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سخن سردبیر

بر اس��اس آمار آژانس بین المللی ان��رژی، اگرچه حجم 
یاران��ه پرداختی ایران در خص��وص فرآورده های نفتی، 
گاز طبیع��ی و برق در س��ال 2020 میالدی نس��بت به 
سال گذشته کاهش یافته است اما همچنان بزرگ ترین 
تأمین کننده یارانه انرژی در بین 25 کشور برتر است. از 
طرفی باوجوداینکه »بهبود توزیع درآمد« یکی از اهداف 
اصلی تخصیص یارانه به عنوان یک سیاست مالی قلمداد 
می ش��ود اما اعطای یارانه انرژی، به سبب نحوه تأمین 
آن، نه تنها در تحقق هدف مزبور موفق نبوده است، بلکه 
موجبات اعمال فش��ار بیشتر بر اقش��ار کم درآمد را نیز 
ایجاد کرده اس��ت،  حال آنکه ضری��ب اصابت این یارانه 
در دهک های باالی درآمدی بیش��تر می باشد. درواقع 
کاهش انتفاع دولت از بازار انرژی، س��بب شده است تا 
هزینه اهدای یارانه انرژی ای که اتفاقاً ثروتمندان از آن 
بیش��تر بهره مند شده اند، به ش��کل اصطالحاً »مالیات 
تورمی«، از عموم مردم دریافت شود که طبق پژوهش های 
انجام ش��ده بر دهک های پایین درآمدی فشار بیشتری 
وارد می کند. علی رغم مش��هود بودن الزام سامان دهی 
به بازار انرژی و تالش هایی که از س��مت سیاست گذار 
انجام شده است، موضوع کاهش یا حذف یارانه  در این 
بازار تاکنون نتوانسته است به سبب تبعات اقتصادی و 
اجتماعی احتمالی به شکل کامل محقق شود. لذا در 
این زمینه بهره بردن از تجربیات کشورهایی که توانسته اند 
به مرورزمان حجم یارانه انرژی پرداختی خود را کاهش 

داده ی��ا کاماًل حذف کنند، بیش��ترین اثرگ��ذاری را در 
هموارسازی مسیر پیش  رو خواهد داشت.

تخصیص یارانه ب��ا اهدافی چون بهبود توزی��ع درآمد در 
اقتصاد، کمک به ایجاد تعادل در بازار کاالهای موردنظر و 
همچنین ب�ه منظور تثبیت قیمت ها انجام می شود. انواع 
یارانه های پرداختی دولت از نظر انعکاس یا عدم انعکاس 
هزینه های آن ها در حساب های بودجه کشور، به یارانه های 
آشکار و یارانه های پنهان تقسیم می شوند، در این رابطه 
یاران��ه پنهان مربوط به مواردی اس��ت ک��ه باوجوداینکه 
به موجب آن، کاال یا خدمتی از سوی دولت موردحمایت 
قرار می گیرد اما هزینه های مربوط به آن در حساب های 
بودجه منعکس نمی ش��ود. برای مثال در بودجه کشور، 
هزینه مربوط به یارانه حامل های انرژی به صورت مبالغ 
ریالی و یا دالری ثبت نمی شود، بلکه با مصوب شدن قیمت 
عرضه داخلی، نفت و فرآورده های نفتی )ازجمله بنزین و 
گازوئیل و ...( و برق و گاز با قیمتی پایین تر از قیمت های 
جهانی )مانند بنزین( و یا منطقه ای )مانند گاز و برق( برای 

مصرف کنندگان داخلی عرضه می شوند.
درواقع اعطای یارانه پنهان انرژی از سمت دولت، به مثابه 
کاهش میزان انتفاع دولت از کاالهای مش��مول این نوع 
یارانه اس��ت، چنین رویکردی به ش��کل غیرمس��تقیم از 
طریق کاهش میزان درآمدی که دولت قادر بوده است از 
طریق فروش انرژی با قیمت های جهانی یا منطقه ای به 
دست آورد، میزان منابع درآمدی دولت را کاهش می دهد. 

از طرف��ی یارانه انرژی در تقس��یم بندی ان��واع یارانه ها، 
به اصطالح »یارانه باز« محسوب می شوند، یعنی یارانه ای 
که هر فرد می تواند به میزانی متف��اوت از آن بهره ببرد. بر 
همین اساس سهم مصرف کنندگان از بهره مندی از این 
یارانه به سطح اس�تفاده آن ها از کاالهای موردنظر بستگی 
دارد. در این رابطه گزارشی از مرکز پژوهش های مجلس 
نش��ان می دهد که دهک های مختلف درآمدی از یارانه 
فرآورده های نفتی و گاز طبیعی به میزان متفاوتی منتفع 
می ش��وند. یافته های این گزارش حاکی از آن اس��ت که 
بیشترین سهم بهره مندی از یارانه گاز طبیعی مربوط به 
دهک دهم با 15 درصد و کمترین آن مربوط به دهک اول 
با 5 درصد است، همچنین 16 درصد از یارانه فرآورده های 
نفتی به دهک دهم و 5 درصد آن به دهک اول اختصاص 
داشته است. طی چند سال اخیر که درآمدهای حاصل از 
فروش نفت و فرآورده های نفتی بیشترین سهم از درآمدهای 
بودجه را به خود اختصاص داده اند، تأثیر پرداخت یارانه 
انرژی بر میزان منابع درآمدی دولت ها، آن هم در شرایطی 
که عموماً با کسری بودجه مواجه بوده اند چشمگیر بوده 
است، حال آنکه بر اساس آنچه گفته شد ضریب اصابت 

این یارانه بر جامعه هدف نیز ناچیز بوده است.
حجم یارانه انرژی تخصیص یافته در کش��ور طی س��ال 
2020 میالدی، بر اساس آمار آژانس بین المللی انرژی 
معادل مبلغ 5 میلی��ارد دالر، یارانه ب��رق 12/5 میلیارد 
دالر و یارانه گاز 12/2 میلیارد دالر بوده اس��ت. بر اساس 

پارادوکس دریافت یارانه پنهان و پرداخت مالیات تورمی

 سردبیر ماهنامه بورس
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سخن سردبیر

این آمار در کشور ما میزان یارانه انرژی پرداختی بیشتر از 
کشورهای چین، هند، عربس��تان سعودی و روسیه بوده 
اس��ت. همچنین حجم یارانه پنهان پرداخت��ی ایران در 
حوزه انرژی در حالی معادل 4/7 درصد از تولید ناخالص 
داخلی کشور است که این میزان در کشورهای فوق الذکر 
به ترتیب معادل 0/2 درصد، 0/9 درصد، 4/ 2 درصد و 1 
درصد از تولید ناخالص داخلی آن ها بوده است، آماری که با 
توجه به جمعیت کشور و حجم اقتصاد آن در قیاس با سایر 
کشورهای موردبررسی نگران کننده است. همچنین، طبق 
گزارش تفریغ بودجه 1399، دولت طی سال های 1389 
ت��ا 1399 از تخصیص یارانه به پنج فرآورده نفتی اصلی و 
س��وخت هوایی حدوداً مبلغ 1.514 هزار میلیارد تومان 
بدهکار شده و فقط در سال گذشته یارانه ای معادل 400 
هزار میلیارد تومان به پنج فرآورده اصلی نفتی و س��وخت 
هوایی، 980 هزار میلیارد تومان به گاز طبیعی و 12 هزار 

میلیارد تومان به برق تخصیص داده  شده است.
از طرفی، بر اس��اس آمار منتشر ش��ده در گزارش تفریغ 
بودجه، هم زمان ب��ا پرداخت این حج��م از یارانه پنهان، 
میزان درآمد دولت از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای 
یعنی درآمد حاصل از ص��ادرات و فروش نفت خام و گاز، 
فروش اموال منقول و غیرمنقول و فروش طرح های تملک 
دارایی های سرمایه ای معادل 37/5 درصد تحقق یافته 
است، درواقع در قانون بودجه سال 1399، درآمد دولت 
از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای تقریباً 107 هزار 
میلیارد تومان برآورد شده است، اما در عمل معادل 40 هزار 
میلیارد تومان از آن محقق ش��ده است که با این حساب، 
بودجه دولت از کانال واگذاری دارایی های س��رمایه ای 
حدود 67 هزار میلیارد تومان کسری داشته است. بررسی 
دقیق تر این آمار نشان می دهد که میزان تحصیل دولت از 
واگذاری دارایی  های سرمایه ای در رابطه با صادرات نفت 
خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی حدوداً 
معادل 39 هزار میلیارد تومان بوده است، این میزان نسبت 
به مبلغ تقریباً 57 هزار میلیارد تومانی که در قانون بودجه 
99 مصوب شده بود 18 هزار میلیارد تومان کسری داشته 

و معادل 68 درصد تحقق یافته است.
بر این اس��اس، در کنار باال بودن حج��م یارانه پرداختی 
کش��ور در س��طح جهانی،  میزان یارانه انرژی پرداختی 
دولت بر پایه آمار ارائه شده در گزارش تفریغ، تنها در بخش 
فرآورده های اصلی و سوخت هوایی تقریباً 6 برابر کسری 
درآمد دولت در بخش واگذاری دارایی های س��رمایه ای و 
به طور خاص 22 برابر کسری درآمد دولت از محل صادرات 
نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی 
بوده است. همچنین میزان کسری تراز عملیاتی بودجه 
دولت در قانون بودج��ه 1399 حدود 176 هزار میلیارد 
تومان بوده است که البته با توجه به گزارش تفریغ تقریبًا 
به 183 هزار میلیارد تومان رسیده است. منظور از کسری 
در تراز عملیاتی شرایطی است که در آن سطح درآمدهای 
عمومی دولت که عمدتاً از اخذ مالیات، عوارض گمرکی و 
... تأمین می شود برای تأمین هزینه های جاری که بخش 
عم��ده ای از آن مربوط به هزینه های حقوق و دس��تمزد 
است کافی نباشد که سبب می شود این کسری از طریق 

واگذاری دارایی های س��رمایه ای و ی��ا دارایی های مالی 
تأمین شود. درواقع تراز عملیاتی نشان می دهد که برای 
تأمین هزینه های جاری تا چه میزان به درآمدهای حاصل 
از واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی نیاز داشته ایم. بر 
همین اساس، دولت در سال گذشته فقط از طریق اعطای 
یارانه به فرآورده های نفتی و سوخت هوایی درآمدی معادل 
بیش از دو برابر مبلغی که برای تأمین هزینه های جاری 
خود نیاز داشته، از دس��ت  داده است. حال اگر مجموع 
یارانه ان��رژی تخصیص یافته ب��رای فرآورده های نفتی و 
س��وخت هوایی و همچنین گاز و ب��رق را در نظر بگیریم، 
این رقم معادل 1,400 هزار میلیارد تومان خواهد شد که 
تقریباً 7 و نیم برابر کسری بودجه عملیاتی دولت در سال 

گذشته است.
با توجه به آمار ارائه ش��ده و همان طور که برخی مطالعات 
انجام شده در حوزه انرژی نیز نشان می دهند پایین بودن 
قیمت انرژی و به  عبارتی اعطای یارانه در این بازار، یکی از 
عوامل اعمال فشار مالی بر دولت تلقی می شود، حال آنکه 
بر اساس گزارش��ی از مرکز پژوهش های مجلس تاکنون 
تبعات اعمال این فشار به سبب نحوه تأمین کسری بودجه 
دولت، به شکل افزایش نرخ تورم بیش از همه گریبان گیر 
دهک های پایین درآمدی بوده است، موضوعی که با بهبود 
توزیع درآمد، به عنوان یک��ی از اهداف اصلی تخصیص 
یارانه تعارض دارد. به همین دلیل، الزم اس��ت که تمرکز 
بر آزادس��ازی قیمت ان��رژی به طورجدی در دس��تور کار 

سیاست گذار قرار بگیرد.
در این رابطه باوجوداینکه مطابق ماده 1 قانون »هدفمندی 
یارانه ه��ا« که در س��ال 1388 از طریق مجلس ش��ورای 
اسالمی منتش��ر ش��د، دولت مکلف بوده است تا قیمت 
فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت س��فید، 
گاز مایع و سایر مشتقات نفت را تا پایان برنامه پنج ساله 
پنجم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی کشور، یعنی 
سال 1393 به کمتر از 90 درصد قیمت فوق خلیج فارس 
برساند )منظور از قیمت فوق خلیج فارس قیمت تحویل 
روی کش��تی در خلیج فارس اس��ت(؛ اما به نظر می رسد 
به سبب مالحظات اقتصادی و اجتماعی در کشور، قانون 
مزبور نتوانسته است تا این لحظه به طور کامل اجرایی شود.

بر اساس مطالعات انجام ش��ده داخلی، با توجه به سهم 
ان��رژی در هزینه عوام��ل تولی��د در بخش های مختلف 
اقتصاد، افزایش قیمت انرژی به طور مس��تقیم شاخص 
قیمت بخش های مختلف را تغییر خواه��د داد و به طور 
غیرمس��تقیم به واسطه افزایش قیمت س��ایر نهاده های 
اولیه و واسطه ای یا به اصطالح »فشار هزینه« اثراتی تورمی 
خواهد داشت، موضوعی که با توجه به شرایط تورمی حاکم 
بر اقتصاد کشور، تصمیم گیری در این زمینه را پیچیده کرده 
اس��ت. حال آنکه برخی دیگر از پژوهش های انجام شده 
نش��ان می دهند که عموماً تأثیر افزایش قیمت انرژی بر 
قیمت محصوالت به متغیرهایی چون »اهمیت نهاده انرژی 
در تولید«، »درجه و چگونگی جایگزینی نهاده های انرژی 
با س��ایر نهاده های تولید« و نیز میزان »کشش تقاضای 
محصول« بستگی دارد که این موضوع تا حدودی دامنه 
تبعات افزایش قیمت انرژی را محدود می کند. از طرفی 

تدوین برنامه های حمایتی جایگزین می تواند در جهت 
پوشش فشارهای مالی احتمالی بر اقشار کم درآمد اثرگذار 
باشد. درواقع اجرای صحیح چنین تصمیمی می تواند در 
بلندمدت از طریق باال بردن میزان انتفاع دولت از منابع 
مالی حاص��ل از صادرات نف��ت و فرآورده های نفتی، گاز 
طبیعی و برق موجب کاهش حجم کس��ری بودجه شده 
و به دنبال کاهش حجم اس��تقراض دول��ت برای تأمین 
کس��ری، درنهایت از سرعت رش��د نرخ تورم بکاهد. این 
موضوع می تواند از فش��ار مالی وارد ش��ده بر دهک های 

پایین درآمدی بکاهد.
توجه به تأثیر پذیری اقشار کم درآمد از افزایش قیمت انرژی، 
در لیست اقدامات کش��ورهای موفق در این زمینه نیز به 
چشم می خورد. برای مثال، در کشور اندونزی پس از بروز 
ناآرامی های سیاس��ی در واکنش به آزادسازی قیمت در 
بازار انرژی، دولت وقت تصمیم به اجرای برنامه های رفاهی 
برای قشر کم درآمد جامعه گرفته است که به ترتیب شامل 
»شناسایی خانوارهای فقیر و صدور کارت   های شناسایی 
برای افراد واجد ش��رایط«، »ارزیابی ش��کایت عمومی«، 
»افزایش آگاه��ی« و »اجرا و نظارت« بوده اس��ت. به نظر 
می رسد مسئله مهم در کنار اجرای قدم به قدم آزادسازی 
قیمت ان��رژی، موضوع زمان بندی صحی��ح انجام آن ها 
در این کش��ور بوده است، به گونه ای که حین پیش بردن 
گام های مربوط به آزادس��ازی قیمت انرژی، برنامه های 
رفاهی معرفی شده نیز اجرایی ش��ده اند. در بلغارستان 
نیز حذف یارانه انرژی به صورت گام به گام ش��روع ش��ده 
است، به گونه ای که افزایش قیمت برق به عنوان اولین گام 
به صورت تدریجی و در طول دو سال محقق شده است. از 
طرفی مشابه مورد قبلی هم زمان با اجرای این تصمیم نیز، 
جهت حمایت از اقشار کم درآمد اقداماتی جبرانی چون 
افزایش یارانه انرژی در زمستان و همچنین ایجاد سیستم 
دوگانه قیمت گذاری اجرایی شده است. منظور از سیستم 
دوگانه قیمت گذاری طرحی بوده اس��ت که به موجب آن 
تعرفه یارانه ای برای سطح معینی از مصرف تا چند سال 

ادامه داشته است.
بر همین اساس سازمان برنامه  و بودجه کشور در گزارشی 
که شهریورماه امسال منتشر کرده، پیشنهاد داده است که 
کاهش یارانه های پنهان انرژی طی یک برنامه میان مدت و 
بر مبنای میزان تأثیرپذیری دهک های درآمدی و همچنین 
فعالیت های اقتصادی از افزایش قیمت انرژی در دستور 
کار قرار بگیرد. برای مثال، اگر افزایش قیمت »نفت گاز« 
نسبت به سایر حامل های انرژی تأثیر بیشتری بر مخارج 
خانوارهای ش��هری و روستایی و فعالیت های اقتصادی 
می گذارد، الزم است که در کنار اجرای سیاست کاهش 
یارانه، برنامه های رفاهی جبرانی به ویژه برای دهک های 
پایین درآمدی و همچنین زمینه های بازسازی و نوسازی 

فّناوری تولید در کشور فراهم شود.
الزم به ذکر است مسئله ای که پیش از موارد باال نیاز به 
پیگی��ری دارد و اتفاقٌا تمرکز بر آن، می تواند در ادامه بر 
میزان اثربخشی سیاست های مربوطه نیز مؤثر باشد، 
آگاه سازی صحیح مردم نسبت به تبعات تورمی دریافت 

یارانه پنهان انرژی به شیوه کنونی است.
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نخستین رسانه بازار سرمایه ایران
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بازگشت بورس به روند مثبت

 با اجرای بسته حامیتی 7+۳

حامیت همه جانبه از بازار رسمایه

 سیاست اصولی و همیشگی دولت

خیزش رمزارزها
از چالش تا فرصت

زیر و بم حرکت بر مدار بالک چین
نگاه کلی به صنعت بیمه در شرایط فعلی کشور

گزارش آمار معامالت بورس اوراق بهادار تهران در اردیبهشت ماه 1400
عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در اردیبهشت ماه 1400

اثرگذاری نرخ تورم بر ارزش بازار بورس
معرفی سبدگردان حقیقی در بازار سرمایه
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حرکت نقدینگی به سمت بازار رسمایه

ظرفیت های بازار رسمایه، پیرشان اقتصاد هوشمند

بسته حامیتی 7+3
بررسی جزئیات بسته حامیتی دولت از بازار رسمایه در »پرونده ویژه« ماهنامه بورس

تحليل اثرگذاری بسته حمایتی 3+7 در بلندمدت
تبلور پشتيبانی در تاالر شيشه ای 

چالش کسری بودجه و تبعات آن برای بازار سرمایه
بررسی صنعت پی وی سی

گزارش آمار معامالت بورس اوراق بهادار تهران در خردادماه 1400
عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در خرداد ماه 1400

بررسی ابزارهای افزایش بازدهی برای تأمين مالی در بازارهای سرمایه
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بازار رسمایه تقویت می شود؛ بازار ارز در مسیر تعادل

فصلی تازه از تجدید حیات برجام

حامیتازتولید،پشتیبانیهاومانعزداییها
بررسیشعارسال1400درپروندهویژه»ماهنامهبورس«

حذف قیمت گذاری دستوری،گامی بلند در حمایت از تولید
گزارش آمار معامالت بورس اوراق بهادار تهران در فروردین ماه 1400

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در فروردین ماه 1400
کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی، روابط مبتنی بر اعتماد

سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی
تحلیلی مقدماتی بر دیفای و کاربردهای آن

دهه 2030، دهه جهانی آلومینیوم
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تبعات قیمت گذاری دستوری در اقتصاد
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آسیب شناسی نحوه تخصیص یارانه دالری
بررسی صنعت فوالد

گزارش آمار معامالت بورس اوراق بهادار تهران در شهریورماه 1400
عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در شهریور ماه 1400

ساختار صندوق های پوشش ریسک و الزامات قانونی آن ها در بازارهای سرمایه 
مروری بر نقش نهادهای نظارتی و رژیم حقوقی در بازار سرمایه ایاالت متحده آمریکا

امیدواری رئیس هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران 

به افق روشن بازار با وزیر جدید اقتصاد

تسهیل ورود رشکت ها به بورس
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دماسنج بورس تب بازارها را گرفت

مارکت ایمپکت یا جداسازی بازارهای معامالتی، 
طرحی برای منع اثر رفتار سهامداران بزرگ است

سکان  دار جدید سازمان بورس و اوراق بهادار معرفی شد

 نگاهی به موقعیت صنعت روانکاری در بازار جهانی و داخلی؛ تسهیل در تولید صنعت
 خالصه عملکرد بورس در بهمن  ماه 1399

 عملکرد صندوق های رسمایه گذاری در بهمن  ماه 1399
 رشایط پذیرش رشکت ها در بازار برتر بورس های اوراق بهادار

 حسابرسی داخلی در دوره کرونا

 چند  و  چون حجم مبنا در معامالت بازار رسمایه 

حامیت از بازار رسمایه
بررسی تخصصی مصوبات

 شورای عالی بورس 
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دماسنج بورس تب بازارها را گرفت

بورس تکیه گاهی مناسب برای تأمین مالی دولت
و بنگاه های اقتصادی است

نقش بازار رسمایه در اقتصاد ایران فراموش نشدنی است

عدالت ترمیمی
رویکردی نوین در راستای صیانت از حقوق فعاالن بازار رسمایه

دورنمای اقتصاد در1400
تأثیر قیمت گذاری دستوری بر وضعیت صنعت سیمان

خالصه عملکرد بورس در اسفند ماه 1399
عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در اسفند ماه 1399

بهداشت، ایمنی، امنیت و محیط زیست
بررسی ظرفیت تأمین مالی از طریق بازار بدهی در فضای بحران کرونا
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سهامدارانی که سجامی نشوند،

 سود سهام دریافت منی کنند

مبلغ 1,900 میلیارد تومان از درآمد سازمان بورس

به صندوق تثبیت بازار رسمایه اختصاص یافت

تالش بی وقفه تا تحقق اهداف
گزارش ویژه از عملکرد رشکت بورس اوراق بهادار تهران در سال مالی 1399

اولویت ها در اصالح ساختار اقتصاد ایران
چشم انداز سودآوری شرکت های بورسی

بررسی صنعت روی
گزارش آمار معامالت بورس اوراق بهادار تهران در تیرماه 1400

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در تیر ماه 1400
نقش بازار سرمایه در رشد اقتصادی با رویکردی بر تأمین مالی شرکت ها

گامی دیگر در جهت بین المللی شدن بازار سرمایه؛ بورس تهران میزبان مجازی فیاس شد

19
ماهنامه4

مه
نا

اه
م

] بـهـا 60.000 تـومـان[شهريور ماه 1400

BOURSE  MAGAZINE

W W W. T S E M AG . I R
INFO@T SEMAG.IR

194

لزوم اصالح ساختارهای مالی خودروسازان

ثبات بازار رسمایه، اولویت فوری رئیس دولت سیزدهم
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توسعه بازار رسمایه، گامی مؤثر در احیای اقتصاد
واکاوی رویکرد اقتصادی دولت سیزدهم

تمرکز بر بهبود فضای کسب و کار؛ تحقق رشد مثبت اقتصادی
بررسی صنعت سنگ آهن

گزارش آمار معامالت بورس اوراق بهادار تهران در مردادماه 1400
عملکرد صندوق های سرمايه گذاری در مرداد ماه 1400

راهکارهای مقابله با چالش های اصلی گروه های حسابرسی کوچک
تأسیس و تأمین مالی شرکت های تأمین مسکن استیجاری از طريق بازار سرمايه



وی خط خبر ر



آبـان مـاه 61400
ــاره 196 شــم

رويدادهاي خبري

   رویدادهای خبری بازار سرمایه در مهر ماه 1400 

 اعضای شورای عالی بورس 
ضمن تقدی��ر از تالش های 22 مهر

دکتر دهقان دهنوی، به اتفاق آرا، دکتر مجید 
عشقی را به عنوان رئیس جدید سازمان بورس 

و اوراق بهادار انتخاب کردند.
به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه )س��نا(، 
در تاریخ بیس��ت و یکم مهرماه 1400، جلسه 
ش��ورای عال��ی ب��ورس در مح��ل وزارت امور 
اقتصادی و دارایی برگزار ش��د. در این جلسه، 
ب��ا توجه ب��ه اتمام م��دت زمان ریاس��ت دکتر 
دهقان دهنوی در س��ازمان ب��ورس، اعضای 
ش��ورای بورس با انتخاب دکتر مجید عش��قی 
با اکثری��ت آرا به عن��وان س��کاندار جدید این 

سازمان موافقت کردند.
دکتر مجید عش��قی، قائم مقامی بورس کاال و 
عضوی��ت در هیئت مدیره ش��رکت های تأمین 
سرمایه لوتوس پارسیان و سرمایه گذاری توسعه 

نور دنا را در کارنامه کاری خود دارد.
وی همچنی��ن در ش��رکت های کارگ��زاری 
تدبیرگ��ران ف��ردا، س��رمایه گذاری پوی��ا، 
س��رمایه گذاری تدبیر ارزش، توس��عه اقتصاد 
بین المل��ل آین��ده، س��رمایه گذاری مهرگان 
سرمایه پارس، س��امان تجارت تدبیر ایرانیان، 
گ��روه توس��عه اقتص��اد، کارآفرین��ان دامون، 
کارگ��زاری بان��ک پاس��ارگاد و صن��دوق 
سرمایه گذاری مش��ترک پیروزان عضو هیئت 

مدی��ره بوده اس��ت.در جلس��ه ش��ورای عالی 
بورس، آقایان مسعودی فر، عشقی، خدابخش، 
ف��رج زاده و ناصرپور به عن��وان اعضای هیئت 

مدیره سازمان بورس معرفی شدند.
بورس ایران در نیم قرن حیات خود، سکانداری 
فریدون مه��دوی )1349-1346(، فضل اله 
مهرپ��ور )1352-1349(، داری��وش خزیمه 
عل��م )1353-1352(، منص��ور ضابطی��ان 

)1359-1353(، اله ویردی رجایی سلماسی 
)1376-1359(، س��ید احم��د میرمطه��ری 
)1382-1376(، حس��ین عب��ده تبری��زی 
)1384-1382(، علی صالح آبادی )1393-

1384(، محم��د فطان��ت )1395-1393(، 
ش��اپور محم��دی )1399-1395(، حس��ن 
قالیباف اص��ل )1399( و محمدعلی دهقان 
دهنوی )1400-1399( را به خود دیده است.

تعیینسیزدهمینرئیسسازمانبورسواوراقبهاداردردولتسیزدهم

دکترمجیدعشقیرئیسسازمانبورسواوراقبهادارشد

 به گزارش روابط عمومی و امور 
بین الملل بورس اوراق بهادار 7 مهر

تهران، دکتر محمود گودرزی معاون بازار بورس 
تهران ط��ی حکمی از س��وی هیئ��ت مدیره، به 

سمت سرپرست این شرکت منصوب شد.
از جمله س��وابق کاری دکتر گ��ودرزی می توان 
به عضو هیئت مدیره ش��رکت فراب��ورس ایران، 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری 
صبا تأمین، عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت 
سرمایه گذاری هامون شمال، مشاور مدیرعامل 
در امور بازار سرمایه شرکت بیمه اتکایی امین و 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری 
باهنر اشاره کرد. ایشان عالوه بر مدارک حرفه ای 
بازار س��رمایه، دارای مدرک کارشناسی رسمی 

قوه قضاییه در حوزه بازار سرمایه نیز می باشد.

طیحکمیازسویهیئتمدیرهشرکتبورساوراقبهادارتهران

دکترمحمودگودرزیبهعنوانسرپرستبورستهرانمنصوبشد



نـخـســـتـیـن رســانـه
7بـازار ســرمـایـه ایـران

رويدادهاي خبري

 وزیر اقتصاد در جلسه معارفه 
رئی��س جدید س��ازمان بورس 26 مهر

ضم��ن تأکید بر تولی��د محت��وا در اتاق های فکر، 
خواستار ترویج فرهنگ سهامداری و ارتقای آموزش 

مردم درباره بازار سرمایه شد.
به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه )سنا(، دکتر 
خاندوزی با اش��اره به اهمی��ت تصمیمات هیئت 
مدیره سازمان بورس گفت: هیئت مدیره سازمان 
ب��ورس یکی از کانون های مه��م تصمیم گیری در 
بازار سرمایه است، چراکه در بزنگاه های بازار و در 
کوتاه ترین زمان باید تصمیمات بهینه بگیرد و این 
تصمیمات هرچه حرفه ای تر و تخصصی تر بوده و 
با اخذ مشورت از صاحب نظران بازار سرمایه گرفته 
شود، نتایج کم نقص تری را به همراه خواهد داشت.

وزیر اقتصاد عدم وابس��تگی و سالمت تیم کنونی 
هیئ��ت مدیره س��ازمان بورس را نقط��ه قوت آن ها 
برشمرد و افزود: این ویژگی ها سبب عدم سوگیری 

در تصمیمات و ایفای بهت��ر نقش نظارتی هیئت 
مدیره این سازمان می شود. دکتر خاندوزی تأکید 
ک��رد: اعضای هیئت مدیره س��ازمان ب��ورس باید 
مالحظات وزارت اقتص��اد را در طرح اصالح قانون 
بازار س��رمایه در مجلس ش��ورای اسالمی لحاظ 
کنند تا فرآیند تدوین و اجرای این قانون با کمترین 
مشکالت انجام شود. به گفته وزیر اقتصاد، اعضای 
هیئ��ت مدیره در کن��ار تدابیری که در م��ورد بازار 
سرمایه می اندیشند، باید بدانند نقش آفرینی بازار 

سرمایه در تشکیل س��رمایه مهم است، چراکه اگر 
به تشکیل سرمایه کمک کند تا بازیگران کوچک 
و ب��زرگ اقتص��اد نیز تأمی��ن مالی خ��ود را انجام 
دهن��د، حتماً کارک��رد متفاوتی را می ت��وان برای 
آن متصور ش��د. دکتر خاندوزی افزود: متأس��فانه 
بازار س��رمایه تاکنون در بخش تش��کیل س��رمایه 
سهم اندکی داش��ته و آن کمکی که بخش واقعی 
اقتصاد از بازار سرمایه بهره مند شده، خیلی کمتر 
از ظرفیت های واقع��ی این بازار اس��ت. وزیر امور 
اقتصادی و دارایی بر این موضوع تأکید کرد که باید 
به کمک سازوکارهایی، هم جذابیت بازار سرمایه 
را حفظ و هم بهره مندی افرادی که منافع اقتصاد 
ملی را توأمان تأمین می کنند، تضمین نمود. وی در 
پایان گفت: اهالی بازار سرمایه نوع مواجهه مدیریت 
جدید سازمان بورس را به وضوح احساس کنند و تیم 
جدید از همین هفته ی اول، در جهت افزایش اعتبار 

و اعتماد بازار اقدام نمایند.

وزیراموراقتصادیوداراییتأکیدکرد

ضرورتبازارسرمایه،ترویجفرهنگسهامداریعامهمردماست

 رئیس سازمان بورس 7 راهبرد 
و 3 مح��ور اصل��ی برنامه های 24 مهر

کالن بازار سرمایه در دوره جدید را اعالم کرد.
به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه )سنا(، دکتر 
مجید عش��قی در م��ورد راهبرده��ا و برنامه های 
کالن بازار سرمایه در دوره مدیریتی جدید، گفت: 
همان طورکه مق��ام معظم رهب��ری در بیانیه گام 
دوم انق��الب، محورهای اصلی راه حل مش��کالت 
اقتص��ادی کش��ور را درون زایی اقتص��اد، مولد و 
دانش بنیان شدن، مردمی کردن و کاهش تصدی 
دول��ت و نهایت��اً برون گرایی ب��ا اس��تفاده از تمام 
ظرفیت های کشور اعالم فرموده اند، سازمان بورس 
در دوره جدید تالش می کند با این جهت گیری و در 
نظر قرار دادن اهداف کالن خود شامل حمایت از 
سرمایه گذاران، ایجاد بازار شفاف، کارا و منصفانه و 
کاهش ریسک فراگیر، سیاست ها و برنامه های خود 

را تنظیم، اجرا و رصد کند.
وی تأکید کرد: راهبردها و رئوس برنامه های هیئت 
مدیره جدید سازمان در جلسه شورای عالی بورس 
مطرح و مقرر ش��د برنامه تفصیلی مزبور در اولین 
فرصت تهیه و برای طرح در جلسات شورای عالی 

بورس ارائه شود.
دکتر مجید عش��قی با اش��اره ب��ه 7 راهبرد اصلی 
سازمان بورس در دوره جدید مدیریت، اعالم کرد: 
نخس��تین راهبرد، توجه به س��ازوکار های مدرن 
به منظور افزایش نظارت عامه بر فعالیت ناش��ران 

اس��ت. دومین راهبرد، توس��عه ابزارهای نظارتی 
به شکل پیشگیرانه و متناسب با توسعه بازار خواهد 
بود. به گفته رئیس س��ازمان بورس، راهبرد سوم، 
اصالح قوانین و مقررات به سمت افزایش عدالت و 
پاسخگویی در کل بازار است و تقویت اکوسیستم 
تأمین مالی در س��طح متوس��ط و خ��رد از طریق 
ابزارهای نوین به عنوان چهارمی��ن راهبرد دنبال 

خواهد شد.
دکتر مجید عشقی اعالم کرد: تسهیل گری و توسعه 
زیرساخت های جذب و مدیریت سرمایه خارجی در 

بازار در کنار بازمهندسی سازوکار رسانه ای و نشر 
اطالعات در بازار و تقویت نظارت بر آن، راهبردهای 
پنجم و ششم موردنظر سازمان بورس در دوره جدید 

است.
ب��ه گفته رئیس س��ازمان ب��ورس، آخری��ن راهبرد 
مدیری��ت جدی��د، بازمهندس��ی نس��ل نوی��ن 
زیرس��اخت های فنی ب��ا هدف افزای��ش امنیت، 

پایداری و سهولت دسترسی خواهد بود.
دکتر عشقی در تش��ریح رئوس برنامه های هیئت 
مدیره جدید سازمان بورس، توضیح داد: بر مبنای 

رئیسسازمانبورسواوراقبهادارتشریحکرد

7راهبردو3محوراصلیبازارسرمایه



آبـان مـاه 81400
ــاره 196 شــم

 رش��د ن��رخ ارز نیمایی، رش��د 
کامودیتی ها و گزارش های 6 17 مهر

ماهه مطلوب شرکت ها، سه لنگر ثبات بازار سرمایه 
هستند.

به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه )سنا(، دکتر 
امیر تقی خان تجریشی، رئیس هیئت مدیره بورس 
تهران با بیان مطلب فوق گفت: با وجود مرتفع شدن 
برخی ریسک ها در بازار پس از استقرار دولت جدید ، 
در روزهای اخیر شاهد نوساناتی در بازار هستیم که 
به نظر می رسد دلیل بنیادینی برای آن وجود ندارد 
و ش��اید بتوان گفت بیشتر تحت تأثیر هیجانات و 

رفتارهای گله ای رقم خورده است.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 
اظهار کرد: برای داشتن نگاه دقیق و علمی در بررسی 
پدیده هایی همچون بازارهای مالی و حتی کاهش 
ریسک در س��رمایه گذاری، ضروری اس��ت از نگاه 
تک مؤلفه ای پرهیز کرد. در این خصوص الزم است 
تمام عوامل مؤثر در نظر گرفته شود تا از آسیب های 
احتمالی به دور باشیم. در همین راستا، نخستین 
عامل در نوسانات بازار سرمایه را می توان چشم انداز 
مذاکرات برجام دانست که نظرات متفاوتی نسبت 
به آن وجود دارد. اما آنچه مهم است رویکرد منطقی 
سیاست خارجی ایران نسبت به مذاکرات بوده که 

می تواند در کنار تقوی��ت قدرت ژئوپلتیک ایران در 
منطقه، کفه خوشبینی به نتایج سیاست خارجی 
را س��نگین کند، این عامل می تواند پیام آور روندی 

آرامش بخش و متعادل برای بازار سرمایه نیز باشد.

 نرخ ارز
دکتر تقی خان تجریش��ی افزود: به نظر من ، باید 
عامل دوم را پیرامون نرخ ارز جستجو کرد. اگرچه در 

روزهای اخیر شاهد نوساناتی در نرخ ارز هستیم که 
به لحاظ روانی روی تصمیمات سرمایه گذاران تأثیر 
می گذارد، اما این موضوع توجه سرمایه گذاران را به 
اهمیت نرخ نیمایی که مبنای محاسبات شرکت ها 
در سودآوری و تسعیر ارز در صورت های مالی است، 

جلب می کند.
او تصریح کرد: آنچه در صورت های مالی شرکت ها 
اهمیت دارد، »نرخ نیمایی« است که بیشتر با رشد 

رئیسهیئتمدیرهبورساوراقبهادارتهرانمعرفیکرد

سهلنگرثباتبازارسهام

راهبردهای اشاره شده در باال که با در نظر گرفتن 
اه��م چالش های بازار س��رمایه تدوین ش��ده اند، 
برنامه هایی در سه محور در دستور کار قرار گرفته 

است.
ب��ه گفته رئیس س��ازمان بورس، نخس��تین محور 
رئ��وس برنامه های هیئت مدی��ره جدید، تمرکز بر 
مأموریت و رسالت اصلی سازمان مبنی بر توسعه 
بازار سرمایه است. این برنامه ی محوری با تکیه بر 
مواردی چون افزایش سهم تأمین مالی بخش تولید 
و توسعه بنگاه ها از بستر بازار سرمایه؛ تنوع بخشی 
و تعمیق بازار س��رمایه )در ابعاد بازار، ابزار و نهاد(؛ 
افزایش ش��فافیت و کیفیت اطالعات منتشرشده 
در بازار سرمایه؛ مقررات زدایی، اصالح فرآیندهای 
کاری و افزای��ش کارایی بازارهای مالی؛ توس��عه 
نهادهای مالی و انحصار زدایی؛ توس��عه و تقویت 
زیرساخت های فنی؛ تسهیل گری و شفاف سازی 
صدور مجوزها در بازار سرمایه و توسعه بازار بدهی و 
افزایش نقدشوندگی آن به عنوان مکمل بازار سهام 

دنبال خواهد شد.
دکتر عشقی »حرکت به سمت نظارت هوشمند و 
فراگیر« را به عنوان دومین برنامه ی محوری هیئت 
مدیره جدید معرفی و اعالم کرد: این برنامه از طریق 
ارتقای ابزارهای نظارتی متناس��ب با رش��د بازار و 

تکنولوژی؛ ایجاد سازوکار تعاملی و نظارت عموم 
س��رمایه گذاران )خرد و عمده( بر بازار؛ اس��تقرار 
نظام جامع مدیریت ریسک در بازار؛ اصالح نظام 
حاکمیت شرکتی و حفظ حقوق سرمایه گذاران؛ 
شناس��ایی و پیگی��ری فعالیت ه��ای متخلفانه و 
مجرمان��ه در بازار با اس��تقرار س��امانه های پایش 
هوشمند بازار؛ ابهام زدایی از مقررات و رفع خألهای 
مقرراتی و تسریع، کارا و اثربخش کردن فرآیندهای 

رسیدگی به تخلفات، اجرایی خواهد شد.
به گفت��ه رئیس س��ازمان بورس، آخری��ن محور از 
رئوس برنامه ه��ای هیئت مدیره جدید با محوریت 
»فرهنگ س��ازی و نظم بخش��ی به فضای گردش 
اطالعات در بازار س��رمایه« به اجرا در خواهد آمد. 
در اجرای سومین برنامه ی محوری، پایش و توسعه 
حداکثری درگاه های رس��می و دارای مجوز ارائه 
اطالعات؛ تدوین برنامه های گس��ترده آموزشی، 
تروی��ج و فرهنگ س��ازی ب��ا اس��تفاده از ظرفیت 
ارکان بازار س��رمایه و نهادهای مال��ی فعال در آن 
و دانش��گاه ها؛ تقویت درگاه های اطالع رس��انی 
تخصصی در حوزه بازار س��رمایه و تعامل با فعاالن 
بازار سرمایه جهت ساماندهی به گردش اطالعات 

در فضای مجازی مدنظر قرار خواهد گرفت.
دکت��ر عش��قی اب��زار اطمینان ک��رد: ب��ا اجرای 

برنامه های باال، به اهداف تعیین شده در حمایت 
از سرمایه گذاران و کسب اعتماد آن ها و ایجاد بازار 

کارا دست خواهیم یافت.
رئیس س��ازمان بورس در عین حال تأکید کرد: در 
کنار برنامه های مطرح ش��ده، پروژه بزرگ س��هام 
عدالت با توجه به گستردگی و پیچیدگی های آن، 
با بهره گیری از نس��ل نوین زیرس��اخت های فنی 
و تکنولوژی، در دس��تور کار ج��دی هیئت مدیره 

سازمان بورس خواهد بود.
او با اشاره به اهمیت منابع انسانی در تحقق اهداف 
و برنامه هایش برای بازار سرمایه گفت: اجرای این 
برنامه ها بی شک، بدون اتکا به سرمایه انسانی که 
در بدنه بازار س��رمایه و به ویژه در ارکان اصلی بازار 
مشغول به فعالیت هس��تند، امکان پذیر نخواهد 
بود؛ بنابراین توجه ویژه به سرمایه  انسانی و اصالح 
ساختارهای اداری از اولویت های دورن سازمانی 
هیئت مدیره جدید اس��ت. رئیس س��ازمان بورس 
در پایان، از تمامی فعاالن و ذی نفعان بازار سرمایه 
ش��امل عموم مردم، ارکان ب��ازار، نهادهای مالی، 
ناش��ران، دس��تگاه های نظارتی و سیاست گذار 
درخواست کرد که با ارائه رهنمودها و پیشنهادهای 
خود، هیئت مدیره جدید را در غنابخشی به برنامه ها 

و تحقق هرچه بیشتر آن ها یاری کنند.

رويدادهاي خبري



نـخـســـتـیـن رســانـه
9بـازار ســرمـایـه ایـران

 به گزارش پای��گاه خبری بازار 
حمی��د 3 مهر )س��نا(،  س��رمایه 

حسن آبادی، مدیر فناوری اطالعات سازمان بورس 
اظهار داشت: سندباکس بازار سرمایه، بستری برای 
محک ایده ه��ای نوآوران��ه در ح��وزه  محصوالت و 
خدمات مالی جدید اعم از بازارها، ابزارها، نهادها و 
راهکارهای نوین مرتبط به بازار س��رمایه است که 

تاکنون قانونمند نشده بودند.
سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای مسئولیت 
تنظیم گری خود و با هدف ساماندهی به ایده  های 
نوآورانه مرتبط به بازار س��رمایه، اقدام به راه  اندازی 
س��ندباکس کرد تا از این طریق، ش��رایطی نظیر 
محیط عملیاتی ب��ازار برای طرح هایی که تاکنون 
مقررات و دس��تورالعملی برای آن ها تدوین نشده 
اس��ت فراهم گردد و پس از بررسی ابعاد گوناگون 
طرح ها، نه��اد ناظر در جهت تنظیم گری آن ها که 
می تواند ابزار معامالت��ی جدید، بازار جدید، نهاد 

جدید یا راهکاری نوین برای حل یکی از چالش های 
بازار باشد، اقدام کند. در این راستا، سازمان بورس 
در اردیبهش��ت ماه سال جاری مجوز و مصوبه الزم 
به منظور راه اندازی محیط آزمون )سندباکس( را از 
شورای عالی بورس اخذ کرد. در مرحله بعد، موفق 
به اخذ موافقت اصولی از کارگروه مدیریت یکپارچه 
و هماهنگی محیط های آزمون وزارت امور اقتصادی 
و دارایی در خردادماه شد. در گام بعد، دستورالعمل 
اجرایی سندباکس بازار سرمایه تدوین و در تیرماه 

سال جاری در هیئت مدیره سازمان بورس مطرح 
و تصویب ش��د. اکنون بعد از اعمال نقطه نظرات 
اعض��ای هیئ��ت مدی��ره، دس��تورالعمل اجرایی 
س��ندباکس بازار س��رمایه تکمیل و از این طریق 
ابالغ می ش��ود. با ابالغ این دستورالعمل، تمامی 
متقاضیان که ایده های نوآورانه در حوزه بازار سرمایه 
دارن��د می توانند طرح ه��ای خود را که با ش��رایط 
مندرج در ماده 6 دس��تورالعمل مطابقت داش��ته 
باشند، به دبیرخانه ش��ورای راهبری سندباکس 
بازار سرمایه مستقر در مدیریت فناوری اطالعات 

سازمان بورس ارسال کنند.
مت��ن دس��تورالعمل اجرایی محیط ه��ای آزمون 
)س��ندباکس( بازار س��رمایه در پای��گاه قوانین و 
مقررات بازار سرمایه در دسترس است و کانال های 
ارتباطی و نحوه ارس��ال درخواست ها به دبیرخانه 
شورای راهبری س��ندباکس بازار سرمایه به زودی 

اطالع رسانی می شود.

همراه بوده و سعی بر آن دارد که فاصله خود را با نرخ 
آزاد ارز کم کند. این روند در کنار حذف ارز 4,200 
تومانی و حذف قیمت گذاری دستوری از مبادالت 
تجاری کشور، امیدها را به تداوم سودآوری شرکت ها 

در 6 ماهه دوم سال 1400 تقویت خواهد کرد.

 گزارش های ۶ ماهه
دکتر تقی خ��ان تجریش��ی عامل دیگ��ر مؤثر در 
تصمیم گیری سرمایه گذاران را گزارش های خوب 
6 ماهه شرکت های بورسی دانست و گفت: به نظر 
می رس��د این گزارش ها در مواردی به خصوص در 
شرکت های پتروشیمی، سیمان و صنایع معدنی و 

فلزی حتی فراتر از انتظار باشد.

 نرخ کامودیتی ها
وی با اشاره به نرخ کامودیتی ها به عنوان دیگر عامل 
تأثیرگذار، گفت: با توجه ب��ه کاالمحور بودن بازار 
سرمایه، تداوم رشد قیمت کامودیتی ها به خصوص 
تحق��ق پیش بینی های بین الملل��ی در خصوص 
افزایش قیمت نفت و رسیدن آن به 100 دالر، عالوه 
بر جبران کسری بودجه دولت همزمان با افزایش 
فروش نفت، می تواند بر تعداد زیادی از شرکت های 
بازار س��رمایه تأثیرگذار باش��د، به طوری که شاهد 
افزایش قیمت های فروش در این شرکت ها باشیم.

 کسری بودجه
این کارشناس بازار سرمایه موضوع کسری بودجه 
دولت را محور بعدی دانست که بازار به آن توجه دارد 
و افزود: به نظر می رسد برنامه هایی با حداقل فشار 

بر بازار سرمایه در حال تدوین باشد و بازار نباید در 
خصوص انتشار اوراق و یا عرضه های دولتی نگرانی 
جدی داشته باش��د، اما به دلیل تجربه سال های 
گذش��ته، فع��االن از این بابت نگران هس��تند که 
شفاف س��ازی از س��وی متولیان امر می تواند این 

نگرانی را نیز برطرف کند.

 روند بازار در سال ۱۳۹۹ تکرار نمی شود
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 
یادآور ش��د: در نظر داش��ته باش��ید روند صعودی 
و نزولی بازار س��رمایه در س��ال 1399 دیگر تکرار 
نخواهد شد، زیرا ش��رایط و مفروضات بسیاری از 
جمله جریان ورودی نقدینگی به بازار مانند گذشته 
نیست و تحلیل ها در این دوران بر اساس سود آوری 
شرکت ها و ارزش ذاتی سهم خواهد بود و نه فشار 
تقاضای ناش��ی از نقدینگی. بر این اساس، توقع 
رش��د همه جانبه و یا نزول همه جانبه ب��ازار امری 

غیر منطقی است.
دکتر تقی خان تجریشی افزود: بنابراین، در برخی 
گروه ها شاهد عرضه هستیم و در برخی دیگر شاهد 
تقاضا؛ عرضه های فعلی بازار نیز ناش��ی از همین 
روند تعادلی بازار است. گاهی گروه پتروشیمی و 
پاالیشگاهی مورد توجه قرار می گیرد و گاهی نیز 
گروه خودرویی و بانکی و ای��ن چرخش ها در بازار 

طبیعی است و ادامه خواهد داشت.

 توس�عه صندوق ه�ای با درآم�د ثابت، 
سپری در برابر رشد نرخ بهره بین بانکی

او بیان کرد: نکته دیگری که ذه��ن فعاالن بازار را 

به خود مشغول کرده، افزایش نرخ بهره بین بانکی 
به حدود 19/35 درصد اس��ت و بازار بیم آن را دارد 
که نرخ سپرده ها نیز افزایش یابد؛ البته زمزمه هایی 
هم در برخ��ی بانک ه��ا پیرامون ای��ن موضوع به 
گوش می رسد و در برخی موارد شاهد افزایش نرخ 

سپرده های بلند مدت هستیم.
دکتر تقی خان تجریشی افزود: البته راهکار مواجهه 
با این موضوع را می توان در توسعه صندوق های با 
درآمد ثابت دانست، زیرا آشنایی بیشتر آحاد مردم با 
مزیت های صندوق های با درآمد ثابت از جمله نرخ 
باالتر و نداشتن نرخ شکست، می تواند پول هایی را 
که تصمیم به پارک شدن در سپرده ها دارند به سوی 

صندوق های سرمایه گذاری هدایت کند.
او تأکید ک��رد: نکته مهم در این بین، معرفی بیش 
از پی��ش ان��واع صندوق ه��ای س��رمایه گذاری به 
متقاضیانی است که دارای ذائقه متفاوت ریسک 
هستند، توجه به این نکته می تواند نقدینگی را حول 

بازار سرمایه کشور متمرکز کند.

 کاهش سفته بازی در بازارهای موازی
این کارش��ناس بازار س��رمایه گفت: اتفاق مثبت 
دیگری که این روزها ش��اهد آن هس��تیم، کاهش 
سفته بازی در بازار های موازی به خصوص مسکن و 
خودرو است. به واسطه ابزارهای مالیاتی و نظارتی، 
س��وداگران این حوزه ه��ا در نهایت چ��اره ای جز 
بازگرداندن نقدینگی به س��مت بازارهای شفاف 
ندارند. یک��ی از این مقاص��د بازار س��هام و البته 
صندوق های س��رمایه گذاری اس��ت و باید از این 

موقعیت، نهایت بهره برداری را کرد.

مدیرفناوریاطالعاتسازمانبورسواوراقبهادارخبرداد

دستورالعملاجراییمحیطهایآزمون)سندباکس(بازارسرمایه
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آبـان مـاه 101400
ــاره 196 شــم

 در ط��رح مالی��ات ب��ر عایدی 
سرمایه قرار اس��ت سرمایه ها 3 مهر

به جای خروج از مس��یر تولی��د، وارد عرصه تولید و 
اشتغال شده و دست دالالن از بازار کوتاه شود.

به گ��زارش پای��گاه خبری بازار س��رمایه )س��نا(، 
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی با بیان 
مطلب فوق گفت: مالیات یکی از پایه های اصلی 
اقتصاد است و کشورهای دنیا به منظور اجرای این 
طرح، گام های اساس��ی برداشته  و به نتایج خوبی 

هم در این زمینه رسیده اند.
مفتح افزود: اجرای صحیح طرح مالیات بر عایدی 
س��رمایه ضمن ایجاد تح��ول در اقتصاد کش��ور، 
موجب کوتاه شدن دست دالالن از بازار کاالهای 

سرمایه ای می شود.
وی عنوان کرد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه باید بر 
مبنای درست و متناسب با شرایط اقتصادی کشور 
اجرا شود و از همه مهم تر اینکه باید ببینیم نتیجه آن 

بر کدام بخش اقتصادی تأثیر بیشتری دارد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه پایه های مالیات 
در کشور نیازمند توس��عه است، اظهار کرد: اصل 
مالیات و اشکال آن باید در کشور بسط و توسعه یابد 
و در جهت رفاه حال مردم، قوانینی از سوی دولت 

و مجلس وضع شود. وی در پاسخ به سؤالی مبنی 
بر اینکه اج��رای این طرح تا چه میزان می تواند به 
بازار نقدینگی کشور کمک کند، گفت: با اجرای 
دقی��ق قان��ون و مداوم��ت در اصالح ای��ن طرح، 
می توان نقدینگی را به  سمت تولید و به خصوص 
بازار س��رمایه هدایت کرد.مفتح خاطرنشان کرد: 

خریدهای س��وداگرانه  افراد با هدف کسب سود 
مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می شوند. هدف 
اصلی از اجرای این طرح در کش��ور همانند دیگر 
کشورها، مقابله با سوداگری در بخش های مختلف 
اقتصادی اس��ت تا منابع مالی که در س��وداگری 

می چرخد به طرف تولید هدایت شود.

سخنگویکمیسیونبرنامه،بودجهومحاسباتمجلسشورایاسالمیعنوانکرد

طرحمالیاتبرعایدیسرمایه؛بازگشاییمسیرتولیدواشتغال

 به گزارش روابط عمومی و امور 
بین الملل ب��ورس اوراق بهادار 3 مهر

تهران، دکتر دهقان دهنوی در گفتگو با خبرگزاری 
ایلنا درباره آخرین تصمیمات برای جاماندگان سهام 
عدالت اظهار داشت: تعیین تکلیف سهام عدالت این 
دسته از افراد در حال حاضر موضوع مجلس و دولت 
است و در س��طح حاکمیتی باید درباره جاماندگان 
س��هام عدالت تصمیم گیری شود و رسیدگی به این 

موضوع در حیطه اختیارات سازمان بورس نیست.
وی در پاسخ به این سؤال که چه کسانی جاماندگان 
سهام عدالت محسوب می شوند، ادامه داد: زمانی که 
سهام عدالت توزیع شد، عده ای حواله های اولیه را 
دریافت کردند اما در نهایت به آن ها سهامی نرسید 
و از س��وی دیگر، وقتی شرایط حال حاضر را بررسی 
می کنیم، می بینیم که عده ای همان شرایط دریافت 
سهام عدالت در آن مقطع زمانی را دارند و ممکن است 
با تخصیص دوباره سهام عدالت مشمول شوند، اما در 
نهایت دولت درباره مشموالن و به طور کلی جاماندگان 
سهام عدالت تصمیم می گیرد.رئیس سازمان بورس 
افزود: در این مرحله، سازمان بورس دخالتی ندارد و 

در سطح حاکمیتی تصمیم گرفته می شود که سهام 
عدالت جدید به چه شکلی و به چه کسانی تخصیص 
داده شود. پس از تصمیم گیری های نهایی و تخصیص 
س��هام عدالت، بحث جاماندگان می تواند موضوع 
سازمان بورس باش��د و به عنوان مجری در این زمینه 
عم��ل کند. دکتر دهق��ان  دهنوی در پاس��خ به این 
سؤال که سهام عدالِت جاماندگان از چه محلی تأمین 
خواهد شد، اظهار داشت: دولت سهام دار شرکت های 
بسیار زیادی است و با درصدهای مختلفی در ساختار 
مالکیت این شرکت ها حضور دارد. دولت در برخی از 
شرکت های عرضه شده در بورس، درصد سهامداری 
باالتری دارد و ش��رکت هایی هم که هنوز وارد بورس 

نشده اند، صددرصد سهام آن ها متعلق به دولت است. 
وی گفت: این س��هام متعلق به دولت است و دولت 
می تواند درباره اینکه به چه ترتیبی از این دارایی ها 
اس��تفاده کند تصمیم بگیرد، اما هن��وز جزئیات آن 

مشخص نیست.
رئیس سازمان بورس در پاسخ به سؤال دیگری مبنی 
بر اینکه گفته می ش��ود توزیع سبد سهام عدالت در 
10 س��ال گذشته عادالنه نبوده  اس��ت، تأکید کرد:  
در مرحله ای که س��هام عدالت توزیع شد، مشخص 
نبود که س��هام کدام یک از این شرکت ها نصیب چه 
کسی می شود؛ البته سهام شرکت های بزرگ به همه 

سهامداران تخصیص پیدا کرد.
وی تأکی��د ک��رد:  از س��وی دیگ��ر، س��هام برخی 
از ش��رکت های کوچک ت��ر به ص��ورت منطقه ای 
تخصیص پیدا کرد و سعی شد ترکیب یکنواختی 
وجود داشته باش��د. در مرحله اول، ارزش خالص 
دارایی ها به گونه ای حس��اب شد که همه سبدها 
ارزش یکسانی داشته باشند و به همین دلیل، توزیع 
سبد سهام عدالت به طور شانسی نبوده و دارایی ها 

کامال  ً مساوی تقسیم شده اند.

رئیسسازمانبورسواوراقبهادارعنوانکرد

جاماندگانسهامعدالتچهکسانیهستند؟

رويدادهاي خبري
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 سرپرست مدیریت نظارت بر بازار 
اولی��ه س��ازمان ب��ورس از کوتاه 4 مهر

شدن فرآیند افزایش سرمایه شرکت ها خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(، وحید 
روشن قلب سرپرست مدیریت نظارت بر بازار اولیه 
س��ازمان بورس ب��ا اعالم خبر فوق گف��ت: با توجه 
به قدیمی بودن قوانین مرب��وط به فرآیند افزایش 
س��رمایه ش��رکت ها در قانون تجارت و همچنین 
کوتاهی برخی شرکت ها در انجام به موقع وظایف 
خ��ود در مراحل افزایش س��رمایه، در برخی موارد 
فرآیند افزایش س��رمایه زمان بر بوده و این موضوع 
گاه��ی ب��ه نارضایتی س��هامداران ش��رکت های 

ثبت شده نزد سازمان بورس منجر می شود.
در حال حاضر اقداماتی برای اصالح رویه های فوق 
در جریان است که مذاکرات الزم به منظور اصالح 
قوانین قدیمی و همچنین طراحی سازوکار انجام 
افزایش س��رمایه از محل مطالب��ات و آورده نقدی 
به ص��ورت الکترونیکی برای ح��ذف فعالیت های 

زمان بر و هزینه بر از جمله این اقدامات است.
وی طرح الکترونیکی شدن مشارکت سهامداران 
در فرآین��د افزایش س��رمایه از مح��ل آورده نقدی 
و مطالب��ات را از جمله رویه های در دس��ت اقدام 
برشمرد و افزود: در صورت به سرانجام رسیدن این 

طرح، برخی قوانین فعلی نیز اصالح می شوند.
سرپرس��ت مدیریت نظارت بر بازار اولیه س��ازمان 
بورس در همین راستا ادامه داد: می توان امیدوار 
بود فرآیند مشارکت سهامداران در افزایش سرمایه 
تس��هیل ش��ود و نیازی به مراجعه به بانک و مراکز 

پس��تی برای ارس��ال مدارک مربوطه نباش��د. از 
طرف دیگ��ر، این امر برای ش��رکت ها نیز منجر به 
کاهش مدت زمان و هزینه انجام فرآیند و همچنین 
افزایش دقت در خصوص استخراج نتایج مشارکت 
سهامداران در افزایش س��رمایه می شود. از سوی 
دیگر، عدم انجام به موقع فرآیند افزایش س��رمایه 
منجر به نارضایتی به حق برخی سهامداران شده 
است که بخش��ی از آن مربوط به مشکالت موجود 
در ترکیب هیئت  مدیره شرکت و به تبع آن، طوالنی 
شدن فرآیند دریافت مجوز از مرجع ثبت شرکت ها 
و بخشی نیز به کوتاهی اعضای هیئت  مدیره شرکت 

در انجام وظایف قانونی آن ها باز می گردد.
روشن  قلب در ارتباط با موضوعات مرتبط با تأخیر 
اعضای هیئ��ت  مدیره ش��رکت ها در انجام فرآیند 
افزایش سرمایه خاطرنش��ان کرد: در این شرایط، 
س��ازمان بورس اقدام به دریافت دالیل و مدارک و 
مستندات از شرکت ها می کند و در صورت کافی 

نبودن دالیل، آرای مربوطه صادر خواهد شد.

سرپرستمدیریتنظارتبربازاراولیهسازمانبورسواوراقبهادارخبرداد

فرآیندافزایشسرمایهشرکتهاکوتاهمیشود

 رفع انحصار از طریق تأس��یس 
ش��رکت های س��پرده گذاری، 4 مهر

نقش به سزایی در یکپارچه س��ازی اصول، مقررات، 
قوانین و رویه ها به منظور احراز هویت و تسهیل ارائه 
خدمات پایه در نهادها و مؤسسات تحت نظارت در 

بازار سرمایه دارد.
به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه )س��نا(، صابر 
جعفرون��د آذر رئیس مرک��ز مبارزه با پولش��ویی بازار 
سرمایه سازمان بورس با مدنظر قرار دادن دستور اخیر 
رئیس س��ازمان مبنی بر تدوین دستورالعمل صدور 
مجوز شرکت های سپرده گذاری جدید، گفت: حضور 
فعال شرکت های س��پرده گذاری، کمک شایانی به 
ارتقای امنیت اطالعات سرمایه گذاران در بازار سرمایه 
می کند. این موضوع افزون بر ایجاد رقابت و در نتیجه 
افزایش کیفیت خدمات، در بحث  شناسایی و احراز 
هویت که یکی از بحث های اساس��ی در بازار است، 

نقش تأثیرگذاری دارد.
جعفرون��د آذر ب��ا تأکید ب��ر منطقی ب��ودن رویکرد 
رئیس س��ازمان در ارتباط با تأس��یس ش��رکت های 
س��پرده گذاری ، عن��وان ک��رد: اقدام��ات نظارتی و 
حاکمیتی اح��راز هوی��ت از طریق س��ازمان بورس 
انجام خواهد شد، اما بازوهای عملیاتی و اجرا ممکن 
اس��ت متفاوت باش��ند که لزوماً ه��م می توانند یک 
شرکت خاص نباشند. این امر، انحصار و تمرکز را در 
ارائه دهنده خدمات از میان برمی دارد و در راس��تای 

تس��هیل در ارائه خدمات و یکپارچه س��ازی رویه ها 
خواهد بود. وی احراز هویت را یک موضوع پایه  ای و 
اصلی در راستای شناسایی مشتریان و ارباب رجوعان 
در هر کس��ب وکاری برشمرد و خاطرنشان کرد: بازار 
س��رمایه که یکی از حوزه های پیش��رو در کسب وکار 
 )KYC( اس��ت، از قاعده احراز هویت و شناس��ایی
مس��تثنی نیس��ت. احراز هویت در بازار سرمایه، در 
دو ح��وزه قوانی��ن و تکنولوژی مورد بحث و بررس��ی 
قرار گرفته اس��ت. رئی��س مرکز مبارزه با پولش��ویی 

بازار س��رمایه با اش��اره به دو ُبعد نظارتی و عملیاتی 
احراز هوی��ت، تصریح کرد: بر اس��اس قانون مبارزه 
با پولش��ویی و آیین نامه اجرایی قانون، نهاد متولی 
و ناظر بر انجام احراز هویت در بازار س��رمایه کشور، 
س��ازمان بورس است. وی با اش��اره به بعد عملیاتی 
احراز هویت گفت: بخش های مختلف بازار سرمایه 
همانند شرکت سپرده گذاری مرکزی و بورس کاال از 
جمله بازوهای عملیاتی و اجرایی احراز هویت در دو 
بخش مجزای اوراق بهادار و کاال هس��تند.جعفروند 

رئیسمرکزمبارزهباپولشوییبازارسرمایهسازمانبورسواوراقبهادارمطرحکرد

ازتأسیسشرکتهایسپردهگذاریجدیدتاتسهیلویکپارچهسازیرویههایاحرازهویت
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آذر با اش��اره به بحث های حاکمیتی در احراز هویت 
تأکید کرد: موضوع احراز هویت در تمامی کشورها، 
یک موضوع حاکمیتی اس��ت. حتی در کشورهایی 
که بخش های عمده کسب وکار در آن ها به طور کامل 
خصوصی شده اند، تنظیم و نظارت بر رویه ها و ضوابط 
احراز هویت به نهادهایی غیر از نهادهای حاکمیتی و 

نظارتی تفویض نشده است.
وی با بیان اینکه موارد نظارتی کالن در ارتباط با احراز 
هویت و شناسایی با توجه به آیین نامه اجرایی ماده 
14 قانون مبارزه با پولشویی در ایران با شورای  عالی 
مقابله و پیش��گیری از جرایم پولشویی است، افزود: 
با وقوع و همه گیری بیم��اری کرونا و تأثیرگذاری آن 
بر فعالیت های بازار س��رمایه، ضرورت احراز هویت 
الکترونیک��ی بی��ش از پی��ش احس��اس و از طریق 
کارگروه های این دبیرخانه، امکان انجام احراز هویت 

الکترونیکی و غیرحضوری در بازار پیگیری شد.
رئیس مرکز مبارزه با پولشویی بازار سرمایه ادامه داد: 
تبصره )3( م��اده )91( آیین نامه اجرایی ماده )14( 
الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، به موضوع یادشده 
می پردازد. در حال حاضر از طریق کارگروه دبیرخانه 
شورای  عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و با 
استفاده از ظرفیت های قانونی این تبصره و همچنین 
اصالح موارد موردنی��از در آن، احراز هویت به صورت 

غیرحضوری و الکترونیکی در حال پیگیری است.

به گفته وی، بخشی از این آیین نامه که نیاز به اصالح 
دارد، آیین نام��ه مصوب هیئت وزیران اس��ت که به 
تأیید رئیس قوه قضاییه رسیده است. برای اصالح و 
ایجاد تغییرات در این آیین نامه، الزم اس��ت دو رکن 
حاکمیتی، یعنی قوه قضاییه و قوه مجریه مساعدت 
الزم را داشته باشند و هماهنگی هایی برای تغییرات و 
اصالحات موردنیاز انجام شود. در حال حاضر، برخی 
از موانع برطرف ش��ده است و بر اس��اس آن، شرکت 
سپرده گذاری مرکزی و بورس کاال به عنوان بازوهای 
اجرایی، احراز هویت غیرحض��وری را در مواردی که 
منطبق با مقررات و مجوزهای مربوط است، عملیاتی 

کرده اند.
وی با اشاره به یکپارچه سازی احراز هویت، تصریح 
کرد: در حوزه بانک��ی، بانک مرکزی نه��اد ناظر و 
متولی احراز هویت است. در بازار سرمایه، وظایف 
نظارتی با سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر است. 
حال پرسش این است که احراز هویتی که صورت 
می پذیرد، در کل بازارهای مالی پذیرفته شود یا تنها 

در حوزه بازار سرمایه.
رئیس مرک��ز مب��ارزه با پولش��ویی بازار س��رمایه در 
همین راس��تا اعالم کرد: در حال حاض��ر، تأکید بر 
یکپارچه س��ازی احراز هویت در بازار سرمایه است. 
سپس بر اساس خروجی های حاصل شده و این اصل 
که احراز هویت، موضوعی کلی و در سطح ملی است، 

می توان بخش هایی از آن را با ایجاد هماهنگی هایی 
میان دستگاه های مرتبط با موضوع در کل بازارهای 

مالی یا سطوح ملی نیز به کار برد.
وی با بیان اینکه موضوع احراز هویت یک موضوع 
میان بخشی است، توضیح داد: در جلسات متعدد 
کارگروه دبیرخانه شورای  عالی مقابله و پیشگیری، 
بخش های گوناگونی از صنایع مختلف، ارگان ها 
و نهادهای متفاوتی حضور دارن��د. در نتیجه، هر 
یک از این بخش ها که بتوانند خروجی قابل اتکا، 
قابل اطمینان و مشخصی داشته باشند، طبیعی 
اس��ت که از آن ها در بخش های دیگر هم استفاده 

خواهد شد.
جعفروند آذر با اشاره به احراز هویت ایرانیان خارج از 
کش��ور، بیان کرد: در ارتباط با احراز هویت ایرانیان 
خارج از کش��ور، الزم اس��ت از لحاظ تکنولوژیکی و 
مقررات��ی، زیرس��اخت هایی ایجاد ش��ود. اقدامات 
تکنولوژیک بر اس��اس تجربه از اقدامات مش��ابه در 
خارج یا داخل کش��ور، قابل پیگیری و اجرایی شدن 
اس��ت.رئیس مرکز مبارزه با پولش��ویی بازار سرمایه 
ادامه داد: بخش مربوط به قوانین و مقررات، بر اساس 
مقتضیات کشور و متفاوت با حوزه تکنولوژی است. 
الزم است در حوزه مقررات، افزون بر بوروکراسی، به 
بحث تعارض منافع، پوشش کافی مسائل امنیتی، 

قابل اتکا بودن و فرآیندها توجه شایانی شود.

 به گزارش پای��گاه خبری بازار 
س��رمایه )س��نا(، مصطف��ی 6 مهر

بهشتی سرشت عضو هیئت مدیره و معاون اجرایی 
سازمان بورس در مراسم رونمایی از سامانه جدید 
برگزاری آزمون حرفه ای بازار سرمایه، با اشاره به اینکه 
این سامانه با تالش شرکت توسعه مدیریت و آموزش 
بورس راه اندازی شده است، گفت: با راه اندازی این 
سامانه، ایرادها و اشکال های قدیمی این حوزه در 

بخش آموزش برطرف می شود.
بهشتی سرشت با بیان اینکه در حوزه اطالع رسانی 
و خدمات بورس، برنامه های تحولی در دست اجرا 
است، افزود: تمرکز فعالیت شرکت توسعه مدیریت 
و آموزش بورس در گذشته بر اطالع رسانی بود که در 
کنار آن، تالش های خوب و گسترده ای نیز در حوزه 

آموزش و فرهنگ سازی صورت می گرفت.
وی با تأکید بر اینکه نگاه س��ازمان بورس در حوزه 
توسعه، یک نگاه تخصص محور است، عنوان کرد: 
س��ازمان بورس عالقمند اس��ت ب��ه موضوع های 
تخصص��ی و حرفه ای بی��ش از دیگ��ر موضوع ها 
پرداخته شود، بنابراین با این رویکرد، بحث مربوط 
به اطالع رس��انی به روابط عمومی سازمان بورس 
سپرده شد. با سپرده شدن وظیفه اطالع رسانی به 

روابط عمومی، تحولی بزرگ از لحاظ س��اختاری 
در این حوزه رقم خورده اس��ت. امور اطالع رسانی 
به دلیل تخصصی بودن آن و نزدیکی این فعالیت 
به وظایف روابط عمومی س��ازمان ب��ورس، به این 
مدیریت واگذار شده اس��ت، اما انتظار می رود در 
حوزه توس��عه مدیریت و آموزش بورس، با مدیریت 

مناسب و رویکردی جدید، به این موضوع بیش از 
پیش پرداخته شود. بهشتی سرشت با بیان اینکه 
قرار نیس��ت این مجموعه تبدیل به یک مؤسس��ه 
آموزشی ش��ود، اظهار کرد: همان طورکه سازمان 
بورس یک نهاد ناظر و تنظیم گر اس��ت، از شرکت 
توس��عه مدیریت و آموزش بورس انتظار می رود در 

معاوناجراییسازمانبورسواوراقبهادارمطرحکرد

شفافیت،تخصصوبهرهوری؛سهگزینهمهمسازمانبورسبرایشرکتهایتابعه

رويدادهاي خبري
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حوزه آموزش بازار س��رمایه نیز تنظیم گر و رگوالتور 
باشد.

وی اضافه کرد: با توجه ب��ه اینکه موضوع آموزش، 
مخاطبان خاص خود را دارد، بنابراین آموزش های 
تخصصی و حرفه ای را مؤسس��ات حرفه ای در این 
حوزه و برخی دانشگاه ها برگزار می کنند، همچنین 
آموزش های بدو سرمایه گذاری در بازار سرمایه نیز 
باید در شبکه کارگزاران که متولی آموزش به افراد 
هس��تند، ارائه ش��ود. بخش��ی از آموزش، آموزش 
عمومی و فرهنگ س��ازی جامعه است که ممکن 
است متولی خاصی نداشته باشد. در این رابطه، 
انتظار داریم به این حوزه توجه خاصی صورت گیرد، 
بنابراین ورود ویژه این ش��رکت به محدوده آموزش 

به معنی رقابت با سایر مؤسسات آموزشی نیست.
عضو هیئت مدیره سازمان بورس خاطرنشان کرد: 
در بحث مربوط به آموزش های تخصصی و حرفه ای 
همچون MBA بازار سرمایه و ارائه مجوزهای جدید، 
اطالع رسانی های الزم صورت گرفته است و با توجه 

به اینک��ه متولیان ارائه این دوره ها، دانش��گاه ها و 
مؤسسات حرفه ای هس��تند، به طور حتم شرکت 
مدیریت توسعه و آموزش بورس به عنوان نهاد ناظر، 
تنظیم گر و تسهیل گر می تواند کمک بسیار خوبی 

در این حوزه داشته باشد.
به گفته بهشتی سرشت، در بحث توسعه مدیریت، 
انتظار می رود شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس 
تجربیات مدیریتی در بازار س��رمایه را به اشتراک 
بگذارد. این شرکت می تواند برای اشتراک گذاری 
این تجربیات، پیش قدم شده و فضای مناسبی را 
در بین نهادهای مالی فراهم کرده و مجری و متولی 
برگزاری تورهای مدیریتی باشد، به طوری که جمعی 
از مدیران بازار سرمایه، نهادهای مالی و فعاالن بازار 
به همت این شرکت، با تجربیات سایر کشورها در 

حوزه بازار سرمایه آشنا شوند.
عضو هیئت مدیره سازمان بورس در بخش دیگری 
از صحبت های خود بیان کرد: سیاس��ت سازمان 
بورس در قبال شرکت های تابعه، سیاست شفافیت، 

تخصص و بهره وری است و به دنبال آن هستیم که 
روابط س��ازمان بورس با شرکت های تابعه از جمله 
شرکت توس��عه مدیریت و آموزش بورس و شرکت 
رایان بورس، یک رابطه شفاف همراه با پاسخگویی 

و کارنامه قابل قبول عملکردی و بهره وری باشد.
مع��اون اجرایی س��ازمان بورس اف��زود: معتقدیم 
مجموعه سازمان بورس به عنوان یک نهاد عمومی 
غیردولتی متعلق به مردم بوده و بهتر اس��ت همه 
در جریان باشند که مراودات به چه صورت تنظیم 
می ش��ود. در ای��ن رابط��ه، الزم به ذکر اس��ت که 
م��راودات مالی و ق��راردادی با ش��رکت های تابعه 
تغییر یافته اس��ت و از این پس، مراودات بر اساس 
قراردادهای مش��خص و مبالغ مش��خص صورت 
می گیرد.بهشتی  سرش��ت در پایان اظهار کرد: با 
انتشار صورت های مالی س��ازمان بورس در سال 
1400 ، این نوید داده می شود که در سال 1401 
نیز صورت های مالی ش��رکت های تابعه به صورت 

شفاف منتشر گردد.

 س��امانه جدی��د برگ��زاری 
آزمون ه��ای حرف��ه ای ب��ازار 7 مهر

سرمایه از روز سوم مهرماه سال جاری برای 750 نفر 
از داوطلبانی که آزمون  آن ها در دوره های گذشته لغو 

شده بود، باز و به صورت آزمایشی فعال شده است.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(، علیرضا 
قنادان مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه و آموزش 
بورس در مراسم رونمایی از سامانه جدید برگزاری 
آزمون های حرفه ای بازار سرمایه با بیان اینکه تغییر 
نام شرکت، مأموریت و گام اول از یک مسیر تحولی 
به شمار می رود، گفت: روند رو به رشد بازار سرمایه و 
سطح اثرگذاری آن در اقتصاد کشور از اواسط سال 
1398 ش��تاب متفاوتی به خود گرفته و علی رغم 
چالش های س��ال 1399، حوزه اثرگ��ذاری بازار 

سرمایه در اقتصاد کشور بسیار بیشتر شده است.
قنادان درباره سامانه جدید برگزاری آزمون های بازار 
سرمایه توضیح داد: با توجه به اهمیت گواهینامه ها 
برای فعالیت نهادهای مالی و فعاالن بازار سرمایه، 
از س��ه ماه پیش همزمان با تغییر مدیریتی که در 
شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس اتفاق افتاد، 
مباحث مربوط به رفع مشکالت فعاالن بازار در زمینه 
ظرفیت سامانه  و زیرساخت های مربوط به آزمون ها 
به شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس منتقل شد.

به گفته قنادان، مشکالت زیرساختی و نرم افزاری 
در سامانه قدیمی، انتقال حجم انبوهی از داده های 
مربوط به سوابق آزمون ها به س��امانه جدید و رفع 
محدودیت موجود در ظرفیت ها، از جمله مسائلی 
ب��وده که ح��ل آن ها م��ورد توجه این ش��رکت قرار 

گرفته اس��ت. وی عنوان کرد: طی 3 ماه گذشته با 
تالش همکاران این شرکت و همچنین بخش ها و 
مدیریت های مختلف سازمان بورس، سامانه جدید 
آزمون های حرفه ای بازار سرمایه با فرآیند و ساختار 

جدید طراحی شد.
قنادان ادام��ه داد: در س��ال 1399، در مجموع 
11 هزار و 268 نفر ظرفیت ثبت نام برای برگزاری 
آزمون وجود داش��ت که در نیمه دوم سال 1399 
این ظرفیت افزایش پیدا کرد و در سال 1400 تا به 
امروز 3 هزار و 802 ظرفیت برگزاری آزمون به وجود 
آمده است که علت کاهش ظرفیت در سال جاری، 
به ش��رایط کرونایی و توقف آزمون ها از 13 تیرماه 

برمی گردد.
وی با پیش بینی اینکه تا پایان آذرماه س��ال جاری 
ام��کان برگزاری آزم��ون برای 25 ه��زار نفر فراهم 
می شود، گفت: در الگوی جدید برخالف گذشته، 
مبنایی ب��رای روز ثبت نام یا روز بازگش��ایی برای 
ظرفیت  برگزاری آزمون وجود نخواهد داشت و همه 
کسانی که متقاضی ش��رکت در آزمون ها باشند، 
می توانند نس��بت به ثبت نام اق��دام کنند. بدین 

ترتیب، ظرفیت برای ثبت نام عموم آزاد است و افراد 
می توانند برای ثبت نام به سامانه مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه در سامانه جدید، ظرفیت برگزاری 
آزمون ها 7 تا 8 برابر ش��ده اس��ت، گفت: در حال 
حاضر با ظرفیتی که در سامانه قرار می گیرد، شعبه 
دانش��گاه الزهرا به ظرفیت برگزاری آزمون افزوده 
شده و همچنین شعبه خیابان مالصدرا هم از اوایل 

آبان ماه به ظرفیت این شرکت اضافه می شود.
مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه و آموزش بورس 
اظهار کرد: در حال حاضر ظرفیت برگزاری آزمون 
در شهرستان ها هم وجود دارد، به طوری که دانشگاه 
صنعتی اصفهان اولین شعبه در این زمینه به شمار 
می رود ک��ه کارهای مرب��وط به ثبت ن��ام را انجام 
می دهد و شهرهای مشهد، یزد، تبریز و شیراز هم 
در دستور کار برای اضافه شدن به ظرفیت برگزاری 

آزمون های حرفه ای بازار سرمایه قرار دارند.
قنادان افزود: سامانه جدید از روز سوم مهرماه برای 
750 نفر از کسانی که آزمون های آن ها در دوره های 
گذشته لغو شده بود، باز و به صورت آزمایشی فعال 
شده است و همچنین مرکز تماسی برای افرادی که 
نیاز به پشتیبانی دارند، راه اندازی شده است تا به 

مسائل داوطلبان رسیدگی شود.
وی در پایان تأکید کرد: ش��رکت مدیریت توس��عه 
و آم��وزش ب��ورس، برنامه ه��ای متنوع��ی را در 
هفته ها و ماه های آینده در دس��ت اج��را دارد که 
اطالع رس��انی های مربوط به آن ها به زودی انجام 
می شود و گام بعدی در حوزه کاری شرکت، بازنگری 

زیربنایی فعالیت های آن خواهد بود.

مدیرعاملشرکتتوسعهمدیریتوآموزشبورساعالمکرد

آغازینوبرطرحتحولآزمونهایحرفهایبازارسرمایه

رويدادهاي خبري



آبـان مـاه 141400
ــاره 196 شــم

 تازه ترین آمارهای منتشرشده از 
س��وی ش��رکت س��پرده گذاری 7 مهر

مرکزی نشان می دهد که در شهریورماه سال جاری، 
222 هزار و 748 احراز هویت در سامانه سجام صورت 

گرفته است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس اوراق 
بهادار تهران به نقل از س��مات، بر اس��اس اطالعات 
گزارش ماهانه ش��رکت س��پرده گذاری مرک��زی، در 
شهریورماه سال 1400 تعداد 166 هزار و 139 ثبت 
نام از سوی س��رمایه گذاران حاضر در بازار سرمایه در 
سامانه سجام صورت گرفته و تعداد احراز هویت شده ها 
نیز به 222 هزار و 748 مورد رسیده که نسبت به ماه قبل 

با رشدی بیش از 123 هزار نفری مواجه شده است.
الزم به ذکر اس��ت بر اس��اس آمار منتشرشده، در 
مردادماه س��ال جاری تعداد ثبت نام در س��امانه 
سجام 77 هزار و 882 و تعداد احراز هویت شده ها 

نیز 99 هزار و 471 مورد بوده است.

 5 استان پیشرو در ثبت نام در سجام
همچنین بر اس��اس این گزارش، تع��داد نفرات ثبت 
نام شده در سامانه س��جام در سومین ماه تابستان به 
تفکیک هر استان حاکی از آن است که 5 استان »تهران 

با 37 هزار و 158 مورد، کرمان با 12 هزار و 141 مورد، 
خراسان رضوی با 11 هزار و 644 مورد، اصفهان با 11 
هزار و 493 مورد و خوزستان با 10 هزار و 971 مورد« در 
صدر بیشترین ثبت نام شده ها در کل کشور قرار دارند.

 5 استان با کمترین ثبت نام در سجام
از سوی دیگر بر اساس آمارهای منتشرشده، 5 استان 
»کهکیلویه و بویراحمد با 1,109 مورد، خراسان جنوبی 
با 1,169 مورد، چهارمحال و بختیاری با 1,260 مورد، 

ایالم با 1,318 مورد و سمنان با 1,378 مورد« در انتهای 
لیست کمترین ثبت نام شده ها قرار دارند.

الزم به ذکر اس��ت، س��امانه جامع ثبت اطالعات 
مشتریان )سجام( برای الکترونیک و خودکار کردن 
فرآیند جمع آوری و مدیریت اطالعات مش��تریان 
است و عملیاتی ش��دن این سامانه باعث افزایش 
دقت، س��رعت و به��ره وری در زمین��ه جمع آوری 
اطالعات و ارائه خدمات عمومی و مهم تر از همه، 

یکپارچگی سامانه های اطالعاتی شده است.

شرکتسپردهگذاریمرکزیاوراقبهاداروتسویهوجوهاعالمکرد

درشهریورماه،بیشاز۲۲۲هزارنفردرسامانهسجاماحرازهویتشدند

 مجوز فعالیت چهار سبدگردان 
صادر شده و به این ترتیب، تعداد 10 مهر

سبدگردان های فعال بازار سرمایه به 53 شرکت رسیده 
است.به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(، میثم 
فدایی مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با 
بیان مطلب باال گفت: تعداد شرکت های سبدگردان از 
36 شرکت در دی ماه 1399، هم اکنون به 53 شرکت 
رسیده است. تاکنون مجوز 18 سبدگردان صادر شده 

که نشان دهنده رش��د 50 درصدی این نهاد مالی در 
هشت ماه اخیر است.

او تصری��ح ک��رد: معتق��دم در این حوزه، ب��ه واجدین 
ش��رایط مجوز داده ش��ود و از طرف دیگر، متخلفان و 
سبدگردان های ناکارا لغو مجوز شوند. سیاست سازمان 
بورس، اعطای نامحدود مجوز سبدگردان به متقاضیان 
است. افزایش تعداد س��بدگردان ها با هدف افزایش 

خدمات دهی و رضایت فعاالن بازار انجام می شود.

 نخستین گام برای ابالغ نرخ 
نفت خام و بهای فرآورده های 10 مهر

نفت��ی به عنوان م��واد اولیه صنایع پاالیش��ی با 
اطالعیه اخیر وزارت نفت برداشته شد.

به گ��زارش پایگاه خبری بازار س��رمایه )س��نا(، 
ولی الله جعفری رئیس اداره نظارت بر ناش��ران 
گروه شیمیایی و غذایی سازمان بورس، با اشاره 
به افش��ای اطالعات بااهمیت ش��رکت پاالیش 
نفت تهران اظهار کرد: ای��ن نامه حاکی از ابالغ 

دستورالعمل قیمت گذاری خوراک و فرآورده های 
شرکت های پاالیشی از س��وی وزیر نفت است. 
در حقیق��ت این دس��تورالعمل، نخس��تین گام 
به منظور اعالم نرخ نفت  خام و فرآورده های نفتی 

به شرکت های پاالیش نفت است.
ولی الل��ه جعف��ری ادام��ه داد: دس��تورالعمل 
مورد اشاره در نامه یادش��ده، افشا نشده است. 
بنابرای��ن، پیگیری ه��ای مقتض��ی در ح��ال 
انجام اس��ت تا در صورت امکان، دس��تورالعمل 

قیمت گ��ذاری خوراک دریافت��ی و فرآورده های 
نفتی نیز از س��وی ش��رکت های پاالیش��ی افشا 

شود.
ب��ه گفته وی، پ��س از ابالغ این دس��تورالعمل و 
اعالم نرخ نفت خام و فرآورده های نفتی از سوی 
ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ایران به شرکت های پاالیشی، می توانیم منتظر 
ارائه صورت ه��ای مالی و آثار آن بر س��ود و زیان 

شرکت های پاالیشی باشیم.

مدیرنظارتبرنهادهایمالیسازمانبورسواوراقبهاداراعالمکرد

رئیسادارهنظارتبرناشرانگروهشیمیاییوغذاییسازمانبورسواوراقبهادارمطرحکرد

چهارسبدگردانمجوزفعالیتگرفتند

گامنخستبرایانتشارصورتهایمالیپاالیشیها

رويدادهاي خبري



نـخـســـتـیـن رســانـه
15بـازار ســرمـایـه ایـران

 دستورالعمل تأسیس و فعالیت 
و اساسنامه شرکت های مشاور 11 مهر

س��رمایه گذاری نوع دوم ابالغ شد. شرکت مشاور 
س��رمایه گذاری نوع دوم در قالب شرکت سهامی 
خ��اص و از مصادی��ق ش��رکت های مش��اور 
سرمایه گذاری موضوع بند 16 ماده 1 قانون بازار 

اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران است.
به گ��زارش پای��گاه خبری بازار س��رمایه )س��نا(، 
محسن عرب زاده رئیس اداره امور نهادهای مالی 
خدمات دهنده س��ازمان بورس با بیان مطلب باال 
گفت: دستورالعمل تأسیس و فعالیت شرکت مشاور 
س��رمایه گذاری نوع دوم در راس��تای ساماندهی 
فع��االن حوزه مش��اوره س��رمایه گذاری در فضای 
مجازی طراحی شده اس��ت. این دستورالعمل از 
طریق تس��هیل در میزان سرمایه ش��رکت، فرآیند 
تأس��یس، حداقل شرایط الزم مؤسس��ان و فرآیند 
ثبت و فعالیت، ش��رایط الزم جهت دریافت مجوز 
تأسیس شرکت مشاور س��رمایه گذاری نوع دوم را 
تسهیل و تس��ریع کرده است، به طوری که سرمایه 
این شرکت ها 50 میلیون تومان در نظر گرفته شده 
و عالوه ب��ر آن فرآیند ارائه مجوز نیز کوتاه تر ش��ده 
اس��ت؛ با این وجود، تالش شده است تا الزامات و 

نظارت مناسب در انجام این موضوع به طور کامل 
رعایت شود.

محسن عرب زاده س��اماندهی فعاالن مشاوره در 
فضای مجازی را از اهداف تش��کیل ش��رکت های 
مش��اور س��رمایه گذاری نوع دوم دانست و گفت: 
مبنای دیگر راه اندازی این شرکت ها، امکان نظارت 
س��ازمان بورس بر فضای مجازی و فعالیت بدون 
مجوز اس��ت که باید در قالب قرارداد مش��خص بر 
اساس دستورالعمل مذکور و تحت نظارت سازمان 
بورس انجام  شود. بر این اساس، فعاالن و اشخاصی 
که در فضای مجازی در حال ارائه خدمات مشاوره 
سرمایه گذاری به بازار سرمایه هستند، ذیل مقررات 

خاصی قرار گرفته و نظارت می شوند.
او بیان کرد: موضوع تأس��یس و تنظی��م مقررات 

ش��رکت های مش��اور س��رمایه گذاری نوع دوم از 
اردیبهشت ماه سال جاری و بر اساس نیاز روز بازار 
مطرح شد. شرکت های مشاور سرمایه گذاری نوع 
دوم در قالب ش��رکت سهامی خاص نزد اداره ثبت 
شرکت ها ثبت می شوند و موضوع فعالیت آن ها نیز 
3 حوزه »توصیه به خرید و فروش یا نگهداری اوراق 
بهادار، تحلیل روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق 
بهادار و ارائه خدمات آموزشی مرتبط با بازار سرمایه« 
را در بر می گیرد. با توجه به استراتژی اتخاذ شده در 
سازمان بورس در حوزه نهادهای مالی، نظارت  های 
پیشینی تسهیل شده است، اما نظارت های پسینی 
یعنی نظارت هایی که بعد از شروع فعالیت های نهاد 

مالی اتفاق می افتد، تقویت می شود.
عرب زاده افزود: با اجرای این دستورالعمل، عالوه 
بر استفاده قانونی از ظرفیت های فضای مجازی در 
توسعه بازار سرمایه، امکان مدیریت ریسک ناشی 
از استفاده از خدمات مشاوره های غیرتخصصی در 
حوزه بازار سرمایه در فضای مجازی فراهم می شود. 
متقاضیان تأسیس شرکت مشاور سرمایه گذاری 
نوع دوم می توانند تقاضای خود را از طریق تکمیل 
فرم های مربوطه که در پایگاه اطالع رسانی سازمان 
بورس موجود است، برای این سازمان ارسال کنند.

رئیسادارهامورنهادهایمالیخدماتدهندهسازمانبورسواوراقبهادارتوضیحداد

چگونگیدریافتمجوزتأسیسمشاورسرمایهگذارینوعدوم

 در نیمه نخست سال 1400 از 
می��ان گزارش های ارس��الی 11 مهر

س��وت زن ها، حدود 10 پرونده به گزارش تخلف یا 
اعالم جرم منتج و در بررسی بیش از 30 گزارش، در 
راستای ارتقای شفافیت، ناشر ملزم به ارائه گزارش 
شفاف س��ازی در س��امانه کدال ش��د و اقدامات 

پیشگیرانه نظارتی انجام پذیرفت.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(، مهدی 
زمانی س��بزی رئیس اداره دیده بان س��المت بازار 
س��رمایه سازمان بورس با اش��اره به نقش این اداره 
در راستای ارتقای شفافیت در بازار و پیشگیری از 
بروز تخلفات، اظهار کرد: رسیدگی به گزارش های 
حرفه  ای مستند در خصوص ناهنجاری های عمده 
منجر به جرم و تخلف در بازار سرمایه از جمله وظایف 

اساسی اداره دیده بان سالمت بازار سرمایه است.
زمانی س��بزی ادامه داد: در صورت ارسال گزارش 
از سوی فعاالن بازار به این اداره، حتی اگر گزارش 
دربرگیرنده ناهنجاری منجر به تخلف یا ارتکاب جرم 
نباشد، به منظور شفاف سازی، اقدامات تکمیلی 
روی آن انجام می ش��ود. چنانچه گ��زارش بیانگر 
تخلف باشد، پس از تهیه و تکمیل پرونده تخلفاتی، 

به مراجع رسیدگی کننده ارجاع داده می شود.
رئی��س اداره دیده ب��ان س��المت ب��ازار س��رمایه 
خاطرنشان کرد: برخی از این گزارش ها که احتمال 
انجام تحریک های آسیب زا به روند عادی معامالت 
در آن می رف��ت، مکاتب��ه با هم��کاران نظارتی در 
شرکت های بورس تهران و فرابورس ایران را در پی 
داشت. پس از آن نیز رفتارهای این دسته از افراد به 

دقت تحت نظر و بررسی قرار گرفت.
 www.dideban.seo.ir وی به درگاه اینترنت��ی
اشاره کرد و گفت: این درگاه اینترنتی، به منظور ثبت 
ناهنجاری عمده در حوزه های ناشران، نهادهای 
مالی، ب��ازار اوراق به��ادار و همچنین تخلفات در 
فضای مجازی بازار س��رمایه ایجاد ش��ده اس��ت. 

تمامی افراد جامعه می توانند بدون ارائه اطالعات 
هویتی، نس��بت به ارس��ال گزارش در این سامانه 

اقدام کنند.
زمانی سبزی افزود: تمامی گزارش ها بر حسب حوزه 
مربوطه، توس��ط کارشناس��ان این اداره به صورت 
تخصصی بررسی می شوند. درصورتی که گزارش 
حائزش��رایط مندرج در مواد 2 و 3 دس��تورالعمل 
»حمایت و تش��ویق گزارش��گران ناهنج��اری در 
بازار سرمایه« باش��د، به گزارشگر پاداش پرداخت 

می شود.
وی ی��ادآور ش��د: وظیف��ه اصل��ی اداره دیده بان 
س��المت ب��ازار س��رمایه، رس��یدگی به گ��زارش 
گزارشگران حرفه ای )سوت زن ها( در ارتباط با بروز 
ناهنجاری های عمده بازار سرمایه و کشف تخلف 
و ج��رم با اس��تفاده از توان نظارت مردمی اس��ت. 
چندی پیش، دستورالعملی با محوریت پاداش در 
کمیته تدوین مقررات سازمان بورس تدوین شد. بر 
این اساس، به گزارشگران حرفه ای که ناهنجاری 
عمده ای را از طریق سامانه یادشده گزارش  دهند، 
مش��روط به اینکه گزارش بر اساس دستورالعمل 

یادشده حائزشرایط باشد، پاداش داده می شود.

رئیسادارهدیدهبانسالمتبازارسرمایهسازمانبورسواوراقبهادارعنوانکرد

گزارشسوتزنها؛ازاعالمجرمتاگزارششفافیت

رويدادهاي خبري



آبـان مـاه 161400
ــاره 196 شــم

 ارائه اطالعات ش��فاف، تأثیر 
به سزایی بر عملکرد بازار سرمایه 12 مهر

می گ��ذارد و این ام��ر منجر به اتخ��اذ تصمیمات 
صحیح تر در زمینه تخصیص بهینه منابع و رسیدن 
به کارایی تخصیصی که هدف نهایی بازار سرمایه 

است، می شود.
به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه )سنا(، جبار 
کوچکی ن��ژاد عضو کمیس��یون برنام��ه، بودجه و 
محاسبات مجلس با بیان مطلب فوق درباره اهمیت 
ارائه اطالعات دقیق، شفاف و کارشناسی شده به 
سهامداران گفت: شفاف سازی در ارائه اطالعات 
و اعتمادس��ازی از مهم تری��ن اهدافی اس��ت که 

مسئوالن باید در بازار سرمایه آن را دنبال کنند.
وی با اشاره به جلب دوباره اعتماد افکار عمومی به 
بازار سهام و سرمایه، افزود: تقویت بازار و برگرداندن 
اعتماد دوباره م��ردم نیازمند تقویت بازار اس��ت، 
به طوری ک��ه می توان با پیاده س��ازی بس��یاری از 
طرح های در دس��ت اجرا، ش��اهد رش��د و توسعه 

بازار بود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 

ادامه داد: به طور حتم در دولت جدید، اعتماد مردم 
به بازار بیش از گذشته ارتقا می یابد و ما شاهد رونق 

بیشتری در این بازار خواهیم بود.
کوچکی نژاد تصریح کرد: رونق بازار سهام و سرمایه، 
در فضای غیرش��فاف رق��م نمی خ��ورد، بنابراین 

به منظور جلب و جذب سرمایه گذاران، باید بستر 
اعتماد به کمک شفافیت برای مردم و افکار عمومی 

گسترش یابد.
ای��ن نماین��ده م��ردم در مجل��س اظه��ار ک��رد: 
در صورتی ک��ه دریافت مالیات بر عایدی س��رمایه 
در تمام پایه های اقتصادی کش��ور برقرار شود، از 
سوداگری در اقتصاد کشور جلوگیری خواهد شد 
و هرچه در بازار از س��وداگری جلوگیری ش��ود، در 
مجموع سوداگری در اقتصاد ملی کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه نمایندگان از این طرح استقبال 
می کنند، عنوان داش��ت: بهارس��تانی ها موافق 
دریافت این مالیات هس��تند، چراکه دریافت این 
مالیات می تواند تا حدود زیادی اقتصاد کش��ور را 

ساماندهی کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
تصریح کرد: به اعتقاد من، در بازار سهام و سرمایه 
باید با دقت نظر بیش��تر محور توجه ها را به سمت 
مردم و سرمایه های آنان گسترش داد و بازار چنانچه 
بتواند در مسیر رونق سرمایه گذاری ها قدم بردارد، 

حرکت های بعدی هم خودبه خود انجام می شود.

عضوکمیسیونبرنامه،بودجهومحاسباتمجلسشورایاسالمیبیانکرد

شفافیت،بستراعتمادسازافکارعمومیاست

 تأیید نشدن معامالت بر اساس 
م��واد قانون��ی موج��ود در 12 مهر

دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت در بورس 
اوراق بهادار تهران و پس از بررسی کارشناسی انجام 

می شود.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(، محمدرضا 
شاه نظری سرپرس��ت معاونت نظارت بر بازار بورس 
تهران با بیان مطلب فوق گفت: صحت معامالت در 
حراج ناپیوسته تنها به انطباق سفارشات خریداران و 
فروشندگان وابسته نیست، بلکه قبل از تأیید نهایی، 
داد و ستدها به لحاظ همسویی با دستورالعمل ها و 

ضوابط بررسی می شوند.
محمدرضا ش��اه نظری توضیح داد: سفارش های 
خرید و فروشی که وارد سامانه معامالتی می شود و 
معامالتی که به شکل کشف قیمت انجام می شود، 
همراه با جزئی��ات کامل و از ابعاد مختلف از جمله 
تعداد خریداران و فروش��ندگان و حجم س��فارش 
و معامل��ه آن ها به تفکیک س��هامداران حقیقی و 
حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد تا یک یا چند کد 
خاص با سفارش گذاری یا معامله پرحجم به روند 

سهم جهت ندهند.
او اف��زود: در واق��ع، اطالعات��ی که از ط��رف نهاد 
ناظر بررس��ی می ش��ود با جزئیات بیش��تر همراه 

اس��ت که باعث تطبیق فرآیند بازگش��ایی نماد با 
دستورالعمل های مرتبط می شود.

ش��اه نظری در پاسخ به پرسش��ی در خصوص عدم 
تأیید نم��اد »فروس« ط��ی دو روز اخیر، تأکید کرد: 
بازگش��ایی اولیه نم��اد ف��روس قابل تأیی��د نبود، 
چراکه کلیه بازگش��ایی ها بر اساس سازوکار عرضه 
و تقاض��ای واقعی و حض��ور طیف گس��ترده ای از 

خریداران و فروش��ندگان انجام می شود که در این 
رابطه، بازگشایی نماد فروس به دلیل کشف قیمت 
متأثر از س��فارش گذاری و خری��د پرحجم چند کد 
محدود، حائز چنین شرایطی نبود، بنابراین طبق 
دستورالعمل های انضباطی موجود و با استناد به 
بندهای مربوط به سفارش چینی گسترده و معامالت 
متفاوت با جریان بازار، معامالت این نماد تأیید نشد.

سرپرستمعاونتنظارتبربازاربورساوراقبهادارتهرانتأکیدکرد

تأییدنشدنمعامالت؛اقدامیقانونیبراساسدستورالعملوضوابط

رويدادهاي خبري



نـخـســـتـیـن رســانـه
17بـازار ســرمـایـه ایـران

 عرضه خ��ودرو در بورس تأثیر 
به سزایی در کنترل سوداگری 14 مهر

دارد، به طوری که راه خری��د و فروش های کاذب و 
سودجویانه که فضا را ملتهب می کند، بسته شده و 
از اینکه خودرو به عنوان کاالی س��رمایه ای باشد، 

جلوگیری می شود.
به گ��زارش پای��گاه خبری بازار س��رمایه )س��نا(، 
حجت الله فیروزی نماینده مردم فس��ا در مجلس 
شورای اسالمی درباره عرضه خودرو در بورس کاال 
گفت: برای از بین بردن بازار ثانویه، رقابتی شدن و 
تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو، موضوع عرضه 
خ��ودرو در بورس کاال از جمل��ه طرح هایی بود که 

مجلس یازدهم آن را در دستور کار قرار داد.
فیروزی افزود: طرح فوق در کمیس��یون صنایع و 
معادن در حال بررس��ی بوده و هنوز نهایی نشده 
اس��ت و پس از رف��ع ایرادهای واردش��ده ب��ه آن و 

گذراندن دوره کارشناسی، نهایی می شود.
وی اظهار کرد: بیشترین تأثیر این طرح در کنترل 
س��وداگری اس��ت، یعنی راه خری��د و فروش های 
کاذب و سودجویانه را که باعث ملتهب شدن فضا 
می شود، می بندد و از اینکه خودرو به عنوان کاالی 
سرمایه ای باشد، جلوگیری می کند. عالوه بر این، 
به ارتقای کمی و کیفی خودروسازی و قطعه سازی 
کمک می کن��د.وی عنوان کرد: ب��ا توجه به اینکه 
خودروس��ازان مواد اولی��ه همچون ف��والد و مواد 
اولیه شیمیایی را از بورس کاال می گیرند، قرار شد 

خودروهای پرتیراژ که بیشترین مشتری  را دارند نیز 
در بورس کاال عرضه شوند.عضو کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس ادامه داد: خودروسازان باید قیمت 
تمام شده )مش��خصات و قیمت قطعات و غیره( را 
به صورت برخط اعالم کنند تا متقاضیان از آن مطلع 
شوند.فیروزی درباره طرح ساماندهی خودرو و بحث 
مربوط ب��ه واردات آن گفت: در طرح س��اماندهی 
خودرو که مربوط به مجلس دهم اس��ت، ش��ورای 
نگهبان ایرادهایی را به ماده 4 این طرح وارد کرده 
بود که به منظور بررس��ی بیشتر به مجلس یازدهم 
بازگشت داده ش��د. در این راستا، شورای نگهبان 
تنها دو ابهام به این مصوبه وارد کرد و ایرادی مبنی 

بر مغایرت آن با قانون اساسی و شرع وارد نبود.
وی اظه��ار کرد: یکی از ابهامات ش��ورای نگهبان 
درباره مصوبه مجلس در خصوص واردات مشروط 
خودرو، عبارت »تصویب س��ایر مق��ررات بر عهده 
وزارت صمت است« بود که این ابهام به جا و درست 
بود و عنوان ش��د که باید به جای عبارت یادشده، 

»آئین نام��ه اجرایی ای��ن بند توس��ط دولت تهیه 
می ش��ود« جایگزین ش��ود.این نماینده مردم در 
مجلس یازدهم اضافه کرد: در ابهام دیگری، شورای 
نگهبان خواس��تار شفاف س��ازی نحوه انتقال ارز 
برای واردات خودرو شد که این موضوع نیز اصالح 
و کمیسیون صنایع و معادن مجلس تالش کرد این 

ابهام را رفع کند.
وی درباره اینکه چه کسانی مجاز به واردات خودرو 
هس��تند، توضیح داد: اول اینک��ه در ازای واردات 
خودرو می توان خودرو صادر کرد تا خودروس��ازان 
بتوانند خودروی س��اخت داخل را ص��ادر کنند. 
همچنین، قطعه سازان می توانند در ازای صادرات 
قطعه، خودرو وارد کنند. حتی افراد عادی و کسانی 
که در خارج از کشور ارز در اختیار دارند و تعهد ارزی 
به کشور ندارند، می توانند خودرو وارد کشور کنند، 

لذا با این شرایط ارز از کشور خارج نمی شود.
فیروزی ادامه داد: س��ازوکار پیش بینی شده برای 
واردات خ��ودرو در مصوبه مجلس، موجب تنظیم 
ب��ازار، ایجاد تع��ادل در عرضه و تقاض��ا، کمک به 
تولید داخلی، ایجاد رقابت سالم و ارتقای کیفیت 

خودروهای داخلی می شود.
وی افزود: واردات مدیریت شده موجب تنظیم بازار 
می شود، همچنین بازار خودرو باید رقابتی باشد تا 
تولیدکنندگان هم در کیفیت و هم در قیمت  با هم 
رقابت داشته باشند؛ یکی از اهداف مصوبه مجلس 

نیز همین موضوع رقابتی بودن است.

نمایندهمجلسشورایاسالمیبیانکرد

خودرودرچندقدمیبورس

 صندوق ه��ای س��رمایه گذاری 
، 14 مهر ت مس��تغال و  ک  م��ال ا

سرمایه گذاری عموم مردم در حوزه امالک و مستغالت 
را با حداقل مبلغ سرمایه گذاری امکان پذیر می کنند 
و فرص��ت مناس��بی را ب��رای حف��ظ ق��درت خری��د 

سرمایه گذاران در حوزه امالک ایجاد می کنند.
به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه )سنا(، رضا 
نوحی رئیس اداره امور صندوق های سرمایه گذاری 
سازمان بورس اظهار کرد: سرمایه گذاری در حوزه 
ام��الک و مس��تغالت از دیرب��از به عن��وان یکی از 
دغدغه های مهم برای بیشتر سرمایه گذاران مطرح 
بوده است. با رشد جمعیت و سهم باالی مسکن در 
سبد هزینه های خانوار، نیاز به ایجاد ابزاری برای 
سرمایه گذاری در این حوزه، بیش از پیش ضرورت 
یافت. در این راس��تا، فعاالن بازار س��رمایه و نهاد 
ناظر درصدد طراحی و ایج��اد ابزارهای کاربردی 
در راستای پاسخگویی به نیازهای سرمایه گذاری 

مربوطه در قالب ابزارهایی با هزینه کمتر و شفافیت 
و نقدشوندگی باالتر برآمدند.

وی ب��ا اش��اره ب��ه تدوی��ن اساس��نامه صندوق های 
س��رمایه گذاری ام��الک و مس��تغالت خاطرنش��ان 
کرد: اکن��ون، انتظار م��ی رود از طریق صندوق های 
سرمایه گذاری امالک و مستغالت، اهداف موردنظر 
جامه عمل پوشانده شود و مبالغ عمده جمع آوری شده 
توسط صندوق، به صرفه جویی و کاهش هزینه های 
س��رمایه گذاری منج��ر ش��ود. رئی��س اداره ام��ور 

صندوق های س��رمایه گذاری ادامه داد: در طراحی 
ابزارهای مرتبط با صندوق های امالک و مستغالت، 
تالش شد با تدوین مقرراتی، امکان خرید واحدهای 
س��اختمانی صندوق توسط س��رمایه گذاران همان 

صندوق فراهم شود.
به گفته وی، بر اساس مقررات صندوق های امالک و 
مستغالت، سرمایه گذاران می توانند همواره نسبت به 
افزایش تعداد واحدهای سرمایه گذاری خود از طریق 
بازار سرمایه اقدام کنند. همچنین، آن ها می توانند در 
دوره هایی که از طریق صندوق اعالم می شود، نسبت 
به تهاتر واحدهای س��رمایه گذاری خ��ود با امالک و 

مستغالت موجود در صندوق اقدام کنند.

 سازوکار صندوق های امالک و مستغالت
نوحی با اش��اره به س��ازوکار این صن��دوق  اذعان 
داش��ت: در ای��ن صندوق ها، با جم��ع آوری وجوه 
از عموم، نس��بت به خرید یا اج��اره کلی امالک و 

رئیسادارهامورصندوقهایسرمایهگذاریسازمانبورسواوراقبهادارمطرحکرد

صندوقهایامالکومستغالت؛ُمسکنیبرایَمسکن

رويدادهاي خبري



آبـان مـاه 181400
ــاره 196 شــم

 سه اپلیکیشن »سیگنال«، »اسنپ« 
و »آپ« می توانن��د دسترس��ی 19 مهر

متقاضی��ان و س��رمایه گذاران صندوق های بورس��ی را 
به راحتی در کل کش��ور پوشش دهند.به گزارش پایگاه 
خبری بازار س��رمایه )سنا(، میثم فدایی مدیر نظارت بر 
نهادهای مالی سازمان بورس با بیان مطلب فوق گفت: 
بعد از اب��الغ دس��تورالعمل س��رمایه گذاری برخط در 
صندوق های س��رمایه گذاری، س��ه اپلیکیش��ن بزرگ 
»س��یگنال«، »اس��نپ« و »آپ«، ب��رای ص��دور و ابطال 
صندوق های سرمایه گذاری فعالیت می کنند. با راه اندازی 
این سه اَپ بزرگ، در کنار اپلیکیشن های اختصاصی بازار 
سرمایه مانند »آی بی شاپ« و »لوتوس آی بی«، می توان 
مدعی شد این امکان برای همه مردم فراهم شده است.

میثم فدایی یکی از مهم ترین مش��کالت بازار سرمایه را 
کمبود شعب فیزیکی نهادهای مالی در کل کشور عنوان 
ک��رد و گف��ت: در حال حاضر، س��ه اَپ اخی��ر در اغلب 
گوش��ی های مردم وجود دارد. نبود دسترسی آسان به 
سرمایه گذاری در این صندوق ها شاید یکی از عواملی بود 
که سرمایه گذاری مستقیم را با مشکالتی مواجه کرده بود.

 سیگنال، نخستین اپلیکیشن بازار سرمایه
وی افزود: نخستین اپلیکیشن در این خصوص که 
از خانواده بازار س��رمایه نیز بود، سیگنال نام دارد 

که به ش��رکت پردازش اطالعات مالی پارت تعلق 
دارد. این اپلیکیش��ن حدود 7 میلی��ون نفر کاربر 
تخصصی دارد و در حال حاض��ر صدور و ابطال 9 
صندوق س��رمایه گذاری را انجام می دهد و تا این 
لحظه توانسته است حدود 100 میلیارد تومان برای 

صندوق ها منابع مالی جذب کند.

 اسنپ، نخستین اپلیکیشن خارج از بازار سرمایه
فدایی، اس��نپ را دومین اپلیکیش��نی دانست که 
در این حوزه وارد ش��ده اس��ت و توضی��ح داد: این 
اپلیکیشن به طور سوپراَپ فعالیت می کند و در حال 
حاضر، بیش از 40 میلیون نفر به آن دسترسی دارند. 
س��رمایه گذارانی که سجامی هستند، می توانند با 
استفاده از این اَپ، صدور و ابطال واحد های صندوق 
سرمایه گذاری خود را انجام دهند. اسنپ، نخستین 

اپلیکیشنی اس��ت که خارج از گروه بازار سرمایه به 
این حوزه وارد شده است. وی بیان کرد: اپلیکیشن 
آپ، سومین اپلیکیش��ن موجود در این حوزه است 
که مراحل نهایی آن در ح��ال انجام بوده و می توان 
گفت بیشتر از خانواده بازار پول به حساب می آید. 
همان طورکه می دانید، این اَپ بزرگترین اپلیکیشن 
در حوزه پرداخت به ش��مار می آید. بر این اس��اس، 
به زودی صندوق های بازار سرمایه را بر روی پلتفرم 

آپ نیز خواهیم داشت.

 اپلیکیشن های استارت آپی وارد شدند
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس تأکید کرد: 
چند اپلیکیشن استارت آپی از جمله »مانو« و »بلوط« نیز 
در این حوزه وارد شده اند. این اَپ ها با ایده های خاصی 
وارد این حوزه ش��ده  و توانس��ته اند با موضوع مدیریت 
ثروت، واحدهای صندوق های سرمایه گذاری را به فروش 
برسانند.فدایی تصریح کرد: با توجه به دستورالعمل 
اخیر و حضور اَپ های موجود در این حوزه، امیدواریم 
سال آینده با ثمرات این اتفاق، شاهد توسعه خوبی در 
حوزه صندوق ها باشیم.مدیر نظارت بر نهادهای مالی 
سازمان بورس در پایان خبر داد: صندوق امالک نیز در 
هیئت مدیره س��ازمان بورس مصوب شده و تا یک ماه 

آینده شروع به فعالیت خواهد کرد.

مدیرنظارتبرنهادهایمالیسازمانبورسواوراقبهاداربیانکرد

توسعهسرمایهگذاریغیرمستقیم؛از»سیگنال«تا»اسنپ«

مس��تغالت اقدام می ش��ود و امالک مذکور مورد 
اجاره ده��ی مجدد یا ف��روش قرار می گی��رد. وی 
ادام��ه داد: تبدی��ل کل مبلغ س��رمایه صندوق به 
واحدهای سرمایه گذاری با مبالغ اندک، این امکان 
را حتی برای اشخاصی که با سرمایه کم تمایل به 
سرمایه گذاری در حوزه امالک و مستغالت دارند، 
فراهم می کند. افزون بر این، با توجه به اینکه امکان 
خرید امالک و مستغالت با توجه به تغییرات قیمتی 
آن برای بس��یاری از متقاضیان فراهم نیست، این 
افراد می توانند با سرمایه گذاری در این صندوق ها، 
نس��بت به حفظ قدرت خرید خود برای آپارتمان، 
ملک و سایر موضوعات مرتبط با امالک و مستغالت 

اقدام کنند.
به گفته نوحی، بخش عمده سرمایه گذاری این 
صندوق در حوزه امالک و مستغالت است و مابقی 
منابع صندوق در اوراق بهاداری همچون اوراق 
مشارکت، استصناع، رهنی و اجاره و واحدهای 
صندوق ه��ای زمین و س��اختمان در پروژه های 
ساختمانی، سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی 
یا صندوق های سرمایه گذاری در اوراق با درآمد 
ثابت سرمایه گذاری می شود. حداکثر 5 درصد از 
کل منابع صندوق، قابل سرمایه گذاری در سهام 

شرکت های ساختمانی خواهد بود.

 ارکان صندوق امالک و مستغالت
وی در رابطه با نحوه ش��کل گیری و ارکان صندوق 
گفت: این صندوق از دو نوع واحد سرمایه گذاری 
ع��ادی و ممت��از برخوردار اس��ت. برای تأس��یس 
صندوق، حداقل س��ه ش��خص به عنوان مؤسس 
که یکی از آن ها مدیر پیش��نهادی صندوق است، 
بای��د 100 درصد مبلغ اس��می تم��ام واحدهای 
س��رمایه گذاری ممتاز صندوق را به صورت نقد به 
حساب بانکی صندوق در شرف تأسیس واریز کنند.

رئیس اداره امور صندوق های سرمایه گذاری ادامه 
داد: این صندوق ها، با تأمین مبلغ واحدهای ممتاز 
توسط مؤسسان تأس��یس می ش��وند و در مرحله 
پذیره نویس��ی، اقدام به تأمین حداقل سرمایه الزم 
به  منظور شروع فعالیت صندوق می کنند. حداقل 
س��رمایه صندوق هزار میلیارد ریال اس��ت. از این 
مبلغ، حداقل 100 میلیارد ریال در قالب واحدهای 
ممتاز است و باقی آن ها واحدهای عادی خواهد بود. 
دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز از حق حضور 

و حق رأی در مجامع صندوق برخوردار می شود.
وی با بیان اینکه این اساس��نامه به گونه ای تدوین 
ش��ده اس��ت که صندوق حداقل تع��داد ارکان را 
داشته باشد، خاطرنشان کرد: ارکان این صندوق 
ش��امل مدیر صندوق، متولی و حس��ابرس است. 

بنابراین، انجام عملیات مربوط ب��ه بازارگردانی و 
تعهد پذیره نویسی، در خارج از ساختار ارکان و در 
قالب انعقاد قرارداد صندوق با اش��خاص حقوقی 

واجدشرایط صورت می گیرد.

 افزایش عرضه از طریق صندوق امالک و مستغالت
نوح��ی ب��ا تش��ریح مزای��ای ای��ن صن��دوق ب��رای 
س��رمایه گذاران، تصریح کرد: نقدش��وندگی باالی 
واحدهای سرمایه گذاری صندوق و همچنین حذف 
هزینه ه��ای س��رمایه گذاری ش��خصی در امالک و 
مس��تغالت از جمله مزای��ای این صندوق ه��ا برای 
سرمایه گذاران است. از سوی دیگر در مقیاس کالن، 
این ن��وع از صندوق ها با ایجاد تقاضای هوش��مند 
مس��تمر، به افزایش تحرک در س��مت عرضه منجر 
و باع��ث می ش��وند مناب��ع بلوکه ش��ده در امالک و 
مس��تغالت موجود، صرف س��اخت و توسعه امالک 
و مس��تغالت جدید ش��وند و به این ترتیب، استمرار 
عرضه نیز امکان پذی��ر می گردد.رئی��س اداره امور 
صندوق های س��رمایه گذاری توضی��ح داد: انتظار 
می رود تأسیس این نوع صندوق منجر به مولدسازی 
مبالغ سرمایه گذاری ش��ده در امالک و مستغالت 
شود و به فرصت سرمایه گذاری در امالک و مستغالت 
با ارقام پایین توسط عموم سرمایه گذاران بیانجامد.

رويدادهاي خبري



نـخـســـتـیـن رســانـه
19بـازار ســرمـایـه ایـران

 پنج عضو جدید شورای عالی 
بورس در جلسه هیئت دولت 21 مهر

به ریاس��ت حجت االس��الم و المس��لمین س��ید 
ابراهیم رئیسی انتخاب و معرفی شدند. به گزارش 

پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(، در جلسه هیئت 
وزیران، با توجه به صالحیت تخصصی، سالمت 
مال��ی و تجربه پیش��ین، آقای��ان میرفیض فالح 
شمس، علی س��عیدی و احمد شعبانی به عنوان 

سه خبره مالی شورای عالی بورس انتخاب شدند. 
همچنین در این جلسه، رسول سعدی به عنوان 
خبره بورس کاال و علی امام��ی میبدی به عنوان 

خبره بورس انرژی تعیین شدند.

درجلسههیئتدولتصورتگرفت

انتخاباعضایجدیدشورایعالیبورسواوراقبهادار

 مداخله دولت در بازار سرمایه باید 
به این شکل باشد که شفافیت را 25 مهر

افزایش ده��د و نظارت کاف��ی بر معامالت و انتش��ار 
اطالعات داشته باش��د.به گزارش پایگاه خبری بازار 
سرمایه )سنا(، رئیس جدید سازمان بورس در گفتگو با 
رسانه ملی، با بیان مطلب باال گفت: مداخله دولت ها در 
بازارها عمدتاً منجر به انحراف در بازار می شود، دخالت 
دولت به این معنی که وارد بازار شود و سود قطعی دهد، 
درست نیست.دکتر مجید عشقی با بیان اینکه کار را با 
ایجاد ثبات در بازار سرمایه و بازگشت اعتماد سهامداران 
به بازار سرمایه آغاز کرده است، گفت: یکی از راه های 
ایجاد ثبات در ب��ازار، بازدهی و س��ودآوری بلندمدت 
شرکت ها است.وی افزود: دخالت در سازوکار تولید و 
سودآوری شرکت ها باید به حداقل برسد، به طوری که 
طی یک تا دو س��ال اخیر، دول��ت از بحث مداخله در 
قیمت گذاری فاصله گرفته است و ما مطمئن هستیم 

بازار راه خود را پیدا می کند.

 گام اول؛ کمک به افزایش سرمایه شرکت ها
دکتر عشقی با بیان اینکه رسالت اصلی سازمان بورس، 
تجهیز منابع شرکت ها است، ادامه داد: به عنوان اولین 
برنامه، اقداماتی انجام می دهیم تا تشکیل سرمایه در 
شرکت های تولیدی افزایش پیدا کند و از این طریق، 
طرح های توس��عه ای جدید بتوانند اجرا ش��وند. این 
موضوع سبب می شود شرکت ها در بلندمدت سودآوری 

خوبی داشته باشند؛ ضروری است سهامداران نیز با دید 
بلندمدت، سهام شرکت ها را خریداری کنند.

 افزایش نقدشوندگی در بازار بدهی از تأثیر 
آن در بازار سهام می کاهد

رئیس سازمان بورس، توسعه بازار بدهی را یکی دیگر 
از برنامه های هیئت مدیره جدید عن��وان کرد و افزود: 
در نظر داش��ته باش��ید که با توجه به سطوح مختلف 
ریسک پذیری، سرمایه گذاران مختلفی در بازار وجود 
دارند. گروه اول سهامدارانی هستند که به خرید سهام 
عالقه دارند و سهام خریداری می کنند و گروه دوم نیز 
سرمایه گذارانی هستند که اوراق با درآمد ثابت خریداری 
می کنند.وی ادامه داد: سهامدارانی که سهام خریداری 
کردند، سهام خود را نمی فروش��ند تا اوراق خریداری 
کنند؛ زیرا ای��ن دو بازار با یکدیگر متفاوت هس��تند و 
مخاطبان و بازیگران خاص خ��ود را دارند، هرچند که 
بر یکدیگر تأثیر می گذارند.دکتر عشقی بیان کرد: اگر 

بازار بدهی را با ابزارهای بدهی و نهادهای مالی توسعه 
دهی��م و می��زان نقدش��وندگی اوراق را در بازار بدهی 
افزایش دهیم، دیگر شاهد تأثیر این بازار بر بازار سهام 

نخواهیم بود.

 کیفی�ت و ش�فافیت گزارش ه�ای مال�ی 
افزایش یابد

وی درباره گردش ش��فاف اطالعات در بازار س��رمایه 
بیان کرد: در 10 سال گذشته، از شرکت ها به سختی 
گزارش های مالی درس��تی دریاف��ت می کردیم، ولی 
اکن��ون اتفاقات خوب��ی افتاده اس��ت، به طوری که از 
نظر کمیت مش��کلی در اخذ گزارش از ش��رکت های 
پذیرفته ش��ده در بورس نداریم. کیفیت و ش��فافیت 
گزارش ها تنها موضوع موردبحث است که در این رابطه 

اقدامات خوبی را آغاز کردیم.
دکتر عشقی ادامه داد: سازمان بورس اقدامات مناسبی 
در این خصوص انجام داده اس��ت و در تالش هستیم 
تا کیفیت اطالعات منتشرش��ده توسط شرکت های 
پذیرفته ش��ده در بازار س��رمایه را افزای��ش دهیم. اگر 
کیفیت اطالع��ات افزایش یابد، ش��فافیت اطالعات 
بیشتر می شود که در نتیجه آن، سرمایه گذاران می توانند 
درست تر تصمیم گیری  کنند، زیرا اطالعات مبهم باعث 
ضررهای زیادی به سهامداران می ش��ود. امیدواریم 
این شفافیت باعث شود اطالعات در زمان مناسب و با 

کیفیت خوب به دست سرمایه گذاران برسد.

 سیزدهمین دوره بین المللی 
بازار س��رمایه اسالمی )ICM( 25 مهر

بیس��ت و پنجم مهرماه 1400 با س��خنرانی دکتر 
عش��قی رئیس س��ازمان بورس به صورت رسمی و 

به شکل برخط )آنالین( آغاز به کار خواهد کرد.
به گ��زارش پای��گاه خبری بازار س��رمایه )س��نا(، 
سیزدهمین دوره بین المللی بازار سرمایه اسالمی 
)ICM( با ثبت نام بیش از 90 میهمان خارجی از 
26 کشور، بیشترین حدنصاب شرکت کنندگان 

خارجی را در 13 دوره اخیر به ثبت رسانده است.
سخنرانی 10 استاد برجسته خارجی و 3 سخنران 

به عنوان م��درس در ای��ن دوره و همچنین حضور 
رؤس��ای نهادهای ناظر پرو، مالدیو، سوریه، مونته 
نگرو و نیز مدیران عامل بورس های آفریقای مرکزی 

)کامرون( و قزاقس��تان به عنوان شرکت کنندگان 
ویژه، از جمله نکات برجسته این دوره بین المللی 

به شمار می رود.
همچنین، حضور کش��ورهای کامرون، موریس و 
کویت برای اولین بار در این دوره، از تفاوت های آن 

با 12 دوره قبلی است.
یادآور می ش��ود، تاکنون بالغ بر 500 اندیشمند 
خارجی از بیش از 40 کشور مسلمان و غیرمسلمان 
در 12 دوره  گذشته مشارکت داشته و از تجربیات 
فقه پویای شیعه جعفری در بازار سرمایه اسالمی 

بهره مند شده اند.

رئیسسازمانبورسواوراقبهادارمطرحکرد

مداخلهدولتدربازارسرمایهباتأکیدبرشفافیتونظارت

سیزدهمیننشستبینالمللیبازارسرمایهاسالمیآغازبهکارمیکند

رويدادهاي خبري



آبـان مـاه 201400
ــاره 196 شــم

 به گزارش رواب��ط عمومی و امور 
بین المل��ل ب��ورس اوراق بهادار 11 مهر

تهران به نقل از مدیریت پذی��رش، با توجه به موافقت 
هیئت  پذیرش اوراق بهادار در جلسه سیزدهم مهرماه 
1399 با پذیرش سهام شرکت گروه خدمات بازار سرمایه 
کیان )سهامی عام( در بورس تهران و با عنایت به احراز 
موارد تعیین  شده در مصوبه   مزبور از سوی آن شرکت، از 
تاریخ یازدهم مهرماه 1400، این شرکت به  عنوان پانصد 

و ن��ود و چهارمی��ن ش��رکت پذیرفته  ش��ده در بخش 
»س��رمایه گذاری ها«، گروه و طبقه »سایر واسطه های 
مالی« با کد صنعت »5699« و نماد »کیانا« در فهرست 
نرخ های بازار دوم بورس تهران درج گردید.شایان ذکر 
است، به استناد صورت جلسه هجدهم خردادماه 1400 
مجمع عمومی فوق  العاده و مجوز سازمان بورس، نام 
شرکت از »شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کیان« به 

»شرکت گروه مالی کیان« تغییر یافته است.

شرکتگروهمالیکیاندرجشد

 به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه 
)سنا(، محمدرضا پورابراهیمی 26 مهر

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، با 
بیان اینکه موضوع سود مرکب بانک ها و حذف آن در 
اقتصاد کشور، از سوی مجلس مطرح شده است، گفت: 
ممنوع شدن س��ود مرکب بانک ها دو پیامد دارد. اول 
اینکه، اگر س��ود مرکب را در محاس��بات مدنظر قرار 
ندهیم، به این معنا است که قانون را اجرا کرده ایم، زیرا 
قانون می گوید که سود روی سود، قابل قبول نیست و با 
این اقدام، بخش زیادی از مشکالت مردم در این حوزه 
برطرف می شود. دوم اینکه، با حذف سود مرکب، بخشی 
از مطالب��ات بانک ها به حیطه وص��ول درمی آید.این 
نماینده مجلس عنوان کرد: با این اقدام، تکلیف کسانی 
که بدهکار نظام بانکی هس��تند و به دلیل وجود سود 
مرکب، امکان بازپرداخت تعهدات را ندارند، مشخص 
شده و از سوی دیگر، مطالبات بانک ها نقد می شود. اثر 
مثبت حذف س��ود مرکب، کاهش میزان تعهدات آن 
دسته از فعاالن اقتصادی است که دچار مشکل شده اند.

پورابراهیم��ی در ادامه اظهار ک��رد: در حال حاضر در 
سرفصل مطالبات بانک ها، اعداد فوق در قالب مطالبات 
معوق ثبت شده است و امکان دسترسی بانک ها به این 
منابع وجود ندارد. در صورت حذف سود مرکب بانک ها 

و اجرای آن که توسط بانک مرکزی نیز پیگیری می شود، 
هم منابع موردنیاز بانک ها در قالب مطالبات، تبدیل به 
وجه نقد می ش��ود و هم طرح های جدید به سودآوری 
می رسند.وی ضمن ارزیابی مثبت از طرح فوق، گفت: 
با حذف سود مرکب، از یک سو، مشکالت بنگاه های 
اقتص��ادی حل می ش��ود و از س��وی دیگ��ر، بانک ها 
می توانند به جای بلوکه کردن دارایی های بدهکاران که 

نفعی برای آن ها ندارد، منابع نقدی دریافت کنند.رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در پایان 
در مورد تغییر هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، 
بیان ک��رد: مجلس منتظر ارائه برنامه جامع از س��وی 
مجموعه سازمان بورس و شورای عالی بورس است تا 
بهارستانی ها نیز اظهارنظرها و راهکارهای بنیادی خود 

را برای رشد و توسعه بازار سرمایه ارائه کنند.

رئیسکمیسیوناقتصادیمجلسشورایاسالمیعنوانکرد

باحذفسودمرکب،مشکالتفعاالناقتصادیکاهشمییابد

  مجمع ساالنه صندوق توسعه 
بازار سرمایه، بیس��ت و هفتم 28 مهر

مهرماه 1400 برگزار ش��د و صورت ه��ای مالی و 
گزارش عملکرد هیئت مدیره مورد تصویب مجمع 
قرار گرفت. در این نشس��ت اعضای جدید هیئت 

مدیره صندوق تعیین شدند.
ب��ه گزارش پای��گاه خبری بازار س��رمایه )س��نا(، 
در این مجم��ع، گزارش عملکرد هیئ��ت مدیره و 
گزارش حسابرس برای سال مالی منتهی به سی 
و یکم تیرماه 1400 قرائت شد و صورت های مالی 

مورد تصویب قرار گرفت. همچنین، در خصوص 
انتخاب حسابرس، متولی صندوق و اعضای جدید 
هیئت مدیره تصمیم گیری شد. در این انتخابات، 
»بانک تجارت« به نمایندگ��ی از طبقه بانک ها و 
مؤسس��ات مالی اعتباری و نهاده��ای بیمه ای، 
»شرکت س��پرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه« به 
نمایندگی از طبقه بورس، فرابورس، سپرده گذاری 
مرکزی و تس��ویه وج��وه و »کانون کارگ��زاران« به 
نمایندگی از طبقه کانون ها، نهادهای مالی و سایر 
شرکت های پذیرفته شده، توسط سازمان بورس 

به عنوان اعضای حقوقی هیئت مدیره برای مدت 
2 سال متوالی انتخاب شدند.

درمجمعصندوقسرمایهگذاریمشترکتوسعهبازارسرمایهانجامشد

انتخاباعضایحقوقیهیئتمدیره

رويدادهاي خبري



نـخـســـتـیـن رســانـه
21بـازار ســرمـایـه ایـران

  ارائه خدمات بازار سرمایه در 
فضای مجازی در کنار حمله 30 مهر

هکرها به پرتفوی سهامداران، اهمیت امن سازی 
و نظارت مستمر بر این فضا را بیش از پیش برای 

سازمان بورس ضروری کرده است.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(، حامد 
س��نجری رئیس مرکز نظارت بر امنیت اطالعات 
بازار سرمایه س��ازمان بورس، با اشاره به ضرورت 
ارائ��ه خدم��ات امن مرتبط ب��ا بازار س��رمایه در 
بس��تر اینترنت، اظهار داش��ت: در حال حاضر، 
بیش از 700 نهاد مالی در بازار س��رمایه و هزار 
س��امانه مرتبط با بازار سرمایه در بستر اینترنت، 
فعال است؛ ازاین رو، ایجاد ساختاری برای ارائه 

خدمات امن ضروری است.
به گفته وی، امروزه گس��ترده تر ش��دن خدمات 
فناوری اطالع��ات در تمامی بخش های دولتی 
و خصوصی، موجب سهولت بهره گیری کاربران 
از این خدمات شده و درخواست های متعددی 
برای فناوری محور ش��دن بس��یاری از خدمات 
در حوزه های دیگر نیز ایجاد ش��ده است. ایجاد 
سامانه ها و اپلیکیشن های کارآمد در حوزه های 
مختل��ف و در اختی��ار داش��تن گوش��ی های 
هوش��مند، فض��ا را برای رش��د هرچه س��ریع تر 

خدمات الکترونیکی فراهم کرده است.
س��نجری با بی��ان اینک��ه ب��ازار س��رمایه ایران 
هم راس��تا با پیش��رفت فناوری ه��ای اطالعات، 
تحوالت چشمگیری را تجربه کرده است، گفت: 
هم اکنون در بازار س��رمایه کشور، س��امانه ها و 
اپلیکیشن های معامالت برخط کارگزاری های 
بازار سرمایه، سامانه های احراز هویت و ثبت نام 
مشتریان بازار سرمایه، سامانه سجام، تارنماهای 
TSETMC، ک��دال، فیپی��ران، س��امانه های 
برگ��زاری مجام��ع الکترونیک��ی و بس��یاری از 
س��امانه های کارب��ردی دیگر، فع��ال و در حال 

بهره برداری هستند.
رئیس مرک��ز نظارت ب��ر امنیت اطالع��ات بازار 
سرمایه ادامه داد: به موازات رشد فناوری و ارائه 
خدمات بر بس��تر اینترنت، همواره سوءاستفاده 
از این بس��ترها ب��رای متخلف��ان و مجرمان نیز 
جذاب اس��ت و این افراد به روش های گوناگون 
تالش می کنند با یافتن نقاط آسیب پذیر فنی در 
زیرساخت سامانه ها و اپلیکیش��ن ها یا با انجام 
عملیات فریبکاران��ه، کالهبرداری خود را انجام 

دهند و به اهداف شوم خود برسند.
وی با اش��اره به ت��الش هکرها برای دس��تیابی 
ب��ه اطالع��ات س��هامداران در ب��ازار س��رمایه، 
اظهار کرد: ت��الش برای هک کردن س��امانه ها 

و زیرس��اخت های بازار س��رمایه با هدف سرقت 
اطالع��ات و پرتف��وی مش��تریان و ت��الش برای 
دستکاری در س��فارش ها و معامالت مشتریان، 

همواره وجود داشته است.
سنجری با اشاره به اقدامات پیشگیرانه سازمان 
ب��ورس در ای��ن زمینه، تصری��ح کرد: س��ازمان 
بورس با اب��الغ الزامات و مق��ررات الزم، همواره 
ش��رکت های نرم افزاری فع��ال در این حوزه را به 
س��مت به کارگیری اقدامات پیشگیرانه فنی در 
زیرس��اخت های فناوری اطالعات خود و پایش 
مستمر و لحظه ای وضعیت س��ایبری سامانه ها 
هدای��ت ک��رده و س��عی در محافظ��ت از منافع 
مشتریان بازار س��رمایه به بهترین شکل ممکن 

داشته است.
وی تش��کیل کمیس��یون ارتق��ای س��المت 
الکترونی��ک را از دیگر اقدامات س��ازمان بورس 
در راس��تای اج��رای س��ند پیش��گیری از وقوع 
جرائ��م و تخلفات در حوزه بازار س��رمایه، خواند 
و افزود: با مش��ارکت فع��ال اداره پیش��گیری و 
ارتقای س��المت بازار س��رمایه، مرک��ز نظارت بر 
امنیت بازار سرمایه، مدیریت فناوری اطالعات، 
مدیریت نظ��ارت بر بورس ها، مدیریت نظارت بر 
کارگزاران و سایر مدیریت های مربوطه، تمامی 
فعالیت ه��ا در فضای س��ایبری رصد می ش��ود. 
همچنی��ن، ارتقای الزامات و مق��ررات امنیتی، 
فنی و عملیاتی در زیرس��اخت ها و سامانه های 
الکترونیکی معامالت، از دیگر اقدامات سازمان 

بورس هستند.
رئیس مرکز نظارت بر امنیت اطالعات بازار سرمایه 
با مدنظ��ر ق��رار دادن اقدامات این مرک��ز، اظهار 
داش��ت: در این راس��تا، الزامات امنیت اطالعات 

بازار سرمایه تدوین ش��ده است. این الزامات پس 
از بررس��ی در جلسات متعدد کمیس��یون ارتقای 
سالمت الکترونیک، به تمامی نهادهای مالی ابالغ 
شده و با نظارت مستمر بر رعایت این الزامات توسط 
نهادهای مالی، تا حد بسیاری از وقوع اختالالت 

سایبری در این حوزه پیشگیری شده است.

 چگونگی افزایش امنیت در فضای سایبری
س��نجری ادام��ه داد: متخلف��ان و مجرم��ان از 
روش ه��ای گوناگونی برای نیل ب��ه اهداف خود 
اس��تفاده می کنند. برای جلوگی��ری از موفقیت 
آن ها، ضروری است کاربران و مخاطبان سامانه ها 
و اپلیکیشن ها از هوشیاری الزم برخوردار باشند.

وی با اشاره به رایج ترین تخلف در فضای سایبری 
گفت: تالش برای فریب مشتریان از طریق ارسال 
پیامک، تماس های تلفنی، ارسال ایمیل، نصب 
اپلیکیش��ن  موبایل و غی��ره که منجر به س��رقت 
اطالعات مشتریان شده، از جمله مواردی است 
که در ماه های اخیر بس��یار اتفاق افتاده اس��ت. 
در این گونه موارد، با توجه به اینکه خود مش��تری 
به طور مس��تقیم درگیر فرآیند فریبکاری خواهد 
ش��د، ضروری است با هوش��یاری کامل از سوی 

مخاطب با آن ها برخورد شود.
وی با بیان اینکه نفوذ از طریق زیرساخت سامانه ها 
برای هکرها سخت شده است، خاطرنشان کرد: 
برای هکرها، تالش برای فریب مخاطبان به صورت 
مستقیم، راحت تر از تالش برای نفوذ به سامانه ها 
است. ازاین رو، هر فرد باید نکات امنیتی استفاده 
از گوش��ی موبایل و فضای اینترن��ت را به منظور 
جلوگیری از س��رقت اطالعات و از دس��ت دادن 

منابع مالی خود، رعایت کند.

رئیسمرکزنظارتبرامنیتاطالعاتبازارسرمایهسازمانبورسواوراقبهادارتشریحکرد

اقداماتسازمانبورسدرفضایسایبری

رويدادهاي خبري
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 اوراق اجاره شرکت بین المللی 
توسعه صنایع و معادن غدیر 14 مهر

با نماد »صمعاد407« در فهرست نرخ های بازار 
اوراق بدهی بورس تهران درج  گردید.

به گ��زارش رواب��ط عمومی ب��ورس اوراق بهادار 
تهران ب��ه نقل از مدیریت پذی��رش، اوراق اجاره 
شرکت بین  المللی توسعه صنایع و معادن غدیر 
ب��ه مبلغ 7 ه��زار میلیارد ریال، با ن��رخ اجاره بها 
س��االنه 18 درصد، جهت تأمین نقدینگی الزم 
بابت خرید س��هام ش��رکت فوالد آلی��اژی ایران 

توسط نهاد واسط از بانی و اجاره به شرط تملیک 
آن به بانی، درج شد. مدت اوراق مذکور 4 سال 

و مواع��د پرداخت اج��اره آن هر 3 م��اه یک بار از 
تاریخ انتشار اوراق است. همچنین، ناشر اوراق 
»شرکت واس��ط مالی آبان سوم«، ضمانت اوراق 
»توثیق پرتفویی از سهام شرکت های فوالد آلیاژی 
ایران و موتوژن«، بازارگردان و متعهد پذیره نویس 
»ش��رکت تأمین س��رمایه دماوند«، عامل فروش 
»شرکت کارگزاری آرمون بورس«، عامل پرداخت 
»ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و 
تسویه وجوه« و حس��ابرس »مؤسسه حسابرسی 

رازدار« است.

اوراقاجارهشرکتبینالمللیتوسعهصنایعومعادنغدیردرجشد

 صندوق سرمایه گذاری مختلط 
زیتون نماد پایا با نماد »زیتون« 20 مهر

در فهرست صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله 
در بورس تهران درج شد.

به گ��زارش رواب��ط عمومی ب��ورس اوراق بهادار 
تهران ب��ه نق��ل از مدیریت پذیرش، بر اس��اس 
مصوبه  بورس تهران، از بیس��تم مهرماه 1400، 
صن��دوق س��رمایه گذاری مختلط زیت��ون نماد 
پایا با نم��اد زیتون در فهرس��ت نرخ ه��ای بازار 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری قابل معامل��ه در 

ب��ورس ته��ران درج  گردید.مدیر ای��ن صندوق 
»شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج« و مؤسسان 

آن »شرکت س��رمایه گذاری توس��عه تجارت دانا 
سپیدار« و »ش��رکت مشاور سرمایه گذاری ترنج« 
می باش��ند. همچنین، متولی صندوق »شرکت 
مشاور سرمایه گذاری سهم آش��نا« و بازارگردان 
آن نی��ز »صن��دوق س��رمایه گذاری اختصاصی 

بازارگردانی تاک دانا« هستند.
ای��ن صن��دوق حداکث��ر 100 میلی��ون واح��د 
س��رمایه گذاری خواهد داش��ت که تع��داد 99 
میلی��ون واحد آن به عن��وان واحدهای عادی در 

نظر گرفته شده است.

 صندوق سرمایه گذاری مختلط 
زیتون نماد پایا با نماد »زیتون« 24 مهر

در فهرست صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله 
در بورس تهران درج شد.

به گ��زارش رواب��ط عمومی ب��ورس اوراق بهادار 
تهران ب��ه نق��ل از مدیریت پذیرش، بر اس��اس 
مصوبه  بورس تهران، از بیس��تم مهرماه 1400، 
صن��دوق س��رمایه گذاری مختلط زیت��ون نماد 
پایا با نم��اد زیتون در فهرس��ت نرخ ه��ای بازار 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری قابل معامل��ه در 

ب��ورس ته��ران درج  گردید.مدیر ای��ن صندوق 
»شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج« و مؤسسان 

آن »شرکت س��رمایه گذاری توس��عه تجارت دانا 
سپیدار« و »ش��رکت مشاور سرمایه گذاری ترنج« 
می باش��ند. همچنین، متولی صندوق »شرکت 
مشاور سرمایه گذاری سهم آش��نا« و بازارگردان 
آن نی��ز »صن��دوق س��رمایه گذاری اختصاصی 

بازارگردانی تاک دانا« هستند.
ای��ن صن��دوق حداکث��ر 100 میلی��ون واح��د 
س��رمایه گذاری خواهد داش��ت که تع��داد 99 
میلی��ون واحد آن به عن��وان واحدهای عادی در 

نظر گرفته شده است.

صندوقسرمایهگذاریقابلمعاملهمختلط»زیتوننمادپایا«درجشد

اوراقگواهیاعتبارمولد)گام(بانکاقتصادنویندرجشد
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بررسی نحوه اثرگذاری اخذ مالیات از عواید دارایی های سرمایه ای 



مالیاتبرعایدیس��رمایهعنوانطرحیبودکهازسمتوزارتاموراقتصادیوداراییدرس��ال1391ارائهشد.هدفازارائهاینطرحکه

امسالوپسازگذشتحدود9سالباتأییدکلیاتآندرصحنمجلسبهشکلقانوندرآمد،اصالحقانونمالیاتهایمستقیمعنوانشدهاست.

درتیرماهس��الجاری،کلیاتطرحمالیاتبرعایدیدرصحنعلنیمجلسبهتصویبرس��یدومقررش��دکهجزئیاتآنبهکمیسیوناقتصادی

برگرددتامجدداًجزئیاتآندرصحنمجلستعیینشود.درواقعمحوریتقانونمالیاتبرعایدیسرمایه،بازتوزیعثروتاستکهازطریقکاهش

میزانجذابیتدربازارهایغیرمولدوکنترلفعالیتهایسوداگرانهمحققخواهدشد.اینقانون،معامالتبازارهایخودرو،ارزهایخارجی،طالو

مسکنراشاملمیشودوبراساسآن،اگرفردیدریکدورهزمانیمشخصازخریدوفروشدربازارهایمذکورمنتفعشود،بایدمعادلدرصدیاز

سودتحصیلشدهرابهعنوانمالیاتپرداختکند.ماهنامهبورسدراینشمارهبهسراغآقایانمرتضیاکبریان،کارشناسمالیومالیاتیورسول

رحیمینیا،مدیرصندوقهایسرمایهگذاریشرکتتأمینسرمایهبانکملترفتهاستتاضمنتجمیعاطالعاتیپیرامونپیامدهایاجراییشدن

اینطرحدراقتصادوبهخصوصبازارسرمایه،بهبررسیمواردیدرخصوصجزئیاتاجراییشدنآنبپردازد.

عضو هیئت تحریریه
مریم نبی پور

مرتضیاکبریان،کارشناسمالیومالیاتی

    ابتدادررابط��هباکلیاتقانونمالیاتبرعایدی
سرمایهکهاوایلتیرماهدرمجلسبهتصویبرسیده

است،توضیحاتیراارائهبفرمایید.

 قانون مالیات بر عایدی سرمایه با هدف حمایت از 
تولید و تقویت حجم سرمایه گذاری های داخلی، کاهش 
میزان نوسانات در بازار داخلی از جمله بازارهای خودرو، 

مسکن، طال و ارز و به عبارتی جلوگیری از افزایش قیمت 
در این بازارها مطرح ش��ده است. تاریخچه این طرح به 
سال 1391 بازمی گردد، زمانی که وزیر امور اقتصادی و 
دارایی الیحه مربوطه را برای اصالح قانون مالیات ها به 
مجلس داد که البته با اینکه در سال 1393 با رأی منفی 
مجلس مواجه ش��د، اما مجدداً در س��ال 1397 جهت 
بررسی ارائه ش��د و نهایتاً در س��ال جاری کلیات آن در 

صحن مجلس تصویب شد.



نـخـســـتـیـن رســانـه
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    براس��اسقانونمالیاتبرعایدیس��رمایه،چه
داراییهاییوباچهنرخیمشمولپرداختمالیات

خواهندشد؟

 همان طورکه گفته ش��د، جامعه هدف این قانون، 
چهار بازار خودرو، مس��کن، طال و ارز هستند و در واقع 
تفاوت قیمت خرید و فروش ای��ن دارایی های منقول و 
غیرمنقول است که در قانون مالیات بر عایدی سرمایه در 
نظر گرفته شده است. نرخ های اخذ مالیات در بازارهای 
مربوطه بر اس��اس ن��وع دارایی و س��ال مالکیت آن ها 

متفاوت هستند و به صورت پلکانی تغییر خواهند کرد.
اگرچه تا این لحظه جزئیات مربوط به این قانون تصویب 
و ابالغ نشده است، اما نرخ اخذ مالیات بر عا یدی سرمایه 
بر اس��اس مدت  زمان تملک برای مثال در رابطه با بازار 
مسکن به این صورت بوده است که اگر مدت  زمان تملک 
ملک کمتر از یک سال باشد، معادل 40 درصد از سود 
فروشنده به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه اخذ خواهد 
شد. از طرفی، نرخ اخذ مالیات در ازای سپری شدن هر 
س��ال از زمان خرید مس��کن کاهش می یابد، مثاًل الزم 
اس��ت که نرخ مالیات بر عایدی برای ملکی که نهایتاً 4 
سال بعد از خرید به فروش رسیده است از نرخ مالیات بر 
عایدی ملکی که مدت 5 سال و بیشتر از زمان خرید آن 

می گذرد، به مراتب بیشتر باشد.

    ازدیدگاهش��ما،قانونمالیاتبرعایدیسرمایه
باچههدفیاتخاذشدهاست؟)برخیآنرااقدامی

جهتتأمینبخش��یازدرآمدهایدولتمیدانند

وبرخیدیگ��رمحوریتآنراتوزی��عدرآمدعنوان

کردهاند(

 قاعدت��ًا ه��دف از روی کار آمدن ط��رح مالیات بر 
عایدی س��رمایه این بوده اس��ت که مناب��ع مالی را از 
سفته بازی در بازار هایی چون خودرو، طال و ارز خارج 
کرده و به سمت تولید هدایت کند. الزم به ذکر است که 
اگرچه ه��دف از تصویب قانون مزبور کاماًل مش��خص 
اس��ت، اما تحقق آن چنان که به نظر می رس��د آس��ان 
نخواهد بود، مخصوصًا در کشور ما که موضوع حمایت 
از تولید چندان در محوریت امور قرار نداشته و ندارد. 
در این رابطه می توان یکی دیگر از موانع اثرگذاری این 

قانون را نیز کسری بودجه دولت دانست.

   اجراییشدنقانونمالیاتبرعایدیسرمایهتا
چهاندازهمیتوانددرمحققش��دناهدافمذکور

موفقباشد؟

 همان طور ک��ه می دانید، مصوب ش��دن یک طرح 
نمی تواند متضمن اجرایی شدن آن نیز باشد. واقعیت 
این اس��ت که در قانون مالیات بر عایدی س��رمایه آنچه 
اهمیتی دوچندان دارد، نحوه اجرایی شدن این قانون 
است. در واقع فقط در صورت اجرای صحیح این قانون 

می توان انتظار داش��ت که منابع مالی سرازیرشده در 
بازارهای دیگر، به آرامی و البته با حمایت دولت به سمت 

تولید بازگردند.

   بهنظرشما،میاناجرایقانونمالیاتبرعایدی
سرمایهوبازارسرمایهچهارتباطیوجوددارد؟

 در این باب الزم اس��ت توضیح دهم که اگر شرایط 
برای حمایت از تولید به شکل واقعی محقق شود، بازار 
سرمایه می تواند در زمینه تأمین مالی شرکت ها اثرگذار 
باش��د و به واس��طه آن، در جهت حمایت از تولید که از 
اهداف محوری این قانون بوده است، نقش آفرینی کند. 
البته در این می��ان، برای حمایت از تولی��د بیش از هر 
عاملی به افزایش ثبات اقتصادی نیاز است که شعاع آن 
متغیره��ای کالن اقتصادی ت��ا رویکرده��ای پیرامون 
س��ازمان تأمین اجتماعی، مس��ائل مربوط به محاسبه 
ارزش افزوده، مشمولیت بیمه، فشارهای مالیاتی و ... 

را دربرمی گیرد.
الزم به ذکر اس��ت که اعمال کوچک ترین تصمیمی در 
س��ایر بازارها می تواند اتخ��اذ تصمیم هایی عجوالنه از 
سمت س��رمایه گذاران در بازار س��رمایه را در پی داشته 
باشد. برای مثال، درصورتی که قانون مالیات بر عایدی 
سرمایه در بازار مسکن اجرایی شود، ممکن است افرادی 
که بیش از یک مس��کن دارند برای فرار از کاهش ارزش 
دارایی هایش��ان، امالک خود را فروخت��ه و منابع مالی 
خود را به بازارهای س��رمایه، دالر، ط��ال و ... وارد کنند. 
در این میان، درصورتی که بازار سرمایه مبدأ این منابع 
باشد، ممکن اس��ت این تصمیم موجب ورود افرادی به 
این بازار شود که با سازوکار سرمایه گذاری در آن آشنایی 
ندارند. به همین خاطر، بنده تأکید دارم که این تصمیم 
باید به گونه ای اتخاذ ش��ود که عموم مردم از آن متضرر 

ه��دفازرویکارآم��دنطرح

مالیاتبرعایدیس��رمایهاین

بودهاس��تکهمنابعمالیرااز

س��فتهبازیدربازارهاییچون

خودرو،طالوارزخارجکردهوبه

سمتتولیدهدایتکند.
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نشوند. از طرفی، در شرایطی که ممکن است افراد برای 
فرار از مالیات دست به اقداماتی بزنند که ممکن است به 
ضررشان تمام شود، بهتر است پیش از هر اقدامی، نظام 
مالیات ستانی را برای مردم شفاف سازی کنیم؛ یعنی الزم 
است که مردم بدانند مالیات به معنای واقعی چیست، 
با چه اهداف��ی دریافت ش��ده و کجا هزینه می ش��ود. 
همچنین در این رابطه، الزم اس��ت که مردم از دریافت 
مالیات از اقشار خاص جامعه نیز مطلع شوند. در چنین 
شرایطی بعید به نظر می رسد که مردم با پرداخت مالیات 

مشکل داشته باشند.

   راجعب��همعافیتهاییکهدرقان��ونمالیاتبر
عایدیسرمایهدرنظرگرفتهشدهاست،چهنظری

دارید؟

 در ای��ن رابطه، قاعدتاً الزم اس��ت که معافیت های 
بانکی اعمال شوند، چراکه در غیراین صورت به محض 
نهایی ش��دن این قانون، منابع مالی افراد از سیس��تم 
بانکی خارج شده و به سمت بازار های موازی چون ارز، 
طال و ... روانه می شوند. در رابطه با بورس نیز همین طور 
است. شک نکنید که اعمال کوچک ترین تغییری در این 
دو حوزه سبب می شود که برای مثال در بازار ارز، قیمت 
دالر 2 و حتی 3 برابر شود. این روند در رابطه با قیمت در 

سایر بازارها نیز وجود خواهد داشت.

    بهنظرش��ما،بهتراس��تدرتدوی��نجزئیاتقانون
مالیاتبرعایدیسرمایهچهمواردیدرنظرگرفتهشود؟

 تجربه های داخلی نش��ان داده اند که در کشور ما 
هم��واره هزینه هر قانونی که به ض��رر تولیدکننده های 
فعال در بازارهای مس��کن و ... تصویب ش��ده است، از 
جیب مصرف کننده های آن ها پرداخت شده است؛ یعنی 
اعمال قوانینی از این دست نهایتاً باعث شده است که 
سطح قیمت ها افزایش پیدا کند. برای مثال، در شرایطی 
که در بازار مسکن برای سازندگان یک سری مالیات در 
نظر گرفته شود، سازندگان مزبور با افزایش قیمت مسکن 
ب��ه آن پاس��خ می دهن��د ک��ه در نهای��ت از جی��ب 
مصرف کننده ها پرداخت خواهد ش��د. در نتیجه، بهتر 
است که این موضوع در تصویب جزئیات قانون مالیات 

بر عایدی سرمایه لحاظ شود.

   برخیازصاحبنظراناینحوزهباانتقادبرقانون
مالیاتبرعایدیسرمایه،معتقدندکهاجرایچنین

قانونیبیشازآنکهمالیاتبرعایدیباشد،مالیات

برتورماس��ت.بهنظرشما،چنینانتقاداتیبرچه

مبناییاست؟

 همین طور است. واقعیت این است که در کشوری 
که هر س��اله ن��رخ تورم های باالی��ی در اقتصاد آن ثبت 
می ش��ود و بخ��ش عم��ده ای از افزای��ش قیمت ها نیز 

متناسب با همین نرخ تورم است، می توان چنین برداشت 
کرد که از افزایش قیمت ها سودی نصیب افراد نمی شود 

و در واقع افزایش قیمت ها ناشی از تورم هستند.

   بااینتفاسیر،بهنظرمیرسدکهشمانیزبااعمال
تعدیالتتورمیدرقانونمالیاتبرعایدیسرمایه

موافقهستید.

 همان طور که قباًل نیز اشاره کردم، در کشوری که در 
رابطه با برخی کاالها تورم هایی با نرخ باالی 100 درصد 
وجود دارد، نمی توان توقع داش��ت که قانون مالیات بر 
عای��دی س��رمایه ب��دون لح��اظ ت��ورم اعمال ش��ود. 
همان طورک��ه از تغییرات قیمت ملک، ط��ال و ... کاماًل 
مشهود است، ایرانیان هر ساله تورم هایی با نرخ های باال 
تجربه می کنند. اگر شما در سال جاری ملکی فرضی به 
مبلغ 100 تومان خریداری کرده و دو سال دیگر قیمت 
آن به 200 تومان افزایش یابد، با وجود تورم، سرمایه شما 
2 برابر نشده و در بهترین حالت ارزش پولتان حفظ شده 
است. در واقع در شرایطی که ارزش پول ملی در کشور 
ما در حال پایین آمدن است، منطقی نیست که در مقابل 
ارزش پولی که تضعیف شده است، بابت باال رفتن قیمت 
ملکتان، مالیات بیش��تری پرداخت کنید. به نظر بنده، 
الزم است که تورم نیز در محاسبات مربوطه لحاظ شود و 
اتفاقاٌ همین عامل نیز پیاده کردن قانون مزبور را سخت تر 

کرده است.

   بهنظرشما،چراباوجوداینکهاینطرحدرسال
1393وبهدنبالبررسیقانونمالیاتهایمستقیم

عنوانشدهبود،تاتیرماهسالجارینتوانستدر

مجلسبهتصویببرسد؟

 دلیل عمده این  موضوع این اس��ت که امکان دارد 
ایجاد هزینه برای دسته ای از سرمایه گذاری ها موجب 
تغییراتی در بازارهای دیگر شود. برای مثال، الزم است 
بررسی شود که اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه 
در بازار مسکن شرایط را به سمتی نبرد که مردم به یکباره 
تصمی��م بگیرند ملک های دوم، س��وم و چهارمش��ان را 

بفروشند و وارد بازارهایی چون طال، ارز و ... شوند.
از طرفی، به نظر می رس��د در ش��رایطی که نرخ تورم در 
کشور باال است و تاکنون نیز قادر به کنترل آن نبوده ایم، 
دولت م��ردان در م��ورد ای��ن قانون با احتی��اط تصمیم 

می گیرند.

   دس��تهایازمنتقدانقانونمالی��اتبرعایدی
س��رمایهمعتقدندک��هدولتبایدبهج��ایتقویت

پایهه��ایمالیاتیخودجهتپوش��شهزینههای

پیشبینیشدهدربودجه،کاهشحجمهزینههای

خودرادرمحوریتقراردهد،موافقهستید؟

 از نظر بنده، با توجه به حجم باالی هزینه های دولت 

بهتراستپیشازهراقدامی،

نظاممالیاتستانیرابرایمردم

شفافس��ازیکنیم؛یعنیالزم

اس��تکهمردمبدانندمالیات

بهمعنایواقعیچیست،باچه

اهداف��یدریافتش��دهوکجا

هزینهمیشود.
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و از طرف��ی، کاه��ش س��طح درآمدهای آن ب��ا توجه به 
محدودیت های ناشی از تحریم های بین المللی، وصول 
مالیات و کسب درآمد از این طریق، از کاهش در حجم 
هزینه ه��ای دولت، دس��ت یافتنی تر اس��ت. از طرفی، 
بخشی از هزینه های دولت با توجه به سیاستی که کشور 

در پیش گرفته است، غیرقابل کاهش هستند.

   ب��هنظرش��ما،جایچهاقدام��اتدیگریجهت
کنترلمعامالتسوداگرانهدربازارهاوهدایتمنابع

مالیبهسمتبازارهایمولد،خالیاست؟

 به اعتقاد بنده، اولین قدم در رابطه با کنترل معامالت 
سوداگرانه، کنترل حس��اب های بانکی افراد است که 
البته تا این لحظه با مخالفت هایی نیز مواجه بوده است. 
اجرایی شدن چنین طرحی می تواند میزان پاسخ گویی 
افراد را در قبال افزایش درآمدهایشان باال ببرد و پیگیری 
چنین موضوعی مخصوصاً در ش��رایطی که مثاًل قانون 
اخذ مالیات از عایدی دارایی ها ابتدا برای بازار مسکن 
اجرایی ش��ود، می تواند از هجوم سرمایه های مربوط به 
فروش مس��کن که بازاری قابل رصد اس��ت به بازارهای 

غیر قابل رصدی چون دالر، طال و ... جلوگیری کند.

رسولرحیمینیا،مدیرصندوقهایسرمایهگذاری

شرکتتأمینسرمایهبانکملت

    لطفاًدرابتداب��هخوانندگانماهنامهاطالعاتی
دررابطهباکلیاتقانونمالیاتبرعایدیس��رمایه

کهاوایلتیرماهس��الج��اریدرمجلسبهتصویب

رسیدهاست،ارائهدهید.

 طرح مالیات بر عایدی س��رمایه در س��ال 1391 
توس��ط وزارت امور اقتصادی و دارای��ی جهت اصالح 
قان��ون مالیات ه��ای مس��تقیم در قال��ب الیحه ای به 
مجلس ارائه شد. در ش��هریورماه سال 1393، الیحه 
این طرح پس از بررسی  توسط نمایندگان مجلس تأیید 
نشد. در سال 1397، طرح مالیات بر عایدی سرمایه 
مجدداً در بخش مسکن تهیه و به مجلس تقدیم شد که 
کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد. 
در دولت یازدهم، این طرح بار دیگر در دستور کار قرار 
گرفت و کلیات آن تصویب شد. پیش بینی می شود که 
طی چند ماه آینده، جزئیات آن نیز بررس��ی و بار دیگر 

وارد صحن علنی مجلس شود.

    براس��اسقان��ونمالیاتب��رعایدیس��رمایه،چه
داراییهاییوباچهنرخیمشمولمالیاتخواهندشد؟

 محوریت این قانون اعم��ال مالیات بر فعالیت های 
سوداگرانه ای است که چهار بازار ارز، امالک، خودرو و طال  
را دربر می گیرد. بر اس��اس این قانون، اگر امالک در بازه 
زمان��ی کمتر از یک س��ال بعد از خرید، فروخته ش��وند، 

مش��مول پرداخت 40 درصد مالیات بر عایدی س��رمایه 
هستند. در بازارهای خودرو، طال و ارز نیز افراد برابر مبلغی 
معادل 30 درصد از سود حاصل از فروش، مشمول مالیات 
می شوند. قرار است که نرخ این مالیات ها در سال های 

بعدی به صورت پلکانی کاهش پیدا کند.

    ازدیدگاهشما،طرحمالیاتبرعایدیسرمایهبا
چههدفیاتخاذشدهاس��ت؟)برخیآنرااقدامی

جهتتأمینبخش��یازدرآمدهایدولتمیدانند

وبرخیدیگ��رمحوریتآنراتوزی��عدرآمدعنوان

کردهاند(

 ه��دف از روی کار آمدن طرح مالی��ات بر عایدی 
س��رمایه، بیش از هر چیزی این بوده اس��ت که با قرار 
دادن مالی��ات ب��ر فعالیت های س��وداگرانه ای که در 
بخش هایی از اقتصاد کشور صورت می گیرد، مانع از 
گسیل نقدینگی به س��مت آن ها شود. اجرایی شدن 
چنین اتفاقی سبب می شود که از حجم فعالیت های 
غیرمولد در بخش هایی از اقتصاد که به طور مستقیم 
با معیشت مردم در ارتباط هستند و اثرات مستقیمی 
بر س��طح معیش��ت مردم می گذارند، کاس��ته ش��ود. 
همان طورکه اس��تحضار دارید، در تمامی کش��ورها 
منابع مالیاتی یک��ی از مهم ترین بخش های درآمدی 
دولت هس��تند و دولت ها در ازای فعالیت هایی که در 
زمینه خدمات به مردم ارائه می دهند، به اخذ مالیات 
اقدام می کنند. الزم به ذکر اس��ت ک��ه این مالیات از 
عموم مردم اخذ نمی شود و می توان گفت که مالیات 
بر عایدی س��رمایه ش��امل تعداد مح��دودی از افراد 
می ش��ود؛ برای مثال، افرادی که روی خرید و فروش 
خودرو، طال، ارز، امالک و مستغالت معامالت مکرری 
داش��ته باش��ند. در واقع بندهایی که در طرح مذکور 

اینمالیاتازعم��وممردماخذ

نمیش��ودومیت��وانگفتکه

مالیاتبرعایدیسرمایهشامل

تعدادمحدودیازافرادمیشود.
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عنوان شده، بس��یاری از موارد را مستثنا کرده  است. 
هدف این است که س��رمایه های افراد به جای ورود به 
فعالیت ه��ای واس��طه گری و س��وداگرانه، به س��مت 
مس��یرهای تولیدی بروند و موج��ب ایجاد ارزش های 

افزوده در اقتصاد شوند.

    بهنظرشما،اجراییشدنقانونمالیاتبرعایدی
سرمایهتاچهاندازهمیتوانددرمحققشدناهداف

مذکورموفقباشد؟

 با اج��رای این طرح، بخش مهم��ی از فعالیت های 
سوداگرانه ای که در بازارهای موازی اتفاق می افتد، مهار 
می شود و این عامل س��بب خواهد شد که منابع مالی 
افراد به سمت بازارهای مولد تغییر جهت بدهد. در واقع 
هدف این است که تقاضا در بازارهای مذکور، صرفاً جنبه 

مصرفی داشته باشد.

    اجراییشدنقانونمالیاتبرعایدیسرمایهچه
تأثیریبربازارسرمایهخواهدداشت؟

 بس��یاری از فعالیت های س��وداگرانه در بازارهای 
مختل��ف، به واس��طه فق��دان قوانی��ن ش��فاف و وجود 
س��اختارهای غیرکارا و غیرمنطبق با ش��رایط روز انجام 
می شوند که به نظر بنده در این زمینه، قانون مالیات بر 
عایدی س��رمایه می تواند بس��یار اثرگ��ذار عمل کرده و 
شرایط را به سمتی ببرد که بخش زیادی از منابع مالی 
افراد مختلف به س��مت بازارهای مولد جذب شوند. در 
همین رابطه، بازار سرمایه می تواند بیشترین و مؤثرترین 
نقش را ایفا کند و در شرایط کنونی، سطح اعتماد به بازار 

را نیز ارتقا دهد.

    راجعب��همعافیتهاییکهدرط��رحمالیاتبر
عای��دیس��رمایهدرنظرگرفتهش��دهاس��ت،چه

نظریدارید؟

 مطابق با طرحی که ارائه شده  است، معامالت بازار 
سهام معاف از مالیات هستند. همچنین، در جزئیات 
طرح سعی بر این بوده است افرادی که سمت عرضه ی 
مسکن را تقویت می کنند، مشمول این مالیات نشوند. 
در همین رابط��ه همچنان که در س��ال های پیش نیز 
شاهد بودیم، بسیاری از بانک ها با توجه به اینکه منابع 
قابل توجهی در دسترس دارند، بخشی از آن ها را صرف 
خرید و فروش در حوزه ی مسکن می کنند. تجربه نشان 
داده است که به واسطه ورود نقدینگی از سمت بانک ها 
و افزای��ش قیمتی ک��ه به تبع آن در بخش مس��کن رخ 
می ده��د، س��طح رف��اه عموم��ی جامع��ه به ص��ورت 
غیرمستقیم متأثر خواهد شد. بر همین اساس مطابق 
بندهای این طرح، بس��یاری از بانک ها طی سال های 
ابتدایی قادر به خرید و ف��روش امالک نخواهند بود و 
درصورتی ک��ه خریدی از س��مت آن ها ص��ورت بگیرد، 

حداقل ت��ا چهار س��ال اقدام ب��ه فروش ای��ن امالک 
نخواهند کرد. در واقع اج��رای طرح مذکور از این نظر 

موجب ایجاد محدودیت برای بانک ها خواهد شد.

   بهنظرشما،بهتراستدرتدوینجزئیاتقانون
مالیاتبرعایدیسرمایهچهمواردیدرنظرگرفته

شوند؟

 در بی��ن بازارهای هدفی که ب��رای این طرح معرفی 
ش��ده اند، خودرو کاالیی است که نس��بت به سایر موارد 
مصرفی تر است و به همین جهت از نظر بنده، در رابطه با 
ضرایب مالیاتی و س��ال هایی که قرار اس��ت جهت اخذ 
مالیات لحاظ شود، نیازمند اظهارنظرهای کارشناسی شده 
می باشد. در این  مورد، یکی از راهکارها می تواند این باشد 
که به عنوان مثال اگر فردی در س��الی ک��ه خودرویی را 
خریداری کرده است جهت فروش آن اقدام کند، نسبت به 
س��ال های بعدی مالیات بیش��تری پرداخت کند و این 

ضریب در سال های بعدی، کم و کمتر شود.

    برخیازصاحبنظراندرای��نحوزهباانتقادبر
شمولقانونمالیاتبرعایدیسرمایه،معتقدندکه

چنینطرحیبیشازآنکهمالیاتبرعایدیباشد،

مالیاتبرتورماست.بهنظرشما،چنینانتقاداتی

برچهمبناییاست؟

 یکی از ایرادهایی که بر قانون مالیات بر عایدی سرمایه 
گرفته می شود این است که در این قانون، به نوعی مالیات 
بر تورم اعمال می شود. با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر 
کشور و نرخ تورم صعودی که طی سال های متمادی شاهد 
آن بوده ای��م، کاماًل قابل درک اس��ت که م��ردم برای اینکه 
سرمایه خودش��ان را در مقابل کاهش ارزش مصون دارند، 
به اجبار وارد حوزه  س��رمایه گذاری در بازاره��ای طال، ارز، 
خودرو و مس��کن شوند. شاید در نگاه اول این انتقاد که در 
طرح مذک��ور، مالیات بر تورم اخذ می ش��ود، انتقاد واردی 
باشد، اما واقعیت این است که طرح مذکور مانع از پوشش 
سرمایه افراد در مقابل کاهش ارزش نخواهد شد، یعنی افراد 
همچنان می توانند برای حفظ ارزش دارایی های خود در 
مقابل افزایش نرخ تورم، به خرید ملک، خودرو و یا ارز اقدام 
کنن��د و طب��ق طرح ه��ای پیش��نهادی درصورتی که این  
دارایی ها را طی مدت 4 س��ال نگه��داری کرده و به فروش 
نرسانند، ممکن اس��ت معاف از مالیات شوند. به عبارتی، 
صرفاً خری��داری کردن دارایی ها منجر ب��ه اخذ مالیات از 
خریداران نخواهد ش��د و اگر هدف اف��راد نگهداری موارد 
مربوطه باش��ند، مالیاتی از آن ها اخذ نخواهد شد. چنین 
رویکردی سبب می شود که س��رمایه های افراد مختلف با 
گ��ردش در چه��ار بازار مزب��ور موجب افزای��ش حبابی در 
قیمت ها نشود. اجرای این طرح موجب می شود که جریان 
نقدینگی به سمت تولید هدایت شود و دست کم در بدترین 

حالت، منجر به افزایش کاذب قیمت ها نشود.

صرفاًخریداریکردنداراییها

منج��رب��هاخ��ذمالی��اتاز

خری��داراننخواهدش��دواگر

ه��دفاف��رادنگه��داریموارد

مربوطهباشند،مالیاتیازآنها

اخذنخواهدشد.
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پرونده ويژه

    چراباوجوداینکهطرحمالیاتبرعایدیسرمایه
درسال1393بهدنبالبررسیقانونمالیاتهای

مس��تقیممطرحش��دهبود،تاتیرماهس��الجاری

نتوانستدرمجلسبهتصویببرسد؟

 در این رابطه دو موضوع مطرح اس��ت؛ موضوع اول 
پیرامون میزان شفاف بودن طرح است، چراکه در مواردی 
جزئیات آن به قدر کافی مش��خص نبوده است. موضوع 
دیگر نیز این است که همواره پیاده سازی هر ایده و طرح 
جدیدی با یک سری محدودیت ها و فشارها همراه بوده 
است. اگرچه اکثریت مردم مشمول این طرح نمی شوند، 
زیرا بس��یاری از آن ها اقدام به خرید دارایی و بالفاصله 
ف��روش آن نمی کنند و اغل��ب با هدف پوش��ش ارزش 
دارایی هایشان در این بازارها فعالیت دارند، اما متأسفانه 
در این  بین، تعداد کمی از افراد که اتفاقاً از وضعیت مالی 
مناسبی نیز برخوردار هستند، قادر به اعمال فشارهایی 
بوده ان��د و س��بب ش��ده اند ک��ه ارائه ط��رح در مجلس 
آن چنان که باید، موفق نباش��د. بنده امیدوار هستم که 

این طرح باالخره بعد از چندین سال به سرانجام برسد.

   ب��ااعمالتعدی��التتورمیدرقان��ونمالیاتبر
عایدیسرمایهموافقهستید؟

 اگر بخواهم نگاه جامعی داش��ته باشم این امکان 
وجود دارد که در کنار افرادی که با هدف سوداگری در 
این بازارها فعالیت می کنند، برخی از فعاالن این بازارها، 
افرادی باش��ند که پیش از جهش های تورمی اخیر و با 
هدف حفظ ارزش دارایی های خود، در این بازارها خرید 
کرده باش��ند و هم  اکنون با افزایش نرخ تورم، به فروش 
دارایی های خود اقدام کنند. اگرچه به نظر می رسد که 
از این  جهت، اعمال تعدیالتی متناسب با تورم به واقعیت 
نزدیک تر باشد، اما در این رابطه نیاز است که بازارها از 
هم تفکیک ش��وند، یعنی برای مثال بین بازار ارز و بازار 
سایر دارایی ها تمایزهایی در نظر گرفته شود. دلیل آن  
نیز این اس��ت که معامالت در ب��ازار ارز هیچ تأثیری بر 
فعالیت های اقتصادی افراد حقیقی و بنگاه ها ندارد و به 
همین دلیل الزم اس��ت که جهت مهار آن ها، مالیات را 

بدون تعدیالت تورمی اعمال کرد.

   دس��تهایازمنتقدانقانونمالی��اتبرعایدی
س��رمایهمعتقدندک��هدولتبایدبهج��ایتقویت

پایهه��ایمالیاتیخودجهتپوش��شهزینههای

پیشبینیشدهدربودجه،کاهشحجمهزینههای

خودرادرمحوریتقراردهد.باایندیدگاهموافق

هستید؟دراینزمینهچهپیشنهادهاییدارید؟

 این موضوع که دولت برای پوش��ش کسری بودجه 
خود چندین راهکار از جمله تقویت پایه های اخذ مالیات 
و همچنین کاهش هزینه ه��ای عملیاتی، عمرانی و ... 
خ��ود دارد، صحیح اس��ت. واقعی��ت این اس��ت که در 

سال های اخیر به واسطه کس��ری بودجه دولت، بخش 
عم��ده ای از پرداختی ه��ای دولت ص��رف هزینه های 
عمومی شده  و دولت نتوانسته آن چنان که الزم است وارد 
حوزه فعالیت های عمرانی ش��ود. تقریباً در تمام دنیا، 
بخش عمده ای از درآمدهای دولت از محل اخذ مالیات 
تأمین می شود و این دیدگاه که دولت باید کسری بودجه  
خود را صرفاً از مسیر کاهش حجم هزینه هایش جبران 
کند، صحیح نیست. به عبارتی، مسئله مذکور نافی این 
موضوع نمی ش��ود که دولت پایه ه��ای مالیاتی خود را 
تقویت نکن��د. همچنان که گفته ش��د تقریب��اً در همه 
کشورهای جهان، بیشترین س��هم درآمدی دولت ها از 
محل اخ��ذ مالیات ب��وده، حال آنکه در کش��ور  ما نظام 
مالیاتی بسیار ضعیف است. از نظر بنده، قانون مالیات 
بر عایدی سرمایه قانونی کاربردی است که اگرچه ممکن 
اس��ت در برخی موارد نیاز به اصالح داشته باشد، اما با 
توجه به محوریت اصلی آن، الزم است که اجرایی شود. 
در واقع مخالفت ها در این رابطه، بیش از همه از سمت 
افراد سودجویی است که بخش عمده  ای از درآمدهایشان 

را از محل داللی در این بازارها کسب می کنند.
در این خصوص به نظر بنده، اجرای این قانون می تواند 
در ایجاد اقتصادی با کمترین میزان وابستگی به نفت 
مؤثر باش��د. در ح��ال حاضر، یک��ی از مهم ترین منابع 
درآم��دی دول��ت، درآمدهای مالیاتی اس��ت و تمرکز بر 
تقویت آن می تواند ش��رایط را به س��متی سوق دهد که 
میزان وابستگی دولت به درآمدهای نفتی کاهش یابد. 
در واقع یک��ی از بزرگ ترین کانال ه��ای افزایش درآمد 
دولت، از محل اخذ مالیات است که در این رابطه قانون 

فوق الذکر می تواند تأثیر مثبتی داشته باشد.

   ب��هنظرش��ما،جایچهاقدام��اتدیگریجهت
کنترلمعامالتسوداگرانهدربازارهاوهدایتمنابع

مالیبهسمتبازارهایمولدخالیاست؟

 واقعیت این است که اگر کس��ری بودجه به شکل 
صحیح جبران شود، کاهش نرخ تورم را به دنبال خواهد 
داشت و همین موضوع، حجم فعالیت های سوداگرانه  
در بازاره��ا را کاهش می دهد. در حقیقت، اگر بتوانیم 
کسری بودجه دولت را که بر افزایش نرخ تورم تأثیرگذار 
است به شکلی صحیح پوش��ش دهیم، طبیعتًا بخش 
زی��ادی از فعالیت ه��ای س��وداگرانه مذک��ور از میان 

برداشته خواهد شد.
از طرفی، در س��ایر بازارها نیز می توانیم اقدامات و قوانین را 
شفاف و البته تس��هیل کنیم تا افراد بتوانند با هر حجمی از 
سرمایه به سمت فعالیت های مولد جذب شوند. در این رابطه، 
الزم است که ابزارها و نهادهای جدیدی روی کار آیند تا بتوانند 
این حجم از نقدینگی س��رگردان در بازارها را ضمن تضمین 
حداقل بازدهی و همچنین مشارکت افراد در فعالیت های 

تولیدی، به سمت بخش های مولد اقتصاد هدایت کنند.

بهنظربنده،اج��رایاینقانون

میتوان��ددرایجاداقتصادیبا

کمترینمیزانوابستگیبهنفت

مؤثرباشد.
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 فرآیند تولید روغن

طی فرآیند تولید روغن، در مرحله آماده سازی، روی دانه های روغنی عملیاتی 
انجام می ش��ود تا آماده استخراج ش��وند و از آن ها روغن خام به دست آید. پس 
از مرحله اس��تخراج و تحصیل روغن خام، فرآیند تصفیه انجام می شود و روغن 
خوراکی به دست می آید. بعد از انجام فرآیند اصالح، سه محصول شورتنینگ، 

مارگارین و روغن سرخ کردنی حاصل می شوند.

 نگاهی به وضعیت تولید در کشور
80 درصد از کل دانه های روغنی موجود در کشور، از ترکیه، روسیه و آلمان 
تأمین می ش��ود. این دانه ها در مجم��وع منجر به تولید تنه��ا 35 درصد از 
روغن خام می ش��وند و 65 درصد دیگر آن وارداتی اس��ت. در سال 1399، 
مجموع تولید داخلی و وارداتی روغن خام منجر به تولید 2 میلیون تن روغن 

قابل مصرف شده است.

 نحوه قیمت گذاری
محصول های روغنی به دو دس��ته ش��امل محصوالت اصلی و محصوالت آزاد 

تقسیم بندی می شوند.

قیمتگذاریمحصوالتاصلی

محصوالت روغنی اصلی ش��امل روغن خوراکی و س��رخ کردنی هستند. برای 
قیمت گذاری این محصوالت، ابتدا قیمت برای فروش به مصرف کننده، با توجه 
ب��ه دریافت ارز دولتی جه��ت واردات مواد اولیه، دس��تورات دولت و همچنین 
دستورات سازمان حمایت از مصرف کننده، تعیین می شود. پس  از آن، قیمت 
فروش شرکت های پخش به فروشندگان و در نهایت، قیمت فروش شرکتی به 

شرکت های پخش ابالغ می شود.

قیمتگذاریمحصوالتآزاد

محصوالت آزاد شامل روغن های زیتون، ذرت و کنجد هستند. برای قیمت گذاری 
این محصوالت، ابتدا قیمت فروش به مصرف کننده با توجه به کیفیت محصول، برند 
شرکت تولیدکننده و همچنین عرضه و تقاضای آن تعیین می شود. در مراحل بعدی، 

قیمت فروش به فروشندگان و همچنین شرکت های پخش مشخص می شود.
طبق نمودار 1 که نشان دهنده میزان واردات انواع روغن خام در سال های اخیر 
است، میزان واردات روغن خام سویا کاهش داشته و واردات روغن خام آفتابگردان 

با توجه به مقرون به صرفه تر بودن قیمت آن افزایش یافته است.

شکل 1: فرآیند تولید روغن

منودار 1: میزان واردات انواع روغن خام )بر حسب هزار تن(

 و شوندتا آماده استخراج  شودیم انجام یاتیعمل یروغن یهادانه یرو ،یسازآماده مرحله در ،روغن دیتول ندیفرآ یط
روغن  و شودیمانجام  هیتصف ندیفرآ ،روغن خام لی. پس از مرحله استخراج و تحصدیدست آبهخام  روغن هاآن از

 حاصل یکردنو روغن سرخ نیمارگار نگ،یشورتنمحصول  سه ،اصالح ندیانجام فرآ از بعد .دیآیم دستبه یخوراک
 .شوندیم

 تولید در کشور تیبه وضع ینگاه

 مجموع در هااین دانه. شودمی تأمیناز ترکیه، روسیه و آلمان  ،های روغنی موجود در کشورکل دانهدرصد از  80
مجموع  ،1۳99در سال وارداتی است. آن درصد دیگر  ۶5د و نشودرصد از روغن خام می ۳5منجر به تولید تنها 

 .ه استشد مصرفقابلمیلیون تن روغن  2تولید داخلی و وارداتی روغن خام منجر به تولید 

 گذارینحوه قیمت
 .دنشوبندی میآزاد تقسیم تمحصوالاصلی و  تمحصوالشامل  دسته دوبه  یروغن یهالمحصو

 یاصل تمحصوال یگذارمتیق
 ، ابتدا قیمتگذاری این محصوالتبرای قیمت هستند.کردنی اصلی شامل روغن خوراکی و سرخروغنی  تمحصوال

همچنین دستورات دولت و  ،به دریافت ارز دولتی جهت واردات مواد اولیه با توجه ،کنندهبرای فروش به مصرف
های پخش به فروشندگان قیمت فروش شرکت ،آن از پس .شودتعیین می ،کنندهسازمان حمایت از مصرفدستورات 

 .شودمیهای پخش ابالغ به شرکت یقیمت فروش شرکت ،نهایت درو 

 آزاد التمحصو یگذارمتیق
قیمت فروش  ابتدا ،گذاری این محصوالت. برای قیمتهستندهای زیتون، ذرت و کنجد آزاد شامل روغن تمحصوال

 .شودتولیدکننده و همچنین عرضه و تقاضای آن تعیین میشرکت برند  به کیفیت محصول، با توجه کنندهمصرفبه 
 شود.های پخش مشخص میشرکتهمچنین دگان و قیمت فروش به فروشن ،یدر مراحل بعد

واردات روغن خام سویا میزان های اخیر است، واردات انواع روغن خام در سال یزانم دهندهنشانکه  1نمودار  طبق
 است. یافتهتر بودن قیمت آن افزایش صرفهبهمقرون به  با توجهردان بگو واردات روغن خام آفتاکاهش داشته 

 

 تن( هزارحسب  برواردات انواع روغن خام ) زانیم: 1نمودار 

فرآیندتولید
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نمودار 2 نشان می دهد که بخش عمده ای از استحصال روغن خام در کشور از بین دانه های داخلی، مربوط به دانه روغنی کلزا بوده و پس  از آن، دانه روغنی سویا بیشترین استحصال 
را داشته است. طبق نمودار 3، از بین دانه های وارداتی، بیشترین استحصال مربوط به دانه روغنی سویا بوده است و دانه های روغنی کلزا و آفتابگردان تقریباً در یک سطح قرار دارند.

با توجه به تحقیقات روزافزون درباره ارتباط بین سالمت جسم و استفاده از روغن پالم و رد رابطه معکوس بین این دو، سطح استفاده از روغن پالم طی سال های اخیر 
در جهان افزایش  یافته و نمودار 4 نشان دهنده درستی این ادعا است. این در حالی است که به دلیل به روز نبودن تحقیقات داخلی، روند استفاده از این نوع روغن در 

کشور کاهشی بوده و به جای آن، استفاده از روغن خام آفتابگردان افزایش  یافته است.

منودار 2: میزان استحصال از دانه های داخلی )بر حسب هزار تن(

 دانه به مربوط داخلی،های از بین دانهاستحصال روغن خام در کشور  از یاعمده بخشکه  دهدیم نشان 2 نمودار
های ، از بین دانه۳طبق نمودار  استحصال را داشته است. نیشتریب ایسو یروغن دانه ،آن از پس و بوده کلزا یروغن
های روغنی کلزا و آفتابگردان تقریباً در یک و دانه است مربوط به دانه روغنی سویا بودهاستحصال  نیشتریب ،یواردات

 سطح قرار دارند.

 

 (تنهزار بر حسب ) یداخل یهااستحصال از دانهمیزان : 2نمودار 

 

 تن(هزار بر حسب ) یواردات یهااستحصال از دانهمیزان : ۳نمودار 

 

این بین معکوس  رابطهو استفاده از روغن پالم و رد  جسمسالمت  بینبه تحقیقات روزافزون درباره ارتباط  با توجه
 ادعااین  درستیدهنده نشان 4نمودار  و یافته افزایشهای اخیر در جهان استفاده از روغن پالم طی سالسطح دو، 

این نوع روغن در کشور کاهشی از روز نبودن تحقیقات داخلی، روند استفاده دلیل بهبهکه  حالی استاست. این در 
 است. یافته افزایش آفتابگرداناستفاده از روغن خام  ،آن جایبهبوده و 

منودار 3: میزان استحصال از دانه های وارداتی )بر حسب هزار تن(

 دانه به مربوط داخلی،های از بین دانهاستحصال روغن خام در کشور  از یاعمده بخشکه  دهدیم نشان 2 نمودار
های ، از بین دانه۳طبق نمودار  استحصال را داشته است. نیشتریب ایسو یروغن دانه ،آن از پس و بوده کلزا یروغن
های روغنی کلزا و آفتابگردان تقریباً در یک و دانه است مربوط به دانه روغنی سویا بودهاستحصال  نیشتریب ،یواردات

 سطح قرار دارند.

 

 (تنهزار بر حسب ) یداخل یهااستحصال از دانهمیزان : 2نمودار 

 

 تن(هزار بر حسب ) یواردات یهااستحصال از دانهمیزان : ۳نمودار 

 

این بین معکوس  رابطهو استفاده از روغن پالم و رد  جسمسالمت  بینبه تحقیقات روزافزون درباره ارتباط  با توجه
 ادعااین  درستیدهنده نشان 4نمودار  و یافته افزایشهای اخیر در جهان استفاده از روغن پالم طی سالسطح دو، 

این نوع روغن در کشور کاهشی از روز نبودن تحقیقات داخلی، روند استفاده دلیل بهبهکه  حالی استاست. این در 
 است. یافته افزایش آفتابگرداناستفاده از روغن خام  ،آن جایبهبوده و 

منودار 4: میزان مرصف انواع روغن خام در جهان )بر حسب میلیون تن(

 

 (تن ونیلیمبر حسب خام در جهان )مصرف انواع روغن یزان م: 4نمودار 

 

 هزار تن(حسب  بر) رانیمصرف انواع روغن خام در ایزان م: 5نمودار 

 دهد.را نشان میروند مصرف انواع روغن خام در کشور  ،دیگرای شیوهبه  ۶نمودار 



تحلیل صنعت

نـخـســـتـیـن رســانـه
35بـازار ســرمـایـه ایـران

منودار 5: میزان مرصف انواع روغن خام در ایران )بر حسب هزار تن(

 

 (تن ونیلیمبر حسب خام در جهان )مصرف انواع روغن یزان م: 4نمودار 

 

 هزار تن(حسب  بر) رانیمصرف انواع روغن خام در ایزان م: 5نمودار 

 دهد.را نشان میروند مصرف انواع روغن خام در کشور  ،دیگرای شیوهبه  ۶نمودار 
منودار 6: سهم مرصف انواع روغن خام در کشور

 

 در کشورمصرف انواع روغن خام سهم : ۶نمودار 

روغن سویا کننده تولیدکننده و مصرف ترینبزرگچین روغن پالم و  کنندهو مصرف تولیدکننده ترینبزرگاندونزی 
 .در جهان است

 

 (تن ونیلیمحسب  بر) پالم روغن یدکنندگانتولترین بزرگ :7نمودار 

 

 

 (تن ونیلیمبر حسب کنندگان روغن پالم )مصرف نیتربزرگ: 8نمودار 

منودار 7: بزرگ ترین تولیدکنندگان روغن پامل )بر حسب میلیون تن(

 

 در کشورمصرف انواع روغن خام سهم : ۶نمودار 

روغن سویا کننده تولیدکننده و مصرف ترینبزرگچین روغن پالم و  کنندهو مصرف تولیدکننده ترینبزرگاندونزی 
 .در جهان است

 

 (تن ونیلیمحسب  بر) پالم روغن یدکنندگانتولترین بزرگ :7نمودار 

 

 

 (تن ونیلیمبر حسب کنندگان روغن پالم )مصرف نیتربزرگ: 8نمودار 

نمودار 6 به شیوه ای دیگر، روند مصرف انواع روغن خام در کشور را نشان می دهد.

اندونزی بزرگ ترین تولیدکننده و مصرف کننده روغن پالم و چین بزرگ ترین تولیدکننده و مصرف کننده روغن سویا در جهان است.
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منودار 8: بزرگ ترین مرصف کنندگان روغن پامل )بر حسب میلیون تن(

 

 در کشورمصرف انواع روغن خام سهم : ۶نمودار 

روغن سویا کننده تولیدکننده و مصرف ترینبزرگچین روغن پالم و  کنندهو مصرف تولیدکننده ترینبزرگاندونزی 
 .در جهان است

 

 (تن ونیلیمحسب  بر) پالم روغن یدکنندگانتولترین بزرگ :7نمودار 

 

 

 (تن ونیلیمبر حسب کنندگان روغن پالم )مصرف نیتربزرگ: 8نمودار 

منودار 9: بزرگ ترین تولیدکنندگان روغن سویا )بر حسب میلیون تن(

 

 

 (تن ونیلیمبر حسب ) ایسو روغن دکنندگانیتول ترینبزرگ: 9نمودار 

 

 (تن ونیلیمحسب  بر) ایکنندگان روغن سومصرف نیتربزرگ: 10نمودار 

 

 .افزایش یابددالر  1،000شود به بینی میپیش ودالر است  800مت روغن پالم در حال حاضر حدود قی

 

 (دالرحسب  بر) پالم روغن یمتیروند ق :11نمودار 

منودار 10: بزرگ ترین مرصف کنندگان روغن سویا )بر حسب میلیون تن(

 

 

 (تن ونیلیمبر حسب ) ایسو روغن دکنندگانیتول ترینبزرگ: 9نمودار 

 

 (تن ونیلیمحسب  بر) ایکنندگان روغن سومصرف نیتربزرگ: 10نمودار 

 

 .افزایش یابددالر  1،000شود به بینی میپیش ودالر است  800مت روغن پالم در حال حاضر حدود قی

 

 (دالرحسب  بر) پالم روغن یمتیروند ق :11نمودار 

منودار 11: روند قیمتی روغن پامل )بر حسب دالر(

 

 

 (تن ونیلیمبر حسب ) ایسو روغن دکنندگانیتول ترینبزرگ: 9نمودار 

 

 (تن ونیلیمحسب  بر) ایکنندگان روغن سومصرف نیتربزرگ: 10نمودار 

 

 .افزایش یابددالر  1،000شود به بینی میپیش ودالر است  800مت روغن پالم در حال حاضر حدود قی

 

 (دالرحسب  بر) پالم روغن یمتیروند ق :11نمودار 

قیمت روغن پالم در حال حاضر حدود 800 دالر است و پیش بینی می شود به 1,000 دالر افزایش یابد.
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منودار 12: میزان تولید روغن گیاهی در جهان )بر حسب میلیون تن(

 جاریسال  یدر انتها ،منتشره یهاگزارش نیآخر قاست و طب در حال افزایشروغن گیاهی نیز جهانی تولید میزان 
 .دیرس خواهد تن ونیلیم 210 هبمیالدی 

 

 (تن ونیلیمبر حسب ) جهان در یاهیگ روغن دیتولمیزان : 12نمودار 

 به 1۳87هزار تن در سال  1،447از  میزاناین  .استع روغن نباتی در کشور تولید انوامیزان دهنده نشان ،1۳ نمودار
 است. رسیده 1۳99در سال  تنهزار  1،779

 

 تن(هزار حسب  بر) رانیدر ا ینبات روغن انواع دیتولمیزان : 1۳نمودار 

بیش  گرمکیلو 9 ،رسیده که این مقدارازای هر نفر به گرمکیلو 20به  ،90در دهه  سرانه مصرف روغن نباتی در کشور
 از سرانه مصرف روغن در جهان است.

منودار 13: میزان تولید انواع روغن نباتی در ایران )بر حسب هزار تن(

 جاریسال  یدر انتها ،منتشره یهاگزارش نیآخر قاست و طب در حال افزایشروغن گیاهی نیز جهانی تولید میزان 
 .دیرس خواهد تن ونیلیم 210 هبمیالدی 

 

 (تن ونیلیمبر حسب ) جهان در یاهیگ روغن دیتولمیزان : 12نمودار 

 به 1۳87هزار تن در سال  1،447از  میزاناین  .استع روغن نباتی در کشور تولید انوامیزان دهنده نشان ،1۳ نمودار
 است. رسیده 1۳99در سال  تنهزار  1،779

 

 تن(هزار حسب  بر) رانیدر ا ینبات روغن انواع دیتولمیزان : 1۳نمودار 

بیش  گرمکیلو 9 ،رسیده که این مقدارازای هر نفر به گرمکیلو 20به  ،90در دهه  سرانه مصرف روغن نباتی در کشور
 از سرانه مصرف روغن در جهان است.

منودار 14: رسانه مرصف روغن نباتی در ایران )بر حسب کیلوگرم(

 

 (لوگرمیکحسب  بر) رانیدر ا یسرانه مصرف روغن نبات: 14نمودار 

 جامد به سمت روغن مایع است.نیمهاز روغن جامد و  روغن، ترکیب تولیددر دهنده تغییر نشان ،15نمودار 

 

 عیو ما جامد مهین جامد، یهاروغن دینسبت تول: 15نمودار 

هر فعال  هایکارخانهتعداد  ،2 شکلدر . روغن وجود دارد کنندهکارخانه تولید 40بیش از  حاضردر حال  ،در ایران
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 رانیروغن در ا دیتولفعال  یهاه: تعداد کارخان2 شکل

میزان تولید جهانی روغن گیاهی نیز در حال افزایش اس��ت و طبق آخرین گزارش های منتش��ره، در انتهای س��ال جاری میالدی به 210 میلیون تن 
خواهد رسید.

نمودار 13، نشان دهنده میزان تولید انواع روغن نباتی در کشور است. این میزان از 1,447 هزار تن در سال 1387 به 1,779 هزار تن در سال 1399 
رسیده است.

سرانه مصرف روغن نباتی در کشور در دهه 90، به 20 کیلوگرم به ازای هر نفر رسیده که این مقدار، 9 کیلوگرم بیش از سرانه مصرف روغن در جهان است.
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نمودار 15، نشان دهنده تغییر در ترکیب تولید روغن، از روغن جامد و نیمه جامد به سمت روغن مایع است.

در ایران، در حال حاضر بیش از 40 کارخانه تولید کننده روغن وجود دارد. در ش��کل 2، تعداد کارخانه های فعال هر اس��تان به تفکیک نش��ان داده  
شده است.

منودار 15: نسبت تولید روغن های جامد، نیمه جامد و مایع

 

 (لوگرمیکحسب  بر) رانیدر ا یسرانه مصرف روغن نبات: 14نمودار 

 جامد به سمت روغن مایع است.نیمهاز روغن جامد و  روغن، ترکیب تولیددر دهنده تغییر نشان ،15نمودار 

 

 عیو ما جامد مهین جامد، یهاروغن دینسبت تول: 15نمودار 

هر فعال  هایکارخانهتعداد  ،2 شکلدر . روغن وجود دارد کنندهکارخانه تولید 40بیش از  حاضردر حال  ،در ایران
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شکل 2: تعداد کارخانه های فعال تولید روغن در ایران

 

 (لوگرمیکحسب  بر) رانیدر ا یسرانه مصرف روغن نبات: 14نمودار 

 جامد به سمت روغن مایع است.نیمهاز روغن جامد و  روغن، ترکیب تولیددر دهنده تغییر نشان ،15نمودار 

 

 عیو ما جامد مهین جامد، یهاروغن دینسبت تول: 15نمودار 

هر فعال  هایکارخانهتعداد  ،2 شکلدر . روغن وجود دارد کنندهکارخانه تولید 40بیش از  حاضردر حال  ،در ایران
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 رانیروغن در ا دیتولفعال  یهاه: تعداد کارخان2 شکل
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 نگاهی به تولیدکنندگان فعال در بازار سرمایه
سه نماد غکورش، غبشهر و غمارگ نمایندگان صنعت روغن در بازار سرمایه هستند که در مجموع، 44 درصد از تولید روغن کشور را به خود اختصاص داده اند.

اطالعات مربوط به شرکت های تولیدکننده روغن در بازار سرمایه و سهام آن ها به شرح جدول 1 است.

جدول 2، نگاهی به سود و زیان این صنعت و برخی پارامترهای کلیدی و مؤثر آن طی 7 سال گذشته داشته است. ناگفته نماند، برای نمادهای غمارگ و غبشهر، سال 
مالی به اسفندماه هر سال تعدیل  شده است. بررسی  ها حاکی از آن است که شرکت های موجود در این صنعت در سال های اخیر به طور میانگین، فروشی در حدود 
1،600 میلیون دالر داشته اند. حاشیه سود صنعت در سال های گذشته تقریباً 10 درصد بوده که پس از جهش ارزی در سال 1397، به 24 درصد افزایش یافته است.

منودار 16: میزان تولید و فروش منایندگان صنعت روغن در بازار رسمایه )بر حسب هزار تن( و سهم هر یک از آن ها از تولید داخل

 .است شده دادهاستان به تفکیک نشان 

 نگاهی به تولیدکنندگان فعال در بازار سرمایه

درصد از  44 ،مجموع درصنعت روغن در بازار سرمایه هستند که  نمایندگانسه نماد غکورش، غبشهر و غمارگ 
 .انددادهتولید روغن کشور را به خود اختصاص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساله  7در  مؤثرو  یدیکل یپارامترها یصنعت و برخ نیا انیصورت سود و ز تیبه وضع ینگاه 2در جدول  

 است. 1شرح جدول به هاآنو سهام  ی تولیدکننده روغن در بازار سرمایههاشرکتمربوط به اطالعات 

 هیسرما بازار در روغن دکنندهیتول یهاشرکت سهیمقا: 1جدول 

 صنعت غکورش غبشهر غمارگ واحد شرح
 ۶،840 ۳،000 ۳،000 840 برگ ونیلیم تعداد سهام
 1۶ 9 20 ۳0 درصد سهام شناور
 22،809 1۳،۳47 7،17۶ 2،28۶ تومان اردیلیم ارزش بازار

 - - 47/0 12/1 - ماهه 36 یبتا
 75 89 71 15 درصد سود میتقس زانیم

 توسعه شرکت - سهامدار عمده
 بهشهر عیصنا

 صافوال شرکت
 بهشهر

 عیصنا گسترش شرکت
 - کوروش یبندبسته

 

. است داشتهسال گذشته  7 آن طی مؤثرو  یدیکل یپارامترها یصنعت و برخ نیا انیبه سود و ز ینگاه ،2جدول 
از  یحاکها یاست. بررس شده تعدیل سال هر اسفندماهبه  یسال مال ،غمارگ و غبشهر ینمادها برای ناگفته نماند،

 ونیلیم 1،۶00حدود در  یفروش ،نیانگیم طوربه ریاخ هایسالصنعت در موجود در این  هایشرکتاست که  آن
 ،1۳97در سال  یکه پس از جهش ارز بودهدرصد  10 تقریباً گذشته  یهاصنعت در سالحاشیه سود اند. داشتهدالر 

 است. افزایش یافتهدرصد  24به 

درصد 14 درصد 21  درصد 9   

 ها از تولید داخلو سهم هر یک از آن تن(بر حسب هزار )نمایندگان صنعت روغن در بازار سرمایه  فروش و دیتول یزانم :1۶نمودار 

جدول 1: مقایسه رشکت های تولیدکننده روغن در بازار رسمایه

صنعتغکورشغبشهرغامرگواحدرشح

8403،0003،0006،840میلیون برگتعداد سهام

3020916درصدسهام شناور

2،2867،17613،34722،809میلیارد تومانارزش بازار

--1/120/47-بتای 36 ماهه

15718975درصدمیزان تقسیم سود

-رشکت گسرتش صنایع بستهبندی کوروشرشکت صافوال بهشهررشکت توسعه صنایع بهشهر-سهامدار عمده

جدول 2: خالصه وضعیت عملکرد صنعت

1399139813971396139513941393واحدرشح

9،1237،5405،8074،1083،7622،6282،465میلیارد تومانمبلغ فروش کل محصوالت

42،00042،00042،00033،48931،89829،78826،686ریالنرخ دالر مؤثر صنعت

2،1721،7951،3831،2271،179882924میلیون دالرمبلغ فروش کل محصوالت

2،1561،344830346397280308میلیارد تومانسود ناخالص

2418148111113درصدحاشیه سود کل صنعت

1،7671،083614235299248298میلیارد تومانسود عملیاتی

23102035)15(26147میلیارد تومانسایر درآمدها و هزینه ها

1،476719393126180169170میلیارد تومانسود خالص صنعت
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نمودار 17، بیانگر ارزش بازار این سه نماد است و نمودار 18، مجموع مبالغ فروش، سود ناخالص و سود خالص آن ها را طی چهار فصل گذشته نشان می دهد. نمودار 
19 نیز نشان دهنده میزان حاشیه سود ناخالص این نمادها در چهار فصل اخیر است.

منودار 17: ارزش بازار منادهای غامرگ، غبشهر و غکورش )بر حسب میلیارد تومان(

 صنعت عملکرد تیوضع خالصه: 2جدول 

 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 واحد شرح
 2،4۶5 2،۶28 ۳،7۶2 4،108 5،807 7،540 9،12۳ میلیارد تومان کل محصوالت مبلغ فروش
 2۶،۶8۶ 29،788 ۳1،898 ۳۳،489 42،000 42،000 42،000 ریال صنعت مؤثرنرخ دالر 
 924 882 1،179 1،227 1،۳8۳ 1،795 2،172 میلیون دالر محصوالت کلمبلغ فروش 

 ۳08 280 ۳97 ۳4۶ 8۳0 1،۳44 2،15۶ میلیارد تومان سود ناخالص
 1۳ 11 11 8 14 18 24 درصد صنعت کل سود هیحاش

 298 248 299 2۳5 ۶14 1،08۳ 1،7۶7 میلیارد تومان یاتیسود عمل

 ۳5 20 10 2۳ (15) 47 2۶1 میلیارد تومان هانهیهزدرآمدها و  ریسا
 170 1۶9 180 12۶ ۳9۳ 719 1،47۶ تومان اردیلیم صنعت خالص سود

 

 هاآن خالص سودو  خالصنا سود فروش، لغامبمجموع  ،18 نمودار و است نماد سه نیا ربازا ارزش انگریب ،17 نمودار
 چهاردر  نمادها نیا خالصنا سود هیحاشمیزان  دهندهنشان زین 19 نمودار .دهدنشان می گذشته فصل چهار طیرا 

 است.فصل اخیر 

 

 (تومان اردیلیمحسب  بر) غکورشغمارگ، غبشهر و  یهانماد ارزش بازار :17نمودار 

 

منودار 18: مجموع مبالغ فروش، سود ناخالص و سود خالص منادهای غامرگ، غبشهر و غکورش در چهار فصل اخیر )بر حسب میلیارد تومان(

 

 (تومان اردیلیمحسب  بر) ریاخ فصل چهاردر  غکورشغمارگ، غبشهر و  یهانمادفروش، سود ناخالص و سود خالص  مبالغ مجموع: 18نمودار 

 

 درصد(حسب  بر) ورشکغ و غبشهر غمارگ، یهانماد ناخالص سود هیحاشمیزان : 19نمودار 

برابرر شرده و  7حدوداً  ،ریهفت سال اخ یصنعت ط یهاییداراحجم است،  شده دادهنشان  ۳که در جدول گونههمان
 صرنعتی هراییدرصرد از دارا 8۳ ،نیانگیرم طوربرهاست که  ذکرقابل فراتر رفته است.تومان  اردیلیهزار م 7مبلغ  از

را بره خرود  آن ای ازعمردهقسرمت  مرواد و کراال یو موجرود هراپرداختشیپکره  است یجار یهاییبه دارا مربوط
 49 ،منتشرشرده یمرال یهاصرورت نیآخرر طبقداشته و  درصد رشد 50 زیمطالبات نوصول . دوره انداختصاص داده

حقرو  صراحبان سرهام سرفصرل درصد از  40و  یبدهسرفصل صنعت از  یمنابع مال از درصد ۶0 همچنین روز است.
برا  یافتیردر یمال التیتسه یحصه جارمربوط به صنعت  یهایعمده بدهبخش  ،ریسال اخ 5است. در  شده تشکیل
 هیسررمامیزان  کهیدرحال. است بوده یدرصد ۳8 یبا سهم یتجار یها و اسناد پرداختنو حساب یدرصد 45 یسهم

سره سرال  این مبلغ طی ،تومان بوده اردیلیم 500در حدود  1۳97قبل از  هایسالدر  صنعت هایشرکتدر گردش 
 اسرت کره سربب شردهه یافتر شیتومان افرزا اردیلیم 1،905به  ،هیمواد اول متیو رشد ق ریاخ یگذشته با جهش ارز

 نیصنعت بر یجارریغ یهایینرخ بازده دارا ،است گفتنیباشند.  التیتسه افتیدر ازمندیصنعت همواره ن هایشرکت
 اسیرمقهم. در ترازنامره باشردنمی پرذیرتوجیهها شررکت نیرا یبرا التیتسه افتیدر روایناست، ازدرصد  20تا  15

منودار 19: میزان حاشیه سود ناخالص منادهای غامرگ، غبشهر و غکورش )بر حسب درصد(

 

 (تومان اردیلیمحسب  بر) ریاخ فصل چهاردر  غکورشغمارگ، غبشهر و  یهانمادفروش، سود ناخالص و سود خالص  مبالغ مجموع: 18نمودار 

 

 درصد(حسب  بر) ورشکغ و غبشهر غمارگ، یهانماد ناخالص سود هیحاشمیزان : 19نمودار 

برابرر شرده و  7حدوداً  ،ریهفت سال اخ یصنعت ط یهاییداراحجم است،  شده دادهنشان  ۳که در جدول گونههمان
 صرنعتی هراییدرصرد از دارا 8۳ ،نیانگیرم طوربرهاست که  ذکرقابل فراتر رفته است.تومان  اردیلیهزار م 7مبلغ  از

را بره خرود  آن ای ازعمردهقسرمت  مرواد و کراال یو موجرود هراپرداختشیپکره  است یجار یهاییبه دارا مربوط
 49 ،منتشرشرده یمرال یهاصرورت نیآخرر طبقداشته و  درصد رشد 50 زیمطالبات نوصول . دوره انداختصاص داده

حقرو  صراحبان سرهام سرفصرل درصد از  40و  یبدهسرفصل صنعت از  یمنابع مال از درصد ۶0 همچنین روز است.
برا  یافتیردر یمال التیتسه یحصه جارمربوط به صنعت  یهایعمده بدهبخش  ،ریسال اخ 5است. در  شده تشکیل
 هیسررمامیزان  کهیدرحال. است بوده یدرصد ۳8 یبا سهم یتجار یها و اسناد پرداختنو حساب یدرصد 45 یسهم

سره سرال  این مبلغ طی ،تومان بوده اردیلیم 500در حدود  1۳97قبل از  هایسالدر  صنعت هایشرکتدر گردش 
 اسرت کره سربب شردهه یافتر شیتومان افرزا اردیلیم 1،905به  ،هیمواد اول متیو رشد ق ریاخ یگذشته با جهش ارز

 نیصنعت بر یجارریغ یهایینرخ بازده دارا ،است گفتنیباشند.  التیتسه افتیدر ازمندیصنعت همواره ن هایشرکت
 اسیرمقهم. در ترازنامره باشردنمی پرذیرتوجیهها شررکت نیرا یبرا التیتسه افتیدر روایناست، ازدرصد  20تا  15
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همان گونه که در جدول 3 نشان داده  شده است، حجم دارایی های صنعت طی هفت سال اخیر، حدوداً 7 برابر شده و از مبلغ 7 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. 
قابل ذکر است که به طور میانگین، 83 درصد از دارایی های صنعت مربوط به دارایی های جاری است که پیش پرداخت ها و موجودی مواد و کاال قسمت عمده ای از آن 
را به خود اختصاص داده اند. دوره وصول مطالبات نیز 50 درصد رشد داشته و طبق آخرین صورت های مالی منتشرشده، 49 روز است. همچنین 60 درصد از منابع 
مالی صنعت از سرفصل بدهی و 40 درصد از سرفصل حقوق صاحبان سهام تشکیل  شده است. در 5 سال اخیر، بخش عمده بدهی های صنعت مربوط به حصه جاری 
تسهیالت مالی دریافتی با سهمی 45 درصدی و حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری با سهمی 38 درصدی بوده  است. درحالی که میزان سرمایه در گردش شرکت های 
صنعت در سال های قبل از 1397 در حدود 500 میلیارد تومان بوده، این مبلغ طی سه سال گذشته با جهش ارزی اخیر و رشد قیمت مواد اولیه، به 1،905 میلیارد 
تومان افزایش یافته که سبب شده است شرکت های صنعت همواره نیازمند دریافت تسهیالت باشند. گفتنی است، نرخ بازده دارایی های غیرجاری صنعت بین 15 تا 
20 درصد است، از این رو دریافت تسهیالت برای این شرکت ها توجیه پذیر نمی باشد. در ترازنامه هم مقیاس صنعت، نسبت حجم تسهیالت دریافتی به دارایی ها در 

حدود 40 درصد است و در بین شرکت های گروه، نماد غکورش با 28 درصد و نماد غمارگ با 48 درصد، به ترتیب کمترین و بیشترین سهم را دارند.

 چه سودآوری در انتظار شرکت های صنعت روغن خوراکی خواهد بود؟
میزان تولید ش��رکت های روغنی وابسته به تأمین مواد اولیه است که آن نیز به عواملی چون تخصیص ارز از طرف حاکمیت، شرایط تحریمی کشور، قوانین گمرک، 
تأمین مواد بسته بندی و ... بستگی دارد. در سال 1399 به دلیل مشکالت این چنینی، شاهد کاهش در سطح تولید شرکت های صنعت بودیم که در سال 1400، 
این کاهش تا حد قابل قبولی جبران شده است. در تحلیل حاضر، میزان تولید شرکت های این صنعت با توجه به عملکرد آن ها در ماه های سپری شده از سال 1400 و 
گزارش های ماهانه منتشر شده تا شهریورماه، میزان بودجه اعالمی شرکت ها در سامانه کدال و سیاست های بانک مرکزی و دولت سیزدهم برای تخصیص ارز 4,200 
تومانی، پیش بینی ش��ده است. سطح فروش شرکت های فعال در این صنعت تقریباً برابر با میزان تولید آن ها است. بر همین اساس، برای پیش بینی مقدار فروش 
شرکت ها،  فرض شده که موجودی  کاالی پایان دوره با موجودی ابتدای دوره برابر است. قیمت فروش شرکتی روغن در بازه زمانی مهرماه تا اسفندماه سال جاری، برابر 
با آخرین نرخ فروش شرکت ها لحاظ شده است. متوسط قیمت جهانی روغن در دوره شش ماهه اول سال جاری نسبت به  کل سال 1399، رشدی 65 درصدی داشته 
است. برای ادامه سال، نرخ خرید روغن با توجه به  پیش بینی های ارائه شده در بخش صنعت، در نظر گرفته  شده است. مهم ترین پارامتر تأثیرگذار بر میزان سودآوری 
ش��رکت های صنعت، نرخ ارز تخصیص داده شده برای خرید ماده اولیه شرکت ها است. برای نیمه دوم سال 1400، پیش بینی  شده است که سیاست تخصیص ارز 
4,200 تومانی تداوم داشته باشد و برای سال آینده نیز نرخ ارز تخصیص داده شده برابر با نرخ دالر در سامانه نیما فرض شده است. با توجه به افزایش چشمگیر هزینه 
تأمین ماده اولیه، شرکت های صنعت برای تأمین سرمایه در گردش خود نیازمند دریافت تسهیالت خواهند بود که میزان تسهیالت دریافتی با توجه به جریانات نقد هر 

شرکت، برآورد شده است. مفروضات اساسی برای تخمین سود شرکت های صنعت، مطابق با جدول 4 خواهد بود.

جدول 3: پارامرتهای مهم صنعت

1399139813971396139513941393واحدرشح

7،4594،7702،7151،6591،4301،2711،072میلیارد تومانحجم دارایی های صنعت

4،6952،5131،344929743695575میلیارد تومانحجم بدهی ها

2،7642،2571،371730686575497میلیارد تومانحقوق صاحبان سهام

49454748445433روزدوره وصول مطالبات صنعت

2،780954701670647479306میلیارد تومانحجم تسهیالت دریافتی

1،9051،235741493336504428میلیارد تومانرسمایه در گردش صنعت

1،4561،024876638461460339میلیارد تومانحساب های دریافتنی

1،635992658794595585472میلیارد تومانموجودی مواد و کاال

جدول 4: مفروضات اساسی در پیش بینی درآمد رشکت های صنعت

واحدمناد
سال مالی 1401سال مالی 1400

غکورشغامرگغبشهرغکورشغامرگغبشهر

460135320420130360هزار تنحجم تولیدات روغن

139,460128,000153,000350,35032,000406,730ریال به ازای هر کیلوگرمنرخ فروش روغن

79,78066,50090,360261,000216,000290,625ریال به ازای هر کیلوگرمنرخ خرید روغن خام

)806()457()536()228()115()280(میلیارد تومانهزینه مالی

42,00042,00042,000267,000267,000267,000ریالنرخ دالر مؤثر

222126181421درصدحاشیه سود



تحلیل صنعت

آبـان مـاه 421400
ــاره 196 شــم

با توجه به توضیحات ارائه شده، سود کارشناسی شده و نسبت قیمت به درآمد پیشرو شرکت ها به شرح جدول 5 است.

در نمودار 20، روند تغییرات میانگین نسبت قیمت به درآمد برای نمادهای غبشهر و غمارگ و بازار سرمایه طی دوره های یک ساله منتهی به آبان ماه هر سال  نشان داده 

 شده است. همان طورکه مشاهده می شود، معموالً نسبت قیمت به درآمد در این صنعت باالتر از میانگین بازار سرمایه است.

از بزرگ ترین پتانس��یل های ش��رکت های صنعت روغن خوراکی می توان به گستردگی ش��بکه توزیع، برندهای شناخته شده، شتاب رشد اقتصادی، 

جهت گیری مثبت به سمت مصرف از تولیدات داخلی، منع واردات، کاهش قاچاق و افزایش به موقع نرخ های فروش اشاره کرد. همچنین پوشش ریسک 

ناشی از افزایش قیمت ارز، داشتن موجودی مناسب از مواد اولیه، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی ها و آزادسازی ارز تخصیصی نیز از این 

دسته اند. از جمله ریسک هایی که در خصوص این صنعت مطرح هستند، می توان به بهره برداری از منابع بانکی و داشتن هزینه  های مالی، باال بودن 

تعداد رقبای موجود در صنعت، ریس��ک مربوط به تأمین مواد اولیه، ریس��ک بروز مشکالت در خصوص سرمایه در گردش و احتمال رشد شدید قیمت 

روغن اش��اره کرد. در این زمینه می توان به افت حاشیه سود، قیمت گذاری دس��توری محصول های تولیدی، رقابت فزاینده در تخفیف های ارائه شده 

توسط تولیدکنندگان برای کسب سهم بازار و کاهش قدرت خرید خانوارها در سال های اخیر نیز اشاره کرد.

جدول 5: کارشناسی میزان سودآوری و نسبت قیمت به درآمد پیرشو رشکت ها

مناد
سود 1400

 )برحسب ریال(
سود 1401 

)برحسب ریال(
قیمت فعلی

)برحسب ریال(
نسبت قیمت به درآمد پیرشو تحلیلی

4,1607,62144,0007/5غکورش

2,7574,59024,0005/8غبشهر

1,0712,03428,00014غامرگ

منودار 20: مقایسه روند تغییرات میانگین نسبت قیمت به درآمد در منادهای غبشهر و غامرگ و بازار رسمایه

 

 
 سرمایه بازارغمارگ و  و غبشهر نمادهایدر به درآمد  متینسبت قمیانگین  راتییتغ روند سهیمقا: 20نمودار 

 

 یبرنرردها ع،یررشربکه توز یبره گسررتردگ ترروانمی صررنعت روغرن خرروراکی هایشررکت هایپتانسرریل تررینبزرگاز 
 کاهش قاچرا ، واردات، منع یداخل داتیمصرف از تول تمثبت به سم گیریجهت ،یرشد اقتصاد شتاب ،شدهشناخته

 یارز، داشرتن موجرود مرتیق از افرزایش یناش سکیپوشش راشاره کرد. همچنین فروش  هاینرخ موقعبه شیافزا و
. از انددسرتهنیز از ایرن  یصیارز تخص آزادسازی وها ارزیابیافزایش سرمایه از محل مازاد تجدید  ه،یولمناسب از مواد ا

و داشرتن  یاز منرابع برانک بررداریبهرهبره  تروانمی ،مطررح هسرتندصرنعت  نیرا خصوص ی که درهایریسکجمله 
برروز مشرکالت  سرکیر ،هیمواد اول تأمینمربوط به  سکیر موجود در صنعت، یتعداد رقباباال بودن  ،یمال هاینهیهز
 هیافرت حاشرتروان بره اشاره کرد. در این زمینه میروغن  متیق دیاحتمال رشد شد و در گردش هیسرماخصوص  در

 یبررا دکنندگانیتول توسطشده ارائه هاییفتخفدر  ندهیرقابت فزا، یدیتول هایمحصول یدستور گذارییمتق ،سود
 .رداشاره کنیز  ریاخ هایسالخانوارها در  دیکاهش قدرت خر و کسب سهم بازار
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خالصه عملکرد بورس

آبـان مـاه 441400
ــاره 196 شــم

گزارش آمار معامالت بورس اوراق بهادار تهران در مهرماه  1400

کارشناس بازار بورس تهران
سمیه اسکندرپور

کارشناس بازار بورس تهران
سمیه اسفندیاری

طی18روزکاریمهرماه1400،ارزشمعامالتدرمقایسهباشهریورماه1400،معادل51درصدکاهشیافتوتقریباًاز۲04هزارمیلیاردتومانبهحدود

100هزارمیلیاردتومانرسید.همچنین،حجمسهاممعاملهشدهازحدود۲41میلیاردسهمبهحدود11۲میلیاردسهم،معادل54درصدکاهشیافت.

ازابتدایسالتاکنون،حجموارزشمعامالتبازارسهام)اولودوم(بهترتیبحدود883میلیاردسهمو۶01هزارمیلیاردتومانبودهاست.درمهرماه1400در

مقایسهباشهریورماه1400،دفعاتمعامالتبازارسهاممعادل54درصدکاهشیافتوازحدود30میلیارددفعهبهحدود13/9میلیارددفعهرسید.ارزشبازاردر

پایانمهرماه1400درمقایسهباشهریورماه1400،درحدود۲00هزارمیلیاردتومانبرابربا4درصدافزایشیافتوتقریباًاز5،57۲هزارمیلیاردتومانبهحدود

5،77۲هزارمیلیاردتومانرسید.درصدگردشمعامالتدرمهرماه1400،بهرقم1رسیدکهدرمقایسهباماهقبل58درصدکاهشداشتهاست.میزانبازدهکل

بورسازابتدایسالتاکنون11درصدبودهاست.نسبتقیمتبهدرآمد1۲ماهگذشته)Trailing12Months(P/Ettm((،بهرقم8/59رسید.

نگاهی به بازار
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ارزش معامله شاخص كل

واحد-شاخصمیلیارد ریال -ارزش معامالت

ارزش معامالت )میلیارد ریال(

درصد تغییراتمهر 1399مهر 1400نام بازار

8-18,72120,350بازار اوراق بدهی

49-8291,623بازار اوراق مشتقه

56-735,0441,653,574بازار سهام

بازار صندوق های رسمایه گذاری 
قابل معامله در بورس

249,532229,0719

47-1,004,1261,904,618جمع کل بازارها
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 (الیر اردیلی)م معامالت ارزش
 اترییتغ درصد 1399 مهر 1400 مهر بازار نام

 8- 20،350 18،721 بدهی اوراق بازار
 49- 1،623 829 مشتقه اوراق بازار

 56- 1،653،574 735،044 سهام بازار
 9 229،071 249،532 بورس در معاملهقابل یگذارهیسرما یهاصندوق بازار

-47 1,904,618 1,004,126 بازارها كل جمع  
 

 

%1/86؛ بازار اوراق بدهي
%0/08؛ بازار اوراق مشتقه

%73/20؛ بازار سهام

%24/85؛ بازار صندوق هاي قابل معامله

بازار اوراق بدهي
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بازار صندوق هاي قابل معامله
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خالصه عملکرد بورس

نـخـســـتـیـن رســانـه
45بـازار ســرمـایـه ایـران

درصد تغییر ساالنه )ماه جاری نسبت به انتهای سال قبل(درصد تغییر ماهانهانتهای سال 3199 شهریور 301400 مهر 1400نام شاخص

1,436,3571,386,4511,307,7073/609/84شاخص کل

0/47-1,826,0391,790,6391,834,6161/98شاخص آزاد شناور

1,078,3481,024,524969,0995/2511/27شاخص بازار اول

2,811,7412,764,8352,602,7481/708/03شاخص بازار دوم

15/40-3/27-1,507,7511,558,7511,782,207مالی

1,330,4461,269,8991,154,2934/7715/26شاخص صنعت

56,66153,53049,5905/8514/26شاخص 50 رشکت فعال تر

77,24273,13968,5525/6112/68شاخص 30 رشکت بزرگ

9/67-4/39-397,263415,499439,802شاخص کل )هم وزن(

شاخص

شاخص کل )هم وزن(
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آبـان مـاه 461400
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معامالت دوره
حجم معامالت ماه

ماه جاری

)مهرماه 1400(

ماه گذشته

)شهریورماه 1400(
درصد تغییرات

57-94,238220,358میلیون سهمبازار سهام - اول و دوم

53-18/8040/36میلیون برگهبازار اوراق بدهی

1,577/6087/01713میلیون قراردادبازار اوراق مشتقه

24-15,87120,921میلیون یونیتبازار صندوق های قابل معامله

54-111,706241,406میلیونمجموع

درصد افزایش )کاهش( حجم معامالت دوره

7 
 

 3اسالید 

 معامالت دوره

 ماه معامالت حجم

 
 يجار ماه

 (1400 ماهمهر)
 گذشته ماه

 (1400 ماهوریشهر)
 راتییتغ درصد

 57- 220،358 94،238 سهم ونیلیم دوم و اول - سهام بازار
برگه ونیلیم بدهی اوراق بازار  18/80 40/36 -53 
 1713 87/0 1،577/60 قرارداد ونیلیم مشتقه اوراق بازار

 24- 20،921 15،871 تیونی ونیلیم معاملهقابل یهاصندوق بازار
-54 241,406 111,706 ونیلیم مجموع  
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(ریال)ارزش معامالت روزانه بازار سهام در ماه جاري 

مقایسه حجم معامالت دوره

7 
 

 3اسالید 

 معامالت دوره

 ماه معامالت حجم

 
 يجار ماه

 (1400 ماهمهر)
 گذشته ماه

 (1400 ماهوریشهر)
 راتییتغ درصد

 57- 220،358 94،238 سهم ونیلیم دوم و اول - سهام بازار
برگه ونیلیم بدهی اوراق بازار  18/80 40/36 -53 
 1713 87/0 1،577/60 قرارداد ونیلیم مشتقه اوراق بازار

 24- 20،921 15،871 تیونی ونیلیم معاملهقابل یهاصندوق بازار
-54 241,406 111,706 ونیلیم مجموع  

 
 

-57%

-53%

1713%

-24%

اول و دوم-بازار سهام

بازار اوراق بدهي

بازار مشتقه

بازار صندوق هاي قابل معامله

حجم معامالت دوره( كاهش)درصد افزایش 

111,706

241,406

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

ماه جاري ماه گذشته

مقایسه حجم معامالت دوره

مقایسه ارزش معامالت دوره )میلیارد ریال(

9 
 

 

 

-54%

-53%

-50%

-39%

اول و دوم-بازار سهام

بازار اوراق بدهي

بازار مشتقه

بازار صندوق هاي قابل معامله

ارزش معامالت دوره( كاهش)درصد افزایش 

1,004,126

2,036,950

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

ماه جاري ماه گذشته

(میلیارد ریال)مقایسه ارزش معامالت دوره 

0

10,000,000,000,000

20,000,000,000,000

30,000,000,000,000

40,000,000,000,000

50,000,000,000,000

60,000,000,000,000

70,000,000,000,000
(ریال)ارزش معامالت روزانه بازار سهام در ماه جاري 

حجم معامالت روزانه بازار سهام در ماه جاری

8 
 

 
 

 )میلیارد ریال( ماه معامالت ارزش

 
 يجار ماه

 (1400 ماهمهر)
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 54- 1،589،047 735،044 الیر اردیلیم دوم و اول - سهام بازار
 53- 39،562 18،721 الیر اردیلیم بدهی اوراق بازار
 50- 1،643 829 الیر اردیلیم مشتقه اوراق بازار

 39- 406،698 249،532 الیر اردیلیم معاملهقابل یهاصندوق بازار
 51- 2,036,950 1,004,126 الیر اردیلیم مجموع

0

10,000,000,000,000

20,000,000,000,000

30,000,000,000,000

40,000,000,000,000

50,000,000,000,000

60,000,000,000,000

70,000,000,000,000

حجم معامالت روزانه بازار سهام در ماه جاري
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ماه جاری

)مهرماه 1400(

ماه گذشته

)شهریورماه 1400(
درصد تغییرات

54-735,0441,589,047میلیارد ریالبازار سهام - اول و دوم

53-18,72139,562میلیارد ریالبازار اوراق بدهی

50-8291,643میلیارد ریالبازار اوراق مشتقه

39-249,532406,698میلیارد ریالبازار صندوق های قابل معامله

51-1,004,1262,036,950میلیارد ریالمجموع
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ارزش معامالت روزانه بازار سهام در ماه جاری )ریال(
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                                              دفعات معامالت ماه
ماه جاری

)مهرماه 1400(

ماه گذشته

)شهریورماه 1400(
درصد تغییرات

55-12,427,17227,461,875دفعهبازار سهام - اول و دوم

30-1,0271,468دفعهبازار اوراق بدهی

24-94,200124,114دفعهبازار اوراق مشتقه

46-1,331,9922,444,706دفعهبازار صندوق های قابل معامله

54-13,854,39130,032,163دفعهمجموع

مقایسه دفعات معامالت دورهدرصد افزایش )کاهش(  دفعات معامالت دوره

10 
 

 
 ماه معامالت دفعات

 
 يجار ماه

 (1400 ماهمهر)
 گذشته ماه

 (1400 ماهوریشهر)
 راتییتغ درصد

 55- 27،461،875 12،427،172 دفعه دوم و اول - سهام بازار
 30- 1،468 1،027 دفعه بدهی اوراق بازار
 24- 124،114 94،200 دفعه مشتقه اوراق بازار

 46- 2،444،706 1،331،992 دفعه معاملهقابل یهاصندوق بازار
-54 30,032,163 13,854,391 دفعه مجموع  

  

-55%

-30%

-24%

-46%

اول و دوم-بازار سهام

بازار اوراق بدهي

بازار مشتقه

بازار صندوق هاي قابل معامله

دفعات معامالت دوره( كاهش)درصد افزایش 
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10 
 

 
 ماه معامالت دفعات

 
 يجار ماه
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 گذشته ماه

 (1400 ماهوریشهر)
 راتییتغ درصد

 55- 27،461،875 12،427،172 دفعه دوم و اول - سهام بازار
 30- 1،468 1،027 دفعه بدهی اوراق بازار
 24- 124،114 94،200 دفعه مشتقه اوراق بازار

 46- 2،444،706 1،331،992 دفعه معاملهقابل یهاصندوق بازار
-54 30,032,163 13,854,391 دفعه مجموع  
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دفعات معامالت روزانه بازار سهام در ماه جاری

11 
 

 
 4اسالید 

 معامالت انباشته

 سال معامالت حجم

 
 1400 سال

01/01/1400 - 03/70/1400  
 1399 سال

01/01/1399 - 03/70/1399  راتییتغ درصد 

 30- 1،262،405 882،877 سهم ونیلیم دوم و اول - سهام بازار
 188 64/38 185/56 برگه ونیلیم بدهی اوراق بازار
0481 689/52 7،915/45 قرارداد ونیلیم مشتقه اوراق بازار  

271 43،492 98،595 تیونی ونیلیم معاملهقابل یهاصندوق بازار  
- 1,306,651 989,572 ونیلیم مجموع 42  
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دفعات معامالت روزانه بازار سهام در ماه جاري



خالصه عملکرد بورس

آبـان مـاه 481400
ــاره 196 شــم

حجم معامالت سال
سال 1400

1400/01/01 - 1400/07/30

سال 1399

1399/01/01 -1399/07/30
درصد    تغییرات

30-882,8771,262,405میلیون سهمبازار سهام - اول و دوم

185/5664/38188میلیون برگهبازار اوراق بدهی

7,915/45689/521048میلیون قراردادبازار اوراق مشتقه

98,59543,492127میلیون یونیتبازار صندوق های قابل معامله

24-989,5721,306,651میلیونمجموع

مقایسه حجم معامالت دوره درصد افزایش )کاهش( حجم معامالت دوره

12 
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ماه گذشته12حجم معامالت بازار در 

ارزش معامالت سال )میلیارد ریال(
سال 1400

1400/01/01-1400/07/30

سال 1399

1399/01/01-1399/07/30
درصد تغییرات

62-6,010,19715,860,260میلیارد ریالبازار سهام - اول و دوم

182,78063,950186میلیارد ریالبازار اوراق بدهی

32-8,04211,837میلیارد ریالبازار اوراق مشتقه

1,753,707840,693109میلیارد ریالبازار صندوق های قابل معامله

53-7,954,72616,776,740میلیارد ریالمجموع

مقایسه ارزش معامالت دوره )میلیارد ریال( درصد افزایش )کاهش( ارزش معامالت دوره

13 
 

 (الیر اردیلی)م سال معامالت ارزش

 
 1400 سال

01/01/1400 - 03/70/1400  
 1399 سال

01/01/1399 - 03/70/1399  راتییتغ درصد 

 62- 15،860،260 6،010،197 الیر اردیلیم دوم و اول - سهام بازار
 186 63،950 182،780 الیر اردیلیم بدهی اوراق بازار
 32- 11،837 8،042 الیر اردیلیم مشتقه اوراق بازار

 109 840،693 1،753،707 الیر اردیلیم معاملهقابل یهاصندوق بازار
 53- 16,776,740 7,954,726 الیر اردیلیم مجموع
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 (الیر اردیلی)م سال معامالت ارزش

 
 1400 سال

01/01/1400 - 03/70/1400  
 1399 سال

01/01/1399 - 03/70/1399  راتییتغ درصد 

 62- 15،860،260 6،010،197 الیر اردیلیم دوم و اول - سهام بازار
 186 63،950 182،780 الیر اردیلیم بدهی اوراق بازار
 32- 11،837 8،042 الیر اردیلیم مشتقه اوراق بازار

 109 840،693 1،753،707 الیر اردیلیم معاملهقابل یهاصندوق بازار
 53- 16,776,740 7,954,726 الیر اردیلیم مجموع
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0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
18,000,000

1400سال  1399سال 

(میلیارد ریال)مقایسه ارزش معامالت دوره 

معامالت انباشته



خالصه عملکرد بورس

نـخـســـتـیـن رســانـه
49بـازار ســرمـایـه ایـران

ارزش معامالت بازار در 12 ماه گذشته )ریال(

14 
 

 
 سال معامالت دفعات

 1400 سال  
01/01/1400 - 03/70/1400  

 1399 سال
01/01/1399 - 03/70/1399  راتییتغ درصد 

 57- 227،676،484 98،049،904 دفعه دوم و اول - سهام بازار
 52- 13،162 6،252 دفعه بدهی اوراق بازار
 142 263،391 637،703 دفعه مشتقه اوراق بازار

 41 7،271،891 10،245،286 دفعه معاملهقابل یهاصندوق بازار
 54- 235,224,928 108,939,145 دفعه مجموع

 

0
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(ریال)ماه گذشته 12معامالت بازار در ارزش

مقایسه دفعات معامالت دورهدرصد افزایش )کاهش(  دفعات معامالت دوره

15 
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دفعات معامالت بازار در 12 ماه گذشته
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                                                دفعات معامالت سال
سال 1400

1400/01/01-1400/07/30

سال 1399

1399/01/01-1399/07/30
درصد تغییرات

57-98,049,904227,676,484دفعهبازار سهام - اول و دوم

52-6,25213,162دفعهبازار اوراق بدهی

637,703263,391142دفعهبازار اوراق مشتقه

10,245,2867,271,89141دفعهبازار صندوق های قابل معامله

54-108,939,145235,224,928دفعهمجموع



خالصه عملکرد بورس

آبـان مـاه 501400
ــاره 196 شــم

دفعات )دفعه(ارزش )ریال(حجم )سهم، برگه، قرارداد، یونیت(بازارماه

مهر 1400

18,803,17318,720,917,563,2481,027بازار اوراق بدهی
1,577,597,483829,339,346,39694,200بازار اوراق مشتقه

94,238,157,720735,044,356,000,64112,427,172بازار سهام
15,871,126,731249,531,837,391,0831,331,992بازار صندوق های قابل معامله

111,705,685,1071,004,126,450,301,37013,854,391                                                       جمع

شهریور 1400

40,363,10539,562,137,980,2001,468بازار اوراق بدهی
86,999,8181,642,588,702,065124,114بازار اوراق مشتقه

220,357,646,4391,589,047,282,469,59027,461,875بازار سهام
20,921,347,785406,698,079,697,8192,444,706بازار صندوق های قابل معامله

241,406,357,1472,036,950,088,849,67030,032,163                                                       جمع

مرداد 1400

21,880,74621,760,783,980,282999بازار اوراق بدهی
47,673,882643,204,637,97355,451بازار اوراق مشتقه

124,235,886,704868,359,429,176,80812,528,338بازار سهام
12,637,511,321196,217,702,047,6731,038,551بازار صندوق های قابل معامله

136,942,952,6531,086,981,119,842,74013,623,339                                                       جمع

تیر 1400

25,765,63725,397,463,419,1421,105بازار اوراق بدهی
726,555,4951,060,951,535,65491,251بازار اوراق مشتقه

138,729,362,283954,874,478,420,61518,191,782بازار سهام
12,918,887,151209,321,500,473,5931,237,993بازار صندوق های قابل معامله

152,400,570,5661,190,654,393,849,00019,522,131                                                       جمع

خرداد 1400

18,893,20118,496,519,273,929331بازار اوراق بدهی
2,490,153,117974,918,293,80198,126بازار اوراق مشتقه

133,081,356,156711,030,846,512,85017,110,063بازار سهام
15,491,122,662288,872,639,234,7931,616,415بازار صندوق های قابل معامله

151,081,525,1361,019,374,923,315,37018,824,935                                                       جمع

اردیبهشت 1400

10,377,44510,319,484,604,957186بازار اوراق بدهی
2,983,600,8922,340,750,425,091109,968بازار اوراق مشتقه

76,569,340,412433,649,207,436,6995,132,860بازار سهام
12,546,595,133243,332,820,266,6391,424,723بازار صندوق های قابل معامله

92,109,913,882689,642,262,733,3866,667,737                                                       جمع

فروردین 1400

49,474,31848,522,739,800,2041,136بازار اوراق بدهی
2,864,874550,427,133,33064,593بازار اوراق مشتقه

95,664,791,785718,191,263,536,6205,197,814بازار سهام
8,208,050,077159,731,967,828,5561,150,906بازار صندوق های قابل معامله

103,925,181,054926,996,398,298,7106,414,449                                                       جمع

اسفند 1399

74,146,57973,779,884,467,8015,397بازار اوراق بدهی
2,914,9231,095,438,077,76170,238بازار اوراق مشتقه

136,466,963,643962,486,088,306,75914,124,801بازار سهام
14,332,981,889335,402,680,656,1302,298,917بازار صندوق های قابل معامله

150,877,007,0341,372,764,091,508,45016,499,353                                                       جمع

بهمن 1399

42,575,20642,518,609,755,1493,551بازار اوراق بدهی
669,660,8701,590,349,484,17290,434بازار اوراق مشتقه

201,615,932,9611,596,774,264,542,46018,141,316بازار سهام
12,726,858,524417,068,169,191,6763,451,073بازار صندوق های قابل معامله

215,055,027,5612,057,951,392,973,46021,686,374                                                       جمع

دی 1399

9,178,6269,193,696,895,733378بازار اوراق بدهی
18,283,8751,383,764,899,94886,237بازار اوراق مشتقه

186,987,319,5862,046,001,647,036,25029,169,227بازار سهام
9,230,718,261183,353,275,673,6291,866,829بازار صندوق های قابل معامله

196,245,500,3482,239,932,384,505,56031,122,671                                                       جمع

آذر 1399

28,506,35628,418,345,363,8031,632بازار اوراق بدهی
26,966,3842,712,377,329,081120,553بازار اوراق مشتقه

316,302,755,4843,030,301,543,363,47040,869,745بازار سهام
10,598,260,394311,150,770,665,4983,737,445بازار صندوق های قابل معامله

326,956,488,6183,372,583,036,721,85044,729,375                                                       جمع

آبان 1399

14,833,73514,134,621,923,7821,512بازار اوراق بدهی
39,198,6963,015,454,958,25477,425بازار اوراق مشتقه

126,168,000,550995,360,574,807,51712,494,039بازار سهام
6,606,117,491182,435,260,833,6721,368,483بازار صندوق های قابل معامله

132,828,150,4721,194,945,912,523,22013,941,459                                                       جمع

معامالت 12 ماه گذشته
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51بـازار ســرمـایـه ایـران

بازار سهام

ماه جاری

)مهرماه 1400(

ماه گذشته

)شهریورماه 1400(

سال 1400

1400/01/01-1400/07/30

سال 1399

1399/01/01-1399/07/30

دفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجم

ام
سه

88,807671,50112,366,809190,4951,398,59827,238,478737,9294,977,40396,653,4871,185,60715,049,971224,486,325خرد

4,43352,98811,73010,944126,42929747,483509,78313,22736,544463,2926,008بلوک

5787,641615,95048,42032584,170461,7921,76621,45694,8566,119عمده و انتقالی

4202,91548,6272,96815,601222,77513,29461,2191,381,42418,798252,1423,178,032        حق تقدم

94,238735,04412,427,172220,3581,589,04727,461,875882,8776,010,19798,049,9041,262,40515,860,260227,676,484مجموع

* حجم میلیون سهم، ارزش میلیارد ریال.

مقایسه درصد افزایش )کاهش( ارزش معامالت ساالنه سهاممقایسه درصد افزایش )کاهش( حجم معامالت ساالنه سهام

19 
 

 6اسالید 

 معامالت به تفکیک زیرگروه بازارها

 سهام بازار

 
 

 يجار ماه
 (1400ماه مهر)

 گذشته ماه
 (1400ماه وریشهر)

 1400 سال
1400/ 10 / 10 -1400/ 70 / 03  

 1399 سال
1399/ 10 / 10 -1399/ 70 / 03  

 دفعات ارزش حجم دفعات ارزش حجم دفعات ارزش حجم دفعات ارزش حجم

هام
س

 

 224،486،325 15،049،971 1،185،607 96،653،487 4،977،403 737،929 27،238،478 1،398،598 190،495 12،366،809 671،501 88،807 خرد
 6،008 463،292 36،544 13،227 509،783 47،483 297 126،429 10،944 11،730 52،988 4،433 بلوک

 6،119 94،856 21،456 1،766 461،792 84،170 325 48،420 15،950 6 7،641 578 یانتقال و عمده
 3،178،032 252،142 18،798 1،381،424 61،219 13،294 222،775 15،601 2،968 48،627 2،915 420 تقدم حق        
 227,676,484 15,860,260 1,262,405 98,049,904 6,010,197 882,877 27,461,875 1,589,047 220,358 12,427,172 735,044 94,238 مجموع         

 .الیر اردیلیم ارزش سهم، ونیلیم حجم* 

  
 

 

 

-38%
30%

292%

-100% 0% 100% 200% 300% 400%

خرد

بلوک

عمده

حجم معامالت ساالنه سهام( كاهش)مقایسه درصد افزایش 

-67%

10%
387%

-100% 0% 100% 200% 300% 400% 500%

خرد

بلوک

عمده

ارزش معامالت ساالنه سهام( كاهش)مقایسه درصد افزایش 
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 6اسالید 

 معامالت به تفکیک زیرگروه بازارها

 سهام بازار

 
 

 يجار ماه
 (1400ماه مهر)

 گذشته ماه
 (1400ماه وریشهر)

 1400 سال
1400/ 10 / 10 -1400/ 70 / 03  

 1399 سال
1399/ 10 / 10 -1399/ 70 / 03  

 دفعات ارزش حجم دفعات ارزش حجم دفعات ارزش حجم دفعات ارزش حجم

ام
سه

 

 224،486،325 15،049،971 1،185،607 96،653،487 4،977،403 737،929 27،238،478 1،398،598 190،495 12،366،809 671،501 88،807 خرد
 6،008 463،292 36،544 13،227 509،783 47،483 297 126،429 10،944 11،730 52،988 4،433 بلوک

 6،119 94،856 21،456 1،766 461،792 84،170 325 48،420 15،950 6 7،641 578 یانتقال و عمده
 3،178،032 252،142 18،798 1،381،424 61،219 13،294 222،775 15،601 2،968 48،627 2،915 420 تقدم حق        
 227,676,484 15,860,260 1,262,405 98,049,904 6,010,197 882,877 27,461,875 1,589,047 220,358 12,427,172 735,044 94,238 مجموع         

 .الیر اردیلیم ارزش سهم، ونیلیم حجم* 

  
 

 

 

-38%
30%

292%

-100% 0% 100% 200% 300% 400%

خرد

بلوک

عمده

حجم معامالت ساالنه سهام( كاهش)مقایسه درصد افزایش 

-67%

10%
387%

-100% 0% 100% 200% 300% 400% 500%

خرد

بلوک

عمده

ارزش معامالت ساالنه سهام( كاهش)مقایسه درصد افزایش 

بازار اوراق بدهی

 

 

 

ماه جاری

)مهرماه 1400(

ماه گذشته

)شهریورماه 1400(

سال 1400

1400/01/01-1400/07/30

سال 1399

1399/01/01-1399/07/30

دفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجم

16,44816,37397424,94524,678419138,878137,6084,69152,16251,74812,508اوراق صکوک

2,2712,271334,8994,87374113,95613,9251,02812,21912,202654اوراق مشارکت

84762010,52010,01230832,72431,247533000اوراق گواهی اعتبار مولد

18,80318,7211,02740,36339,5621,468185,558182,7806,25264,38163,95013,162مجموع

* حجم هزار برگه، ارزش میلیارد ریال

بازار اوراق مشتقه

  
 
 

ماه جاری

)مهرماه 1400(

ماه گذشته

)شهریورماه 1400(

سال 1400

1400/01/01-1400/07/30

سال 1399

1399/01/01-1399/07/30

دفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجم

3,758826,78889,4575,0811,300,155122,83324,9815,980,638600,3816,21711,202,806213,552اختیار خرید و فروش

1,573,8392,551/554,74381,919342,4341,2817,890,4652,061,54237,322683,303633,04849,798اختیار فروش تبعی

0/00000/00000/000001,42341قرارداد آتی سهام

1,577,597829,33994,20087,0001,642,589124,1147,915,4468,042,180637,703689,52111,837,278263,391مجموع

* حجم هزار قرارداد، ارزش میلیون ریال

بازار صندوق های قابل معامله

ماه جاری

)مهرماه 1400(

ماه گذشته

)شهریورماه 1400(

سال 1400

1400/01/01-1400/07/30

سال 1399

1399/01/01-1399/07/30

دفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجم

15,871249,5321,331,99220,921406,6982,444,70698,5951,753,70710,245,28643,492840,6937,271,891صندوق رسمایه گذاری

* حجم میلیون یونیت، ارزش میلیارد ریال

معامالت به تفکیک زیرگروه بازارها



خالصه عملکرد بورس

آبـان مـاه 521400
ــاره 196 شــم

ارزش معامالت ماه جاری بورس های مناطق )میلیارد ریال(

استان
کل معامالتبازار اوراق بدهیبازار اوراق مشتقهبازار صندوق های رسمایه گذاریبازار سهام

ارزش فروشارزش خریدارزش فروشارزش خریدارزش فروشارزش خریدارزش فروشارزش خریدارزش فروشارزش خرید

میلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیارد ریال

522,531561,274131,096129,377827/77826/797,008/33349/00661,462691,827برخط-آنالین

178,111141,904103,105102,9861/572/5510,410/6117,721/91291,628262,615تهران

6,949/697,839/138,048/559,248/630/000/001,301/97650/0016,300/2017,737/76کیش

3,730/043,949/568/5011/400/000/000/000/003,738/553,960/96بازارگردانی الگوریتمی

4,415/062,511/711,031/63457/070/000/000/000/005,446/692,968/78اصفهان

2,070/701,907/72188/75249/830/000/000/000/002,259/452,157/55کرج 

2,557/671,836/92590/63626/270/000/000/000/013,148/292,463/20تربیز

1,813/961,816/561,215/401,059/580/000/000/000/003,029/372,876/14یزد

2,065/401,625/84177/35128/460/000/000/000/002,242/741,754/30مشهد

1,700/671,367/54271/00891/200/000/000/000/001,971/672,258/74رشت

1,329/431,144/93357/02441/110/000/000/000/001,686/441,586/04قم

773/361,119/47493/521,342/500/000/000/000/001,266/882,461/97زنجان

1,330/311,113/34157/95123/170/000/000/000/001,488/261,236/50شیراز

580/46726/6038/2134/740/000/000/000/00618/66761/35اردبیل

721/65725/91609/91257/520/000/000/000/001,331/55983/42قزوین

394/23554/81109/9019/890/000/000/000/00504/13574/71اهواز

418/23439/1050/9636/420/000/000/000/00469/19475/53کرمانشاه

142/66416/510/021,562/060/000/000/000/00142/681,978/58بابلرس

335/34365/0116/248/040/000/000/000/00351/58373/05ارومیه 

277/82362/384/670/250/000/000/000/00282/49362/64بابل

540/53359/99100/9064/580/000/000/000/00641/43424/57بندر عباس

213/36302/7533/8030/790/000/000/000/00247/16333/54ساری

227/65233/5212/0713/990/000/000/000/00239/72247/51کرمان

130/22181/0429/073/800/000/000/000/00159/30184/84کاشان

708/46155/2025/5712/120/000/000/000/00734/03167/32اراک

318/42148/201,518/30311/590/000/000/000/001,836/72459/79همدان

143/14113/0059/4652/430/000/000/000/00202/61165/44سنندج

50/40111/900/090/000/000/000/000/0050/49111/90بروجرد

66/2791/331/0214/720/000/000/000/0067/29106/05سمنان

180/8468/291/190/140/000/000/000/00182/0368/42آمل

27/6963/87149/59138/360/000/000/000/00177/29202/23سبزوار

7/5251/770/290/100/000/000/000/007/8251/87خرم آباد

22/8542/797/210/680/000/000/000/0030/0543/47رفسنجان

18/2841/430/180/150/000/000/000/0018/4641/58زاهدان

40/3738/2010/000/000/000/000/000/0050/3738/20گرگان

18/8117/920/080/020/000/000/000/0018/8917/94نوشهر

56/109/150/000/040/000/000/000/0056/109/19شاهرود

13/418/158/500/000/000/000/000/0021/918/15شهرکرد

7/032/410/0026/890/000/000/000/007/0329/31بیرجند

2/061/623/360/080/000/000/000/005/421/70بوشهر

2/280/600/000/000/000/000/000/002/280/60بجنورد

0/570/000/000/000/000/000/000/000/570/00نیشابور

735,044735,044249,532249,53282982918,72118,7211,004,1261,004,126جمع کل

معامالت مناطق )خرید-فروش(



خالصه عملکرد بورس

نـخـســـتـیـن رســانـه
53بـازار ســرمـایـه ایـران

ارزش معامالت سال جاری بورس های مناطق )میلیارد ریال(

استان
کل معامالتبازار اوراق بدهیبازار اوراق مشتقهبازار صندوق های رسمایه گذاریبازار سهام

ارزش فروشارزش خریدارزش فروشارزش خریدارزش فروشارزش خریدارزش فروشارزش خریدارزش فروشارزش خرید

میلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیارد ریال

3,856,5874,035,9391,024,6461,030,5086,1125,9819,1515,1944,896,4965,077,621برخط-آنالین

1,860,5051,675,742647,484648,9321,9292,062157,579164,4452,667,4972,491,181تهران

67,72188,81615,40413,6030/330/0000714,60511,98397,731114,402کیش

33,42826,363283160/000/000/000/0033,45626,679بازارگردانی الگوریتمی

28,19325,8729,1119,1560/090/000/000/0037,30435,029اصفهان

21,23018,0945,2385,8610/000/001,210/500/9327,67823,956تربیز

19,92817,97811,28810,2330/220/000/000/0031,21628,212یزد

15,38917,1083,1061,4910/000/000/000/0018,49518,599کرج 

18,35317,0482,0271,7150/010/000/00928/0120,38019,690مشهد

15,37012,7847,4037,6260/000/0050/000/0022,82320,411رشت

6,9747,6161,8871,0670/000/000/000/008,8608,683قزوین

9,0297,4981,5611,5260/040/000/000/0010,5909,024شیراز

8,6217,4211,8882,2750/060/000/000/0010,5099,696زنجان

6,4217,0222,4205680/000/000/000/008,8417,589همدان

6,1155,6642,2012,3580/000/000/000/008,3168,022قم

3,1354,9194836420/000/00130/00130/003,7485,691اردبیل

4,4414,5508067060/570/000/000/005,2485,257کرمانشاه

1,4014,0022,6924,7540/000/000/000/004,0948,756بابلرس

3,0473,6911771960/000/000/000/003,2243,887ارومیه 

3,2123,2453603910/000/000/000/003,5723,636ساری

3,0093,0392691000/000/000/0099/353,2783,239اهواز

2,9142,7662737420/000/000/000/003,1873,508کرمان

2,2762,1992712100/000/000/000/002,5462,409بندر عباس

2,2292,1064295030/000/000/000/002,6582,608بابل

3,3022,04310,8646,9620/000/0054/480/0014,2209,005اراک

1,2661,2441311110/000/000/000/001,3971,356کاشان

1,1841,0826126340/000/000/000/001,7971,715سبزوار

7438601281330/000/000/000/00871993سمنان

7347212442520/000/000/000/00977973سنندج

96947822240/000/000/000/00991502آمل

224442101370/000/000/000/00325478زاهدان

1803913620/000/000/000/00215394رفسنجان

2782760/10/00/000/000/000/00278276بروجرد

2582611270/000/000/000/00260288بیرجند

27323724190/000/000/000/00297256گرگان

1931957100/000/000/000/00200205خرم آباد

871202650/000/000/000/00113125شهرکرد

731200/260/560/000/000/000/0074120نوشهر

31630/000/000/000/000/000/003163بجنورد

543580/000/080/000/000/000/0054358ماکو

955358100/000/000/000/0015263بوشهر

209500/00/20/000/000/000/0020950شاهرود

26190/00/00/000/000/000/002619دورود

10/100/00/00/000/000/000/0010نیشابور

6,010,1976,010,1971,753,7071,753,7078,0428,042182,780182,7807,954,7267,954,726جمع کل

معامالت مناطق )خرید- فروش(



خالصه عملکرد بورس

آبـان مـاه 541400
ــاره 196 شــم

ارزش معامالت صندوق های رسمایه گذاری- میلیارد ریال
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 الیر اردیلیم-يگذارهیسرما يهاارزش معامالت صندوق

 
 

 10اسالید 

 نمادها
 معامالت خرد( -هاي ماه )بازار سهامبرترین

 معامله ارزش نیشتریب

 معامله ارزش نماد شركت نام
 (الیر اردیلی)م

 معامالت كل از درصد

9/4 32،864 شپنا پاالیش نفت اصفهان  
7/3 24،633 شبندر پاالیش نفت بندرعباس  

9/2 19،396 فسبزوار پارس فوالد سبزوار  
6/2 17،264 کدما دماوند معدنی  

4/2 15،867 فملی ایران مس صنایع ملی  
3/2 15،816 کاال بورس کاالی ایران  
2/2 15،013 برکت گروه دارویی برکت  

 

 

0
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20,000
30,000
40,000
50,000
60,000

معامالت بازار مشتقه )اختیار خرید و فروش و صندوق ها(
آمار معامالت مقایسه ای ماه جاری و ماه گذشته - بازار 
مشتقه - اختیار خرید و فروش به تفکیک سهام پایه

درصد تغییرات                                                              ماه گذشته                                                ماه جاری

سهام پایه موضوع قرارداد
حجم

)قرارداد(
ارزش معامالت
)میلیارد ریال(

حجم
)قرارداد(

ارزش معامالت
)میلیارد ریال(

         حجم                              ارزش

32-35-2,550,5754313,936,172638ایران  خودرو
33-766,824112606,84316826سایپا

70-22-152,59527196,31787بانک ملت
75-11-77,565787,04127بانک صادرات ایران

21-15-51,0731459,76318بانک تجارت
79-34-35,553654,02228بانک  پارسیان 

36-11-35,6184540,23670ملی  صنایع  مس  ایران  
85-73-10,509839,01857فرآوری معدنی اپال کانی پارس

24-36,6167534,736995پاالیش نفت اصفهان
67-6-10,206510,85115مخابرات ایران

20,853415,41718285127فوالد مبارکه اصفهان
51-61-1,01842,6348پاالیش نفت تهران

67-56-92462,09119پاالیش نفت بندر عباس
59-32-1,361102,00825گسرتش نفت و گاز پارسیان

2,725141,826104947س. نفت و گاز و پرتوشیمی تأمین
1,223570847316گروه مپنا )سهامی عام(

97563322194217رسمایه گذاری  غدیر )هلدینگ (
1,23182963316182معدنی  و صنعتی  چادرملو
93-85-3502352معدنی و صنعتی گل گهر

6762217121294فوالد خوزستان
39-160115911صنایع پرتوشیمی خلیج فارس

36-26-3,758,3158275,080,9221,300جمع کل

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

نام صندوق
                             درصد تغییرات                                              ماه گذشته                                                ماه جاری

ارزشحجمارزش)میلیارد ریال(حجم )یونیت(ارزش )میلیارد ریال(حجم )یونیت(

31-31-6,027,914,43860,7728,699,787,79287,639کمند
55-50-665,991,83651,6131,341,698,984113,489پاالیش

4,334,797,25843,6773,788,916,91938,1291415امین یکم
30-31-771,312,71123,8441,125,031,78734,213کیان

64-58-169,174,86820,857407,478,17557,251دارا یکم
43-43-1,070,455,47310,7891,870,443,51318,861پارند
40-41-723,858,56010,4571,233,931,20917,558افران
13-13-601,296,4626,064687,864,0156,941کارین
11-423,774,1274,897426,092,9484,842فردا
56-52-43,139,4703,34590,473,7197,543رسو
229,400,3662,952171,235,3692,1743436سپر

272,507,7622,743175,050,3311,7685655سپاس
44-45-105,810,3571,407192,656,3402,511یاقوت
59-60-72,448,5831,278180,489,4723,132تصمیم
88,111,48888978,263,552813139هامی
48-49-63,312,230766123,721,6901,478خاتم

75-73-3,002,99061211,181,3232,456کاردان
65-61-57,649,663590147,746,6941,662ارزش
53,978,4325555,458,92656889897مانی

--52,200,00052200زیتون
80-79-1,568,7842787,542,8141,369فیروزه
71-71-21,056,69921272,154,425728ارمغان
89-89-5,612,15014150,244,8211,250فیروزا
59-57-11,257,38314026,360,054341وبازار

58-55-578,044871,288,769205افق ملت
52-48-195,65220376,65742بذر

82-80-163,81517840,00692صنوین
81-81-504,40462,637,10831ثهام
98-98-52,72632,380,373124نگین

39-24-15,871,126,731249,53220,921,347,785406,698جمع کل
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نـخـســـتـیـن رســانـه
55بـازار ســرمـایـه ایـران

برترین های ماه )بازار سهام- معامالت خرد(

بیشرتین ارزش معامله

منادنام رشکت
ارزش معامله
)میلیارد ریال(

درصد از کل 
معامالت

32,8644/9شپناپاالیش نفت اصفهان
24,6333/7شبندرپاالیش نفت بندرعباس

19,3962/9فسبزوارپارس فوالد سبزوار
17,2642/6کدمامعدنی  دماوند

15,8672/4فملیملی  صنایع  مس  ایران  
15,8162/3کاالبورس کاالی ایران
15,0132/2برکتگروه دارویی برکت

بیشرتین حجم معامله

حجم معاملهمنادنام رشکت
)میلیون سهم(

درصد از کل 
معامالت

5,4736/1خودروایران  خودرو

5,1955/8خساپاسایپا

4,1084/6خبهمنگروهبهمن

3,6314/1شبندرپاالیش نفت بندر عباس

3,2773/7خپارسپارس  خودرو

2,9903/4خگسرتگسرتش  رسمایه گذاری  ایران  خودرو

2,5652/9وسکرمانس. سهام عدالت استان کرمان

بیشرتین بازدهی )شامل افزایش رسمایه ها و سودهای نقدی(

بازدهی )درصد(قیمت انتهاقیمت ابتدامناد

29,41045,30054دروز
18,62026,93045خنصیر
5,3807,74044ومللت

27,02037,13037غشصفا
81,040110,25036خراسان
50,23065,06030شخارک
41,99052,05024شاراک

کمرتین بازدهی )شامل افزایش رسمایه ها و سودهای نقدی(
بازدهی )درصد(قیمت انتهاقیمت ابتدامناد
42-250,990145,660بکاب
41-384,79075,150انرژی1
40-165,88098,870کدما

39-9,7405,990سیالم
36-21,33013,590خزر

35-29,40019,180کساپا
32-5,9104,035کرسام
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باز
92%

بسته
8%

 (ينقد يسودها و هاهیسرما شیافزا)شامل  يبازده نیكمتر

ابتدا متیق نماد انتها متیق  )درصد( يبازده   

 42- 145،660 250،990 بکاب
1یانرژ  384،790 75،150 -41 

 40- 98،870 165،880 کدما
المیس  9،740 5،990 -39 

 36- 13،590 21،330 خزر
 35- 19،180 29،400 کساپا
 32- 4،035 5،910 کسرام

 بازار کیتفک به نمادها تیوضع
 جمع بسته باز بازار
514 اول  13 815  
 221 31 190 دوم
 379 44 335 جمع

وضعیت منادها به تفکیک بازار

جمعبستهبازبازار

14513158اول

19031221دوم

33544379جمع

منادهایی که بیشرت از یک ماه بسته هستند

علت توقفتاریخ توقفمناد

1398/02/04آکنتور
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

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه )تصویب صورت های مالی(، مجمع عمومی فوق العاده )تغییر رسمایه(1400/04/28 بورس
برگزاری مجمع عمومی فوق العاده )تغییر رسمایه(1400/05/23 شنفت
برگزاری مجمع عمومی فوق العاده )تغییر رسمایه(1400/06/01 قهکمت
تعلیق مناد معامالتی1398/03/22 وانصار

تعلیق مناد معامالتی1400/03/01 وساربیل
تعلیق مناد معامالتی1400/03/04 وسبوشهر
تعلیق مناد معامالتی1400/06/01 وسخراج

تعلیق مناد معامالتی1400/06/01 وسخراش
تعلیق مناد معامالتی1400/06/01 وسخوز

تعلیق مناد معامالتی1400/03/01 وسفارس
تعلیق مناد معامالتی1400/03/01 وسکهبو

تعلیق مناد معامالتی1400/05/09 وسگلستا
تعلیق مناد معامالتی1400/05/09 وسلرستا
تعلیق مناد معامالتی1400/05/23 وسامزن
تعلیق مناد معامالتی1400/03/01 وسمرکز
تعلیق مناد معامالتی1400/06/01 وسهرمز
تعلیق مناد معامالتی1400/06/01 وسیزد

تعلیق مناد معامالتی1400/03/01 وسیستا
تعلیق مناد معامالتی1400/03/01 وسیالم
تعلیق مناد معامالتی1400/03/02غدشت

نمادها



خالصه عملکرد بورس

آبـان مـاه 561400
ــاره 196 شــم

نسبت قیمت به درآمد 12 ماه گذشته

نام صنعت

  P/E )T.T.M(

تعداد رشکت
دوره جاری

1400/07/30
دوره گذشته
1400/06/31

درصد افزایش )کاهش(

18/43/9116/2استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

153/250/75/0استخراج سایر معادن

14/8-1117/720/8انبوه سازی، امالک و مستغالت

17/2-119/924/0انتشار و چوب

4/5-105/96/2بانک ها و مؤسسات اعتباری

6/1-76/16/5بیمه و بازنشستگی

3/2-515/916/4حمل و نقل

114/711/923/7خرده فروشی

---25خودرو و ساخت قطعات

5/6-916/417/3رایانه و فعالیت های وابسته به آن

23/4-410/313/4زراعت و خدمات وابسته

10/1-18/29/1زغال سنگ

50/5-1119/8242/1ساخت رادیو، تلویزیون و دستگاه ها و وسایل

17/8-1111/413/8سایر محصوالت کانی غیرفلزی

3/6-812/813/3سایر واسطه گری های مالی

15/6-299/911/7سیامن، آهک و گچ

314/613/012/0عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

77/26/68/2فرآورده های نفتی

5/4-815/616/4فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط

12/3-226/06/8فلزات اساسی

10/0-232/335/9فنی مهندسی

12/5-1022/926/2قند و شکر

17/5-610/512/7کاشی و رسامیک

3/8-88/58/8کانه های فلزی

78/68/33/8الستیک و پالستیک

813/513/50/1ماشین آالت و تجهیزات

11/2-812/614/1ماشین آالت و دستگاه های برقی

147/546/32/5محصوالت چوبی

278/68/07/2محصوالت شیمیایی

7/2-2115/516/7محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

619/619/12/8محصوالت فلزی

18/9-315/719/4محصوالت کاغذی

7/2-314/415/5مخابرات

---1منسوجات

7/1-2412/613/5مواد و محصوالت دارویی

5/9-3008/69/1جمع کل

 P/E (T.T.M)نسبت

*** نسبت قیمت به درآمد 12 ماه گذشته )Trailing12Months(P/E  ttm((، حاصل تقسیم قیمت پایانی روز محاسبه به درآمد 4 فصل گذشته شرکت های پذیرفته شده 
در بورس اوراق بهادار تهران در گزارش های اعالم شده در سامانه کدال است.
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سود نقدی و بازده

صنعت
تعداد 
رشکت

سود نقدی
)میلیون ریال(

درآمد واقعی 
)میلیون ریال(

تعداد سهام 
)میلیون سهم(

متوسط سود نقدی 
هر سهم )ریال(

متوسط درآمد واقعی 
هر سهم )ریال(

درصد تقسیم 
سود

بازده صنعت از 
ابتدای سال

1268,500254,10030089584710662/0ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی

451,248,11258,575,71039,7381,2901,4748745/1عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

26909,009,7541,281,251,670528,7301,7192,4237139/3محصوالت شیمیایی

5317,550,000516,796,000243,7501,3032,1206129/7رشکت های چندرشته ای صنعتی

10307,431,893499,601,316252,5681,2171,9786229/1استخراج کانه های فلزی

1187,994234,2502477609478022/3دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش

22298,991,041923,685,587622,0014811,4853212/4فلزات اساسی

8290,541,300495,191,774215,2881,3502,300598/6فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

00000006/5منسوجات

613,589,00047,888,50042,6003191,124284/4فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط

2776,434,56094,680,07543,5391,7562,175813/2مواد و محصوالت دارویی

55,709,2719,202,1125,6801,0051,620622/6زراعت و خدمات وابسته

122,000210,320220100956101/0استخراج سایر معادن

00000000/0ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه گیری

3/6-1817,046,10433,105,98336,20347191451محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

4/0-16,000,00020,120,00040,00015050330خدمات فنی و مهندسی

4/3-610,415,84536,792,99954,40619167628بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتامعی

4/5-822,291,00033,705,35049,60044968066رایانه و فعالیت های وابسته به آن

13/4-630,935,890518,709,237712,227437286بانک ها و مؤسسات اعتباری

15/2-257,936,00061,293,60079,20073277495مخابرات

15/4-53,713,05213,245,81248,1017727528ماشین آالت و دستگاه های برقی

16/2-85,181,68516,202,59411,3544561,42732ماشین آالت و تجهیزات

18/7-59,639,23413,872,59513,8126981,00469الستیک و پالستیک

19/3-32,227,9817,556,56210,79020670029ساخت محصوالت فلزی

21/5-197,534,07944,613,543205,3793721717خودرو و ساخت قطعات

21/5-2251,627,34160,761,38435,9551,4361,69085سیامن، آهک و گچ

21/6-616,833,35047,635,20040,4254161,17835رسمایه گذاری ها

21/9-1750,6007,239,1208,3409086810اطالعات و ارتباطات

22/6-42,995,4204,034,55257,288527074انبوه سازی، امالک و مستغالت

23/2-41,188,9804,614,26012,3409637426سایر واسطه گری های مالی

23/6-114,100,00016,080,0003,0004,7005,36088خرده فروشی، به استثنای وسایل نقلیه موتوری

25/0-44,767,28021,194,97024,04019888222حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

25/7-1703,0001,086,8751853,8005,87565استخراج زغال سنگ

27/8-0000000استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

30/2-63,288,1456,110,5393,0681,0721,99254کاشی و رسامیک

30/5-2874,507960,4625251,6651,82991قند و شکر

32/6-31,108,5861,667,74611,9749313966محصوالت کاغذی

33/9-77,317,05012,439,3318,9638161,38859سایر محصوالت کانی غیرفلزی

36/8-0000000انتشار، چاپ و تکثیر

51/8-121,600203,4001,8001211311محصوالت چوبی

2592,549,480,1544,910,817,5273,463,6367361,4185210/7جمع کل

ارزش بازار
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آبـان مـاه 581400
ــاره 196 شــم

ارزش بازار صنایع 

ارزش اسمی )میلیارد ریال(تعداد رشکتنام صنعت
دوره جاری

)میلیارد ریال(
1400/07/28

دوره گذشته
)میلیارد ریال(
1400/06/31

درصد افزایش )کاهش(درصد از کل

33633,40614,351,87612,879,67024/911/4محصوالت شیمیایی
24696,10111,191,05310,732,98219/44/3فلزات اساسی

11317,3525,902,6245,603,40510/25/3استخراج کانه های فلزی
6382,7305,242,7364,792,6609/19/4رشکت های چندرشته ای صنعتی

8462,4423,482,2873,420,4056/01/8فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
4/4-11961,7263,352,3963,506,8465/8بانک ها و مؤسسات اعتباری

2/2-413,381,7333,143,9433,215,8185/4رسمایه گذاری ها
2/0-28850,9451,715,3421,750,0653/0خودرو و ساخت قطعات

2/5-2967,7381,367,4111,402,6622/4مواد و محصوالت دارویی
8/7-2107,200903,888989,9681/6مخابرات

3/8-872,300850,121883,5971/5فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
439,738777,079713,3591/38/9عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

9/2-3149,489766,034843,3901/3سیامن، آهک و گچ
1/2-2251,988663,379671,1131/1محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

8/9-240,200655,168719,3641/1خدمات فنی و مهندسی
5/7-971,544568,720603,3231/0رایانه و فعالیت های وابسته به آن
0/4-526,564371,868373,2250/6حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
9/5-1382,837310,614343,2850/5انبوه سازی، امالک و مستغالت

6/1-7101,638270,485288,0260/5بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتامعی
8/9-857,091245,695269,5750/4ماشین آالت و دستگاه های برقی

10/4-1012,229213,352238,1820/4ماشین آالت و تجهیزات

12/7-1128,324174,443199,9120/3سایر محصوالت کانی غیرفلزی

5/8-55,680165,418175,5510/3زراعت و خدمات وابسته
2/2-13,000155,880159,4200/3خرده فروشی، به استثنای وسایل نقلیه موتوری

3/1-716,906146,266151,0010/3الستیک و پالستیک
4/7-1014,152129,993136,3530/2قند و شکر

12/8-649,754113,150129,7500/2ساخت محصوالت فلزی
1/0-821,50079,54180,3100/1سایر واسطه گری های مالی

11/1-66,99078,76888,6190/1کاشی و رسامیک
18,34067,97167,3040/11/0اطالعات و ارتباطات

18/3-124753,82165,8650/1دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
8/1-19,00049,23053,5500/1استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

6/8-312,42446,77850,1850/1محصوالت کاغذی
4/9-130046,34448,7140/1ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی

112712,52111,3720/010/1منسوجات
11,80012,06012,0240/00/3محصوالت چوبی

0/3-118510,64910,6760/0استخراج زغال سنگ
17/2-199010,39512,5530/0انتشار، چاپ و تکثیر
17/1-11,8479,64111,6350/0استخراج سایر معادن

12009,3139,3130/00/0ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه گیری
3798,648,75857,718,25255,715,026100/003/60                                       جمع کل

ارزش بازار
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محصوالت شیمیایي
25%

فلزات اساسي
19%

استخراج كانه هاي فلزي
10%

فرآورده هاي نفتي, كک و سوخت هسته اي
9%

بانک ها و مؤسسات اعتباري
6%

يشركت هاي چندرشته اي صنعت
6%

مخابرات
6%

سایر
19%

57,718,252
55,715,026

51,000,000
53,000,000
55,000,000
57,000,000
59,000,000
61,000,000
63,000,000
65,000,000

(میلیارد ریال)دوره جاري  (میلیارد ریال)دوره گذشته 
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محصوالت شیمیایي
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فلزات اساسي
19%

استخراج كانه هاي فلزي
10%

فرآورده هاي نفتي, كک و سوخت هسته اي
9%

بانک ها و مؤسسات اعتباري
6%

يشركت هاي چندرشته اي صنعت
6%

مخابرات
6%

سایر
19%

57,718,252
55,715,026

51,000,000
53,000,000
55,000,000
57,000,000
59,000,000
61,000,000
63,000,000
65,000,000

(میلیارد ریال)دوره جاري  (میلیارد ریال)دوره گذشته 
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 55/1 1/4 833،000 50،000 16،660 اساسی فلزات خوزستان فوالد
 56/5 1/4 802،400 170،000 4،720 ایهسته سوخت و کك نفتی، هایفرآورده تهران نفت پاالیش

 57/7 1/3 725،271 207،043 3،503 اعتباری سساتؤم و هابانك ملت بانك
 58/9 1/1 653،200 40،000 16،330 مهندسی و فنی خدمات (عام سهامی) مپنا گروه

 59/8 0/9 537،570 27،000 19،910 صنعتی ایچندرشته هایشرکت بازنشستگی صندوق گذاریسرمایه
 60/7 0/9 530،311 301،656 1،758 قطعات ساخت و خودرو خودرو ایران

 61/6 0/9 498،256 20،238 24،620 گرم آب و بخار گاز، برق، عرضه فارس خلیج انرژی مبین
 62/4 0/8 489،000 60،000 8،150 مخابرات ایران مخابرات
 63/2 0/8 460،887 5،100 90،370 شیمیایی محصوالت شیراز پتروشیمی

 64/0 0/8 452،555 223،926 2،021 اعتباری مؤسسات و هابانك تجارت بانك
 64/8 0/8 438،986 950 462،090 شیمیایی محصوالت فناوران پتروشیمی

 65 65 37,379,963 2,933,255 - جمع كل                                                          
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ارزش بازار
                                                                                                                                                  ارزش بازار 30 رشکت بزرگ                                                                                        )تاریخ به روزرسانی: 1400/07/28(

قیمتنام صنعتنام رشکت
رسمایه 

)میلیون سهم(
ارزش بازار

)میلیارد ریال(
درصد تجمیعیدرصد از کل ارزش بازار

12,970287,0003,722,3906/46/4محصوالت شیمیاییصنایع پرتوشیمی خلیج فارس

10,550293,0003,091,1505/411/8فلزات اساسیفوالد مبارکه اصفهان

47,04060,0002,822,4004/916/7فلزات اساسیتوسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

13,530200,0002,706,0004/721/4فلزات اساسیملی  صنایع  مس  ایران  

22,730100,0002,273,0003/925/3استخراج کانه های فلزیمعدنی و صنعتی گل گهر

13,000142,0001,846,0003/228/5رشکت های چند رشته ای صنعتیرسمایه گذاری تأمین اجتامعی

28,03055,5001,555,6652/731/2استخراج کانه های فلزیمعدنی  و صنعتی  چادرملو

35,23040,5001,426,8152/533/7محصوالت شیمیاییگسرتش نفت و گاز پارسیان

12,92096,9801,252,9782/235/9رشکت های چند رشته ای صنعتیگروه مدیریت رسمایه گذاری امید

203,2606,0001,219,5602/138/0محصوالت شیمیاییپرتوشیمی پارس

14,54081,5001,185,0102/140/0محصوالت شیمیاییس. نفت و گاز و پرتوشیمی تأمین

16,13072,0001,161,3602/042/0رشکت های چندرشته ای صنعتیرسمایه گذاری  غدیر )هلدینگ (

189,8806,0001,139,2802/044/0محصوالت شیمیاییپرتوشیمی پردیس

110,2009,000991,8001/745/7محصوالت شیمیاییپرتوشیمی نوری

14,41065,520944,1431/647/4بانک ها و مؤسسات اعتباریبانک پاسارگاد

51,16018,000920,8801/649/0محصوالت شیمیاییپرتوشیمی جم

10,84084,000910,5601/650/5استخراج کانه های فلزیتوسعه  معادن  و فلزات 

11,88076,000902,8801/652/1فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ایپاالیش نفت اصفهان

6,600134,342886,6571/553/6فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ایپاالیش نفت بندر عباس

16,66050,000833,0001/455/1فلزات اساسیفوالد خوزستان

4,720170,000802,4001/456/5فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ایپاالیش نفت تهران

3,503207,043725,2711/357/7بانک ها و مؤسسات اعتباریبانک ملت

16,33040,000653,2001/158/9خدمات فنی و مهندسیگروه مپنا )سهامی عام(

19,91027,000537,5700/959/8رشکت های چندرشته ای صنعتیرسمایه گذاری صندوق بازنشستگی

1,758301,656530,3110/960/7خودرو و ساخت قطعاتایران  خودرو

24,62020,238498,2560/961/6عرضه برق، گاز، بخار و آب گرممبین انرژی خلیج فارس

8,15060,000489,0000/862/4مخابراتمخابرات ایران

90,3705,100460,8870/863/2محصوالت شیمیاییپرتوشیمی  شیراز

2,021223,926452,5550/864/0بانک ها و مؤسسات اعتباریبانک تجارت

462,090950438,9860/864/8محصوالت شیمیاییپرتوشیمی فناوران

2,933,25537,379,9636565-جمع کل



خالصه عملکرد بورس

آبـان مـاه 601400
ــاره 196 شــم

           نوع تأمین مالی - 1400

رشح
140013991398139713961395 تا انتهای دوره

میلیارد ریالدرصدمیلیارد ریال

504,57681640,550333,770216,749109,263167,170افزایش رسمایه ها )به جز تجدید ارزیابی ها(

40,3877146,53730,11112,4084,3071,734عرضه اولیه سهام

31,7005134,62020,36529,68016,25532,000انتشار اوراق بدهی

42,875715,6265,71112,83723,8629,242انتشار اوراق اختیار فروش تبعی

619,538100937,333389,957271,674153,687210,146                                                       جمع کل

تأمین مالی
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 16اسالید 
 تأمین مالي

 1400 - يمال نیتأم نوع           

 شرح
 1395 1396 1397 1398 1399 دوره يانتها تا 1400

 الیر اردیلیم درصد الیر اردیلیم

 167،170 109،263 216،749 333،770 640،550 81 504،576 ها(یابیارز دیجز تجد)به هاهیسرما شیافزا
 1،734 4،307 12،408 30،111 146،537 7 40،387 سهام هیاول عرضه
 32،000 16،255 29،680 20،365 134،620 5 31،700 یاوراق بده انتشار

 9،242 23،862 12،837 5،711 15،626 7 42،875 یفروش تبع اریاوراق اخت انتشار
 210,146 153,687 271,674 389,957 937,333 100 619,538 كل جمع                                                       
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روند افزایش رسمایه های ساالنه )میلیارد ریال(

کل افزایش رسمایهسال
مطالبات

و آورده نقدی
اندوخته ها 

و سود انباشته و رصف سهام
تجدید 
ارزیابی

1396109,26391,98217,281-

1397216,74949,653167,096-

1398647,47074,939258,831313,700

13991,580,072168,153472,397939,521

14001,092,223111,598392,978587,646

از محل انتشار عمومی اوراق بدهی از ابتدای سال

حجمتاریخ انتشارمنادنام اوراق بدهی
ارزش )میلیارد ریال( )میلیون برگه(

1400/01/141010,000صخودصکوک مرابحه خودرو
1400/03/301/51,500صیدکصکوک مرابحه صیدک
1400/04/081/21,200صگسرتصکوک اجاره صگسرت
1400/04/0955,000صبهمنصکوک مرابحه بهمن
1400/05/0577,000صملیصکوک اجاره صملی
1400/07/1977,000صمعادصکوک اجاره معادن

3231,700 جمع کل

رشکت های انتقالی از فرابورس به بورس از ابتدای سال )بدون لحاظ تأمین مالی برای بورس تهران(

منادنام رشکت
تاریخ 

عرضه اولیه
قیمت پایانی

درصد 

عرضه
رسمایه رشکت
)میلیارد ریال(

حجم
)میلیون سهم(

ارزش
)میلیارد ریال(

1400/06/035,8201/613,9003/620/8اتکامبیمه اتکایی امین

توسعه معادن و صنایع معدنی 
خاورمیانه

1400/04/2242,1700/5945,20010/6445/3میدکو

1400/02/279213/4196,107/20/30/3وسهرمزرسمایه گذاری استان هرمزگان

1400/02/0162,20015/841,3000/533/2شغدیرپرتوشیمی غدیر

15500                                     جمع کل

از محل انتشار عمومی اوراق اختیار فروش تبعی از ابتدای سال

کد فارسی منادمناد پایه
حجم میلیون

 )سهم-قرارداد(
ارزش)میلیارد ریال(

8102,217هتجار108وتجارت
213/51,953هرتان108شرتان
50502هخابر108اخابر

411896هخود108خودرو
240502هساپا108خساپا
100/51,109هشپنا108شپنا

5501,343هصادر108وبصادر
55504هفارس108فارس
2402,943هفملی108فملی
2853,635هفوال108فوالد
10251همراه108همراه

1,2802,007هبساز112ثبهساز
1,1002,010هامید112ثامید
652/23,001هنوین203ونوین
6983,001هقرن106قرن

444/458,001هبهمن207وبهمن
1,1259,001هخابر201اخابر

8,26542,875                           جمع کل

عرضه های اولیه سهام از ابتدای سال

منادنام رشکت
قیمت پایانی

)ریال(

ارزش عرضه  )میلیارد ریال(حجم عرضه  )میلیون سهم(درصد عرضهتاریخ عرضه

به صندوق هابه عمومبه صندوق هابه عمومبه صندوق هابه عمومبه صندوق هابه عموم

23,0001400/06/171400/06/2012260445,9821,011کیمیا تکآریان کیمیا تک

21,0001400/04/23131312,744سپیدسپید ماکیان

29,9501400/03/051400/03/0862178695,3312,060غکورشصنعت غذایی کورش

2,2001400/03/191400/03/2210415069330152ولکارلیزینگ کارآفرین

2,9901400/03/261400/03/291059004142,6911,237ومدیرگروه مدیریت ارزش رسمایه صندوق بازنشستگی کشوری

31,2501400/06/241560318,849فسبزوارپارس فوالد سبزوار

2,81840,387 جمع کل



خالصه عملکرد بورس

نـخـســـتـیـن رســانـه
61بـازار ســرمـایـه ایـران

ارزش معامالت
معامالت صنایع

نام صنعت

دوره جاری
1400/07/28

انباشته از ابتدای سال
درصد از کل دوره انباشتهدرصد از کل دوره جاری1400/07/28 حجم

)میلیون سهم(
ارزش

)میلیارد ریال(
حجم

)میلیون سهم(
ارزش

)میلیارد ریال(
4,090105,73857,083695,18214/411/6محصوالت شیمیایی

6,712102,02653,630791,97013/913/2فلزات اساسی
8,36680,68665,312767,22911/012/8فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

25,33273,343262,550661,89610/011/0خودرو و ساخت قطعات
2,11446,87120,036328,2956/45/5استخراج کانه های فلزی

2,61933,61126,048321,5544/65/4رشکت های چند رشته ای صنعتی
8,75832,399115,414430,4964/47/2بانک ها و مؤسسات اعتباری

1,44132,30813,227329,2464/45/5مواد و محصوالت دارویی
9,65224,11577,060204,3583/33/4رسمایه گذاری ها

1,86620,37415,328185,3912/83/1محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
1,08920,0287,39381,3752/71/4فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط

92018,01311,123199,0292/53/3سیامن، آهک و گچ
2,60714,75729,184124,7522/02/1انبوه سازی، امالک و مستغالت

1,51112,2504,53443,5161/70/7مخابرات
1,45810,17513,01958,9111/41/0ماشین آالت و دستگاه های برقی
1,5908,6038,93064,3861/21/1سایر محصوالت کانی غیرفلزی

488,08118523,3951/10/4ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی
3897,8102,39645,5791/10/8ماشین آالت و تجهیزات

8187,4654,94658,1311/01/0رایانه و فعالیت های وابسته به آن
1,5037,2485,85444,4491/00/7قند و شکر

2097,0142,06063,5561/01/1زراعت و خدمات وابسته
2,7656,61320,85257,2850/91/0بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتامعی

1,2966,2239,41647,7360/80/8سایر واسطه گری های مالی
245,8158316,6880/80/3دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش

4405,5481,94931,8640/80/5کاشی و رسامیک
7595,1666,95742,2460/70/7الستیک و پالستیک

5194,9655,11169,6490/71/2حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
2,2614,94424,31055,1320/70/9ساخت محصوالت فلزی

3994,8913,68931,3850/70/5عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
1,2434,7396,38726,5810/60/4محصوالت کاغذی

5763,4131,0679,7090/50/2استخراج سایر معادن
1953,2511,89431,9160/40/5خدمات فنی و مهندسی

3733,0292,66824,2930/40/4اطالعات و ارتباطات
1619381,97213,1560/10/2استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

1683718712,1870/10/2خرده فروشی، به استثنای وسایل نقلیه موتوری
785556855,6430/10/1محصوالت چوبی

5478464,6180/10/1منسوجات
6378744,2810/10/1استخراج زغال سنگ
293462183,1300/00/1انتشار، چاپ و تکثیر

94,238735,044882,8776,010,197100100جمع کل
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گزارش عملکرد

آبـان مـاه 621400
ــاره 196 شــم

منبع: شرکت مشاوره       عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در مهرماه 1400
و پردازش اطالعات مالی پارت

بازارهایمالیمکانمناسبیبرایسرمایهگذاریمیباشندواکثرافرادجامعهتمایلدارندتاپساندازهاوثروتخودرادراینبازارهاسرمایهگذاریکنند؛اما

مسئلهاساسی،عدمآشناییهمهاقشارجامعهبااینبازارهااستودرشرایطیکهبهصورتشخصیاقدامبهسرمایهگذاریکنندوازمشاورانمالیکمک

نگیرند،متحملزیانهایجبرانناپذیریخواهندشد.البتهبهدلیلهزینههاینسبتاًباال،استفادهازخدماتمشاورانمالیبرایمبالغجزئیمقرونبهصرفهنخواهد

بود.دراینشرایطبهترینراهحل،استفادهازواسطههایمالیاستکهآنهامنابعمالیخردسرمایهگذارانراجمعآوریکردهوبعدازیککاسهکردنآنبهمنابعمالی

هنگفتیدستمییابندوبااستفادهازتخصصافرادحرفهایوباتجربهدرزمینهسرمایهگذاری،اینمنابعرابهسمتبازارهایمالیهدایتمیکنندوبهترینگزینههای

سرمایهگذاریرابرایسرمایهگذارانخودانتخابوسودحاصلهرابهنسبتآوردهسرمایهگذارانبینآنهاتقسیممیکنند.یکیازایننهادهایمالی،صندوقهای

سرمایهگذاریمیباشند.صندوقهایسرمایهگذاریانواعمختلفیدارندکهاینتنوعمیتواندانواعسلیقههایسرمایهگذاریراباانواعریسکپذیریوبازدهموردانتظار

پوششدهد.درحالحاضرصندوقهایسرمایهگذاریبهپنجطبقهصندوقهایسرمایهگذاریسهامی،بادرآمدثابت،مختلط،قابلمعاملهدربورسواختصاصی

بازارگردانیتقسیممیشوندکهازلحاظترکیبداراییهاوالزاماتسرمایهگذاریکهازسویسازمانبورسواوراقبهادارابالغشده،بایکدیگرتفاوتدارند.دراین

گزارش،بااستفادهازدادههاواطالعاتسامانهرسام،بهارائهوضعیتوعملکرداینصندوقهاکهدربازارسرمایهایرانفعالمیباشند،پرداختهشدهاست.

 ترکیب و ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری در مهرماه
ارزش خالص کل دارایی صندوق های سرمایه گذاری طی مهرماه 1400 تقریباً با 80 هزار میلیارد ریال افزایش به مبلغی حدود 5,236 هزار میلیارد ریال رسید. ارزش خالص 
دارایی های صندوق های با درآمد ثابت با افزایش بالغ بر 104 هزار میلیارد ریال، بیشترین افزایش ریالی را در بین سایر صندوق ها داشته است، اما بیشترین افزایش درصدی 
در ارزش خالص دارایی ها مربوط به صندوق های سهامی بوده که با 4/35 درصد رشد معادل حدود 12 هزار میلیارد ریال، به مبلغ تقریبی 281 هزار میلیارد ریال رسیده  است.
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منودار 1. تغییر ارزش خالص دارایی صندوق ها به تفکیک نوع صندوق  )میلیارد ریال(                                                                      تا ابتدای آبان ماه 1400

 1400 ماهمهر در یگذارهیسرما یهاصندوق عملکرد      
 پارت یمال اطالعات پردازش و مشاوره شرکت: منبع

 
 یگذارهیسرما هابازار نیا در را خود ثروت و اندازهاپس تا دارند لیتما جامعه افراد اکثر و باشندیم یگذارهیسرما یبرا یمناسب مکان یمال یبازارها
 از و کنند یگذارهیسرما به اقدام یشخص صورتبه که یطیشرا در و است هابازار نیا با جامعه اقشار همه ییآشنا عدم ی،اساس مسئله اما کنند؛

 یمال مشاوران خدمات از استفاده باال، نسبتاً یهانهیهز لیدلبه البته. شد خواهند یریناپذجبران یهاانیز متحمل رند،ینگ کمک یمال مشاوران
 گذارانهیسرما خرد یمال منابع هاآن که است یمال یهاواسطه از استفاده ،حلراه نیبهتر طیشرا نیا در. بود نخواهد صرفهبهمقرون یجزئ مبالغ یبرا
 نهیزم در باتجربه و یاحرفه افراد تخصص از استفاده با ویابند می دست یهنگفت یمال منابع به آن کردن کاسه کی از بعد وکرده  یآورجمع را

 سود و انتخاب خود گذارانهیسرما یبرا را یگذارهیسرما یهانهیگز نیبهتر و کنندیم تیهدا یمال یبازارها سمت به را منابع نیا ،یگذارهیسرما
 .باشندیم یگذارهیسرما یهاصندوق ی،مال ینهادها نیا از یکی. کنندیم میتقس هاآن نیب گذارانهیسرما آورده نسبت به را حاصله

 انتظارمورد بازده و یریپذسکیر انواع با را یگذارهیسرما یهاقهیسل انواع تواندیم تنوع نیا که دارند یمختلف انواع یگذارهیسرما یهاصندوق
در  معاملهقابل مختلط، ثابت، درآمد با ،یسهامگذاری سرمایه یهاصندوق طبقه پنج به یگذارهیسرما یهاصندوق حاضر حال در. دهد پوشش
 بهادار اوراق و بورس سازمان یسو از که یگذارهیسرما الزامات و هاییدارا بیترک لحاظ از که شوندیم میتقس یبازارگرداناختصاصی  وبورس 

 در که هاصندوق نیا عملکرد و تیوضع ارائه به رسام، سامانه اطالعات و هاداده از استفاده با گزارش، نیا در. دارند تفاوت گریکدی با شده، ابالغ
 .است شده پرداخته باشند،یم فعال رانیا هیسرما بازار

 
 ماهمهر در یگذارهیسرما یهاصندوق یهاییدارا ارزش و بیترک

 اردیلیمهزار  5،236 ی حدودمبلغ به افزایش الیر اردیلیمهزار  80 باتقریباً  1400 ماهمهر یط یگذارهیسرما یهاصندوق ییدارا کلخالص  ارزش
 ریسا نیرا در ب یالیر شیافزا نیشتریب ال،یر اردیلیهزار م 104بالغ بر  شیبا افزا با درآمد ثابت یهاصندوق یهاییارزش خالص دارا. دیرس الیر

 معادل درصد رشد 35/4 با که بوده سهامی یهاصندوق به مربوط هاییدارا خالصارزش در درصدی  افزایش نیشتریباما  ،ها داشته استصندوق
 .است دهیرس الیر اردیلیمهزار  281 تقریبی مبلغ به ،الیر اردیلیمهزار  12 حدود
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نمودار 2، روند ارزش خالص دارایی های تمام صندوق های س��رمایه گذاری را بر حسب میلیارد ریال نشان می دهد. نتایج حاکی از مثبت بودن وضعیت بازار 
در نیمه اول مهرماه و س��پس متعادل و ثابت بودن آن در ادامه اس��ت. در این ماه برای اولین بار رکورد 5/3 هزار میلیارد ریالی در پانزدهم مهرماه زده ش��د، اما 

پس از آن کاهش یافت.

صندوق های س��رمایه گذاری مجموعًا 25 درصد از دارایی های خود را در سهام، 41 درصد در اوراق مشارکت، 32 درصد در سپرده های بانکی و وجه 
 نقد و 2 درصد در س��ایر دارایی ها، سرمایه گذاری کرده اند. در نمودار زیر، درصد ترکیب دارایی های تحت مدیریت صندوق های سرمایه گذاری نشان 

داده  شده است.
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منودار 2. ارزش خالص دارایی متامی صندوق ها )میلیارد ریال(                                                                                        تا ابتدای آبان ماه 1400

حاکی از مثبت بودن نتایج  .دهدیم نشانرا بر حسب میلیارد ریال  یگذارهیسرما یهاصندوق تمام هایییدارا خالص ارزش روند ،2 نمودار
هزار میلیارد ریالی در  3/5در ادامه است. در این ماه برای اولین بار رکورد آن وضعیت بازار در نیمه اول مهرماه و سپس متعادل و ثابت بودن 

 اما پس از آن کاهش یافت. ،زده شد ماهمهر پانزدهم

 

 وجه و یبانک یهاسپرده دردرصد  32 مشارکت، اوراق دردرصد  41 سهام، در را خود یهاییدارادرصد از  25 مجموعاً یگذارهیسرما یهاصندوق
 نشان یگذارهیسرما یهاصندوق تیریمد تحت یهاییدارا بیترک درصد ،ریز نمودار در .اندکرده یگذارهیسرما ها،ییدارا ریسا دردرصد  2 و نقد
 .است شده داده
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1400تا ابتدای آبان ماه (درصد)دارایی های تحت مدیریت صندوق های سرمایه گذاری ترکیب. 3نمودار 

حاکی از مثبت بودن نتایج  .دهدیم نشانرا بر حسب میلیارد ریال  یگذارهیسرما یهاصندوق تمام هایییدارا خالص ارزش روند ،2 نمودار
هزار میلیارد ریالی در  3/5در ادامه است. در این ماه برای اولین بار رکورد آن وضعیت بازار در نیمه اول مهرماه و سپس متعادل و ثابت بودن 

 اما پس از آن کاهش یافت. ،زده شد ماهمهر پانزدهم

 

 وجه و یبانک یهاسپرده دردرصد  32 مشارکت، اوراق دردرصد  41 سهام، در را خود یهاییدارادرصد از  25 مجموعاً یگذارهیسرما یهاصندوق
 نشان یگذارهیسرما یهاصندوق تیریمد تحت یهاییدارا بیترک درصد ،ریز نمودار در .اندکرده یگذارهیسرما ها،ییدارا ریسا دردرصد  2 و نقد
 .است شده داده
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1400تا ابتدای آبان ماه (درصد)دارایی های تحت مدیریت صندوق های سرمایه گذاری ترکیب. 3نمودار  منودار 3. ترکیب دارایی های تحت مدیریت   صندوق های رسمایه گذاری  )درصد(                                                              تا ابتدای آبان ماه 1400
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ــاره 196 شــم

 بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری
در جداول شماره 1 تا 4، صندوق های س��رمایه گذاری با بیشترین بازدهی در هر گروه از صندوق های با درآمد ثابت، سهامی، مختلط و قابل معامله در بورس 
ارائه ش��ده است. از بین صندوق های با درآمد ثابت، صندوق »اندوخته آمیتیس« بیشترین بازدهی را کسب کرده است. بازده این صندوق طی مهرماه 1400 

برابر با 4/7 درصد و بازده یک ساله آن معادل 22/0 درصد بوده است.

در مهرماه 1400، صندوق های سهامی عملکرد بهتری نس��بت به ماه گذشته داشتند. از بین صندوق های سهامی، صندوق جدید التأسیس »زمرد آگاه« با 
بازده 10/9 درصدی، جایگاه نخست را کسب نمود.

طی مهرماه 1400، صندوق مختلط »مش��ترک مدرسه کس��ب و کار صوفی رازی« با بازدهی 6/1 درصدی، برترین صندوق مختلط بوده و بازدهی یک سال 
گذشته آن برابر با 35/5 درصد می باشد. صندوق »مشترک پارس« نیز در جایگاه دوم قرار گرفته است.

از بین صندوق های قابل معامله در بورس نیز صندوق »زرین کوروش« با 6/0 درصد، بیش��ترین بازدهی را به دست آورده است. عمر این صندوق کمتر از یک 
سال است، بنابراین فاقد بازده یک ساله است.

جدول 1: پربازده ترین صندوق های با درآمد ثابت

بازده سال منتهی به 30 مهر )درصد(بازده مهر )درصد(نام صندوقردیف

4/722/0اندوخته آمیتیس1

4/49/7توسعه سرمایه نیکی2

3/313/8مشترک گنجینه الماس پایدار3

جدول 2: پربازده ترین صندوق های سهامی

بازده سال منتهی به 30 مهر )درصد(بازده مهر )درصد(نام صندوقردیف

*10/9زمرد آگاه1

1/0-10/0مشرتک سینا2

8/345/7مشرتک پیشتاز3

* عمر این صندوق کمرت از یک سال است.

جدول 3: پربازده ترین صندوق های مختلط

بازده سال منتهی به 30 مهر )درصد(بازده مهر )درصد(نام صندوقردیف

6/135/5مشرتک مدرسه کسب و کار صوفی رازی1

5/512/9مشرتک پارس2

5/22/6مشرتک نیکی گسرتان3

جدول 4: پربازده ترین صندوق های قابل معامله در بورس

بازده سال منتهی به 30 مهر )درصد(بازده مهر )درصد(نام صندوقردیف

*6/0زرین کوروش1

*4/2شاخصی بازار آشنا2

4/123/4هستی بخش آگاه3

* عمر این صندوق کمرت از یک سال است.
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در بخش بعدی، میانگین بازده صندوق های سهامی با بازده شاخص  کل بورس و شاخص کل فرابورس طی مهرماه 1400 مقایسه شده است. در این مقایسه، 
عملکرد صندوق های س��هامی بهتر از شاخص کل بورس و فرابورس بوده است. بازده متوس��ط صندوق های سهامی برابر با 4/35 درصد، شاخص کل بورس 

3/6 درصد و شاخص کل فرابورس نیز منفی 1/54 درصد بوده است.

 وضعیت ورود و خروج نقدینگی به صندوق های سرمایه گذاری
ورود پول به کل صندوق ها )به واسطه صدور واحدهای سرمایه گذاری( طی مهرماه 1400 حدود 508 هزار میلیارد ریال و خروج پول از کل صندوق ها )به واسطه 
ابطال واحدهای سرمایه گذاری( تقریبًا 400 هزار میلیارد ریال بوده است. بنابراین، خالص ورود سرمایه  به کل صندوق های سرمایه گذاری حدود 108 هزار 

میلیارد ریال است.
بیش��ترین خالص ورود پول به صندوق های سرمایه گذاری حدود 96 هزار میلیارد ریال مربوط به صندوق های با درآمد ثابت بوده است. نمودار زیر، ورود پول 

به کل صندوق ها و خروج پول از کل صندوق ها را به واسطه صدور یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی مهرماه 1400 نشان می دهد.

                                                           منودار  5-  منودار میله ای ورود و خروج  جریان نقد در صندوق های رسمایه گذاری )میلیارد ریال(                                                       تا ابتدای آبان ماه 1400

 در .است شده سهیمقا 1400 ماهمهر یط فرابورس کل شاخص و بورس کل شاخص بازده با یسهام یهاصندوق بازده نیانگیم ،یبعد بخش در
 ،درصد 35/4 با های سهامی برابرمتوسط صندوق . بازدهشاخص کل بورس و فرابورس بوده استاز  بهتر های سهامیعملکرد صندوقمقایسه،  نیا

 .استبوده  درصد 54/1 منفی زیو شاخص کل فرابورس ندرصد  6/3 شاخص کل بورس

 
 یگذارهیسرما یهاصندوق به ینگینقد خروج و ورود تیوضع
 کل از پول خروج و الیر اردیلیم هزار 508 حدود 1400 ماهمهر یط( یگذارهیسرما یواحدها صدور واسطهبه) هاصندوق کل به پول ورود

 یهاصندوقکل  به هیسرما ورود خالص ن،یبنابرا .است بوده الیر اردیلیم هزار 400 تقریباً (یگذارهیسرما یواحدها ابطال واسطهبه) هاصندوق
 .است الیر اردیلیم هزار 108 حدود یگذارهیسرما

 ،ریز نمودار .است بودهدرآمد ثابت  های باصندوق به مربوط الیر اردیلیمهزار  96 حدود یگذارهیسرما یهاصندوق به پول ورود خالص نیشتریب
 .دهدیم نشان 1400 ماهمهر یط گذاریواسطه صدور یا ابطال واحدهای سرمایهبه را هاصندوق کل از پول خروج و هاصندوق کل به پول ورود
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مقاالت

آبـان مـاه 681400
ــاره 196 شــم

استراتژی های سرمایه گذاری و امیدنامه صندوق های 
پوشش ریسک در بازارهای سرمایه

مقدمه

صندوقهایس��رمایهگذاریازجملهابزارهاینوینمالیهستندکهباهدفمدیریتحرفهایوجوه،کسببازدهیمناسبازطریق

تجمیعسرمایهافرادوس��رمایهگذاریدرانواعداراییهایمختلفتشکیلمیشوند؛بنابراینعملکردصندوقهابهطورمستقیمبهعملکرد

داراییهاونحوهمدیریتآنهابستگیدارد.سرمایهگذارانباخریدواحدهایسرمایهگذاریصندوقبهنوعیدرسبدمتنوعیازداراییهایی

مانندسهامواوراقمشارکتسرمایهگذاریمیکنند.

صندوقهایسرمایهگذاریبراساسمیزانریسکپذیریوبازدهموردانتظارشانانواعمختلفیدارندکهازلحاظترکیبداراییهاوالزامات

س��رمایهگذاریبایکدیگرمتفاوتهس��تند.یکیازانواعصندوقهایس��رمایهگذاریکهدرسراسردنیاموردتوجهس��رمایهگذارانازجمله

سرمایهگذاراننهادیقرارگرفته،صندوقپوششریسکاس��ت.صندوقهایپوششریسکبرخالفسایرصندوقهایسرمایهگذاری،از

آزادیعملبیشتریبرایانجامسرمایهگذاریهاواتخاذاستراتژیهایتهاجمیبرخوردارهستندوبابهکارگیریشیوههاییچوناهرممالی،

فروشاس��تقراضی،اتخاذموقعیتخریدوفروشدرابزارهایمشتقهوسایرشیوههایس��رمایهگذاریسفتهبازانه،سودکسبمیکنند.با

توجهبهماهیتریسکیاینصندوقهاواینکههیچتضمینیدرخصوصمیزانبازدهیصندوقدرکوتاهمدتوبلندمدتوجودندارد،بهتر

اس��تسرمایهگذارانیدرصندوقهایپوششریسکس��رمایهگذاریکنندکهدارایافقس��رمایهگذاریبلندمدتبودهومنابعمالیکافی

برایپذیرشچنینریسکیرادارند.

درایننوش��تارکهبخشدومازبخشهایسهگانهایاستکهبهموضوعامکانس��نجیراهاندازیصندوقهایپوششریسکدربورساوراق

بهادارتهرانمیپردازد،ابتداانواعاستراتژیهایسرمایهگذاریمورداستفادهصندوقهایپوششریسکموردبحثقرارگرفتهاست.درادامه،

امیدنامهیکیازصندوقهایپوششریسکدربازارهایخارجازبورسکاناداوویژگیهایامیدنامهصندوقهایپوششریسکدربورساوراق

بهادارلندنشرحدادهشدهاست.درپایاننیزبهبررسیآمارواطالعاتمربوطبهصندوقهایپوششریسکدرسراسردنیاپرداختهشدهاست.

 کارشناس مسئول تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران

 کامران سلمانی قرائی



مقاالت

نـخـســـتـیـن رســانـه
69بـازار ســرمـایـه ایـران

۱- استراتژی های صندوق های پوشش ریسک
صندوق های پوش��ش ریس��ک از اس��تراتژی های مختلفی برای کسب سود 
استفاده می کنند. این اس��تراتژی ها به پنج دسته اصلی تقسیم می شوند که 
شامل استراتژی های رویداد محور1 ، استراتژی های ارزش نسبی )آربیتراژ(2، 
اس��تراتژی های کالن3 ، اس��تراتژی های پوشش ریسک س��هام4  و استراتژی 

صندوق های متشکل از صندوق های پوشش ریسک5  می باشند.

1-1-استراتژیهایرویدادمحور

صندوق های پوش��ش ریس��ک در این نوع اس��تراتژی به دنبال کسب سود از 
رویدادهای کوتاه مدت هس��تند. از جمل��ه این رویدادها می ت��وان به ادغام و 
تصاحب، بازسازی شرکت، فروش دارایی، ورشکس��تگی و ... اشاره کرد. انواع 

استراتژی هایی که در این دسته قرار می گیرند به صورت زیر هستند:

اس��تراتژیآربیتراژادغام۶)آربیتراژریسک(: این استراتژی، مهم ترین 

استراتژی رویدادمحور به ش��مار می رود. مدیران صندوق های پوشش ریسک 
با اتخاذ استراتژی ادغام، بر روی سهام شرکت هایی تمرکز می کنند که مشمول 
فرآیند ادغام یا تملیک باشند، یعنی مواردی که شرکت قصد تملیک یا ادغام شدن 
با شرکتی دیگر را دارد. در استراتژی مذکور که مدیر صندوق اقدام به خرید سهام 
شرکت تملیک شده و فروش سهام شرکت سرمایه گذار می کند، این ریسک وجود 

دارد که فرایند ادغام یا تملیک محقق نشود.

استراتژیآربیتراژساختارسرمایه7:در اتخاذ این استراتژی تمرکز بر 
روی شرکت هایی است که اوراق بهادار آن ها به دلیل ورشکستگی یا تهدید 
به آن، با تخفیف و کمتر از ارزش ذاتی معامله می شوند. در چنین شرایطی 
شرکت های مربوطه توانایی عمل به تعهدات مالی خود را نداشته یا در بحران 
نقدینگ��ی قرار دارند و ازآنجا که ارزش س��هام و اوراق بدهی این ش��رکت ها 
کاهش یافته است، این امکان وجود دارد که صندوق های پوشش ریسک به 
خرید سهام یا اوراق بدهی این شرکت ها با قیمتی بسیار پایین اقدام کنند. 
البته این استراتژی زمانی اتخاذ می شود که انتظار تجدید ساختار و بهبود 

شرایط شرکت موردنظر وجود داشته باشد.

استراتژیفعال8:این استراتژی زمانی اتخاذ می شود که صندوق پوشش 
ریسک قصد تملیک بخش عمده ای از س��هام یک شرکت را داشته باشد تا 

بتواند از این طریق در تصمیمات کلیدی آن تأثیرگذار باشد.

استراتژیموقعیتهایخاص9:این استراتژی بر سهام شرکت هایی تمرکز 
دارد که درگیر تجدید ساختاری غیر از ادغام، تملیک یا ورشکستگی هستند. در 
این استراتژی، فعالیت هایی مانند انتشار و بازخرید اوراق بهادار، توزیع سرمایه 

و فروش دارایی ها مورد توجه قرار می گیرد.

1-۲-استراتژیهایارزشنسبی

این استراتژی ها با کسب سود از تفاوت قیمت بین اوراق بهاداری مرتبط هستند 
که انتظار می رود تفاوت قیمت آن ها با گذشت زمان از بین برود. نمونه هایی از 

انواع استراتژی های ارزش نسبی در ادامه مطرح شده است:

اس��تراتژیآربیتراژاوراقبادرآمدثابت10:یک استراتژی سرمایه گذاری 
است که هدف آن، کسب سود از اختالف بین نرخ های بهره اوراق بهادار با درآمد 

ثابت است. سرمایه گذار زمان استفاده از استراتژی آربیتراژ اوراق با درآمد ثابت، 
موقعیت های مخالف را در بازار اتخاذ می کند تا ضمن کاهش ریسک مربوط به 
نوسان های نرخ بهره، از اختالف محدود میان قیمت اوراق با درآمد ثابت مختلف، 
سود کسب کند. در این استراتژی، مدیر صندوق پوشش ریسک اقدام به اتخاذ 
یک موقعیت فروش بر روی اوراقی می کند که بیش ازحد ارزش گذاری شده اند و 
به طور هم زمان، اوراق بهاداری را که ارزش بازاری آن ها کمتر از ارزش ذاتی است 
خریداری می کند. در چنین شرایطی انتظار این است که شکاف بین قیمت های 
فوق الذکر از بین برود و حتی اگر تغییراتشان رو به باال یا رو به پایین باشد، نسبتًا 
نزدی��ک به هم تغییر  کنند. الزم به ذکر اس��ت که الزمه اتخاذ اس��تراتژی هایی 
ازاین دس��ت، آن است که اوراق بهادار انتخاب شده قدرت نقدشوندگی باالیی 

داشته باشند و ماهیتشان نیز به اندازه کافی یکسان باشد.

استراتژیآربیتراژاوراققرضهقابلتبدیل11: هدف از اتخاذ این استراتژی، 
کسب سود از ارزش گذاری نادرست بین اوراق قرضه قابل تبدیل و سهام پایه آن 
است. درصورتی که قیمت اوراق قرضه قابل تبدیل نسبت به سهام پایه آن ارزان تر 
بوده یا کمتر از حد ارزش گذاری شده باشد، آربیتراژگر اقدام به خرید اوراق قرضه 
قابل تبدیل و فروش س��هام پایه می کند، اما اگر قیمت اوراق قرضه قابل تبدیل 
نسبت به سهام پایه آن بیش ازحد ارزش گذاری شده باشد، آربیتراژگر اوراق قرضه 

قابل تبدیل را فروخته و اقدام به خرید سهام پایه می کند.

استراتژیآربیتراژنوسانپذیری1۲:این استراتژی در معامالت قراردادهای 
اختیار معامله مورد استفاده قرار می گیرد. در استراتژی آربیتراژ نوسان پذیری، 
مدیر صندوق پوشش ریسک از تفاوت بین نوسان ضمنی اختیار معامله و نوسان 
پیش بینی شده قیمت دارایی پایه، سود کسب می کند. قیمت اختیار معامله 
متأثر از نوسان دارایی پایه است و به همین دلیل افزایش نوسان در قیمت دارایی 
پایه منجر به افزایش قیمت اختیار معامله می شود، بنابراین تفاوت میان نوسان 
ضمنی اختیار معامله و نوسان پیش بینی شده قیمت دارایی پایه موجب ایجاد 
فاصله میان قیمت بازاری و قیمت موردانتظار اختیار معامله خواهد شد و مدیر 
صندوق پوشش ریسک می تواند از این تفاوت قیمت برای کسب سود بهره ببرد.

اس��تراتژیچندگانه13: صندوق های پوشش ریسک که برای تصمیمات 
سرمایه گذاری خود از استراتژی های چندگانه استفاده می کنند، این اختیار را 
دارند تا بدون در نظر گرفتن تغییرات و عملکرد کلی بازار از انواع استراتژی های 
سرمایه گذاری برای دستیابی به بازدهی مثبت استفاده کنند. به طورکلی، ریسک 
استراتژی های چندگانه به طور قابل توجهی کمتر از ریسک بازار سهام است. 
تنوع سازی در استراتژی می تواند به هموار شدن بازده کمک کرده و سطح نوسان 

و ریسک استراتژی های تکی را کاهش دهد.
از سایر استراتژی های ارزش نسبی می توان به استراتژی آربیتراژ اوراق با درآمد 
ثابت با پشتوانه دارایی14 ، استراتژی آربیتراژ اوراق قرضه شرکتی15 ، استراتژی 

آربیتراژ گستره سوآپ16  و استراتژی آربیتراژ منحنی بازده 17 اشاره کرد.

1-3-استراتژیهایکالن

این اس��تراتژی ها به دنبال کس��ب س��ود از رویدادها و روندهای اقتصادی 
جهانی همچون تغییرات نرخ بهره، تغییرات نرخ ارز، تغییرات سیاسی و موارد 
دیگر هستند. به طورکلی صندوق های مذکور با استفاده از تحلیل متغیرهای 
کالن اقتصادی، روندهای کلی بازار، از جمله بازارهای سهام، اوراق بدهی، 
ارز، نرخ بهره و کاال را پیش بینی کرده و جهت کس��ب س��ود اقدام به اتخاذ 
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موقعیت ه��ای خرید و فروش مختلف می کنند. در این اس��تراتژی، مدیران 
صندوق می توانند از فروش اس��تقراضی، اهرم و همچنین ابزارهای مشتقه 
برای افزایش میزان بازدهی خود اس��تفاده کنند. از جمله اس��تراتژی های 

کالن می توان به استراتژی های زیر اشاره کرد.

استراتژیکالنجهانی18:یک مدیر صندوق پوشش ریسک که از استراتژی 
کالن جهانی اس��تفاده می کند در اتخ��اذ تصمیمات س��رمایه گذاری خود از 
چشم انداز سیاس��ی و اقتصادی کشورهای مختلف اس��تفاده می کند. مدیر 
صندوق ابتدا ش��رایط اقتصادی کش��ور را تجزیه و تحلیل کرده و سپس تالش 
می کند تا چشم انداز اقتصادی آن را پیش بینی کند. صندوق ها با به کارگیری 
استراتژی کالن جهانی، شرایط ایجادشده از طریق تغییرات در سیاست های 
دولت، سیاس��ت های اقتصادی و نرخ های بهره را دنبال می کنند تا بتوانند از 
آن ها برای سرمایه گذاری و کسب سود استفاده کنند. مدیران این صندوق ها به 
استفاده از ابزارهای مشتقه و اهرم مالی باال در سرمایه گذاری های خود تمایل 
دارند و می توانند در اوراق بهادار مختلف از جمله سهام، اوراق قرضه، ارزها و کاالها 
نیز سرمایه گذاری کنند. معامله گران فارکس نیز اغلب برای پیش بینی تغییرات 

در بازارهای ارز از این استراتژی استفاده می کنند.

استراتژیقراردادهایآتیمدیریتشده19: این استراتژی شامل اتخاذ 
موقعیت های معامالتی با استفاده از الگوریتم ها و خرید و فروش قراردادهای 
آتی مبتنی بر س��هام، کاالها، ش��اخص ها، ارزها، نرخ بهره و سایر دارایی های 
پایه اس��ت. استراتژی های  مذکور به طورکلی بر اساس تحلیل تکنیکال اتخاذ 
می شوند، به گونه ای که در آن مدیر صندوق پوشش ریسک به منظور قاعده مند 
کردن معامالت، سیگنال های خرید یا فروش را تجزیه و تحلیل می کند. مدیریت 
صندوق های مبتنی بر استراتژی قراردادهای آتی مدیریت شده توسط مدیران 
حرفه ای انجام می شود که به آن ها مشاوران معامالت کاالیی  نیز گفته می شود.

1-4-استراتژیهایپوششریسکسهام

این اس��تراتژی ها که تحت عنوان اس��تراتژی های س��هامی21  نیز شناخته 
می شوند، به دنبال کسب سود از طریق اتخاذ موقعیت های خرید و یا فروش 
در س��هام و اوراق مشتقه هستند. از جمله مهم ترین استراتژی های پوشش 

ریسک سهام می توان به موارد زیر اشاره کرد:

اس��تراتژیخرید/فروشس��هام۲۲:صندوق های پوشش ریسک که این 

اس��تراتژی را به کار می برند به خرید و فروش سهام یا ابزارهای مشتقه سهامی 
دو شرکت مختلف در یک صنعت یکس��ان اقدام می کنند. در چنین شرایطی 
مدیران صندوق، سهام شرکتی را که احساس می کنند پایین ارزش گذاری شده 
اس��ت، خریداری کرده یا در موقعیت خرید آن قرار می گیرند و سهام شرکتی را 
که بیش ازحد ارزش گذاری ش��ده، به صورت استقراضی به فروش رسانده یا در 
موقعیت فروش آن قرار می گیرند. صندوق های پوش��ش ریس��ک با استراتژی 
خرید / فروش سهام می توانند در صنایع مختلفی سرمایه گذاری کنند. الزم به 
ذکر است که در این نوع استراتژی، ارزش بازاری موقعیت خرید با ارزش بازاری 

موقعیت فروش برابر نیست.

اس��تراتژیبازارخنثی۲3:در این اس��تراتژی نیز همانند استراتژی خرید/ 
فروش س��هام و بر اس��اس تحلیل های بنیادی یا تکنیکال، سهام شرکتی که 
پایین ارزش گذاری ش��ده اس��ت، خریداری و س��هام ش��رکتی که بیش ازحد 

ارزش گذاری شده، به صورت استقراضی به فروش می رسد، اما توجه داشته باشید 
که در این نوع استراتژی برخالف استراتژی خرید / فروش سهام، ارزش بازاری 
موقعیت خرید با ارزش بازاری موقعیت فروش برابر است. استراتژی بازار خنثی 

نسبت به استراتژی خرید / فروش سهام، میزان ریسک و بازده کمتری دارد.

استراتژیکمی۲4:این استراتژی شامل معامالت الگوریتمی25  یا معامالت 
پربسامد 26 است که از فرمول های ریاضی برای شناسایی روندها و فرصت های 
معامالتی جدید اس��تفاده می کنند. مدیران صندوق های پوشش ریسک که 
از استراتژی های کمی اس��تفاده می کنند، برای تصمیم گیری های مربوط به 
سرمایه گذاری از تحلیل های کمی استفاده می کنند. در چنین استراتژی هایی 
معموالً برای دستیابی به اهداف سرمایه گذاری مطلوب از مدل های الگوریتمی 
استفاده می شود. صندوق های اس��تفاده کننده از استراتژی های کمی غالبًا 
به عنوان صندوق های »جعبه سیاه27 « یاد می شوند، زیرا سرمایه گذاران معمواًل 
به مشخصات استراتژی سرمایه گذاری دسترسی محدودی دارند. صندوق هایی 
که از استراتژی های کمی استفاده می کنند، اقدامات احتیاطی گسترده ای را 

برای محافظت از برنامه های اختصاصی خود اتخاذ می کنند.

اس��تراتژیتمایلبهخرید۲8: در این اس��تراتژی، مدیران صندوق ها صرفًا 
به اتخاذ موقعیت های خرید اقدام کرده و بر خرید سهامی متمرکز می شوند که 
بتوانند از افزایش قیمت آن ها س��ود کس��ب کنند. در چنین شرایطی در صورت 
کاهش قیمت سهام سرمایه گذاری شده، صندوق با ریسک باالیی مواجه می شود.

استراتژیتمایلبهفروش۲9:این استراتژی عکس استراتژی تمایل به خرید 
است و مدیر صندوق در آن به دنبال سرمایه گذاری در سهامی است که انتظار 
می رود قیمت آن کاهش یابد. در این صورت مدیر صندوق با فروش استقراضی 
س��هام مربوطه، از کاهش قیمت این س��هام سود کس��ب می کند. اتخاذ این 
استراتژی در صورت افزایش قیمت سهام سرمایه گذاری شده، ریسک باالیی را 

بر صندوق تحمیل می کند.
از سایر استراتژی های پوشش ریسک سهام می توان به استراتژی رشد بنیادی30، 

استراتژی ارزش بنیادی31  و استراتژی بخش مشخص32  اشاره کرد.

1-5-استراتژیصندوقهایمتشکلازصندوقهایپوششریسک

صندوق متشکل از صندوق های پوشش ریسک یک نهاد سرمایه گذاری است 
که پرتفوی آن شامل واحدهای سرمایه گذاری مربوط به تعدادی از صندوق های 
پوشش ریسک است. این صندوق ها که ممکن است تحت عنوان سرمایه گذاری 
جمعی33  ی��ا س��رمایه گذاری چندمدیریتی34  نیز ش��ناخته ش��وند، به جای 
سرمایه گذاری مستقیم در سهام، اوراق قرضه، کاالها یا ابزارهای مشتقه، اقدام 

به خرید واحدهای سرمایه گذاری سایر صندوق های پوشش ریسک می کنند.

2- امیدنامه صندوق های پوشش ریسک
صندوق های پوشش ریسک باید توافق نامه عرضه صندوق35  را به عنوان امیدنامه 
صندوق36  برای سرمایه گذاران منتشر کنند. ویژگی ها و بخش های زیادی در 
امیدنامه یا توافق نامه عرضه صندوق پوشش ریسک ذکر می شوند که برخی از 

آن ها شامل موارد زیر است:

اهدافواستراتژیهایسرمایهگذاریصندوق:

الزم است که اهداف مربوط به فرایند س��رمایه گذاری صندوق در امیدنامه آن 



مقاالت

نـخـســـتـیـن رســانـه
71بـازار ســرمـایـه ایـران

مشخص ش��وند و مدیر صندوق نیز در راس��تای تحقق همین اهداف، پس از 
تجزیه و تحلیل های الزم، استراتژی های سرمایه گذاری مورداستفاده صندوق 

را مشخص  کند.

خالصهاجرایییامدیریتی:

خالصه مدیریتی معموالً خالصه ای یک یا دوصفحه ای از طرح کس��ب وکار است. 
همواره پیشنهاد می شود که خالصه مدیریتی در امیدنامه صندوق درج شود، چراکه 
به سرمایه گذاران در توضیح فعالیت هایی که صندوق انجام می دهد، کمک می کند.

شرایطعرضه:

این بخش به بررس��ی ویژگی های مربوط به انتش��ار اوراق بهادار می پردازد که 
شامل قیمت انتشار واحدهای سرمایه گذاری، الزامات مربوط به سرمایه گذاران، 
اس��تفاده از عواید و عوامل ریسک است. شرایط عرضه از مهم ترین مؤلفه های 

امیدنامه است.

سرمایهگذارانواجدشرایط:

در این بخش به بررسی اس��تانداردهای مربوط به سرمایه گذاران پرداخته می شود. 
به عنوان مثال، الزم است درصورتی که شرکت ملزم به افزایش سرمایه، فقط از طریق 
سرمایه گذاران معتبر باشد در این بخش ذکر شود. همچنین درصورتی که استانداردهای 
مربوطه، اجازه افزایش سرمایه از طریق س��رمایه گذاران غیرمعتبر یا سرمایه گذاران 

خارجی را بدهند مجدداً الزم است که در این بخش از امیدنامه قید شود.

عواملریسک:

در این بخش به بررسی ریسک های ناشی از فعالیت صندوق پرداخته می شود و 
سرمایه گذاران را آگاه می کند که با سرمایه گذاری در صندوق در معرض چه نوع 

ریسک هایی قرار می گیرند.

تیممدیریتی:
در این بخش، مهارت ها، تجربیات و تخصص تیم مدیریتی صندوق به نمایش 
گذاشته می شود. درج نقاط قوت تیم مدیریت می تواند به ایجاد اعتمادبه نفس 

در سرمایه گذاران کمک کند.

بیانیهحوزهقضایی37:

بیانیه حوزه قضایی شامل قوانین کشوری و ایالتی خاص حاکم بر فروش اوراق 
بهادار در هر حوزه قضایی است.

کارمزدهاوهزینههایسرمایهگذاریدرصندوق:

ناش��ر باید تمام هزینه ها و کارمزدهای مترتب بر سرمایه گذار همچون کارمزد 
ساالنه مدیریت و کارمزد عملکرد را در امیدنامه مشخص کند.

نحوهابطالواحدهایسرمایهگذاری:

در این بخش از امیدنامه به بررس��ی ش��رایط ابطال واحدهای سرمایه گذاری 
صندوق پرداخته می ش��ود تا س��رمایه گذاران با ریسک های ناش��ی از ابطال 

واحدهای صندوق آگاهی داشته باشند.

استفادهازعواید38:

در بخش اس��تفاده از عواید، جزئیات مربوط به برنامه ریزی در مورد خرج کردن 

سرمایه ای که ناش��ر از محل انتش��ار اوراق جمع آوری می کند، آورده می شود. 
همچنین نح��وه تقس��یم درآمدهای حاص��ل از س��رمایه گذاری صندوق بین 

سرمایه گذاران نیز تشریح می شود.

روشارزشگذاریواحدهایسرمایهگذاریصندوق:

الزم است که ناشر روش تعیین ارزش خالص دارایی هر واحد از صندوق و اصول 
ارزش گذاری آن را در امیدنامه مشخص کند.

مفاهیممالیاتی:

بخش مفاهیم مالیاتی در امیدنامه صندوق، تمام جزئیات مربوط به الزامات 
مالیاتی را برای س��رمایه گذار روش��ن می کند. بیش��تر امیدنامه ها جزئیات 
مربوط به مالیات در یک ایالت خاص را شرح نمی دهند، بنابراین الزم است 
که هر سرمایه گذار با حسابدار محلی خود صحبت کند، چراکه هر کشوری 
قوانین خاص خود را دارد. برای سرمایه گذاران بین المللی، الزامات مالیاتی 

برای سود و زیان مهم خواهد بود.

توافقنامهتعهدپذیرهنویسی39:

توافق نامه تعهد پذیره نویسی، خالصه ای از شرایط کلی امیدنامه است و به عنوان 
قرارداد بین ناش��ر و س��رمایه گذار عمل می کند. این توافق نامه، شرایط عرضه 

واحدهای سرمایه گذاری صندوق را به طور خالصه بیان می کند.

طرحکسبوکار40:

طرح کسب وکار برنامه ای است که ناشر ملزم است جزئیات مربوط به کسب وکار 
پیشنهادی خود را در آن مشخص کند.

جدولسهامدارییاجدولسرمایهگذاری41:

جدول سهامداری یا سرمایه گذاری به جدولی گفته می شود که نوع و میزان 
دارایی ها و همچنین حقوق سهام داران و سرمایه گذاران یک شرکت را نشان 
می دهد. در واقع با استفاده از این جدول می توان در رابطه با تعداد سهم و 
میزان مشارکت هر سرمایه گذار در شرکت و امتیازات اعطاشده به هر شریک، 

به ویژه سرمایه گذاران عمده تصویر دقیقی به دست آورد.

۲-1-نمونهایازامیدنامهصندوقهایپوششریسکدربازارهایخارج

ازبورسکانادا

صن��دوق پوش��ش ریس��ک Formula Growth یک��ی از صندوق ه��ای 
پوش��ش ریس��ک در کان��ادا اس��ت ک��ه توس��ط ش��رکت مدیری��ت 
س��رمایه گذاری Formula Growth Limited راه ان��دازی ش��ده اس��ت 
و در بازاره��ای خ��ارج از ب��ورس کان��ادا قابل معامله اس��ت. ای��ن صندوق 
ی��ک صن��دوق س��رمایه گذاری با س��رمایه باز اس��ت ک��ه تح��ت قوانین و 
مق��ررات ایال��ت انتاری��و کانادا42  تأس��یس ش��ده اس��ت. صن��دوق مجاز 
 به انتش��ار انواع واحده��ای س��رمایه گذاری ب��ا دالر کانادا ی��ا دالر آمریکا 

است.
در نم��ودار 1، می��زان ب��ازده خال��ص تجمع��ی صندوق پوش��ش ریس��ک 
Formula Growth با بازده کل ش��اخص های S&P 500، Russell 2000 و 
HFRI EH از نوامبر 2002 تا ماه می 2020 میالدی مقایس��ه شده است. 
نتایج حاکی از آن است که بازده خالص تجمعی این صندوق همواره نسبت 

به سایر شاخص ها عملکرد بهتری داشته است.



مقاالت

آبـان مـاه 721400
ــاره 196 شــم

) Formula Growth Limited منودار 1: بازده خالص تجمعی صندوق پوشش ریسک در مقایسه با سایر شاخص های معترب) بر اساس گزارش رشکت

)Formula Growth Limitedبر اساس گزارش رشکت (S&P 500 منودار 2: همبستگی بازده صندوق پوشش ریسک با شاخص

همان طور که در نمودار 2 نش��ان داده شده است، این صندوق در ش��رایط صعودی بازار، با شاخص S&P 500 همبستگی مستقیم و 92 درصدی داشته و در 
شرایط نزولی بازار همبستگی مستقیم 53 درصدی دارد.

در ادامه به بررسی مهم ترین بخش های امیدنامه صندوق Formula Growth می پردازیم.

همچنین در نمودار 2، وضعیت و میزان همبستگی بازده صندوق پوشش ریسک Formula Growth با بازده کل شاخص S&P 500 در شرایط بازار صعودی 
و نزولی از دسامبر 2002 تا ماه می 2020 میالدی مقایسه شده است.
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اهدافسرمایهگذاریصندوق:

هدف سرمایه گذاری صندوق، دستیابی به بازده تعدیل شده با ریسک است 
که در بازه زمانی میان مدت و بلندمدت نسبت به بازده کلی بازار بیشتر است.

استراتژیسرمایهگذاریصندوق:

مدیر صندوق از طریق به حداکثر رساندن میزان بازده در شرایط مطلوب بازار 
و حفظ سرمایه در شرایط نامطلوب بازار، هدف صندوق را دنبال خواهد کرد. 
وی برای استفاده از فرصت های سودآور در بازارهای سرمایه از استراتژی های 
مختلف س��رمایه گذاری اس��تفاده خواهد کرد. این اس��تراتژی ها ش��امل 
موقعیت های خرید و ف��روش در اوراق بهادار، اس��تفاده از اهرم و ابزارهای 

مشتقه و اتخاذ موقعیت های معامالتی در سبدی از اوراق بهادار است.
مدیر صندوق با استفاده از شبکه گسترده ای از اطالعاِت در دسترس، تعداد 
زی��ادی از ایده ها و فرصت ه��ای بالقوه س��رمایه گذاری را ارزیابی می کند. 
مدیر صندوق می تواند ع��الوه بر تحلیل دقیق اوراق بهادار، با اس��تفاده از 
شبکه ارتباطی خود در جامعه سرمایه گذاری و تحلیل گری در آمریکا، تمام 
فرصت ها و دارایی های بالقوه برای س��رمایه گذاری را شناس��ایی کند. این 
ش��بکه ی اش��تراک ایده و اطالعات، توانایی ارزیابی و انتخاب فرصت های 
س��رمایه گذاری را به مدیر صندوق ارائه می دهد. پس از انتخاب گزینه های 
سرمایه گذاری که با اهداف س��رمایه گذاری صندوق سازگار هستند، مدیر 

صندوق اقدام به یک تحلیل بنیادی دقیق خواهد کرد.

محدودیتهایسرمایهگذاری:

صندوق حداکث��ر می تواند معادل 2/3 برابر ارزش خالص دارایی های خود 
به گرفتن وام و استقراض اقدام کند.

مدیرصندوق:

شرکت سرمایه گذاری Formula Growth Limited به عنوان مدیر صندوق 
فعالیت می کند. مدیر صندوق مش��مول قانون تجارت کانادا43  است. الزم 
اس��ت که در این بخش آدرس دفتر مرکزی مدیر صندوق آورده ش��ود. مدیر 
صندوق توسط ناظر بازارهای مالی و س��ایر نهادهای نظارتی اوراق بهادار 
کانادا کنترل و نظارت می ش��ود. مدیر صندوق اجازه مدیریت کسب وکار و 
امور مربوط به صن��دوق را دارد و در صورت صالحدید و درصورتی که به نفع 
صندوق باشد، می تواند اختیارات خود را به اشخاص ثالث واگذار کند. مدیر 
صندوق موظف است از اختیارات خود به صورت صادقانه، با حسن نیت و در 
راستای منافع صندوق استفاده کرده و وظایف خود را به درستی انجام دهد.

واحدهایسرمایهگذاریصندوق:

س��رمایه گذاری در صندوق از طریق خرید واحدهای سرمایه گذاری انجام 
می شود. صندوق مجاز به انتشار انواع واحدهای سرمایه گذاری از طبقه های 
مختلف بر اساس دالر کانادا و دالر آمریکا است که شرایط و ضوابط آن را مدیر 
آن تعیین می کند. تمام واحدهای سرمایه گذاری که از طبقه یکسان هستند، 
حقوق و امتی��ازات براب��ری دارند. س��رمایه گذاران )دارن��دگان واحدهای 
س��رمایه گذاری صندوق( به ازای هر واحد س��رمایه گذاری، دارای یک حق 

رأی در مجمع سهامداران هستند.

مدیر صن��دوق بنا به صالحدید خ��ود تعداد طبقه ه��ای مختلف واحدهای 
س��رمایه گذاری را تعیین ک��رده و ویژگی های مربوط به هر ی��ک از طبقه ها 
را تعیی��ن می کند. ای��ن ویژگی ها ش��امل طراحی هر طبق��ه، آخرین مهلت 
س��رمایه گذاری در صندوق، قیمت عرضه اولیه واحدهای سرمایه گذاری هر 
طبقه، حداقل آستانه های سرمایه گذاری اولیه یا سرمایه گذاری های بعدی، 
حداقل مبالغ ابطال یا حداقل مانده حساب44  و دوره های زمانی ارزش گذاری 
هستند، همچنین مبلغ کارمزدها و هزینه های مربوط به هر طبقه از واحدهای 
سرمایه گذاری، هزینه های فروش یا ابطال قابل پرداخت بابت هر طبقه، حقوق 
مربوط به ابطال واحدهای سرمایه گذاری و سایر ویژگی های خاص هر طبقه از 
واحدهای سرمایه گذاری را در بر می گیرند. مدیر صندوق در هر زمان می تواند 
اقدام به اضافه کردن طبقه های مختلف از واحدهای س��رمایه گذاری کند و 
برای انجام این کار نیازی به تأییدیه قبلی سرمایه گذاران ندارد. مدیر صندوق 
همچنین می تواند واحدهای س��رمایه گذاری یک طبقه از قبل منتشرشده را 
به عنوان واحدهای س��رمایه گذاری یک طبقه دیگر که دارای ارزش خالص 
دارایی معادل هستند، بازطراحی کند، مشروط بر اینکه مدیر صندوق آن را 
30 روز قبل از انجام این کار با انتش��ار ابالغیه کتبی به سرمایه گذاران اعالم 
کرده و از طرفی چنین بازطراحی منجر به افزایش هزینه های پرداخت شده 

توسط سرمایه گذاران نشود.
س��رمایه گذاران در هر طبقه یکسان به نسبت مش��ارکت خود دارای حقوق 
یکس��ان هس��تند از جمله: 1- در هرگونه از پرداخت های انجام شده توسط 
صندوق به س��رمایه گذاران یک طبقه یکسان؛ 2- در هرگونه پرداخت بعد از 
انحالل صندوق و بعد از تس��ویه بدهی های صندوق. هیچ گونه حق تقدمی 
به واحدهای صندوق پیوست نمی شود. واحدهای سرمایه گذاری صندوق 
فقط توس��ط سرمایه گذاران ثبت ش��ده یا نماینده قانونی آن ها و مشروط به 

انطباق با قوانین اوراق بهادار، قابل انتقال هستند.

 کارمزدها و هزینه ها:
کارمزدمدیریت:

مدیر صندوق بابت ارائه خدمات و مدیریت صندوق مستحق دریافت کارمزد 
مدیریت از صندوق اس��ت. هر طبقه از واحدهای سرمایه گذاری مسئولیت 
کارمزد مدیریت مربوط به آن طبقه را بر عهده دارند. کارمزد مدیریت به طور 
ماهانه محاس��به و پرداخت می شود و مقدار آن بنا به نوع طبقه متغیر بوده و 
معادل یک دوازدهم از یک درصد یا یک دوازدهم از دو درصد ارزش خالص 

دارایی صندوق به ازای هر واحد است45 .

کارمزدعملکرد:

با توجه به هر یک از طبقه های ارائه شده از واحدهای سرمایه گذاری، صندوق 
ملزم اس��ت یک کارمزد عملکرد که معادل 20 درصد از س��ود به دست آمده 
)مابه التفاوت ارزش خالص دارایی در دو تاریخ ارزش گذاری متوالی( است را 
به مدیر صندوق پرداخت کند. مابه التفاوت ارزش خالص دارایی در دو تاریخ 
ارزش گذاری متوالی به این معنی اس��ت که ارزش خالص دارایی در تاریخ 
ارزش گذاری N  ام به عنوان معیار سود و زیان برای دوره ارزش گذاری N+1 ام 
به ش��مار می رود و درصورتی که ارزش خالص دارایی در تاریخ ارزش گذاری

N+1  ام بیش��تر از ارزش خالص دارایی در تاریخ ارزش گذاری N  ام باشد، 
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صندوق س��ود کس��ب کرده و موظف به پرداخت معادل 20 درصد از س��ود 
به دست آمده به مدیر صندوق اس��ت، اما اگر ارزش خالص دارایی در تاریخ 
ارزش گ��ذاری N+1  ام کمتر از ارزش خالص دارایی در تاریخ ارزش گذاری 
N  ام باش��د، صندوق هیچ گونه کارمزد عملکردی به مدیر صندوق پرداخت 
نخواهد کرد. الزم به ذکر اس��ت که در این حالت ای��ن امکان وجود دارد که 
ارزش خالص دارایی در تاریخ ارزش گذاری N+1  ام بیشتر از ارزش خالص 
دارایی در شروع سرمایه گذاری باشد اما همان طور که گفته شد معیار سود 
و زیان صندوق، مابه التفاوت ارزش خالص دارایی در دو تاریخ ارزش گذاری 
متوالی است. مدیر صندوق ممکن است به صالحدید خود، کارمزد عملکرد 

را به طور کامل یا جزئی کاهش دهد یا از آن صرف نظر کند.

کارمزدهاوهزینههایاجرایی4۶:

صندوق مسئول پرداخت کارمزدها و هزینه های جاری مربوط به فعالیت های 
خود اس��ت که عبارت اند از: کارمزد امین47 ، مالیات ها، هزینه های ارزیابی 
یا س��ایر هزینه های نظارتی و دولتی وضع شده علیه صندوق، بهره، کارمزد 
کارگزاری، کارمزد حسابداری و حسابرس��ی و سایر هزینه هایی که در دوره 

عادی فعالیت های صندوق رخ می دهند.
هر طبقه از واحدهای سرمایه گذاری مشمول هزینه های خاص مربوط به آن 
طبقه و بخش متناسبی از هزینه های مشترک بین تمام طبقات است. مدیر 
صندوق هزینه های مربوط به هر طبقه را به صالحدید خود و به صورت کاماًل 

عادالنه و معقول مشخص می کند.
مدیر صندوق هرازچندگاهی می تواند بنا به صالحدید خود تمام یا بخشی 
از هزینه های گفته ش��ده در باال را به طور مس��تقیم پرداخت کرده یا آن را به 

صندوق بازپرداخت کند.

حذفکارمزدها:

مدیر صن��دوق هر از چندگاه��ی می تواند بخش��ی از کارمزدهای مدیریت 
و عملک��رد را کاه��ش داده یا از آن چشم پوش��ی کن��د، اما ای��ن معافیت و 
تخفیف نباید هیچ گونه تأثیری بر حق وحق��وق مدیر صندوق برای دریافت 

کارمزدهایی که به دنبال آن اتفاق می افتند داشته باشد.

پاداشمعاملهگر48:

همان ط��ور ک��ه اش��اره ش��د صن��دوق، طبق��ات مختلف��ی از واحده��ای 
سرمایه گذاری را به دالر آمریکا و کانادا منتشر می کند. برخی از این طبقات 
برای سرمایه گذارانی طراحی شده اند که از طریق یک معامله گر ثبت شده49  
خریداری می ش��وند و در این صورت معامله گر ثبت ش��ده مستحق دریافت 

کمیسیون و کارمزدهای زیر است:

کمیسیونهایفروش:

سرمایه گذار هنگام خرید واحدهای صندوق از طریق معامله گر ثبت شده، 
باید کارمزدی تحت عنوان کمیسیون فروش به معامله گر ثبت شده پرداخت 
کند که میزان این کارمزد حداکثر مع��ادل 2 درصد از ارزش خالص دارایی 
صندوق به ازای هر واحد سرمایه گذاری خواهد بود. مبلغ کمیسیون فروش 

بین سرمایه گذار و معامله گر ثبت شده قابل مذاکره است.

کمیسیونهایدنبالهدار50:

مدیر صندوق به معامله گران ثبت شده که مشتریان آن ها برخی از طبقات خاص 
واحدهای صندوق را خریداری کرده و طی ماه مربوطه )دوره ارزش گذاری(، 
سرمایه گذاری خود را در صندوق حفظ کرده اند، به طور فصلی کارمزدی تحت 
عنوان کمیسیون دنباله دار پرداخت می کند. نرخ کمیسیون دنباله دار برای 
این طبقات خاص از واحدهای س��رمایه گذاری به طور ماهانه تعیین ش��ده و 
معادل ی��ک دوازدهم از یک درصد خال��ص ارزش دارایی صندوق به ازای هر 

واحد سرمایه گذاری است اما به طور فصلی پرداخت می شود.

خریدواحدهایسرمایهگذاریصندوق:

صدورواحدهایسرمایهگذاری:

واحدهای س��رمایه گذاری صندوق در هر یک از تاریخ ه��ای ارزش گذاری51  و 
مطابق با قانون اوراق بهادار به تعداد نامحدودی از س��رمایه گذاران52  فروخته 
می شوند. صدور واحدهای سرمایه گذاری بر اساس ارزش خالص دارایی بوده 
که در هر دوره از تاریخ ارزش گذاری مورد محاسبه قرار می گیرد. سرمایه گذاران 
برای خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق باید فرم صدور واحدهای صندوق 
را پر کرده و همراه با وجوهی که تمایل به سرمایه گذاری دارند به مدیر صندوق 
تحویل دهند. س��فارش های خرید باید توسط مدیر صندوق و قبل از ساعت 4 
بعدازظهر )به وقت مونترال( در هر یک از تاریخ های ارزش گذاری دریافت شود. 
سفارش های خریدی که بعد از این س��اعت دریافت می شوند بر اساس تاریخ 
ارزش گذاری بعدی محاسبه می شوند. فرم صدور کامل شده باید طی 5 روز کاری 
از تاریخ ارزش گذاری که در آن واحدهای س��رمایه گذاری خریداری می شوند 
توسط مدیر صندوق دریافت شود. تمام فرم های صدور غیرقابل فسخ هستند.

حق پذیرش یا رد س��فارش ها برای مدیر صندوق محفوظ است، مشروط بر 
اینکه هر تصمیمی در خصوص رد س��فارش ظ��رف مدت 10 روز کاری پس 
از دریافت س��فارش گرفته ش��ود و الزم اس��ت که هرگونه وجه دریافت شده 
برای سفارش های رد ش��ده نیز بالفاصله پس از تصمیم گیری مدیر صندوق 

بازپرداخت شود )البته بدون بهره(.
مدیر صندوق، صدور واحدهای س��رمایه گذاری را برای سرمایه گذارانی که طبق 
قوانین صندوق حق خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق را ندارند، رد خواهد کرد.

حداقلمبلغسرمایهگذاریدرصندوق:

حداقل مبلغ س��رمایه گذاری اولیه در صندوق برای س��رمایه گذاران معتبر 
مقی��م در حوزه های قضای��ی که عرض��ه واحدهای س��رمایه گذاری صورت 
می گی��رد، مع��ادل 25 هزار دالر اس��ت. مدیر صن��دوق بنا ب��ه صالحدید 
خ��ود می تواند از حداقل مبلغ س��رمایه گذاری تعیین ش��ده برای هر یک از 

سرمایه گذاران معتبر صرف نظر کند.
سرمایه گذاری های بعدی منوط به حداقل سرمایه گذاری اضافی معادل 5 هزار 
دالر است که مدیر صندوق بنا به صالحدید خود می تواند از آن صرف نظر کند.

ابطالواحدهایسرمایهگذاریصندوق:

نحوهابطالواحدهایسرمایهگذاری:

س��رمایه گذاران صن��دوق می توانند در تاریخ های مش��خص ب��رای ابطال 
واحدهای صن��دوق )تاریخ های ابطال( یعنی آخری��ن روز معامالتی هرماه 
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اقدام به ابطال واحدهای سرمایه گذاری خود کنند. سفارش های ابطال باید 
به صورت کتبی و با امضای س��رمایه گذار به طور مستقیم به صندوق ارسال 
شوند، درصورتی که واحدهای صندوق به نام یک واسطه همچون معامله گر 
ثبت شده، نهاد پایاپای یا نماینده اش ثبت شده باشد، سفارش های ابطال 

باید به واسطه ارسال شوند.
س��فارش های ابطال باید در ب��ازه زمانی حداق��ل 10 روز معامالتی قبل از 
تاریخی که س��رمایه گذار تمایل به ابطال واحدهای س��رمایه گذاری دارد، 
توسط مدیر صندوق دریافت شوند و سفارش های ابطالی که بعد از آن زمان 
دریافت  شوند، در تاریخ ابطال بعدی مؤثر واقع می شوند. ابطال واحدهای 
صندوق در ارزش خالص دارایی محاسبه ش��ده به ازای ه��ر واحد در تاریخ 
ابطال انجام می ش��ود. مبلغ قابل پرداخت به سرمایه گذاران صندوق برای 
ابطال واحدهای سرمایه گذاری، معادل ارزش خالص دارایی در تاریخ ابطال 
به اضافه تمام درآمدها و سودهای متعلق به واحدهای سرمایه گذاری است 
که اعالم شده اما هنوز پرداخت نش��ده اند، البته الزم است که هزینه هایی 

همچون مالیات از این مبلغ کسر شوند.

تعلیقیامحدودکردنابطالواحدهایسرمایهگذاری:

در م��وارد زی��ر، مدیر صندوق ممکن اس��ت تعیی��ن ارزش خال��ص دارایی 
واحدهای س��رمایه گذاری صندوق به منظور ابطال واحدها یا پرداخت های 

مربوطه را موقتًا به تأخیر بیندازد:
    برای هر دوره زمانی که فعالیت مدیر صندوق متوقف می شود؛

    ب��رای کل یا بخش��ی از دوره زمانی ک��ه طی آن معامالت ع��ادی در هر 
بورس اوراق بهادار، اختیار معامله یا آتی در داخل یا خارج از کانادا، به طور 
قابل مالحظه ای محدود یا متوقف می شود، به شرطی که ارزش اوراق بهادار 
صن��دوق در این بورس ها معادل بیش از 50 درص��د ارزش کل دارایی های 

صندوق بدون ذخیره برای بدهی ها53  باشد؛
    طی دوره زمانی که مدیر تشخیص می دهد بنا به شرایط موجود، توانایی 

تعیین صحیح ارزش خالص دارایی ها یا بدهی های صندوق وجود ندارد.
الزم به ذکر اس��ت که حتی ط��ی دوره ای که تعهدات صن��دوق برای ابطال 
واحدهای س��رمایه گذاری محدود ش��ده اس��ت، صدور واحدهای صندوق 
می تواند انجام ش��ود. مدیر صن��دوق از وجوه حاصل از ص��دور واحدهای 
س��رمایه گذاری ابتدا برای پرداخت به سرمایه گذارانی استفاده می کند که 
اقدام به ابطال واحدهای سرمایه گذاری خود طی دوره محدودیت کرده اند. 
قیمت ابط��ال از طریق تغیی��ر در ارزش خالص دارایی ط��ی دوره تعلیق یا 

محدودیت، تعدیل شده و در تاریخ ابطال محاسبه می شود.
کلی��ه درخواس��ت های ابطال دریافت ش��ده قبل از دوره تعلیق که تس��ویه 
نشده اند و همچنین کلیه درخواست های ابطالی که در زمان اجرای تعلیق 
دریافت می شوند، مش��مول تعلیق قرار می گیرند. تمام سرمایه گذارانی که 
قصد ابطال واحدهای خود را دارند، درصورتی که کمتر از 48 ساعت به پایان 
دوره تعلیق مانده باشد، توسط مدیر صندوق مورد مشورت قرار گرفته و مدیر 
بهترین پیشنهاد ممکن را به آن ها ارائه می دهد. درخواست های ابطالی که 
از قبل ارس��ال شده اند در اولین دوره ارزش گذاری بعد از اتمام دوره تعلیق، 
تسویه خواهند شد. درصورتی که دوره تعلیق کمتر از 48 ساعت طول بکشد 
به تمام سرمایه گذاران اطالع داده می ش��ود که در صورت تمایل می توانند 

از هرگونه درخواست ابطالی که از قبل ارسال کرده اند صرف نظر کنند.
دوره تعلیق در اولین روزی که ش��رط ایجاد تعلیق متوقف می شود، مشروط 
بر اینکه شرایط دیگری مبنی بر مجاز بودن تعلیق وجود نداشته باشد پایان 
می یابد. هرگونه اع��الم تعلیق ابطال واحدهای س��رمایه گذاری صندوق با 
این ش��رط که با قوانین و مقررات رسمی اعالم ش��ده توسط هر نهاد دولتی 
دارای صالحیت مغایرت نداشته باشد توس��ط مدیر صندوق قطعی است. 
وجوه حاصل از ابطال واحدهای صندوق، بر اساس ارزش خالص دارایی در 
تاریخ ابطال بعدی پس از اتمام تعلیق، به سرمایه گذاران پرداخت می شود.

بازخریداجباریواحدهایمنتشرشدهصندوق:

مدیر صندوق می تواند بنا به صالحدید خود و با اعالن کتبی 30 روز قبل به 
س��رمایه گذاران، با تعیین تعداد واحدهای بازخرید شده، تمام یا بخشی از 

واحدهای سرمایه گذاری در دست سرمایه گذاران را بازخرید کند.

ارزشگذاریواحدهایسرمایهگذاریصندوق:

ارزشخالصداراییواحدهایصندوق:

ارزش خال��ص دارای��ی واحدهای صن��دوق در ه��ر تاری��خ ارزش گذاری و 
همچنین در تاریخ 31 دسامبر هرسال توسط مدیر صندوق مطابق با اعالن 
صندوق تعیین می شود. برای به دست آوردن ارزش خالص دارایی هر طبقه 
از واحدهای س��رمایه گذاری در هر تاریخ ارزش گذاری، ابتدا ارزش بازاری 
منصفان��ه دارایی های صندوق را در تاریخ ارزش گ��ذاری موردنظر از مقدار 
کل بدهی ه��ای آن کم کرده و بر تع��داد کل واحد های س��رمایه گذاری آن 
طبقه تقسیم می کنیم و سپس حاصل را حداکثر تا چهار رقم اعشار تعدیل 

می کنیم )گرد شده به پایین(.

اصولارزشگذاری:

محاس��به ارزش بازاری منصفانه دارایی ها و می��زان بدهی های صندوق به 
روش��ی که مدیر صندوق تعیین می کند و با توجه ب��ه موارد زیادی، از جمله 

موارد زیر انجام می شود:
    هرگونه وجه نقد موجود یا سپرده ش��ده، هزینه های پیش پرداخت، سود 

نقدی اعالم شده، بهره تعلق گرفته و دریافت نشده؛
    سرمایه گذاری های کوتاه مدت همچون ابزارهای بازار پول؛

    ارزش هرگونه اوراق بهادار همچون سهام، پیمان های آتی، قراردادهای 
آتی و اختیار معامله؛

    قیمت هرگونه اوراق بهادار یا دارایی دیگر که به راحتی در بازار در دسترس 
نباشد توسط مدیر صندوق و به شیوه ارزش بازاری منصفانه تعیین می شود؛

    تم��ام دارایی ه��ا و بدهی های صندوق که ب��ا ارز خارجی ارزش گذاری 
شده اند؛

عوایدناشیازفعالیتصندوق:

تقسیمعواید:

صن��دوق به صورت س��االنه درآم��د خالص و س��ودهای خالص س��رمایه ای 
محقق شده را بین سرمایه گذاران خود تقسیم می کند. هرگونه تقسیم عواید 
از طرف صندوق به طور متناسب در هر طبقه از واحدهای سرمایه گذاری بین 
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سرمایه گذاران انجام می شود. صندوق باید از کافی بودن مجموع کل عواید 
تقسیم شده )شامل درآمد خالص و سود خالص سرمایه ای محقق شده( بین 
سرمایه گذاران در هرسال اطمینان حاصل کند تا به موجب قانون مالیات، 

مشمول پرداخت مالیات نشود.

سرمایهگذاریمجدد:

تم��ام عواید تقسیم ش��ده از ط��رف صندوق ب��ه س��رمایه گذاران، می تواند 
توس��ط مدیر صندوق به صورت خودکار و مجدد در صندوق سرمایه گذاری 
ش��ود و واحدهای سرمایه گذاری اضافی برای س��رمایه گذاران صادر شود. 
سرمایه گذاران بابت س��رمایه گذاری مجدد، هیچ گونه هزینه یا کمیسیونی 

به صندوق پرداخت نخواهند کرد.

عواملریسک:

ریس��ک های مختلفی در ارتباط با س��رمایه گذاری در صندوق وجود دارند 
که از مهم تری��ن آن ها می توان به ب��ازده بدون تضمین، عدم دس��تیابی به 
هدف س��رمایه گذاری صندوق، اس��تفاده از اهرم مالی، ابزارهای مش��تقه 
و فروش اس��تقراضی در س��رمایه گذاری ها اش��اره کرد. عدم نقدشوندگی 
س��رمایه گذاری ها، کارمزد عملکرد، عدم اعتماد به مدیر صندوق، س��ابقه 
عملیاتی صندوق، عدم نقدش��وندگی واحدهای س��رمایه گذاری، مالیات 
صن��دوق، تضاد منافع بالقوه و تغییر در قوانین اجرایی نیز بخش��ی دیگر از 

مهم ترین ریسک های پیرامون سرمایه گذاری در صندوق ها هستند.

گزارشدهیبهسرمایهگذارانوتشکیلمجمع:

گزارشدهیبهسرمایهگذاران:

تاریخ پایان س��ال مالی صندوق 31 ماه دسامبر اس��ت. صورت های مالی 
ساالنه حسابرسی شده در بازه زمانی 90 روز بعد از پایان سال و صورت های 
مالی شش ماهه حسابرسی نشده 60 روز بعد از 30 ام ماه ژوئن یا مطابق با 
قانون مربوطه در اختیار سرمایه گذاران صندوق قرار می گیرد. صندوق برای 
کمک به س��رمایه گذاران در تشکیل پرونده های مالیاتی، فرم های مالیاتی 
موردنی��از را در زمان الزم مطابق با قانون اجرایی در اختیار س��رمایه گذاران 

قرار می دهد.
مدیر صندوق، دفتر و سوابق کافی را که نشان دهنده  فعالیت های صندوق 
است نگه داری یا ایجاد خواهد کرد. سرمایه گذار یا نماینده مجاز وی این حق 
را دارد که هرازچندگاهی دفاتر و س��وابق صندوق را در ساعات کاری عادی 
در دفاتر مدیر صندوق مورد بررس��ی قرار دهد. علی رغم موارد گفته ش��ده، 
اطالعات��ی که از نظ��ر مدیر صندوق، الزم اس��ت در جه��ت منافع صندوق 

محرمانه بمانند، در اختیار سرمایه گذاران قرار نخواهد گرفت.

مجمعسرمایهگذارانصندوق:

مدیر صن��دوق می تواند اقدام به برگزاری جلس��ه با س��رمایه گذاران یا یک 
طبقه خاص از س��رمایه گذاران کند، اما ممکن اس��ت این جلس��ات به طور 
منظم برگزار نش��وند. همچنین مدیر صندوق ملزم است که مطابق با اعالن 
صندوق، فراخوان برگزاری جلس��ه با س��رمایه گذاران یا یک طبقه خاص از 
سرمایه گذاران را که حداقل 50 درصد از واحدهای منتشرشده ی صندوق یا 

50 درصد از واحدهای منتشرشده آن طبقه خاص را در اختیار دارند به صورت 
کتبی اعالم کند. البته مدیر صندوق تا زمانی که تمام هزینه های فراخوانی 
و برگزاری جلس��ه، به طور رضایت بخش��ی توسط س��رمایه گذاران پرداخت 
نشود موظف به برگزاری جلسه نخواهد بود. الزم به ذکر است که واحدهای 

سرمایه گذاری از هر طبقه به طور جداگانه رأی می دهند.
اطالعیه برگزاری جلسه حداقل 21 روز قبل از برگزاری جلسه منتشر خواهد 
ش��د. برای به حدنصاب رسیدن برگزاری هر جلس��ه، الزم است حداقل دو 
نفر از س��رمایه گذاران صندوق که هرکدام حداق��ل 10 درصد از واحدهای 
س��رمایه گذاری صندوق یا واحده��ای یک طبقه خ��اص را در اختیار دارند 
خودشان یا نمایندگان آن ها حاضر باشند. در صورت به حد نصاب نرسیدن 
جلسه، مدیر صندوق جلسه را به تاریخ و ساعتی که خودش تعیین می کند 

به تعویق می اندازد.
بر اس��اس اعالن صندوق، برای اتخ��اذ هرگونه تصمیم در جلس��ه مجمع، 
رضای��ت س��رمایه گذاران حداقل 50 درص��د از واحدهای س��رمایه گذاری 
صندوق یا واحدهای سرمایه گذاری یک طبق خاص از طریق رأی گیری در 

جلسه نیاز است.

۲-۲-امیدنامهصندوقهایپوششریسکدربورساوراقبهادارلندن

بورس اوراق بهادار لندن بازار جدیدی تحت عنوان بازار تخصصی صندوق54  
طراحی کرده است که صندوق های پوش��ش ریسک می توانند در این بازار 
پذیرش ش��وند. بازار تخصصی صندوق، یک بازار تحت نظارت بورس اوراق 
بهادار لندن55 است که جامعه هدف آن، س��رمایه گذاران نهادی، حرفه ای 

و آگاه هستند.
بازار تخصصی صندوق برای معامالت برخی از صندوق های سرمایه گذاری 
خ��اص همچون صندوق های س��رمایه گذاری خصوص��ی56 ، صندوق های 
پوش��ش ریس��ک، صندوق های زیرس��اختی57 ، صندوق های ثروت ملی58 
و صندوق ه��ای تک دارایی59 طراحی ش��ده اس��ت. الزم به ذکر اس��ت که 
این صندوق ه��ا به منظور پذیرش در ب��ازار تخصصی صن��دوق، باید از نوع 

صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت60  باشند.
درصورتی که ناشر به پذیرش در بازار تخصصی صندوق تمایل داشته باشد 

الزم است که فرایند دومرحله ای زیر را طی کند:
1- تأیید امیدنامه  ناشر توسط مرجع ذی صالح کشور متعلق به ناشر در ناحیه 
اقتصادی اروپا )به عنوان مثال، مرجع ذی صالح برای ناش��ران عضو کشور 

انگلستان، نهاد ناظر بازارهای مالی انگلستان61  است(؛
2- ارائه درخواست پذیرش در بازار تخصصی صندوق از سمت ناشر به بورس 

اوراق بهادار لندن، پس از تأیید امیدنامه.
از شروط بورس اوراق بهادار لندن برای پذیرش صندوق های سرمایه گذاری 
در ب��ازار تخصصی صن��دوق و فراهم کردن امکان معام��الت آن ها، انطباق 
امیدنامه صندوق با پیوست شماره 15 قوانین امیدنامه62  است. همچنین 
ناشر باید با استانداردهای افشا و پذیرش بورس اوراق بهادار لندن انطباق 

داشته باشد.
پیوست شماره 15 قوانین امیدنامه شامل حداقل الزامات افشای مربوط به 
سند ثبت63  برای اوراق بهادار منتشرشده توسط صندوق های سرمایه گذاری 

از نوع سرمایه ثابت است که شامل موارد مندرج در جدول 1 است:
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جدول 1: چک لیست موارد مربوط به افشا در امیدنامه صندوق به منظور پذیرش در بازار تخصصی صندوق

خالصه موارد ذکرشده در هر بخش امیدنامهبخش های امیدنامهردیف

هدف و سیاست رسمایه گذاری1

  الزم اس��ت که رشح دقیقی از اهداف و سیاست های رسمایه گذاری صندوق و نحوه تغییر این اهداف و سیاست ها از جمله 
در رشایطی که این تغییرات به تأیید رسمایه گذاران نیاز داشته باشد ارائه شود؛

  تکنیک ها و ابزارهای مورداستفاده برای مدیریت صندوق باید ذکر شود؛
  الزم است که محدودیت های وام گیری یا اهرم مالی صندوق قید شود؛

  رسمایه گذاران واجد رشایط برای خرید واحدهای رسمایه گذاری صندوق باید مشخص شوند.

محدودیت های رسمایه گذاری2

هرگونه محدودیت رسمایه گذاری که بر صندوق مرتتب است باید اعالم شود از جمله:
  درصد رسمایه گذاری در سایر صندوق های رسمایه گذاری؛

  درصد رسمایه گذاری در کاالهای فیزیکی؛
  درصد رسمایه گذاری در ابزارهای مالی مشتقه، ابزارهای بازار پول و ارزهای خارجی؛

  درصد رسمایه گذاری در رشکت های تابعه یا وابسته نارش؛
  درصد رسمایه گذاری در اوراق بهادار منترششده یا تضمین شده توسط دولت یا یک نهاد دولتی.

در هر یک از حالت های باال الزم است که میزان تأثیر ریس��ک هر یک از رسمایه گذاری ها بر رسمایه صندوق و نحوه تأثیر آن 
رشح داده شود.

ارائه دهندگان خدمات به نارش3

  الزم است که مبلغ دقیق یا حداکرث مبلغ تخمینی از متام کارمزدهایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط صندوق بابت 
خدمات توافق شده قبل از تاریخ سند ثبت، قابل پرداخت است و همچنین نحوه محاسبه این کارمزدها ذکر شود؛

  درصورتی که ارائه دهنده خدمات به واس��طه ارائه خدمات به صندوق، از ش��خص ثالثی به غیراز صندوق، مزایایی دریافت 
کند و این مزایا به صندوق تعلق نگیرد، الزم است که این واقعیت، نام شخص ثالث )در صورت وجود( و رشح ماهیت این مزایا 

بیان شود؛
  باید نام ارائه دهنده خدمات که مسئولیت تعیین و محاسبه ارزش خالص دارایی صندوق را بر عهده دارد ذکر شود؛

  الزم است که هرگونه تضاد منافع بالقوه اساسی که ارائه دهندگان خدمات می توانند داشته باشند رشح داده شود.

4
مدیران یا مشاوران 

رسمایه گذاری
باید اطالعات مربوط به مدیران و مشاوران رسمایه گذاری صندوق از جمله تجربه و تخصص آن ها در زمینه رسمایه گذاری در 

بازارهای مالی و مشاوره های رسمایه گذاری، در این بخش از امیدنامه افشا شود.

5
رشکت امین )Custody( و سایر 

امانت��داران
الزم است که نحوه نگه داری دارایی های صندوق و اینکه باید توسط چه نهادی نگه داری شوند به طور کامل رشح داده شود. در 

صورت معرفی رشکت امین و سایر امانتداران صندوق، باید متامی اطالعات موردنیاز و تعهدات آن ها افشا شود.

6
اصول ارزش گذاری واحدهای 

رسمایه گذاری صندوق

  باید اصول ارزش گذاری و روش تعیین ارزش خالص دارایی صندوق و همچنین این موضوع که این کار هرچند وقت یک بار 
صورت می گیرد ترشیح شود. از طرفی الزم است که نحوه اعالم ارزش خالص دارایی به رسمایه گذاران نیز مشخص شود؛

  الزم است که جزئیات مربوط به کلیه رشایطی که تحت آن ممکن است ارزش گذاری ها به حالت تعلیق درآید و همچنین نحوه 
ابالغ این تعلیق به رسمایه گذاران به طور دقیق در این بخش از امیدنامه ذکر شود.

مسئولیت متقابل 764
  در حالت��ی که صندوق، در یک یا چند صندوق رسمایه گذاری دیگر رسمایه گذاری کرده باش��د، دارایی های صندوق از طبقات 
مختلف و مجزای اوراق بهادار تشکیل می شود. در این صورت الزم است که هرگونه مسئولیت متقابل که می تواند بین طبقات یا 
رسمایه گذاری ها در سایر صندوق ها اتفاق بیافتد و هرگونه اقدامات انجام شده برای محدود کردن این مسئولیت ها مشخص شود.

اطالعات مالی8

  اگر صندوق از تاریخ ثبت یا تأس��یس، فعالیت خود را آغاز نکرده و تا تاریخ س��ند ثبت هیچ گونه صورت مالی برای آن وجود 
نداشته باشد، ملزم اس��ت که طی بیانیه ای آن را اعالم کند. در حالتی که صندوق فعالیت خود را آغاز کرده است باید حداقل 

الزامات افشا را رعایت کند؛
  باید تجزیه و تحلیلی جامع و معنی دار از پرتفوی صندوق ارائه شود.

ناشر باید موارد مربوط به افشا در امیدنامه را به ترتیب مندرج در چک لیست 
ارائه شده در جدول 1 به مرجع ذی صالح ارائه کند.

ناشرانی که اوراق بهادار آن ها در بازار تخصصی صندوق پذیرفته شده اند ملزم به تهیه و 
افشای گزارش های مالی تلفیقی ساالنه و شش ماهه و صورت های مالی موقت مطابق 
با استانداردهای گزارش گری مالی بین المللی65  یا استانداردهای معادل آن هستند.

بورس اوراق بهادار لندن حق رد هرگونه درخواست پذیرش صندوق در بازار 
تخصصی صندوق را برای خود محفوظ می دارد.

۳- آمار و اطالعات مربوط به صندوق های پوشش ریسک
ش��رکت Preqin، هرس��اله آمار مربوط به صندوق های پوش��ش ریسک 
را منتش��ر می کند. مطابق با آمار و اطالعات منتشرش��ده توسط شرکت 
Preqin در س��ال 2020 میالدی و همان طور که در ش��کل 1 نیز نشان 
داده شده است، ارزش دارایی های تحت مدیریت صندوق های پوشش 
ریسک در آمریکا بیشتر از سایر کش��ورها بوده و مبلغ آن حدود 2,718 

میلیارد دالر است.
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)Preqin شکل 1: ارزش دارایی های تحت مدیریت صندوق های پوشش ریسک در کشورهای مختلف)بر اساس گزارش منترششده از رشکت

)Preqin منودار 3: تعداد صندوق های راه اندازی شده، منحل شده و فعال در رسارس جهان )بر اساس گزارشی منترششده از رشکت

همچنین در نمودار 3، تعداد صندوق های راه اندازی ش��ده، تعداد صندوق های منحل ش��ده و تعداد صندوق های فعال در سراس��ر جهان از س��ال 2007 تا 
2019 میالدی نشان داده شده است. الزم به ذکر است که در گزارش Preqin از آمار مربوط به تعداد صندوق های منحل شده و فعال مربوط به سال های بعد 

از 2012 میالدی استفاده شده است.

س��هم صندوق های پوشش ریسک راه اندازی شده بر اساس اس��تراتژی های سرمایه گذاری از س��ال 2014 تا 2019 میالدی در نمودار 4 آورده شده است. 
نتایج حاکی از آن است که استراتژی های سهامی از محبوبیت بیشتری برخوردار هستند و اکثر صندوق های پوشش ریسک راه اندازی شده از استراتژی های 
س��هامی استفاده می کنند. به عنوان مثال، در سال 2019 میالدی حدود 42 درصد از صندوق های پوشش ریسک راه اندازی شده از استراتژی های سهامی 
استفاده کرده اند. این در حالی است که در همین سال، استراتژی های ارزش نسبی که در رتبه دوم قرار دارد فقط 14 درصد را به خود اختصاص داده است.
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)Preqin منودار 4: سهم صندوق های پوشش ریسک راه اندازی شده بر اساس اسرتاتژی های رسمایه گذاری) بر اساس گزارشی منترش شده از رشکت

)Preqin منودار 5: سهم انواع اسرتاتژی های سهامی مورداستفاده توسط صندوق های پوشش ریسک) بر اساس گزارش منترش شده از رشکت

طبق آمار و اطالعات منتشرش��ده توسط شرکت Preqin در سال 2019 میالدی، صندوق های پوشش ریس��ک در بین استراتژی های سهامی، از استراتژی 
خرید / فروش سهام بیشتر استفاده کرده اند. سهم انواع استراتژی های سهامی که مورداستفاده  صندوق های پوشش ریسک قرار گرفته اند در نمودار 5 نشان 
داده شده اس��ت. طبق این نمودار، استفاده از استراتژی خرید / فروش سهام توسط صندوق های پوشش ریسک حدود 72 درصد بوده است. استراتژی های 

تمایل به خرید و ارزش بنیادی که به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار دارند فقط 14 و 9 درصد را به خود اختصاص داده اند.
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در نمودار 6، سهم استراتژی های مورداستفاده صندوق های پوشش ریسک در مناطق جغرافیایی مختلف نشان داده شده است. همان طور که در این نمودار 
دیده می شود استراتژی های سهامی از محبوبیت بیشتری برخوردار هستند. به عنوان مثال در آمریکا 43 درصد از استراتژی های استفاده شده به استراتژی های 

سهامی اختصاص دارد. این رقم در هنگ کنگ به 61 درصد نیز می رسد.

 جمع بندی
مدیران صندوق های پوشش ریسک که افرادی حرفه ای و با تجربه در زمینه سرمایه گذاری هستند از استراتژی های معامالتی پیشرفته و تهاجمی تری نسبت 
به س��ایر صندوق های سرمایه گذاری استفاده می کنند که این امر منجر به افزایش میزان ریسک و همچنین بازده سرمایه گذاری در این صندوق ها می شود. 
الزم به ذکر اس��ت که در کوتاه مدت و بلندمدت هیچ تضمینی در خصوص میزان بازدهی صندوق های مذکور وجود نداشته و حتی ممکن است سرمایه گذار 

تمام یا بخشی از سرمایه اولیه خود را نیز از دست بدهد.

)Preqin منودار 6: سهم اسرتاتژی های مورداستفاده توسط صندوق های پوشش ریسک در مناطق جغرافیایی مختلف) بر اساس گزارش منترش شده از رشکت
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 منابع
1. “Formula Growth Hedge Fund Offering Memorandum”, Formula 
Growth Limited, 2018.
2. “Specialist Fund Market: Guidance for Admission to Trading for New 
Applicants”, London Stock Exchange, 2013.
3. “Prospectus Rules”, Financial Conduct Authority, 2019.
4. https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/
finance/hedge-fund-strategies/
5. https://www.wallstreetmojo.com/hedge-fund-strategies/
6. https://www.capitalfundlaw.com/blog/common-hedge-fund-
strategies/
7. https://www.platinumtradingacademy.com/hedge-fund-trading-
strategies/

 پانویس ها
1 . Event-Driven Strategies
2 . Relative Value )Arbitrage( Strategies
3 .Macro Strategies
4 . Equity Hedge Strategies
5 . Fund of Hedge Funds Strategy
6 .Merger Arbitrage Strategy or Risk Arbitrage Strategy
7 .Capital Structure Arbitrage Strategy
8 .Activist Strategy
9 .Special Situation Strategy
10.  Fixed Income Arbitrage Strategy
11 . Convertible Bond Arbitrage or Convertible Arbitrage Strategy
12 . Volatility Arbitrage Strategy
13 . Multi-Strategy
14 .Fixed Income - Asset Backed Arbitrage Strategy
15 . Corporate Bond Arbitrage Strategy
16 .Swap-Spread Arbitrage
17 . Yield Curve Arbitrage Strategy
18 . Global Macro Strategy
19 .Managed Futures Strategy
20 . Commodity Trading Advisors )CTAs(
21 . Equity Strategies
22 . Long/Short Equity Strategy
23 .Market Neutral Strategy
24 . Quantitative Strategy
25 . Algorithmic Trading
26 . High-Frequency Trading
27 .Black Box
28 . Long Biased Strategy
29 . Short Biased Strategy
30 . Fundamental Growth Strategy
31 . Fundamental Value Strategy
32 . Sector Funds or Niche funds
33 . Collective Investment
34 .Multi-Manager Investment

35 . Hedge Fund Offering Memorandum
36 . Prospectus
37 . Jurisdictional Legends
38 . Use of Proceeds
39 . Subscription Agreement
40 . Business Plan
41 .Capitalization Table
42 . Province of Ontario
43 . Canada Business Corporations Act
44 . Minimum Account Balances

45.  همان طور که در بخش های قبل نیز گفته شد، کارمزد ساالنه مدیریت دارایی 
صندوق های پوشش ریسک، یک الی دو درصد از دارایی های آن است. برای محاسبه 

کارمزد ماهانه، باید مقدار کارمزد ساالنه را بر 12 ماه تقسیم کنیم.
46 . Administration Fees and Expenses
47 .Custodian Fees:

 )Custodian( کارمزد امین به کارمزدی گفته می ش��ود که توسط یک ش��رکت امین
همچون بانک یا سایر نهادهای مالی بابت نگهداری اوراق بهادار از طرف مشتری از 
وی دریافت می شود. این کارمزد به کارمزد نگه داری )safekeeping fees( نیز معروف 
است. مدیر صندوق Formula Growth، بانک جی پی مورگان چیس را به عنوان امین 
صندوق معرفی کرده است. از جمله شرکت های امین در آمریکا می توان به بانک های 
بزرگی همچون بانک جی پی مورگان چیس و بانک سیتی گروپ و در اروپا نیز بانک هایی 
همچون بانک دویچه آلمان و بانک بارکلی انگلستان اشاره کرد. در بازار سرمایه ایران 
نیز شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نقش امین را ایفا می کند.
48 .Dealer Compensation
49 . Registered Dealer:

معامله گران یا کارگزاران ثبت شده تحت قانون اوراق بهادار هستند.
50 . Trailing Commissions

51 . تاریخ های ارزش گذاری می تواند ماهانه، فصلی، س��االنه و غیره باشد؛ اما در 
این امیدنامه، تاریخ ارزش گذاری به آخرین روز معامالتی در هرماه و یا سایر روزهای 

توافق شده توسط مدیر صندوق اتالق می شود.
52 . Unlimited Number of Investors
53 . Without Allowance For Liabilities
54 .Specialist Fund Market )SFM(
55 . London Stock Exchange’s regulated market
56 . Private Equity Funds
57 .Infrastructure Funds
58 . Sovereign Wealth Funds
59 . Single Asset Funds
60 .Closed-End Type
61 . Financial Conduct Authority )FCA(
62 . Annex XV of the Prospectus Regulation
63 . Registration Document:

امیدنامه شامل سه بخش سند ثبت، سند اوراق بهادار )Securities Note( و خالصه 
)summary( است. سند ثبت شامل اطالعات مربوط به ناشر می باشد. سند اوراق 
بهادار شامل اطالعات مربوط به اوراق بهادر قابل انتقال برای عرضه و پذیرش جهت 
انجام معامالت است. خالصه امیدنامه نیز شامل خالصه ای از ویژگی های اساسی و 

ریسک های مربوط به ناشر و اوراق بهادار است.
64 . Cross Liabilities
65 . IFRS
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بررسی حقوقی مالیات بر واحدهای ابطال شده توسط 
وراث متوفی در صندوق های سرمایه گذاری

چکیده

صندوقهایس��رمایهگذاریازجملهابزارهاییهس��تندکهازسویش��رکتهایکارگزارییابرخیدیگرازنهادهایمالیبهمردمارائهمیشوند.

سرمایهگذاریدراینصندوقهابهروشهایمتفاوتیانجاممیشودکهیکیازآنها،شیوهصدوروابطالواحدهایصندوقاست.درپژوهشحاضر،قیمت

معیارادارهامورمالیاتیدراخذمالیاتازواحدهایخریداریش��دهتوس��طفردمتوفیموردبررسیقرارگرفتهاستبااینتوضیحکهپسازفوتفردیکه

واحدهایصندوقراخریداریکردهاست،الزماستوراثایشانجهتدریافتوتقسیمواحدهایصندوق،مالیاتهایمربوطهازجملهمالیاتموضوعماده

34قانونمالیاتهایمستقیمراپرداختکنند.درحالحاضر،ادارهامورمالیاتیقیمتیاارزشروزابطالواحدهایصندوقرامعیاراخذمالیاتازوراثدر

نظرمیگیرد.حالآنکهبااستنادبهبرخیازقوانینومقررات،ازجملهموادمندرجدرقانونمالیاتهایمستقیمودیگربخشنامههایصادرهازسازمانامور

مالیاتی،بهنظرمیرسدکهمیزانمالیاتازاینواحدهابایدبراساسقیمتواحددرروزصدور،یعنیروزخریداریواحدتوسطمتوفی،محاسبهودریافتشود.

کارشناس حقوقی بازار سرمایه

مهدی نیکجو

 مقدمه
صندوق های سرمایه گذاری یکی از ابزارهای مالی هستند که از سوی شرکت های 
کارگزاری، تأمین سرمایه و سبدگردان، جهت س��رمایه گذاری غیرمستقیم در بازار 
سرمایه به مردم ارائه می شوند تا از این طریق، وجوه نقد پراکنده تجمیع شده و مطابق 
با استراتژی های اقتصادی سرمایه گذاری شوند. این صندوق ها تحت نظارت سازمان 
بورس و اوراق بهادار فعالیت می کنند. سرمایه گذاری در صندوق ها می تواند به صورت 
 )1ETF ( صدور و ابطال واحدهای س��رمایه گذاری و یا به شیوه قابل معامله در بورس
صورت بگیرد، اما آنچه در این نوشتار مدنظر نویسنده است، پیرامون صندوق هایی 
اس��ت که به شیوه صدور و ابطال در حال جذب س��رمایه های مردم هستند. در این 

صندوق ها، فرد پس از مراجعه به صندوق2 ، تقاضای خود را مبنی بر سرمایه گذاری به 
قسمت مربوطه ارائه می کند و در نهایت پس از دریافت مشاوره، با توجه به نوع انگیزه 
خود و میزان تحمل ریسک سرمایه گذاری، به خرید واحدهای صندوق که اصطالحًا 
به آن صدور واحد گفته می شود، اقدام می کند3.  صندوق های سرمایه گذاری پس از 
دریافت وجوه، با توجه به استراتژی اقتصادی خود به خرید اوراق بهادار )اعم از سهام، 
اوراق بده��ی و غیره( اقدام می کنند4.  پس  از اینکه ش��خصی واحدهای صندوق را 
خریداری کند و به نوعی وجوه نقد خود را به مدیر صندوق بسپرد، چنانچه بخواهد منابع 
مالی خود را دریافت کند، الزم است که تقاضای ابطال واحدهای خود را ارائه کند تا 
پس از آن، بخش مربوطه پس از ابطال و محاسبه سود و زیان، مبادرت به پرداخت وجوه 
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موردنظر کند. در چنین شرایطی، چنانچه شخصی وجوهی را در صندوق های مزبور 
سرمایه گذاری کرده و در اصطالح به صدور واحد اقدام نماید، اما پس از گذشت مدت 
 زمانی فوت کند، علی القاعده این حق به ورثه ایشان می رسد و ورثه پس از مراجعه به 
صندوق، تقاضای خود را مبنی بر ابطال واحدها و دریافت وجوه به مسئول مربوطه ارائه 
می کند5.  نکته ای که در اینجا الزم است بیان شود این است که در رویه جاری، صندوق 
با ارسال نامه ای به اداره امور مالیاتی، تعداد واحدهای خریداری شده توسط متوفی و 
ارزش روز آن ها را اعالم می کند تا اداره مذکور ضمن محاسبه میزان مالیات متعلقه، به 
صدور گواهی اعطای مالیات موضوع ماده 34 قانون مالیات های مستقیم اقدام کند6. 
همان گونه که بیان ش��د، در صندوق های سرمایه گذاری روال بر این است که ارزش 
واحدهای خریداری شده )میزان سرمایه گذاری متوفی( را به قیمت روز )ارزش واقعی 
روز( محاسبه و آن را به اداره امور مالیاتی اعالم می کنند. به  عبارت  دیگر، در نامه ای که 
به این اداره ارسال می شود، قیمت واحدهای صندوق در روز خرید )روز صدور واحد( 
قید نمی شود، بلکه قیمتی که پس از انتقال واحدها به وراث، به آن ها تعلق می گیرد، 
لحاظ می شود. برای مثال، چنانچه شخصی که 10 واحد از یک صندوق را به ارزش هر 
واحد 10 هزار ریال )در مجموع 100 هزار ریال( خریداری کرده است، پس از گذشت 
5 سال فوت کند و در این فاصله زمانی، ارزش هر واحد از صندوق مذکور به 20 هزار 
ریال افزایش یافته باشد، در نامه صندوق به اداره امور مالیاتی، مبلغ اعالم شده جهت 

پرداخت مالیات 200 هزار ریال است.
بر اس��اس آنچه گفته ش��د، در این مطالعه، روندی که در حال حاض��ر در این رابطه 
به کار گرفته می ش��ود، توسط نویسنده بررسی شده است. نویسنده به دنبال پاسخ 
به این سؤال است که آیا الزم است س��هام و دیگر اوراق بهاداری که در صندوق های 
س��رمایه گذاری خریداری شده و در نهایت قرار است به وراث شخص متوفی انتقال 
یابد، بر اساس ارزش جاری، قیمت گذاری و سود حاصل از آن محاسبه شود و یا برای 
پرداخت مالیات باید در نامه ارسالی به اداره امور مالیاتی، ارزش زمان خرید یا صدور 

واحدها قید شود؟ 7

 بررسی قوانین و مقررات
1.بند1ازماده17قانونمالیاتهایمستقیم:

در این بند در مورد »اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا 
فرضی انتقال می یابد« چنین آمده است: »نسبت به سپرده های بانکی، اوراق مشارکت 
و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مندرج در بند 2 این ماده و سودهای متعلق به 
آن ها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت 

و تحویل به آن ها به نرخ 3 درصد.«
در وهل��ه اول آنچه در مورد این ماده به نظر می رس��د، این اس��ت که قانون گذار 
به صراحت بیان کرده است که سود حاصل از سپرده های بانکی، اوراق مشارکت 
و س��ایر اوراق بهادار و سود س��هام تا تاریخ انتقال به نام وراث، مشمول پرداخت 
مالیات به نرخ 3 درصد نمی باشد، از طرفی به طور مطلق تمامی سود سهام و سایر 
اوراق بهادار را از پرداخت این مالیات مستثنی کرده است. لذا اینکه استثنای فوق 
را صرفاً منحصر به سود سهامی که شرکت های تجاری پس از برگزاری مجمع به 
سهامداران پرداخت می کنند بدانیم، تفسیری برخالف ظاهر و حتی متن ماده 
قانونی می باش��د. به  عبارت دیگر، از نظر حقوقی، وقتی در متن ماده به صورت 
مطلق همه سودها از اصل پرداخت مالیات مستثنی شده اند، نمی توان از ظاهر 

ماده عدول کرد و آن را تنها به نوع خاصی از سود محدود نمود.

۲.تبصره4ازماده105قانونمالیاتهایمستقیم:

در ای��ن تبصره نیز پس از اش��اره به متن ماده مبنی بر »مالی��ات بر جمع درآمد 
شرکت ها و درآمد ناش��ی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از 
منابع مختلف در ایران یا خارج  از ایران تحصیل می ش��ود«، چنین آمده است: 
»اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی 

از شرکت های سرمایه پذیر مشمول  مالیات دیگری نخواهند بود.«

در توضیح این ماده می توان گفت که مرسوم ترین مالیاتی که از شرکت های تجاری 
دریافت می شود، مالیات مذکور در این ماده به نرخ 25 درصد می باشد.8  در تبصره 
این ماده در رابطه با اشخاص حقیقی یا حقوقی که سود سهام خود را از شرکت مربوطه 
دریافت می کنند، آمده اس��ت که پس از اخذ سود سهام، مالیاتی مضاف بر آنچه در 
فرآیند کسورات قانونی از طرف شرکت پرداخته شده است، بر سهام و دیگر اوراق بهادار 
و سود آن ها تعلق نمی گیرد9  و به وضوح مشخص است که بر این اساس، قانون گذار 
به صورت مطلق، سود سهام را مشمول مالیات ندانسته است و این اطالق شامل هرگونه 

مالیات اعم از مالیات موضوع این پژوهش و دیگر مالیات ها می شود.

3.قان��ونتوس��عهابزارهاونهاده��ایمالیجدیدبهمنظورتس��هیلاجرای

سیاستهایکلیاصل44قانوناساسی:

قانون دیگری که می تواند در موضوع این پژوهش مدنظر قرار گیرد، قانون »توس��عه 
ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 
قانون اساسی10 « اس��ت. نکته قابل توجه این است که مطابق ماده 7 قانون مذکور 
مصوب 1388/09/25 مجلس ش��ورای اس��المی که البته در آن به الحاق ماده ای 
تحت عنوان ماده 143 به طور مکرر به قانون مالیات های مستقیم تصریح شده و دارای 
چندین تبصره می باشد، آمده است که »تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری 
در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار 
موضوع بند 24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب سال 
1384 و درآمدهای حاصل از نقل  و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و 
ابطال آن ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات 
بر ارزش افزوده مصوب 1387/03/02 معاف می باشد و از بابت نقل  و انتقال آن ها و 

صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده، مالیاتی مطالبه نخواهد شد.«
نکته جالب توجه این است که در این ماده، نه تنها سود حاصل از سهام که نقل  و انتقال 
اصل س��هامی که در صندوق های سرمایه گذاری موردبحث وجود دارد نیز مشمول 
مالیات قرار نمی گیرد. همچنین، در انتهای ماده به صورت مطلق بیان شده است که 

از باب صدور و ابطال اوراق بهادار، مالیاتی شامل اوراق بهادار نخواهد شد.
البته مواد فوق الذکر در بخشنامه شماره 200/97/177 در تاریخ 1397/12/28 
با موضوع »درآمد ناش��ی از ارزیابی س��رمایه گذاری ها- نقل  و انتقال س��هام- س��ود 
سهام دریافتی« در کانون توجه سرپرست وقت سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و در 
انتهای بخشنامه چنین آمده اس��ت: »ضمناً با توجه به ابهامات موجود در خصوص 
درآمدهای صندوق سرمایه گذاری، یادآور می شود: درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش 
سرمایه گذاری های موضوع تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم توسط 
صندوق س��رمایه گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی 
توس��ط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده، 
سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش 
تنزیل شده، سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از 
سرمایه گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می باشد، با 
رعایت مقررات مربوطه، مشمول معافیت تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیات های 

مستقیم خواهد بود.«
همان گونه که مالحظه می ش��ود، در این بخش��نامه نیز به نوعی بخش��ی از سهام 

صندوق های سرمایه گذاری مشمول معافیت مالیاتی دانسته شده است.

 نتیجه گیری
در این پژوهش، مالیات موضوع ماده 34 قانون مالیات های مس��تقیم مورد 
بررسی قرار گرفته است. همان طور که عنوان شد، در این ماده آمده است که 
پیش از پرداخت مالیات مربوطه، انتقال دارایی های متوفی به وراث وی توسط 
صندوق های سرمایه گذاری، ممنوع می باشد. در حال حاضر، در صندوق های 
سرمایه گذاری روال این است که در نامه ای که جهت دریافت گواهی پرداخت 
مالیات )گواهی موضوع ماده 34 قانون مالیات های مس��تقیم( به اداره امور 
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مالیاتی ارائه می شود، واحدهای خریداری شده توسط متوفی به ارزش جاری 
قیمت گذاری می شود و در نهایت، وراث نس��بت به دریافت گواهی مالیاتی 

اقدام می کنند.
مستفاد از مواد فوق الذکر، الزم است که صندوق های سرمایه گذاری در نامه به اداره امور 
مالیاتی، قیمت اصل سهام و اوراق بهادار در زمان صدور را که توسط متوفی پرداخت 
شده است، درج کنند. همان طور که مالحظه شد، بند 1 ماده 17 قانون مالیات های 
مستقیم به صراحت سود سهام و دیگر اوراق بهادار را از شمول مالیات مندرج در آن 
ماده مستثنی کرده است. از سوی دیگر، در تبصره 4 از ماده 105 همین قانون، تعلق 
گرفتن مالیاتی مازاد بر آنچه در فرآیند احتساب سود و زیان )موضوع ماده 105 یعنی 
25 درصد مالیات متعلق به شرکت های تجاری( بر سهام واقع می شود، ممنوع اعالم 
شده است. بر اساس این ماده نیز نمی توان پس از محاسبه خالص سود و تعلق آن به 
صاحب سهام، تعلق و دریافت مالیاتی مازاد بر آن )به عنوان مالیات بر ارث( را بر وراث 

تحمیل و از ایشان دریافت کرد.
نکته جالب توجه این اس��ت که در ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم نیز 
به صراحت، تمامی مالیات های متعلق به س��رمایه گذاری س��هام در صندوق های 

س��رمایه گذاری از مالیات معاف و تصریحاً بیان شده اس��ت که بابت صدور و ابطال 
اوراق بهادار یادشده، مالیاتی دریافت نمی شود. در ادامه نیز در بخشنامه مالیاتی 
سازمان امور مالیاتی، تصریحاً سود سهام حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های 
سرمایه گذاری مشمول تبصره 1 ماده 143 مکرر قلمداد و از تعلق مالیات معاف شده 
است. بخشنامه ها و نامه های دیگری که پیشتر مطرح شدند نیز حاکی از همین موضوع 

هستند که برای جلوگیری از اطاله کالم، از بازخوانی آن ها خودداری می شود. 11
نتیجه بررسی قوانین و مقررات جاری کشور حاکی از آن است که سرمایه گذاری 
در صندوق های سرمایه گذاری از پرداخت مالیات مصون می باشد و قدر متیقن 
این است که پس از ابطال واحدهای صندوق سرمایه گذاری توسط وارث متوفی، 
ارزشی که بر واحدهای صادرش��ده از صندوق ایجاد می شود، مشمول مالیات 
موضوع ماده 34 نمی باش��د. لذا به نظر می رسد آنچه که باید در نامه ارسالی به 
اداره امور مالیاتی عنوان شود، تعداد واحدهای صادرشده به ارزش زمان صدور 
)زمان خریداری توسط متوفی( است و نباید مبلغ مربوط به ارزش افزایش یافته 
واحدها در روز ابطال، مدنظر قرار گیرد. اداره مالیاتی نیز نباید تقاضای محاسبه و 

ارائه ارزش واحدهای خریداری شده به قیمت روز ابطال را داشته باشد.

 منابع
1. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

2. قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1394
3. قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب سال 1384

4. قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387
5. قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های 

کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1388
6. بخشنامه شماره 200/97/177 مصوب 1397/12/28 سازمان امور مالیاتی

 پانویس ها
1 . Exchange Traded Fund

2 . الزم به ذکر اس��ت که در برخی از صندوق ها، این فرآیند به صورت غیرحضوری و 
الکترونیکی انجام می شود.

3 . هر یک از این واحدها قیمت مشخصی دارند. برای مثال، چنانچه قیمت واحد 
یک صندوق 10,000 ریال باشد و شخصی بخواهد 10 واحد از آن را خریداری کند، 
الزم است که معادل 100 هزار ریال به صندوق پرداخت کند. وجه تمایز صندوق های 
مزبور با شیوه های مشابه سرمایه گذاری در بازار سرمایه آن است که هر فردی با هر 
میزان از توانایی مالی خود می تواند در عموم این صندوق ها سرمایه گذاری کند و 

غالباً حداقل محدودیتی در خرید واحد قائل نشده اند.
4 . همان گونه که بیان ش��د، در ح��ال حاضر، صندوق های متنوع��ی مبادرت به 
دریافت وجوه از مردم و سرمایه گذاری می کنند که با توجه به نحوه کار، به پر ریسک و 
کم ریسک تقسیم می شوند. در صندوق های پرریسک، میزان خرید سهام بیشتر و 

در صندوق های کم ریسک، این میزان کمتر است.
5 . البته برای این منظور، تشریفات دیگری نظیر ارائه گواهی فوت، حصر وراثت و… 

نیز وجود دارد که پرداختن به آن در موضوع این مطالعه نیست.
6 . در ماده 34 قانون مالیات های مستقیم آمده است: اشخاص زیر مجاز نیستند 
قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط به موضوع این قانون، اموال و دارایی های 
متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کرده، به نام آن ها ثبت کنند و یا معامالتی راجع 

 به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند:
       بانک ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت ها، مؤسسات، نهادهای عمومی 
غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که از متوفی وجوه نقد، سفته، 

جواهر و یا هر نوع مال دیگری نزد خود دارند.
  ادارات ثبت اس��ناد و امالک در زمانی که مال غیرمنقول را به نام وراث یا 

موصی له ثبت می کنند.

       دفاتر اسناد رسمی زمانی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع 
 به اموال و دارایی های متوفی را ثبت کنند.

       شرکت هایی که متوفی در آن ها مالک سهام یا سهم الشرکه می باشد.
       شرکت های کارگزاری، صندوق های سرمایه گذاری و سایر نهادهای مالی
       صندوق های دادگستری و صندوق های ادارات ثبت اسناد و امالک کشور

وقتی شخصی گواهی مالیاتی ماده 34 را دریافت می کند، اداره مالیاتی مربوطه 
به نوعی گواهی می دهد که این فرد مالیات خ��ود را پرداخت کرده و اعطای اموال 

متوفی به وراث بالمانع است.
7 . الزم اس��ت این موض��وع در جای خود در نظر گرفته ش��ود که اگ��ر برای مثال، 
شخصی به خرید یک واحد س��رمایه گذاری اقدام کند و پس از مدتی ارزش واحد 
خریداری شده کاهش یابد، مالیات بر ارث آن باید چگونه محاسبه شود؟ آیا مالیات 
بر واحد به احتساب کاهش، وضع می شود یا به قیمت زمان صدور؟ به نظر می رسد 
می توان به این پرسش پاسخ دوگانه ای داد که هرکدام از آن ها برای خود ادله ای دارند، 
اما ازآنجاکه این مطلب در مورد ارزش یافتن واحد خریداری ش��ده در صندوق های 

سرمایه گذاری می باشد، این سؤال مدنظر نگارنده قرار نگرفته است.
8 . مطابق با ماده 143 قانون مالیات های مستقیم، چنانچه یک شرکت تجاری در 
بورس پذیرفته شود تا زمان حضور در بورس، از پرداخت این مالیات معاف خواهد بود.

9 . ای��ن مورد را می توان به مالیاتی که بر خرید و فروش س��هام در بورس و فرابورس 
وضع می شود، تشبیه کرد. در آنجا نیز در هنگام معامله، به صورت خودکار مالیات 

مربوطه منظور می شود.
10 . نظام اقتصادی جمهوری اس��المی ایران بر پایه س��ه بخش دولتی، تعاونی و 
خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع 
بزرگ، صنایع م��ادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو 
و ... می شود که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت هستند. بخش خصوصی 
شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل 
فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با 
اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسالم خارج نشود و موجب رشد 
و توسعه اقتصادی کشور شود و به زیان جامعه نباشد، مورد حمایت قانونی جمهوری 

اسالمی است. تفصیل ضوابط، قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.
11  . نکته بسیار مهمی که الزم است مورد توجه قرار گیرد، این است که رویه شرکت 
سپرده گذاری مرکزی نیز به این صورت است که در نامه اداری که جهت دریافت گواهی 
پرداخت مالیات موضوع ماده 34 قانون مالیات های مس��تقیم به اداره امور مالیاتی 
ارسال می کند، ارزش سهام به قیمت جاری محاسبه می شود، درصورتی که با توجه به 
این قوانین، به نظر می رسد الزم است که رویه شرکت مذکور نیز مورد بازنگری قرار گیرد.
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آشنايی با فرصت های تأمین مالی از کانال بازار سرمايه
نگاهی کوتاه به تأمین مالی در بازارهای پول و سرمایه

مقدمه

تأمینمالییکیازمهمترینچالشهایپیشرویشرکتهایکوچکوبزرگدردنیااست.هرشرکتیبرایاجرایایدههاوطرحهای

توسعهایکارشناسیشدهخودویابهدالیلیدیگرمانندتأمینسرمایهدرگردش،بهمنابعونقدینگینیازدارد،حالآنکهممکناستدرشرکت

منابعبهاندازهکافیموجودنباشد،بنابراینبهناچارالزماستازطریقمنابعدیگراقدامبهتأمینمالیکند.بدینمنظوروبهطورعام،دوروش

جهتتأمینمنابعمالیدرشرکتهاوجودداردکهعبارتندازروشاستقراضوروشحقوقمالکانه.روشاستقراضدرسرفصلبدهیوروش

حقوقمالکانهدرسرفصلحقوقصاحبانسهامدرترازنامهشرکتهااثرگذارخواهدبود.اینجاستکهمفهومبازارمالیشکلمیگیرد.بازاردر

معنایعامآن،بهمحلیگفتهمیشودکهدرآنفروشندگانوخریدارانبهمبادلهکاالهااقداممیکنند؛یعنیشخصیکهبهکاالیینیازدارد

بامراجعهبهبازارودرازایپرداختمبلغیمعین،کاالیموردنظرراازفروشندهآنکاالخریداریمیکند.دربازارهایمالینیزهمینسازوکار

برقراراستواشخاصحقیقیوحقوقیکهباکمبودمنابعمواجههستند،ضمنمراجعهبهبازارهایمالیودرازایپرداختوجهیمشخصکه

معادلباهزینهآنمنابعاست،بهتأمینمالیاقداممیکنند.

 بازاره�ای مالی و نحوه تأمی�ن مالی از 
طریق آن ها

بازارهای مال��ی به دو بخش بازار س��هام و بازار بدهی 
تقس��یم بندی می ش��وند. معادل 95 درصد از تأمین 
مالی ه��ای مربوط ب��ه بازارهای مالی جه��ان  در بازار 
بدهی صورت می گیرد و تنها 5 درصد از آن ها از طریق 
بازار سهام انجام می شود. الزم به ذکر است که منظور 
از تأمین مالی در بازار س��هام، افزایش سرمایه از محل 
آورده نقدی، مطالبات حال ش��ده و یا پذیره نویس��ی 

سهام شرکت ها در بازار اولیه است. در این رابطه، زمانی 
می توانی��م از واژه تأمین مال��ی در خصوص یک اقدام 
استفاده کنیم که به موجب آن به اصطالح »پول تازه1« 
به شرکت وارد شود، از این منظر انجام افزایش سرمایه 
از محل سود انباشته، مازاد تجدید ارزیابی، تسعیر ارز 
و مواردی از این  دست در مفهوم استاندارد تأمین مالی 
نمی گنجد. شایان ذکر است که حتی عرضه اولیه سهام 
ش��رکت ها را نیز نمی توان تأمین مالی نامید، چراکه 
در این روش، منابع مالی حاصل از عرضه اولیه سهام 

ش��رکت ها، بعد از عرضه فوراً توسط سهامداران قبلی 
خارج می ش��ود. افزایش و کاهش قیمت سهام نیز با 
وجود کارکردهای خاص خود، ارتباطی با تأمین مالی 

شرکت ها ندارد.
در بازار سهام بورس طی سال گذشته، حدوداً 17 هزار 
میلیارد تومان افزایش س��رمایه از محل آورده نقدی و 
مطالبات حال شده انجام شده است؛ این در حالی است 
که در مدت مذکور، در حدود 220 هزار میلیارد تومان 
اوراق بدهی جدید در بازار سرمایه منتشر شده و حجم 

   کارشناس ارشد مالی از دانشگاه عالمه طباطبائی

سعید فالح 
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تأمین مالی از طریق سیستم بانکی نیز از حجم تأمین 
مالی از طریق بازار بدهی بسیار بیشتر بوده است. تأمین 
مالی در ایران نیز مانند سایر کشورهای جهان، بیشتر 
از طریق بازار بدهی صورت می گیرد و سهم تأمین مالی 
از طریق بازار سهام در آن کمتر از یک درصد است. در 
ادامه به موضوع تأمین مال��ی در بازار بدهی پرداخته 

می شود.

 تأمین مالی در بازار بدهی
بازار بدهی از دو شاخه تسهیالت جاری و غیرجاری در 
سیستم بانکی و همچنین بازار اوراق بدهی تشکیل شده 
است. بخش تسهیالت بانکی همان طورکه از نام آن نیز 
مشخص است، در بازار پول اتفاق می افتد. از طرفی، 
بخش عمده ای از بازار اوراق بدهی در بازار سرمایه شکل 
می گیرد و بخش کمتری از آن از طریق سیستم بانکی که 
نماینده تمام و کمال بازار پول است، انجام می شود. الزم 
به ذکر است که بین بازار پول و بازار سرمایه، تفاوت های 
ماهوی وجود ندارد و اصلی ترین تفاوت آن ها مربوط به 

زمان سررسید دارایی های مالی است.
مانده تس��هیالت بانکی در پایان سال گذشته حدود 
2,800 ه��زار میلیارد تومان بوده اس��ت، درحالی که 
این رق��م در بازار اوراق بدهی حدود 367 هزار میلیارد 
توم��ان بوده و نزدیک به 85 درص��د از آن نیز مربوط به 
اوراق مختلف دولتی می باشد. با وجود اینکه سهم بازار 
س��رمایه در بازار اوراق بدهی بیش از 90 درصد است، 
در سال 1399 بازار س��رمایه از کل بازار بدهی ایران، 
سهمی حدوداً 11/5 درصدی داشته که در پایان تیرماه 
س��ال جاری به حدود 14 درصد رسیده است. اگر آمار 
مربوط به سال گذشته را نادیده بگیریم، این سهم در 
سال های اخیر کمتر از 10 درصد بوده و می توان گفت 
تقریباً تمام تأمین مالی  انجام شده به ویژه در سال های 
دورتر، از طریق سیس��تم بانکی بوده اس��ت. بنابراین 
در کشور ما، س��هم بازار اوراق بدهی از کل بازار بدهی 
بسیار پایین بوده و تأمین مالی عمدتاً از طریق بانک ها 
انجام گرفته اس��ت؛ به عبارت دیگر، سیس��تم تأمین 
مالی در ایران بانک محور است. این در حالی است که 
عمده تأمین مالی انجام شده در کشورهای پیشرفته 
جهان از طریق بازار اوراق بدهی صورت گرفته اس��ت 
و آمار 11/5 درصدی ایران در س��ال 1399، در آمریکا 
معادلی در حدود 84 درصد و در دنیا میانگینی تقریبًا 

60 درصدی دارد.
مهم ترین دلیل گس��ترش نیافتن بازار اوراق بدهی و 
پایین بودن حجم تأمین مالی انجام شده از طریق بازار 
سرمایه، عدم بلوغ این بازار در کشور است. بازار اوراق 
بدهی به طور رس��می در ایران از س��ال 1394 شروع 
به کار کرده است. همان طور که گفته شد، عمده اوراق 
فروش رفته در آن نیز متعلق به دولت بوده و متأس��فانه 
شرکت ها و ش��هرداری  ها همچنان به دالیل مختلف، 
برای تأمین مالی از تسهیالت بانکی استفاده می کنند. 
از دیگر دالیل گس��ترش نیافتن ب��ازار اوراق بدهی در 

ایران، می توان ب��ه عدم اس��تقبال از آن  به دلیل عدم 
آشنایی ش��رکت ها و ش��هرداری ها با این روش تأمین 
مالی و همچنین وجود نرخ بهره باالتر در این بازار اشاره 
کرد. به طور مثال، شرکت ها عالوه بر هزینه های جانبی 
مربوط به انتشار اوراق، الزم اس��ت برای انتشار اوراق 
بدهی هزینه مالی حدوداً 22 تا 23 درصدی بپردازند، 
درحالی که اگر از سیس��تم بانکی تسهیالت دریافت 

کنند، بهره کمتری پرداخت خواهند کرد.

 مزیت های انتشار اوراق بدهی نسبت به 
اخذ تسهیالت

سؤال اصلی این است که انتشار اوراق بدهی نسبت 
به اخذ تسهیالت از بانک ها به ویژه در ایران چه مزیتی 
دارد؟ یا اینکه چرا الزم است شرکت ها جهت تأمین مالی 
به جای اخذ تسهیالت، به س��مت انتشار اوراق بروند. 
در فرآیند تسهیالت دهی در سیستم بانکی، شخصی 
که مازاد منابع و نقدینگی دارد، منابع مالی خود را نزد 
بانک به اصطالح »سپرده« می کند و بانک نیز موظف 
است در مقابل، مبلغی معادل س��ود آن را که در واقع 
قیمت این پول است، به وی پرداخت کند. در این میان، 
بانک بخشی از سپرده دریافتی را تحت عنوان »سپرده 
قانونی« به بانک مرکزی تحویل می دهد و باقیمانده آن 
را بین اشخاصی که با کمبود منابع و نقدینگی مواجه 
بوده اند و درخواس��ت دریافت تس��هیالت داشته اند، 
تقسیم می کند. در حقیقت، بانک واسطه ای است میان 
اشخاصی که کمبود و یا مازاد منابع دارند، به گونه ای که 
به عنوان واسطه بخش��ی از سود تسهیالت را برداشت 

کرده و باقیمانده آن را به سپرده گذار می پردازد.
متأس��فانه واقعیت این اس��ت که گاهی همه چیز به 
این اندازه س��اده و شفاف اتفاق نمی افتد و این امکان 
وج��ود دارد که بانک ها  تس��هیالت اعطای��ی خود را 
به درس��تی تخصیص ندهند. در این گونه موارد، افراد 
تسهیالت گیرنده نه تنها بهره تسهیالت دریافتی، بلکه 
اصل پول را نیز پرداخت نکرده و به اصطالح از پرداخت 
آن »نکول« می کنند. چنین شرایطی موجب می شود که 
بانک ها نیز برای پرداخت سود به سپرده گذاران خود، 
منابع کافی نداشته باشند. در ادامه، بانک مرکزی جهت 
جلوگیری از بروز بحران وارد عمل می شود و به بانک های 
مزبور پول پرقدرت2  اعط��ا می کند که این امر موجب 
افزایش حجم نقدینگی و در نهایت رشد تورم می شود. 
این در حالی است که هزینه چنین اتفاقی را که متأسفانه 
در سال های اخیر برای تعدادی از بانک های ما نیز رخ 
داده اس��ت، مردم در مواجهه با نرخ تورمی که بر دوش 

آن ها گذاشته می شود، می پردازند.
ش��ایان ذکر اس��ت که در فرآیند انتش��ار اوراق، نهاد 
واسطه ای چون بانک وجود ندارد که به دلیل عملکرد 
اش��تباه خود در اعطای تس��هیالت به اف��راد، موجب 
دریافت هزینه کرد از مردم شود. در بازار اوراق بدهی، 
روند تأمین مالی به گونه ای است که شرکت ها به انتشار 
اوراق اق��دام می کنند و مردم نیز بدون واس��طه، اوراق 

آن ها را خریداری می کنند و ی��ا صندوق های با درآمد 
ثابت، اوراق منتشرشده شرکت ها را می خرند و مردم نیز 
واحدهای صندوق های مزبور را خریداری می کنند. 
در این روش، حتی اگر شرکتی موفق به ایفای تعهدات 
خود در پرداخت اصل  و فرع اوراق نشود، ریسک عدم 
پرداخت صرفاً بی��ن افرادی که اوراق آن ش��رکت ها را 
خریده اند و یا دارندگان واحدهای صندوق هایی که از آن 
اوراق خریداری کرده اند، تقسیم می شود. از همه مهم تر 
اینکه، برای ایفای تعه��دات مربوطه، بر بانک مرکزی 

فشاری وارد نمی شود.

 نتیجه گیری
به طور معمول در کش��ورهای پیش��رفته دنیا، بخش 
عمده ای از تأمین مالی انجام شده در بنگاه های بزرگ 
از طریق انتشار اوراق بدهی و در بازار اوراق بدهی اتفاق 
می افتد و این شرکت های کوچک و متوسط هستند 
که از طریق سیس��تم بانکی اقدام به تسهیالت گیری 
می کنند. همچنین در این کشورها، تمام حجم بدهی 
دولت از طریق انتشار اوراق حاصل می شود و دولت ها 
به نهادهایی چون بانک مرکزی، ش��هرداری، بانک  و 
... بدهکار نمی شوند. در کشور ما تحقق این موضوع 
می تواند پیش از همه، موجب افزایش سطح شفافیت در 
حجم بدهی های دولت  شود، چراکه در چنین شرایطی 
میزان اوراق منتشر شده توسط دولت مشخص است. در 
واقع، زمانی که دولت به نهادهای مختلف بدهکار است 
و آماری از بدهی های آن به نهادهای مالی منتشر نشده 
و یا دیر به  دیر منتشر می شود، عماًل شفافیت به محاق 
می رود، موضوعی که با تأمین مالی از طریق بازار اوراق 

بهادار قابل بهبود است.

 منابع
1. دمودران، آس��وت )1399(، مالی شرکتی 

پیشرفته، ترجمه احمد بدری، نشر نص
2. السان، مصطفی )1393(، حقوق بانکی، 

نشر سمت
3. وب سایت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

4. وب سایت سازمان بورس و اوراق بهادار

 پانویس ها
1 . Fresh Money

2 . منظور از پول پرقدرت، پولی است که به طور 
مستقیم توسط بانک مرکزی و از طریق موارد 
مربوط به ترازنامه آن ایجاد می شود. این پول 
پس از ض��رب در ضریب تکاثر پ��ول، به حجم 
نقدینگی موجود در بازارها اضافه می ش��ود. 
به ط��ور مثال، اگ��ر عدد ضریب تکاث��ر پول 7 
باش��د، به ازای هر یک ریال پول منتشر شده 
توسط بانک مرکزی، 7 ریال به حجم نقدینگی 

افزوده می شود.
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کاربرد اقتصاد رفتاری در بازارهای مالی 
خطای توهم کنترل

مقدمه

زمانیکهتواناییخوددرکنترلپیامدهارابیشازاندازهواقعیآنبرآوردکنیم،دچارخطای»توهمکنترل«شدهایم.بابروزسوگیریتوهم

کنترل،حتیزمانیکهحادثهایبهصورتکامالًتصادفیرخمیدهد،اغلباحساسمیکنیمکهمیتوانیمبهنحویرویآنتأثیرگذارباشیم.این

سوگیریباعثمیشودکهشانسخودرابرایدستیابیبهموفقیتیاحصولنتیجهمطلوببیشازحدبرآوردکردهویاپیراموناثرگذاریخودبر

وقوعیکپیامدخیالبافیکنیم.بهعنوانمثال،زمانیکهشماوخانوادهتانپایتلویزیوننشستهایدوآمادهایدکهبازیبرزیل-آرژانتینرادرفینال

جامجهانیببینید،پدرشمالباسموردعالقهاشرامیپوشد،چراکهباورداردپوشیدناینلباس،شانسپیروزیتیمموردعالقهاشراافزایشخواهد

داد.زمانیکهمعتقدباشیممیتوانیمبرچیزی،بیشترازآنچهکهواقعاًهست،تأثیربگذاریم،ممکناستبرایرسیدنبهتصمیمیکهمدنظرمان

است،بهجایاینکهبهتفکرپیرامونآنبپردازیمومشکالتاحتمالیراپیشبینیکنیم،بهاتخاذاستراتژیهاییسادهاکتفاکنیم.بروزچنینتوهمی

دررفتارما،سببمیشودکهبهخرافاتدلببندیم،حالآنکهامیدبهخرافاتوضعیتماراتغییرنخواهدداد.ماعموماًدررابطهبامسائلیمانند

قرعهکشیکهبهوضوحتصادفیاست،یازمانتماشایمسابقاتورزشیکهشخصاًهیچتأثیریبرنتیجهآننداریم،دچارتوهمکنترلمیشویم.

نشانه های بروز توهم کنترل در بازارهای مالی
در دنی��ای س��رمایه گذاری، توه��م کنت��رل عموماً به 

صورت های زیر خود را نشان می دهد:
معاملهگران،بیشازاندازهبهخریدوفروش

اقداممیکنند:

در چنین شرایطی، معامله گران تصور می کنند 

که ه��ر اندازه بیش��تر به خرید و ف��روش اقدام 
کنن��د، کنترل بیش��تری ب��ر موقعی��ت دارند. 
در حالی که خرید و فروش بی��ش  از حد نه تنها 
س��بب افزایش هزینه هایی مانند کارمزد و ... 
می ش��ود، بلکه به سبد س��رمایه گذاری ما نیز 

اجازه رشد نمی دهد.

درس��بدس��رمایهگذاری،تن��وعالزمرعایت

نمیشود:

حض��ور در صرفاً یک بازار مالی یا تک س��هم ش��دن، 
مصداق��ی از ع��دم رعای��ت متنوع س��ازی س��بد 
س��رمایه گذاری اس��ت. زمانی که دچار توهم کنترل 
هستیم، میزان ادراک ما از ریسک خدشه دار می شود. 

تهیه کننده و مجری برنامه سرمایه گذارشو

نازنین موسوی
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سرمایه گذارانی که به توهم کنترل دچار شده اند، اغلب 
معتقد هستند که در مورد بخش های ویژه ای، تخصص 
کامل دارند و به همین دلیل نیز بخش زیادی از پرتفوی 
خود را در یک بخش یا صنعت واحد متمرکز می کنند. 
در این میان، ازآنجاکه سبد سرمایه گذاری فرد مذکور 
متنوع نیست، زمانی که رویداد نامطلوبی رخ می دهد، 

در ارزش آن نوسان های شدیدی ایجاد می شود.

 چرا سوگیری توهم کنترل رخ می دهد؟
ما اغلب تمایل داریم که خود را تصمیم گیرنده ای 
منطقی قلم��داد کنی��م؛ فردی ک��ه انتخاب های 
خ��ود را با دق��ت و بر پای��ه داده   و اس��تدالل انجام 
می دهد. در همین رابطه، توهم کنترل یکی از انواع 
سوگیری های شناختی است که منجر به ایجاد این 
تمایل در ذهن ما می شود. در ادامه، برخی از دالیل 

ایجاد این سوگیری را مرور خواهیم کرد.
    توهمکنترلنیازمابهکنترلراارضامیکند:

وجود کنترل بر انجام امور موجب ایجاد احساسی 
خوش��ایند می شود، زیرا باعث می ش��ود باور کنیم 
که تحت کنترل ش��خص دیگری نیس��تیم. الزم به 
ذکر اس��ت که در  این م��ورد، میزان نی��از به کنترل 
در اش��خاص مختل��ف، متفاوت اس��ت. در یکی از 
تحقیقاتی که در یک خانه س��المندان انجام شده 
اس��ت، محققان به یکی از دو گروه سالمندان این 
اختیار را داده اند که هر گیاهی که دوس��ت دارند را 
در اتاقش��ان نگه داری کنند و همچنین هر فیلمی 
که دوس��ت دارند را تماش��ا کنند، اما این اختیار به 
افراد گروه دوم داده نمی شود. نتایج تحقیق نشان 
می دهد که بعد از گذشت 18 ماه، نرخ مرگ ومیر در 
گروهی که به آن ها اختیار کنترل موقعیت داده نشده 

بود، بیشتر از گروه اول بوده است.
    ماذاتاًانسانهایخوشبینیهستیم:

به طور کلی، انس��ان ها به مثبت گرایی تمایل دارند؛ 
اث��ری که از آن ب��ا  عنوان »س��وگیری خوش بینی« یاد 
می ش��ود. ما عموماً به جهان و به خودمان خوش بین 
هستیم و این سوگیری چنان عمیق است که می تواند 

بر ادراک ما از جهان و همچنین شیوه های تفکر، تمرکز 
و توجه ما اثرگذار باشد. ما همچنین بیشتر از اطالعات 
منفی، به اطالعات مثبت توجه داریم و به احتمال زیاد، 
رویدادهای ش��اد را بیش��تر از رویدادهای غم انگیز به 
خاطر می آوریم. همین عامل سبب می شود که هنگام 
تصمیم گیری، به پیش بینی های خوش بینانه نسبت 
به پیش بینی های بدبینانه، وزن بیشتری بدهیم. به 
احتمال زیاد، س��وگیری خوش بینی به بروز سوگیری 
توهم کنترل کمک می کند، زیرا ما می خواهیم باور کنیم 
که همه چیز برایمان خوب پیش می رود، حتی اگر این 

باور واقعی نباشد.
    ماعلیترادرجاییمیبینیمکهوجودندارد:

چارچوب مغز ما به گونه ای اس��ت ک��ه می تواند برای 
اتفاقات، توضیحاتی عّل��ی را ارائه دهد، حتی اگر این 
امر موجه نباشد. ما به صورت مداوم به دنبال علیت یابی 
هستیم. پیدا کردن روابط عّلی به ما کمک می کند تا 
بتوانیم رویدادهایی را ک��ه در اطرافمان رخ می دهد، 
به خوبی تفس��یر کرده، پیامده��ای آتی را پیش بینی 
کنیم و برای آینده نیز برنامه  بریزیم. همین توانایی نیز 
به هوموسپین ها1  یعنی اجداد ما کمک کرده است تا 
بقایشان حفظ شود. در واقع ما با پستانداران رده باالیی 
چون شامپانزه هیچ تفاوت بنیادینی نداریم، جز توانایی 
در علیت یابی. کودکان از سنین پایین متوجه می شوند 
که اگر یک ش��ی را حرکت بدهند، می تواند روی شی 
دیگری اثر بگذارد. یافتن این ارتباط سبب تقویت توهم 
کنترل در افراد می شود و آن ها را وادار به تفسیر مواردی 

می کند که برایشان اتفاق می افتند.
    اعتمادبهنفسبیشازحد:

هر اندازه که تخصص و دانش ما بیش��تر ش��ود، توهم 
کنترل نیز به موازات آن افزایش پیدا می کند.

 چگون�ه از بروز س�وگیری توه�م کنترل 
جلوگیری کنیم؟

در مرحله اول، الزم است این واقعیت را بپذیرید که درگیر 
شدن با توهم کنترل هیچ ارتباطی به سطح هوش یا نوع 
شخصیت شما ندارد، حتی دانشمندان نیز در زندگی 

روزمره خود مستعد درگیری با این سوگیری هستند و از 
شهود برای قضاوت درباره اتفاقاتی که رخ داده است، 
استفاده می کنند. این در حالی است که اجتناب از 
توهم کنترل به این معنا است که هنگام تصمیم گیری، 

آنقدرها هم شهودی عمل نکنیم.
در مرحل��ه دوم، الزم اس��ت به عالئم هش��دار دهنده 
حساس باش��ید. برای مثال، یک بار دیگر خودتان را 
در شرایط حاکم بر بازار سرمایه در سال گذشته تصور 
کنید. به یاد آورید که چه هشدارهایی را نادیده گرفتید 
و آیا 5 درصد های مثبت و هرروزه بازار سبب نشده بود 

که به تصمیم هایتان بیشتر اعتماد کنید؟
در مرحله س��وم، بای��د مراقب ایج��اد ارتباط عّلی 
میان انتخاب های خود و نتایج سرمایه گذاری تان 
باشید. اگرچه این احتمال وجود دارد که انتخاب 
درستی کرده باشید، اما احتماالً شانس نیز در این 
موضوع نقش داشته است، بنابراین در هر صورت، 

محتاطانه سرمایه گذاری کنید.
در پایان، الزم است پیش از اقدام به سرمایه گذاری، 
میزان تمایل خود را برای پذیرش ریسک اندازه گیری 
کنید. فرق��ی نمی کند که ریس��ک پذیر باش��ید یا 
ریسک گریز، فقط معادل آن چیزی که می توانید از 
دست بدهید، سرمایه گذاری کنید! با همه توان مالی 
خود وارد بازار نشوید و بیشتر از ظرفیت خودتان نیز به 

سرمایه گذاری های مخاطره آمیز نپردازید.

 منابع
1. Mallers, M. H., Claver, M., & Lares, L. 
A. )2014(. Perceived Control in the Lives 
of Older Adults: The Influence of Langer 
and Rodin’s Work on Gerontological 
Theory, Policy, and Practice. The 
Gerontologist, 54)1(, 6774-.

 پانویس 
1 .   Homosapiens
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 شرح مقاله
نویسندگان پژوهش مذکور با بیان اینکه میزان کارایی در 
بازار سرمایه از نظر کّمی و کیفی به سطح کارایی تولید 
اطالعات در این بازار وابسته است، در خصوص اثرات 
فروش این اطالعات در بازار سرمایه، بررسی های جالبی 
انجام داده اند. در این مقاله، به موضوع »لزوم تفکیک 
دو دس��ته اطالعات قابل فروش« که یکی از تغییرات 
اعمال ش��ده در قانون میفید در س��ال 2018 است و 
همچنین بررس��ی اثرات آن، پرداخته ش��ده است. در 
واقع بر اساس اصالحیه میفید II، شرکت های مدیریت 
دارایی از دریافت هزینه بابت انتشار بخشی از اطالعات 
منع شده اند، در حالی که این شرکت ها پیش از این، با 
تجمیع این اطالعات خاص با دیگر اطالعات ارائه شده، 
در ازای انتش��ار آن ها هزینه ای دریاف��ت می کردند. 

در واقع قانون میفید II به صورت غیرمستقیم منجر به 
ممنوعیت دریافت هزینه در خصوص انتش��ار برخی 
از اطالعاتی ش��ده که پیش از این، دسترسی به آن ها 

نیازمند پرداخت هزینه بوده است.
نتایج به دس��ت آمده از پژوهش انجام ش��ده نشان 
می دهند که یکی از اثرات اعمال این قانون، کاهش 
تعداد تحلیل گرانی اس��ت که به تحلیل و بررسی 
وضعیت شرکت ها می پردازند. این کاهش، مربوط به 
تحلیل گران شرکت های بزرگ بوده و در شرکت های 
کوچک یا متوسط رخ نداده است. به عبارتی، رایگان 
شدن دسترس��ی به بخش��ی از اطالعات منجر به 
کاهش کّمی تحلیل ها ش��ده است. یکی دیگر از 
نتایج جالب توجه پژوهش موردنظر این اس��ت که 
علی رغ��م کاهش کّمی تحلیل های انجام ش��ده، 

میزان خطا در پیش بینی های تحلیل گران کاهش 
یافته اس��ت و می ت��وان گفت که س��طح کیفیت 
گزارش ها ارتقا پیدا کرده اس��ت. پژوهش��گران در 
ادامه برای ارائه تحلیل دقیق تری از علل ایجاد این 
بهبود کیفی، از »فرضیه رقابت« استفاده کرده اند 
و در این رابطه معتقدند که افزایش س��طح رقابت 
در بی��ن تحلیل گران عالوه ب��ر حذف تحلیل های 
اشتباه، باعث شده است که تحلیل گران باقی مانده 

تحلیل های دقیق تری را ارائه دهند.

گذری بر مرزهای علم مالی

دراینش��مارهازماهنامهبورس،بهبررسیمقالهایباعنوان»آیااطالعاتبایدجداگانهفروختهشود؟شواهدیازمیفید1II«کهدرشمارهماه

اکتبر۲0۲1ازمجلهاقتصادمالی۲منتشرشدهاست،میپردازیم.قانونمیفیدIIبهدنبالحفظحقوقسرمایهگذارانبودهوهدفاصلیآن،

ارائهتجربیاتبهدستآمدهازبحرانمالیسال۲008میالدیبودهاست.

پیشازپرداختنبهمحتوایاینمقالهالزماستکهدرخصوص»میفید«توضیحمختصریدادهشود.میفیدیکیازقوانینپیرامونبازارهاوابزارهایمالی

اس��تکهدرحوزهاتحادیهاروپاوضعوابالغشدهاستوازاهدافاساسیآنمیتوانبهافزایششفافیتبازارهایمالیواستانداردسازیرویکردهای

انتش��اراطالعاتدراینبازارهااشارهکرد.اینقانونکهازس��ال۲007میالدیدراروپااجراییشدهاست،درس��ال۲018موردبازنگریقرارگرفتو
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 شرح حال
دانی��ل  ال مک فادن در س��ال 1937 میالدی در 
ایالت کارولینای ش��مالی1 واقع در آمریکا متولد 
شد. پدر و مادر دانیل از زمان کودکی به او آموخته 
بودن��د ک��ه از کار و تالش ل��ذت بب��رد و از رقابت 
نادرس��ت برای کسب ش��هرت و مقام دوری کند. 
وی دوره ابتدایی و راهنمایی را در مدارس دولتی 
سپری کرد و در دوران دبیرستان به کمک مادرش 
که در س��ال 1922 از دانشگاه »مینه سوتا«2 و در 
رش��ته معماری فارغ التحصیل ش��ده بود، دروس 
جبر و ریاضیات را در سطحی پیشرفته یاد گرفت. 
این نوبلیست در سن 16 س��الگی وارد دانشگاه 
مینه سوتا ش��د تا علوم طبیعی را بیاموزد و در 19 
س��الگی در رش��ته فیزیک این دانش��گاه، با نمره 
عالی فارغ التحصیل ش��د. پروفسور جان وینکلر 
که از اس��اتید نجوم آن دوره بود، دکتر مک فادن را 
در آزمایشگاه پرتوهای کیهانی خود استخدام کرد. 
دکتر مک فادن که از هوش سرشاری برخوردار بود، 
توانست در آن آزمایشگاه یک تلسکوپ اشعه ایکس 
را طراحی کند و بس��ازد. از دیگر ساخته های این 
نوبلیست در آزمایشگاه پرتوهای کیهانی، رایانه ای 
ترانزیستوری بود که در زمینه »پردازش داده ها« و 

»اندازه گیری فاصله اشیا« کاربرد داشت.

دکت��ر مک فادن ب��رای ادامه تحصی��الت خود در 
رش��ته فیزیک، بار دیگر در امتحانات ورودی دوره 
کارشناسی ارشد دانشگاه مینه سوتا شرکت کرد و 
پذیرش شد، اما به تدریج به مطالعه پیرامون علوم 
انس��انی عالقه  پیدا کرد. وی با استفاده از بورسیه 
تحصیلی بنی��اد فورد3، در س��ال 1958، مطالعه 
پیرامون علوم اجتماعی را آغاز کرد و میزان موفقیت 
وی در مقایسه با سایر دانش پژوهان به اندازه ای بود 
که بنیاد فورد او را برای ادامه تحصیالت در چارچوب 
برنامه »آموزش عل��وم رفتاری« انتخاب کرد. دانیل 
که همچنان در حال تحصیل در مقطع دکترا بود، 
به مطالعه در مورد »مدل های ریاضی«، »یادگیری« 
و »انتخاب« روی آورد و با بهره گیری از مهارت خود 
در رشته ریاضیات و نیز آموخته هایی که در زمینه 
اقتصاد داش��ت، تحقیقات خود را پیش برد. دکتر 
مک فادن یک سال پس از فارغ التحصیلی در مقطع 
دکترا، به دعوت دانشگاه ایالتی پیتزبورگ4 پاسخ 
مثبت داد. او در سال 1963، به دانشکده اقتصاد 
دانش��گاه کالیفرنیا، برکلی5 دعوت ش��د و تا سال 
1966، به آموزش و تحقیق در این دانشگاه ادامه 
داد. مک فادن سپس به دانشکده اقتصاد مؤسسه 
فناوری ماساچوس��ت6 رف��ت و در مرکز تحقیقات 
آمار این مؤسس��ه، همکاری با پژوهش��گران دیگر 

را آغ��از کرد. وی در س��ال 1986، به ریاس��ت این 
مرکز برگزیده ش��د و تا س��ال 1991، اداره آن را بر 
عهده داشت. این نوبلیست پس از آن، به دانشگاه 
کالیفرنیا، برکلی بازگش��ت تا تحقیقات خود را در 
زمینه علم آمار ادامه دهد و در این راستا، آزمایشگاه 
اقتصادس��نجی را تأس��یس کرد. دکتر دانیل ال 
مک ف��ادن در زمینه »تئوری اقتص��اد«، مطالعات 
فراوانی داشته و مقاله ها و کتب بسیاری را در این 
خصوص به رشته تحریر درآورده است. بنیاد نوبل 
در س��ال 2000، دکتر مک فادن را به همراه دکتر 
هکمن به پاس تحقیقات شبانه روزی در زمینه »علم 
اقتص��اد« و ارائه تئوری و ش��یوه هایی برای تجزیه 
و تحلیل »نمونه های انتخابی«، شایسته دریافت 

جایزه اقتصاد این بنیاد دانست.
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