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سخن سردبیر

مدتی اس��ت اخبار پیرامون متضرر ش��دن برخی 
افراد در بازارهای مالی کشور به یکی از دغدغه های 
فعالین و نیز مسئولین این حوزه مبدل شده است. 
نویسنده این سطور خود از نزدیک شاهد بوده است 
که چگونه بسیاری از دوستان و نزدیکانی که از قضا 
دارای مدارج عالی دانش��گاهی هس��تند، در دوره 
اخیر بازار س��رمایه و همراه با رش��د شاخص بورس 
و س��پس ریزش آن بخش عمده ای از ثروت خود را 
از دس��ت داده ا  ند. این مطلب مقدم��ه ای بود تا به 
زبانی ساده عمق اثر زیان ناشی از ناآگاهی نسبت 
به حوزه ای ک��ه در آن فعالیت می کنیم و همچنین 
موضوع عدم ارتباط آن با سطح سواد عمومی و حتی 

تحصیالت دانشگاهی بیان شود.
بازاره��ای مالی از جمل��ه حوزه هایی هس��تند که 
مس��ئله برخورداری از آگاهی تخصصی نسبت به 
ابعاد مختلفش��ان، پیش ش��رط فعالیت موفق در 
آنها محسوب می ش��ود. بحث »سواد مالی«و نقش 
»دانش« در توس��عه فرهنگ س��هامداری و ارتقای 
جای��گاه بازار س��رمایه، یک��ی از موضوعاتی که در 
همین باب در س��ال های اخیر می��ان فعالین بازار 
و مراکز دانش��گاهی مطرح ش��ده اس��ت. »رشد و 
توسعه بازارهای مالی کش��ور« و »افزایش کدهای 
س��هامداری« همراه با »ورود س��هام عدالت به بازار 
سرمایه«، خود گواهی بر اهمیت فعالیت عموم مردم 
در بازارهای مالی می باشد. سواد مالی در حقیقت به  
»دارا بودن دانش و درک کافی از مفاهیم علم مالی و 
به کار بردن آنها در زندگی روزمره جهت مدیریت ابعاد 
مختلف زندگی اقتصادی« اطالق می شود. فارغ از 
بحث های تئوریک در رابطه با اهمیت این مفهوم و 
تأثیر آن بر رفتار مالی آحاد مردم، می توان گفت پس 
از گذشت سال ها از فعالیت بازار سرمایه در کشور، 
نیاز ب��ه تمرکز بر یافتن راهکارهایی جهت توس��عه 
اثرگ��ذاری نهادهای عمومی و خصوص��ی در این 
زمینه مسئله ای اجتناب ناپذیر است. اگرچه نباید 
تأثیر س��ایر پارامترها از جمله مؤلفه های سیاسی 
و فرهنگ��ی را که خارج از تس��لط عالمان و عامالن 
حوزه بازار سرمایه است نادیده گرفت، الزم است به 
موضوع سواد مالی به شکلی کل نگر و میان رشته ای 
ن��گاه کرد که در حقیقت از علوم بس��یاری از جمله 
روانشناسی، ریاضیات و ... در کنار علم مالی بهره 
می برد. از طرفی عواملی همچون »توسعه ابزارها و 
محصوالت جدید مالی« و »سرعت شگرف تغییرات 

در دنیای اقتصادی« نیز اهمیت توسعه این دانش 
را دوچندان می نماید.

ب��ا تمرکز ب��ر پیش��ینه این موض��وع در کش��ورهای 
توس��عه یافته، ش��روع تمرکز بر مفهوم س��واد مالی 
به عنوان یکی از اصول بنیادین توسعه بازارهای مالی 
از سال ها پيش در دس��تور کار آنها بوده است. البته 
وقوع هر بحران و یا اصطالحاً »ترکیدن حباب مالی« 
خود یکی از عوامل توسعه استفاده از ابزار سواد مالی 
بوده است، کما اینکه اگر در کشور ما نیز در سال های 
گذشته بر این مفهوم و توسعه آموزش تصمیم گیری 
صحیح مالی بیشتر تمرکز شده بود خروجی نامطلوب 
سال 99 را با شدت کمتری شاهد بودیم. علی ای حال 
بحث س��واد مال��ی در کش��ور، همانند بس��یاری از 
کش��ورهای دیگر نیازمند همراهی بخ��ش دولتی و 
خصوصی و نیز نهادها و انجمن های غیردولتی است. 
بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از بزرگترین 
بازارهای مالی کشور با گذشت 15 سال از تأسیس 
آن )ک��ه پانزدهم آذرماه نیز س��الگرد آن بود( در دوره 
جدید فعالیت خود، با اس��تفاده از تجربیات گذشته 
به این جمع بندی رسیده است که ضمن ارج نهادن 
به زحمات دس��ت اندرکاران پیش��ین، جوانگرایی، 
اس��تفاده از ابزارهای نوین مالی و تمرکز بر توس��عه 
سواد مالی و نیز ارتقای زیرس��اخت های نرم افزاری 
و س��خت افزاری مجموعه میتواند به ارتقای جایگاه 
بازار سرمایه کمک ش��ایانی نماید. تمرکز بر توسعه 
سواد مالی به عنوان یکی از مهمترین چارچوب های 
فک��ری مدیران جدید بازار س��رمایه اعم از س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار و ارکان می تواند در ایجاد فضای 
عملیاتی حرفه ای تر برای بازار مؤثر باشد. شاید یکی 
از پیشنهادهای مؤثر برای راهبری این مفهوم تشکیل 
»ش��ورای راهبری توسعه س��واد مالی« تحت نظارت 
سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، شورایی متشکل 
از نهادهای فعال در این امر، مشتمل بر بخش های 
دولتی و خصوصی و نیز انجمن ها، مراکز غیردولتی 
و دانش��گاه ها به عنوان یکی از مهم ترین حوزه های 
تأثیرگ��ذار، جهت تدوین چارچوب ه��ای کلی برای 
توسعه و ارتقای دانش مالی در کشور. به نظر می رسد 
مطرح  شدن اين پيشنهادذيل اصالحات قانون بازار 
اوراق بهادار فرصت مناسبی باشد. البته این مفهوم 
را نبای��د فقط به بازار س��رمایه محدود ک��رد؛ چراکه 
تقریباً تمام حوزه های بازارهای مالی با آحاد مردم در 
تماس بوده و در حقیقت این فعالین بازارهای مالی 

هس��تند که بخش اصلی بازار را تشکیل می دهند. 
بنابراین حضور س��ایر بخش ه��ای صنعت مالی نیز 
در این ش��ورا راهگشا خواهد بود. با وجود این به نظر 
می رسد که ش��روع این ایده با تشکیل تحت نظارت 
سازمان بورس و اوراق بهادار یا وزارت اقتصاد گزینه 
مطلوبی باشد. البته نگارنده سطور حاضر که اندک 
تجربه ای در بخش های مختلف اقتصادی و نیز مراکز 
علمی کشور دارد، ناآگاه به آفات دولتی کردن برخی 
از موضوعات نیس��ت اما بحث هایی همچون توسعه 
سواد مالی نیازمند حمایت از سوی دولت ها می باشد 
و موضوعی است که ش��اید بتوان آن را ذیل بندهای 
مختلف اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران از جمله بند دوم و نه��م آن، مبنی بر »باال بردن 
سطح آگاهی های عمومی در تمام زمینه ها با استفاده 
صحیح از مطبوعات و رس��انه های گروهی و وسایل 
دیگر و نیز ایجاد امکانات عادالنه برای همه در تمام 
زمینه های مادی و معنوی« تفسیر کرد. این در حالی 
است که نمی توان نقش بی بدیل بخش خصوصی، 
انجمن های علمی و سایر فعالین را در این امر نادیده 
گرف��ت و در این میان نقش رس��انه در ارتقای س��واد 
مالی نیز بس��یار با اهمیت و تعیین کننده است. در 
هر صورت کشور برای جبران بسیاری از موضوعات و 
بازگرداندن اعتماد به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه ها 
در بازارهای مالی نیازمند پیاده سازی نهضت ارتقای 
سواد مالی در جامعه و برنامه ریزی صحیح متناسب با 
پارامترهایی همچون سن، جنسیت، مدرک تحصیلی 
و... می باش��د. در شرایطی که کودکان ما با توجه به 
تغییرات بسیار س��ریع و شگرفی که در حوزه فناوری 
اطالعات رخ داده، از س��نین بس��یار کم با مباحثی 
همچون رایانه آش��نا می ش��وند، تغییرات و توسعه و 
فراز و نش��یب بازارهای مالی ما را به سمتی رهنمون 
ساخته که الزم است برای اتصال مفاهیم سواد مالی 
با تجارب مالی دنیای واقعی برای کودکان نیز تالش 
کرد. در پایان ضمن ارج نهادن به تمامی تالش های 
صورت گرفته توس��ط فعالینی که در سال های اخیر 
در راستای توس��عه مفهوم سواد مالی در بخش های 
مختل��ف حرفه ای و دانش��گاهی مش��غول بوده اند، 
امیدوار هس��تم که آینده ای روشن در انتظار جامعه 
فعالین بازارهای مالی کش��ور عزیزمان ایران باشد، 
موضوعی ک��ه ثم��ره آن افزای��ش آرام��ش روانی در 
سطح جامعه به عنوان یکی از اهداف عالیه سیستم 

اقتصادی کشور خواهد بود.

سواد مالی، پیش نیاز حضور در بازار سرمایه 
 سردبیر ماهنامه بورس

دكتر علی نمكی

آذر مـاه 21400
شـمـاره 197
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مبلغ:................................................... ریال طی فیش 
شامره:................................................................... 
به تاری��خ:................ در وجه رشکت ب��ورس اوراق بهادار تهران 

واریز شد.

 اشرتاک یک ساله )12 شامره( با پست سفارشی: 500.000 تومان
 اشرتاک شش ماهه )6 شامره(با پست سفارشی: 300.000 تومان

لطفا مبلغ اشرتاک را به حساب 849-810-776846-1
 بانک س��امان ش��عبه س��ی تیر به نام رشک��ت ب��ورس اوراق بهادار 
ته��ران واریز کرده، س��پس فرم پرش��ده و فیش بانکی را به ش��امره 
26741151- 021 فکس فرمایید یا اصل فیش بانکی را به آدرس 
تهران، سعادت آباد، بلوار شهرداری، نبش خیابان 13 غربی، پالک 

3،کدپستی: 1998896551 ارسال فرمایید.
تلفن واحد اشرتاک:

 26741151-021 داخلی 102

آدرس پست الکرتونیک ماهنامه:

mahnamehbourse@gmail.com

نام و نام خانوادگی:...........................................................

فعالیت شغلی:................................................................

نام رشکت:.....................................................................

میزان تحصیالت:.............................................................

کد اشرتاک )اگر قبال مشرتک بوده اید(....................................

تعداد درخواست اشرتاک:..................................................

نشانی:.........................................................................

..................................................................................

..................................................................................

کدپستی:.....................................................................

 تلفن متاس:.................................................................. 

شامره همراه: .................................................................

پست الکرتونیک:............................................................

 فکس:.........................................................................

.www.tsemagفرم اشرتاک ماهنامه بورس i r

نخستین رسانه بازار سرمایه ایران
ماهنامه
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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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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
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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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کنرتل فعالیت های سوداگرانه در بازارهای مسکن، خودرو، طال و ارز
تبیین »قانون مالیات بر عایدی رسمایه« در پرونده ویژه »ماهنامه بورس«
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آبان ماه 1400

دکرتمحمودگودرزیبهعنوان

رسپرستبورستهرانمنصوبشد

دکرتمجیدعشقی

رئیسسازمانبورسواوراقبهادارشد
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پارادوکس دریافت یارانه پنهان و پرداخت مالیات تورمی 

بررسی صنعت روغن خوراکی

گزارش آمار معامالت بورس اوراق بهادار تهران در مهرماه 1400

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در مهر ماه 1400

استراتژی های سرمایه گذاری و امیدنامه صندوق های پوشش ریسک در بازارهای سرمایه

بررسی حقوقی مالیات بر واحدهای ابطال شده توسط وراث متوفی در صندوق های سرمایه گذاری
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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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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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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
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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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   رویدادهای خبری در آذر ماه 1400 

 مفاد بودجه هرساله بر تحوالت 
بازار سرمایه اثرگذار بوده است، ۲۵ آذرماه

زی��را جن��س بودج��ه این اس��ت ک��ه تصمیمات 
دخل وخرج دولت را مشخص می کند که برخی از 
این تصمیمات برای بورس تأثیرات مثبت و برخی 

دیگر پیامدهایی منفی دارد.
به گزارش تجارت  نیوز، نگاهی به اعداد و ارقام بودجه 
س��ال آینده نش��ان می دهد که دولت در چند ردیف 
و تبصره از بودجه س��ال 1401 نگاه ویژه ای به خروج 
بورس از شرایط کنونی داشته است. از جمله این موارد، 
تخصیص اعتباری جداگانه برای صندوق تثبیت بازار 
اس��ت. در این خصوص مورد اول این است که دولت 
قصد دارد 10 هزار میلیارد تومان از مالیات نقل وانتقال 
سهام را که معادل 37 درصد کل درآمد دولت از مالیات 
بر ثروت است، صرف کمک به صندوق تثبیت بازار کند.

مورد دوم، کاهش انتش��ار اوراق بدهی دولت اس��ت. 
طبق آمار، دولت در سال 1399، در بازار سرمایه حدود 
243 هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رسانده است. 
البته رقم مصوب بودجه 175 هزار میلیارد تومان بود 
که با مصوبه سران قوا انتشار 125 هزار میلیارد تومان 
اوراق به آن اضافه شود، در مجموع دولت پیش بینی 
کرده بود که در سال 1399، حدود 300 هزار میلیارد 
تومان اوراق بفروش��د که توانسته اس��ت 81 درصد از 

آن را اجرایی کند. همچنین دولت در همان س��ال از 
محل فروش سهام یا همان خصوصی سازی از طریق 
واگذاری صندوق ها در بورس بالغ  بر 35 هزار میلیارد 

تومان درآمد به دست آورده است.
در قان��ون بودجه س��ال 1400، دول��ت مجوز فروش 
132 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق را داشته که در 
6 ماهه ابتدایی سال، حدود 126 هزار میلیارد تومان 
از آن به فروش رسید و حدود 5 هزار میلیارد تومان دیگر 
باقی مانده است، اما دولت در الیحه بودجه سال 1401 
قصد دارد 88 هزار میلی��ارد تومان از محل واگذاری و 

فروش انواع اوراق مالی و اس��المی درآمد کسب کند. 
این رقم کاهش 33 درصدی نس��بت به سال 1400 
را نش��ان می دهد. البته اگر دولت در سال جاری 50 
هزار میلیارد تومان مجوز فروش اوراق را از س��ران قوا 
بگیرد،کاهش فروش اوراق در س��ال آینده حدود 51 

درصد خواهد شد.
اما در سال آینده دولت برای تملک دارایی های مالی 
نی��ز بازپرداخت 155 هزار میلی��ارد تومانی را در نظر 

گرفته که این رقم نیز به نفع بازار سرمایه است.
از معافیت ه��ای مالیاتی اليحه بودجه س��ال 1401 

الیحه بودجه 1401 و شش تصمیم مثبت آن در رابطه با بورس

 در س��یصد و هش��تاد و یکمین 
جلسه هیئت واگذاری، واگذاری 30 آذرماه

18 درصد سهام باقی مانده دولت در شرکت هلدینگ 
پتروشیمی خلیج  فارس تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در سیصد و هشتاد و یکمین 
جلس��ه هیئت واگذاری، واگذاری 18 درصد س��هام 
باقی مانده دولت در شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج 
 فارس در هیئت واگذاری مصوب شد. با توجه به ارزش 
باالی این شرکت، این عرضه بزرگ ترین مزایده تاریخ 

بورس و سازمان خصوصی سازی خواهد بود.
حسین قربان زاده دراین باره گفت: در جلسه هیئت 
واگذاری، مقرر شد این سهام در سه بلوک یک، دو و 
پانزده درصدی در قالب مزایده در بورس عرضه شود. 
بلوک یک درصدی به صورت نقد و بدون اضافه ارزش 
)پریمیوم( و بلوک دودرصدی با 5 درصد اضافه ارزش 

)پریمیوم( عرضه خواهد شد.
رئيس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: همچنین 
بلوک پانزده درص��دی اگرچه غیرکنترلی اس��ت اما 
مدیریتی محسوب می شود و بنابراین، 30 درصد به 

قیمت پایه اضافه خواهد شد. سهم نقدی این بلوک 
30 درصد خواهد بود و مابقی ثمن در هشت قسط در 
فواصل ش��ش ماهه و مجموعاً چهارساله بعالوه سود 

مصوب شورای پول و اعتبار اخذ خواهد شد.
وی افزود: در خصوص نحوه قیمت پایه، س��ازمان 
خصوصی سازی مکلف است، در خصوص سهام 
ش��رکت های بورس��ی، قیمت تابلو در روز عرضه را 
مالک قرار دهد البته به ش��رطی که از قیمت تابلو 

در روز تصویب هیئت واگذاری کمتر نباش��د. این 
ش��رط نیز به این دلیل اس��ت که باهدف کاهش 
قیمت پایه، پس از تصویب هیئت واگذاری اقدامی 

صورت نگیرد.
مدیرعامل سازمان خصوصی س��ازی تأکید کرد: در 
خصوص زمان عرضه، باید ده روز از انتش��ار اطالعیه 

عرضه در جراید بگذرد.
الزم به ذکر است هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، 
مجموعاً حدود 40 درصد از تولید صنعت پتروشیمی 
کش��ور را در اختیار دارد و سال گذش��ته بیش از سه 
میلی��ارد دالر ص��ادرات داش��ته اس��ت. از مجموعه 
ش��رکت های زیرمجموعه این هلدین��گ می توان به 
ش��رکت های پتروش��یمی نوری، اروند، بن��در امام، 
تندگویان، بوعلی س��ینا، خوزس��تان، پارس، ایالم، 
ارومیه، گچساران، هنگام، بروجن، دهدشت، کازرون، 
الماس ماهش��هر، ان پی س��ی اینترنش��نال، پلیمر 
آریاساسول، دو ش��رکت مهم تأمین کننده یوتیلیتی 
)فجر و مبین( و همچنین بس��یاری از ش��رکت های 

بازرگانی و خدماتی اشاره کرد.

رئيس سازمان خصوصی سازی مطرح کرد

عرضه سهام پتروشیمی خلیج  فارس بزرگ ترین مزایده تاریخ بورس و سازمان خصوصی سازی خواهد بود
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 مرکز آمار ایران اعالم کرد، نرخ 
تورم س��االنه آذرم��اه 1400 30 آذرماه

برای خانوارهای کشور به 43/4 درصد رسیده که 
در مقايسه با ماه قبل، 1 واحد درصد کاهش نشان 
می دهد.به گزارش تجارت  نیوز، به نقل از مرکز آمار 
ایران نرخ تورم نقط��ه ای در آذرماه 1400 به عدد 
35/2 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور 
به طور میانگین 35/2 درصد بیشتر از آذر 1399 
ب��رای خرید ی��ک »مجموع��ه کااله��ا و خدمات 
یکس��ان« هزین��ه کرده ان��د. منظور از ن��رخ تورم 
نقطه ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت 
به ماه مشابه سال قبل می باشد.نرخ تورم نقطه ای 
آذرماه 1400 در مقایس��ه با ماه قب��ل 0/5 واحد 
درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه ای گروه 
عمده »خوراکی ها، آش��امیدنی ها و دخانیات« با 
کاهش 4/9 واحد درصدی به 41/5 درصد و گروه 
»کاالهای غیرخوراکی و خدمات« با افزایش 1/6 
واحد درصدی به 31/8 درصد رسیده است.این 
در حال��ی اس��ت که ن��رخ ت��ورم نقط��ه ای برای 
خانوارهای شهری 35 درصد می باشد که نسبت 
به ماه قبل 0/3 واحد درصد کاهش داشته است. 
همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 36/2 
درصد بوده که نسبت به ماه قبل 1/2 واحد درصد 

کاهش داشته است.

 کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
نرخ تورم ماهانه آذر 1400 به 1/7 درصد رس��یده 
که در مقایس��ه با همین اط��الع در ماه قبل، 0/8 

واحد درصد کاهش داش��ته اس��ت. تورم ماهانه 
برای گروه های عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیات« و »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« به 
ترتیب 1/4 درصد و 1/8 درصد بوده است. منظور 
از نرخ ت��ورم ماهانه، درصد تغییر عدد ش��اخص 

قیمت، نسبت به ماه قبل می باشد.
ای��ن در حالی اس��ت که ن��رخ تورم ماهان��ه برای 
خانوارهای شهری 1/6 درصد می باشد که نسبت 
به ماه قبل 0/8 واحد درصد کاهش داشته است. 
هم چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 1/8 
درصد بوده که نسبت به ماه قبل 0/9 واحد درصد 

کاهش داشته است.

 کاهش نرخ تورم ساالنه خانوارهای کشور
نرخ تورم س��االنه آذرماه 1400 ب��رای خانوارهای 
کش��ور به 43/4 درصد رسیده که نسبت به همین 
اط��الع در م��اه قب��ل، 1/0 واحد درص��د کاهش 
نش��ان می دهد. منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد 
تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال 
منتهی به ماه جاری، نس��بت به دوره مش��ابه قبل 

از آن می باش��د.هم چنین نرخ تورم س��االنه برای 
خانوارهای ش��هری و روس��تایی ب��ه ترتیب 42/7 
درصد و 47/0 درصد می باشد که برای خانوارهای 
شهری 0/9 واحد درصد کاهش و برای خانوارهای 

روستایی 1/3 واحد درصد کاهش داشته است.

 تغییرات قیمتی در ماه جاری
در گ��روه عم��ده »خوراکی ه��ا، آش��امیدنی ها و 
دخانیات« بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه 
قبل مربوط به گروه »ادویه و چاش��نی« )زعفران، 
رب گوجه فرنگ��ی و س��س گوجه فرنگ��ی(، گروه 
»دخانیات« و گروه »س��بزیجات« )سیب زمینی، 
گوجه فرنگ��ی و پیاز( می باش��د. در گ��روه عمده 
»کاالهای غیرخوراکی و خدمات«، گروه »پوشاک 
و کفش« )انواع پوشاک(، گروه »حمل ونقل« )انواع 
خودروی سواری( و گروه »مبلمان و لوازم خانگی« 
)ظروف بلور و پالس��تیکی آش��پزخانه( بیشترین 

افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.
هم چنین در ماه جاری گروه »میوه و خش��کبار« و 
گروه »انواع گوشت« )گوش��ت مرغ( نسبت به ماه 

گذشته کاهش قیمت داشته اند.

 درص�د تغیی�رات ش�اخص قیم�ت در 
دهک های هزینه ای کل کشور در ماه جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم ساالنه در آذرماه 1400 
ب��رای دهک های مختل��ف هزین��ه ای از 42/7 
درصد ب��رای دهک نه��م ت��ا 46/2 درصد برای 

دهک دوم است.

معافیت مالیاتی پنج درصدی تولید است. دربند »ف« 
تبصره 6 آمده اس��ت که در راس���تای س�یاس�ت های 
حمای��ت از تولید، ن��رخ مالیات موض�وع م��اده 105 
قان��ون مالیات های مس���تقیم اش���خاص حقوقی 
دارای پروان��ه بهره ب��رداری از وزارتخانه های ذی ربط 
در فعالیت ه��ای تولی��دی در س��ال 1400 مع��ادل 
20 درصد تعیین می ش��ود. این بخش��ودگی عالوه 
بر س��ایر معافیت ها و بخش��ودگی ها و مش��وق های 
قانونی اشخاص مذکور است. الزم به ذکر است طبق 
ماده 105 قانون مالیات های مس�تقیم، جمع درآمد 
شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر 
اش��خاص حقوقی از منابع مختلف در ایران یا خارج 
از ای��ران تحصیل می ش��ود، پس از وض��ع زیان های 
حاصل از منابع غیرمعاف و کس��ر معافیت های مقرر 
به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای 
نرخ جداگانه ای اس��ت مش��مول مالیات به نرخ 25 
درصد بوده اس��ت. کارشناسان اقتصادی می گویند 
این کاهش 5 درصدی در مالیات، سودآوری شرکت ها 
را افزای��ش می دهد، چراکه برای ش��رکت های بزرگ 

بورسی کاهش پنج درصدی مالیات معادل اعداد و ارقام 
قابل توجهی خواهد بود. این معافیت مالیاتی منجر به 
ارتقای س��ودآوری بازار و جذاب تر شدن نسبت های 

مالی برای سرمایه گذاران می شود.
به طورکلی برخی از تصمیمات بودجه برای بورس 
تأثیرات مثبت و برخی دیگر پیامدهایی منفی دارند. 
تصمیماتی که اثرات مثبت دارند موجب افزایش 
ج��ذب نقدینگی و مثبت  ش��دن ش��اخص بورس 
می شوند و تأثیرات منفی خروج نقدینگی از بورس 

را به دنبال دارند.
در اليحه بودجه سال 1401 چند اتفاق مهم رخ داده 
که یکی از آن ها مربوط به حذف دالر 4200 تومانی 
و افزایش نرخ تس��عیر اس��ت. جدا از اینکه موافق یا 
مخالف حذف ارز 4200 تومانی و افزایش نرخ تسعیر 
ارز به 23 هزار تومان باشیم، در چنین شرایطی و با 
حذف این نوع ارز بورس��ی ها و فعاالن بازار سرمایه 
آماده جهش خواهند بود، زیرا این امر موجب افزایش 
قابل توجه درآمد صنایع مختلفی همچون بهداشتی، 

دارویی، نهاده ها، صنایع غذایی و… خواهد شد.

مورد بعدی کمک 10 هزار میلی��ارد تومانی دولت به 
صندوق تثبیت بازار س��رمایه است که گفته می شود 
می تواند به بازار س��رمایه کمک زی��ادی کند. الزم به 
ذکر است در خصوص تصمیمات اتخاذشده مبنی بر 
جمع آوری مالیات های حاصله در بازار سرمایه و سپس 
تزریق آن به صندوق تثبیت، نظر کارشناسان خبره بازار 
سرمایه این است که این لطف بزرگی است که دولت در 
شرایطی که کسری، بودجه را تهدید می کند، این منبع 
را به بازار سرمایه اعطا می کند. کارشناسان معتقدند 
اگر این تصمیم عملیاتی شود بدون شک به افزایش 

نقدینگی بازار و سودآوری شرکت ها کمک می کند.
به ط��ور خالصه می توان گفت، 1-کاهش انتش��ار 
اوراق، 2-بازپرداخ��ت 155 ه��زار میلیارد تومانی 
دیون دول��ت، 3-کمک 10 هزار میلی��ارد تومانی 
دولت به صندوق تثبیت بازار، 4-کاهش 5 درصدی 
مالیات شرکت ها، 5-اعمال مالیات بر سپرده های 
بانکی اشخاص حقوقی و 6-افزایش نرخ تسعیر ارز و 
حذف ارز ترجیحی تا اینجای کار شش کمک دولت 

به بازار سرمایه در قالب اليحه بودجه بوده است.

نرخ تورم آذرماه 1400 اعالم شد
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آذر مـاه 1400
شـمـاره 197

 معاون اقتصادی رئیس  جمهور 
اظه��ار نم��ود: اصالح��ات در ۲۲ آذرماه

بخش های مختلف دیگر ازجمله انرژی و بانک ها را 
در برنامه داریم، برخی را شروع کرده ایم و برخی دیگر 

را شروع خواهیم کرد.
به گزارش تجارت  نیوز، محسن رضایی در مراسم روز 
ملی صادرات در تهران بیان کرد: صادرات خط مقدم 
تولید ثروت ملت ایران است و همین صادرات است 
که ثروت ملت ایران را روزافزون می کند. در کشورمان 
صادرات به طور مضاعف در اقتصاد اثر دارد، اگر در 
تمام کشورها تجارت بخش مهمی از اقتصاد باشد، 
در ایران تجارت و صادرات تأثیر مضاعفی در اقتصاد 
دارد.مع��اون اقتصادی رئیس  جمه��ور اظهار کرد: 
تولیدگران ما می توانند با اس��تفاده از اقلیم، منابع 
انسانی و طبیعی تولیدات فاخری داشته باشند و از 
رقابت در سطح بین الملل برخوردار باشند. از سوی 
دیگر ایران چهارراه اقتصادی عالم است و از شرق به 
غرب و از شمال به جنوب، حتی اگر به علت موقعیت 
ژئوپلیتیک در کشور تولید نداشته باشیم، به واسطه 
موقعیت لجستیکی می توان میلیاردها ثروت برای 
کش��ور به وجود آورد؛ بنابراین صادرات بس��یار مهم 
است؛ زیرا هم در تولید ملی ما جهش ایجاد می کند 
و ه��م در تولید ث��روت ما مؤثر اس��ت.رضایی اظهار 
کرد: ما در این دولت تصمیم به اصالحات و جراحی 
داریم، البته این اقدامات باید دقیق و صبورانه باشد. 
خوش��بختانه این اصالحات را از نیروی تجارت آغاز 
کرده ای��م و اولین گام اصالحات تج��اری در ایران با 

همان بخشنامه تجاری آغاز شد.
وی افزود: مس��ئله حمل ونقل، گمرکات و مس��ائل 
مربوط به بنادر و اینکه دستگاه های متعدد در ورود و 
خروج کاال باعث ناهماهنگی می شوند، برای ما مهم 
است و به آن ها توجه خواهیم کرد، در گام های بعدی 
نیز به مواردی مانند برندینگ توجه خواهیم داشت.

رضایی اظهار کرد: ما کش��وری هس��تیم که قبل از 
انقالب عقب نگه داشته  ش��دیم و بعد از انقالب نیز 
ما را با جنگ و تحری��م می خواهند عقب نگه دارند، 
لذا ما راهی غیر از انجام کارهای بزرگ نداریم و باید 
در زمانی محدود کارهایی بزرگ انجام دهیم، البته 
در این مورد باید دقیق باشیم؛ زیرا انجام شتاب زده 
کارها ما را با مش��کل مواجه می کند.وی با اشاره به 
اصالحات در موضوع تجارت گفت: انجام اصالحات 
در بخش های مختلف دیگر از جمله حوزه های انرژی 
و بانک  را در برنامه داریم، برخی را ش��روع کرده ایم و 
برخی دیگر را شروع خواهیم کرد. باید سیستم پولی 
را با اعتبارات تقویت کنیم، جلوی افسارگسیختگی 
نقدینگی را بگیریم و مجموعه اصالحاتی را در کنار 
اصالح��ات تجاری آغ��از کنیم که ب��رای آن نیازمند 

انجام کارهای بزرگ هستیم.معاون اقتصادی رئیس  
جمهور اظهار کرد: باید از فرصت ها به صورت جدی 
اس��تفاده کنیم و لذا نیازمند هس��تیم تا سربازانی 
اقتصادی چون شما در این بستر ما را یاری کنند؛ ما 
نیز در مقابل این بستر را برای شما فراهم می کنیم تا 

افتخار کسب کنید؛ ما خادم شما خواهیم بود.
معاون اقتصادی رئیس  جمهور اظهار کرد: ما حامی 
ش��ما خواهیم بود، اما باید بپذیریم که نیاز به عزمی 
جدی، یکپارچ��ه و مجاهدانه داریم ت��ا بتوانیم این 
عقب ماندگی ها و ظلم های بزرگی که به ملت ایران 
واردشده را پشت سر بگذاریم.وی افزود: برای همین 
کارها ما دائماً با اتاق بازرگانی جلس��اتی داریم که 
به طور مداوم از آن ها نظرخواهی می کنیم تا با کمک 
ش��ما و تجارت بخش خصوصی این گام های بزرگ 

برداشته شوند.
رضای��ی با تأکید ب��ر اینکه الزم اس��ت موانع زیادی 
پشت سر گذاشته شوند، گفت: در این رابطه، اولین 
مانع تحریم های داخلی اس��ت، امروز در کش��ور ما 
تحریم های داخلی بیش از تحریم های خارجی سد 
راه تجارت و صادرات است.معاون اقتصادی رئیس  
جمهور خطاب به فعاالن اقتصادی و صادرکنندگان 
نمونه اظهار کرد: هرکدام از شما ممکن است با چند 
مانع و چند تحریم مواجه باش��ید که باید از سد راه 
برداشته شوند، بر همین اساس از شما می خواهیم 
که مس��ائلی از این قبیل را ک��ه تحریم های داخلی 
اقتصاد هس��تند به ما منتقل کنید و ب��رای اصالح 
آن راهکار ارائه دهید. وی اف��زود: قوانین زیادی در 
این زمینه وجود دارد که اجرایی نمی ش��وند و ما این 
آمادگ��ی را داریم ک��ه توانمندانه موانع را از س��ر راه 
ش��ما صادرکنندگان برداریم.رضایی با بیان اینکه 
اولین مسئله ما رفع تحریم های داخلی است، گفت: 
بعدازآن دومین مسئله، تحریم های خارجی است. 
وی ادامه داد: ایران به طورجدی به دنبال برداش��ته 
ش��دن تحریم های خارجی اس��ت، با وج��ود اینکه 
ع��ده ای می گویند که این دول��ت مخالف تعامالت 
بین المللی است اما اتفاقاً دولت سیزدهم پشتوانه 
رهبری و نیروهای انقالبی را بیش از گذش��ته دارد و 
به طورجدی مصمم هستیم که راه صادرات و تجارت 
را برای ش��ما در تمام نقاط دنیا بازکنیم.وی افزود: 

الزم به ذکر است که کار باید به نحوی پیش رود که در 
اصطالح رودست نخوریم و یک فتنه را در دل چهره ای 
خندان به ما تحویل ندهند. معاون اقتصادی رئیس  
جمهور با تأکید بر اینکه رف��ع تحریم های داخلی و 
خارجی جزئی از برنامه های ما است، گفت: موضوع 
دوم پشتوانه های داخلی است، در حال حاضر افراد 
بسیاری درحالی که هنوز الیحه بودجه وارد مجلس 
نشده و پیش از آنکه تصویب شده و به دولت برگردد آن 
را تورم زا اعالم می کنند. در درون بودجه ای که تنظیم  
شده است یک سری اصالحات وجود دارد که به نفع 
تولید گران و کارآفرینان است؛ یک بخش از آن ایجاد 
صندوق های پروژه ای اس��ت که اگرچه ازیک طرف 
پول را از دست مردم با نرخ باالتری به صورت سپرده 
ی��ا اوراق مش��ارکتی جم��ع می کنند ام��ا از طرف 
دیگر ب��ا یک نرخ پایین تر به دس��ت تولیدکنندگان 
و مخصوصاً صادرکنندگان می رس��انند.وی افزود: 
بنابراین حمایت از شما به عنوان پشتوانه های مالی و 
اعتباری به صورت جدی دنبال می شود، البته کشور 
ما اکنون با حجم عظیمی از نقدینگی مواجه است 
ک��ه در ماه های اخیر از چهار هزار میلیارد تومان نیز 

گذشته است.
رضایی اظهار ک��رد: در واقع ای��ن حجم نقدینگی، 
نقدینگی بس��یار عظی��م و رهاش��ده ای در اقتصاد 
تحریم شده است و لذا هدایت این نقدینگی کاری 
بسیار سخت و مهم است که می تواند راهگشا باشد، 
البته درصورتی که ابتکارات پولی و مالی جدیدی را 

وارد اقتصاد ایران کنیم.
معاون اقتص��ادی رئیس  جمهور با تأکی��د بر اینکه 
پشتیبانی های مالی از اقتصاد جدی است، افزود: 
رفع قوانین و مقررات دست و پاگیر و بخشنامه های 
یک شبه که در سال های گذشته با آن مواجه بودید 
به طورجدی در دس��تور کار ما ق��رار دارد.وی افزود: 
در گذش��ته نگرانی از عدم یکپارچگ��ی اقتصادی 
وجود داشت؛ بنابراین تالش دولت و ستاد اقتصادی 
دولت این اس��ت که تمام تصمیم��ات دولت در این 
ستاد جمع بندی و سپس به هیئت دولت و یا شورای 
عالی سران سه قوه منتقل شود؛ درصورتی که نیاز به 
الیحه وجود دارد نیز در هیئت دولت به الیحه تبدیل 
شده و سپس به مجلس برس��د.رضایی اظهار کرد: 
بنابراین تصمیم سازی و تصمیم گیری یکپارچه در 
کش��ور در حال شکل گیری اس��ت که ریاست آن به 
عهده رئیس جمهور است.وی با بیان اینکه من حامل 
پیام سالم رئیس جمهور هستم، گفت: رئیس جمهور 
تأکید جدی دارند که مس��ئله صادرات باید در این 
دولت جهشی جدی داش��ته باشد و امیدوار هستم 
که با کمک شما بتوانیم برگ زرین دیگری به تاریخ 

پرافتخار ملت ایران بیفزاییم.

 معاون اقتصادی رئیس  جمهور اظهار کرد

ایجاد اصالحات در حوزه های »بانک« و »انرژی« در دستور کار دولت است
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 افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها، 
پاالیشی ها و فوالدی ها تا کاهش ۲1 آذرماه

انتشار اوراق مالی اسالمی از سوی دولت مهم ترین ارقام 
بودجه 1401 هستند.

به گزارش تجارت  نیوز، با انتشار الیحه بودجه 1401، 
تحلیل هایی درباره تأثیر ارقام مندرج در بودجه بر بورس 
منتشر شده است؛ اما س��ؤال این است که کدام ارقام 
بودجه بر بورس تأثیرگذار هستند و چه تغییراتی نسبت 

به سال گذشته در آن ها حادث  شده است.
به نظر می رسد که مهم ترین رقم تأثیرگذار بودجه بر 
بورس، تغییر در نرخ خوراک گاز سوخت صنایع باشد. 
بر اس��اس ارقام اليحه بودجه 1401 نرخ گاز سوخت 
پتروش��یمی، پاالیش و فوالدی ها به 100 درصد نرخ 
خوراک رسید که این شاخص در سال قبل معادل 30 
درصد نرخ خوراک پتروش��یمی ها بوده است. این در 

حالی است که نرخ گاز سوخت صنعت سیمان مطابق 
سال قبل معادل 10 درصد نرخ خوراک پتروشیمی ها 
اس��ت. در الیحه بودجه س��ال 1401 که به مجلس 
ارائه شد در تبصره ها خبری از پرداخت ارز ترجیحی 
نیست و به نظر می رسد دولت برنامه خود برای حذف 
ارز 4200 تومانی را در س��ال آین��ده اجرایی خواهد 
کرد. با توجه به نرخ تس��عیر در بودجه 1401 به نظر 

می رسد به زودی نرخ تس��عیر بانک ها نیز به این نرخ 
افزایش خواهد یافت. در بودجه 1401 تأمین مالی 
دولت از طریق انتش��ار اوراق مالی اسالمی 88 هزار 
میلیارد تومان پیش بینی شده که نشانگر افت معنادار 
وابستگی بودجه به انتشار اوراق نسبت به سال های 
1399 و 1400 است. همچنین فروش اموال منقول 
و غیرمنقول دولت 26 هزار میلیارد تومان و واگذاری 
شرکت های دولتی 71 هزار میلیارد ریال برآورد شده 
است که درمجموع نشان دهنده وابستگی 97 هزار 
میلیارد تومانی بودجه به ف��روش دارایی های دولت 
است. بر اساس الیحه بودجه 1401، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مجاز است نسبت به واگذاری مجوزها 
و معادن از طریق بازار س��رمایه اقدام کند. همچنین 
مبالغی جهت صندوق تثبیت بورس در بودجه 1401 

لحاظ شده است.

مهم ترین رقم تأثیرگذار بودجه 1401 بر بورس، کدام است؟

 عض��و کمیس��یون رم��ز ارز و 
بالکچین سازمان نظام صنفی ۲8 آذرماه

رایانه ای کشور گفت: به زودی طرح تولید رمز ارز ملی 
در یکی از مناطق آزاد کشور اجرا می شود. به گزارش 
خبرگ��زاری مهر به نق��ل از س��ازمان نظام صنفی 
رایانه ای کشور، علی پاک باختگان زنجانی تأکید 
کرد: تولید رمز ارز ملی بخش هایی غیر از ماینینگ 
ازجمله صراف��ی، کیف پول دیجیت��ال و خدمات 
جانبی رمز ارزها را شامل می ش��ود. وی با اشاره به 
ورود بالکچین و فرصت های شغلی آن در اقتصاد روز 

دنیا به بررسی خدمات مختلفی پرداخت که از این 
فناوری متأثر شده و اظهار داشت: در سال 1993 

میالدی زمانی که بحث دنیای بدون مرز مطرح شد 
و صحب��ت از دهک��ده جهانی ب��ود، »ف��را فناوری 
بالکچین« به وجود آمد؛ این فناوری در یک سیستم 
غیرمتمرکز تالش کرد تا دنیا را بدون مرز کند. در این 
دنیا، دیگر ناظر و کنترل کننده بر مالکیت افراد وجود 
ندارد و هر فردی فقط خودش می داند که مالک چه 
دارایی های��ی اس��ت. عضو کمیس��یون رم��ز ارز و 
بالکچین سازمان نظام صنفی رایانه ای افزود: در 
اقتصاد بالکچین، مفهومی مانند دیفای )امور مالی 
غیرمتمرکز(، عماًل بانکداری سنتی و الکترونیکی را 

تولید رمز ارز ملی در کشور به زودی اجرا می شود

 عضو کمیسیون رمز ارز سازمان نظام صنفی رایانه ای خبر داد

 وزیر امور اقتصادی و دارایی 10 
مصوبه نهایی شورای اقتصادی ۲8 آذرماه

دولت برای س��اماندهی بازار سرمایه را تشریح کرد. به 
گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی در حاشیه 
نشست ستاد اقتصادی دولت با حضور در برنامه زنده 
تلویزیونی شبکه خبر مصوبات این ستاد در خصوص 
حمایت از بازار سرمایه را اعالم کرد. به گفته خاندوزی 

10 تصمیم راهبردی اتخاذشده به شرح زیر است:
1. در س��ال 1404 س��قف ن��رخ گاز خ��وراک 
پتروشیمی ها معادل نرخ صادراتی با 5 هزار تومان، 
همچنین نرخ گاز خ��وراک فوالدی ها معادل 40 
درصد نرخ صادراتی و حداکثر 2 هزار تومان تعیین 
شد و نرخ گاز خوراک سیمانی ها به 10 درصد نرخ 

گاز صادراتی معادل 500 تومان کاهش یافت؛
2. نرخ مالیات شرکت های تولیدی در سال آینده 

معادل 5 درصد کاهش می یابد؛
3. حقوق معدنی ها افزایش نخواهد یافت؛

4.  مالیات نقل وانتقال سهام به بازار سرمایه برمی گردد؛
5. 30 هزار میلیارد تومان اوراق برای واریز به صندوق 
تثبیت بازار سرمایه عرضه می شود که مستلزم تصویب 

این موضوع در الیحه بودجه 1401 است؛
6.  10 درصد از وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام برای 

عملیات بازار گردانی همان سهام هزینه می شود؛
7.  انتشار اوراق دولتی منوط به رعایت 50 درصد جریان 
ورودی سرمایه به بازار است. اگر جریان ورودی سرمایه 

کم باشد میزان عرضه اوراق در بازار کمتر می شود؛
8. بانک مرکزی نرخ تس��عیر ارز شرکت های بورسی را 

معادل 90 درصد سامانه نیما در نظر بگیرد؛
9.  رئیس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار ازاین پس در 

جلسات ستاد اقتصادی دولت حضور خواهد داشت؛
10.  بانک مرکزی با سرمایه گذاری فعال در خرید 
اوراق، میانگین نرخ بازار بین بانکی را حداکثر 20 

درصد تنظیم می کند.
وزیر اقتصاد گفت: در نتیجه اجرای این 10 مصوبه، فعاالن 
بازار سرمایه مطلع خواهند شد که چنین بسته ای که نشانگر 
همگرایی بین بودجه، دولت، وزارت اقتصاد و بازار سرمایه 

است، وجود دارد و می تواند به بهبود بازار کمک کند.

10 مصوبه ستاد اقتصادی دولت برای ساماندهی بازار سرمایه

وزیر امور اقتصادی و دارایی تشریح کرد
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آذر مـاه 1400
شـمـاره 197

 وزیر اقتصاد با حضور در برنامه نگاه 
یک از شبکه اول سیما به برخی ۲7 آذرماه

مهم ترین سؤاالت و شبهات حول بودجه و مسائل مربوط 
به اقتصاد کشور و به ویژه بازار سرمایه پاسخ داد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(، وزیر اقتصاد 
با حضور در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما به برخی از 
مهم ترین سؤاالت و شبهات حول بودجه و مسائل مربوط 
به اقتصاد کشور و به ویژه بازار سرمایه پاسخ داد. ازجمله 
مهم ترین محورهای مورد پرداخت توس��ط دکتر سید 

احسان خاندوزی در ادامه می آید:
-نیازمند تیم اجرایی قدرتمند برای رس��یدگی به 
وضعیت آش��فته اقتصادی کشور بودیم، به همین 
دلیل نقشه راهی برای س��اماندهی این وضعیت 

تدوین و به سرعت مصوب کردیم.
-نقشه راه اقتصادی کشور ابعاد مختلفی را در برمی گیرد 
که اجرای آن در همین مدت چندماهه اول شروع به کار 
دولت سیزدهم به تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای 
کس��ب وکار، حذف امضاهای طالی��ی در این زمینه، 
کاهش استقراض از بانک مرکزی، کنترل تورم، شفافیت 
وضعیت شرکت های دولتی در اقتصاد و رسیدگی به 
وضعیت ابربدهکاران بدحساب بانکی، تالش در جهت 
اتصال سامانه های اقتصادی به یکدیگر و ... منجر شد.

- در یک س��ال گذشته فشار بسیار زیادی به سفره 
مردم واردشده است که یکی از مهم ترین علل آن، 
کسری بودجه دولت بود. بودجه تدوین شده توسط 
دولت دوازدهم برای س��ال 1400 با کس��ری 50 

درصدی مواجه بوده است.
- خط قرم��ز ما جلوگیری از اس��تقراض دولت از بانک 

مرکزی برای پوشش کسری بودجه بود.
-کم خطرترین راه برای جبران کسری بودجه سال 
1400، فروش اموال دولتی و انتش��ار اوراق بود تا 

مانع تشدید تورم شویم.
- انتشار اوراق را به گونه ای پیگیری کردیم که کمترین 
اثر را بر سایر بازارها بگذارد، به گونه ای که تا امروز در 
کل ای��ن دوره معادل 59 هزار میلی��ارد تومان اوراق 
نقدی توسط دولت منتشرشده است و 70 هزار میلیارد 
تومان از اوراق قبلی نیز تس��ویه و به بازار تزریق شده 
است؛ یعنی عماًل خالص تأمین مالی دولت از محل 

اوراق منفی 11 هزار میلیارد تومان است.
- شتاب ماشین تورم کنترل ش��ده است، اگرچه مردم 
افزایش قیمت ها را می بینند اما سرعت افزایش قیمت ها 
روندی کاهشی داشته است. امیدواریم در سال 1401 
نیز تورم نقطه به نقطه با همین شیب کاهشی پیش برود.

-زمان مواجهه با کس��ری بودجه ب��ا دو راهکار مواجه 
هستیم، راهکار اول استقراض از بانک مرکزی و راهکار 
دوم اس��تقراض از مردم، فعاالن اقتصادی، بانک ها 
و واسطه های مالی و ... اس��ت. با استفاده از راهکار 
دوم، اس��تقراض دولتی با نکول مواجه نخواهد ش��د 
و این مدل اس��تقراض در تاریخ مقرر سررسید اوراق 
منتشرشده، تس��ویه خواهد شد. اگر بانک مرکزی با 
عملیات بازار باز در جهت کنترل نرخ بهره بین بانکی 
حرکت کند ک��ه هم اکنون نیز همین منوال اس��ت، 
اس��تفاده از راهکار دوم، برای بازار سرمایه و اقتصاد 

کشور مشکل ساز نخواهد شد.
-علی رغم مقاومت دستگاه های دولتی فروش اموال 
مازاد دولت، مولدس��ازی این دارایی ها و واگذاری آن 
به بخش های غیردولتی یکی از مهم ترین راهکارهای 
دولت س��يزدهم برای تأمین مالی اس��ت که عالوه بر 
این موجب بهره وری بیشتر این دارایی ها نیز می شود. 
این رویکرد بس��یار موردتوجه ش��خص رئیس جمهور 
نیز قرارگرفته اس��ت. هم اکن��ون دارایی ه��ای مازاد 
دولتی احصا ش��ده و به خزانه داری رسیده است و این 
دارایی های مازاد در ماه های آینده با سازوکاری کاماًل 

شفاف و الکترونیکی واگذار و مولدسازی می شوند.
-مناب��ع حاصل از ف��روش اموال بنا نیس��ت که 
در مخ��ارج جاری هزینه ش��ود، بلکه باید بخش 
قابل توجه��ی از این منابع در راس��تای مصارف 

عمرانی و سرمایه گذاری هزینه شود.
-مسئله ارز 4200 تومانی حذف آن نیست، بلکه تغییر 
رویکردهای حمایتی است. به جای اعطای رانت ارزان 
به واردکننده که درنهایت نیز به دست مردم نرسد، بهتر 
است این یارانه را در راستای حمایت از مردم به عنوان 
مصرف کننده به کار گرفت. در بودجه 1401 شوکی 
به اقتصاد تحمیل نمی شود اما دیگر شاهد رانت ارزی 
4200 تومانی نخواهیم بود. در این رابطه هر حمایتی 
باید معطوف به مصرف کننده باشد که هزینه فرصت 
تولید کاالهای اساسی نیز در داخل پایین بیاید و رونق 

تولید داخلی این کاالها شکل بگیرد.
-داستان پر غصه بازار سرمایه از یک سال و نیم گذشته 
تا امروز باید به صورت کلی با بررس��ی ریش��ه های آن 
موردتوجه قرار گیرد و این ماجرا را نمی توان از اواسط آن 
دید و تحلیل کرد. افزایش چهار برابری شاخص بورس 
ظرف مدتی کوت��اه دور از انتظار بود و به دنبال آن افت 
شدید حاصل شده باعث زیان گس��ترده مردم شد و از 
دعوت های نس��نجیده ای برای حضور م��ردم در بازار 

سرمایه نیز نمی توان گذشت.
-ذات بازار سرمایه توأم با ریس��ک است. بازار سرمایه 
دماس��نجی اس��ت ک��ه منعکس کنن��ده ش��رایط و 
اقتضائات اقتصادی کشور اعم از سیاست های بانکی 
و قیمت های جهانی و نرخ ارز و سیاست های صنعتی و 
... است، بنابراین در هیچ جای دنیا یک فرد یا یک مقام 
را مسئول بازار سرمایه نمی دانند. وزارت امور اقتصادی 
و دارایی نیز در ایران به عنوان فردی که ریاست سازمان 
ب��ورس را تعیین می کند وظیفه اش پاسداش��ت بازار 
سرمایه است که این بازار بتواند به صورت نقد و کارآمد و 

با نظارت و کمترین رانت کار کند.
- یکی از اقدامات مهم سازمان بورس ایجاد تسهیل زمانی 
در صدور مجوزهای مربوط به سازمان بورس از بازه زمانی 
یک سال و نیمی به سه هفته در دوران جدید بوده است. 
تسهیل زمانی افزایش سرمایه شرکت ها نیز از مدت زمان 
طوالنی در دوره گذشته به سه تا چهار روز در دوره جدید 

کاهش پیداکرده است.
-اولین ش��رکت پ��روژه تاریخ کش��ور در 100 روزه 
اخیر پذیره نویسی شد و اولین صندوق اهرمی که 
یک ابداع جدید در ابزارهای بازار س��رمایه است و 

کنار زده است. در این پلتفرم خدمات سپرده گذاری 
ارائ��ه می ش��ود و می توان س��ودی بر اس��اس نوع 
سرویس مشخص شده مبتنی بر فضای بالکچینی 
دریافت کرد. در اینجا س��پرده مستقیماً به دست 
فردی که تقاضای وام گرفت��ن از این پلتفرم را دارد 
خواهد رسید و وثیقه به شکل رمز ارز در اختیار این 
پلتفرم قرار می گی��رد؛ به عبارت دیگر کنترل کامل 
دارایی های فرد در اختیار خودش است و شیوه خرج 
ش��دن آن را نی��ز خ��ودش مش��خص می کن��د  

پاک باختگان زنجانی ادامه داد: حوزه دیگر اقتصاد 
بالکچین مربوط به مفهوم NFT است که در واقع به 
دارایی دیجیتالی می گویند که قابل مشاهده نباشد 
و ارزش خ��ود را به ص��ورت نوع��ی از رم��زارز حفظ 
می کن��د. در حقیق��ت، همان طور ک��ه یک فرش 
دستبافت یا تابلوی نقاشی، ارزش خود را در طول 
زمان حفظ می کند و نوعی سرمایه گذاری به شمار 
می آی��د، در رابطه ب��ا NFT نیز همی��ن امر صدق 
می کند. وی حوزه دیگر مربوط به فناوری بالکچین 

را متاورس عن��وان کرد که به ای��ده فضای مجازی 
مشترکی اش��اره دارد و در آن می توان با استفاده از 
دستگاه های مختلف، به افراد دسترسی پیدا کرد. 
عضو کمیس��یون رمز ارز و بالکچین سازمان نظام 
صنفی رایانه ای با تأکید ب��ر اهمیت آگاهی و لزوم 
دانس��تن اقتصاد کالن در ح��وزه بالکچین افزود: 
اقتصاد کالن پیش نیاز شناسایی بازار رمزارزها است 
و کمک می کند ک��ه بتوان در حوزه های مختلف از 
جمله بازارهای مالی، تحلیل های درستی ارائه داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدامات و برنامه های حمایت از بورس را تشریح کرد
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به ویژه در ش��رایط نامناسب فعلی بورس می تواند 
بسیار مورد اقبال عمومی باشد، در حال راه اندازی 
است. همچنین یکی از معروف ترین شرکت های 
دانش بنیان حوزه حمل ونقل و ترافیکی کشور وارد 

بورس شده است.
- به ریاست سازمان بورس دستور داده ام که شفاف سازی 
قواعد و ضوابط نظارت در بورس را حتماً پیگیری کنند 
که مردم ش��اهد این شفاف س��ازی و ارتق��ای ضوابط 

خواهند بود.
- چند گام عملیاتی در حوزه های ارتقای سخت افزاری 
و توسعه پلتفرم ها و طراحی الگوریتم های شناسایی 
تخلف��ات در بازار س��رمایه و نظارت هوش��مند بر بازار 

برداشته شده است.
-وضعیت نامناس��ب فعلی بازار ب��ورس به دلیل وجود 

برخی ابهامات نسبت به آینده است.
-کاهش 5 واحد درصدی مالیات بر شرکت های تولیدی، 
حذف ارز ترجیحی و حذف برخی قیمت گذاری های 
دستوری و حمایت ویژه از صندوق تثبیت بازار ازجمله 
مهم ترین تصمیماتی بود که در بسته اول برای کمک به 

بورس در بودجه موردتوجه قرار گرفت.
-با تش��کیل جلس��ه فوق الع��اده ای که توس��ط آقای 
رئیس جمهور شکل گرفت، پیشنهادهای دیگری در 
جهت حمایت از بورس در بس��ته دوم موردبررسی قرار 
گرفت که پس از جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 

به صورت کامل اطالع رسانی خواهد شد.
- فرمول محاس��به حقوق دولتی مع��ادن تغییری 
نخواهد کرد و صرفاً پیش بین��ی از تحقق درآمدها 
که ناش��ی از پیش بینی اس��تخراج بیشتر است، 

افزایش یافته است.
- ن��رخ خوراک و س��وخت با فرمول معیوبی محاس��به 

می شود و موردنقد بنده قرار دارد اما برای همین فرمول 
معیوب نیز سقف مشخصی جهت محاسبه نرخ خوراک 
و سوخت وجود دارد و فعالیت اقتصادی را برای فعاالن 
اقتص��ادی پیش بینی پذی��ر تر می کند که در س��تاد 
اقتصادی دولت بر اساس تصمیم این ستاد این نرخ ها 

دقیق تعیین خواهند شد.
-رئیس سازمان بورس باید به جلسات ستاد اقتصادی 
دولت و جلس��ات کمیته »بن��د ک« که در م��ورد اوراق 
تصمیم گیری می شود دعوت شود و به نمایندگی از بازار 
سرمایه در تصمیمات مشارکت فعال تری داشته باشد.

-در حوزه ارزی نیز مانند بازار سرمایه نمی توان فقط 
از بانک مرکزی انتظار داشت که در کنترل تقاضا در 
بازار نقش آفرینی کند. در دوره جدید به ویژه در 100 
روز اخیر با توجه به افزایش فروش نفت، ورودی های 
ارزی کشور بیشتر شده و در 8 و ماه نیم اخیر تقریبًا 
معادل کل سال گذشته منابع ارزی در دسترس قرار 
گفته است و چشم انداز خوبی از حیث منابع پیش 

روی بازار ارز قرار دارد.
-همچنان بر تصوی��ب و اجرای مالی��ات بر مجموع 
درآمد و مالیات بر عایدی س��رمایه به معنای مالیات 
بر سوداگری مصمم هس��تیم. مقرر شد 1000 نفر 
از اش��خاص حقیقی ع��ادی که معام��الت ارزی در 
حجم ه��ای باال و مبال��غ چند هزار میلی��ارد تومانی 
داشتند و 600 نفر از آن ها نیز هیچ گاه مؤدی مالیاتی 
نبوده اند، به س��رعت مش��مول مالیات واقع شوند. 
سفته بازان که این گونه با تصمیم درست وزارت اقتصاد 
مشمول مالیات می شوند، حتماً وزارت اقتصاد و وزیر 
اقتصاد را م��ورد هجمه و انواع شایعه س��ازی ها قرار 
خواهند داد و این نشان دهنده حرکت درست وزارت 

اقتصاد در جهت منافع مردم است.

-اختالفات کارشناسی همیشه جاری بوده است 
اما شایعه منتشرش��ده در مورد اختالف نظر میان 
س��ازمان برنامه و وزارت اقتصاد در موردحمایت از 

بازار سرمایه اصاًل درست نبود.
-سند آسیب شناسی بسیار جامعی از واگذاری ها و 
خصوصی سازی های صورت گرفته از سال 1385 
ت��ا 1400 و راهکاریابی برای حل این آس��یب ها و 
پیش نویس اصالح قانون مربوط به سیاست های 
اصل 44 و ارائه الیحه آن به دولت در وزارت اقتصاد 

تهیه شده است.
-اهلیت سنجی برای خصوصی سازی و واگذاری ها، 
نه فقط به صورت پیشینی بلکه حین عمل و در طی 
چند سال مبتنی بر عملکرد مالک مربوطه صورت 

خواهد گرفت.
-تحوالت ناشی از جامه عمل پوشاندن به فرمایش 
هفت سال روی زمین مانده رهبری، مبنی بر اتصال 
س��امانه های گمرک و تجارت جهت جلوگیری از 

قاچاق را، در یک سال آینده خواهید دید.
- برای تس��هیل مجوزهای کس��ب وکار دو محور را 
پیگیری کرده ایم، محور اول تسهیل در انجام فرآیند 
کسب مجوزهای کسب وکار است که به موجب آن تا 
اول بهمن ماه برای 80 درصد مجوزهای کسب وکار، 
مراحل دریافت مجوز به صورت کامل شفاف خواهد 
شد. محور دوم این است که اساساً باید مجوزهای 
انجام کس��ب وکار اعالمی باشد؛ یعنی همین که 
مردم ش��روع ب��ه کس��ب وکار کنن��د و بپذیرند که 
استانداردها را رعایت خواهند کرد، برای آنکه وارد 
فعالیت های اقتصادی شوند کفایت می کند که این 
را نیز تا اول بهمن ماه برای 100 کسب وکار اجرایی 
خواهیم کرد و این گونه نظارت ها پسینی می شوند.

 عضو هیئت رئیسه کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اسالمی ۲7 آذرماه

بیان ک��رد: با توجه به پرداخ��ت 80 میلیارد دالر 
یارانه انرژی، قرار اس��ت چن��د دهک اول جامعه 
معاف از مالیات و یارانه انرژی شوند و در عوض با 
افراد پرمصرف برخورد سخت گیرانه صورت گرفته 
و در صورت نیاز جریمه شوند. امیدواریم توازنی 
در بح��ث اقتص��اد ان��رژی، یاران��ه ان��رژی و 
مس��ئولیت های اجتماع��ی که مرب��وط به مردم 

است، صورت گیرد.
حسین زاده درباره نرخ س��وخت و خوراک صنایع 
تصریح کرد: تا امروز هیچ گونه افزایشی مربوط به 
نرخ سوخت و خوراک صنایع در دستور کار نیست. 
با توجه به اینکه حدود 78 درصد پتروشیمی های 
کشور در قالب سهام عدالت متعلق به وزارت دفاع، 
نف��ت و به صورت دولتی اس��ت، باید نقش آفرینی 

دولت در این زمینه بیش��تر باشد و تدابیر درستی 
برای آن انجام شود. نایب رئیس مجمع نمایندگان 
استان فارس ادامه داد: با توجه به اینکه گاز کشور 
خوراک اولیه بس��یاری از پتروش��یمی ها اس��ت، 
درصدد هستیم به شکلی پتروشیمی ها را در قالب 
قانون مکلف به نقش آفرینی بیشتر در جامعه کنیم 
تا در قالب مس��ئولیت های اجتماع��ی اثرگذاری 
بیشتری داشته باش��ند و خود به دنبال برق و آب و 

گاز و نیازهای اساس��ی خود بروند تا صنعت دچار 
آسیب نشود. حسین زاده خاطرنشان کرد: کاهش 
فروش اوراق بدهی از سوی دولت از دیگر مباحثی 
است که در بودجه 1401 به آن اشاره  شده است. 
متأسفانه بسیاری از اوراق که سررسید آن ها نیمه 
دوم سال و به خصوص سال آینده است و همچنین 
سازمان برنامه  و بودجه که بین 10 تا 15 هزار میلیارد 
تومان ماهانه سررسید اوراق می دهد، کارها را بسیار 
سخت کرده است و باید برای این موضوع تدابیری 

جدی اندیشیده شود.
نماینده مردم الرس��تان، خنج، گ��راش و اوز در 
مجلس اضاف��ه کرد: موضوع ح��ذف ارز 4200 
تومانی نیز به دلیل ایجاد رانت در کشور و مسائلی 
دیگر در دستور کار است و امیدواریم با مدیریت و 
برنامه ریزی درست شاهد رفع چالش های موجود 

در این زمینه باشیم.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی عنوان کرد

امکان ایجاد توازن در بحث اقتصاد انرژی، یارانه انرژی و مسئولیت های اجتماعی
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آذر مـاه 1400
شـمـاره 197

 در الیح��ه بودج��ه 1401 توجه 
خاصی به حمایت از بازار سرمایه ۲6 آذرماه

شده است، به طوری که می توان امیدوار بود این بازار در 
سال های آینده با رشد و رونق خوبی مواجه باشد. عضو 
کمیسیون برنامه  و بودجه مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه الیحه بودجه 1401 که طی روزهای اخیر تقدیم 
مجلس و نمایندگان شد دارای نقاط قوت و ضعف هایی 
است، به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( گفت: 
با حضور پورمحمدی معاون س��ازمان برنامه  و بودجه 
کشور، جلسه ای درباره بررسی نقاط قوت و ضعف بودجه 
1401 برگزار و پیشنهادها و راهکارهایی در این زمینه 
ارائه شد.غالمحسین کرمی افزود: در این جلسه مقرر 
شد، جلسه ای بعد از تعطیالت یک هفته ای نمایندگان 
برگزار و بررسی های نهایی درباره بودجه انجام و سپس 
تقدیم کمیسیون تلفیق ش��ود تا اشکال های موجود 
بررسی و رفع شود.وی در ادامه عنوان کرد: یکی از نقاط 
قوت الیحه بودجه 1401، کاهش فروش اوراق توسط 
دولت و اس��تقراض از بانک مرکزی بوده است و در این 
الیحه بر استفاده از توانمندی داخلی تولیدات و تقویت 
بخش تولید در کشور بسیار تأکید شده است.نماینده 
مردم دشتی و تنگستان در مجلس گفت: در این الیحه، 
مالیاتی که از مشاغل پردرآمد دریافت می شود در حوزه 

تولید و نیازهای اصلی مردم هزینه خواهد شد و خروجی 
این موضوع بر بازار سرمایه مؤثر بوده و به رونق بازار و به 
چرخه اقتصادی کشور نیز کمک خواهد کرد.کرمی 
ادامه داد: با توجه به تعریف جدیدی که از فروش نفت 
شده است می توان به اتفاقات خوب در اقتصاد کشور 
امیدوار بود.عضو کمیس��یون برنامه  و بودجه مجلس 
شورای اسالمی خاطرنشان کرد: برای موضوع حذف 
ارز 4200 تومانی نیز باید بررسی های بیشتری صورت 

گیرد و این موضوع شاید تورم 7 تا 8 درصدی را در کشور 
ایجاد کند که امیدواریم با نظارت خوب در زمینه حذف 
ارز 4200 تومانی و نقشی که می تواند در تولید کشور 
داشته باشد، واسطه ها حذف و اثر ملموس آن بر اقتصاد 
کشور مشاهده شود.وی درباره کسری بودجه و یا کاهش 
آن در س��ال آتی گفت: منابع درآمدی در این الیحه به 
شکلی تعریف شده که امیدواریم شاهد کاهش کسری 

بودجه در کشور باشیم.

عضو کمیسیون برنامه  و بودجه مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد

امیدواری نسبت به رونق بازار سرمایه، با انتشار الیحه بودجه 1401 افزایش  یافته است

 کاهش 5 درصدی مالیات بر تولید 
می تواند به نفع تولید کشور و بازار ۲6 آذرماه

سرمایه باشد؛ زیرا یکی از شاخص های مجلس این است 
که بیشترین حمایت را از تولید داشته باشد و مانع داللی 

و سفته بازی و خدمات غیرمولد در کشور شود.
نایب رئی��س کمیس��یون اجتماعی مجلس ش��ورای 
اسالمی دراین باره به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه 
)سنا(، گفت: در الیحه بودجه 1401 توجه خوبی به بازار 
سرمایه شده و چشم انداز بازار سرمایه از دریچه بودجه 
مثبت ارزیابی می شود. کاهش 5 درصدی مالیات یکی 
از نقاط قوت بودجه 1401 است که می تواند به رشد 
و تقاضای فعالیت تولیدی کمک کند و مانع داللی و 

سفته بازی و خدمات غیرمولد در کشور شود.
عل��ی بابایی در ادام��ه افزود: واریز منابع مس��تقل به 
صندوق تثبیت بازار در الیحه بودج��ه 1401 یکی از 
بهترین اتفاق های بودجه اس��ت، واری��ز منابع به این 
صندوق یک��ی از حلقه های مفقوده و چندین س��اله 
بوده که می تواند بهترین حمایت را از بازار س��رمایه و 

سهامداران داشته باشد.
وی در ادامه افزود: استفاده از صندوق تثبیت در 
بازار سرمایه کار بسیار خوبی است و استفاده از 

منابع این صندوق نقاط مثبتی را به همراه دارد.
نماینده مردم ساری و میان دورود در ادامه درباره برخی 
ابعاد الیح��ه بودج��ه 1401 عنوان کرد: هن��وز ابعاد 
مختلف برخی قضایا در بودجه 1401 برای نمایندگان 

مشخص نیست.
وی ادامه داد: با حذف ارز 4200 تومانی تمام متغیرها 
نسبت به چند سال گذشته، تغییر می کند و با توجه به 

اینکه روند توسعه اقتصادی کشور به ویژه بازار سرمایه 
ارتباط تنگاتنگی با بازار ارز دارد، جزئیات این بند باید 

برای مجلس ملموس و قابل تحلیل شود.
بابایی در پایان خاطرنش��ان کرد: قضاوت قبل از 
بررسی الیحه زود است و به نظر می رسد پیدایش 
و ظهور هشدارهایی در بودجه 1401 به نفع بازار 

و یا علیه بازار سرمایه نیاز به بررسی بیشتر دارد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی بیان کرد

کاهش مالیات بر تولید به نفع بازار سرمایه است
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 رون��د حرکت نرخ به��ره بین  
۲4 آذرماه

بانک��ی به عن��وان عامل��ی 
سیگنال دهنده به  کل اقتصاد از موضوعات مؤثر 

در حوزه بازار سرمایه نیز تلقی می شود.
 طی ماه های اخیر، ش��اهد شتاب روند صعودی 
نرخ به��ره بین  بانکی بودیم ک��ه البته با حمایت 
بانک مرکزی و اجرای سیاست های الزم، کنترل 

 شده است.
به گ��زارش پایگاه خبری بازار س��رمایه )س��نا(، 
بررس��ی وضعیت ترازنامه نظام بانکی منتهی به 
شهریورماه 1400 نش��ان دهنده کمبود جدی 
ذخای��ر در بازار بین  بانکی اس��ت. موضوعی که 
به طور طبیعی بانک ها را به افزایش نرخ بهره بین 
 بانکی و به دنبال آن افزایش نرخ س��ود سپرده ها 

و نرخ بهره تسهیالت ناگزیر می کند.
بااین حال اگرچه این روند تا چندی پیش وجود 
داشت، اما باید گفت بانک مرکزی طی چند ماه 
اخیر با تزریق یک طرفه ذخایر به بازار بین بانکی 
و حتی تمدید زمان تس��ویه توافقات بازخرید با 
بانک ها، تالش کرده است تا نرخ بهره بین بانکی 

را حوالی عدد 20 درصد نگه دارد.
بنا بر این گزارش، آمار نش��ان می ده��د در بازه 
زمانی 7 ماه��ه منتهی به مهرماه س��ال جاری، 
بانک مرکزی در مجموع 70 هزار میلیارد تومان 
ذخایر به صورت خالص به بازار بین  بانکی تزریق 
کرده، از این میزان حدود 26 هزار میلیارد تومان 
طی دو ماهه ش��هریور و مهرماه به صورت خالص 

به این بازار تزریق  شده است. 
اتفاقی که مانع بزرگی برای جهش نرخ بهره بین  
بانکی و به دنبال آن رشد سود سپرده ها به شمار 
می آید و از طرف��ی دیگر کمک بزرگی برای بازار 
سرمایه به منظور بازگش��ت آن به مسیر صعودی 

محسوب می شود.

 دلیل کمبود ذخایر بین بانکی
همان ط��ور ک��ه اش��اره ش��د، بررس��ی وضعیت 
ترازنام��ه نظ��ام بانکی منته��ی به ش��هریورماه 
1400 نشان دهنده کمبود ذخایر بانکی است. 
به طوری که این ترازنامه نشان دهنده رشد 17/4 
درصدی سپرده های بانکی بوده و از افزایش نیاز 
بانک ها به ذخایر )پایه پول��ی( برای بهره مندی 

به عنوان سپرده های قانونی حکایت می کند.
همچنین، بنا ب��ر ترازنامه موجود، س��پرده های 
بانک ها نزد بانک مرکزی به کمترین مقدار در 2 
سال اخیر رسیده است؛ این عامل نیز به معنای 
کاهش میزان ذخایر م��ازاد و احتیاطی بانک ها 
به دلی��ل افزایش نی��از بانک ها به ذخایرش��ان 

محسوب می شود.
از طرفی دیگر، بده��ی بانک ها به بانک مرکزی 
رش��د 9 درصدی داشته اس��ت، این موضوع نیز 
ب��ه معنای فقدان وجود ذخای��ر اضافی و ناگزیر 
ش��دن بانک ها به  اضافه برداش��ت و بهره مندی 
بیش از مقدار موجودی ش��ان از ذخایرشان نزد 

بانک مرکزی است.

 بانک مرکزی؛ عملیات ریپو و کنترل بازار 
ارز

یک کارشناس ارشد بازار سرمایه در بررسی نرخ 
بهره بین  بانکی گفت: نرخ بهره بین  بانکی به طور 
مس��تقیم در بازار اثرگذار نیست، اما این عامل، 
سیگنالی است برای تعیین مس��یر نرخ بهره در 
کل اقتصاد، به طوری که این موضوع بر بازار پول 
)سپرده های بانکی( و تا حدودی جهت دهی نرخ 

بهره مؤثر اوراق هم اثرگذار است.
عل��ی صادقین اف��زود: بنابراین، ن��رخ بهره بین  

بانکی، سیگنالی است که به طور غیرمستقیم بر 
روند نرخ به��ره در آینده اثر می گذارد. این عامل 
بااینکه در ش��رایط حاضر همچنان در س��طوح 
نسبتًا باالیی قرار دارد اما به تازگی روندی نزولی 

پیدا کرده است.
وی تأکی��د کرد: بان��ک مرکزی ب��ا عملیات ریپو 
و تزری��ق پول طی ماه های اخی��ر، نرخ بهره بین 
 بانکی را اندکی کاهش داده و کنترل کرده است.

 بازار س�رمایه ارزنده اس�ت اما با تحلیل 
معامله کنید

ای��ن کارش��ناس ب��ازار س��رمایه در توصی��ه به 
سهامداران و پرهیز از رفتارهای هیجانی گفت: 
اگرچه در شرایط کنونی بازار از نظر ارزش گذاری 
بسیار ارزنده است، اما سرمایه گذاران باید دقت 
و تأمل بیش��تری در انجام معامالت خود داشته 
باشند و شتاب زده عمل نکنند.صادقین تصریح 
کرد: در حال حاض��ر روند نرخ به��ره به عواملی 
چون سیاست های پولی بانک مرکزی، مشخص 
ش��دن روند مذاکرات و تعیین نرخ ارز، وضعیت 
اقتصاد و تعیین بودجه س��ال 1401 بس��تگی 
دارد. ب��ه نظ��ر بنده با انج��ام مذاکرات ش��اهد 
کاهش نرخ بهره بین  بانکی و به دنبال آن کاهش 

نرخ بهره در کل اقتصاد خواهیم بود.

با حمایت بانک مرکزی محقق شد

کشیده شدن لجام رشد پرشتاب نرخ بهره بین بانکی
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آذر مـاه 1400
شـمـاره 197

 در تاری��خ 23 آذرماه 1400، 
بزرگ ترین مرکز خدمات بازار ۲3 آذرماه

سرمایه ایران با حضور معاون نظارت برنهادهای 
مالی س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار و مدیران 

کارگزاری مفید راه اندازی شد.
به گزارش رواب��ط عمومی و امور بین الملل بورس 
تهران به نقل از س��نا، افزایش چش��مگیر تعداد 
فعاالن ب��ورس طی دو س��ال گذش��ته، ضرورت 
ارائه خدمات آنالین و پش��تیبانی از سهامداران 
را دوچن��دان کرده اس��ت. از همی��ن رو در تاریخ 
23 آذرماه 1400 بزرگ ترین مرکز خدمات بازار 
س��رمایه ایران با هدف آموزش، پش��تیبانی و رفع 
مش��کالت س��هامداران بورس با حض��ور معاون 
نظارت برنهادهای مالی س��ازمان بورس و اوراق 

بهادار و مسئوالن کارگزاری مفید افتتاح شد.
این مرکز با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته ای 
که در اختیار دارد امکان پاسخ گویی 24 ساعته 
را از طریق تمامی کانال ه��ای ارتباطی از جمله 
تم��اس تلفن��ی، ایمی��ل، کامن��ت ش��بکه های 
اجتماعی، پیام های سامانه های آنالین معامالتی 
برای تمامی سهامداران بدون در نظر گرفتن اینکه 
مشتری کدام کارگزاری باشند، فراهم آورده است.

علیرضا ناصر پور معاون نظارت بر نهادهای مالی 
س��ازمان بورس در این مراس��م در خصوص مرکز 
پش��تیبانی و خدمات بازار س��رمایه ایران، اظهار 
کرد: سطوح پاسخ گویی نهادهای مالی به واسطه 
تعامل مستقیم تر با مردم، باید عمیق تر از سازمان 
بورس و ارکان مربوط به آن باشد، به همین خاطر 

راه اندازی چنین مرکزی برای بازار س��رمایه یک 
ضرورت بود.

او افزود: لزوم راه اندازی چنین مرکزی با توجه به 
رخدادهای 2 سال گذش��ته بیش ازپیش شده و 
حتی اهمیت این مسئله در قوانین و مقررات بازار 
سرمایه نیز مورد تأکید قرارگرفته است. طبعاً الزم 
است کارگزاری ها اقداماتی را در این راستا انجام 
دهند و با توجه به ارتباط مستقیم با سهامداران در 

این خصوص پیشرو باشند.
معاون نظارت برنهادهای مالی سازمان بورس در 
خصوص صدور مجوزهای جدید برای تأس��یس 
نهادهای مالی، بیان کرد: اکنون بیش ازپیش در 
صدور مجوزهای جدید برای نهادهای مالی دقت 
عمل ص��ورت می گیرد و قوانین س��خت گیرانه تر 

شده اند.
ناصرپور گفت: در حال حاضر مرکز پش��تیبانی و 
خدمات بازار سرمایه دیتاسنترها، سرویس های 
oms قوی، س��رویسoms بک آپ و سایر موارد را 
به منظور تعامل بیش��تر و بهتر با مشتریان فراهم 
آورده اس��ت. او بیان کرد: طی دو س��ال گذشته 

کارگزاری ها بی��ش از هر نهاد مالی دیگر با حجم 
انبوه��ی از مراجع��ات مواج��ه بودند ک��ه همین 
امر در م��واردی پاس��خ گویی آن ها را با مش��کل 
مواجه می کرد، اما اکنون س��عی بر این است که 
با راه اندازی چنین مراکزی روند پاس��خ گویی به 

سهامداران را تسریع بخشیم.
معاون نظارت بر نهادهای مالی س��ازمان بورس 
تصریح کرد: تالش س��ازمان بورس بر این اس��ت 
تا ب��ا بهره گیری از سیاس��ت های کم��ی و کیفی 
در بخش ه��ای مختلف از جمله س��بدگردان ها، 
مش��اوران س��رمایه گذاری و کارگزاری ها، سطح 

پردازش های مالی را ارتقا بخشد.
ناصر پور تأکید کرد: الگو شکل گیری خدمات بازار 
سرمایه یک الگو موفق بوده و الزم است این روند 
ادامه دار باش��د. الزم به ذکر است تمام نهادهای 
مالی نیز موظف اند به س��ؤاالت مش��تریان خود 
به درستی پاس��خ دهند. به طورقطع اگر این امر 
به درستی شکل گیرد، شاهد یک رقابت تنگاتنگ 

بین نهادهای مالی خواهیم بود.
او گفت: ما نیز در سازمان بورس درصدد آن هستیم 
ک��ه با تس��هیل فرآیندها، شفاف س��ازی و حذف 
فرآیندهای زائد و غیرضرور روند اعطای مجوز در 
راستای تأسیس نهادهای مالی را تسریع بخشیم.

معاون نظ��ارت برنهادهای مالی س��ازمان بورس 
در پایان تصری��ح کرد: با توجه ب��ه افزایش عمق 
بازار سرمایه انتظار می رود که نهادهای مالی در 
راستای حمایت و پشتیبانی از سهامداران از هیچ 

تالشی ممانعت نکنند.

معاون نظارت برنهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار اذعان داشت

راه اندازی بزرگ ترین مرکز خدمات بازار سرمایه ایران

 برای دس��تیابی ب��ه اهداف 
موردنظر در بازار سرمایه باید ۲3 آذرماه

جهت گیری ه��ا درس��ت و دقیق انجام ش��ود تا 
سرمایه های سرگردان به بخش تولید و اشتغال 

هدایت شوند.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس ب��ا بی��ان این مطل��ب ک��ه جهت گیری 
کل��ی بودجه ای دولت خ��وب بود، ب��ه خبرنگار 
پایگاه خبری بازار س��رمایه )س��نا( گفت: یکی 
از موضوعات بس��یار مهم ب��رای دولت در الیحه 
بودجه، بحث عدالت در پرداخت ها است که در 

این الیحه موردتوجه قرارگرفته است.
جب��ار کوچکی نژاد افزود: بازار س��رمایه یکی از 
بحث های اصلی و جدی رئیس  جمهور اس��ت، 
به طوری  که در بودجه س��ال آین��ده به صندوق 

تثبی��ت برای حمایت بیش��تر از بازار س��رمایه با 
اختصاص ردیف مستقل تأکید بسیار کرده است. 
وی در ادامه اظهار کرد: جایگاه بازار سرمایه در 
اقتصاد کشور رشد قابل توجهی پیداکرده است، 
بنابراین، برای دستیابی به اهداف موردنظر در 
بازار باید جهت گیری های درست و دقیق انجام و 
به منظور تحول در بازار، سرمایه های سرگردان به 

بخش تولید و اشتغال هدایت شود. این نماینده 
دوره یازدهم مجلس بیان کرد: مدیران و مسئوالن 
کش��ور به ویژه در بازار س��رمایه کار سختی را در 
پیش دارند، اما ب��ا توجه به اینکه جهت گیری ها 
بس��یار خوب اس��ت، می توان امید داش��ت در 
آینده ای نزدیک، ش��اهد رش��د اقتصادی کشور 
در بخش های مختلف باش��یم. عضو کمیسیون 
برنام��ه، بودج��ه و محاس��بات مجلس ش��ورای 
اس��المی همچنین درباره تشکیل صندوق های 
اس��تانی در الیحه بودجه س��ال آینده، تصریح 
کرد: تش��کیل این صندوق ه��ا در بحث مربوط 
ب��ه اش��تغال اس��تان ها می تواند بس��یار مؤثر و 
مفید باش��د، همچنین انگیزه ای برای استان ها 
جهت فروش اموال و قدم برداشتن در این مسیر 

خواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی تصریح کرد

اختصاص ردیفی مستقل به صندوق تثبیت بازار، برای نخستین بار در الیحه بودجه 1401
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 در جریان معامالت سه شنبه، 
سی ام آذرماه 1400، شاخص 30 آذرماه

کل ب��ورس ته��ران با افزای��ش 16 ه��زار و 925 
واحدی به رقم یک  میلیون و 318 هزار واحد رسید 
و شاخص هم وزن با 4 هزار و 310 واحد افزایش، 

رقم 348 هزار و 213 واحد را به ثبت رساند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(، بر پایه 
معامالت چهارمین روز معامالتی هفته، بیش از 
4 میلیارد و 404 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق 
بهادار ب��ه ارزش 28 هزار و 649 میلیارد ریال در 

بورس اوراق بهادار تهران دادوستد شد.
شاخص بازار اول افزایش 14 هزار و 870 واحدی 
و ش��اخص ب��ازار دوم، افزایش 26 ه��زار و 318 
واحدی را تجربه کردند. همچنین گروه شیمیایی 
با 27 هزار و 404 معامله به ارزش 2 هزار و 421 

میلی��ارد ریال، گ��روه خودرو با 37 ه��زار و 643 
معامل��ه به ارزش 2 ه��زار و 287 میلی��ارد ریال، 
گروه فلزات اساسی با 28 هزار و 912 معامله به 
ارزش 2 هزار و 236 میلیارد ریال، گروه بانک ها 
ب��ا 15 ه��زار و 169 معامله ب��ه ارزش یک هزار و 
511 میلیارد ریال و گروه اداره بازارهای مالی با 
19 هزار و 588 معامله به ارزش یک هزار و 250 
میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.

ش��رکت ملی صنایع مس ایران با 2 هزار و 292 
واحد، ش��رکت ف��والد مبارک��ه اصفه��ان با یک 
هزار و 240 واحد، ش��رکت صنایع پتروش��یمی 
خلیج ف��ارس ب��ا یک ه��زار و یک واحد، ش��رکت 
س��رمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین با 
751 واحد و بانک ملت با 686 واحد بیش��ترین 

تأثیر مثبت را بر رشد شاخص کل داشتند.

در مقابل، ش��رکت تولی��دی فوالد س��پید فراب 
کوی��ر ب��ا 80 واحد، ش��رکت صنعتی آم��ا با 29 
واحد، شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران با 21 
واحد، شرکت پارس س��ویچ با 20 واحد و شرکت 
س��رمایه گذاری ش��فادارو با 19 واحد بیشترین 

تأثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با افزایش 1۶ هزار واحدی به استقبال فصل سپید رفت

 به گزارش روابط عمومی و امور 
بین الملل بورس اوراق بهادار  1 آذرماه

تهران به نقل از مدیریت پذیرش اوراق بهادار، با 
توجه به موافقت هیئت  پذی��رش اوراق بهادار با 
پذیرش سهام شرکت ذوب آهن اصفهان )سهامی 
عام( در ب��ورس اوراق بهادار تهران و با عنایت به 
اح��راز موارد تعیین ش��ده در مصوب��ات   مزبور از 

س��وی آن ش��رکت؛ از تاریخ یک��م آذرماه 1400 
ش��رکت مذکور به عنوان پانصد و نود و ششمین 
شرکت پذیرفته شده در بخش »فلزات اساسی«، 
گروه »تولید فلزات اساسی« و طبقه »تولید آهن 
و فوالد پایه« با کد صنعت »2710« و نماد »ذوب« 
در فهرست نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار 

تهران درج گردید.

 به گزارش روابط عمومی و امور 
بین الملل بورس اوراق بهادار 6 آذر ماه

تهران به نقل از مدیریت پذیرش، بر اساس مصوبه  
ب��ورس اوراق بهادار تهران، از تاریخ شش��م آذرماه 
1400 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله انار نماد 
ارزش جهت سرمایه  گذاری در سهام با نماد » انار « 
در فهرس��ت نرخ ه��ای ب��ازار صندوق ه��ای 
سرمایه گذاری قابل معامله در بورس اوراق بهادار 

تهران درج  گردید.
مدیر صندوق »ش��رکت مش��اور س��رمایه گذاری 

ترنج )سهامی خاص(«، مؤسسان »شرکت مشاور 
س��رمایه  گذاری ترنج )س��هامی خاص( و شرکت 
سرمایه  گذاری توسعه تجارت دانا سپیدار )سهامی 
خاص(«، متولی »ش��رکت مش��اور سرمایه گذاری 
سهم آش��نا« و بازارگردان »صندوق سرمایه گذاری 

اختصاصی بازارگردانی تاک دانا« است.
ای��ن صن��دوق حداکث��ر 100 میلی��ون واح��د 
سرمایه  گذاری خواهد داشت که تعداد 99 میلیون 
واحد آن به عنوان واحده��ای عادی در نظر گرفته 

شده است.

 به گزارش روابط عمومی و امور 
بین الملل ب��ورس اوراق بهادار 6 آذر ماه

تهران به نقل از مدیریت پذیرش اوراق بهادار، با توجه 
به موافقت هیئت پذی��رش ب��ورس اوراق بهادار با 
پذیرش سهام هلدینگ بین المللی توسعه صنایع و 
معادن غدیر )س��هامی عام( در بورس اوراق بهادار 
تهران و با عنایت به احراز موارد تعیین شده در مصوبه   

مزبور از سوی آن شرکت، شرکت بین  المللی توسعه 
صنایع و معادن غدیر از تاریخ ششم آذرماه 1400 
به عنوان پانصد و نود و هفتمین شرکت پذیرفته شده 
در بخش »شرکت های چند رشته  ای صنعتی«، گروه 
و طبقه »شرکت های صنعتی چند رشته  ای«، با کد 
»3999« و نماد »وکغدیر« در فهرست نرخ های بازار 

دوم بورس اوراق بهادار تهران درج گردیده است.

یکی از بزرگ ترین شرکت های گروه فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار تهران درج شد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله »انار« در بورس تهران درج شد

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر )سهامی عام( در بورس تهران درج شد
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آذر مـاه 1400
شـمـاره 197

 ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی 
ب��ورس اوراق بهادار تهران به  ۲1 آذرماه

نقل از مدیریت پذیرش، بر اساس مصوبه  بورس 
اوراق بهادار تهران، اوراق مرابحه شرکت ایرانی 
تولید اتومبیل سایپا )سهامی عام(، به مبلغ 10 
ه��زار میلیارد ری��ال، با نرخ س��االنه 18 درصد، 
به منظ��ور تأمی��ن مالی ش��رکت ایران��ی تولید 
اتومبیل س��ایپا )س��هامی عام( با موضوع خرید 
مواد اولیه و قطعات موردنیاز برای تولید خودرو، 
توسط شرکت واسط مالی شهریور دوم به عنوان 
نهاد واس��ط درج ش��د. این اوراق 4 ساله بوده و 

مواعد پرداخت اجاره بها هر 3 ماه یک بار است.
ناش��ر اوراق »ش��رکت واسط مالی ش��هریور دوم 
)با مس��ئولیت محدود(«، ضام��ن »بانک تجارت 
)سهامی عام(«، عامل فروش »شرکت کارگزاری 
بانک س��په )س��هامی خ��اص(«، مش��اور عرضه 
»ش��رکت تأمین س��رمایه امید )س��هامی عام(«، 
متعهدین پذیره  نویس و بازارگردانان »شرکت های 
تأمین سرمایه کاردان )سهامی خاص( به میزان 
75 درصد و تأمین س��رمایه امید )س��هامی عام( 
ب��ه میزان 25 درص��د«، عامل پرداخت »ش��رکت 
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 

)سهامی عام(«، حسابرس »سازمان حسابرسی« 
است. این اوراق در نمادهای »صایپا 409 و صایپا 

049« در بازار بورس درج گردیده است.

اوراق مرابحه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا در بورس تهران درج شد

 به گزارش رواب��ط عمومی و 
 ۲3 آذرماه

ام��ور بین الملل بورس اوراق 
بهادار ته��ران به نق��ل از مدیری��ت پذیرش، بر 
اس��اس مصوبه  ب��ورس اوراق به��ادار تهران، از 
تاری��خ بیست و س��وم آذرم��اه 1400 صن��دوق 
س��رمایه گذاری قابل معامله »س��هامی اهرمی 
کاریزما« جهت س��رمایه  گذاری در سهام با نماد 
»اهرم« در فهرس��ت نرخ های بازار صندوق های 
س��رمایه گذاری قاب��ل معامله در ب��ورس اوراق 

بهادار تهران درج شد.
مدیر صندوق »ش��رکت س��بدگردان کاریزما«، 

مؤسس��ین »ش��رکت س��رمایه  گذاری کاریزما، 
ش��رکت گروه خدمات ب��ازار س��رمایه کاریزما و 
شرکت س��بدگردان کاریزما« و متولی »موسسه 

حسابرسی هدف نوین نگر« است.
شایان  ذکر اس��ت که مطابق امیدنامه پیوست، 
صن��دوق فاقد رک��ن بازارگ��ردان اس��ت و این 
صندوق اولین صندوق از نوع اهرمی است که در 

بورس اوراق بهادار تهران درج می شود.
ای��ن صن��دوق حداکث��ر 500 میلی��ون واح��د 
س��رمایه  گذاری خواهد داش��ت ک��ه تعداد 10 
میلیون واح��د از آن به عن��وان واحدهای ممتاز 

نوع اول و تعداد 49 میلی��ون واحد آن به عنوان 
واحدهای ممت��از نوع دوم در نظر گرفته ش��ده 

است.

 ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی 
۲7 آذرماه

ب��ورس اوراق بهادار تهران به 
نق��ل از مدیری��ت پذی��رش، اوراق مش��ارکت 
شهرداری شهرکرد به مبلغ 500 میلیارد ریال، با 
نرخ سود علی  الحساب 18 درصد ساالنه، جهت 
تأمی��ن مال��ی اج��رای ط��رح تکمیل س��امانه 
اتوبوسرانی شهر شهرکرد درج شد. مدت اوراق 

مذکور 4 سال و مواعد پرداخت سود آن هر 3 ماه 
یک بار اس��ت. ضام��ن اوراق »س��ازمان برنامه و 
بودجه کشور 50 درصد و شهرداری شهرکرد 50 
درصد اصل و س��ود اوراق«، بازارگردان و متعهد 
پذیره  نویس »شرکت تأمین سرمایه سپهر«، عامل 
ف��روش »بانک رف��اه کارگران«، امین »مؤسس��ه 

حسابرسی آگاه تدبیر« است.

 ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی 
ب��ورس اوراق بهادار تهران به ۲7 آذر ماه

نق��ل از مدیری��ت پذی��رش، اوراق مش��ارکت 
شهرداری مشهد به مبلغ 7،000 میلیارد ریال، 
با نرخ سود علی  الحساب 18 درصد ساالنه جهت 
تأمین مال��ی اجرای طرح تکمیل ف��از 5 خط 3 
قطار شهری شهر مش��هد درج شد. مدت اوراق 

مذکور 4 سال و مواعد پرداخت سود آن هر 3 ماه 
یک بار اس��ت. ضامن »س��ازمان برنامه و بودجه 
کشور 50 درصد و ش��هرداری مشهد 50 درصد 
اص��ل و س��ود اوراق«، بازارگ��ردان و متعه��د 
پذیره نویس »شرکت تأمین سرمایه سپهر«، عامل 
فروش »بانک صادرات ایران« و امین »مؤسس��ه 

حسابرسی آزموده کاران« است.

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در سهام »سهامی اهرمی کاریزما« در بورس تهران درج شد

اوراق مشارکت شهرداری شهرکرد با نماد »مشهر 40۶« در بورس تهران درج شد

اوراق مشارکت شهرداری مشهد با نماد »مشهد 0312« در بورس تهران درج شد
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 از یکم دی ماه، سامانه جدید 
نظارتی بازار سرمایه اجرایی 30 آذرماه

می شود. مدیریت نظارت بر بورس های سازمان 
بورس و اوراق بهادار به اش��اره به س��امانه جدید 
نظارتی به خبرن��گار پایگاه خبری بازار س��رمایه 
)س��نا( گفت: س��امانه اصلی که حوزه نظارت را 
انجام می دهد مبتنی بر سیستم مدیریت پایگاه 
داده )Oracle BI( اس��ت. در این س��امانه بانک 
اطالعاتی و پارامترها از قبل تعریف ش��ده است. 
ناظ��ران و اف��رادی که از این س��امانه اس��تفاده 
می کنند باید در چارچوب های این سامانه حرکت 
کنن��د، در چنی��ن ش��رایطی انعط��اف الزم در 
گزارش سازی و هشدارسازی برای کشف تخلف 
محدود می ش��ود.پارچینی خب��ر داد: از ابتدای 
دی ماه این س��امانه به س��امانه های دیگری که 
دارای منبع باز هستند، متصل می شود. همکاران 
حوزه های نظارتی که به س��امانه نظارتی بورس 
دسترس��ی دارند، می توانند با توجه به زبان های 
برنامه نویس��ی و دس��تورالعمل های موج��ود، 

همچنین تجربیات خود، به نوشتن کدهای الزم 
برای تکمیل کردن س��امانه نظارتی اقدام کنند.

وی افزود: ای��ن افراد می توانند کدهای متنوعی 
بنویسند و هش��دارهای الزم را بدون محدودیت 
طراحی کنن��د. به این ترتیب ناظران آزادی عمل 

بیشتری در این حوزه خواهند داشت.

 آنالی�ز لحظه ای اطالع�ات؛ مزیت مهم 
سامانه جدید

مدیریت نظارت بر بورس های س��ازمان بورس و 
اوراق به��ادار تأکید کرد: مزیت س��امانه جدید، 

س��رعت پ��ردازش و آنالیز لحظ��ه ای اطالعات و 
داده ها است. این موضوع در حوزه پیشگیری از 
تخلفات کمک زیادی به بازار س��رمایه می کند. 
در این س��امانه تالش بر این است تا دریابیم که 
افراد و گروه هایی ک��ه معامالت انجام می دهند 
چه ارتباطاتی با یکدیگر دارند.پارچینی توضیح 
داد: البته اطالعات الزم در این خصوص به طور 
مس��تند وجود دارد، اما در فاز کنونی قرار است 
این اطالعات به طور سیستمی شناسایی شود. 
با هوش مصنوعی می توانیم این روابط را به طرز 

بهتری شناسایی کنیم.
وی تأکید کرد: وجود سامانه جدید گامی در جهت 
پیش��گیری از رفتارهایی است که می تواند منجر 
به بروز تخلف شود. بنا بر دستورالعمل موجود در 
این سامانه، در صورت مشاهده رفتار ناصحیح به 
افراد به طور غیرمستقیم و از طریق کارگزاریشان 
تذکر داده می شود. در این مرحله هیچ کدی بسته 
نمی شود؛ اما در ش��رایطی که تذکرها موردتوجه 

قرار نگیرند، وارد فاز برخورد خواهیم شد.

مدیریت نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد

عملیاتی شدن سامانه جدید نظارتی بازار سرمایه از تاریخ یکم دی ماه 1400

 وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
آیین افتتاح معامالت آتی مس ۲۹ آذرماه

و گواهی سپرده مس و میلگرد، بورس کاال را بستری 
مهم برای مدیریت هوش��مند و ش��فاف بازارهای 
کاالیی دانس��ت و گفت: یک��ی از اقدامات وزارت 
صمت در ساماندهی بازارهای کاالیی این است که 
حدود 20 کاال از لیست کاالهای سهمیه بندی شده 
ح��ذف ش��د و در ادام��ه ب��رای 10 م��ورد کاالی 
باقی مانده نیز به سرعت س��همیه بندی برداشته 
می ش��ود؛ نتیجه این رون��د در کاهش ن��رخ تورم 

تولیدکننده نمایان خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه )سنا(، رضا 
فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در آیین 
افتتاح معامالت آتی مس تصریح کرد: در اقتصاد 
کشور مشکالت س��اختاری زیادی داریم که یکی 
از این مش��کالت در حوزه بازارها اس��ت، به همین 
دلیل در وزارت صمت قصد داریم س��اختار بازارها 
را به نحوی اصالح کنیم که ب��ه نفع تولیدکننده و 

مصرف کننده باشد.
فاطمی امین افزود: بازار کاالهای پایه به عنوان یکی 
از بازارهای موجود در اقتص��اد از اهمیت خاصی 
برخوردار است که برای مدیریت آن، بازار سرمایه را 
انتخاب کردیم؛ دلیل این انتخاب نیز وجود شفافیت 
و ضابطه مندی در بازار سرمایه است. از طرفی دیگر 

با وجود ابزارهای متف��اوت و کارا در بورس، امکان 
مدیری��ت دقیق ت��ر و کامل تر از ای��ن طریق برای 

بازارهای کاالیی فراهم است.
وی در خص��وص ح��ذف قیمت گذاری دس��توری 
گفت: منظور از این که اقتصاد دس��توری نباش��د، 
این است که باید برای کشف قیمت بهینه و تنظیم 
بازار ضوابطی قرار دهیم و آن ها را اجرایی کنیم که 
در این خصوص با بورس کاال همکاری بسیار خوبی 
داش��تیم؛ به طوری که بالفاصله بعد از رأی اعتماد 
مجلس با بورس کاال در مورد سیمان جلسه ای برگزار 
کردیم و نتایج خوبی را در این خصوص شاهد بودیم.

 مسیر یاری رسانی به صنعت و تهیه مواد 
اولیه از کانال بورس کاال می گذرد

فاطمی امین تصریح کرد: ب��رای مدیریت بازار 

کاالهای پایه، 25 ابزار طراحی شده است که در 
حال حاضر 2 ابزار افتتاح ش��ده، پیش ازاین نیز 

قراردادهای بلندمدت عملیاتی شدند.
به گفته وزیر صمت ابزارهای معامالتی عالوه بر 
شفافیت و اعمال تنظیم گری به صنعت و تأمین 
مواد اولیه کم��ک زیادی می کند، زی��را یکی از 
نگرانی های واحد تولید این است که مواد اولیه 
نداشته باش��د که با قراردادهای آتی هزینه های 

مربوطه کاهش می یابند.
وی افزود: یک��ی از اقدام��ات وزارت صمت این 
بود که از30 کاالی مورد س��همیه بندی 20 کاال 
حذف ش��د. ب��رای 10 م��ورد کاالی باقی مانده 
نیز به سرعت س��همیه بندی برداش��ته می شود 
که نتیج��ه آن در کاهش نرخ ت��ورم تولیدکننده 

نمایان می شود.
فاطم��ی امی��ن اضاف��ه ک��رد: این موض��وع در 
مورد ب��ازار ورق های فوالدی خود را نش��ان داد، 
به طوری که در یک روز شاهد معامله 300 هزار 
ت��ن ورق ف��والدی ب��ا کاه��ش 2 هزارتومانی در 
قیمت بودی��م که البته نویدبخ��ش کاهش تورم 

تولیدکننده در ماه های آتی است.
وزیر صم��ت در ادامه به دو خب��ر خوب در حوزه 
معدن اش��اره کرد و افزود: در مزایده معدن مس 
جانجا )معدن اس��تان سیس��تان و بلوچستان( 

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد

بورس کاال جاده ای هموار جهت کنترل تورم و سدی مقابل افزایش نقدینگی است
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شـمـاره 197

یکی از شروط مزایده این بود که باید 40 درصد از 
سهام شرکت به مردم واگذار شود که این بهترین 
نوع سرمایه گذاری است، زیرا با این کار هم توزیع 
ثروت انجام شده و هم فرصت های سرمایه گذاری 
خوبی برای مردم فراهم می ش��ود. این روش در 

آذرماه سال جاری آغاز شد و در دی نیز سه معدن 
دیگر ب��ه همین روش عرضه می ش��ود، بنابراین 
از معادن ب��زرگ، یک مع��دن و معادن کوچک، 
چندین معدن به صورت یکجا به سرمایه گذاران 
واگذار می شود تا صرفه اقتصادی داشته باشد.

فاطمی امی��ن تصریح ک��رد: در الیح��ه بودجه 
دولت مجاز اس��ت واگذاری مع��ادن را از طریق 
س��ازوکار بورس انجام دهد، بنابرای��ن در حوزه 
 معدن از ابزار بازار س��رمایه اس��تفاده بیش��تری

خواهیم کرد.

 واگ��ذاری دارایی ه��ا، ام��وال و 
مستغالت دولت از طریق بورس ۲۹ آذرماه

کاال معضالت واگذاری ها را برطرف می کند.
به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه )سنا(؛ رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس در مراس��م راه اندازی 
قرارداد آت��ی مس و معامالت گواهی س��پرده مس و 
میلگرد در بورس کاال گف��ت: یکی از چالش های ما 
در مولدسازی در ش��اخه فروش دارایی های دولت، 
دس��تگاه هایی هس��تند که کار را متوقف کرده اند و 
ازاین رو مولدسازی این اموال بدون تشریفات از مسیر 
بازار سرمایه و بورس کاال مهیا است. تشکیل صندوق 
امالک و مس��تغالت در بازار س��رمایه، امکانی است 
که می تواند در حوزه مولدسازی ایجادشده و به رفع 

مشکالت در این خصوص کمک کند.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: در این زمینه پیشنهاد 
می ش��ود تا این ظرفیت های بازار س��رمایه در بودجه 
1401 که مبانی تحول در صنایع و اقتصاد کشور است 

گنجانده شود.
وی تصریح کرد: پیشنهاد دیگر ما به دولت و وزارت صمت 
این است که کلیه محصوالت صنعتی و معدنی ظرف بازه 
زمانی مشخص، فرآیند پذیرش را در بورس کاال انجام 
دهند و ابزارهایی نظیر گواهی سپرده و آتی بر روی آن ها 
تعریف شوند، زیرا توسعه اقتصاد از این بسترهای بازار 

سرمایه به راحتی قابل انجام است.
پورابراهیمی با بی��ان اینکه اکنون رابط��ه بین وزارت 
تخصصی صمت با مجموعه بازار سرمایه به خصوص 
بورس کاال تقویت  شده است، گفت: تقویت این روابط 
یک پیام خوب برای فضای اجرایی کشور است. به عبارت 
بهتر آن چیزی که دغدغه ما در حوزه روابط بین فعالیت 
وزارت صمت و ارکان بازار سرمایه بود در دولت سیزدهم 
به یک قابلیت و ظرفیت بزرگ تبدیل شده است، بنابراین 

شاهد نگاه های مثبتی در این رابطه هستیم.
وی ادامه داد: در گذشته تعداد سرمایه گذاران حاضر 
در بازار سرمایه به 200 هزار نفر نمی رسید، اما اکنون 
جنس ذی نفعان متفاوت شده و به واسطه ذی نفعانی 
نظیر دارندگان سهام عدالت که 50 میلیون نفر هستند، 
بر تعداد فعاالن این حوزه افزوده ش��ده اس��ت، بر این 
اساس اثر فعالیت های مرتبط با بازار سرمایه، فضای 

عمومی را تحت الشعاع قرار می دهد.
پورابراهیمی در بخش دیگ��ری از صحبت های خود 
گفت: در طول س��ال های اخیر نگاه به بازار س��رمایه 

عمیق تر و دقیق تر شده است؛ برای نمونه در سازمان 
تأمین اجتماع��ی و بانک ها حجم عظیم��ی از مردم 

ذی نفع هستند و این رویه و مشارکت باید ادامه یابد.
وی ادامه داد: اگر می خواهیم برای اقتصاد کش��ور 
تصمیم گیری کنیم یک��ی از مظاهر نمودهای حوزه 
اقتص��ادی کش��ور جایگاه بازار س��رمایه اس��ت که 
کارکرده��ا و ابزاره��ای آن در حوزه ارتق��ای اقتصاد 
تأثیرگذار است و کمک به آن به معنای کمک به اقشار 

مختلف جامعه در نظام اجرایی کشور است.

 طرح اصالح قانون بازار سرمایه
پورابراهیمی در بخ��ش پایانی صحبت های خود این 
خبر را داد که طرح اصالح قانون بازار سرمایه در کمیته 
تخصصی بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس 
رونمایی می ش��ود تا فعاالن بازار ظرف مدت دو هفته 
پیشنهادهای خود را ارائه کنند. برای مثال مشکالتی 
نظیر اخذ مالیات از ابزارهای مالی مثل گواهی سپرده 
کاالیی ازجمله مواردی اس��ت که رفع آن ها به توسعه 
ب��ورس کاال کمک می کند و بس��یاری از دغدغه های 
فعاالن بازار سرمایه نیز در قانون جدید بازار خواهد آمد.

 رنجی به نام قیمت گذاری دستوری
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه تصریح 
کرد: امروز ما در مقام تصمیم آن هم تصمیمات مهم در 
عرصه های مختلف اقتصادی هستیم؛ امروز بازار سرمایه 
از قیمت گذاری دستوری رنج می برد و اثر آن در همه ابعاد 

خود را نمایان کرده و به اقتصاد فشار آورده و عالوه بر عدم 
انتفاع واقعی، ایجاد رانت در نظام اقتصادی کش��ور و 

ناکارآمدی بنگاه های اقتصادی را به همراه دارد.
وی تصریح کرد: ناکارآم��دی در بنگاه های اقتصادی 
مانند خودروس��ازی ها را نباید از جیب مردم پرداخت 
کرد، درحالی که باید قیمت تمام شده را اصالح کرده و 
کاهش داد؛ اما جنس قیمت گذاری و سیاست قیمتی 
با جنس اصالح متفاوت است. لذا شروط ما در شورای 
عال��ی هماهنگی اقتص��ادی کش��ور کاهش قیمت 
تمام شده بوده اس��ت؛ چراکه اثر آن می تواند کاهش 

بهای تمام شده برای مردم باشد.
وی با بیان این مطلب که سهم خودروس��ازان در بازار 
سرمایه بسیار ناچیز است گفت: اما حجم عظیمی از 
قیمت گذاری در سایر حوزه ها وجود دارد. برای نمونه 
فاصله قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد حداقل 20 درصد 
است که عماًل به بنگاه های اقتصادی ضرر و زیان وارد 
کرده است. در اقتصاد کشور هر جا دونرخی دیده شده 
رانت و فساد نیز توزیع  شده است و کسانی که به موجب 
آن متضرر می شوند مردم و بنگاه های اقتصادی هستند.

رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس تأکید کرد: 
روح بازار سرمایه عدم دخالت دولت و عدم دخالت 
دس��توری در اقتصاد اس��ت؛ بنابراین، این مسیر 
در دولت سیزدهم باید نگاهی علمی و تخصصی 
داشته باشد و تجارب گذشته چراغ راه ما محسوب 
می شود که امیدواریم وزرای تخصصی اقتصادی و 

سایر وزرا این مسیر را همراهی کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد

پایان معضالت واگذاری اموال مازاد دولت از مسیر بورس کاال
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 س��ال گذش��ته ح��دود 33 
میلیون تن محص��ول در بازار ۲8 آذرماه

فیزیکی بورس کاالی ایران ب��ه ارزش 350 هزار 
میلیارد تومان معامله شد و در سال جاری تا چند 
هفته اخیر بیش از 49 میلیون تن محصول مورد 
دادوستد قرار گرفته که بیانگر روند مطلوب تأمین 

و جذب مواد اولیه به سمت تولید کشور است.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( و به نقل 
از ایسنا، حامد سلطانی نژاد یکشنبه 28 آذرماه، 
در ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
اس��تان مرکزی اظه��ار کرد: ب��ورس کاالی ایران 
در س��ال 1386 با هدف ایجاد شفافیت و از بین 
بردن رانت در بازارهای کاالیی ایجاد شد که البته 
فعالیت بورس کاالی ایران به نسبت سایر کشورها 
عمر زیادی ن��دارد، به طوری ک��ه در حال حاضر 

بزرگ ترین بورس کاال در چین فعال است.
مدیرعامل بورس کاالی ایران افزود: شفافیت در 
بورس کاالی ایران به این معنی نیست که معامالت 
دو فرد برای دیگران تشریح شود بلکه به این معنی 
است که دستگاه های نظارتی امکان ورود و نظارت 
به فرآیند معامالت را دارن��د؛ همچنین در بورس 
کاالی ای��ران به صورت زنده تابل��وی معامالت به 
نمایش درمی آید و همگان امکان رصد معامالت 

را دارند.
وی اضافه کرد: در اس��تان مرکزی ش��رکت های 

ش��اخصی همچ��ون واحده��ای تولی��دی مثل 
پتروشیمی و پاالیشگاه شازند، آلومینیوم ایران و 
سیمان س��اوه وجود دارند که سهام آن ها در بازار 
س��هام متقاضیان زیادی دارند و امسال حدود 2 
میلیون و 241 هزار تن محصول از ش��رکت های 
این اس��تان به ارزش 16 هزار میلی��ارد تومان در 

بورس کاال مورد معامله قرار گرفته است.
س��لطانی نژاد بیان کرد: در خص��وص تقاضای 
واحدهای خ��رد برای حضور در ب��ورس، آمادگی 
کامل در راس��تای ایجاد زمینه مناسب در بورس 
کاالی ای��ران وجود دارد و در رابط��ه با راه اندازی 
معام��الت گواه��ی س��پرده ب��رای بهره من��دی 
واحدهای خرد نیز باید کارگروهی ایجاد ش��ود تا 

به صورت آزمایشی اقدام الزم صورت گیرد.
وی اظهار کرد: تنها بورس��ی در کش��ور هس��تیم 
که تس��ویه چندماه��ه را آغاز کرده ای��م و در حال 
حاض��ر 18 بانک ب��ه اتاق پایاپای ب��ورس کاالی 

ایران متصل هستند.س��لطانی نژاد با اش��اره به 
اینکه یکی از رس��الت های بورس کاال، جلوگیری 
از سرکوب قیمتی است، ادامه داد: سال گذشته 
حدود 33 میلیون تن محص��ول در بورس کاالی 
ایران به ارزش 350 هزار میلی��ارد تومان معامله 
شد و در س��ال جاری تا هفته گذشته بیش از 49 
میلیون تن محصول به ارزش نزدیک به 420 هزار 
میلیارد تومان در بازار فیزیکی مبادله شده است. 
البته ارزش کل بازارهای بورس کاال به 440 هزار 
میلیارد تومان رسیده است که نشان از روند رو به 
رشد معامالت و رسیدن این رقم در هفته های آتی 

به 500 هزار میلیارد تومان دارد.
س��لطانی نژاد بیان کرد: در حال حاضر به دالیل 
مختلف، سازوکار تسویه ارزی در صادرات وجود 
ندارد که اگر این مکانیسم ایجاد شود بورس کاال 
آمادگی کامل برای میزبانی از توس��عه صادرات 
ش��رکت ها را دارد؛ البته در این حوزه پیش شرط 
صادرات، تأمین نیاز بازار داخل یا مشخص شدن 
س��هم بازار داخل و صادرات از کاالهای مختلف 

است.
وی در پایان گفت: بورس کاال همچنین در بخش 
پذیرش محصوالت جدید، آماده پذیرش کاالها در 
حوزه های مختلف اس��ت، البته منظور کاالهایی 
است که بورسی بوده و فاکتورهای عرضه در بورس 

را داشته باشند.

مدیرعامل بورس کاالی ایران تصریح کرد

حجم معامالت بورس کاال به مرز ۵0 میلیون تن رسید

 بر اساس سازوکارهای قرارداد 
مربوط به انتشار اوراق سلف، ۲4 آذرماه

فروشنده از محل اوراق سلف تأمین مالی می کند 
و سقف نرخ سودی به نفع او در این قرارداد لحاظ 
می شود. همچنین در این قرارداد، حداقل نرخ 
بازدهی از محل سرمایه گذاری برای خریداران 

نیز لحاظ می شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس 
تهران، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق 
بهادار، با اش��اره به آخرین مصوبه کمیته فقهی 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، به پایگاه خبری 
بازار س��رمایه )س��نا(، گف��ت: در این جلس��ه، 
س��ازوکار تس��ویه در اوراق س��لف بررس��ی و به 

جمع بندی رسید.
مجید پیره ادامه داد: اوراق سلف یکی از ابزارهایی 
است که با در نظر گرفتن مالحظاتی برای تأمین 
مالی کاربرد دارد. بنگاه های اقتصادی می توانند 

محصوالت��ی که تحوی��ل آن ها در آینده اس��ت را 
با اس��تفاده از اوراق س��لف در قالب بیع سلف به 

فروش برسانند و از این طریق به وجه نقد دسترسی 
پیدا کنند. وی »عقد بیع سلف« را نکته نخست و 

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد

انتشار اوراق سلف؛ تأمین مالی همراه با کسب سود از محل خرید دارایی



20

رويدادهاي خبري

آذر مـاه 1400
شـمـاره 197

اساس��ی در قرارداد اصلی در فرایندهای مربوط 
به انتش��ار اوراق سلف برش��مرد و گفت: عقد بیع 
سلف میان فروش��نده و خریدار منعقد می شود و 
در فرایند انتشار اوراق سلف، خریداران محصول 

همان خریداران اوراق هستند.
دبیر کمیته فقهی س��ازمان بورس با بیان اینکه 
اگر در فرایند انتشار اوراق سلف از اختیار خرید 
یا اختیار فروش اس��تفاده ش��ود چه ابعادی در 
خص��وص قیمت اعم��ال در ای��ن اختیارها باید 
مدنظر قرار گیرد، تصری��ح کرد: در مصوبه اخیر 
کمیته فقهی در خص��وص قیمت اعمال اختیار 
خرید و اختیار فروش نکاتی مطرح شد و بر تفاوت 
میان قیم��ت اعمال در ق��رارداد اختیار خرید با 
قیمت اعمال در قرارداد اختیار فروش تأکید شد.

وی افزود: اختالف یادشده باید به گونه ای باشد 
که در زمان سررس��ید اوراق، قیمت دارایی پایه 
در اوراق س��لف در م��وارد قابل توجهی میان دو 
قیمت اعمال قرار بگیرد و درنتیجه اعمال نشدن 
اختیارها در عرف بازار، قابل توجه باشد و طرفین 

ق��رارداد در م��وارد قابل توجه��ی از اختیارهای 
خود استفاده نکنند. به بیانی دیگر، قیمت های 
اعم��ال در دو اختی��ار باید به گونه ای باش��د که 
اعمال نشدن اختیارها ازنظر عرف بازار در موارد 
قابل توجهی مطلوبیت داش��ته باشد و این گونه 
نباشد که تسویه در اوراق سلف همگی از طریق 

اعمال اختیارها محقق شود.
پی��ره نکت��ه دوم در قراردادهای اوراق س��لف را 
مرتبط با دریافت حداقل ن��رخ بازدهی از محل 
س��رمایه گذاری در ای��ن اوراق برش��مرد و اب��راز 
کرد: فروش��نده از محل اوراق سلف تأمین مالی 
می کند و س��قف نرخ س��ودی به نف��ع او در این 
قرارداد لحاظ می ش��ود. همچنین، حداقل نرخ 
بازدهی از محل سرمایه گذاری برای خریداران 

مدنظر قرار می گیرد.
به گفته دبیر کمیته فقهی سازمان بورس، وجود 
اختیار فروش در اوراق س��لف ای��ن اطمینان را 
به س��رمایه گذار می دهد که نس��بت به دریافت 
حداقل نرخ بازدهی از محل سرمایه گذاری خود 

در اوراق س��لف اطمینان خاطر داش��ته باشد. 
وی اعمال نش��دن اختیار در موارد قابل توجهی 
را پیش نیاز و الزمه تحق��ق مصوبه کمیته فقهی 
خواند و اذعان کرد: الزم اس��ت در انتشار اوراق 
سلف، قیمت های اعمال طبق نظر کارشناسان 
به گون��ه ای باش��د ک��ه مق��دار قابل توجه��ی از 

اختیارها اعمال نشود.
پیرِه با بی��ان اینکه تأمین مالی از محل انتش��ار 
اوراق سلف با تأمین مالی از طریق اوراق مبتنی 
بر بدهی از قبی��ل اوراق اجاره ی��ا اوراق مرابحه 
متفاوت است، خاطرنشان کرد: در اوراق سلف، 
سود سرمایه گذار باید از محل مابه التفاوت بهای 
پرداختی در زمان تملک اوراق با ارزش روز دارایی 
در سررسید حاصل ش��ود و توجه به این مطلب، 
یکی از تفاوت ه��ای کلیدی میان اوراق س��لف 
ب��ا اوراق تأمین مالی مبتنی بر بدهی اس��ت. بر 
این مبن��ا، تعیین قیم��ت اعمال اختی��ار خرید 
باید مبتنی بر این واقعیت باش��د تا بیع سلف به 

واقعیت اقتضای قرارداد نزدیک باشد.

 دکتر عشقی، رئیس سازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار در ۲1 آذرماه

نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه از 
موضوعاتی همچون، عرضه اموال مازاد دولت و 
خودروه��ای تملیکی در بورس کاال، واریز منابع 
به صندوق تثبیت، افزایش دامنه نوسان یا حذف 
آن و افزایش ظرفیت های بازار س��رمایه س��خن 

گفت.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس 
تهران به نقل از سنا، دکتر مجید عشقی، رئیس 
سازمان بورس و اوراق بهادار در نخستین نشست 
خبری خود با اصحاب رس��انه که یکش��نبه، 21 
آذرم��اه در محل س��ازمان ب��ورس برگزار ش��د، 
ضمن اش��اره به نوس��انات بازار از سال گذشته، 
اظهار کرد: امید می رود با تالش های سازمان و 
دولتمردان در زمینه سیاست گذاری و همچنین 
مجلس و کمکی که رس��انه ها و فع��االن بازار در 
راس��تای ش��فافیت و ارتقای کارایی بازار انجام 

می دهند، بازار به ثبات برسد.
وی بازگش��ت اعتم��اد به ب��ازار را دغدغه اصلی 
خوان��د و ادامه داد: تمام تالش س��ازمان در این 
مدت کوتاه ریاس��ت جدید در راستای بازگشت 
اعتم��اد ب��ه بازار ب��وده ک��ه البته امری س��خت 
و زمان ب��ر اس��ت. عش��قی تصریح ک��رد: تالش 

می شود س��اختار در خود سازمان اصالح شود و 
رایزنی هایی با سیاست گذاران در بودجه نیز در 

همین راستا انجام شده است.
وی در پاس��خ ب��ه پرسش��ی در زمین��ه افزای��ش 
ظرفیت های ب��ازار س��رمایه و برنام��ه عملیاتی 
سازمان در این راستا، عنوان کرد: در حال حاضر، 
شرکت های بسیاری در بورس ثبت شده اند، اما 
نکته مهم این اس��ت که حجم و می��زان فعالیت 

آن ها چقدر است؟ صنایع مختلفی در بازارهای 
بورس و فرابورس حضور دارند و با بررس��ی سهم 
صنایع موجود در بورس نس��بت ب��ه کل بورس، 
به ع��دد قابل توجهی در ارتباط با س��هم صنایع 

مختلف پذیرش شده در بورس می رسیم.
رئی��س س��ازمان ب��ورس با بی��ان اینکه بیش��تر 
ش��رکت های بزرگ صنای��ع در ب��ورس پذیرش 
ش��ده اند، ابراز کرد: در حال حاضر، تمهیداتی 

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه خبر داد

ثبات بازار در گروی افزایش شفافیت و ارتقای سطح کارایی
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در ارتباط با پذیرش شرکت های تکنولوژی محور 
اندیش��یده ش��ده اس��ت.وی با بیان اینکه 20 
ش��رکت در فرآیند پذیرش هس��تند، ادامه داد: 
در حال حاضر، بازار سرمایه از نظر شرکت های 
پذیرش شده و همچنین ازنظر تعداد سهامداران 
با افزایش و رشد قابل توجهی مواجه شده و الزم 
است زیرساخت های موجود به نحوی ارتقا یابند 
تا کفاف این حجم را بدهد و از ظرفیت های الزم 

برخوردار شویم.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با 
واگذاری اموال مازاد دولت در بورس اظهار کرد: 
عملیات اصلی در ارتباط با امالک و مس��تغالت 
مازاد دولت توس��ط س��ازمان خصوصی س��ازی 
و وزارت اقتص��اد، در ح��ال پیگیری اس��ت. در 
ب��ورس نی��ز، اموالی ک��ه عرضه آن ه��ا از طریق 
بورس کاال انجام خواهد ش��د، در حال پیگیری 
است.دکتر عش��قی ادامه داد: بورس کاال ازنظر 
زیرساخت های الزم در این زمینه مشکلی ندارد 
و رایزنی هایی با وزارت اقتصاد نیز انجام ش��ده و 
اموالی که امکان پذی��رش آن ها در بورس وجود 

دارد، وارد بورس کاال می شوند.
وی در ارتباط ب��ا عرضه های کاالیی گفت: یکی 
از رسالت های اصلی س��ازمان بورس، شفافیت 
اطالعات مالی ش��رکت ها اس��ت. طبیعی است 
زمانی که محصوالت ش��رکتی در یک س��اختار 
شفاف و مشخص به فروش می روند، از آن طرف 
ه��م خریداران ب��ا اطمین��ان بیش��تری آن ها را 

خریداری می کنند.
رئیس س��ازمان بورس با بیان اینک��ه اکنون این 
س��ازمان به ج��د پیگی��ر عرضه محص��والت در 
بازاری ش��فاف است، خاطرنش��ان کرد: اکنون 
درزمینه محصوالت فوالدی، خریداران به راحتی 
می توانن��د با مراجع��ه به ب��ورس کاال، به صورت 
شفافی روند قیمت ها را رصد کنند. این موضوع 

در ارتباط با سایر کاالها نیز وجود دارد.
دکت��ر عش��قی در خصوص صحبت ه��ای اخیر 
رئیس قوه قضاییه درباره ابهامات بازار س��رمایه 
گف��ت: البته اغلب این مباح��ث تخصصی بوده 
و ما نیز اصراری بر پاس��خ گویی ب��ه آن ها در این 
جلسه نداش��تیم. قرار شد این موارد در جلسات 

تخصصی تری در سازمان بورس بررسی شود.
وی اف��زود: به طور مث��ال حذف دامنه نوس��ان 
به یک ب��اره و در هم��ه ش��رکت های بورس��ی 
امکان پذیر نیست و آس��یب های زیادی به بازار 

سرمایه وارد می کند.
وی ادامه داد: در ح��ال حاضر که با عدم تعادل 
در بازار مواجهیم و تصمیم��ات مقطعی در بازار 

اثرگذار اس��ت، اگر دامنه نوس��ان را به طورکلی 
حذف کنی��م همان طور که گفتم به مش��کالت 
دامن زده می شود.عش��قی تأکید کرد: راه های 
مختلف��ی برای برداش��تن دامنه نوس��ان وجود 
دارد، مث��اًل ممکن اس��ت ای��ن کار را ابتدا برای 

شرکت های بزرگ تر و به مرور انجام دهیم.
عضو شورای عالی بورس بیان کرد: چالش های 
ما لزومًا قیمت گذاری دس��توری نیس��ت، مثاًل 
دولتی بودن پاالیشگاه ها و صادرات محصوالت 
پاالیش��ی توس��ط دولت درحالی که خصوصی 
ش��ده اند، فرایندی اس��ت که مشکل ساز شده 

است.
وی درب��اره صنع��ت خودرو گفت: خ��ودرو فقط 
مش��کل قیمت گذاری ن��دارد، س��اختار مالی، 
مالکیت��ی، مدیریتی آن نیز مش��کل دارد و باید 
اصالح شود. وی در ادامه افزود: درباره موضوع 
قیمت گذاری دستوری رایزنی ها را ادامه خواهیم 

داد.
عش��قی ادامه داد: تغییرات دامنه نوس��ان باید 
به صورت تدریجی از صنایع باثبات آغاز شود. با 
توجه به نوسانات که روی اخبار مختلف مثاًل در 
حوزه خودرو طی هفته های گذشته داشتیم، اگر 
دامنه نوسان نبود، تبعات بسیاری به جا می ماند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص 
کمب��ود نقدینگی و برنامه های س��ازمان در این 
خصوص گفت: موضوع بازگشت اعتماد به بازار 
منحصر به س��ازمان بورس نیست، بلکه نیازمند 
همکاری همه دستگاه های مرتبط و کل اقتصاد 

کشور است.
وی گفت: ط��ی دو ماه اخیر س��ازمان بورس در 
خصوص موضوعات متفاوت��ی از قیمت گذاری 
دستوری تا بودجه مشارکت داشته است.عشقی 
بیان ک��رد: با توجه به ش��رایط اقتصادی کنونی 
مسائل و مشکالت زیادی در اقتصاد کالن وجود 
دارد و کنترل ت��ورم و نقدینگ��ی از اولویت های 
دولت و بانک مرکزی است، در این رابطه ما سعی 
می کنیم با رایزنی هایی که انجام می دهیم بازار 
س��رمایه کمترین آس��یب ها را از این موضوعات 
ببین��د.وی در خصوص س��هام عدال��ت گفت: 
س��هام عدالت مس��یری را طی کرده و فرایند آن 
تاکنون با ایراداتی همراه ش��ده که به موجب آن 
متوقف شده اس��ت. بر همین اساس، قرار است 
کارگروهی ساختار فرایند اجرایی سهام عدالت 
را بررس��ی کنند تا اگر به اصالحاتی نیاز داشته 
باشد به سرعت اقدامات الزم انجام شود تا سهام 
عدالت را به عنوان یک دارایی مناسب برای مردم 
جهت معامل��ه و مدیریت مالکی��ت به صاحبان 

اصلی انتقال دهیم.وی در خصوص روش جدید 
عرضه اولیه و احتمال ایجاد رانت برای صندوق ها 
گفت: این روش برای همه صندوق ها امکان پذیر 
اس��ت، بنابراین همه س��هامداران می توانند از 
این امکان اس��تفاده کنند و این ب��ه معنی نبود 
رانت در این رابطه اس��ت. وی گفت: روش قبلی 
با توج��ه به تجاربی ک��ه وج��ود دارد کاماًل کنار 
گذاشته نشده اما اجرای ان با مشکالتی مواجه 
بوده اس��ت. از جمله اینکه عرضه سهام کوچک 
با متقاضیان چندمیلیونی س��بب می ش��د تا به 
هر ک��د تعداد ناچیزی س��هم تعل��ق بگیرد. این 
موض��وع ش��رکت های کوچ��ک را با مش��کالت 
زی��ادی در خصوص مدیریت س��هامداران خود 

مواجه می کرد.
وی توضیح داد: از طرفی دیگر اختصاص تعداد 
بس��یار کم س��هم به س��رمایه گذاران- آن، سود 
قابل توجه��ی را ب��رای آن ها به دنبال نداش��ت. 
بااین حال این روش عرضه اولیه هنوز بسته نشده 
و برای ش��رکت های بزرگ و سهم های بزرگ تر و 

گسترده تر عرضه می شود.
عشقی در پاس��خ به س��ؤال یک خبرنگار مبنی 
ب��ر چگونگی تأمین مالی دول��ت از محل فروش 
اموال و سهام در بورس با توجه به عدم استقبال 
س��هامداران گفت: سودآوری ش��رکت ها بسیار 
خوب اس��ت. قطعًا بازار همیش��ه در این شرایط 
نمی ماند و دولت نی��ز در بازاری که تقاضا وجود 
دارد سهام عرضه خواهد کرد. با توجه به شرایط 
کنونی امسال عرضه اولیه خرد نخواهیم داشت، 
برای سال آینده نیز عددهای تأمین بودجه دولت 
از طریق ف��روش اموال و س��هام در بورس کمتر 

دیده شده است.
وی افزود: دولت به کشش بازار برای عرضه سهام 
خود توجه دارد و در ماه های آینده ش��رایط بازار 
بهتر خواهد ش��د.مجید عش��قی ادام��ه داد: از 
تصمیم مجلس برای تحقیق و تفحص از سازمان 
بورس، اس��تقبال کردیم؛ اتفاقاتی که در س��ال 
1398 افتاده، ابهاماتی را در ذهن سهامداران 
ایجاد کرده و با این کار، امکان اصالحات فراهم 
می ش��ود. در همین باب در حال تش��کیل بدنه 

کارشناسی تحقیق و تفحص هستیم.
دکتر مجید عشقی تصریح کرد: برای بازارگردانی 
س��هام عدالت، مقرر شده اس��ت که این کار در 
قال��ب ی��ک صن��دوق بازارگردانی و ب��ا تصویب 
ش��ورای عالی بورس انجام ش��ود و ارزش سهام 
عدالت بر اس��اس ارزش بازار تعیین می ش��ود. 
تالش اس��ت ارزش س��هام عدالت حفظ شود و 

منافعی برای سهامداران عدالت داشته باشد.
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 رئیس س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار ضمن تأکید بر اینکه بازار 3 آذرماه

سرمایه یک بازار بلندمدت است، گفت: متناسب با 
کشش بازار تا پایان سال عرضه اولیه سهام دولتی و 
شرکت های خصوصی انجام می شود.مجید عشقی 
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در گفت وگو با 
خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، ب��ا بیان اینکه بازار 
سرمایه یک بازار بلندمدت است و اگر فردی به دنبال 
کسب سود در مدت زمان کوتاهی هست، این بازار 
ممکن است در دوره هایی پاسخگو نباشد، گفت: بر 
اساس آمار، شاخص هرکدام از صنایع در بازار سرمایه 
در مقایسه با دیگر بازارها در بلندمدت سود بیشتری 
دارد، مثالً یک سرمایه گذاری در روندی، بیست ساله، 
ده ساله و در مواردی پنج ساله در بازار سرمایه بسیار 
بهتر از سایر بازارهای مولد و غیر مولد نظیر ارز و سکه 
بازدهی داشته است.وی ادامه داد: متأسفانه شاهد 
این بودیم که حجم زیادی از مردم با تشویق زیاد از 
سوی شبکه های اجتماعی، رسانه های غیررسمی و 
حتی رسمی وارد بازار سرمایه شدند و به طور مستقیم 
اقدام به خریدوفروش هایی مستمر کردند. این افراد 
در ریزش بازار که دور از انتظار هم نبود، متضرر شدند 
و اکنون انتظار دارند که در یک بازه زمانی کوتاه مدت 

بازدهی باالیی کس��ب کرده و ضررهایشان جبران 
شوند. مشکل از همین جا آغاز می شود و باید افراد با 
دانش کامل و دریافت مشاوره مناسب به بازار سرمایه 
وارد ش��وند و در آن به فعالیت ادامه دهند.عش��قی 
تصریح کرد: آیا هدف از سرمایه گذاری در بازار بورس 
این است که در یک بازه زمانی کوتاه مدت سودی را 
دریافت و سپس خارج شویم؟ ابداً این گونه نیست 
اصالت در سهامداری حفظ ارزش دارایی و توسعه 
مس��تمر و پیوس��ته آن با بهره مندی از س��وددهی 
شرکت ها است و طبعاً مصونیت بخشی از دارایی ها 
در ش��رایط تورمی را نیز در پی دارد.رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهادار در ادامه گفت وگو با خبرگزاری 
خانه ملت تأکید کرد: اما ورود مقطعی به نیت جلب 
بازدهی باال آن هم بدون اطالعات و تجربه مکفی واقعًا 

ریسک بزرگی است. در سال های کار حرفه ای خود 
هی��چ گاه چنین چیزی را به کس��ی توصیه نکرده و 
نگفته ام که اشخاص پول ضروری و کنار گذاشته شده 
خود را وارد بورس کنند تا در یک بازه زمانی کوتاه مدت 

سودی را دریافت کنند.

 ل�زوم افزای�ش س�واد مال�ی اف�راد ب�رای 
سرمایه گذاری در بازار سرمایه

وی با اشاره اینکه در سال گذشته از همین نقطه آسیبی 
جدی خوردیم، گفت: مش��خص اس��ت به ش��خصی 
که من��زل و خودرو خ��ود را فروخت��ه و در ب��ازار بورس 
سرمایه گذاری کرده است، آن هم در شرایطی که بازار 
بورس طب��ق همه تحلیل ها در اوج خود قرار داش��ته، 
مشاوره درستی داده نشده است. امیدواریم بتوانیم با 
استفاده از ساختارهای روابط عمومی و آموزشی به بحث 
سواد مالی افراد بها داده و آن را افزایش دهیم تا بتوانند 
با چشم باز انتخاب کنند و از مزایای بی شمار بازارهای 
مالی بهره مند شوند.در پایان مجید عشقی در پاسخ 
به سؤالی مبنی بر اینکه آیا تا پایان سال جاری عرضه 
اولیه سهام در بازار بورس انجام خواهد شد، اظهار کرد: 
بله عرضه اولیه سهام دولتی و شرکت های خصوصی 

متناسب با کشش بازار و شرایط آن انجام می شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد

عرضه اولیه سهام تا پایان سال متناسب با میزان کشش بازار انجام می شود

 موج جدید شیوع ویروس کرونا و 
هراس از اعمال محدودیت های 30 آذرماه

جدید به دلیل گسترش گونه اُ میکرون، بازارهای سهام 
جهان را قرمز کرد. به گزارش ایرن��ا به نقل از روزنامه آل 
پائیس اسپانیا، هفته ماقبل آخر سال 2021 میالدی با 
ریزش در بازارهای سهام آغاز شد که یکی از دالیل اصلی 

آن شیوع باالی نوع اُ میکرون از ویروس کرونا بود.
بازار سهام اس��پانیا »ایبکس 35« که تا حدود 3 درصد 
س��قوط کرد با ریزش 0/83 درصدی و س��هام لندن و 
پاری��س و بورس فرانکف��ورت و میالن ب��ا ریزش حدود 
2 درصدی بسته ش��د. به این ترتیب، شاخص »دکس 
30« بورس آلمان با کاهش 2/61 درصدی به 15 هزار 
و 117 واحد رسید.ش��اخص »ام آی  بی« بورس ایتالیا 
نی��ز با 2/44 درص��د کاهش به 25 ه��زار و 965 واحد 
رسید. شاخص »فوتسی 100« بورس لندن نیز با نزول 
2 درصدی به 7 هزار و 127 واحد و شاخص »کک-40« 
بورس فرانسه با کاهش 2/30 درصدی به 6 هزار و 777 
واحد رسيدند.ش��اخص های اصلی وال استریت اما با 
سقوط بیشتری در حوزه فناوری به کار خود پایان دادند. 
»داو جونز« )شاخص اقتصادی بازار بورس اوراق بهادار 
ایاالت متحده آمریکا(، »اس اند پی 500« و »کامپوزیت 
نزدک« که سهام اصلی بخش فناوری آمریکا را تشکیل 
می دهند، 2 درصد کاهش یافتند. به گفته رابرت شاین 

مدیر ارشد شرکت س��رمایه گذاری »»بلنک شاین ولث 
)Blanke Schein Wealth( »اُ میک��رون ی��ک نگرانی 
اصلی اس��ت و باید آماده بود تا کووی��د-19 همچنان 
به عنوان عامل اصلی در عملکرد بازار در س��ال 2022 
باقی بماند«. به نوشته آل پائیس، نگرانی ها از وضعیت 
اپیدمیولوژیک بیماری دوب��اره با ایجاد عدم اطمینان 
اقتصادی در حال ظهور اس��ت. جو منچین س��ناتور 
دموکرات با رد بسته مالیاتی حدود دو تریلیون دالری 
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، کاخ سفید را شوکه 
کرد. پس ازاین چرخش غیرمنتظره، بانک سرمایه گذاری 
گلدمن ساکس با افزایش هش��دارها از روند بهبودی 
اقتص��ادی آمریکا، پیش بینی خ��ود از تولید ناخالص 
داخلی برای س��ه ماهه نخست س��ال 2022 میالدی 
را از س��ه درصد به دو درصد کاه��ش داد.پس از تالش  
دولت ها برای احیای اقتصادی هر چه سریع تر و جبران 

هزینه های گزاف اقتصادی با اتکا به واکسیناس��یون 
گسترده و به کارگیری بس��ته های محرک اقتصادی، 
ش��یوع نوع جدید ویروس کرونا به ن��ام اُ میکرون که به 
گفته سازمان جهانی بهداش��ت در بیش از 80 کشور 
جهان شناس��ایی شده اس��ت، بار دیگر تهدید بحران 
بهداشتی بر اقتصاد جهان سایه افکنده است.با ابراز 
نگرانی اقتصادهای بزرگ جهان از تبعات شیوع سویه اُ 
میکرون، وضعیت رشد اقتصادی و سرمایه گذاری های 
جدید نیز در ابهام فرو رفته و این نگرانی ها موجب کاهش 
بهای نفت در بازارها شد. گزارش های منتشرشده از بازار 
جهانی نفت حکایت از آن دارد که بهای این فرآورده بیش 
از 5 درصد کاهش یافت، ولی دست اندرکاران بازار تالش 
کردند که تا حدودی این کاهش را به هر نحوی که شده 
جبران کنند.نگرانی ها از شیوع سویه اُ میکرون عالوه 
بر ب��ازار نفت و س��رمایه گذاری های جدید اقتصادی، 
بر نشس��ت های بین المللی و ارزیابی رشد اقتصادی 
جهانی تأثیر گذاشته که مهم ترین آن ها نشست ساالنه 
اقتصادی داووس در سوئیس بوده است. این نشست 
سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا برگزار نشد. 
»مجمع جهانی اقتصاد« )داووس( در اطالعیه ای اعالم 
کرد که این نشست به دلیل نگرانی از تبعات شیوع سویه 
اُ میکرون تعلیق ش��ده و به اوایل تابستان آینده موکول 

شده است.

سقوط بورس های جهانی به دلیل محدودیت های ناشی از شیوع اُ میکرون
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 در پی بازگشایی بخش های 
اقتص��ادی، عرضه های اولیه 30 آذرماه

تجارت های الکترونیک که در زمان شیوع کرونا 
بسیار پررونق ش��ده بودند، افت ش��دیدی پیدا 
کردند. خریداران ای��ن عرضه های اولیه در اروپا 

ضرر فراوانی را متحمل شدند.
به گزارش تجارت  نیوز، امسال سال پرباری برای 
بازار بورس اروپا بود؛ اما سرمایه گذارانی هستند 
که ب��ا خرید عرضه های اولیه گ��ران و بیش ازحد 
قیمت گذاری شده در این بازار شکست خوردند.

نیمی از 10 نمادی که در س��ال جاری بیشترین 
سقوط را در شاخص استاکس 600 اروپا داشتند، 
در 15 ماه گذش��ته عرضه اولیه شدند. پنج نماد 
 Group SE،Allegro.eu THG Plc، Auto1
SA ،Deliveroo Plc  و Inpost SA همزم��ان با 
افزایش 19 درصدی ش��اخص بازار، 39 درصد و 

یا حتی بیشتر سقوط داشته اند.
تمامی این نماده��ا در زمینه تجارت الکترونیک 
فعالی��ت و خدمت رس��انی می کنن��د. می��زان 
محبوبی��ت بخش��ی ک��ه در اوایل ش��یوع کرونا 
رونق گرفته بود، با بازگش��ایی مجدد بخش های 
اقتصادی کاهش یافت و این مسئله باعث شد که 
شرکت های مذکور قادر به حفظ رشد قبلی خود 
نباش��ند. هم زمان برخی از نمادها با قیمت های 
بس��یار باال به بازار عرضه شدند و سرمایه گذاران 
نی��ز مدیریت برخ��ی از این نمادها را زیر س��ؤال 
بردن��د. يكی از مقامات بازار س��رمايه در اروپا در 

این خصوص گفت: »طبق آن چیزی که مشاهده 
کردیم و امس��ال نیز اثبات شد، هرچقدر کمیت 
بیشتر باشد کیفیت کاهش پیدا خواهد كرد. اگر 
سرمایه گذاران حس��ن انتخاب نداشته باشند از 
بازار بازخوردهایی منفی دریافت خواهند کرد.«

به نقل از بلومبرگ، بدترین زمان این خسارت ها 
بع��د از فصل تابس��تان ب��ود، یعن��ی زمانی که 
نگرانی ها بر اثر کمبود مناب��ع جهانی، افزایش 
نرخ تورم و بازگشت کرونا باعث شده بود که بازار 
ثبات خود را از دست بدهد، اگرچه اعمال مجدد 
محدودیت ها باید به ش��رکت هایی ک��ه از آن ها 

نفع می برند، کمک می کرد اما ریسک های بازار 
جلوی هرگونه پیش��رفت موقت این تجارت ها را 

می گیرند.

 جبران ضرر سهامداران
از طرف��ی تقریب��ًا نیم��ی از 550 ش��رکتی ک��ه 
امس��ال س��هام آن ها در اروپا عرضه اولیه ش��د، 
نس��بت به قیمت عرضه خود افزایش داشته اند. 
سرمایه گذاران همچنین می توانند با عرضه های 
فراوانی که قرار است در سه ماهه اول سال 2022 

صورت بگیرد خسارت های خود را جبران کنند.

 معضل جدید بورس های اروپایی

عرضه های اولیه مربوط به تجارت های الکترونیک سود ده نبودند

 به نقل از انجمن حس��ابداران 
فدراس��يون ۲۹ آذرماه ای��ران،  خب��ره 

بين المللی حسابداران )IFAC( روشی جدید را تحت 
عنوان eIS به منظور دسترسی آنالین به استانداردهای 
حسابرسی جهانی، استانداردهای اخالق حرفه ای و 
استانداردهای حسابداری بخش عمومی معرفی کرد.

eIS، مخفف اصطالح اس��تانداردهای بین المللی 
الکترونیکی اس��ت که فناوری دسترسی مستقیم 
ب��ه اس��تانداردهای توس��عه یافته توس��ط هیئت 
استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان 
بخش��ی )IAASB(، هیئت استانداردهای اخالق 
بین المللی برای حس��ابداران )IESBA( و هیئت 
اس��تانداردهای حس��ابداری بین الملل��ی بخش 
عموم��ی )IPSASB( را ارائ��ه می دهد و همچنین 
مواردی همچون پش��تیبانی، منابع و راهنمایی را 
در برمی گیرد. به منظور خلق ای��ن روش، IFAC با 

هیئت های تدوین اس��تاندارد وابسته برای ایجاد 
راهی بهتر برای دسترسی به استانداردهای مختلف 
همکاری کرد. سیستم eIS دارای طراحی واکنشگرا 
است که روی دستگاه های موبایل، تبلت و دسکتاپ 

کاربرد داشته و دارای ویژگی های قابلیت جستجو، 
دسترس��ی به منابع مرتبط، دسترس��ی پاپ آپ به 
مراج��ع، قابلیت کنترل نس��خه و صفح��ات قابل 

پیمایش با چند حالت مشاهده است.

فدراسیون بین المللی حسابداران
دسترسی دیجیتال به استانداردهای حسابداری بین المللی را فراهم می کند



24

رويدادهاي خبري

آذر مـاه 1400
شـمـاره 197

 به نقل از انجمن حسابداران 
هیئ��ت ۲8 آذرماه  ، ن ی��را ا خب��ره 

استانداردهای حس��ابداری مالی FASB نسخه 
از اس��تانداردهای  به روزرس��انی ش��ده ای 
حس��ابداری را پیش��نهاد کرده که بر اساس آن 
الزامات افشای گزارش��گری مالی میان دوره ای 

دستخوش اصالحاتی شده اند.
طرح پیشنهادی ارائه شده افشاهایی را تصویب 
می کن��د که مربوط به معامله ی��ا رویداد خاصی 
باشند. این امر مستلزم افشای رویداد یا معامله 
مهمی است که تأثیر بااهمیتی بر واحد تجاری 
داشته و منجر به افشاهایی می شود که مختص 
معامالت یا رویدادها هستند. این طرح بخشی 

از پروژه چارچوب افشای FASB است که هدف 
آن بهبود اثربخش��ی افش��ا در یادداش��ت های 

صورت های مالی می باشد.
 همچنین تصویب این طرح بر مبنای به روزرسانی 
س��رفصل 270 اس��تانداردهای حس��ابداری 

FASB پایه گذاری ش��ده که در آن گزارش دهی 
میان دوره ای مورد بررس��ی و به روزرس��انی قرار 

می گیرد. 
به عالوه، این س��رفصل به شفاف سازی کاربرد 
اصول حس��ابداری و ش��یوه های گزارش دهی 
ب��رای واحدهای��ی ک��ه صورت ه��ای مال��ی 
می��ان دوره ای و یادداش��ت ها را مطاب��ق ب��ا 
GAAP تهیه می کنن��د، می پردازد. اصالحات 
صورت گرفته در مبحث 270 اس��تانداردهای 
حسابداری FASB، برای تمامی واحدهایی که 
صورت های مالی میان دوره ای و یادداشت های 
توضیح��ی خ��ود را مطاب��ق ب��ا GAAP ارائ��ه 

می کنند، قابل اعمال است.

پیشنهاد هیئت استانداردهای حسابداری مالی برای تغییر قوانین افشا در گزارش های مالی میان دوره ای

 مطابق آمارها در سال جاری 
۲7 آذرماه

میالدی ارزش پول ملی ترکیه 
در مقابل دالر نصف ش��ده اس��ت؛ این در حالی 
اس��ت که نرخ تورم به بیش از 21 درصد رس��یده 

است.
به گزارش تجارت  نیوز، در پی فشارهای اردوغان، 
بان��ک مرکزی ترکی��ه نرخ بهره سیاس��تی را یک 
درصد دیگ��ر کاهش داد و پول ملی این کش��ور 
سقوط آزاد دوباره ای را تجربه کرد و برای ساعاتی 
نرخ براب��ری دالر به لی��ر به عدد 9/ 16 رس��ید.

این در حالی اس��ت که این عدد ابتدای س��ال 
جاری میالدی ح��دود هفت ب��ود و کمتر از 45 
روز قبل در س��طحی پایین تر از 10 قرار داشت. 
با احتس��اب این ری��زش، ن��رخ دالر در ترکیه در 
س��ال جاری می��الدی حدود 110  درصد رش��د 
را به ثبت رس��انده است.این س��قوط قابل توجه 
ارزش لیر در پ��ی آن رقم خورد ک��ه دولت ترکیه 
از ماه س��پتامبر تا چند هفته اخیر، پنج درصد از 
نرخ بهره سیاستی کاسته و آن را از 19  درصد به 
14  درصد رسانده اس��ت. این کاهش در حالی 
انجام ش��ده که ن��رخ تورم به بی��ش از 21  درصد 
رسیده اس��ت و با این احتساب نرخ بهره حقیقی 
این کش��ور در محدوده منفی قرار می گیرد. این 
خبر بدی برای س��رمایه گذاران خارجی است و 
موجب کاهش جذابیت ترکیه برای جذب سرمایه 
و خروج س��رمایه از این کشور خواهد شد. به رغم 
مخالفت های گسترده کارشناسان با کاهش نرخ 
بهره و هشدار درباره عواقب آن، یکه تازی اردوغان 

در اعمال سیاس��ت های اقتص��ادی مدنظرش 
باعث شده تا نظرات نامتعارف او درباره نرخ بهره، 
اقتصاد این کشور را با نابس��امانی مواجه کند. 
برخی تحلیل ه��ا تورم 30  درص��دی در اقتصاد 

ترکیه را دور از انتظار نمی دانند.

 سقوط آزاد لیر
بانک مرکزی ترکیه طبق پیش بینی ها عمل کرد 
و نرخ بهره سیاس��تی را یک واحد درصد کاهش 
داد. این اتفاق که با فشار مضاعف اردوغان انجام 
شده اس��ت، باعث ش��د تا چهارمین ماه متوالی 
نرخ به��ره کاهش پیدا کند ت��ا در مجموع از ماه 
سپتامبر تاکنون نرخ بهره 5 واحد درصد کاهش 

پی��دا کن��د و از 19 درصد به 14 درصد برس��د.
در پ��ی این اتف��اق، لیر دور جدی��دی از کاهش 
را تجربه ک��رد و نرخ برابری دالر به لیر تا س��طح 
9/ 16 صعود کرد. با احتس��اب این کاهش نرخ 
دالر در برابر لیر در س��ال ج��اری میالدی بیش 
از 110  درصد افزایش یافته اس��ت. این کاهش 
نرخ بهره در حالی انجام شده است که نرخ تورم 
در ماه های اخیر اوج گرفته و به س��طحی باالتر 
از 21  درصد رسیده است.در حالی که سیاست 
متع��ارف هنگام افزایش نرخ ت��ورم، افزایش نرخ 
بهره و باال بردن هزینه دریافت تسهیالت است، 
رئیس جمهور ترکیه از سیاست نامتعارفی پیروی 
می کند و معتقد است برای مقابله با تورم باید نرخ 

ارزش پول ترکیه در سال 2021 میالدی نصف شد
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 با نزدیک شدن به شروع سال 
۲۵ آذرماه

2022 بلومبرگ در گزارشی 
10 ریسک عمده اقتصاد جهان در سال میالدی 
پیش رو را بررسی و به تبعات هر یک از آن ها اشاره 

کرده است.
ب��ه گزارش تج��ارت  نیوز، در آس��تانه آغاز س��ال 
نوی میالدی، بلومبرگ در گزارش��ی تهدیدها و 
ریس��ک های مهم س��ال پیش رو را تشریح کرد. 
در پی ظهور ویروس کرونا در پایان سال 2019 
عص��ر جدیدی در اقتصاد جهانی ش��کل گرفت 
و تحوالت عمیق��ی در جهان به وقوع پیوس��ت. 
باوجوداینکه سومین س��ال کرونایی جهان آغاز 
شده است تبعات این واقعه همچنان ادامه دارد 
و جریان های سیاس��ی و اقتصادی زیادی از آن 
متأثر ش��ده اند. بلومبرگ در گزارشی مهم ترین 
ریسک های سال آتی میالدی را تشریح کرد؛ بر 
این اساس س��ایه رکود و تورم بر سر اقتصادهای 
ب��زرگ جه��ان مانند آمری��کا و چی��ن همچنان 
س��نگینی می کند و بی��م آن می رود ب��ا افزایش 
نرخ بهره در آمریکا بازارهای نوظهور ش��اهد آغاز 

رکود باشند.
از طرف��ی بحران ه��ای سیاس��ی، از تن��ش در 
اتحادیه اروپا و خطر ظهور ملی گرایان افراطی 
گرفته تا ریسک درگیری چین و تایوان و به خطر 

افتادن صنعت نیمه هادی در جهان، افق های 
سال آینده میالدی را با هاله ای از ابهام روبه رو 
می کن��د. گذش��ته از همه این ها، ظه��ور گاه و 
بی گاه س��ویه جدیدی از ویروس کرونا جهان را 
در نااطمینانی و هراس از ش��روع موج جدید از 
قرنطینه و کاهش تولی��د اقتصادی فرومی برد. 
باید منتظ��ر ماند و دید در نهای��ت کدام یک از 
این تهدیدها به ص��ورت بالفعل اقتصاد جهانی 

را متأثر خواهد کرد.

 تداوم کرونا با سویه های جدید
شروع ویروس کرونا در جهان در حالی به سومین 
س��ال خود وارد می ش��ود که جهان همچنان با 
بحران های ناش��ی از ش��یوع این ویروس دست 
 به گریبان اس��ت. دامنه تحوالتی ک��ه کرونا رقم 
زده است را ش��اید نتوان به طور کامل نام برد اما 
تحوالت اقتصادی، سیاس��ی و حقوقی ناش��ی 
از این ویروس به قدری گس��ترده بوده اس��ت که 
می توان ادعا کرد از تغییر سرنوش��ت انتخابات 

بهره را کاهش داد. نکت��ه قابل توجه این مرحله 
از کاهش ن��رخ بهره در ترکی��ه، افزایش حداقل 
دستمزد است. اردوغان بالفاصله پس از کاهش 
یک درص��دی نرخ بهره در این کش��ور اعالم کرد 
ک��ه حداقل دس��تمزد در این کش��ور 50  درصد 
افزایش می یابد و آن را به س��طحی حدود 275 
دالر می رساند. اردوغان این اقدام را واکنشی به 
ش��رایط پیش آمده معرفی کرد. او همچنین نرخ 

مالیات بر تولیدکنندگان را کاهش داد.

 ۱۸ ماه تا برگزاری انتخابات
مداخ��الت مک��رر و سیاس��ت های نامتع��ارف 
اردوغان سرمایه گذاران را ترس��انده و بازارهای 
ترکیه را متالطم کرده است. تحلیلگران معتقدند 
این اقدام��ات اردوغان با ه��دف تقویت تولید و 
صادرات در سه ماه اول س��ال آینده انجام شده 
اس��ت و او آماده می ش��ود در انتخابات 18 ماه 

بعد به اهداف سیاس��ی خود ب��رای باقی ماندن 
در قدرت برس��د. این فرآین��د را می توان در چند 

بخش توضیح داد.
با کاهش قدرت خرید شهروندان، ترکیه با کاهش 
واردات و نیز با مازاد حساب جاری مواجه می شود. 
این موضوع به افزایش ذخای��ر بانک مرکزی این 
کش��ور و تثبیت قیمت ارز منجر خواهد ش��د. به 
عقیده تحلیلگران افزایش سطح حداقل دستمزد 
و کاه��ش مالیات ب��ر درآمد، نش��انه ورود به روند 
انتخابات اس��ت. ب��ه گفته کارشناس��ان تحلیل 
اردوغان از شرایط این بوده است که اگر همه گیری 
کرونا و خشکسالی ترکیه تا تابستان سال آینده به 
پایان برس��د و بخش گردشگری و ساختمان این 
کشور بتواند با وام های کم بهره احیا شود، شرایط 
برای پیروزی احتمال��ی رئیس جمهور فعلی این 
کش��ور در انتخابات فراهم می ش��ود. اما به نظر 
می رسد این طرح مملو از نقاط ضعف است. این 

اقدامات ممکن اس��ت جریان خروج س��رمایه را 
تشدید کند و به یک بحران ارزی قابل توجه منتهی 
شود. از طرفی افزایش قیمت ارز می تواند تأمین 
مواد اولیه از خارج از کشور را با مشکل مواجه کند 
یا قیمت م��واد اولیه وارداتی را به ش��دت افزایش 
ده��د؛ موضوعی که صادرات ترکیه را با مش��کل 

مواجه خواهد کرد.
از طرفی ممکن اس��ت تالطم اقتصادی از سوی 
شهروندان ترک واکنش های شدیدی را به دنبال 
داشته باشد. تا به امروز هم این اقدامات بی هزینه 
نبوده است و باعث شده تا نرخ تورم تا سطح باالتر 
از 21  درصد صعود کن��د. در حال حاضر قدرت 
خرید ش��هروندان ت��رک در پ��ی افزایش قیمت 
مواد غذایی، مس��کن و انرژی بیش از 30  درصد 
کاهش یافته است. همچنین برخی از تحلیل ها 
پیش بینی می کنند که نرخ تورم در سال آینده تا 

سطح 30  درصدی افزایش خواهد یافت.

بررسی ریسک های عمده اقتصاد جهانی در سال میالدی پیش رو
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ریاس��ت جمهوری آمریکا ت��ا ناآرامی های اروپا 
و منازعات گس��ترده بر س��ر تصوی��ب قوانین در 
اقص��ی نقاط جه��ان تح��ت تأثیر ش��یوع کرونا 
بوده اس��ت. گرچ��ه بی��ش از یک س��ال از آغاز 
اولین فرآیند واکسیناسیون سراسری می گذرد 
ام��ا کرونا همچن��ان خ��ود را بر زندگ��ی عادی 
انس��ان ها تحمیل می کند. سویه های جدیدی 
ک��ه گاه وبی گاه از نقاط مختلف س��ر برمی آورند 
و رفت��ار متفاوتی را نس��بت به س��ویه های قبلی 
نشان می دهند باعث می شود تا انسان ها به رغم 
تالش های بسیار برای کنترل بیماری، همچنان 

به این مهم دست نیافته باشند.
جدیدترین سویه این بیماری اُ میکرون است که 
گرچه برای نتیجه گیری درباره آن زود اس��ت اما 
باعث شده در بس��یاری از اقتصادهای پیشرفته 
زمزمه بازگش��ت محدودیت ها به گوش برس��د. 
این موضوع می تواند بار دیگر رکود را به اقتصاد 

جهانی تحمیل کند.

 بازگشت نرخ تورم پس از ۴ دهه
آمار منتشر شده از ش��اخص بهای مصرف کننده 
آمریکا حاکی از آن اس��ت که اقتصاد این کش��ور 
در ماه نوامبر تورمی مع��ادل 8/ 6  درصد را تجربه 
کرده است. این رقم از سال 1982 میالدی سابقه 
نداشته و اقتصاد آمریکا رکورد تورم 40 ساله خود را 
شکسته است. این موضوع در کنار کاهش اشتغال 
و تولید موجب شده است قدرت خرید خانوارهای 
آمریکای��ی کاهش یاب��د. گرچ��ه از ماه های قبل 
مقامات فدرال رزرو اظهاراتی مبنی بر موقتی بودن 
تورم ارائه می کردند اما با گذش��ت زمان مشخص 
شد که تورم سر سازگاری ندارد و همچنان بر مدار 
صعود و رکوردشکنی حرکت می کند. این موضوع 
به آمریکا محدود نشده و در بسیاری از کشورهای 
جهان خودی نش��ان داده اس��ت. این موضوع تا 
حدی به سیاست های انبساطی پیگیری شده از 
س��وی بانک های مرکزی جهان در مبارزه با رکود 

ناشی از کرونا مربوط است.

 تهدید فدرال رزرو و افزایش نرخ بهره
در دهه گذش��ته، رفتار انقباضی ف��درال رزرو بین 
س��ال های 2013 تا 2018 میالدی نشان داد که 
این اق��دام چه تأثیری می تواند ب��ر بازارهای مالی 
بگ��ذارد. با توجه ب��ه اوج گیری دوباره تورم و رش��د 
ش��اخص های اصلی بازاره��ای مال��ی و احتمال 

حبابی بودن آن ها، بیم آن م��ی رود که فدرال رزرو 
بار دیگر سیاس��ت های انقباضی را پیگیری کند، 
سیاست هایی که پس از 2 سال سیاست انبساطی 
دور از انتظار نیست. نتیجه منطقی چنین اقدامی 
رکود اقتصادی در سال 2023 میالدی خواهد بود.

 دوئل فدرال رزرو و اقتصادهای نوظهور
افزای��ش ن��رخ به��ره ب��ه افزای��ش ق��درت دالر 
می انجامد، خبری که می تواند به مثابه کابوسی 
برای اقتصادهای نوظهور جه��ان عمل کند. با 
افزایش قدرت دالر، خروج سرمایه از کشورهایی 
با بازارهای نوظهور شدت می گیرد و گاهی اوقات 
به بحران ارزی در این کشورها بدل خواهد شد. 
در دوره قبلی در نتیجه افزایش نرخ بهره توس��ط 
فدرال رزرو، سه کشور آرژانتین، آفریقای جنوبی 
و ترکیه بیشترین آسیب را دیدند. بلومبرگ معتقد 
است در دور جدید افزایش نرخ بهره آمریکا، عالوه 
بر سه کش��ور قبلی برزیل و مصر نیز در برابر این 

افزایش آسیب پذیر خواهند بود.

 توقف رشد اژدهای زرد
در سه ماهه سوم س��ال 2021 میالدی اقتصاد 
چی��ن از حرکت رو به رش��د خ��ود باز ایس��تاد. 
قرنطینه های مکرر ناشی از بحران کرونا، کمبود 
انرژی و بحران ناشی از ورشکستگی غول تولید 
مس��کن چینی، اوراگرند، باعث ش��ده تا رش��د 
اقتصادی چین در سال 2021 تنها 8/ 0 درصد 
باشد که بسیار کمتر از رشد 6 درصدی ساالنه ای 

است که جهان به آن عادت کرده است.
بااین حال به نظر می رس��د بحران بخش مسکن 
چین گسترده تر از آن چیزی است که تا امروز رخ 
داده و با توجه به س��هم 25 درصدی این بخش 
از تولی��د اقتصاد چی��ن، این کاه��ش می تواند 
جهان را در رکود فرو ببرد و حتی موجب انحراف 
برنامه ه��ای ف��درال رزرو ب��رای کنترل س��طح 

اشتغال و تورم شود.

 آشفتگی سیاسی در قاره سبز
هماهنگی میان کش��ورهای اروپایی و حمایت 
همگانی از سیاست های بانک اروپا باعث شده 
است که بتوانند تا حد زیادی با کمک یکدیگر به 
بحران کرونا واکنش نشان دهند؛ هماهنگی که 
می تواند به س��رعت از بین برود. فرانسه و ایتالیا 
در حالی به استقبال صندوق رأی می روند که به 

قدرت رسیدن ملی گرایان بدبین به سیاست های 
اتحادی��ه می تواند به برهم خ��وردن آرامش این 
بخش از جه��ان منجر ش��ود. از طرف��ی ممکن 
است شکس��ت مذاکرات تجاری میان بریتانیا و 
اتحادیه اروپا به یک جنگ تجاری تمام عیار منجر 
شود و تعرفه های واردات و تعرفه های حمل ونقل 

می تواند قیمت ها را باالتر ببرد.

 اتمام حمایت های مالی
در همه گیری کرونا، دولت ها هزینه های زیادی 
را برای حمایت از کارگران و حفظ مشاغل انجام 
دادند ام��ا در حال حاضر به نظر می رس��د برای 
کنترل تورم سیاست های ریاضتی در راه است، 
موضعی که ب��ه ایجاد رکود در دوران پس��اکرونا 

می انجامد.

 قیمت مواد غذایی و خاورمیانه
گرس��نگی یکی از عوام��ل تاریخی جنبش های 
اجتماعی است و ترکیبی از آب وهوای بد و بحران 
ناش��ی از ویروس کرونا باعث شده تا قیمت مواد 
غذایی در بازارهای جهانی افزایش یابد. آخرین 
شوک قیمت مواد غذایی در سال 2011 میالدی 
موجی از اعتراضات مردم��ی را در خاورمیانه به 
وجود آورد. در حال حاضر ش��هروندان سودان، 
یمن و لبنان در شرایط نامطلوبی به سر می برند و 
با توجه به اینکه خیزش های مردمی در خاورمیانه 
به ن��درت محل��ی باق��ی می مانن��د می تواند به 

بی ثباتی های گسترده منطقه ای منجر شود.

 سیاست منطقه ای و محلی
عالوه بر آنچه تا اینجا ذکر ش��د، جهان همچنان 
توسط جنگ تهدید می شود. باال گرفتن شدت 
تنش های چین و تایوان به س��رعت می تواند به 
رویاروی��ی می��ان ابرقدرت ها تبدی��ل و به جنگ 
بزرگ دیگری بدل شود؛ اما این بدترین سناریو 
اس��ت. س��ناریوهای دیگر تهدیدهای��ی مانند 
کاهش تولید نیمه هادی های تایوانی را متوجه 
اقتصاد جهان می کند، چراک��ه این قطعات در 
تولید خودرو تا تلفن همراه حیاتی اند. از طرفی 
ترکی��ه و برزی��ل نی��ز در س��ال 2022 و 2023 
میالدی ب��ا انتخاب��ات سرنوشت س��ازی روبه رو 
هستند که می تواند شرایط سیاسی و اقتصادی 
این دو کش��ور را بهبود دهد یا وضعیت را در این 

اقتصادهای نوظهور بدتر کند.
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تبیین ابعاد مختلف ارتقای سواد مالی و چند و چون تحقق آن

 سیاس��ت های کلی اصل 44 قانون اساسی با هدف شکل دهی به پارادایم اقتصادی آینده کشور ابالغ و در جریان آن بخش خصوصی 

محور اقتصاد و رش��د و توسعه کشور معرفی ش��د. در این سیاست ها توجه ویژه ای به این نکته ش��د که مردم با تشویق به پس انداز و 

س��رمایه گذاری در واگذاری  بنگاه های اقتصادی دولتی و نیز ایجاد بنگاه های جدید، مش��ارکت گس��ترده ای داش��ته باشند. به عبارت دیگر 

خصوصی س��ازی همراه با مردم س��االری اقتصادی باش��د و از انحصار و تمرکز ثروت جلوگیری ش��ود. از نظر اقتصاددانان، در راستای تحقق 

مردم س��االری اقتصادی و فراهم سازی زمینه  حضور مؤثر مردم در فعالیت های اقتصادی آموزش آن ها نخستین گام مؤثر است و از این منظر 

آموزش و ارتقای سواد مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در این ش��ماره از ماهنامه» بورس« با توجه به اهمیت موضوع آموزش، در یک پرونده ویژه به موضوعاتی چون اهمیت توسعه سواد مالی، تأثیر ارتقای 

سواد مالی بر بازار سرمایه و مراحل اصولی اجرای هدفمند توسعه سواد مالی بر پایه تجربیات کشورهای موفق پرداخته  شده است. در خالل این نوشتار 

از نقطه نظرات دکتر علی رحمانی، استاد دانشگاه الزهرا که نخستین مدیرعاملی بورس اوراق بهادار تهران را در رزومه شغلی خود در بازار سرمایه دارد، 

دكتر سعید فالح پور، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دکتر محمدرضا سیمیاری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه مالی استفاده شده است.

عضو هیئت تحریریه
مریم نبی پور

دکتر علی رحمانی، استاد دانشگاه الزهرا

 
    آقای دکتر رحمانی، همان طور که می دانید بورس 
تهران طی سال های اخیر همپای دیگر ارکان بازار 

سرمایه پروژه های متعددی در حوزه آموزش مباحث 

مالی تدارک دیده اس��ت که یکی از دالیل آن ابالغ 

سیاست های اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری 

و لزوم خصوصی سازی بوده اس��ت. آیا آموزش در 

اجرای بهتر سیاس��ت های خصوصی سازی نقش 

داشته و یا دارد؟

 واقعی��ت ام��ر ای��ن اس��ت ک��ه در نگاه��ی کلی، 
آموزش های مالی افراد را قادر می سازد تا از محصوالت 
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و مفاهیم مالی و س��رمایه گذاری درک بهتری داش��ته 
باشند و مهارت الزم برای توسعه سواد مالی یعنی آگاهی 
از مخاطرات و فرصت های مالی را توسعه خواهد داد و 
ای��ن موضوع به تصمیم گی��ری آگاهانه ت��ر در انتخاب 

خدمات مالی و سرمایه گذاری منجر خواهد شد.
همان گون��ه که در جمله ای منتس��ب ب��ه پیامبر اعظم 
)ص( آمده اس��ت که »ز گهواره تا گور دانش بجویید«، 
آموزش مالی موضوعی برای تمام طول زندگی اس��ت. 
آم��وزش مالی مکم��ل سیاس��ت های اطالع رس��انی، 
حمایت از سرمایه گذاران و مشاوره سرمایه گذاری است. 
مجموعه این سیاست ها به توانمندس��ازی افراد برای 
اتخاذ  تصمیمات بهین��ه در موقعیت های مالی منجر 
خواهد شد و توانمندی بخش خصوصی یکی از اهداف 

سیاست های اصل 44 می باشد.

    س��واد مال��ی در کش��ورهای دیگر از چ��ه میزان 
اهمیتی برخوردار است؟

 FCA اگر تحقیقات پیمایشی بین المللی تارنمای 
لندن، خزان��ه داری آمری��کا، Dolceta اتحادیه اروپا و 
OECD را مالحظ��ه کنید، نش��ان می دهد که س��طح 
آش��نایی عموم مردم با موضوعات مالی و اقتصادی به 
نسبت پایین است. در اروپا و آمریکا آموزش شهروندان 
و آش��نایی آن ها با موضوعات مالی اهمیت فزاینده ای 
یافته اس��ت؛ زیرا با نوآوری های مالی و جهانی ش��دن، 
تن��وع و پیچیدگی خدم��ات مالی که ارائه می ش��ود، 
افزایش قابل توجهی یافته اس��ت. مشکالت جاری در 
ب��ازار اوراق رهن��ی ک��ه بازاره��ای س��رمایه و اقتصاد 
کش��ورهای غربی با آن مواجه هس��تند، نشان داد که 
فقدان درک درست از ویژگی های محصول به طور کل 
و ترس س��رمایه گذاران نا آگاه چگونه منجر به تش��دید 

نابسامانی بازارها و اثرات شیوع می شود.
اهمیت آموزش مالی خوب در س��طح جهانی در بیانیه 
سفید خط مشی خدمات مالی )2010-2005(، بیانیه 
سبز خدمات مالی خرد  و مصوبه اتحادیه اروپا در مورد 
سیاس��ت خدمات مالی مورد تأکید قرار گرفته است و 
کشورهای عضو به تالش بیشتر برای آگاهی بخشی به 
خانوارها در مورد مسائل مالی، افزایش مشارکت صنعت 
مالی در ارتقای س��واد مالی و افزایش توانمندسازی و 
آمادگی خانوارها و حفظ حمایت های مناسب و کافی 

از سرمایه گذاران، فرا خوانده شده اند.
آموزش مالی در گزارش کمیس��یون اتحادی��ه اروپا در 
مورد »بازار واحد برای اروپای قرن 21« به عنوان عنصری 
اساس��ی معرفی شده است که می تواند اطمینان دهد 
بازار واحد منافع مستقیمی برای شهروندان این اتحادیه 

به خصوص از طریق توانمندس��ازی آن ه��ا در انتخاب 
بهترین خدمات مالی و نیز درک مبانی پایه مالیه فردی، 

خواهد داشت.
اهمیت آم��وزش مالی از بعد دیگری نیز مطرح اس��ت. 
اگر در ش��رایط فعلی، نفت را س��وخت اقتصاد بدانیم، 
بی تردید صنعت مالی موتور اقتصاد کش��ور است. این 
موضوع هم از لحاظ جهانی و جهت گیری کش��ورهای 
مختل��ف به خص��وص در اقتصادهای نوظه��ور مانند 
سنگاپور، مالزی، دبی، قطر، کویت و عربستان مشهود 
است و هم اینکه در ش��رایط فعلی و با وجود فشارهای 
آمریکا، صنعت مالی به عنوان نقطه آسیب پذیر کشور از 

سوی دشمنان هدف قرار گرفته است.

    توسعه علوم دیگر چه تأثیری بر افزایش اهمیت 
سواد مالی داشته است؟

 نوآوری و جهانی سازی به افراد امکان دسترسی به 
انتخاب های فزاینده محصوالت و خدماتی را می دهد 
که برای تأمین نیازها و ش��رایط مختلف طراحی شده 
است. پیشرفت های تکنولوژی، کانال های الکترونیکی 
توزیع محصوالت مال��ی و پرداخت، همگرایی و ادغام 
بازارهای مالی، تنوع خدمات ارائه ش��ده و روش های 
دسترس��ی را افزایش داده اس��ت؛ اما برای بسیاری از 
شهروندان، این محصوالت به طور ذاتی پیچیده است 
و ارزیابی عملکرد آینده آن مشکل است. درحالی که در 
 ،)Forex( ایران بعضی افراد در بازاره��ای جهانی ارز
سهام و طال فعال هستند، بسیاری دیگر از فرصت ها و 
مخاط��رات س��رمایه گذاری در ب��ورس اوراق به��ادار 
بی اطالع هس��تند. عدم تقارن اطالعاتی بسیار جدی 

اگ��ر در ش��رایط فعل��ی، نفت 

را س��وخت اقتص��اد بدانی��م، 

بی تردید صنع��ت مالی موتور 

اقتصاد کشور است.
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اس��ت و حتی بس��یاری از محصوالت مالی معمول نیز 
ممکن است برای یک شهروند متوسط که آموزش مالی 
ندیده و اطالع��ات کمی دارد، بس��یار پیچیده به نظر 

برسد.
م��ردم به طور روزافزونی درمی یابن��د که به مهارت های 
اساس��ی برای معامالت و درک موضوع��ات مالی نیاز 
دارند. آن ها آموزش های مالی را در صورتی که مرتبط با 

نیازها و عالئق آن ها باشد، جدی خواهند گرفت.

    از بین اقش��ار مختل��ف جامعه به نظر ش��ما چه 
گروهی باید در اولویت قرار داشته باشند؟

 اولین گام آگاهی بخش��ی در بین مردمی است که 
»نمی دانن��د ک��ه نمی دانن��د«. در آمری��کا وقت��ی 
پاس��خ دهندگان به ی��ک پیمایش که ب��ه درک خود از 
موضوعات مالی اطمینان داش��تند، ارزیابی ش��دند، 
مش��خص ش��د که آگاهی خیلی مح��دودی دارند. در 
استرالیا دریک پیمایش، دو سوم از افراد معتقد بودند 
که س��واد مالی دارند، اما فقط یک چهارم آن ها مفهوم 
»به��ره مرک��ب« را می دانس��تند. در ای��ران در زم��ان 
پذیره نویسی سهام شرکت بورس اوراق بهادار در برخی 
فیش های واریزی قید ش��ده بود که سهام فالن شرکت 
پذیرفته ش��ده در ب��ورس خری��داری ش��ود. در جامعه 
بس��یاری به جای این که بگویند س��هام فالن ش��رکت 
بورسی را خریده اند، می گویند بورس خریده اند و مردم 
زیادی از مخاطرات و ریس��ک های س��رمایه گذاری در 
سهام اطالع ندارند و نمی دانند که کارکرد واقعی بورس 
چیس��ت و تصمیمات برخی از آن ها آگاهانه نیس��ت؛ 
بنابرای��ن نوس��انات بعدی قیمت س��هام باعث رنجش 
شدید و خروج افراد از بازار سرمایه می شود و اطمینان 
عمومی را خدشه دار می کند. هرچند که فقدان مقررات 
در بعضی از حوزه های بازار سرمایه و نیز نحوه اجرای آن 
را نمی توان در توضیح بخشی از این نارضایتی ها کتمان 
کرد. پس در مجم��وع آموزش افرادی که نمی دانند که 

نمی دانند باید در اولویت قرار بگیرد.

    در طبقه بندی ه��ای علم��ی، آم��وزش مال��ی بر 
چه اساس��ی طبقه بندی می ش��ود؟ س��ازمان ها و 

ارگان های مختلف در این راستا چقدر نقش دارند؟

 آم��وزش مال��ی طی��ف گس��ترده ای از آم��وزش 
س��پرده گذاری و اخذ تس��هیالت ت��ا برنامه ریزی برای 
تأمی��ن مالی هزینه ه��ای آموزش فرزن��دان، جهیزیه، 
مسکن و خودرو تا انتخاب صندوق مناسب بازنشستگی 
و طرح ه��ای مکم��ل بازنشس��تگی و بیم��ه عم��ر، 
س��رمایه گذاری در اوراق مال��ی و پوش��ش بیمه های 

مناسب برای ریسک ها را در برمی گیرد.
بنابراین سازمان ها و ارگان های مختلف بخش خصوصی 
و عمومی باید آموزش های مالی را ارائه کنند. در بسیاری 
از کش��ورهای پیش��رفته بانک مرکزی، مقام ناظر بازار 
س��رمایه، بورس ها، بانک ها، بیمه ها، وزارت خانه های 
اقتص��اد، مس��کن، آموزش و پ��رورش، آم��وزش عالی، 
انجمن های حرفه ای مالی، حس��ابداری و حسابرسی 
آموزش های مال��ی را از روش های س��ازمان یافته ارائه 

می کنند.
آموزش س��رمایه گذاران امری منس��جم و فراگیر است 
که اج��رای موفق آن مس��تلزم هم��کاری و تالش همه 
متولیان از یک س��وی و ایجاد مش��وق های کافی برای 
آموزش پذیران از سوی ديگر می باشد. در صنعت بورس 
اوراق بهادار تأکید بر آشنایی عموم مردم با کارکردها، 
منافع و مخاطرات ابزارها، نهادها و بازار سرمایه است.

    ی��ک برنامه آموزش��ی ب��ا کیفیت چ��ه اصولی را 
ملزم اس��ت رعایت کند و اصوالً چه ساختاری باید 

داشته باشد؟

 بر مبنای مطالعات و تجارت دیگر کشورها، به نظر 
می رس��د تدوین اص��ول برنامه های آم��وزش بتواند به 
ذینفعان کمک کند که برنامه های آموزشی را آغاز و اجرا 
 نمایند. این اص��ول تنوع رویکرد ها و روش های موجود 
برای طراحی یک استراتژی آموزش مالی موفق را در نظر 

می گیرد و مبنای عمل آینده در بورس خواهد بود.
اصل نخست این است که آموزش مالی باید برای تمام 
مراحل زندگی و به صورت مس��تمر در دسترس باشد و 
فعاالنه ترویج ش��ود که مفهوم هم��ان جمله معروف »ز 
گهواره تا گور دانش  بجوی« را مجسم می کند. بر اساس 
این اصل، آم��وزش مالی باید برای ط��رح چالش های 
مالی مرتبط با رویدادهای واقعی در زندگی طیف های 
مختلف شهروندان از افراد باتجربه تا جوان و بازنشسته 
در دسترس باشد. برنامه ها باید قابل انطباق با وضعیت 
مالی ش��هروندان و س��طح درک آن ها از مسائل مالی 

باشد.
اصل دوم این اس��ت که برنامه های آم��وزش مالی باید 
دقیقًا تأمی��ن نیازهای خاص ش��هروندان را هدف قرار 
دهند. به منظور دستیابی به این هدف، تحقیق و بررسی 
پیشین باید در مورد سطح فعلی آگاهی مالی نمونه ای از 
شهروندان انجام شود تا موضوعاتی که به طور مشخص 
نیاز به طرح دارند، شناسایی شوند. از طرفی برنامه ها 
باید به موقع و به س��هولت قابل دسترسی باشد. بر این 
اساس آموزش های مالی باید نیازهای خاصی را برآورده 
سازد. اطمینان از این که برنامه به روش جامع ارائه شده 

آم��وزش س��رمایه گذاران امری 

منسجم و فراگیر است که اجرای 

موفق آن مس��تلزم هم��کاری و 

تالش همه متولیان از یک سوی 

و ایجاد مش��وق های کافی برای 

آموزش پذی��ران از س��وی ديگر 

می باشد.
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اس��ت و اس��تفاده کننده در موارد نیاز به آن دسترسی 
داشته باشد، مهم است.

اصل سوم نیز این است که مردم باید آموزش های مالی 
و اقتص��ادی را در اولین فرصت ممک��ن فراگیرند و الزم 
اس��ت که آموزش از مدرسه آغاز ش��ود. دولت می تواند 
در این راس��تا آموزش های مالی را بخش��ی اجباری از 

سرفصل های مربوط به دروس مدارس قرار دهد.
اصل چهارم نیز بر این تأکید دارد که طرح های آموزش 
مالی باید ش��امل ابزارهای عمومی باش��ند که میزان 
آگاهی از نیاز به ارتقای درک از موضوعات و ریسک های 
مالی را افزایش دهد. در واقع الزم است افراد» بداند که 
نداند«، زیرا بس��یاری از مردم اغل��ب از موضوع فقدان 
درک کافی نس��بت به موضوعات مالی و ریس��ک های 
مالی بی اطالع هستند. ابزارهایی مانند پرسشنامه های 
خودارزیابی و شرکت در مسابقات با موضوع های مالی 
می توان��د این آگاه��ی را افزایش ده��د. در این رابطه 
ش��رکت کنندگان بعداً می توانند به آموزش های مالی 

خاص هدایت شوند.
بر اس��اس اصل پنجم، آموزش های مالی باید به روش 
منصفانه، ش��فاف و بدون س��وگیری ارائه شوند و دقت 
کافی باید صورت گیرد که ای��ن آموزش به بهترین نحو 
به نفع آموزش پذیر اس��ت. وقتی آموزش مالی به شکل 
عمومی ارائه می ش��ود، باید اطمینان حاصل شود که 
تمایز روش��نی بین آموزش مالی عمومی و اطالعات یا 
توصیه راجع ب��ه یک محصول خاص یا خدمت معین یا 

مشتری خاص وجود دارد.
طبق اصل شش��م، آموزش دهندگان )مدرسان( حوزه 
مالی باید آموزش های مناس��ب دیده باشند و منابعی 
کافی در اختیار داشته باشند تا قادر باشند برنامه های 

آموزش مالی را به نحوی موفق و مطمئن ارائه کنند.
مسئله اصلی در توسعه آموزش مالی موفق توانمندسازی 
کس��انی اس��ت که آموزش می دهند، یعن��ی »آموزش 
مدرس��ان«. تحقق این موضوع مس��تلزم توس��عه مواد 
آموزشی سودمند و برنامه های بازآموزی و مهارت آموزی 

مدرسان است.
بر اس��اس اصل هفتم باید هماهنگی در س��طح ملی 
میان ذینفعان مختلف ترویج و تش��ویق شود تا تعریف 
روش��نی از نقش ها، تب��ادل تجربی��ات و اولویت بندی 

منابع حاصل شود.
طبق اصل هش��تم نیز الزم اس��ت که خدمات آموزشی 
توس��ط ارگان ها و نهادهای مختلف ارائه شود )تأکید 
بر برون س��پاری(. در این ص��ورت ارزیابی مس��تمر از 
ارائه دهندگان خدمات آموزشی برای اطمینان از این که 

بهترین رویه ها را به کار می گیرند، ضروری است.

    آی��ا تحقیقات جامعی از میزان اثرگذاری س��واد 
مالی در جوامع انجام شده است؟

 با توجه به این که اثرات رفتاری آموزش در بلندمدت 
قابل مش��اهده اس��ت، ارزیابی نس��بتًا کمی از منافع 
برنامه های آموزش��ی مالی انجام ش��ده است. در واقع 
داده هایی چون تع��داد س��رمایه گذاران جدید، وجوه 
تازه وارد به بازار توسط سرمایه گذاران حقیقی، کاهش 
ش��کایات از کارگزاران، ش��رکت ها و ب��ورس، واکنش 
سهامداران حقیقی به شایعات و تصمیم گیری آن ها در 
ش��رایط هیجانی ب��ازار )صف ه��ای خرید ی��ا فروش( 
به سختی می توانند تغییرات رفتاری دوره های آموزشی 
را نشان دهند و تعریف معیارهایی مناسب جهت ارزیابی 
آموزش ها یکی از چالش های این حوزه است؛ بنابراین 
در حال حاضر تمرکز بر تعداد ش��رکت کنندگان در هر 
دوره آموزش مالی اس��ت. در حال حاض��ر معیارهایی 
همچون رش��د تعداد ش��رکت کنندگان، نشریات مورد 
درخواس��ت، مراجع��ه ب��ه تارنماها، پوش��ش خبری و 
تقاضاهای آموزش قابل اس��تفاده اس��ت. این معیارها 
می تواند تصویری از سطح س��واد مالی جامعه ترسیم 
کنند و برای اولویت بندی برنامه ها و تسهیل نظارت بر 

پیشرفت امور طی یک دوره زمانی معین به کار روند.

    در ایران چه نهادهای��ی وظیفه اصلی آموزش و 
ارتقای سواد مالی را بر عهده گرفته اند؟

 در ای��ران دس��ت اندرکاران اصلی آم��وزش مالی، 
سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، 
کانون نهادهای س��رمایه گذاری، کان��ون کارگزاران، 
جامعه حسابداران رسمی ایران، انجمن مدیران مالی 
حرفه ای، انجم��ن حس��ابداران خبره ای��ران، انجمن 
حس��ابداری ایران و دیگر کانون ه��ای حرفه ای مرتبط 
هستند و هریک از آن ها تالش می کنند آموزش مالی را 
در س��طوح ابتدایی، میانی و پیش��رفته و در حوزه های 

مختلف ارائه کنند.

    در زمان حضور ش��ما در بورس تهران، س��اختار 
آموزش در این شرکت آغاز شد؟ چه اقداماتی انجام 

شد و چه مشکالتی پیش رو داشتید؟

 در آن دوران به دلی��ل عظم��ت کار آم��وزش و 
ضرورت های ناشی از واگذاری سهام عدالت و واگذاری 
س��هام به کارکنان دولت، در بورس اوراق بهادار تهران 
مشارکت با دیگر ارگان ها مورد توجه قرار گرفت. بر این 
اساس به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست 
جمهوری پیشنهاد شد که با توجه به طرح های واگذاری 
سهام به کارکنان دولت، آموزش مفاهیم بازار سرمایه به 

طرح های آم��وزش مال��ی باید 

شامل ابزارهای عمومی باشند 

که میزان آگاهی از نیاز به ارتقای 

درک از موضوعات و ریسک های 

مالی را افزایش دهد.
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کارکن��ان به عنوان یک��ی از الزام��ات دوره های ضمن 
خدمت گنجانده شود. با آموزش و پرورش برای انتشار 
مطالب مالی در نش��ریه های رش��د هماهنگ شد و در 
رابطه با آموزش کودکان در قالب کتاب های داستانی با 
یکی از انتشارات باتجربه تفاهم شد. با سازمان آموزش 
فنی و حرف��ه ای نیز در مورد برگ��زاری دوره های فنی و 
صدور گواهینامه های آموزشی مذاکره شد، ضمن اینکه 
پیش��نهاد شد تا ش��بکه آموزش صدا و سیما نیز در این 

خصوص اقداماتی انجام دهد.

    به عن��وان آخرین پرس��ش، از نظر ش��ما مزایای 
اقتص��ادی و اجتماع��ی ارائ��ه آموزش ه��ای مالی 

چیست و چه تأثیری بر کیفیت زندگی افراد خواهد 

داشت؟

ارائه س��طوح آموزشی مناسب برای شهروندان در تمام 
مراح��ل زندگی می تواند برای همه س��نین و س��طوح 
درآمدی س��ودمند باشد. این موضوع برای کل اقتصاد 
و جامعه نیز مفید اس��ت. به طور معمول، آموزش مالی 
باید به عنوان مکمل حمایت کافی از سرمایه گذاران و 
پاسخ گویی مسئوالنه ارائه کنندگان خدمات مالی در 
نظر گرفته شود. البته آموزش تنها راه درمان عدم تقارن 
اطالعاتی بین سرمایه گذاران و ارائه دهندگان خدمات 

)ناشران( نیست اما در هر صورت بر آن مؤثر است.
مزایای آموزش برای افراد این اس��ت ک��ه آموزش مالی 
می تواند به کودکان کمک کند تا مفاهیمی چون ارزش 
پول، بودجه بندی، پس انداز و سرمایه گذاری را دریابند. 
آموزش می تواند به دانش آموزان و جوانان مهارت های 
مهم برای یک زندگی مستقل را بدهد. به بزرگ ساالن 
در برنامه ری��زی رویدادهای مهم زندگ��ی مانند خرید 
مس��کن کم��ک ک��رده و ش��هروندان را ب��رای واکنش 
بهتر به رویدادهای پیش بینی نش��ده و سرمایه گذاری 
عاقالنه و پس انداز برای دوران بازنشستگی آماده کند. 
همچنین آموزش به مردم کمک می کند تا در دام خدعه 
و نیرنگ های مالی نیفتند. کس��ی که مس��ائل مالی را 
درک کند، انتخاب بهتری متناسب با نیازهایش خواهد 
داش��ت و در نتیجه دادگاه ه��ا و دیگر مراج��ع قانونی 

ارباب رجوع کمتری خواهند داشت.
مزایای آم��وزش برای جامع��ه و اقتصاد نیز این اس��ت 
که آم��وزش عموم مردم حت��ی طبقات کم درآم��د را به 
برنامه ریزی و پس انداز بخش��ی از درآمدش��ان تشویق 
می کند. موضوعی که در سیاست های کلی اصل 44 

نیز موردتوجه است.
از طرفی آموزش می تواند به ثبات مالی کمک کند، زیرا 
افراد آموزش دیده انتخاب های درست تری دارند و کمتر 

از هیجانات و التهابات متأثر می ش��وند، همچنین نرخ 
نکول آن ها در خرید س��هام و دریافت وام کمتر است و 
سرمایه گذاری های متنوع تر و امن تری انجام می دهند. 
آن ها محصوالت مناسب تر، ارزان تر و بهتری را جستجو 
می کنند و از این طریق محرک کارایی در صنعت مالی 
و بهبود رفاه اقتصادی از طریق افزایش رقابت و نوآوری 

می شوند و تقاضای بهبود در کیفیت و تنوع را دارند.
ش��هروندانی که ب��ه س��رمایه گذاری در بازار س��رمایه 
اطمینان دارند، نقدینگی بیشتری را برای بازار فراهم 
می کنند و با خری��د اوراق به��ادار در عرضه های اولیه 
و ش��رکت در افزایش س��رمایه ش��رکت ها به تش��کیل 
س��رمایه که یکی از عناص��ر کلیدی رش��د اقتصادی و 
افزایش اش��تغال اس��ت، کمک می کنند. سازمان ها و 
کانون های س��رمایه گذاران نیز که آگاهی مالی دارند 
و به نحوه مناس��ب سازمان دهی شده اند، وزن سیاسی 
قابل توجهی در فرآیند تدوین مقررات خواهند داشت و 
می توانند نفوذ صنعت مالی را در مقررات گذاری کاهش 
دهند؛ بنابراین، آموزش سرمایه گذاران بر کل اقتصاد و 

جامعه تأثیر گذار خواهد بود.

دكتر سعید فالح پور، عضو هیئت علمی دانشگاه 

تهران 

     در ابت��دا، اگر موافق هس��تید برای خوانندگان 
محترم ماهنامه یک تعریف جامع از مفهوم »سواد 

مالی« داشته باشید.

واقعیت این اس��ت که اگرچه در تعاری��ف مختلفی که 
از س��واد مالی صورت گرفته است، اش��تراکات زیادی 
وجود دارد، اما می توان گف��ت که تعریف واحدی از آن 
وجود ندارد. بررسی ها نش��ان می دهد اهمیت ویژه به 
موضوع »س��واد مالی« به اواخر دهه 90 و به خصوص، 
سال های 2000 میالدی در کشور آمریکا بر می گردد. 
درواق��ع وقوع بحران و رکود بزرگ اقتصادی و ش��رایط 
س��خت مالی حاکم بر اقتصاد خانوارها طی سال های 
مذک��ور، نقش مهم��ی در توجه وی��ژه به مقوله س��واد 
مالی داش��ته اس��ت، چراکه در ش��رایط به وجود آمده، 
موضوع مدیریت منابع مالی خانوارها، اهمیت زیادی 
پیدا کرده ب��ود و به همین دلیل، جهت ارتقای س��طح 
س��واد مالی خانوارها، نهادهای خاص ملی در آمریکا 
شکل گرفتند. به طوری که  1PACFLدر سال 2008، 
به صورت مستقیم با فرمان اجرایی رئیس جمهور وقت 
آمریکا شکل گرفت. بر اساس تعریفی که در PACFL از 
سواد مالی ارائه شده، »سواد مالی، توانایی به کارگیری 
دانش و مهارت به منظور مدیریت مؤثر منابع مالی جهت 

ارائه س��طوح آموزشی مناسب 

برای شهروندان در تمام مراحل 

زندگی می تواند برای همه سنین 

و سطوح درآمدی سودمند باشد.
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دستیابی به رفاه مالی در طول زندگی است.«
در سطح بین المللی، یکی از تعاریف جامع برای سواد 
مالی، توس��ط2OECD  ارائه شده اس��ت. این نهاد در 
س��ال 2005 میالدی، س��واد مالی را این گونه تعریف 
می کند: »فرایندی که طی آن سرمایه گذاران و فعاالن 
بازارهای مال��ی، درک خ��ود را از مفاهیم و محصوالت 
مالی ارتقا می دهند. همچنین، جهت آگاهی بیش��تر 
از ریس��ک ها و فرصت های مالی، انج��ام انتخاب های 
آگاهانه، آشنایی با مراکزی که می توانند از آن ها کمک 
بگیرند و انجام سایر اقدامات مؤثر برای بهبود رفاه مالی، 
مهارت ه��ا و اعتمادبه نف��س الزم را از طریق اطالعات، 

آموزش و مشاوره بی طرف، کسب می کنند«.
 OECD همان طور که می بینیم، تعریف ارائه شده توسط
در س��ال 2005 می��الدی جامع، اما اندک��ی پیچیده 
است. OECD در سال 2020 میالدی تعریفی موجزتر 
در عین حال جامع تر، از س��واد مالی به این شرح ارائه 
داد: »مجموعه ای از رفتارها، نگرش ها، آگاهی، دانش 
و مهارت های مالی که برای اتخاذ تصمیمات درس��ت 
مالی و درنهایت دس��تیابی به رفاه مالی الزم هستند«. 
همان طور که مش��اهده می ش��ود، تعریف ارائه شده با 
وجودی که از پیچیدگی کمتری برخوردار است اما یک 
نکته بس��یار جالب توجه دارد و این است که در تعریف 
جدید OECD از سواد مالی، »نگرش« و »رفتار« افراد به 

این تعریف افزوده شده اند.
البته همان طور که گفته ش��د تعاریف بسیاری از سواد 
مالی توسط افراد و سازمان های مختلف صورت گرفته 
اس��ت. با وجود اینکه یک بررس��ی در این زمینه نشان 
داده اس��ت که تقریبًا 30 تعریف مختلف از سواد مالی 
وج��ود دارد، اما می توان گفت وجه اش��تراک بیش��تر 
آن ها در »کس��ب دانش، آگاهی و مهارت های مالی«، 
»توانایی به کارگی��ری آن ها در اخذ تصمیمات مالی« و 
نهایتًا »دس��تیابی به رفاه مالی« است. در تعریف های 
جدیدتر عالوه بر موارد اشتراکی مذکور، بر روی »نگرش« 

و »رفتار« افراد نیز تأکید شده است.
س��ؤالی که در خص��وص تعریف س��واد مالی مطرح 
می شود، این است که منظور از »دانش« در سواد مالی 
چیست؟ در همین رابطه،  برخی محققین از این منظر 
به سواد مالی پرداخته اند و به سؤال فوق الذکر پاسخ 
داده اند. بر اس��اس یافته های این محققین، س��واد 
مالی ش��امل کس��ب دانش و مهارت های الزم برای 
اتخاذ تصمیمات درس��ت در خصوص سرفصل هایی 
از قبیل »برنامه ریزی و بودجه بندی مالی«، »اخذ وام 
و تس��هیالت مالی«، »پس انداز«، »سرمایه گذاری« و 
»ریسک و بازده« است. برخی محققین به 5 سرفصل 

ذکر ش��ده، مباحث کس��ب دانش در مواردی مانند 
»بیمه« و »مالیات« را نیز اضافه کرده اند.

OECD/ INFE 3 در سال 2020 میالدی در یک بررسی 

جامع برای س��نجش سطح س��واد مالی در میان افراد 
بزرگس��ال، موضوع دانش مالی را در قالب مفاهیمی 
مانند »ارزش زمانی پول«، »نرخ سود تسهیالت«، »نرخ 
سود س��اده و مرکب«، »ریس��ک و بازده«، »نرخ تورم« و 

»متنوع سازی ریسک« اندازه گیری کردند.
همان طور که در تعریف سواد مالی مطرح شد، از جمله 
موارد اثرگذار بر سواد مالی، »نگرش مالی« افراد است. 
در ای��ن خصوص، مباحث��ی چون »نحوه نگ��رش افراد 
نسبت به پول«، »تعیین اولویت میان پس انداز یا مصرف 
کردن«، »داشتن نگرش کوتاه مدت یا بلندمدت« و »نوع 
نگرش نس��بت به انواع ایجاد درآمد در زندگی« بس��یار 

اثرگذار خواهد بود.
در آخ��ر الزم اس��ت اضافه کن��م که در بح��ث پیرامون 
س��واد مالی، مباحث مرتبط دیگری نیز معمواًل مطرح 
می شوند، مواردی مانند سواد مالی دیجیتال، قابلیت 
مال��ی، میزان آس��یب پذیری مالی، دسترس��ی مالی، 
مقاومت مالی، ان��واع مهارت های مالی و س��طح رفاه 

مالی.

    به نظر ش��ما وجود چه عواملی سبب شده است 
که امروزه نیاز به فراگیری س��واد مالی بیش ازپیش 

در بین افراد مختلف ایجاد شود؟

 به ط��ور کل��ی، هر ف��ردی در ط��ول زندگ��ی خود 
تصمیمات مهمی اتخاذ می کند که پیامدهایی مالی به 
دنبال دارند. با توجه ب��ه این موضوع که تصمیماتی از 

از جمله موارد اثرگذار بر س��واد 

مالی، »نگرش مالی« افراد است. 

در این خصوص، مباحثی چون 

»نح��وه نگرش افراد نس��بت به 

پ��ول«، »تعیی��ن اولوی��ت میان 

پس ان��داز ی��ا مصرف ک��ردن«، 

»داش��تن نگرش کوتاه مدت یا 

بلندمدت« و »نوع نگرش نسبت 

به انواع ایجاد درآمد در زندگی« 

بسیار اثرگذار خواهد بود.
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این دس��ت می توانند س��طح رفاه مالی اف��راد یا حتی 
خانواده ها را به شدت متأثر کنند، اتخاذ تصمیماتی که 
اثرات مالی دارد، به س��واد مالی نیازمند هس��تند. در 
توضیح لزوم اتکا به س��واد مالی باید گفت که افراد در 
غیاب نگرش ه��ا، دانش، مهارت ه��ا و رفتارهای مالی 
صحیح، ممکن اس��ت با اخذ تصمیماتی نامناسب، به 
آینده خود و خانواده ش��ان به ش��دت آس��یب برسانند، 
گفتنی اس��ت که این تصمیمات در طول منحنی عمر 
فرد، یعنی دوران کودکی و نوجوانی، جوانی، بزرگسالی 
و بع��د از آن، با توجه به نوع نیازه��ای افراد، جنبه های 
متفاوتی دارند. بنابراین به طور کلی دلیل اصلی اهمیت 
پیدا کردن موضوع کس��ب س��واد مالی مسئله محدود 
بودن منابع مالی و نیاز به استفاده درست و بهینه از این 
مناب��ع از طری��ق اخذ تصمیم��ات آگاهان��ه، به منظور 

دستیابی به رفاه و آزادی مالی است.
البته عواملی مانند پیشرفت  در حوزه فناوری و ازجمله 
پیشرفت در حوزه فناوری های مالی معروف به فین تک، 
همچنین اقتصاد و مالی دیجیتال، پیچیده شدن بازارها 
و ابزارهای مالی، پیچیده شدن روش های سوءاستفاده 
و کالهب��رداری و نی��از ب��ه مراقب��ت در مقاب��ل آن ها، 
پدیده هایی مانند پاندمی کووید 19، تغییر در قوانین 
و مق��ررات مرتبط ب��ا بازارهای مالی، س��رمایه گذاری، 
بیمه و مالیات و افزایش اش��تیاق افراد ب��ه پس انداز و 
س��رمایه گذاری نیز بر اهمیت س��واد مالی افزوده اند. 
وجود سواد مالی کافی و پایبندی به اصول آن می تواند 
از اغوای افراد در خصوص انجام س��رمایه گذاری های 
به ظاهر رؤیایی و تضمین ش��ده، آن ه��م بدون توجه به 

میزان ریسک پذیرفته شده، جلوگیری کند.
در برخ��ی از اقتصادها، اهمیت س��واد مال��ی عالوه بر 
موارد باال با توجه به ش��رایط ویژه ای ک��ه در زمان های 
مختلف پیش می آید دوچندان می شود. به عنوان مثال 
همان طور که اشاره ش��د، در کشور آمریکا سطح سواد 
مالی به ط��ور وی��ژه در دوره رکود بزرگ در س��ال های 
2000 می��الدی اهمیت خاصی پیدا کرده اس��ت. در 
همین خصوص، قطعًا الزم اس��ت ارتقای س��طح سواد 
مالی ب��رای سیاس��ت گذاران، دول��ت و خانواده ها در 
کش��ورمان که از نظر اقتصادی دوره ه��ای رکود و تورم  
خاصی را تجربه نموده اس��ت و همچن��ان نیز در حال 
تجربه است، مورد توجه بیشتری قرار بگیرد. در چنین 
شرایطی، صرف نظر از نقش سیاست گذاری و حمایتی 
حاکمیت و دولت ها که باید وجود داشته باشد، چنانچه 
افراد از س��طح س��واد مال��ی الزم برخوردار نباش��ند و 
تصمیمات مالی نادرس��تی اتخاذ کنند، به س��رعت به 
سمت فقیر ش��دن پیش خواهند رفت، فقیر شدنی که 

با توجه به نرخ های تورم  کنونی، به راحتی قابل جبران 
نیست. به عبارت دیگر می توان گفت متأسفانه با وجود 
ش��رایط اقتصادی حاکم بر کشور که نرخ تورم  باال یکی 
از خصوصی��ات بارز آن اس��ت، بدون تمرک��ز بر ارتقای 
سطح سواد مالی و هدایت افراد به انجام سرمایه گذاری 
مناس��ب، س��طح رفاه مالی خانواده ها روند نامطلوبی 
خواهد داشت، به ویژه چنانچه سیاست های جبرانی  و 
پوشش های حمایتی نیز به اندازه کافی وجود نداشته 
باش��د، موضوعی که به افزایش شکاف طبقاتی منجر 

خواهد شد.
الزم اس��ت که خانواده ها دانش کافی را در مورد نحوه 
ایجاد درآمد، نوع و نحوه هزین��ه کردن، تعیین اولویت  
در مخارج مربوط به خانواده و پس انداز، نحوه استفاده 
درست از تس��هیالت و افزایش میزان دارایی های خود 
از طریق انجام س��رمایه گذاری مناس��ب کسب کنند. 
در همین باب، الزم اس��ت ک��ه افراد در ابت��دا با چهار 
روش اصلی ایجاد درآمد آش��نایی کامل داشته باشند 
که شامل حالت هایی اس��ت که 1( افراد برای دیگران 
کار کنند و حقوق بگیرند )کارمند بودن، چه در سطوح 
پایی��ن و چه مدیریت��ی(، 2( افراد برای خودش��ان کار 
کنن��د و بابت زمان صرف ش��ده حق الزحم��ه دریافت 
کنند )خویش فرمایی مانند فعالیت های مش��اوره ای و 
...(، 3( افراد با ایجاد کس��ب وکار مناس��ب شرایطی را 
ایجاد کنند که دیگ��ران برای آن ها کار کنند و از منافع 
آن کسب وکار اس��تفاده کنند )کارآفرینی( و یا 4( افراد 
با انجام س��رمایه گذاری های صحیح، به بیان عامیانه، 
پولشان برایش��ان کار کند و از منافع آن بهره مند شوند 
)انجام سرمایه گذاری(. البته این امکان نیز وجود دارد 

که از ترکیبی از 4 مورد باال استفاده کنند.
نکته مهم این است که باید بپذیریم همه افراد کارآفرین 
نخواهند ش��د و یا امکان خویش فرمایی برای همگان 
وجود نخواهد داش��ت، ام��ا فارغ از اینک��ه درآمد فرد از 
کدام یک از س��ه مورد اول کسب شده باشد، الزم است 
که همه تالش کنند تا س��واد مال��ی الزم را برای انجام 
س��رمایه گذاری صحیح )مورد چهارم(، کس��ب کنند. 
در واقع، م��ورد چهارم که در ذیل آن پول برای افراد کار 
می کند، در رابطه با س��ه مورد دیگر، مش��ترک است و 
به وی��ژه در اقتصادی ب��ا نرخ  تورم  باال الزم اس��ت که در 
کان��ون توجه قرار بگی��رد، در غیر این ص��ورت، ممکن 
است بخش عمده ای از نتایج فعالیت های مالی افراد، 
در مدت زمان ناچیزی نابود شود. درواقع الزم است که 
خانواده ها خودش��ان را به ان��واع مهارت ها و همچنین 
دانشی که می تواند منابع مالی آن ها را در زمان مناسب 
در برابر افزایش نرخ تورم مصون کرده، همچنین قدرت 

وج��ود س��واد مال��ی کاف��ی و 

پایبندی به اص��ول آن می تواند 

از اغوای افراد در خصوص انجام 

س��رمایه گذاری های به ظاه��ر 

رؤیایی و تضمین ش��ده، آن هم 

ب��دون توجه به میزان ریس��ک 

پذیرفته شده، جلوگیری کند.
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خریدش��ان را حفظ کند و حت��ی افزایش دهد، تجهیز 
کنند. البته نباید این نکته را نادیده گرفت که قطعاً قبل 
از انجام سرمایه گذاری صحیح، باید منابع مالی مازادی 
برای تخصیص به آن وجود داش��ته باشد، به این ترتیب 
مج��دداً به ای��ن موض��وع برمی گردی��م که بای��د تمام 
جنبه های سواد مالی را که شامل دانش و مهارت های 
الزم برای برنامه ریزی مالی، مدیریت هزینه ها، درست 
خرج کردن، پس انداز و اس��تفاده درست از تسهیالت 
می شود، به دست آوریم. همان طور که در ابتدای گفتگو 
نیز اشاره کردم، این نوع از سواد برای سنین مختلف و 

به روش های متفاوت، الزم است.
اجازه بدهید در باب سرفصل های مطرح شده مثال های 
ملموس تری از زندگی روزمره افراد مطرح کنم. به عنوان 
مثال در باب »مدیری��ت هزینه ها«، بنده خانواده هایی 
را دی��ده ام که اگرچه هنوز موفق به خریداری مس��کن 
نشده اند، اما در مورد انواع پوشاک و یا برخی مایحتاج، 
اصرار بر استفاده از برندهای خاص و گران قیمت دارند. 
ب��ه خاطر دارم که طی معاش��رتی که ب��ا یکی از همین 
خانواده ها در م��ورد مدیریت هزینه ها داش��تم،  طبق 
محاسباتی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که اگر 
آن ها در چند سال گذشته به جای اصرار بر هزینه های 
خاص، از امکانات جایگزین استفاده کرده و منابع مالی 
مازادی که برایش��ان باقی مانده بود را س��رمایه گذاری 
کرده بودند، اکنون می توانستند صاحب خانه باشند. 
این در حالی است که در شرایط کنونی دیگر نه توانایی 
مالی هزینه کردن بر روی برندهای خاص موردنظرشان 
را دارند و نه چش��م انداز روشنی از خرید مسکن. نمونه 
دیگر، عدم استفاده به موقع و درست از تسهیالت است. 
شاید باورکردنی نباشد اما خانواده هایی را می شناسم 
که فقط به  دلیل ترس از عدم پرداخت به موقع اقساط، 
موقعیت های مناسب سرمایه گذاری را از دست داده اند 
در حالی که وقتی با هم بررس��ی و محاس��به کرده ایم، 
دریافته ایم که ریسکی از این بابت وجود نداشته است! 
اما در حال حاضر دیگر امکان انجام آن سرمایه گذاری 

وجود ندارد و فقط حسرت آن باقی مانده است.

     وضعیت سواد مالی در کشور را چگونه ارزیابی 
می کنید؟

 معمواًل برای بررسی سطح سواد مالی در کشورها با 
استفاده از روش های علمی، تحقیقات پیمایشی صورت 
می گیرد. تا جایی که بنده اطالع دارم، در داخل کشور 
در زمینه سطح سواد مالی تحقیقاتی جدی و مشابه آنچه 
به صورت بین المللی انجام می شود، انجام نشده است. 
در حالی که در سطح بین المللی، وضعیت سواد مالی 

 S&P و OECD کشورها معمواًل توسط نهادهایی چون
بررسی می شود، در آخرین بررسی منتشر شده توسط 
OECD ک��ه در س��ال 2020 میالدی ص��ورت گرفته، 
 S&P کشور ما پوشش داده نشده است، اما در بررسی که
برای بررسی سطح سواد مالی در بین بزرگساالن انجام 
داده است، س��طح س��واد مالی در بین بزرگساالن در 
کش��ور ما 20 درصد برآورد شده اس��ت. در این بررسی 
متوسط سطح س��واد مالی بزرگساالن در سطح جهان 
33 درص��د، در اقتصاده��ای پیش��رفته 55 درصد، در 
اقتصادهای در حال رشد 28 درصد و در میان مردان و 
زنان به ترتیب 35 درصد و 30 درصد برآورد شده است.

     تاکن��ون چه اقدامات مفی��دی در جهت ارتقای 
سطح سواد مالی در کشور انجام شده است؟

 با توجه به اهمیت موضوع س��واد مالی، معمواًل در 
کش��ورهای مختلف اقدامات مهمی در س��طوح کالن 
برنامه ری��زی و البته پیگیری می ش��ود. به عنوان مثال 
همان ط��ور که گفته ش��د، در مورد کش��ور آمریکا نهاد 
مربوطه در س��ال 2008 میالدی و مس��تقیمًا با فرمان 
اجرایی رئیس جمهور وقت آمریکا ش��کل گرفته است. 
به طور معمول، اقدامات در حوزه ارتقای س��واد مالی یا 
ناظر بر تعیین نهادهایی به عنوان متولی اقدامات الزم 
جه��ت افزای��ش س��طح س��واد مال��ی هس��تند و یا بر 
برنامه هایی ب��رای ارائ��ه آموزش های الزم در س��طوح 
مختلف، از زمان کودکی تا بزرگسالی داللت دارند؛ در 
اقدامات مربوط به دسته دوم، نقش هایی برای ارتقای 
سواد مالی در هر کدام از نهادها و دستگاه های مرتبطی 

که از قبل وجود داشته اند، تعیین می شود.
از چند س��ال گذش��ته تاکن��ون، پس از دانش��گاه ها و 
مؤسسات آموزشی دولتی و غیر دولتی، بیشترین تالش، 
پیگیری و اقدام��ات صورت گرفته برای ارتقای س��طح 
سواد مالی در سطح کالن توسط مجموعه بازار سرمایه 
)س��ازمان بورس و اوراق بهادار و ارکان بازار س��رمایه( 
انجام شده اس��ت. این اقدامات عمدتًا شامل برگزاری 
کارگاه ها و دوره های آموزشی و انواع مسابقات، بازی ها و 
شبیه سازها، انتشار کتب و مقاالت آموزشی، آزمون های 
حرفه ای، آزمون های قبل از شروع به معامالت، ارسال 
پیام های آموزشی، برپا کردن نمایشگاه های تخصصی 

و فرهنگ سازی های استان به استان بوده است.
الزم به ذکر اس��ت که در س��طح کالن، »مجلس شورای 
اسالمی« می تواند با تصویب قوانین مرتبط نقش بسیار 
مهمی در خصوص ارتقای س��طح س��واد مالی داشته 
باشد. خوشبختانه مجلس شورای اسالمی با محوریت 
»کمیسیون اقتصادی« مجلس، در »طرح اصالح قانون 

از چند سال گذش��ته تاکنون، 

پس از دانش��گاه ها و مؤسسات 

آموزش��ی دولتی و غیر دولتی، 

بیش��ترین ت��الش، پیگیری و 

اقدام��ات صورت گرفت��ه برای 

ارتق��ای س��طح س��واد مالی در 

س��طح کالن توس��ط مجموعه 

بازار سرمایه )س��ازمان بورس و 

اوراق بهادار و ارکان بازار سرمایه( 

انجام شده است.
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بازار اوراق بهادار جمهوری اس��المی ایران« برای اولین 
بار ماده هایی را به این موضوع اختصاص داده اس��ت. 
در ماده 5 این طرح، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک 
مرکزی و بیمه مرکزی مکلف شده اند با همکاری سازمان 
صدا و س��یما ش��یوه نامه ای را برای ارتقای دانش مالی 
جامعه تدوین کرده و جهت تصویب به شورای عالی بورس 
پیشنهاد کنند. همچنین، در تبصره های این ماده تأمین 
منابع مالی الزم در این خصوص توسط سازمان برنامه و 
بودجه و سازمان بورس و اوراق بهادار، پیش بینی شده 
است. در ماده 6 این طرح، دبیرخانه شورای عالی انقالب 
فرهنگی موظف به تصویب س��ند ارتق��ای دانش مالی 
و اقتصادی ایران در تمامی س��طوح آموزشی و تربیتی 
شده اس��ت. در ماده 7 این طرح که می تواند به صورت 
غیر مستقیم بر سواد مالی اثرگذار باشد، سازمان بورس 
و اوراق بهادار مکلف شده است با همکاری قوه قضاییه 
و ش��ورای عالی فضای مجازی، دس��تورالعمل فعالیت 
فعاالن فضای مجازی در بازار سرمایه را تدوین و جهت 

تصویب به شورای عالی بورس پیشنهاد دهد.

     جنابعالی در زمینه تقویت سواد مالی در کشور 
چه پیشنهاد هایی دارید؟

 به نظر می رسد که در رابطه با آنچه گفته شد، در کنار 
موارد فوق الذکر جای یک کارگروه یا کمیته دائمی در 
سطح کالن برای تدوین استراتژی های مربوط به سواد 
مالی و پایش و به روزرسانی آن خالی باشد که این مورد 
می تواند در طرح پیشنهادی مجلس شورای اسالمی، 
دی��ده ش��ود؛ چراکه س��اختارهای ذکر ش��ده در طرح 
پیش��نهادی، موقت هس��تند و به همین دلیل، پس از 
تدوین اسناد یا دستورالعمل ها، وظایف آن ها به اتمام 
می رسد. در همین رابطه، در بسیاری از کشورها معمواًل 
یک نهاد یا کمیته ای دائمی، مسئولیت تدوین، پایش و 
به روزرسانی اس��تراتژی ها را بر عهده دارد. این کمیته 
می تواند زیر نظر شورای عالی انقالب فرهنگی یا یکی 
از وزارتخانه های مرتبط ب��وده و اعضای آن نمایندگان 

دستگاه های مربوطه باشند.
همچنی��ن، همان طور که مش��خص اس��ت مهم ترین 
رکن ارتقای س��واد مالی، ارائه آموزش ه��ای الزم برای 
رده های سنی مختلف است. بنابراین، یکی از مهم ترین 
پیشنهادها، گنجاندن آموزش های کاربردی متناسب 
در مقاط��ع تحصیلی مختلف از دبس��تان تا دانش��گاه 
است. در خصوص ارائه آموزش های الزم، باید توجه شود 
که الزم است آموزش های مزبور در عین کاربردی و مفید 
بودن، برای رده های سنی مختلف، جذاب نیز باشند. 
به عنوان مثال، برای رده های سنی پایین تر می توان از 

انواع بازی ها و داستان ها نیز بهره برد. همچنین، در این 
راستا استفاده از ظرفیت های سایر دستگاه های متولی 
فرهنگ کشور )غیر از سازمان صدا و سیما( و شبکه های 

اجتماعی می تواند بسیار کمک کننده باشد.
برخی اقدامات دیگر می تواند شامل 1. انجام طرح های 
تحقیقات��ی ارتق��ای س��واد مال��ی در جامعه توس��ط 
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی با حمایت دستگاه های 
مربوط��ه؛ 2. در نظ��ر گرفتن آموزش ه��ای الزم جهت 
ارتقای سواد مالی برای کارکنان دستگاه های دولتی و 
عمومی غیردولتی؛ 3. در نظر گرفتن انگیزه هایی برای 
بنگاه های اقتصادی جهت آموزش و ارتقای سواد مالی 
کارکنانش��ان؛4. راه اندازی پورتال جامع ارتقای سواد 
مالی تحت نظارت یکی از دس��تگاه های مربوطه برای 
آموزش گیرنده ها و آموزش دهنده ها )از جهت دسترسی 
ب��ه بهتری��ن و به روزترین مناب��ع(؛5. تعیی��ن حداقل 
سرفصل های موردنیاز، محتوا و ابزار مناسب مربوطه در 
خصوص سواد مالی برای گنجاندن در مقاطع مختلف 
تحصیلی؛ و 6. اس��تفاده کارآمد از فناوری اطالعات و 

دیجیتال در پیشنهادهای ارائه شده باشد.

     درباره نقش و اهمیت سواد مالی در بازار سرمایه 
برایمان بگویید.

 همان طور که قباًل گفتم، یک��ی از مهم ترین ابعاد 
س��واد مال��ی، داش��تن دان��ش و مه��ارت الزم ب��رای 
سرمایه گذاری است. درواقع با سرمایه گذاری صحیح، 
نه تنها می توان ریس��ک ناش��ی از افزایش ن��رخ تورم را 
پوش��ش داد بلکه می توان به سطح خوبی از رفاه مالی 
رسید، به گونه ای که افراد بتوانند به تدریج بخش مهمی 
از درآمد خود را از طریق سرمایه گذاری به دست آورند و 
در نتیجه به چی��زی فراتر از رفاه مال��ی، یعنی آزادی و 

استقالل مالی برسند.
مج��دداً تأکید می کنم که در اقتصادی ش��بیه کش��ور 
م��ا، موضوع پس ان��داز و س��رمایه گذاری در دارایی ها 
موضوعی بسیار حیاتی است. از طرفی یکی از مهم ترین 
فرصت های س��رمایه گذاری، س��رمایه گذاری در انواع 
ابزاره��ای موج��ود در بازار س��رمایه اس��ت ک��ه از بین 
آن ها، سرمایه گذاری در س��هام شرکت ها بیش از همه 
موردتوجه است. در همین رابطه، انجام سرمایه گذاری 
در سهام ش��رکت ها، به تحقیق و بررسی نیازمند است 
تا بتوان به موجب آن از تصمیمات اش��تباه مالی پرهیز 
کرد و احتمال موفقیت را افزایش داد. س��رمایه گذاری 
در س��هام، به آگاهی و دانش در م��ورد مفاهیمی چون 
»ریسک« و »بازدهی«، »اصول سرمایه گذاری صحیح«، 
»فه��م صورت ه��ای مال��ی«، »ش��ناخت ش��رکت ها و 

مهم ترین رکن ارتقای سواد مالی، 

ارائه آموزش های الزم برای رده های 

سنی مختلف است. بنابراین، یکی 

از مهم ترین پیشنهادها، گنجاندن 

آموزش ه��ای کاربردی متناس��ب 

در مقاط��ع تحصیل��ی مختلف از 

دبستان تا دانشگاه است.
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محصوالت آن ها«، »ان��واع حقوق مالکانه«، »آش��نایی 
با انواع اطالعیه های ش��رکت ها«، »آش��نایی با تابلوی 
معامالت«، »آشنایی با مکانیسم معامالت«، »آشنایی با 
قوانین و مقررات بازار س��رمایه« و مواردی از این دست 
نیاز دارد. همچنین در کشور ما، آشنایی با »اصول مالی 
اس��المی« و ابزارهای آن اهمیت زی��ادی دارد. در نبود 
دانش و آگاهی الزم در خصوص سرمایه گذاری، احتمال 
اینکه ثروت فرد به موجب اخذ تصمیمات اشتباه نه تنها 
افزایش پیدا نکند بلکه با زیان هنگفتی مواجه ش��ود، 
به ش��دت افزایش می یابد. همچنین، نبود سواد مالی 
در بازار س��رمایه، احتمال گرفتار ش��دن در طرح های 

کالهبردارانه و متقلبانه را نیز باال می برد.
IOSCO4  و OECD در س��ال 2019 می��الدی ط��ی 

گزارش��ی مش��ترک، س��رفصل های مرتب��ط با س��واد 
مال��ی موردنی��از س��رمایه گذاران در ب��ازار س��رمایه را 
ارائ��ه کرده ان��د. در ای��ن گ��زارش، هفت م��ورد اصلی 
برای س��واد مالی مطرح ش��ده اس��ت که عبارت اند از: 
»اص��ول و مفاهیم پایه س��رمایه گذاری«، »ویژگی های 
ان��واع ابزاره��ای س��رمایه گذاری«، »فراین��د خری��د و 
ف��روش ابزارهای س��رمایه گذاری«، »نح��وه مدیریت و 
پایش س��رمایه گذاری ها«، »حقوق و مس��ئولیت های 
س��رمایه گذار«، »تورش های رفتاری مؤثر بر تصمیمات 
س��رمایه گذاری« و نهایت��ًا »روش ه��ای کالهبرداری و 
تقل��ب در س��رمایه گذاری«. IOSCO و OECD در این 
گزارش هفت مورد مذکور را از سه بعد »آگاهی و دانش«، 
»مهارت ه��ا و رفتاره��ا« و نهایت��ًا »نگرش ه��ا، اعتماد و 
انگیزه ها« موردبررس��ی قرار داده و در م��ورد هرکدام، 

مثال هایی ارائه کرده اند.

     اگر پیرامون سواد مالی و ارتباط آن با بازار سرمایه 
س��خن ناگفته ای دارید می توانید ب��ا خوانندگان 

ماهنامه مطرح بفرمایید.

 عالقه مند هستم که در خصوص سواد مالی در بازار 
سرمایه، به چند موضوع مهم دیگر اشاره کنم. موضوع 
اول، در رابطه با روش انجام س��رمایه گذاری اس��ت که 
می توان��د به صورت مس��تقیم و یا غیرمس��تقیم صورت 
بگی��رد. در روش مس��تقیم، افراد ش��خصًا ب��ه تحلیل، 
انتخاب و س��رمایه گذاری در سهام اقدام می کنند و در 
روش غی��ر مس��تقیم، منابع خ��ود را در اختیار مدیران 
صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز قرار می دهند 
)آن ها ی��ا در قال��ب صندوق س��رمایه گذاری یا س��بد 
اختصاصی، سرمایه گذاری را انجام می دهند و در قبال 
خدمات ارائه شده به س��رمایه گذاران، کارمزد دریافت 
می کنند(. گفتنی اس��ت که س��رمایه گذاران حتی با 

انتخاب روش دوم نیز از س��واد مالی بی نیاز نیس��تند، 
البته عمق و سطح دانش موردنیاز، متفاوت خواهد بود.

موضوع بسیار مهم دیگر، پیرامون موضوع نهادینه سازی 
نوع نگرش افراد به مقوله سرمایه گذاری در بازار سرمایه 
و به طور ویژه، سرمایه گذاری در سهام شرکت ها است، 
درواقع بنده می خواه��م در این رابطه ب��ه نکته ای که 
به صورت عملیاتی کمتر موردتوجه قرار گرفته اس��ت، 
اشاره کنم. عمدتاً اولین توصیه ای که متخصصین بازار 
س��رمایه برای افراد غیر حرفه ای در بازار سرمایه دارند، 
این است که برای سرمایه گذاری روش غیر مستقیم را 
انتخاب کنند، ام��ا از دیدگاه بنده، موضوع نوع نگرش 
به س��رمایه گذاری در س��هام که باید بلند مدت باشد، 
نس��بت به موضوع انتخ��اب روش س��رمایه گذاری در 
اولویت اس��ت؛ زیرا اگر این نگرش وجود نداشته باشد، 
حتی س��رمایه گذارانی که روش غیرمستقیم را انتخاب 
می کنند، نیز عملکرد چندان موفقی در بازار س��رمایه 
نخواهند داشت. ش��ایان ذکر اس��ت که مقصود بنده 
از طرح این موضوع، تش��ویق افراد به س��رمایه گذاری 
مس��تقیم در بورس نیس��ت، بلکه صرفًا به دنبال تأکید 
بر این نکته هستم که داشتن نگرش بلند مدت حتی از 
انجام سرمایه گذاری غیرمستقیم نیز مهم تر است که در 

ادامه بیشتر توضیح می دهم.
داش��تن نگرش بلند مدت در سرمایه گذاری، به معنای 
پرهیز افراد غیر حرفه ای از انجام معامالت پی درپی به 
دلیل نوسانات مقطعی است. در واقع، انجام معامالت 
)Trading(، موضوعی متفاوت از مقوله سرمایه گذاری 
اس��ت و افرادی که حرفه و ش��غل آن ها انجام معامالت 
کوتاه مدت با توجه به نوس��انات مقطعی نیس��ت، الزم 
است برای افزایش احتمال موفقیت در سرمایه گذاری، 
ضمن کس��ب حداقل دانش عمومی بازار س��رمایه، در 
ابتدا پس انداز کرده و بعد از بررس��ی و تحقیق با کسب 
راهنمایی از متخصصین این حوزه و یا نهادهای مالی 
دارای مجوز، نسبت به سرمایه گذاری در سبدی از سهام 
ارزش��مند یا صندوق س��رمایه گذاری موردنظر، اقدام 
کنند )از نظر بنده، س��رمایه  گذاری غیرمستقیم، بهتر 
و کارآمد تر است(. نکته اصلی این است که افراد مزبور 
نباید پس از آن به دلیل نوسانات مقطعی بازار سرمایه و 
هیجانات ایجادشده، اقدام به معامله کنند. این فرایند 
سرمایه گذاری، می تواند در مقاطع مختلف و در شرایط 
مناسب، تکرار شود، یعنی می توان میزان سرمایه گذاری 
را در طول زمان و حتی در مقاطع ثابتی افزایش داد. به 
بیانی دیگر، این نگرش همان نگرشی است که معمواًل 
افراد در س��رمایه گذاری بر روی دارایی هایی چون طال 
و زی��ورآالت نیز ب��ه کار می گیرند، چراکه ف��ردی که به 

در نب��ود دان��ش و آگاه��ی الزم 

در خص��وص س��رمایه گذاری، 

احتم��ال اینک��ه ث��روت ف��رد 

به موجب اخذ تصمیمات اشتباه 

نه تنها افزایش پیدا نکند بلکه 

با زیان هنگفتی مواجه ش��ود، 

به شدت افزایش می یابد.
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سرمایه گذاری در بازار طال اقدام کرده است، به ندرت با 
نوسانات مقطعی بازار، شروع به انجام معامله و خرید و 
فروش می کند. همچنین در بسیاری از موارد خانواده ها 
بر طبق عادت، بخشی از درآمد خود را برای بهره مندی 
در بازه های زمانی 5 ساله، 10 ساله و ... در قالب طال و 

زیورآالت، پس انداز و سرمایه گذاری می کنند.
گفتنی اس��ت ک��ه در بلندمدت، همواره بازار س��رمایه 
بیشترین بازدهی را داشته اس��ت. زمانی که نوسانات 
مقطعی این ب��ازار را در طول زمان بررس��ی می کنیم، 
درمی یابیم که حتی ش��دیدترین آن ه��ا در زمان خود، 
اکنون کوچک به نظر می رسند. به عنوان مثال، واقعیت 
این است که اگر اکنون نمودار مربوط به نوسانات بازار 
سهام در سال 1392 را ببینیم، برایمان چیزی بیش از 

یک نوسان کوچک نخواهد بود.
بنابراین، اگر این نگرش بلندمدت در س��رمایه گذاری 
نهادین��ه نش��ود و فرد هم��واره ب��ا ایجاد نوس��انات در 
ب��ازار به دنب��ال خری��د و فروش باش��د، حت��ی اگر به 
ش��کل غیرمس��تقیم نیز س��رمایه گذاری صورت گیرد، 
احتمال موفقیت کاهش می یاب��د، چراکه تا زمانی که 
سرمایه گذاری بلندمدت محور اقدامات فرد قرار نگرفته 
باش��د، فقط به جای انجام معامالت پی درپی س��هام، 
اقدام به معامالت یا درخواست صدور و ابطال واحدهای 
سرمایه گذاری صندوق ها خواهد کرد؛ بنابراین توصیه 
به انجام س��رمایه گذاری به شیوه غیرمس��تقیم زمانی 
مؤثر است که نگرش بلندمدت نیز وجود داشته باشد. 
در حقیقت، بررسی ها  نش��ان می دهند که اصل ساده 
»خرید در قیمت ه��ای پایین و ف��روش در قیمت های 
باال«، اصلی بس��یار اغوا کننده و هیجان انگیز است که 
در عمل فقط درصد کمی از س��رمایه گذاران حرفه ای 
)و نه افراد باسواد مالی عمومی(، پس از سال ها تالش 
و ممارست و پایبندی به دانش و اصول مدیریت منابع 

مالی، می توانند در آن نسبتًا موفق شوند.
ممکن است برای برخی افراد که اصل و اهمیت نگرش 
بلندمدت را قبول دارند، این س��ؤال مطرح شود که آیا 
روش��ی وجود دارد تا به وسیله آن، ضمن پرهیز از انجام 
معامالت متوالی و هیجانات ناشی از نوسانات مقطعی، 
س��طح عملکرد س��رمایه گذاری با نگرش بلندمدت را 
بهب��ود دهم؟ از نظر من، کس��ب س��واد مال��ی مرتبط 
ب��ا فهم و ش��ناخت »س��یکل های تج��اری« و »فازهای 
چهارگانه« بازارهای س��رمایه، به این دلیل که منطبق 
بر نگرش بلند مدت هستند، می تواند در بهبود عملکرد 

سرمایه گذاری بلندمدت، نقش داشته باشند.
آخرین نکته ای که مایل هستم در ارتباط با اهمیت سواد 
مالی برای س��رمایه گذاران در بازار سرمایه مورد تأکید 

بیش��تر قرار دهم، کمک شایانی اس��ت که سواد مالی 
بازار سرمایه می تواند در جلوگیری از مورد سوءاستفاده 
قرار گرفته شدن توسط افراد متقلب و کالهبردار داشته 
باشد، چراکه افراد متقلب از فقدان سواد مالی مناسب 
سرمایه گذاران بیش��ترین نفع را می برند. به طور کلی، 
با داش��تن سواد مالی بازار س��رمایه، دانستن قوانین و 
مقررات مربوطه و آشنایی با افراد متخصص و نهادهای 
دارای مج��وز، احتمال گرفت��ار ش��دن در برنامه های 
کالهبرداری و مورد اغوا قرار گرفتن توس��ط اش��خاص 

سودجو، بسیار کاهش می یابد.

دكت��ر محمدرض��ا س��یمیاری، مدرس دانش��گاه و 

پژوهشگر حوزه مالی

 
     از نظر ش��ما واضح ترین و ملموس ترین تعریفی 

که می توان از سواد مالی ارائه کرد چیست؟

 یکی از تعاریف ملموس سواد مالی که در زندگیمان 
نیز کاربرد دارد این است که »سواد مالی مجموعه ای از 
نگرش ها، دانش ها، رفتارها و یا مهارت هایی اس��ت که 
جه��ت اداره بهتر بع��د مالی - اقتص��ادی زندگی فرد و 

خانواده کاربرد دارد.«
در این تعریف سه بعد اصلی سواد مالی ذکر شده است 
که ش��امل 1. بعد »نگرش ها«، 2. بعد »دانش« و 3. بعد 
»مهارت ه��ا و رفتارها و یا کنش ها« می باش��د. منظور از 
بعد »نگرش ها« نوع نگاه و اندیشه ما نسبت به مفاهیم و 
جهان پیرامون است که از جمله مهم ترین مفاهیمی که 
در این مورد بررسی می شود مباحث اقتصادی هستند. 
اطالعاتی پیرامون اینکه نوع نگاه ما نسبت به پول و ثروت 
چگونه است؟ آیا مال و دارایی را یک امر مذموم می دانیم 
یا موردنیاز؟ و این موضوع که پ��ول در نظام زندگی چه 
جایگاه��ی دارد؟ همگ��ی در بعد نگرش��ی این تعریف 
مطرح می ش��وند. مس��ائل پیرامون نحوه صحیح اداره 
کردن اموال، دارایی ها، پ��ول و ثروت نیز مربوط به بعد 
»دانش« است که به عنوان یکی از شاخه های آن می توان 
به دانش »س��رمایه گذاری«، دانش  »مدیریت ریسک و 
مخاطرات مالی« و همچنین به دانش »برنامه ریزی« اشاره 
کرد. در بعد »مهارت ها و رفتاره��ا« نیز به موضوع هایی 
در خص��وص بودجه ری��زی هر ش��خص ب��رای زندگی 
شخصی اش پرداخته می ش��ود. درواقع همان طور که 
دولت ها، شرکت ها و سازمان ها با بودجه بندی مصارف 
و منابع خود را مشخص است، الزم است که هر شخص 
برای زندگی ش��خصی خود در بازه زمانی ماهانه بودجه 
مشخصی داشته باشد. به عنوان مثال هر فرد باید برای 
خودش مشخص کرده باشد که مجاز است چه مقدار از 

از نظر من، کس��ب س��واد مالی 

مرتب��ط ب��ا فه��م و ش��ناخت 

»سیکل های تجاری« و »فازهای 

چهارگانه« بازارهای سرمایه، به 

این دلی��ل که منطبق بر نگرش 

بلند مدت هستند، می تواند در 

بهبود عملکرد س��رمایه گذاری 

بلندمدت، نقش داشته باشند.
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منابع درآمدی خود را به خوراک، چه مقدار را به پوشاک 
و رفت و آمد و... خود اختصاص دهد.

الزم به ذکر است اجرایی کردن این فرآیند، به یک سری 
مقدمات و مراحل پیشین نیاز دارد. سؤالی که در ابتدا 
دراین باره مطرح می ش��ود این است که سه بعد مذکور 
در چه جهتی و با چه هدفی دنبال می شوند؟ در جواب 
باید گفت این نگرش ها، دانش ها و رفتارها به ما کمک 
می کنند تا بتوانیم زندگی شخصی خود و خانواده مان 
را بهتر مدیریت کنیم و به احساس امنیت مالی، رضایت 

از زندگی و رفاه نسبی دست پیدا کنیم.
گفتنی است که هرکدام از ابعاد سواد مالی که در ابتدا 
ذکر ش��د معمواًل در چند س��رفصل اصلی قابل بررسی 
هس��تند که از جمله آن ها می توان به مؤلفه هایی چون 
1. کار و درآمد، 2. س��رمایه گذاری، 3. مدیریت اعتبار، 
بده��ی و قرض، 4. مدیریت ریس��ک و بیمه و مخاطرات 
زندگی علی الخص��وص مخاطرات مال��ی، 5. مخارج و 
پس ان��داز و 6. تصمیم گیری مالی اش��اره کرد. چنانکه 
گفته شد مفاهیم و تکنیک های مختص به هرکدام از این 
شش مؤلفه اصلی که هریک نیز سه بعد نگرشی، دانشی، 

مهارتی – رفتاری و یا کنشی دارند، متفاوت است.

     از نظر تاریخی، فرایند ش��کل گیری واژه س��واد 
مالی در ادبیات مالی چگونه بوده است؟

 اصطالح سواد مالی که امروزه به کرات به گوشمان 
می خورد معادل عامیانه »مدیریت مالی ش��خصی« یا 
Personal finance است که با رویکردی ترویجی تغییر 
یافته است، یعنی اگر ما Personal finance را مقوله ای 
علمی- پژوهش��ی در نظر بگیریم، سواد مالی جلوه ای 

ترویجی از آن قلمداد می شود.
مفه��وم مدیری��ت مال��ی ش��خصی از پی��ش از اینک��ه 
اصط��الح س��واد مالی ب��ه ش��کل متداولی ک��ه امروزه 
فراگیر شده اس��ت مطرح شود، وجود داش��ته است. ما 
مدیری��ت مالی را به چهار س��طح تقس��یم می کنیم که 
 ،)Personal Finance( شامل مدیریت مالی ش��خصی
 ،)Corporate Finance( مدیری��ت مال��ی ش��رکتی
مالی��ه عموم��ی )Public Finance( و مالی بین المللی 
 Personal Finance .می شود )International Finance(
اولین سطح از این تقسیم بندی است، به این معنی که هر 
شخصی باید بتواند منابع مالی و همچنین مصارف خود 
را مدیریت کند؛ یعنی این توانایی را داشته باشد که منبع 
درآمدی خود و نحوه تخصیص آن را تعیین کند که شامل 
مدیریت »مناب��ع وجوه« یا »تجهیز منابع« و از طرف دیگر 
مدیریت »مصارف وجوه« یا »تخصیص منابع« می شود. 
در بخش اول مباحثی مانند انواع کار، انواع درآمد، مسیر 

ش��غلی، توانمندس��ازی خ��ود، رزومه نویس��ی و... و در 
بخش دوم مباحثی از قبی��ل مخارج، مصرف، پس انداز، 
سرمایه گذاری، پرداخت واجبات مالی، امور خیریه و ... 

مطرح می شوند.
پیش از اینکه مفهوم مالی ش��خصی توسعه پیدا کند، 
رشته های مختلفی مانند »اقتصاد خانواده« و »اقتصاد 
مصرف کننده« که با آن ارتباط نزدیکی داش��ته اند، به 
مدت بیش از 100 سال در دانشگاه های مطرح جهان 
 Personal تدریس می ش��ده اند. ام��روزه کتاب ه��ای
finance از کاپور5  و گارمن 6 دو نمونه از متون علمی در 
سطح دانشگاهی هستند که در دنیا در حوزه مدیریت 
مالی شخصی شناخته ش��ده اند. همچنین در دنیا در 
حال حاضر، تخصص رش��ته مدیریت مالی شخصی و 

برنامه ریزی مالی در مقطع دکترا وجود دارد.
اگ��ر بخواهیم دقیق تر و عمیق تر ب��ه عقبه این موضوع 
نگاه کنیم پیشینه سواد مالی، حتی در فرهنگ و تمدن 
ایرانی- اس��المی نیز به صدها س��ال پیش برمی گردد؛ 
چراکه در تمدن اسالمی معموالً کتاب های مختلفی که 
توسط اندیشمندان و حکمای اسالمی نوشته شده اند، 
آموزه هایی پیرامون سواد مالی و مدیریت مالی شخصی 

نیز در بر داشته اند.
از طرفی در طبقه بندی که ارسطو از فلسفه یا حکمت 
داشته، فلسفه )حکمت( را به دو قسمت حکمت نظری 
و حکمت عملی تقس��یم کرده اس��ت. حکمت نظری 
خود شامل سه دسته خداشناسی و الهیات، ریاضیات 
)حساب، هندسه، هیئت و موسیقی( و طبیعیات )ناظر 
بر احکام کلی جسم، کیهان شناسی، معدن شناسی و 
علوم طبیعی( است که امروزه تحت عنوان علوم تجربی 

پی��ش از اینک��ه مفه��وم مالی 

ش��خصی توس��عه پی��دا کند، 

رش��ته های مختلف��ی مانن��د 

»اقتص��اد خان��واده« و »اقتصاد 

آن  ب��ا  ک��ه  مصرف کنن��ده« 

ارتباط نزدیکی داش��ته اند، به 

م��دت بی��ش از 100 س��ال در 

دانش��گاه های مط��رح جه��ان 

تدریس می شده اند.
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نیز از آن یاد می کنیم. در حکمت عملی نیز سه شاخه 
اصلی وجود دارد که ش��امل »اخالق«، »تدبیر منزل« و 
»سیاست ُمُدن« می ش��ود. در این رابطه، اخالق ناظر 
بر تعامالت و رفتار انسان با دیگران است؛ تدبیر منزل 
در معنای امروزی و مسامحتًا، اقتصاد است و اقتصاد 
فردی نیز در آن می گنجد و سیاست مدن ناظر بر تدابیر 

کشورداری، حکومت ها و این دسته مسائل است.
از جمله قدیمی ترین م��ورد از این آموزه ها مطالب مربوط 
به فارابی یا مواردی است که جناب فردوسی در شاهنامه 
مطرح کرده اند؛ همچنین مضامین موجود در کتاب هایی 
چ��ون »تدبیر من��زل« از ابن س��ینا و در کتاب هایی چون 
»گرشاس��ب نام��ه« از اس��دی طوس��ی، »قابوس نامه« از 
عنصرالمعالی کیکاووس بن اس��کندر، »سیاست نامه« از 
خواجه نظام الملک و »کیمیای سعادت« از امام محمد غزالی 
نیز از این دسته اند. در ادامه کتاب های »اخالق ناصری«، 
»گلستان« و »بوستان« سعدی در سال 600 هجری قمری، 
پس از آنها نیز »اخالق محسنی« از واعظ کاشفی، »اخالق 
عالم آرا« از فانی کشمیری و »المحجه البیضاء« مال محسن 
فیض کاشانی در سال 900 هجری قمری و 1100 هجری 
قمری از این خیل بوده اند. در دوره معاصر، مرحوم حضرت 
امام خمینی )ره( و ش��هید مطه��ری و در دوره کنونی نیز 
بزرگانی چون مقام معظم رهبری7  و آیت الله جوادی آملی 
درباره مسائل مالی و اقتصادی شخصی و فردی با توجه به 
مبانی اسالمی اظهارنظر کرد ه اند. پس بحث پیرامون سواد 
مالی در تمدن ما مبحثی ریش��ه دار است که از سال های 

بسیار دور تاکنون مطرح بوده است.
در دنیای متع��ارف نیز اولین پژوه��ش در حوزه مالی 
شخصی در س��ال 1920 میالدی و در حوزه »اقتصاد 
مص��رف« و »اقتصاد خانواده« انجام ش��ده اس��ت که 
توس��ط فردی به نام هزل کرک8  ثبت شده و بعد از آن 
مباحث »اقتصاد منزل« و »رفتار مصرف کننده« و »رفتار 

خانواده« از بعد اقتصادی مالی توسعه پیدا کرده اند.
بر اس��اس آنچ��ه به تفصیل خدمت ش��ما بی��ان کردم 
می توان به این نتیجه رسید که بحث »اقتصاد خانواده«، 
»مدیریت مالی ش��خصی« یا به تعبیر امروزی تر »سواد 
مالی«، حتی در دوران ارسطو نیز وجود داشته است؛ به 
این معنی که در همان زمان نیز این مطالب، به صورت 

آموزه هایی مطرح بوده و طبقه بندی می شده است.

     آیا س��واد مال��ی را می توان از نظ��ر طبقه بندی 
سواد عمومی در جامعه تقسیم بندی کرد و اصوالً 

آیا می توان س��واد مالی را برای همه افراد جامعه به 

یک شکل و ساختار تعریف کرد؟

 سواد مالی یک دانش، نگرش و مهارت بین رشته ای 

و چند مهارتی اس��ت، یعنی دانش های روانشناس��ی، 
جامعه شناس��ی، انسان شناس��ی، اقتصاد، مدیریت، 
آموزه های الهی و حتی زمانی که جنبه آموزشی به خود 
می گیرد دانش مدیریت آموزشی و یادگیری کارآمد را در 
برمی گیرد، همچنین مهارت های گوناگون، از کار کردن 
با اپلیکیش��ن های گوناگون تا مهارت Excel و Word و 

ازاین دست نرم افزارها را در خودش جای می دهد.
سواد مالی در واقع مجموعه ای از آموزه ها، نگرش ها، دانش 
و مهارت هایی است که دقیقاً تمام اقشار جامعه برای اینکه 
بتوانند بعد مالی- اقتصادی زندگی خود و خانواده هایشان 
را بهتر مدیریت کنند به آن نیاز دارند. مسئله ای که در این 
رابطه بهتر اس��ت روشن سازی شود این است که عده ای 
س��واد مالی را صرفاً برای ثروتمندان مفی��د می دانند تا 
دارایی های خود را بهتر مدیریت کنند؛ و برخی دیگر نیز 
س��واد مالی را فقط مختص به افراد کم درآمد می دانند تا 
یاد بگیرند چگونه دخل و خ��رج خودش را مدیریت کند 
تا اصطالحاً »هشتش گروی نهش نباشد!«. در حالی که 
نه آن درست اس��ت و نه این! سواد مالی مهارت، نگرش و 
دانشی است که همه اقشار جامعه با هر سطح درآمد و هر 
سطح هزینه ای به آن نیازمند هستند تا بتوانند احساس 
امنیت، رفاه نسبی و رضایت درونی را تجربه کنند. بر این 
اساس الزم است که سواد مالی فراگیر شود؛ زیرا یکی از 
مهارت ها، دانش ها و نگرش های ضروری برای زندگی در 
دنیای کنونی است که البته با توجه به مواردی که قبالً بیان 

شد صرفاً مختص به دنیای کنونی نیز نیست.
در این رابطه ش��ایان ذکر اس��ت که منظ��ور از ارتقای 
سطح س��واد مالی آموزش فرمول های پیچیده ریاضی 
نیس��ت ک��ه آن را تخصص خاص��ی قلم��داد کنیم که 
مختص عده محدودی است و از طرفی نیز نمی توان آن 
را در کارگاه های موفقیتی که چگونگی گذشتن یکشبه 
از ره صدساله را آموزش می دهند آموخت؛ چراکه یکی 
از مهم تری��ن اصول س��واد مالی اصل تدری��ج و تداوم 
اس��ت و اتفاقًا همین اصل اس��ت که به صورت آهسته 
و پیوس��ته زندگی مالی افراد را از بع��د »تجهیز منابع« 
مانند درآمدها و همچنین از بعد »تخصیص منابع« که 
ش��امل میزان هزینه کرد، پس انداز، س��رمایه گذاری، 
مدیریت مخاطرات و به ط��ور کلی تصمیم گیری مالی 

است منضبط می کند.

     موفق ترین کشورها در توسعه سواد مالی کدام 
بوده و از چه روش هایی استفاده کرده اند؟

 تاکنون بیش از 60 کشور دنیا برای آموزش سواد مالی 
در کشورشان، برنامه استراتژیک و راهبردی تهیه کرده اند 
و تعداد 26 کشور که کشورهای فرانسه، رومانی و لهستان 

یکی از مهم ترین اصول سواد مالی 

اصل تدریج و تداوم است و اتفاقاً 

همین اصل اس��ت ک��ه به صورت 

آهس��ته و پیوس��ته زندگی مالی 

اف��راد را از بع��د »تجهی��ز منابع« 

مانن��د درآمده��ا و همچنی��ن از 

بعد »تخصیص منابع« که ش��امل 

می��زان هزینه ک��رد، پس ان��داز، 

سرمایه گذاری، مدیریت مخاطرات 

و به طور کلی تصمیم گیری مالی 

است منضبط می کند.
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نیز از جمله آن ها هستند طراحی استراتژی های ملی را به 
پایان رسانده اند. 23 کشور نیز طراحی استراتژیک خود را 
به پایان رسانده و در حال اجرای آن هستند که کشورهای 
روسیه، ارمنستان و ترکیه از آن جمله اند. کشورهایی مانند 
هلند، اسپانیا و انگلیس از مجموع 11 کشوری هستند که 
عالوه بر طراحی و اجرای اس��تراتژی ها در حال ارزیابی 
نتایج و طراحی اس��تراتژی های جدید هس��تند، یعنی 
کش��ورهای مزب��ور، ع��الوه ب��ر اینک��ه اس��تراتژی های 
طراحی شده را به اجرا رسانده اند در مرحله اثرسنجی آن ها 
هس��تند ت��ا از نتای��ج ای��ن اثرس��نجی ب��رای طراحی 

استراتژی های بعدی خود استفاده کنند.
عموما هر کشوری با مشاهده هش��دارهای اقتصادی 
رؤیت ش��ده متوجه لزوم توانمندسازی اقتصادی مردم 
خود شده  است، به عنوان مثال با باال رفتن آمار مربوط 
به تعداد بدهکاران کشور، آن را یک هشدار مالی دانسته 
و ب��ه دنبال دلیلی برای پاس��خ به این مس��ئله بوده اند 
ک��ه چرا مردمش��ان به اصطالح درگیر انباش��ت بدهی 
ش��ده اند؟ همچنین زمانی که در برخی کشورها مقرر 
ش��د که مردم از بین طرح های بازنشس��تگی و بیمه ها 
به انتخاب خود یک مورد را برگزینند مش��خص شد که 
افراد موردنظر برای نتیجه گیری در این رابطه که کدام 
طرح برایشان مناسب تر اس��ت، سواد کافی ندارند و یا 
زمانی که کشورها همراه با توسعه، طراحی و مهندسی 
ابزارهای مال��ی جدید و پیچیدگ��ی بازارهای مالی به 
این نتیجه رس��یدند که مردمشان، به عنوان کنشگران 
و فعاالن بازار به سواد مالی مجهز نیستند، برای اینکه 
بازارها و ابزارهای مذکور متقاضیان خود را داشته باشند 
و بتوانند کارآمدتر به سمت بازار کارا پیش بروند خود را 
ملزم به توانمندسازی مردم دانستند. همچنین برخی 
دیگر از کشورها نیز در شرایط کنونی و پس از اینکه نرخ 
تورم بس��یار زیاد شده و قدرت خرید مردم کاهش یافته 
است، به این نتیجه رسیده اند که الزم است سواد مالی 
مردم افزایش پیدا کند تا بتوانند زندگی بهتری داشته 
باشند. چنان که در ابتدا نیز توضیح دادم آنچه گفته شد 
نمونه هایی از هشدارهایی است که کشورهای مختلف 

در ادوار گذشته دریافت کرده اند.
در مرحل��ه بع��دی، کش��ورهای مذک��ور اق��دام ب��ه 
سیاس��ت گذاری کرده اند. در سیاس��ت گذاری معمواًل 
چند س��ؤال اساسی مطرح است؛ سؤال اول تعیین این 
موضوع است که چه نهادی مسئول اجرای این استراتژی 
و سیاست اس��ت؟ چراکه بعضی کش��ورها تک نهادی 
هس��تند، به گونه ای که یک نهاد دولتی مسئول تدوین 
و اجرای راهبرد س��واد مالی اس��ت که این نهاد دولتی 
جهت اجرای عملیاتی راهبرد از همکاری دیگر نهادها 

یا ش��ورایی از نهاده��ای دولتی و غیر دولتی اس��تفاده 
می کند، مانند سیس��تمی که در کش��ورهای بریتانیا، 
هلند و روسیه پیاده سازی شده است. برای مثال در هلند 
مسئول اصلی تدوین و اجرای راهبرد سواد مالی »وزارت 
اقتصاد« است و یا در روسیه »وزارت دارایی« و در لتونی 
»کمیسیون بازارهای مالی و سرمایه«. همچنین در کشور 
سوئد »اداره نظارت مالی« مسئولیت اصلی در حوزه سواد 
مالی را بر عهده دارد، در ارمنستان »بانک مرکزی« و در 

ترکیه »کمیته ثبات مالی«.
از طرفی در کش��ورهایی چون جمهوری چک، اسپانیا 
و پرتغال برای تدوین و اجرای راهبرد س��واد مالی چند 
نهاد در قالب یک ش��ورا با هم همکاری کرده اند. مثاًل 
»بانک مرکزی« در اسپانیا و »کمیسیون ملی بازار اوراق 
بهادار« در اسپانیا برنامه آموزش مالی را تدوین کردند 
که این برنامه توس��ط یک کارگروه و با مشارکت »وزارت 
اقتصاد« مدیریت می ش��ود. در برخی دیگر از کشورها 
یک رویکرد ترکیبی اتخاذ ش��ده است، در کشورهایی 
مانند دانمارک و ایرلند شورایی از نهادها برای تدوین 
راهبرد سواد مالی تش��کیل شده و یک نهاد مسئولیت 
و رهبری اج��رای راهبرد را برعهده گرفته اس��ت. برای 
مث��ال در ایرلند گروه »راهبری مل��ی« و »آموزش مالی« 
توس��ط »قانون گذار مالی« که هم اکنون بانک مرکزی 
ایرلند است به این منظور تأسیس شد، هماهنگ سازی 
فعالیت های آموزش مالی نیز بر عهده کمیسیون رقابت 
و حمایت از مصرف کننده است. کشورهای دانمارک و 

استونی نیز این رویکرد را در پیش گرفته اند.
س��ؤال دوم در حوزه سیاس��ت گذاری مشخص کردن 
جامعه هدف اس��ت، ب��ه این معنی که باید مش��خص 
ش��ود که این راهبرد س��واد مالی به طور مشخص چه 
گروهی را م��ورد هدف ق��رار می دهد؟ در ای��ن رابطه 
برخی کشورها بر روی کودکان هدف گذاری کرده اند، 
برخی از کش��ورهایی که مهاجرپذیر هستند مهاجران 
را ه��دف قرار داده ان��د، برخی دیگر از کش��ورها افراد 
س��المند و افرادی که در سطح اجتماع ناتوان هستند 
را مدنظر قرار دادند و برخی دیگر جوانان و کارآفرینان 
و همچنین برخ��ی زنان سرپرس��ت خان��وار را جامعه 
هدف خود دانس��ته اند. درواقع هر کشوری متناسب 
با ش��رایط اقتصادی که داشته است گروه مشخصی را 

هدف گذاری کرده است.
سؤال سوم پرداختن به این موضوع است که چه چیزی را 
می خواهیم به این جامعه هدف برسانیم؟ و سؤال چهارم 
چنین اس��ت که چگونه آن پیام، آموزش، مهارت و... را 
به جامعه هدف برسانیم؟ در این رابطه، معمواًل رویکرد 
مؤثرتر این اس��ت که بخش خصوصی با تنظیمگری آن 

عموما هر کش��وری با مش��اهده 

هشدارهای اقتصادی رؤیت شده 

متوج��ه ل��زوم توانمندس��ازی 

اقتصادی مردم خود شده  است.
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نهاد سیاست گذار شروع به انجام فعالیت های آموزشی 
کرده و برنامه های متنوعی مانند فیلم، سریال، کتاب، 
داس��تان، بازی های متنوع، برگزاری موزه سواد مالی، 
برگزاری نمایش��گاه های مختلف و بازی هایی که برای 
کودکان و همچنین بزرگس��االن طراحی ش��ده اس��ت 
تولید کند که بتوان با ابزارهای مختلفی که غالباً توسط 
بخش های خصوصی و مؤسساتی که در این زمینه شروع 

به فعالیت کردند به نتیجه رسید.
بنده به آن دس��ته از خوانن��دگان محت��رم ماهنامه که 
عالقه مند هس��تند در زمینه سیاست گذاری کشورها و 
عملکرد آن ها در زمینه آموزش سواد مالی مطالعه داشته 
باش��ند، کتاب »آموزش سواد مالی در اروپا« را پیشنهاد 
می کنم که ترجمه اینجانب و از انتشارات قدیانی است و 
با همکاری آکادمی هوش مالی به چاپ رسیده است. در 
این کتاب که تحلیلی بر استراتژی 48 دولت اروپایی در 
حوزه آموزش سواد مالی است مطالبی در رابطه با اینکه 
چه نهادی مسئول اجرای استراتژی است؟ جامعه هدف 
چه کسانی هستند؟ و قرار است این راهبرد چه تغییری 
در گروه هدف ایجاد کند؟ همچنین برخی از برنامه هایی 
که توسط کش��ورهای اروپایی برای ارتقای سواد مالی 
برگزار شده )مانند موزه سواد مالی، کمپین ها، بازی ها 
و...( بیان شده است. در انتها بحث اثرسنجی یعنی تأثیر 
اج��رای راهبرد بر متغیرهای کالن اقتص��ادی نیز مورد 

بحث قرار گرفته است.

     نرخ سواد مالی در ایران و رتبۀ آن در جهان چه 
میزان است؟

 در بررسی هایی که انجام شده است متوسط سواد 
مالی مردم جهان نمره 33 را به خودش اختصاص داده 
اس��ت و س��واد مالی ایران نمره 20 را کس��ب کرده که 
پایین تر از متوسط سواد مالی مردم جهان بوده است. 
در این گزارش کمترین میزان سواد مالی نیز متعلق به 
کش��ور آلبانیا با نمره 14 اس��ت. البته با توجه به اینکه 
آمار مذکور مربوط به س��ال ها پیش بوده اس��ت نیاز به 
به روزرس��انی و پژوهش ه��ای تکمیل��ی در این رابطه 
احساس می ش��ود؛ اما آنچه از آمار مذکور هویدا است 
این است که سواد مالی در کشور ما وضعیت مطلوبی 
ن��دارد، مگر اینکه طی س��الیان اخیر ب��ا اقداماتی که 
انجام شده و برنامه هایی که بعضی از مؤسسات و افراد 
پیگیری کرده اند، این نمره افزایش یافته باش��د که بر 
این اس��اس ای��ن موض��وع نیاز ب��ه انج��ام پژوهش و 

مطالعات جدیدتری دارد.

     با افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه در ایران، به 

عقیده شما مهم ترین اقداماتی که مجموعه ارکان 

بازار اعم از س��ازمان بورس و نهادهای اجرایی الزم 

است انجام دهند چیست؟

 سواد مالی یک سیستم است که زیر سیستم ها و اجزای 
گوناگونی دارد و معموالً هرکدام از افراد فعال در یک عرصه 
خ��اص، یک بع��د از آن را پررن��گ ک��رده و روی آن متمرکز 
می شوند. به عنوان مثال کسانی که در حوزه بازار سرمایه کار 
می کنند سواد مالی را به تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، 
انتخاب سهام بهینه و تشکیل پرتفوی سرمایه گذاری تقلیل 
می دهند و کسانی که در بازار بیمه فعال هستند نیز ممکن 
است سواد مالی را فقط به بیمه محدود کنند و یا اشخاصی 
که در بانک فعال هس��تند س��واد مالی را ناظر بر خدمات 
بانکی، ابزارهای پرداخت، اعتبار اسنادی، کار با دسته چک، 
خدمات بانکی و تسهیالت و سپرده های بانکی ببینند. در 
حالی که سواد مالی همان طور که عرض کردم شش مؤلفه 
اصلی دارد که شامل 1. کار و درآمد، 2. مخارج و پس انداز، 
3. س��رمایه گذاری، 4. مدیریت اعتبار، بدهی و قرض، 5. 
مدیریت ریس��ک و بیمه و 6. تصمیم گیری مالی است. در 
همین رابط��ه بحث »س��رمایه گذاری در ب��ورس« و به طور 
مشخص در »سهام« یکی از راه های »سرمایه گذاری« است 
که در مؤلفه س��رمایه گذاری مطرح می شود؛ به بیان دیگر 
سرمایه گذاری یکی از ابعاد سواد مالی است و سرمایه گذاری 
در بورس و سهام یکی از گزینه های سرمایه گذاری خواهد 
بود. اگرچه س��واد مالی این مورد را نیز شامل می شود، اما 
نباید موضوع مزبور را فقط و فقط به همین مورد محدود کرد.

در کشورهای توس��عه یافته معموالً دو روش برای افزایش 
سرمایه گذاری مردم در بازارهای سرمایه دنبال می شود. 
مورد اول تشویق مردم به س��رمایه گذاری غیرمستقیم در 
صندوق های سرمایه گذاری است، یعنی مردم وجوه مازاد 
خودشان را به دس��ت متخصصان امر بسپارند، منظور از 
متخصصان امر افرادی است که هم دانش تحلیل کافی 
را برای انتخاب سهام بهینه دارند و هم می توانند به نحوی 
مبس��وط برای این کار وقت بگذارند. روش دومی که برای 
ارتقای بازار سرمایه از بعد س��واد مالی پیشنهاد می شود 
افزایش سواد مالی تخصصی اس��ت که تحلیل بنیادی، 
تحلیل تکنیکال، استراتژی های خرید و فروش و امثال آن را 
دربرمی گیرد و برای اشخاصی توصیه می شود که عالقه مند 
به فعالیت تخصصی در این عرصه هستند. الزم به ذکر است 
که سواد مالی شیوه دوم را به عنوان یک توصیه خاص برای 
همه مطرح نمی کند؛ زیرا در کنار این که موضوع مزبور نیاز 
به یادگیری کامل دارد، ممکن است که سایر ابعاد زندگی 

اشخاص نیز تحت شعاع قرار بگیرد.
به نظر می رسد با توجه به افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه 
در ایران مهم ترین اقداماتی که الزم اس��ت ارکان نظارتی 

س��واد مالی یک سیستم است 

ک��ه زی��ر سیس��تم ها و اج��زای 

گوناگونی دارد و معموالً هرکدام 

از اف��راد فع��ال در ی��ک عرصه 

خاص، یک بع��د از آن را پررنگ 

کرده و روی آن متمرکز می شوند.
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مانند س��ازمان بورس و اوراق به��ادار و نهادهای اجرایی 
که در این زمینه فعال هس��تند انجام دهن��د در وهله اول 
سیاست گذاری و قانون گذاری است، به این معنا که این 
نهادها می توانند به بیانی زمین بازی را برای مؤسس��ات 
بخش خصوصی و اشخاصی که می خواهند در زمینه سواد 
مالی فعالیت داشته باشند، طراحی و آماده کنند. طراحی 
زمین بازی و تعیین قانون و قواعد به این معنا نیس��ت که 
نهادهای نظارتی و تنظیم گر خود مستقیماً در عرصه آموزش 
فعالیت کنند، بلکه این کار می تواند به بخش خصوصی 
واگذار شود تا در چارچوبی که مقام ناظر، سیاست گذار و 
قانون گذار تعیین کرده اند به فعالیت بپردازند. شایان ذکر 
است که چنین اقدامی می تواند از جهت افزایش کیفیت 
آموزش سواد مالی و میزان بازدهی و کارایی نیز مفید باشد.

همچنین الزم است که تمام اقش��ار جامعه یک سطحی از 
دانش عمومی موردنیاز را که فرابگیرند که به یک درک کلی 
از بازارهای مالی و تفاوت بین بازارها دست یابند؛ به عنوان 
مثال سرمایه گذاری در بورس با سرمایه گذاری در بانک چه 
تفاوتی دارد؟ تفاوت این دو در این اس��ت که در بانک اصل 
سرمایه تضمین می شود؛ اما در بازار سرمایه اصل سرمایه نیز 
در معرض تغییرات قیمتی قرار می گیرد که ممکن اس��ت با 
افزایش مواجه شود و یا کاهش یابد. به نظر می رسد نهاد ناظر 
در این مورد می تواند با اطالع رسانی  امکان ورود داشته باشد.

     با توجه به اینکه اقتصاد کشور در دوران تحریم های 
بین الملل��ی مالی ق��رار دارد، س��واد مالی ت��ا چه حد 

می تواند آسیب های ناشی از آن را پوشش دهد؟

 همان گونه که برای موفقیت در ش��رایطی که ممکن 
اس��ت جنگ نظامی رخ بدهد، پیش بینی شده است که 
افرادی با آمادگی نظامی و دفاعی طی دوره سربازی پرورش 
داده شوند؛ در شرایط کنونی کش��ور ما که به تعبیر مقام 
معظم رهبری در سال هایی که پشت س��ر گذاشته ایم از 
لحاظ اقتص��ادی در جنگ اقتص��ادی و جهاد اقتصادی 
بوده ایم و الزمه جهاد اقتصادی آموزش است، آموزش سواد 
مالی پیش نیاز جهاد اقتصادی است که الزم است به طور 

همه گیر پیگیری شود.
از طرفی س��واد مالی در راس��تای تحقق جهاد اقتصادی 
و کالن نظریه اقتص��اد مقاومتی، می تواند ابعاد مختلفی 
در زمین��ه چگونگ��ی مدیری��ت دخل و خ��رج، چگونگی 
سرمایه گذاری، نگرش یک انسان مسلمان ایرانی نسبت به 
مال و ثروت، اخالق مالی اقتصادی، کارآفرینی و کارمندی 
داش��ته باش��د. به عنوان صرفاً یک مثال عرض می کنم: 
کارآفرینی لزوماً بد و یا خوب نیست، همان طور که فعالیت 
در شغل کارمندی نیز لزوماً بد یا خوب نیست؛ تبیین اینکه 
آیا بهتر است که یک ش��خص کارآفرین باشد و یا کارمند، 

بر عهده س��واد مالی است؛ چراکه در این حوزه می توان با 
توجه به مأموریت و رسالت هر فرد و همچنین شخصیت و 
روحیاتش به وی شغل کارآفرینی، کارمندی، کار پاره وقت،  
کار خویش فرمایی و یا کار پروژه ای را پیشنهاد داد؛ گفتنی 
است که این موارد در بحث »کار و درآمد« سواد مالی مطرح 
می شوند. در همین رابطه تبیین و تشریح این موارد می تواند 
آحاد مردم کشور را توانمند سازد تا بتوانند نقش خود را در 

جهاد اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی مشخص کنند.
چراکه اگرچه در گذشته ش��غل کارمندی از این جهت 
که امنیت شغلی داشته است و به نوعی خدمت به کشور 
محسوب می ش��ده است، بسیار مورد تشویق واقع بوده 
است، اما در دوره های جدیدتر این کارآفرینی است که 
مفهوم واالیی پیدا کرده است. در حالی که بر پایه سواد 
مالی انتخاب ش��غل پیش از هر عاملی به شخصیت هر 
فرد بستگی دارد. اگر شخصی توانست سازمان، شرکت 
دولتی و یا ش��رکتی خصوصی را پیدا کند که در جهت 
اهداف و رس��الت های وی مأموری��ت دارد می تواند به 
اس��تخدام آن دربیاید تا از یک س��و اهداف آن سازمان 
و یا ش��رکت را پیش ببرد و از دیگر س��و در جهت تحقق 
مأموریت و رسالت خود تالش کند. از طرفی سواد مالی 
به فردی که روحیه کارآفرینی، ش��خصیت کارآفرینی و 
دیگر پارامترهای کارآفرین��ی را دارد توصیه می کند که 

کارآفرینی داشته باشد.
به عنوان جمع بندی این س��ؤال، س��واد مالی می تواند با 
تبیین و شفاف سازی این تیپ سؤاالت و ابهامات به وسيله 
آموزش، دانش و ارتقای مهارت ها کمک کند که هر شخصی 
در جامع��ه جایگاه و نق��ش خ��ودش را در تحقق اقتصاد 

مقاومتی و جهاد اقتصادی ایفا می کند.

در ایران مهم ترین اقداماتی که 

الزم اس��ت ارکان نظارتی مانند 

س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 

و نهاده��ای اجرایی ک��ه در این 

زمینه فعال هستند انجام دهند 

در وهله اول سیاس��ت گذاری و 

قانون گذاری است.

 پانویس ها
1.  The President's Advisory Council on 
Financial Literacy
2 . The Organization for Economic Co-
operation and Development
3 . International Network on Financial 
Education
4 . International Organization of Securities 
Commissions
5 . Kapoor
6 . Garman

7 . عالقه مندان می توانن��د به کتاب»مدیریت مالی 
شخصی مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری« به تألیف 
محمدرضا سیمیاری و منتشر شده توسط انتشارات 

دانشگاه جامع امام حسین )ع( مراجعه نمایند.
8 . Hazel Kyrk



گفت وگوي ويژه

آذر مـاه 441400
شـمـاره 197

الزم نیست چرخ را دوباره اختراع کنیم
ارتقای سواد مالی در کشور بر پایه تجربیات کشورهای موفق

 امروزه یکی از اصلی ترین مس��ائل اقتصادی مردم، موضوع حفظ ارزش دارایی هایش��ان است و همگی به دنبال یافتن شیوه صحیح 

س��رمایه گذاری برای آینده خود و فرزندانشان هس��تند. از طرفی به نظر می رسد که ارتباطی مثبت میان ارتقای سطح سواد مالی در 

یک کشور، افزایش استقبال از بازارهای مالی و همچنین ایجاد رشد اقتصادی وجود دارد. بر این اساس ارتقای سواد مالی افراد می تواند ضمن 

منتفع سازی آن ها از مزایای سرمایه گذاری در بازار سرمایه، مقدمات تحصیل رشد اقتصادی مثبت را نیز برای کشور ایجاد کرد.

ماهنامه بورس در گفتگویی اختصاصی با آقای دکتر امیر تقی خان تجریش��ی، رئیس هیئت مدیره ش��رکت ب��ورس اوراق بهادار تهران ضمن 

پرداختن به مس��ئله ارتقای سطح سواد مالی در کشور از کانال استفاده از تجربیات کش��ورهای موفق در این زمینه، برای مخاطبین ماهنامه 

دورنمایی از بازار سرمایه، به عنوان تکمیل کننده پازل بازارهای مالی و در مرحله بعد اقتصاد کشور ترسیم کرده است.

عضو هیئت تحریریه
مریم نبی پور

  جناب آقای دکتر تجریش��ی، ش��ما سطح سواد 
مالی را در کشور چگونه ارزیابی می کنید؟

 س��واد مالی، یکی از مهم ترین سطوح سواد است 
که در تعاریف »یونس��کو« به عنوان یک��ی از ضروریات 
شش گانه س��واد برای انس��ان هایی که در قرن 21 ام 

زندگی می کنند مطرح می شود. از طرفی طبق تعریفی 
که »سازمان همکاری و توس��عه اقتصادی« ارائه کرده 
است، سواد مالی به نوعی از سواد گفته می شود که در 
آن، مفاهیمی چون دانش و درک مفاهیم و مخاطرات 
مالی، مهارت ها، انگیزش و همچنین اطمینان برای به 
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کار بستن آن ها جهت اتخاذ تصمیم های اثربخش در 
طیفی از حوزه های مالی، در راستای بهبود رفاه جامعه 
و توانمندس��ازی افراد در جهت مش��ارکت در زندگی 

اقتصادی تعریف شده است.

    آیا در رابطه با سطح سواد مالی در کشور آماری 
در دس��ترس اس��ت؟ این آم��ار را چگون��ه ارزیابی 

می کنید؟

 بررس��ی مطالعات انجام ش��ده توس��ط س��ازمان 
همکاری و توسعه اقتصادی )OECD(، نشان می دهد 
که سطح سواد مالی در ایران کمتر از 24 درصد است 
و در واقع در جایگاهی قرار دارد که به حمایت، آموزش، 
فرهنگ سازی و توسعه توسط نهادهای ذی ربط در این 
ح��وزه نیاز اس��ت؛ بنابراین بهتر اس��ت ک��ه در بخش 
آموزش های ابتدایی و عمومی کشور، افزایش در میزان 

آموزش سواد مالی را در نظر بگیریم.

    چه راهکارهایی برای ارتقای س��طح سواد مالی 
در کشور پیشنهاد می کنید؟

 تا ب��ه امروز، افراد بس��یاری در خص��وص ضرورت 
توسعه س��واد مالی صحبت کرده اند و اقدامات خوبی 
نیز در این زمینه انجام شده است، اما آنچه در این مسیر 
نیاز به تبیین دارد این است که قرار نیست به اصطالح 
»ما چرخ را دوباره اختراع کنیم«، چراکه در حال حاضر 
کشورهای توسعه یافته و کش��ورهایی که دارای سطح 
مناسبی از سواد مالی هس��تند استفاده از روش های 
مدونی را تجربه کرده اند. از طرفی در رابطه با روش ها 
و استراتژی های موردنیاز جهت توسعه سواد مالی، در 
داخل کشور و سایر کش��ورها نیز پژوهش هایی انجام 

شده است و می توانیم از آن ها بهره ببریم.

  جناب دکتر تجریش��ی اگر موافق هس��تید، به 
تبیین موارد موردنیاز در این رابطه بپردازید.

 طبعًا آنچه در وهله اول از اهمیت باالیی برخوردار 
است، تدوین چارچوبی مناس��ب جهت آموزش سواد 
مالی از س��نین پایی��ن و همچنین ارائ��ه آموزش های 
ابتدایی است، به گونه ای که حداقل میزان سواد مالی 
که طبق اس��تانداردهای جهانی تعریف  ش��ده است، 
همزمان با اخذ مدرک دیپلم به افراد آموزش داده شده 
باشد، از طرفی این مورد به نحوی اجرایی شود که برای 
آحاد مردم قابلیت استفاده داش��ته باشد. سپس الزم 
است برنامه ریزی هایی برای میزان سواد مالی موردنیاز 
آن ها با توجه به رشته ای که برای تحصیل در دانشگاه ها 
انتخاب می کنند، نوع مهارتی که به سراغ آن می روند 

و یا نوع ش��غلی که انتخاب می کنند ص��ورت بگیرد تا 
مبانی مرتبط با س��رفصل هایی چون پس انداز، بیمه و 
سرمایه گذاری به درستی آموزش داده شوند و برای فرد 

و خانواده اش کارایی الزم را داشته باشد.

    اگر بخواهید مشخصاً به یکی از مهم ترین موارد 
موردنی��از پیرامون آموزش س��واد مالی در کش��ور 

بپردازید، آن مورد کدام است؟

 از نظر بن��ده یکی از مهم ترین م��وارد موردنیاز در 
آموزش س��واد مالی در ایران، موضوع سطح ریسک و 
میزان بازده است، چراکه طبعًا هراندازه سطح ریسک 
در س��رمایه گذاری افزای��ش پی��دا کند، می��زان بازده 
انتظ��اری نی��ز افزایش خواه��د یاف��ت و بالعکس، در 
سرمایه گذاری هایی با میزان ریسک کمتر، میزان بازده 
مورد انتظار نیز کاهش خواهد داشت. بر این اساس، 
هر اندازه که میزان بازده سرمایه گذاری انتظاری بیشتر 
ش��ود، میزان ریس��ک و به دنبال آن میزان پیچیدگی 
س��رمایه گذاری نیز بیشتر خواهد ش��د، بنابراین این 
موضوع به دانش مالی و تحلیل بیش��تری نیاز دارد که 
اکثری��ت اف��راد از آن بهره مند نیس��تند؛ در این موارد 
موضوع مدیریت دارایی و روش های آن مطرح می شود.

    در راستای توسعه س��طح سواد مالی در کشور 
چه پیشنهادهایی دارید؟

 موضوع استفاده از روش سرمایه گذاری غیرمستقیم 
یکی از مهم ترین موضوع ه��ای قابل توجه در رابطه با 
توسعه سطح سواد مالی می باشد که الزم است توسط 
سیاس��ت گذاران حوزه بازار س��رمایه، مورد توجه قرار 
بگی��رد. اس��تفاده از روش ه��ای س��رمایه گذاری 
غیرمس��تقیم، مانع از بروز رفتارهای هیجانی در حوزه 
س��رمایه گذاری ش��ده و تا حد زی��ادی از وارد ش��دن 
ضررهای هنگفتی که ممکن است به نارضایتی فردی 

و اجتماعی منجر شود، جلوگیری می کند.

    در همی��ن رابطه، نقش و اهمیت بازار های مالی 
در اقتصاد کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

 می توان گفت مادامی که از اهمیت بازارهای مالی 
غافل هستیم نمی توانیم منتظر ایجاد تغییراتی مثبت 
در میزان رش��د و توس��عه اقتص��ادی باش��یم، اما اگر 
بخواهی��م به توس��عه و افزایش می��زان تولید ناخالص 
داخلی و س��طح بهره وری در بخ��ش تولید و همچنین 
کاهش میزان وابستگی به س��ایر اقتصادها بر مبنای 
اصول اقتصاد مقاومتی بنگریم، الزم است که پیش از 

هر اقدامی بازارهای مالی را تقویت کنیم.

م��وارد  از مهم تری��ن  یک��ی 

موردنیاز در آموزش سواد مالی 

در ایران، موضوع سطح ریسک 

و می��زان ب��ازده اس��ت، چراکه 

طبعاً هراندازه س��طح ریسک 

در سرمایه گذاری افزایش پیدا 

کند، می��زان بازده انتظاری نیز 

افزایش خواهد یافت.
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امروزه کشورهایی توانس��ته اند در حوزه اقتصادی رشد 
بیشتری داشته باشند که در اجرایی کردن راهکارهای 
نوین تأمین مالی پیشگام بوده اند، بر این اساس توسعه 
ابزارهای تأمین مالی مانند انتشار انواع اوراق مشارکت 
و صکوک اس��المی در بازار سرمایه، در این زمینه گامی 
مؤثر است. در اقتصادهایی که از بازار های مالی نسبتًا 
پیش��رفته ای برخوردار هستند، بازار س��رمایه در تأمین 
مالی بنگاه ه��ا نقش فزاینده ای ایف��ا می کنند. این در 
حالی است که در اکثر کشورهای درحال توسعه سیستم 
مالی بانک مح��ور، آن هم به دالیلی چ��ون برنامه ریزی 
توسط دولت مرکزی، تأمین نقدینگی و ایجاد اطمینان 
در نظام پرداخ��ت نقش اصلی را در نظام مالی کش��ور 
ایفا می کند. در این کشورها بازار سرمایه فاقد ابزارهای 
مال��ی کافی بوده، میزان منابع س��رمایه گذاری ش��ده 
به نسبت محدود اس��ت و قیمت های اس��می و واقعی 
دارایی ها نوس��ان بسیاری دارند، از این رو برای افزایش 
میزان نقش آفرینی بازار س��رمایه که به طور مس��تقیم و 
بدون واسطه به بخش مولد اقتصاد کشور کمک خواهد 
کرد، ضروری اس��ت که بازار سرمایه و بازار پول همچون 
دو بال الزم برای پرواز پتانسیل های اقتصاد مولد کشور، 
در کنار یکدیگر نقش آفرینی مکملی داش��ته باش��ند. 
توس��عه بازار سرمایه باعث می ش��ود که عالوه بر فراهم 
آمدن گزینه های مالی بیش��تر ب��رای بنگاه هایی که در 
جستجوی منابع هستند، تخصیص منابع نیز به صورت 

کاماًل هدف گذاری شده، انجام شود.
نحوه اثرگذاری بازار سرمایه بر رشد اقتصادی در دهه های 
اخیر هم��واره کانون توجه برخ��ی از اقتصاددانان بوده 
است. در همین رابطه، برخی اقتصاددانان معتقدند که 
توسعه مالی می تواند از طریق افزایش سطح پس اندازها 
و میزان سرمایه گذاری ها زمینه مناسب جهت تحقق رشد 
مثبت اقتصادی را فراهم کند و برخی دیگر نیز بر انتقال 
تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی از طریق تأثیرات آن 
بر تخصیص بهینه منابع و میزان کارایی س��رمایه تأکید 
دارن��د. البت��ه عوامل مؤثر بر س��اختار بازار س��رمایه در 
کوتاه مدت و بلندمدت در کش��ورهای مختلف متفاوت 
است، در این زمینه مواردی چون میزان سرمایه انسانی، 
تغییرات س��اختاری ایجاد ش��ده در دانش صنایع، نوع 
سیاست گذاری تیم اجرایی دولت ها و نرخ بهره، تأثیرات 

مثبت و معنی داری بر میزان رشد اقتصادی می گذارد.

  موقعیت کنونی بازار س��رمایه را چگون��ه ارزیابی 
می کنید؟

 بازار س��رمایه، پس از تصویب قان��ون اوراق بهادار 
جمه��وری اس��المی و از زمانی که س��اختار نظارتی و 

اجرایی بازارها اعم از ب��ازار اوراق بهادار و بازار کاال به 
شکل امروزی درآمده اس��ت، در سیاست گذاری های 
کالن اقتصادی نقشی جدی داشته است. با این حال، 
طی سال های اخیر که روند مربوط به تعداد اشخاص 
حاضر در این بازار، سیر صعودی داشته اند و به واسطه 
آزادسازی سهام عدالت، کدهای سهامداری زیادی به 
یکباره وارد این بازار شدند، اهمیت بیشتری در راستای 
بهبود ساختار سیاس��ت گذاری اقتصادی کشور پیدا 
کرده اس��ت. به همین منظور گزینه واگذاری اموال و 
ش��رکت های دولتی از طریق س��اختار بازار س��رمایه، 
به صورت جدی در مس��یر خصوصی سازی قرار گرفته 
اس��ت، در این باره، حجم عرضه های دولت��ی در بازار 
س��رمایه افزایش یافته و کاهش دامن��ه قیمت گذاری 
دستوری با استفاده از ابزارهای مربوط به بورس کاال در 
حال انجام است، به صورت خالصه می توان بیان کرد 
که اکن��ون، جایگاه بازار س��رمایه در اقتصاد کش��ور، 
به مثابه محل حل و رفع موانع رش��د اقتصادی اس��ت. 
مضاف بر این، الزم اس��ت توجه ش��ود که بازار سرمایه 
به عن��وان ی��ار مکمل بازار پ��ول، تکمیل کنن��ده پازل 
بازاره��ای مالی بوده و در ش��رایط کنونی، برای رش��د 

اقتصاد کشور اهمیتی بیش از پیش دارد.

     آینده بازار سرمایه را در افق  های زمانی ماهانه، 
فصلی و ساالنه چگونه ارزیابی می کنید؟

 همان طور که مشخص است اقتصاد کشور در حال 
حاضر با نرخ تورم باالیی دست به گریبان است و همواره 
زمانی که اقتصاد یک کشور درگیر تورم باشد، بازارهای 
سهام مستعد رش��د قیمتی خواهند ش��د. اگرچه این 
بازار، تاکنون به دالیلی نظیر ترس س��رمایه گذاران از 
افزای��ش نرخ بهره یا خروج پول ب��ه دلیل میل به خرید 
اوراق با درآمد ثابت در بین افراد مسکوت مانده بود، اما 
س��طح قیمت ها در بازار س��هام همچون فنری فشرده 
اس��ت که در آینده ای نه چندان دور رها خواهد ش��د، 
چراکه به اذعان کارشناسان و تحلیل گران این حوزه، 
هم اکنون اکثریت شرکت های فعال در بازار، از لحاظ 
بنیادی با توج��ه به عملکرد صورت های مالیش��ان در 
نقطه ارزنده ای قرار دارند. حال اگر بخواهیم به س��ایر 
فاکتوره��ا و عوام��ل تأثیرگذار بر بازار س��رمایه در افق 
زمانی میان مدت و بلندمدت اشاره کنیم، الزم است که 
گوشه چشمی نیز به روند مذاکرات، پیرو ایجاد توافق 
جدید و یا بازگش��ت طرفین به برجام داشته باشیم. با 
این حال در افق های زمانی ماهانه و فصلی با توجه به 
این که مواردی نظیر احیای توافق بین المللی، بودجه 
سال 1401 و همچنین برنامه های اقتصادی دولت که 

جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد 

کشور، به مثابه محل حل و رفع 

موانع رشد اقتصادی است.
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عمومًا در بودجه منعکس می ش��وند، ب��ا ابهاماتی در 
رابطه با بازار سرمایه همراه اس��ت، احتمااًل این موارد 

زودتر از 2 تا 3 ماه آینده روشن نمی شوند.
بنابرای��ن احتم��ال می دهی��م ک��ه رون��د ب��ازار ب��ا 
افت وخیزهایی ناشی از بروز نااطمینانی مواجه باشد؛ 
اما بعد از این دوره زمان��ی، ابهامات پیش روی فعاالن 
بازار مرتفع ش��ده و در ادامه با توجه به نزدیک شدن به 
آستانه فصل مجامع شرکت ها، پیش بینی می شود که 
بازار بتواند روند خوبی در پیش گرفته و سطح اطمینان 

معامله گران را افزایش دهد.

     عملکرد بازار سرمایه را در حوزه تأمین مالی، به عنوان 
اصلی ترین کارکرد آن چگونه ارزیابی می کنید؟

 بررس��ی آماری اوراق منتشرش��ده طی یک س��ال 
اخیر، حاکی از آن است که معادل 11/5 درصد از اوراق 
منتشرش��ده مربوط به بخش غیر دولتی بوده اس��ت. 
حجم ریالی میزان کل اوراق بدهی منتشره نیز بالغ بر 
2.847 ه��زار میلیارد ریال بوده که رقم چش��مگیری 
نس��بت ب��ه س��ال های پیش��ین اس��ت. با ای��ن حال 
نقش آفرینی بخش غیردولتی با استفاده از ظرفیت های 
تأمین مالی بر پایه سرمایه و بدهی می تواند روند رو به 
رشد داشته باشد. در حوزه روش های مبتنی بر بدهی 
مس��لمًا اس��تفاده از اوراق مش��ارکت و ان��واع صکوک 
اس��المی می تواند با توج��ه به کارک��رد و تخصص هر 
صنعت و نیاز بنگاه اقتصادی مثمر ثمر باشد که از انواع 
آن می توان به اوراق استصناع، جعاله، رهنی، وکالت، 
خری��د دی��ن، مرابحه و ... اش��اره کرد؛ ام��ا هم اکنون 
اس��تفاده صنای��ع مختل��ف در ای��ن ح��وزه، چن��دان 
رضایت بخش نیس��ت که می تواند با ایجاد سهولت در 
بوروکراسی مربوط به روند انتشار اوراق و فرهنگ سازی 
برای ورود صنایع و شرکت ها به این بخش، فاصله خود 

را از بخش دولتی انتشار اوراق کاهش دهد.
از سوی دیگر استفاده از انواع روش های مبتنی بر سرمایه 
نظیر افزایش سرمایه، راه اندازی صندوق های پروژه و یا 
زمین و ساختمان، راه اندازی شرکت های سهامی عام و 
در س��اده ترین حالت، عرضه سهام به بازار نیز می تواند 
ب��رای تأمی��ن مالی تم��ام بخش ها به خص��وص بخش 
غیردولتی به منظور تأمین مالی مورداستفاده قرار بگیرد.

     از دی��دگاه ش��ما چالش های موجود در مس��یر 
تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کدام اند؟

 اگر چالش موجود در مسیر تأمین مالی را کم بودن 
س��هم بخش غیردولت��ی از تأمین مالی انجام ش��ده از 
طریق بازار س��رمایه قلمداد کنیم، چندین دلیل برای 

آن وج��ود دارد. دلیل اول، نبود آگاهی از بس��یاری از 
مس��یرهای تأمین مالی از طریق بازار س��رمایه است، 
همان طور که گفته ش��د هم اکنون روش های متنوعی 
برای تأمین مالی بر پایه بدهی و سرمایه وجود دارد که 
متأس��فانه بس��یاری از فعاالن بنگاه های اقتصادی از 

آن ها آگاهی کافی ندارند.
بنابراین در ابتدای امر الزم است که در رابطه با ظرفیت های 
موجود آگاه سازی انجام ش��ود. در گام بعدی بهتر است 
اس��تفاده از ظرفیت های تأمین مالی بازار سرمایه، برای 
بنگاه های اقتصادی س��هل الوصول شده و دسترسی به 
آن ها آس��ان تر شود. در همین رابطه، در بسیاری از موارد 
شاهد بوده و هستیم که بوروکراسی طوالنی و الزام ارائه 
ضمانت های بانکی سفت وسخت موجب دل زدگی فعاالن 
اقتصادی برای استفاده از این مسیر می شود. ایجاد یک 
نظام مالی کارآمد ک��ه در آن برای ش��رکت ها رتبه بندی 
اعتباری صورت گرفته شود و این آمار با پویایی و هماهنگی 
به روز  شوند، می تواند به انتشار بیش ازپیش اوراق تأمین 

مالی توسط بخش غیردولتی منجر شود.
در مراحل بعدی الزم است که برنامه ریزی برای تأمین مالی 
شرکت های کوچک و متوسط و همچنین تأمین مالی بر پایه 
ارز )مانند انتشار اوراق ارزی( نیز در دستور کار قرار بگیرد.

     به نظر شما بازار سرمایه چگونه از بازار ارز متأثر 
خواهد شد؟

 نوس��انات ن��رخ ارز به دو ص��ورت بر بازار س��رمایه 
تأثیرگ��ذار اس��ت. تأثی��ر اول به ص��ورت مس��تقیم بر 
شرکت هایی است که یا صادرکننده بوده و درآمد ارزی 
دارند و یا واردکننده کاالهای پایه هستند و هزینه های 
آن ها ارزی می باش��د، الزم به ذکر است که هزینه ها و 
درآمدهای ارزی این نوع شرکت ها از تغییرات نرخ ارز 
نیمایی تأثیر می پذیرد. نگاهی به سایر صنایع بورسی 
نشان می دهد که میزان سودآوری شرکت هایی چون 
ش��رکت های خدماتی از قبی��ل گروه رایان��ه، بانکی، 
بیمه ای و ارتباطی به نرخ ارز وابس��تگی کمتری دارد. 
البت��ه در بخش بانک��ی، درآمد تس��عیر ارزی آن ها نیز 
متناس��ب با نوس��انات نرخ ارز نوس��ان پیدا می کند. 
همچنین نباید از تأثیرگذاری غیرمستقیم نوسانات نرخ 
ارز که به صورت رش��د بر س��طح عموم��ی قیمت ها اثر 

می گذارد، غافل شویم.

  کس��ری بودج��ه دولت چگون��ه می توان��د بازار 
سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد؟

اساساً کسری بودجه به این معنی است که دولت یا بیشتر 
از سطح درآمد خود، مخارج داشته است و یا هزینه هایی را 

روش های متنوعی برای تأمین 

مالی ب��ر پایه بدهی و س��رمایه 

وجود دارد که متأسفانه بسیاری 

از فعاالن بنگاه های اقتصادی از 

آن ها آگاهی کافی ندارند.
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متحمل شده است که برای آن ها درآمدی در نظر نگرفته 
اس��ت. ش��اید در نگاه اول این دو موضوع به یک مفهوم 
اشاره داشته باشند، اما بازخوانی این عبارت در آنچه که 
طی سالیان اخیر برای دولت ها اتفاق افتاده و درآمدهایی 
نظی��ر درآمدهای نفتی ب��ه دلیل تحریم ه��ای ظالمانه 
کاهش یافته، جای تأمل دارد؛ بنابراین هرچند از افزایش 
درآمدهای نفتی دولت افق روش��نی پی��ش رو داریم، اما 
این مسئله موضوع مغفول ماندن کوچک سازی دولت را 
بیش از پیش مهم جلوه می دهد؛ بنابراین سیاست گذار 
در افق زمانی بلندمدت می تواند جهت کوچک س��ازی 
دولت و کاهش هزینه های جاری آن و به تبع آن پایین آمدن 

احتمال کسری بودجه دولت برنامه  داشته باشد.
در شرایط موجود که بودجه دولت با کسری مواجه بوده 
اس��ت چندین راه برای حل آن ها وج��ود دارد. یکی از 
آن ها اخذ مالیات از عایدی سرمایه در بازارهای موازی 
است، مورد دیگر، فروش صندوق های سرمایه گذاری از 
دارایی های دولت در بازار سرمایه و دیگری انتشار اوراق 
است. در صورتی که دولت بخواهد کسری بودجه خود 
را از طری��ق دریافت عوارض و مالی��ات از فعالیت های 
غیرمولد و قیمت گذاری افزایشی در ورود شرکت های 
حاضر در بازار انجام دهد، ممکن است بر بازار سرمایه 
تأثیری منفی داشته باشد. از س��وی دیگر در صورتی 
که دولت بخواهد کس��ری بودجه خ��ود را با تمرکز باال 
بر انتش��ار اوراق جب��ران کند، این موض��وع می تواند 
موجب افزایش نرخ بهره ش��ده و بر بازار س��رمایه تأثیر 
منفی داشته باش��د. اگرچه این موضوع مربوط به بازه 
زمانی کوتاه مدت اس��ت و این مسئله با توجه به فاصله 
زیاد میان نرخ بهره و ن��رخ تورم انتظاری، در بلندمدت 

اثرگذار نخواهد داشت.

     از دیدگاه شما تغییرات جهانی نرخ کامودیتی ها 
چه ارتباطی با بازار سرمایه دارد؟

در حال حاضر بیش از 60 درصد از ارزش بازار س��هام در 
اختیار ش��رکت های کامودیتی محور قرار دارد، بنابراین 
افزایش قیمت کامودیتی با میزان سودآوری تولیدکنندگان 
کاالهای پایه ارتباط مستقیمی دارد. همچنین باال بودن 
سطح سودآوری این شرکت ها می تواند بخشی از کسری 
مربوط ب��ه نهادهایی نظیر صندوق های بازنشس��تگی 
را جبران ک��رده و از میزان فش��ار اعمال ش��ده بر بودجه 
دولت بکاهد. عالوه بر آن با توجه به این که پرتفوی بخش 
عمده ای از شرکت های سرمایه گذاری و حقوقی های فعال 
در بورس متشکل از شرکت های تولیدکننده کاالهای پایه 
است، باال رفتن میزان سودآوری این شرکت ها، موجب ورود 

منابع مالی بیشتر به بازار سرمایه می شود.

  قیمت گ��ذاری دس��توری در بازاره��ا یک��ی از 
موضوعاتی اس��ت که نه تنه��ا بازار س��رمایه بلکه 

بخش های مختل��ف اقتصاد کش��ور را متأثر کرده 

است. نظر شما در این رابطه چیست؟

تعیین قیمت اصواًل به دو شیوه انجام می شود، شیوه اول 
قیمت گذاری به صورت دستوری و دیگری کشف قیمت 
طی فرآیندهای موجود در بازار آزاد و از طریق ایجاد رقابت 
میان سطوح عرضه و تقاضا خواهد بود. در روش دستوری، 
نهاد ناظری که ماهیت دولتی و یا حاکمیتی دارد، با در 
نظر گرفتن فاکتورهایی که در بسیاری از اوقات به صورت 
اجرایی، ناظر بر تمامی موازین صرفه و صالح تولیدکننده 
و مصرف کننده نیست، صورت می گیرد. به عقیده بنده 
قیمت گذاری به این ش��یوه آفت اقتصاد اس��ت، چراکه 
از یک طرف، از کش��ف قیمت عادالنه در جریان رقابت 
میان دو طرف عرضه و تقاضا جلوگیری می کند و از طرف 
دیگر به ضعیف شدن روند تولید به خصوص برای بخش 
خصوصی و رقابتی منجر می شود. چنین رویکردی سبب 
می شود که بنگاه ها در نهایت از سودآوری فاصله گرفته 
و دچار زیان انباشته شوند، به گونه ای که شرایط دارای 
توجیه اقتصادی، برای تداوم کس��ب وکارهای موجود از 
بین برود. واقعیت این است که این مسیر که در بسیاری 
از کشورهای توسعه یافته و کش��ورهای در مسیر توسعه 
منسوخ شده است، به کوچک شدن کیک اقتصاد و عدم 

توسعه پایدار منتهی خواهد شد.
برای یک بنگاه تولیدی وجود امکان س��ودآوری دلیل 
اصل��ی ادامه حیات به ش��مار م��ی رود. از طرفی برای 
مصرف کننده نهایی و یا خریدار میانی نیز که از خرید 
خود ب��رای تکمیل زنجی��ره تولید اس��تفاده می کند، 
به صرفه بودن قیمت خرید از اهمیت باالیی برخوردار 
اس��ت و همین علت، خود ب��ه اندازه کاف��ی برای دور 
شدن از مس��یر قیمت گذاری دس��توری و استفاده از 

سازوکارهای بازار برای کشف قیمت کافی است.
ب��ه همین منظ��ور در نظام ه��ای اقتص��ادی حاکم بر 
کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، از قیمت گذاری 
دستوری توس��ط نهادهای دولتی و حاکمیتی دوری 
ش��ده و اج��ازه داده می ش��ود که س��ازوکار ب��ازار در 
باب کش��ف قیمت تصمیم گی��ر باش��د. در این میان 
استفاده از ابزارهای مالی نظیر ابزارهای مشتقه نیز به 
پیش بینی پذیر شدن رفتار بازار کمک کرده و در واقع 
چشم انداز وضعیت کسب وکار را برای فعاالن حوزه  های 
مختلف بازارها مش��خص می کند هم اکنون بسترهای 
معامالتی مختلف بورس کاال، یکی از بهترین ابزارهای 
قابل اس��تفاده ب��رای ایجاد فضای رقابتی در س��طوح 

عرضه و تقاضا برای کشف قیمت مطلوب بازار است.

سیاس��ت گذار در اف��ق زمان��ی 

بلندم��دت می توان��د جه��ت 

کوچک س��ازی دول��ت و کاهش 

هزینه ه��ای ج��اری آن و به تب��ع 

آن پایین آمدن احتمال کس��ری 

بودجه دولت برنامه  داشته باشد.
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كارشناس واحد تحلیل كارگزاری بانک صنعت و معدنتحلیل گر ارشد كارگزاری بانک صنعت و معدن
ندا صالحیعلی اسكینی 

بررسی صنعت قند و شکر

 مقدمه

»ش��کر« ماده سفیدی است که به صورت عام، به تمامی مواد شیرین گفته می ش��ود و در دسته بندی کربوهیدرات ها قرار می گیرد. 

این ماده به طور طبیعی در بس��یاری از گیاهان، میوه ها، لبنیات و … و به ویژه در نیش��کر و چغندرقند وجود دارد. حدود 80 درصد از ش��کر 

تولیدی در جهان از نیش��کر و بقیه آن از چغندرقند به دس��ت می آید. چغندرقند در آب وهوای معتدل و نیش��کر در آب وهوای گرمسیری با 

آفتاب و باران فراوان کشت می شود. چغندرقند ساالنه دومرتبه )کشت بهاره و کشت پاییزه( و نیشکر یک مرتبه در سال برداشت می شود. 

مقدار آب مصرفی نیش��کر نیز بیش از دو برابر آب مصرفی چغندرقند اس��ت. در فرآیند تولید شکر، سه محصول به دست می آید که شامل 

مالس، شکر و تفاله خشک می ش��ود. مالس ماده ای مایع شکل است که در صنعت الکل سازی، تولید خمیرمایه، مصارف دام و خوراکی به 

کار می رود. تفاله خشک در صنعت دام پروری استفاده می شود و شکر نیز در تولید محصوالت غذایی، آشامیدنی و دارویی کاربرد دارد.

 روش تولید
ب��رای تولی��د ش��کر ابت��دا چغن��در یا نیش��کر 
کشت شده برداش��ت، به کارخانه منتقل و پس 
از وزن کشی وارد خط تولید می شود. در فرایند 
تولید، نیش��کر یا چغندر تولیدی ابتدا شس��ته 
شده و بعد به صورت خاللی برش داده می شوند. 
خالل های به دست آمده وارد مرحله عصاره گیری 
می شوند. ش��ربت به دس��ت آمده از این مرحله 

ابتدا تصفیه می شود و سپس غلظت آن افزایش 
می یاب��د. مرحله بع��د مرحله کریستال س��ازی 
اس��ت که در این بخش ش��ربت گرم می شود و 
بعدازآن که مخلوط به حالت اش��باع رسید به آن 
پودر شکر اضافه می ش��ود تا کریستال تشکیل 
ش��ود. بعدازآن در مرحله س��انتریفیوژ، شربت 
داخل یک س��بد توری ش��کل ریخته می شود و 
به علت باال بودن سرعت، پساب خارج می شود 

و کریس��تال ش��کر بر روی توری باقی می ماند. 
)در این مرحله مایع حاصل ش��ده همان مالس 
اس��ت.( کریستال شکر به دس��ت آمده مرطوب 
است و الزم است که برای دستیابی به محصول 
نهایی خشک ش��ود. در آخر، ش��کر تولیدشده 
وارد انبار می شود و پس از بسته بندی به فروش 
می رسد. در شکل 1 نمایی از فرایند تولید شکر 

نشان داده  شده است.



تحلیل صنعت

نـخـســـتـیـن رســانـه
51بـازار ســرمـایـه ایـران

 نگاهی به صنعت شکر در جهان
میزان تولید و مصرف شکر جهانی در حدود 188 میلیون تن و مقدار ذخایر نگهداری شده ساالنه در حدود 75 میلیون تن است. در نمودار 1 روند تغییرات میزان تولید، 

مصرف و همچنین ذخایر شکر در جهان نشان داده  شده است.

شکل 1- دیاگرام تولید شکر

 

 شکردیاگرام تولید  -1 شکل

 در جهان شکرنگاهی به صنعت 
ذخایر همچنین تولید، مصرف و یزان روند تغییرات م 1میلیون تن است. در نمودار  75شده ساالنه در حدود نگهداریمقدار ذخایر  و تن ونیلیم 188 در حدود یشکر جهانتولید و مصرف میزان 

 است. شده دادهشکر در جهان نشان 

 

منودار 1- مقدار تولید، مرصف و ذخایر جهانی )برحسب میلیون تن(

 

 میلیون تن(برحسب ) مقدار تولید، مصرف و ذخایر جهانی -1 نمودار

 جهان منتخب یکشورها در شکر مصرف و دیتول تیوضع به ینگاه
 جهان هستند. صنعت قند و شکرتولید در گامان پیشبرزیل و هند بر پایه نیشکر است.  شکر، تولید جهانیاز درصد  80تر ذکر شد طور که پیششود و همانکشور جهان تولید می 120شکر در 

 است. شده دادهنشان  2تولید کشورهای پیشروی صنعت در نمودار آمار مربوط به میزان 
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 نگاهی به وضعیت تولید و مصرف شکر در کشورهای منتخب جهان
شکر در 120 کشور جهان تولید می شود و همان طور که پیش تر ذکر شد 80 درصد از تولید جهانی شکر، بر پایه نیشکر است. برزیل و هند پیش گامان تولید 

در صنعت قند و شکر جهان هستند. آمار مربوط به میزان تولید کشورهای پیشروی صنعت در نمودار 2 نشان داده  شده است.

س��رانه مصرف جهانی ش��کر در حدود 24/5 کیلوگرم گزارش  شده اس��ت. س��رانه مصرف ایران در حدود 30 کیلوگرم و میزان مطلوب مصرف این ماده 15 

کیلوگرم است.

با توجه به جمعیت باالی هند، این کش��ور بیشترین حجم مصرف شکر را به خود اختصاص داده و پس ازآن، کشور چین در جایگاه دوم قرار دارد. در نمودار 3 

میزان مصرف کشورهای منتخب در سال 2019 نشان داده  شده است.

منودار 2- میزان تولید شکر در کشور های منتخب در سال 2019 میالدی )بر حسب میلیون تن(

 

 تن(میلیون بر حسب ) میالدی 2019در سال  های منتخبتولید شکر در کشورمیزان  -2 نمودار

 کیلوگرم است. 15کیلوگرم و میزان مطلوب مصرف این ماده  30است. سرانه مصرف ایران در حدود  شده گزارشکیلوگرم  5/24سرانه مصرف جهانی شکر در حدود 

در  مصرف کشورهای منتخبمیزان  3در نمودار  چین در جایگاه دوم قرار دارد.، کشور ازآنپسبا توجه به جمعیت باالی هند، این کشور بیشترین حجم مصرف شکر را به خود اختصاص داده و 
 است. شده دادهنشان  2019سال 
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منودار 3- مقدار مرصف شکر در کشور های منتخب در سال 2019 میالدی )بر حسب میلیون تن(

 
 تن(میلیون بر حسب ) میالدی 2019در سال  منتخب یهاشکر در کشور مقدار مصرف -3 نمودار

برترین واردکنندگان  5برترین صادرکنندگان و در نمودار  4را به خود اختصاص داده است و چین نیز در واردات شکر رتبه اول را دارد. در نمودار  صادرکنندهکشور  ترینبزرگدر تجارت جهانی شکر، برزیل جایگاه 
 کنید.مشاهده می 2019در سال شکر در جهان را 
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 روند تغییرات قیمت شکر جهانی
در نمودار 6 روند تغییرات قیمت شکر خام نیویورک نشان داده  شده است. در اوایل سال 2020 میالدی با شروع بحران کرونا و کاهش تقاضا، قیمت جهانی شکر از 
محدوده 348 دالر به ازای هر تن تا محدوده 200 دالر کاهش پیدا کرد. با بهبود تدریجی سطح تقاضا، قیمت این محصول یک رالی صعودی را آغاز کرد و توانست 
تمام افت قیمتی ناشی از شیوع ویروس کرونا را جبران کند. در سال 2021 میالدی قیمت  شکر از حدود 341 دالر در هر تن در ابتدای سال، به حدود 427 دالر در 

اواخر ماه اکتبر افزایش پیدا کرده است. این افزایش قیمت محصول درنتیجه دو دلیل عمده صورت گرفته است:
1. درحالی که انتظار می رفت در سال های 2021 تا 2022 میالدی، تولید در کشور برزیل به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده و صادرکننده در جهان، افزایش پیدا کند؛ 
اما با توجه به وقوع خشک سالی میزان آن با کاهش مواجه شد. به گونه ای که در برخی مناطق این کشور، میزان تولید معادل حدود 60 درصد از تولید سال 2020 

میالدی بوده است. الزم به ذکر است که افت سطح تولید در برزیل به سود کشور هند تمام  شده است.
2. مشکالت لجستیکی مانند افزایش کرایه کشتی ها، کمبود کانتینر و همچنین بسته شدن بندرها

انتظار می رود رشد قیمت جهانی شکر در سال بعد نیز ادامه پیدا کند. میزان شکر خام در دسترس برای صادرات، در فصل چهارم 2021 میالدی، کاهش پیدا خواهد 
کرد. انتظار می رود میزان کمبود شکر تا پایان 2021 میالدی به رقم یک  میلیون تن برسد اما تا پایان ماه سپتامبر 2022، میزان کسری کاهش پیدا خواهد کرد.

در تجارت جهانی ش��کر، برزیل جایگاه بزرگ ترین کشور صادرکننده  را به خود اختصاص داده اس��ت و چین نیز در واردات شکر رتبه اول را دارد. در نمودار 4 

برترین صادرکنندگان و در نمودار 5 برترین واردکنندگان شکر در جهان را در سال 2019 مشاهده می کنید.

منودار 4- میزان صادرات شکر در کشورهای منتخب صادرکننده در جهان در سال 2019 میالدی )بر حسب بر حسب میلیون تن(

 

 تن(بر حسب میلیون بر حسب )میالدی  2019در سال جهان  در هصادرکنندمنتخب میزان صادرات شکر در کشورهای  -4 نمودار

 

 تن(میلیون بر حسب )میالدی  2019در سال در سال در جهان  هواردکنندمیزان واردات شکر در کشورهای منتخب  -5 نمودار
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منودار 5- میزان واردات شکر در کشورهای منتخب واردکننده در جهان در سال 2019 میالدی )بر حسب میلیون تن(

 

 تن(بر حسب میلیون بر حسب )میالدی  2019در سال جهان  در هصادرکنندمنتخب میزان صادرات شکر در کشورهای  -4 نمودار

 

 تن(میلیون بر حسب )میالدی  2019در سال در سال در جهان  هواردکنندمیزان واردات شکر در کشورهای منتخب  -5 نمودار
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منودار 6- روند تغییرات قیمت شکر خام نیویورک )بر حسب دالر به ازای هر تن(

 
 تن( هر به ازایدالر بر حسب قیمت شکر خام نیویورک )روند تغییرات  -6 نمودار

 جهان درو چغندرقند  شکرینبرترین کشورهای تولیدکننده 
نیز برترین  8است. در نمودار  شده دادهنشان  7تولید ماده اولیه نیشکر، به ترتیب در جایگاه اول و دوم قرار دارند. حجم تولید برترین تولیدکنندگان نیشکر جهان در نمودار  درزمینهکشورهای برزیل و هند 

 د.نو ایران در جایگاه یازدهم قرار دارترتیب در جایگاه اول و دوم  روسیه و فرانسه بهکشورهای  . در این رابطه،کنیدرا مشاهده می چغندرقندتولیدکنندگان 
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منودار 7- برترین کشورهای تولیدکننده نیشکر در سال 2019 میالدی )بر حسب میلیون تن(

 
 میلیون تن(بر حسب )میالدی  2019در سال  شکرین تولیدکننده یکشورها نیبرتر -7 نمودار

 

 میلیون تن(بر حسب )میالدی  2019 در سال چغندرقند تولیدکننده یکشورها نیبرتر -8 نمودار
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 برترین کشورهای تولیدکننده نیشکر و چغندرقند در جهان
کشورهای برزیل و هند درزمینه تولید ماده اولیه نیشکر، به ترتیب در جایگاه اول و دوم قرار دارند. حجم تولید برترین تولیدکنندگان نیشکر جهان در نمودار 7 

نشان داده  شده است. در نمودار 8 نیز برترین تولیدکنندگان چغندرقند را مشاهده می کنید. از  منظر توليد چغندر قند، کشورهای روسیه و فرانسه به ترتیب 

در جایگاه اول و دوم و ایران در جایگاه یازدهم قرار دارند.
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منودار 8- برترین کشورهای تولیدکننده چغندرقند در سال 2019 میالدی )بر حسب میلیون تن(

 
 میلیون تن(بر حسب )میالدی  2019در سال  شکرین تولیدکننده یکشورها نیبرتر -7 نمودار

 

 میلیون تن(بر حسب )میالدی  2019 در سال چغندرقند تولیدکننده یکشورها نیبرتر -8 نمودار
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منودار 9- میزان تولید شکر در ایران به تفکیک ماده اولیه مرصفی )بر حسب هزار تن(

 در ایرانشکر نگاهی به وضعیت تولید و تقاضا 
آمار جهانی سهم تولید شکر با  برخالفاما ؛ برخوردار است شکریمحصول چغندرقند و ن 2شکر از هر  دیتول طیشرااز  ،ییایو عرض جغراف یمیتنوع اقل از نظراست که  جهان کشور هفتیکی از  رانیا

 درقرار ندارد.  یخوب تیوضع کشوردر  شکرصنعت  ،یژوتکنول ازنظر .شودیچغندر حاصل م یاز فرآور ،درصد از شکر تولیدی در ایران 60نسبت به نیشکر بیشتر است و در حدود  قندپایه چغندر
میلیون  5/2تا  2شکر حدود مصرف کشور به  ساالنه ازین. هستند فعال کارخانه 36 تنهااین آمار، از که است  شده تأسیس یشکریشکر ن کارخانه 9 و یچغندرشکر  دیکارخانه تول 35 مجموعاً رانیا

 1تا  9/0میلیون تن و ظرفیت تولید شکر با پایه نیشکر نیز بین  1 چغندرقندبا پایه ظرفیت تولید بهاره شکر با توجه به اینکه میلیون تن است.  6/1ساالنه در حدود باشد که مقدار تولید تن می
از اواخر شهریور تا  نیز گیرد و زمان برداشت آنصورت می ماهاردیبهشتاز اوایل اسفند تا  چغندرقندشود. کشت بهاره می تأمینمیلیون تن است. کسری تولید شکر از طریق کشت پاییزه و واردات 

. است ماهشود و دوره برداشت آن از اواخر فروردین تا اواخر خردادانجام می ماهتا اوایل آذر ماهدرصد است. کشت پاییزه چغندر از اواخر شهریور 20تا  16یار چغندر حاصل بین ع ،است آذرماهپایان 
 زهییپا چغندرقندکشت  ریسطح زهزار هکتار و  100کشور بیش از در هاره ب چغندرقندسطح زیر کشت  1399-1400در سال زراعی  درصد است. 16تا  14پاییزه بین  چغندرقندهمچنین عیار 

برآورد شده میلیون تن  1.61در حدود  1400سال دالی شکر در تولید میزان است.  شده دادهک ماده اولیه نشان مقدار تولید شکر در ایران به تفکی 9در نمودار  هزار هکتار بوده است. 20از  شیب
و در  تولید کم شدهمیزان تولید نیشکر، حجم کاهش آن  تبعبهو  سالیخشکوقوع به دلیل  1397، اما در سال اندتولیدات شکر روندی صعودی داشتهمیزان  1396تا  1390های در سال است.
 اهش داشته است.ک شدتبهتولید حجم ، چغندرقند خصوصاًاز محصوالت زراعی  توجهیقابلنیز با وقوع سیل و از بین رفتن بخش  1398سال 

 

 تن( هزاربر حسب ) به تفکیک ماده اولیه مصرفی رانیشکر در ا دیتولیزان م -9 نمودار
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شکر تولیدی از چغندر شکر تولیدی از نیشکر

 نگاهی به وضعیت تولید و تقاضا شکر در ایران
ایران یکی از هفت  کشور جهان است که از نظر تنوع اقلیمی و عرض جغرافیایی، از شرایط تولید شکر از هر 2 محصول چغندرقند و نیشکر برخوردار است؛ اما برخالف 
آمار جهانی سهم تولید شکر با پایه چغندرقند نسبت به نیشکر بیشتر اس��ت و در حدود 60 درصد از شکر تولیدی در ایران، از فرآوری چغندر حاصل می شود. ازنظر 
تکنولوژی، صنعت شکر در کشور وضعیت خوبی قرار ندارد. در ایران مجموعاً 35 کارخانه تولید شکر چغندری و 9 کارخانه شکر نیشکری تأسیس  شده است که از این 
آمار، تنها 36 کارخانه فعال هستند. نیاز ساالنه کشور به مصرف شکر حدود 2 تا 2/5 میلیون تن می باشد که مقدار تولید ساالنه در حدود 1/6 میلیون تن است. با توجه 
به اینکه ظرفیت تولید بهاره شکر با پایه چغندرقند 1 میلیون تن و ظرفیت تولید شکر با پایه نیشکر نیز بین 0/9 تا 1 میلیون تن است، کسری تولید شکر از طریق کشت 
پاییزه و واردات تأمین می شود. کشت بهاره چغندرقند از اوایل اسفند تا اردیبهشت ماه صورت می گیرد و زمان برداشت آن نیز از اواخر شهریور تا پایان آذرماه است. عیار 
چغندر حاصل بین 16 تا 20 درصد است. کشت پاییزه چغندر از اواخر شهریورماه تا اوایل آذرماه انجام می شود و دوره برداشت آن از اواخر فروردین تا اواخر خردادماه 
است. همچنین عیار چغندرقند پاییزه بین 14 تا 16 درصد است. در سال زراعی 1400-1399 سطح زیر کشت چغندرقند بهاره در کشور بیش از 100 هزار هکتار 
و سطح زیر کشت چغندرقند پاییزه بیش از 20 هزار هکتار بوده است. در نمودار 9 مقدار تولید شکر در ایران به تفکیک ماده اولیه نشان داده  شده است. میزان تولید 
دالی ش��کر در سال 1400 در حدود 1.61 میلیون تن برآورد ش��ده است. در سال های 1390 تا 1396 میزان تولیدات شکر روندی صعودی داشته اند، اما در سال 
1397 به دلیل وقوع خشک سالی و به تبع آن کاهش حجم تولید نیشکر، میزان تولید کم شده و در سال 1398 نیز با وقوع سیل و از بین رفتن بخش قابل توجهی از 

محصوالت زراعی خصوصاً چغندرقند، حجم تولید به شدت کاهش داشته است.
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آمار مربوط به حجم تولید چغندر قند و نیشکر ایران در سال های 1390 تا 1399 و برآوردی که از حجم تولید این دو، برای سال 1400 شده است، به ترتیب در نمودار 

10 و 11 نشان داده  شده است.

منودار 10- میزان تولید چغندر در ایران طی سال های 1390 تا 1399 و میزان تولید برآوردی برای سال 1400 )بر حسب میلیون تن(

 است. شده دادهنشان  11و  10به ترتیب در نمودار  شده است، 1400 برای سال ،ی که از حجم تولید این دوو برآورد 1399تا  1390های و نیشکر ایران در سال قند چغندرحجم تولید آمار مربوط به 

 

 

 تن(بر حسب میلیون ) 1400و میزان تولید برآوردی برای سال  1399تا  1390های در ایران طی سال تولید چغندرمیزان  -10 نمودار

 

 تن(بر حسب میلیون ) 1400و میزان تولید برآوردی برای سال  1399تا  1390های در ایران طی سالتولید نیشکر میزان آمار مربوط به  -11 نمودار
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منودار 11- آمار مربوط به میزان تولید نیشکر در ایران طی سال های 1390 تا 1399 و میزان تولید برآوردی برای سال 1400 )بر حسب میلیون تن(

 است. شده دادهنشان  11و  10به ترتیب در نمودار  شده است، 1400 برای سال ،ی که از حجم تولید این دوو برآورد 1399تا  1390های و نیشکر ایران در سال قند چغندرحجم تولید آمار مربوط به 

 

 

 تن(بر حسب میلیون ) 1400و میزان تولید برآوردی برای سال  1399تا  1390های در ایران طی سال تولید چغندرمیزان  -10 نمودار

 

 تن(بر حسب میلیون ) 1400و میزان تولید برآوردی برای سال  1399تا  1390های در ایران طی سالتولید نیشکر میزان آمار مربوط به  -11 نمودار
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شکل 2- اطالعات مربوط به کارخانه های فعال کشور به تفکیک ماده اولیه و میزان ظرفیت اسمی
 است. شده دادهماده اولیه و ظرفیت اسمی روزانه نشان  تأمینهای فعال در صنعت تولید شکر ایران به تفکیک کارخانه 2در شکل  ،در ادامه

 

 ظرفیت اسمیمیزان های فعال کشور به تفکیک ماده اولیه و کارخانهاطالعات مربوط به  -2شکل 

طرح  4تنها ، بینازاینکه  است هزار تن 1،267در حدود این واحدها ظرفیت اسمی  .اندشده رها تمامنیمه صورتبه عمدتاً که داشته وجود شکر دیتول خصوص در طرح 27 تعداد ،کشوراستان  10در همچنین 
 .داشته باشددرصد  30درصد پیشرفتی باالی توانسته است 

های قند و شکر در برخی مناطق سبب شده تا ی فشار رقابتی بیشتر در تولید است. تجمع کارخانهدهندهتر نشاناست. رنگ تیره شده گذاشته، نقشه توزیع تولیدات قند و شکر در ایران به نمایش 3در شکل 
 زنی بیشتری برای فروش محصوالتشان داشته باشند.کشاورزان این مناطق قدرت چانه

شکل 3- نقشه توزیع تولیدات قند و شکر در ایران

 

 رانیقند و شکر در ا داتیتول عینقشه توز -3شکل 

 تر از میزاناکثراً در سطحی پایینتولیدکنندگان  درنتیجه، وجود داردمشکالتی ماده اولیه  تأمینو نیشکر، در برخی از مناطق برای  چغندرقندهمچنین با توجه به نحوه توزیع تولیدات قند و شکر و مناطق کشت 
های شرکت یمواد اولیهبه  یدسترسمیزان  برحسبدر مناطق مختلف،  یفشار رقابت، 4. در شکل هستندهای مجاور ماده اولیه از استان تأمین مندبرخی مواقع برای ادامه فعالیت نیاز فعالیت دارند و درخود ظرفیت 

 یواقع مصرف و یاسم تیظرف زانیم از یاسهیمقا زین 12 نمودار در .دارند هیاول مواد نیتأمبیشتری برای مشکالت اند، نشان داده شدهتر تیره ی که با رنگیاست. مناطق شده گذاشتهتولیدکننده شکر به نمایش 
 شرکت که یاهیاول ماده مقدار زین یواقع مصرف و کند افتیدر شکر دیتول جهت روزانه تواندیم شرکت که است یاهیاول ماده مقدار نشانگر نمودار نیا در یاسم تیظرف. است شده داده نشان کشور یهاکارخانه

 .دهدیم نشان را کندیم افتیدر روزانه

در ادامه، در شکل 2 کارخانه های فعال در صنعت تولید شکر ایران به تفکیک تأمین ماده اولیه و ظرفیت اسمی روزانه نشان داده  شده است.

همچنین در 10 اس��تان کشور، تعداد 27 طرح در خصوص تولید شکر وجود داشته که عمدتاً به صورت نیمه تمام رها شده اند. ظرفیت اسمی این واحدها در حدود 
1,267 هزار تن است که ازاین بین، تنها 4 طرح توانسته است درصد پیشرفتی باالی 30 درصد داشته باشد.

در شکل 3، نقشه توزیع تولیدات قند و شکر در ایران به نمایش گذاشته  شده است. رنگ تیره تر نشان دهنده ی فشار رقابتی بیشتر در تولید است. تجمع کارخانه های 
قند و شکر در برخی مناطق سبب شده تا کشاورزان این مناطق قدرت چانه زنی بیشتری برای فروش محصوالتشان داشته باشند.
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همچنین با توجه به نحوه توزیع تولیدات قند و شکر و مناطق کشت چغندرقند و نیش��کر، در برخی از مناطق برای تأمین ماده اولیه مشکالتی وجود دارد. درنتیجه 
تولیدکنندگان اکثراً در سطحی پایین تر از میزان ظرفیت خود فعالیت دارند و در برخی مواقع برای ادامه فعالیت نیازمند تأمین ماده اولیه از استان های مجاور هستند. 
در شکل 4، فشار رقابتی در مناطق مختلف، برحسب میزان دسترسی به مواد اولیه ی شرکت های تولیدکننده شکر به نمایش گذاشته  شده است. مناطقی که با رنگی 
تیره تر نشان داده شده اند، مشکالت بیشتری برای تأمین مواد اولیه دارند. در نمودار 12 نیز مقایسه ای از میزان ظرفیت اسمی و مصرف واقعی کارخانه های کشور نشان 
داده  شده است. ظرفیت اسمی در این نمودار نشانگر مقدار ماده اولیه ای است که شرکت می تواند روزانه جهت تولید شکر دریافت کند و مصرف واقعی نیز مقدار ماده 

اولیه ای که شرکت روزانه دریافت می کند را نشان می دهد.

شکل 4- فشار رقابتی در بین استان های کشور، برحسب میزان دسرتسی به مواد اولیه در رشکت های تولیدکننده شکر

 

 شکر تولیدکننده هایشرکت در مواد اولیهبه  یدسترسمیزان  برحسب های کشور،در بین استان یفشار رقابت -4شکل 

 

 قند و شکرصنعت موردنیاز در  هیبه مواد اول های کشوراستان یدسترس تیوضعآمار مربوط به  -12نمودار 

، بر 1398صرفه اقتصادی ندارد. همچنین از آبان ماه سال  واردات شکراست،  شده حذفبرای واردات این محصول  1399تومان در سال  4،200 با نرخ ست و ارز ترجیحیا جهانی باال شدهتصفیهنرخ شکر  ازآنجاکه
واردات شکر میزان مربوط به شود. روند های داخلی تصفیه میو در کارخانه کشور شده خام وارد صورتبهشکر  روازایناست.  شده بستهدرصدی  5درصدی و بر واردات شکر خام، تعرفه  55واردات شکر سفید تعرفه 
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منودار 12- آمار مربوط به وضعیت دسرتسی استان های کشور به مواد اولیه موردنیاز در صنعت قند و شکر
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، بر 1398صرفه اقتصادی ندارد. همچنین از آبان ماه سال  واردات شکراست،  شده حذفبرای واردات این محصول  1399تومان در سال  4،200 با نرخ ست و ارز ترجیحیا جهانی باال شدهتصفیهنرخ شکر  ازآنجاکه
واردات شکر میزان مربوط به شود. روند های داخلی تصفیه میو در کارخانه کشور شده خام وارد صورتبهشکر  روازایناست.  شده بستهدرصدی  5درصدی و بر واردات شکر خام، تعرفه  55واردات شکر سفید تعرفه 
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ازآنجاکه نرخ شکر تصفیه شده جهانی باال است و ارز ترجیحی با نرخ 4,200 تومان در سال 1399 برای واردات این محصول حذف  شده است، واردات شکر صرفه اقتصادی ندارد. 
همچنین از آبان ماه سال 1398، بر واردات شکر سفید تعرفه 55 درصدی و بر واردات شکر خام، تعرفه 5 درصدی بسته  شده است. ازاین رو شکر به صورت خام وارد کشور شده و در 
کارخانه های داخلی تصفیه می شود. روند مربوط به میزان واردات شکر خام به کشور از سال 1380 تا پایان مردادماه 1400، به تفکیک میزان واردات بخش خصوصی و بخش 
دولتی در نمودار 13 نمایش داده  شده است. همزمان با رشد حجم تولید، میزان واردات شکر خام به کشور از سال 1393 کاهش چشمگیری داشته است. میزان واردات شکر در 
سال 1397 به کمترین سطح خود در 14 سال اخیر رسیده است، اما پس از بروز مشکالتی چون وقوع خشک سالی و سیل و همچنین محدودیت های ایجادشده در مسیر تولید 
شکر، حجم باالیی از این محصول در سال 1398 از طریق واردات تأمین  شده است؛ اما در ادامه، با افزایش حجم تولید در کارخانه های کشور، میزان واردات آن کاهش  یافته است.

 نحوه نرخ گذاری در صنعت قند و شکر
چغندرقند که ماده اولیه موردنیاز برای تولید شکر است، جزو محصوالت اساسی کشاورزی به شمار می رود و دولت هر ساله مکلف است که خرید محصوالت اساسی 
کشاورزی را تضمین کند. تعیین قیمت ها توسط شورای تخصصی قیمت گذاری )شامل چهار تشکل کشاورزی، دو کشاورز خبره، شخص رئیس سازمان برنامه وبودجه، 
وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر جهاد کش��اورزی( صورت می گیرد. برای تعیین نرخ چغندرقند معموالً معادل 25 درصد قیمت گندم لحاظ می شود. نرخ مصوب 
گندم برای سال 1401، معادل 7,500 تومان به ازای هر کیلو لحاظ شده است. همچنین برای چغندرقند بهاره قیمت 1,700 تومان و برای چغندرقند پاییزه نرخ 
1,640 تومان در نظر گرفته  شده است. در نمودار 14، نرخ تضمینی گندم و چغندرقند مقایسه شده اند و نمودار 15 نیز نسبت نرخ چغندرقند به گندم را نشان می دهد.

منودار 13- میزان واردات شکر خام به کشور از سال 1380 تا پایان مردادماه 1400 )بر حسب هزار تن(
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منودار 14- روند مربوط به نرخ تضمینی چغندرقند و گندم از سال 1390 تا فصل پاییز 1400 و نرخ برآوردی برای سال 1401 )بر حسب ریال به ازای هر کیلو(
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آزاد اعالم  ، نرخ ارزکاال نیا ارداتومربوط به واردات شکر حذف و نرخ ارز  در خصوص یتومان 4،200 یحیارز ترج 1399در سال . بازار است میستاد تنظتوسط  یگذارمتیمشمول ق یاساس یکاال کی عنوانبهشکر 
آمار مربوط به ، روندی از 15در نمودار  و به بازار عرضه شود. نییشده، تعتمام نهیآن بر اساس هز متیو قشده خارج  یتیتثب یگذارمتی، از ق1399سال  یانیپا یروزهادر کاال  نیا کهموجب شد  یروند. چنین شد

 دهد.به نرخ شکر را نشان می چغندرقند نرخ نیز نسبت 16نمودار . است شده دادهنشان  چغندرقندنرخ شکر و نرخ 
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منودار 15- نسبت نرخ چغندرقند به گندم از سال های 1390 تا 1400 و نسبت برآوردی برای سال 1401
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شکر به عنوان یک کاالی اساسی مشمول قیمت گذاری توسط ستاد تنظیم بازار است. در سال 1399 ارز ترجیحی 4,200 تومانی در خصوص واردات شکر حذف و نرخ ارز مربوط به 
واردات این کاال، نرخ ارز آزاد اعالم شد. چنین روندی موجب شد که این کاال در روزهای پایانی سال 1399، از قیمت گذاری تثبیتی خارج شده و قیمت آن بر اساس هزینه تمام شده، 
تعیین و به بازار عرضه شود. در نمودار 16، روندی از آمار مربوط به نرخ شکر و نرخ چغندرقند نشان داده  شده است. نمودار 17 نیز نسبت نرخ چغندرقند به نرخ شکر را نشان می دهد.

 صنعت قند و شکر در بازار سرمایه
از میان شرکت های فعال در صنعت قند و شکر، 16 شرکت در بازار سرمایه پذیرش  شده اند. در جدول 1، اطالعات 13 نماد بورسی متعلق به شرکت های فعال 

پذیرفته شده در بازار سرمایه را مشاهده می کنید.

منودار 16- روند آمار مربوط به نرخ شکر و نرخ تضمینی چغندرقند از سال 1393 تا شش ماه اول 1400)بر اساس ریال به ازای هر کیلوگرم(
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منودار 17- روند مربوط به نسبت نرخ چغندرقند به شکر از سال 1393 تا شش ماهه اول 1400
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 (گرملویک هر یازا به الیراساس  بر)1400 اول ماه شش تا 1393 سال از چغندرقند ینیشکر و نرخ تضم نرخآمار مربوط به  روند -15 نمودار
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جدول 1- مقایسه رشکت های صنعت شکر در بازار رسمایه

بازدهی یک ماههبازدهی یک سالهبازدهی سه سالهارزش بازارنسبت قیمت به درآمدنام رشکتمنادردیف

درصددرصددرصدمیلیارد تومان-

34-12-422,5521,632فراورده های غذایی و قند چهارمحالقچار1

232,193954363فرآورده های غدایی وقندپیرانشهرقپیرا2

3-43-291,757759قصفها3

284-181,6021,374قندهکمتان قهکمت4

13-3-9631,577329صنعتی شیرین خراسانقرشین5

22-57-1781,533812قند ثابت  خراسان قثابت6

1,3892,2033132 -قند نقش جهانقنقش7

3-13-151,019297شهدقشهد8

14-28-13994974قند مرودشت قمرو9

5-2-25963462کارخانجات  قند قزوین قزوین10

13-61-249431,210قند نیشابورقنیشا11

6-8-12821548قند لرستان قلرست12

9-17-63711713قند شیروان قوچان و بجنوردقشیر13
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در جدول 2 مقایسه ای از میزان بازدهی صنعت قند و شکر و بازدهی شاخص کل در دوره های یک ساله منتهی به آبان ماه از سال 1392 تا 1400 ارائه  شده است.

در جدول شماره 3 روند تغییرات میزان فروش، سود )زیان( خالص، حاشیه سود ناخالص، سود عملیاتی و حاشیه سود خالص نشان داده  شده است.

جدول شماره 4 سود و زیان هم مقیاس صنعت و برخی نمادهای مربوطه را نشان می دهد. در این جدول نسبت اقالم صورت سود و زیان به فروش را مشاهده می کنید.

 چه سودآوری در انتظار شرکت های صنعت قند و شکر خواهد بود؟
میزان تولید شرکت های صنعت وابسته به میزان جذب چغندر است که این مؤلفه نیز به حجم کشت چغندر توسط کشاورزان بستگی است. با توجه به اینکه در سال 
جاری شاهد ایجاد رونق در حجم کشت چغندر هستیم، در تحلیل حاضر، میزان تولید پیش بینی برای شرکت های فعال در این صنعت با توجه به عملکرد 7 ماه ابتدای 
سال 1400 و گزارش های ماهانه اخیر و بودجه اعالمی شرکت ها که در سامانه کدال منتشر شده، در نظر گرفته  شده است. سطح فروش شرکت های فعال در این صنعت 
تقریباً معادل با میزان تولیدات آن ها است و بر همین اساس برای پیش بینی مقدار فروش شرکت ها،  فرض شده است که موجودی  کاالی پایان دوره برابر با موجودی 
ابتدای دوره  باش��د. قیمت فروش شرکت ها در بازه مهر تا اسفندماه سال جاری برابر با آخرین نرخ فروش شرکت ها )حدود 12 تا 13 هزار تومان برای هر کیلو( لحاظ 
شده است. مهم ترین پارامتر تأثیرگذار بر میزان سودآوری شرکت های صنعت قند و شکر، نرخ چغندر خریداری شده است. پیش بینی شده است که نرخ خرید چغندر 
برای نیمه دوم سال 1400 در بازه قیمتی 1.250 تا 1.350 تومان برای هر کیلو و در سال آینده 1.700 تومان باشد. با توجه به توضیحات ارائه شده، سود کارشناسی 

و نسبت قیمت به درآمد پیشرو برخی از شرکت های فعال صنعت به شرح جدول 5 محاسبه  شده است.

جدول 2- مقایسه میزان بازدهی صنعت قند و شکر و شاخص کل بورس در سال های اخیر )درصد(

140013991398139713961395139413931392واحد 

1336-16-27232265555247-درصدشاخص صنعت

151139-6329661121025درصدشاخص کل

جدول 3- تغییرات فروش، سود و حاشیه سود صنعت از سال های 1390 تا 1399

1399139813971396139513941393139213911390واحد 

2875256491,0129541,1461,6371,9831,9182,701میلیارد تومانمبلغ فروش محصوالت

349298211136383511026237میلیارد تومانسود )زیان( خالص

172116128711241919درصدحاشیه سود ناخالص

13171310648211616درصدحاشیه سود عملیاتی

1316118305161213درصدحاشیه سود خالص

جدول 4- سود و زیان هم مقیاس صنعت

صنعت قند و شکرقزوینقمروقشهدقنقشقرشینقهکمتقصفهاقپیراقچارقثابتواحد 

214371420)28(118281620درصدحاشیه سود ناخالص

)3()2()4()4()6()5()1()2()2()2()9(درصدهزینه های عمومی، اداری

خالص سایر درآمدها )هزینه ها( ی 
عملیاتی

190100000001درصد

411321218-33-1116261419درصدحاشیه سود عملیاتی

)2()2()1()5()9()11()2(0)2(0)7(درصدهزینه های مالی

خالص سایر درآمدها و هزینه های 
غیرعملیاتی

521252113052درصد

)3()2()3()1(00)3()3()6()2(0درصدمالیات

8281416)12()23(915201221درصدحاشیه سود خالص

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

نسبت قیمت به درآمد پیرشو تحلیلیقیمت فعلی)برحسب ریال(سود 1401 )برحسب ریال(سود 1400  )برحسب ریال(مناد

3.8965.68728.2105/9قزوین

2.7964.58824.3005/3قمرو

8.37111.54385.0008/5قصفها

131682.04212/2قثابت

2.5143.54821.0006/9قشیر
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در نمودار 18، روند تغییرات نسبت قیمت به درآمد برای صنعت قند و شکر و بازار سرمایه در سال های اخیر، طی دوره های یک ساله منتهی به آذرماه  نشان داده  شده 
است. همان طور که مشاهده می شود، نسبت قیمت به درآمد در این صنعت معموالً چند واحد باالتر از بازار سرمایه است.

 نتیجه گیری
میزان ش��کر مصرفی ساالنه کشور حدود 2 تا 2/5 میلیون تن و حجم تولید س��االنه آن در حدود 1/6 میلیون تن است، درنتیجه میزان کسری کشور در تولید 
ش��کر از طریق واردات تأمین می ش��ود. در سال 1397 به دلیل بروز خشک سالی و کاهش حجم تولید نیش��کر، میزان تولید کشور به 1/4 میلیون تن رسید. 
در س��ال 1398 نیز مقدار تولید این محصول با وقوع سیل و از بین رفتن بخش قابل توجهی از محصوالت زراعی خصوصًا چغندرقند، به شدت کاهش یافته و 
به حدود 900 هزار تن رس��ید. همچنین تا قبل از سال 1399 صنعت با مسئله قیمت گذاری دستوری و واردات با ارز ترجیحی مواجه بوده است. در دو سال 
گذش��ته با رفع مشکل عنوان شده، در کنار تصویب نرخ به موقع و مناس��ب برای چغندر قند، سطح زیر کشت به اعداد قابل قبولی رسیده است. بر این اساس 
انتظار داریم که در سال جاری سطح تولید شکر در داخل کشور به 1 میلیون و 600 هزار تن برسد. با این حساب، در سال 1400 شاهد رشدی چشمگیر در 
میزان تولید ش��رکت ها هستیم. به عنوان مثال بررسی داده های مربوط به تولید شکر بر پایه چغندر در 10 شرکت با بیش ترین ارزش بازار سرمایه حاکی از آن 
است که این شرکت ها در سال 1398 تولیدی برابر با 252 هزار تن داشته اند که این آمار در سال 1399 به 370 تن رسیده است. میزان تولید در شش ماهه 

نخست سال 1400 نیز نسبت به مدت مشابه سال 1399 رشد 17 درصدی داشته است.

صنعت قند و ش��کر همچنین درگیر چالش بزرگی به نام »نرخ گذاری چغندر« بوده است. در این رابطه در مرحله نخست الزم است که قیمت تضمین شده این 
محصول با قیمت سایر محصوالت قابل رقابت با چغندر تناسب الزم را داشته باشد. مرحله دوم نیز در باب موضوع تعیین قیمت تضمین شده به شکلی صحیح 
و البته به موقع اس��ت. نرخ مصوب چغندر برای س��ال 1400 برابر با مبلغ 1,250 تومان برای هر کیلو اعالم شده است که نسبت به سال گذشته رشدی بیش 
از دو برابری داش��ته است. همچنین برای س��ال آینده نیز نرخ اعالمی در هفته اخیر با رش��دی 40 درصدی، مبلغ 1,700 تومان تصویب شد که بررسی ها و 
نظرخواهی تیم تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن با چند تن از مدیران عامل ش��رکت های صنعت این عدد را برای کش��اورزان اعداد جالبی می دانند که 

سبب خواهد شد در سال آینده شاهد تداوم جذب چغندر در صنعت باشیم.
نرخ شکر از پایان سال 1399 که ارز ترجیحی 4,200 تومانی مربوط به واردات آن حذف شد، بر اساس هزینه تمام شده و با استفاده از سازوکار نظام عرضه و تقاضا، 
تعیین می شود. به طورکلی در سال های اخیر نرخ شکر حدوداً معادل 9 تا 10 برابر نرخ چغندر مصوب بوده است. بر همین اساس، اگرچه در سال جاری نرخ فروش 
شرکت ها عمدتاً در بازه 12 تا 13 هزار تومان قرارگرفته است، اما با توجه به نرخ چغندر مصوب 1,700 تومانی، انتظار داریم که نرخ های فروش شرکت ها در سال 
آینده در حدود 17 هزار تومان باشد. در حال حاضر نیز قیمت ارز نیمایی بر قیمت شکرهای وارداتی تأثیر زیادی دارد. عالوه بر نرخ ارز نیمایی، نرخ جهانی شکر نیز در 
قیمت وارداتی این کاال در داخل کشور مؤثر است. در ماه های اخیر با افزایش شدید در قیمت جهانی شکر مواجه بوده ایم، به طوری که در صورت واردات این محصول، 
قیمت هر کیلوگرم از آن در درب کارخانه حدود 17 هزار تومان تمام می ش��ود که حاکی از وجود توازن سطوح عرضه و تقاضا در تعیین قیمت شکر است. بر اساس 
آنچه گفته شد، در سال جاری و سال آتی شاهد جهش میزان سودآوری در صنعت قند و شکر خواهیم بود و می توان از این صنعت انتظار سودهای جذابی داشت.

منودار 18- مقایسه روند تغییرات میانگین نسبت قیمت به درآمد در صنعت قند و شکر و بازار رسمایه

 
 هیبه درآمد در صنعت قند و شکر و بازار سرما متینسبت ق نیانگیم راتییروند تغ سهیمقا -17 نمودار

 

 گیرینتیجه
. در شاودیم تأمینواردات  قیشکر از طر دیتولکشور در  یکسر، درنتیجه میزان تن است ونیلیم 6/1در حدود آن ساالنه  دیتولحجم  وتن  ونیلیم 5/2تا  2حدود مصرفی ساالنه کشور شکر میزان 
رفاتن بخاش  نیو از با لیسا عباا وقاواین محصول  دیمقدار تول زین 1398در سال  .دیتن رس ونیلیم 4/1کشور به  دیتول یزانم شکر،ین دیتول حجم و کاهش سالیخشکبروز  لیبه دل 1397سال 
و واردات باا ارز  یدساتور گاذاریقیمت باا مساهلهصنعت  1399تا قبل از سال  نی. همچندیهزار تن رس 900و به حدود  هافتیکاهش  شدتبه، چغندرقند خصوصاً یاز محصوالت زراع توجهیقابل
، بار ایان اسااس اسات دهیرس یکشت به اعداد قابل قبول ری، سطح زقند چغندر برای و مناسب موقعبهنرخ  بیتصودر کنار  ،شدهعنوان. در دو سال گذشته با رفع مشکل مواجه بوده است یحیترج

. میهسات هاشارکت دیاتولدر میازان  ریچشامگ یشااهد رشاد 1400در ساال با ایان حسااب، هزار تن برسد.  600و  ونیلیم 1به  کشور شکر در داخل دیسطح تولدر سال جاری که  میانتظار دار
هازار تان  252 باا برابار یدیتول 1398در سال  هاشرکت نیاز آن است که ا یحاک هیارزش بازار سرما نیترشیبشرکت با  10در  چغندر بر پایهشکر  دیتولمربوط به  هایداده یبررس مثالعنوانبه

 داشته است. یدرصد 17رشد  1399نسبت به مدت مشابه سال  زین 1400نخست سال  ماههششدر  میزان تولیداست.  دهیتن رس 370به  1399در سال این آمار که  اندداشته
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صنعت قند و شکر بازار سرمایه
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گزارش آمار معامالت بورس اوراق بهادار تهران در آبان ماه و آذرماه 1400

كارشناس بازار بورس تهران
سمیه اسكندرپور

كارشناس بازار بورس تهران
سمیه اسفندیاری

 طی 22 روز کاری آذرماه 1400، ارزش معامالت در مقایس��ه با آبان ماه 1400، معادل 27 درصد کاهش یافت و تقریباً از 110 هزار میلیارد تومان به 

حدود 81 هزار میلیارد تومان رسید. همچنین حجم سهام معامله شده از 13۶ میلیارد سهم به حدود 114 میلیارد سهم رسيد و معادل 1۶ درصد 

کاهش یافت.از ابتدای سال تاکنون حجم و ارزش معامالت بازار سهام )اول و دوم( به ترتیب برابر با یک هزار میلیارد سهم و 72۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

در آذرماه 1400 دفعات معامالت بازار سهام معادل با 22 درصد در مقایسه با آبان ماه 1400 کاهش یافت و از 11 میلیارد دفعه به 7 /8 میلیارد دفعه رسید.

ارزش بازار در پایان آذرماه 1400 در مقایسه با ماه قبل به میزان 272 هزار میلیارد تومان برابر با ۵ درصد کاهش یافت و از ۵،۵42 هزار میلیارد تومان به ۵،2۶9 

هزار میلیارد تومان رسید.درصد گردش معامالت در آذرماه 1400، به رقم 0۶ /1 رسید که در مقایسه با ماه قبل 19 درصد کاهش داشته است.میزان بازده کل 

بورس از ابتدای سال تاکنون 2 درصد بوده است.نسبت قیمت به درآمد 12 ماه گذشته )Trailing 12 Months( P/E ttm((، به رقم 8/01  رسید.

نگاهی به بازار
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ارزش معامله شاخص كل

واحد-شاخصمیلیارد ریال -ارزش معامالت

ارزش معامالت )میلیارد ریال(

درصد تغییراتآذرماه 1399آذرماه 1400نام بازار

55,50828,41895بازار اوراق بدهی

78-6022,712بازار اوراق مشتقه

83-500,9553,030,302بازار سهام

بازار صندوق های رسمایه گذاری 
قابل معامله در بورس

253,043311,151-19

76-810,1073,372,583جمع کل بازارها
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 (الیر اردیلی)م معامالت ارزش

 اترییتغ درصد 1399 ماهآذر 1400 ماهآذر بازار نام

 95 28،418 55،508 بدهی اوراق بازار

  -78  2،712 602 مشتقه اوراق بازار

  -83 3،030،302 500،955 سهام بازار

  -19 311،151 253،043 بورس در معامله قابل گذاریسرمایه هایصندوق بازار

  -76 3,372,583 810,107 بازارها کل جمع

 

%6/85, بازار اوراق بدهي

%0.07, بازار اوراق مشتقه

%61/84, بازار سهام

%31/24, بازار صندوق هاي قابل معامله

بازار اوراق بدهی

بازار اوراق مشتقه

بازار سهام

بازار صندوق های قابل معامله
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 اترییتغ درصد 1399 ماهآذر 1400 ماهآذر بازار نام

 95 28،418 55،508 بدهی اوراق بازار

  -78  2،712 602 مشتقه اوراق بازار

  -83 3،030،302 500،955 سهام بازار

  -19 311،151 253،043 بورس در معامله قابل گذاریسرمایه هایصندوق بازار

  -76 3,372,583 810,107 بازارها کل جمع
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شاخص
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درصد تغییر ساالنه )ماه جاری نسبت به انتهای سال قبل(درصد تغییر ماهانهانتهای سال 301399 آبان 301400 آذر 1400نام شاخص

0/18 4/49- 1,318,3601,386,9351,307,707شاخص کل

8/33- 5/91- 1,681,7751,773,9071,834,616شاخص آزاد شناور

2/76 5/20- 994,9751,047,548969,099شاخص بازار اول

1/74- 4/58- 2,564,3752,695,1802,602,748شاخص بازار دوم

12/02-  3/04- 1,404,3041,453,7441,782,207مالی

5/55 5/91- 1,218,3391,284,9651,154,293شاخص صنعت

4/354/88-52,01254,48249,590شاخص 50 رشکت فعالرت

3/14 4/64- 70,89174,20368,552شاخص 30 رشکت بزرگ

02/38-9/61-348,209383,326439,802شاخص کل )هموزن(
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معامالت دوره
حجم معامالت ماه

ماه جاری

)آذر 1400(

ماه گذشته

)آبان 1400(
درصد تغییرات

16-97,141115,908میلیون سهمبازار سهام-اول و دوم

56/8750/8712میلیون برگهبازار اوراق بدهی

93-145/402,061/5میلیون قراردادبازار مشتقه

7-16,59517,858میلیون یونیتبازار صندوق های قابل معامله

16-113,939135,878میلیونمجموع

درصد افزایش )کاهش( حجم معامالت دوره
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 3اسالید 
 معامالت دوره

 ماه معامالت حجم

 يجار ماه 
 (1400 آذر)

 گذشته ماه
 راتییتغ درصد (1400 آبان)

  -16 115،908 97،141 سهم ونیلیم دوم و اول-سهام بازار

 12 50/87 56/87 برگه ونیلیم بدهی اوراق بازار

  -93 2،061/5 145/40 قرارداد ونیلیم مشتقه بازار

  -7 17،858 16،595 تیونی ونیلیم معامله قابل هایصندوق بازار

  -16 135,878 113,939 ونیلیم مجموع
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 12 50/87 56/87 برگه ونیلیم بدهی اوراق بازار

  -93 2،061/5 145/40 قرارداد ونیلیم مشتقه بازار

  -7 17،858 16،595 تیونی ونیلیم معامله قابل هایصندوق بازار

  -16 135,878 113,939 ونیلیم مجموع
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 )میلیارد ریال( ماه معامالت ارزش

 يجار ماه 
 (1400 آذر)

 گذشته ماه
 راتییتغ درصد (1400 آبان)

  -33 744،820 500،955 الیر اردیلیم دوم واول -سهام بازار

 12 49،519 55،508 الیر اردیلیم بدهی اوراق بازار

  -41 1،023 602 الیر اردیلیم مشتقه بازار

-18 307،812 253،043 الیر اردیلیم معامله قابل هایصندوق بازار  

  -27 1,103,175 810,107 الیر اردیلیم مجموع
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 ارزش معامالت ماه )میلیارد ریال(               
ماه جاری

)آذر 1400(

ماه گذشته

)آبان 1400(
درصد تغییرات

33- 500,955744,820میلیارد ریالبازار سهام-اول و دوم

55,50849,51912میلیارد ریالبازار اوراق بدهی

41- 6021,023میلیارد ریالبازار مشتقه

18-253,043307,812میلیارد ریالبازار صندوق های قابل معامله

27- 810,1071,103,175میلیارد ریالمجموع
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ارزش معامالت روزانه بازار سهام در ماه جاری )ریال(
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                                              دفعات معامالت ماه
ماه جاری

)آذر 1400(

ماه گذشته

)آبان 1400(
درصد تغییرات

21- 7,441,0809,372,187دفعهبازار سهام - اول و دوم

53 1,9331,261دفعهبازار اوراق بدهی

17- 100,093119,905دفعهبازار اوراق مشتقه

30- 1,238,4811,766,442دفعهبازار صندوق های قابلمعامله

22- 8,781,58711,259,795دفعهمجموع

مقایسه دفعات معامالت دورهدرصد افزایش )کاهش(  دفعات معامالت دوره
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 راتییتغ درصد

  -21 9،372،187 7،441،080 دفعه دوم و اول - سهام بازار

  53 1،261 1،933 دفعه بدهی اوراق بازار

  -17 119،905 100،093 دفعه مشتقه اوراق بازار

  -30 1،766،442 1،238،481 دفعه معاملهقابل یهاصندوق بازار

  -22 11,259,795 8,781,587 دفعه مجموع
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 (1400 آذر)

 گذشته ماه
 (1400 آبان)

 راتییتغ درصد

  -21 9،372،187 7،441،080 دفعه دوم و اول - سهام بازار

  53 1،261 1،933 دفعه بدهی اوراق بازار

  -17 119،905 100،093 دفعه مشتقه اوراق بازار

  -30 1،766،442 1،238،481 دفعه معاملهقابل یهاصندوق بازار

  -22 11,259,795 8,781,587 دفعه مجموع

دفعات معامالت روزانه بازار سهام در ماه جاری
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 4اسالید 

  معامالت انباشته

 سال معامالت حجم

 
 1400سال 

1400/01/01-1400/09/30 

 1399سال 

1399/01/01-1399/09/30 
 درصد تغییرات

  -36 1،704،876 1،095،926 سهم ونیلیم دوم و اول - سهام بازار

  172 107/72 293/30 برگه ونیلیم بدهی اوراق بازار

  1239 755/69 10،122/34 قرارداد ونیلیم مشتقه اوراق بازار

  119 60،697 133،048 تیونی ونیلیم معاملهقابل یهاصندوق بازار

  -30 1,766,436 1,239,389 ونیلیم مجموع

0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000

بازار سهام در ماه جاريروزانه دفعات معامالت 
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حجم معامالت سال
سال 1400

1400/01/01-1400/09/30

سال 1399

1399/01/01-1399/09/30
درصد    تغییرات

36- 1,095,9261,704,876میلیون سهمبازار سهام - اول و دوم

172 293/30107/72میلیون برگهبازار اوراق بدهی

1239 10,122/34755/69میلیون قراردادبازار اوراق مشتقه

119 133,04860,697میلیون یونیتبازار صندوق های قابلمعامله

30- 1,239,3891,766,436میلیونمجموع

مقایسه حجم معامالت دوره درصد افزایش )کاهش( حجم معامالت دوره
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ارزش معامالت بازار در 12 ماه گذشته )ریال(
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 سال معامالت دفعات
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1399/01/01-1399/09/30 
 راتییتغ درصد
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59- 114,863,171281,040,268دفعهبازار سهام - اول و دوم

42- 9,44616,306دفعهبازار اوراق بدهی

86 857,701461,369دفعهبازار اوراق مشتقه

7 13,250,20912,377,819دفعهبازار صندوق های قابل معامله

56- 128,980,527293,895,762دفعهمجموع
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دفعات )دفعه(ارزش )ریال(حجم )سهم، برگه، قرارداد، یونیت(بازارماه

آذر 1400

56,874,0591,933بازار اوراق بدهی
145,398,314602,132,107,431100,093بازار اوراق مشتقه

97,141,441,113500,954,631,387,4857,441,080بازار سهام
16,595,360,770253,042,777,566,8151,238,481بازار صندوق های قابل معامله

113,939,074,256810,107,220,330,6858,781,587                                                                 جمع

آبان 1400

50,872,31449,518,957,964,1211,261بازار اوراق بدهی
2,061,492,6771,023,468,838,837119,905بازار اوراق مشتقه

115,907,658,173744,819,924,313,2659,372,187بازار سهام
17,857,932,406307,812,352,887,3511,766,442بازار صندوق های قابل معامله

135,877,955,5701,103,174,704,003,57011,259,795                                                                  جمع

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

136,466,911,839962,486,088,254,95514,072,997بازار سهام
14,333,033,693335,402,680,707,9342,350,721بازار صندوق های قابل معامله

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

بهمن 1399

4257520642,518,609,755,1493551بازار اوراق بدهی
6696608701,590,349,484,17290434بازار اوراق مشتقه

2.01616E1,596,774,264,542,46018141316+11بازار سهام
12726858524417,068,169,191,6763451073بازار 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                                                         مجموع

معامالت 12 ماه گذشته
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بازار سهام

ماه جاری

)آذرماه 1400(

 ماه گذشته 

)آبان ماه 1400(

سال 1400

 1400/01/01-1400/09/30

سال 1399

1399/01/01-1399/09/30

دفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجم

ام
سه

78,715425,7597,142,844102,683607,4019,120,555919,3286,010,563112,916,8861,606,83618,849,749277,261,960خرد

4,25546,1361778,772104,0262,42160,510659,94515,82547,104600,2378,225بلوک

9,87911,305142,21021,867796,259494,9631,78727,477149,5996,387عمده و انتقالی

4,29217,755298,0452,24211,526249,20419,82990,5001,928,67323,459286,3373,763,696        حق تقدم

97,141500,9557,441,080115,908744,8209,372,1871,095,9267,255,971114,863,1711,704,87619,885,922281,040,268مجموع

* حجم میلیون سهم، ارزش میلیارد ریال.

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

 

 

 

ماه جاری

)آذرماه 1400(

ماه گذشته

)آبان ماه 1400(

سال 1400

1400/01/01-1400/09/30

سال 1399

1399/01/01-1399/09/30

دفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجم

44,69043,9151,22632,24632,192186215,814213,7146,10386,73585,65015,527اوراق صکوک

6,3056,211694,9984,9987025,25825,1341,16720,98520,853779اوراق مشارکت

5,8795,38263813,62912,3291,00552,23248,9582,176000اوراق گواهی اعتبار مولد

56,87455,5081,93350,87249,5191,261293,304287,8079,446107,721106,50316,306مجموع

* حجم هزار برگه، ارزش میلیارد ریال

بازار اوراق مشتقه

  
 
 

ماه جاری

)آذرماه 1400(

ماه گذشته

)آّبان ماه 1400(

سال 1400

1400/01/01-1400/09/30

سال 1399

1399/01/01-1399/09/30

دفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجم

4,096556,38998,0074,7981,300,155122,83324,9815,980,638600,3816,21711,202,806213,552اختیار خرید و فروش

141,30345,743/002,08681,919342,4341,2817,890,4652,061,54237,322683,303633,04849,798اختیار فروش تبعی

00/0000/00000/000001,42341قرارداد آتی سهام

145,398602,132100,09387,0001,642,589124,1147,915,4468,042,180637,703689,52111,837,278263,391مجموع

* حجم هزار قرارداد، ارزش میلیون ریال

بازار صندوق های قابل معامله

ماه جاری

)آذرماه 1400(

ماه گذشته

)آبان ماه 1400(

سال 1400

1400/01/01-1400/09/30

سال 1399

1399/01/01-1399/09/30

دفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجم

16,595253,0431,238,48117,858307,8121,766,442133,0482,314,56213,250,20960,6971,334,27912,377,819صندوق رسمایه گذاری

* حجم میلیون یونیت، ارزش میلیارد ریال

معامالت به تفکیک زیرگروه بازارها
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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

338,386368,937125,066121,3495575566313,653464,641494,496برخط-آنالین

137,852108,974121,301123,758444547,67651,853306,874284,632تهران

5,898/586,227/76427/71172/6700/000/000/000/06,3266,400کیش

1,835/532,218/46382/79193/3600/000/000/000/02,2182,411مشهد

2,297/901,937/50498/32765/1800/000/000/000/02,7962,702اصفهان

1,818/811,517/861,040/371,000/0800/000/000/000/02,8592,517یزد

1,069/201,362/02365/97209/2200/000/000/000/01,4351,571کرج 

2,117/851,341/711,153/411,840/8400/000/015000/03,4213,182رشت

555/431,215/57258/511,109/8000/000/000/000/08132,325همدان

1,320/171,175/79385/38428/2900/000/07,05001/08,7551,604تربیز

1,073/04933/5273/8846/6600/000/000/000/01,146980شیراز

1,224/39790/6621/1812/4400/000/000/000/01,245803بازارگردانی الگوریتمی

673/47647/31365/82113/3600/000/000/000/01,039760زنجان

1,066/36472/1884/84283/8200/000/000/000/01,151/21755قزوین

812/64409/72511/10647/0300/000/000/000/01,323/741,056قم

553/52329/1666/1840/9400/000/000/000/0619/70370کرمانشاه

234/66304/6939/1216/9300/000/000/000/0273/78321اردبیل

211/48294/049/374/7100/000/000/000/0220/85298ارومیه 

379/96292/1516/5712/4700/000/000/000/0396/53304اراک

326/62269/6825/58106/7900/000/000/000/0352/20376اهواز

149/29242/581/955/0800/000/000/000/0151/24247بابل

239/99194/54126/562/9400/000/000/000/0366/55197بندر عباس

96/42183/3012/278/4900/000/000/000/0108/69191کرمان

232/29139/5816/9418/5400/000/000/000/0249/23158ساری

101/95136/366/268/0000/000/000/000/0108/21144سمنان

22/9578/69499/14767/9500/000/000/000/0522/09846بابلرس

96/8171/9819/401/8800/000/000/000/0116/2173کاشان

35/4266/710/100/1600/000/000/000/035/5266زاهدان

28/9940/072/094/1200/000/000/000/031/0844سنندج

25/5930/67124/071/9400/000/000/000/0149/6632بوشهر

93/7427/252/351/4100/000/000/000/096/0928آمل

23/4223/41137/4497/3200/000/000/000/0160/86120سبزوار

22/2722/9600/00/5200/000/000/000/022/2748/23خرم آباد

5/2413/880/1302/000/000/000/000/05/3891/13شهرکرد

35/8511/360/8053/100/000/000/000/036/6589/12رفسنجان

3/426/7700/000/000/000/000/000/03/4277/6نوشهر

3/5704/500/073/800/000/000/000/03/5777/13گرگان

34/119/400/066/200/000/000/000/01/3486/6شاهرود

90/1702/300/037/000/000/000/000/090/1739/3بیرجند

68/667/000/000/000/000/000/000/068/667/0بروجرد

12/328/000/000/000/000/000/000/03/1228/0بجنورد

14/109/000/000/000/000/000/000/014/109/0دورود

500,955500,955253,043253,04360260255,50855,508810,107810,107جمع کل

معامالت مناطق )خرید-فروش(
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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

4,677,9804,926,3501,325,6811,333,4707,5967,44710,92211,1256,022,1806,278,393برخط-آنالین

2,198,1851,965888,728885,9852,0632,220253,318262,6733,342,2943,116,151تهران

77,28597,93415,89515,64733/000/014,60511,983107,786125,565کیش

66,92147,28310,72410,96209/000/000/000/077,64558,245اصفهان

36,98928,42813537000/000/000/000/037,12528,798بازارگردانی الگوریتمی

23,90721,43813,78812,64982/000/000/000/037,69634,088یزد

23,90321,1356,2626,89400/000/08,2601/0538,42628,030تربیز

22,10320,8812,6452,20801/000/000/01,47824,74924,568مشهد

18,01920,4803,5812,05428/600/000/000/021,60622,535کرج 

20,19116,56610,61510,44300/000/020000/031,00627,009رشت

11,86110,1681,7541,65504/000/000/000/013,61611,823شیراز

10,6279,2672,6342,89506/000/000/000/013,26112,162زنجان

8,9948,9282,1801,41600/000/000/000/011,17510,344قزوین

7,5538,8036,5733,56300/000/000/000/014,12712,367همدان

8,2756,8923,1423,75000/000/000/000/011,41710,642قم

3,6995,75263169200/000/04454454,7766,890اردبیل

5,2795,19992380257/000/000/000/06,2046,001کرمانشاه

1,6334,5523,4117,46900/000/000/000/05,04512,021بابلرس

3,6664,41219121000/000/000/000/03,8584,622ارومیه 

4,0943,74841149700/000/000/000/04,5064,246ساری

3,5833,52730621400/000/000/0993,8903,840اهواز

3,2053,29128677100/000/000/000/03,4924,062کرمان

2,7482,63641625200/000/000/000/03,1652,888بندر عباس

2,6392,61943052400/000/000/000/03,0703,143بابل

4,0002,59610,9537,17000/000/05400/015,0089,767اراک

1,5201,40715516000/000/000/000/01,6761,567کاشان

1,2651,1801,2261,16900/000/000/000/02,4922,350سبزوار

9051,07614717600/000/000/000/01,0531,252سمنان

86288427428900/000/000/000/01,1361,174سنندج

1,1745643293/3400/000/000/000/01,206599آمل

30155410159/4200/000/000/000/0402596زاهدان

2804974030/500/000/000/000/0320503رفسنجان

29630809/020/000/000/000/000/0297308بروجرد

30426435/169/2700/000/000/000/0306292بیرجند

28325211/2474/2700/000/000/000/0307280گرگان

24523523/719/1100/000/000/000/0252246خرم آباد

10013950/3407/1100/000/000/000/0134151شهرکرد

8113126/058/000/000/000/000/081131نوشهر

1438520689/2800/000/000/000/0350114بوشهر

2427400/085/200/000/000/000/024277شاهرود

396800/000/000/000/000/000/03968بجنورد

5435800/008/000/000/000/000/054358ماکو

7,255,9717,255,9712,314,5622,314,5629,6689,668287,807287,8079,868,0089,868,008جمع کل

معامالت مناطق )خرید- فروش(
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ارزش معامالت صندوق های رسمایه گذاری- میلیارد ریال

29 
 

 میلیارد ریال -ارزش معامالت صندوق هاي سرمایه گذاري

 
 
 10اسالید 

 (خرد معامالت -سهام بازار) ماه يهانیبرتر
  معامله ارزش نیشتریب

 معامله ارزش نماد شرکت نام
 (الیر اردیلیم)

 کل از درصد
 معامالت

  6/3 15،761 شستا اجتماعی نیتأم یگذارهیسرما

  1/3 13،512 فوالد اصفهان مبارکه فوالد

  0/3 13،263 خودرو خودرو ایران

  8/2 12،507 کاال ایران کاالی بورس

  1/2 9،212 برکت برکت دارویی گروه

  5/0 2،407 برکتح برکت دارویی گروه

  5/2 10،849 3 انرژی انرژی بورس اشخاص ریسا

 

0
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معامالت بازار مشتقه )اختیار خرید و فروش و صندوق ها(

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(
31-31-5,002,585,88750,4607,229,259,03272,868کمند

46-43-490,792,31134,368868,474,53663,984پاالیش
3,221,731,63932,4833,171,583,04231,98222امین یکم

958,779,97130,612946,053,78629,72613کیان
46-43-203,595,01122,721358,249,67142,281دارا یکم

1,248,576,54718,6351,064,403,13215,6241719افران
1,820,954,90118,3891,463,553,41914,7532425پارند
908,363,06610,864845,735,3719,94179فردا

586,916,8835,940422,799,1384,2673939کارین
412,610,2565,487298,945,3383,9163840سپر
--490,000,0004,90000اهرم

265,052,8793,637234,259,3053,1741315یاقوت
326,089,9163,302192,223,8431,9427070سپاس
24-18-43,049,1792,93352,331,3513,835رسو

122,557,5652,21978,011,0711,3965759تصمیم
30-30-159,650,7481,608226,926,1282,295هامی
7-8-33,159,63685335,890,623918فیروزا
18-16-72,956,85869986,500,280851ارزش
65,023,61468847,298,9184933740مانی
-39-55,151,69168791,747,7231,12640خاتم
--51,559,47051600انار

66-63-1,226,5082243,278,154652کاردان
56-54-22,648,78421749,489,625495زیتون
72-72-21,090,10821375,938,132766ارمغان
31-28-991,7411651,367,958241فیروزه
30-25-9,064,41710612,116,169150وبازار

654,48066406,862406166صنوین
46-43-297,41841522,47775افق ملت

41-37-85,0868134,42913بذر
71-70-123,3261409,3355ثهام
11-11-20,874123,5581نگین

18-7-16,595,360,770253,04317,857,932,406307,812جمع کل

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

36-15-2,377,8762472,813,984388ایران  خودرو
1,208,702110640,325928919بانک تجارت
175,0026891,9772290207بانک ملت

36,9403126,858163893رسمایه گذاری تأمین اجتامعی
66-49-21,5452242,56765فوالد مبارکه اصفهان

39-18-18,9541623,03926پاالیش نفت بندرعباس
56-36-132,35514206,69133بانک صادرات ایران

88-82-28,62813162,703108پاالیش نفت اصفهان
79-90-69,15212683,69156سایپا

53-65-2,98658,60911ملی  صنایع  مس  ایران  
89-88-4,880540,75044پاالیش نفت تهران

72-56-9,502421,67514فرآوری معدنی اپال کانی پارس
79-68-86622,74712رسمایه گذاری غدیر )هلدینگ(

70-72-58622,1265گروه مپنا )سهامی عام(
77-62-1,66314,4166مخابرات ایران
79-76-5,151121,5446بانک پارسیان

661300120353گسرتش نفت و گاز پارسیان
80-79-63912,9904س. نفت و گاز و پرتوشیمی تأمین

66-71-22407801صنایع پرتوشیمی خلیج فارس
480140243172فوالد خوزستان

95-97-2107771معدنی و صنعتی گل گهر
78-63-230630معدنی  و صنعتی  چادرملو

39-15-4,095,8095564,798,356910جمع کل



خالصه عملکرد بورس

نـخـســـتـیـن رســانـه
75بـازار ســرمـایـه ایـران

برترین های ماه )بازار سهام- معامالت خرد(

بیشرتین ارزش معامله

منادنام رشکت
ارزش معامله
)میلیارد ریال(

درصد از کل 
معامالت

3/6 15,761شستارسمایه گذاری تأمین اجتامعی

3/1 13,512فوالدفوالد مبارکه اصفهان

3/0 13,263خودروایران  خودرو

2/8 12,507کاالبورس کاالی ایران

2/1 9,212برکتگروه دارویی برکت

0/5 2,407برکتحگروه دارویی برکت

2/5 10,849انرژی 3سایر اشخاص بورس انرژی

بیشرتین حجم معامله

حجم معاملهمنادنام رشکت
)میلیون سهم(

درصد از کل 
معامالت

7/9 6,567خودروایران  خودرو

5/0 4,143خبهمنگروه بهمن

4/7 3,876خگسرتگسرتش رسمایه گذاری ایران خودرو

4/0 3,314خساپاسایپا

3/2 2,674ومبلتبانک ملت

3/1 2,588وتجارتبانک تجارت

2/0 1,630فاراکحماشین سازی اراک 

بیشرتین بازدهی )شامل افزایش رسمایه ها و سودهای نقدی(

بازدهی )درصد(قیمت انتهاقیمت ابتدامناد

32,01041,94031شکلر
12,27015,08023غنوش
7,2708,92023امید

17,96021,76021شپاکسا
23,58026,57013پسهند
24,01026,93012داسوه
97,340108,91012صنوین

کمرتین بازدهی )شامل افزایش رسمایه ها و سودهای نقدی(
بازدهی )درصد(قیمت انتهاقیمت ابتدامناد

41-18,90011,100ختور

40-5,3203,217کامسه

38-23,71014,590خنصیر

38-43,02026,490سنیر

37-11,5907,270ولغدر

36-25,58016,290برکت

34-2,9791,972قشکر

31 
 

 (ينقد يسودها و هاهیسرما شیافزا شامل) يبازده نیکمتر

 درصد() يبازده انتها متیق ابتدا متیق نماد
 41- 11،100 18،900 ختور

 40- 3،217 5،320 کماسه

 38- 14،590 23،710 ریخنص

 38- 26،490 43،020 ریسن

 37- 7،270 11،590 ولغدر

 36- 16،290 25،580 برکت

 34- 1،972 2،979 قشکر
 

 بازار کیتفک به نمادها تیوضع
 جمع بسته باز بازار
 158 6 152 اول
 221 30 191 دوم

 379 36 343 جمع
 

 

باز
96%

بسته
4%

وضعیت منادها به تفکیک بازار

جمعبستهبازبازار

1526158اول

19130221دوم

34336379جمع

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 فوق العاده )تغییر رسمایه(1400/08/15زپارس

تعلیق مناد معامالتی1400/05/09وسلرستا

تعلیق مناد معامالتی1400/05/23وسامزن

تعلیق مناد معامالتی1400/07/11وسهمدا

تعلیق مناد معامالتی1400/06/01وسهرمز

تعلیق مناد معامالتی1400/03/01وسیالم

تعلیق مناد معامالتی1400/03/04وسبوشهر

تعلیق مناد معامالتی1400/06/01وسیزد

تعلیق مناد معامالتی1400/03/01وسمرکز

تعلیق مناد معامالتی1400/05/09وسگلستا

تعلیق مناد معامالتی1400/03/01وسیستا

تعلیق مناد معامالتی1400/03/01وسکهبو

تعلیق مناد معامالتی1400/03/01وساربیل

تعلیق مناد معامالتی1400/08/01غدشت

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده )تغییر رسمایه(1400/08/26غبشهر

توقف مناد )چفیرب 1( به علت افشای اطالعات بااهمیت گروه الف1400/10/01چفیرب

نمادها
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نسبت قیمت به درآمد 12 ماه گذشته

نام صنعت

  P/E )T.T.M(

تعداد رشکت
دوره جاری

1400/09/30
دوره گذشته
1400/08/30

درصد افزایش )کاهش(

16/5- 15/76/8استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

38/3- 133/955/0استخراج سایر معادن

23/3- 1112/916/8انبوه سازی، امالک و مستغالت

37/5- 111/017/6انتشار و چوب

5/4 107/57/1بانک ها و مؤسسات اعتباری

8/2- 76/06/6بیمه و بازنشستگی

12/5- 514/016/0حمل و نقل

8/3- 111/812/9خرده فروشی

- --25خودرو و ساخت قطعات

10/9- 914/216/0رایانه و فعالیت های وابسته به آن

3/6- 411/211/6زراعت و خدمات وابسته

9/9- 16/26/9زغال سنگ

13/1 185/175/3ساخت رادیو، تلویزیون و دستگاه ها و وسایل

3/1- 1110/911/3سایر محصوالت کانی غیرفلزی

19/0- 810/112/4سایر واسطه گری های مالی

6/3- 298/18/6سیامن، آهک و گچ

2/5 314/514/1عرضه برق گاز بخار و آب

22/8- 75/16/6فراورده های نفتی

2/4- 817/117/5فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط

12/2- 225/66/3فلزات اساسی

6/8- 229/331/5فنی مهندسی

16/6 1023/320/0قند و شکر

9/6- 68/89/7کاشی و رسامیک

6/5- 88/18/7کانه های فلزی

14/6- 77/08/2الستیک و پالستیک

8/3- 811/312/3ماشین آالت و تجهیزات

11/6- 810/411/8ماشین آالت و دستگاه های برقی

3/6- 145/947/6محصوالت چوبی

6/8- 277/88/3محصوالت شیمیایی

11/0- 2114/516/2محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

9/2- 616/818/4محصوالت فلزی

10/1- 313/114/6محصوالت کاغذی

5/2- 312/913/6مخابرات

1/6- 154/455/2منسوجات

7/4- 2410/411/2مواد و محصوالت دارویی

8/9- 3008/08/8جمع

 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

40/3 451,248,11258,575,71039,7381,2901,47487عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

24/9 26909,009,7541,281,251,670528,7301,7192,42371محصوالت شیمیایی

22/1 11307,606,893499,779,316252,8181,2171,97762استخراج کانه های فلزی

16/5 5317,550,000516,796,000243,7501,3032,12061رشکت های چند رشته ای صنعتی

11/8 613,589,00047,888,50042,6003191,12428فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط

6/5 22298,991,041923,685,587622,0014811,48532فلزات اساسی

3/3 55,709,2719,202,1125,6801,0051,62062زراعت و خدمات وابسته

00000000/0ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه گیری

2/0- 1268,500254,100300895847106ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی

3/4- 8290,541,300495,191,774215,2881,3502,30059فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

8/9- 1917,214,10434,071,98337,04346592051محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

11/2- 16,000,00020,120,00040,00015050330خدمات فنی و مهندسی

13/6- 2776,434,56094,680,07543,5391,7562,17581مواد و محصوالت دارویی

14/9- 0000000منسوجات

16/7- 822,291,00033,705,35049,60044968066رایانه و فعالیت های وابسته به آن

17/3- 610,415,84536,792,99954,40619167628بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتامعی

21/2- 1750,6007,239,1208,3409086810اطالعات و ارتباطات

22/8- 197,534,07944,613,543205,3793721717خودرو و ساخت قطعات

23/3- 720,253,35054,799,20046,4254361,18037رسمایه گذاری ها

23/8- 736,465,890530,401,237751,727497067بانک ها و مؤسسات اعتباری

24/8- 68,816,05218,864,55548,78118138747ماشین آالت و دستگاه های برقی

24/8- 257,936,00061,293,60079,20073277495مخابرات

24/9- 1187,994234,25024776094780دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش

27/1- 32,227,9817,556,56210,79020670029ساخت محصوالت فلزی

29/0- 95,496,68517,544,49411,9844591,46431ماشین آالت و تجهیزات

33/3- 59,639,23413,872,59513,8126981,00469الستیک و پالستیک

33/4- 2658,015,18968,776,94744,4391,3061,54884سیامن، آهک و گچ

34/2- 44,767,28021,194,97024,04019888222حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات

35/4- 53,556,3499,631,81761,2945815737انبوه سازی، امالک و مستغالت

36/8- 87,810,05013,211,1319,8137961,34659سایر محصوالت کانی غیرفلزی

37/4- 114,100,00016,080,0003,0004,7005,36088خرده فروشی، به استثنای وسایل نقلیه موتوری

37/6- 122,000210,32022010095610استخراج سایر معادن

40/8- 41,188,9804,614,26012,3409637426سایر واسطه گری های مالی

41/5- 63,288,1456,110,5393,0681,0721,99254کاشی و رسامیک

41/7- 1703,0001,086,8751853,8005,87565استخراج زغال سنگ

43/5- 31,108,5861,667,74611,9749313966محصوالت کاغذی

45/2- 62,829,7023,842,5364,12468693274قند و شکر

 46/8-13,150,00015,354,0009,0003501,70621استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

53/8- 0000000انتشار، چاپ و تکثیر

54/3- 121,600203,4001,8001211311محصوالت چوبی

1/5 2762,576,738,1254,970,398,8723,537,4767281,40552جمع کل

ارزش بازار
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ارزش بازار صنایع 

ارزش اسمی )میلیارد ریال(تعداد رشکتنام صنعت
دوره جاری

)میلیارد ریال(
1400/09/30

دوره گذشته
)میلیارد ریال(
1400-08-30

درصد افزایش )کاهش(درصد از کل

3/7- 33665,74212,769,83613,257,87624/2محصوالت شیمیایی
3/6- 24993,30110,596,41810,997,68020/1فلزات اساسی

6/4- 11317,3525,569,1155,949,61810/6استخراج کانه های فلزی
1/8- 6396,5004,676,6404,762,6388/9رشکت های چند رشته ای صنعتی

2/4- 413,382,7833,074,8583,151,5575/8رسمایه گذاری ها
6/6- 8540,1083,064,4793,280,5355/8فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

4/2- 11961,7262,939,7593,069,3605/6بانک ها و مؤسسات اعتباری
11/8- 28860,6251,686,5891,912,9693/2خودرو و ساخت قطعات

13/1- 2970,8101,132,2441,303,4732/1مواد و محصوالت دارویی
2/0- 887,300911,262929,4441/7فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط

5/6- 2107,200794,904842,4881/5مخابرات
0/4- 452,738749,661752,7141/4عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

9/6- 3149,619636,052703,2941/2سیامن، آهک و گچ
4/9- 2270,441626,151658,3771/2محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

4/7- 240,200605,380635,2041/1خدمات فنی و مهندسی
10/7- 973,000493,573552,8010/9رایانه و فعالیت های وابسته به آن
13/0- 531,650325,830374,3450/6حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
13/5- 1382,837258,424298,8720/5انبوه سازی، امالک و مستغالت

6/0- 7102,638232,274247,1340/4بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتامعی
11/6- 859,091212,680240,4660/4ماشین آالت و دستگاه های برقی

8/6- 1012,229179,620196,4320/3ماشین آالت و تجهیزات

8/6- 55,680166,619182,3260/3زراعت و خدمات وابسته

3/5- 1131,524166,021171,9820/3سایر محصوالت کانی غیرفلزی
8/3- 13,000125,250136,5900/2خرده فروشی، به استثنای وسایل نقلیه موتوری

14/7- 719,086118,193138,4890/2الستیک و پالستیک
10/9- 649,894101,988114,4450/2ساخت محصوالت فلزی

16/7- 1016,587100,328120,4710/2قند و شکر
13/1- 18,34068,55578,8960/1اطالعات و ارتباطات
10/1- 68,50165,54972,9500/1کاشی و رسامیک

21/0- 827,70060,98877,2210/1سایر واسطه گری های مالی
10/1- 312,42439,08043,4780/1محصوالت کاغذی

16/5- 19,00033,16539,7260/1استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
20/0- 124732,97141,2000/1دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش

4/0- 130027,94829,1180/1ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی
5/4- 11,80011,43012,0780/0محصوالت چوبی

2/9- 112710,00510,3000/0منسوجات
12009,3139,3130/00/0ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه گیری

8/9- 11858,2039,0060/0استخراج زغال سنگ
17/7-  19907,5939,2270/0انتشار، چاپ و تکثیر
40/3- 11,8475,9419,9550/0استخراج سایر معادن

4/92- 3799,155,32352,694,89355,424,048100/00جمع کل

ارزش بازار

39 
 

0/0 9،313 9،313 200 1 گیریاندازه و اپتیکی ،یپزشک ابزار  0/0  
0/0 9،006 8،203 185 1 سنگزغال استخراج  9/8-  

0/0 9،227 7،593 990 1 تکثیر و چاپ انتشار،  7/17-   
0/0 9،955 5،941 1،847 1 معادن سایر استخراج  3/40-  

00/100 55,424,048 52,694,893 9,155,323 379 کل جمع  92/4-  
 
 

 
 

 

 

 
 

محصوالت شیمیایي
24%

فلزات اساسي
20%

استخراج کانه هاي فلزي
10%

سایر
19%

شرکت هاي چند رشته اي 
صنعتي

6%

ها و مؤسسات اعتباريبانک
6%

هاي نفتي, کک و سوخت هسته ايفرآورده
9%

مخابرات
6%
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-۵,۰۰۰,۰۰۰
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(میلیارد ریال)دوره جاري  (میلیارد ریال)دوره گذشته 
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  9/53  5/1 769،440 84،000 9،160 فلزات و معادن توسعه فلزی یهاکانهاستخراج 

  3/55  4/1 754،800 120،000 6،290 فوالد خوزستان فلزات اساسی

  6/56  3/1 675،920 170،000 3،976 پاالیش نفت تهران یاهستهنفتی، کک و سوخت  یهافراورده

  8/57  2/1 611،812 207،043 2،955 بانک ملت اعتباری مؤسساتو  هابانک

  9/58  1/1 604،000 40،000 15،100 گروه مپنا )سهامی عام( مهندسیخدمات فنی و 

  0/60  1/1 567،717 301،656 1،882 خودرو ایران خودرو و ساخت قطعات

0/1 511،664 40،770 12،550 صندوق بازنشستگی یگذارهیسرما صنعتی یارشتهچند  یهاشرکت  0/61  

  9/61  9/0 487،934 20،238 24،110 مبین انرژی خلیج فارس آب گرم و عرضه برق، گاز، بخار

9/0 454،800 20،000 22،740 فرآوری معدنی اپال کانی پارس فلزی یهاکانهاستخراج   7/62  

  5/63  8/0 416،055 223،926 1،858 تجارتبانک  اعتباری مؤسساتو  هابانک

  3/64  8/0 414،000 60،000 6،900 مخابرات ایران مخابرات

  1/65  8/0 411،945 30،950 13،310 پتروشیمی فناوران محصوالت شیمیایی

  65  65 34,306,641 3,325,399 - جمع کل
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  9/53  5/1 769،440 84،000 9،160 فلزات و معادن توسعه فلزی یهاکانهاستخراج 

  3/55  4/1 754،800 120،000 6،290 فوالد خوزستان فلزات اساسی
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  0/60  1/1 567،717 301،656 1،882 خودرو ایران خودرو و ساخت قطعات
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  3/64  8/0 414،000 60،000 6،900 مخابرات ایران مخابرات
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ارزش بازار
                                                                                                                                                  ارزش بازار 30 رشکت بزرگ                                                                                        )تاریخ به روزرسانی: 1400/09/30(

قیمتنام صنعتنام رشکت
رسمایه 

)میلیون سهم(
ارزش بازار

)میلیارد ریال(
درصد تجمیعیدرصد از کل ارزش بازار

5/6 5/6 10,120293,0002,965,160فوالد مبارکه اصفهانفلزات اساسی

11/1 5/5 10,100287,0002,898,700صنایع پرتوشیمی خلیج فارسمحصوالت شیمیایی

16/4 5/3 46,18060,0002,770,800توسعه معادن و صنایع  معدنی خاورمیانهفلزات اساسی

21/3 4/9 6,440400,0002,576,000ملی  صنایع  مس  ایران  فلزات اساسی

25/3 4/0 21,040100,0002,104,000معدنی و صنعتی گل گهراستخراج کانه های فلزی

28/2 3/0 28,02055,5001,555,110معدنی  و صنعتی  چادرملواستخراج کانه های فلزی

30/9 2/7 10,070142,0001,429,940رسمایه گذاری تأمین اجتامعیرشکت های چند رشته ای صنعتی

33/4 2/5 32,03040,5001,297,215گسرتش نفت و گاز پارسیانمحصوالت شیمیایی

35/9 2/5 13,36096,9801,295,649گروه مدیریت رسمایه گذاری امیدرشکت های چند رشته ای صنعتی

38/1 2/2 14,33081,5001,167,895س. نفت و گاز و پرتوشیمی تأمینمحصوالت شیمیایی

40/2 2/2 190,1606,0001,140,960پرتوشیمی پردیسمحصوالت شیمیایی

42/3 2/0 179,0206,0001,074,120پرتوشیمی پارسمحصوالت شیمیایی

44/3 2/0 14,62072,0001,052,640رسمایه گذاری غدیر )هلدینگ (رشکت های چند رشته ای صنعتی

46/1 1/9 108,6609,000977,940پرتوشیمی نوریمحصوالت شیمیایی

47/8 1/7 48,60018,000874,800پرتوشیمی جممحصوالت شیمیایی

49/4 1/6 13,10065,520858,312بانک پاسارگادبانک ها و مؤسسات اعتباری

50/9 1/5 5,960134,342800,678پاالیش نفت بندرعباسفراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

52/4 1/5 5,640139,474786,636پاالیش نفت اصفهانفراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

53/9 1/5 9,16084,000769,440توسعه  معادن  و فلزات استخراج کانه های فلزی

55/3 1/4 6,290120,000754,800فوالد خوزستانفلزات اساسی

56/6 1/3 3,976170,000675,920پاالیش نفت تهرانفراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

57/8 1/2 2,955207,043611,812بانک ملتبانک ها و مؤسسات اعتباری

58/9 1/1 15,10040,000604,000گروه مپنا )سهامی عام(خدمات فنی و مهندسی

60/0 1/1 1,882301,656567,717ایران  خودروخودرو و ساخت قطعات

61/0 12,55040,770511,6641/0رسمایه گذاری صندوق بازنشستگیرشکت های چند رشته ای صنعتی

61/9 0/9 24,11020,238487,934مبین انرژی خلیج فارسعرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

62/7 22,74020,000454,8000/9فرآوری معدنی اپال کانی پارساستخراج کانه های فلزی

63/5 0/8 1,858223,926416,055بانک تجارتبانک ها و مؤسسات اعتباری

64/3 0/8 6,90060,000414,000مخابرات ایرانمخابرات

65/1 0/8 13,31030,950411,945پرتوشیمی فناورانمحصوالت شیمیایی

3,325,39934,306,6416565-جمع کل
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           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

42 
 

 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 کل 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

14001,599,987195,298712,497692,192

از محل انتشار عمومی اوراق بدهی از ابتدای سال

حجمتاریخ انتشارمنادنام اوراق بدهی
ارزش )میلیارد ریال( )میلیون برگه(

140010/010,000-01-14صخودصکوک مرابحه خودرو
14001/51,403-03-30صیدکصکوک مرابحه صیدک
14001/21,200-04-08صگسرتصکوک اجاره صگسرت
14005/05,000-04-09صبهمنصکوک مرابحه بهمن
14007/07,000-05-05صملیصکوک اجاره صملی
14007/07,000-07-19صمعادصکوک اجاره معادن
140020/020,000-08-26صغدیرصکوک اجاره غدیر

14002/52,500-09-24صایپا049صکوک مرابحه صایپا
14007/57,500-09-24صایپا409صکوک مرابحه صایپا

6261,603جمع 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(

14005,8201/610/3,9003/620/8-06-03اتکامبیمه اتکایی امین

14004,21700/590/45,20010/6445/3-04-22میدکوتوسعه معادن و صنایع  معدنی خاورمیانه

14009213/412/96,1070/30/3-02-27وسهرمزرشکت س استان هرمزگان

140062,20015/840/1,3000/533/2-02-01شغدیرپرتوشیمی 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
2141,953هرتان108شرتان
50502هخابر108اخابر

411896هخود108خودرو
240502هساپا108خساپا
1011,109هشپنا108شپنا

5501,343هصادر108وبصادر
55504هفارس108فارس
2402,943هفملی108فملی
2853,635هفوال108فوالد
10251همراه108همراه

1,2802,007هبساز112ثبهساز
1,1002,010هامید112ثامید
6523,001هنوین203ونوین
6983,001هقرن106قرن

4448,001هبهمن207وبهمن
1,1259,001هخابر201اخابر

1,70416,186هصیکو108تاصیکو
9,96859,061                           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
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ارزش معامالت
معامالت صنایع

نام صنعت

دوره جاری
1400/09/30

انباشته از ابتدای سال
درصد از کل دوره انباشتهدرصد از کل دوره جاری1400/09/30 حجم

)میلیون سهم(
ارزش

)میلیارد ریال(
حجم

)میلیون سهم(
ارزش

)میلیارد ریال(
12/1 5,40776,92467,839877,07615/4محصوالت شیمیایی

11/2 13/3 24,91066,561322,164814,752خودرو و ساخت قطعات
13/2 10/7 4,82253,73367,013956,169فلزات اساسی

2/1 7/4 1,83836,97011,055152,734فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
6/8 5/7 14,17928,519142,713493,543بانکها و موسسات اعتباری
5/6 5/2 1,57426,19225,510408,471استخراج کانه های فلزی

5/2 2,23525,28230,991380,7945/0رشکت های چند رشته ای صنعتی
5/3 5/0 1,54124,85616,606386,607مواد و محصوالت دارویی

11/6 4/8 3,91023,80876,429844,480فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
2/3 4/2 7,89820,93740,155165,162انبوه سازی، امالک و مستغالت

3/1 3/2 1,94116,01819,835226,404محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
3/4 3/1 8,86615,48398,006243,740رسمایه گذاری ها
3/2 2/2 69811,24112,980232,266سیامن، آهک و گچ

1/0 1/2 1,3816,20516,30973,516ماشین آالت و دستگاه های برقی
1/1 1/2 1,1616,14511,54177,369سایر محصوالت کانی غیرفلزی

0/9 1/2 5,2375,87631,94165,677ساخت محصوالت فلزی
1/0 1/1 7075,6246,66172,160رایانه و فعالیت های وابسته به آن

1/1 1625,2422,53378,8161/0زراعت و خدمات وابسته
0/9 1/0 2,5215,06125,68667,185بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتامعی

0/8 0/9 1,4904,57412,32058,005سایر واسطه گری های مالی
0/8 0/9 2734,4312,99555,548ماشین آالت و تجهیزات

0/5 0/7 363,46128434,165ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی
1/1 0/7 4413,4566,21680,109حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات

0/7 0/6 7722,7997,63851,979قند و شکر
0/7 0/6 5792,7708,21948,573الستیک و پالستیک

0/5 0/5 3812,6514,48636,793عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
0/5 0/5 3072,5493,75033,699اطالعات و ارتباطات

0/7 0/5 3242,4675,28149,280مخابرات
0/4 0/4 5732,1927,93232,391محصوالت کاغذی
0/5 0/4 1221,9552,58037,729کاشی و رسامیک

0/3 0/4 131,77911321,550دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
0/2 0/3 3741,4941,91713,832استخراج سایر معادن

0/2 0/2 3031,2062,63315,978استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
0/5 0/2 831,1242,14335,503خدمات فنی و مهندسی

0/2 0/1 1149222413,846خرده فروشی، به استثنای وسایل نقلیه موتوری
0/1 0/1 533338326,562محصوالت چوبی

0/1 0/0 5242884,966استخراج زغال سنگ
0/1 0/0 3199525,089منسوجات

0/0 0/0 121052543,456انتشار، چاپ و تکثیر
97,141500,9551,095,9267,255,971100100جمع کل
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تهیه كننده: شركت مشاوره       عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در آبان ماه و آذرماه  1400
و پردازش اطالعات مالی پارت

 بازارهای مالی مکان مناسبی برای سرمایه گذاری هستند و بیشتر افراد جامعه تمایل دارند پس اندازها و ثروت خود را در این بازارها سرمایه گذاری کنند؛ اما مسئله اساسی، 

عدم آش��نایی همه اقش��ار جامعه با این بازارها است و در شرایطی که به صورت شخصی اقدام به س��رمایه گذاری کنند و از مشاوران مالی کمک نگیرند، متحمل زیان های 

جبران ناپذیری خواهند شد. البته به دلیل هزینه های نسبتاً باال، استفاده از خدمات مشاوران مالی برای مبالغ جزئی مقرون به صرفه نخواهد بود. در این شرایط بهترین راه حل استفاده 

از واسطه های مالی است که آن ها منابع مالی خرد سرمایه گذاران را جمع آوری کرده و بعد از یک کاسه کردن آن به منابع مالی هنگفتی دست پیدا می کنند و با استفاده از تخصص افراد 

حرفه ای و باتجربه در زمینه سرمایه گذاری، این منابع را به سمت بازارهای مالی هدایت می کنند و بهترین گزینه های سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران خود انتخاب و سود حاصله را 

به نسبت آورده سرمایه گذاران بین آن ها تقسیم می کنند. یکی از این نهادهای مالی، صندوق های سرمایه گذاری هستند.  صندوق های سرمایه گذاری انواع مختلفی دارند که این تنوع 

می تواند انواع سلیقه های سرمایه گذاری را با انواع ریسک پذیری و بازده مورد انتظار پوشش دهد. صندوق های سرمایه گذاری بر اساس ترکیب دارایی در سه گروه صندوق های سرمایه گذاری 

سهامی، با درآمد ثابت و مختلط قرار می گیرند که از نظر الزامات سرمایه گذاری که از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار ابالغ شده، با یکدیگر تفاوت دارند. همچنین از نظر نوع سرمایه گذاری 

به دو دسته صندوق های سرمایه گذاری مشترک و صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله تقسیم بندی می شوند. عالوه بر صندوق های یاد شده، صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی 

بازارگردانی نیز در بازار سرمایه ایران مشغول فعالیت هستند. در این گزارش، با استفاده از داده ها و اطالعات سامانه رسام، به ارائه وضعیت و عملکرد این صندوق ها که در بازار سرمایه 

ایران فعال هستند، پرداخته شده است. اطالعات حاضر مربوط به عملکرد صندوق های سرمایه  گذاری در آذرماه  و همچنین اطالعات مشابه در آبان ماه سال جاری است.

 ترکیب و ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری
 ترکیب و ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری در آذرماه

ارزش خالص کل دارایی صندوق های سرمایه گذاری در آذرماه 1400 با حدود 97 هزار میلیارد ریال کاهش به مبلغ 4,927 هزار میلیارد ریال رسید. در این ماه همه 
صندوق های سرمایه گذاری کاهش ارزش خالص دارایی داشته اند. ارزش خالص دارایی های صندوق های بازارگردانی با کاهش تقریباً 36 هزار میلیارد تومانی بیشترین 

کاهش ریالی را داشته اند و صندوق های سهامی نیز با ثبت منفی 7/6 درصد، بیشترین کاهش درصدی در ارزش خالص دارایی ها را ثبت کرده اند.
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3,890,000
3,940,000
3,990,000
4,040,000

منودار 1. تغییر ارزش خالص دارایی صندوق ها به تفکیک نوع صندوق  )هزارمیلیارد ریال(                                                                      تا ابتدای دی ماه 1400

سال  ماهآبان دراطالعات مشابه  نیو همچن 1400 سال آذرماه در یگذارهیسرما یهاصندوق عملکرد به مربوط حاضر اطالعات
 است. یجار

 یگذارهیسرما یهاصندوق یهاییدارا ارزش و بیترک

 آذرماه در یگذارهیسرما یهاصندوق یهاییدارا ارزش و بیترک

این ماه در . دیرس الیر اردیلیمهزار  4,927 مبلغ به کاهش الیر اردیلیم هزار 97حدود  با 1400 ماهآذر در یگذارهیسرما یهاصندوق ییدارا کل خالص ارزش
 اردیلیهزار م 36 باًیبا کاهش تقر یبازارگردان یهاصندوق یهاییدارا خالص ارزش اند.داشتهکاهش ارزش خالص دارایی  گذاریسرمایههای صندوق همه
را ثبت  هاییارزش خالص دارا در یصدکاهش در نیشتریب ،درصد 6/7 یمنف ثبت با زین یسهام یهاصندوق و اندداشته را یالیر کاهش نیشتریب یتومان
 .اندکرده

 .شود برداشتهماه از فایل اکسل آذر ییدارا راتییتغ تیش از

 
 .شود برداشته ماهاز فایل اکسل آبان ییدارا روند تیش از

های راییدا خالص ارزش کاهش بیانگرنتایج  .دهدیم نشانرا بر حسب میلیارد ریال  یگذارهیسرما یهاصندوق تمام ییدارا خالص ارزش روند 2 نمودار
ه ان رسیدهزار میلیارد توم 500از  کمتر به مجموع درها صندوق ییدارا ارزش خالص ماه یانتهادر  که یاگونهبه ،استبوده  1400در آذرماه ها صندوق

 .است

(26)

(21)

(1)

(36)

(12)

(97)

-١٢٠

-١٠٠

-٨٠

-٦٠

-٤٠

-٢٠

٠

با درآمد ثابت سهامی مختلط بازارگردانی قابل معامله کل صندوق ها

1400تا ابتدای دی ماه (هزار میلیارد ریال)تغییر ارزش خالص دارایی صندوق ها به تفکیک نوع صندوق.١نمودار

)3۶(
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نمودار 2 روند ارزش خالص دارایی تمام صندوق های س��رمایه گذاری را بر حسب میلیارد ریال نشان می دهد. نتایج بیانگر کاهش ارزش خالص دارایی های 
صندوق ها در آذرماه 1400 بوده است، به گونه ای که در انتهای ماه خالص ارزش دارایی صندوق ها در مجموع به کمتر از 500 هزار میلیارد تومان رسیده است.

صندوق های س��رمایه گذاری مجموعًا 24 درصد از دارایی های خود را در سهام، 44 درصد در اوراق مشارکت، 31 درصد در سپرده های بانکی و وجه 
نقد و 1 درصد در س��ایر دارایی ها، س��رمایه گذاری کرده اند. در نمودار 3، درصد ترکیب دارایی های تحت مدیریت صندوق های سرمایه گذاری نشان 

داده  شده است:
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با درآمد ثابت  سهامی  مختلط  بازارگردانی  قابل معامله  کل صندوق ها 

3,640,000
3,690,000
3,740,000
3,790,000
3,840,000
3,890,000
3,940,000
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4,040,000

منودار 2. ارزش خالص دارایی متامی صندوق ها )هزارمیلیارد ریال(                                                                                        تا ابتدای دی ماه 1400

  
 1 و نقد وجه و یبانک یهاسپرده دررصد د 31 مشارکت، اوراق دردرصد  44 سهام، در را خود یهاییدارادرصد از  24 مجموعاً یگذارهیسرما یهاصندوق
 :است شده داده نشان یگذارهیسرما یهاقصندو تیریمد تحت یهاییدارا بیترک درصد 2 نمودار در .اندکرده یگذارهیسرما ها،ییدارا ریسا دردرصد 

 شود برداشته از فایل اکسل آذرماه ییدارا بیترک تیش از

 
 ماهآبان در یگذارهیسرما یهاصندوق ییدارا ارزش و بیترک

 بیشترین .دیرس الیر اردیلیمهزار  5،016 بلغم به کاهش الیر اردیلیمهزار  10 باتقریباٌ  1400 ماهآبان در یگذارهیسرما یهاصندوق ییدارا خالص کل ارزش
. اندافتهیکاهش  الیر اردیلیم هزار 15 باًیتقرماه  یاست که نسبت به ابتدا بوده معاملهقابل یهاصندوقمربوط به  هادر ارزش خالص دارایی یالیرکاهش 

 الیر اردیلیمهزار  266 حدوداً مبلغ به، درصد کاهش 3ا ب که است بوده یسهام یهاصندوق به مربوطها در بین صندوق یکاهش درصد نیشتریب نیهمچن
 .است دهیرس
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١٤٠٠ابتدای دی ماه تا(  هزار میلیارد ریال) ارزش خالص دارایی تمامی صندوق ها . ٢نمودار 
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کل صندوق ها با درآمد ثابت سهامی مختلط بازارگردانی قابل معامله

صد
در

)%( سهام  )%(  اوراق مشارکت  )%( وجه نقد و سپرده بانکی  )%( سایر دارایی ها 

١٤٠٠تا ابتدای دی ماه (درصد)ترکیب دارایی های تحت مدیریت صندوق های سرمایه گذاری. 3نمودار 

 

۲۴
۱۰

۹۰

۵۶

۸۴

۳۷

۴۴
۵۳

۶

۳۴
۴

۳۴

۳۱ ۳۶

۳ ۹ ۷
۲۸

۱ ۱ ۱ ۱ ۵ ۱

۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۱۰۰

کل صندوق ها با درآمد ثابت سهامی مختلط بازارگردانی قابل معامله

صد
در

)%( سهام  )%( اوراق مشارکت  )%( وجه نقد و سپرده بانکی  )%( سایر دارایی ها 

منودار 3. ترکیب دارایی های تحت مدیریت   صندوق های رسمایه گذاری  )درصد(                                                              تا ابتدای دی ماه ۱۴۰۰1400تا ابتدای دی ماه 
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با درآمد ثابت  سهامی  مختلط  بازارگردانی  قابل معامله  کل صندوق ها 
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 ترکیب و ارزش دارایی صندوق های سرمایه گذاری در آبان ماه
ارزش خالص کل دارایی صندوق های سرمایه گذاری در آبان ماه 1400 تقریباٌ با 10 هزار میلیارد ریال کاهش به مبلغ 5,016 هزار میلیارد ریال رسید. بیشترین کاهش 
ریالی در ارزش خالص دارایی ها مربوط به صندوق های قابل معامله بوده است که نسبت به ابتدای ماه تقریباً 15 هزار میلیارد ریال کاهش یافته اند. همچنین بیشترین 

کاهش درصدی در بین صندوق ها مربوط به صندوق های سهامی بوده است که با 3 درصد کاهش، به مبلغ حدوداً 266 هزار میلیارد ریال رسیده است.

نمودار 5 روند ارزش خالص دارایی تمام صندوق های سرمایه گذاری را بر حسب میلیارد ریال نشان می دهد. نتایج حاکی از رشد مثبت ارزش خالص دارایی صندوق ها 
تا روز بیست و یکم آبان ماه و سپس معکوس شدن آن تا پایان ماه است.
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با درآمد ثابت  سهامی  مختلط  بازارگردانی  قابل معامله  کل صندوق ها 
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منودار 4. تغییرات خالص ارزش دارایی صندوق ها به تفکیک نوع صندوق )میلیارد ریال(                                                                                        تا ابتدای آذرماه 1400

 

137,710 

37,569 
18,199 

74,916 

(16,876)

251,518 

 (50,000)

 -

 50,000

 100,000

 150,000

 200,000

 250,000

 300,000

با درآمد ثابت  سهامی  مختلط  بازارگردانی  قابل معامله  کل صندوق ها 

3,640,000
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منودار 5. ارزش خالص دارایی  متامی صندوق ها ) هزارمیلیارد ریال(                                                                                        تا ابتدای آذرماه 1400

 .شود برداشتهماه از فایل اکسل آبان ییدارا راتییتغ تیش از
 

 
 

 ارایید خالص ارزش مثبت رشد از حاکی نتایج. دهدمی نشان ریال میلیارد حسب بر را گذاریسرمایه هایصندوق تمام دارایی خالص ارزش روند 5 نمودار
 ماه است. انیو سپس معکوس شدن آن تا پا ماهآبان کمی و ستیب روز تا هاصندوق

 .شود برداشته ماهاز فایل اکسل آبان ییدارا روند تیش از

  
 

 1 و نقد وجه و یبانک یهاسپرده در رصدد 32 مشارکت، اوراق در درصد 42 سهام، در را خود یهاییدارا از درصد 24 مجموعاً یگذارهیسرما یهاصندوق
 .است شده داده نشان یگذارهیسرما یهاقصندو تیریمد تحت یهاییدارا بیترک درصد 3 نمودار در. اندکرده یگذارهیسرما ها،ییدارا ریسا در درصد

 شود برداشته ماهاز فایل اکسل آبان ییدارا بیترک تیش از 
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با درآمد ثابت سهامی مختلط بازارگردانی قابل معامله کل صندوق ها

١٤٠٠تا ابتدای آذرماه (هزار میلیارد ریال)تغییرات خالص ارزش دارایی صندوق ها به تفکیک نوع صندوق. ٤نمودار
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١٤٠٠آذرماه تا ابتدای(  هزار میلیارد ریال)ارزش خالص دارایی تمامی صندوق ها . ٥نمودار 

 .شود برداشتهماه از فایل اکسل آبان ییدارا راتییتغ تیش از
 

 
 

 ارایید خالص ارزش مثبت رشد از حاکی نتایج. دهدمی نشان ریال میلیارد حسب بر را گذاریسرمایه هایصندوق تمام دارایی خالص ارزش روند 5 نمودار
 ماه است. انیو سپس معکوس شدن آن تا پا ماهآبان کمی و ستیب روز تا هاصندوق

 .شود برداشته ماهاز فایل اکسل آبان ییدارا روند تیش از

  
 

 1 و نقد وجه و یبانک یهاسپرده در رصدد 32 مشارکت، اوراق در درصد 42 سهام، در را خود یهاییدارا از درصد 24 مجموعاً یگذارهیسرما یهاصندوق
 .است شده داده نشان یگذارهیسرما یهاقصندو تیریمد تحت یهاییدارا بیترک درصد 3 نمودار در. اندکرده یگذارهیسرما ها،ییدارا ریسا در درصد

 شود برداشته ماهاز فایل اکسل آبان ییدارا بیترک تیش از 
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با درآمد ثابت سهامی مختلط بازارگردانی قابل معامله کل صندوق ها

١٤٠٠تا ابتدای آذرماه (هزار میلیارد ریال)تغییرات خالص ارزش دارایی صندوق ها به تفکیک نوع صندوق. ٤نمودار
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١٤٠٠آذرماه تا ابتدای(  هزار میلیارد ریال)ارزش خالص دارایی تمامی صندوق ها . ٥نمودار 
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صندوق های سرمایه گذاری مجموعاً 24 درصد از دارایی های خود را در سهام، 42 درصد در اوراق مشارکت، 32 درصد در سپرده های بانکی و وجه نقد و 1 درصد در 

سایر دارایی ها، سرمایه گذاری کرده اند. در نمودار 3 درصد ترکیب دارایی های تحت مدیریت صندوق های سرمایه گذاری نشان داده  شده است.
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با درآمد ثابت  سهامی  مختلط  بازارگردانی  قابل معامله  کل صندوق ها 
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منودار 6. ترکیب دارایی های تحت مدیریت صندوق های رسمایه گذاری )درصد(                                                                                        تا ابتدای آذرماه 1400
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کل صندوق ها با درآمد ثابت سهامی مختلط بازارگردانی قابل معامله

)%( سهام  )%( اوراق مشارکت  )%( وجه نقد و سپرده بانکی  )%( سایر دارایی ها 

۱۴۰۰تا ابتدای آذرماه (درصد)دارایی های تحت مدیریت صندوق های سرمایه گذاری ترکیب. ۶نمودار 

 بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری
عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در آذرماه 1400

در جداول شماره 1 تا 4، صندوق های سرمایه گذاری با بیشترین بازدهی ماهانه در هر گروه از صندوق های با درآمد ثابت، سهامی، مختلط و قابل معامله در بورس ارائه 
شده است. از بین صندوق های با درآمد ثابت، صندوق » کوثر یکم«  بیشترین بازدهی را کسب کرده است. بازده این صندوق در آذرماه 1400 برابر با 4/2 درصد و بازده 

یک ساله آن معادل 22 درصد بوده است.

در آذرماه 1400، صندوق »مش��ترک پیشتاز« اگرچه بازدهی منفی داشته، اما بهترین عملکرد را در بین صندوق های سهامی ثبت کرده است. الزم به ذکر است که 
بازدهی تمام صندوق های سهامی در آذرماه منفی بوده است و کمترین زیان به مثابه بهترین عملکرد در نظر گرفته شده است.

جدول 1: پربازده ترین صندوق های با درآمد ثابت

بازده سال منتهی به 30 آذر  )درصد( بازده آذر )درصد(نام صندوقردیف

4/222/0کوثر یکم1

3/67/1مشترک اندیشه فردا2

20/4 1/9مشترک پیروزان3

جدول 2: پربازده ترین صندوق های سهامی 

بازده سال منتهی به 30 آذر  )درصد( بازده آذر )درصد(نام صندوقردیف

1/626/6-مشترک پیشتاز1

1/910/8-فیروزه موفقیت2

*2/7-زمرد آگاه3
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تمام صندوق های مختلط در آذرماه 1400 مانند صندوق های سهامی بازدهی منفی داشته اند و صندوق تازه تأسیس »زیتون نماد پایا« با کاهش 0/4 درصدی 
بهترین عملکرد را در میان صندوق های مختلط ثبت کرده است.

در آذرماه 1400، از بین صندوق های قابل معامله در بورس نیز صندوق »گنجینه آینده روش��ن« با نماد »صایند« که از نوع قابل معامله با درآمد ثابت اس��ت با 
2/1 درصد، بیشترین بازدهی را در میان صندوق های قابل معامله به دست آورده است. بازدهی یک ساله این صندوق 21 درصد بوده است.

 عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در آبان ماه ۱۴00
در جداول ش��ماره 5 تا 8، صندوق های سرمایه گذاری با بیشترین بازدهی ماهانه 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 »گسترش فردای ایرانیان« بیشترین بازدهی را کسب کرده است. بازدهی این صندوق در 

آبان ماه 1400 برابر 2/6 درصد و بازده یک ساله آن معادل 13/1 درصد بوده است.

از بین صندوق های س��هامی ، صندوق »فیروزه موفقیت« با رش��د 2/9 درصدی، بهترین جایگاه را در این گروه کسب کرده است. در آبان ماه 1400 صندوق مختلط 
»مشترک مدرسه کسب وکار صوفی رازی« با بازده 6/4 درصدی، برترین صندوق مختلط از نظر بازدهی بوده و بازدهی یک  سال گذشته آن برابر با 40/9 درصد می باشد.

جدول 3: پربازده ترین صندوق های مختلط

بازده سال منتهی به 30 آذر)درصد(بازده آذر )درصد(نام صندوقردیف

*0/4-زیتون نماد پایا1

*1/3-کاریزما2

6/7-1/9-گوهر نفیس تمدن3

جدول 4: پر بازده  ترین صندوق های قابل معامله در بورس

بازده سال منتهی به 30 آذر )درصد( بازده آذر )درصد(نام صندوقردیف

2/121/0گنجینه آینده روشن1

2/123/5پارند پایدار سپهر2

*1/9کامیاب آشنا3

جدول 5: پربازده ترین صندوق های با درآمد ثابت

بازده سال منتهی به 30 آبان )درصد(بازده آبان )درصد(نام صندوقردیف

2/613/1گسترش فردای ایرانیان 1

2/418/5ارزش آفرینان دی2

2/122/6اندوخته آمیتیس3

جدول 6: پربازده ترین صندوق های سهامی

بازده سال منتهی به 30 آبان )درصد(بازده آبان )درصد(نام صندوقردیف

2/933/4فیروزه موفقیت1

0/59/6مشترک امین آوید2

0/35/1-مشترک نقش جهان3
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از بین صندوق های قابل معامله در بورس نیز صندوق »یاقوت آگاه« با 3/8 درصد بازدهی، باالترین بازدهی را در میان تمام صندوق های قابل معامله به دست 

آورده است. بازدهی یک سال گذشته این صندوق 23/1 درصد بوده است.

 بازده صندوق های سهامی در قیاس با بازده شاخص  کل بورس و بازده شاخص کل فرابورس
مقایسه میانگین بازده صندوق های سهامی با بازده شاخص  کل بورس و شاخص کل فرابورس در آذرماه 1400

در بخش بعدی، میانگین بازده صندوق های سهامی با بازده شاخص  کل بورس و بازده شاخص کل فرابورس در آذرماه 1400 مقایسه شده است. در این رابطه، 

عملکرد صندوق های سهامی بدتر از شاخص کل بورس و اندکی بهتر از شاخص فرابورس بوده است. بازده متوسط صندوق های سهامی برابر با منفی 7/63 

درصد، شاخص کل بورس، منفی 6/31 درصد و شاخص فرابورس منفی 8/24 درصد بوده است.

جدول 7: پربازده ترین صندوق های مختلط

بازده سال منتهی به 30 آبان)درصد(بازده آبان )درصد(نام صندوقردیف

6/440/9مشترک مدرسه کسب وکار صوفی رازی1

19/8-2/0تجربه ایرانیان2

1/210/3توسعه پست بانک3

جدول 8: پربازده ترین صندوق های قابل معامله در بورس

بازده سال منتهی به 30 آبان)درصد(بازده آبان )درصد(نام صندوقردیف

3/823/1یاقوت آگاه1

2/320/1پاداش سهامداری توسعه یکم2

2/220/4با درآمد ثابت فیروزه آسیا3
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منودار7. مقایسه بازده صندوق های سهامی با شاخص کل بورس و فرابورس)درصد(                                                                                        تا ابتدای دی ماه 1400

 
 ١٤٠٠ ماهبانآدر  فرابورس کل شاخص و بورس کل شاخص بازده با یسهام یهاصندوق بازده نیانگیممقایسه 

 سه،مقای این در .است شده مقایسه 1400 ماهآبان طی فرابورس کل شاخص و بورس کل شاخص بازده با سهامی هایصندوق بازده میانگین بعدی، بخش در
 منفی با بربرا سهامی یهامتوسط صندوق بازده که یاگونهبه. است دهبو ایران فرابورس و بورس کل شاخص از ترضعیف بسیار سهامی هایصندوق عملکرد

 بوده است. درصد 31/0 مثبت فرابورس کل شاخص درصد و 48/1 منفی بورس کل شاخص ،درصد 83/2

 .شود برداشته ماهدر فایل اکسل آبان عملکرد سهیمقا تیش از

 
 یگذارهیسرما یهاصندوق به ینگینقد خروج و ورود تیوضع
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١٤٠٠تا ابتدای دی ماه (درصد)مقایسه بازده صندوق های سهامی با شاخص کل بورس و فرابورس. 7نمودار
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١٤٠٠تا ابتدای آذرماه (درصد) مقایسه بازدهی صندوق های سهامی با شاخص کل بورس و فرابورس. ٨نمودار
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 مقایسه میانگین بازده صندوق های سهامی با بازده شاخص  کل بورس و شاخص کل فرابورس در آبان ماه ۱۴00
در بخش بعدی، میانگین بازده صندوق های سهامی با بازده شاخص  کل بورس و شاخص کل فرابورس طی آبان ماه 1400 مقایسه شده است. در این مقایسه، 

عملکرد صندوق های سهامی بسیار ضعیف تر از شاخص کل بورس و فرابورس ایران بوده است. به گونه ای که بازده متوسط صندوق های سهامی برابر با منفی 

2/83 درصد، شاخص کل بورس منفی 1/48 درصد و شاخص کل فرابورس مثبت 0/31 درصد بوده است.

 وضعیت ورود و خروج نقدینگی به صندوق های سرمایه گذاری
وضعیت ورود و خروج نقدینگی به صندوق های سرمایه گذاری در آذرماه 1400

ورود پول به کل صندوق ها )به واسطه صدور واحدهای سرمایه گذاری( در آذرماه تقریبًا 494 هزار میلیارد ریال و خروج پول از کل صندوق ها )به واسطه ابطال 

واحدهای سرمایه گذاری( نیز حدود 513  هزار میلیارد ریال بوده است؛ بدین ترتیب خالص خروج سرمایه  از کل صندوق های سرمایه گذاری در آذرماه تقریبًا 

20 هزار میلیارد ریال است.

بیشترین خالص ورود پول به صندوق های سرمایه گذاری بالغ بر 17 هزار میلیارد ریال و مربوط به صندوق های بازارگردانی بوده است و بیشترین خروج پول 

مرب��وط به صندوق های با درآمد ثابت با خالص خروجی 3حدود 36 هزار میلیارد ریال بوده اس��ت. نمودار زیر ورود پ��ول به کل صندوق ها و خروج پول از کل 

صندوق ها را به واسطه صدور یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری در آذرماه 1400 نشان می دهد.
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منودار8. مقایسه بازدهی صندوق های سهامی با شاخص کل بورس و فرابورس) درصد(                                                                                        تا ابتدای آذر 1400
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منودار9. ورود و خروج جریان نقد در صندوق های رسمایه گذاری)میلیارد ریال(                                                                                       تا ابتدای دی ماه 1400

 
 ١٤٠٠ ماهبانآدر  فرابورس کل شاخص و بورس کل شاخص بازده با یسهام یهاصندوق بازده نیانگیممقایسه 

 سه،مقای این در .است شده مقایسه 1400 ماهآبان طی فرابورس کل شاخص و بورس کل شاخص بازده با سهامی هایصندوق بازده میانگین بعدی، بخش در
 منفی با بربرا سهامی یهامتوسط صندوق بازده که یاگونهبه. است دهبو ایران فرابورس و بورس کل شاخص از ترضعیف بسیار سهامی هایصندوق عملکرد

 بوده است. درصد 31/0 مثبت فرابورس کل شاخص درصد و 48/1 منفی بورس کل شاخص ،درصد 83/2

 .شود برداشته ماهدر فایل اکسل آبان عملکرد سهیمقا تیش از

 
 یگذارهیسرما یهاصندوق به ینگینقد خروج و ورود تیوضع
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١٤٠٠تا ابتدای دی ماه (درصد)مقایسه بازده صندوق های سهامی با شاخص کل بورس و فرابورس. 7نمودار
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١٤٠٠تا ابتدای آذرماه (درصد) مقایسه بازدهی صندوق های سهامی با شاخص کل بورس و فرابورس. ٨نمودار

 ١٤٠٠در آذرماه  یگذارهیسرما یهاصندوق به ینگینقد خروج و ورود تیوضع
 ابطال واسطهبه) هاصندوق کل از پول خروج و الیر اردیلیم هزار 494تقریباً  آذرماه در( یگذارهیسرما یواحدها صدور واسطهبه) هاصندوق کل به پول ورود

 20تقریباً  آذرماهدر  یگذارهیسرما یهاصندوقکل  از هیسرما خروج خالص ترتیببدین  است؛ بوده الیر اردیلیمهزار   513حدود  نیز (یگذارهیسرما یواحدها
 .است الیر اردیلیم هزار

ل و بیشترین خروج پو است بوده بازارگردانیهای صندوق به مربوطو  الیر اردیلیم هزار 17بالغ بر  گذاریسرمایه یهاصندوق به پول ورود خالص نیشتریب
 کل از پول خروج و هاصندوق کل به پول ورود ریز نمودار. بوده است میلیارد ریال هزار 36حدود 3با خالص خروجی  ثابت درآمدبا های مربوط به صندوق

 .دهدیم نشان 1400 ماهآذر در گذاریسرمایهصدور یا ابطال واحدهای  واسطهبه را هاصندوق
 .شود برداشته ماهدر فایل اکسل آذر ینگینقد خروج و ورود تیش از
 

 
 ١٤٠٠ ماهباندر آ   یگذارهیسرما یهاصندوق به ینگینقد خروج و ورود تیوضع
 ابطال واسطهبه) هاصندوق کل از پول خروج و الیر داریلیمهزار  467حدود  ماهآبان یط( یگذارهیسرما یواحدها صدور واسطهبه) هاصندوق کل به پول ورود

 ماه معادلدر آبان یگذارهیسرما یهاصندوقکل  از هیسرما خروج خالص بدین ترتیب است؛ بوده الیر اردیلیمهزار  470 تقریباً نیز (یگذارهیسرما یواحدها
 .است بوده الیر اردیلیم هزار 3حدوداً 

ه ببیشترین خروج پول مربوط درآمد ثابت و  های باصندوق به مربوطو  الیر اردیلیم هزار 10 حدود یگذارهیسرما یهاصندوق به پول ورود خالص نیشتریب
واسطه به را هاصندوق کل از پول خروج و هاصندوق کل به پول ورود 5 نمودارهزار میلیارد ریال بوده است.  12معامله با خالص خروجی های قابلصندوق

 .دهدیم نشان 1400 ماهآبان یط گذاریصدور یا ابطال واحدهای سرمایه
 .شود برداشته ماهدر فایل اکسل آبان ینگینقد خروج و ورود تیش از
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 وضعیت ورود و خروج نقدینگی به صندوق های سرمایه گذاری
 وضعیت ورود و خروج نقدینگی به صندوق های سرمایه گذاری در آّبان ماه 1400

ورود پول به کل صندوق ها )به واس��طه صدور واحدهای س��رمایه گذاری( طی آبان ماه حدود 467 هزار میلیارد ریال و خروج پول از کل صندوق ها )به واسطه 
ابطال واحدهای سرمایه گذاری( نیز تقریبًا 470 هزار میلیارد ریال بوده است؛ بدین ترتیب خالص خروج سرمایه  از کل صندوق های سرمایه گذاری در آبان ماه 

معادل حدوداً 3 هزار میلیارد ریال بوده است.
بیش��ترین خالص ورود پول به صندوق های سرمایه گذاری حدود 10 هزار میلیارد ریال و مربوط به صندوق های با درآمد ثابت و بیشترین خروج پول مربوط به 
صندوق های قابل معامله با خالص خروجی 12 هزار میلیارد ریال بوده است. نمودار 10 ورود پول به کل صندوق ها و خروج پول از کل صندوق ها را به واسطه 

صدور یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی آبان ماه 1400 نشان می دهد.
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منودار 10. ورود و خروج جریان نقد در صندوق های رسمایه گذاری) میلیارد ریال(                                                                                         تا ابتدای آذر 1400
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معرفی معاونت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
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مدیریت عملیات بازار ابزارهای نوین مالی

معاونت عملیات بازار

مدیریت عملیات بازار نقد
مأموریت و اهداف اصلی

 تالش برای ایجاد بازاری منصفانه، کارا و شفاف

 انجام کلیه عملیات مرتبط با معامالت در حوزه بازار نقد، مطابق با قوانین و مقررات مربوطه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار

  بازبینی مکرر دستورالعمل ها، رویه ها و فرآیندهای اجرایی مرتبط و ارائه پیشنهادات با هدف افزایش سطح شفافیت و کارایی و کاهش ریسک بازار

 تعامل مؤثر با نهادهای فعال در بازار برای تدوین ضوابط و مقررات موردنیاز در حوزه های مختلف بازار

 تقویت نظام اطالع رسانی کلیه امور عملیاتی، طبق دستورالعمل های مصوب با هدف کاهش ریسک و افزایش شفافیت

 تالش برای ارتقای نقدشوندگی معامالت از طریق ارائه مجوز به بازارگردان ها

 

مدیریت عملیات بازار ابزارهای نوین مالی
مأموریت و اهداف اصلی

 اجرای قوانین و مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در حوزه بازار ابزارهای نوین مالی
 شناسایی نیازهای معامالتی بازار سرمایه و کمک به طراحی ابزارهای مالی جدید

 بازبینی مکرر دستورالعمل ها، رویه ها و فرآیندهای اجرایی مرتبط و ارائه پیشنهادات با هدف افزایش کارایی ابزارهای مالی
 تعامل مؤثر با نهادهای مالی، فعاالن و سایر ارکان بازار سرمایه در حوزه های مرتبط

اداره آمار و اطالع رسانی
مأموریت و اهداف اصلی

 یکپارچه سازی فرآیند تهیه و توزیع آمار و اطالعات

 ارتقای کیفی و کمی آمار و اطالعات

 متنوع سازی راه های دسترسی به آمار و اطالعات

 ارتقای سرعت انتقال اطالعات

 شناسایی نیازهای اطالعاتی استفاده کنندگان آمار و اطالعات

 پاسخ به درخواست های واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی

معاونت عملیات بازار یكی از معاونت های پنج گانه شركت بورس اوراق بهادار تهران است كه با هدف انجام كلیه عملیات مرتبط با معامالت در حوزه های 

مختلف بازار و متشكل از دو مدیریت و یک اداره فعالیت می كند.

اداره آمار و اطالع رسانی
مدیریت عملیات بازار نقد



موضوعات پیشنهادی:

به اطالع می رس��اند ماهنامه بورس متعلق به ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران، با رویکرد خبری، تحلیلی و 

آموزشی، سابقه ای بیش از 23 سال در حوزه انتشار اخبار، اطالعات  و آمار اقتصادی و بازار سرمایه دارد. این 

ماهنامه به شکل تخصصی برای فعاالن بازار سرمایه منتشر شده و برای تمامی ارکان و شرکت های بازار سرمایه 

از جمله ناشران بورسی، کارگزاری ها، نهادهای مالی)تامین سرمایه ها، مشاوران سرمایه گذاری، سبدگردان ها، 

صندوق های سرمایه گذاری( و مراکز آموزشی به خصوص دانشگاه ها در سراسر کشور توزیع می شود.

بدین وسیله از کلیه اساتید، پژوهشگران، مدیران، دانشجویان و عالقه مندان به موضوعات مرتبط با بازار سرمایه 

دعوت می شود تا مقاالت و آثار پژوهشی خود را با محورهای پیشنهاد شده برای این ماهنامه ارسال نمایند.

      قانون بازار سرمایه

      صندوق های سرمایه گذاری

      بودجه و اثرات آن بر بازار سرمایه

      عملکرد بازار سرمایه در حوزه اقتصاد مقاومتی

      ابزارهای مالی جدید در بورس تهران

      آتی سبد سهام در بورس تهران

      بین المللی شدن بازار سرمایه ایران

      سهام عدالت

      عرضه سهام دولت در بازار سرمایه

      بورس امالک و مستقالت

      نقش بازار سرمایه در جهش تولید

      اقتصاد رفتاری در بازار سرمایه
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امکان سنجی راه اندازی صندوق های پوشش ریسک
در بورس اوراق بهادار تهران

 مقدمه

صندوق های س��رمایه گذاری بر اساس میزان ریسک پذیری و بازده مورد انتظار انواع مختلفی دارند، این صندوق ها از نظر ترکیب دارایی ها 

و الزامات س��رمایه گذاری با یکدیگر تفاوت دارند. یکی از انواع صندوق های س��رمایه گذاری که در سراس��ر دنیا موردتوجه س��رمایه گذاران از جمله 

سرمایه گذاران نهادی قرار گرفته، صندوق پوشش ریسک است. صندوق های پوشش ریسک برخالف سایر صندوق های سرمایه گذاری، از آزادی 

عمل بیشتری برای اتخاذ سرمایه گذاری ها و استراتژی های تهاجمی برخوردار هستند و با به کارگیری ابزارهایی چون اهرم مالی، فروش استقراضی، 

اتخاذ موقعیت خرید و فروش در ابزارهای مشتقه و سایر شیوه های سرمایه گذاری سفته بازانه، سود کسب می کنند.

در دو بخش قبلی از این مقاله به بررسی ساختار صندوق های پوشش ریسک و الزامات قانونی آن ها، انواع استراتژی های سرمایه گذاری مورداستفاده این 

صندوق ها و نیز شرایط مندرج در امیدنامه صندوق های پوشش ریسک پرداخته شد. در مقاله حاضر که آخرین قسمت از بخش های سه گانه »بررسی 

امکان سنجی راه اندازی صندوق های پوشش ریسک« است، به بررسی امکان راه اندازی این صندوق ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.

 كارشناس مسئول تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران

 كامران سلمانی قرائی

۱- امکان سنجی راه اندازی صندوق های پوشش ریسک در بازار سرمایه 
ایران

صندوق های پوش��ش ریس��ک فق��ط توس��ط س��رمایه گذاران معتب��ر همچون 
س��رمایه گذاران نهادی و اش��خاص ثروتمند معامله می ش��وند، چراکه الزم است 
سرمایه گذاران این صندوق از حداقل میزان سرمایه اولیه باالیی برخوردار باشند. 
بنابراین هر سرمایه گذاری نمی تواند اقدام به سرمایه گذاری در این صندوق ها کند  

و بر همین اساس پیشنهاد می شود که عرضه واحدهای سرمایه گذاری صندوق های 
پوشش ریسک در بازار سرمایه ایران به صورت خصوصی انجام شود.

مدیر صندوق برای استفاده از فرصت های سودآور در بازارهای سرمایه می تواند 
از اس��تراتژی های مختلف سرمایه گذاری اس��تفاده کند که این استراتژی ها 
می توانند شامل اتخاذ موقعیت های معامالتی در سبدی از اوراق بهادار )از جمله 
سهام و اوراق بدهی(، به کارگیری فروش استقراضی اوراق بهادار، استفاده از 
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اهرم و ابزارهای مشتقه )از جمله قراردادهای آتی و اختیار معامله مبتنی بر انواع 
دارایی پایه همچون سهام، سبد سهام، سکه و سایر کاالها(، سرمایه گذاری در 
گواهی های س��پرده کاالیی و غیره باشد. از آنجا که اکثر صندوق های پوشش 
ریسک در اتخاذ استراتژی های سرمایه گذاری خود از جمله استراتژی های کالن 
و استراتژی های پوشش ریسک سهام از ابزارهای مشتقه و فروش استقراضی 
اس��تفاده می کنند، الزم اس��ت که برای این ابزارها بازاری کارا در بازار سرمایه 
ایران فراهم باشد. به این منظور در ادامه به بررسی وضعیت بازار مشتقه در بازار 
سرمایه پرداخته شده است. الزم به ذکر است از آنجا که امکان سرمایه گذاری در 
بازارهای سرمایه بین المللی برای سرمایه گذاران داخلی فراهم نیست، استفاده 
از استراتژی های کالن نمی تواند گزینه خوبی برای صندوق های پوشش ریسک 
باشد. در رابطه با به کارگیری استراتژی هایی چون استراتژی های ارزش نسبی، 
به معامالت اوراق قرضه قابل تبدیل و مشتقات نوسان نيز نیاز است که با توجه 

به عدم وجود آن ها در بازار س��رمایه ایران، صندوق های پوشش ریسک امکان 
اتخاذ این استراتژی ها را نخواهند داشت. حال به بررسی وضعیت بازار مشتقه 

و فروش استقراضی در بازار سرمایه ایران می پردازیم.

1-1- وضعیت معامالت در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران

در این بخش به بررسی حجم و ارزش معامالت قراردادهای اختیار معامله، آتی و 
فروش استقراضی در بورس اوراق بهادار می پردازیم.

1-1-1- بازار اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران

در بورس اوراق بهادار تهران تا انتهای س��ال 1399 امکان معامله قراردادهای 
اختیار خرید و فروش بر روی 21 سهم وجود داشته است که در جدول 1 لیست 

سهام پایه مربوط به این قراردادها آورده شده است.

منودار 1: روند حجم معامالت قراردادهای اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1399 )بر حسب هزار قرارداد(
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در نمودار 1، روند حجم معامالت قراردادهای اختیار معامله در سال 1399 در بورس 
اوراق بهادار تهران نشان داده شده است. نتایج حاکی از آن است که در سال 1399، 
حجم معامالت قراردادهای اختیار معامله روندی صعودی داشته است، به طوری که 

از حدود 214 هزار قرارداد در فروردین ماه به حدود 3 میلیون و 300 هزار قرارداد در 
بهمن ماه رسیده است. الزم به ذکر است که میانگین ماهانه حجم معامالت قراردادهای 

اختیار معامله در سال 1399 حدود یک میلیون و 800 هزار قرارداد است.

پاالیش نفت تهران11

مخابرات ایران12

معدنی و صنعتی گل گهر13

رسمایه گذاری نفت و گاز و پرتوشیمی تأمین14

صنایع پرتوشیمی خلیج فارس15

معدنی  و صنعتی  چادرملو16

پاالیش نفت بندرعباس17

گروه مپنا18

فوالد خوزستان19

پارس  خودرو20

گسرتش نفت و گاز پارسیان21

جدول 1: لیست سهام پایه مربوط به قراردادهای اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران

نام رشکتردیف

ایران  خودرو1

سایپا2

فوالد مبارکه اصفهان3

بانک ملت4

بانک صادرات ایران5

ملی  صنایع  مس  ایران  6

پاالیش نفت اصفهان7

بانک پارسیان8

بانک تجارت9

رسمایه گذاری غدیر10

نام رشکتردیف
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همچنین در نم��ودار 2، روند ارزش معامالت قرارداده��ای اختیار معامله1  در 
سال 1399 در بورس اوراق بهادار تهران نشان داده شده است. ارزش معامالت 
قراردادهای اختیار معامله در ماه های ابتدایی سال روند صعودی چشمگیری 
داشته، به طوری که از 160 میلیارد ریال در فروردین ماه به بیش از 4,500 میلیارد 

ریال در مردادماه رسیده است اما در ادامه از ارزش معامالت این قراردادها کاسته 
ش��ده و به حدود 1,500 میلیارد ریال در بهمن ماه نزول کرده است. میانگین 
ماهانه ارزش معامالت قراردادهای اختیار معامله در سال 1399 حدود 1,800 

میلیارد ریال است.

1-1-2- بازار قراردادهای آتی در بورس اوراق بهادار تهران

نمادهای فعال در بازار قراردادهای آتی در بورس اوراق بهادار تهران تا انتهای سال 1399 شامل 5 نماد بوده است که اسامی آن ها در جدول 2 آورده شده است:

این در حالی اس��ت که در ابت��دای راه اندازی معامالت ای��ن ابزار در بورس 
اوراق بهادار تهران، امکان معامالت قراردادهای آتی بر روی دارایی های پایه 
مختلفی از جمله سهام شرکت های فوالد، فملی، مپنا و ... و شاخص صنایع 
قند و شکر، سیمان، شیمیایی و کانه های فلزی نیز وجود داشت که با توجه 
به عمق و نقدش��وندگی پایین این بازار، در حال حاضر انتشار قراردادهای 
آتی بر روی این دارایی های پایه متوقف شده است. الزم به ذکر است که کل 
حجم معامالت قراردادهای آتی سهام و س��بد سهام در سال 1398 حدود 
3,410 قرارداد و ارزش معامالت آن حدود 41 میلیارد ریال بوده است. این 
در حالی است که کل حجم معامالت قراردادهای آتی سبد سهام از ابتدای 
سال 1399 تا 25 اسفند 1399 برابر 46 قرارداد و ارزش معامالت آن حدود 
1/5 میلیارد ریال اس��ت. این آمار حاکی از کاهش چشمگیر تعداد و ارزش 
معامالت قراردادهای آتی و عمق بسیار پایین این ابزار مالی در بورس اوراق 

بهادار تهران است.

1-1-3- بازار فروش استقراضی در بورس اوراق بهادار تهران

معامالت فروش اس��تقراضی تح��ت عنوان »فروش تعهدی« در اس��فندماه 
1398 در بورس اوراق بهادار تهران آغاز ش��د. فروش تعهدی بر روی سهام 
برخی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قابل معامله 
اس��ت اما به دلیل پایین بودن عمق معامالت این ابزار، از زمان راه اندازی تا 

انتهای سال 1399 هیچ گونه معامله ای انجام نگرفته است.

1-2- وضعیت معامالت در بازار مشتقه بورس کاالی ایران

در این بخش به بررس��ی حجم و ارزش معام��الت قراردادهای آتی و اختیار 
معامله در بورس کاالی ایران می پردازیم.

1-2-1- بازار اختیار معامله در بورس کاالی ایران

در بورس کاالی ای��ران، قراردادهای اختیار معامله مبتنی بر دو دارایی پایه 

منودار 2: روند ارزش معامالت قراردادهای اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1399 )بر حسب میلیارد ریال(
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جدول 2: منادهای فعال در بازار قراردادهای آتی بورس اوراق بهادار تهران تا انتهای سال 1399

نام منادردیف

آتی شاخص فرآورده های نفتی1

آتی شاخص خودرو و قطعات2

آتی شاخص فلزات3

آتی شاخص بانک ها4

آتی شاخص 30 رشکت بزرگ5
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منودار 3: روند حجم معامالت قراردادهای اختیار معامله در بورس کاالی ایران در سال 

 

۵.۲۰۰

۲.۷۰۰

۰

۱

۲

۳

۴

۵

۶

دین
رور

ف

شت
یبه

ارد

داد
خر تیر داد
مر

یور
شهر مهر بان

آ آذر دی من
به

منودار 4: روند ارزش معامالت قراردادهای اختیار معامله در بورس کاالی ایران در سال 1399 )برحسب میلیارد ریال(
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شامل س��که طال و زعفران منتشر می ش��وند. در نمودار 3 حجم معامالت 
قراردادهای اختیار معامله در بورس کاالی ایران در س��ال 1399 نش��ان 
داده ش��ده اس��ت. نتایج حاکی از کم بودن حجم معامالت این قراردادها 
در بورس کاالی ایران دارد، به طوری که بیش��ترین حجم معامالت در سال 

گذشته مربوط به مهرماه با حدود 5,200 قرارداد بوده است که در بهمن ماه 
به حدود 2,700 قرارداد رس��یده اس��ت. میانگین ماهان��ه حجم معامالت 
قراردادهای اختی��ار معامله در بورس کاالی ایران در س��ال 1399 حدود 

2,880 قرارداد است.

همچنین در نمودار 4 ارزش معامالت قراردادهای اختیار معامله در بورس کاالی 
ایران در سال 1399 آورده شده اس��ت. نتایج حاکی از آن است که روند ارزش 
معامالت قراردادهای اختیار معامله نزولی بوده و کاهش چش��مگیری داشته 

است، به طوری که از حدود 270 میلیارد ریال در تیرماه به 25 میلیارد ریال در 
بهمن ماه رسیده است. میانگین ماهانه ارزش معامالت قراردادهای اختیار معامله 

در بورس کاالی ایران در سال 1399 حدود 90 میلیارد ریال است.
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1-2-2- بازار قراردادهای آتی در بورس کاالی ایران

در بورس کاالی ایران، قراردادهای آتی مبتنی بر برخی دارایی های پایه منتشر می شوند که لیست این دارایی ها در جدول 3 آمده است:

در نمودار 5، حجم معامالت قراردادهای آتی در بورس کاالی ایران در س��ال 1399 نشان داده شده است. همان طور که در این نمودار مشاهده می شود روند حجم 
معامالت قراردادهای آتی در سال 1399 نزولی بوده، به طوری که از حدود یک میلیون و 500 هزار قرارداد در فروردین ماه به 512 هزار قرارداد در بهمن ماه رسیده است. 

الزم به ذکر است که میانگین ماهانه حجم معامالت قراردادهای آتی در بورس کاالی ایران در سال 1399 حدود یک میلیون و 200 هزار قرارداد است.

جدول 3: لیست دارایی های پایه مربوط به قراردادهای آتی در بورس کاالی ایران

دارایی پایهردیف

سکه طال1

زعفران2

پسته3

زیره سبز4

نقره5

منودار 5: روند حجم معامالت قراردادهای آتی در بورس کاالی ایران در سال 1399 )بر حسب هزار قرارداد(

منودار 6: روند ارزش معامالت قراردادهای آتی در بورس کاالی ایران در سال 1399 )بر حسب هزار میلیارد ریال(
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همچنین در نمودار 6 ارزش معامالت آتی در بورس کاالی ایران در سال 1399 آورده شده است. نتایج حاکی از روند نزولی ارزش معامالت آتی در بورس کاالی ایران 
است، به طوری که از حدود 27 هزار میلیارد ریال در تیرماه به حدود 8 هزار میلیارد ریال در بهمن ماه رسیده است. الزم به ذکر است که میانگین ماهانه ارزش معامالت 

آتی در بورس کاالی ایران در سال 1399 حدود 17 هزار میلیارد ریال است.
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1-3- نتیجه امکان سنجی

در جدول 4، ارزش و حجم معامالت تجمیعی ابزارهای مشتقه به تفکیک قراردادهای اختیار معامله، قراردادهای آتی و فروش تعهدی در سال 1399 در بورس اوراق 
بهادار تهران و بورس کاالی ایران آورده شده است. 

همان طور که از جدول 5 مشاهده می شود هیچ گونه معامله ای بر روی فروش 
تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران انجام نشده است، همچنین حجم و ارزش 
معامالت مرب��وط یه قراردادهای آتی در بورس اوراق بهادار تهران نیز در س��ال 
1399 بسیار ناچیز بوده است که این امر سرمایه گذاری صندوق های پوشش 
ریسک را در فروش استقراضی و قراردادهای آتی سهم و شاخص سهام با مشکل 
مواجه می کند. از طرفی ارزش و حجم معامالت قراردادهای اختیار معامله در 
بورس اوراق بهادار تهران و قراردادهای آتی در بورس کاال قابل توجه بوده و از عمق 
خوبی برخوردار اس��ت، به طوری که صندوق های پوشش ریسک می توانند در 
کنار خرید سهام شرکت ها، اقدام به سرمایه گذاری بخشی از سرمایه خود در این 
ابزارهای مشتقه کنند. همچنین با وجود اینکه ارزش و حجم معامالت قراردادهای 
اختیار معامله در بورس کاالی ایران چندان قابل توجه نبوده است اما صندوق های 
پوشش ریسک در صورت تمایل می توانند درصد کوچکی از سرمایه خود را در این 

قراردادها نیز سرمایه گذاری کنند.
مطاب��ق با آم��ار و اطالعات ارائه ش��ده در بخش های قبل، اس��تراتژی های 

س��هامی )استراتژی های پوش��ش ریسک س��هام( در میان استراتژی های 
صندوق های پوش��ش ریس��ک، از محبوبیت بیش��تری در مقایس��ه با سایر 
اس��تراتژی ها برخوردار هستند، به طوری که در سال 2019 میالدی حدود 
42 درصد از صندوق های پوشش ریسِک راه اندازی شده از استراتژی های 
س��هامی اس��تفاده کرده اند. همچنین صندوق های پوشش ریسک از بین 
اس��تراتژی های سهامی، بیشتر از اس��تراتژی خرید / فروش سهام استفاده 
کرده اند، به طوری که نس��بت اس��تفاده از اس��تراتژی خرید / فروش سهام 
توسط صندوق های پوشش ریسک در سال 2019 میالدی حدود 72 درصد 
بوده اس��ت. بنابراین برای راه اندازی صندوق های پوش��ش ریسک در بازار 
س��رمایه ایران، در حال   حاضر می توان از این اس��تراتژی استفاده کرد. در 
همین رابطه، در جدول 5 ترکیب دارایی های صندوق های پوشش ریسک 
با استراتژی خرید / فروش سهام در بازار سرمایه ایران پیشنهاد شده است. 
الزم به ذکر است که درصد سرمایه گذاری در هر یک از این دارایی ها می تواند 

توسط مدیر صندوق تعیین شود.

ترکیب دارایی های گفته ش��ده در جدول 5 برای صندوق های پوشش 
ریسک با استراتژی خرید / فروش سهام، می تواند برای استراتژی بازار 
خنثی و اس��تراتژی تمایل به خرید نیز به کار رود. الزم به ذکر اس��ت از 
آنجا که مدیر صندوق در اس��تراتژی »تمایل به خری��د«، صرفًا اقدام به 
اتخاذ موقعیت های خرید می کند. بنابراین در بخش معامالت ابزارهای 

مش��تقه فقط باید اخذ موقعیت خرید ابزارهای مش��تقه آورده شود که 
در جدول 6 نش��ان داده شده است. همچنین ناگفته نماند که در حال 
حاضر، با توجه به وضعیت بازار فروش استقراضی در بازار سرمایه ایران، 
اس��تراتژی »تمایل به فروش« نمی تواند مورد استفاده ی صندوق های 

پوشش ریسک قرار گیرد.

جدول 5: ترکیب دارایی های صندوق های پوشش ریسک با اسرتاتژی خرید/فروش سهام

موضوع رسمایه گذاریردیف

سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران، حق تقدم سهام، قراردادهای مشتقه و صندوق های رسمایه گذاری ثبت شده نزد سازمان1

سهام و حق تقدم سهام منترشه در بورس و فرابورس1-1

اخذ موقعیت خرید و فروش در قراردادهای مشتقه )اختیار معامله مبتنی بر سهام و شاخص سهام، قرارداد آتی مبتنی بر سهام و شاخص سهام(2-1

صندوق های رسمایه گذاری در اوراق بهادار3-1

صندوق های رسمایه گذاری غیر از اوراق بهادار )از جمله صندوق زمین و ساختامن و صندوق پروژه(4-1

رسمایه گذاری در گواهی سپرده کاالیی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها یا رسمایه گذاری در صندوق های رسمایه گذاری کاالیی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها2

رسمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی3

اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار1-3-

گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی2-3-

جدول 4: ارزش و حجم معامالت ابزارهای مشتقه در بورس اوراق بهادار تهران و بورس کاال در سال 1399

آمار تجمیعی معامالت در سال 1399

مجموع ساالنهبورس کاالی ایرانبورس اوراق بهادار تهران

ارزش معامالت
)میلیارد ریال(

حجم معامالت
)هزار قرارداد(

ارزش معامالت
)میلیارد ریال(

حجم معامالت
)هزار قرارداد(

ارزش معامالت
)میلیارد ریال(

حجم معامالت
)هزار قرارداد(

19,62319,61096531/720,58819,641/7اختیار معامله

1/546183,29413,095183,295/513,141قرارداد آتی

00--00فروش تعهدی
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جدول 6: ترکیب دارایی های صندوق های پوشش ریسک با اسرتاتژی متایل به خرید

موضوع رسمایه گذاریردیف

سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران، حق تقدم سهام، قراردادهای مشتقه و صندوق های رسمایه گذاری ثبت شده نزد سازمان1

سهام و حق تقدم سهام منترشه در بورس و فرابورس1-1

اخذ موقعیت خرید در قراردادهای مشتقه )اختیار معامله مبتنی بر سهام و شاخص سهام، قرارداد آتی مبتنی بر سهام و شاخص سهام(2-1

صندوق های رسمایه گذاری در اوراق بهادار3-1

صندوق های رسمایه گذاری غیر از اوراق بهادار )از جمله صندوق زمین و ساختامن و صندوق پروژه(4-1

2
رسمایه گذاری در گواهی سپرده کاالیی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها یا رسمایه گذاری در صندوق های رسمایه گذاری کاالیی پذیرفته شده نزد یکی 

از بورس ها

رسمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی3

اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار1-3-

گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی2-3-

 نتیجه گیری
صندوق های پوشش ریس��ک معمواًل توسط شرکت های سرمایه گذاری 

یا مش��اوران س��رمایه گذاری تأسیس می ش��وند. س��رمایه گذارانی که 

قص��د س��رمایه گذاری در صندوق ه��ای پوش��ش ریس��ک را دارند باید 

سرمایه گذاران معتبر یعنی س��رمایه گذاران نهادی و اشخاص ثروتمند 

باشند، به این معنی که دارای یک سطح حداقلی از درآمد یا دارایی  برای 

سرمایه گذاری در صندوق باشند.

مدیران صندوق های پوش��ش ریس��ک که افرادی حرف��ه ای و با تجربه 

در زمینه سرمایه گذاری هستند، از اس��تراتژی های معامالتی پیشرفته 

و تهاجمی تری نس��بت به س��ایر صندوق های س��رمایه گذاری استفاده 

می کنند که این امر منجر به افزایش ریس��ک و بازده س��رمایه گذاری در 

این صندوق ها می شود. الزم به ذکر است که هیچ تضمینی در خصوص 

بازدهی مثبت صندوق در کوتاه مدت و بلندمدت وجود نداش��ته و حتی 

ممکن است س��رمایه گذار تمام یا بخشی از س��رمایه اولیه خود را نیز از 

دست بدهد.

در مقایس��ه با سایر صندوق های س��رمایه گذاری، صندوق های پوشش 

ریسک می توانند در ابزارهای متنوع تری مانند ابزارهای مشتقه از جمله 

قرارداده��ای آتی و اختیار معامله س��رمایه گذاری کنن��د و حتی از اهرم 

مالی و فروش اس��تقراضی در معامالت خود به��ره ببرند. بنابراین وجود 

صندوق های پوشش ریسک در بورس ها می تواند به توسعه هر چه بیشتر 

معامالت ابزارهای مشتقه کمک کند.

با توجه به بررسی آمار و اطالعات مربوطه، امکان راه اندازی صندوق های 

پوشش ریس��ک در بازار س��رمایه ایران وجود دارد و در حال حاضر برای 

راه اندازی آن می توان از اس��تراتژی خرید / فروش س��هام که بیشترین 

محبوبی��ت را در بین صندوق های پوش��ش ریس��ک سراس��ر دنیا دارد، 

استفاده کرد.

 منابع
1.گزارش وضعیت بازار سرمایه، مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی سازمان بورس و اوراق بهادار، 1399.

2.گزارش تفصیلی ماهانه بازار، شرکت بورس اوراق بهادار تهران، 1399.

3.گزارش های آماری بورس کاالی ایران.

 پانویس ها
1. الزم به ذکر است که ارزش معامالت قراردادهای اختیار معامله بر حسب ارزش قیمت اختیار معامله یا همان پرمیوم به دست آمده است.
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 ارزش بازار بدهی
ارزش بازار اوراق بدهی در تیرماه 1400 با کاهش روبه رو ش��د و از 358 هزار و 
900 میلیارد تومان در پایان خردادماه به 354 هزار و 140 میلیارد تومان رسید. 
به عبارتی، نخستین ماه تابس��تان امسال با افت در ارزش بازار بدهی آغاز شد، 

موضوعی که با توجه به روند سه ماهه قبلی نشان می دهد سال 1400 تا تیرماه، 
سال خوبی برای بازار بدهی نبوده است. با توجه به اینکه بازار بدهی نتوانسته 
است مطابق با پیش بینی های انجام ش��ده رشد کند، تحقق درآمدهای قانون 

بودجه از این محل با ابهام روبه رو است.

تحوالت بازار اوراق بدهی در بازار سرمایه ایران

 مقدمه

بازار اوراق بدهی با آغاز سال 1400، بعد از طی یک دوره نسبتاً رکودی دوماهه، روند صعودی خود را آغاز کرده و تا خردادماه نیز ادامه 

داد، اما مجدداً در تیرماه با کاهش ارزش روبه رو شد، در این ماه سهم دستگاه های مختلف از انتشار اوراق بدهی تغییری نکرد و همچنان بخش 

دولتی 83 درصد از حجم اوراق را به خود اختصاص داده است، سهم عمده اوراق دولتی مربوط به اوراق مرابحه و اسناد خزانه است. ارزش بازار 

بدهی در تیرماه بیش از 1/3 درصد کاهش یافت تا رش��د 1/1 درصدی خود در خردادماه را تا حدودی خنثی کند. همچنین رش��د ارزش اوراق 

بدهی در بورس و فرابورس به ترتیب معادل 0/2 - درصد و 0/8 درصد بوده که نسبت به میانگین ماهانه سال قبل و فروردین ماه 1400، رشدهای 

کمتری را تجربه کرده اس��ت. کاهش ارزش بازار در شرایطی رخ داده است که با توجه به اینکه عموماً در زمان کسری بودجه، استفاده از منابع 

بانک مرکزی مطرح می شود و این رویکرد افزایش پایه پولی را به دنبال دارد، احتمال بروز شوک جدید تورمی را افزایش داده است.

كارشناس بازار سرمایهكارشناس بازار سرمایهكارشناس بازار سرمایه

سید امیرحسین شكرآبیمهسا بناكارمحمدمهدی مؤمن زاده
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منودار شامره 1: آمار مربوط به ارزش اوراق بدهی منترششده، از ابتدای سال 1397 تا پایان خردادماه سال 1400 )بر حسب هزار میلیارد تومان(

 

 

 یبده بازار ارزش

 354 به خردادماه انیپا در تومان اردیلیم 900 و هزار 358 از و شد روروبه کاهش با 1400 ماهریت در یبده اوراق بازار ارزش
 با که یموضوع شد، آغاز یبده بازار ارزشدر  افت باامسال  تابستان ماه نینخست ،عبارتی به. دیرس تومان اردیلیم 140 و هزار

بازار به اینکه  با توجه .است نبوده یبده بازار یبرا یخوب سال رماه،یت تا 1400 سال دهدیم نشان یقبل ماههسه روند به توجه
رو تحقق درآمدهای قانون بودجه از این محل با ابهام روبهرشد کند،  شدهی انجامهابینیمطابق با پیش است بدهی نتوانسته

 است.

هزار )بر حسب  1400پایان خردادماه سال  تا 1397از ابتدای سال  ،منتشرشدهاوراق بدهی  ارزش آمار مربوط به :1 شماره نمودار

 (تومانمیلیارد 

 یبده اوراق انتشار از مختلف یهادستگاه سهم

 بازار تیوضع اساس بر ،نیبنیدرا. دنباشیم هاشرکت و هایشهردار ،یدولت بخش شامل یبده اوراق منتشرکننده یهادستگاه
 تومان اردیلیم 390 و هزار 294 رقم بامعادل که  منتشرشده اوراق حجماز  درصد 83 حدود ،1400 ماهریت انیپا تا یبده اوراق
هزار و  53تومان و  اردیلیم 600هزار و  6ارقام با  بیترتبه هایشهردار و هاشرکت بعدازآن و بوده یدولت بخش به مربوطاست 
 و بوده رییتغ بدون باًیتقرتر نیز قبل یهاماه در نسبت نیا است، یگفتن. اندهداشت یدرصد 2 و 15 سهمیی تومان اردیلیم 145

 ماهنیفرورد در و هبود برقرار هانسبت نیهم قاًیدق زین ماهخردادو  ماهبهشتیارد در ،مثالعنوانبه ؛است نداشته یچندان نوسان
 ثابت باً یتقر یجار سال در مذکور یهانسبت نیبنابرا، ه استبود درصد 16 هاشرکت سهم و درصد 82 یدولت بخش سهم نیز
 رماهیت در اما است مانده ثابت اوراق مختلف ناشران نسبت هرچند که است نیا توجهقابل نکته نهیزم نیدر ا .اندمانده یباق

 هزار 2نیز  هاشرکت اوراق و تومان اردیلیم هزار 3 یدولت اوراق ارزش ای کهگونه، بهبودند مواجه ارزش کاهش با هابخش یبرخ
 .رخ داده است یشهردار منتشرشده اوراق در یاندک شیافزا تنها انیم نیا در. بوده است تومان اردیلیم
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منودار 2: سهم دستگاه های مختلف از انتشار اوراق بدهی تا پایان تیرماه سال 1400 )برحسب درصد(

  
 (درصد برحسب) 1400تا پایان تیرماه سال  یبده اوراق انتشار از مختلف هایدستگاه سهم: 2 نمودار

 

 

دولتی
شهرداری
شرکتی

83

2

15

 سهم دستگاه های مختلف از انتشار اوراق بدهی
دستگاه های منتش��رکننده اوراق بدهی ش��امل بخش دولتی، شهرداری ها و 
شرکت ها می باشند. دراین بین، بر اس��اس وضعیت بازار اوراق بدهی تا پایان 
تیرماه 1400، حدود 83 درصد از حجم اوراق منتشرشده که معادل با رقم 294 
هزار و 390 میلیارد تومان است مربوط به بخش دولتی بوده و بعدازآن شرکت ها 
و ش��هرداری ها به ترتیب با ارقام 53 هزار و 145 میلی��ارد تومان و 6 هزار و 600 
میلیارد تومانی س��همی 15 و 2 درصدی داشته اند. گفتنی است، این نسبت 
در ماه های قبل تر نیز تقریباً بدون تغییر بوده و نوس��ان چندانی نداشته است. 

به عنوان مثال، در اردیبهشت ماه و خردادماه نیز دقیقاً همین نسبت ها برقرار بوده 
و در فروردین ماه نیز سهم بخش دولتی 82 درصد و سهم شرکت ها 16 درصد بوده 
است، بنابراین نسبت های مذکور در سال جاری تقریباً ثابت باقی مانده اند. در 
این زمینه نکته قابل توجه این است که هرچند نسبت ناشران مختلف اوراق ثابت 
مانده است اما در تیرماه برخی بخش ها با کاهش ارزش مواجه بودند، به گونه ای 
که ارزش اوراق دولتی 3 هزار میلیارد تومان و اوراق شرکت ها نیز 2 هزار میلیارد 
تومان بوده است. در این میان تنها افزایش اندکی در اوراق منتشرشده شهرداری 

رخ داده است.
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منودار 3: تغییرات ماهانه ارزش بازار بدهی از ابتدای سال 1397 تا تیرماه سال 1400 )بر حسب هزار میلیارد تومان(

 

 

 

 (درصد برحسب) 1400تا پایان تیرماه سال  یبده اوراق انتشار از مختلف هایدستگاه سهم: 2 نمودار

 یبده بازار ارزش ماهانه راتییتغ یبررس

 که یطیشرا در. شد تکرار مجدداً بود هشد قطع خردادماه در که یقبل ینزول روند ،رماهیت در یبده بازار ارزش کاهش به توجه با
 ارزش ماهانه اترییتغروند  1400 ماهبهشتیردا تا 1399 ماهآذر از ،پوشی کنیمچشم 1399 ماهاسفنداز آمار مربوط به  اگر

 راتییتغ یصعود روند مجدداًسال جاری  خردادماه دربا وجود اینکه  ،حالنیباا ه است.بود ینزول مداوم طوربه یبده بازار
 1400 ماهخرداد تا 1399 ماهآذر از است، یگفتن. رفت نیب از این روند مجدداً  رماهیت در یول شد آغاز بازار ارزش ماهانه

 اردیلیم هزار 9/28،تومان اردیلیم 9/13 ،تومان اردیلیم هزار 2/18 ،تومان اردیلیم هزار 22 بیترتبه بازار ارزش ماهانه راتییتغ
 .است داشته رییتغ تومان اردیلیم هزار 1/4 و تومان اردیلیم هزارمنفی یک  ،تومان اردیلیم هزار 12 ،تومان

 
 (تومان میلیاردهزار  بر حسب) 1400 سال تا تیرماه 1397 سال از ابتدای یبده بازار ارزش ماهانه راتییتغ: 3 نمودار
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منودار 4: آمار مربوط به میزان رشد ارزش بازار بدهی از ابتدای سال 1397 تا خردادماه سال 1400
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 بررسی تغییرات ماهانه ارزش بازار بدهی
با توجه به کاهش ارزش بازار بده��ی در تیرماه، روند نزولی قبلی که در خردادماه 
قطع ش��ده بود مجدداً تکرار شد. در ش��رایطی که اگر از آمار مربوط به اسفندماه 
1399 چشم پوشی کنیم، از آذرماه 1399 تا اردیبهشت ماه 1400 روند تغییرات 
ماهانه ارزش بازار بدهی به طور مداوم نزولی بوده است. بااین حال، با وجود اینکه در 

خردادماه سال جاری مجدداً روند صعودی تغییرات ماهانه ارزش بازار آغاز شد ولی 
در تیرماه مجدداً این روند از بین رفت. گفتنی است، از آذرماه 1399 تا خردادماه 
1400 تغییرات ماهانه ارزش بازار به ترتی��ب 22 هزار میلیارد تومان، 18/2 هزار 
میلیارد تومان، 13/9 میلیارد تومان،28/9 هزار میلیارد تومان، 12 هزار میلیارد 
تومان، منفی یک هزار میلیارد تومان و 4/1 هزار میلیارد تومان تغییر داشته است.

 بررسی رشد ماهانه ارزش بازار بدهی
ارزش بازار بدهی در تیرماه بیش از 1/3 درصد کاهش یافت تا رشد 1/1 درصدی 
خردادماه را تا حدودی خنثی کند. همان طور که پیش تر نیز اشاره شد، رشد ماهانه 
ارزش بازار بدهی به استثنای اسفندماه 1399، از آذرماه 1399 تا خردادماه 1400 
نزولی بوده اس��ت، به گونه ای که در این بازه زمانی، رشد ماهانه ارزش بازار بدهی 
به ترتیب معادل 8/7 درصد،6/6 درصد، 4/7 درصد،9/4 درصد، 3/5 درصد، تقریبًا 

صفر و 1/1 درصد ثبت شده است. به عبارتی، با چشم پوشی از آمار اسفندماه، روند 
تغییرات ماهانه ارزش بازار نزولی بوده است، اما در خردادماه که بیش از 4/1 هزار 

میلیارد تومان به ارزش بازار افزوده شد، روند قبلی تغییر یافته است.
البته نمی توان پیش بینی کرد که در ادامه سال چه رویکرد و عملکردی در این 
حوزه وجود خواهد داشت، باید منتظر ماند و دید که آیا روند کج دار و مریز کنونی 

ادامه دار خواهد بود یا خیر.
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 ترکیب اوراق دولتی
همان طور که اش��اره ش��د، 83 درصد از اوراق بدهی موج��ود، اوراق بدهی دولتی 
است. اوراق بدهی خود به انواع »اوراق مرابحه«، »اسناد خزانه«، »اوراق مشارکت«، 
»اوراق سلف موازی استاندارد«، »اوراق اجاره« و »اوراق منفعت« تقسیم می شود. در 

این میان، معادل 253 هزار میلیارد تومان از 294 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی 
منتشرشده مربوط به اوراق مرابحه و اسناد خزانه است. باوجوداینکه در تیرماه ارزش 
اوراق مرابحه کاهش یافته و ارزش اسناد خزانه رشد کرده، اما سهم این دو اوراق دولتی 

از مجموع اوراق منتشرشده نسبت به اردیبهشت ماه 1400 تغییری نکرده است.

 سهم انواع اوراق از کل اوراق دولتی
با توجه به توضیحات ارائه شده و نمودار 5، دریافتیم که سهم عمده اوراق دولتی 
مربوط به اوراق مرابحه و اسناد خزانه است؛ به گونه ای که مجموع ارزش این دو 
اوراق، 86 درصد از ارزش کل اوراق دولتی را تشکیل می دهد. بعد از آن ها، اوراق 

منفعت سهمی 12 درصدی و اوراق سلف موازی استاندارد و اوراق مشارکت نیز 
هرکدام سهمی یک درصدی از ارزش اوراق بدهی دارند. بنابراین، نسبت به ماه 
گذشته، یک درصد به سهم اوراق منفعت افزوده شده و در مقابل آن، یک درصد 

از سهم اوراق سلف موازی استاندارد کاسته شده است.

منودار 5: آمار مربوط به ارزش اوراق منترششده بر اساس نوع اوراق، از ابتدای 1397 تا تیرماه سال 1400)بر حسب هزار میلیارد تومان(
 

 

 
 حسب بر)1400تا تیرماه سال  1397از ابتدای  ،اوراق نوع بر اساس منتشرشده اوراق ارزش آمار مربوط به :5 نمودار

 (تومان اردیلیمهزار 

 یدولت اوراق کل از اوراق انواع سهم

 است؛ خزانه اسناد و مرابحه اوراق به مربوط یدولت اوراق عمده سهم که دریافتیم ،5 نمودار و شدهارائه حاتیتوض به توجه با
 منفعت اوراق ،هاآن از بعد. دهدیم لیتشک را یدولت اوراق کل ارزش از درصد 86 ،اوراق دو نیا ارزش مجموع که یاگونهبه

 .دارند یبده اوراق ارزش از درصدییک یسهم هرکدام زین مشارکت اوراق و استاندارد یمواز سلف اوراق و یدرصد 12 یسهم
 سلف اوراق سهم از درصد کی آن، مقابل در و شده افزوده منفعت اوراق سهم به درصد کی گذشته، ماه به نسبت ن،یبنابرا
 .است شده کاسته استاندارد یمواز
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اسناد خزانه اسالمي اوراق اجاره اوراق سلف موازی استاندارد اوراق مرابحه اوراق مشاركت اوراق منفعت

منودار 6: سهم انواع اوراق از مجموع اوراق دولتی منترش شده )بر حسب درصد(

 

 

 
 (درصدبر حسب )شده منتشردولتی از مجموع اوراق  اوراق انواع سهم: 6 نمودار

توان در کنار بررسی میزان انتشار میهای فروش اوراق دولتی، عرضه منابع دولت در بازار بین بانکی است. بنابراین یکی از روش
، 1400 رماهیت در یمرکزاساس گزارش بانک  برقرار داد. در این زمینه،  یموردبررسفروش اوراق، نرخ بهره بین بانکی را هم 

 جمله از خود یابزارها از استفاده با را یبانک نیب بازار در مازاد منابع ،تورم نرخ کنترل هدف یراستا در یمرکز بانک
ست ا نکته مهم اینجا کرد. یآورجمع امکان حد تا معکوس دیبازخر توافق و یمرکز بانک نزد هابانک مندقاعده یگذارسپرده

طور به انداز خیلی روشنی برای فروش اوراق وجود ندارد. بنابراین، این مسئلهبهره بین بانکی فعلی، چشمنرخ که با توجه 
 ریتأثتورم  نرخ بر کاهش ارزش بازار اوراقیعنی از طریق غیرمستقیم شکل  به نیزو  سیاست پولیماندن  ناکام یعنی ،مستقیم

گذارد.میمنفی 

 
 )برحسب درصد( ، برگرفته از سایت بانک مرکزی: داالن نرخ سود در بازار بین بانکی7 نمودار

 اسناد بازده نرخ»اشاره کرد: است  ک مرکزی مطرح کردهنکاتی که بانتوان در خصوص اسناد خزانه نیز بهزمینه، میدر همین 
 با اسناد بازده نرخ که ینحو به ؛داشت یکاهش یروند 1400 رماهیت در ساله،سه و دو ک،ی یدهایسررس در یاسالم خزانه
 بیترتبه قبل، ماه به نسبت یدرصد واحد 61/0 و 37/0 معادل بیترتبه یکاهش با ماه نیا در دوساله و سالهکی یدهایسررس

35

151

1
اسناد خزانه اسالمی12

اوراق اجاره
اوراق سلف موازی استاندارد
اوراق مرابحه
اوراق مشارکت
اوراق منفعت

 

 

 
 (درصدبر حسب )شده منتشردولتی از مجموع اوراق  اوراق انواع سهم: 6 نمودار

توان در کنار بررسی میزان انتشار میهای فروش اوراق دولتی، عرضه منابع دولت در بازار بین بانکی است. بنابراین یکی از روش
، 1400 رماهیت در یمرکزاساس گزارش بانک  برقرار داد. در این زمینه،  یموردبررسفروش اوراق، نرخ بهره بین بانکی را هم 

 جمله از خود یابزارها از استفاده با را یبانک نیب بازار در مازاد منابع ،تورم نرخ کنترل هدف یراستا در یمرکز بانک
ست ا نکته مهم اینجا کرد. یآورجمع امکان حد تا معکوس دیبازخر توافق و یمرکز بانک نزد هابانک مندقاعده یگذارسپرده

طور به انداز خیلی روشنی برای فروش اوراق وجود ندارد. بنابراین، این مسئلهبهره بین بانکی فعلی، چشمنرخ که با توجه 
 ریتأثتورم  نرخ بر کاهش ارزش بازار اوراقیعنی از طریق غیرمستقیم شکل  به نیزو  سیاست پولیماندن  ناکام یعنی ،مستقیم

گذارد.میمنفی 

 
 )برحسب درصد( ، برگرفته از سایت بانک مرکزی: داالن نرخ سود در بازار بین بانکی7 نمودار

 اسناد بازده نرخ»اشاره کرد: است  ک مرکزی مطرح کردهنکاتی که بانتوان در خصوص اسناد خزانه نیز بهزمینه، میدر همین 
 با اسناد بازده نرخ که ینحو به ؛داشت یکاهش یروند 1400 رماهیت در ساله،سه و دو ک،ی یدهایسررس در یاسالم خزانه
 بیترتبه قبل، ماه به نسبت یدرصد واحد 61/0 و 37/0 معادل بیترتبه یکاهش با ماه نیا در دوساله و سالهکی یدهایسررس
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یکی از روش های فروش اوراق دولتی، عرضه منابع دولت در بازار بین بانکی 
است. بنابراین می توان در کنار بررسی میزان انتشار فروش اوراق، نرخ بهره بین 
بانکی را هم موردبررسی قرار داد. در این زمینه، بر اساس گزارش بانک مرکزی 
در تیرماه 1400، بانک مرکزی در راستای هدف کنترل نرخ تورم، منابع مازاد در 
بازار بین بانکی را با استفاده از ابزارهای خود از جمله سپرده گذاری قاعده مند 

بانک ها نزد بانک مرکزی و توافق بازخرید معکوس تا حد امکان جمع آوری کرد. 
نکته مهم اینجا است که با توجه نرخ بهره بین بانکی فعلی، چشم انداز خیلی 
روش��نی برای فروش اوراق وجود ندارد. بنابراین، این مسئله به طور مستقیم، 
یعنی ناکام ماندن سیاس��ت پولی و نیز به  ش��کل غیرمستقیم یعنی از طریق 

کاهش ارزش بازار اوراق بر نرخ تورم تأثیر منفی می گذارد.

در همین زمینه، می توان در خصوص اس��ناد خزانه نی��ز به نکاتی که بانک 
مرکزی مطرح کرده اس��ت اش��اره کرد: »نرخ بازده اس��ناد خزانه اسالمی در 
سررسیدهای یک، دو و سه ساله، در تیرماه 1400 روندی کاهشی داشت؛ 
به نحوی که نرخ بازده اس��ناد با سررسیدهای یک ساله و دوساله در این ماه 

با کاهشی به ترتیب معادل 0/37 و 0/61 واحد درصدی نسبت به ماه قبل، 
به ترتیب به 21/72 و 21/82 درصد رسید. الزم به ذکر است همگرایی این 
نرخ ها در چهار ماه ابتدای س��ال می تواند بیانگر تعدیل نس��بی انتظارات 

تورمی در شرایط کنونی باشد«.

منودار 7: داالن نرخ سود در بازار بین بانکی، برگرفته از سایت بانک مرکزی )برحسب درصد(
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منودار 8: روند بازدهی اوراق خزانه اسالمی در بازار ثانویه، برگرفته از سایت بانک مرکزی )برحسب درصد(

 

 

 ینسب لیتعد انگریب تواندیم ابتدای سال ماه چهار در هانرخ نیا ییهمگرا است ذکر به الزم. دیرس درصد 82/21 و 72/21 به
.«باشد یکنون طیشرا در یتورم انتظارات

 (درصد برحسب)، برگرفته از سایت بانک مرکزی هیثانو بازار در یاسالم خزانه اوراق یبازده روند: 8 نمودار

 یبده اوراق بازار در هیسرما بازار نقش

 فرابورس در یبده اوراق ارزش
 هاچارچوب نیا در اوراق عرضه شیافزا ،شوندیم محسوب اوراق انتشار یبرا ییبسترها عنوانبه فرابورس و بورس ازآنجاکه

 اوراق نیا عمده سهم اما ،شوندیم عرضه فرابورسهمچنین  و بورس در یبده اوراق. شودیم زین هیسرما بازار قیتعم موجب
 ارزش ،1400 ماهریتدر . (شوندیم عرضه فرابورس در یدولت اوراق عمده موجود، نیقوان اساس بر) باشدیم فرابورس به مربوط
 نسبت تومان، اردیلیم 2،205 خردادماه به نسبت که است هدبو تومان اردیلیم 160 و هزار 267 معادل فرابورس در یبده اوراق

. است داشته شیافزا تومان اردیلیم 16،800 حدود ماهنیفرورد به نسبت و تومان اردیلیم 3،120 حدود ماهبهشتیارد به
 تومان اردیلیم 869 و هزار 124 از و داشته یمحسوس رشد 1399 سال یابتدا از فرابورس در یبده اوراق ارزش است، یگفتن

 درصد 3/90از شیب 1399 سال یط فرابورس در یبده اوراق ارزش نیبنابرا ؛ه استدیرس تومان اردیلیم 712 و هزار 237 به
 ذکر به الزم. ه استبود درصد 5/7 از شیب فرابورس ارزش رشد ماهانه نیانگیم گفت توانیم ،رونیازا .داشته است شیافزا

 یبده اوراق ارزش رشد. است بوده درصد 8/0 معادل 1400 ماهریت ماههکی یط فرابورس در یبده اوراق ارزش رشد که است
 .است بوده درصد 3/0 و درصد 3/5 درصد، 3/0 بیترت به ماهنیفرورد و ماهبهشتیارد ،ماهخرداد یط فرابورس در
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 نقش بازار سرمایه در بازار اوراق بدهی
 ارزش اوراق بدهی در فرابورس

ازآنجاکه بورس و فرابورس به عنوان بسترهایی برای انتشار اوراق محسوب 
می ش��وند، افزایش عرضه اوراق در این چارچوب ه��ا موجب تعمیق بازار 
س��رمایه نیز می ش��ود. اوراق بدهی در بورس و همچنین فرابورس عرضه 
می شوند، اما سهم عمده این اوراق مربوط به فرابورس می باشد )بر اساس 
قوانین موجود، عمده اوراق دولتی در فرابورس عرضه می شوند(. در تیرماه 
1400، ارزش اوراق بدهی در فرابورس معادل 267 هزار و 160 میلیارد 
تومان بوده اس��ت که نس��بت به خردادماه 2,205 میلیارد تومان، نسبت 
به اردیبهش��ت ماه حدود 3,120 میلیارد تومان و نس��بت به فروردین ماه 

حدود 16,800 میلیارد تومان افزایش داشته است. گفتنی است، ارزش 
اوراق بدهی در فرابورس از ابتدای س��ال 1399 رشد محسوسی داشته 
و از 124 ه��زار و 869 میلیارد تومان ب��ه 237 هزار و 712 میلیارد تومان 
رسیده اس��ت؛ بنابراین ارزش اوراق بدهی در فرابورس طی سال 1399 
بیش از90/3 درصد افزایش داشته است. ازاین رو، می توان گفت میانگین 
ماهانه رش��د ارزش فرابورس بیش از 7/5 درصد بوده اس��ت. الزم به ذکر 
است که رشد ارزش اوراق بدهی در فرابورس طی یک ماهه تیرماه 1400 
معادل 0/8 درصد بوده است. رش��د ارزش اوراق بدهی در فرابورس طی 
خردادماه، اردیبهشت ماه و فروردین ماه به ترتیب 0/3 درصد، 5/3 درصد 

و 0/3 درصد بوده است.

 ارزش اوراق بدهی در بورس
ارزش اوراق بدهی در بورس کاهش داشته است و از 25/7 هزار میلیارد تومان به 25/6 
هزار میلیارد تومان رسید. همان طور که ارزش اوراق بدهی در فرابورس طی یک ساله 
1399 رشد قابل توجهی داشت، در بورس نیز در همین بازه زمانی، یک رقم چشمگیر 
را ثبت کرده و بیش از 112 درصد داشته است تا میانگین ماهانه 9/4 درصدی را به 
ثبت رس��انده باش��د. بنابراین، ازآنجاکه ارزش اوراق بدهی در تیر  ماه1400 منفی 

بوده، می توانیم بگوییم در 3 ماهه نخست 1400، بورس نیز همانند فرابورس، آهنگ 
رش��د ضعیفی را تجربه کرده است. رشد ارزش اوراق بدهی در بورس طی فروردین، 

اردیبهشت و خرداد1400 به ترتیب معادل 5/6، 0/46 و 3/9- درصد بوده است.
به طورکلی رش��د ارزش اوراق بدهی در بورس و فرابورس به ترتیب معادل 0/2- 
درصد و 0/8 درصد بوده که نس��بت به میانگین ماهانه سال قبل و فروردین ماه 

1400، رشدهای کمتری را تجربه کرده است. 

منودار 9: آمار مربوط به ارزش اوراق بدهی در فرابورس از انتهای سال 1396 تا تیرماه 1400
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جدول شامره 1: آمار مربوط به میزان رشد ارزش اوراق بدهی در بورس و فرابورس )بر حسب درصد( 

تیرماه سال 1400خرداد ماه سال 1400اردیبهشت ماه سال 1400فروردین ماه سال 1400میانگین سال 1399رشحردیف

1
رشد ارزش اوراق بدهی در بورس

9/45/60/46-3/9-0/2

7/55/35/60/30/8رشد ارزش اوراق بدهی در فرابورس2

3
مجموع رشد ارزش اوراق بدهی در 

بورس و فرابورس
7/75/35/02-0/070/7
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 تغییرات ارزش اوراق بدهی در بازار سرمایه
مجموع ارزش اوراق بدهی در بورس و فرابورس طی تیرماه سال 1400 معادل 292/8 هزار 
میلیارد تومان بوده که نسبت به ابتدای فروردین 1400 حدود 30 هزار میلیارد تومان افزایش 
یافته است؛ البته این رقم نشان می دهد مجموع ارزش اوراق بدهی در بورس و فرابورس 
نسبت به ماه قبل حدود 2 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. این در حالی است که در 
سال 99 میانگین ماهانه رشد ارزش اوراق بدهی در بورس و فرابورس 7/7 درصد بود و در 
چهار ماه نخست سال 1400 نیز به ترتیب 5/3 درصد، 5 درصد، 0/07 - و 0/7 رقم خورده 
است؛ بنابراین منفی شدن این رشد از اهمیت باالیی برخوردار است. گفتنی است، روند 
ارزش اوراق بدهی در بازار سرمایه بیانگر سه دوره مختلف در سه سال اخیر می باشد. در دوره 

نخست که از انتهای سال 96 شروع می شود و تا نیمه های سال 98 نیز ادامه پیدا می کند 
ارزش اوراق بدهی با ش��یب مالیمی در حال افزایش است؛ اما از آن تاریخ به بعد به دلیل 
گسترش محدودیت های بودجه ای شیب ارزش اوراق بدهی نیز بیشتر می شود. این روند در 
خرداد 1399 با اجرای عملیات بازار باز به اوج خود می رسد و شیب ارزش اوراق بدهی شدیداً 
زیاد می شود. دلیل اصلی فزونی گرفتن این شیب نیز وجود محدودیت های درآمدی ناشی 
از تحریم ها بوده که دولت را به سمت استفاده از بازار بدهی سوق داده است. با توجه به اینکه 
از فروردین ماه رشد ارزش اوراق بدهی در بورس و فرابورس کمتر از سال 1399 )دوره  ای که 
بیشترین شیب خط را داشته است( بوده و این روند در اردیبهشت و خرداد نیز استمرار داشته 
است، به نظر می رسد باید در ادامه سال منتظر دوره ای مشابه شیب خط های قبلی باشیم.

 ارزش اوراق بدهی نسبت به ارزش بازار سرمایه
یکی از شاخص هایی که می تواند وضعیت بازار بدهی در بازار سرمایه را نشان دهد، نسبت 
ارزش اوراق بدهی در بازار س��رمایه به Grand Total یا جمع کل اس��ت. در این شاخص، 
مجموع ارزش اوراق بدهی با کل مجموع ارزش بورس و فرابورس مقایسه می شود تا مشخص 
ش��ود که اوراق بدهی چه میزان از ارزش بازار س��رمایه را به خود اختصاص داده است. بر 
اساس نمودار 11، از زمان اجرایی شدن عملیات بازار باز، سهم اوراق بدهی از ارزش بورس 
و فرابورس که تا 1/51 درصد کاهش یافته بود، افزایش یافته و به 3/63 درصد رسیده است. 

این در حالی است که در سال 1399 ارزش بازار سرمایه فارغ از بخش بازار بدهی، به طور 
قابل توجهی افزایش یافته بود، یعنی مخرج کسر نیز بزرگ شده بود. بنابراین افزایش نسبت 
مذکور در این شرایط، حکایت از رشد قابل توجه بازار بدهی طی دوره یک ساله 1399 داشته 
است. الزم به ذکر است، در فروردین ماه، اردیبهشت ماه و خردادماه 1400 نیز سهم ارزش 
اوراق بدهی از ارزش کلی بازار به روند صعودی خود ادامه داده و به ترتیب به رقم های 4/04 
درصد،4/42 درصد،4/43 درصد و 4/09 درصد رسیده است. )البته یکی از دالیل افزایش 

این نسبت، متوقف شدن روند فزاینده رشد ارزش بازار بوده است(

منودار 10: مجموع ارزش اوراق بدهی منترش شده در بورس و فرابورس از انتهای سال 1396 تا تیرماه سال 1400 )بر حسب هزار میلیارد تومان(

 

 

 

 هیسرما بازار در یبده اوراق ارزش راتییتغ

 به نسبت که بوده تومان اردیلیم هزار 8/292 معادل 1400 ماه سالریت یط فرابورس و بورس در یبده اوراق ارزش مجموع
 اوراق ارزش مجموع دهدیم نشان رقم نیا البته است؛ افتهی شیافزا تومان اردیلیم هزار 30 حدود 1400 نیفرورد یابتدا
 99 سال در که است یحال در نیا. است افتهی کاهش تومان اردیلیم هزار 2 حدود قبل ماه به نسبت فرابورس و بورس در یبده

 3/5 بیترتبه زین 1400 سال نخست ماه چهار در و بود درصد 7/7 فرابورس و بورس در یبده اوراق ارزش رشد ماهانه نیانگیم
 ،است یگفتن. است برخوردار ییباال تیاهم از رشد نیا شدن یمنف نیبنابرا ؛ه استخورد رقم 7/0 و - 07/0 ،درصد 5 درصد،

 سال یانتها از که نخست دوره در. باشدیم ریاخ سال سه در مختلف دوره سه انگریب هیسرما بازار در یبده اوراق ارزش روند
 از اما است؛ شیافزا حال در یمیمال بیش با یبده اوراق ارزش کندیم دایپ ادامه زین 98 سال یهامهین تا و شودیم شروع 96
 خرداد در روند نیا. شودیم شتریب زین یبده اوراق ارزش بیش یابودجه یهاتیمحدود گسترش لیدل به بعد به خیتار آن

 گرفتن یفزون یاصل لیدل. شودیم ادیز داً یشد یبده اوراق ارزش بیش و رسدیم خود اوج به باز بازار اتیعمل یاجرا با 1399
. است داده سوق یبده بازار از استفاده سمت به را دولت که بوده هامیتحر از یناش یدرآمد یهاتیمحدودوجود  نیز بیش نیا
 بیش نیشتریب ای کهدوره) 1399 سال از کمتر فرابورس و بورس در یبده اوراق ارزش رشد ماهنیفرورد از نکهیا به توجه با

 منتظر سال ادامه درباید  رسدیم نظر به است، داشته استمرار زین خرداد و بهشتیارد در روند نیا و بوده( را داشته است خط
 .میباش یقبل یهاخط بیش مشابه یادوره

 
 

 
 حسب بر) 1400تا تیرماه سال  1396از انتهای سال  فرابورس و بورس در شدهمنتشر یبده اوراق ارزش عوجمم: 10 نمودار
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 شاخص صکوک
شاخص صکوک معیاری برای نمایش بازدهی و ریسک بازار اوراق بدهی در فرابورس 
ایران است، این شاخص عالوه بر اینکه امکان مقایسه بازارهای مالی مختلف را فراهم 
می کند، با ارائه  آماری از روند کلی بازار بدهی به سرمایه گذاران و سیاست گذاران در 

تحلیل  هایشان کمک می کند؛ شاخص صکوک فرابورس که در فروردین ماه 1399 
و اس��فندماه 1399 معادل 391,4 و 464,8 بود، در فروردین ماه و اردیبهشت ماه 
1400 نی��ز به روند صعودی خود ادامه داد و به ترتیب ب��ه 473,9، 481 و 489,1 

رسید. همچنین این شاخص در تیرماه نیز رقم 494,5 را تجربه کرد.

 جمع بندی
با توجه به اینکه در دو ماه نخست سال جاری توجه چندانی به بازار بدهی نشده است و 
همچنین در تیرماه نیز مجدداً شاهد روند نزولی ارزش بازار بدهی بودیم، می توان چنین 
برداشت کرد که رویکرد تأمین هزینه های دولت یا تأمین کسری بودجه، از بازار بدهی 
به سمت استفاده از منابع بانک مرکزی برای مثال دریافت تنخواه گردان حرکت کرده 
است. هرچند که استفاده از ظرفیت بازار اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه، از این 
نظر که هرگونه هزینه کرد دولت موجب افزایش پایه پولی می شود مورد تأیید نیست، اما 

زمانی که کسری بودجه با استفاده از منابع بانک مرکزی تأمین شود، احتمال تشدید تورم 
بسیار باال خواهد بود. بنابراین توصیه می شود که دولت روش کنونی در تأمین کسری 
بودجه خود را کنار گذاشته و در این زمینه از جایگزین های مطمئن تری استفاده کند.

منودار 12: روند شاخص صکوک فرابورس

 

 

 489،1 و 481 ،473،9 به بیترتبه و داد ادامه خود یصعود روند به زین 1400 ماهشتبهیارد و ماهنیفرورد در بود، 464،8
 .کرد تجربه را 494،5 رقم زین رماهیت در شاخص نیا نیهمچن. دیرس

 

 
 شاخص صکوک فرابورس: روند 12 نمودار

 بندیجمع

 شاهد مجدداً زین رماهیت درهمچنین  و ه استنشد یبده بازار به یچندان توجه سال جاری نخست ماه دو در نکهیا به توجه با
 از ،بودجه یکسر نیتأمیا  دولت یهانهیهز نیتأم کردیرو چنین برداشت کرد که توانیم م،یبود یبده بازار ارزش ینزول روند
 از استفادهکه  هرچند. است کرده حرکت گردانتنخواه افتیدربرای مثال  یمرکز بانک منابع از استفاده سمت به یبده بازار
 شودیم یپول هیپا شیافزا موجب دولت کردنهیهز هرگونهاز این نظر که  ،بودجه یکسر نیتأم یبرا یبده اوراق بازار تیظرف

 باال اریستشدید تورم ب احتمال شود، نیتأم یمنابع بانک مرکزاز با استفاده  بودجه یکسر که یزمان اما ،ستین تأییدمورد 
 ازدر این زمینه  و گذاشته کنار را در تأمین کسری بودجه خود یکنون روش دولت شود کهتوصیه می نیبنابرا. بود خواهد

 کند. استفاده یترمطمئن یهانیگزیجا
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آشنایی با فرصت های تأمین مالی از کانال بازار سرمایه
صندوق های سرمایه گذاری خصوصی

 مقدمه 

شرکت های سهامی خاص و همچنین شرکت های سهامی عام برای اجرای طرح های خود ممکن است به منابع مالی نیاز داشته باشند. 

درواقع اجرای طرح توسعه، خرید ماشین آالت و تجهیزات، میزان سرمایه در گردش، بازپرداخت بدهی و ... مواردی هستند که سبب می شوند 

شرکت ها به دنبال تأمین مالی از طرق مختلف باشند. صندوق سرمایه گذاری خصوصی1  یکی از ابزارهای بازار سرمایه برای تجمیع منابع و تأمین 

مالی شرکت های سهامی خاص از طریق خرید سهام شرکت و شراکت با مدیران آن ها می باشد.

 آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری 
خصوصی

در حقیق��ت صندوق س��رمایه گذاری خصوصی 
در نقطه مقابل صندوق سرمایه گذاری مشترک 
ق��رار دارد. صندوق س��رمایه گذاری مش��ترک، 
صندوقی عمومی است که عموم مردم می توانند 
در آن س��رمایه گذاری کنن��د و س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار نیز بر ای��ن صندوق ها نظارت دارد. 
ام��ا صن��دوق س��رمایه گذاری خصوص��ی برای 
عامه مردم نیس��ت و تنها برخ��ی نهادهای مالی 
و اش��خاص حقیقی ثروتمند به س��رمایه گذاری 
در ای��ن صندوق ها و خرید واحده��ای آن اقدام 

می کنند و میزان نظارت روی آن ها کمتر است.
س��ازوکار این صندوق ها همان طور که در ادامه 
نیز توضیح داده خواهد ش��د به گونه ای طراحی 
شده است که مقوله »سهامداری« را از »مدیریت« 
ج��دا می کند. مس��ئله ای که در قان��ون تجارت 
مطرح نشده اس��ت. درواقع طبق قانون تجارت 
هر ش��خص و یا ش��رکتی که بیش��ترین سهام را 
دارد از بیش��ترین حق رأی نیز برخوردار اس��ت و 
اعضای هیئت مدیره شرکت و در نهایت مدیریت 
آن را انتخاب می کند. البته شریک مدیریتی2 که 
بازوی مدیریتی و عملیاتی صندوق است، بخشی 
از منابع را که معمواًل بیش از 10 درصد نیس��ت، 

تأمین می کند، اما همچنان س��هامدار اکثریت 
نیست. در ادامه به اجزای داخلی و نحوه عملکرد 

صندوق سرمایه گذاری خصوصی می پردازیم.

 نحوه عملکرد صندوق سرمایه گذاری 
خصوصی

صندوق سرمایه گذاری خصوصی پس از کسب 
مجوزهای الزم، اقدام به پذیره نویس��ی می کند. 
طبق دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار، 
حداقل میزان سرمایه گذاری در این صندوق ها 
برای هر شخص مبلغ 100 میلیون تومان است که 
البته در هنگام پذیره نویسی پرداخت 35 درصد 

   كارشناس ارشد مالی از دانشگاه عالمه طباطبائی

سعید فالح 
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نیز کفایت کرده و باقیمانده نیز به صورت تعهدی 
ثبت خواهد شد. در شرایطی که صندوق مذکور 
موفق نشود تمام واحدهای خود را بفروشد، ابطال 
می ش��ود و مبالغی که س��رمایه گذاران پرداخت 
کرده اند به آن ها برگش��ت داده ش��ود. به همین 
دلیل معمواًل قبل از شروع فرایند پذیره نویسی با 
سرمایه گذاران صندوق مشورت می شود تا مسئله 

ابطال صندوق رخ ندهد.

 انواع سرمایه گذاران در صندوق های 
سرمایه گذاری خصوصی

س��رمایه گذاران صن��دوق به دو دس��ته تقس��یم 
می شوند: دسته اول دارندگان واحدهای ممتاز 
یا همان مؤسس��ان هس��تند که مجمع صندوق 
را تش��کیل می دهن��د و دس��ته دوم دارن��دگان 
واحده��ای عادی که هم��ان س��رمایه گذاران با 
مس��ئولیت مح��دود3 هس��تند. در ای��ن رابطه، 
مؤسس��ان و یا همان س��رمایه گذاران واحدهای 
ممتاز، حداقل س��ه ش��خص حقیقی و حقوقی 
هستند که الزم اس��ت حداقل معادل 30 درصد 
از واحدهای صندوق را در اختیار داشته باشند. 
س��رمایه گذاران عادی نیز حداکثر 70 درصد از 
واحدها را در اختیار می گیرند و از منابع آن ها در 
جهت اهداف صندوق استفاده می شود. تفاوت 
مهم میان دو دسته مذکور این است که مؤسسان 
دارای حق رأی هستند ولی دارندگان واحدهای 
عادی ح��ق رأی ندارن��د. مزیتی ک��ه دارندگان 
واحده��ای ع��ادی از آن برخوردار هس��تند این 
است که سازمان بورس و اوراق بهادار برای آن ها 
بازاری ثانویه را در نظر گرفته است. چنین مزیتی 
باعث می شود که واحدهای خریداری شده آن ها 
نقدشوندگی بهتری داشته باشد. این در حالی 
است که مؤسسان تنها با اخذ تأییدیه از سازمان 
بورس و اوراق به��ادار می توانند واحدهای خود 
را به فروش برس��انند، در حقیقت مؤسسان باید 
سرمایه گذارانی قابل اتکا4 باشند و سرمایه آن ها 
ترجیحًا ت��ا پایان عمر صندوق در آن باقی بماند. 
مزیت دیگ��ری که ب��رای دارن��دگان واحدهای 
عادی در نظر گرفته شده اس��ت نیز آن است که 
در هنگام تسویه، دارندگان واحدهای عادی در 
دریافت اصل و فرع به دارندگان واحدهای ممتاز 

اولویت دارند.
مدی��ر صن��دوق پ��س از جم��ع آوری وج��وه به 
س��رمایه گذاری در ش��رکت های ه��دف اقدام 

می کن��د. در ای��ن مرحله ب��رای جلوگی��ری از 
ریس��ک تمرکز، حداکث��ر 35 درص��د از منابع 
صندوق قابلیت س��رمایه گذاری در یک شرکت 
مش��خص را دارد. طبق دس��تورالعمل سازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار، صندوق 4 س��ال زمان 
دارد تا منابع جمع آوری ش��ده را در شرکت های 
موردنظر سرمایه گذاری کند و در این بین نیز الزم 
است جهت تجمیع باقیمانده مبالغ تعهدشده 
برای دارندگان واحدها فراخوان داش��ته باشد. 
البت��ه تا زمانی ک��ه معادل 75 درص��د از منابع 
جمع آوری ش��ده صرف س��رمایه گذاری نشده 
باش��د، امکان انتش��ار فراخوان مج��دد وجود 
ندارد و صندوق پ��س از آنکه 75 درصد از منابع 
در اختیار، صرف س��رمایه گذاری شد، می تواند 
از دارندگان واحد مجدداً درخواست وجه کند. 
منابعی که در صن��دوق باقی می ماند یا باید در 
بان��ک به عنوان س��پرده نگه داری ش��وند و یا به 
خرید اوراق با درآمد ثابت تخصیص داده شوند 
ولی امکان سرمایه گذاری آن ها در سهام بورسی 

وجود ندارد.

 ارکان صندوق های س�رمایه گذاری 
خصوصی

»رک��ن تصمیم گی��ر« و »رک��ن نظارت��ی«، ارکان 
صن��دوق س��رمایه گذاری خصوصی را تش��کیل 
می دهند. اصلی ترین قسمت رکن تصمیم گیر، 
مدیر صندوق اس��ت که صرف��ًا می تواند یکی از 
اعضای شرکت های تأمین سرمایه، هلدینگ ها، 
سبدگردان ها و یا مشاوران سرمایه گذاری باشد. 
الزم به ذکر اس��ت که اعضای شرکت های تأمین 
س��رمایه  بانکی با توجه به قوانی��ن بانک مرکزی 
نمی تواند به عنوان مدیر صندوق انتخاب شوند. 
کمیته س��رمایه گذاری نی��ز از جمله بخش های 
رکن تصمیم گیر اس��ت که در ادامه به آن اش��اره 

خواهد شد.
رکن نظارتی نیز ش��امل »متولی« و »حسابرس« 
اس��ت که هر دو از مؤسسات حسابرسی انتخاب 
می شوند. متولی به امور در جریان نظارت می کند 
و برخی اقدامات صندوق نیز الزم اس��ت به تأیید 
وی برسد. حسابرس نیز حساب ها و صورت های 
مالی صن��دوق را ه��ر 6 ماه یک ب��ار و همچنین 
س��االنه بررس��ی می کند تا ب��ا اس��تانداردهای 

حسابداری مغایرت نداشته باشند.
مدیر صندوق پ��س از تش��کیل مجمع صندوق 

توس��ط مؤسس��ان، انتخاب می ش��ود و کمیته 
س��رمایه گذاری نیز باید به تأیید مجمع برس��د. 
همچنین متولی و حس��ابرس نیز توسط مجمع 
تعیین می ش��وند. در حقیقت مجم��ع صندوق 
نهاد باالدستی ارکان است و هر قسمتی که کار 
خ��ود را به درس��تی انجام ندهد، توس��ط مجمع 
تعوی��ض می ش��ود. در ادامه به اس��تراتژی های 

سرمایه گذاری می پردازیم.

 انواع استراتژی های سرمایه گذاری
1.  اولین استراتژی » س��رمایه گذاری جسورانه« 
اس��ت ک��ه در ح��وزه س��رمایه های پرمخاط��ره5 
می باشد. دس��تورالعمل صندوق های جسورانه 
نیز تصویب شده است. سرمایه گذاری جسورانه 
معم��واًل در ش��رکت های اس��تارتاپی ص��ورت 
می گی��رد ک��ه از مراحل اولی��ه عب��ور کرده اند و 
در حقیق��ت ش��رکت تا ح��دودی ش��کل گرفته 
اس��ت. صندوق های جس��ورانه که به نوعی زیر 
مجموع��ه ای از صندوق ه��ای س��رمایه گذاری 
خصوصی هس��تند، اقدام به خرید سهام اقلیت 

می کنند.
2.  دومین استراتژی »س��رمایه گذاری در رشد« 

اس��ت. طی این استراتژی در ش��رکت هایی که 
به مرحله بلوغ رسیده اند، سرمایه گذاری صورت 

می گیرد که به رشد شرکت کمک خواهد کرد.
3. سومین استراتژی »س��رمایه گذاری تملکی« 

اس��ت که به صورت اهرمی و غی��ر اهرمی صورت 
می گی��رد. ای��ن نوع س��رمایه گذاری بیش��تر در 
ش��رکت هایی اتف��اق می افت��د ک��ه ب��ه اصالح 
ساختاری احتیاج دارند. طبیعتًا نوع غیر اهرمی 
به میزان نقدینگی بیشتری از جانب سهامداران 
نیاز داشته و سطح ریسک کمتری دارد، اما نوع 
اهرمی س��طح ریسک بیش��تری دارد و می توان 

منابع آن را از طریق تسهیالت فراهم کرد.
4.  چهارمین استراتژی »س��اختاردهی مجدد« 

اس��ت ک��ه غالب��ًا در ش��رکت های ورشکس��ته و 
ش��رکت هایی اتفاق می افتد که از نظ��ر مالی و 
مس��ائلی ازاین دس��ت اوضاع خوبی ندارند. در 
این اس��تراتژی صندوق به دنبال این است که با 
ساماندهی به برخی امور و مشکالت شرکت، آن 

را به سوددهی و مطلوبیت برساند.
مطابق آنچه در دس��تورالعمل س��ازمان بورس و اوراق 
به��ادار آمده اس��ت، صندوق ه��ا باید نف��وذ و کنترل 
قابل مالحظه ای در شرکت های موردنظر داشته باشند.
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 در نتیجه از بین اس��تراتژی های معرفی ش��ده، 
استراتژی تملکی بیشتر مورد توجه است. البته 
غیر از استراتژی س��رمایه گذاری در رشد، برای 
استفاده از س��ایر انواع معرفی شده مانعی وجود 

ندارد.
حال که استراتژی های صندوق مشخص شدند، زمان 

آن است که صندوق به سرمایه گذاری اقدام کند.

توس�ط  س�رمایه گذاری  رون�د   
صندوق های سرمایه گذاری خصوصی

واقعیت این است که در رابطه با برخی شرکت های 
س��هامی خ��اص، اطالع��ات بس��یار کم��ی در 
دس��ترس اس��ت. بنابراین در این مرحله »کمیته 
س��رمایه گذاری« که متشکل از تیمی متخصص و 
حرفه ای اس��ت، به مطالعه و جمع آوری اطالعاتی 
دقیق و کامل از ش��رایط تجاری و مالی ش��رکت و 
س��ایر اطالعات موردنیاز اقدام می کن��د تا بتواند 
شرکت های مدنظر را ارزش گذاری کرده و در نهایت 
نتایج را در اختیار مدیریت قرار دهد. واضح است 
که صندوق سرمایه گذاری خصوصی، باید از اصول 
ش��رکت داری آگاه باش��د و با اس��تفاده از تجربه و 
دانش خود به تزریق منابع و سایر امور مرتبط اقدام 
کند تا ش��رکت هدف به رشد و شکوفایی برسد. به 
همین دلیل صندوق ها معمواًل در یک اس��تراتژی 
و یک صنعت سرمایه گذاری می کنند تا با تمرکز و 

اطالعات بیشتری کار خود را ادامه دهند.

میزان عمر صندوق های سرمایه گذاری 
خصوصی

 طول عمر صندوق های سرمایه گذاری خصوصی 
در ایران هفت سال اس��ت که می توان  آن را یک 
تا دو س��ال نیز تمدید کرد، البته می توان زودتر 
از هفت س��ال نیز ب��ه عمر آن پای��ان داد. پس از 
گذش��ت این مدت، سهام صندوق در شرکت ها، 
به طرق مختلفی چ��ون عرضه اولیه، واگذاری به 
سرمایه گذاران جدید و یا روش های دیگر به فروش 
می رسد. هر سرمایه گذار به اندازه واحدهایی که 
دارد و پس از کس��ر کارمزده��ای مربوط به مدیر 
صندوق و سایر هزینه ها، به سرمایه اش می رسد. 
شایان ذکر است که الزم است سرمایه گذاری در 
این صندوق ها با دید بلندمدت انجام ش��ود و از 
طرفی س��رمایه گذاران آن نس��بت به شرکت ها و 
صندوق های بورسی ریس��ک بیشتری را تحمل 
کنن��د که طبیعت��ًا می توان��د بازده های بس��یار 

باالت��ری را ب��ه دنب��ال داش��ته باش��د. از طرفی 
میزان نقدش��وندگی صندوق پایین اس��ت و اگر 
س��رمایه گذار جدیدی مایل به خرید واحدهای 
منتشر شده باشد، الزم است که تعهد باقیمانده 
توس��ط س��رمایه گذار قبلی را نیز تقبل کند. در 
نتیجه فرآیند خرید به راحتی انجام نمی ش��ود و 
به همین دلیل همان طور که در ابتدا مطرح شد 

برای مردم عادی کارایی ندارد.

 مزای�ا و معای�ب س�رمایه گذاری در 
صندوق های سرمایه گذاری خصوصی

صندوق سرمایه گذاری خصوصی فرصت خوبی 
را ب��رای س��رمایه گذاران ایج��اد می کن��د تا در 
ش��رکت های س��هامی خاص نیز حضور داشته 
باش��ند. در حقیق��ت این ش��یوه تأمی��ن مالی، 
یک بازی برد- برد برای ش��رکت سهامی خاص و 
همچنین س��رمایه گذاران صندوق است. از یک 
طرف، سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در سهام 
شرکت هایی که احتمااًل از پتانسیل های باالیی 
برای رش��د برخوردار هس��تند، اقدام می کنند و 
به این سبب می توانند به س��ودهایی چشمگیر 
که البته با تحمل میزان ریسک باالتری تحصیل 
شده است برس��ند. از طرفی دیگر، شرکت ها نیز 
در بس��یاری از امور مالی و شرکتی خود از تجربه 
و دانش تیم هایی متخصص و حرفه ای استفاده 

می کنند و در کنار تأمین مالی نیز دارند.
شرکت های س��هامی خاص از نظر میزان اعتبار 
نیز، در موقعیت بهت��ری قرار می گیرند و توانایی 

اخذ تسهیالت و ... برای آن ها فراهم می شود.

 مش�کالت احتمال�ی در مواج�ه ب�ا 
صندوق های سرمایه گذاری خصوصی

بسیاری از ش��رکت ها حاضر نیستند که بخشی 
از مدیریت و کنترل خود را در ش��رکت از دس��ت 
بدهند. این موضوع در شرکت های سهامی خاص 
در ایران که به صورت سنتی مدیریت می شوند و در 
مقابل تغییرات مقاومت نشان می دهند بیشتر به 
چشم می خورد. در این رابطه ممکن است با ورود 
سهامداران جدید، در سطح کارکنان نیز مقاومتی 

در برابر تغییرات احتمالی صورت بگیرد.

 نتیجه گیری
در کش��ور ما اف��راد متخص��ص بس��یاری وجود 
دارد ک��ه ایده ه��ای جدیدی دارن��د و می توانند 

با پرورش و رش��د ای��ن ایده ها، کس��ب وکارهای 
بزرگ��ی را بس��ازند. موضوعی که از یک س��مت 
موجب پیشرفت خودشان می ش��ود و از سمتی 
دیگر با ایجاد اشتغال و خلق ارزش، به پیشرفت 
جامعه منج��ر می شود.کس��ب وکارهای موفقی 
مانند اوبر، اینس��تاگرام، فیس بوک و بسیاری از 
غول های فناوری و صنعتی دیگر، نیز از ایده هایی 
از همین دست و با اعتماد و کمک سرمایه گذاران 
به رش��د و بالندگی رس��یده اند. درواقع بسیاری 
از فکرها و ایده های بدیعی که می توانند رش��د و 
توس��عه پیدا کنند، به دلیل کمبود منابع و البته 
برخی دیگر از موانع داخلی، به صورت ناقص باقی 

می مانند و یا به به طور کلی رها می شوند.
دس��تورالعمل صندوق ه��ای س��رمایه گذاری 
خصوصی در س��ال 1398 نهایی ش��ده است. 
اس��تفاده از این نهاد مالی در بازار سرمایه ایران 
تجربه بس��یار جدیدی اس��ت و طبیعتًا تا مرحله 
بلوغ فاصل��ه زیادی دارد، اما ب��ه دلیل ماهیت و 
هدف تشکیل این صندوق ها، می توان چشم انداز 
روش��نی را برای آن و همچنین ش��رکت هایی که 
ب��ه تخصص، تجرب��ه، اعتبار و منابع نی��از دارند 

متصور بود.
متأسفانه در کشور ما بانک ها بیش از هر مسئله ای 
به دنب��ال تس��هیالت دهی به کس��ب وکارهایی 
هس��تند که از بازگرداندن اصل و فرع تسهیالت 
اعطایی توس��ط آن ها اطمینان داشته باشند، بر 
همین اساس اخذ تسهیالت برای کسب وکارهای 
کوچک و اس��تارتاپ ها بس��یار س��خت اس��ت. 
همچنین بسیاری از کارخانه ها و بنگاه ها به دلیل 
مسائل و مشکالتی که در حوزه خرد و کالن دارند، 
با تعطیلی و ورشکستگی مواجه هستند، در حالی 
که امکان رونق مج��دد آن ها با اتخاذ تصمیمات 

درست وجود خواهد داشت.
اس��تفاده از ظرفیت های بالقوه در بازار س��رمایه 
جهت تأمی��ن مال��ی و تخصیص بهین��ه منابع، 
می تواند راهکاری مناس��ب برای حل بسیاری از 

مشکالت کسب وکارها باشد.

 پانویس ها
1 . Private Equity Fund
2 . General Partner
3 . Limited Partner
4 . Anchor Investor
5 . Venture Capital
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کاربرد اقتصاد رفتاری در بازارهای مالی
خطای حسابداری ذهنی

 مقدمه 

با وجود اینکه پول دارای ارزش عینی و ثابتی است، اما شیوه ای که ما برای هزینه کردن پول هایمان به کار می گیریم، با توجه به مواردی مانند 

این موضوع که »پول موردنظر از کجا به دست آمده« و همچنین »نحوه استفاده کردن از آن« و »احساسی که در ما ایجاد می کند«، تابع قوانین متفاوتی 

است. فرض کنید تصمیم دارید برای مثال یخچال خانه تان را عوض کنید و در حال پس اندازکردن برای خرید یخچال جدید هستید؛ از طرفی صبح 

یکی از همان روزها متوجه می شوید که پاداشی به مبلغ 400 هزار تومان به حساب شما واریز شده است. در چنین شرایطی شما به جای اینکه پول 

واریز شده را به مبالغ پس اندازتان اضافه کنید، خودتان را به یک شام گران قیمت دعوت می کنید و با خود می گویید این پول مربوط به یخچال نیست، 

بلکه یک اتفاق ویژه است و باید از آن بیشترین بهره را ببرم.

در قالب این مثال ساده، کامالً مشخص است که ما در ذهن خود حساب های مختلفی داریم و حساب پس اندازمان از حساب سودها مجزا است. در 

واقع ما در ذهن خود وجوه مالی مان را بر اساس منشأ و منبعی که داشته اند طبقه بندی می کنیم. چنین رویکردی »حسابداری ذهنی« نام دارد. حال 

سؤال این است که حسابداری ذهنی چه مشکالتی برای ما ایجاد می کند؟

 اس�تفاده از حسابداری ذهنی برای ما چه 
مشکالتی ایجاد می کند؟

حس��ابداری ذهنی دی��د ما را نس��بت به امور 

مالی مان مح��دود می کند: واقعیت این اس��ت 

که حس��ابداری ذهن��ی می تواند م��ا را در تعیین 
بودجه به بیراهه کش��انده و مجب��ور به تمرکز روی 

حس��اب های جداگانه ای کند که در نتیجه ی آن 
قادر به رؤیت وضعی��ت مالی خود به صورت جامع 
نخواهیم بود. به عنوان مثال، ممکن است شما یک 
حساب ذهنی برای »قهوه« داشته باشید و هر هفته 
مبلغ مش��خصی را به آن اختصاص دهید. حال از 
یک طرف، وجود این حسابداری ذهنی می تواند 

در وقت و انرژی ش��ما صرفه جویی کند، به طوری 
که ش��ما دیگر مجبور نباش��ید هر روز یک فرایند 
تصمیم گیری را در این باره طی کنید تا محاس��به 
کنید که آیا هنوز هم بودجه ش��ما اجازه تقبل این 
هزین��ه را به ش��ما می دهد ی��ا خیر! ب��ا این حال، 
زمانی که شما یک حساب ذهنی برای قهوه ایجاد 

تهیه كننده و مجری برنامه سرمایه گذارشو

نازنین موسوی
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می کنید، مسیر انتقاد به خودتان را می بندید و این 
پرداخت بدون توجه به اینکه آیا واقعاً به تخصیص 
آن نیاز داری��د؟ و یا آیا پرداخ��ت چنین هزینه ای 
معقول است؟ در ذهن ش��ما به یک مسئله عادی 

تبدیل می شود.
تخصیص »حساب جداگانه« به ما این احساس 

را می دهد که هر چیزی نس��بت به آنچه هست 

هزینه کمتری دارد: حسابداری ذهنی به مغالطه 

»هزینه بربادرفته1« کمک می کند. تصور کنید یک 
بلیط کنس��رت به مبلغ 200 هزار تومان خریداری 
کرده اید اما روز برگزاری کنس��رت حال شما مساعد 
نیست و احساس کسالت دارید. بسیاری از افراد، در 
چنین شرایطی همچنان به تماشای کنسرت می روند 
چراکه باور دارند در غیر این صورت 200 هزار تومانی 
که قباًل پرداخت کرده اند هدر رفته اس��ت، در حالی 
که پرداخ��ت 200 هزار تومانِی ش��ما در هر صورت 
انجام شده و دیگر قابل برگشت نیست. از طرفی اگر 
هزینه های پرداخت شده تا رسیدن به کنسرت بیشتر 
از میزان لذت اکتس��ابی ش��ما از تماشای کنسرت 
باش��د در نهایت، رفتن به کنس��رت بدتر از در خانه 

ماندن است.
این رفت��ار را می توان از دیدگاه حس��ابداری ذهنی 
نیز توضیح داد. پس از خرید بلیط و قبل از تماشای 
نمایش، یک حساب ذهنی با نام »کنسرت« در ذهن 
شما باز می شود و به نظر می رسد که مبلغ 200 هزار 
تومان از حساب شما به صورت اضافی برداشت شده 
اس��ت، حال اگر تصمیم بگیرید که در خانه مانده و 
به کنسرت نروید، چنین به نظر می رسد که حساب 
کنسرت را با موجودی منفی بسته اید، اما با رفتن به 
کنسرت، احس��اس می کنید معادل آنچه پرداخت 
کرده اید را به دس��ت آورده اید و موجودی منفی این 

حساب به نحوی پرداخت شده است.

 چرا حسابداری ذهنی رخ می دهد؟
دالی��ل متع��ددی وج��ود دارد که نش��ان می دهد 
فرآینده��ای حس��ابداری ذهن��ی، م��ا را ب��ه 
تصمیم گیری های مالی نامناس��ب سوق می دهد. 
همه این موارد به این مس��ئله ب��از می گردد که مردم 
به موضوع ارزش به صورت مطلق فکر نمی کنند، در 
حالی که ارزش یک ش��یء نسبت به عوامل مختلف 

متغیر است.
س��اماندهی اطالع��ات را تس��هیل می کن��د: 

طبقه بن��دی کردن، روش��ی ب��رای س��ازمان دهی 
اطالع��ات به گروه ه��ای مختلف و براس��اس میزان 
اشتراکات آن ها است. این سازمان دهی روند یادآوری 
را برای ما ساده تر کرده و سرعت آن را نیز ارتقا می دهد.

در حوزه اقتصاد خانوار، طبقه بندی وجوه می تواند 
پ��ردازش اطالع��ات را برای ارزیاب��ی تصمیمات 
مالی تس��هیل کند. در صورت عدم وجود چنین 
طبقه بندی ای ، ش��خص مجبور است در صورت 

مواجهه ب��ا تقریباً هرگونه تصمیم��ی در رابطه با 
مصرف، کل سبد مالی خود را در نظر بگیرد.

ما به پول برچس��ب های ذهن��ی می زنیم: نحوه 

گروه بندی و برچسب گذاری وجوه، بر ترجیحات ما در 
رابطه با هزینه کردن آن ها تأثیر می گذارد. به عبارت 
دیگر، حسابداری ذهنی، اصل اقتصادی »قابلیت 
تغییرپذی��ری یا تعویض پذی��ری2« را نقض می کند. 
یکی از ویژگی های اصلی پول قابلیت تغییر پذیری 
است، بدین معنا که پول از واحدهایی تشکیل شده 
است که همگی قابل تعویض بوده و از یکدیگر متمایز 
نیستند. همچنین پول قابل جابه جا شدن است، زیرا 
یک تومان بدون توجه به اینکه از کجا آمده و چگونه 
خرج می شود همواره یک تومان است. عالوه بر این، 
پول با هیچ برچسبی نیز همراه نیست، یعنی همان 
واحد تومانی که برای چای صبح خود کنار می گذارید 
را می توانی��د برای بلیط اتوبوس خ��رج کنید یا با آن 
لباس جدیدی بخرید. با این حال، در حس��ابداری 
ذهنی تمایل داری��م که قابلی��ت جابه جایی پول را 
کمتر از آنچه هست برآورد کنیم. وجود چنین تمایلی 
می تواند به این دلیل باش��د که ما پول را در ذهنمان 
به حساب های مختلفی تقسیم می کنیم و برای هر 
حساب نیز قواعد متفاوتی اعمال می کنیم، مثاًل پول 
موردنظر بر اس��اس اینکه که از چه طریقی به دست 

آمده است به حساب های متفاوتی تقسیم می شود.
بسیاری از مطالعات انجام شده نشان می دهند که 
افراد تمایل دارند درآمد اضافی خود را به عنوان »درآمد 
عادی« یا »سود ناگهانی« برچسب گذاری کنند. برای 
مثال 400 هزار تومانی که به عنوان پاداش و به طور 
غیرمنتظره به دس��ت می آید، نمون��ه ای از پول های 
بادآورده است. نکته جالب اینجا است که مردم اغلب 
سودهای بادآورده را برای خرید کاالهای لوکس هزینه 
می کنند تا کاالهای اساسی، اگرچه هیچ تفاوتی بین 
دریافت پول غیرمنتظره و دریافت پول از منابع دیگر 
وجود ندارد. واقعیت این اس��ت که ما فقط احساس 
می کنیم چنین پولی خاص است و بر همین اساس 
به خودمان این حق را می دهیم که به شکل دیگری 

آن را هزینه کنیم.
انجام یک معامله خوب بستگی به شرایط دارد: 

همان طور ک��ه می دانید مکان ه��ای خاصی وجود 
دارد ک��ه می توان انتظار داش��ت در آنجا برای خرید 
یک محصول هزینه بیشتری نسبت به جاهای دیگر 
بپردازید. به عنوان مثال، اکثر تماش��اگران فیلم در 
سینما می دانند که هنگام تماشای یک فیلم باید برای 
خرید یک بسته چیپس مبلغ قابل توجهی نسبت به 
زمان خرید از یک فروشگاه پرداخت کنند. سؤال این 
اس��ت که چرا ما مایل به پرداخت هزینه برای خرید 
کاالهایی هستیم که می دانیم گران هستند؟ پاسخ 
به س��ؤال مطرح شده ریش��ه در این واقعیت دارد که 
وقتی به خرید یک کاال اقدام می کنیم فقط به ارزش 
عینی کاالی خریداری شده اهمیت نمی دهیم، بلکه 

ما به این موضوع فکر می کنیم که آیا در این میان به 
یک معامله خوب رسیده ایم یا خیر؟ بنابراین، بسته به 
شرایط، تعریف ما از قیمت »معقول« منعطف است. 
اگر ما فقط نگران ارزش عینی کاالی موردنظر بودیم، 
احتماالً حاضر نبودیم زمان تماشای فیلم در سینما 
برای خرید چیپ��س 30 هزار تومان هزینه کنیم، اما 
واقعیت این اس��ت که نگاهمان به کاالها با توجه به 
موقعیت مکانی  ما تغییر می کن��د. همه آنچه گفته 
شد ریشه در این واقعیت دارد که مردم به ارزش پول 
به صورت مطل��ق فکر نمی کنند و ارزش یک ش��یء 

نسبت به عوامل مختلف دیگر متفاوت است.

 چگونه از بروز خطای حسابداری ذهنی 
جلوگیری کنیم؟

اغلب سوگیری های شناختی به این دلیل در ذهن 
رخ می دهند که به اقدامات��ی خودبه خودی تبدیل 
شده اند. بنابراین اولین قدم جهت پیشگیری از بروز 
خطاهایی از این قبیل آن اس��ت که آن ها را از حالت 

خودکار بودن خارج کنیم.
بودجه بندی را روی کاغذ انج��ام دهید: به جای 

اینکه صرف��اً روی نحوه خرج ک��ردن پول خود تمرکز 
کنید، می توانید هزینه های خود را اس��تخراج کرده 
و برای هر طبقه از هزینه یک می��زان ایده آل در نظر 
بگیرید. ابزارهای بودجه بندی آنالین زیادی نیز برای 

انجام این کار وجود دارد.
برای درآمد غیرمنتظره برنامه ریزی کنید: شرایطی 

را در نظر بگیرید که می دانید ممکن اس��ت تا پایان 
سال به شما مبلغی تحت عنوان پاداش داده شود اما 
از مبلغ آن مطلع نیستید، حال بهتر است از ابتدا برای 
چنین پول های غیرمنتظره ای یک استراتژی داشته 
باشید، مثالً تصمیم بگیرید که بخشی از آن  را به تفریح 

تخصیص داده و بخشی را پس انداز کنید.
هنگامی که سود می کنید بهتر است بخشی از آن 

را خارج کنید: خارج کردن بخشی از سود حاصل از 

سرمایه گذاری می تواند به ما کمک کند تا در صورتی 
که ریسکی بیشتر از میزان تحملمان انجام داده ایم، 
با مشکل کمتری مواجه ش��ویم. این موضوع حتی 
درباره س��رمایه گذاری های غیرمستقیم نیز صادق 
است. اگر بخشی از پولتان را در صندوق های سهامی 
یا صندوق های جسورانه س��رمایه گذاری کرده اید، 
می توانید درصدی از سود را از صندوق خارج کرده و 

در صندوقی با میزان ریسک کمتر قرار دهید.

 پانویس ها
1 . تمای��ل به ادامه دادن ن��وع خاصی از رفتار، 
به این دلیل که در گذش��ته ب��رای آن هزینه ای 

پرداخت کردیم.
2 . Tangibility:
یعنی این تصور که پول قابل جابه جایی است.
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 شرح مقاله
پژوهش��گران مقاله »شکست در پیش بینی اتفاقات 
نادر« با بیان میزان اهمیت موضوع پیش بینی آینده 
در بازاره��ای مالی، ناتوانی فعاالن ای��ن بازارها را در 
خصوص پیش بینی اتفاقات ن��ادر و البته بااهمیتی 
چون بح��ران مال��ی 2008-2007، مبنای تحقیق 
خود قرار داده اند. مقاله مذکور با طرح س��ؤال هایی 
چون اینکه »انواع سرمایه گذاران با تأکید بر داده های 
با فراوانی متفاوت، چه اندازه بر اساس اتفاقات نادر یا 
اتفاقات معمول سرمایه گذاری می کنند؟« به دنبال 
دستیابی به پاسخی مناسب در این خصوص است. 
به عبارتی محققین در این مقاله با اش��اره به نظرات 
افرادی چون نس��یم نیک��والس طال��ب7  در رابطه با 
انتقاداتی که در حوزه پیش بینی وقایع نادر اما مهم به 
بازارهای مالی وارد می شود، مسئله »توجه بیش ازحد 
به وقایع با فراوانی زیاد اما کم اهمیت« را موردانتقاد قرار 
داده اند. این محققین با تقسیم سرمایه گذاران به دو 

گروه حرفه ای و غیرحرفه ای، رفتار افراد فعال در بازار 
را بر اساس این تقسیم بندی تحلیل کرده اند. بدین 
منظور با مدل سازی تعادلی فعالیت این اشخاص و 
همچنین بررسی شواهد تجربی بر اساس داده های 
واقعی شامل: اوراق اختیار معامله در زیان، به عنوان 
یک گزینه سرمایه گذاری برای اشخاصی که به دنبال 
کسب سود بر اساس وقوع اتفاقات نادر هستند و اوراق 
با درآمد ثابت با درجه اعتباری ب��اال، به عنوان گزینه 
س��رمایه گذاری موردعالقه اش��خاصی که به دنبال 
کسب سود در ش��رایط عادی بازار هستند، به نتایج 

جالب توجهی دست یافته اند.
اولین نتیجه حاصل از تحقیق فوق الذکر این اس��ت 
که سرمایه گذاران حرفه ای تمرکز خود را بر اتفاقات با 
فراوانی زیاد گذاشته و بر اساس این موارد استراتژی های 
معامالتی خ��ود را تنظیم می کنند که این امر موجب 
افزایش ش��کاف میان عرضه و تقاضا در دارایی های 
مورد معامله این گروه اش��خاص است. دومین نتیجه 

نیز این اس��ت که سرمایه گذاران غیر حرفه ای به امید 
رخداد اتفاقات نادر اقدام به معامله می  کنند و بنابراین 
اطالعات معامالتی حاصل از این معامالت دربردارنده 

محتوای اطالعاتی چندانی نخواهد بود.
می توان چنین برداشت کرد که محتوای اطالعاتی 
معامالت برای پیش بینی اتفاقات رایج کاربرد داشته 
و ب��رای اتفاقات نادر کارایی ندارد. زیرا اس��تعداد 
اشخاص حرفه ای برای اتفاقات نادر هدر نمی رود، 

بلکه صرف وقایع رایج می شود.

گذری بر مرزهای علم مالی

 در سیزدهمین قسمت از مجموعه مطالب »گذری بر مرزهای علم مالی«، به معرفی یکی از مقاله های منتشرشده در شماره ماه دسامبر 

2021 مجله اقتصاد مالی1  می پردازیم. عنوان مقاله موردنظر »شکست در پیش بینی اتفاقات نادر«2  است و نویسندگان آن جیمز داو3  

ازLBS  4 و فیلیپ باند ۵ از دانشگاه واشنگتن۶  هستند. اگرچه در نگاه اول به نظر می رسد عنوان مقاله به خوبی گویای نتایج به دست آمده توسط 

پژوهشگران نامبرده می باشد اما شایان ذکر است که نتایج به دست آمده از این پژوهش فراتر از موضوعی است که از عنوان آن برداشت می شود. 

بر این اساس در این قسمت، به توضیح نتایج مقاله فوق الذکر خواهیم پرداخت.

عضو هیئت علمی گروه مالی و بانكداری، دانشگاه عالمه طباطبائی
قسمت سیزدهممسلم پیمانی
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