برخوردار خواهند بود. هامن گونه که پیش ازاین 

نیز گفته شد در الگوی متعارف، مالک اولیه به جز 

حق رای از ســایر حقوق مالکانه برخوردار است 

و مواردی همچون دریافت ســود نقدی، دریافت 

ســهام جایزه، تصمیم گیری در مــورد رشکت در 

افزایش رسمایه و انجام آن و مواردی ازاین دســت 

برای وی جربان شــده یا توســط خود وی صورت 

می گیرد؛ اما این الگو در مقایسه با الگوی خرید 

نقد و فروش ســلف به مالک اولیه ایــن امکان را 

می دهد که در صورت متایل به رشکت در مجمع 

عمومی و استفاده از حق رأی با فراخوانی سهم23 

پیش از مجمع از حق رأی خود استفاده کند. 

3.ازنظر منبع کســب منافع، ایــن الگو به الگوی 

متعارف شباهت دارد هرچند رصف ریسکی که در 

این الگو به مالک اولیه واگذار شده است در الگوی 

متعارف دیده منی شود. در این الگو، مالک اولیه 

از محل سود سپرده ناشی از فروش سهام و رصف 

ریسک منتفع می شود. الزم به ذکر است که در این 

الگو، سودی از محل سپرده ناشی از فروش سهام 

به فروشنده اســتقراضی تعلق منی گیرد هرچند 

سود سپرده ناشی از وجه تضمینی که او پرداخته 

برای خود وی در نظر گرفته شده است. 

4.الگوی پیشنهادی ازنظر فروشنده استقراضی 

شــامل 1- خرید نقــد، 2- خرید اختیــار فروش، 

3- فروش اختیار خریــد، 4- فروش نقد، 5- خرید 

نقد و 6- برگرداندن ســهم )فروش نقد( می شود؛ 

بنابراین در الگوی پیشنهادی فروشنده استقراضی 

با دو خرید نقد، دو فروش نقد و دو معامله اختیار 

معامله مواجه بوده و بنابراین وادار به پذیرش هزینه  

معامالتی بیشــرتی خواهد شــد. هامن طور که 

گفته شد فرآیند فروش استقراضی متعارف از دید 

فروشنده استقراضی شامل 1- قرض، 2- فروش، 

3- خرید و 4- برگرداندن سهم است. 

5.این الگو نیز مشــابه الگوی پیشــنهادی خرید 

نقد و فروش سلف، در انجام عملیات بازارگردانی 

موفقیــت چندانی نــدارد. در این الگــو نیز چون 

فروشــنده اســتقراضی با خریدوفروش هم زمان 

)نه تنها فروش( وارد فرآیند طراحی شده می شود، 

عمال معامالت وی به تقویت هر دو سمت عرضه و 

تقاضای بازار کمک کرده و در جلوگیری از تشکیل 

حباب قیمتی ناکارآمد خواهد بود.   

6.در الگوی متعارف هیچ گونه تاریخ رسرسیدی 

برای بازگرداندن ســهم وجــود نــدارد و هر زمان 

که فروشــنده اســتقراضی یا مالــک اولیه صالح 

بدانند اقدام به فراخــوان می کنند؛ اما در الگوی 

پیشنهادی به علت استفاده از قراردادهای اختیار 

معامله با تاریخ رسرسید روبه رو هستیم؛ هرچند در 

مقایسه با الگوی خرید نقد و فروش سلف امکان 

بسنت موقعیت در طول قرارداد از مزیت های این 

الگو به شامر می رود.

7.در این الگو نیز مشابه الگوی خرید نقد و فروش 

سلف، فروشــنده اســتقراضی هرچند می تواند 

قیمت گذاری معامالت نقد و اختیــار معامله را با 

مالک اولیه از پیش تعیین کنــد اما در فروش نقِد 

سهم خریداری شــده از کنرتل کمرتی برخوردار 

اســت. هرگونه فروش نقد در بازار باقیمتی کمرت 

از قیمت خرید، فروشنده استقراضی را در معرض 

ریسک باالیی قرار خواهد داد.

4-3 الگوی فروش تعهدی اوراق بهادار

ســومین الگوی جایگزین فروش اســتقراضی، 

الگوی فروش تعهدی اوراق بهادار است در تاریخ 

1398/3/1 مــورد تأیید کمیته فقهی ســازمان 

بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است. در این بخش 

ابتدا مروری اجاملی بر جزییات الگوی پیشنهادی 

شده و سپس با فروش استقراضی متعارف مورد 
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شکل 3: فرآیند خریدوفروش سهام با اختیار خریدوفروش ضمنی

2. فروش نقد

4. خرید نقد

مالک فروشنده استقراضی

بانک

بازار

3. سپرده

1. اختیار فروش

1. فروش نقد
1. اختیار خرید
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مقایسه قرار گرفته است.

4-3-1 رشح الگو 

الگوی فروش تعهدی اوراق بهادار به جای قرض در 

الگوی متعارف از وکالت بهره گرفته است. همچنین 

در این الگو متقاضی بجای فروشنده استقراضی، 

نقش ایفا می کند. متقاضی شخصی است که به 

وکالت از مالک اقدام به فروش اوراق بهادار در بازار 

می کند. به عبارت دیگر در الگوی فروش تعهدی، 

متقاضی پــس از تنفیذ قرارداد فــروش تعهدی، 

اقدام بــه فروش اوراق بهــادار در بازار کــرده و در 

صورت فراخوانی اوراق بهادار  توســط مالک یا بر 

اساس صالحدید خود، اقدام به خرید مثل اوراق 

بهادار به وکالت از مالک کرده و اوراق بهادار را باز 

می گرداند. در صورتی که مالک تا رسرسید اقدام 

به ثبت درخواســت خرید وکالتی نکند متقاضی 

متعهد است در رسرســید اقدام به خرید وکالتی 

اوراق بهادار کند. در هر یک از موارد باال، در صورتی 

که متقاضی اقدام به ایفای تعهد خود نکند کارگزار 

وی با اســتفاده از وجه تضمین و وجــه حاصل از 

فروش در بازار اقدام به ایفای تعهدات خواهد کرد. 

مطابق قرارداد فروش تعهدی، متقاضی با پرداخت 

وجه تضمین تعهد به خرید اوراق بهادار به وکالت از 

مالک می کند. به منظور کاهش ریسک متقاضی 

برای وی دوره تنفس در نظر گرفته شده است. در 

این دوره مالک منی تواند از متقاضی درخواست 

خرید وکالتی اوراق بهادار را کند. مدت زمان دقیق 

دوره تنفس در مشخصات قرارداد فروش تعهدی 

مشخص می شود. همچنین متقاضی و مالک به 

منظور ثبت سفارش های خود از سامانه ای به نام 

سامانه تأمین اســتفاده می کنند. در این سامانه 

مناد، تعداد و مشخصات اوراق بهادار قابل فروش 

تعهدی توســط مالکان ثبت می شود. با استفاده 

از همین سامانه، مالکان می توانند اقدام به ثبت 

درخواســت خرید وکالتی کنند. تــا زمان عودت 

اوراق بهادار، مالک می تواند مبلغ حاصل از فروش 

اوراق بهادار را در سپرده بانکی یا صندوق های قابل 

معامله با درآمد ثابت به نفع خــود رسمایه گذاری 

کند. سود اصلی مالک از مشارکت در این سازوکار 

همین سود دریافتی از محل رسمایه گذاری وجوه 

حاصل از فروش اوراق بهادار در بازار اســت. وجه 

تضمین متقاضی نیز در در حساب عملیاتی وی 

نزد کارگزار به صورت جداگانه نگهداری می شود. 

شایان ذکر است میزان وجه تضمین متقاضی به 

صورت روزانه به روزرسانی می شود. 

در الگوی فروش تعهدی نیز در صورتی که قیمت 

سهام افزایش پیدا کند و مالک درخواست خرید 

وکالتــی بدهد، متقاضی برای عودت ســهم باید 

مابه التفــاوت را پرداخت کند. بــه عبارت بهرت در 

این حالت هامنند الگوی متعارف متقاضی زیان 

می کند. چانچه قیمت سهم دچار کاهش شود، 

متقاضی مابه التفــاوت را به عنــوان حق الوکاله 

برداشــت کرده و به عبــارت بهرت ســود می کند. 

شایان ذکر است این الگو عالوه بر سهام می تواند 

برای سایر اوراق بهادار مورد تأیید نیز مورد استفاده 

قرار گیرد.

4-3-2  بررســی تفاوت های الگوی پیشنهادی با 

الگوی متعارف 

پیاده سازی این الگو نسبت به دو الگوی پیشنهادی 

قبلــی ســاده تر اســت و عملیاتــی کــردن آن از 

پیچیدگی کم تری برخوردار است. با این وجود این 

الگــو نیــز دارای تفاوت هایی با مــدل متعارف و 

الگوهای پیشنهادی قبلی است که در ادامه به آنها 

اشاره شده است:

 در این الگو بجــای قرض دهنده و قرض گیرنده، 

رابطه وکیل )فروشنده استقراضی( و موکل )مالک( 

و حق الوکاله وجود دارد؛ 

 خرید اوراق بهــادار از مالک که اولین گام در دو 

الگوی قبلی بود، در این الگو حذف شــده است. 

بنابراین هزینــه معامالت این الگو نســبت به دو 

الگوی قبل کمرت است؛

 دارا بودن رسرســید در قــرارداد فروش تعهدی 

اختالف بارز دیگر با فروش اســتقراضی متعارف 

است. هامن طور که پیشرت بدان اشاره شد فروش 

استقراضی متعارف فاقد رسرسید است؛

  این الگو بر خالف الگوهای پیشنهادی پیشین 

می تواند در انجام عملیات بازارگردانی موفق باشد 

زیــرا در مرحله اول خریــد اوراق بهــادار از مالک 

صورت منی پذیرد؛

 هامنند الگوهای پیشین، در این الگو نیز مالک 

از حقوق مالکانه سهم همچون رشکت در افزایش 

رسمایه و دریافت سود نقدی، برخوردار نیست؛

 اســتفاده از این الگو نیازمند راه اندازی سامانه 

تأمین است. این در حالی است که الگوی فروش 

استقرضی متعارف نیازمند سامانه ویژه ای نیست. 

البته ســامانه مــورد نیاز ایــن الگــو از دو الگوی 

پیشنهادی پیشین ساده تر است.  

 در مرحلــه اول راه انــدازی ایــن الگــو، مالک و 

متقاضی باید هر دو به یک کارگزار واحد مراجعه 

کنند تا قــرارداد فــروش تعهدی را امضــا کنند. 

یعنی مالک و متقاضی تنها می توانند با استفاده 

از یک کارگــزار اقدام بــه فروش تعهــدی کنند. 

این در حالی اســت که در الگوی متعارف فروش 

اســتقراضی چنین محدودیتی وجود ندارد و این 

مسأله محدودیتی جدی برای توسعه این سازوکار 

معامالتی است.

جمع بندی و نتیجه گیری 

فروش استقراضی ســازوکاری اســت که در بازار 

کاهشی به منظور کسب سود توسط رسمایه گذاران 

مورداستفاده قرار می گیرد. همچنین این سازوکار 

به بازارگردانان کمک می کنــد تا با قرض گیری و 

عرضه سهم از حبابی شدن سهام جلوگیری کنند. 

پوشــش ریســک نیز از دیگر کارکردهای فروش 

استقراضی برشمرده می شــود. شایان ذکر است 

که برای کســب بازدهــی در بــازار کاهنده به جز 

فروش اســتقراضی می توان از روش های دیگری 

همچون خرید اختیار فروش و فروش قرارداد آتی 

نیز استفاده کرد که هم اینک در بازار رسمایه ایران 

نیز وجــود دارند. به دلیل ریســک بــاالی فروش 

استقراضی استفاده از این ابزار مالی در بازارهای 

توسعه یافته تنها به رسمایه گذاران بسیار حرفه ای 

پیشنهاد می شود. 

ازآن رو که الگــوی متعارِف فروش اســتقراضی 

بر اســاس دریافت بهــره در ازای قرض دهی بنا 

شده، مورد تایید علامی اسالم قرار نگرفته است. 

در کمیته فقهی ســازمان بــورس و اوراق بهادار 

ســه الگوی خریدوفروش هم زمان نقد و سلف، 

خریدوفروش سهام با اختیار خریدوفروش ضمنی 

و فروش تعهدی اوراق بهادار به عنوان روش هایی 

با کارکرد فروش استقراضی به تصویب رسیده اند. 

این سه الگو قادر به کسب سود در بازار نزولی و 

پوشش ریســک هســتند. دو الگوی اول دارای 

تفاوت های با الگوی متعارف هستند ولی الگوی 

ســوم به الگوی متعارف شــبیه تر اســت و برای 

راه اندازی پیچیدگی کمرتی دارد. بنابراین الگوی 

فروش تعهــدی اوراق بهادار کــه دارای مصوبه 

هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است 

برای پیاده سازی در دستور کار قرار گرفته است. با 

آماده سازی بسرت فنی در آینده نزدیک شاهد بهره 

برداری از این سازوکار معامالتی خواهیم بود.    
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یادداشت ها

1.Lender
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3.Securities Exchange Commision )SEC(
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15. با این فرض مهم که فروشنده استقراضی سهم را 

با هامن قیمتی که خریداری کرده است، می فروشد.
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با توجه به شامرش معکوس بازار رسمایه ایران در راه 

اندازی معامالت فروش تعهدی، به نظر شام تا چه حد 

توانسته ایم در متنوع سازی ابزارهای موجود در بازار رسمایه 

موفق باشیم ؟

به طور کلی در متام بورس های دنیا و در طبقه بندی بازارها، 

بازاری را پیرشفته می نامند که همه ابزارهای آن کامل بوده و به 

همین دلیل معامالت در آن به نحوی بهینه انجام شود.

بدین ترتیب ما نیز اگر قصد جذب رسمایه گذاران به بازار رسمایه 

را داشته باشیم، الزم است متامی ابزارهای مورد نیاز را بر اساس 

تنوع عقاید و روحیه رسمایه گذاران و میزان ریسک گریزیشان، 

فراهم کنیم. 

با این نگرش در چند سال اخیر بازار رسمایه ایران تالش کرد 

ابزارهای متعددی همچون معامالت برخط، فیوچزر و آپشن را 

راه اندازی کند که خوشبختانه در مواردی همچون معامالت 

آنالین یا برخط، فعالیت ها بسیار موفقیت آمیز بوده است.

البته در برخی موارد ســطح و حجم معامــالت ابزارها از آنچه 

پیش بینی می شد تا حدودی پایین تر است، بنابراین به نظر 

می رسد نیاز به آسیب شناسی، بسرتسازی و تالش بیشرتی 

در مورد آنها وجود دارد. 

به طور کلی نباید تنها به دنبال برگزاری جلسات کارشناسی با 

هدف طراحی ابزارهای مالی جدید باشیم ، بلکه باید ابزاری که 

هم اکنون وجود دارند را نیز با حضور متخصصان هامن حوزه ، 

فعاالن بازار و کارشناسان مورد بررسی متوالی قرار داده و زمینه 

افزایش حجم، استفاده بیشــرت و به طور کلی افزایش تعداد 

معامله گران آن ابزار را فراهم کنیم. ضمن اینکه در کنار لزوم 

ارزیابی روش های رونق بیشرت ابزار موجود، به نظر می رسد باید 

در علم مالی، فروش استقراضی عمل فروخنت دارایی یا اوراق بهاداری است که از شخص ثالث و با هدف خرید هامن 

دارایی در آینده و پس دادن آن به قرض دهنده، قرض گرفته می شــوند. با توجه بــه کارکرد این نوع از معامالت در 

بورس ها و به خصوص نقش آنها در بازارهای نزولی، بازار رسمایه ایران نیز از مدتی قبل، با ارائه طرحی با عنوان »فروش 

تعهدی«، قدم در اجرای این نوع از معامالت گذاشــت که انتظار می رود با موافقت نهایی ســازمان بورس و اوراق 

بهادار،کمیته فقهی بورس و در نهایت تهیه دستورالعمل مربوط به آن، پس از فراهم سازی زیرساخت های فنی، طی ماههای آینده، 

شاهد آغاز این نوع از معامالت در بورس تهران باشیم.

 با توجه به نقش پررنگ کارگزاران در »فروش تعهدی« و تاثیر زیــادی که در جذب طرفین معامله در طرح فروش تعهدی دارند، در 

گفتگو با سید روح اله میرصانعی دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به بررسی زوایای بیشرت این طرح و پیشنهادات ارائه 

شده از سوی منایندگان کارگزاران در جلسات مربوطه پرداختیم که رشح این گفتگو را  در ادامه می خوانید.

در گفتگو با دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار بررسی شد:

نقش کلیدی کارگزاران در معامالت »فروش تعهدی«

در چند سال اخیر بازار 

رسمایه ایران تالش کرد 

ابزارهای متعددی همچون 

معامالت برخط، فیوچزر 

و آپشن را راه اندازی کند 

که خوشبختانه در مواردی 

همچون معامالت آنالین 

یا برخط، نتیجه ا بسیار 

موفقیت آمیز بوده است.
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به برخی ابزار با توجه به پیچیدگی ها و ساختارشان، فرصت 

زمان بیشرتی داده شود تا فعاالن بازار با آن آشنا شوند.

در مورد فروش تعهدی، به نظر شام این ابزار تا چه حد 

در بازار رسمایه کاربرد خواهد داشت؟

در بازارهای رسمایه روندهای متعددی اعم از رکود تا رشایط 

رونــق رخ می دهد که برای هر یک از ایــن رشایط، ابزارهایی 

خاص تعیین شده است. برای مثال در بازاری که رونق وجود 

دارد معامله گران عالقه مندند  از طریق معامالت اعتباری وارد 

بازار شوند اما در رشایطی که سهام باالتر از قیمت واقعی خود 

معامله شود، یکی از ابزارهای مورد استفاده، فروش استقراضی 

یا هامن فروش تعهدی است. در این روش، مالکان سهامی که 

قصد فروش سهم خود را ندارند، مانعی برای قرض دادن سهم 

خود نیز منی بینند و ســهم خود را به افرادی که انتظار روند 

کاهشی دارند، قرض می دهند تا این افراد بتوانند با فروش و 

سپس خرید هامن سهم با قیمت ارزان تر، از این تحلیل خود، 

کسب سود کنند ضمن اینکه مالک نیز بابت قرض دادن سهم 

خود به سود و منفعتی معین می رسد اما در کنار منفعت معامله 

گران، باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که به طورکلی 

متامی ابزارها به شــفافیت بیشــرت بازار نیز کمک می کنند. 

وقتی بازاری رو به رشد است معامله گران با دریافت اعتبار و 

خرید سهام سعی می کنند قیمت را زودتر به قیمت واقعی و 

ارزش ذاتی برسانند و در مقابل، وقتی قیمت ها باالتر از حدود 

منطقی است، از ابزار فروش تعهدی اســتفاده کرده و از این 

طریق کمک می کنند قیمت ها رسیعرت به ارزش ذاتی خود 

بازگردند. بنابراین همه این ابزارها فرصت سود آوری و کسب 

منافع را هم برای فعال بازار فراهم می کنند و هم از طرف دیگر 

به منطقی شدن قیمت ها کمک کرده و باعث می شوند بازارها 

متعادل شوند. بنابراین اگرچه در نگاه نخست به نظر می رسد 

سهامدار  در پی منافع خودش است اما واقعیت امر این است 

که این فرد با بهره مندی از ابزارهای معامالتی به کاراتر شدن 

بازار و منطقی شدن قیمت ها کمک می کند. عالوه بر این باید 

در نظر داشته باشیم بازاری که معامالت آن رصفا بر محور سهام 

بچرخد برای همه فعاالن بازار اعم از سهامداران و کارگزاران 

جذاب نخواهد بود چراکه تنوع درآمدی نخواهند داشت، اما 

ابزارها کمک می کنند رسمایه گذار در هر رشایطی چه صعودی 

چه نزولی، امکان طراحی اسرتاتژی های معامالتی، بهره بردن 

از نوسانات و بهره مندی مالی را داشته باشد.

این نه تنها برای رسمایه گــذار خوب  بلکه برای کارگزار نیز با 

اهمیت است چراکه در زمان هایی که بازار با رکود مواجه است 

معامالت سهام کاهش و در نبود ابزارهای دیگر، کارگزار دچار 

زیان شده و یا تنوع درآمدی خود را از دست می دهد.

عالوه بر این برای بورس ها، رشکت ســپرده گذاری، مدیریت 

فناوری و ... کــه از این محــل کارمزد گرفته و درآمد کســب 

می کنند نیز مفید خواهد بود. بنابراین هر چه ابزارهای ما در 

بازار متنوع تر باشد برای همه فعاالن بازار جذاب تر خواهد بود.

میزان ریسک این ابزار چه میزان است و توصیه شام به 

سهامداران چیست؟

طبیعتا این نوع از ابزار ریسک زیادی دارند و به معامله گرانی 

که  حرفه ای نیستند، توصیه می شود بدون آشنایی کامل وارد 

این نوع از معامالت نشوند. بهرت است افراد حرفه ای که توانایی 

تحلیل و ارزیابی را داشته و می دانند در چه زمانی قیمت سهام 

باالتر از ارزش ذاتی آن است، از این ابزار استفاده کنند.

البته به نظر می رســد در آیین نامه معامالتی فروش 

تعهدی محدودیتی  در نظر گرفته نشده است.

بله. این که گفته می شود تنها معامله گران حرفه ای وارد این 

نوع از معامالت شوند، فقط یک توصیه است نه الزام هرچند 

که در برخی بورس ها نه تنها ابزارهای پیچیده تر بلکه در حیطه 

معامالت عادی نیز مجوز فعالیت مستقیم به غیر حرفه ای ها 

داده منی شود.

اما به هر صورت در دستورالعمل فروش تعهدی محدودیتی 

برای ورود افراد تعیین نشده اما همواره این توصیه وجود دارد 

که غیر حرفه ای ها بدون اطالع و دانش کافی وارد معامالتی 

چون معامالت اعتباری و فروش تعهدی وارد نشوند.

آیا می توان گفت که با ورود  ابزار »فروش تعهدی« بخش 

عمده ای از مجموعه ابزارهای معامالتی در بازار رسمایه 

ایران تکمیل شده است؟

ابزارهای مالی جدید همواره در حال تولید هستند و ممکن 

است همچنان ابزارهای جدیدتر در دنیا معرفی شوند.

انتظار شام از میزان استقبال کارگزاران چیست؟

در مرحله نخست برای انجام معامالت فروش تعهدی، 

محدودیتی در نظر گرفته شده مبنی بر اینکه یک کارگزار باید 

بین مشرتیان خود، زمینه انجام این نوع از معامالت را فراهم 

کند به این شکل که مالک سهم و متقاضی هر دو از طریق یک 

کارگزار معرفی شده باشند. البته این محدودیت می تواند در 

مراحل بعدی و در راســتای رونق بیشرت معامالت و استقبال 

بازار برداشته شود اما با روش فعلی که برای آن طراحی شده، 

این احتامل وجود دارد که کارگزاران کوچک تر وارد این نوع 

از معامالت نشــوند چراکه هامهنگ کردن با یک مشــرتی 

که مالک ســهم بوده و به قرض دادن سهمش متایل داشته 

باشد برای همه کارگزاران به خصوص کارگزاران کوچک که 

با رسمایه گــذاران نهادی کمرتی فعالیت می کنند ســخت 

باشد. به طور کلی به نظر می رسد کارگزارانی که با سهامداران 

نهادی فعالیت می کنند از این منظر امکان موفقیت بیشرتی 

خواهند داشت. 

دلیل تعیین این محدودیت چه بود؟

از آنجــا که مســئولیت نوشــنت نــرم افزار بــر عهده 

رشکت های برخط قــرار گرفته و آماده ســازی آن پیچیدگی 

های خاصی دارد، این محدودیت در نظر گرفته شد اما انتظار 

می رود در مراحل بعدی با آمادگی بیشرت رشکت های برخط 

و کارگزاران، معامله بین مالک سهم و متقاضی در سطح کل 

بازار انجام شود.

جذاب بــودن بازار نقش مهمی در جذب و مشــارکت 

بیشــرت رشکت هــای برخط داشــته اســت. »فروش 

تعهدی« برای ایــن رشکت ها تا چه حد می توانــد قابل توجه 

باشد؟

در حال حارض نوشنت نرم افزارها به رشکت های برخط واگذار 

به طور کلی در متام بورس 

های دنیا و در طبقه بندی 

بازارها، بازاری را پیرشفته 

می نامند که همه ابزارهای 

آن کامل بوده و به همین 

دلیل معامالت در آن به 

نحوی بهینه انجام شود.

بدین ترتیب ما نیز اگر 

قصد جذب رسمایه گذاران 

به بازار رسمایه را داشته 

باشیم، الزم است متامی 

ابزارهای مورد نیاز را بر 

اساس تنوع عقاید و روحیه 

رسمایه گذاران و میزان 

ریسک گریزیشان، فراهم 

کنیم. 
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شده و مانند هر ابزار دیگری سوال اصلی آنها  این است که آیا 

می توانند از این بازار سودی کسب کنند یا خیر.  از سوی دیگر 

در صورتیکه جذابیت های الزم برای این رشکت ها فراهم شود، 

قطعا در تهیه نرم افزار به گونــه ای عمل خواهند کرد که نیاز 

رسمایه گذاران نیز برآورده شود.

 به طور کلی یکی از موانع توســعه بازارها عــدم طراحی نرم 

افزارهای الزم و کاربردی است از این رو این نکته بسیار اهمیت 

دارد که انگیزه توسعه نرم افزارهای قبلی و طراحی ابزارهای 

جدیدی که منطبق با نیازهای بازار باشد، در بین رشکت های 

برخط وجود داشته باشد.

 از ایرنو الزم است تا  مشوق ها و سوبسیدهایی به رشکت های 

برخط داده شود. در این صورت اگر رشکت های برخط ببیند 

حضور در این عرصه توجیه اقتصادی دارد ، خود بر رس طراحی 

نرم افزاری که این بازار را پوشش بدهد با یکدیگر رقابت خواهند 

کرد. کام اینکه در معامالت برخط نیز چنین رشایطی رخ داد  

و شاهدیم که رشکت های برخط تالش می کنند خودشان را 

دامئاً ارتقا بدهند.

البته می توان راه حل های دیگری را نیز برای رسعت بخشیدن 

به فرایند راه انــدازی ابزارهای نوین در نظر گرفت برای مثال 

رشکت فناوری اطالعات می تواند نرم افزارها را به جای اینکه 

سوبسید مستقیم بدهد آماده سازی کند.

کانون کارگزاران بورس برای رونق ابزارهای جدید چه 

برنامه هایی دارد؟ 

کانون، در متامی ابزارهای نوین دوره های آموزشــی را برای 

کارکنان و مدیران رشکت های کارگزاری می کند.

واقعیت امر نیز این اســت که کارگزاران نیز بسیار عالقه مند 

هستند در این جلسات رشکت کنند اما این نکته خیلی مهم 

است که اگر کاگزار دوره آموزش را گذراند و بر اساس آن رشایط 

و مقدمات استفاده از ابزار را فراهم کرده و در نهایت موفق به 

جذب رسمایه گذار شد، از آن سو با مشکالت  و موانع مقرراتی، 

نرم افزاری و غیره که موجب تحمیل هزینه های غیر معمول 

می شود، مواجه نشود. 

به بیانی دیگر فراهم بودن انجام معامالت و نتیجه بخش بودن 

آن بــرای کارگزار، در عالقه مندی آنهــا در آموزش و یادگیری 

کارکرد ابزارها بسیار تاثیرگذار اســت. به خصوص در ابزاری 

مانند فروش تعهــدی که متام اجرای ســازوکار معامالت در 

مقررات و آیین نامه اجرایی، برعهده کارگزاران قرار گرفته است 

این موضوع اهمیت بیشرتی پیدا می کند.

بنابراین نقش کارگزاران در فروش تعهدی زیاد است؟

بله. در دســتورالعملی که تا کنون تهیه شــده نقش 

کارگزار بسیار پررنگ دیده شــده است. کارگزار باید طرفین 

معامله یعنی مالک سهم و متقاضی را پیدا کرده و زمینه انجام 

معامله بین آنها را با تنظیم قرارداد و خرید نرم افزار مربوطه را 

انجام دهد. به نظر می رسد بخش عمده ای از وظایف در این 

دسته از معامالت بر کارگزار سپرده شده است از این رو توجیه 

اولیه کارگزاران در ورود به این نوع از معامالت ارتباط زیادی با 

میزان رونق و سودآوری و تطابق مقررات آن با منافعشان دارد. 

البته می شــد ســازوکار فروش تعهدی به گونه ای تهیه شود 

که بخش عمده ای از ســازوکار آن به رشکت مدیریت فناوری 

اطالعات یا رشکت سپرده گذاری واگذار شود.

بورس تهران چقدر در موفقیت فروش تعهدی نقش 

دارد؟

بورس در فرهنگ سازی ابزارها و معامالت بازار رسمایه نقش 

بسزایی دارد. بورس تهران با دارا بودن تاالرهای مناطق، نسبت 

به بقیه ارکان، مزیت نسبی در این حوزه دارد و قابلیت افزایش 

معامله گران از طریق این تاالرها، برای آن فراهم است.

در تهــران تعداد افراد آشــنا بــه قرارداد هــا و ابزارهای نوین 

معامالتی زیاد نیست، اما در شهرستان ها تعداد این افراد بسیار 

کمرت از تهران است.

بنابراین بورس تهران به خوبی می توانــد از طریق تاالرهای 

مناطق در این بخش موفق باشد. به طور کلی اینکه هر ابزار 

جدیدی طراحی شده و توســعه پیدا کرده و کامل تر شود به 

نفع بازار است و این پیرشفت بر عهده همه اهالی بازار است تا 

با آسیب شناسی، نقد و ارائه راهکار به بهبود آن کمک کنند. 

در این مسیر کارگزاران نیز بواسطه ارتباط مستقیم با رسمایه 

گذار، می توانند نقش بسزایی در عیب یابی و معرفی ایرادات 

احتاملی و راه های توسعه ابزارهای مالی جدید داشته باشند.  

در دستورالعملی که تا کنون 

تهیه شده نقش کارگزار 

بسیار پررنگ دیده شده 

است. کارگزار باید طرفین 

معامله یعنی مالک سهم 

و متقاضی را پیدا کرده و 

زمینه انجام معامله بین 

آنها را با تنظیم قرارداد و 

خرید نرم افزار مربوطه را 

انجام دهد. به نظر می رسد 

بخش عمده ای از وظایف 

در این دسته از معامالت بر 

کارگزار سپرده شده است.
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مجید پیره
دبیر کمیته فقهی سازمان 

بورس و اوراق بهادار 

ساختار»فروش تعهدی« از نظر فقهی

دی
عه
ش ت

فرو

فــروش اســتقراضی ســهام، همــواره یکــی 

از موضوعــات بســیار چالشــی و اختالفی بین 

شــوراهای مختلف فقهــی در ســطح بازارهای 

بین املللــی بــوده اســت و فقها در شــوراهای 

رشیعت، در مــورد اینکه این قــرارداد با موازین 

رشیعت هامهنگ اســت یا خیــر، اختالف نظر 

بسیاری داشته اند.

بنابرایــن ســاختار فقهــی قــرارداد »فــروش 

استقراضی« و اینکه آیا می شود به گونه ای آن را 

از نظر فقهی اصالح کرد یــا خیر همواره موجب 

اختالف نظرهای بسیاری در سطح بین املللی و 

در شوراهای مختلف فقهی مختلف شده است.

 ایرادی که اعضای کمیته های فقهی در بازارهای 

رسمایه در دنیا بر روی آن توافق مشــرتک دارند 

به این مطلــب برمی گردد کــه قــرارداد فروش 

اســتقراضی بــا ســازوکاری کــه در بازارهــای 

غیراســالمی اســتفاده می شــود، قطعا از نظر 

مالحظات فقهی اشکال دارد و قابل پیاده سازی 

در بازارهای رسمایه اسالمی نیست.

بنابرایــن همواره ســوال اصلــی در این مبحث 

این بوده اســت که آیا می شــود قــرارداد فروش 

استقراضی را تصحیح کرده و به گونه ای سازوکار 

اجرایی آن را برنامه ریزی کرد که با حذف برخی 

زوایای غیررشعی آن، بتوان از مزایای حالل این 

قرارداد استفاده کرد یا خیر. پاسخ به این سوال 

نیز همــواره اختالف نظــر زیادی بیــن فقها در 

بازارهای مالی دنیا ایجاد کرده است.

بــا توجه به مالحظــات موجود و ایــردات فقهی 

مطرح شــده در خصوص فروش استقراضی، در 

بازار رسمایه ایران نیز در خصوص مباحث فقهی 

قرارداد فروش استقراضی سهام مباحث زیادی 

در کمیته فقهی ســازمان بــورس و اوراق بهادار 

مطرح شد و مشــابه بازارهای رسمایه اسالمی، 

اعضــای کمیته فقهی ســازمان بــورس و اوراق 

بهادار نیز به این جمع بندی رسیدند که قرارداد 

فروش اســتقراضی متعــارف و آنچه کــه به این 

عنوان در بازارهای رسمایه غیر اســالمی در دنیا 

اجرا می شود، با موازین فقهی و رشیعت اسالمی 

هامهنگ نیست.

از نظر اعضای کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق 

بهادار اگر بخواهیم از مزایای ایــن قرارداد بهره 

بربیم باید قراداد بازطراحی شود.

در نتیجه، برای بازطراحی و ساختاربندی مجدد 

قرارداد فروش استقراضی سهام از سال 1387 

پیشــنهادات مختلفی به کمیته فقهی سازمان 

بورس و اوراق بهادار مربوطه ارجاع شد و اعضای 

کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، طی 

جلسات متعدد در مورد این پیشنهادات بحث و 

تبادل نظر کردند. 

 در نهایت پس از بررســی ها و جلســات متعدد، 

الگویی منطبق با موازین فقه شیعه برای الگوی 

بدیل فروش استقراضی سهام، در کمیته فقهی 

سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید.

ایــن الگو که »قــرارداد فروش تعهــدی« نامیده 

شد، جدیدترین الگوی پیشنهادی برای معرفی 

بدیل فروش استقراضی ســهام در بازار رسمایه 

ایران است.

در جریان بازطراحی فروش استقراضی و معرفی 

آن به عنوان »فــروش تعهدی« خــربگان مالی و 

فقهی در سازمان بورس و اوراق بهادار سعی کردند 

به گونه ای ســازوکار این قرارداد را طراحی کنند 

که ضمن مالحظات فقهی، بتوان به گونه ای آن 

را پیاده کرد که بازار رسمایه بتواند از مزایای حالل 

فروش استقراضی متعارف نیز برخوردار شود.

بر این اساس، کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق 

بهادار سازوکار این طرح را بر این مبنا جمع بندی 

کرد که متعهد، به عنوان وکیل، سهامی که متعلق 

به مالکی معین است را در بازار به فروش برساند 

و در ضمن این قرارداد، یکرسی رشوط و ضوابط، 

بین این فرد یعنی متعهد و موکلینش که مالکان 

سهام هستند ،منعقد شود. در نهایت این ترکیب 

از نظر کمیته فقهی به تایید رســید و منطبق با 

رشیعت اسالم اعالم شد.

بر اساس مصوبه کمیته فقهی، سهامی که قرار 

اســت از محل فروش تعهدی واگذار شــود، در 

اختیار متعهد قرار می گیــرد و متعهد به عنوان 

وکیل دارندگان و مالکان سهام نسبت به فروش 

آن اقدام می کند و پس از آنکه آن سهم در بازار به 

فروش رفت، این اجازه را از مالک سهام دریافت 

می کند که هر زمان مناســب دید در طول دوره 

مشخص، این اختیار را داشته باشد که سهم را از 

بازار مجددا خریداری کرده و بازپس دهد.

به همین ترتیب، مالکان سهام نیز در طول دوره 

فروش تعهدی این اختیار را خواهند داشت، هر 

زمانی که متایل داشته باشند این حق را داشته 

باشند که سهام فروخته شده را مطالبه کنند. بر 

این مبنا متعهد ملزم هست که هامن سهام را از 

بازار تهیه کرده و به مالک سابق سهم عودت دهد.

این قرارداد وکالت و توافقاتی که در کنار آن می 

شود از نظر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس 

و اوراق بهادار تایید شد.

 بر این مبنا در صورتی که هیات مدیره ســازمان 

بورس و اوراق بهادار، عملیاتی شدن آن را در بازار 

مناسب تشخصی بدهند و فعاالن و سایر ارکان 

بازار رسمایه از جمله رشکــت بورس اوراق بهادار 

و فرابورس ایران نیز رشایط بــازار را برای اجرای 

فروش تعهدی مناسب تشخیص بدهند، فروش 

تعهدی این ظرفیت که شاهد عملیاتی شدن آن 

در بازاررسمایه ایران باشیم را خواهد داشت.
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تصویر 1: الگوی فروش استقراضی متعارف در حالت کلی

3. فروش سهم

6. خرید سهم

2. قر ض دهی سهم

4. وجه تضمین

قرض دهنده فروشنده استقراضی بازار

مالک

رسمایه گذاری

5. رسمایه گذاری وجوه

1. امضای توافق نامه

نگار نظری
رئیس اداره عملیات بازار 

ابزارهای نوین بورس تهران

ساز و کار اجرایی »فروش تعهدی«

رشکت بورس اوراق بهادار تهران مطابق رسالت دیرین خود و در راستای افزایش کارایی بازار و رفع نیاز فعاالن و رسمایه گذاران همواره در حال بررسی، 

طراحی و ایجاد ابزارهای جدید مالی و سازوکارهای جدید معامالتی است. این رشکت باهدف افزایش نقد شوندگی، گردش بهینه و موثر منابع مالی 

موجود در بازار رسمایه و در راستای تاثیرگذاری و ارتقای حداکرثی متغیرهای کالن اقتصادی، اقدام به بررسی و طراحی سازوکار فروش تعهدی کرده 

است. فروش تعهدی در دنیا که با عنوان فروش اســتقراضی )Short Selling( شناخته می شود، روشی است که در آن فروشنده مطابق با قرارداد 

فروش تعهدی، به وکالت از مالک اوراق بهادار نسبت به فروش اوراق بهادار در بورس اقدام می کند. در این مقاله الگوی ارائه شده در این طرح معرفی شده است که 

در ادامه می خوانید:

دی
عه
ش ت

فرو

الگوی فروش استقراضی متعارف در 
حالت کلی

ـــتقراضی  ـــروش اس ـــی ف ـــارف جهان ـــدل متع در م

)Short Selling(، رابطـــه بیـــن فروشـــنده و مالـــک 

اوراق بهـــادار بـــه شـــکل اســـتقراض تعریـــف 

می شـــود؛ به طوری کـــه فروشـــنده بـــا قـــرض 

کـــردن اوراق بهـــادار از مالـــک و پرداخـــت بهـــره 

از پیـــش تعیین شـــده، بـــه فـــروش اوراق بهـــادار 

ــان حســـب  ــر زمـ ــرده و در هـ ــدام کـ ــازار اقـ در بـ

درخواســـت مالـــک یـــا بـــه تشـــخیص خـــود 

نســـبت بـــه بازخریـــد و عـــودت اوراق بهـــادار اقـــدام 

می کنـــد. )تصویـــر 1(

رسمایه گــذاران بــا پیش بینــی کاهــش قیمت 

اوراق بهــادار در آینده و از طریق ســازوکار فروش 

اســتقراضی، اقدام به اســتقراض اوراق بهادار و 

فروش آن در بازار می کنند. به طوری که اگر قیمت 

اوراق بهادار مطابق انتظــار رسمایه گذار کاهش 

یابــد، رسمایه گذار بــا خرید مجــدد اوراق بهادار 

مذکور به قیمت کمرت و تحویل آن به مالک )قرض 

دهنده( اولیه، از اختالف قیمت خریدوفروش سود 

کسب می کند. از دیگر مزایای فروش استقراضی 

می توان به پوشش ریسک و افزایش نقد شوندگی 

بازار نیز اشاره کرد.

با توجه به مشکالت فقهی روش متعارف جهانی و 

به منظور ایجاد روشی مشابه فروش استقراضی که 

مطابق با اصول رشعی و فقهی باشد، پیش ازاین 

دو الگــو، یکی مبتنی بر قرارداد ســلف و دیگری 

مبتنی بر قــرارداد اختیــار معامله بــه ترتیب در 

تاریخ های 1390/10/28 و 1397/11/29 به 

تایید کمیته محرتم فقهی سازمان بورس و اوراق 

بهادار رسیده است. در روش اول که مبتنی بر دو 

عقد بیع و سلف اســت، ابتدا مالک اوراق بهادار 

خــود را با قیمــت روز به صورت نقد به فروشــنده 

اســتقراضی می فروشد، ســپس هامن مقدار از 

اوراق بهادار مشابه را به صورت سلف )برای مثال 

سه ماهه( از فروشنده استقراضی یا شخص دیگری 

خریداری می کند . در ایــن روش قیمت قرارداد 

سلف به صورتی تعیین می شود تا سود تقسیمی 

مورد انتظار و همچنین مبلغی به عنوان جایگزین 

بهره، برای مالک در نظر گرفته شــود. همچنین 

به منظور پیشگیری از شبهه بین العینه، بیع سلف 

در بیع اول رشط منی شود و مالک مجاز است در 

هر زمان نسبت به خرید قرارداد سلف و فروش نقد 

اوراق بهادار پایه آن اقــدام کند. با توجه به اینکه 

فروشــنده اســتقراضی می تواند قرارداد سلف را 

به شخص دیگری بفروشــد و اوراق بهادار پایه را 

از شــخص دیگری به صورت نقد خریداری کند ، 

حضور شخص ســوم و هم زمانی انجام معامالت، 

پیچیدگی این الگو و همچنین عملیاتی شــدن 

آن را دشوار می کرد. در خصوص راهکار مبتنی بر 

قرارداد اختیار معامله، ابتدا باید انتقال مالکیت 

از دارنــده اوراق )معادل قرض دهنــده در رویکرد 

خارجی فرآیند فروش اســتقراضی( به متقاضی 

فروش استقراضی انجام شده )معامله اول( و سپس 
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تصویر 2: ثبت اطالعات در سامانه تأمین

مالکمالک
سامانه تامین

(کارگزار) تعداد اوراق بهادار قابل فروش تعهدی

مناد معامالتی

محل رسمایه گذاری وجوه حاصل از فروش

نرخ تشویقی

ثبت مشخصات اوراق بهادار قابل فروش تعهدی

فروش تعهدی اوراق بهادار موضوع خرید اعتباری در صورتی با موافقت کارگزار اعتباردهنده مجاز است که در زمان ثبت سفارش فروش تعهدی توسط مالک در سامانه تأمین، حساب 
تضمین مالک نزد کارگزاری، حداقل دو برابر بدهی تجاری وی باشد.

دی
عه
ش ت

فرو
فروشنده استقراضی نسبت به فروش اوراق بهادار 

در بازار عادی اقدام کند  که در ادامه به مشکالت 

پیاده سازی این روش  اشاره می شود:

1-احتامل عــدم انجام فروش اســتقراضی پس از 

انتقال مالکیت:

در این روش، انتقال مالکیت از دارنده اوراق بهادار 

به متقاضی فروش استقراضی در یک بازار جداگانه 

به نام بازار تأمین انجام می شود و سپس فروشنده 

استقراضی در بازار عادی، اوراق بهادار منتقل شده 

را به فروش می رســاند. به دلیل تفکیک دو بازار، 

ممکن اســت علی رغم انجام معامله اول، معامله 

دوم صورت نگرفته و لذا الزم باشد معامله اول نیز 

مورد تایید قرار نگیرد. این موضوع عالوه بر ایجاد 

عدم اطمینان برای رسمایه گذاران در بلندمدت، 

مشــکالت فنی و کســب وکاری فراوانی به همراه 

خواهد داشت.

2-ریسک نوسان قیمت دارایی در فاصله معامله 

بین بازار تامین و بازار عادی:

به دلیل جدا بودن دو بازار تامین و عادی، احتامل 

نوسان قیمت در مدت زمان بین معامله اول و دوم 

وجود داشــته و رسمایه گذار را با ریســک نوسان 

قیمت مواجه می سازد؛ که این موضوع می تواند 

به جذابیــت و درنتیجه عمق این بــازار صدماتی 

جدی وارد کند.

3-افزایش هزینه های معامالتی:

لزوم انجــام چند معاملــه در ایــن روش، موجب 

افزایــش هزینه هــای معامالتی اعــم از کارمزد و 

مالیات شده که خود از جذابیت فروش استقراضی 

خواهد کاست.

با توجه به محدودیت های ذکرشده، طرح جدیدی 

که نیازمند انتقال مالکیت بین دارنده ورقه بهادار 

و متقاضی فروش اســتقراضی نباشد، در دستور 

کار بورس تهران قرار گرفت. در راهکار جایگزین 

که مبتنی بر عقد وکالت بوده و بانام فروش تعهدی 

در مورخ 1398/02/11 در کمیته محرتم فقهی 

تصویب شده است، متقاضی فروش استقراضی 

به وکالت از مالک اوراق بهادار و به نام او، به فروش 

اوراق بهادار مشخصی اقدام کرده و موظف است 

در زمان مشخص )در رسرســید( یا به درخواست 

مالک و یا به تشخیص خود )اختیار( تا رسرسید، 

اوراق بهادار فروخته شده را به نام مالک بازخرید 

کند . مالکان اوراق بهادار که متایــل دارند اوراق 

تحت مالکیت خود را جهت انجام معامالت فروش 

تعهدی در اختیار سایر فعاالن بازار قرار دهند، نوع 

و تعداد ورقه بهادار را در بازار تامین اعالم می کنند. 

)تصویر 2(

 متقاضیـــان نیـــز به واســـطه کارگـــزار خـــود، 

ـــالت  ـــام معام ـــت انج ـــود جه ـــادار موج از اوراق به

فـــروش تعهـــدی آگاهـــی پیـــدا می کننـــد. 

ثبـــت مشـــخصات اوراق بهـــادار جهـــت فـــروش 

ـــک اوراق  ـــن توســـط مال تعهـــدی در ســـامانه تأمی

بهـــادار و ثبـــت ســـفارش فـــروش تعهـــدی توســـط 

متقاضـــی، به منزلـــه قبـــول مفـــاد قـــرارداد 

ــن در  ــود. همچنیـ ــد بـ ــدی خواهـ ــروش تعهـ فـ

ـــدات  ـــه تعه ـــوط ب ـــک مرب ـــش ریس ـــتای پوش راس

ــف  ــی موظـ ــالت، متقاضـ ــته از معامـ ــن دسـ ایـ

اســـت وجـــه تضمیـــن اولیـــه ای مطابـــق اطالعیـــه 

بـــورس نـــزد کارگـــزار قـــرار  دهـــد کـــه ایـــن مقـــدار، 

ــادار  ــت اوراق بهـ ــرات قیمـ ــا تغییـ ــب بـ متناسـ

مبنـــای فـــروش تعهـــدی در پایـــان هـــر روز و 

ـــر 3( ـــود. )تصوی ـــل می ش ـــه تعدی ـــورت روزان به ص

تصویر 3: فرایند فروش تعهدی

بازار

لحاظ رسرسید جدید برای هر روز معامالتی

حساب عملیاتی مالک

کارگزار یکسان برای متقاضی و مالک در فاز اول

فروش اوراق در بازار توسط متقاضی به نام مالک

مبلغ حاصل از فروش اوراق

متقاضی
سامانه برخط

(کارگزار)

وجه تضمین اولیه

12

3
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تصویر 6: تسویه نهایی پیش از رسرسید: به درخواست متقاضی

بازار

3- سایر منابع متقاضی

حساب های عمالتی
1- مالک

2- متقاضی

متقاضی

خرید اوراق از بازار
 به بانک مالک

بازگرداندن مازاد وجوه حساب های 
عملیاتی، در صورت وجود

محل تامین مبلغ مورد 
نیاز برای خرید اوراق

تخصیص

تصویر 4: مصارف وجوه حاصل از فروش تعهدی

سود حاصل از رسمایه گذاری

سپرده بانکی

ETF با درآمد ثابت

مبلغ حاصل از فروش اوراق در بازار عادی

متقاضی نرخ تشویقی

مالک

وجه تضمین الزم

عدم رسمایه گذاری

تصویر 5: تسویه نهایی پیش از رسرسید: به درخواست مالک

مالک

تخصیص

کارگزار
(سامانه تامین)

بازار

3- سایر منابع متقاضی

حساب های عمالتی
1- مالک

2- متقاضی

متقاضی

اعالم دستور بازپرس دهی 
اوراق به متقاصی از سوی مالک

خرید اوراق از بازار
 به بانک مالک

1

ارسال درخواست 
بازپس گیری اوراق

بازگرداندن مازاد وجوه حساب های 
عملیاتی، در صورت وجود

محل تامین مبلغ مورد 
نیاز برای خرید اوراق

23

دی
عه
ش ت

فرو

 وجـــه حاصـــل از فـــروش تعهـــدی اوراق متعلـــق 

ــغ  ــت مبلـ ــق برداشـ ــا حـ ــوده، امـ ــک بـ ــه مالـ بـ

ـــغ را  ـــن مبل ـــد ای ـــا می توان ـــدارد و رصف ـــور را ن مذک

بـــه نفـــع خـــود رسمایه گـــذاری کنـــد. براســـاس 

ــدی در  ــروش تعهـ ــالت فـ ــتورالعمل »معامـ دسـ

بـــورس اوراق بهـــادار تهـــران و فرابـــورس ایـــران« 

مصـــوب 1398/03/01، دو گزینـــه ســـپرده 

بانکـــی و ETF هـــای بـــا درآمـــد ثابـــت، جهـــت 

رسمایه گـــذاری وجـــوه حاصـــل از فـــروش تعهـــدی 

مجـــاز شـــمرده شـــدند. به منظـــور افزایـــش 

جذابیـــت معامـــالت فـــروش تعهـــدی، مطابـــق 

دســـتورالعمل مربوطـــه، مالـــک می توانـــد 

بخشـــی از ســـود رسمایه گـــذاری فـــوق را در قالـــب 

نـــرخ تشـــویقی بـــه متقاضـــی فـــروش اســـتقراضی 

پرداخـــت کنـــد . )تصویـــر 4(

 بنـا بـر مکانیـزم طراحی شـده، در صـورت 

درخواسـت مالـک و یـا بنابـر متایـل متقاضـی 

تـا رسرسـید امـکان بازخریـد اوراق و عـودت آن 

بـه مالـک وجـود دارد. هامننـد فـروش تعهـدی، 

بازخریـد اوراق )به منظـور تحویـل بـه مالـک(، 

بـه نـام خـود مالـک و توسـط متقاضـی انجـام 

می شـود. منابـع الزم جهـت تأمین خریـد مذکور 

ابتـدا از محـل وجـوه حاصـل از فـروش تعهـدی 

اوراق تامین می شـود و در صـورت عدم کفایت، از 

حسـاب وجه تضمین متقاضی، برداشـت صورت 

می گیـرد. چنانچـه بازهـم مبلـغ مذکـور کافـی 

نباشـد، متقاضی موظف اسـت نسـبت بـه تامین 

مابقـی آن اقـدام کنـد . در ادامـه فرآینـد تسـویه 

نهایـی در دو حالـت منایـش داده شـده اسـت. 

)تصاویـر 5 و 6(
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 در این نوشتار سعی شده است کلیات مربوط به 

طرح معامالت فروش تعهدی توضیح داده شود. 

جزئیات فرایندهــای اجرائی و موارد اســتثنا در 

معامالت فروش تعهدی به تفصیــل در دوره های 

آموزشــی متعددی که برای عموم رسمایه گذاران 

و نهادهای مالی برنامه ریزی شده است، توضیح 

داده خواهد شد. همچنین با توجه به مسئولیت 

بــورس تهــران در این پــروژه، تاکنــون اقدامات 

بسیاری در این خصوص انجام شده که از آن جمله 

می توان به تهیــه دســتورالعمل مربوطه، منونه 

قراردادهای موردنیاز و برگزاری جلســات متعدد 

با ارکان بازار و رشکت هــای ارائه دهنده خدمات 

برخــط )OMS( اشــاره کرد که بــا پیگیری های 

صورت گرفتــه، دســتورالعمل نهایــی در تاریخ 

1398/03/01 به تصویــب هیات مدیره محرتم 

سبا رسیده  اســت. الزم به ذکر است که مطابق با 

مفاد دستورالعمل فعلی، انجام معامالت فروش 

تعهدی رصفا از طریق ســامانه برخط کارگزاران 

امکان پذیر خواهد بود. لذا به منظور رفع ابهامات 

 )OMS( رشکت های ارائه دهنده خدمات برخط

به عنــوان تهیه کننــدگان زیرســاخت های فنی 

موردنیاز، مستندات رویه  اجرایی معامالت مذکور 

نیز توســط رشکت بورس تهران تهیه و در اختیار 

آن ها قرارگرفته است.

رشکت بــورس اوراق بهادار تهــران به عنوان یکی 

از بزرگ ترین پیشــگامان معرفــی ابزارهای نوین 

مالــی در بــازار رسمایه ایــران، همــواره درصدد 

افزایــش کارایی بــازار از طریق معرفــی ابزارها و 

مکانیزم های جدید معامالتی برآمده تا پاسخگوی 

نیازهای فعاالن بازار باشد و مشارکت حداکرثی 

رسمایه گذاران در بازار رسمایه و نهایتا اقتصاد کشور 

را رقم زند. در آینده نیز این مسیر با جدیت هر چه 

بیشرت ادامه خواهد یافت.

تصویر 7: تسویه نهایی در رسرسید

تخصیص
کارگزار

(سامانه تامین)

بازار

3- سایر منابع متقاضی

حساب های عمالتی
1- مالک

2- متقاضی

متقاضی

اعالم دستور بازپرس دهی 
اوراق به متقاصی از سوی مالک

خرید اوراق از بازار
 به بانک مالک

بازگرداندن مازاد وجوه حساب های 
عملیاتی، در صورت وجود

محل تامین مبلغ مورد 
نیاز برای خرید اوراق

12
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ش ت

فرو
برخـالف مـدل متعـارف فـروش اسـتقراضی کـه 

بدون رسرسید است، در روش فروش تعهدی، یک 

رسرسید مشخص، تعیین و در مشخصات قرارداد 

توسـط بـورس اعـالم می شـود. الزم به ذکر اسـت 

رسرسـید تعییـن شـده به صـورت تعـداد روزهـای 

تقویمـی یـا معامالتـی تعریـف می شـود. بـه ایـن 

معنی کـه اگر رسمایه گـذار به طور مثـال در تاریخ 

1398/08/01 اقـدام بـه فـروش تعهـدی کنـد  و 

رسرسـید تعییـن شـده، معـادل 30 روز تقویمـی 

باشد، تاریخ رسرسید قرارداد وی 1398/08/30 

خواهـد بـود. یـا اگـر شـخص دیگـری در تاریـخ 

1398/08/02 نسـبت بـه فروش تعهـدی اقدام 

کند ، رسرسید قرارداد وی 1398/09/01 تعیین 

می شـود.

نکته مهم دیگر مربوط به رسرسید قرارداد است. 

در رسرســید باید متامــی قراردادهــای مربوطه 

تسویه نهایی شوند. مطابق دستورالعمل و براساس 

زمان بندی تســویه نهایی اعالمی در مشخصات 

قرارداد، ابتدا به متقاضی اجازه خرید اوراق بهادار 

موضوع قــرارداد داده می شــود و در صورت عدم 

اجرای تعهدات، کارگــزار متقاضی ملزم به خرید 

اوراق به نام مالک اســت. لذا نقش کارگزاران در 

زمان تســویه نهایی قرارداد فروش تعهدی بسیار 

حائز اهمیت است. )تصویر 7(
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ــای  ــر ابزاره ــال اخی ــد  س در چن

جدیــد و متنوعــی همچــون آتی 

ــد و  ــار خری ــهام و اختی ــبد س س

فــروش در بــازار رسمایه ایــران راه 

ــه  ــار توج ــن ب ــه ای ــه ک ــت. آنچ ــده اس ــدازی ش ان

متولیــان توســعه بــازار رسمایــه ایــران را بــه خــود 

ــا  ــدی" ب ــروش تعه ــت روش  "ف ــرده اس ــب ک جل

کاربرد "فروش اســتقراضی" اســت. از آنجایی که 

"فــروش اســتقراضی" شــالوده و اســاس "فــروش 

تعهدی" اســت، بــه همین منظــور در این نوشــتار 

ابتــدا ابزار "فــروش اســتقراضی" را ترشیح منوده 

و ســپس بــه معرفــی "فــروش تعهــدی" پرداختــه 

می شود.

فروش استقراضی چیست؟
ــذاری و  ــک روش رسمایه گ ــتقراضی ی ــروش اس ف

اســرتاتژی معامالتــی پیرشفتــه اســت کــه اغلــب 

مــورد اســتفاده رسمایه گــذاران و معامله گــران 

باتجربــه قــرار داشــته و عمومــاً بــا رویکــرد 

ســوداگری از آن اســتفاده می گــردد. بــا این حال 

ایــن روش معامالتــی، مــورد توجه رسمایه گــذاران 

ــی  ــی و حت ــن مال ــرای تأمی ــوی ب ــران پرتف و مدی

ــد. ــز می باش ــک نی ــش ریس پوش

فــروش اســتقراضی را می تــوان در مقابــل خریــد 

اعتبــاری قــرار داد بــه ایــن صــورت کــه در خریــد 

اعتبــاری، منابــع مالــی مــورد نیــاز خریــد از 

دیگران تأمین شــده ولــی در فروش اســتقراضی، 

ســهام یــا دارایــی مــورد نظــر جهــت فــروش مــورد 

ــرد. ــرار می گی ــن ق تأمی

بــرای رشح ایــن روش، فــرض کنیــد شــام در بــازار 

رسمایــه مشــغول فعالیــت بــوده و تعدادی ســهام 

داشــته باشــید و باتوجه بــه پارامرتهــای گوناگون 

و شــناخت شــام از بــازار و ســایر عوامــل تأثیرگذار 

بــر بــازار، پیش بینــی شــام بــرای ارزش آینــده 

ســهامی کــه دراختیــار داریــد مبلغــی بیــش از آن 

ــازار ســهام شامســت،  ــی ب چــه کــه قیمــت کنون

می باشــد. از طرفــی فــردی دیگــر در بــازار رسمایه 

وجــود دارد کــه با توجــه بــه رشایــط و عوامــل 

ــام  ــهام ش ــد ارزش س ــی می کن ــدد پیش بین متع

در آینــده دچــار نــزول خواهــد شــد. از ایــن پــس 

شــام را مالــک و فــرد مقابلتــان را رسمایه گــذار 

ــی  ــتقراضی روش ــروش اس ــم. ف ــاب می کنی خط

ــک  ــود درآن مال ــاص خ ــرد خ ــا رویک ــه ب ــت ک اس

تعــدادی از ســهام خــود را بــه رسمایه گــذار قــرض 

می دهــد و در مقابــل رسمایه گــذار موظــف اســت 

کــه عیــن ســهام مزبــور را تــا تاریــخ رسرســید بــه 

شــام بازگردانــد. آنچــه در ایــن فاصلــه زمانــی رخ 

می دهــد، ســود یــا زیــان رسمایه گــذار مزبــور 

ــان  ــال درپای ــر ح ــی در ه ــد. ول ــن می کن را تعیی

ــردد  ــاز می گ ــک ب ــوان مال ــه عن ــام ب ــه ش ــه ب آنچ

عین ســهام شــام و بهره از پیــش تعیین شــده این 

ــود. اســتقراض خواهــد ب

الزم بــه ذکــر اســت کــه خطــر زیــان بــرای 

ــدگاه  ــتقراضی از دی ــروش اس ــذار در ف رسمایه گ

آناهیتا شرفی
دانشجوی مدیریت مالی
دانشگاه عالمه  طباطبائی
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نظــری نامحــدود اســت، زیــرا قیمــت هــر دارایــی 

ــد. در نتیجــه  ــود کن ــد صع ــت می توان ــا بی نهای ت

فــروش اســتقراضی دارای نســبت ریســک بــه 

ــد  ــه می توان ــرا ک ــت، چ ــادی اس ــیار زی ــازده بس ب

ســود بســیار چشــمگیری یــا زیــان بســیار رسیع و 

ــد. ــته باش ــراه داش ــه هم ــدودی ب نامح

بــرای منونــه، رسمایه گــذاری را تصــور کنیــد کــه 

تعــداد 100 ســهم را کــه هر یــک به مبلــغ 1200 

ریــال معاملــه می شــود اســتقراض می کنــد زیــرا 

پیش بینــی او از آینــده قیمــت ایــن ســهم نزولــی 

ــش از  ــا پی ــهم ت ــر س ــر ارزش ه ــال اگ ــت. ح اس

رسرســید تــا 1450 ریــال افزایــش یابــد ولــی 

مجــدداً رونــدی نزولــی در پیــش گیــرد بــه طــوری 

کــه قیمــت آن بــه رقــم 1100 ریــال رســیده و 

ــدام  ــهام اق ــد س ــه بازخری ــبت ب ــذار نس رسمایه گ

کنــد، در ایــن صــورت رسمایه گــذار بــه انــدازه 

تفاوت قیمت فروش ســهام و بازخریــد آن )1200 

ــه ازای  ــال ب منهــای 1100 ریــال یعنــی 100 ری

هــر ســهم( ســود خواهــد کــرد. حــال تصــور 

ــال قبــل رسمایه گــذار  ــط مث ــن رشای ــا ای ــد ب کنی

مجبــور بــه بازخریــد ســهام در قیمــت هــر ســهم 

1450 ریــال شــود. در ایــن صــورت رسمایه گــذار 

ــان 250 ریالــی مواجــه  ــا زی ــه ازای هــر ســهم ب ب

خواهــد شــد.

بدیــن ترتیــب می تــوان گفــت اگر چــه فــروش 

ــذاری  ــا رسمایه گ ــاد ب ــودآوری زی ــتقراضی س اس

انــدک بــه همــراه دارد و حتــی می توانــد بــه 

عنــوان ابــزاری جهــت پوشــش ریســک مــورد 

اســتفاده قــرار گیــرد، ولــی بــه طــور بالقــوه زیــان 

آن نامحــدود بــوده و ممکــن اســت اخطاریــه 

ــه همــراه  ــرای رسمایه گــذار ب ــه را ب ــش ودیع افزای

ــد. ــته باش داش

فرآیند فروش استقراضی
ضی معمــوالً بــا  ســتقرا ینــد فــروش ا فرآ

واســطه گری رشکت هــای کارگــزاری انجــام 

می شــود، بدیــن صــورت کــه مالکان مشــخصات 

ســهامی را کــه مایــل هســتند وام بدهنــد بــه 

ــی در  ــت وام ده ــرده و جه ــالم ک ــا اع کارگزاری ه

ــر  ــویی دیگ ــد. از س ــرار می دهن ــا ق ــار آن ه اختی

رسمایه گــذاران بــه رشکت هــای کارگــزاری 

ــه وارد  ــاب ودیع ــاح حس ــا افتت ــرده و ب ــه ک مراجع

ــا  ــی اســتقراضی می شــوند و ت ــت معامالت وضعی

زمــان بازگردانــدن ســهام )که معمــوالً افــق زمانی 

طوالنــی نداشــته و بــه طــور معمــول زیــر یــک ماه 

اســت( ایــن وضعیــت ادامــه می یابــد. در فــروش 

اســتقراضی متــام حقــوق مالکیتــی بــه جــز حــق 

ــق دارد. ــهام تعل ــک س ــه مال ــان ب رأی همچن

در فروش اســتقراضی برخــالف روندهای معمول 

معامــالت بــازار رسمایــه که ابتــدا ســهم خریداری 

شــده و ســپس بــه فــروش می رســد، رسمایه گــذار 

ابتدا ســهام را فروخته و ســپس آن هــا را خریداری 

می کنــد. رسمایه گذارانــی کــه اقــدام بــه فــروش 

اســتقراضی می کننــد، بــرای پوشــش زیان هــای 

حاصــل از افزایــش قیمــت در طــول دوره ی 

فــروش اســتقراضی ملــزم بــه ارســال ودیعــه نــزد 

ــت  ــان وضعی ــا پای ــتند و ت ــود هس ــزاری خ کارگ

فــروش اســتقراضی منی تواننــد وجه نقــد حاصل 

از فــروش و ودیعــه را از حســاب خود خــارج کنند. 

باتوجــه بــه این مطلــب که در فــروش اســتقراضی 

وام از جنــس ســهام می باشــد و ارزش ســهام 

متغیــر اســت، بــا افزایــش قیمــت ســهام حســاب 

ودیعــه کاهــش می یابــد. اگــر ودیعــه کمــرت از 

ســطح حداقل ودیعــه شــود، رسمایه گــذار اخطار 

افزایــش ودیعــه دریافــت می کنــد.

در پایــان وضعیــت اســتقراضی نیــز رسمایه گــذار 

موظــف اســت کــه عیــن ســهام را جایگزیــن کرده 

و بــه همــراه ســود نقــدی پرداخــت شــده در طــول 

ــک  ــه مال ــتقراضی ب ــروش اس ــت ف دوره ی وضعی

ســهام بازگردانــد.

فروش تعهدی، جایگزین فروش 
استقراضی در ایران

بـه جهـت الزامـات فقهـی، اسـتفاده از فـروش 

اسـتقراضی به مانند آنچـه در دیگر کشـورها مورد 

اسـتفاده قـرار می گیـرد، امکان پذیر نیسـت ولی 

از طـرف دیگـر وجـود ابـزاری بـا کاربـرد فـروش 

اسـتقراضی بـرای بـه تعـادل رسـاندن بـازار و دو 

طرفـه کـردن آن رضورت داشـت. به همیـن دلیل 

از سـال های پیـش سـعی گردیـد بـا اسـتفاده از 

الگوهـای مختلـف مانند الگوی سـلف یـا الگوی 

اختیار معامله، روشـی مشـابه فروش استقراضی 

کـه بـا مشـکالت فقهـی مواجـه نباشـد، ایجـاد و 

توسـعه یابد.

ــه دو  ــود آنک ــا وج ــی و ب ــن تالش ــم چنی ــی رغ عل

ــرار  ــد ق ــورد تأیی ــور از لحــاظ فقهــی م طــرف مزب

ــا مشــکالتی  ــی ب گرفــت، اجــرای طرح هــای قبل

مواجــه بــود به طــوری کــه یــا کارکــرد اصلــی 

فــروش اســتقراضی را نداشــته یــا اجرایــی منودن 

ــود. ــن نب آن ممک

خوشــبختانه در ســال های اخیــر، بــا دســتور 

ــورس و اوراق بهــادار،  ریاســت محــرتم ســازمان ب

بــا ارائــه ایــده جدیــدی بــر مبنــای طــرح وکالــت، 

فرآینــدی مشــابه فــروش اســتقراضی کــه فــروش 

تعهــدی نــام گرفــت، عــالوه بــر اخــذ تائیدیــه 

ــز قابلیــت تحقــق  ــی نی ــدگاه اجرای فقهــی، از دی

یافــت.

در فــروش تعهــدی، برخالف فــروش اســتقراضی 

معمــول کــه در آن مبنــای کار، اســتقراض ســهام 

ــن اســت،  ــه رشط پرداخــت بهــره معی ــک ب از مال

عقــد وکالتــی بیــن مالــک و رسمایه گــذار شــکل 

می گیــرد.

یعنــی مالــک ســهام بــا دادن وکالــت و ســایر 

رشایــط قــرارداد فــروش تعهــدی بــه رسمایه گــذار 

ــود(  ــده می ش ــی نامی ــن روش متقاض ــه در ای )ک

ایــن اجــازه را می دهــد کــه بــا فــروش ســهام تحت 

متلــک وی و به نــام او، بــه اهداف اســرتاتژی های 

معامالتــی خــود دســت یابــد و تــا تاریخ رسرســید 

و در هــر زمانــی کــه مالــک ســهام خــود را طلــب 

کنــد، عیــن ســهام فروختــه شــده را بــه نــام مالک 

بازخریــد منایــد.

ــه  ــت ک ــورت اس ــن ص ــد کار بدی ــی رون ــه عبارت ب

مالــک نــوع و تعــداد ســهامی را کــه مایــل اســت 

جهت انجــام معامالت فــروش تعهــدی در اختیار 

ســایر فعــاالن بازار قــرار دهــد در ســامانه ای تحت 

عنــوان ســامانه تأمیــن ثبــت کــرده و متقاضیــان 

ــع  ــا مطل ــود از آن ه ــط خ ــامانه بر خ ــق س از طری

شــده و با عقــد وکالــت بــه فــروش آن ســهام اقدام 

می مناینــد.

در ایــن بیــن آنچــه حاصــل خریــد و فروش ســهام 

ــذار  ــان رسمایه گ ــا زی ــود ی ــوان س ــه عن ــت، ب اس

شناســایی خواهــد شــد. از طــرف دیگــر، مالــک 

اوراق بهــادار در بیــن زمــان فــروش و بازخریــد 

اوراق بهــادار تحــت مالکیت خــود، وجــوه حاصل 

از فــروش تعهــدی را در قالــب صندوق هــای 

رسمایه گــذاری بــا درآمــد ثابــت قابــل معاملــه 

یــا ســپرده های بانکــی، رسمایه گــذاری بــدون 

ــردد. ــد می گ ــود آن بهره من ــرده و از س ــک ک ریس

ــی منــودن روش  ــه منظــور اجرای ــب ب ــن ترتی بدی

فــروش تعهــدی، پــس از تأییــد ایــن مــدل از 

دیــدگاه فقهــی، پیش نویــس دســتورالعمل 

مربوطــه در کمیتــه تدویــن مقــررات ســازمان 

بــورس و اوراق بهــادار، بــا حضــور بخش هــای 

مختلف ایــن ســازمان و منایندگان رشکــت بورس 

ــت  ــاوری، رشک ــت فن ــت مدیری ــورس، رشک و فراب

ســپرده گذاری مرکــزی، کانــون کارگــزاران و 

رشکت هــای ارائــه دهنــده خدمــات معامــالت 

بر خــط بررســی شــد.

ــدی اوراق  ــروش تعه ــتورالعمل ف ــت "دس در نهای

بهــادار در بــورس اوراق بهــادار تهــران و فرابورس" 

در اول خــرداد مــاه 1398 بــه تصویــب هیــأت 

مدیــره ســازمان بــورس رســید و در تاریــخ 30 

ــاس آن،  ــر اس ــد و ب ــالغ ش ــاه 1398 اب ــرداد م م

رئیس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار از راه اندازی 

فــروش تعهــدی ســهام تــا پایــان ســال 1398 در 

ــرب داد. ــه خ ــازار رسمای ب

در حــال حــارض نیــز ســازمان بــورس در حــال 

ــزاری در  ــی و نرم اف ــدارکات فن ــاد ت ــری ایج پیگی

ایــن زمینه اســت تا نیــاز فنــی اســتفاده کنندگان 

ــرآورده  ــه را ب ــازار رسمای ــه ب ــازه وارد ب ــن روش ت ای

ــد. کن

ــدی  ــروش تعه ــدن ف ــه ش ــه اضاف ــت ک ــد اس امی

بــه بــازار رسمایــه ایــران، در راســتای ســودآوری و 

پوشــش ریســک به فعــاالن این بــازار کمــک کرده 

و بــا افزایــش کارایــی بــازار، بــه تعــادل بیشــرت آن 

بیانجامــد.
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دالیل راه اندازی فروش استقراضی در بازار رسمایه 

ایران چه بود و از چه زمان اجرای آن پیشنهاد شد؟

فروش تعهدی تا حد زیادی شــبیه به فروش استقراضی یا 

Short Sell متعارف در بازار رسمایه دیگر کشــورها اســت 

که در بســیاری از بورس های دنیا وجــود دارد. وقتی نگاه 

می کنیم به بورس های دنیا متوجه می شویم که در بسیاری 

از این بورس ها در کنار روش هایی مانند دامنه نوسان ایستا 

و پویا و غیره، تثبیت کننده های خودکاری را در اختیاردارند 

که عملکرد آن ها در مواردی نسبت به دامنه نوسان قیمت، 

بهرت و منطقی تر اســت. زیرا دامنه نوسان به طورمعمول با 

توجه به کارکردی که دارد، موجب ایجاد صف خرید و صف 

فروش و کاهش نقدشوندگی می شود که اثر سوئی محسوب 

می شود.

 برای منونه در دیگر بورس ها، در حال حارض سه تثبیت کننده 

خودکار معروف وجود دارد. نخســت خرید اعتباری که در 

یکی از مهم ترین تحوالت بازار رسمایه ایران در سال های اخیر، بسرتســازی قانونی جهت طراحی و استفاده از 

ابزارهای جدید است. در همین راستا پس از ارائه راهکارهای متفاوت برای ایجاد ابزاری با کاربرد فروش استقراضی 

در بازار رسمایه کشور، با دستور ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، اجرایی شدن فرایندی با نام »فروش تعهدی« 

در دستور کار سازمان و کمیته فقهی و بورس قرار گرفت. نظر به طراحی دستورالعمل مربوط به آن و تایید کمیته 

فقهی، به نظر می رسد در سال جاری شاهد رومنایی از یکی از ابزارهای قابل توجه در بازار رسمایه ایران باشیم. باهدف بررسی زوایای 

بیشرت این طرح و آشنایی با کارکرد آن با دکرت مسلم پیامنی یکی از اعضای کمیته راه اندازی این طرح و عضو هیات علمی دانشگاه 

عالمه طباطبائی به گفتگو نشسته ایم که مرشوح آن را در ادامه می خوانید:

در گفتگوی اختصاصی »ماهنامه بورس« بررسی شد:

فروش تعهدی جایگزینی مناسب برای فروش استقراضی

فروش تعهدی تا حد 

زیادی شبیه به فروش 

 Short Sell استقراضی یا

متعارف در بازار رسمایه 

دیگر کشورها است که در 

بسیاری از بورس های دنیا 

وجود دارد

34

بازار رسمایه ایران وجود دارد و البته نقدهایی نیز متوجه آن 

بوده و همواره در حال اصالح است. روش بعدی بازارگردانی 

است که این هم از مدت ها قبل در بازار رسمایه ایران به طور 

محدود وجود داشت و اخیرا استفاده از آن بیش از قبل مورد 

توجه قرار گرفته است. روش سوم، فروش استقراضی است 

که تا پیش ازاین در ایران وجود نداشت.

در خرید اعتباری این امکان فراهم می شود تا معامله گران 

فاقد منابع مالی، طبق پیش بینی خود که قاعدتا پیش بینی 

وقوع روند صعودی است، وارد بازار شده و این حضور باعث 

می شود روند نزولی بازار فرایند کندتری به خود بگیرد.

فروش استقراضی برعکس این رشایط اســت. در این روش 

افرادی که پیش بینی نزول از بازار داشته ولی سهمی ندارند که 

از فروش آن سودی کرده و سپس ارزان تر خریداری کنند، در 

معامالت فروش استقراضی واردشده و با این حضور خود باعث 

می شوند روند صعودی بازار شیب مالیم تری به خود بگیرد.

منیژه حیاتی
عضو هیات تحریریه
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این دو روش رویکرد عمدتاً میان مدت بلندمدت دارند ولی 

بازارگردان در کوتاه مدت نقد شوندگی سهم را تامین می کند 

و نوسانات سهم را تا می تواند کاهش می دهد.

بنابراین ازیک طرف ازنظر تکمیل این سه کارکرد و از طرف 

دیگر با توجه به اینکه در جلســات مشرتک با فعالین بازار، 

معموال فعاالن بازار نسبت به یک طرفه بودن بازار رسمایه ایران 

گله مند بودند به طوری که تنها روش کسب سود را استفاده 

از نوسان قیمت ها در رشایط صعودی در بازار می دانستند، 

راه اندازی روشی مشــابه فروش استقراضی در دستور کار 

قرار گرفت. ذکر این نکته رضوری است که  این انتقاد در آن 

زمان صحیح بود چراکه در آن زمان اوراق مشتقه فعالی مانند 

معامالت آپشن و قرارداد آتی سبد سهام نیز وجود نداشت.

نکته دیگر لزوم باال بردن میزان نفدشوندگی بازار است. در 

فروش استقراضی، مالک سهم، درعین حال که سهم خود 

را قابل معامله اعالم می کند از اینکه سهم به او باز می گردد 

اطمینان خاطر دارد و این فرایند در فروش اســتقراضی به 

افزایش نقدشــوندگی و سهام شــناور آزاد سهام نیز کمک 

می کند زیرا در حال حارض در بســیاری از موارد ســهامدار 

عمده راضی به عرضه ســهم در رشایط صعودی و مقابله با 

حباب قیمتی نیستند چراکه اولویت برای سهامدار عمده 

نگه داری ســهم مدیریتی خود و حضور در مجمع و تثبیت 

کرسی هیات مدیره اســت که فروش استقراضی می تواند 

مبنایی جهت ایجاد انگیزه سهامداران عمده جهت عرضه 

سهام خود به امید امکان بازگشت سهام باشد.

این عوامل به همــراه تاکید دکرت محمــدی رئیس محرتم 

ســازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص لــزوم راه اندازی 

ابزارهای کالسیک هامنند قرارداد آتی سبد سهام، اختیار 

معامله و روش معامالتی فروش استقراضی، منجر به ارائه 3 

طرح جهت اجرایی کردن فروش استقراضی به کمیته فقهی 

سازمان بورس شد. طرح نخست مبتنی بر اوراق سلف و طرح 

دوم مبتنی بر اختیار معامله بود که تصویب شدند ولی در اجرا 

هر دو طرح هم ازنظر کســب وکار و هم از نگاه فنی یکرسی 

مشکالتی ایجاد می کرد.

برای مثال طرح اختیار معامله، لزوم انجــام 4 معامله را به 

همراه داشت. این چهار معامله برای معامله گران مشمول 

کارمزد و مالیات می شــد و رصفه اقتصادی را تا حد زیادی 

از بین می برد.

در طرح سلف نیز یکی از طرفین می توانست اوراق را باز پس 

بگیرد ولی طرف دیگر این اختیار را نداشت؛ بنابراین همواره 

یک طرف بازار دچار عدم تعادل می شد و این در حالی است 

که همواره بازاری به عنوان بازار موفق شناخته می شود که هم 

عرضه و هم تقاضا در آن پررنگ باشد.

دیگر ایراد مطرح در مورد هر دو طرح قبلی، ماهیت متفاوت 

آنها از فروش استقراضی است زیرا در هر دو طرح قبلی الزم 

شخص متقاضی فروش استقراضی مالک سهم شود و تا زمان 

فروش در بازار آن را نگهداری و ریسک نوسان قیمت قبل از 

فروش را بپذیرد که با نفس فروش استقراضی متفاوت است.

بنابراین نیاز به ارائه طرحی جدید وجود داشت؟

بله. طی هم اندیشــی های صورت گرفته، طرحی 

پیشنهاد شــد که بر مبنای آن نه قرضی گرفته می شود و نه 

معامله سلف یا اختیار بسته می شود. در این طرح عمل مورد 

نظر مبتنی بر عقد وکالت صورت می گیرد به این صورت که 

دارنده یا مالک سهام طی یک قرارداد وکالت، به متقاضی، 

این اختیار را می دهد که به وکالت از او سهمی را فروخته و 

ســپس بخرد. در این روش نیازی به طی کردن مسیرهای 

پیشنهادی قبلی نیست به این صورت که بدون نیاز به انتقال 

سهم از مالک به متقاضی فروش یا هامن Short Seller و در 

مرحله بعد فروش سهم توسط متقاضی فروش به بازار و در 

مرحله سوم خرید سهم توســط متقاضی از بازار و درنهایت 

فــروش آن به مالک نیســت. در این روش ســهام موردنظر 

مســتقیم از کد مالک بــه تقاضــای Short Seller به بازار 

عرضه شده و در مرحله بعد به طور مستقیم خرید به کد مالک 

از بازار انجام خواهد شد. در این روش تعداد معامالت کمرت 

شده و مشکالت مربوط به پرداخت کارمزد و مالیات طی چند 

مرحله و ریسک نگهداری سهم حذف می شود.

ایرادی که معموال به ابزارهای نوین گرفته می شــد، 

لزوم وجود معامله و صورت گرفنت معامله است. آیا 

این ایراد در این طرح نیز وجود داشت؟

در طرح اختیار معاملــه بله چنین ایراداتی وجود داشــت 

چون در ایــن روش فروشــنده در رشایطی یک ســهم را به 

فروش می گذارد که آن را در اختیــار ندارد بنابراین چون با 

کد معامالتی او سهامی با آن مشخصات وجود ندارد امکان 

معامله نیز وجود ندارد اما در این طرح، سهم موردنظر با کد 

مالک و دارنده ســهم به فروش گذاشته می شود. بعدازاین 

مرحله در زمان خرید سهام از بازار نیز فروشنده یک نفر در 

بازار است و خریدار نیز هامن مالک اولیه است.

درواقع فروشنده استقراضی ســود و زیان ناشی از 

نوسان را بر عهده می گیرد؟

بله؛ اما نکته مهم در این طرح، لزوم وجود یک رابطه قراردادی 

بین مالک ســهم و فروشــنده اســت. در این طــرح  رابطه 

قــراردادی مزبور مبتنی بر عقد وکالت در نظر گرفته شــد. 

در این بخش کمیته فقهی همکاری بســیار خوبی کرده و 

این امر موجب شد ایرادات واردشده به طرح، به خوبی مورد 

حل وفصل قرار گیرد.

آیا نگرانی سهامدار از بازپس گیری سهمش در موعد 

مقررشــده برای مثال هامن طور که در ابتدا اشــاره 

کردید تا پیش از مجمع برطرف شده است؟

بله. ســاختار این طرح به این صورت است که مالک سهام 

اعالم می کند که سهمی را در اختیار دارد اما فعالً به آن نیازی 

ندارد اما با این رشط که در زمان اعالمــی، به او بازگردانده 

شــود، آن را در اختیــار متقاضی قرار می دهــد. در مقابل 

متقاضی سهام طبق ارزیابی خود به این نتیجه رسیده که 

قیمت سهم کاهشی خواهد بود و قصد دارد از این کاهش 

قیمت به سود خود استفاده کند به این صورت که سهم را از 

مالک دریافت کرده و در بازار می فروشد و در زمان ارزانی آن 

را مجدد خریداری کرده و در اختیار مالک اول قرار می دهد.

مالک این اجازه را به متقاضی می دهد تا به وکالت از او سهم 

مذکور به بازار فروخته شود ولی در حین این وکالت، طرفین 

یکرسی تعهداتی را می پذیرند برای مثال یکی از اصلی ترین 

تعهدات این اســت که متقاضی تعهد می دهد هر زمان که 

 نکته دیگری که اتفاقا در 

کمیته فقهی به درستی به 

آن توجه شد و درنهایت 

راه حل آن را نیز ارائه دادند 

این بود که وکالت اصطالحاً 

عقد جایز است نه الزم. 

به موجب این امر وکیل 

می تواند نظرش را تغییر 

داده و در حین انجام فرایند 

کار، وکالت را نپذیرد؛ 

بنابراین ازآنجاکه وکالت 

جزو عقود الزم نیست 

بنابراین در کمیته فقهی 

تصویب شد که این عقد 

وکالت زیرمجموعه عقدی 

که الزم است قرار گیرد 

مانند عقد صلح.
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مالک اعالم کرد آن سهم را از بازار به نام مالک خریداری کند.

آیا این اجبار اســت؟ و موجب بــروز زیان احتاملی 

متقاضی منی شود؟

 اجبار اســت اما یک مدت زمانی به عنــوان دوره تنفس در 

نظر گرفته شده است. درواقع یک فرصتی به متقاضی داده 

می شود تا پیش بینی هایش رخ داده و سود الزم را به دست 

آورد و این طــور نخواهد بود که برای مثــال ده دقیقه بعد از 

دریافت سهم، مالک اعالم کند که سهم من را برگردان.

پول حاصل از فروش و مبادالت پولی در جریان فروش 

و ســپس خرید، از طریق حســاب متقاضــی انجام 

می شود یا مالک؟

وجه حاصل از فروش در اختیار مالک قرار می گیرد اما مالک 

مجوز بهره برداری از این وجه را ندارد و طی این مدت در یک 

حوزه کم ریسک مانند ســپرده بانکی یا صندوق های قابل 

معامله با درآمد ثابت رسمایه گذاری می شــود. البته ســود 

حاصل از این رسمایه گذاری متعلق به مالک خواهد بود و این 

منفعتی است که در این نوع معامالت عاید مالک می شود. 

بدین ترتیب مالک با قرض دادن سهم خود می تواند به سود 

حاصل از درآمد به دست آمده از فروش سهام دست یابد.

در طرف دیگر متقاضی سهم نیز اگر پیش بینی هایش محقق 

شده و برای مثال ارزش سهمی که 100 تومان ارزش دارد به 

80 تومان تنزل کرد در این صورت از تفاوت نوسان ایجادشده 

یعنی فروش سهم 100 تومانی و خرید هامن سهم با رقم 80 

تومان 20 تومان سود خواهد برد که سود احتاملی حاصل 

از کاهش قیمــت به عنوان حق الوکالــه وکیل یعنی هامن 

متقاضی ســهام پذیرفته شــد. البته ممکن است برخالف 

پیش بینی او، ســهم روند صعودی به خود بگیرد که در این 

صورت ضمن اینکه ملزم به پرداخت هزینه های معامله است، 

به دلیل خرید سهام گران تر مترضر نیز می شود.

آیا تجربه دیگر کشورها نشان گر این بوده که در درجه 

اول مالکان سهام به این نوع از معامالت عالقه نشان 

داده باشند؟

در دنیا بعضا در مواردی مالکان سهام به حدی زیاد می شود 

که بین آن ها برای جلب نظر متقاضیان فروش، رقابت ایجاد 

می شــود به طوری که مالکان از سود بدون ریسک خود کم 

کرده و به متقاضی پیشنهاد سود بیشرت را می دهند.

آیا این مــورد در دســتورالعمل مربوط بــه ایران نیز 

دیده شده؟

بله.

بنابراین تفاوت چندانی به لحاظ نوع کارکرد این روش 

معامالتی در ایران و کشورهای دیگر وجود ندارد؟

به لحاظ کسب وکار خیر. تنها ازنظر عقد و قرارداد بین مالک 

و متقاضی متفاوت هستند. نکته دیگری که اتفاقا در کمیته 

فقهی به درستی به آن توجه شد و درنهایت راه حل آن را نیز 

ارائه دادند این بود که وکالت اصطالحاً عقد جایز اســت نه 

الزم. به موجب این امر وکیل می تواند نظرش را تغییر داده و 

در حین انجام فرایند کار، وکالت را نپذیرد؛ بنابراین ازآنجاکه 

وکالت جزو عقود الزم نیست بنابراین در کمیته فقهی تصویب 

شد که این عقد وکالت زیرمجموعه عقدی که الزم است قرار 

گیرد مانند عقد صلح.

درنهایت این طرح با این نگرش طی چند جلسه کمیته فقهی 

در قم و تهران مورد بررســی قرار گرفته و تصویب شد و برای 

تدوین دستورالعمل اجرایی آماده شد.

در تدوین و طراحی دستورالعمل طرح، منایندگان 

بخش های مختلف بازار رسمایه حضور داشتند؟

منایندگان متعددی از سازمان بورس و اوراق بهادار، رشکت 

مدیریت فناوری بورس، رشکت بورس تهران، فرابورس ایران، 

رشکت سپرده گذاری، کانون ها و چند تن از کارگزاران حضور 

داشتند که بعد از برگزاری چند جلسه که اتفاقا بسیار چالشی 

هم بودند، دســتورالعمل آن تهیه و به هیات مدیره سازمان 

ارسال شد. در نهایت ساختار کلی دستورالعمل در هیات 

مدیره سازمان تایید شد اما اصالحاتی پیشنهاد، اجرایی و 

ابالغ شد.

به جز تهیه دستورالعمل زیرساخت های الزم دیگر 

چه بود؟

برای اجرای آن اقدامات زیادی نیاز به انجام بود برای مثال 

بورس اوراق بهادار باید قــرارداد و اطالعات آغاز معامالت را 

آماده می کرد که این موارد همگی از بورس تهران انجام شده 

است. یکی از مهم ترین زیرساخت های الزم برای این نوع از 

معامالت آماده سازی و بسرتسازی فنی جهت ثبت و ضبط 

مشخصات متقاضی فروش سهام است چراکه در این نوع 

از معامالت، فروش سهام و خرید آن با کد مالک سهام انجام 

می شود درحالی که دراین بین یک متقاضی نیز وجود دارد 

که الزم است مشخصات وی نیز به نوعی در حین معامالت 

اعالم و ثبت شــود. این موارد از سوی رشکت فناوری بورس 

انجام شد ضمن اینکه طی جلسات اعالم شد موارد مربوط به 

سپرده گذاری مرکزی نیز عمدتاً انجام شده است.

بنابراین امکان راه اندازی آن با توجه به آماده ســازی 

زیرساخت ها تا پایان سال 98 وجود دارد؟

 از مجموع اقدامات انجام شــده یک بخــش باقی مانده و 

آن اقدامات الزم از ســوی رشکت های برخط اســت که در 

این مورد نیز جلسات زیادی برگزار شد که در این جلسات 

رشکت های برخط نیز پیشنهاد ها و انتقادات خود را مطرح 

کردند. تعدادی از رشکت های برخط بخشی از پروژه را پیش 

برده اند اما هنوز به طورکلی آماده سازی زیرساخت ها در حوزه 

رشکت های برخط به امتام نرسیده است.

برای ورود به این نوع از معامالت نخستین قدم مالک 

و متقاضی چیست و چطور می توانند وارد این نوع از 

معامالت شوند؟

کافی است تا یک بار مالک و متقاضی جداگانه به کارگزاری 

مراجعه کرده و قــراردادی را منعقد کنند و مجوزهای الزم را 

ارائه کنند. البته در این قــرارداد نامی از مناد معامالتی به 

میان نخواهد آمد. با توجه به این قرارداد، با دریافت عنوان 

کاربری و رمز، به یک سیستم الکرتونیکی وصل می شوند 

تا در آن سیستم اعالم کنند که قصد دارد برای مثال مجوز 

یکی از مهم ترین 

زیرساخت های الزم 

برای این نوع از معامالت 

آماده سازی و بسرتسازی 

فنی جهت ثبت و ضبط 

مشخصات متقاضی 

فروش سهام است چراکه 

در این نوع از معامالت، 

فروش سهام و خرید 

آن با کد مالک سهام 

انجام می شود درحالی که 

دراین بین یک متقاضی نیز 

وجود دارد که الزم است 

مشخصات وی نیز به نوعی 

در حین معامالت اعالم و 

ثبت شود.
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فروش کدام یک از سهم هایش و به چه میزان و چه درصدی 

در بــازار به فروش برســد. در این مرحلــه مالک همچنین 

مشخص می کند که وجه حاصل از فروش را طی این مدت 

در چه بخشی رسمایه گذاری کرده و چه میزان از سود حاصل 

از این رسمایه گذاری را را به متقاضی ارائه می کند.

شــخصی که قصد دارد فروش تعهدی را انجام دهد یعنی 

هامن متقاضــی فروش، در ســامانه خــود در زمان فروش 

یک ســهم دو گزینه منایش داده می شــود و از او پرسیده 

می شــود که این میزان را از دارایی خــود و یا دارایی مالک 

دیگری به فروش می رسانی. اگر گزینه دوم را انتخاب کند، 

فهرستی منایش داده شــده و گفته می شود که برای مثال 

چه سهم هایی با چه درصدی وجود دارد اما مشخصات و نام 

طرف مقابل را منی دانند درنهایت پس از ارزیابی، متقاضی 

سهم موردنظر خود را انتخاب کرده و فروش را انجام می دهد.

این نوع از ابزار باهدف توسعه بازار طراحی شد. آیا 

امکان استفاده از آن در همه رشایط برای متقاضیان 

و مالکان وجود دارد؟

 فروش اســتقراضی به این دلیل که تشدیدکننده یکرسی 

بحران ها می تواند باشد، در اکرث کشورهای دنیا، یکرسی 

محدودیت هایی برای آن گذاشته شــده است. برای مثال 

در قواعــد بازار صعــودی، ایــن اجــازه را منی دهند تا یک 

شخص با فروش زیاد ســهمی، قیمت آن را کاهش دهد یا 

برای مثال بــه دلیل منفی بودن بازار، فروش اســتقراضی 

را ممنوع می کننــد. به خصوص پس از بحران های ســال 

2007 و 2008، این قواعد در بســیاری از بورس های دنیا 

تشدید شده است. این موارد در دستورالعمل فروش تعهدی 

پیش بینی شده و حتی سیستم های فنی نیز بر مبنای این 

محدودیت ها طراحی شده اند.

برگرداندن سهم به چه نحو است؟

در این مرحله، یا مالک اعالم می کند که به سهمش 

نیاز دارد یا متقاضی قصد نگه داری بیشــرت موقعیت خود 

را ندارد. اگــر مالک اعالم کند، فرصتی بــه متقاضی داده 

می شود تا نســبت به خرید ســهام اقدام کند. اگر در این 

فرصت زمانــی اقدام به خرید نکند، کارگــزاری که مالک و 

متقاضی بــه او مراجعه کرده بودند، ورود کرده و نســبت به 

خرید سهم برای مالک، با وجه متقاضی اقدام می کند.

اگر متقاضی خود اقدام به خرید کند در ســامانه ای که به 

همین منظور طراحی شــده، پیشــنهاد خرید خود را وارد 

می کند که در این مرحله نیز دو گزینه منایش داده می شود 

مبنی بر اینکه برای مالک خریداری شده و با او تسویه شود 

یا برای خود متقاضی.

متقاضی می تواند شخص حقیقی باشد؟

تاکنون محدودیتی گذاشته نشده و همه می توانند 

به عنوان متقاضی وارد بازار شوند.

در چه منادهایی این فروش انجام خواهد شد؟

بورس تعیین می کند که در چه منادهایی انجام شود 

اما مسلام در منادهای کوچک و پرنوسان انجام نخواهد شد. 

قاعدتا باید در منادهایی که کمی ثبات بیشرت دارد، آغاز شده 

و پس از آشنایی بازار، به مرور محدوده سهم های قابل معامله 

در این طرح گسرتده تر خواهد شد.

با توجه بــه دومرحلــه ای بــودن این طــرح، به نظر 

می رسد جزئیات زیادی نیاز به ارزیابی داشته است؟

بله. برای مثال جزئیاتی مانند زمان بندی و اینکه هر یک از 

طرفین چه میزان زمان دارند. محاسبات مربوط به کارمزدها 

که ابتدا از مالک کرس می شود ولی وقتی سهم بازگردانده 

می شــود کارمزد را به مالک برمی گرداند و یا سود نقدی که 

متقاضی موظف است به مالک برگرداند. متامی این موارد 

بررسی شــد و نکته جالب در مورد دستورالعمل این است 

که به جز آن بخش که مربوط به عقد وکالت است، ازلحاظ 

کسب وکار خیلی به فروش استقراضی که در بورس های دنیا 

اجرا می شود شباهت دارد.

ریســک این ابــزار چه میــزان اســت و بــا توجه به 

پیشنهادی برای افرادی که عالقه مند به حضور در آن 

هستند دارید؟

این ابــزار به دلیل داشــنت خاصیت اهرمــی، مانند خرید 

اعتباری ریســک باالیی دارد. در خرید اعتباری مثال یک 

درصد نوســان در دارایی پایه، دو درصد نوســان در سود و 

زیان ایجاد می کند و یا در قراردادهای آتی این امکان که به 5 

درصد برسد نیز وجود دارد. در این روش نیز با توجه به ریسک 

موجود در آن، یک بیانیه ریسک طراحی شده که معامله گران 

باید در زمان عقد قرارداد در کارگزاری امضا کنند

حسابی هم مانند قراردادهای مشتقه وجود دارد که متقاضی 

باید درصدی از ارزش سهام را در این حساب داشته باشد. 

این حساب ودیعه نام دارد و بر اساس آن به متقاضی اجازه 

داده می شود تا بر اساس آن نسبت به فروش سهام دیگری 

اقدام کند. این حساب در اختیار کارگزار است اما رضایب 

آن را رشکت ســپرده گذاری تعیین می کنند و این حساب 

به روزرسانی شــده و امکان به اصطالح مارجین کال شدن 

مشــرتی در آن وجود دارد و کارگزار این اختیــار را دارد که 

موقعیت معامالتی متقاضی را در صورت عدم ترمیم حساب، 

متوقف کند.

آیا می توان انتظار داشــت که در متامی رشایط این 

طرح در جهت افزایش نقدشــوندگی بــازار کارآمد 

باشد؟

همیشه بین جنبه تئوریک و آنچه اجرا می شود، تفاوت هایی 

وجود دارد اما تجارب بورس های دیگر در اجرای این طرح، 

موفقیت آمیز و بسیار به آنچه پیش بینی شده، نزدیک بوده 

است علیرغم اینکه انتقاداتی همواره به آن وارد می شد برای 

مثال برخی معتقدند اجرای این طرح باعث بحران و تشدید 

نوسان می شوند. به همین دلیل هم بود که محدودیت های 

فروش استقراضی در دنیا به مرور افزایش پیدا کرد.

دســتورالعملی که بازار رسمایه ایران بــرای فروش تعهدی 

تهیه کرده نیز با همین تفکر طراحی شــده اســت. فروش 

استقراضی نباید ایجادکننده روند نزولی بوده و هم زمان از 

این روند نزولی کسب سود کند بلکه باید به این صورت باشد 

که اگر بازار نزولی شد، معامله گران فعال در آن سود کنند. 

هامنند بازار اصلی که اگر معامله گــران با صعودی کردن 

تا رسیدن به رونق، هر 

ابزاری نیاز به زمان دارد و 

برای آنکه دانش و فرهنگ 

آن ایجاد شود باید در انتظار 

گذر زمان باشیم. ضمن 

اینکه اجرای طرح های 

جدید در بازار رسمایه و 

رونق آن این طور نیست 

که فقط آن را راه اندازی 

کرده و به حال خودش رها 

کنیم بلکه نیاز است تا طی 

این مدت عیب یابی شده 

و چالش های موجود در آن 

به صورت متداوم ارزیابی، 

شناسایی و برطرف شود.
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بازار، در پی کسب سود باشند، می تواند تخلف و حتی جرم 

محسوب شود، ایجاد روند نزولی در فروش تعهدی و کسب 

سود از این رشایط نیز همینطور بوده و با آن برخورد می شود؛ 

بنابراین اگر طبق دســتورالعمل پیش برویم انتظار میرود 

کارکرد آن هامن طور باشد که پیش بینی شده و به منفعت 

بازار خواهد بود.

اگر سؤال شود که مهم ترین تهدیدی که ممکن است باعث 

شود این طرح رونق نگیرد چیست، به نظر می رسد پاسخ به 

این سوال »عدم استقبال رشکت های برخط« باشد. البته 

موضوع این نیســت که عالقه ندارند بلکه طراحی سیستم 

آن بــرای رشکت های برخط پیچیدگی هــای و هزینه های 

زیادی دارد. 

چطور می توان عالقه مندی به حضور این رشکت ها را 

بیشرت کرد؟

ـــازار رسمایـــه، عرصـــه ســـود و زیـــان اســـت و همـــه بازیگـــران  ب

ـــازار،  آن بـــه دنبـــال بازدهـــی هســـتند؛ بنابرایـــن رونـــق ایـــن ب

ــه  ــت اندرکاران ازجملـ ــرت دسـ ــذب بیشـ ــل جـ ــود عامـ خـ

ـــان  ـــه زم ـــم ب ـــر برگردی ـــال اگ ـــت. ح ـــط اس ـــای برخ رشکت ه

ـــوع  ـــن ن ـــدا ای ـــه در ابت ـــم ک ـــن، می بینی ـــالت آپش ـــاز معام آغ

از معامـــالت نیـــز بســـیار کـــم معاملـــه می شـــدند و روزانـــه 

20 تـــا 30 میلیـــون تومـــان ارزش ایـــن نـــوع از معامـــالت 

ـــن  ـــالت آپش ـــهم معام ـــم و س ـــارض حج ـــال ح ـــا در ح ـــود ام ب

بســـیار بیشـــرت از قبـــل شـــده و به هیچ وجـــه قابل مقایســـه 

ـــار  ـــازار اختی ـــم ب ـــوز ه ـــه هن ـــت اگرچ ـــال نیس ـــدای س ـــا ابت ب

ـــیاری دارد. ـــد بس ـــای رش ج

از ســـوی دیگـــر بـــه نظـــر می رســـد تـــا رســـیدن بـــه رونـــق، 

ــه دانـــش و  ــرای آنکـ ــان دارد و بـ ــه زمـ ــاز بـ ــزاری نیـ ــر ابـ هـ

فرهنـــگ آن ایجـــاد شـــود بایـــد در انتظـــار گـــذر زمـــان باشـــیم. 

ـــه و  ـــازار رسمای ـــد در ب ضمـــن اینکـــه اجـــرای طرح هـــای جدی

ـــرده  ـــدازی ک ـــط آن را راه ان ـــه فق ـــت ک ـــور نیس ـــق آن این ط رون

ـــی  ـــا ط ـــت ت ـــاز اس ـــه نی ـــم بلک ـــا کنی ـــودش ره ـــال خ ـــه ح و ب

ـــود در آن  ـــای موج ـــده و چالش ه ـــی ش ـــدت عیب یاب ـــن م ای

ـــود. ـــرف ش ـــایی و برط ـــی، شناس ـــداوم ارزیاب ـــورت مت به ص

ــدی،  ــروش تعهـ ــرح فـ ــن طـ ــورد همیـ ــال در مـ ــرای مثـ بـ

مســـلام دســـتورالعمل آن یکـــرسی ایـــرادات در طـــول انجـــام 

ـــن  ـــم در حی ـــی ه ـــی ایرادات ـــت و حت ـــد داش ـــالت خواه معام

طراحـــی دســـتورالعمل وجـــود داشـــت کـــه رشکت هـــای 

برخـــط در جلســـات بـــه آن هـــا اشـــاره کردنـــد.

چه ایراداتی؟

ــود  ــه نبـ ــا توجـ ــه بـ ــد کـ ــه شـ ــال گفتـ ــرای مثـ بـ

ـــد در یـــک کارگـــزار  ـــدار بای زیرســـاخت الزم، فروشـــنده و خری

باشـــند. ازآنجاکـــه این یـــک محدودیـــت فنـــی اســـت و 

سیســـتم پـــس از معامـــالت فعلـــی ناظـــر محـــور اســـت، 

ـــدار  ـــا زمـــان فراهم ســـازی زیرســـاخت الزم، خری مقـــرر شـــد ت

ـــزاری  ـــک کارگ ـــاخت ها، در ی ـــی زیرس ـــا آمادگ ـــنده ت و فروش

باشـــند. ضمـــن اینکـــه بـــه نظـــر می رســـد در مرحلـــه 

ــر  ــد آن راحت تـ ــه فراینـ ــر چـ ــرح، هـ ــرای طـ ــت اجـ نخسـ

باشـــد، نتایـــج آن بهـــرت خواهـــد بـــود. اتفاقـــا یکـــی از مباحـــث 

مطـــرح در طـــول طراحـــی ایـــن بـــود کـــه آیـــا بهـــرت اســـت 

ـــود و  ـــرف ش ـــا برط ـــه محدودیت ه ـــده و هم ـــل ش ـــرح کام ط

ـــا اینکـــه طـــرح اجرایـــی شـــده و  درنهایـــت طـــرح آغـــاز شـــود ی

مرحله به مرحلـــه، اصالحـــات آن انجـــام شـــود.

نظر شام در این مورد چیست؟

بـــه نظـــر مـــن بایـــد بگذاریـــم طـــرح در بـــازار 

معرفی شـــده و رونـــد انجـــام معامـــالت آن آغـــاز شـــود 

و ســـپس طـــی مدتـــی، ایـــرادات و نواقـــص موجـــود را 

ـــز  ـــازار نی ـــط ب ـــن رشای ـــرد. در ای ـــرف ک ـــه برط مرحله به مرحل

ـــت و  ـــد داش ـــا آن را خواه ـــرت ب ـــنایی بیش ـــت آش ـــرور فرص به م

سیســـتم های معامالتـــی نیـــز فرصـــت ارزیابـــی و تســـت و 

عیب یابـــی را خواهنـــد داشـــت.

البتـــه یـــک نکتـــه مهمـــی وجـــود دارد و آن اینکـــه ایـــن 

اســـت کـــه معامـــالت آپشـــن، به طورکلـــی در یـــک بـــازار 

ـــود  ـــم وج ـــی ه ـــراد و چالش ـــر ای ـــد و اگ ـــام می ش ـــدا انج ج

ـــدی  ـــروش تعه ـــا ف ـــود، ام ـــزا ب ـــی مج ـــازار اصل ـــت از ب داش

در هـــامن بـــازار اصلـــی انجـــام می شـــود بنابرایـــن بایـــد 

ـــع،  ـــع موان ـــر روی رف ـــرد و ب ـــت ک ـــرتی حرک ـــاط بیش بااحتی

فرهنگ ســـازی و اجـــرای هـــر چه بهـــرت آن تـــالش 

بیشـــرتی صـــورت بگیـــرد.

نظارت بر روی ایــن بازار هم بســیار پیچیده تر باید 

باشد؟

ـــان  ـــه متقاضی ـــه ک ـــن نکت ـــد ای ـــوارد مانن ـــیاری از م ـــه بس بل

نبایـــد پیشـــنهاددهنده قیمـــت نزولـــی باشـــند چراکـــه 

عامـــل نزولـــی شـــدن بـــازار می شـــود، متامـــی ایـــن 

ـــه ذهـــن می رســـید  ـــه ب ـــا آنجـــا ک ـــا حـــد ممکـــن و ت ـــوارد ت م

ـــد  ـــا ح ـــی ت ـــی در طراح ـــت. به طورکل ـــده اس ـــک ش اتوماتی

زیـــادی بـــه دنبـــال پیشـــگیری بوده ایـــم نـــه پیگیـــری.

آیا نیاز به اپراتور دارد؟

بله درهرصورت نیاز اســت و ناظر بایــد مراقب بازار 

باشد.

بورس تهران چه نقشــی در توســعه ابزارهای نوین 

می تواند داشته باشــد؟ آیا عملکرد آن در این حوزه 

مثبت بوده است؟

ـــران  ـــورس ته ـــزار در ب ـــعه اب ـــد توس ـــده ای از فراین ـــش عم بخ

ـــام  ـــش انج ـــن بخ ـــی ای ـــون به خوب ـــه تاکن ـــود ک ـــام می ش انج

ــن  ــر ایـ ــت امـ ــازی واقعیـ ــوزه فرهنگ سـ ــت. در حـ داده اسـ

اســـت کـــه فعالیت هـــا گســـرته زیـــادی دارد، بـــرای مثـــال 

جلســـات متعـــددی می تـــوان بـــا گروه هـــای مختلـــف 

ـــازار اعـــم از کارگـــزاران، ســـهامداران حقوقـــی، ســـهامداران  ب

ـــا  ـــن رسمایه ه ـــا، تامی ـــا، صندوق ه ـــبد گردان ه ـــی، س حقیق

و کانون هـــا برگـــزار کـــرد و اطالعـــات را در قالـــب بروشـــورهای 

ـــت.  ـــازار گذاش ـــاالن ب ـــار فع ـــره در اختی ـــم و غی ـــی، فیل آموزش

ـــد  ـــابقاتی هامنن ـــزاری مس ـــار برگ ـــوان در کن ـــن می ت همچنی

لیـــگ ســـتارگان به طـــور اختصاصـــی بـــرای ایـــن نـــوع از 

ـــای  ـــوع ابزاره ـــن ن ـــه ای ـــوص ک ـــرد به خص ـــزار ک ـــالت برگ معام

اهرمـــی ماننـــد اوراق مشـــتقه و فـــروش تعهـــدی بســـیار جنبـــه 

آکادمیـــک دارنـــد و تناســـب زیـــادی بـــا آنچـــه در دانشـــگاه 

تدریـــس می شـــود دارنـــد و دانشـــجویان عالقـــه بیشـــرتی بـــه 

حضـــور در ایـــن عرصه هـــا دارنـــد.

بخش عمده ای از فرایند 

توسعه ابزار در بورس 

تهران انجام می شود 

که تاکنون به خوبی این 

بخش انجام داده است. 

در حوزه فرهنگ سازی 

واقعیت امر این است 

که فعالیت ها گسرته 

زیادی دارد، برای مثال 

جلسات متعددی می توان 

با گروه های مختلف 

بازار اعم از کارگزاران، 

سهامداران حقوقی، 

سهامداران حقیقی، سبد 

گردانها، صندوق ها، تامین 

رسمایه ها و کانون ها برگزار 

کرد و اطالعات را در قالب 

بروشورهای آموزشی، 

قیلم و غیره در اختیار 

فعاالن بازار گذاشت. 
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سمیه اسکندرپور
کارشناس بازار بورس تهران

زهرا واعظی
کارشناس بازار بورس تهران

کارنامه بورس تهران
در نیمه اول سال 1398

نگاهی به بازار
طی 20 روز کاری شهریور 98، ارزش معامالت در مقایسه با مرداد 98، معادل 71 درصد افزایش یافت و از 215639 میلیارد ریال به 368312 میلیارد 

ریال رسید. همچنین حجم سهام معامله شده از 64126 میلیون سهم به 102501 میلیون سهم، معادل 60 درصد افزایش یافت. از ابتدای سال تاکنون 

حجم و ارزش معامالت بازار سهام )اول و دوم( به ترتیب برابر با 486574 میلیون سهم و 1445648 میلیارد ریال بوده است. در شهریور 98 دفعات 

معامالت بازار سهام برابر با 43 درصد در مقایسه با مرداد 98 افزایش یافت و از 6444057 هزار دفعه به 9199074 هزار دفعه رسید. اخص بورس در پایان شهریور 

98 در مقایسه با مرداد 98 به میزان 35976 واحد برابر با 14 درصد افزایش یافت و از 266127 واحد به 302104 رسید. ارزش بازار در پایان شهریور 98 در مقایسه 

با ماه مشابه سال قبل به میزان 4921286 میلیارد ریال برابر با 80 درصد افزایش یافت و از 6124139 میلیارد ریال به 11045425 میلیارد ریال رسید. درصد 

گردش معامالت از ابتدای سال تا شهریور 98، به رقم 16 رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 59 درصد افزایش داشته است.

میزان سود نقدی تقسیم شده بین سهامداران در شهریور 98 به رقم 639789 میلیارد ریال رسید. میزان بازده کل بورس از ابتدای سال تاکنون 67 درصد بوده 

است. نسبت قیمت به درآمد 12 ماه گذشته Trailing 12 Months P/E ttm)، به رقم 6.56 رسید.
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1.94%

0.02%

90.96%

7.08%

بازار اوراق بدهی

بازار اوراق مشتقه

بازار سهام

بازار صندوق هاي قابل معامله

ارزش معامالت - میلیارد ریال

درصد تغییر 98 نسبت به 97شهریور 97شهریور 98نام بازار

%1.49-7,1487,256بازار اوراق بدهی

%9112665بازار اوراق مشتقه

%335,012167,533100بازار سهام

بازار صندوق های رسمایه گذاری 
قابل معامله در بورس

26,0615,089412%

%368,312179,889105جمع کل بازارها
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شاخص کل و هم وزن- از ابتدای سال  
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درصد تغییر ساالنهدرصد تغییر ماهانهانتهای سال 3197 مرداد 3198 شهریور 98نام شاخص
(ماه جاری نسبت به انتهای سال قبل)

%69.10%302,104266,127178,659.013.52شاخص کل

%74.19%348,600303,764200,124.714.76شاخص آزاد شناور

%64.24%219,857193,368133,867.013.70شاخص بازار اول

%77.60%613,021541,406345,162.113.23شاخص بازار دوم

%77.61%364,579320,706205,265.713.68مالی

%68.15%270,769238,561161,030.913.50شاخص صنعت

%52.77%11,71510,5207,668.311.36شاخص50رشکت فعال تر

%43.33%12,87811,4378,985.012.60شاخص 30 رشکت بزرگ

%166.47%87,85272,12532,968.821.81شاخص کل (هم وزن)

 

250,000

260,000

270,000

280,000

290,000

300,000

310,000



17
و 0

 1
69

ره 
ام

ش
    

13
98

ر  
یو

هر
ش

و 
د 

دا
مر

    

حجم معامالت ماه 
ماه جاری

شهریورماه 1398
ماه گذشته

مردادماه 1398
درصد تغییرات

 

%100,02363,42758میلیون سهمبازار سهام-اول و دوم

%2-7.197میلیون برگهبازار اوراق بدهی

%0.320.258میلیون قراردادبازار اوراق مشتقه

%2,470692257میلیون یونیتبازار صندوق های قابل معامله

%102,50164,12660میلیون 
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حجم معامالت بازار سهام روزانه ماه جاری 

ارزش معامالت بازار سهام روزانه ماه جاری

درصد افزایش )کاهش( دورهمقایسه حجم معامالت دوره
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 ارزش معامالت ماه
ماه جاری

شهریورماه 1398
ماه گذشته

مردادماه 1398
درصد تغییرات 

%335,012201,22266میلیارد ریالبازار سهام-اول و دوم

%7,1487,0252میلیارد ریالبازار اوراق بدهی

%915662میلیارد ریالبازار اوراق مشتقه

%26,0617,336255میلیارد ریالبازار صندوق های قابل معامله

%368,312215,63971میلیارد ریال 
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دفعات معامالت بازار سهام روزانه ماه جاری

مقایسه دفعات معامالت دوره

ارزش معامالت دوره

درصد افزایش )کاهش( دوره

درصد افزایش )کاهش( دوره
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  دفعات معامالت ماه
ماه جاری

شهریورماه 1398
ماه گذشته

مردادماه 1398
درصد تغییرات

%9,123,7766,404,36242دفعهبازار سهام-اول و دوم

%2,0541,9754دفعهبازار اوراق بدهی

%6,2673,96858دفعهبازار اوراق مشتقه

%66,97733,75298دفعهبازار صندوق های قابل معامله

%9,199,0746,444,05743دفعه 
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معامالت انباشته
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درصد افزایش )کاهش( دورهمقایسه حجم معامالت دوره

حجم معامالت بازار 12 ماه گذشته

ارزش معامالت بازار 12 ماه گذشته

 حجم معامالت سال
سال 98

98/06/31-98/01/01
سال 97

97/06/31-97/01/01
درصد تغییرات

%486,574203,539139میلیون سهمبازار سهام-اول و دوم

%52.4448.618میلیون برگهبازار اوراق بدهی

%90-133.661,400.35میلیون قراردادبازار اوراق مشتقه

%7,9352,172265میلیون یونیتبازار صندوق های قابل معامله

%494,695207,160139میلیون 
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سال 98
98/06/31-98/01/01
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درصد تغییرات

%1,445,648506,793185میلیارد ریالبازار سهام-اول و دوم

%50,65047,4477میلیارد ریالبازار اوراق بدهی

%772302459میلیارد ریالبازار اوراق مشتقه

%85,07822,247282میلیارد ریالبازار صندوق های قابل معامله

%1,582,149576,517174میلیارد ریال 
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دفعات معامالت بازار 12 ماه گذشته
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مقایسه ارزش معامالت دوره

مقایسه دفعات معامالت دوره

درصد افزایش )کاهش( دوره

درصد افزایش )کاهش( دوره

 

185%

7%

2459%

282%

اول و دوم-بازار سهام

بازار اوراق بدهی

بازار اوراق مشتقه

بازار صندوق هاي قابل معامله

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

98سال  97سال 

سال 98دفعات معامالت سال 
98/06/31-98/01/01

سال 97
97/06/31-97/01/01

درصد تغییرات
 

%40,541,78011,521,187252دفعهبازار سهام-اول و دوم

%38-12,51920,211دفعهبازار اوراق بدهی

%42,4982,4601628دفعهبازار اوراق مشتقه

%282,205103,834172دفعهبازار صندوق های قابل معامله

%40,879,00211,647,692251دفعه 
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دفعات (دفعه)ارزش (ریال)حجم (سهم، برگه، قرارداد، یونیت)بازارماه

1398 شهریور

7,185,5607,147,586,890,9012,054بازار اوراق بدهی
318,65891,036,805,5346,267بازار اوراق مشتقه

100,023,374,454335,012,481,910,1099,123,776بازار سهام
2,469,657,54226,060,538,317,63766,977بازار صندوق های قابل معامله

102,500,536,214368,311,643,924,1819,199,074جمع

1398 مرداد

7,357,5177,024,918,657,0081,975بازار اوراق بدهی
201,10356,077,718,7383,968بازار اوراق مشتقه

63,426,606,942201,221,894,385,0756,404,362بازار سهام
691,741,7237,336,040,316,64833,752بازار صندوق های قابل معامله

64,125,907,285215,638,931,077,4696,444,057جمع

1398 تیر

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

1398 خرداد

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

1398 اردیبهشت

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

1398 فروردین

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

1397 اسفند

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

1397 بهمن

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

1397 دی

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

1397 آذر

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

1397 آبان

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

1397 مهر

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

64,927,853,770179,889,387,779,5663,683,107جمع
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مقایسه درصد افزایش )کاهش( حجم معامالت ساالنه سهام مقایسه درصد افزایش )کاهش( ارزش معامالت ساالنه سهام

 بازار سهام

ماه جاری 

شهریور ماه 1398
ماه گذشته 

 مرداد ماه  1398
سال 98

98/06/31-98/01/01 
سال97

97/06/31-97/01/01

دفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجم

سهام

92,985313,3438,999,05447,000171,0796,284,786433,6471,302,67839,953,484153,904404,22911,256,817خرد

4,26116,2121364,00110,99392727,73991,6824,74624,78264,969785بلوک

5231,353129,99517,0961215,70034,9854314,87033,77548عمده و انتقالی

2,2554,105124,5742,4322,054118,6379,48816,303583,5079,9843,820263,537 حق تقدم

100,023335,0129,123,77663,427201,2226,404,362486,5741,445,64840,541,780203,539506,79311,521,187  جمع کل

* حجم هزار برگه، ارزش میلیارد ریال

 بازار اوراق 

بدهی 
 ماه جاری

 شهریورماه 1398
 ماه گذشته

مردادماه 1398
 سال 98 

98/06/31-98/01/01 
سال 97 

97/06/31-97/01/01

دفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجم 

2,4842,4541,9615,9135,5821,91833,77032,00111,95632,56231,46915,739اوراق صکوک

4,7024,693931,4441,4435718,66818,64956316,04915,9774,472اوراق مشارکت

 7,1867,1482,0547,3587,0251,97552,43850,65012,51948,61147,44720,211

* حجم هزار قرارداد، ارزش میلیون ریال     

بازار اوراق مشتقه
 ماه جاری

شهریور ماه 1398
ماه گذشته

مرداد ماه 1398
سال 98 

98/06/31-98/01/01 
سال 97

97/06/31-97/01/01

دفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجم

31862,6726,04220131,1313,7832,26621,37440,37734828,7801,058اختیار خرید و فروش

00.000000131,38901741,400,0001,4001,402اختیار فروش تبعی

028,3652250.3124,9471852.7241,9661,947000قرارداد آتی سهام

31991,0376,26720156,0783,968133,65763,34042,4981,400,34830,1802,460

* حجم هزار قرارداد، ارزش میلیون ریال

بازار صندوق های 
قابل معامله

 ماه جاری 
شهریور ماه 1398

 ماه گذشته 
مرداد ماه 1398 

سال 98 
98/06/31-98/01/01 

 سال 97 
 97/06/31-97/01/01 

دفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجم

2,47026,06166,9776927,33633,7527,93585,078282,2052,17222,247103,834صندوق رسمایه گذاری

* حجم میلیون یونیت، ارزش میلیارد ریال
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ارزش معامالت ماه جاری بورس های مناطق (خرید - فروش)

بازار سهام 
بازار صندوق های 

رسمایه گذاری
کل معامالتبازار اوراق بدهیبازار اوراق مشتقه

ارزش فروشارزش خریدارزش فروشارزش خریدارزش فروشارزش خریدارزش فروشارزش خریدارزش فروشارزش خریداستان

میلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیارد ریال 

219,193214,6885,941.64,957.191.091.0145.791.7225,371219,828برخط-آنالین

89,28594,48217,151.518,891.00.00.06,964.26,422.9113,401119,796تهران

3,9133,576200.4181.00.00.05.41.74,1193,758اصفهان

3,0443,06437.136.60.00.04.0107.83,0853,208کیش

2,8552,76873.793.80.00.00.20.02,9292,862مشهد

2,2032,173315.429.20.00.020.00.02,5382,202تربیز

9761,8411,149.11,013.70.00.00.51.22,1262,856رشت

1,7681,71742.434.90.00.00.00.01,8111,752یزد

1,9271,66512.17.10.00.00.10.01,9401,672کرج 

1,6921,4370.30.20.00.00.00.41,6931,438زنجان

1,0191,07813.04.60.00.00.00.01,0321,082کرمانشاه

7229392.53.10.00.00.00.0724942کرمان

1,03481212.86.50.00.04.03.11,050821شیراز

6625711.82.30.00.00.00.5664573قم

303540509.3667.30.00.00.10.08121,207اهواز

5154580.30.00.00.00.00.1515458ارومیه 

67145012.581.80.00.00.10.0684531قزوین

630340519.93.00.00.00.50.41,150343اردبیل

3362723.90.20.00.00.00.0340272سنندج

2922620.00.00.00.00.00.0292262کاشان

3252540.20.00.00.00.00.0326254ساری

3032458.922.60.00.01.815.3314283همدان

1622060.10.00.00.00.00.2162207بندر عباس

2321990.00.10.00.00.00.0232199اراک

2231894.99.20.00.00.00.0228199سمنان

961022.013.60.00.00.03.198119بابل

32930.00.00.00.00.00.03293بابلرس

908824.70.00.00.00.00.011488بیرجند

62876.81.20.00.00.00.06988گرگان

997711.70.10.00.00.00.011177آمل

100650.00.00.00.00.00.010065سبزوار

52430.10.40.00.00.00.05244زاهدان

33421.20.00.00.00.00.03542خرم آباد

34420.00.00.00.00.00.03442شاهرود

37390.00.00.00.00.00.03739نیشابور

8290.10.00.00.00.00.0829رفسنجان

20260.00.00.00.00.90.02126شهرکرد

30230.00.00.00.00.00.03023دورود

17140.40.00.00.00.00.01814بروجرد

7140.00.00.00.00.00.0714نوشهر

62.40.00.00.00.00.00.062.4بجنورد

10.50.00.00.00.00.0499.01499.5بوشهر

20.40.00.00.00.00.00.020.4ماکو

335,012335,01226,06126,06191917,1487,148368,312368,312جمع کل
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ارزش معامالت سال جاری بورس های مناطق (خرید- فروش)
کل معامالتبازار اوراق بدهیبازار اوراق مشتقهبازار صندوق های رسمایه گذاریبازار سهام 

ارزش فروشارزش خریدارزش فروشارزش خریدارزش فروشارزش خریدارزش فروشارزش خریدارزش فروشارزش خریداستان

میلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیارد ریال 

790,303806,12917,319.616,609.6772.0772.02,324.5594.9810,719824,106برخط-آنالين

513,902510,35959,078.661,886.00.40.433,630.438,136.6606,612610,382تهران

20,85518,9351,071.6981.30.00.053.128.821,97919,945اصفهان

17,53116,243607.8505.70.00.013,788.311,170.231,92727,919کیش

16,77115,082671.8574.00.00.012.712.317,45515,668مشهد

11,33811,4751,326.4482.50.00.088.272.112,75312,030تربیز

5,7709,6432,275.62,262.90.00.0337.93.88,38311,910رشت

9,7678,462330.2215.30.00.00.40.210,0978,678یزد

9,3468,081102.376.70.00.00.80.99,4498,159کرج 

8,4147,10335.23.80.00.01.31.08,4517,108زنجان

5,3194,61398.791.00.00.00.30.35,4194,704کرمانشاه

5,1633,748133.577.00.00.019.012.25,3153,837شیراز

3,2412,78521.318.20.00.00.31.13,2632,805قم

2,9522,606148.1206.90.00.00.10.03,1002,813قزوین

3,0592,5541.82.90.00.00.00.43,0612,557ارومیه 

1,8952,00611.315.10.00.00.00.01,9072,021کرمان

1,9561,866604.1736.50.00.00.50.32,5602,603اهواز

1,6241,6571.50.50.00.00.10.51,6251,658بندر عباس

2,6011,631931.239.50.00.01.80.43,5341,671اردبیل

1,8301,518143.3157.70.00.0377.4101.62,3511,777همدان

1,9571,47511.27.50.00.00.00.01,9691,482ساری

1,5111,1402.42.10.00.00.90.01,5151,142اراک

1,19689713.520.80.00.00.00.01,210917سنندج

1,20887537.059.20.00.00.00.81,245935سمنان

1,1707560.10.10.00.00.00.01,170756کاشان

58457414.12.70.00.00.00.0598577آمل

58956217.914.50.00.07.49.4615586بابل

68750625.91.70.00.00.00.0712508بیرجند

3822910.10.00.00.00.00.0382291سبزوار

48329034.48.40.00.00.00.0518298گرگان

3032590.40.20.00.00.00.0303259شاهرود

2362160.40.00.00.00.00.0236216نیشابور

3422110.014.20.00.00.00.0342226بابلرس

2011960.00.60.00.04.63.7205200شهرکرد

3051871.50.90.00.00.00.0307188زاهدان

2391800.00.00.00.00.00.0239180دورود

1761594.41.90.00.00.00.0181161خرم آباد

1281420.00.00.00.00.00.0128142نوشهر

1281130.10.00.00.00.00.0129113رفسنجان

122900.60.00.00.00.00.012290بروجرد

39.917.40.00.00.00.00.1040.017.4بجنورد

22.314.50.00.00.00.00.0022.314.5ماکو

2.80.90.00.00.00.00.04992.8499.9بوشهر

1,445,6481,445,64885,07885,07877277250,65050,6501,582,1491,582,149جمع کل
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ارزش معامالت ماه جاری سبد آتی سهام - میلیارد ریال

ارزش معامالت صندوق های رسمایه گذاری-میلیارد ریال

آمار معامالت مقایسه ای ماه جاری و ماه گذشته- بازار سبد آتی سهام به تفکیک مناد
ماه گذشتهماه جاری  

اندازه قراردادنام سبد آتی سهم
حجم

قرارداد
 معامالت

میلیارد ریال
حجم

قرارداد
ارزش

میلیارد ریال
درصد تغییرات

ارزش حجم
35-36- 941114618جنفتشاخص فرآورده نفتی

189228 558192جخودروشاخص خودرو و قطعات
113330.43,667776جبانکشاخص بانک ها

21260.5250241جکانهشاخص کانه های فلزی
21210.12,0001,540جشیمیشاخص شیمیایی

59-62-81212جفلزشاخص فلزات اساسی
4814111732جشکرشاخص قند و شکر

24-30-480.5691جسیامشاخص سیامن
42-33-40.361جسیشاخص 30 رشکت بزرگ

41228312253213.7 جمع کل
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صنوینفیروهافق ملتسرونگینفیروزاکیانسپاسامین یکمکمندپارند

آمار معامالت مقایسه ای ماه جاری و ماه گذشته - بازار صندوق های رسمایه گذاری به تفکیک مناد

منادنام صندوق
درصد تغییراتماه گذشتهماه جاری

ارزشحجمارزشحجمارزشحجم
1,16911,789959621,1281,125پارندصندوق س. پارند پایدار سپهر
4914,9441171,186319317کمندصندوق س. با درآمد ثابت کمند

3683,7223313,3351112امین یکمصندوق درآمد ثابت امین یکم فردا
2672,69893.4949186184سپاسصندوق س. پاداش سهامداری توسعه 1

871,56833584162168کیانصندوق س. با درآمد ثابت کیان
751,16018272320327فیروزاصندوق بادرآمد ثابت فیروزه آسیا

6860073,65777,649نگینص.س. زمین و ساختامن نگین شهرری
5.6644384570رسوصندوق س رسوسودمند مدبران-سهام

0.6160.25219239افق ملتصندوق س در سهام افق ملت
0.270.01356371فیروهصندوق شاخص 30 رشکت فیروزه- سهام

0.134.30.14314صنوینصندوق رسمایه گذاری صنوین-مختلط
2,47026,0586927,336257255 جمع کل
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برترین های ماه )بازار سهام- معامالت خرد( 

بیشرتین ارزش معامله

منادنام رشکت
ارزش معامله
میلیارد ریال

درصد
از کل معامالت

%7,9482.5وتجارتبانک تجارت

%6,4572.0فوالدفوالد مبارکه اصفهان

%6,3832.0خساپاسایپا

%6,1581.9وبصادربانک صادرات ایران

%5,4281.7خودروایران  خودرو

%4,8241.5وپاساربانک پاسارگاد

%4,8151.5رمپناگروه مپنا (سهامی عام)

بیشرتین حجم معامله

منادنام رشکت
حجم معامله
میلیون سهم

درصد
از کل معامالت

%17,62018.5وتجارتبانک تجارت

%12,63313.3وبصادربانک صادرات ایران

%3,6933.9خساپاسایپا

%2,5052.6خپارسرسمایه گذاری نیرو

%2,3322.4وپاساربانک پاسارگاد

%1,8341.9ولساپالیزینگ رایان  سایپا

%1,5221.6وخارزمرسمایه گذاری خوارزمی

بیشرتین بازدهی )شامل افزایش رسمایه ها و سود نقدی ها(

بازدهی%قیمت انتهاقیمت ابتدامناد

8,65020,954142فسازان

9,34714,273131اکاال

9,57421,991130غنوش

7,13415,060111غپینو

4,1037,72788دزهراوی

1,7173,11681ولیز

4,7728,45477دروز

کمرتین بازدهی )شامل افزایش رسمایه ها و سود نقدی ها(

بازدهی%قیمت انتهاقیمت ابتدامناد

18-2,1001,726شپرتو

9-8,6287,830پاسا

8-10,3369,558شپارس

7-3,9273,652خچرخش

7-21,35819,950قثابت

6-73,22468,967وملی

6-9,6019,051های وب

وضعیت منادها به تفکیک بازار

جمعبستهبازبازار

1289137اول

17716193دوم

30525330جمع

منادهایی که بیشرت از یک ماه بسته هستند

علت توقفتاریخ توقفنام رشکتمناد

 1395/06/13  کنتورسازی ایران  آکنتور
تعلیق مناد معامالتی (عدم ارائه آخرین اطالعات و صورت های مالی میان دوره ای در سال مالی منتهی به 96/12/29

عدم ارائه آخرین تغییرات در پیش بینی عملکرد سال مالی منتهی به 96/12/29
عدم ارائه اطالعات و صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 95/12/30)

بررسی وضعیت شفافیت اطالعاتی نارش1397/05/06  بانک انصار وانصار

 تعلیق مناد معامالتی 1398/03/27  بانک ملت ومبلت

 برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده (تغییر رسمایه)1398/04/22  نفت سپاهان شسپا
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نسبت قیمت به درآمد 12 ماه گذشته

 نام صنعت
تعداد رشکت

(P/E (T.T.M 

درصد افزایش دوره گذشتهدوره جاری
(کاهش) 98-06-3198-05-30

1220.0ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه گیری

1141215.8استخراج زغال سنگ

1915761.0استخراج سایر معادن

10774.4استخراج کانه های فلزی

111109.4استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

5.7-14750اطالعات و ارتباطات

7232015.2انبوه سازی، امالک و مستغالت

1332247.5انتشار، چاپ و تکثیر

83311.0بانک ها و موسسات اعتباری

6141216.1بیمه و صندوق بازنشستگی به جزتامین اجتامعی

45.7-42139حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات

43.2-21832خدمات فنی و مهندسی

19252022.4خودرو و ساخت قطعات

5.8-146834972دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش

812119.5رایانه و فعالیت های وابسته به آن

317169.9زراعت و خدمات وابسته

1131029.4ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی

6161412.6ساخت محصوالت فلزی

9151316.8سایر محصوالت کانی غیرفلزی

510734.7سایر واسطه گری های مالی

28161324.0سیامن، آهک و گچ

47613.0رشکت های چند رشته ای صنعتی

3668.4عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم

85514.3فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

510817.5فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط

195516.9فلزات اساسی

10221820.6قند و شکر

5211541.8کاشی و رسامیک

623219.6الستیک و پالستیک

10181613.2ماشین آالت و تجهیزات

7171515.2ماشین آالت و دستگاه های برقی

0.5-2966محصوالت شیمیایی

20201722.6محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

1726413.1محصوالت کاغذی

3.1-278مخابرات

218185.5منسوجات

28141128.6مواد و محصوالت دارویی

117164.7خرده فروشی، به استثنای وسایل نقلیه موتوری

2836.566.058.50کل

* از مجمــوع 330 رشکت پذیرفته شــده در بــورس اوراق بهادار،32 رشکت دارای ســود (زیان) خالــص صفر و یا منفی 
بوده و 15 رشکت شــامل صنعت رسمایه گذاری اســت که به دلیل عدم الزام ارائه اطالعات رشکت های واقع در صنعت 
رسمایه گذاری ها، در محاسبات فوق لحاظ نشده اند. درنتیجه P/E محاسبه شده فوق بر مبنای ارزش بازار 283 رشکت است.
*** نسبت قیمت به درآمد 12 ماه گذشته (P/E ttm (Trailing 12 Months)) حاصل تقسیم قیمتِ  پایانی روز محاسبه به درآمد 
4 فصل گذشته رشکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در گزارش های اعالم شده در سامانه کدال است.
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درآمدهای واقعی 12 ماه گذشته

تعداد سهامتعداد رشکتنام صنعت
سود و زیان خالص 

(میلیون ریال)
تفاضل سود با ماه 

گذشته
متوسط سود به ازای 

هر سهم (ریال)

1200,000,0004,127,571020,638ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه گیری

1185,000,000194,96301,054استخراج زغال سنگ

215-1162,000,00034,78224,492استخراج سایر معادن

10159,085,272,000120,012,945216,391754استخراج کانه های فلزی

15,210,810,0002,451,7790471استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

14,000,000,000763,3040191اطالعات و ارتباطات

714,268,573,1601,483,2105,311104انبوه سازی، امالک و مستغالت

1990,000,000483,8290489انتشار، چاپ و تکثیر

8386,586,127,000180,879,9550468بانک ها و موسسات اعتباری

616,150,000,0004,312,2540267بیمه و صندوق بازنشستگی به جزتامین اجتامعی

417,923,000,0006,025,1492,697,361336حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات

227,200,000,00015,661,9428,778,820576خدمات فنی و مهندسی

1931,505,373,2375,247,3100167خودرو و ساخت قطعات

1247,360,1403,643015دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش

823,653,408,00023,269,1570984رایانه و فعالیت های وابسته به آن

31,925,340,0001,761,97940,083915زراعت و خدمات وابسته

1300,000,000375,56601,252ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی

69,366,547,9782,763,5760295ساخت محصوالت فلزی

94,734,885,7544,424,4630934سایر محصوالت کانی غیرفلزی

241-513,370,000,0003,219,99021,734سایر واسطه گری های مالی

2831,210,168,53610,944,944188,148351سیامن، آهک و گچ

540-4145,250,000,00078,373,347891,842رشکت های چند رشته ای صنعتی

330,102,000,00035,077,685749,9871,165عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم

888,984,211,000195,673,45002,199فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

525,860,000,00011,494,957494445فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط

19267,903,538,413289,615,07901,081فلزات اساسی

931-102,978,796,7482,773,75255,530قند و شکر

51,599,136,000918,3920574کاشی و رسامیک

350-64,513,968,8181,579,1713,410الستیک و پالستیک

107,279,185,6224,614,992138,435634ماشین آالت و تجهیزات

76,433,420,0004,764,6800741ماشین آالت و دستگاه های برقی

29303,241,941,500448,099,32141,217,4361,478محصوالت شیمیایی

2017,929,013,5968,226,930106,317459محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

1182,250,000143,6260788محصوالت کاغذی

279,200,000,00063,267,0380799مخابرات

2275,212,165197,0020716منسوجات

2835,375,993,00033,032,471663,132934مواد و محصوالت دارویی

11,000,000,0003,501,79203,502خرده فروشی، باستثنای وسایل نقلیه موتوری

 2831,766,382,532,6671,569,795,99653,804,907889

* درآمدهای واقعی 12 ماه گذشته  (12 month earnings per share(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،32 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 283 رشکت می باشد.
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سود نقدی و بازده 

تعداد صنعت
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

14953,71024721513359.8دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش

19,11341,9181825023022283.2محصوالت کاغذی

0000000336.5انتشار، چاپ و تکثیر

13,56434,8301622221510143.3استخراج سایر معادن

72,173,2873,910,4594,84144980856192.2ماشین آالت و تجهیزات

2388,005438,37462562070189182.2زراعت و خدمات وابسته

4690,582740,7711,30453056893220.7کاشی و رسامیک

61,879,1952,549,9302,77867691874175.1سایر محصوالت کانی غیرفلزی

230,277153,65227511055820136.6منسوجات

152,762,8185,882,12316,69616535247176.6محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

0000000130.0محصوالت چوبی

1240,000345,0003008001,15070176.2ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی

14,8004,0802402017118152.1انبوه سازی، امالک و مستغالت

23,285,00015,737,67027,09012158121172.4خدمات فنی و مهندسی

2522,149,53527,846,13026,8228261,03880176.6مواد و محصوالت دارویی

2807,946880,0045251,5381,67692146.8قند و شکر

41,842,3002,812,2445,01236856166146.0ماشین آالت و دستگاه های برقی

4732,0001,674,6603,02024255544133.7ساخت محصوالت فلزی

52,737,5003,572,70013,65020126277138.9بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتامعی

185,416,9966,975,03516,72332441778160.1سیامن، آهک و گچ

1120,250151,51518565081979127.8استخراج زغال سنگ

152,519,1193,792,72419,90312719166115.7خودرو و ساخت قطعات

51,076,8711,428,2873,81428237475101.7الستیک و پالستیک

180,000636,0004,000201591369.5اطالعات و ارتباطات

53,995,0007,018,35020,85019233757109.9رسمایه گذاری ها

32,161,0005,655,7809,74022258138107.9فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط

254,960,00063,264,00069,6007909098770.0مخابرات

1156,3241,401,7085,211302691186.9استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

2604,0001,668,2001,2005031,3903662.8حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات

31,660,0002,597,88010,84015324064109.3سایر واسطه گری های مالی

31,637,5008,859,00025,500643471865.3بانکها و موسسات اعتباری

870,543,606159,371,21368,2341,0342,3364464.4فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

19199,766,379224,722,662146,3881,3651,5358956.4محصوالت شیمیایی

330,931,25046,598,25073,2504226366651.1رشکت های چند رشته ای صنعتی

714,931,64119,988,29620,0537459977546.3رایانه و فعالیت های وابسته به آن

330,053,00032,140,09627,7521,0831,1589439.7عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم

1089,843,145104,109,214130,4046897988630.7استخراج کانه های فلزی

1886,896,635235,951,937263,5293308953742.5فلزات اساسی

00000000.0ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه گیری

12,700,0002,979,0001,0002,7002,979910.0خرده فروشی، باستثنای وسایل نقلیه موتوری

211639,789,133995,937,4011,021,9456269756466.5کل
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ارزش بازار صنایع
تعداد نام صنعت

رشکت
ارزش اسمی 
(میلیارد ریال)

دوره جاری (میلیارد ریال)
1398-06-31

دوره گذشته (میلیارد ریال)
1398-05-30

درصد از 
کل

درصد افزایش 
(کاهش)

29303,2422,520,7812,300,20222.89.6محصوالت شیمیایی
21268,0971,536,7421,313,98113.917.0فلزات اساسی

888,9841,024,721896,5829.314.3فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
10159,085863,885825,7867.84.6استخراج کانه های فلزی

11578,305795,224712,7557.211.6بانکها و موسسات اعتباری
4145,250545,930488,4854.911.8رشکتهای چند رشته ای صنعتی

2937,880491,075369,6994.432.8مواد و محصوالت دارویی
3.1-279,200474,084489,2984.3مخابرات

28121,533365,185313,1763.316.6خودرو و ساخت قطعات
227,200289,032223,4722.629.3خدمات فنی و مهندسی

924,153281,373257,0152.59.5رایانه و فعالیت های وابسته به آن
330,102222,171200,5402.010.8عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم

1566,966210,057179,3041.917.2رسمایه گذاری ها
3035,160206,685160,3421.928.9سیامن، آهک و گچ

2017,929166,536134,0911.524.2محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
520,447137,268136,6681.20.4حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات

525,860114,09297,0731.017.5فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
87,03388,54874,9790.818.1ماشین آالت و دستگاه های برقی

117,40182,45470,6950.716.6ماشین آالت و تجهیزات
1124,18972,23161,0420.718.3انبوه سازی، امالک و مستغالت
114,89570,07860,0680.616.7سایر محصوالت کانی غیرفلزی

616,15061,16052,6980.616.1بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتامعی
102,97960,17250,9080.518.2قند و شکر

11,00059,43856,7450.54.7خرده فروشی، باستثنای وسایل نقلیه موتوری
69,36743,95939,0320.412.6ساخت محصوالت فلزی

75,42840,12735,7310.412.3الستیک و پالستیک
5.7-14,00036,20438,4040.3اطالعات و ارتباطات

613,97033,00924,3090.335.8سایر واسطه گریهای مالی
31,92530,10926,7660.312.5زراعت و خدمات وابسته

15,21126,08523,8500.29.4استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
61,77922,78117,0450.233.7کاشی و رسامیک

5.8-124717,06018,1130.2دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
199015,90010,7810.147.5انتشار، چاپ و تکثیر

243212,72311,3400.112.2محصوالت کاغذی
12009,3139,3130.10.0ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه گیری
13004,8143,7220.029.4ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی

11,3474,8064,5800.04.9محصوالت چوبی
22753,6443,4550.05.5منسوجات

5.5-11623,1773,3620.0استخراج سایر معادن
11852,7912,4110.015.8استخراج زغال سنگ

3302,138,85911,045,4259,797,814100.0012.73جمع کل

 

محصوالت شیمیایی
23%

فلزات اساسی
14%

استخراج کانه هاي فلزي
8%

فراورده هاي نفتی، کک و سوخت هسته اي
9%

بانکها و موسسات اعتباري
7%

شرکتهاي چند رشته اي صنعتی
5%

مخابرات
4%

سایر
30%
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ارزش بازار صنایع 30 رشکت بزرگ تاریخ به روزرسانی 1398-06-31

  رسمایه قیمتنام رشکتنام صنعت
  ارزش بازار

(میلیارد ریال)
 درصد از کل 

ارزش بازار
 درصد 
تجمیعی

%5.4%6,56191,500600,3325.4صنایع پرتوشیمی خلیج فارسمحصوالت شیمیایی

%10.6%4,369130,000567,9705.1فوالد مبارکه اصفهانفلزات اساسی

%14.2%5,19478,000405,1323.7ملی  صنایع  مس  ایران  فلزات اساسی

%17.3%6,94248,000333,2163.0معدنی و صنعتی گل گهراستخراج کانه های فلزی

%19.9%10,60627,000286,3622.6گروه مپنا (سهامی عام)خدمات فنی و مهندسی

%22.4%46,3836,000278,2982.5پرتوشیمی پارسمحصوالت شیمیایی

%24.8%6,14144,000270,2042.4پاالیش نفت تهرانفراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

%27.2%13,03120,000260,6202.4پاالیش نفت اصفهانفراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

%29.5%6,40040,500259,2002.3گسرتش نفت و گاز پارسیانمحصوالت شیمیایی

%31.8%12,89519,200247,5842.2رشکت ارتباطات سیار ایرانمخابرات

%33.8%5,19544,000228,5802.1معدنی وصنعتی چادرملواستخراج کانه های فلزی

%35.9%3,77560,000226,5002.1مخابرات ایرانمخابرات

%37.7%2,76072,000198,7201.8رسمایه گذاری غدیرهلدینگ رشکتهای چند رشته ای صنعتی

%39.4%13,38913,800184,7681.7پرتوشیمی جممحصوالت شیمیایی

%41.0%6,11430,000183,4201.7گروه مدیریت رسمایه گذاری امیدرشکتهای چند رشته ای صنعتی

%42.6%8,95919,049170,6571.5فوالد خوزستانفلزات اساسی

%44.1%4,19940,300169,2201.5توسعه معادن وفلزات استخراج کانه های فلزی

%45.4%24,5876,000147,5221.3پرتوشیمی پردیسمحصوالت شیمیایی

%46.7%9,93514,252141,5941.3پرتوشیمی مبینعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم

%48.0%23,3806,000140,2801.3پرتوشیمی  خارک محصوالت شیمیایی

%49.2%14,4719,000130,2391.2فوالد خراسانفلزات اساسی

%50.3%31,7073,884123,1571.1پاالیش نفت تربیزفراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

%51.4%14,2398,400119,6081.1خدمات انفورماتیک رایانه و فعالیت های وابسته به آن

%52.4%2,31750,400116,7771.1بانک پاسارگادبانکها و موسسات اعتباری

%53.4%6,95615,300106,4271.0ایران  خودروخودرو و ساخت قطعات

%54.3%469223,926105,0211.0بانک تجارتبانکها و موسسات اعتباری

%55.3%6,21716,393101,9150.9کشتیرانی جمهوری اسالمی ایرانحمل ونقل، انبارداری و ارتباطات

%56.2%33,6773,000101,0310.9پرتوشیمی نوریمحصوالت شیمیایی

%57.1%3,63327,00098,0910.9رسمایه گذاری صندوق بازنشستگیرشکتهای چند رشته ای صنعتی

%57.9%515175,35490,3070.8بانک صادرات ایرانبانک ها و موسسات اعتباری

%58%1,342,2586,392,75158-جمع کل
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شهریور 98

بیشرتین مقدار شاخصکمرتین مقدار شاخص آخرین مقدار شاخصنام نوع صنعت

75,952.1075,952.1076,415.70زراعت و خدمات وابسته

9,663.199,662.229,663.19استخراج زغال سنگ

1,649.941,615.961,649.94استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

74,457.0074,428.1074,857.50استخراج کانه های فلزی

70,377.3070,377.3070,377.30استخراج سایر معادن

3,847.873,763.963,847.87منسوجات

10,178.8010,082.8010,178.80دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش

350,844.00341,571.00350,844.00محصوالت چوبی

87,552.8087,101.0087,552.80محصوالت کاغذی

141,850.00141,850.00146,549.00انتشار، چاپ و تکثیر

124,772.00124,374.00124,772.00فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

68,631.7067,439.9068,760.90الستیک و پالستیک

1,993.301,989.391,993.30تولید محصوالت کامپیوتری الکرتونیکی و نوری

187,396.00184,751.00187,556.00فلزات اساسی

73,417.1072,978.2073,552.10ساخت محصوالت فلزی

87,389.7086,436.3087,435.00ماشین آالت و تجهیزات

153,492.00152,428.00153,649.00ماشین آالت و دستگاه های برقی

8,643.538,416.458,643.53ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی

10,244.3010,244.3010,244.30ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه گیری

41,208.0041,208.0041,525.20خودرو و ساخت قطعات

53,686.3053,122.0053,686.30قند و شکر

27,833.6027,611.0027,833.60رشکت های چند رشته ای صنعتی

670.43655.90670.43عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم

16,112.4015,836.5016,112.40محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

38,819.8038,317.1038,819.80مواد و محصوالت دارویی

18,105.3017,904.3018,105.30محصوالت شیمیایی

371.04369.70371.04خرده فروشی، به استثنای وسایل نقلیه موتوری

11,672.8011,377.7011,672.80کاشی و رسامیک

2,540.652,504.492,540.65سیامن، آهک و گچ

14,168.7014,168.7014,267.60سایر محصوالت کانی غیرفلزی

6,452.126,400.836,452.12رسمایه گذاری ها

1,522.781,522.771,531.72بانکها و موسسات اعتباری

5,164.775,164.775,221.47سایر واسطه گری های مالی

7,985.247,972.378,030.03حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات

2,492.072,488.052,495.08مخابرات

14,043.2013,793.5014,043.20بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتامعی

237.62232.85237.62فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط

2,119.442,089.832,119.44انبوه سازی، امالک و مستغالت

26,538.0026,126.1026,595.40رایانه و فعالیت های وابسته به آن

350.03349.67356.99اطالعات و ارتباطات

2,910.522,857.762,910.52خدمات فنی و مهندسی



17
و 0

 1
69

ره 
ام

ش
    

13
98

ر  
یو

هر
ش

و 
د 

دا
مر

    

 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

1
3

9
1

1
3

9
2

1
3

9
3

1
3

9
4

1
3

9
5

1
3

9
6

1
3

9
7

1
3

9
8

تجدید ارزیابیاندوخته ها و سود انباشته و رصف سهاممطالبات و آورده نقدیکل افزایش رسمایهسال

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__

1398383,37737,23540,205305,937

60

تامین مالی
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روند افزایش رسمایه های ساالنه)واحد- میلیارد ریال(

نوع تامین مالی - 1398
13981397139613951394 تا انتهای دوره 

میلیارد ریالدرصدمیلیارد ریالرشح

70216,749109,263167,170189,311%77,440افزایش رسمایه ها (به جز تجدید ارزیابی ها)

1812,4084,3071,7345,474%19,988عرضه اولیه سهام

729,68016,25532,00058,475%7,600انتشار اوراق بدهی

512,83723,8629,2420%5,711انتشار اوراق اختیار فروش تبعی

100271,674153,687210,146253,260%110,739جمع کل

عرضه های اولیه سهام از ابتدای سال
ارزشحجمرسمایه رشکتقیمت عرضه 

میلیارد ریالمیلیون سهممیلیارد ریالدرصد عرضهریالتاریخ عرضه اولیهمنادنام رشکت

092,2001020,0002,0004,400-02-1398تاصیکورسمایه گذاری صدرتامین

025,100101,300130663-04-1398سیمرغسیمرغ

288,4002237582693-05-1398فسازانغلتک سازان سپاهان

2231,250103,0003119,732-04-1398نوریپرتوشیمی نوری

2722,500102,0002004,500-03-1398جم پیلنپلی پروپیلن جم - جم پیلن

2,72419,988     جمع 

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

280.1133-03-1398صمسکن 912صکوک دین مسکن جنوب 

311.51,587-04-1398صخود 1404صکوک رهنی ایران خودرو 

311.51,500-04-1398صخود 0004صکوک رهنی ایران خودرو 

151.01,000-05-1398صینا 205صکوک منفعت سینا دارو 

87,600  جمع

از محل انتشار عمومی اوراق اختیار فروش تبعی از ابتدای سال
میلیارد ریالمیلیون (سهم،قرارداد)نام رشکت

20717هکشو گروه صنعتی پاکشو

1124,994هشسپا نفت سپاهان

1325,711جمع 



ن
را

 ایـ
ـه

ـای
رم

ســ
ر 

ازا
ه بـ

انـ
سـ

ن ر
ـیـ

سـت
خـ

نـ

61

ارزش معامالت
98
هه 
ش ما

ه ش
نام
کار

معامالت صنایع

درصد از کل انباشته از ابتدای سال 31-06-1398دوره جاری 1398-06-31
دوره جاری

درصد از کل 
دوره انباشته ارزش (میلیارد ریال)حجم (میلیون سهم)ارزش (میلیارد ریال)حجم (میلیون سهم)نام صنعت

2162,9702162,9700.90.9زراعت و خدمات وابسته

47659476590.20.2استخراج زغال سنگ

6153,0316153,0310.90.9استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

2,91415,3782,91415,3784.64.6استخراج کانه های فلزی

41773417730.20.2استخراج سایر معادن

821182110.10.1منسوجات

210821080.00.0دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش

1234401234400.10.1محصوالت چوبی

581,254581,2540.40.4محصوالت کاغذی

59761597610.20.2انتشار، چاپ و تکثیر

99710,95699710,9563.33.3فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

5373,7465373,7461.11.1الستیک و پالستیک

4,40729,8054,40729,8058.98.9فلزات اساسی

1,5345,5691,5345,5691.71.7ساخت محصوالت فلزی

6015,1676015,1671.51.5ماشین آالت و تجهیزات

4715,0744715,0741.51.5ماشین آالت و دستگاه های برقی

11154111540.00.0ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی

03030.00.0ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه گیری

15,13639,37415,13639,37411.811.8خودرو و ساخت قطعات

2855,1762855,1761.51.5قند و شکر

1,6315,4651,6315,4651.61.6رشکت های چند رشته ای صنعتی

1,7944,3921,7944,3921.31.3عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم

99510,39699510,3963.13.1محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

2,37718,8482,37718,8485.65.6مواد و محصوالت دارویی

4,28233,7304,28233,73010.110.1محصوالت شیمیایی

13798137980.20.2خرده فروشی، به استثنای وسایل نقلیه موتوری

2522,8632522,8630.90.9کاشی و رسامیک

3,24615,0903,24615,0904.54.5سیامن، آهک و گچ

7228,3927228,3922.52.5سایر محصوالت کانی غیرفلزی

5,29315,0755,29315,0754.54.5رسمایه گذاری ها

36,41231,58336,41231,5839.49.4بانک ها و موسسات اعتباری

2,8635,9012,8635,9011.81.8سایر واسطه گری های مالی

1,6858,9811,6858,9812.72.7حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات

1,2505,1291,2505,1291.51.5مخابرات

2,2347,5282,2347,5282.22.2بیمه و صندوق بازنشستگی به جزتامین اجتامعی

9053,5599053,5591.11.1فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط

3,92911,1203,92911,1203.33.3انبوه سازی، امالک و مستغالت

1,2527,3481,2527,3482.22.2رایانه و فعالیت های وابسته به آن

2962,7112962,7110.80.8اطالعات و ارتباطات

5325,497532.35,4971.61.6خدمات فنی و مهندسی

100,023335,012100,023335,012100100
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عملکرد صندوق های رسمایه گذاری
در شش  ماهه اول سال 1398
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منبع: شرکت مشاوره 
و پردازش اطالعات 

مالی پارت

صندوق های رسمایه گذاری با ایفای نقش واسط بین افراد و بازار رسمایه اقدام صدور واحدهای رسمایه گذاری خود کرده و منابع حاصل را به رسمایه گذاری در 

انواع طبقات مجاز دارایی ها اختصاص می دهند. صندوق های رسمایه گذاری پول را از افراد گرفته و با توجه به نوع و هدف صندوق در دارایی های مختلفی از 

جمله سهام، اوراق مشارکت و ابزارهای بازار پول رسمایه گذاری می کنند. صندوق های رسمایه گذاری در ایران از اواخر سال 1386 رشوع به فعالیت کردند. با 

مرور زمان این نهاد مالی جایگاه خود را در بازار رسمایه پیدا کرد و همراه با اقبال رسمایه گذاران، تعداد و ارزش دارایی های تحت مدیریت این صندوق ها با رشد چشمگیری 

مواجه گردید.

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 است، با یکدیگر تفاوت دارند. 

ترکیب و ارزش دارایی های صندوق های رسمایه گذاری
خالص ارزش کل دارایی صندوق های رسمایه گذاری در شش  ماهه اول سال 1398 با 202,640 میلیارد ریال افزایش به مبلغ 1,746,187 میلیارد ریال رسید. 

بیشرتین افزایش خالص ارزش دارایی ها مربوط به صندوق های بادرآمد ثابت بوده که با 91,792 میلیارد ریال افزایش به مبلغ 1,533,409 میلیارد ریال رسیده و 

کمرتین افزایش خالص ارزش دارایی ها مربوط به صندوق های سهامی است که با 19,429 میلیارد ریال افزایش به مبلغ 28,592 میلیارد ریال رسیده  است. همچنین 

صندوق رسمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر بیشرتین افزایش )23،358 میلیارد ریال( و صندوق رسمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی بیشرتین کاهش 

)39،206 میلیارد ریال( را در جمع خالص ارزش دارایی های خود داشته اند.  

منودار زیر روند تغییرات خالص ارزش دارایی متام صندوق های رسمایه گذاری را نشان می دهد، خالص ارزش دارایی در این بازه دارای نوسانات قابل توجهی بوده 

است؛ به طوری که تا اواخر تیرماه خالص ارزش دارایی صندوق ها با شیب اندک و بعد از آن تا پایان شهریورماه با شیب بیشرتی رشد کرده است. رشد زیاد آن از اواخر 

تیرماه به دلیل ورود وجه نقد به صندوق ها و رشد شاخص های بورس و فرابورس بوده است. 

روند تغییرات خالص ارزش دارایی صندوق ها در شش  ماهه اول سال 1398 در منودار زیر نشان داده شده است:

در مجموع خالص ارزش دارایی صندوق های رسمایه گذاری در شش  ماهه اول سال 1398 بیش از 202 هزار میلیارد ریال رشد داشته است. 
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ع منودار زیر میزان تغییر در خالص ارزش دارایی  هر نوع از صندوق های رسمایه گذاری را نشان می دهد:

 

صندوق های با درآمد ثابت بیشرتین میزان افزایش خالص ارزش دارایی را در طی سال داشته اند. 

در منودار زیر درصد ترکیب دارایی های تحت مدیریت صندوق های رسمایه گذاری در پایان شهریوماه سال 1398، نشان داده  شده است:

ارزش ســهام، اوراق بادرآمد ثابت، سپرده های بانکی و  وجه نقد و سایر دارایی ها )که ترکیب دارایی های صندوق های رسمایه گذاری را تشکیل می دهند( در پایان 

شهریور سال 1398 برای کل صندوق های رسمایه گذاری به ترتیب برابر با  223، 597، 1005 و 22 هزار میلیارد ریال بوده است. 

بررسی عملکرد صندوق های رسمایه گذاری
با توجه به آخرین به روزرسانی صندوق ها، از بین صندوق های با درآمد ثابت صندوق رسمایه گذاری مشرتک صبای هدف توانست بیشرتین بازدهی را کسب کند. بازده 

شش ماهه این صندوق 27.3 درصد بوده است. همچنین از بین صندوق های سهامی، صندوق مشرتک بورسیران با 120.7 درصد بازدهی بیشرتین بازده را کسب 

است. صندوق مشرتک کوثر نیز از بین صندوق های مختلط بیشرتین بازدهی را به دست آورده است. بازده شش ماهه این صندوق 86.8 درصد می باشد. صندوق های 

اختصاصی بازارگردانی گروه دی و هستی بخش آگاه به ترتیب بیشرتین بازدهی را بین صندوق های بازارگردانی و قابل معامله کسب کرده اند. بازده شش ماهه صندوق 

اختصاصی بازارگردانی گروه دی 268.9 درصد و صندوق هستی بخش آگاه 68.5 درصد بوده است. 



17
و 0

 1
69

ره 
ام

ش
    

13
98

ر  
یو

هر
ش

و 
د 

دا
مر

    

64

ها
وق 

ند
د ص

کر
مل
جداول زیر 3 صندوق پربازده شش  ماهه اول سال 1398 در هر گروه از انواع صندوق های رسمایه گذاری را نشان می دهند:  ع
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ع در بخش بعدی، منودار مقایسه میانگین بازده صندوق های مشرتک سهامی با بازده شاخص  کل بورس و فرابورس طی شش  ماهه اول سال 1398 آورده شده است. 

با بررسی این منودار می توان دریافت که شاخص کل فرابورس با 77.9 درصد بازدهی بیشرتین بازده را داشته است. میانگین بازده صندوق های سهامی با 65.1 

درصد، از بازده شاخص کل بورس و فرابورس کمرت بوده است. 

وضعیت ورود و خروج نقدینگی به صندوق های رسمایه گذاری
در شش  ماهه اول سال 1398 ورود پول به کل صندوق ها )به واسطه صدور واحدهای رسمایه گذاری( 952,435 میلیارد ریال بوده است. از طرفی خروج پول از کل 

صندوق ها )به واسطه ابطال واحدهای رسمایه گذاری( 846,026 میلیارد ریال بوده است. بنابراین خالص ورود رسمایه  به صندوق های رسمایه گذاری 106,409 

میلیارد ریال است. بیشرتین خالص رسمایه گذاری با مبلغ 78,881 میلیارد ریال مربوط به صندوق های رسمایه گذاری بادرآمد ثابت بوده است. 

منودار زیر خالص ورود و خروج وجه نقد در هر نوع از صندوق ها را در شش  ماهه اول سال 1398 نشان می دهد )ارقام به میلیارد ریال(:
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منبع: شرکت چشم انداز سود نارشان از نگاه 85 تحلیل گر بازار رسمایه
مدیریت سرمایه 

کیان

نتایج سیزدهمین دوره اجامع تحلیلگران )IranCR( تقدیم حضور شام می گردد. در این دوره، 85 تحلیلگر از  63 رشکت مختلف سبدگردانی، تامین رسمایه 

و کارگزاری، سود مورد انتظار خود را از رشکت هایی که  نزدیک به 75 درصد ارزش کل بازار سهام کشور را تشکیل می دهند ارائه کرده اند.

مهم ترین نتایج حاصل از این گزارش، به رشح زیر است: 

ـــزارش  ـــن گ ـــار ای ـــع انتش ـــهام، از مقط ـــازار س ـــد ب ـــار دارن ـــران انتظ 1- تحلیلگ

تـــا پایـــان ســـال 1398، نزدیـــک بـــه 18 درصـــد و بـــرای کل ســـال 1399، 

ـــن دالر  ـــا فـــرض میانگی ـــن انتظـــارات ب 26 درصـــد بازدهـــی داشـــته باشـــد. ای

ــال های 1398 و 1399 و دالر آزاد 12.5 و  ــرای سـ ــامی 11.5 و 12.8 بـ نیـ

ـــت.   ـــه اس ـــکل گرفت ـــال ش ـــن دو س ـــرای ای ـــان ب ـــزار توم 14 ه

ــخ  ــاه )تاریـ ــه 22 تیرمـ ــی در فاصلـ ــای جهانـ ــت قیمت هـ ــم افـ 2- علی رغـ

ـــا 31 شـــهریورماه، پیش بینـــی ســـود ســـال  انتشـــار گـــزارش اجـــامع قبلـــی(  ت

ـــد  ـــراه نش ـــت هم ـــا اف ـــران ب ـــط تحلیلگ ـــازار توس ـــای ب ـــی 1398 رشکت ه مال

ـــبت  ـــارات نس ـــود انتظ ـــد. بهب ـــان می ده ـــدی را  نش ـــی 2.2 درص ـــد جزئ و رش

ـــات  ـــن دلیـــل ثب ـــول و پاالیشـــگاهی، اصلی تری ـــه ســـودآوری گـــروه اوره، متان ب

ســـودآوری رشکت هـــای بـــازار علی رغـــم کاهـــش قیمت هـــای جهانـــی 

ـــارات  ـــود انتظ ـــا، بهب ـــن گروه ه ـــار ای ـــل به ـــب فص ـــای مناس ـــت. گزارش ه اس

ـــد.   ـــه می کن ـــدی توجی ـــا ح ـــا ت ـــن گروه ه ـــه ای ـــبت ب را نس

3- تحلیلگـــران، هنـــوز افـــت قیمت هـــای جهانـــی را به طـــور کامـــل در 

تحلیل هـــای خـــود به حســـاب نیاورده انـــد. پیش بینـــی تحلیلگـــران از 

ـــاه، حـــدود  ـــی در شـــهریورماه، نســـبت به پیـــش بینـــی تیرم قیمت هـــای جهان

5 درصـــد کمـــرت اســـت درحالی کـــه قیمت هـــای جهانـــی در ایـــن فاصلـــه، 

بیـــش از 10 درصـــد کاهـــش داشـــته اســـت. در صـــورت تـــداوم وضـــع موجـــود، 

انتظـــار داریـــم تحلیلگـــران به تدریـــج کاهـــش بیشـــرتی را در قیمت هـــای 

جهانـــی در مدل هـــای خـــود لحـــاظ کننـــد. 

ـــه در  ـــهام ک ـــازار س ـــرشو )Forward P/E( ب ـــد پی ـــه درآم ـــت ب ـــبت قیم 4- نس

آخریـــن دوره اجـــامع در 22 تیرمـــاه در محـــدوده 4.3 بـــود، در ایـــن دوره بـــه 

ـــوط  ـــته مرب ـــال گذش ـــازار در دو س ـــوروارد ب ـــبت P/E ف ـــقف نس ـــید. س 4.7 رس

ـــت.  ـــوده اس ـــدد 5.5 ب ـــال 1397 و ع ـــاه س ـــه مهرم ب

ـــازار در  ـــک ب ـــای کوچ ـــوروارد رشکت ه ـــد ف ـــه درآم ـــت ب ـــبت قیم ـــد نس 5- رش

فاصلـــه تیرمـــاه تـــا شـــهریورماه،  به مراتـــب بیشـــرت از رشـــد نســـبت قیمـــت 

ـــبت  ـــت. نس ـــوده اس ـــدت ب ـــن م ـــازار در همی ـــزرگ ب ـــای ب ـــد رشکت ه ـــه درآم ب

قیمـــت بـــه درآمـــد فـــوروارد رشکت هـــای کوچـــک بـــازار )یک ســـوم پاییـــن 

ــامع  ــن اجـ ــازار( از 4.7 در آخریـ ــر ارزش بـ ــی ازنظـ ــای موردبررسـ رشکت هـ

در تیرمـــاه بـــه 6.55 در شـــهریورماه رســـید درحالی کـــه P/E فـــوروارد 

ــی  ــای موردبررسـ ــاالی رشکت هـ ــوم بـ ــازار )یک سـ ــزرگ بـ ــای بـ رشکت هـ
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ـــه 4.3 در انتهـــای شـــهریور رســـیده  ـــازار( از عـــدد 4 در تیرمـــاه ب ازنظـــر ارزش ب

ــه P/E رشکت هـــای کوچـــک، نشـــان دهنده آن  اســـت. رشـــد قابل مالحظـ

ـــا در  ـــروه از رشکت ه ـــن گ ـــهام ای ـــت س ـــاد قیم ـــد زی ـــم رش ـــه علی رغ ـــت ک اس

ـــه ســـودآوری  ـــا شـــهریورماه، انتظـــارات تحلیلگـــران نســـبت ب ـــه تیرمـــاه ت فاصل

ایـــن گـــروه از رشکت هـــا، تغییـــر آن چنانـــی نکـــرده اســـت. موضوعـــی 

ــروه از  ــن گـ ــذاری در  ایـ ــاد رسمایه گـ ــک زیـ ــی از ریسـ ــد حاکـ ــه می توانـ کـ

رشکت هـــا باشـــد. 

6- بـــر اســـاس اطالعـــات ایـــن گـــزارش، علی رغـــم تحـــوالت قابل توجهـــی 

کـــه از فاصلـــه تیرمـــاه تـــا شـــهریورماه  در حـــوزه اقتصـــاد کالن، تحریم هـــا، 

ـــوز ســـودآوری  ـــاده اســـت،  هن ـــاق افت ـــف اتف ـــع مختل ـــی و صنای اقتصـــاد جهان

رشکت هـــای اصلـــی بـــازار، رسمایه گـــذاری در ایـــن گـــروه از رشکت هـــا 

را توجیـــه می کنـــد. در رشایـــط کنونـــی، رسمایه گذارانـــی بـــا افـــق زمانـــی 

میان مـــدت و بلندمـــدت، ریســـک زیـــادی بـــرای رسمایه گـــذاری تحمـــل 

منی کننـــد و کســـب بازدهـــی مناســـب در دســـرتس اســـت. 

ــی و  ــران دارایـ ــی از مدیـ ــش قابل توجهـ ــی  بخـ ــا همراهـ ــزارش بـ ــن گـ  ایـ

ـــالش  ـــن ت ـــم ای ـــت. امیدواری ـــده اس ـــران تهیه ش ـــه ای ـــازار رسمای ـــران ب تحلیلگ

قدمـــی در جهـــت  ارتقـــای ســـطح اطالعـــات الزم بـــرای انجـــام رسمایه گـــذاری 

ـــت  ـــت حفاظ ـــه و درنهای ـــازار رسمای ـــی ب ـــش کارای ـــل، افزای ـــر تحلی ـــی ب مبتن

بیشـــرت از منافـــع عمـــوم رسمایه گـــذاران باشـــد.

سود مورد اجامع چیست؟
ـــازار  »ســـود مـــورد اجـــامع« یـــک رشکـــت، میانگیـــن پیش بینـــی تحلیلگـــران ب

از ســـود خالـــص آن رشکـــت اســـت. در حـــال حـــارض، بـــرای محاســـبه میانگیـــن 

نظـــرات مشـــارکت کنندگان، وزن یکســـانی بـــه همـــه آن هـــا داده می شـــود 

ـــامع  ـــورد اج ـــود م ـــوان س ـــده، به عن ـــود پیش بینی ش ـــاده« س ـــن س و »میانگی

ـــود.     ـــناخته می ش ـــت ش ـــر رشک ه

متدولوژی محاسبه سود مورد اجامع
1.   دوره زمانی پیش بینی سود:  

1- بـــرای رشکت هایـــی کـــه ســـال مالـــی آن هـــا در بهـــار ســـال 1398 بـــه 

ـــا،  ـــو، واحی ـــا، تیپیک ـــفارس، رمپن ـــتی، س ـــای حکش ـــد )مناده ـــان می رس پای

ـــال  ـــب س ـــه ترتی ـــی 1398 و 1399 ب ـــال مال ـــور از س ـــو(، منظ ـــارس و تاپیک ف

ـــت. ـــار 1399 اس ـــار 1398 و به ـــه به ـــی ب ـــی منته مال

ـــه  ـــی آن هـــا در تابســـتان ســـال 1398 ب ـــی کـــه ســـال مال ـــرای رشکت های 2- ب

ـــان می رســـد )منادهـــای شـــپدیس، حپارســـا و پارســـان(، منظـــور از ســـال  پای

ـــه تابســـتان 1398  ـــی منتهـــی ب ـــه ترتیـــب ســـال مال ـــی 1398 و 1399 ب مال

و تابســـتان 1399 اســـت. 

3- بـــرای رشکت هایـــی کـــه ســـال مالـــی آن هـــا در پاییـــز ســـال 1398 بـــه 

ــر،  ــر، کگهـ ــیران، پکویـ ــوس، شـ ــپ، لوتـ ــای سـ ــد )منادهـ ــان می رسـ پایـ

ـــا و بکهنـــوج(،  شـــوینده، شـــگل، شپاکســـا، غبشـــهر، غـــامرگ، وغدیـــر، چکاپ

ـــه  ـــی ب ـــی منته ـــال مال ـــب س ـــه ترتی ـــی 1398 و 1399 ب ـــال مال ـــور از س منظ

پاییـــز 1398 و پاییـــز 1399 اســـت.  

2.   سود تلفیقی، سود رشکت اصلی:

ـــی،  ـــای فصل ـــرای دوره ه ـــی و ب ـــود تلفیق ـــاالنه، س ـــی س ـــای مال ـــرای دوره ه ب

ســـود رشکـــت اصلـــی مـــورد پیش بینـــی قـــرار می گیـــرد. به عنوان مثـــال، 

ـــی  ـــود تلفیق ـــا، س ـــه رشکت ه ـــرای هم ـــی 1398 و 1399، ب ـــال مال ـــود س س

ـــت.  ـــده اس ـــی ش ـــی پیش بین ـــت اصل ـــرای رشک ـــتان ب ـــل تابس ـــود فص و س

3.   نسبت قیمت به درآمد فوروارد: 

ـــی کـــه  ـــرای رشکت های ـــه درآمـــد پیـــرشو P/E(  Forward (  ب نســـبت قیمـــت ب

ـــنت  ـــر گرف ـــا در نظ ـــت، ب ـــفند 1398 اس ـــه اس ـــی ب ـــا منته ـــی آن ه ـــال مال س

ـــت.  ـــده اس ـــبه ش ـــی 1398 محاس ـــال مال ـــود س س

ـــی کـــه  ـــرای رشکت های ـــه درآمـــد پیـــرشو P/E(  Forward ( ب  نســـبت قیمـــت ب

ســـال مالـــی آن هـــا منتهـــی بـــه بهـــار 1398 اســـت، یعنـــی »رشکت هـــای 

ـــا در نظـــر گرفـــنت  ـــا و تاپیکـــو«، ب حکشـــتی، فـــارس، ســـفارس، تیپیکـــو، واحی

ـــا محاســـبه شـــده اســـت.  ـــار 1399 آن ه ـــه به ـــی منتهـــی ب ـــود ســـال مال س

ـــی کـــه  ـــرای رشکت های ـــد پیـــرشو P/E(  Forward ( ب ـــه درآم نســـبت قیمـــت ب

ـــه تابســـتان 1398 اســـت یعنـــی »رشکت هـــای  ـــی آن هـــا منتهـــی ب ســـال مال

شـــپدیس و پارســـان«، بـــا در نظـــر گرفـــنت ســـود ســـال مالـــی منتهـــی بـــه 

ـــت.  ـــده اس ـــبه ش ـــا محاس ـــتان 1399 آن ه تابس

 نســـبت قیمـــت بـــه درآمـــد پیـــرشو P/E(  Forward (  بـــرای رشکت هایـــی 

ـــه پاییـــز 1398 اســـت یعنـــی »رشکت هـــای  کـــه ســـال مالـــی آن هـــا منتهـــی ب

ســـپ، شـــیران، پکویـــر، شـــوینده، شـــگل، شپاکســـا، غبشـــهر، غـــامرگ، 

ـــی  ـــال مال ـــود س ـــارم س ـــنت یک چه ـــر گرف ـــا در نظ ـــر« ب ـــا و کگه ـــر، چکاپ وغدی

ـــز  ـــه پایی ـــی ب ـــی منته ـــال مال ـــود س ـــه چهارم س ـــز 1398 و س ـــه پایی ـــی ب منته

ـــا  ـــهر ب ـــاد غبش ـــرای من ـــال ب ـــور مث ـــت. به ط ـــده اس ـــبه ش ـــا محاس 1399 آن ه

ـــارم ســـود ســـال  ـــی 1398 )در آذر 98(، از یک چه ـــه امتـــام ســـال مال توجـــه ب

ـــه آذر  ـــی منتهـــی ب ـــه آذر 1398 و ســـه چهارم ســـود ســـال مال ـــی منتهـــی ب مال

ــت.  ــده اسـ 1399 استفاده شـ

4.   تناوب به روزرسانی:

ـــورد  ـــودآوری م ـــزارش س ـــا گ ـــده ت ـــارکت کنندگان، مقررش ـــق مش ـــر تواف ـــا ب بن

ـــود. ـــه روز ش ـــار ب ـــل، دو ب ـــر فص ـــامع در ه اج

5.  متغیرهای کالن و قیمت جهانی کاالهای پایه:

تحلیلگـــران هـــامن اعـــدادی کـــه در  مدل هـــای مالـــی خـــود بـــرای 

ــوان پیش بینـــی  ــد را به عنـ ــتفاده کرده انـ ــا اسـ ــود رشکت هـ پیش بینـــی سـ

خـــود از ایـــن متغیرهـــا در بازه هـــای موردنظـــر قـــرار می دهنـــد؛ بنابرایـــن، 

ایـــن اعـــداد درواقـــع تخمیـــن تحلیلگـــران از میانگیـــن ایـــن متغیرهـــا در 

ـــان  ـــان دوره( را نش ـــا در پای ـــت متغیره ـــه وضعی ـــر )ن ـــی موردنظ ـــای زمان بازه ه

می دهـــد.

سلب مسئولیت
ـــازار  ـــن نظـــرات تحلیلگـــران ب ـــا میانگی ـــورد اجـــامع، تنه گـــزارش ســـودآوری م

ـــار  ـــاس، انتش ـــن اس ـــر ای ـــد. ب ـــه می کن ـــا را  ارائ ـــودآوری رشکت ه ـــورد س در م

ایـــن گـــزارش، بـــه معنـــی پیشـــنهاد فـــروش یـــا خریـــد ســـهام یـــا هرگونـــه 

ـــت  ـــن باب ـــئولیتی از ای ـــارش مس ـــت و ن ـــارش نیس ـــط ن ـــر توس ـــادار دیگ اوراق به

ـــدارد. ـــده ن ـــر عه ب

برای مطالعه این گزارش این موارد را در نظر داشته باشید: 

1- بـــرای رشکت هایـــی کـــه ســـال مالـــی آن هـــا در بهـــار ســـال 1398 بـــه 

ـــا،  ـــو، واحی ـــا، تیپیک ـــفارس، رمپن ـــتی، س ـــای حکش ـــد )مناده ـــان می رس پای

ـــال  ـــب س ـــه ترتی ـــی 1398 و 1399 ب ـــال مال ـــور از س ـــو(، منظ ـــارس و تاپیک ف

ـــت. ـــار 1399 اس ـــار 1398 و به ـــه به ـــی ب ـــی منته مال

ـــه  ـــی آن هـــا در تابســـتان ســـال 1398 ب ـــی کـــه ســـال مال ـــرای رشکت های 2- ب

ـــان می رســـد )منادهـــای شـــپدیس، حپارســـا و پارســـان(، منظـــور از ســـال  پای

ـــه تابســـتان 1398  ـــی منتهـــی ب ـــه ترتیـــب ســـال مال ـــی 1398 و 1399 ب مال

و تابســـتان 1399 اســـت. 

3- بـــرای رشکت هایـــی کـــه ســـال مالـــی آن هـــا در پاییـــز ســـال 1398 بـــه 

ــر،  ــر، کگهـ ــیران، پکویـ ــوس، شـ ــپ، لوتـ ــای سـ ــد )منادهـ ــان می رسـ پایـ

ـــا و بکهنـــوج(،  شـــوینده، شـــگل، شپاکســـا، غبشـــهر، غـــامرگ، وغدیـــر، چکاپ

ـــه  ـــی ب ـــی منته ـــال مال ـــب س ـــه ترتی ـــی 1398 و 1399 ب ـــال مال ـــور از س منظ

پاییـــز 1398 و پاییـــز 1399 اســـت.  
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جدول 1 -  اجامع تحلیل گران: پیش بینی سود رشکت ها در سال 1398                                                                                                                                         شهریور 1398

مشارکتحد باالمیانگینحد پایینمنادصنعت

فوالد

1,0501,3371,69261فوالد

1,6002,3353,00041فخوز

7001,0141,35017هرمز

14429145021ذوب

7309761,30011فوالژ

6971,1071,45035کاوه

1,4102,0853,00020چدن

1,2001,4901,85023ارفع

سنگ آهن

5671,4721,70028کنور

9951,1851,37135کچاد

1,0611,3781,80040کگل

1,8502,7914,00027کگهر

روی

2,0443,6555,00030فاسمین

2,8103,7325,20026کاما

1,8502,2402,85013کروی

1,2001,4321,80055فملیمس

اوره

4,0005,0376,20045شپدیس

1,4402,3433,00034کرماشا

3,2504,6025,60037خراسان

1,8002,6633,50036شیراز

الفین

2,2002,9944,50040جم

4,3386,6348,50039جم پیلن

8001,7802,65034شاراک

1,1001,5892,50023شغدیر

LPG/متانول

9,78016,30925,50046زاگرس

2,8603,3924,39518شخارک

10,60016,21121,00031شفن

9,00011,18814,50034پارس

پاالیشی

4,5006,3178,00019شربیز

3,2804,4586,50022شبندر

1,0401,2961,70016شرتان

6,3408,93013,61517نوری

2,6003,4794,50030شپنا

روانکار

2,7243,7634,92124شبهرن

1,7802,5203,20019رشانل

7,90010,73712,50017شسپا

1,5002,3883,64117شنفت

یوتیلیتی
1,5402,0843,00014بفجر

1,9602,4023,04123مبین

محصوالت 
1,7502,2022,80020شیرانشیمیایی

1,2102,1103,15017کطبسزغال سنگ

6008651,35018چکاپاکاغذسازی

هلدینگ های 
پرتوشیمی و 

فلزی

1,0001,4461,80013فارس

5006548007میدکو

8009191,0647وبانک

8009421,10022وصندوق

3707091,10028وغدیر

8009061,2006ومعادن

1,0501,2801,60023پارسان

ارتباطات
1,5002,0562,30020همراه

50059470019اخابر

مشارکتحد باالمیانگینحد پایینمنادصنعت

تکنولوژی

1,2001,3721,70015آپ
1,4011,6202,0004رانفور
48056060012رتاپ

42056575014رکیش
8009771,3509سپ

8901,0631,2007سیستم
1,7001,9712,75012پرداخت

سالمت
5008211,2007والرب

1,5501,9522,5009کاسپین
9221,3072,00015دالرب

خدمات مالی
6007008005لوتوس
6002,7386,50011ومبلت
6108221,10013وخاور

حمل و نقل

6509401,5005توریل
2,0002,2002,5004حتاید
5809361,4005وتوکا

2,4403,0423,50011حسینا
9001,7543,00012حکشتی

شیشه
6508771,18010کرازی
7841,1051,4008کهمدا

ساختامن
8091,1221,50018ساروم
501754864سرتان
8801,0761,76018سخوز

مرصفی 
بادوام

1,4402,3053,00016تایرا
1,9003,1694,00013مادیرا

4501,0811,58023پکرمان
10742895010پکویر

کاالی مرصفی 
رضوری

4,0005,7669,50012افق
1,7002,7193,20017شوینده
1,6712,0753,00014شپاکسا
1,4002,0112,91520شگل

4007151,09410غبشهر
5508241,00118غشهداب

3847561,2306غامرگ
1,7112,1862,80011قزوین

متغیرهای 
کالن و 

قیمت جهانی 
کاالهای پایه

ــــــــــــــــ نرخ دالر بازار آزاد
1593532-بازدهی امالک

بازدهی شاخص کل 
509213033بورس

40617048میانگین قیمت نفت
میانگین نرخ دالر 

ــــــــــــــــ(نیام)

میانگین نرخ دالری 
LPG34539445025

میانگین نرخ دالری 
18022126540اوره صادراتی

میانگین نرخ دالری 
21024630043متانول صادراتی

میانگین نرخ دالری 
8509691,18128پلی اتیلن صادراتی

میانگین نرخ ریالی 
218,500262,907320,00031روی

میانگین نرخ ریالی 
34,00038,60944,13845شمش فوالد

میانگین نرخ ریالی 
580,000655,146758,93938مس

میانگین نرخ ریالی 
42,00050,38765,64137ورق گرم

25375038نرخ تورم

* برای همه منادها، ســود سال 98 به صورت تلفیقی پیش بینی شده است. مقدار پیش بینی شــده برای متغیرهای کالن و قیمت های جهانی، میانگین این مقادیر در مقاطع سال مورد 
پیش بینی است. 
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جدول 2 -  اجامع تحلیل گران: پیش بینی سود رشکت ها در سال 1399 

مشارکتحد باالمیانگینحدپایینمنادصنعت

فوالد

1,0001,4522,00029فوالد

1,2702,2473,20016فخوز

1,1041,2851,5005هرمز

1123455007ذوب

8301,2081,5004فوالژ

1,0001,4722,00013کاوه

1,4002,2292,8007چدن

1,2691,6442,2007ارفع

سنگ آهن

12,50017,22822,0006واحیا

1,5001,8342,40012کنور

1,0501,3571,65015کچاد

1,2201,6312,82317کگل

2,7003,8025,41020کگهر

روی

2,8003,9716,00014فاسمین

3,0004,0215,00010کاما

1,8002,4003,3006کروی

1,0001,4811,80023فملیمس

اوره

3,6505,8987,46037شپدیس

1,8702,5743,20020کرماشا

3,8005,0586,50020خراسان

2,0003,0484,20020شیراز

الفین

2,2003,1464,00019جم

5,0006,9748,15017جم پیلن

1,5001,9803,10015شاراک

1,0001,7532,53012شغدیر

 LPG  /متانول

9,68014,35329,44618زاگرس

2,3333,4124,7208شخارک

10,00015,52722,50012شفن

10,00012,02515,00014پارس

پاالیشی

5,0006,9949,9698شربیز

3,7904,8085,5187شبندر

1,3001,5351,8006شرتان

9,00010,06711,0003نوری

3,1003,7794,64910شپنا

روانکار

3,5484,8816,00010شبهرن

2,0002,9823,7006رشانل

7,25012,52115,9887شسپا

2,0003,1254,1245شنفت

یوتیلیتی

1,7202,0752,7553بفجر

2,0002,5442,9157مبین

4008331,1003وهور

محصوالت 
1,3502,1333,00011شیرانشیمیایی

1,2002,2833,0007کطبسزغال سنگ

7001,2391,80013چکاپاکاغذسازی

هلدینگ های 
پرتوشیمی و 

فلزی

5507531,10010تاپیکو

1,3001,8302,50010فارس

8001,0001,2003میدکو

7301,0341,30012وصندوق

7008961,10020وغدیر

1,1501,6602,20017پارسان

مشارکتحد باالمیانگینحدپایینمنادصنعت

ارتباطات
2,0002,3622,70013همراه
55068190012اخابر

تکنولوژی

1,3001,6102,4009آپ
1,5481,7932,0313رانفور
5536798006رتاپ

6487658806رکیش
1,0401,1661,3006سپ

1,1501,3131,4504سیستم
2,2002,4243,0004پرداخت

سالمت
3,2704,1256,00016تیپیکو

1,0001,4752,8706والرب
1,1402,2313,0009دالرب

5539211,2008وخاورخدمات مالی

حمل و نقل

7009671,4003توریل
1,2001,2831,4503وتوکا

2,0003,1423,5506حسینا
1,5002,2803,2005حکشتی

شیشه
8501,1471,3003کرازی
1,0851,6452,0007کهمدا

ساختامن

1,0001,3581,9007ساروم
3206801,2004سرتان
8531,3361,6509سخوز

7008671,2674سفارس

مرصفی 
بادوام

1,3103,2614,0008تایرا
3,0004,5715,4123مادیرا

8001,6522,77010پکرمان
6001,4852,5005پکویر

کاالی 
مرصفی 
رضوری

8,0009,70710,8294افق
2,0002,7993,5007شوینده
1,8002,2722,9008شپاکسا
1,7002,2203,61711شگل

5001,7443,20012غبشهر
7509751,2004غشهداب

6501,5442,5007غامرگ

متغیرهای 
کالن و 

قیمت جهانی 
کاالهای پایه

ــــــــــــــــ نرخ دالر بازار آزاد
2062029-بازدهی امالک

بازدهی شاخص کل 
10265029-بورس

35617230میانگین قیمت نفت
میانگین نرخ دالر 

ــــــــــــــــ(نیام)

میانگین نرخ دالری 
LPG34539352013

میانگین نرخ دالری 
2222029725اوره صادراتی

میانگین نرخ دالری 
20025535029متانول صادراتی

میانگین نرخ دالری 
8009821,30018پلی اتیلن صادراتی

میانگین نرخ ریالی 
200,000293,326440,00019روی

میانگین نرخ ریالی 
32,00042,86055,17230شمش فوالد

میانگین نرخ ریالی 
500,000730,763977,13422مس

میانگین نرخ ریالی 
45,00055,76582,05126ورق گرم

20274028نرخ تورم

* برای همه منادها، سود ســال 99 به صورت تلفیقی پیش بینی شده است. مقدار پیش بینی شــده برای متغیرهای کالن و قیمت های جهانی، میانگین این مقادیر در مقاطع سال مورد 
پیش بینی است.

69

ود
ز س
ندا
شم ا

چ



17
و 0

 1
69

ره 
ام

ش
    

13
98

ر  
یو

هر
ش

و 
د 

دا
مر

    

جدول 3 -  اجامع تحلیل گران: پیش بینی سود رشکت ها در فصل تابستان سال 1398

مشارکتحد باالمیانگینحد پایینمنادصنعت

فوالد

23031940023فوالد

40059575021فخوز

1802363009هرمز

33811009ذوب

2002272503فوالژ

23027430011کاوه

4007439807چدن

30038160011ارفع

سنگ آهن

28033940010کنور

24032160017کچاد

19330841017کگل

42068295012کگهر

روی
4508321,30014فاسمین

4005516507کاما

30037745022فملیمس

اوره

1,1001,6152,00021شپدیس

4507161,10016کرماشا

1,0411,3021,50018خراسان

5508061,10013شیراز

الفین

49465189014جم

9701,5392,30017جم پیلن

29944970018شاراک

27040760412شغدیر

LPG/متانول

2,1514,0376,75015زاگرس

5307701,0999شخارک

2,7323,9774,80012شفن

1,3002,6743,30112پارس

پاالیشی

1,1501,5972,0009شربیز

8801,0901,4009شبندر

2162833505شرتان

1,0501,3921,7605نوری

6108551,10012شپنا

روانکار

7008471,1008شبهرن

4025687506رشانل

2,0552,9173,6916شسپا

4505828705شنفت

مشارکتحد باالمیانگینحد پایینمنادصنعت

یوتیلیتی
3333925328بفجر

5006068089مبین

محصوالت 
شیمیایی

3005056209شیران

3004055009کطبسزغال سنگ

1301832427چکاپاکاغذسازی

ارتباطات
45050356010همراه

501241707اخابر

تکنولوژی

3203886008آپ

1331501806رتاپ

1071381807رکیش

1802383197سپ

1902443003سیستم

4204665316پرداخت

سالمت
4004786745کاسپین

2272663207دالرب

خدمات مالی
1001321503ومبلت

1401892305وخاور

5506778006حسیناحمل و نقل

شیشه
2002603506کرازی

2202583334کهمدا

ساختامن
3004305606ساروم

1862603507سخوز

مرصفی 
بادوام

2904937005تایرا

7007999506مادیرا

1102433008پکرمان

281152004پکویر

کاالی 
مرصفی 
رضوری

9001,2601,7004افق

2206079003شوینده

4505758007شپاکسا

3805988808شگل

502755006غبشهر

1101772205غشهداب

3005266673قزوین

* برای همه منادها، سود فصل تابستان 98 برای رشکت اصلی  پیش بینی شده است. 
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منادصنعت
تخمین 98 

قبلی
تخمین 
98 جدید

رشد
رشد 
صنعت

فوالد

%1-1,3571,337فوالد

-6%

%4-2,4282,335فخوز

%18-1,2321,014هرمز

%23-380291ذوب

%23-1,273976فوالژ

%6-1,1761,107کاوه

%1,5872,08531چدن

-%1,5531,4904ارفع

سنگ آهن

-%1,5001,4722کنور

-3%
%1,1601,1852کچاد

%9-1,5221,378کگل

%2,7752,7911کگهر

روی

-%3,7653,6553فاسمین

-4% %8-4,0653,732کاما

%1-2,2722,240کروی

%7%1,3451,4327فملیمس

اوره

%4,2535,03718شپدیس

15%
%2,1402,3439کرماشا

%4,0514,60214خراسان

%2,3552,66313شیراز

الفین

%2-3,0492,994جم

-1% %2-1,8101,780شاراک

%1,5181,5895شغدیر

LPG/متانول

%12,05616,30935زاگرس

16%
%3,0323,39212شخارک

%13,26316,21122شفن

%10,59411,1886پارس

پاالیشی

%5,4856,31715شربیز

14%
%4,1784,4587شبندر

%1,0601,29622شرتان

%3,1023,47912شپنا

روانکار

%5-3,9433,763شبهرن

-2%
%2,4292,5204رشانل

%10,50310,7372شسپا

%8-2,5872,388شنفت

یوتیلیتی
%1,9522,0847بفجر

1%
%2-2,4562,402مبین

محصوالت 
%5%2,0942,2025شیرانشیمیایی

%12-%12-2,3872,110کطبسزغال سنگ

%5-%5-915865چکاپاکاغذسازی

هلدینگ 
های 

پرتوشیمی و 
فلزی

%1-1,4601,446فارس

-1%

%19-812654میدکو

%14-1,063919وبانک

%9119423وصندوق

%1-714709وغدیر

%2-920906ومعادن

%1,1541,28011پارسان

ارتباطات
%3-2.1182.056همراه

-1%
%5895941اخابر

منادصنعت
تخمین 98 

قبلی
تخمین 
98 جدید

رشد
رشد 
صنعت

تکنولوژی

%7-1,4691,372آپ

-4%

%5425603رتاپ

%3-581565رکیش

%9-1,069977سپ

%9911,0637سیستم

%1-1,9841,971پرداخت

سالمت
%3-2,0061,952کاسپین

-3%
%3-1,3531,307دالرب

%26%65482226وخاورخدمات مالی

حمل و نقل
%1-3,0733,042حسینا

-14%
%15-2,0741,754حکشتی

شیشه
%78687712کرازی

14%
%9501,10516کهمدا

ساختامن
%1-1,1301,122ساروم

7%
%9661,07611سخوز

مرصفی 
بادوام

%2,0822,30511تایرا

1%
%3,0943,1692مادیرا

%1,0551,0812پکرمان

%45-774428پکویر

کاالی 
مرصفی 
رضوری

%5,7695,7660افق

-4%

%6-2,9012,719شوینده

%1,8682,07511شپاکسا

%1,8212,01110شگل

%36-1,120715غبشهر

%72382414غشهداب

%19-935756غامرگ

%2-2,2262,186قزوین

رشد سود خالص بازار: % 2.2

متغیرهای 
کالن و 

قیمت جهانی 
کاالهای پایه

بازدهی شاخص 
53%92%60%کل

65%-9%26%بازدهی امالک

نرخ تورم نقطه به 
نقطه در انتهای 

سال
%39%37-%5

ــــــــــــمیانگین نرخ دالر

نرخ دالرآزاد در 
انتهای سال

ــــــــــــ

میانگین قیمت 
2%-6261نفت

نرخ دالری ال.پی.
5%-413394جی.

 نرخ دالری
4%-231221 اوره صادراتی

نرخ دالری پلی 
5%-1,018969اتیلن صادراتی

نرخ دالری متانول 
9%-269246صادراتی

9%-288,055262,907 نرخ ریالی روی

 نرخ ریالی شمش 
6%-41,11238,609فوالد

3%-676,925655,146 نرخ ریالی مس

5%- 52,94750,387نرخ ریالی ورق گرم

جدول 4 -  تغییر تخمین تحلیلگران از سود رشکت ها در سال 1398 نسبت به آخرین پیش بینی در تیر ماه

 * برای همه منادها، سود سال 98 به صورت تلفیقی پیش بینی شده است. مقدار پیش بینی شده برای متغیرهای کالن و قیمت های جهانی، میانگین این مقادیر در مقاطع سال مورد پیش بینی است. 
** رشکت  بانک ملت به دلیل اهمیت قابل توجه سود تسعیر در برآورد سودآوری و دامنه وسیع پیش بینی تحلیلگران، در محاسبه رشد سودآوری کل بازار در نظر گرفته نشده است. 

*** سود هر سهم رشکت هایی که در فاصله اجامع گذشته (دور دوازدهم) تا اجامع حارض (دور سیزدهم) افزایش رسمایه داشته اند، مطابق با رسمایه جدید تعدیل شده است.

71

ود
ز س
ندا
شم ا

چ



17
و 0

 1
69

ره 
ام

ش
    

13
98

ر  
یو

هر
ش

و 
د 

دا
مر

    

جدول 5 - اجامع تحلیل گران: P/E Forward )بر اساس سود مورد اجامع سال 1398(

* نســبت قیمــت بــه درآمــد پیــرو Forward  (P/E )  بــرای 
رشکت هایی که سال مالی آنها منتهی به اسفند 1398 می باشد، 

با در نظر گرفنت سود سال مالی 1398 محاسبه شده است. 
* نســبت قیمت بــه درآمــد پیــرو Forward  (P/E )  برای 
رشکت هایی که ســال مالی آنها منتهی به بهار  98 اســت، 
یعنی »حکشتی، فارس، سفارس، تیپیکو، واحیا و تاپیکو«، 
با در نظر گرفنت سود سال مالی منتهی به بهار 1399 آن ها 

محاسبه شده است. 
*نســبت قیمــت بــه درآمــد پیــرو Forward  (P/E )  بــرای 
رشکت هایی که ســال مالی آنها منتهی به تابستان 98 است 
یعنی »رشکت های شپدیس و پارسان«، با در نظر گرفنت سود 
سال مالی منتهی به تابستان 1399 آن ها محاسبه شده است. 

* نســبت قیمــت بــه درآمــد پیــرو Forward  (P/E )  بــرای 
رشکت هایی که سال مالی آنها منتهی به پاییز  98 است یعنی 

»رشکت های سپ، شیران، پکویر، شوینده، شگل، شپاکسا، 
غبشــهر، غامرگ، وغدیر، چکاپا و کگهر« با در نظر گرفنت یک 
چهارم سود سال مالی منتهی به پاییز 1398 و سه چهارم سود 
سال مالی منتهی به پاییز 1399 آن ها محاسبه شده است. به 
طور مثال برای مناد غبشهر با توجه به امتام سال مالی 1398 (در 
آذر 98)، از یک چهارم سود سال مالی منتهی به آذر 1398 و سه 
چهارم سود سال مالی منتهی به آذر 1399 استفاده شده است. 

قیمتمنادصنعت
سود هر 

سهم
P/E

 P/E
صنعت

فوالد

4,3031,3373.2فوالد

4.2

8,8952,3353.8فخوز

5,9291,0145.8هرمز

1,9492916.7ذوب

7,1579767.3فوالژ

5,0031,1074.5کاوه

13,6592,0856.6چدن

6,8171,4904.6ارفع

سنگ آهن

6,9541,4724.7کنور

4.6

5,1731,1854.4کچاد

42,87217,2282.5واحیا

6,8931,3785.0کگل

16,6003,5494.7کگهر

روی

13,9363,6553.8فاسمین

3.8 15,5843,7324.2کاما

7,9112,2403.5کروی

4,9961,4323.53.5فملیمس

اوره

23,7305,8984.0شپدیس

4.1
10,5572,3434.5کرماشا

18,4944,6024.0خراسان

10,6662,6634.0شیراز

الفین

12,7722,9944.3جم

4.3
27,6086,6344.2جم پیلن

7,4961,7804.2شاراک

8,0551,5895.1شغدیر

LPG/متانول

68,79916,3094.2زاگرس

4.7
23,3563,3926.9شخارک

69,68816,2114.3شفن

45,26211,1884.0پارس

پاالیشی

31,7226,3175.0شربیز

4.1

16,0784,4583.6شبندر

6,0461,2964.7شرتان

33,2578,9303.7نوری

13,0913,4793.8شپنا

روانکار

19,6843,7635.2شبهرن

5.2
11,8592,5204.7رشانل

53,00110,7374.9شسپا

15,0112,3886.3شنفت

یوتیلیتی
9,7412,0844.7بفجر

4.2
9,7392,4024.1مبین

محصوالت 
11,0102,1505.15.2شیرانشیمیایی

14,3722,1106.86.8کطبسزغال سنگ

6,3431,1455.55.5چکاپاکاغذسازی

قیمتمنادصنعت
سود هر 

سهم
P/E

 P/E
صنعت

هلدینگ 
های 

پرتوشیمی و 
فلزی

6,5611,8303.6فارس

4.1

2,7087533.6تاپیکو

5,3146548.1میدکو

3,8879194.2وبانک

3,6119423.8وصندوق

2,7558493.2وغدیر

4,2189064.7ومعادن

6,3511,6603.8پارسان

ارتباطات
12,7922,0566.2همراه

6.3
3,8075946.4اخابر

تکنولوژی

16,6021,37212.1آپ

9.9

13,9841,6208.6رانفور

4,4255607.9رتاپ

4,3135657.6رکیش

14,6091,11813.1سپ

7,2641,0636.8سیستم

18,6521,9719.5پرداخت

سالمت

4,6028215.6والرب

6.0
17,9794,1254.4تیپیکو

17,8571,9529.1کاسپین

11,6971,3078.9دالرب

3,5568224.34.3وخاورخدمات مالی

حمل و نقل

8,0479408.6توریل

4.5

16,8072,2007.6حتاید

5,1609365.5وتوکا

24,6033,0428.1حسینا

6,1872,2802.7حکشتی

شیشه
8,6558779.9کرازی

8.9
9,1401,1058.3کهمدا

ساختامن

6,3041,1225.6ساروم

5.0 4,2448674.9سفارس

5,0781,0764.7سخوز

مرصفی 
بادوام

11,8012,3055.1تایرا

6.0
21,1763,1696.7مادیرا

6,2861,0815.8پکرمان

8,0061,2216.6پکویر

کاالی 
مرصفی 
رضوری

59,4295,76610.3افق

8.0

12,6642,7794.6شوینده

13,1082,2235.9شپاکسا

21,0872,1679.7شگل

8,1181,4875.5غبشهر

4,3388245.3غشهداب

8,5491,3476.3غامرگ

15,0862,1866.9قزوین

میانگین وزنی P/E رشکت های بزرگ بازار: 4.7
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ریسک پیش بینیمشارکتسال 98منادصنعت

فوالد

1,33761فوالد
2,33541فخوز
1,01417هرمز
29121ذوب
97611فوالژ
1,10735کاوه
2,08520چدن
1,49023ارفع

سنگ آهن

1,47228کنور
1,18535کچاد
1,37840کگل
2,79127کگهر

روی
3,65530فاسمین

3,73226کاما
2,24013کروی

1,43255فملیمس

اوره

5,03745شپدیس
2,34334کرماشا
4,60237خراسان
2,66336شیراز

الفین

2,99440جم
6,63439جم پیلن
1,78034شاراک
1,58923شغدیر

LPG/متانول

16,30946زاگرس
3,39218شخارک
16,21131شفن
11,18834پارس

پاالیشی

6,31719شربیز
4,45822شبندر
1,29616شرتان
8,93017نوری
3,47930شپنا

روانکار

3,76324شبهرن
2,52019رشانل
10,73717شسپا
2,38817شنفت

یوتیلیتی
2,08414بفجر
2,40223مبین

محصوالت 
2,20220شیرانشیمیایی

2,11017کطبسزغال سنگ

86518چکاپاکاغذسازی

هلدینگ 
های 

پرتوشیمی و 
فلزی

1,44613فارس
6547میدکو
9197وبانک

94222وصندوق
70928وغدیر
9066ومعادن
1,28023پارسان

ارتباطات
2,05620همراه
59419اخابر

ریسک پیش بینیمشارکتسال 98منادصنعت

تکنولوژی

1,37215آپ
1,6204رانفور
56012رتاپ

56514رکیش
9779سپ

1,0637سیستم
1,97112پرداخت

سالمت
8217والرب

1,9529کاسپین
1,30715دالرب

خدمات مالی
7005لوتوس
2,73811ومبلت
82213وخاور

حمل و نقل

9405توریل
2,2004حتاید
9365وتوکا

3,04211حسینا
1,75412حکشتی

شیشه
87710کرازی
1,1058کهمدا

ساختامن
1,12218ساروم
1754سرتان
1,07618سخوز

مرصفی 
بادوام

2,30516تایرا
3,16913مادیرا

1,08123پکرمان
42810پکویر

کاالی 
مرصفی 
رضوری

5,76612افق
2,71917شوینده
2,07514شپاکسا
2,01120شگل

71510غبشهر
82418غشهداب

7566غامرگ
2,18611قزوین

متغیرهای 
کالن و 

قیمت جهانی 
کاالهای 

پایه

124,71252 نرخ دالر بازار آزاد
932بازدهی امالک

9233بازدهی شاخص کل بورس
6148میانگین قیمت نفت

114,27354میانگین نرخ دالر (نیام)
LPG 39425میانگین نرخ دالری
میانگین نرخ دالری اوره 

22140صادراتی

میانگین نرخ دالری متانول 
24643صادراتی

میانگین نرخ دالری پلی 
96928اتیلن صادراتی

262,90731میانگین نرخ ریالی روی
میانگین نرخ ریالی شمش 

38,60945فوالد

655,14638میانگین نرخ ریالی مس
میانگین نرخ ریالی 

50,38737ورق گرم

3738نرخ تورم

جدول 6 - اجامع تحلیل گران: ریسک پیش بینی سود خالص سال مالی 1398

برای محاسبه ریسک سود سال مالی 1398 رشکت ها، ابتدا رضیب تغییرات (انحراف معیار تقسیم بر میانگین داده ها) نظرات کارشناسی تحلیل گران برای هر مناد محاسبه شد و سپس با 
تقسیم بندی مقادیر به دست آمده به 5 دسته، ریسک پیش بینی های تحلیل گران برای هر مناد یا متغیر کالن به دست آمد.  
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ـــان  نشـــ
بورس تهران

لوگوی بــورس تهران برگرفته از یک نشــان برنجی 
مربوط به دوره هخامنشیان است که در استان لرستان 
کشف شده است. در این لوگو چهار انسان دست در 
دست یکدیگر )اتحاد و همکاری( در درون دایره ای 
قرار دارند که نشان گر دنیا است. دنیایی که بر اساس 
افسانه های قدیمی ایران بر روی شاخ دو گاو قرار دارد؛ 
که خود نشانه ثروت و بهره وری هستند. این نشان 
هم اکنون در موزه لوور پاریس نگهداری می شــود.

ن بورس اوراق بهادار تهرا
)سهامی عام(
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مقاالت علمی
 و پژوهشی



17
و 0

 1
69

ره 
ام

ش
    

13
98

ر  
یو

هر
ش

و 
د 

دا
مر

    

 نقاط قوت تامین مالی از طریق 
صکوک بازار رسمایه

در یــک طبقه بندی کلــی مزایای ایــن ابزارها را 

می توان به رشح زیر بیان منود.

بازه تامین مالی

اوراق صکوک عموما در زمــره  ابزارهای بلند مدت 

تامین مالی قرار می گیرند به اســتثنای صکوک 

سلف که عمر تامین مالی آن یک سال است، مدت 

زمان تامین مالی مابقی اوراق به طور میانگین 4 

سال است، البته بازه زمانی تامین مالی از طریق 

صکوک اســتصناع به مدت زمان ساخت دارایی 

و عمر اقتصادی دارایی بســتگی دارد، جدول 1 

مدت زمان تامین مالــی از طریق اوراق صکوک را 

منایش می دهد.

جدول 1- بازه ی زمانی تامین مالی از طریق انواع صکوک

بازه تامین مالینوع صکوک

 سال4اجاره

 سال4مرابحه

بدون سقفرهنی

بسته به مدت زمان ساخت داراییاستصناع

 سال1سلف

در رابطه با صکوک استصناع ماده 12 دستورالعمل 

انتشار صکوک استصناع بیان می دارد:

ماده )17(: رسرسید اوراق منی تواند بیش از 80 

درصد از مجمــوع دورۀ ســاخت و عمر اقتصادی 

پیش بینی شده برای دارایی باشد.

بنابراین بســته به دوره ســاخت و عمر اقتصادی 

دارایــی، مدت زمان انتشــار صکوک اســتصناع 

متفــاوت خواهد بــود، از طــرف دیگــر صکوک 

اســتصناع دارای این ویژگی اســت کــه قابلیت 

انتشار به صورت ترکیبی را دارا است، به عبارت دیگر 

در رسرسید صکوک استصناع می توان نوع تامین 

مالی را به صکــوک اجــاره تغییر داد، مــاده 12 

دستورالعمل انتشار صکوک استصناع دراین باره 

بـیان می کند:

ماده )12(: اوراق سفارش ساخت می تواند با تأیید 

ســازمان به صورت ترکیبی با ســایر اوراق مصوب 

شورای عالی بورس و اوراق بهادار براساس مقررات 

مربوطه منترش شود.

بنابراین بازه تامین مالی از طریق انتشار صکوک 

استصناع به رشح زیر خواهد بود:

حداکرث 4 ســال+)عمر اقتصادی دارایی+دوره 

ساخت(*80% = مدت زمان تامین مالی از طریق 

صکوک استصناع

در رابطه با اوراق رهـنی مدت زمان تامـین مالی به 

نوع مـطالبات بانی بستگی دارد دراین باره ماده 13 

انتشار اوراق رهنی بیان می کند:

مــاده )13(: از تاریــخ ایجاد مطالبــات، حداقل 

10 درصد مدت قرارداد ســپری شــده و اقســاط 

رسرسیدشده وصول شــده و در طبقه جاری قرار 

داشته باشد.

البته ذکر این نکته رضوری است دوره  انتشار اوراق 

نبایست از مدت زمان رسرسید تسهیالت پشتوانه 

انتشار بیشرت باشد، در حال حارض تنها اوراق رهنی 

منترش شده در کشور توسط بانک مسکن 2 ساله 

بوده و در سال 1397 رسرسید خواهد شد.    

بنابراین رشکت هایی که دارای طرح توسعه بوده و 

یا نیاز به تامین مالی بلندمدت دارند می توانند از 

ابزارهای بدهی بازار رسمایه استفاده منایند.

روش های مختلف تامین مالی

بسته به نیاز تامین مالی رشکت، ابزارهای مختلفی 

به منظور تامین مالی آن ها طراحی شده اند که به 

تفکیک نوع اوراق عبارت اند از:

 صکوک اجــاره: اصوالً رشکت از طریق انتشــار 

صکوک اجاره قادر خواهد بود انواع نیازهای خود را 

تامین مالی منوده و محدودیتی جهت مرصف وجوه 

حاصل از انتشــار صکوک اجاره نخواهد داشت، 

رسفصل های مرصف وجوه ناشی از انتشار صکوک 

اجاره عبارت اند از:

 اجرای طرح توسعه/ نوسازی و بهسازی

 تأمین رسمایه در گردش

 مشارکت در افزایش رسمایه رشکت  های رسمایه 

پذیر

 اجرای پروژه های ساختامنی

 عملیات لیزینگ

 عملیات بانکداری

در این ابزار بانــی یک دارایی رسمایــه ای خود را 

که دارای قیمت روز مورد تایید کارشناس رسمی 

دادگسرتی اســت در رهن نهاد واسط ) وابسته به 

سازمان بورس( برده و هم زمان با استفاده از قرارداد 

اجاره به رشط متلیک یــا اجاره بــا اختیار فروش 

دارایی در رسرسید اجاره باقیمت معین، از یک سو 

دارایی را مجددا تحت کنــرتل خود قرار می دهد 

و از ســوی دیگر به اندازه ارزش روز هامن دارایی، 

صکوک اجاره منترش می مناید]3[، این ابزار از نظر 

نحوه تامین مالی کمرتین محدودیت را در مرصف 

منابع ناشی از انتشار صکوک دارد.

 صکــوک مرابحــه: هامننــد صکوک اجــاره در 

صکوک مرابحه نیز بانی می تواند نیازهای مختلف 

خود را این طریق تامین مناید، البته در این روش 

منابع ناشی از انتشار مســتقیاًم به بانی )تامین 

مالی شــونده( پرداخت منی شــود بلکه بــه ارائه 

دهنده کاال یا خدمت موضوع تامین مالی پرداخت 

می شــود، برای مثال چنانچه بانی قصد انتشــار 

صکوک مرابحه به منظور تامین رسمایه در گردش 

را داشته باشــد، پس از صدور مجوز انتشار ، نهاد 

واسط منابع ناشی از انتشــار را به فروشنده مواد 

و کاال به بانــی، پرداخت می مناید. رسفصل های 

مرصف وجوه ناشــی از انتشــار صکــوک مرابحه 

عبارت اند از:    

 اجرای طرح توسعه/ نوسازی و بهسازی

 تأمین رسمایه در گردش

مزایای تامین منابع مالی
از طریق ابزارهای نوین بازار رسمایه 

ابزارهای نوین تامین مالی با محوریت صکوک از اواخر سال 1389 در کشور ایجاد گردید و تاکنون حجمی بالغ بر 28 هزارمیلیارد تومان از طریق این 

ابزارها تامین مالی شده است و پیش بینی می شود این میزان در سال های آتی رشد بیشرتی داشته باشد. البته این ارقام در مقایسه با کل تامین مالی 

انجام شده توسط سیستم بانکی کشور که بر اساس آمار بانک مرکزی تا سال 1397 دارای حجمی به مبلغ 100ر1 هزار میلیارد تومان بوده و همچنین 

آمار جهانی انتشــار صکوک، رقم کمی اســت که نشــان دهنده جوان بودن این حوزه در بازار تامین مالی کشــور است. از ســوی دیگر سال هاست 

صاحب نظران حوزه  پولی و مالی کشور بر رضورت اصالح نظام تامین مالی کشور با محوریت تامین مالی از طریق بازار رسمایه تاکید ویژه ای داشته اند که مجموع این 

عوامل نشان دهنده  لزوم تغییر الگوی تامین مالی در کشور است. 

پژوهش حارض تالش کرده با بررسی نقاط قوت تامین مالی از طریق این ابزارها، از طرفی موجب آشنایی بیشرت فعاالن اقتصادی با این ابزارها شده و از سوی دیگر بسرتی 

را جهت اصالح نقاط ضعف و گلوگاه های تامین مالی از طریق این ابزارها فراهم آورد. الزم به ذکر است موارد مطرح شده در خصوص نقاط ضعف و قدرت این ابزارها بر اساس 

قوانین و دستورالعمل های انتشار صکوک و آمارهای منترششده توسط نهاد ناظر این ابزارها یعنی بازار رسمایه و یافته های تجربی نگارنده مقاله به دست  آمده است. 

درنهایت نقاط قوت تامین مالی این ابزارها در 3 طبقه بازه  تامین مالی، روش های مختلف تامین مالی و تنوع روش های تسویه اوراق موردبررسی قرار گرفته اند.

آرزو خورده فروش
کارشناس اموراعضا 

فرابورس ایران
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 اجرای پروژه های ساختامنی

 عملیات لیزینگ

 خرید شعب به منظور عملیات بانکداری

 صکوک اســتصناع: این روش ابزاری مناســب 

جهــت ســاخت دارایی های فیزیکــی من جمله 

ساخت کارخانه، هواپیام، کشــتی و... است که 

طی یک قرارداد ســفارش ســاخت با لحاظ یک 

رسی ویژگی های معین در مدت زمان مشــخص 

ســاخته خواهد شــد. در این ابزار وجوه ناشی از 

تامین مالی به تدریج و بر اساس پیرشفت پروژه و 

صورت وضعیت های ارائه شده توسط بانی انجام 

می شود. ماده 21 دســتورالعمل انتشار صکوک 

انتشار دراین باره بیان می دارد:

ماده 21: نهاد واسط در هر مرحله، پس از دریافت 

گزارش پیرشفت کار )فیزیکی و مالی( که به تأیید 

ناظر و بانی رسیده است، پرداخت های مربوط را 

انجام  می دهد.

 صکوک سلف: سلف درواقع نوعی پیش فروش 

محصول رشکت در یک بازه زمانی یک ساله است و 

برای رشکت هایی است که محصول تولیدی خود 

را در بورس کاالی ایران معامله می منایند، درواقع 

نارش می تواند درازای تحویل کاال در یک سال آتی 

مبلغی را اشخاص حقیقی و حقوقی در حال حارض 

دریافت مناید و در رسرسید، دارندگان اوراق سلف 

می توانند کاالی موضوع انتشار اوراق را دریافت 

منوده یا مبلغ پرداختی خود را دریافت منایند. ماده 

یک دستورالعمل سلف در این زمینه بیان می کند:

ماده 1 : قرارداد سلف قراردادی است که براساس 

آن عرضه کننده مقــدار معینی از دارایــی پایه را 

براساس مشخصات قرارداد ســلف درازای بهای 

نقد به فروش می رساند تا در دوره تحویل به خریدار 

تســلیم کند، خریــدار می تواند معــادل دارایی 

پایه خریداری شــده را طی قرارداد ســلف موازی 

استاندارد به فروش رساند.

 صکوک رهنی: این صکوک در حال حارض برای 

رشکت هایی اســت که اقدام به ایجــاد مطالبات 

مــدت دار درازای دریافت وثیقه رهنــی کرده اند 

و اقدام به فــروش این مطالبات در قالب انتشــار 

صکوک رهنــی می کنند، ماده 1 دســتورالعمل 

انتشار اوراق رهنی بیان می دارد:

ماده 1: اوراق رهنی، اوراق بهادار بانامی است که 

به منظور خرید مطالبات رهنی توسط نارش منترش 

می شود. این اوراق در بورس ها یا بازارهای خارج از 

بورس قابل  معامله می باشند. 

همچنین ماده مذکور در تعریف مطالبات رهنی 

بیان می دارد:

مــاده 1: مطالبات رهنــی، مطالبــات مدت دار 

اشخاص حقوقی ناشی از قراردادهای مبادله ای 

از قبیل فروش اقساطی، اجاره به رشط متلیک و 

جعاله )به استثنای ســلف( است که دارای وثیقه 

رهنی است.

بنابراین به نظر می رســد امکان اســتفاده از این 

ابزار برای اکرث رشکت ها فراهم نبوده و مشــخصا 

بانک ها و موسسات اعتباری همچون بانک مسکن 

که دارای چنین مطالباتی هســتند، می توانند از 

این ابزار استفاده کند، با استفاده از این ابزار بانی 

می تواند مطالبات رهنی خــود را که حداقل 10 

درصد زمان آن ســپری شده باشــد و قسط معوق 

نیز نداشته باشد را به نهاد واسط منتقل کرده و از 

طریق آن تامین مالی مناید. ماده 13 دستورالعمل 

اوراق رهنی در بیان رشایط مطالبات رهنی بیان 

می دارد:

مــاده 13( از تاریــخ ایجــاد مطالبــات، حداقل 

10 درصد مدت قرارداد ســپری شــده و اقســاط 

رسرسیدشده وصول شــده و در طبقه جاری قرار 

داشته باشد.

تنوع روش های تسویه اوراق

پس از انتخاب نوع صکوک ، به 2 طریق می توان 

نسبت به دریافت وجه ناشی از صکوک اقدام منود 

که عبارت اند از قیمت اسمی یا قیمت بازار، تفاوت 

این دو روش مربوط به نحوه تسویه اوراق است، در 

صورت انتشار صکوک به قیمت اسمی معادل مبلغ 

اسمی انتشار، وجه نقد در اختیار بانی قرار خواهد 

گرفت و در رسرسید اوراق بانی معادل مبلغ اسمی 

انتشار را تسویه خواهد کرد. 

اما درروش قیمت بازار که اصطالحا آن را انتشــار 

به کــرس می گویند مبلغی کمرت از ارزش اســمی 

اوراق در اختیــار بانی قرار خواهــد گرفت ولی در 

رسرســید، بانی موظف است معادل مبلغ اسمی 

را تسویه مناید.

یکی از مهم ترین کاربردهای این دو روش انتشار، 

در نحوه پرداخت ســودهای دوره ای اوراق است، 

چنانچه رشکتی مایل به پرداخت سودهای دوره ای 

اوراق نباشد و بخواهد اصل و سودهای دوره ای را 

یکجا در رسرسید پرداخت کند، می تواند از روش 

انتشار به قیمت بازار )کرس( استفاده مناید، این 

شــیوه به ویژه بــرای رشکت های پیامنــکاری که 

قرارداد هایی از نوع  EPCF داشــته یا رشکت های 

در مرحله قبل از بهر ه برداری، ابزاری مناســب به 

شامر می آید درواقع این قبیل رشکت ها در زمان 

اجرای طرح به جریان نقد ورودی خاصی دسرتسی 

نداشته و پرداخت ســودهای دوره ای اوراق برای 

آن ها عمال امکان پذیر نیست، بنابراین با استفاده 

از این روش می توان در رسرسید اوراق که معموال 

4 سال بعد از تاریخ انتشار است اصل و سودهای 

معوق را به صورت یکجا پرداخت کرد.

به منظور محاســبه قیمت انتشــار به کرس باید از 

فرمول نرخ بازده تا رسرســید اســتفاده کرد، این 

فرمول بر اساس دستورالعمل منترش شده توسط 

فرابورس عبارت است از:

که در آن داریم:

p: خالص پرداختی رسمایه گذار جهت خرید اوراق 

)برای اوراقی که به کرس معامله می شود، این مبلغ 

کمرت از قیمت اسمی اوراق خواهد بود(

n: فاصله تا رسرسید

 m:تعداد مواعد پرداخت سود در سال

ytm :بازده تا رسرسید

c:مقدار کوپن

Fv:ارزش فعلی

چنانچه رشکت بخواهد از روش انتشــار به قیمت 

اسمی استفاده مناید به اندازه مبلغ موردنیاز جهت 

تامین مالی اوراق منترش می کند و در فواصل یک 

یا 3 یا 6 ماهه اقدام به پرداخت سودهای دوره ای 

می کنــد و در رسرســید اصــل مبلــغ را پرداخت 

می کند. بنابراین تفاوت 2 روش انتشار به قیمت 

بازار و قیمت اسمی در جدول 5 بیان شده است.

جمع بندی 
پژوهش حــارض به اختصــار به بیان نقــاط قوت 

و مزایــای تامین مالــی از طریــق ابزارهای نوین 

تامین مالی از طریق بازار رسمایه پرداخته است، 

به اختصار از نقاط قوت این ابزارها می توان به بازه 

زمانی تامین مالی اشــاره کرد که به طور متوسط 

این ابزارها را می توان در زمره  روش های بلند مدت 

تامین مالی به شــامر آورد که معموال بیشــرت از 4 

سال است و بانی نیازی به استمهال مبلغ تامین 

مالی در هر ســال ندارد. دومیــن نقطه قوت این 

ابزارها تنوع روش های تامین مالی است که بسته 

به نیاز رشکت، صکوک خاصــی به منظور تامین 

مالی بانی قابل پیشــنهاد است و نهایتا 2 راهکار 

عمده جهت تســویه صکوک پیشــنهاد شده که 

بسته به جریان های نقدی بانی طی دوره انتشار، 

می توان یکی از این روش ها توسط بانی انتخاب 

شود، بنابراین به نظر می رسد تامین مالی از طریق 

ابزارهای ترشیح شده می تواند مزایای بیشرتی را 

نسبت به بازار پول به همراه داشته باشد که الزمه  

آن شناخت دقیق این ابزارها و متناسب بودن ابزار 

انتخاب شده با نیاز تامین مالی رشکت است.

منابع مقاله در دفرت ماهنامه موجود است.

جدول 2- تفاوت انتشار صکوک به مبلغ اسمی و قیمت بازار
قیمت اسمیقیمت بازاررشح

به اندازه نیاز تامین مالی رشکتبیشرت از نیاز تامین مالی رشکتمبلغ انتشار

1 یا 3 یا 6 ماههنداردسود دوره ای

پرداخت مبلغ اسمیپرداخت مبلغ اسمی به انضامم سودهای معوقنحوه تسویه
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1- سازوکار معامالت گواهی
 سود اهرمی

گواهــی ســود اهرمی همچــون ســایر ابزارهای 

مشــتق مبتنی بر یک دارایی پایه از جمله سهام، 

شــاخص ســهام، ارز و کاالهای مختلف منترش 

شــده و بازده آن به عملکرد دارایی پایه در یک بازه 

زمانی از قبل تعیین شده )زمان تا رسرسید( وابسته 

است. معامالت گواهی سود اهرمی تقریبا مشابه 

معامالت سهام است با این تفاوت که سود خریداِر 

گواهی به صورت اهرمی بــوده و با رضیبی تحت 

عنوان عامل مشــارکت2 یا نرخ مشــارکت3 تغییر 

می کند که این نرخ مشارکت همواره بیشرت از 100 

درصد است )به عنوان مثال 150 درصد(. از طرفی 

دیگر، زیان خریدار گواهی سود اهرمی مشابه زیان 

خریدار سهام بدون اهرم در نظر گرفته می شود.

انواع گواهی سود اهرمی در بورس های اوراق بهادار 

و بازارهای خارج از بورس قابل معامله هستند که 

عبارتند از گواهی سود اهرمی غیرحدی4، گواهی 

سود اهرمی حدی5، گواهی سود اهرمی معکوس 

غیرحدی6و گواهی سود اهرمی معکوس حدی7. 

سازوکار معامالت هریک از این گواهی ها در بخش 

بعدی این گزارش به طور مفصل مورد بررسی قرار 

گرفته اند. 

ســازوکار کلی معامالت گواهی ســود اهرمی به 

این صورت اســت که رسمایه گذار، گواهی ســود 

اهرمی را با قیمت توافقی از نارش خریداری کرده 

و کل ارزش معاملــه را در ابتــدای معامله به نارش 

پرداخــت می کنــد. الزم به ذکر اســت که قیمت 

توافقی گواهی ســود اهرمی تقریبا هامن قیمت 

جاری دارایی پایه در تاریخ انتشار گواهی است. 

در صورتــی که در رسرســید، تغییــرات مطلوبی 

در قیمت دارایی پایــه رخ دهد و تغییرات مطابق 

انتظــار رسمایه گذار باشــد )به این معنــی که با 

توجه به نوع گواهی با سود اهرمی، قیمت دارایی 

پایه در رسرسید بیشــرت یا کمرت از قیمت توافقی 

باشد(، رسمایه گذار سود کسب می کند که سود 

گواهی سود اهرمی؛ ابزار نوین تامین مالی
در بازارهای اوراق بهادار

کامران سلمانی قرائی
کارشناس تحقیق و توسعه 
بورس اوراق بهادار تهران

نوآوری های مالی به ویژه راه اندازی ابزارهای مالی جدید با استفاده از ترکیب ویژگی های اوراق بدهی، سهام و اوراق مشتقه در دو دهه گذشته، رشد 

قابل توجهی داشته اند. افزایش نوآوری های مالی می تواند به توسعه رسیع تکنولوژی های مهندسی مالی کمک کرده و از طریق ترکیب چندین ابزار 

مالی مجزا در یک ابزار جدید منجر به کاهش هزینه های معامالتی شود. وجود ابزارهای مالی جدید و متنوع در بازارهای رسمایه، این امکان را به بانک ها 

و نهادهای مالی می دهد تا برای تامین بخشی از منابع مالی خود اقدام به انتشار ابزارهای مالی موردنیاز خود در بازارهای رسمایه کنند. گواهی سود 

اهرمی یکی دیگر از ابزارهای مشتق است که همچون سایر ابزارهای مالی از جمله ابزارهای مالی مبتنی بر سهم )ELI(1، می تواند به عنوان یک ابزار تامین مالی مورد 

استفاده  بانک ها و نهادهای مالی قرار گرفته و در بورس های اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس منترش شوند. ازجمله بورس های اوراق بهاداری که گواهی های سود 

اهرمی در آن معامله می شوند می توان به بورس های فرانکفورت، اشتوتگارت، سوییس، لوگزامبورگ، ایتالیا و وین اشاره کرد. در این نوشتار به بررسی سازوکار معامالت 

گواهی سود اهرمی، انواع گواهی سود اهرمی و ریسک های رسمایه گذاری در این گواهی ها می پردازیم. در ادامه، تفاوت ها و شباهت های موجود بین گواهی سود اهرمی 

با سایر ابزارهای مالی مورد بررسی قرار گرفته است و در انتهای این نوشتار، مزایای انتشار گواهی سود اهرمی در بورس اوراق بهادار تهران ترشیح شده است.
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رسمایه گذار اهرمی بوده و با رضب نرخ مشــارکت 

در اختالف قیمت بازاری دارایی پایه در رسرسید و 

قیمت توافقی محاسبه می شود. اما در صورتی که 

در رسرسید، تغییرات نامطلوبی در قیمت دارایی 

پایه رخ دهــد، رسمایه گذار متحمل زیانی معادل 

مابه التفاوت قیمت بازاری دارایی پایه در رسرسید 

و قیمت توافقی می شــود. الزم به ذکر اســت که 

در این حالت، زیان خریدار گواهی ســود اهرمی 

مشابه خریدار مســتقیم دارایی پایه، بدون اهرم 

در نظر گرفته می شــود. همچنین امکان تسویه 

فیزیکی معامالت گواهی سود اهرمی در رسرسید 

نیز وجود دارد.

به عنوان مثال، ســازوکار معامالت گواهی ســود 

اهرمی غیرحدی به این صورت است که اگر قیمت 

دارایی پایه در رسرسید بیشــرت از قیمت توافقی 

باشد، رسمایه گذار سود کسب می کند. هامن طور 

که در باال گفته شد، سود رسمایه گذار اهرمی بوده و 

با رضب نرخ مشارکت در مابه التفاوت قیمت بازاری 

دارایی پایه در رسرسید و قیمت توافقی به دست 

می آید. امــا در صورتی که قیمــت دارایی پایه در 

رسرسید کمرت از قیمت توافقی باشد، رسمایه گذار 

متحمل زیانی معــادل زیان حاصــل از تغییرات 

قیمت دارایی پایه می شود. زیان رسمایه گذار در 

این حالت برابر مابه التفاوت قیمت بازاری دارایی 

پایه در رسرســید و قیمت توافقی است. به عنوان 

مثال، فرض کنید رسمایه گذاری اقدام به خرید یک 

گواهی سود اهرمی غیرحدی مبتنی بر یک سهم 

خاص با نرخ مشارکت 170 درصد، قیمت توافقی 

30 دالر با رسرسید یک ماه دیگر کرده است. اگر 

بعد از گذشت یک ماه، قیمت سهم پایه به 40 دالر 

افزایش یابد پس سود حاصل از تغییرات سهم پایه 

برابر 10 دالر است اما رسمایه گذار با خرید گواهی 

ســود اهرمی مبتنی بر این ســهم خاص سودی 

معادل 17 دالر به دست می آورد که از حاصل رضب 

نرخ مشارکت در میزان ســود حاصل از تغییرات 

قیمت سهم پایه )1/7 × 10( به دست می آید. اما 

اگر بعد از گذشت یک ماه، قیمت سهم پایه به 20 

دالر کاهش یابد پس زیان حاصل از تغییرات سهم 

پایه برابر 10 دالر اســت در نتیجه رسمایه گذار با 

خرید گواهی سود اهرمی مبتنی بر این سهم خاص 

متحمل زیانی معادل هامن 10 دالر خواهد شد 

چراکه زیان خریدار گواهی ســود اهرمی مطابق 

با تغییرات قیمت ســهم پایه تغییر می کند و نرخ 

مشارکت تاثیری در زیان رسمایه گذار ندارد. 

از آنجایــی کــه خریــدار گواهــی ســود اهرمی، 

کل ارزش معاملــه را در ابتــدای معاملــه به نارش 

)فروشــنده( پرداخت می کنــد، بنابراین خریدار 

الزامی به پرداخت وجه تضمین ندارد. همچنین 

مالکیت گواهی سود اهرمی با مالکیت مستقیم 

دارایی پایه یکسان نیست به این معنی که دارندگان 

این ابزار دارای حق رای نبوده و هیچ گونه منفعت 

متعلق بــه اوراق بهــادار پایه از جمله ســود های 

تقسیمی و یا ســایر مزایایی که برای دارنده اوراق 

بهادار وجود دارد، به آنها تعلق منی گیرد. 

وظیفــه اصلی نارش بعد از انتشــار گواهی ســود 

اهرمی، حصــول اطمینان از نقدشــوندگی این 

گواهی ها است تا رسمایه گذاران با اطمینان خاطر 

بیشــرتی وارد معامالت این گواهی ها شده و هر 

موقــع الزم بدانند اقدام به فــروش این گواهی ها 

کنند. نارش می تواند بــرای انجام این کار اقدام به 

بازارگردانی این گواهی ها طی ساعات معامالتی 

کند. الزم به ذکر است که نارش گواهی سود اهرمی 

یا یک نهاد ثالث که از طرف نارش معرفی شده است 

می توانند به عنوان بازارگــردان فعالیت کرده و به 

طور پیوسته یا بنا به درخواســت کارگزار مربوطه 

و تحــت رشایط بــازار عادی، مظنه هــای خرید و 

فروش را برای گواهی ها ارایه دهد. در صورتی که 

رشایط بازار غیرعادی بوده یا مشکالت فنی در بازار 

وجود داشته باشد، ممکن است که خرید و فروش 

گواهی ها سود اهرمی به طور موقت غیرممکن یا 

مشکل باشد.

در انتشــار گواهی ســود اهرمی هامنند انتشــار 

وارانت، متام مســئولیت های مربوط به انتشــار 

گواهی سود اهرمی بر عهده نارش است و بورس ها 

عملکرد و تعهــدات نارش گواهی ســود اهرمی را 

در قبال تعهداتش تضمیــن منی کنند. بنابراین 

دارندگان این گواهی همواره در معرض ریســک 

نکول نارش قرار دارند، چراکه نارشان گواهی سود 

اهرمی ممکن است توانایی اجرای تعهدات خود 

را در قبال دارندگان گواهی نداشــته باشند. اگر 

نارش گواهی سود اهرمی نکول کند یا ورشکسته 

شــود، ممکن اســت رسمایه گــذار کل رسمایه یا 

بخشی از رسمایه خود را از دست بدهد. بنابراین 

رضوری اســت کــه رسمایه گذاران قبــل از خرید 

گواهی ســود اهرمی، عواملی همچون وضعیت 

مالی و رتبه اعتباری نارش را مورد بررسی قرار دهند. 

البته بــورس می تواند برای کاهش این ریســک، 

هامنند الزامات الزم برای نارشان وارانت8، نارشان 

گواهی ســود اهرمی را نیز ملزم بــه ارایه برخی از 

وثایق و اعتبارات خاص کنند تــا بورس بتواند در 

صورت نکول نارشان، از محل این اعتبارات به نفع 

رسمایه گذاران استفاده کند. 

2- انواع گواهی سود اهرمی
هامن طور که قبال گفته شــد، انواع گواهی سود 

اهرمی در بورس های اوراق بهادار و بازارهای خارج 

از بورس معامله می شــوند کــه عبارتند از گواهی 

سود اهرمی غیرحدی، گواهی سود اهرمی حدی، 

گواهی ســود اهرمی معکوس غیرحدی و گواهی 

ســود اهرمی معکوس حدی. در ادامه به ترشیح 

سازوکار هریک از این گواهی ها می پردازیم. 

2-1- گواهی سود اهرمی غیرحدی

گواهی ســود اهرمی غیرحدی دارای یک قیمت 

توافقی و یک نرخ مشارکت است که در زمان انتشار 

گواهی تعیین می شوند. همچنین این گواهی ها 

دارای رسرســید مشخص هســتند. در معامالت 

گواهی سود اهرمی غیرحدی، رسمایه گذار اقدام 

به خرید گواهی سود اهرمی غیرحدی در قیمت 

توافقی از نارش کرده و کل ارزش معامله را در ابتدای 

معامله به نارش پرداخت می کند. ســپس نارش با 

خریدار گواهی توافق می کند که اگر قیمت بازاری 

S( بیشرت از قیمت توافقی 
T
دارایی پایه در رسرسید )

)K( باشــد، ســودی اهرمی معادل مابه التفاوت 

قیمت بازاری دارایی پایه و قیمت توافقی رضبدر 

نرخ مشارکت )f( را به خریدار پرداخت کند. )فرمول 

شامره 1(

S)= سودخریدار گواهی سود اهرمی 
T
 – K) ×f

فرمول شامره 1

بنابرایــن در رسرســید، رسمایه گــذار عــالوه بر 

دریافت ارزش اولیه معامله در تاریخ انتشار )تعداد 

گواهی رضبدر قیمت توافقی(، ســود به دســت 

آمده را نیــز از نارش دریافت می کنــد. در صورتی 

که تســویه به صورت فیزیکی باشــد، نــارش باید 

معادل وجه قابل پرداخت به رسمایه گذار، دارایی 

پایه به رسمایه گذار تحویل دهــد. در صورتی که 

قیمــت بازاری دارایــی پایه در رسرســید کمرت از 

قیمت توافقی باشد خریدار متحمل زیانی معادل 

مابه التفــاوت قیمت بازاری دارایــی پایه و قیمت 

توافقی می شود. )فرمول شامره 2(

S = زیان خریدار گواهی سود اهرمی 
T
 – K

فرمول شامره 2

بنابراین در رسرســید، نارش میزان زیان به دست 

آمده را از ارزش اولیه معامله کرس کرده و باقی مانده 

پول را به رسمایه گذار برمی گرداند. در صورتی که 

تســویه به صورت فیزیکی باشد نارش باید معادل 

ارزش اولیــه معامله، تعــداد مشــخصی دارایی 

پایه را با قیمــت توافقی به رسمایه گــذار تحویل 

دهد. به عبارت دیگر، تعداد دارایی پایه دریافتی 

توسط رسمایه گذار از تقسیم ارزش اولیه معامله بر 

قیمت توافقی به دست می آید. کل مبلغ دریافتی 

رسمایه گذار از نارش در رسرسید از رابطه ای که در 

فرمول شامره 3 می بینید محاسبه می شود:

 = K+ [(S
T
-K) × f]

S
T

S
T 
≥ K

S
T 
< K

زیان خریدار گواهی سود 
اهرمی در رسرسید

فرمول شامره 3

بازده خریدار گواهی ســود اهرمــی غیرحدی در 

منودار شامره 1 نشان داده شده است. این منودار 

حاکی از آن اســت که اگر قیمت بــازاری دارایی 

پایه در رسرسید بیشرت از قیمت توافقی بوده و به 
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اندازه  درصد سود حاصل شود، خریدار گواهی 

ســود اهرمی غیرحدی مبتنی بر این دارایی پایه 

به اندازه  f  درصد ســود کسب می کند که در آن 

f نرخ مشارکت بوده و همواره بیشرت از 100 درصد 

تعیین می شود. اما اگر قیمت بازاری دارایی پایه 

در رسرسید مساوی یا کمرت از قیمت توافقی بوده و 

به اندازه  درصد زیان داشته باشد خریدار گواهی 

سود اهرمی غیرحدی مبتنی بر این دارایی پایه نیز 

به اندازه    درصد متحمل زیان می شود. 

2-2- گواهی سود اهرمی حدی

نوع دیگری از گواهی ها ســود اهرمی وجود دارند 

که به گواهی سود اهرمی حدی معروف هستند. 

ســازوکار معامالت این گواهی ها تقریبا مشــابه 

ســازوکار معامالت گواهی سود اهرمی غیرحدی 

است با این تفاوت که نارش محدودیتی را بر میزان 

سود رسمایه گذار اعامل می کند. نارشان گواهی 

سود اهرمی حدی، سطح قیمت مشخصی تحت 

عنوان سطح قیمت حدی9برای دارایی پایه تعیین 

می کنند که همواره بیشرت از قیمت توافقی است. 

وجود این سطح قیمت نشان می دهد که بیشرتین 

دریافتی رسمایه گــذار در رسرســید برابر قیمت 

حدی اســت و رسمایه گذار منی تواند بیشرت از آن 

از نارش وجهی دریافت کند. در این حالت، ســود 

رسمایه گذار پس از افزایــش قیمت دارایی پایه از 

مقدار مشــخصی )قیمت حــدی(، ثابت خواهد 

بود.سازوکار معامالت گواهی سود اهرمی حدی 

به این صورت اســت که اگر قیمت بازاری دارایی 

پایه در رسرسید از سطح قیمت حدی عبور کرده و 

بیشرت از قیمت حدی )CL(باشد رسمایه گذار بدون 

توجه به قیمت بازاری دارایی پایه در رسرسید، سود 

ثابتی معادل مابه التفــاوت قیمت حدی و قیمت 

توافقی رضبدر نرخ مشــارکت به دســت می آورد. 

)فرمول شامره 4(

f× (CL – K)= سود خریدار گواهی سود اهرمی

فرمول شامره 4

اگر قیمت بازاری دارایی پایه در رسرســید بیشرت 

از قیمت توافقــی و کمرت از ســطح قیمت حدی 

باشد، رسمایه گذار ســودی معادل مابه التفاوت 

قیمت بازاری دارایی پایه و قیمت توافقی رضبدر 

نرخ مشارکت به دست می آورد. )فرمول شامره 5(

S)= سود خریدار گواهی سود اهرمی
T
 – K)×f

فرمول شامره 5

اگر تســویه به صورت فیزیکی تعیین شده باشد، 

رسمایه گذار معادل وجــه دریافتی، دارایی پایه از 

نارش تحویل می گیرد. در صورتی که قیمت بازاری 

دارایی پایه در رسرســید کمــرت از قیمت توافقی 

باشــد، رسمایه گذار متحمل زیانــی معادل زیان 

حاصــل از تغییرات قیمت دارایی پایه می شــود. 

)فرمول شامره 6(

S= زیان خریدار گواهی سود اهرمی
T 
– K

فرمول شامره 6

در صورتی که تسویه به صورت فیزیکی باشد نارش 

باید معادل ارزش اولیه معامله، تعداد مشــخصی 

دارایی پایه را با قیمت توافقی به رسمایه گذار تحویل 

دهد. به عبارت دیگر، تعداد دارایی پایه دریافتی 

توسط رسمایه گذار از تقسیم ارزش اولیه معامله بر 

قیمت توافقی به دست می آید. کل مبلغ دریافتی 

رسمایه گذار از نارش در رسرسید از رابطه ای که در 

فرمول شامره 7 می بینید به دست می آید:

S
T 
≥ CL

 K≤ S
T
 < CL
S

T 
< K

دریافتــی خریدار 
در رسرسید

K+ [(CL-K) × f]
 K+ [(S

T
-K) × f ]

S
T

 =

فرمول شامره 7

بازده خریداِر گواهی سود اهرمی حدی در هر سه 

حالت فوق در منودار شــامره 2 نشــان داده شده 

است.

تفاوتــی که بیــن گواهی ســود اهرمــی حدی و 

غیرحدی وجــود دارد این اســت کــه در گواهی 

ســود اهرمی غیرحدی هیچ گونه محدودیتی بر 

ســود رسمایه گذار وجود ندارد و بــه هر میزان که 

قیمت بــازاری دارایی پایه در رسرســید از قیمت 

منودار 1: بازده خریدار گواهی سود اهرمی غیرحدی

منودار 2: بازده خریداِر گواهی سود اهرمی حدی
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توافقی باالتر باشــد رسمایه گذار ســودی اهرمی 

معادل مابه التفــاوت قیمت بــازاری دارایی پایه 

و قیمت توافقی رضبدر نرخ مشــارکت به دســت 

می آورد. اما میزان ســود رسمایه گــذار در گواهی 

سود اهرمی حدی محدود به سطح قیمت حدی 

اســت و رسمایه گذار منی تواند ســودی بیشرت از 

مابه التفاوت قیمت حدی و قیمت توافقی رضبدر 

نرخ مشارکت به دســت آورد. الزم به ذکر است که 

به دلیل محدود بودن سود رسمایه گذار در گواهی 

سود اهرمی حدی، نرخ مشارکت برای گواهی سود 

اهرمی حدی همواره بیشرت از نرخ مشارکت برای 

گواهی سود اهرمی غیرحدی است. 

2-3- گواهی سود اهرمی معکوس غیرحدی

سازوکار معامالت گواهی ســود اهرمی معکوس 

غیرحدی به این صورت است که رسمایه گذار اقدام 

به خریــد گواهی در قیمت توافقــی از نارش کرده 

و کل ارزش معاملــه را در ابتــدای معامله به نارش 

پرداخت می کند. ســپس نارش با خریدار گواهی 

توافق می کند که اگر قیمت بازاری دارایی پایه در 

S( کمرت از قیمت توافقی )K( باشد، 
T
رسرســید )

سودی اهرمی معادل مابه التفاوت قیمت توافقی 

و قیمت بازاری دارایی پایه در رسرسید رضبدر نرخ 

مشــارکت )f( را به خریدار پرداخت کند. )فرمول 

شامره 8(

K – S)= سود خریدار گواهی سود اهرمی
T
)×f

فرمول شامره 8

بنابراین در رسرسید، رسمایه گذار عالوه بر دریافت 

ارزش اولیه معامله در تاریخ انتشار، سود به دست 

آمده از رابطه فوق را نیز از نارش دریافت می کند. در 

صورتی که قیمت بازاری دارایی پایه در رسرسید 

بیشرت از قیمت توافقی باشد خریدار متحمل زیانی 

معادل مابه التفاوت قیمت توافقی و قیمت بازاری 

دارایی پایه در رسرسید می شود. )فرمول شامره 9(

K - S = زیان خریدار گواهی سود اهرمی
T
 

فرمول شامره 9

کل مبلغ دریافتی رسمایه گذار از نارش در رسرسید 

از رابطه زیر محاسبه می شود. )فرمول شامره 10(

 = K+ [(K-S
T
) × f]

S
T

S
T 
≤ K

S
T 
> K

دریافتی خریدار در 
رسرسید

فرمول شامره 10

همچنیــن بــازده خریــدار گواهی ســود اهرمی 

معکوس غیرحدی در منودار شامره 3 نشان داده 

شده اســت. این منودار حاکی از آن است که اگر 

قیمــت بازاری دارایــی پایه در رسرســید کمرت از 

قیمت توافقی بوده و به اندازه     درصد کاهش یابد، 

خریدار گواهی ســود اهرمی معکوس غیرحدی 

f درصد سود  مبتنی بر این دارایی پایه به اندازه 

کســب می کند. اما اگر قیمت بازاری دارایی پایه 

در رسرسید مساوی یا بیشرت از قیمت توافقی بوده 

و به اندازه    درصد افزایش یابد، خریدار گواهی 

سود اهرمی معکوس غیرحدی به اندازه    درصد 

متحمل زیان می شود. 

الزم بــه ذکر اســت کــه بیشــرتین میــزان زیان 

رسمایه گذار محدود به مبلغ انتشار اولیه )قیمت 

توافقی( اســت و این در صورتی اســت که قیمت 

دارایی پایه در رسرســید به انــدازه دو برابر قیمت 

توافقی یا بیشــرت افزایش یابد. هامن طور که در 

منودار شــامره 3 نیز نشــان داده شــده است در 

صورتی که قیمت دارایی پایه در رسرسید به اندازه 

دو برابــر قیمت توافقی یا بیشــرت افزایــش یابد، 

میزان زیان رسمایه گــذار محدود به هامن قیمت 

توافقی خواهد بود و نارش منی تواند از رسمایه گذار 

درخواست وجه اضافی کند.

2-4- گواهی سود اهرمی معکوس حدی

نارشان گواهی سود اهرمی معکوس حدی هنگام 

انتشار این نوع گواهی، هامنند انتشار گواهی سود 

اهرمی حدی، یک سطح قیمت مشخصی تحت 

عنوان سطح قیمت حدی برای دارایی پایه تعیین 

می کنند با این تفاوت که ســطح قیمت حدی در 

گواهی های ســود اهرمی معکوس حدی همواره 

کمرت از قیمت توافقی است. در این حالت، سود 

رسمایه گذار پــس از کاهش قیمــت دارایی پایه 

و کمرت شدن از مقدار مشــخصی )سطح قیمت 

حدی(، ثابت خواهد بود.

سازوکار معامالت گواهی ســود اهرمی معکوس 

حدی به این صورت اســت که اگــر قیمت بازاری 

دارایی پایه در رسرسید از سطح قیمت حدی عبور 

کرده و کمــرت از قیمت حدی باشــد رسمایه گذار 

بــدون توجه بــه قیمــت بــازاری دارایــی پایه در 

رسرسید، سود ثابتی معادل مابه التفاوت قیمت 

توافقی و قیمــت حدی رضبدر نرخ مشــارکت به 

دست می آورد. )فرمول شامره 11(

f×(K -CL) = سود خریدار گواهی سود اهرمی

فرمول شامره 11

اگر قیمت بازاری دارایی پایه در رسرسید کمرت از 

قیمت توافقی و بیشرت از قیمت حدی )CL( باشد، 

رسمایه گذار ســودی معادل مابه التفاوت قیمت 

توافقی و قیمــت بازاری دارایی پایه در رسرســید 

رضبدر نرخ مشارکت به دســت می آورد. )فرمول 

شامره 12(

K -S)= سود خریدار گواهی سود اهرمی
T
)×f

فرمول شامره 12

در صورتی که قیمت بازاری دارایی پایه در رسرسید 

بیشرت از قیمت توافقی باشد، رسمایه گذار متحمل 

زیانی معادل مابه التفاوت قیمت توافقی و قیمت 

بازاری دارایی پایه در رسرســید می شود. )فرمول 

شامره 13(

= زیان خریدار گواهی سود اهرمی
 
K – S

T

فرمول شامره 13

منودار 3: بازده خریدار گواهی سود اهرمی معکوس غیرحدی
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رسمایه گذار محدود به هامن قیمت توافقی خواهد 

بود و نارش منی تواند از رسمایه گذار درخواست وجه 

اضافی کند.

3- مقایسه گواهی سود اهرمی با سایر 
ابزارهای مالی

معامــالت گواهی ســود اهرمــی تقریبا مشــابه 

معامالت سهام است به این معنی که خرید گواهی 

سود اهرمی و خرید مستقیم سهم پایه این گواهی، 

معموال در یک قیمت یکسان )قیمت جاری بازار 

یا قیمت توافقی( انجام می شــود و هامنند خرید 

ســهام، رسمایه گذار با خرید گواهی سود اهرمی 

از نارش باید کل ارزش معامله را در ابتدای معامله 

به نارش پرداخت کند. اما تفاوتی که بین معامالت 

این دو ابزار وجود دارد این اســت که سود دارنده 

گواهی ســود اهرمی بــه صورت اهرمی بــوده و با 

رضیبی تحت عنوان نرخ مشارکت تغییر می کند 

و در صــورت تغییرات مطلوب قیمت ســهم پایه، 

رسمایه گذار سود بیشرتی نسبت به رسمایه گذاری 

مستقیم در سهم پایه کســب می کند. در صورت 

تغییرات نامطلوب قیمت ســهم پایــه، دارندگان 

گواهی ســود اهرمی و ســهم پایــه متحمل زیان 

شده و زیان آنها بدون اهرم در نظر گرفته می شود. 

همچنین مالکیت گواهی سود اهرمی با مالکیت 

مستقیم سهم پایه یکسان نیســت به این معنی 

که دارندگان گواهی سود اهرمی دارای حق رای 

نبوده و هیچ گونه منفعت متعلق به ســهم پایه از 

جمله سود های تقسیمی و یا سایر مزایایی که برای 

دارنده سهم وجود دارد، به آنها تعلق منی گیرد. این 

در حالی است که دارندگان سهم پایه دارای حق 

رای در مجامع بوده و هرگونه منفعت متعلق به این 

سهم به دارنده سهم تعلق می گیرد.

منودار 4: بازده خریدار گواهی سود اهرمی معکوس حدی

در هر ســه حالت فوق در منودار شــامره 4 نشان 

داده شده اســت. الزم به ذکر است که بیشرتین 

میزان زیان رسمایه گذار محدود به مبلغ انتشــار 

اولیه )قیمت توافقی( است و این در صورتی است 

که قیمت دارایی پایه در رسرسید به اندازه دو برابر 

قیمت توافقی یا بیشرت افزایش یابد. هامن طور که 

در منودار زیر نیز نشان داده شده است در صورتی 

که قیمت دارایی پایه در رسرسید به اندازه دو برابر 

قیمت توافقی یا بیشرت افزایش یابد، میزان زیان 

بنابراین کل مبلغ دریافتــی رسمایه گذار از نارش 

در رسرسید از رابطه زیر به دست می آید: )فرمول 

شامره 14(

S
T 
≤

 
CL

 CL < S
T
 ≤ K

K > S
T

دریافتــی خریدار 
در رسرسید

 K+ [(K-CL) × f ]
K+ [(K-ST) × f ] 
S
T
 

 =

فرمول شامره 14

بازده خریدار گواهی سود اهرمی معکوس حدی 
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گواهی ســود اهرمی دارای شباهت هایی با سایر 

ابزارهای مشتقه همچون قراردادهای آتی، اختیار 

معامله و وارانت اســت. از جمله شباهت هایی که 

بین این ابزارها وجود دارد این است که گواهی سود 

اهرمی هامنند قراردادهای آتــی، اختیار معامله 

و وارانت جزو ابزارهای مشــتقه به شامر می رود و 

مبتنی بر یک دارایی پایه همچون سهام و شاخص 

ســهام منترش می شــود. همچنین گواهی سود 

اهرمی هامنند قراردادهای آتی، اختیار معامله و 

وارانت به دارنده  آن، ایــن فرصت را می دهد که از 

نوسانات قیمت ســهم پایه، بدون التزام به متلک 

آن استفاده کند. در معامالت گواهی سود اهرمی 

همچون معامالت قراردادهای آتی، اختیار معامله 

و وارانت، امکان کسب سود از نوسانات بازار در هر 

دو حالــت صعودی و نزولی بــرای رسمایه گذاران 

وجود دارد. از طرفی، گواهی ســود اهرمی دارای 

تفاوت هایی بــا قراردادهای آتــی، اختیار معامله 

و وارانت اســت که در زیر به این تفاوت ها اشــاره 

می کنیم.

 گواهی سود اهرمی هامنند وارانت فقط توسط 

نارشان )یک نهاد ثالث همچون بانک ها و نهادهای 

مالی( منترش می شــوند امــا قراردادهــای آتی و 

اختیار معامله توسط بورس تعریف می شوند. این 

بدان معنی اســت که فقط نــارشان واجد رشایط 

می توانند اقدام به فروش گواهی سود اهرمی در 

بازار اولیه کنند و در موقعیت فروش این گواهی ها 

قرار گیرند. رسمایه گذاران نیز فقط مجاز به اتخاذ 

موقعیت خرید گواهی ســود اهرمی در بازار اولیه 

بوده و منی توانند در موقعیت فروش این اوراق قرار 

گیرند. الزم به ذکر است که دارندگان گواهی سود 

اهرمی می توانند گواهی های خریداری شده را در 

بازار ثانویه معامله کرده و از بازار خارج شوند. اما در 

بازار آتی و اختیار معامله، رسمایه گذاران می توانند 

در هر دو موقعیت خرید و فروش قراردادهای آتی و 

اختیار معامله قرار گیرند. 

 یکی از موضوعات بسیار مهم در راه اندازی هر ابزار 

مالی، توجه به مدیریت ریسک معامالت آن است. از 

آنجایی که دارندگان گواهی سود اهرمی همواره در 

موضع خرید گواهی سود اهرمی قرار دارند بنابراین 

نیازی به پرداخت وجه تضمین ندارند اما از آنجایی 

که دارنــدگان قراردادهای آتــی و اختیار معامله 

می توانند موضع فروش اتخاذ کنند بنابراین ملزم 

به پرداخت وجه تضمین هستند چراکه در صورت 

اعــامل این قراردادهــا، ملزم بــه رعایت تعهدات 

خود در مقابل خریــدار این قراردادها هســتند. 

بنابراین بــرای راه اندازی معامالت گواهی ســود 

اهرمی نیازی به سیســتم وجه تضمین نیست اما 

معامالت قراردادهای آتی و اختیار معامله مستلزم 

سیستم وجه تضمین است. الزم به ذکر است که در 

معامالت وارانت نیز با توجه به اینکه رسمایه گذاران 

فقط می توانند در موقعیت خرید وارانت قرار گیرند 

و متامی مسئولیت ها بر عهده ی نارش است، نیازی 

به سیستم وجه تضمین نیست. 

 در انتشــار گواهی ســود اهرمی هامنند انتشار 

وارانت، متام مســئولیت های مربوط به انتشــار 

گواهی سود اهرمی بر عهده نارش است و بورس ها 

عملکرد نــارش گواهی ســود اهرمــی را در قبال 

تعهداتــش تضمین منی کننــد. این امــر باعث 

می شــود تا دارنده گواهی سود اهرمی در معرض 

ریســک نکول نارش قرار گیرد. امــا از آنجایی که 

قراردادهای آتــی و اختیار معامله را بورس منترش 

می کند و در نهایت رسمایه گــذاران در مقابل هم 

قرار می گیرند و بورس بنا بــه موقعیت معامالنی 

رسمایه گــذار، از وی وجه تضمیــن اخذ می کند 

بنابراین احتامل نکول وجود ندارد.

 هزینه رسمایه گذاری در گواهی سود اهرمی در 

مقایسه با قراردادهای آتی، اختیار معامله و وارانت 

برای رسمایه گذار بیشرت است چراکه دارنده گواهی 

سود اهرمی باید کل ارزش معامله را در ابتدا به نارش 

پرداخت کند اما دارنــده قراردادهای آتی، اختیار 

معامله و وارانت، فقط بخشی از کل ارزش قرارداد 

را پرداخت می کند.

 در معامــالت گواهی ســود اهرمــی، در صورت 

تغییــرات نامطلــوب قیمــت دارایی پایــه، زیان 

رسمایه گذار می تواند به اندازه کل رسمایه اولیه )کل 

ارزش معامله( باشد. اما در معامالت قراردادهای 

اختیــار معاملــه و وارانــت، بیشــرتین زیانی که 

رسمایه گذار متحمل می شود محدود به پرمیوم10یا 

قیمت این قراردادها11اســت که فقط بخشــی از 

ارزش قرارداد محسوب می شود. 

 در معامالت گواهی ســود اهرمی، سود خریدار 

به صورت اهرمی تغییر کــرده و زیان رسمایه گذار 

بدون اهرم در نظر گرفته می شــود. این در حالی 

است که در معامالت قراردادهای آتی، سود و زیان 

رسمایه گذار به صورت اهرمی محاســبه می شود. 

همچنین در معامالت قراردادهای اختیار معامله و 

وارانت، زیان رسمایه گذار محدود به قیمت قرارداد 

است اما سود رسمایه گذار به صورت اهرمی است.

4- مزایای انتشار گواهی سود اهرمی 
در بورس اوراق بهادار تهران

نهادها و موسسات مالی همواره در تالش هستند تا 

بتوانند از روش های مختلفی برای تامین نیازهای 

مالی خود در بازارهای رسمایه اســتفاده کنند. از 

آنجایی که گواهی ســود اهرمی توسط یک نهاد 

ثالث )بــه عنوان مثال بانک هــا و نهادهای مالی 

معترب( و معموال بــه منظور تامیــن مالی منترش 

می شــود پس انتشــار این گواهی می تواند مورد 

استفاده بســیاری از رشکت های معترب در بورس 

اوراق بهادار تهران قرار گیرد. الزم به ذکر است که 

رسمایه گذاران می توانند از گواهی سود اهرمی به 

عنوان ابزاری جهت پوشش ریسک و فعالیت های 

ســفته بازانه در بورس اســتفاده کنند که این کار 

باعث جذب رسمایه گذاران بیشرت و در نتیجه ورود 

رسمایه های جدید به بورس می شود.

ــای مالـــی  ــدازی ابزارهـ ــات راه انـ یکـــی از الزامـ

در بورس هـــای اوراق بهـــادار، داشـــنت 

سیســـتم های مدیریـــت ریســـک پیرشفتـــه 

ــی  ــالت گواهـ ــه در معامـ ــی کـ ــت. از آنجایـ اسـ

ـــط  ـــی توس ـــه وجه تضمین ـــی هیچ گون ـــود اهرم س

ــود  ــت منی شـ ــی پرداخـ ــن گواهـ ــدگان ایـ دارنـ

ـــود  ـــک وج ـــت ریس ـــتم مدیری ـــه سیس ـــازی ب و نی

ـــود  ـــی س ـــدازی گواه ـــار و راه ان ـــس انتش ـــدارد پ ن

ـــد  ـــورس اوراق بهـــادار تهـــران می توان اهرمـــی در ب

ـــی  ـــه بررس ـــه ب ـــد. در ادام ـــر باش ـــذاب و راحت ت ج

مزایـــای انتشـــار گواهـــی ســـود اهرمـــی از دیـــدگاه 

نـــارشان و رسمایه گـــذاران در بـــورس اوراق بهـــادار 

تهـــران می پردازیـــم. 

4-1- مزایا از دیدگاه نارش 

انتشـــار گواهـــی ســـود اهرمـــی بـــرای نـــارشان 

دارای مزایایـــی اســـت از جملـــه این کـــه نـــارش 

بـــا اســـتفاده از انتشـــار گواهـــی ســـود اهرمـــی 

می توانـــد بـــه منابـــع مالـــی الزم دســـت یابـــد. 

همچنیـــن نـــارش می توانـــد بـــا فـــروش گواهـــی 

ــه،  ــادار پایـ ــای اوراق بهـ ــه جـ ــی بـ ــود اهرمـ سـ

همچنـــان مالکیـــت اوراق بهـــادار پایـــه را در 

ـــر  ـــه اگ ـــی ک ـــن معن ـــه ای ـــد ب ـــته باش ـــار داش اختی

بـــه اوراق بهـــادار پایـــه گواهـــی ســـود اهرمـــی 

طـــی دوره رسمایه گـــذاری ســـودی تعلـــق 

گیـــرد ایـــن ســـود بـــه نـــارش تعلـــق می گیـــرد و 

رسمایه گـــذار حقـــی در دریافـــت ســـود تقســـیمی 

نـــدارد. همچنیـــن حـــق رای مربـــوط بـــه اوراق 

بهـــادار پایـــه بـــرای نـــارش باقـــی می مانـــد و 

ـــرده و رای  ـــت ک ـــع رشک ـــد در مجام ـــارش می توان ن

ــا  ــد بـ ــارش می توانـ ــر، نـ ــی دیگـ ــد. از طرفـ بدهـ

انتشـــار گواهـــی ســـود اهرمـــی حـــدی، میـــزان 

ـــن  ـــا تعیی ســـود رسمایه گـــذار را محـــدود کـــرده و ب

ـــک  ـــر ریس ـــود را در براب ـــدی، خ ـــت ح ـــطح قیم س

ــه در  ــی پایـ ــت دارایـ ــمگیر قیمـ ــش چشـ افزایـ

رسرســـید پوشـــش دهـــد. الزم بـــه ذکـــر اســـت کـــه 

نـــارش می توانـــد از تغییـــرات قیمـــت دارایـــی پایـــه 

ـــی اســـت  ـــن در صورت ـــد و ای ـــز ســـود کســـب کن نی

ـــید  ـــه در رسرس ـــی پای ـــت دارای ـــرات قیم ـــه تغیی ک

ـــال  ـــوان مث ـــه عن ـــد. ب ـــارش باش ـــار ن ـــق انتظ مطاب

ـــی  ـــدی در صورت ـــی غیرح ـــود اهرم ـــی س در گواه

ـــرت از  ـــید کم ـــه در رسرس ـــی پای ـــت دارای ـــه قیم ک

ـــه ای  ـــود رسمای ـــارش س ـــد، ن ـــی باش ـــت توافق قیم

معـــادل مابه التفـــاوت قیمـــت بـــازاری دارایـــی 

ـــت  ـــه دس ـــی ب ـــت توافق ـــید و قیم ـــه در رسرس پای

ــی آورد. مـ

4-2- مزایا از دیدگاه رسمایه گذار

رسمایه گـــذاری در گواهـــی ســـود اهرمـــی و وجـــود 

ـــی  ـــوع گواه ـــن ن ـــالت ای ـــارکت در معام ـــرخ مش ن

بـــه رسمایه گـــذاران ایـــن امـــکان را می دهـــد 
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ـــی  ـــوب قیمـــت دارای ـــرات مطل ـــا در صـــورت تغیی ت

پایـــه، ســـود بیشـــرتی نســـبت بـــه رسمایه گـــذاری 

مســـتقیم در دارایـــی پایـــه کســـب کننـــد. از 

طرفـــی زیـــان خریـــداِر گواهـــی ســـود اهرمـــی 

هامننـــد زیـــان حاصـــل از دارایـــی پایـــه بـــدون 

اهـــرم در نظـــر گرفتـــه می شـــود. همچنیـــن 

رسمایه گـــذار می توانـــد از نوســـانات بـــازاری 

ـــودی  ـــت صع ـــه در هـــر دو حال ـــی پای قیمـــت دارای

و نزولـــی ســـود کســـب کنـــد.

جمع بندی و نتیجه گیری
گواهـــی ســـود اهرمـــی یکـــی از ابزارهـــای 

مشـــتق اســـت کـــه بـــه منظـــور تامیـــن منابـــع 

مالـــی رشکت هـــا و نهادهـــای مالـــی معتـــرب 

ـــرار  ـــتفاده ق ـــورد اس ـــادار م ـــای اوراق به در بازاره

ــی  ــود اهرمـ ــی سـ ــالت گواهـ ــرد. معامـ می گیـ

ـــاوت  ـــن تف ـــا ای ـــت ب ـــهام اس ـــالت س ـــابه معام مش

کـــه ســـود خریـــداِر گواهـــی ســـود اهرمـــی بـــه 

صـــورت اهرمـــی بـــوده و بـــا رضیبـــی تحـــت عنـــوان 

نـــرخ مشـــارکت تغییـــر می کنـــد کـــه ایـــن نـــرخ 

مشـــارکت همـــواره بیشـــرت از 100 درصـــد اســـت. 

از طرفـــی دیگـــر، زیـــان خریـــداِر گواهـــی ســـود 

اهرمـــی مشـــابه زیـــان خریـــدار ســـهام بـــدون 

ــود. ــه می شـ ــر گرفتـ ــرم در نظـ اهـ

ــی،  ــود اهرم ــی س ــدار گواه ــه خری ــی ک از آنجای

کل ارزش معاملــه را در ابتــدای معاملــه بــه 

ــن  ــد، بنابرای ــت می کن ــنده( پرداخ ــارش )فروش ن

خریــدار الزامی بــه پرداخــت وجه تضمین نــدارد. 

ــی،  ــود اهرم ــی س ــالت گواه ــن در معام همچنی

ــا  ــی ب ــارش از نهادهــای مال ــه اینکــه ن ــا توجــه ب ب

ــه  ــازی ب ــن نی ــت، بنابرای ــاال اس ــاری ب ــه اعتب رتب

یاداشت
1. Equity Linked Instruments )ELIs( 

2 . Participation Factor Or Performance 

Factor 

3. Participation Rate

4. Outperformance Certificate Or 

Uncapped Outperformance Certificate:

در بســیاری از گزارش های منترش شــده، 

این نوع گواهی به اختصار به گواهی با سود 

اهرمی معــروف اســت و متداول ترین نوع 

گواهی با سود اهرمی نیز است.

5. Capped Outperformance Certificate

6. Reverse outperformance certificate 

or Uncapped Reverse Outperformance 

Certificate

7. Capped Reverse Outperformance 

Certificate

8- در گزارشــی تحــت عنــوان " بررســی 

تطبیقی وارانت و امکان ســنجی راه اندازی 

آن در بازار رسمایه ایران" که در واحد تحقیق 

و توسعه بورس اوراق بهادار تهران تهیه شده 

اســت، الزامات مربوط به نارشان وارانت در 

بورس های اوراق بهادار مختلف مورد بررسی 

قرار گرفته است. برای دانلود این گزارش به 

سایت زیر مراجعه کنید:

Http://New.Tse.Ir/Pages/Page24106.

Html?Gid=2 

9. Cap Level

10. Premium

11. Option Price or Warrant Price

پرداخــت وجه تضمیــن در حیــن معامالت نــدارد. 

ــک  ــش ریس ــرای کاه ــا ب ــی از بورس ه ــا برخ ام

اعتبــاری نــارش، هامننــد الزامــات الزم بــرای 

ــارشان گواهــی ســود اهرمــی  ــت، ن ــارشان واران ن

را ملــزم بــه ارایــه برخــی از وثایــق و اعتبــارات 

خــاص می کننــد تــا بورس هــا بتواننــد در صــورت 

نکــول آنهــا، از محــل ایــن اعتبــارات بــه نفــع 

رسمایه گــذاران اســتفاده کنــد.

بـــا توجـــه بـــه بررســـی ویژگی هـــا و کارایـــی 

گواهـــی ســـود اهرمـــی در بازارهـــای اوراق بهـــادار، 

ــادار  ــورس اوراق بهـ ــزار در بـ ــن ابـ ــدازی ایـ راه انـ

ـــای  ـــه نهاده ـــایانی ب ـــک ش ـــد کم ـــران می توان ته

ــن  ــزار تامیـ ــک ابـ ــوان یـ ــه عنـ ــرده و بـ ــی کـ مالـ

ـــرد.  ـــرار گی ـــا ق ـــن نهاده ـــتفاده ای ـــورد اس ـــی م مال

همچنیـــن رسمایه گـــذاران نیـــز می توانـــد از 

ایـــن ابـــزار بـــه منظـــور تنوع ســـازی در ســـبد 

ـــی  ـــد. از طرف ـــتفاده کنن ـــود اس ـــذاری خ رسمایه گ

بـــه دلیـــل وجـــود نـــرخ مشـــارکت در معامـــالت 

گواهـــی ســـود اهرمـــی، رسمایه گـــذاران می تواننـــد 

ســـود بیشـــرتی نســـبت بـــه رسمایه گـــذاری 

ـــن  ـــه کســـب کننـــد کـــه ای ـــی پای مســـتقیم در دارای

ــذاران  ــذب رسمایه گـ ــث جـ ــد باعـ ــر می توانـ امـ

بیشـــرت بـــه بـــورس اوراق بهـــادار تهـــران شـــود. 

بـــا توجـــه بـــه این کـــه معامـــالت گواهـــی ســـود 

اهرمـــی نیـــازی بـــه سیســـتم مدیریـــت ریســـک 

ـــورس اوراق  ـــرای ب ـــدازی آن ب ـــن راه ان ـــدارد بنابرای ن

بهـــادار تهـــران آســـان تر از ابزارهایـــی اســـت کـــه 

نیازمنـــد ســـامانه های مدیریـــت ریســـک پیرشفتـــه 

ـــل  ـــر دالی ـــد از دیگ ـــر می توان ـــن ام ـــه ای ـــتند ک هس

جذابیـــت انتشـــار گواهـــی ســـود اهرمـــی در بـــورس 

اوراق بهـــادار تهـــران باشـــد. 
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طی فعالیت شش ماهه اول سال 1398 تاالر بورس منطقه ای اردبیل تعداد 2090 میلیون سهم به ارزش 10855 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفته که با افزایش 

72 درصدی در حجم معامالت و 218 درصد در ارزش معامالت نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه بوده است. از دالیل افزایش ارزش و حجم معامالت می توان به 

تغییرات رشایط اقتصادی و سیاسی ازجمله افزایش نرخ دالر، همچنین کاهش انگیزه فعاالن اقتصادی و عموم مردم نسبت به نگهداری وجه نقد و اوراق با درآمد ثابت 

به دلیل کاهش ارزش پول ملی، رکود در بازارهای موازی و ورود نقدینگی به بازار رسمایه، توجه رسمایه گذاران به ارزش جایگزینی دارایی ها و انتظارات تورمی از سوی 

عموم مردم اشاره منود.

گزارش عملکرد بورس اوراق بهادار استان اردبیل )شش ماهه اول 1398(
شهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردین شش ماه نخست 1398

1,2272,4201,7101,7401,4852,273ارزش معامالت (میلیارد ریال)

297586414227199366حجم معامالت (میلیون سهم)

5207207329681284924کالس آموزشی
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ارزش معامالت شش ماهه نخست 1398
شهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردین شش ماهه 1398

1,2272,4201,7101,7401,4852,273ارزش معامالت

منودار مقایسه ای ارزش معامالت با دوره مشابه سال قبل
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عملکرد تاالر منطقه ای اردبیل در شش ماهه اول سال 1398
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شهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینمیلیون سهم

297586414228199366حجم معامالت شش ماهه اول 1398

5788106164259537حجم معامالت شش ماهه اول 1397

افزایش برگزاری دوره های آموزشی
به منظور افزایش هوش مالی کودکان و نوجوانان در استان، بورس منطقه ای اردبیل اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه کودک و نوجوان منوده و از ابتدای سال 

1398 تاکنون 400 نفر- ساعت  کارگاه آموزشی در سطح مدارس استان برگزارشده است. الزم به توضیح است ارتقاء دانش تخصصی سهامداران فعال در بورس 

اردبیل نیز موردتوجه بوده و برگزاری 5148)نفر - ساعت( دوره های آموزشی در سطوح مختلف مقدماتی و پیرشفته ازجمله اقدامات تاالر بورس منطقه ای اردبیل است 

که نسبت به دوره مشابه سال قبل 33 درصد افزایش داشته است.

منودار مقایسه ای آموزش شش ماهه اول 1397-1398

 

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

فروردین اردیبهشت خردادتیرمردادشهریور 

شهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردین

5001112216408636984آموزش شش ماهه اول 97

5207207329681284924آموزش شش ماهه اول 98

شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین شش ماهه نخست 1398

84 122 108 77 90 39 فعالیت های رسانه ای

اقدامات حقوقی شش ماهه نخست به تفکیک نوع فعالیت

شهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردین6 ماهه اول 1398

464165صدور استعالم

61945106رفع انسداد

506949335353اصالح مشخصات

57161423تاییدیه مشخصات

639064467560اطالع از دارایی سهامدار
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حضور 14 ساله تاالر  منطقه ای کیش در بازاررسمایه

تاالر بورس کیش در اردیبهشت ماه سال 1384 به عنوان اولین تاالر بورس منطقه ای در مناطق آزاد تجاری، فعالیت خود را آغاز کرد و طی 14 سال، 

پیرشفت قابل مالحظه ای در بخش های متعدد ازجمله ارائه خدمات بورس، توسعه فرهنگ رسمایه گذاری در بورس، برپایی هامیش های تاًمین مالی، 

رشکت در منایشگاه ســالیانه فرصت های رسمایه گذاری و منایشگاه بین املللی بورس، بانک و بیمه جزیره کیش، جذب نیروهای فارغ التحصیل از 

واحدهای بین املللی دانشگاه های کیش به منظور تامین نیروی انسانی کارگزاری های مستقر در تاالر و هم چنین تعامل با سازمان منطقه آزاد کیش 

جهت استفاده از قوانین مناطق آزاد برای بهبود عملکرد بورس منطقه ای داشته است.

 بر اســاس ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق 

آزاد، رشکت هــای دارای مجوز فعالیت اقتصادی 

می توانند از معافیت مالیاتی بهره گیرند. در این 

راستا رشکت های کارگزاری مســتقر در این تاالر 

بدون نیاز به ثبت شعبه در جزیره کیش و با انجام 

معامالت در تــاالر می توانند پــس از طی مراحل 

اداری مربوطه مجوز فعالیت اقتصادی را از سازمان 

منطقــه آزاد کیش دریافــت و از معافیت مالیاتی 

استفاده منایند.

در حال حارض رشکت بورس اوراق بهادار شــعبه 

کیش و تعدادی از رشکت های کارگزاری فعال در 

این تاالر از مزایای یادشده بهره می گیرند.

فعالیت های بورس کیش در حوزه توسعه فرهنگ رسمایه گذاری

هامیش

روش های تأمین مالی و صندوق پروژه زمین و ساختامن1393/08/01

آشنایی با روش های نوین تأمین مالی1394/08/23

ارائه راه کارهای تامین مالی از طریق بورس1395/08/13

هامیش بزرگ بازار رسمایه1396/08/09

هامیش تأمین مالی1396/08/11-

هامیش بورس و فرابورس بازوی تأمین مالی1397/07/01

کارگاه

آشنایی با بورس اوراق بهادار و پرسش و پاسخ به رسمایه گذاران1392/08/01

روش های رسمایه گذاری در بورس اوراق بهادار1391/08/11

تعداد ایستگاه معامالتی
10سال 1384
17سال 1385
17سال 1386
18سال 1387
23سال 1388
27سال 1389
27سال 1390
30سال 1391
32سال 1392
36سال 1393
33سال 1394
33سال 1395
27سال 1396
26سال 1397

26تیرماه سال 1398

رشکت های ثبت جزیره کیش، پذیرفته شده در بورس و فرابورس
بازار رسمایه

نوع بازارعالمت اختصارینام رشکتردیف

فرابورس-بازار دوماتکامبیمه اتکایی امین1
بازار دوم بورسرکیشکارت اعتباری ایران کیش2
بازار دوم بورسسپپرداخت الکرتونیک سامان کیش3
فرابورس- بازار دومتاپکیشتجارت الکرتونیک پارسیان کیش4

فرابورس- بازار دوماوانمبین وان کیش5

ابزارهای مالی

بازار ابزارهای نوین مالی - فرابورسصدانا 98اجاره دانا پرتو ریگ کیش1

دوره های آموزشی برگزارشده در بورس منطقه ای کیش
کارگاه )نفر ساعت(کالس )نفر ساعت(سال

76830تا پایان تیر 1398
13972144256
13962224139
13951216488
13941584701
13931168141
13921696157
13911136137
1390942430
1389465 -
1388420- 
1387450- 
1386500- 
1385520- 
1384450- 
12,8782,479جمع

حجم و ارزش معامالت بورس منطقه ای کیش از ابتدای تاسیس تاکنون
تعداد کدهاحجم معامالت )میلیون(ارزش معامالت )میلیارد ریال(سال

13841,618426348
138512,0572,846289
13866,4451,811295
138740,0482,658303
13884,0892,493121
138916,5765,168678
139026,7608,9021,909
139117,5365,1032,348
1392126,33612,5014,361
1393128,84211,2151,261
139436,6499,113313
139593,12712,878266
1396158,03743,003644
1397212,17235,926678

52,21622,239139تا پایان تیر 1398
932,508176,28213,953جمع کل

آدرس: جزیره کیش- میدان امیرکبیر- 

برج مالی کیش- طبقه دوم- تاالر بورس 

کیش

شامره تلفن:

پیش شامره جزیره کیش 076

دفرت: 44480712

مدیر تاالر- مستقیم: 44480681- 

44480680

فکس: 44480679
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تولیــد،  قوانیــن و... مــورد تجزیه و تحلیــل قرار 

می گیرند. یکی از مفیدترین روش ها برای تحلیل 

صنعت بر اساس مراحل چرخه عمر است. مرحله 

اول این روش بررسی وضعیت کلی و موقعیت فعلی 

صنعت است. مرحله دوم بررسی موقعیت صنعت 

در رابطه با چرخه اقتصادی و وضعیت اقتصاد کالن 

اســت. مرحله سوم شــامل تجزیه و تحلیل کمی 

ویژگی های صنعت به منظور تعیین افق دید آتی 

صنعت است.  

بسیاری از تحلیل گران معتقدند که صنایع حداقل 

3 مرحله را دارا هستند: 1( مرحله رشد 2( مرحله 

توسعه 3( مرحله تثبیت )بلوغ(. مرحله رشد بدین 

معناســت که در آغاز عمــر یک صنعــت جدید،  

رشکت های فعال در آن به آرامی رشــد و پیرشفت 

می کنند. این دوره معموال حاشــیه سود صنعت 

چندان مناسب نیست. با پذیرفته شدن تکنولوژی 

یا محصول جدید،  صنعت به رسعت رشد خواهد 

کرد. با ورود به مرحله توسعه ، حاشیه سود صنعت 

وضعیت مطلوبی پیدا می کند. رسانجام صنعت 

وارد مرحله بلوغ می شود،  در این مرحله محصوالت 

تثبیت شده و میزان نوآوری کاهش می یابد. رقبا 

افزایش می یابند و ســود صنعت کاهش می یابد 

و رسانجام صنعــت وارد دوره کاهش رشــد درآمد 

می شود.  گام نهایی بررســی موقعیت رشکت در 

یک صنعت است.

قسمت بیست و سوم

آشنایی با رسمایه گذاری در سهام
روش های تحلیل اوراق بهادار

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.

دو نوع مکتب فکــری برای تحلیــل اوراق بهادار 

وجود دارد؛ 1( بنیادی )فاندامنتال( و 2( تکنیکال.  

اساس " تحلیل بنیادی" بر این پایه استوار است 

که ســهام رشکتی برای رسمایه گذاری مناســب 

اســت که توان ســودآوری باالیی داشــته باشد. 

تحلیل تکنیکال بــه تحلیلی گفته می شــود که 

رسمایه گذاری های خوب بر مبنای قدرت عرضه و 

تقاضا انتخاب شود. در ادامه به توضیح روش های 

تحلیل خواهیم پرداخت.

تحلیل بنیادی چیست؟
مطالعــه تجزیــه و تحلیــل صورت هــای مالی،  

چرخه هــای اقتصــادی و روند صنعــت از اصول 

اساسی تحلیل بنیادی به شامر می روند. در تحلیل 

بنیــادی رسمایه گذاران ابتدا اقتصــاد و بازار را به 

عنوان یک کل تجزیه و تحلیل می کنند،  سپس به 

تحلیل صنایع یا بخش هایی از اقتصاد می پردازند 

که دارای چشــم اندازهای آتی مناسبی هستند. 

به این رویکرد،  تحلیل، روش " از باال به پایین" نیز 

می گویند.

روش باال به پایین در تحلیل بنیادی از 
چه اجزایی تشکیل شده است؟

در رویکرد بــاال به پایین ابتدا بــه تجزیه و تحلیل 

اقتصاد، ســپس صنعت و در آخر رشکت پرداخته 

می شود. بازار سهام قسمت مهم و حیاتی از بدنه 

اقتصاد بشــامر می رود. ارتباط قوی میــان بازار 

ســهم و اقتصاد وجود دارد. اگر رشایط اقتصادی 

نامناسب باشد عملکرد بیشرت رشکت  ها و در نتیجه 

بازار ســهام نیز ضعیف خواهد بود. بر عکس،  اگر 

رشایط اقتصادی مناسب باشد عملکرد رشکت ها 

نیز بهرت خواهد بود و در نتیجــه اثر رشایط بهینه 

اقتصادی در بازار ســهام متبلور خواهد شــد. از 

این رو،  تحلیل گران بنیادی در درجه اول به پیش 

بینی روندها و چرخه های اقتصادی می پردازند. 

یکی از معیارهای بررسی رونق در اقتصاد،  شاخص 

رشد تولید ناخالص داخلی است که رشد آن نشان 

دهنده رونق اقتصادی است.

در گام بعدی بــه تجزیه و تحلیل صنعت پرداخته 

می شــود،  رسمایه گذاری که تشــخیص می دهد 

اقتصاد و بازار برای رسمایه گذاری جذاب اســت 

باید دســت به تحلیــل صنایعی بزند کــه در آنها 

فرصت هایی در ســال های آتی دیده می شــود. 

صنایع هامنند بازار و رشکت ها،  از طریق مطالعه 

داده هایــی همچــون داده هــای فروش، ســود 

سهام، سود تقسیمی،  ســاختار رسمایه،  خطوط 
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آشنایی با کلیات سواد مالی

قراردادهای آتی کاال در بازار رسمایه
بخش یازدهم

دکتر شاهین احمدی
رییس مرکز آموزش سازمان 

بورس و اوراق بهادار

محمدرضا بی ریا
کارشناس ارشد اقتصاد ماىل، 

دانشگاه صنعتى رشیف

این نوشته، یازدهمین مطلب از مجموعه 

مطالب ســواد مالی اســت که در بخش 

الفبای بــورس ماهنامه بــورس منترش 

می شود و در ادامه بررسی صندوق رسمایه گذاری 

قابل معامله در بورس، به بررسی کاالهای اساسی 

به عنوان گزینه رسمایه گذاری و بررسی ریسک های 

پیش روی هر رسمایه گذار می پردازد.

سهام، اوراق بدهی، صندوق های رسمایه گذاری 

مشرتک و صندوق های رسمایه گذاری قابل معامله 

در بــورس رایج ترین نوع دارایی ها هســتند. این 

دارایی ها ازجمله دارایی هایی هستند که احتامال 

در هنگام رسمایه گذاری در برنامه پس انداز برای 

بازنشســتگی یا برنامه پس انداز برای هزینه های 

دانشگاه، انتخاب می کنید. دیگر دارایی ها شامل 

امالک و مســتغالت، فلزات گران بهــا و کاالهای 

اساسی می شوند.

قراردادهای آتی در بورس
قراردادهــای آتی کاالهای اساســی قراردادهایی 

برای خریدوفروش مقدار مشخصی از کاال باقیمتی 

مشــخص در تاریخ خاصی در آینده است. فلزات 

)فوالد، مــس، آلومینیــوم، روی و …(، محصوالت 

کشاورزی )جو، ذرت، گندم، شکر و …(، سایر مواد 

غذایی، محصوالت شیمیایی، فرآورده های نفتی و 

ابزارهای مالی )ازجمله سکه طال و ارزهای خارجی( 

در بازار معامالت آتی خریدوفروش می شــوند. در 

ایران معامالت قراردادهای آتی در بورس کاال انجام 

می شود. اختیارات معامله و معامالت آتی کاال در 

بورس کاال باعث می شود تا معامله گران قراردادهایی 

با اندازه واحد مشــخص، تاریخ رسرسیدی ثابت و 

سیستم پایاپای متمرکز داشته باشند. در سیستم 

پایاپــای متمرکز، رشکــت پایاپای مرکــزی در هر 

معامله نقش طرف مقابل )خریدار مقابل فروشنده 

و فروشــنده مقابل خریدار( را بر عهــده می گیرد و 

اجرای متامی معامالت را تضمین می کند. برخی 

از رسمایه گذاران ممکن است این دسته دارایی ها 

را در یک پرتفوی بگنجانند. رسمایه گذاری ها در این 

دسته دارایی ها معموال ریسک های خاص خود را 

دارند. قبل از هر نوع رسمایه گذاری، ریسک های آن 

را درک کنید و اطمینان حاصل کنید که ریسک ها 

برای شام مناسب هستند.

ریسک پذیری خود را ارزیابی کنید
در هنگام رسمایه گذاری، بازده و ریسک دست در 

دست هم پیش می روند. رضب املثل »نابرده رنج 

گنج میرس منی شود« نزدیک ترین مفهوم به ارتباط 

بین بازده و ریسک اســت. همه رسمایه گذاری ها 

میزانی از ریسک را خواهند داشت. چنانچه قصد 

خریــد اوراق بهادار نظیــر ســهام، اوراق بدهی، 

صندوق رسمایه گذاری مشــرتک یا صندوق های 

قابله معامله )ETF( را دارید، مهم اســت این نکته 

را بدانید که می توانید بخشــی یا متامی پولی که 

رسمایه گذاری می کنید را از دست بدهید.

پاداشــی که از ریســک پذیری نصیبتان می شود 

هامن بازده بیشــرت بالقوه ناشی از رسمایه گذاری 

اســت. اگر یک هدف مالی با افق زمانی طوالنی 

دارید، ممکن است با رسمایه گذاری در دارایی های 

با ریسک بیشرت نظیر ســهام یا اوراق بدهی، پول 

بیشرتی نسبت به زمانی که خود را به دارایی های 

با ریســک کمرت محدود می کنید به دست آورید. 

از سوی دیگر رسمایه گذاری های نقدی با ریسک 

کمرت ممکن اســت برای اهداف مالی کوتاه مدت 

مناسب تر باشند.

یک رسمایه گذار جسور یا کسی که ریسک پذیری 

باالیی دارد، برای رســیدن به نتایج بهرت متایل به 

پذیرفنت ریسک از دست دادن اصل پول را دارد. یک 

رسمایه گذار محافظه کار یا کسی که ریسک پذیری 

پایینی دارد، آن دسته از رسمایه گذاری ها را ترجیح 

می دهد که اصل رسمایه او را حفظ کند.

بســیاری از وب ســایت های رسمایه گــذاری 

پرسشنامه های آنالینی را به شام پیشنهاد می کنند 

که به شام در ارزیابی میزان ریسک پذیریتان کمک 

می کند. برخــی از آن ها حتی بر پایه پاســخ ها به 

پرسشنامه تخصیص دارایی مناسب را نیز تخمین 

می زنند. درحالی که تخصیص مالی پیشنهادی 

ممکن است نقطه رشوع مفیدی باشد، توجه داشته 

باشید که نتایج ممکن است به سمت محصوالت 

یا خدمات مالــی رشکت ها یا حامیــان مالی این 

وب سایت ها جهت گیری شده باشد.

آگاهی از کارمزدها
آگاهی از کارمزدهایی که پرداخت می کنید نکته 

مهمی در درک رسمایه گذاری تان است؛ مانند هر 

کســب وکار دیگری، یک رشکت که خریدوفروش 

اوراق بهــادار را انجــام می دهد و یا مشــاوره های 

رسمایه گذاری ارائه می دهد هزینه  هایی دارد. این 

هزینه ها شــامل هزینه های معامله و هزینه های 

عملیاتی نظیــر دســتمزد، تبلیغــات و بازاریابی 

می شود.

رشکت ها با اعامل کارمزدها به رسمایه گذاران این 

هزینه ها را پوشش می دهند. این کارمزدها ممکن 

است برای هر معامله در نظر گرفته شود و یا به صورت 

دوره ای به طور مثــال به عنــوان کارمزدهای حق 

عضویت اعامل شود.

هزینه ها و کارمزدها از هر محصول به محصول دیگر 

متفاوت است و می تواند حجم زیادی از بازده شامرا 

به خود اختصاص دهد. یک رسمایه گذاری با هزینه 

باال باید از رسمایه گذاری با هزینه پایین بهرت عمل 

کند تا بازده مشابهی را برایتان به وجود آورد. حتی 

تفاوت های کوچــک در کارمزدهــا در طول زمان 

تبدیل به تفاوت های بزرگی در بازده خواهد شد.

به طور مثال اگر شام 10،000 دالر روی محصولی 

با 10 درصد ســود ســاالنه قبل از کرس هزینه ها 

و هزینه هــای عملیاتی ســاالنه کــه 1.5 درصد 

اســت رسمایه گــذاری کنید، پــس از 20 ســال 

حــدود 49،725 دالر خواهیــد داشــت؛ اما اگر 

رسمایه گذاری هزینه 0.5درصد داشــت، شام به 

60،858 دالر دســت می یافتید یعنی اختالفی 

حدود 18درصد.

بهرتین توصیه ای که می توانیم دربــاره آگاهی از 

هزینه ها و رسمایه گذاری هوشمندانه برایتان داشته 

باشیم این است که سوال بپرسید. مهم نیست که 

شام تازه کار باشید یا سال ها رسمایه گذاری کرده 

باشید، هیچ وقت برای پرسیدن سواالت خیلی زود 

یا خیلی دیر نیست. به خاطر داشته باشید که پول 

شام ممکن است درخطر باشد.

سواالت در مورد کارمزدها
 کارمــزد خریــد، نگهــداری و فــروش ایــن 

رسمایه گذاری چقدر است؟

 آیا راه هایی برای کاهش یا اجتناب از برخی از این 

کارمزدها که باید پرداخت کنم، نظیر خرید مستقیم 

رسمایه گذاری، وجود دارد؟

 ارزش این رسمایه گذاری باید به چه میزان افزایش 

یابد تــا به نقطه رسبــه رسی برســیم یعنی هزینه 

کارمزدها پوشش داده شود؟

 کارمزدهای آتی برای نگهداری حساب کاربری 

من چقدر است؟

 بــرای صندوق هــای رسمایه گــذاری مشــرتک: 

صندوق بایت خرید و یا فروش سهام چقدر از من 

کارمزد مطالبه خواهد کرد؟

 برای متخصــص رسمایه گــذاری: چگونه پول به 

شام پرداخت می شود؟ از طریق حق کمیسیون؟ 

از طریق میزان دارایی کــه مدیریت می کنید؟ از 

روش دیگری؟ آیا من در شــیوه پرداخت به شــام 

حق انتخاب دارد؟ آیا باید برای هر معامله به شام 

پرداخت کنم یا یک هزینه ثابت بدون توجه به تعداد 

معامالت خودپرداخت می کنم؟

91

س
ـور

ی ب
بـا
الف



17
و 0

 1
69

ره 
ام

ش
    

13
98

ر  
یو

هر
ش

و 
د 

دا
مر

    

تاکنون در بورســینام بارها بــه معرفی فیلم های 

هالیوودی با موضوع رکود اقتصادی 2008 امریکا 

و کالهربداری های این دوره با روایت های مختلف 

پرداخته ایــم. این بار بــا معرفی فیلــم تلویزیونی 

»جادوگــر دروغ هــا« از نگاهــی دیگر بــه بحران 

مالی وال اســرتیت و اثرات مخــرب و پیامدهای 

سوءاستفاده از این رشایط می پردازیم. 

داســتان فیلم ســعی در واکاوی درست و دقیق 

اتفاقــات زندگــی یــک دالل ســهام و مشــاور 

رسمایه گذاری به نام »برنی مــادوف« را دارد که با 

استفاده از »ترفند پانزی« بزرگرتین کالهربداری 

مالی در تاریخ آمریــکا را رقم می زنــد. »مادوف« 

با بــازی تاثیرگذار رابرت دنیرو اقدام به تأســیس 

یک رشکت هرمــی کرده و بــا وعده های توخالی 

سود بیشــرت به ســهامداران در مدت 15 سال، 

رسمایه ای  65 میلیــارد دالری به جیب می زند و 

لقب فرانکشتاین امور مالی را به خود اختصاص 

می دهد. البته به اتهام ارتکاب این کالهربداری 

بازداشــت شــده و به عنوان تیرت اصلی صفحات 

روزنامه های رسارس جهان تا مدت ها نامش بر رس 

زبان ها می افتد. این اتفــاق که نه تنها بر زندگی 

بســیاری از رسمایه گذاران ورشکسته و اغوا  شده 

تأثیر می گذارد، بلکه باعث درماندگی و استیصال 

روحی و روانی اعضای خانواده ی او نیز می شود.

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.
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متاشای این فیلم چه نکات آموزنده ای در بر دارد؟

رویــای ثرومتنــد شــدن افــراد نــاآگاه، فرصتی 

را بــرای ســودجویان ایجــاد می کند تا بــا وعده  

ســودهای غیرواقعی و عجیــب افــراد را وادار به 

رسمایه گذاری های ناآگاهانه و عجوالنه می کنند. 

فیلم با اشاره به رویای زندگی لوکس، رفاه و قدرت 

که در گروه داشنت پول است، وسوسه  افرادی چون 

مادوف و تاثیر منفی آنان را بر زندگی سهامداران 

نشان می دهد. عالوه بر آن نه تنها رسمایه  رشکت 

برنی میــداف از بین مــی رود، بلکه داشــته های 

احساسی و روحی او نیز نابود شده و کل خانواده  

وی از هم می پاشد. تصویر دیگری که فیلم سعی 

در منایش آن دارد، شــیوه مدیریــت بازار اقتصاد 

آمریکا است که تبدیل به منونه ای مثال زدنی برای 

دنیا شده، بازاری که به راحتی فردی که بیشرتین 

ســهم، مشــارکت و قدرت را در آن دارد بزرگرتین 

کالهربداری را در آن رقم می زند و هیچ کس تا زمان 

اعرتاف خودش متوجه منی شود.

نکته قابــل توجه در مورد فیلم نامــه این فیلم این 

است که بر گرفته از دو کتاب به نام های »جادوگر 

دروغ ها: برنی مدوف و مرگ اعتامد نوشــته دیانا 

هرنیکوئــز« و »حقیقــت و پیامدها نوشــته لوری 

سندل« است. این فیلم نامزدی دریافت 4 جایزه 

امی و چندین جایزه دیگر را در کارنامه خود دارد.

کارگردان: بری لوینسون
فیلم نامه: ســام لوینســون ، ســام باوم، جان برنام 

شورتز.
تاریخ انتشار: 20 مه 2017

بازیگران: رابرت دنیرو، میشل فایفر، آلساندرو نیوال، 
هنک آزاریا، نینت داراو
مدت زمان: 133 دقیقه

کشور: ایاالت متحده امریکا
 زبان: انگلیسی
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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 شــوند که پس اندازکردن یکی از این موارد اســت. 

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 

26740712-021 )خانم جعفری( متاس بگیرند.
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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 
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تأسیس و تامین مالی شده است.

مستند کوزو در قالب سه کتاب با عناوین خالصه 

اجرایی؛ چارچوب و کاربرد آن؛ و پیوست ها منترش 

شده است که به دلیل پیوستگی این سه کتاب و 

نیز کوتاه بودن کتاب اول و سوم، کل مجموعه در 

قالب یک کتاب ترجمه شده است. در این ترجمه، 

کتاب های اول و دوم و ســوم در قالب فصل اول، 

فصل دوم و فصل سوم بخش بندی شدند و محتوای 

هر کتاب بدون دخل و ترصف ترجمه شد.

فصل اول، آنچه در قالب فصول دوم و ســوم بیان 

می شود را به شکل خالصه ارائه می کند و متناسب 

با نیازهای هیــات مدیره و مدیران اجرایی اســت 

تا درک بهرتی نسبت به کلیات مباحثه مدیریت 

ریسک بنگاه پیدا کنند.

فصل دوم، در قالب دو بخش ارائه می شود. بخش 

اول، تصویری از مفاهیم و کاربردهای جاری و در 

حال تکامل تدریجی مدیریت ریسک بنگاه ارائه 

می کند و بخش دوم که چارچوب نام دارد، در قالب 

پنج جزء فهم پذیر، ســازمان دهی شده است که 

دیدگاه های متفاوت و ساختارهای عملیاتی را با 

هم ســازگار می کند و راهربد ها و تصمیم گیری را 

بهبود می دهد.

فصل ســوم، به پیوســت ها اختصاص دارد که در 

قالب چهار پیوست، تاریخچه پروژه، خالصه نظرات 

عمومی، نقش ها و مسئولیت های مدیریت ریسک 

بنگاه و بیان تصویری منایه های ریسک به تکمیل 

مباحث می پردازد.

از خواننــدگان محــرتم، و صاحب نظــران حوزه 

ریســک تقاضــا می شــود بــا ارســال انتقادهــا 

و پیشــنهادهای خــود از طریــق رایانامــۀ 

)Shahin.ahmadi1@yahoo.com( ، بــا 

مرتجامن مکاتبه و در رفع اشــکاالت و بهبود این 

کتاب یاری کنند .همچنین عالقه مندان می توانند 

برای تهیه کتاب به نشــانی اینرتنتی انتشــارات 

بورس )/https://boursepub.ir( مراجعه و کتاب 

را تهیه کنند.

قراردادهای آتی سبد سهام یکی از جدیدترین ابزارهایی اســت که در بورس اوراق بهادار تهران طراحی و 

راه اندازی شده است. بورس اوراق بهادار تهران اولین بورس در میان کشورهای اسالمی است که از این ابزار 

به عنوان یک ابزار مالی اسالمی برای دستیابی به کارکردهای آتی شاخص استفاده کرده است. باوجود منابع 

متعدد درزمینه ی قراردادهای آتی و مشتقه، این کتاب اولین مرجع برای قراردادهای آتی سبد سهام است. 

ازآنجاکه اخذ مصوبه  از کمیته ی فقهی سازمان بورس برای قراردادهای آتی سبد سهام و چارچوب راه اندازی 

این قراردادها در بورس بر اساس مدل ارائه شده در این کتاب انجام گرفته است، این کتاب مرجع جامع و 

کاملی برای پژوهشگران این حوزه است. انعکاس تجربیات به دست آمده از تدریس دوره های آموزشی متعدد 

درزمینه ی قراردادهای مشتقه و به طور خاص قراردادهای آتی سبد سهام، تدوین دستورالعمل معامالتی 

قراردادهای آتی سبد سهام و تسلط به رویه های اجرایی معامالت مشتقات در بورس اوراق بهادار تهران در 

این کتاب، از نقاط قوت این کتاب است. طرح مباحث کاربردی و پوشش فرآیند اجرایی معامالت قراردادهای 

آتی سبد سهام در این کتاب، آن را برای فعاالن و معامله گران بازار رسمایه نیز مفید و قابل استفاده گردانده 

اســت. افزون بر این، کتاب قراردادهای آتی سبد سهام می تواند به عنوان مرجع اصلی برای دانشجویان و 

اساتید رشته های اقتصاد مالی، مهندســی مالی، مدیریت مالی، حقوق مالی، مالی اسالمی و ریاضیات 

مالی مورداستفاده قرار گیرد.

برای کسب اطالعات بیشرت با شامره های 26741171 و 26741181 و 26741191 )داخلی 544 آقای 

انصاری( متاس حاصل منایید.

مدیریت ریسک بنگاه
یکپارچه سازی با راهربد و عملکرد 

قرارداد آتی سبد سهام با کارکردآتی شاخص

این کتاب، مستند تهیه شده توسط کمیته حامی 

سازمان های کمیســیون تردوی )کوزو( با عنوان 

مدیریت ریســک بنگاه- یکپارچه سازی با راهربد 

و عملکرد اســت کــه در ســال 2017 و در جهت 

به روزرسانی مستند پیشین منترشه در سال 2004 

با عنوان مدیریت ریسک بنگاه- چارچوب یکپارچه، 

منترش شده است.

هدف از این مستند، در نظر گرفنت پیچیدگی های 

روزافزون ریسک ها، ریسک های نوپدید، نظارت 

بهرت هیات مدیــره و مدیران اجرایــی بر مدیریت 

ریسک بنگاه و نیز گزارشگری بهبودیافته ریسک 

است.

کتــاب، ماحصــل همــکاری کمیتــۀ حامــی 

سازمان های کمیســیون تردوی )کوزو( از طریق 

توســعۀ چارچوب هــا و راهنامهــای فراگیر برای 

کنرتل هــای داخلــی، مدیریت ریســک بنگاه و 

بازداری تقلب طراحی شده برای ارتقای عملکرد و 

نظارت سازمانی و کاهش میزان تقلب در سازمان ها 

و به دنبال رهربی فکری در این حوزه ها است.

کوزو یــک اقــدام مبتکرانۀ ایجادشــده توســط 

بخــش خصوصــی اســت که مشــرتکا توســط 

انجمن حســابداری آمریکا، جامعه حســابداران 

رســمی آمریکا، مدیران مالی بین امللل، انجمن 

حسابداران مدیریت، انجمن حسابرسان داخلی، 

تالیــف و گــردآوری: کمیتــه ســازمان های حامی 
کمیسیون تردوی (کوزو)

مرتجامن: حیدر فروغ نژاد و شاهین احمدی
نارش: انتشارات بورس 

تیراژ: 1000
نوبت چاپ: اول

سال: 1398
قیمت: 60،000 تومان

تالیف: دکرت مهران محمدی
نارش: نوای مدرسه با همکاری بورس اوراق بهادار 

تهران
تیراژ: 1000

نوبت چاپ: اول
سال: 1398

قیمت: 250،000 ریال
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 ماهنامه بورس در نظــر دارد در هر شــامره، ، به معرفی کتاب های منترششــده در حــوزه بورس و 

رسمایه گذاری بپردازد.

بدین وسیله از کلیه نویسندگان و پدیدآورندگان دعوت می شود تا آثار خود را جهت معرفی در صفحه 

»معرفی کتاب« برای این نرشیه ارسال منایند.

الزم به ذکر اســت ماهنامه بورس متعلق به بورس اوراق بهادار تهران، بــا رویکرد خربی، تحلیلی و 

آموزشی، سابقه ای بیش از 22 سال در حوزه انتشار اخبار، اطالعات و آمار اقتصادی و بازار رسمایه 

دارد.

این ماهنامه به شکل تخصصی برای فعاالن بازار رسمایه منترششده و برای متامی ارکان و رشکت های 

بازار رسمایه ازجمله نارشان بورســی، کارگزاری هــا، نهادهای مالی )تامین رسمایه ها، مشــاوران 

رسمایه گذاری، ســبد گردان ها، صندوق های رسمایه گذاری( و مراکز آموزشی به خصوص 

دانشگاه ها در رسارس کشور توزیع می شود.

رشایط ارسال آثار:

 آخرین ویراســتاری کتاب حداقل در 

سال 1397 صورت گرفته باشد.

 ارسال 2 نســخه از کتاب )یک نسخه 

جهت معرفــی در ماهنامه بــورس و یک 

نسخه جهت اهدا به کتابخانه بورس اوراق 

بهادار تهران(

 ارائه درخواســت در قالب نامه و شــامره 

متاس جهت ارتباط با مولف

نحوه ارسال آثار:

عالقه مندان می توانند آثار خــود را به آدرس 

تهران، ســعادت آباد، بلوار شهرداری، نبش 

خیابــان 13 غربــی، پــالک 3 کد پســتی: 

1998896613 جهت بررسی ارسال منایند.

شامره متاس دفرت ماهنامه بورس:

26741151 داخلی 546 و 547

آدرس پست الکرتونیک ماهنامه:

mahnamehbourse@gmail.com 

آدرس اینرتنتی:

www.tsemag.ir 

فراخوان معرفی کتاب
در ماهنامه بورس

mailto:mahnamehbourse@gmail.com
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روبرت آ. ماندل
 Mundell Robert A

سال دریافت جایزه : 1999
سال تولد: 1932

تابعیت: کانادا
دانشگاه: دانشگاه کلمبیا

دریافت جایزه به پاس: تجزیه تحلیل 
سیاست پولی و مالی و رژیم های 

مختلف تبادل ارزی و تجزیه و تحلیل 
واحد پول بهینه 

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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ـــت.  ـــالدی اس ـــد 1932 می ـــدل متول ـــرت مان راب

ـــگاه  ـــتاد دانش ـــالدی اس ـــال 1964 می وی از س

کلمبیـــا در رشـــته اقتصـــاد بـــوده اســـت. 

دکـــرت مانـــدل پـــس از طـــی درجـــات علمـــی 

در دانشـــکده اقتصـــاد لنـــدن وارد موسســـه 

فنـــاوری ماساچوســـت شـــد و در ســـال 1956 

بـــه دریافـــت مـــدرک دکـــرتای اقتصـــاد نائـــل 

ـــی را در  ـــاد سیاس ـــد اقتص ـــال بع ـــک س ـــد. ی آم

ـــگاه  ـــی در دانش ـــرتای تخصص ـــوق دک ـــع ف مقط

شـــیکاگو دنبـــال کـــرد. در عیـــن حـــال در 

ــات   ــز مطالعـ ــز مرکـ ــتنفورد و نیـ ــگاه اسـ دانشـ

بین املللـــی پیرشفتـــه جـــان هاپکینـــز بـــه 

ــتغال داشـــت.  تدریـــس اشـ

ــا  ــکاری بـ ــه همـ ــالدی بـ ــال 1961 میـ در سـ

صنـــدوق بین املللـــی پـــول دعـــوت شـــد و تـــا 

5 ســـال در همیـــن نهـــاد بین املللـــی کار 

ـــوان  ـــه عن ـــا 1961 ب ـــال 1966 ت ـــرد. از س می ک

ـــا  ـــد. ام ـــده ش ـــیکاگو برگزی ـــگاه ش ـــتاد دانش اس

ـــاد  ـــه اقتص ـــری نرشی ـــس رسدبی ـــر تدری ـــالوه ب ع

ــول  ــه او محـ ــز بـ ــگاه نیـ ــن دانشـ ــی ایـ سیاسـ

ـــرت  ـــا 1965 از دک ـــال 1965 ت ـــود. از س ـــده ب ش

ـــدل دعـــوت شـــد همه ســـاله تابســـتان ها در  مان

ـــوئیس  ـــو س ـــی ژن ـــات بین امللل ـــه مطالع موسس

ــد. ــاد بین امللـــل را تدریـــس کنـ اقتصـ

ـــازمان های  ـــا و س ـــا آژانس ه ـــدل ب ـــور مان پروفس

ـــل  ـــه ســـازمان مل ـــددی از جمل ـــی متع بین امللل

ــک  ــولـ  بانـ ــی پـ ــدوق بین املللـ ــد، صنـ متحـ

جهانـــیـ  کمیســـیون اروپـــا و دولت  هـــای 

چنـــدی در آمریکای التیـــن و اروپـــا بـــه عنـــوان 

مشـــاور اقتصـــادی و امور مالـــی همـــکاری 

ــک  ــکا، بانـ ــه داری آمریـ ــت. خزانـ ــته اسـ داشـ

ــادا هـــم از  مرکـــزی آمریـــکا و نیـــز دولـــت کانـ

تجربیـــات او بهره منـــد بوده انـــد. پروفســـور 

ـــه  ـــامری در زمین ـــی ش ـــاالت ب ـــار و مق ـــدل آث مان

ــه  ــل بـ ــاد بین امللـ ــادی اقتصـ ــوری اقتصـ تئـ

ـــر در آورده اســـت. پروفســـور مانـــدل  رشـــته تحری

را یکـــی از اولیـــن پیشـــنهاددهندگان پـــول 

واحـــد اروپایـــیـ  یـــوروـ  می داننـــد. پروفســـور 

مانـــدل را همچنیـــن پـــدر نظریـــه »واحـــد 

ــوتان  ــد. او از پیشکسـ ــه« نامیده انـ ــول بهینـ پـ

مطالعـــه و تحقیـــق نظریـــه ترکیـــب سیاســـت 

پولـــی و مالـــی، نظریـــه تـــورم، رشـــد و ســـود و 

ــا  ــوق و پرداخت هـ ــوازن حقـ ــی تـ ــرش پولـ نگـ

ـــه«  ـــد عرض ـــاد از دی ـــوری »اقتص ـــذار تئ و بنیانگ

ــخ  ــن تاریـ ــدل همچنیـ ــور مانـ ــت. پروفسـ اسـ

ـــی را گـــردآوری و منتـــرش  ـــی بین امللل نظـــام پول

کـــرده اســـت. 

از دیگـــر آثـــار و تالیفـــات دکـــرت مانـــدل بیـــش 

ـــی  ـــات علم ـــرشه در نرشی ـــه منت ـــد مقال از یکص

اســـت. از مهم تریـــن کتـــب وی بایـــد بـــه »جنـــگ 

و اصـــالح«، »نظـــام پولـــی بیـــن املللـــی«، 

»انســـان، اقتصـــاد و اقتصـــاد بین امللـــل« و 

ــرد.  ــاره کـ ــاد چیـــن« اشـ ــد اقتصـ ــورم و رشـ »تـ

ـــی  ـــز و نشـــان های فراوان ـــدل جوای پروفســـور مان

دریافـــت کـــرده اســـت. همچنیـــن مـــدرک 

دکـــرتای افتخـــاری دانشـــگاه های متعـــددی 

ــز  ــده اســـت. بنیاد نوبـــل نیـ ــا شـ ــه وی اعطـ بـ

در ســـال 1999 میـــالدی دکـــرت مانـــدل را بـــه 

پـــاس تجزیـــه و تحلیـــل سیاســـت پولـــی و مالـــی 

ــته  ــادل ارزی شایسـ ــف تبـ ــای مختلـ و رژیم هـ

دریافـــت جایـــزه اقتصـــاد نوبـــل دانســـت.
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