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دکتر علی نمکی

سواد مالی ،پیشنیاز حضور در بازار سرمایه

سردبیر ماهنامه بورس

مدتی اس��ت اخبار پیرامون متضرر ش��دن برخی
افراد در بازارهای مالی کشور به یکی از دغدغههای
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 عمدهای از ثروت خود را
از دس��ت دادهاند .این مطلب مقدم��های بود تا به
زبانی ساده عمق اثر زیان ناشی از ناآگاهی نسبت
به حوزهای ک��ه در آن فعالیت میکنیم و همچنین
موضوع عدم ارتباط آن با سطح سواد عمومی و حتی
تحصیالت دانشگاهی بیان شود.
بازاره��ای مالی ازجمل��ه حوزههایی هس��تند که
مس��ئله برخورداری از آگاهی تخصصی نسبت به
ابعاد مختلفش��ان ،پیشش��رط فعالیت موفق در
آنها محسوب میش��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��الهای 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
دربازارهایمالیمیباشد.سوادمالیدرحقیقتبه
«دارا بودن دانش و درک کافی از مفاهیم علم مالی و
بهکاربردنآنهادرزندگیروزمرهجهتمدیریتابعاد
مختلف زندگی اقتصادی» اطالق میشود .فارغ از
بحثهای تئوریک در رابطه با اهمیت این مفهوم و
تأثیر آن بر رفتار مالی آحاد مردم ،میتوان گفت پس
از گذشت سالها از فعالیت بازار سرمایه در کشور،
نیاز ب��ه تمرکز بر یافتن راهکارهاییجهت توس��عه
اثرگ��ذاری نهادهای عمومی و خصوص��ی در این
زمینه مسئلهای اجتنابناپذیر است .اگرچه نباید
تأثیر س��ایر پارامترها از جمله مؤلفههای سیاسی
و فرهنگ��ی را که خارج از تس��لط عالمان و عامالن
حوزه بازار سرمایه است نادیده گرفت ،الزم است به
موضوعسوادمالیبهشکلیکلنگرومیانرشتهای
ن��گاه کرد که در حقیقت از علوم بس��یاری ازجمله
روانشناسی ،ریاضیات و  ...در کنار علم مالی بهره
میبرد .از طرفی عواملی همچون «توسعه ابزارها و
محصوالتجدید مالی» و «سرعت شگرف تغییرات
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در دنیای اقتصادی» نیز اهمیت توسعه این دانش
را دوچندان مینماید.
ب��ا تمرکز ب��ر پیش��ینه این موض��وع در کش��ورهای
توس��عهیافته ،ش��روع تمرکز بر مفهوم س��واد مالی
بهعنوان یکی از اصول بنیادین توسعه بازارهای مالی
از سالها پيش در دس��تور کار آنها بوده است .البته
وقوع هر بحران و یا اصطالح ًا «ترکیدن حباب مالی»
خود یکی از عوامل توسعه استفاده از ابزار سواد مالی
بوده است ،کما اینکه اگر در کشور ما نیز در سالهای
گذشته بر این مفهوم و توسعه آموزش تصمیمگیری
صحیحمالیبیشترتمرکزشدهبودخروجینامطلوب
سال 99راباشدتکمتریشاهدبودیم.علیایحال
بحث س��واد مال��ی در کش��ور ،همانند بس��یاری از
کش��ورهای دیگر نیازمند همراهی بخ��ش دولتی و
خصوصیونیزنهادهاوانجمنهایغیردولتیاست.
بورس اوراق بهادار تهران بهعنوان یکی از بزرگترین
بازارهای مالی کشور با گذشت  15سال از تأسیس
آن (ک��ه پانزدهم آذرماه نیز س��الگرد آن بود) در دوره
جدید فعالیت خود ،با اس��تفاده از تجربیات گذشته
به اینجمعبندی رسیده است که ضمن ارج نهادن
به زحمات دس��تاندرکاران پیش��ین ،جوانگرایی،
اس��تفاده از ابزارهای نوین مالی و تمرکز بر توس��عه
سواد مالی و نیز ارتقای زیرس��اختهای نرمافزاری
و س��ختافزاری مجموعه میتواند به ارتقایجایگاه
بازار سرمایه کمک ش��ایانی نماید .تمرکز بر توسعه
سواد مالی بهعنوان یکی از مهمترین چارچوبهای
فک��ری مدیرانجدید بازار س��رمایه اعم از س��ازمان
بورس و اوراق بهادار و ارکان میتواند در ایجاد فضای
عملیاتی حرفهایتر برای بازار مؤثر باشد .شاید یکی
ازپیشنهادهایمؤثربرایراهبریاینمفهومتشکیل
«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 بخشهای
دولتی و خصوصی و نیز انجمنها ،مراکز غیردولتی
و دانش��گاهها بهعنوان یکی از مهمترین حوزههای
تأثیرگ��ذار،جهت تدوین چارچوبه��ای کلی برای
توسعه و ارتقای دانش مالی در کشور .به نظر میرسد
مطرحشدن 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
تقریب ًا تمام حوزههای بازارهای مالی با آحاد مردم در
تماس بوده و در حقیقت این فعالین بازارهای مالی

هس��تند که بخش اصلی بازار را تشکیل میدهند.
بنابراین حضور س��ایر بخشه��ای صنعت مالی نیز
در این ش��ورا راهگشا خواهد بود .با وجود این به نظر
میرسد 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
تجربهای در بخشهای مختلف اقتصادی و نیز مراکز
علمی کشور دارد ،ناآگاه به آفات دولتی کردن برخی
از موضوعات نیس��ت اما بحثهایی همچون توسعه
سواد مالی نیازمند حمایت از سوی دولتها میباشد
و موضوعی است که ش��اید بتوان آن را ذیل بندهای
مختلف اصل سوم قانون اساسیجمهوری اسالمی
ایران ازجمله بند دوم و نه��م آن ،مبنی بر «باال بردن
سطحآگاهیهایعمومیدرتمامزمینههابااستفاده
صحیح از مطبوعات و رس��انههای گروهی و وسایل
دیگر و نیز ایجاد امکانات عادالنه برای همه در تمام
زمینههای مادی و معنوی» تفسیر کرد .این در حالی
است که نمیتوان نقش بیبدیل بخش خصوصی،
انجمنهای 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 تعیینکننده است .در
هر صورت کشور برایجبران بسیاری از موضوعات و
بازگرداندناعتمادبهعنوانیکیازمهمترینمؤلفهها
در بازارهای مالی نیازمند پیادهسازی نهضت ارتقای
سواد مالی درجامعه و برنامهریزی صحیح متناسب با
پارامترهاییهمچونسن،جنسیت،مدرکتحصیلی
و ...میباش��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 میش��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 تالشهای
صورتگرفته توس��ط فعالینی که در سالهای اخیر
در راستای توس��عه مفهوم سواد مالی در بخشهای
مختل��ف حرفهای و دانش��گاهی مش��غول بودهاند،
امیدوار هس��تم که آیندهای روشن در انتظارجامعه
فعالین بازارهای مالی کش��ور عزیزمان ایران باشد،
موضوعی ک��ه ثم��ره آن افزای��ش آرام��ش روانی در
سطحجامعه بهعنوان یکی از اهداف عالیه سیستم
اقتصادی کشور خواهد بود.

رويداد ويژه

پانزدهمين مراسم سالگرد تأسیس بورس اوراق بهادار تهران  /آذر 1400

نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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ماهنامه

188-189
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عدالت ترمیمی
رارسمایه
بازارهابازار
تباز حقوق فعاالن
راستای صیانت
دماسنجنوین در
رویکردی
گرفت
بورس
نخستین رسانه بازار رسمایه

نخستین رسانه بازار رسمایه

نخستین رسانه بازار رسمایه

ماهنامه

ماهنامه

ماهنامه
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194

[ بـهـا  60.000تـومـان]

تبعات قیمتگذاری دستوری در اقتصاد

واکاوی رویکرد اقتصادی دولت سیزدهم

تالش بیوقفه تا تحقق اهداف

توسعه بازار رسمایه ،گامی مؤثر در احیای اقتصاد

تبعات قیمتگذاری دستوری در اقتصاد

نخستین رسانه بازار رسمایه

نخستین رسانه بازار رسمایه

نخستین رسانه بازار رسمایه

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 صندوقهای سرمايهگذاری در مردادماه1400
راهکارهای مقابله با چالشهای اصلی گروههای حسابرسی کوچک
تأسیس و تأمین مالی شرکتهای تأمین مسکن استیجاری از طريق بازار سرمايه

ماهنامه

آبانماه 1400

[ بـهـا  60.000تـومـان]

دکرتمجیدعشقی
رئیسسازمانبورسواوراقبهادارشد

دکرتمحمودگودرزیبهعنوان
رسپرستبورستهرانمنصوبشد

کنرتل فعالیتهای سوداگرانه در بازارهای مسکن ،خودرو ،طال و ارز
تبیین «قانون مالیات بر عایدی رسمایه» در پرونده ویژه «ماهنامه بورس»

آسیبشناسی نحوه تخصیص یارانه دالری
بررسی صنعت فوالد

پارادوکس دریافت یارانه پنهان و پرداخت مالیات تورمی
بررسی صنعت روغن خوراکی
گزارش آمار معامالت بورس اوراق بهادار تهران در مهرماه 1400
عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری در مهرماه1400

گزارش آمار معامالت بورس اوراق بهادار تهران در شهریورماه WWW.T SEMAG.IR1400
عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری در شهریورماه1400
INFO@T SEMAG.IR

استراتژیهایسرمایهگذاریوامیدنامهصندوقهایپوششریسکدربازارهایسرمایه
بررسیحقوقیمالیاتبرواحدهایابطالشدهتوسطوراثمتوفیدرصندوقهایسرمایهگذاری

ساختار صندوقهای پوشش ریسک و الزامات قانونی آنها در بازارهای سرمایه
مروری بر نقش نهادهای نظارتی و رژیم حقوقی در بازار سرمایه ایاالت متحده آمریکا

فرم اشرتاک ماهنامه بورس

196

کنرتلفعالیتهایسوداگرانهدربازارهایمسکن،خودرو،طالوارز

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

ماهنامه

تسهیل ورود رشکتها به بورس

امیدواریرئیسهیئتمدیرهبورساوراقبهادارتهران
بهافقروشنبازارباوزیرجدیداقتصاد

نخستینرسانهبازاررسمایه

WWW.T SEMAG.IR
INFO@T SEMAG.IR

اولویتها در اصالح ساختار اقتصاد ایران
چشمانداز سودآوری شرکتهای بورسی
بررسی صنعت روی
گزارش آمار معامالت بورس اوراق بهادار تهران در تیرماه 1400

WWW.T SEMAG.IR
عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری در تیرماه1400
INFO@T SEMAG.IR
نقش بازار سرمایه در رشد اقتصادی با رویکردی بر تأمین مالی شرکتها

195

BOURSE MAGAZINE

مهرماه 1400

توسعه بازار رسمایه ،گامی مؤثر در احیای اقتصاد

WWW.T SEMAG.IR
INFO@T SEMAG.IR

تحليل اثرگذاری بسته حمایتی  7+3در بلندمدت
تبلور پشتيبانی در تاالر شيشهای
چالش کسری بودجه و تبعات آن برای بازار سرمایه
بررسی صنعت پیویسی
گزارش آمار معامالت بورس اوراق بهادار تهران در خردادماه 1400
عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری در خردادماه 1400
بررسی ابزارهای افزایش بازدهی برای تأمين مالی در بازارهای سرمایه

WWW.T SEMAG.IR
INFO@T SEMAG.IR

195

تالش بیوقفه تا تحقق اهداف

گزارش ویژه از عملکرد رشکت بورس اوراق بهادار تهران در سال مالی 1399

نخستین رسانه بازار رسمایه

شهريورماه 1400

[ بـهـا  60.000تـومـان]

[ بـهـا  40.000تـومـان]

ماهنامه

ماهنامه

مردادماه 1400

[ بـهـا  40.000تـومـان]

سهامدارانی که سجامی نشوند،
سود سهام دریافت منیکنند

ماهنامه

لزوم اصالح ساختارهای مالی خودروسازان

حرکت نقدینگی به سمت بازار رسمایه

بسته حامیتی 7+3

196

BOURSE MAGAZINE

193

مبلغ 1,900میلیارد تومان از درآمد سازمان بورس
به صندوق تثبیت بازار رسمایه اختصاص یافت

194

ثبات بازار رسمایه ،اولویت فوری رئیس دولت سیزدهم

ظرفیتهای بازار رسمایه ،پیرشان اقتصاد هوشمند

بررسیجزئیات بسته حامیتی دولت از بازار رسمایه در «پرونده ویژه» ماهنامه بورس

زیر و بم حرکت بر مدار بالکچین
نگاه کلی به صنعت بیمه در شرایط فعلی کشور
گزارش آمار معامالت بورس اوراق بهادار تهران در اردیبهشتماه 1400
عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری در اردیبهشتماه 1400
اثرگذاری نرخ تورم بر ارزش بازار بورس
معرفی سبدگردان حقیقی در بازار سرمایه

حذف قیمتگذاری دستوری،گامی بلند در حمایت از تولید
گزارش آمار معامالت بورس اوراق بهادار تهران در فروردینماه 1400
عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری در فروردینماه 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 ،2030دهه جهانی آلومینیوم

BOURSE MAGAZINE

تيرماه 1400

از چالش تا فرصت

WWW.T SEMAG.IR
INFO@T SEMAG.IR

بررسی ظرفیت تأمین مالی از طریق بازار بدهی در فضای بحران کرونا

ماهنامه

خیزش رمزارزها

بررسیشعارسال1400درپروندهویژه«ماهنامهبورس»

عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری در اسفندماه WWW.T SEMAG.IR1399
INFO@T SEMAG.IR
بهداشت ،ایمنی ،امنیت و محیط زیست

BOURSE MAGAZINE

بازگشت بورس به روند مثبت
با اجرای بسته حامیتی 7+۳

حامیتازتولید،پشتیبانیهاومانعزداییها

دورنمای اقتصاد در1400
تأثیر قیمتگذاری دستوری بر وضعیت صنعت سیمان
خالصه عملکرد بورس در اسفندماه 1399

WWW.T SEMAG.IR
INFO@T SEMAG.IR

ماهنامه

بورس تکیهگاهی مناسب برای تأمین مالی دولت
و بنگاههای اقتصادی است

191

ماهنامه

اسفندماه1399و فروردين [ 1400بهـا40.000تومان]

نقش بازار رسمایه در اقتصاد ایران فراموشنشدنی است

ماهنامه

ارديبـهشت ماه  [ 1400بـهـا  40.000تـومـان]

فصلی تازه از تجدید حیات برجام

بازار رسمایه تقویت میشود؛ بازار ارز در مسیر تعادل

ماهنامه

خردادماه 1400

[ بـهـا  40.000تـومـان]

حامیت همهجانبه از بازار رسمایه

سیاستاصولیوهمیشگیدولت

192

ماهنامه

188-189

BOURSE MAGAZINE

190

BOURSE MAGAZINE

191

BOURSE MAGAZINE

192

BOURSE MAGAZINE

نخستین رسانه بازار سرمایه ایران

w w w.ts em ag.ir

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

مبلغ ...................................................:ریال طی فیش
شامره...................................................................:
به تاری��خ ................:در وجه رشکت ب��ورس اوراق بهادار تهران
واریز شد.

کداشرتاک(اگرقبالمشرتکبودهاید)....................................

اشرتاکیکساله( 12شامره)باپستسفارشی 500.000:تومان
اشرتاک ششماهه ( 6شامره)با پست سفارشی 300.000:تومان
لطفا مبلغ اشرتاک را به حساب849-810-776846-1
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�ماره
 021 -26741151فکس فرمایید یا اصل فیش بانکی را به آدرس
تهران ،سعادتآباد ،بلوار شهرداری ،نبش خیابان  13غربی ،پالک
،3کدپستی ۱۹۹۸۸۹۶۵۵۱:ارسال فرمایید.

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

نام رشکت.....................................................................:
میزان تحصیالت.............................................................:

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

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

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

شامره همراه.................................................................:
پست الکرتونیک............................................................:
فکس.........................................................................:

تلفن واحد اشرتاک:

 021-26741151داخلی 102

آدرس پست الکرتونیک ماهنامه:

mahnamehbourse@gmail.com

رويدادهاي خبري

نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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رويدادهاي خبري

رویدادهای خبری در آذرماه 1400
رئيس سازمان خصوصیسازی مطرح کرد

جفارسبزرگترینمزایدهتاریخبورسوسازمانخصوصیسازیخواهدبود
عرضهسهامپتروشیمیخلی 

در س��یصد و هش��تاد و یکمین
 30آذرماه
جلسههیئتواگذاری،واگذاری
 ۱۸درصدسهامباقیماندهدولتدرشرکتهلدینگ
پتروشیمیخلیجفارستصویبشد.
بهگزارشخبرگزاریمهر،درسیصدوهشتادویکمین
جلس��ه هیئت واگذاری ،واگذاری ۱۸درصد س��هام
باقیماندهدولتدرشرکتهلدینگپتروشیمیخلیج
فارسدرهیئتواگذاریمصوبشد.باتوجهبهارزش
باالی این شرکت ،این عرضه بزرگترین مزایده تاریخ
بورسوسازمانخصوصیسازیخواهدبود.
حسین قربان زاده دراینباره گفت :درجلسه هیئت
واگذاری ،مقرر شد این سهام در سه بلوک یک ،دو و
پانزدهدرصدی در قالب مزایده در بورس عرضه شود.
بلوک یکدرصدی بهصورت نقد و بدون اضافه ارزش
(پریمیوم) و بلوک دودرصدی با ۵درصد اضافه ارزش
(پریمیوم)عرضهخواهدشد.
رئيسسازمانخصوصیسازیتصریحکرد:همچنین
بلوک پانزدهدرص��دی اگرچه غیرکنترلی اس��ت اما
مدیریتی محسوب میشود و بنابراین ۳۰ ،درصد به

قیمت پایه اضافه خواهد شد .سهم نقدی این بلوک
 ۳۰درصدخواهدبودومابقیثمندرهشتقسطدر
فواصل ش��شماهه و مجموع ًا چهارساله بعالوه سود
مصوبشورای پولو اعتبار اخذخواهدشد.
وی افزود :در خصوص نحوه قیمت پایه ،س��ازمان
خصوصیسازی مکلف است ،در خصوص سهام
ش��رکتهای 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
قیمتپایه،پسازتصویبهیئتواگذاریاقدامی
صورتنگیرد.
مدیرعامل سازمان خصوصیس��ازی تأکید کرد :در
خصوص زمان عرضه ،باید ده روز از انتش��ار اطالعیه
عرضهدرجرایدبگذرد.
الزم به ذکر است هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس،
مجموع ًا حدود ۴۰درصد 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��رکتهای زیرمجموعه این هلدین��گ میتوان به
ش��رکتهای 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 تأمینکننده یوتیلیتی
(فجر و مبین) و همچنین بس��یاری از ش��رکتهای
بازرگانیوخدماتیاشارهکرد.

الیحه بودجه  ۱۴۰۱و شش تصمیم مثبت آن در رابطه با بورس

مفادبودجههرسالهبرتحوالت
 ۲۵آذرماه بازارسرمایهاثرگذاربودهاست،
زی��راجن��س بودج��ه این اس��ت ک��ه تصمیمات
دخلوخرج دولت را مشخص میکند که برخی از
این تصمیمات برای بورس تأثیرات مثبت و برخی
دیگرپیامدهاییمنفیدارد.
ت نیوز ،نگاهی به اعداد و ارقام بودجه
به گزارش تجار 
س��ال آینده نش��ان میدهد که دولت در چند ردیف
و تبصره از بودجه س��ال  ۱۴۰۱نگاه ویژهای به خروج
بورسازشرایطکنونیداشتهاست.ازجملهاینموارد،
تخصیصاعتباریجداگانهبرایصندوقتثبیتبازار
اس��ت .در این خصوص مورد اول این است که دولت
قصددارد ۱۰هزارمیلیاردتومانازمالیاتنقلوانتقال
سهامراکهمعادل ۳۷درصدکلدرآمددولتازمالیات
برثروتاست،صرفکمکبهصندوقتثبیتبازارکند.
مورد دوم ،کاهش انتش��ار اوراق بدهی دولت اس��ت.
طبقآمار،دولتدرسال،۱۳۹۹دربازارسرمایهحدود
 ۲۴۳هزارمیلیاردتوماناوراقبهفروشرساندهاست.
البته رقم مصوب بودجه  ۱۷۵هزار میلیارد تومان بود
کهبامصوبهسرانقواانتشار ۱۲۵هزارمیلیاردتومان
اوراق به آن اضافه شود ،در مجموع دولت پیشبینی
کردهبودکهدرسال،13۹۹حدود ۳۰۰هزارمیلیارد
توماناوراقبفروش��دکهتوانستهاس��ت ۸۱درصداز
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آن را اجرایی کند .همچنین دولت در همان س��ال از
محل فروش سهام یا همان خصوصیسازی از طریق
واگذاری صندوقها در بورس بال غ بر ۳۵هزار میلیارد
توماندرآمدبهدستآوردهاست.
درقان��ونبودجهس��ال،۱۴۰۰دول��تمجوزفروش
 ۱۳۲هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان اوراق را داشته که در
 ۶ماههابتداییسال،حدود ۱۲۶هزارمیلیاردتومان
ازآنبهفروشرسیدوحدود ۵هزارمیلیاردتوماندیگر
باقیماندهاست،امادولتدرالیحهبودجهسال۱۴۰۱
قصد دارد ۸۸هزار میلی��ارد تومان از محل واگذاری و

فروش انواع اوراق مالی و اس�لامی درآمد کسب کند.
این رقم کاهش  ۳۳درصدی نس��بت به سال ۱۴۰۰
را نش��ان میدهد .البته اگر دولت در سالجاری۵۰
هزار میلیارد تومان مجوز فروش اوراق را از س��ران قوا
بگیرد،کاهش فروش اوراق در س��ال آینده حدود۵۱
درصدخواهدشد.
اما در سال آینده دولت برای تملک داراییهای مالی
نی��ز بازپرداخت ۱۵۵هزار میلی��ارد تومانی را در نظر
گرفتهکهاینرقمنیزبهنفعبازارسرمایهاست.
از معافیته��ای مالیاتی اليحه بودجه س��ال۱۴۰۱

رويدادهاي خبري
معافیتمالیاتیپنجدرصدیتولیداست.دربند«ف»
تبصره ۶آمده اس��ت که در راس��ـتای سـیاسـتهای
حمای��تازتولید،ن��رخمالیاتموضـوعم��اده۱۰۵
قان��ون مالیاتهای مس��ـتقیم اش��ـخاص حقوقی
دارای پروان��ه بهرهب��رداری از وزارتخانههای ذیربط
درفعالیته��ایتولی��دیدرس��ال ۱۴۰۰مع��ادل
 ۲۰درصد تعیین میش��ود .این بخش��ودگی عالوه
بر س��ایر معافیتها و بخش��ودگیها و مش��وقهای
قانونی اشخاص مذکور است .الزم به ذکر است طبق
ماده  ۱۰۵قانون مالیاتهای مسـتقیم،جمع درآمد
شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر
اش��خاص حقوقی از منابع مختلف در ایران یا خارج
از ای��ران تحصیل میش��ود ،پس از وض��ع زیانهای
حاصل از منابع غیرمعاف و کس��ر معافیتهای مقرر
بهاستثنایمواردیکهطبقمقرراتاینقانوندارای
نرخجداگانهای اس��ت مش��مول مالیات به نرخ ۲۵
درصد بوده اس��ت .کارشناسان اقتصادی میگویند
اینکاهش ۵درصدیدرمالیات،سودآوریشرکتها
را افزای��ش میدهد ،چراکه برای ش��رکتهای بزرگ

مرکز آمار ایران اعالم کرد ،نرخ
 30آذرماه تورم س��االنه آذرم��اه ۱۴۰۰
برای خانوارهای کشور به  43/4درصد رسیده که
در مقايسه با ماه قبل ۱،واحد درصد کاهش نشان
ت نیوز ،به نقل از مرکز آمار
میدهد.به گزارش تجار 
ایران نرخ تورم نقط��های در آذرماه  ۱۴۰۰به عدد
 35/2درصدرسیدهاست؛یعنیخانوارهایکشور
بهطور میانگین  35/2درصد بیشتر از آذر ۱۳۹۹
ب��رای خرید ی��ک «مجموع��ه کااله��ا و خدمات
یکس��ان» هزین��ه کردهان��د .منظور از ن��رخ تورم
نقطهای،درصدتغییرعددشاخصقیمت،نسبت
به ماه مشابه سال قبل میباشد.نرخ تورم نقطهای
آذرماه  ۱۴۰۰در مقایس��ه با ماه قب��ل  0/5واحد
درصد کاهش یافته است .نرخ تورم نقطهای گروه
عمده «خوراکیها ،آش��امیدنیها و دخانیات» با
کاهش  4/9واحد درصدی به  41/5درصد و گروه
«کاالهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش 1/6
واحد درصدی به  31/8درصد رسیده است.این
در حال��ی اس��ت که ن��رخ ت��ورم نقط��های برای
خانوارهای شهری  35درصد میباشد که نسبت
به ماه قبل  0/3واحد درصد کاهش داشته است.
همچنینایننرخبرایخانوارهایروستایی36/۲
درصد بوده که نسبت به ماه قبل  1/2واحد درصد
کاهش داشته است.
کاهشنرختورمماهانهخانوارهایکشور
نرخ تورم ماهانه آذر  ۱۴۰۰به  1/7درصد رس��یده
که در مقایس��ه با همین اط�لاع در ماه قبل0/8 ،

بورسیکاهشپنجدرصدیمالیاتمعادلاعدادوارقام
قابلتوجهیخواهدبود.اینمعافیتمالیاتیمنجربه
ارتقای س��ودآوری بازار وجذابتر شدن نسبتهای
مالیبرایسرمایهگذارانمیشود.
بهطورکلی برخی از تصمیمات بودجه برای بورس
تأثیراتمثبتوبرخیدیگرپیامدهاییمنفیدارند.
تصمیماتی که اثرات مثبت دارند موجب افزایش
ج��ذب نقدینگی و مثبتش��دن ش��اخص بورس
میشوند و تأثیرات منفی خروج نقدینگی از بورس
را به دنبال دارند.
دراليحهبودجهسال ۱۴۰۱چنداتفاقمهمرخداده
که یکی از آنها مربوط به حذف دالر ۴۲۰۰تومانی
و افزایش نرخ تس��عیر اس��ت.جدا از اینکه موافق یا
مخالفحذفارز ۴۲۰۰تومانیوافزایشنرختسعیر
ارز به  ۲۳هزار تومان باشیم ،در چنین شرایطی و با
حذف این نوع ارز بورس��یها و فعاالن بازار سرمایه
آمادهجهشخواهندبود،زیرااینامرموجبافزایش
قابلتوجهدرآمدصنایعمختلفیهمچونبهداشتی،
دارویی،نهادهها،صنایعغذاییو…خواهدشد.

نرخ تورم آذرماه  ۱۴۰۰اعالم شد

واحد درصد کاهش داش��ته اس��ت .تورم ماهانه
برای گروههای عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها
و دخانیات» و «کاالهای غیرخوراکی و خدمات» به
ترتیب  1/4درصد و  1/8درصد بوده است .منظور
از نرخ ت��ورم ماهانه ،درصد تغییر عدد ش��اخص
قیمت ،نسبت به ماه قبل میباشد.
ای��ن در حالی اس��ت که ن��رخ تورم ماهان��ه برای
خانوارهای شهری  1/6درصد میباشد که نسبت
به ماه قبل  0/8واحد درصد کاهش داشته است.
همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 1/8
درصد بوده که نسبت به ماه قبل  0/9واحد درصد
کاهش داشته است.
کاهش نرخ تورم ساالنه خانوارهای کشور
نرخ تورم س��االنه آذرماه  ۱۴۰۰ب��رای خانوارهای
کش��ور به 43/4درصد رسیده که نسبت به همین
اط�لاع در م��اه قب��ل 1/0 ،واحد درص��د کاهش
نش��ان میدهد .منظور از نرخ تورم ساالنه ،درصد
تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال
منتهی به ماهجاری ،نس��بت به دوره مش��ابه قبل

مورد بعدی کمک  ۱۰هزار میلی��ارد تومانی دولت به
صندوق تثبیت بازار س��رمایه است که گفته میشود
میتواند به بازار س��رمایه کمک زی��ادی کند .الزم به
ذکراستدرخصوصتصمیماتاتخاذشدهمبنیبر
جمعآوریمالیاتهایحاصلهدربازارسرمایهوسپس
تزریقآنبهصندوقتثبیت،نظرکارشناسانخبرهبازار
سرمایهایناستکهاینلطفبزرگیاستکهدولتدر
شرایطیکهکسری،بودجهراتهدیدمیکند،اینمنبع
را به بازار سرمایه اعطا میکند .کارشناسان معتقدند
اگر این تصمیم عملیاتی شود بدون شک به افزایش
نقدینگیبازاروسودآوریشرکتهاکمکمیکند.
بهط��ور خالصه میتوان گفت-۱،کاهش انتش��ار
اوراق-۲ ،بازپرداخ��ت  ۱۵۵ه��زار میلیارد تومانی
دیون دول��ت-۳ ،کمک  ۱۰هزار میلی��ارد تومانی
دولتبهصندوقتثبیتبازار-۴،کاهش ۵درصدی
مالیات شرکتها-۵ ،اعمال مالیات بر سپردههای
بانکیاشخاصحقوقیو-۶افزایشنرختسعیرارزو
حذفارزترجیحیتااینجایکارششکمکدولت
به بازار سرمایه در قالب اليحه بودجه بوده است.

از آن میباش��د.همچنین نرخ تورم س��االنه برای
خانوارهای ش��هری و روس��تایی ب��ه ترتیب42/7
درصد و 47/0درصد میباشد که برای خانوارهای
شهری 0/9واحد درصد کاهش و برای خانوارهای
روستایی 1/3واحد درصد کاهش داشته است.
تغییرات قیمتی در ماه جاری
در گ��روه عم��ده «خوراکیه��ا ،آش��امیدنیها و
دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه
قبل مربوط به گروه «ادویه و چاش��نی» (زعفران،
رب گوجهفرنگ��ی و س��س گوجهفرنگ��ی) ،گروه
«دخانیات» و گروه «س��بزیجات» (سیبزمینی،
گوجهفرنگ��ی و پیاز) میباش��د .در گ��روه عمده
«کاالهای غیرخوراکی و خدمات» ،گروه «پوشاک
و کفش» (انواع پوشاک) ،گروه «حملونقل» (انواع
خودروی سواری) و گروه «مبلمان و لوازمخانگی»
(ظروف بلور و پالس��تیکی آش��پزخانه) بیشترین
افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند.
همچنین در ماهجاری گروه «میوه و خش��کبار» و
گروه «انواع گوشت» (گوش��ت مرغ) نسبت به ماه
گذشتهکاهشقیمتداشتهاند.
درص�د تغیی�رات ش�اخص قیم�ت در
دهکهایهزینهایکلکشوردرماهجاری
دامنه تغییرات نرخ تورم ساالنه در آذرماه ۱۴۰۰
ب��رای دهکهای مختل��ف هزین��های از 42/7
درصد ب��رای دهک نه��م ت��ا  46/2درصد برای
دهک دوم است.
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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رويدادهاي خبري
سجمهور اظهار کرد
معاون اقتصادی رئی 

ایجاد اصالحات در حوزههای «بانک» و «انرژی» در دستور کار دولت است

سجمهور
معاون اقتصادی رئی 
 ۲۲آذرماه
اظه��ار نم��ود :اصالح��ات در
بخشهای مختلف دیگر ازجمله انرژی و بانکها را
دربرنامهداریم،برخیراشروعکردهایموبرخیدیگر
را شروع خواهیم کرد.
به گزارش تجارتنیوز ،محسن رضایی در مراسم روز
ملیصادراتدرتهرانبیانکرد:صادراتخطمقدم
تولید ثروت ملت ایران است و همین صادرات است
کهثروتملتایرانراروزافزونمیکند.درکشورمان
صادرات بهطور 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 رئیسجمه��ور اظهار کرد:
تولیدگران ما میتوانند با اس��تفاده از اقلیم ،منابع
انسانی و طبیعی تولیدات فاخری داشته باشند و از
رقابت در سطح بینالملل برخوردار باشند .از سوی
دیگر ایران چهارراه اقتصادی عالم است و از شرق به
غرب و از شمال بهجنوب ،حتی اگر به علت موقعیت
ژئوپلیتیک در کشور تولید نداشته باشیم ،بهواسطه
موقعیت لجستیکی میتوان میلیاردها ثروت برای
کش��ور به وجود آورد؛ بنابراین صادرات بس��یار مهم
است؛ زیرا هم در تولید ملی ماجهش ایجاد میکند
و ه��م در تولید ث��روت ما مؤثر اس��ت.رضایی اظهار
کرد :ما در این دولت تصمیم به اصالحات وجراحی
داریم،البتهایناقداماتبایددقیقوصبورانهباشد.
خوش��بختانه این اصالحات را از نیروی تجارت آغاز
کردهای��م و اولین گام اصالحات تج��اری در ایران با
همانبخشنامهتجاریآغازشد.
وی افزود :مس��ئله حملونقل ،گمرکات و مس��ائل
مربوطبهبنادرواینکهدستگاههایمتعدددرورودو
خروجکاالباعثناهماهنگیمیشوند،برایمامهم
استوبهآنهاتوجهخواهیمکرد،درگامهایبعدی
نیزبهمواردیمانندبرندینگتوجهخواهیمداشت.
رضایی اظهار کرد :ما کش��وری هس��تیم که قبل از
انقالب عقب نگهداشت ه ش��دیم و بعد از انقالب نیز
ما را باجنگ و تحری��م میخواهند عقب نگهدارند،
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 شتابزده
کارها ما را با مش��کل مواجه میکند.وی با اشاره به
اصالحاتدرموضوعتجارتگفت:انجاماصالحات
دربخشهایمختلفدیگرازجملهحوزههایانرژی
ک را در برنامه داریم ،برخی را ش��روع کردهایم و
و بان 
برخیدیگرراشروعخواهیمکرد.بایدسیستمپولی
رابااعتباراتتقویتکنیم،جلویافسارگسیختگی
نقدینگی را بگیریم و مجموعه اصالحاتی را در کنار
اصالح��ات تجاری آغ��از کنیم که ب��رای آن نیازمند
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انجامکارهایبزرگهستیم.معاوناقتصادیرئی 
س
جمهور اظهار کرد :باید از فرصتها بهصورتجدی
اس��تفاده کنیم و لذا نیازمند هس��تیم تا سربازانی
اقتصادی چون شما در این بستر ما را یاری کنند؛ ما
نیزدرمقابلاینبستررابرایشمافراهممیکنیمتا
افتخارکسبکنید؛ماخادمشماخواهیمبود.
معاون اقتصادی رئیسجمهور 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
عقبماندگیها و ظلمهای بزرگی که به ملت ایران
واردشدهراپشتسربگذاریم.ویافزود:برایهمین
کارها ما دائم ًا با اتاق بازرگانیجلس��اتی داریم که
بهطورمداومازآنهانظرخواهیمیکنیمتاباکمک
ش��ما و تجارت بخش خصوصی این گامهای بزرگ
برداشتهشوند.
رضای��ی با تأکید ب��ر اینکه الزم اس��ت موانع زیادی
پشت سر گذاشته شوند ،گفت :در این رابطه ،اولین
مانع تحریمهای داخلی اس��ت ،امروز در کش��ور ما
تحریمهای داخلی بیش از تحریمهای خارجی سد
راه تجارت و صادرات است.معاون اقتصادی رئیس
جمهورخطاببهفعاالناقتصادیوصادرکنندگان
نمونهاظهارکرد:هرکدامازشماممکناستباچند
مانع و چند تحریم مواجه باش��ید که باید از سد راه
برداشته شوند ،بر همین اساس از شما میخواهیم
که مس��ائلی از این قبیل را ک��ه تحریمهای 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 نمیش��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
اولینمسئلهمارفعتحریمهایداخلیاست،گفت:
بعدازآن دومین مسئله ،تحریمهای خارجی است.
وی ادامه داد :ایران بهطورجدی به دنبال برداش��ته
ش��دن تحریمهای خارجی اس��ت ،با وج��ود اینکه
ع��دهای میگویند که این دول��ت مخالف تعامالت
بینالمللی است اما اتفاق ًا دولت سیزدهم پشتوانه
رهبری و نیروهای انقالبی را بیش از گذش��ته دارد و
بهطورجدی مصمم هستیم که راه صادرات و تجارت
را برای ش��ما در تمام نقاط دنیا بازکنیم.وی افزود:

الزمبهذکراستکهکاربایدبهنحویپیشرودکهدر
اصطالحرودستنخوریمویکفتنهرادردلچهرهای
خندان به ما تحویل ندهند .معاون اقتصادی رئیس
جمهور با تأکید بر اینکه رف��ع تحریمهای داخلی و
خارجیجزئی از برنامههای ما است ،گفت :موضوع
دوم پشتوانههای داخلی است ،در حال حاضر افراد
بسیاری درحالیکه هنوز الیحه بودجه وارد مجلس
نشدهوپیشازآنکهتصویبشدهوبهدولتبرگرددآن
راتورمزااعالممیکنند.دردرونبودجهایکهتنظیم
شده است یک سری اصالحات وجود دارد که به نفع
تولیدگران و کارآفرینان است؛ یک بخش از آن ایجاد
صندوقهای پروژهای اس��ت که اگرچه ازیکطرف
پول را از دست مردم با نرخ باالتری بهصورت سپرده
ی��ا اوراق مش��ارکتیجم��ع میکنند ام��ا از طرف
دیگر ب��ا یک نرخ پایینتر به دس��ت تولیدکنندگان
و مخصوص ًا صادرکنندگان میرس��انند.وی افزود:
بنابراینحمایتازشمابهعنوانپشتوانههایمالیو
اعتباریبهصورتجدیدنبالمیشود،البتهکشور
ما اکنون با حجم عظیمی از نقدینگی مواجه است
ک��ه در ماههای اخیر از چهار هزار میلیارد تومان نیز
گذشتهاست.
رضایی اظهار ک��رد :در واقع ای��ن حجم نقدینگی،
نقدینگی بس��یار عظی��م و رهاش��دهای در اقتصاد
تحریمشده است و لذا هدایت این نقدینگی کاری
بسیارسختومهماستکهمیتواندراهگشاباشد،
البته درصورتیکه ابتکارات پولی و مالیجدیدی را
وارداقتصادایرانکنیم.
سجمهور با تأکی��د بر اینکه
معاون اقتص��ادی رئی 
پشتیبانیهای مالی از اقتصادجدی است ،افزود:
رفع قوانین و مقررات دست و پاگیر و بخشنامههای
یکشبه که در سالهای گذشته با آن مواجه بودید
بهطورجدی در دس��تور کار ما ق��رار دارد.وی افزود:
در گذش��ته نگرانی از عدم یکپارچگ��ی اقتصادی
وجودداشت؛بنابراینتالشدولتوستاداقتصادی
دولت این اس��ت که تمام تصمیم��ات دولت در این
ستادجمعبندیوسپسبههیئتدولتویاشورای
عالی سران سه قوه منتقل شود؛ درصورتیکه نیاز به
الیحه وجود دارد نیز در هیئت دولت به الیحه تبدیل
شده و سپس به مجلس برس��د.رضایی اظهار کرد:
بنابراین تصمیمسازی و تصمیمگیری یکپارچه در
کش��ور در حال شکلگیری اس��ت که ریاست آن به
عهدهرئیسجمهوراست.ویبابیاناینکهمنحامل
پیامسالمرئیسجمهورهستم،گفت:رئیسجمهور
تأکیدجدی دارند که مس��ئله صادرات باید در این
دولتجهشیجدی داش��ته باشد و امیدوار هستم
که با کمک شما بتوانیم برگ زرین دیگری به تاریخ
پرافتخارملتایرانبیفزاییم.

رويدادهاي خبري

مهمترین رقم تأثیرگذار بودجه 1401بر بورس ،کدام است؟

افزایشنرخخوراکپتروشیمیها،
 21آذرماه
پاالیشیهاوفوالدیهاتاکاهش
انتشاراوراقمالیاسالمیازسویدولتمهمترینارقام
بودجه۱۴۰۱هستند.
به گزارش تجارتنیوز ،با انتشار الیحه بودجه،۱۴۰۱
تحلیلهاییدربارهتأثیرارقاممندرجدربودجهبربورس
منتشرشدهاست؛اماس��ؤالایناستکهکدامارقام
بودجهبربورستأثیرگذارهستندوچهتغییراتینسبت
بهسالگذشتهدرآنهاحادثشدهاست.
به نظر میرسد که مهمترین رقم تأثیرگذار بودجه بر
بورس،تغییردرنرخخوراکگازسوختصنایعباشد.
بر اس��اس ارقام اليحه بودجه ۱۴۰۱نرخ گاز سوخت
پتروش��یمی ،پاالیش و فوالدیها به ۱۰۰درصد نرخ
خوراکرسیدکهاینشاخصدرسالقبلمعادل۳۰
درصد نرخ خوراک پتروش��یمیها بوده است .این در

حالیاستکهنرخگازسوختصنعتسیمانمطابق
سالقبلمعادل ۱۰درصدنرخخوراکپتروشیمیها
اس��ت .در الیحه بودجه س��ال  ۱۴۰۱که به مجلس
ارائه شد در تبصرهها خبری از پرداخت ارز ترجیحی
نیست و به نظر میرسد دولت برنامه خود برای حذف
ارز  ۴۲۰۰تومانی را در س��ال آین��ده اجرایی خواهد
کرد .با توجه به نرخ تس��عیر در بودجه  ۱۴۰۱به نظر

میرسد بهزودی نرخ تس��عیر بانکها نیز به این نرخ
افزایش خواهد یافت .در بودجه  ۱۴۰۱تأمین مالی
دولت از طریق انتش��ار اوراق مالی اسالمی  ۸۸هزار
میلیاردتومانپیشبینیشدهکهنشانگرافتمعنادار
وابستگی بودجه به انتشار اوراق نسبت به سالهای
 ۱۳۹۹و ۱۴۰۰است.همچنینفروشاموالمنقول
و غیرمنقول دولت  ۲۶هزار میلیارد تومان و واگذاری
شرکتهای دولتی  ۷۱هزار میلیارد ریال برآورد شده
است که درمجموع نشاندهنده وابستگی  ۹۷هزار
میلیارد تومانی بودجه به ف��روش داراییهای دولت
است .بر اساس الیحه بودجه ،۱۴۰۱وزارت صنعت،
معدنوتجارتمجازاستنسبتبهواگذاریمجوزها
و معادن از طریق بازار س��رمایه اقدام کند .همچنین
مبالغیجهتصندوقتثبیتبورسدربودجه۱۴۰۱
لحاظشدهاست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تشریح کرد

 ۱۰مصوبه ستاد اقتصادی دولت برای ساماندهی بازار سرمایه

وزیر امور اقتصادی و دارایی ۱۰
 ۲۸آذرماه مصوبه نهایی شورای اقتصادی
دولتبرایس��اماندهیبازارسرمایهراتشریحکرد.به
گزارشخبرنگارمهر،سیداحسانخاندوزیدرحاشیه
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
 ۱۰تصمیمراهبردیاتخاذشدهبهشرحزیراست:
 .1در س��ال  ۱۴۰۴س��قف ن��رخ گاز خ��وراک
پتروشیمیهامعادلنرخصادراتیبا ۵هزارتومان،
همچنین نرخ گاز خ��وراک فوالدیها معادل ۴۰
درصد نرخ صادراتی و حداکثر ۲هزار تومان تعیین
شد و نرخ گاز خوراک سیمانیها به ۱۰درصد نرخ
گازصادراتیمعادل ۵۰۰تومان کاهشیافت؛
 .2نرخ مالیات شرکتهای تولیدی در سال آینده

معادل ۵درصدکاهشمییابد؛
.3حقوقمعدنیهاافزایشنخواهدیافت؛
.4مالیاتنقلوانتقالسهامبهبازارسرمایهبرمیگردد؛
 30.5هزار میلیارد تومان اوراق برای واریز به صندوق
تثبیتبازارسرمایهعرضهمیشودکهمستلزمتصویب
اینموضوعدرالیحهبودجه ۱۴۰۱است؛
 10 .6درصدازوجوهحاصلازعرضهاولیهسهامبرای

عملیاتبازارگردانیهمانسهامهزینهمیشود؛
.7انتشاراوراقدولتیمنوطبهرعایت۵۰درصدجریان
ورودیسرمایهبهبازاراست.اگرجریانورودیسرمایه
کمباشدمیزانعرضهاوراقدربازارکمترمیشود؛
.8بانکمرکزینرختس��عیرارزشرکتهایبورسیرا
معادل ۹۰درصدسامانهنیمادرنظربگیرد؛
 .9رئیسس��ازمانبورسواوراقبه��ادارازاینپسدر
جلساتستاداقتصادیدولتحضورخواهدداشت؛
 .10بانک مرکزی با سرمایهگذاری فعال در خرید
اوراق ،میانگین نرخ بازار بینبانکی را حداکثر ۲۰
درصدتنظیممیکند.
وزیراقتصادگفت:درنتیجهاجرایاین۱۰مصوبه،فعاالن
بازارسرمایهمطلعخواهندشدکهچنینبستهایکهنشانگر
همگراییبینبودجه،دولت،وزارتاقتصادوبازارسرمایه
است،وجودداردومیتواندبهبهبودبازارکمککند.

عضو کمیسیون رمز ارز سازمان نظام صنفی رایانهای خبر داد

تولید رمز ارز ملی در کشور بهزودی اجرا میشود

عض��و کمیس��یون رم��ز ارز و
 28آذرماه بالکچین سازمان نظام صنفی
رایانهایکشورگفت:بهزودیطرحتولیدرمزارزملی
دریکیازمناطقآزادکشوراجرامیشود.بهگزارش
خبرگ��زاری مهر به نق��ل از س��ازمان نظام صنفی
رایانهای کشور ،علی پاکباختگان زنجانی تأکید
کرد :تولید رمز ارز ملی بخشهایی غیر از ماینینگ
ازجمله صراف��ی ،کیف پول دیجیت��ال و خدمات
جانبی رمز ارزها را شامل میش��ود .وی با اشاره به
ورودبالکچینوفرصتهایشغلیآندراقتصادروز

دنیا به بررسی خدمات مختلفی پرداخت که از این
فناوری متأثر شده و اظهار داشت :در سال ۱۹۹۳

میالدی زمانی که بحث دنیای بدون مرز مطرح شد
و صحب��ت از دهک��دهجهانی ب��ود« ،ف��را فناوری
بالکچین»بهوجودآمد؛اینفناوریدریکسیستم
غیرمتمرکزتالشکردتادنیارابدونمرزکند.دراین
دنیا،دیگرناظروکنترلکنندهبرمالکیتافرادوجود
نداردوهرفردیفقطخودشمیداندکهمالکچه
داراییهای��ی اس��ت .عضو کمیس��یون رم��ز ارز و
بالکچین سازمان نظام صنفی رایانهای افزود :در
اقتصادبالکچین،مفهومیماننددیفای(امورمالی
غیرمتمرکز)،عم ً
البانکداریسنتیوالکترونیکیرا
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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کنارزدهاست.دراینپلتفرمخدماتسپردهگذاری
ارائ��ه میش��ود و میتوان س��ودی بر اس��اس نوع
سرویسمشخصشدهمبتنیبرفضایبالکچینی
دریافت کرد .در اینجا س��پرده مستقیم ًا به دست
فردی که تقاضای وامگرفت��ن از این پلتفرم را دارد
خواهد رسید و وثیقه به شکل رمز ارز در اختیار این
پلتفرم قرار میگی��رد؛ بهعبارتدیگر کنترل کامل
داراییهایفرددراختیارخودشاستوشیوهخرج
ش��دن آن را نی��ز خ��ودش مش��خص میکن��د

پاکباختگانزنجانیادامهداد:حوزهدیگراقتصاد
بالکچینمربوطبهمفهوم NFTاستکهدرواقعبه
داراییدیجیتالیمیگویندکهقابلمشاهدهنباشد
و ارزش خ��ود را بهص��ورت نوع��ی از رم��زارز حفظ
میکن��د .در حقیق��ت ،همانطور ک��ه یک فرش
دستبافت یا تابلوی نقاشی ،ارزش خود را در طول
زمان حفظ میکند و نوعی سرمایهگذاری به شمار
میآی��د ،در رابطه ب��ا  NFTنیز همی��ن امر صدق
میکند.ویحوزهدیگرمربوطبهفناوریبالکچین

را متاورس عن��وان کرد که به ای��ده فضای مجازی
مشترکی اش��اره دارد و در آن میتوان با استفاده از
دستگاههای مختلف ،به افراد دسترسی پیدا کرد.
عضو کمیس��یون رمز ارز و بالکچین سازمان نظام
صنفی رایانهای با تأکید ب��ر اهمیت آگاهی و لزوم
دانس��تن اقتصاد کالن در ح��وزه بالکچین افزود:
اقتصادکالنپیشنیازشناساییبازاررمزارزهااست
و کمک میکند ک��ه بتوان در حوزههای مختلف از
جملهبازارهایمالی،تحلیلهایدرستیارائهداد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدامات و برنامههای حمایت از بورس را تشریح کرد

وزیراقتصادباحضوردربرنامهنگاه
 27آذرماه یک از شبکه اول سیما به برخی
مهمترینسؤاالتوشبهاتحولبودجهومسائلمربوط
بهاقتصادکشوروبهویژهبازارسرمایهپاسخداد.
بهگزارشپایگاهخبریبازارسرمایه(سنا)،وزیراقتصاد
باحضوردربرنامهنگاهیکشبکهاولسیمابهبرخیاز
مهمترینسؤاالتوشبهاتحولبودجهومسائلمربوط
بهاقتصادکشوروبهویژهبازارسرمایهپاسخداد.ازجمله
مهمترینمحورهایموردپرداختتوس��طدکترسید
احسانخاندوزیدرادامهمیآید:
نیازمند تیم اجرایی قدرتمند برای رس��یدگی بهوضعیت آش��فته اقتصادی کشور بودیم ،به همین
دلیل نقشه راهی برای س��اماندهی این وضعیت
تدوینوبهسرعتمصوبکردیم.
نقشهراهاقتصادیکشورابعادمختلفیرادربرمیگیردکهاجرایآندرهمینمدتچندماههاولشروعبهکار
دولتسیزدهمبهتصویبطرحتسهیلصدورمجوزهای
کس��بوکار ،حذف امضاهای طالی��ی در این زمینه،
کاهشاستقراضازبانکمرکزی،کنترلتورم،شفافیت
وضعیت شرکتهای دولتی در اقتصاد و رسیدگی به
وضعیتابربدهکارانبدحساببانکی،تالشدرجهت
اتصالسامانههایاقتصادیبهیکدیگرو...منجرشد.
 در یک س��ال گذشته فشار بسیار زیادی به سفرهمردم واردشده است که یکی از مهمترین علل آن،
کسریبودجهدولتبود.بودجهتدوینشدهتوسط
دولت دوازدهم برای س��ال  1400با کس��ری 50
درصدی مواجه بوده است.
 خط قرم��ز ماجلوگیری از اس��تقراض دولت از بانکمرکزیبرایپوششکسریبودجهبود.
کمخطرترین راه برایجبران کسری بودجه سال ،1400فروش اموال دولتی و انتش��ار اوراق بود تا
مانعتشدیدتورمشویم.
انتشاراوراقرابهگونهایپیگیریکردیمکهکمتریناثر را بر سایر بازارها بگذارد ،بهگونهای که تا امروز در
کل ای��ن دوره معادل  59هزار میلی��ارد تومان اوراق
نقدیتوسطدولتمنتشرشدهاستو70هزارمیلیارد
تومان از اوراق قبلی نیز تس��ویه و به بازار تزریقشده
است؛ یعنی عم ً
ال خالص تأمین مالی دولت از محل
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اوراقمنفی 11هزارمیلیاردتوماناست.
 شتاب ماشین تورم کنترلش��ده است ،اگرچه مردمافزایشقیمتهارامیبیننداماسرعتافزایشقیمتها
روندیکاهشیداشتهاست.امیدواریمدرسال1401
نیزتورمنقطهبهنقطهباهمینشیبکاهشیپیشبرود.
زمان مواجهه با کس��ری بودجه ب��ا دو راهکار مواجههستیم،راهکاراولاستقراضازبانکمرکزیوراهکار
دوم اس��تقراض از مردم ،فعاالن اقتصادی ،بانکها
و واسطههای 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 درجهت کنترل نرخ بهره بینبانکی
حرکت کند ک��ه هماکنون نیز همین منوال اس��ت،
اس��تفاده از راهکار دوم ،برای بازار سرمایه و اقتصاد
کشورمشکلسازنخواهدشد.
علیرغم مقاومت دستگاههای دولتی فروش اموالمازاد دولت ،مولدس��ازی این داراییها و واگذاری آن
بهبخشهایغیردولتییکیازمهمترینراهکارهای
دولت س��يزدهم برای تأمین مالی اس��ت که عالوه بر
اینموجببهرهوریبیشتراینداراییهانیزمیشود.
این رویکرد بس��یار موردتوجه ش��خص رئیسجمهور
نیز قرارگرفته اس��ت .هماکن��ون داراییه��ای مازاد
دولتیاحصاش��دهوبهخزانهداریرسیدهاستواین
داراییهای مازاد در ماههای آینده با سازوکاری کام ً
ال
شفافوالکترونیکیواگذارومولدسازیمیشوند.
مناب��ع حاصل از ف��روش اموال بنا نیس��ت کهدر مخ��ارججاری هزینه ش��ود ،بلکه باید بخش
قابلتوجه��ی از این منابع در راس��تای مصارف

عمرانی و سرمایهگذاری هزینه شود.
مسئلهارز 4200تومانیحذفآننیست،بلکهتغییررویکردهایحمایتیاست.بهجایاعطایرانتارزان
بهواردکنندهکهدرنهایتنیزبهدستمردمنرسد،بهتر
است این یارانه را در راستای حمایت از مردم بهعنوان
مصرفکننده به کار گرفت .در بودجه  1401شوکی
بهاقتصادتحمیلنمیشودامادیگرشاهدرانتارزی
 4200تومانینخواهیمبود.دراینرابطههرحمایتی
باید معطوف به مصرفکننده باشد که هزینه فرصت
تولیدکاالهایاساسینیزدرداخلپایینبیایدورونق
تولیدداخلیاینکاالهاشکلبگیرد.
داستانپرغصهبازارسرمایهازیکسالونیمگذشتهتا امروز باید بهصورت کلی با بررس��ی ریش��ههای آن
موردتوجهقرارگیردواینماجرارانمیتوانازاواسطآن
دیدوتحلیلکرد.افزایشچهاربرابریشاخصبورس
ظرفمدتیکوت��اهدورازانتظاربودوبهدنبالآنافت
شدید حاصلشده باعث زیان گس��ترده مردم شد و از
دعوتهای نس��نجیدهای برای حضور م��ردم در بازار
سرمایهنیزنمیتوانگذشت.
ذات بازار سرمایه توأم با ریس��ک است .بازار سرمایهدماس��نجی اس��ت ک��ه منعکسکنن��ده ش��رایط و
اقتضائاتاقتصادیکشوراعمازسیاستهایبانکی
وقیمتهایجهانیونرخارزوسیاستهایصنعتیو
...است،بنابرایندرهیچجایدنیایکفردیایکمقام
رامسئولبازارسرمایهنمیدانند.وزارتاموراقتصادی
ودارایینیزدرایرانبهعنوانفردیکهریاستسازمان
ب��ورسراتعیینمیکندوظیفهاشپاسداش��تبازار
سرمایهاستکهاینبازاربتواندبهصورتنقدوکارآمدو
بانظارتوکمترینرانتکارکند.
یکیازاقداماتمهمسازمانبورسایجادتسهیلزمانیدرصدورمجوزهایمربوطبهسازمانبورسازبازهزمانی
یکسالونیمیبهسههفتهدردورانجدیدبودهاست.
تسهیلزمانیافزایشسرمایهشرکتهانیزازمدتزمان
طوالنیدردورهگذشتهبهسهتاچهارروزدردورهجدید
کاهشپیداکردهاست.
اولین ش��رکت پ��روژه تاریخ کش��ور در  100روزهاخیر پذیرهنویسی شد و اولین صندوق اهرمی که
یک ابداعجدید در ابزارهای بازار س��رمایه است و

رويدادهاي خبري
بهویژه در ش��رایط نامناسب فعلی بورس میتواند
بسیار مورد اقبال عمومی باشد ،در حال راهاندازی
است .همچنین یکی از معروفترین شرکتهای
دانشبنیان حوزه حملونقل و ترافیکی کشور وارد
بورس شده است.
بهریاستسازمانبورسدستوردادهامکهشفافسازیقواعدوضوابطنظارتدربورسراحتم ًاپیگیریکنند
کهمردمش��اهداینشفافس��ازیوارتق��ایضوابط
خواهندبود.
چندگامعملیاتیدرحوزههایارتقایسختافزاریو توسعه پلتفرمها و طراحی الگوریتمهای شناسایی
تخلف��اتدربازارس��رمایهونظارتهوش��مندبربازار
برداشتهشدهاست.
وضعیتنامناس��بفعلیبازارب��ورسبهدلیلوجودبرخیابهاماتنسبتبهآیندهاست.
کاهش5واحددرصدیمالیاتبرشرکتهایتولیدی،حذف ارز ترجیحی و حذف برخی قیمتگذاریهای
دستوریوحمایتویژهازصندوقتثبیتبازارازجمله
مهمترینتصمیماتیبودکهدربستهاولبرایکمکبه
بورسدربودجهموردتوجهقرارگرفت.
باتش��کیلجلس��هفوقالع��ادهایکهتوس��طآقایرئیسجمهور شکل گرفت ،پیشنهادهای دیگری در
جهتحمایتازبورسدربس��تهدومموردبررسیقرار
گرفتکهپسازجلسهستادهماهنگیاقتصادیدولت
بهصورتکاملاطالعرسانیخواهدشد.
 فرمول محاس��به حقوق دولتی مع��ادن تغییرینخواهد کرد و صرف ًا پیشبین��ی از تحقق درآمدها
که ناش��ی از پیشبینی اس��تخراج بیشتر است،
افزایشیافتهاست.
-ن��رخخوراکوس��وختبافرمولمعیوبیمحاس��به

میشودوموردنقدبندهقرارداردامابرایهمینفرمول
معیوبنیزسقفمشخصیجهتمحاسبهنرخخوراک
وسوختوجودداردوفعالیتاقتصادیرابرایفعاالن
اقتص��ادیپیشبینیپذی��رترمیکندکهدرس��تاد
اقتصادیدولتبراساستصمیماینستادایننرخها
دقیقتعیینخواهندشد.
رئیسسازمانبورسبایدبهجلساتستاداقتصادیدولتوجلس��اتکمیته«بن��دک»کهدرم��ورداوراق
تصمیمگیریمیشوددعوتشودوبهنمایندگیازبازار
سرمایهدرتصمیماتمشارکتفعالتریداشتهباشد.
درحوزهارزینیزمانندبازارسرمایهنمیتوانفقطازبانکمرکزیانتظارداشتکهدرکنترلتقاضادر
بازارنقشآفرینیکند.دردورهجدیدبهویژهدر100
روزاخیرباتوجهبهافزایشفروشنفت،ورودیهای
ارزی کشوربیشتر شده و در 8و ماهنیم اخیر تقریب ًا
معادلکلسالگذشتهمنابعارزیدردسترسقرار
گفته است و چشمانداز خوبی از حیث منابع پیش
روی بازار ارز قرار دارد.
همچنان بر تصوی��ب و اجرای مالی��ات بر مجموعدرآمد و مالیات بر عایدی س��رمایه به معنای مالیات
بر سوداگری مصمم هس��تیم .مقرر شد  1000نفر
از اش��خاص حقیقی ع��ادی که معام�لات ارزی در
حجمه��ای باال و مبال��غ چند هزار میلی��ارد تومانی
داشتندو 600نفرازآنهانیزهیچگاهمؤدیمالیاتی
نبودهاند ،بهس��رعت مش��مول مالیات واقع شوند.
سفتهبازانکهاینگونهباتصمیمدرستوزارتاقتصاد
مشمولمالیاتمیشوند،حتم ًاوزارتاقتصادووزیر
اقتصاد را م��ورد هجمه و انواع شایعهس��ازیها قرار
خواهند داد و این نشاندهنده حرکت درست وزارت
اقتصاددرجهتمنافعمردماست.

اختالفات کارشناسی همیشه جاری بوده استاما شایعه منتشرش��ده در مورد اختالفنظر میان
س��ازمان برنامه و وزارت اقتصاد در موردحمایت از
بازارسرمایهاص ً
الدرستنبود.
سندآسیبشناسیبسیارجامعیازواگذاریهاوخصوصیسازیهای صورت گرفته از سال1385
ت��ا 1400و راهکاریابی برای حل این آس��یبها و
پیشنویس اصالح قانون مربوط به سیاستهای
اصل 44و ارائه الیحه آن به دولت در وزارت اقتصاد
تهیهشدهاست.
اهلیتسنجیبرایخصوصیسازیوواگذاریها،نهفقطبهصورتپیشینیبلکهحینعملودرطی
چند سال مبتنی بر عملکرد مالک مربوطه صورت
خواهدگرفت.
تحوالت ناشی ازجامه عمل پوشاندن به فرمایشهفتسالرویزمینماندهرهبری،مبنیبراتصال
س��امانههای گمرک و تجارتجهتجلوگیری از
قاچاق را ،در یک سال آینده خواهید دید.
 برای تس��هیل مجوزهای کس��بوکار دو محور راپیگیریکردهایم،محوراولتسهیلدرانجامفرآیند
کسبمجوزهایکسبوکاراستکهبهموجبآنتا
اولبهمنماهبرای 80درصدمجوزهایکسبوکار،
مراحلدریافتمجوزبهصورتکاملشفافخواهد
شد .محور دوم این است که اساس ًا باید مجوزهای
انجام کس��بوکار اعالمی باشد؛ یعنی همینکه
مردم ش��روع ب��ه کس��بوکار کنن��د و بپذیرند که
استانداردها را رعایت خواهند کرد ،برای آنکه وارد
فعالیتهایاقتصادیشوندکفایتمیکندکهاین
رانیزتااولبهمنماهبرای 100کسبوکاراجرایی
خواهیمکردواینگونهنظارتهاپسینیمیشوند.

عضو هیئترئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی عنوان کرد

امکان ایجاد توازن در بحث اقتصاد انرژی ،یارانه انرژی و مسئولیتهای اجتماعی

عضو هیئترئیسه کمیسیون
 27آذرماه انرژی مجلس شورای اسالمی
بیان ک��رد :با توجه به پرداخ��ت  ۸۰میلیارد دالر
یارانه انرژی ،قرار اس��ت چن��د دهک اولجامعه
معاف از مالیات و یارانه انرژی شوند و در عوض با
افراد پرمصرف برخورد سختگیرانه صورت گرفته
و در صورت نیاز جریمه شوند .امیدواریم توازنی
در بح��ث اقتص��اد ان��رژی ،یاران��ه ان��رژی و
مس��ئولیتهای اجتماع��ی که مرب��وط به مردم
است ،صورت گیرد.
حسین زاده درباره نرخ س��وخت و خوراک صنایع
تصریح کرد :تا امروز هیچگونه افزایشی مربوط به
نرخسوختوخوراکصنایعدردستورکارنیست.
با توجه به اینکه حدود  ۷۸درصد پتروشیمیهای
کشور در قالب سهام عدالت متعلق به وزارت دفاع،
نف��ت و بهصورت دولتی اس��ت ،باید نقشآفرینی

دولت در این زمینه بیش��تر باشد و تدابیر درستی
برای آن انجام شود .نایبرئیس مجمع نمایندگان
استان فارس ادامه داد :با توجه به اینکه گاز کشور
خوراک اولیه بس��یاری از پتروش��یمیها اس��ت،
درصدد هستیمبهشکلی پتروشیمیهارادر قالب
قانونمکلفبهنقشآفرینیبیشتردرجامعهکنیم
تا در قالب مس��ئولیتهای 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
آسیبنشود.حسینزادهخاطرنشانکرد:کاهش
فروش اوراق بدهی از سوی دولت از دیگر مباحثی
است که در بودجه  ۱۴۰۱به آن اشاره شده است.
متأسفانه بسیاری از اوراق که سررسید آنها نیمه
دومسالوبهخصوصسال آیندهاستو همچنین
سازمانبرنامهوبودجهکهبین۱۰تا۱۵هزارمیلیارد
تومانماهانهسررسیداوراقمیدهد،کارهارابسیار
سخت کرده است و باید برای این موضوع تدابیری
جدیاندیشیدهشود.
نماینده مردم الرس��تان ،خنج ،گ��راش و اوز در
مجلس اضاف��ه کرد :موضوع ح��ذف ارز ۴۲۰۰
تومانی نیز به دلیل ایجاد رانت در کشور و مسائلی
دیگر در دستور کار است و امیدواریم با مدیریت و
برنامهریزی درست شاهد رفع چالشهای موجود
در این زمینه باشیم.
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران

11

رويدادهاي خبري
عضو کمیسیون برنامهو بودجه مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد

ش یافته است
امیدواری نسبت به رونق بازار سرمایه ،با انتشار الیحه بودجه ۱۴۰۱افزای 

در الیح��ه بودج��ه ۱۴۰۱توجه
 26آذرماه خاصیبهحمایتازبازارسرمایه
شدهاست،بهطوریکهمیتوانامیدواربوداینبازاردر
سالهایآیندهبارشدورونقخوبیمواجهباشد.عضو
کمیسیونبرنامهوبودجهمجلسشورایاسالمیبابیان
اینکهالیحهبودجه ۱۴۰۱کهطیروزهایاخیرتقدیم
مجلسونمایندگانشدداراینقاطقوتوضعفهایی
است،بهخبرنگارپایگاهخبریبازارسرمایه(سنا)گفت:
با حضور پورمحمدی معاون س��ازمان برنامهو بودجه
کشور،جلسهایدربارهبررسینقاطقوتوضعفبودجه
 ۱۴۰۱برگزاروپیشنهادهاوراهکارهاییدراینزمینه
ارائهشد.غالمحسینکرمیافزود:دراینجلسهمقرر
شد،جلسهایبعدازتعطیالتیکهفتهاینمایندگان
برگزاروبررسیهاینهاییدربارهبودجهانجاموسپس
تقدیم کمیسیون تلفیق ش��ود تا اشکالهای موجود
بررسیورفعشود.ویدرادامهعنوانکرد:یکیازنقاط
قوتالیحهبودجه،۱۴۰۱کاهشفروشاوراقتوسط
دولتواس��تقراضازبانکمرکزیبودهاستودراین
الیحهبراستفادهازتوانمندیداخلیتولیداتوتقویت
بخشتولیددرکشوربسیارتأکیدشدهاست.نماینده
مردمدشتیوتنگستاندرمجلسگفت:دراینالیحه،
مالیاتیکهازمشاغلپردرآمددریافتمیشوددرحوزه

تولیدونیازهایاصلیمردمهزینهخواهدشدوخروجی
اینموضوعبربازارسرمایهمؤثربودهوبهرونقبازاروبه
چرخه اقتصادی کشور نیز کمک خواهد کرد.کرمی
ادامه داد :با توجه به تعریفجدیدی که از فروش نفت
شده است میتوان به اتفاقات خوب در اقتصاد کشور
امیدوار بود.عضو کمیس��یون برنامهو بودجه مجلس
شورای اسالمی خاطرنشان کرد :برای موضوع حذف
ارز ۴۲۰۰تومانینیزبایدبررسیهایبیشتریصورت

گیردواینموضوعشایدتورم ۷تا ۸درصدیرادرکشور
ایجادکندکهامیدواریمبانظارتخوبدرزمینهحذف
ارز ۴۲۰۰تومانیونقشیکهمیتوانددرتولیدکشور
داشتهباشد،واسطههاحذفواثرملموسآنبراقتصاد
کشورمشاهدهشود.ویدربارهکسریبودجهویاکاهش
آن در س��ال آتی گفت :منابع درآمدی در این الیحه به
شکلیتعریفشدهکهامیدواریمشاهدکاهشکسری
بودجهدرکشورباشیم.

نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی بیان کرد

کاهش مالیات بر تولید به نفع بازار سرمایه است

کاهش۵درصدیمالیاتبرتولید
 26آذرماه میتواندبهنفعتولیدکشوروبازار
سرمایهباشد؛زیرایکیازشاخصهایمجلسایناست
کهبیشترینحمایتراازتولیدداشتهباشدومانعداللی
وسفتهبازیوخدماتغیرمولددرکشورشود.
نایبرئی��سکمیس��یوناجتماعیمجلسش��ورای
اسالمیدراینبارهبهخبرنگارپایگاهخبریبازارسرمایه
(سنا)،گفت:درالیحهبودجه۱۴۰۱توجهخوبیبهبازار
سرمایهشدهوچشماندازبازارسرمایهازدریچهبودجه
مثبتارزیابیمیشود.کاهش۵درصدیمالیاتیکی
از نقاط قوت بودجه  ۱۴۰۱است که میتواند به رشد
و تقاضای فعالیت تولیدی کمک کند و مانع داللی و
سفتهبازیوخدماتغیرمولددرکشورشود.
عل��یباباییدرادام��هافزود:واریزمنابعمس��تقلبه
صندوق تثبیت بازار در الیحه بودج��ه ۱۴۰۱یکی از
بهتریناتفاقهایبودجهاس��ت،واری��زمنابعبهاین
صندوق یک��ی از حلقههای مفقوده و چندین س��اله
بوده که میتواند بهترین حمایت را از بازار س��رمایه و
سهامدارانداشتهباشد.
وی در ادامه افزود :استفاده از صندوق تثبیت در
بازار سرمایه کار بسیار خوبی است و استفاده از
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منابع این صندوق نقاط مثبتی را به همراه دارد.
نمایندهمردمساریومیاندوروددرادامهدربارهبرخی
ابعاد الیح��ه بودج��ه ۱۴۰۱عنوان کرد :هن��وز ابعاد
مختلفبرخیقضایادربودجه۱۴۰۱براینمایندگان
مشخصنیست.
ویادامهداد:باحذفارز ۴۲۰۰تومانیتماممتغیرها
نسبتبهچندسالگذشته،تغییرمیکندوباتوجهبه

اینکه روند توسعه اقتصادی کشور بهویژه بازار سرمایه
ارتباطتنگاتنگیبابازارارزدارد،جزئیاتاینبندباید
برایمجلسملموسوقابلتحلیلشود.
بابایی در پایان خاطرنش��ان کرد :قضاوت قبل از
بررسی الیحه زود است و به نظر میرسد پیدایش
و ظهور هشدارهایی در بودجه  ۱۴۰۱به نفع بازار
و یا علیه بازار سرمایه نیاز به بررسی بیشتر دارد.

رويدادهاي خبري
با حمایت بانک مرکزی محقق شد

کشیده شدن لجام رشد پرشتاب نرخ بهره بینبانکی

رون��د حرکت نرخ به��ره بی 
ن
 24آذرماه
بانک��ی بهعن��وان عامل��ی
سیگنالدهنده ب ه کل اقتصاد از موضوعات مؤثر
در حوزه بازار سرمایه نیز تلقی میشود.
طی ماههای اخیر ،ش��اهد شتاب روند صعودی
نرخ به��ره بین بانکی بودیم ک��ه البته با حمایت
بانک مرکزی و اجرای سیاستهای الزم ،کنترل
شده است.
به گ��زارش پایگاه خبری بازار س��رمایه (س��نا)،
بررس��ی وضعیت ترازنامه نظام بانکی منتهی به
شهریورماه  ۱۴۰۰نش��اندهنده کمبود جدی
ذخای��ر در بازار بین بانکی اس��ت .موضوعی که
بهطور طبیعی بانکها را به افزایش نرخ بهره بین
بانکی و به دنبال آن افزایش نرخ س��ود سپردهها
و نرخ بهره تسهیالت ناگزیر میکند.
بااینحال اگرچه این روند تا چندی پیش وجود
داشت ،اما باید گفت بانک مرکزی طی چند ماه
اخیر با تزریق یکطرفه ذخایر به بازار بینبانکی
و حتی تمدید زمان تس��ویه توافقات بازخرید با
بانکها ،تالش کرده است تا نرخ بهره بینبانکی
را حوالی عدد  ۲۰درصد نگه دارد.
بنا بر این گزارش ،آمار نش��ان میده��د در بازه
زمانی  ۷ماه��ه منتهی به مهرماه س��ال جاری،
بانک مرکزی در مجموع  ۷۰هزار میلیارد تومان
ذخایر بهصورت خالص به بازار بین بانکی تزریق
کرده ،از این میزان حدود  ۲۶هزار میلیارد تومان
طی دو ماهه ش��هریور و مهرماه بهصورت خالص
به این بازار تزریقشده است.
اتفاقی که مانع بزرگی برایجهش نرخ بهره بین
بانکی و به دنبال آن رشد سود سپردهها به شمار
میآید و از طرف��ی دیگر کمک بزرگی برای بازار
سرمایه بهمنظور بازگش��ت آن به مسیر صعودی
محسوب میشود.
دلیلکمبودذخایربینبانکی
همانط��ور ک��ه اش��اره ش��د ،بررس��ی وضعیت
ترازنام��ه نظ��ام بانکی منته��ی به ش��هریورماه
 ۱۴۰۰نشاندهنده کمبود ذخایر بانکی است.
بهطوریکه این ترازنامه نشاندهنده رشد 17/4
درصدی سپردههای بانکی بوده و از افزایش نیاز
بانکها به ذخایر (پایه پول��ی) برای بهرهمندی

بهعنوان سپردههای قانونی حکایت میکند.
همچنین ،بنا ب��ر ترازنامه موجود ،س��پردههای
بانکها نزد بانک مرکزی به کمترین مقدار در ۲
سال اخیر رسیده است؛ این عامل نیز به معنای
کاهش میزان ذخایر م��ازاد و احتیاطی بانکها
به دلی��ل افزایش نی��از بانکها به ذخایرش��ان
محسوب میشود.
از طرفی دیگر ،بده��ی بانکها به بانک مرکزی
رش��د  ۹درصدی داشته اس��ت ،این موضوع نیز
ب��ه معنای فقدان وجود ذخای��ر اضافی و ناگزیر
ش��دن بانکها بهاضافه برداش��ت و بهرهمندی
بیش از مقدار موجودیش��ان از ذخایرشان نزد
بانک مرکزی است.
بانکمرکزی؛عملیاتریپووکنترلبازار

ارز
یک کارشناس ارشد بازار سرمایه در بررسی نرخ
بهره بینبانکی گفت :نرخ بهره بینبانکی بهطور
مس��تقیم در بازار اثرگذار نیست ،اما این عامل،
سیگنالی است برای تعیین مس��یر نرخ بهره در
کل اقتصاد ،بهطوریکه این موضوع بر بازار پول
(سپردههای بانکی) و تا حدودیجهتدهی نرخ
بهره مؤثر اوراق هم اثرگذار است.
عل��ی صادقین اف��زود :بنابراین ،ن��رخ بهره بین

بانکی ،سیگنالی است که بهطور غیرمستقیم بر
روند نرخ به��ره در آینده اثر میگذارد .این عامل
بااینکه در ش��رایط حاضر همچنان در س��طوح
نسبت ًا باالیی قرار دارد اما بهتازگی روندی نزولی
پیدا کرده است.
وی تأکی��د کرد :بان��ک مرکزی ب��ا عملیات ریپو
و تزری��ق پول طی ماههای اخی��ر ،نرخ بهره بین
بانکی را اندکی کاهش داده و کنترل کرده است.
بازار س�رمایه ارزنده اس�ت اما با تحلیل
معاملهکنید
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 ارزشگذاری
بسیار ارزنده است ،اما سرمایهگذاران باید دقت
و تأمل بیش��تری در انجام معامالت خود داشته
باشند و شتابزده عمل نکنند.صادقین تصریح
کرد :در حال حاض��ر روند نرخ به��ره به عواملی
چون سیاستهای پولی بانک مرکزی ،مشخص
ش��دن روند مذاکرات و تعیین نرخ ارز ،وضعیت
اقتصاد و تعیین بودجه س��ال  ۱۴۰۱بس��تگی
دارد .ب��ه نظ��ر بنده با انج��ام مذاکرات ش��اهد
ن بانکی و به دنبال آن کاهش
کاهش نرخ بهره بی 
نرخ بهره در کل اقتصاد خواهیم بود.
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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رويدادهاي خبري
معاون نظارت برنهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار اذعان داشت

راهاندازی بزرگترین مرکز خدمات بازار سرمایه ایران

در تاری��خ  ۲۳آذرماه ،۱۴۰۰
 23آذرماه بزرگترین مرکز خدمات بازار
سرمایه ایران با حضور معاون نظارت برنهادهای
مالی س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار و مدیران
کارگزاری مفید راهاندازی شد.
به گزارش رواب��ط عمومی و امور بینالملل 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
 23آذرماه  1400بزرگترین 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 تکنولوژیهای پیشرفتهای
که در اختیار دارد امکان پاسخگویی  ۲۴ساعته
را از طریق تمامی کاناله��ای ارتباطی از جمله
تم��اس تلفن��ی ،ایمی��ل ،کامن��ت ش��بکههای
اجتماعی،پیامهایسامانههایآنالینمعامالتی
برایتمامیسهامدارانبدوندرنظرگرفتناینکه
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 پاسخگویی نهادهای مالی بهواسطه
تعامل مستقیمتر با مردم ،باید عمیقتر از سازمان
بورس و ارکان مربوط به آن باشد ،به همین خاطر

راهاندازی چنین مرکزی برای بازار س��رمایه یک
ضرورت بود.
او افزود :لزوم راهاندازی چنین مرکزی با توجه به
رخدادهای  ۲سال گذش��ته بیشازپیش شده و
حتی اهمیت این مسئله در قوانین و مقررات بازار
سرمایه نیز مورد تأکید قرارگرفته است .طبع ًا الزم
است کارگزاریها 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 بیشازپیش در
صدور مجوزهایجدید برای نهادهای مالی دقت
عمل ص��ورت میگیرد و قوانین س��ختگیرانهتر
شدهاند.
ناصرپور گفت :در حال حاضر مرکز پش��تیبانی و
خدمات بازار سرمایه دیتاسنترها ،سرویسهای
 omsقوی ،س��رویس omsبک آپ و سایر موارد را
بهمنظور تعامل بیش��تر و بهتر با مشتریان فراهم
آورده اس��ت .او بیان کرد :طی دو س��ال گذشته

کارگزاریها 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��خگویی آنها را با مش��کل
مواجه میکرد ،اما اکنون س��عی بر این است که
با راهاندازی چنین مراکزی روند پاس��خگویی 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 بهرهگیری از سیاس��تهای کم��ی و کیفی
در بخشه��ای مختلف ازجمله س��بدگردانها،
مش��اوران س��رمایهگذاری و کارگزاریها ،سطح
پردازشهای مالی را ارتقا بخشد.
ناصرپورتأکیدکرد:الگوشکلگیریخدماتبازار
سرمایه یک الگو موفق بوده و الزم است این روند
ادامهدار باش��د .الزم به ذکر است تمام نهادهای
مالی نیز موظفاند به س��ؤاالت مش��تریان خود
بهدرستی پاس��خ دهند .بهطورقطع اگر این امر
بهدرستی شکل گیرد ،شاهد یک رقابت تنگاتنگ
بین نهادهای مالی خواهیم بود.
اوگفت:مانیزدرسازمانبورسدرصددآنهستیم
ک��ه با تس��هیل فرآیندها ،شفافس��ازی و حذف
فرآیندهای زائد و غیرضرور روند اعطای مجوز در
راستایتأسیسنهادهایمالیراتسریعبخشیم.
معاون نظ��ارت برنهادهای مالی س��ازمان بورس
در پایان تصری��ح کرد :با توجه ب��ه افزایش عمق
بازار سرمایه انتظار میرود که نهادهای مالی در
راستای حمایت و پشتیبانی از سهامداران از هیچ
تالشی ممانعت نکنند.

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

اختصاص ردیفی مستقل به صندوق تثبیت بازار ،برای نخستین بار در الیحه بودجه1401

برای دس��تیابی ب��ه اهداف
 23آذرماه موردنظر در بازار سرمایه باید
جهتگیریه��ا درس��ت و دقیق انجام ش��ود تا
سرمایههای سرگردان به بخش تولید و اشتغال
هدایت شوند.
سخنگوی کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس ب��ا بی��ان این مطل��ب ک��ه جهتگیری
کل��ی بودجهای 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 پرداختها است که در
این الیحه موردتوجه قرارگرفته است.
جب��ار کوچکی نژاد افزود :بازار س��رمایه یکی از
بحثهای اصلی و جدی رئیس جمهور اس��ت،
بهطوری که در بودجه س��ال آین��ده به صندوق
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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 قابلتوجهی پیداکرده است،
بنابراین ،برای دستیابی به اهداف موردنظر در
بازار بایدجهتگیریهای درست و دقیق انجام و
بهمنظور تحول در بازار ،سرمایههای سرگردان به

بخش تولید و اشتغال هدایت شود .این نماینده
دوره یازدهم مجلس بیان کرد :مدیران و مسئوالن
کش��ور بهویژه در بازار س��رمایه کار سختی را در
پیش دارند ،اما ب��ا توجه به اینکهجهتگیریها
بس��یار خوب اس��ت ،میتوان امید داش��ت در
آیندهای نزدیک ،ش��اهد رش��د اقتصادی کشور
در بخشهای مختلف باش��یم .عضو کمیسیون
برنام��ه ،بودج��ه و محاس��بات مجلس ش��ورای
اس�لامی همچنین درباره تشکیل صندوقهای
اس��تانی در الیحه بودجه س��ال آینده ،تصریح
کرد :تش��کیل این صندوقه��ا در بحث مربوط
ب��ه اش��تغال اس��تانها میتواند بس��یار مؤثر و
مفید باش��د ،همچنین انگیزهای برای استانها
جهت فروش اموال و قدم برداشتن در این مسیر
خواهد بود.

رويدادهاي خبري

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با افزایش ۱۶هزار واحدی به استقبال فصل سپید رفت

درجریان معامالت سهشنبه،
 30آذرماه سیام آذرماه  ،1400شاخص
کل ب��ورس ته��ران با افزای��ش  ۱۶ه��زار و ۹۲۵
ک میلیون و ۳۱۸هزار واحد رسید
واحدی به رقم ی 
و شاخص هموزن با  ۴هزار و  ۳۱۰واحد افزایش،
رقم  ۳۴۸هزار و  ۲۱۳واحد را به ثبت رساند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) ،بر پایه
معامالت چهارمین روز معامالتی هفته ،بیش از
 ۴میلیارد و  ۴۰۴میلیون سهم ،حق تقدم و اوراق
بهادار ب��ه ارزش  ۲۸هزار و  ۶۴۹میلیارد ریال در
بورس اوراق بهادار تهران دادوستد شد.
شاخص بازار اول افزایش  ۱۴هزار و  ۸۷۰واحدی
و ش��اخص ب��ازار دوم ،افزایش  ۲۶ه��زار و ۳۱۸
واحدی را تجربه کردند .همچنین گروه شیمیایی
با  ۲۷هزار و  ۴۰۴معامله به ارزش  ۲هزار و ۴۲۱

میلی��ارد ریال ،گ��روه خودرو با  ۳۷ه��زار و ۶۴۳
معامل��ه به ارزش  ۲ه��زار و  ۲۸۷میلی��ارد ریال،
گروه فلزات اساسی با  ۲۸هزار و  ۹۱۲معامله به
ارزش  ۲هزار و  ۲۳۶میلیارد ریال ،گروه بانکها
ب��ا  ۱۵ه��زار و  ۱۶۹معامله ب��ه ارزش یک هزار و
 ۵۱۱میلیارد ریال و گروه اداره بازارهای مالی با
 ۱۹هزار و  ۵۸۸معامله به ارزش یک هزار و ۲۵۰
میلیارد ریال در صدر برترین گروهها قرار گرفتند.
ش��رکت ملی صنایع مس ایران با  ۲هزار و ۲۹۲
واحد ،ش��رکت ف��والد مبارک��ه اصفه��ان با یک
هزار و  ۲۴۰واحد ،ش��رکت صنایع پتروش��یمی
خلیجف��ارس ب��ا یک ه��زار و یک واحد ،ش��رکت
س��رمایهگذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین با
 ۷۵۱واحد و بانک ملت با  ۶۸۶واحد بیش��ترین
تأثیر مثبت را بر رشد شاخص کل داشتند.

در مقابل ،ش��رکت تولی��دی فوالد س��پید فراب
کوی��ر ب��ا  ۸۰واحد ،ش��رکت صنعتی آم��ا با ۲۹
واحد ،شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران با ۲۱
واحد ،شرکت پارس س��ویچ با  ۲۰واحد و شرکت
س��رمایهگذاری ش��فادارو با  ۱۹واحد بیشترین
تأثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند.

یکی از بزرگترین شرکتهای گروه فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار تهران درج شد

به گزارش روابط عمومی و امور
 1آذرماه
بینالملل بورس اوراق بهادار
تهران به نقل از مدیریت پذیرش اوراق بهادار ،با
توجه به موافقت هیئتپذی��رش اوراق بهادار با
پذیرش سهام شرکت ذوبآهن اصفهان (سهامی
عام) در ب��ورس اوراق بهادار تهران و با عنایت به
اح��راز موارد تعیینش��ده در مصوب��ات مزبور از

س��وی آن ش��رکت؛ از تاریخ یک��م آذرماه 1400
ش��رکت مذکور بهعنوان پانصد و نود و ششمین
شرکت پذیرفتهشده در ﺑﺨﺶ «فلزات اساسی»،
گروه «تولید فلزات اساسی» و طبقه «تولید آهن
و فوالد پایه» با کد صنعت « »2710و نماد «ذوب»
در فهرست نرخهای بازار دوم بورس اوراق بهادار
تهران درج گردید.

صندوق سرمایهگذاری قابل معامله «انار» در بورس تهران درج شد

به گزارش روابط عمومی و امور
 6آذرماه
بینالملل بورس اوراق بهادار
تهران به نقل از مدیریت پذیرش ،بر اساس مصوبه
ب��ورس اوراق بهادار تهران ،از تاریخ شش��م آذرماه
1400صندوقسرمایهگذاریقابلمعاملهانارنماد
ارزشجهت سرمایهگذاری در سهام با نماد «انار»
در فهرس��ت نرخه��ای ب��ازار صندوقه��ای
سرمایهگذاری قابل معامله در بورس اوراق بهادار
تهران درجگردید.
مدیر صندوق «ش��رکت مش��اور س��رمایهگذاری

ترنج (سهامی خاص)» ،مؤسسان «شرکت مشاور
س��رمایهگذاری ترنج (س��هامی خاص) و شرکت
سرمایهگذاریتوسعهتجارتداناسپیدار(سهامی
خاص)» ،متولی «ش��رکت مش��اور سرمایهگذاری
سهم آش��نا» و بازارگردان «صندوق سرمایهگذاری
اختصاصیبازارگردانیتاکدانا»است.
ای��ن صن��دوق حداکث��ر  100میلی��ون واح��د
سرمایهگذاریخواهدداشتکهتعداد 99میلیون
واحد آن بهعنوان واحده��ای عادی در نظر گرفته
شده است.

شرکت بینالمللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام) در بورس تهران درج شد

به گزارش روابط عمومی و امور
 6آذرماه
بینالملل ب��ورس اوراق بهادار
تهرانبهنقلازمدیریتپذیرشاوراقبهادار،باتوجه
به موافقت هیئت پذی��رش ب��ورس اوراق بهادار با
پذیرشسهامهلدینگبینالمللیتوسعهصنایعو
معادن غدیر (س��هامی عام) در بورس اوراق بهادار
تهرانوباعنایتبهاحرازمواردتعیینشدهدرمصوبه

مزبورازسویآنشرکت،شرکتبینالمللیتوسعه
صنایع و معادن غدیر از تاریخ ششم آذرماه 1400
بهعنوانپانصدونودوهفتمینشرکتپذیرفتهشده
دربخش«شرکتهایچندرشتهایصنعتی»،گروه
و طبقه «شرکتهای صنعتی چند رشتهای» ،با کد
« »3999و نماد «وکغدیر» در فهرست نرخهای بازار
دوم بورس اوراق بهادار تهران درج گردیده است.

نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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اوراق مرابحه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا در بورس تهران درج شد

ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی
 21آذرماه
ب��ورس اوراق بهادار تهران به
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  18درصد،
بهمنظ��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 بهعنوان
نهاد واس��ط درج ش��د .این اوراق  4ساله بوده و

مواعد پرداخت اجارهبها هر  3ماه یکبار 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 پذیرهنویس و بازارگردانان «شرکتهای
تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص) به میزان
 75درصد و تأمین س��رمایه امید (س��هامی عام)
ب��ه میزان  25درص��د» ،عامل پرداخت «ش��رکت
سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

(سهامی عام)» ،حسابرس «سازمان حسابرسی»
است .این اوراق در نمادهای «صایپا 409و صایپا
 »049در بازار بورس درج گردیده است.

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

به گزارش رواب��ط عمومی و
 23آذرماه
ام��ور بینالملل 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 بیستوس��وم آذرم��اه  1400صن��دوق
س��رمایهگذاری قابل معامله «س��هامی اهرمی
کاریزما»جهت س��رمایهگذاری در سهام با نماد
«اهرم» در فهرس��ت نرخهای بازار صندوقهای
س��رمایهگذاری قاب��ل معامله در ب��ورس اوراق
بهادار تهران درج شد.
مدیر صندوق «ش��رکت س��بدگردان کاریزما»،

مؤسس��ین «ش��رکت س��رمایهگذاری کاریزما،
ش��رکت گروه خدمات ب��ازار س��رمایه کاریزما و
شرکت س��بدگردان کاریزما» و متولی «موسسه
حسابرسی هدف نوین نگر» است.
شایانذکر 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 میشود.
ای��ن صن��دوق حداکث��ر  500میلی��ون واح��د
س��رمایهگذاری خواهد داش��ت ک��ه تعداد 10
میلیون واح��د از آن بهعن��وان واحدهای ممتاز

نوع اول و تعداد  49میلی��ون واحد آن بهعنوان
واحدهای ممت��از نوع دوم در نظر گرفته ش��ده
است.

اوراق مشارکت شهرداری شهرکرد با نماد «مشهر  »406در بورس تهران درج شد

ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی
 27آذرماه
ب��ورس اوراق بهادار تهران به
نق��ل از مدیری��ت پذی��رش ،اوراق مش��ارکت
شهرداری شهرکرد به مبلغ  500میلیارد ریال ،با
نرخ سود علیالحساب  18درصد ساالنه،جهت
تأمی��ن مال��ی اج��رای ط��رح تکمیل س��امانه
اتوبوسرانی شهر شهرکرد درج شد .مدت اوراق

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

اوراق مشارکت شهرداری مشهد با نماد «مشهد  »0312در بورس تهران درج شد

ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی
 27آذرماه ب��ورس اوراق بهادار تهران به
نق��ل از مدیری��ت پذی��رش ،اوراق مش��ارکت
شهرداری مشهد به مبلغ  7،000میلیارد ریال،
با نرخ سود علیالحساب  18درصد ساالنهجهت
تأمین مال��ی اجرای طرح تکمیل ف��از  5خط 3
قطار شهری شهر مش��هد درج شد .مدت اوراق
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مذکور  4سال و مواعد پرداخت سود آن هر  3ماه
یکبار اس��ت .ضامن «س��ازمان برنامه و بودجه
کشور  50درصد و ش��هرداری مشهد  50درصد
اص��ل و س��ود اوراق» ،بازارگ��ردان و متعه��د
پذیرهنویس «شرکت تأمین سرمایه سپهر» ،عامل
فروش «بانک صادرات ایران» و امین «مؤسس��ه
حسابرسی آزموده کاران» است.
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مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد

عملیاتی شدن سامانهجدید نظارتی بازار سرمایه از تاریخ یکم دیماه۱۴۰۰

از یکم دیماه ،سامانهجدید
 30آذرماه نظارتی بازار سرمایه اجرایی
میشود .مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان
بورس و اوراق بهادار به اش��اره به س��امانهجدید
نظارتی به خبرن��گار پایگاه خبری بازار س��رمایه
(س��نا) گفت :س��امانه اصلی که حوزه نظارت را
انجام میدهد مبتنی بر سیستم مدیریت پایگاه
داده ( )Oracle BIاس��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
میکنند باید در چارچوبهای این سامانه حرکت
کنن��د ،در چنی��ن ش��رایطی انعط��اف الزم در
گزارشسازی و هشدارسازی برای کشف تخلف
محدود میش��ود.پارچینی خب��ر داد :از ابتدای
دیماه این س��امانه به س��امانههای دیگری که
دارایمنبعبازهستند،متصلمیشود.همکاران
حوزههای نظارتی که به س��امانه نظارتی بورس
دسترس��ی دارند ،میتوانند با توجه به زبانهای
برنامهنویس��ی و دس��تورالعملهای موج��ود،

همچنین تجربیات خود ،به نوشتن کدهای الزم
برای تکمیل کردن س��امانه نظارتی اقدام کنند.
وی افزود :ای��ن افراد میتوانند کدهای متنوعی
بنویسند و هش��دارهای الزم را بدون محدودیت
طراحی کنن��د .بهاینترتیب ناظران آزادی عمل
بیشتری در این حوزه خواهند داشت.
آنالی�ز لحظهای اطالع�ات؛ مزیت مهم
سامانهجدید
مدیریت نظارت بر بورسهای س��ازمان بورس و
اوراق به��ادار تأکید کرد :مزیت س��امانهجدید،

س��رعت پ��ردازش و آنالیز لحظ��های اطالعات و
دادهها است .این موضوع در حوزه پیشگیری از
تخلفات کمک زیادی به بازار س��رمایه میکند.
در این س��امانه تالش بر این است تا دریابیم که
افراد و گروههایی ک��ه معامالت انجام میدهند
چه ارتباطاتی با یکدیگر دارند.پارچینی توضیح
داد :البته اطالعات الزم در این خصوص بهطور
مس��تند وجود دارد ،اما در فاز کنونی قرار است
این اطالعات بهطور سیستمی شناسایی شود.
با هوش مصنوعی میتوانیم این روابط را به طرز
بهتری شناسایی کنیم.
ویتأکیدکرد:وجودسامانهجدیدگامیدرجهت
پیش��گیری از رفتارهایی است که میتواند منجر
به بروز تخلف شود .بنا بر دستورالعمل موجود در
این سامانه ،در صورت مشاهده رفتار ناصحیح به
افراد بهطور غیرمستقیم و از طریق کارگزاریشان
تذکردادهمیشود.دراینمرحلههیچکدیبسته
نمیشود؛ اما در ش��رایطی که تذکرها موردتوجه
قرار نگیرند ،وارد فاز برخورد خواهیم شد.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت عنوان کرد

بورس کاالجادهای هموارجهت کنترل تورم و سدی مقابل افزایش نقدینگی است

وزیرصنعت،معدنوتجارتدر
 ۲۹آذرماه
آیین افتتاح معامالت آتی مس
وگواهیسپردهمسومیلگرد،بورسکاالرابستری
مهم برای مدیریت هوش��مند و ش��فاف بازارهای
کاالیی دانس��ت و گفت :یک��ی از اقدامات وزارت
صمتدرساماندهیبازارهایکاالییایناستکه
حدود۲۰کاالازلیستکاالهایسهمیهبندیشده
ح��ذف ش��د و در ادام��ه ب��رای  ۱۰م��ورد کاالی
باقیمانده نیز بهسرعت س��همیهبندی برداشته
میش��ود؛ نتیجه این رون��د در کاهش ن��رخ تورم
تولیدکنندهنمایانخواهدشد.
به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه (سنا) ،رضا
فاطمیامین،وزیرصنعت،معدنوتجارتدرآیین
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 بهنحوی اصالح کنیم که ب��ه نفع تولیدکننده و
مصرفکنندهباشد.
فاطمیامینافزود:بازارکاالهایپایهبهعنوانیکی
از بازارهای موجود در اقتص��اد از اهمیت خاصی
برخوردار است که برای مدیریت آن ،بازار سرمایه را
انتخابکردیم؛دلیلاینانتخابنیزوجودشفافیت
وضابطهمندیدربازارسرمایهاست.ازطرفیدیگر

با وجود ابزارهای متف��اوت و کارا در بورس ،امکان
مدیری��ت دقیقت��ر و کاملتر از ای��ن طریق برای
بازارهایکاالییفراهماست.
وی در خص��وص ح��ذف قیمتگذاری دس��توری
گفت :منظور از اینکه اقتصاد دس��توری نباش��د،
این است که باید برای کشف قیمت بهینه و تنظیم
بازار ضوابطی قرار دهیم و آنها را اجرایی کنیم که
در این خصوص با بورس کاال همکاری بسیار خوبی
داش��تیم؛ بهطوریکه بالفاصله بعد از رأی اعتماد
مجلسبابورسکاالدرموردسیمانجلسهایبرگزار
کردیمونتایجخوبیرادراینخصوصشاهدبودیم.
مسیر یاریرسانی به صنعت و تهیه مواد
اولیه از کانال بورس کاال میگذرد
فاطمی امین تصریح کرد :ب��رای مدیریت بازار

کاالهای پایه ۲۵ ،ابزار طراحی شده است که در
حال حاضر  ۲ابزار افتتاحش��ده ،پیشازاین نیز
قراردادهای بلندمدت عملیاتی شدند.
به گفته وزیر صمت ابزارهای معامالتی عالوه بر
شفافیت و اعمال تنظیمگری به صنعت و تأمین
مواد اولیه کم��ک زیادی میکند ،زی��را یکی از
نگرانیهای واحد تولید این است که مواد اولیه
نداشته باش��د که با قراردادهای آتی هزینههای
مربوطه کاهش مییابند.
وی افزود :یک��ی از اقدام��ات وزارت صمت این
بود که از ۳۰کاالی مورد س��همیهبندی  ۲۰کاال
حذف ش��د .ب��رای  ۱۰م��ورد کاالی باقیمانده
نیز بهسرعت س��همیهبندی برداش��ته میشود
که نتیج��ه آن در کاهش نرخ ت��ورم تولیدکننده
نمایان میشود.
فاطم��ی امی��ن اضاف��ه ک��رد :این موض��وع در
مورد ب��ازار ورقهای فوالدی خود را نش��ان داد،
بهطوریکه در یک روز شاهد معامله  ۳۰۰هزار
ت��ن ورق ف��والدی ب��ا کاه��ش  ۲هزارتومانی در
قیمت بودی��م که البته نویدبخ��ش کاهش تورم
تولیدکننده در ماههای 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)
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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یکی از شروط مزایده این بود که باید  ۴۰درصد از
سهام شرکت به مردم واگذار شود که این بهترین
نوع سرمایهگذاری است ،زیرا با این کار هم توزیع
ثروت انجامشده و هم فرصتهای سرمایهگذاری
خوبی برای مردم فراهم میش��ود .این روش در

آذرماه سالجاری آغاز شد و در دی نیز سه معدن
دیگر ب��ه همین روش عرضه میش��ود ،بنابراین
از معادن ب��زرگ ،یک مع��دن و معادن کوچک،
چندین معدن بهصورت یکجا به سرمایهگذاران
واگذار میشود 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.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد

پایان معضالت واگذاری اموال مازاد دولت از مسیر بورس کاال

واگ��ذاری داراییه��ا ،ام��وال و
 29آذرماه
مستغالت دولت از طریق بورس
کاالمعضالتواگذاریهارابرطرفمیکند.
به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه (سنا)؛ رئیس
کمیسیون اقتصادی مجلس در مراس��م راهاندازی
قرارداد آت��ی مس و معامالت گواهی س��پرده مس و
میلگرد در بورس کاال گف��ت :یکی از چالشهای ما
در مولدسازی در ش��اخه فروش داراییهای دولت،
دس��تگاههایی هس��تند که کار را متوقف کردهاند و
ازاینرومولدسازیایناموالبدونتشریفاتازمسیر
بازارسرمایهوبورسکاالمهیااست.تشکیلصندوق
امالک و مس��تغالت در بازار س��رمایه ،امکانی است
که میتواند در حوزه مولدسازی ایجادشده و به رفع
مشکالتدراینخصوصکمککند.
محمدرضا پورابراهیمی افزود :در این زمینه پیشنهاد
میش��ود تا این ظرفیتهای بازار س��رمایه در بودجه
 ۱۴۰۱کهمبانیتحولدرصنایعواقتصادکشوراست
گنجاندهشود.
ویتصریحکرد:پیشنهاددیگرمابهدولتووزارتصمت
ایناستکهکلیهمحصوالتصنعتیومعدنیظرفبازه
زمانی مشخص ،فرآیند پذیرش را در بورس کاال انجام
دهندوابزارهایینظیرگواهیسپردهوآتیبررویآنها
تعریفشوند،زیراتوسعهاقتصادازاینبسترهایبازار
سرمایهب هراحتیقابلانجاماست.
پورابراهیمی با بی��ان اینکه اکنون رابط��ه بین وزارت
تخصصی صمت با مجموعه بازار سرمایه بهخصوص
تشدهاست،گفت:تقویتاینروابط
بورسکاالتقوی 
یکپیامخوببرایفضایاجراییکشوراست.بهعبارت
بهترآنچیزیکهدغدغهمادرحوزهروابطبینفعالیت
وزارتصمتوارکانبازارسرمایهبوددردولتسیزدهم
بهیکقابلیتوظرفیتبزرگتبدیلشدهاست،بنابراین
شاهدنگاههایمثبتیدراینرابطههستیم.
وی ادامه داد :در گذشته تعداد سرمایهگذاران حاضر
در بازار سرمایه به ۲۰۰هزار نفر نمیرسید ،اما اکنون
جنس ذینفعان متفاوت شده و بهواسطه ذینفعانی
نظیردارندگانسهامعدالتکه۵۰میلیوننفرهستند،
بر تعداد فعاالن این حوزه افزودهش��ده اس��ت ،بر این
اساس اثر فعالیتهای مرتبط با بازار سرمایه ،فضای
عمومیراتحتالشعاعقرارمیدهد.
پورابراهیمی در بخش دیگ��ری از صحبتهای خود
گفت :در طول س��الهای اخیر نگاه به بازار س��رمایه
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عمیقتر و دقیقتر شده است؛ برای نمونه در سازمان
تأمین اجتماع��ی و بانکها حجم عظیم��ی از مردم
ذینفعهستندواینرویهومشارکتبایدادامهیابد.
وی ادامه داد :اگر میخواهیم برای اقتصاد کش��ور
تصمیمگیری کنیم یک��ی از مظاهر نمودهای حوزه
اقتص��ادی کش��ورجایگاه بازار س��رمایه اس��ت که
کارکرده��ا و ابزاره��ای آن در حوزه ارتق��ای اقتصاد
تأثیرگذاراستوکمکبهآنبهمعنایکمکبهاقشار
مختلفجامعه در نظام اجرایی کشور است.
طرحاصالحقانونبازارسرمایه
پورابراهیمیدربخ��شپایانیصحبتهایخوداین
خبررادادکهطرحاصالحقانونبازارسرمایهدرکمیته
تخصصی بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس
رونمایی میش��ود تا فعاالن بازار ظرف مدت دو هفته
پیشنهادهایخودراارائهکنند.برایمثالمشکالتی
نظیراخذمالیاتازابزارهایمالیمثلگواهیسپرده
کاالیی ازجمله مواردی اس��ت که رفع آنها به توسعه
ب��ورسکاالکمکمیکندوبس��یاریازدغدغههای
فعاالنبازارسرمایهنیزدرقانونجدیدبازارخواهدآمد.
رنجیبهنامقیمتگذاریدستوری
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه تصریح
کرد:امروزمادرمقامتصمیمآنهمتصمیماتمهمدر
عرصههایمختلفاقتصادیهستیم؛امروزبازارسرمایه
ازقیمتگذاریدستوریرنجمیبردواثرآندرهمهابعاد

خودرانمایانکردهوبهاقتصادفشارآوردهوعالوهبرعدم
انتفاع واقعی ،ایجاد رانت در نظام اقتصادی کش��ور و
ناکارآمدیبنگاههایاقتصادیرابههمراهدارد.
وی تصریح کرد :ناکارآم��دی در بنگاههای اقتصادی
مانند خودروس��ازیها را نباید ازجیب مردم پرداخت
کرد ،درحالیکه باید قیمت تمامشده را اصالحکرده و
کاهشداد؛اماجنسقیمتگذاریوسیاستقیمتی
باجنساصالحمتفاوتاست.لذاشروطما درشورای
عال��ی هماهنگی اقتص��ادی کش��ور کاهش قیمت
تمامشده بوده اس��ت؛ چراکه اثر آن میتواند کاهش
بهایتمامشدهبرایمردمباشد.
وی با بیان این مطلب که سهم خودروس��ازان در بازار
سرمایه بسیار ناچیز است گفت :اما حجم عظیمی از
قیمتگذاری در سایر حوزهها وجود دارد .برای نمونه
فاصله قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد حداقل ۲۰درصد
است که عم ً
ال به بنگاههای اقتصادی ضرر و زیان وارد
کردهاست.دراقتصادکشورهرجادونرخیدیدهشده
رانتوفسادنیزتوزیعشدهاستوکسانیکهبهموجب
آنمتضررمیشوندمردموبنگاههایاقتصادیهستند.
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
میشودکهامیدواریموزرایتخصصیاقتصادیو
سایروزرااینمسیرراهمراهیکنند.

رويدادهاي خبري
مدیرعامل بورس کاالی ایران تصریح کرد

حجم معامالت بورس کاال به مرز ۵۰میلیون تن رسید

س��ال گذش��ته ح��دود ۳۳
 28آذرماه میلیون تن محص��ول در بازار
فیزیکی بورس کاالی ایران ب��ه ارزش  ۳۵۰هزار
میلیارد تومان معامله شد و در سالجاری تا چند
هفته اخیر بیش از  ۴۹میلیون تن محصول مورد
دادوستد قرار گرفته که بیانگر روند مطلوب تأمین
وجذب مواد اولیه به سمت تولید کشور است.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل
از ایسنا ،حامد سلطانی نژاد یکشنبه  ۲۸آذرماه،
در ش��ورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
اس��تان مرکزی اظه��ار کرد :ب��ورس کاالی ایران
در س��ال  ۱۳۸۶با 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 ،بهطوریک��ه در حال حاضر
بزرگترین بورس کاال در چین فعال است.
مدیرعامل بورس کاالی ایران افزود :شفافیت در
بورسکاالیایرانبهاینمعنینیستکهمعامالت
دو فرد برای دیگران تشریح شود بلکه به این معنی
استکهدستگاههاینظارتیامکانورودونظارت
به فرآیند معامالت را دارن��د؛ همچنین در بورس
کاالی ای��ران بهصورت زنده تابل��وی معامالت به
نمایش درمیآید و همگان امکان رصد معامالت
را دارند.
وی اضافه کرد :در اس��تان مرکزی ش��رکتهای

ش��اخصی همچ��ون واحده��ای تولی��دی مثل
پتروشیمی و پاالیشگاه شازند ،آلومینیوم ایران و
سیمان س��اوه وجود دارند که سهام آنها در بازار
س��هام متقاضیان زیادی دارند و امسال حدود ۲
میلیون و  ۲۴۱هزار تن محصول از ش��رکتهای
این اس��تان به ارزش  ۱۶هزار 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 راهاندازی
معام�لات گواه��ی س��پرده ب��رای بهرهمن��دی
واحدهای خرد نیز باید کارگروهی ایجاد ش��ود تا
بهصورت آزمایشی اقدام الزم صورت گیرد.
وی اظهار کرد :تنها بورس��ی در کش��ور هس��تیم
که تس��ویه چندماه��ه را آغاز کردهای��م و در حال
حاض��ر  ۱۸بانک ب��ه اتاق پایاپای ب��ورس کاالی

ایران متصل هستند.س��لطانی نژاد با اش��اره به
اینکه یکی از رس��التهای بورس کاال،جلوگیری
از سرکوب قیمتی است ،ادامه داد :سال گذشته
حدود  ۳۳میلیون تن محص��ول در بورس کاالی
ایران به ارزش  ۳۵۰هزار میلی��ارد تومان معامله
شد و در س��الجاری تا هفته گذشته بیش از ۴۹
میلیون تن محصول به ارزش نزدیک به  ۴۲۰هزار
میلیارد تومان در بازار فیزیکی مبادله شده است.
البته ارزش کل بازارهای بورس کاال به  ۴۴۰هزار
میلیارد تومان رسیده است که نشان از روند رو به
رشد معامالت و رسیدن این رقم در هفتههای آتی
به  ۵۰۰هزار 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��رکتها را دارد؛ البته در این حوزه پیششرط
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 محصوالتجدید ،آماده پذیرش کاالها در
حوزههای مختلف اس��ت ،البته منظور کاالهایی
است که بورسی بوده و فاکتورهای عرضه در بورس
را داشته باشند.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد

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

بر اساس سازوکارهای قرارداد
 24آذرماه مربوط به انتشار اوراق سلف،
فروشنده از محل اوراق سلف تأمین مالی میکند
و سقف نرخ سودی به نفع او در این قرارداد لحاظ
میشود .همچنین در این قرارداد ،حداقل نرخ
بازدهی از محل سرمایهگذاری برای خریداران
نیز لحاظ میشود.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل 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
جمعبندی رسید.
مجید پیره ادامه داد :اوراق سلف یکی از ابزارهایی
است که با در نظر گرفتن مالحظاتی برای تأمین
مالی کاربرد دارد .بنگاههای اقتصادی میتوانند

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

فروشبرسانندوازاینطریقبهوجهنقددسترسی
پیدا کنند .وی «عقد بیع سلف» را نکته نخست و
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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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 میشود 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 بهگونهای باشد
که در زمان سررس��ید اوراق ،قیمت دارایی پایه
در اوراق س��لف در م��وارد قابلتوجهی میان دو
قیمت اعمال قرار بگیرد و درنتیجه اعمال نشدن
اختیارها در عرف بازار ،قابلتوجه باشد و طرفین

ق��رارداد در م��وارد قابلتوجه��ی از اختیارهای
خود استفاده نکنند .به بیانی دیگر ،قیمتهای
اعم��ال در دو اختی��ار باید بهگونهای باش��د که
اعمال نشدن اختیارها ازنظر عرف بازار در موارد
قابلتوجهی مطلوبیت داش��ته باشد و اینگونه
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��رمایهگذاری در ای��ن اوراق برش��مرد و اب��راز
کرد :فروش��نده از محل اوراق سلف تأمین مالی
میکند و س��قف نرخ س��ودی به نف��ع او در این
قرارداد لحاظ میش��ود .همچنین ،حداقل نرخ
بازدهی از محل سرمایهگذاری برای خریداران
مدنظر قرار میگیرد.
به گفته دبیر کمیته فقهی سازمان بورس ،وجود
اختیار فروش در اوراق س��لف ای��ن اطمینان را
به س��رمایهگذار میدهد که نس��بت به دریافت
حداقل نرخ بازدهی از محل سرمایهگذاری خود

در اوراق س��لف اطمینان خاطر داش��ته باشد.
وی اعمال نش��دن اختیار در موارد قابلتوجهی
را پیشنیاز و الزمه تحق��ق مصوبه کمیته فقهی
خواند و اذعان کرد :الزم اس��ت در انتشار اوراق
سلف ،قیمتهای اعمال طبق نظر کارشناسان
بهگون��های باش��د ک��ه مق��دار قابلتوجه��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 سرمایهگذار باید از محل مابهالتفاوت بهای
پرداختی در زمان تملک اوراق با ارزش روز دارایی
در سررسید حاصل ش��ود و توجه به این مطلب،
یکی از تفاوته��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.

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

دکتر عشقی ،رئیس سازمان
 21آذرماه
ب��ورس و اوراق به��ادار در
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 ظرفیتهای بازار س��رمایه س��خن
گفت.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل 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��نبه۲۱ ،
آذرم��اه در محل س��ازمان ب��ورس برگزار ش��د،
ضمن اش��اره به نوس��انات بازار از سال گذشته،
اظهار کرد :امید میرود با تالشهای سازمان و
دولتمردان در زمینه سیاستگذاری و همچنین
مجلس و کمکی که رس��انهها و فع��االن بازار در
راس��تای ش��فافیت و ارتقای کارایی بازار انجام
میدهند ،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��تجدید در راستای بازگشت
اعتم��اد ب��ه بازار ب��وده ک��ه البته امری س��خت
و زمانب��ر اس��ت .عش��قی تصریح ک��رد :تالش
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میشود س��اختار در خود سازمان اصالح شود و
رایزنیهایی با سیاستگذاران در بودجه نیز در
همین راستا انجام شده است.
وی در پاس��خ ب��ه پرسش��ی در زمین��ه افزای��ش
ظرفیتهای ب��ازار س��رمایه و برنام��ه عملیاتی
سازمان در این راستا ،عنوان کرد :در حال حاضر،
شرکتهای بسیاری در بورس ثبت شدهاند ،اما
نکته مهم این اس��ت که حجم و می��زان فعالیت

آنها چقدر است؟ صنایع مختلفی در بازارهای
بورس و فرابورس حضور دارند و با بررس��ی سهم
صنایع موجود در بورس نس��بت ب��هکل بورس،
به ع��دد قابلتوجهی در ارتباط با س��هم صنایع
مختلف پذیرششده در بورس میرسیم.
رئی��س س��ازمان ب��ورس با بی��ان اینکه بیش��تر
ش��رکتهای بزرگ صنای��ع در ب��ورس پذیرش
ش��دهاند ،ابراز کرد :در حال حاضر ،تمهیداتی

رويدادهاي خبري
در ارتباط با پذیرش شرکتهای تکنولوژیمحور
اندیش��یده ش��ده اس��ت.وی با بیان اینکه ۲۰
ش��رکت در فرآیند پذیرش هس��تند ،ادامه داد:
در حال حاضر ،بازار سرمایه از نظر شرکتهای
پذیرششده و همچنین ازنظر تعداد سهامداران
با افزایش و رشد قابلتوجهی مواجه شده و الزم
است زیرساختهای موجود به نحوی ارتقا یابند
تا کفاف این حجم را بدهد و از ظرفیتهای 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 خصوصیس��ازی
و وزارت اقتص��اد ،در ح��ال پیگیری اس��ت .در
ب��ورس نی��ز ،اموالی ک��ه عرضه آنه��ا از طریق
بورس کاال انجام خواهد ش��د ،در حال پیگیری
است.دکتر عش��قی ادامه داد :بورس کاال ازنظر
زیرساختهای الزم در این زمینه مشکلی ندارد
و رایزنیهایی با وزارت اقتصاد نیز انجام ش��ده و
اموالی که امکان پذی��رش آنها در بورس وجود
دارد ،وارد بورس کاال میشوند.
وی در ارتباط ب��ا عرضههای کاالیی گفت :یکی
از رسالتهای اصلی س��ازمان بورس ،شفافیت
اطالعات مالی ش��رکتها اس��ت .طبیعی است
زمانی که محصوالت ش��رکتی در یک س��اختار
شفاف و مشخص به فروش میروند ،از آنطرف
ه��م خریداران ب��ا اطمین��ان بیش��تری آنها را
خریداری میکنند.
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 بهراحتی
میتوانن��د با مراجع��ه به ب��ورس کاال ،بهصورت
شفافی روند قیمتها را رصد کنند .این موضوع
در ارتباط با سایر کاالها نیز وجود دارد.
دکت��ر عش��قی در خصوص صحبته��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��خگویی ب��ه آنها در این
جلسه نداش��تیم .قرار شد این موارد درجلسات
تخصصیتری در سازمان بورس بررسی شود.
وی اف��زود :بهطور مث��ال حذف دامنه نوس��ان
بهیکب��اره و در هم��ه ش��رکتهای بورس��ی
امکانپذیر نیست و آس��یبهای زیادی به بازار
سرمایه وارد میکند.
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 بهطورکلی
حذف کنی��م همانطور که گفتم به مش��کالت
دامن زده میشود.عش��قی تأکید کرد :راههای
مختلف��ی برای برداش��تن دامنه نوس��ان وجود
دارد ،مث� ً
لا ممکن اس��ت ای��ن کار را ابتدا برای
شرکتهای بزرگتر و بهمرور انجام دهیم.
عضو شورای عالی بورس بیان کرد :چالشهای
ما لزوم ًا قیمتگذاری دس��توری نیس��ت ،مث ً
ال
دولتی بودن پاالیشگاهها و صادرات محصوالت
پاالیش��ی توس��ط دولت درحالیکه خصوصی
ش��دهاند ،فرایندی اس��ت که مشکلساز شده
است.
وی درب��اره صنع��ت خودرو گفت :خ��ودرو فقط
مش��کل قیمتگذاری ن��دارد ،س��اختار مالی،
مالکیت��ی ،مدیریتی آن نیز مش��کل دارد و باید
اصالح شود .وی در ادامه افزود :درباره موضوع
قیمتگذاری دستوری رایزنیها را ادامه خواهیم
داد.
عش��قی ادامه داد :تغییرات دامنه نوس��ان باید
بهصورت تدریجی از صنایع باثبات آغاز شود .با
توجه به نوسانات که روی اخبار مختلف مث ً
ال در
حوزه خودرو طی هفتههای گذشته داشتیم ،اگر
دامنه نوسان نبود ،تبعات بسیاری بهجا میماند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص
کمب��ود نقدینگی و برنامههای س��ازمان در این
خصوص گفت :موضوع بازگشت اعتماد به بازار
منحصر به س��ازمان بورس نیست ،بلکه نیازمند
همکاری همه دستگاههای مرتبط و کل اقتصاد
کشور است.
وی گفت :ط��ی دو ماه اخیر س��ازمان بورس در
خصوص موضوعات متفاوت��ی از قیمتگذاری
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 اولویتهای
دولت و بانک مرکزی است ،در این رابطه ما سعی
میکنیم با رایزنیهایی که انجام میدهیم بازار
س��رمایه کمترین آس��یبها 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 بهموجب 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 بهسرعت اقدامات الزم انجام شود تا سهام
عدالت را بهعنوان یک دارایی مناسب برای مردم
جهت معامل��ه و مدیریت مالکی��ت به صاحبان

اصلی انتقال دهیم.وی در خصوص روشجدید
عرضه اولیه و احتمال ایجاد رانت برای صندوقها
گفت :این روش برای همه صندوقها امکانپذیر
اس��ت ،بنابراین همه س��هامداران میتوانند 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 کام ً
ال کنار
گذاشته نشده اما اجرای ان با مشکالتی مواجه
بوده اس��ت .ازجمله اینکه عرضه سهام کوچک
با متقاضیان چندمیلیونی س��بب میش��د تا به
هر ک��د تعداد ناچیزی س��هم تعل��ق بگیرد .این
موض��وع ش��رکتهای کوچ��ک را با مش��کالت
زی��ادی در خصوص مدیریت س��هامداران خود
مواجه میکرد.
وی توضیح داد :از طرفی دیگر اختصاص تعداد
بس��یار کم س��هم به س��رمایهگذاران -آن ،سود
قابلتوجه��ی را ب��رای آنها به دنبال نداش��ت.
بااینحال این روش عرضه اولیه هنوز بسته نشده
و برای ش��رکتهای بزرگ و سهمهای بزرگتر و
گستردهتر عرضه میشود.
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��رکتها بسیار
خوب اس��ت .قطع ًا بازار همیش��ه در این شرایط
نمیماند 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 ماههای 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
 13۹۸افتاده ،ابهاماتی را در ذهن سهامداران
ایجاد کرده و با این کار ،امکان اصالحات فراهم
میش��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 میش��ود.
تالش اس��ت ارزش س��هام عدالت حفظ شود و
منافعی برای سهامداران عدالت داشته باشد.
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد

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

رئیس س��ازمان بورس و اوراق
 3آذرماه
بهادارضمنتأکیدبراینکهبازار
سرمایه یک بازار بلندمدت است ،گفت :متناسب با
کشش بازار تا پایان سال عرضه اولیه سهام دولتی و
شرکتهایخصوصیانجاممیشود.مجیدعشقی
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در گفتوگو با
خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ،ب��ا بیان اینکه بازار
سرمایهیکبازاربلندمدتاستواگرفردیبهدنبال
کسب سود در مدتزمان کوتاهی هست ،این بازار
ممکناستدردورههاییپاسخگونباشد،گفت:بر
اساسآمار،شاخصهرکدامازصنایعدربازارسرمایه
درمقایسهبادیگربازارهادربلندمدتسودبیشتری
دارد،مث ً
الیکسرمایهگذاریدرروندی،بیستساله،
دهساله و در مواردی پنجساله در بازار سرمایه بسیار
بهترازسایربازارهایمولدوغیرمولدنظیرارزوسکه
بازدهیداشتهاست.ویادامهداد:متأسفانهشاهد
این بودیم که حجم زیادی از مردم با تشویق زیاد از
سویشبکههایاجتماعی،رسانههایغیررسمیو
حتیرسمیواردبازارسرمایهشدندوبهطورمستقیم
اقدامبهخریدوفروشهاییمستمرکردند.اینافراد
درریزشبازارکهدورازانتظارهمنبود،متضررشدند
واکنونانتظاردارندکهدریکبازهزمانیکوتاهمدت

ریسکبزرگیاست.درسالهایکارحرفهایخود
هی��چگاه چنین چیزی را به کس��ی توصیه نکرده و
نگفتهامکهاشخاصپولضروریوکنارگذاشتهشده
خودراواردبورسکنندتادریکبازهزمانیکوتاهمدت
سودیرادریافتکنند.

بازدهی باالیی کس��ب کرده و ضررهایشانجبران
شوند.مشکلازهمینجاآغازمیشودوبایدافرادبا
دانشکاملودریافتمشاورهمناسببهبازارسرمایه
وارد ش��وند و در آن به فعالیت ادامه دهند.عش��قی
تصریحکرد:آیاهدفازسرمایهگذاریدربازاربورس
این است که در یک بازه زمانی کوتاهمدت سودی را
دریافت و سپس خارج شویم؟ ابداً اینگونه نیست
اصالت در سهامداری حفظ ارزش دارایی و توسعه
مس��تمر و پیوس��ته آن با بهرهمندی از س��وددهی
شرکتهااستوطبع ًامصونیتبخشیازداراییها
در ش��رایط تورمی را نیز در پی دارد.رئیس سازمان
بورس و اوراق بهادار در ادامه گفتوگو با خبرگزاری
خانه ملت تأکید کرد :اما ورود مقطعی به نیتجلب
بازدهیباالآنهمبدوناطالعاتوتجربهمکفیواقع ًا

ل�زوم افزای�ش س�واد مال�ی اف�راد ب�رای
سرمایهگذاریدربازارسرمایه
ویبااشارهاینکهدرسالگذشتهازهمیننقطهآسیبی
جدیخوردیم،گفت:مش��خصاس��تبهش��خصی
که من��زل و خودرو خ��ود را فروخت��ه و در ب��ازار بورس
سرمایهگذاری کرده است ،آنهم در شرایطی که بازار
بورسطب��قهمهتحلیلهادراوجخودقرارداش��ته،
مشاوره درستی داده نشده است .امیدواریم بتوانیم با
استفادهازساختارهایروابطعمومیوآموزشیبهبحث
سوادمالیافرادبهادادهوآنراافزایشدهیمتابتوانند
باچشمبازانتخابکنندوازمزایایبیشماربازارهای
مالی بهرهمند شوند.در پایان مجید عشقی در پاسخ
به سؤالی مبنی بر اینکه آیا تا پایان سالجاری عرضه
اولیهسهامدربازاربورسانجامخواهدشد،اظهارکرد:
بله عرضه اولیه سهام دولتی و شرکتهای خصوصی
متناسبباکششبازاروشرایطآنانجاممیشود.

سقوط بورسهایجهانی به دلیل محدودیتهای ناشی از شیوع اُمیکرون

موججدید شیوع ویروس کرونا و
 30آذرماه هراس از اعمال محدودیتهای
جدیدبهدلیلگسترشگونهاُمیکرون،بازارهایسهام
جهان را قرمز کرد .به گزارش ایرن��ا به نقل از روزنامه آل
پائیساسپانیا،هفتهماقبلآخرسال ۲۰۲۱میالدیبا
ریزشدربازارهایسهامآغازشدکهیکیازدالیلاصلی
آنشیوعباالینوعاُمیکرونازویروسکرونابود.
بازار سهام اس��پانیا «ایبکس »۳۵که تا حدود ۳درصد
س��قوط کرد با ریزش 0/83درصدی و س��هام لندن و
پاری��س و بورس فرانکف��ورت و میالن ب��ا ریزش حدود
 ۲درصدی بسته ش��د .بهاینترتیب ،شاخص «دکس
 »۳۰بورس آلمان با کاهش 2/61درصدی به ۱۵هزار
ی بی» بورس ایتالیا
و  ۱۱۷واحد رسید.ش��اخص «امآ 
نی��زبا 2/44درص��دکاهشبه ۲۵ه��زارو ۹۶۵واحد
رسید.شاخص«فوتسی»۱۰۰بورسلندننیزبانزول
 ۲درصدیبه ۷هزارو ۱۲۷واحدوشاخص«کک»۴۰-
بورسفرانسهباکاهش 2/30درصدیبه ۶هزارو۷۷۷
واحدرسيدند.ش��اخصهایاصلیوالاستریتامابا
سقوطبیشتریدرحوزهفناوریبهکارخودپایاندادند.
«داوجونز»(شاخصاقتصادیبازاربورساوراقبهادار
ایاالتمتحدهآمریکا)«،اساندپی»۵۰۰و«کامپوزیت
نزدک»کهسهاماصلیبخشفناوریآمریکاراتشکیل
میدهند ۲،درصدکاهشیافتند.بهگفتهرابرتشاین
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مدیرارشدشرکتس��رمایهگذاری««بلنکشاینولث
(« )Blanke Schein Wealthاُ میک��رون ی��ک نگرانی
اصلی اس��ت و باید آماده بود تا کووی��د ۱۹-همچنان
بهعنوانعاملاصلیدرعملکردبازاردرس��ال۲۰۲۲
باقیبماند».بهنوشتهآلپائیس،نگرانیهاازوضعیت
اپیدمیولوژیکبیماری دوب��ارهبا ایجاد عدم اطمینان
اقتصادی در حال ظهور اس��ت.جو منچین س��ناتور
دموکرات با رد بسته مالیاتی حدود دو تریلیون دالری
جو بایدن رئیسجمهوری آمریکا ،کاخ سفید را شوکه
کرد.پسازاینچرخشغیرمنتظره،بانکسرمایهگذاری
گلدمن ساکس با افزایش هش��دارها از روند بهبودی
اقتص��ادیآمریکا،پیشبینیخ��ودازتولیدناخالص
داخلیبرایس��هماههنخستس��ال ۲۰۲۲میالدی
راازس��هدرصدبهدودرصدکاه��شداد.پسازتالش
دولتهابرایاحیایاقتصادیهرچهسریعتروجبران

هزینههای گزاف اقتصادی با اتکا به واکسیناس��یون
گسترده و بهکارگیری بس��تههای محرک اقتصادی،
ش��یوعنوعجدیدویروسکرونابهن��اماُمیکرونکهبه
گفته سازمانجهانی بهداش��ت در بیش از ۸۰کشور
جهانشناس��اییشدهاس��ت،باردیگرتهدیدبحران
بهداشتی بر اقتصادجهان سایه افکنده است.با ابراز
نگرانیاقتصادهایبزرگجهانازتبعاتشیوعسویهاُ
میکرون،وضعیترشداقتصادیوسرمایهگذاریهای
جدیدنیزدرابهامفرورفتهوایننگرانیهاموجبکاهش
بهاینفتدربازارهاشد.گزارشهایمنتشرشدهازبازار
جهانینفتحکایتازآنداردکهبهایاینفرآوردهبیش
از۵درصدکاهشیافت،ولیدستاندرکارانبازارتالش
کردندکهتاحدودیاینکاهشرابههرنحویکهشده
جبران کنند.نگرانیها از شیوع سویه اُ میکرون عالوه
برب��ازارنفتوس��رمایهگذاریهایجدید اقتصادی،
بر نشس��تهای بینالمللی و ارزیابی رشد اقتصادی
جهانیتأثیرگذاشتهکهمهمترینآنهانشستساالنه
اقتصادی داووس در سوئیس بوده است .این نشست
سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا برگزار نشد.
«مجمعجهانیاقتصاد»(داووس)دراطالعیهایاعالم
کردکهایننشستبهدلیلنگرانیازتبعاتشیوعسویه
اُمیکرونتعلیقش��دهوبهاوایلتابستانآیندهموکول
شدهاست.

رويدادهاي خبري
معضلجدید بورسهای اروپایی

عرضههای اولیه مربوط به تجارتهای الکترونیک سودده نبودند

در پی بازگشایی بخشهای
 30آذرماه اقتص��ادی ،عرضههای اولیه
تجارتهای الکترونیک که در زمان شیوع کرونا
بسیار پررونق ش��ده بودند ،افت ش��دیدی پیدا
کردند .خریداران ای��ن عرضههای اولیه در اروپا
ضرر فراوانی را متحمل شدند.
ت نیوز ،امسال سال پرباری برای
به گزارش تجار 
بازار بورس اروپا بود؛ اما سرمایهگذارانی هستند
که ب��ا خرید عرضههای اولیه گ��ران و بیشازحد
قیمتگذاری شده در این بازار شکست خوردند.
نیمی از  ۱۰نمادی که در س��الجاری بیشترین
سقوط را در شاخصاستاکس ۶۰۰اروپا داشتند،
در  ۱۵ماه گذش��ته عرضه اولیه شدند .پنج نماد
Group SE،Allegro.eu THG Plc، Auto1
 SA ،Deliveroo Plcو  Inpost SAهمزم��ان با
افزایش  ۱۹درصدی ش��اخص بازار ۳۹ ،درصد و
یا حتی بیشتر سقوط داشتهاند.
تمامی این نماده��ا در زمینه تجارت الکترونیک
فعالی��ت و خدمترس��انی میکنن��د .می��زان
محبوبی��ت بخش��ی ک��ه در اوایل ش��یوع کرونا
رونق گرفته بود ،با بازگش��ایی مجدد بخشهای
اقتصادی کاهش یافت و این مسئله باعث شد که
شرکتهای مذکور قادر به حفظ رشد قبلی خود
نباش��ند .همزمان برخی از نمادها با قیمتهای
بس��یار باال به بازار عرضه شدند و سرمایهگذاران
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
سرمایهگذاران حس��ن انتخاب نداشته باشند از
بازار بازخوردهایی منفی دریافت خواهند کرد».
به نقل از بلومبرگ ،بدترین زمان این خسارتها
بع��د از فصل تابس��تان ب��ود ،یعن��ی زمانی که
نگرانیها 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
محدودیتها باید به ش��رکتهایی ک��ه از آنها

نفع میبرند ،کمک میکرد اما ریسکهای بازار
جلوی هرگونه پیش��رفت موقت این تجارتها را
میگیرند.
جبران ضرر سهامداران
از طرف��ی تقریب�� ًا نیم��ی از  ۵۵۰ش��رکتی ک��ه
امس��ال س��هام آنها در اروپا عرضه اولیه ش��د،
نس��بت به قیمت عرضه خود افزایش داشتهاند.
سرمایهگذاران همچنین میتوانند با عرضههای
فراوانی که قرار است در سهماهه اول سال ۲۰۲۲
صورت بگیرد خسارتهای خود راجبران کنند.

فدراسیونبینالمللیحسابداران
دسترسی دیجیتال به استانداردهای حسابداری بینالمللی را فراهم میکند

به نقل از انجمن حس��ابداران
 29آذرماه
خب��ره ای��ران ،فدراس��يون
بينالمللیحسابداران()IFACروشیجدیدراتحت
عنوانeISبهمنظوردسترسیآنالینبهاستانداردهای
حسابرسیجهانی،استانداردهایاخالقحرفهایو
استانداردهایحسابداریبخشعمومیمعرفیکرد.
 ،eISمخفف اصطالح اس��تانداردهای بینالمللی
الکترونیکی اس��ت که فناوری دسترسی مستقیم
ب��ه اس��تانداردهای توس��عهیافته توس��ط هیئت
استانداردهای بینالمللی حسابرسی و اطمینان
بخش��ی ( ،)IAASBهیئت استانداردهای اخالق
بینالمللی برای حس��ابداران ( )IESBAو هیئت
اس��تانداردهای حس��ابداری بینالملل��ی بخش
عموم��ی ( )IPSASBرا ارائ��ه میدهد و همچنین
مواردی همچون پش��تیبانی ،منابع و راهنمایی را
در برمیگیرد .بهمنظور خلق ای��ن روش IFAC ،با

هیئتهای تدوین اس��تاندارد وابسته برای ایجاد
راهیبهتربرایدسترسیبهاستانداردهایمختلف
همکاریکرد.سیستم eISدارایطراحیواکنشگرا
استکهرویدستگاههایموبایل،تبلتودسکتاپ

کاربردداشتهودارایویژگیهایقابلیتجستجو،
دسترس��ی به منابع مرتبط ،دسترس��ی پاپ آپ به
مراج��ع ،قابلیت کنترل نس��خه و صفح��ات قابل
پیمایشباچندحالتمشاهدهاست.
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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پیشنهادهیئتاستانداردهایحسابداریمالیبرایتغییرقوانینافشادرگزارشهایمالیمیاندورهای

به نقل از انجمن حسابداران
 28آذرماه خب��ره ا ی��را ن  ،هیئ��ت
استانداردهای حس��ابداری مالی  FASBنسخه
بهروزرس��انی ش��د های از اس��تانداردهای
حس��ابداری را پیش��نهاد کرده که بر اساس آن
الزامات افشای گزارش��گری مالی میاندورهای
دستخوش اصالحاتی شدهاند.
طرح پیشنهادی ارائهشده افشاهایی را تصویب
میکن��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 میشود که مختص
معامالت یا رویدادها هستند .این طرح بخشی

از پروژه چارچوب افشای  FASBاست که هدف
آن بهبود اثربخش��ی افش��ا در یادداش��تهای
صورتهای مالی میباشد.
همچنین تصویب این طرح بر مبنای بهروزرسانی
س��رفصل  270اس��تانداردهای حس��ابداری

 FASBپایهگذاری ش��ده که در آن گزارشدهی
میاندورهای مورد بررس��ی و بهروزرس��انی قرار
میگیرد.
بهعالوه ،این س��رفصل به شفافسازی کاربرد
اصول حس��ابداری و ش��یوههای گزارشدهی
ب��رای واحدهای��ی ک��ه صورته��ای مال��ی
می��اندورهای و یادداش��تها را مطاب��ق ب��ا
 GAAPتهیه میکنن��د ،میپردازد .اصالحات
صورتگرفته در مبحث  270اس��تانداردهای
حسابداری  ،FASBبرای تمامی واحدهایی که
صورتهای مالی میاندورهای و یادداشتهای
توضیح��ی خ��ود را مطاب��ق ب��ا  GAAPارائ��ه
میکنند ،قابلاعمال است.

ارزش پول ترکیه در سال  ۲۰۲۱میالدی نصف شد

مطابق آمارها در سال جاری
 27آذرماه
میالدی ارزش پول ملی ترکیه
در مقابل دالر نصف ش��ده اس��ت؛ این در حالی
اس��ت که نرخ تورم به بیش از  ۲۱درصد رس��یده
است.
ت نیوز ،در پی فشارهای اردوغان،
به گزارش تجار 
بان��ک مرکزی ترکی��ه نرخ بهره سیاس��تی را یک
درصد دیگ��ر کاهش داد و پول ملی این کش��ور
سقوط آزاد دوبارهای را تجربه کرد و برای ساعاتی
نرخ براب��ری دالر به لی��ر به عدد  ۱۶ /۹رس��ید.
این در حالی اس��ت که این عدد ابتدای س��ال
جاری میالدی ح��دود هفت ب��ود و کمتر از ۴۵
روز قبل در س��طحی پایینتر از  ۱۰قرار داشت.
با احتس��اب این ری��زش ،ن��رخ دالر در ترکیه در
س��الجاری می�لادی حدود  ۱۱۰درصد رش��د
را به ثبت رس��انده است.این س��قوط قابلتوجه
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  ۱۹درصد به
 ۱۴درصد رسانده اس��ت .این کاهش در حالی
 ۲۱درصد
انجام ش��ده که ن��رخ تورم به بی��ش از 
رسیده اس��ت و با این احتساب نرخ بهره حقیقی
این کش��ور در محدوده منفی قرار میگیرد .این
خبر بدی برای س��رمایهگذاران خارجی است و
موجب کاهشجذابیت ترکیه برایجذب سرمایه
و خروج س��رمایه از این کشور خواهد شد .بهرغم
مخالفتهای گسترده کارشناسان با کاهش نرخ
بهره و هشدار درباره عواقب آن ،یکهتازی اردوغان
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در اعمال سیاس��تهای اقتص��ادی مدنظرش
باعث شده تا نظرات نامتعارف او درباره نرخ بهره،
اقتصاد این کشور را با نابس��امانی مواجه کند.
برخی تحلیله��ا تورم  ۳۰درص��دی در اقتصاد
ترکیه را دور از انتظار نمیدانند.
سقوط آزاد لیر
بانک مرکزی ترکیه طبق پیشبینیها 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  ۵واحد درصد کاهش

پی��دا کن��د و از  ۱۹درصد به  ۱۴درصد برس��د.
در پ��ی این اتف��اق ،لیر دورجدی��دی از کاهش
را تجربه ک��رد و نرخ برابری دالر به لیر تا س��طح
 ۱۶ /۹صعود کرد .با احتس��اب این کاهش نرخ
دالر در برابر لیر در س��الج��اری میالدی بیش
از  ۱۱۰درصد افزایش یافته اس��ت .این کاهش
نرخ بهره در حالی انجام شده است که نرخ تورم
در ماههای اخیر اوج گرفته و به س��طحی باالتر
از  ۲۱درصد رسیده است.در حالی که سیاست
متع��ارف هنگام افزایش نرخ ت��ورم ،افزایش نرخ
بهره و باال بردن هزینه دریافت تسهیالت است،
رئیسجمهور ترکیه از سیاست نامتعارفی پیروی
میکند و معتقد است برای مقابله با تورم باید نرخ
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بهره را کاهش داد .نکت��ه قابلتوجه این مرحله
از کاهش ن��رخ بهره در ترکی��ه ،افزایش حداقل
دستمزد است .اردوغان بالفاصله پس از کاهش
یکدرص��دی نرخ بهره در این کش��ور اعالم کرد
ک��ه حداقل دس��تمزد در این کش��ور  ۵۰درصد
افزایش مییابد و آن را به س��طحی حدود ۲۷۵
دالر میرساند .اردوغان این اقدام را واکنشی به
ش��رایط پیشآمده معرفی کرد .او همچنین نرخ
مالیات بر تولیدکنندگان را کاهش داد.
 ۱۸ماه تا برگزاری انتخابات
مداخ�لات مک��رر و سیاس��تهای نامتع��ارف
اردوغان سرمایهگذاران 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 میش��ود در انتخابات  ۱۸ماه

بعد به اهداف سیاس��ی خود ب��رای باقی ماندن
در قدرت برس��د .این فرآین��د را میتوان در چند
بخش توضیح داد.
با کاهش قدرت خرید شهروندان ،ترکیه با کاهش
واردات و نیز با مازاد حسابجاری مواجه میشود.
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
اردوغانازشرایطاینبودهاستکهاگرهمهگیری
کرونا و خشکسالی ترکیه تا تابستان سال آینده به
پایان برس��د و بخش گردشگری و ساختمان این
کشور بتواند با وامهای کمبهره احیا شود ،شرایط
برای پیروزی احتمال��ی رئیسجمهور فعلی این
کش��ور در انتخابات فراهم میش��ود .اما به نظر
میرسد این طرح مملو از نقاط ضعف است .این

اقدامات ممکن اس��ت جریان خروج س��رمایه را
تشدیدکندوبهیکبحرانارزیقابلتوجهمنتهی
شود .از طرفی افزایش قیمت ارز میتواند تأمین
مواد اولیه از خارج از کشور را با مشکل مواجه کند
یا قیمت م��واد اولیه وارداتی را بهش��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 واکنشهای شدیدی را به دنبال
داشته باشد .تا به امروز هم این اقدامات بیهزینه
نبوده است و باعث شده تا نرخ تورم تا سطح باالتر
از  ۲۱درصد 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  ۳۰درصد
کاهش یافته است .همچنین برخی از تحلیلها
پیشبینی میکنند که نرخ تورم در سال آینده تا
 ۳۰درصدی افزایش خواهد یافت.
سطح 

بررسی ریسکهای عمده اقتصادجهانی در سال میالدی پیش رو

با نزدیک شدن به شروع سال
 ۲5آذرماه
 ۲۰۲۲بلومبرگ در گزارشی
 ۱۰ریسک عمده اقتصادجهان در سال میالدی
پیش رو را بررسی و به تبعات هر یک از آنها اشاره
کرده است.
ب��ه گزارش تج��ارت نیوز ،در آس��تانه آغاز س��ال
نوی میالدی ،بلومبرگ در گزارش��ی تهدیدها و
ریس��کهای مهم س��ال پیش رو را تشریح کرد.
در پی ظهور ویروس کرونا در پایان سال ۲۰۱۹
عص��رجدیدی در اقتصادجهانی ش��کل گرفت
و تحوالت عمیق��ی در جهان به وقوع پیوس��ت.
باوجوداینکه سومین س��ال کروناییجهان آغاز
شده است تبعات این واقعه همچنان ادامه دارد
وجریانهای سیاس��ی و اقتصادی زیادی از آن
متأثر ش��دهاند .بلومبرگ در گزارشی مهمترین
ریسکهای سال آتی میالدی را تشریح کرد؛ بر
این اساس س��ایه رکود و تورم بر سر اقتصادهای
ب��زرگجه��ان مانند آمری��کا و چی��ن همچنان
س��نگینی میکند و بی��م آن میرود ب��ا افزایش
نرخ بهره در آمریکا بازارهای نوظهور ش��اهد آغاز
رکود باشند.
از طرف��ی بحرانه��ای سیاس��ی ،از تن��ش در
اتحادیه اروپا و خطر ظهور ملیگرایان افراطی
گرفته تا ریسک درگیری چین و تایوان و به خطر

افتادن صنعت نیمههادی در جهان ،افقهای
سال آینده میالدی را با هالهای از ابهام روبهرو
میکن��د .گذش��ته از همه اینها ،ظه��ور گاه و
بیگاه س��ویهجدیدی از ویروس کروناجهان را
در نااطمینانی و هراس از ش��روع موججدید از
قرنطینه و کاهش تولی��د اقتصادی فرومیبرد.
باید منتظ��ر ماند و دید در نهای��ت کدامیک از
این تهدیدها بهص��ورت بالفعل اقتصادجهانی
را متأثر خواهد کرد.

تداوم کرونا با سویههای جدید
شروع ویروس کرونا درجهان در حالی به سومین
س��ال خود وارد میش��ود که جهان همچنان با
بحرانهای ناش��ی از ش��یوع این ویروس دست
بهگریبان اس��ت .دامنه تحوالتی ک��ه کرونا رقم
زده است را ش��اید نتوان بهطور کامل نام برد اما
تحوالت اقتصادی ،سیاس��ی و حقوقی ناش��ی
از این ویروس بهقدری گس��ترده بوده اس��ت که
میتوان ادعا کرد از تغییر سرنوش��ت انتخابات
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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رويدادهاي خبري
ریاس��ت جمهوری آمریکا ت��ا ناآرامیهای اروپا
و منازعات گس��ترده بر س��ر تصوی��ب قوانین در
اقص��ی نقاطجه��ان تح��ت تأثیر ش��یوع کرونا
بوده اس��ت .گرچ��ه بی��ش از یک س��ال از آغاز
اولین فرآیند واکسیناسیون سراسری میگذرد
ام��ا کرونا همچن��ان خ��ود را بر زندگ��ی عادی
انس��انها تحمیل میکند .سویههای جدیدی
ک��ه گاهوبیگاه از نقاط مختلف س��ر برمیآورند
و رفت��ار متفاوتی را نس��بت به س��ویههای قبلی
نشان میدهند باعث میشود تا انسانها بهرغم
تالشهای بسیار برای کنترل بیماری ،همچنان
به این مهم دست نیافته باشند.
جدیدترین سویه این بیماری اُ میکرون است که
گرچه برای نتیجهگیری درباره آن زود اس��ت اما
باعث شده در بس��یاری از اقتصادهای پیشرفته
زمزمه بازگش��ت محدودیتها به گوش برس��د.
این موضوع میتواند بار دیگر رکود را به اقتصاد
جهانی تحمیل کند.
بازگشت نرخ تورم پس از  ۴دهه
آمار منتشرشده از ش��اخص بهای مصرفکننده
آمریکا حاکی از آن اس��ت که اقتصاد این کش��ور
در ماه نوامبر تورمی مع��ادل  ۶ /۸درصد را تجربه
کرده است .این رقم از سال  ۱۹۸۲میالدی سابقه
نداشته و اقتصاد آمریکا رکورد تورم ۴۰ساله خود را
شکستهاست.اینموضوعدرکنارکاهشاشتغال
و تولید موجب شده است قدرت خرید خانوارهای
آمریکای��ی کاهش یاب��د .گرچ��ه از ماههای قبل
مقاماتفدرالرزرواظهاراتیمبنیبرموقتیبودن
تورم ارائه میکردند اما با گذش��ت زمان مشخص
شد که تورم سر سازگاری ندارد و همچنان بر مدار
صعود و رکوردشکنی حرکت میکند .این موضوع
به آمریکا محدود نشده و در بسیاری از کشورهای
جهان خودی نش��ان داده اس��ت .این موضوع تا
حدی به سیاستهای انبساطی پیگیریشده از
س��وی بانکهای مرکزیجهان 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��الهای  ۲۰۱۳تا  ۲۰۱۸میالدی نشان داد که
این اق��دام چه تأثیری میتواند ب��ر بازارهای مالی
بگ��ذارد .با توجه ب��ه اوجگیری دوباره تورم و رش��د
ش��اخصهای اصلی بازاره��ای مال��ی و احتمال
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حبابی بودن آنها ،بیم آن م��یرود که فدرال رزرو
بار دیگر سیاس��تهای انقباضی را پیگیری کند،
سیاستهایی که پس از  ۲سال سیاست انبساطی
دور از انتظار نیست .نتیجه منطقی چنین اقدامی
رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۳میالدی خواهد بود.
دوئلفدرالرزروواقتصادهاینوظهور
افزای��ش ن��رخ به��ره ب��ه افزای��ش ق��درت دالر
میانجامد ،خبری که میتواند بهمثابه کابوسی
برای اقتصادهای نوظهور جه��ان عمل کند .با
افزایش قدرت دالر ،خروج سرمایه از کشورهایی
با بازارهای نوظهور شدت میگیرد 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 ،آفریقایجنوبی
و ترکیه بیشترین آسیب را دیدند .بلومبرگ معتقد
است در دورجدید افزایش نرخ بهره آمریکا ،عالوه
بر سه کش��ور قبلی برزیل و مصر نیز در برابر این
افزایش آسیبپذیر خواهند بود.
توقف رشد اژدهای زرد
در سه ماهه سوم س��ال  ۲۰۲۱میالدی اقتصاد
چی��ن از حرکت رو به رش��د خ��ود باز ایس��تاد.
قرنطینههای 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  ۲۰۲۱تنها  ۰ /۸درصد
باشد که بسیار کمتر از رشد  ۶درصدی ساالنهای
است کهجهان به آن عادت کرده است.
بااینحال به نظر میرس��د بحران بخش مسکن
چین گستردهتر از آن چیزی است که تا امروز رخ
داده و با توجه به س��هم  ۲۵درصدی این بخش
از تولی��د اقتصاد چی��ن ،این کاه��ش میتواند
جهان را در رکود فرو ببرد و حتی موجب انحراف
برنامهه��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 سیاستهای بانک اروپا باعث شده
است که بتوانند تا حد زیادی با کمک یکدیگر به
بحران کرونا واکنش نشان دهند؛ هماهنگی که
میتواند بهس��رعت از بین برود .فرانسه و ایتالیا
در حالی به استقبال صندوق رأی میروند که به

قدرت رسیدن ملیگرایان بدبین به سیاستهای
اتحادی��ه میتواند 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 یکجنگ تجاری تمامعیار منجر
شود و تعرفههای واردات و تعرفههای حملونقل
میتواند قیمتها را باالتر ببرد.
اتمام حمایتهای مالی
در همهگیری کرونا ،دولتها هزینههای زیادی
را برای حمایت از کارگران و حفظ مشاغل انجام
دادند ام��ا در حال حاضر به نظر میرس��د برای
کنترل تورم سیاستهای ریاضتی در راه است،
موضعی که ب��ه ایجاد رکود در دوران پس��اکرونا
میانجامد.
قیمت مواد غذایی و خاورمیانه
گرس��نگی یکی از عوام��ل تاریخیجنبشهای
اجتماعی است و ترکیبی از آبوهوای بد و بحران
ناش��ی از ویروس کرونا باعث شده تا قیمت مواد
غذایی در بازارهایجهانی افزایش یابد .آخرین
شوک قیمت مواد غذایی در سال  ۲۰۱۱میالدی
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 میبرند و
با توجه به اینکه خیزشهای مردمی در خاورمیانه
بهن��درت محل��ی باق��ی میمانن��د میتواند به
بیثباتیهای گسترده منطقهای منجر شود.
سیاست منطقهای و محلی
عالوه بر آنچه تا اینجا ذکر ش��د،جهان همچنان
توسط جنگ تهدید میشود .باال گرفتن شدت
تنشهای چین و تایوان بهس��رعت میتواند به
رویاروی��ی می��ان ابرقدرتها تبدی��ل و بهجنگ
بزرگ دیگری بدل شود؛ اما این بدترین سناریو
اس��ت .س��ناریوهای دیگر تهدیدهای��ی مانند
کاهش تولید نیمههادیهای تایوانی را متوجه
اقتصاد جهان میکند ،چراک��ه این قطعات در
تولید خودرو تا تلفن همراه حیاتیاند .از طرفی
ترکی��ه و برزی��ل نی��ز در س��ال  ۲۰۲۲و ۲۰۲۳
میالدی ب��ا انتخاب��ات سرنوشتس��ازی روبهرو
هستند که میتواند شرایط سیاسی و اقتصادی
این دو کش��ور را بهبود دهد یا وضعیت را در این
اقتصادهای نوظهور بدتر کند.

پرونده ویژه

تبیین ابعاد مختلف ارتقای سواد مالی و چند و چون تحقق آن
مریم نبیپور

عضو هیئت تحریریه

سیاس��تهای کلی اصل  44قانون اساسی با هدف شکلدهی به پارادایم اقتصادی آینده کشور ابالغ و درجریان آن بخش خصوصی
محور اقتصاد و رش��د و توسعه کشور معرفی ش��د .در این سیاستها توجه ویژهای به این نکته ش��د که مردم با تشویق به پسانداز و
س��رمایهگذاری در واگذاری بنگاههای اقتصادی دولتی و نیز ایجاد بنگاههایجدید ،مش��ارکت گس��تردهای داش��ته باشند .بهعبارت دیگر
خصوصیس��ازی همراه با مردم س��االری اقتصادی باش��د و از انحصار و تمرکز ثروتجلوگیری ش��ود .از نظر اقتصاددانان ،در راستای تحقق
مردمس��االری اقتصادی و فراهمسازی زمین ه حضور مؤثر مردم در فعالیتهای اقتصادی آموزش آنها نخستین گام مؤثر است و از این منظر
آموزش و ارتقای سواد مالی از اهمیت ویژهای 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
سوادمالیبربازارسرمایهومراحلاصولیاجرایهدفمندتوسعهسوادمالیبرپایهتجربیاتکشورهایموفقپرداخت هشدهاست.درخاللایننوشتار
ازنقطهنظراتدکترعلیرحمانی،استاددانشگاهالزهراکهنخستینمدیرعاملیبورساوراقبهادارتهرانرادررزومهشغلیخوددربازارسرمایهدارد،
دكترسعیدفالحپور،عضوهیئتعلمیدانشگاهتهرانودکترمحمدرضاسیمیاری،مدرسدانشگاهوپژوهشگرحوزهمالیاستفادهشدهاست.
دکتر علی رحمانی ،استاد دانشگاه الزهرا
آقای دکتر رحمانی ،همانطور که میدانید بورس
تهران طی سالهای اخیر همپای دیگر ارکان بازار
سرمایهپروژههایمتعددیدرحوزهآموزشمباحث
مالی تدارک دیده اس��ت که یکی از دالیل آن ابالغ
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سیاستهای اصل  44از سوی مقام معظم رهبری
و لزوم خصوصیسازی بوده اس��ت .آیا آموزش در
اجرای بهتر سیاس��تهای خصوصیسازی نقش
داشته و یا دارد؟
واقعی��ت ام��ر ای��ن اس��ت ک��ه در نگاه��ی کلی،
آموزشهای مالی افراد را قادر میسازد تا از محصوالت

پرونده ویژه
و مفاهیم مالی و س��رمایهگذاری درک بهتری داش��ته
باشند و مهارت الزم برای توسعه سواد مالی یعنی آگاهی
از مخاطرات و فرصتهای مالی را توسعه خواهد داد و
ای��ن موضوع به تصمیمگی��ری آگاهانهت��ر در انتخاب
خدمات مالی و سرمایهگذاری منجر خواهد شد.
همانگون��ه که درجملهای 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��تهای اطالعرس��انی،
حمایت از سرمایهگذاران و مشاوره سرمایهگذاری است.
مجموعه این سیاستها به توانمندس��ازی افراد برای
اتخاذ تصمیمات بهین��ه در موقعیتهای مالی منجر
خواهد شد و توانمندی بخش خصوصی یکی از اهداف
سیاستهای اصل  44میباشد.
س��واد مال��ی در کش��ورهای دیگر از چ��ه میزان
اهمیتی برخوردار است؟
اگر تحقیقات پیمایشی بینالمللی تارنمای FCA
لندن ،خزان��هداری آمری��کا Dolceta ،اتحادیه اروپا و
 OECDرا مالحظ��ه کنید ،نش��ان میدهد 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 آنها با موضوعات مالی اهمیت فزایندهای
یافته اس��ت؛ زیرا با نوآوریهای مالی وجهانیش��دن،
تن��وع و پیچیدگی خدم��ات مالی که ارائه میش��ود،
افزایش قابلتوجهی 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 ویژگیهای محصول بهطور کل
و ترس س��رمایهگذاران نا آگاه چگونه منجر به تش��دید
نابسامانی بازارها و اثرات شیوع میشود.
اهمیت آموزش مالی خوب در س��طحجهانی در بیانیه
سفید خط مشی خدمات مالی ( ،)2005-2010بیانیه
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 حمایتهای مناسب و کافی
از سرمایهگذاران ،فرا خوانده شدهاند.
آموزش مالی در گزارش کمیس��یون اتحادی��ه اروپا در
مورد «بازار واحد برای اروپای قرن  »21بهعنوان عنصری
اساس��ی معرفی شده است که میتواند اطمینان دهد
بازارواحدمنافعمستقیمیبرایشهروندانایناتحادیه

بهخصوص از طریق توانمندس��ازی آنه��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،
بیتردید صنعت مالی موتور اقتصاد کش��ور است .این
موضوع هم از لحاظجهانی وجهتگیری کش��ورهای
مختل��ف بهخص��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 بهعنوان نقطه آسیبپذیر کشور از
سوی دشمنان هدف قرار گرفته است.

اگ��ر در ش��رایط فعل��ی ،نفت
را س��وخت اقتص��اد بدانی��م،
بیتردید صنع��ت مالی موتور
اقتصادکشوراست.

توسعه علوم دیگر چه تأثیری بر افزایش اهمیت
سواد مالی داشته است؟
نوآوری وجهانیسازی به افراد امکان دسترسی به
انتخابهای فزاینده محصوالت و خدماتی را میدهد
که برای تأمین نیازها و ش��رایط مختلف طراحی شده
است .پیشرفتهایتکنولوژی،کانالهای الکترونیکی
توزیع محصوالت مال��ی و پرداخت ،همگرایی و ادغام
بازارهای مالی ،تنوع خدمات ارائهش��ده و روشهای
دسترس��ی را افزایش داده اس��ت؛ اما برای بسیاری از
شهروندان ،این محصوالت بهطور ذاتی پیچیده است
و ارزیابی عملکرد آینده آن مشکل است .درحالیکه در
ایران بعضی افراد در بازاره��ای جهانی ارز (،)Forex
سهام و طال فعال هستند ،بسیاری دیگر از فرصتها و
مخاط��رات س��رمایهگذاری در ب��ورس اوراق به��ادار
بیاطالع هس��تند .عدم تقارن اطالعاتی بسیارجدی
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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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 بهطور روزافزونی درمییابن��د که به مهارتهای
اساس��ی برای معامالت و درک موضوع��ات مالی نیاز
دارند .آنها آموزشهای مالی را در صورتی که مرتبط با
نیازها و عالئق آنها باشد،جدی خواهند گرفت.

آم��وزش س��رمایهگذاران امری
منسجموفراگیراستکهاجرای
موفق آن مس��تلزم هم��کاری و
تالشهمهمتولیانازیکسوی
و ایجاد مش��وقهای کافی برای
آموزشپذی��ران از س��وی ديگر
میباشد.

از بین اقش��ار مختل��فجامعه به نظر ش��ما چه
گروهی باید در اولویت قرار داشته باشند؟
اولین گام آگاهی بخش��ی در بین مردمی است که
«نمیدانن��د ک��ه نمیدانن��د» .در آمری��کا وقت��ی
پاس��خدهندگان 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 یکچهارم آنها مفهوم
«به��ره مرک��ب» را میدانس��تند .در ای��ران در زم��ان
پذیرهنویسی سهام شرکت بورس اوراق بهادار در برخی
فیشهای واریزی قید ش��ده بود که سهام فالن شرکت
پذیرفتهش��ده در ب��ورس خری��داری ش��ود .درجامعه
بس��یاری بهجای اینکه بگویند س��هام فالن ش��رکت
بورسی را خریدهاند ،میگویند بورس خریدهاند و مردم
زیادی از مخاطرات و ریس��کهای س��رمایهگذاری در
سهام اطالع ندارند و نمیدانند که کارکرد واقعی بورس
چیس��ت و تصمیمات برخی از آنها آگاهانه نیس��ت؛
بنابرای��ن نوس��انات بعدی قیمت س��هام باعث رنجش
شدید و خروج افراد از بازار سرمایه میشود و اطمینان
عمومی را خدشهدار میکند .هرچند که فقدان مقررات
در بعضی از حوزههای بازار سرمایه و نیز نحوه اجرای آن
را نمیتوان در توضیح بخشی از این نارضایتیها کتمان
کرد .پس در مجم��وع آموزش افرادی که نمیدانند که
نمیدانند باید در اولویت قرار بگیرد.
در طبقهبندیه��ای علم��ی ،آم��وزش مال��ی بر
چه اساس��ی طبقهبندی میش��ود؟ س��ازمانها و
ارگانهای مختلف در این راستا چقدر نقش دارند؟
آم��وزش مال��ی طی��ف گس��تردهای از آم��وزش
س��پردهگذاری و اخذ تس��هیالت ت��ا برنامهریزی برای
تأمی��ن مالی هزینهه��ای آموزش فرزن��دان،جهیزیه،
مسکن و خودرو تا انتخاب صندوق مناسب بازنشستگی
و طرحه��ای مکم��ل بازنشس��تگی و بیم��ه عم��ر،
س��رمایهگذاری در اوراق مال��ی و پوش��ش بیمههای
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مناسب برای ریسکها را در برمیگیرد.
بنابراینسازمانهاوارگانهایمختلفبخشخصوصی
و عمومی باید آموزشهای مالی را ارائه کنند .در بسیاری
از کش��ورهای پیش��رفته بانک مرکزی ،مقام ناظر بازار
س��رمایه ،بورسها ،بانکها ،بیمهها ،وزارتخانههای
اقتص��اد ،مس��کن ،آموزش و پ��رورش ،آم��وزش عالی،
انجمنهای حرفهای مالی ،حس��ابداری و حسابرسی
آموزشهای مال��ی را از روشهای س��ازمانیافته ارائه
میکنند.
آموزش س��رمایهگذاران 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��وقهای کافی برای
آموزشپذیران از سوی ديگر میباشد .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
میرس��د تدوین اص��ول برنامههای آم��وزش بتواند به
ذینفعان کمک کند که برنامههای آموزشی را آغاز و اجرا
نمایند .این اص��ول تنوع رویکردها و روشهای موجود
برای طراحی یک استراتژی آموزش مالی موفق را در نظر
میگیرد و مبنای عمل آینده در بورس خواهد بود.
اصل نخست این است که آموزش مالی باید برای تمام
مراحل زندگی و بهصورت مس��تمر در دسترس باشد و
فعاالنه ترویج ش��ود که مفهوم هم��انجمله معروف «ز
گهواره تا گور دانشبجوی» را مجسم میکند .بر اساس
این اصل ،آم��وزش مالی باید برای ط��رح چالشهای
مالی مرتبط با رویدادهای واقعی در زندگی طیفهای
مختلف شهروندان از افراد باتجربه تاجوان و بازنشسته
در دسترس باشد .برنامهها باید قابل انطباق با وضعیت
مالی ش��هروندان و س��طح درک آنها از مسائل مالی
باشد.
اصل دوم این اس��ت که برنامههای آم��وزش مالی باید
دقیق ًا تأمی��ن نیازهای خاص ش��هروندان را هدف قرار
دهند .بهمنظور دستیابی به این هدف ،تحقیق و بررسی
پیشین باید در مورد سطح فعلی آگاهی مالی نمونهای از
شهروندان انجام شود تا موضوعاتی که بهطور مشخص
نیاز به طرح دارند ،شناسایی شوند .از طرفی برنامهها
باید بهموقع و بهس��هولت قابل دسترسی باشد .بر این
اساس آموزشهای مالی باید نیازهای خاصی را برآورده
سازد .اطمینان از اینکه برنامه به روشجامع ارائه شده
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اس��ت و اس��تفادهکننده در موارد نیاز به آن دسترسی
داشته باشد ،مهم است.
اصل سوم نیز این است که مردم باید آموزشهای مالی
و اقتص��ادی را در اولین فرصت ممک��ن فراگیرند و الزم
اس��ت که آموزش از مدرسه آغاز ش��ود .دولت میتواند
در این راس��تا آموزشهای مالی را بخش��ی اجباری از
سرفصلهای مربوط به دروس مدارس قرار دهد.
اصل چهارم نیز بر این تأکید دارد که طرحهای آموزش
مالی باید ش��امل ابزارهای عمومی باش��ند که میزان
آگاهی از نیاز به ارتقای درک از موضوعات و ریسکهای
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��کهای
مالی بیاطالع هستند .ابزارهایی مانند پرسشنامههای
خودارزیابی و شرکت در مسابقات با موضوعهای مالی
میتوان��د این آگاه��ی را افزایش ده��د .در این رابطه
ش��رکتکنندگان بعداً میتوانند به آموزشهای مالی
خاص هدایت شوند.
بر اس��اس اصل پنجم ،آموزشهای 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 آموزشپذیر اس��ت .وقتی آموزش مالی به شکل
عمومی ارائه میش��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 ،آموزشدهندگان (مدرسان) حوزه
مالی باید آموزشهای مناس��ب دیده باشند و منابعی
کافی در اختیار داشته باشند تا قادر باشند برنامههای
آموزش مالی را به نحوی موفق و مطمئن ارائه کنند.
مسئلهاصلیدرتوسعهآموزشمالیموفقتوانمندسازی
کس��انی اس��ت که آموزش میدهند ،یعن��ی «آموزش
مدرس��ان» .تحقق این موضوع مس��تلزم توس��عه مواد
آموزشی سودمند و برنامههای بازآموزی و مهارتآموزی
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 نقشها ،تب��ادل تجربی��ات و اولویتبندی
منابع حاصل شود.
طبق اصل هش��تم نیز الزم اس��ت که خدمات آموزشی
توس��ط ارگانها و نهادهای مختلف ارائه شود (تأکید
بر برونس��پاری) .در این ص��ورت ارزیابی مس��تمر از
ارائهدهندگان خدمات آموزشی برای اطمینان از اینکه
بهترین رویهها را به کار میگیرند ،ضروری است.

آی��ا تحقیقاتجامعی از میزان اثرگذاری س��واد
مالی درجوامع انجام شده است؟
با توجه به اینکه اثرات رفتاری آموزش در بلندمدت
قابلمش��اهده اس��ت ،ارزیابی نس��بت ًا کمی از منافع
برنامههای آموزش��ی مالی انجام ش��ده است .در واقع
دادههایی چون تع��داد س��رمایهگذاران جدید ،وجوه
تازهوارد به بازار توسط سرمایهگذاران حقیقی ،کاهش
ش��کایات از کارگزاران ،ش��رکتها و ب��ورس ،واکنش
سهامداران حقیقی به شایعات و تصمیمگیری آنها در
ش��رایط هیجانی ب��ازار (صفه��ای خرید ی��ا فروش)
بهسختی میتوانند تغییرات رفتاری دورههای آموزشی
رانشاندهندوتعریفمعیارهاییمناسبجهتارزیابی
آموزشها یکی از چالشهای این حوزه است؛ بنابراین
در حال حاضر تمرکز بر تعداد ش��رکتکنندگان در هر
دوره آموزش مالی اس��ت .در حال حاض��ر معیارهایی
همچون رش��د تعداد ش��رکتکنندگان ،نشریات مورد
درخواس��ت ،مراجع��ه ب��ه تارنماها ،پوش��ش خبری و
تقاضاهای آموزش قابل اس��تفاده اس��ت .این معیارها
میتواند تصویری از سطح س��واد مالی جامعه ترسیم
کنند و برای اولویت بندی برنامهها 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 گرفتهاند؟
در ای��ران دس��تاندرکاران اصلی آم��وزش مالی،
سازمان بورس و اوراق بهادار ،بورس اوراق بهادار تهران،
کانون نهادهای س��رمایهگذاری ،کان��ون کارگزاران،
جامعه حسابداران رسمی ایران ،انجمن مدیران مالی
حرفهای ،انجم��ن حس��ابداران خبره ای��ران ،انجمن
حس��ابداری ایران و دیگر کانونه��ای حرفهای مرتبط
هستند و هریک از آنها تالش میکنند آموزش مالی را
در س��طوح ابتدایی ،میانی و پیش��رفته و در حوزههای
مختلف ارائه کنند.

طرحهای آم��وزش مال��ی باید
شامل ابزارهای عمومی باشند
کهمیزانآگاهیازنیازبهارتقای
درکازموضوعاتوریسکهای
مالیرا افزایشدهد.

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 بهدلی��ل عظم��ت کار آم��وزش و
ضرورتهای ناشی از واگذاری سهام عدالت و واگذاری
س��هام به کارکنان دولت ،در بورس اوراق بهادار تهران
مشارکت با دیگر ارگانها مورد توجه قرار گرفت .بر این
اساس به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست
جمهوری پیشنهاد شد که با توجه به طرحهای واگذاری
سهام به کارکنان دولت ،آموزش مفاهیم بازار سرمایه به
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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کارکن��ان بهعنوان یک��ی از الزام��ات دورههای ضمن
خدمت گنجانده شود .با آموزش و پرورش برای انتشار
مطالب مالی در نش��ریههای رش��د هماهنگ شد و در
رابطه با آموزش کودکان در قالب کتابهای داستانی با
یکی از انتشارات باتجربه تفاهم شد .با سازمان آموزش
فنی و حرف��های نیز در مورد برگ��زاری دورههای فنی و
صدور گواهینامههای آموزشی مذاکره شد ،ضمن اینکه
پیش��نهاد شد تا ش��بکه آموزش صدا و سیما نیز در این
خصوص اقداماتی انجام دهد.

ارائه س��طوح آموزشی مناسب
برای شهروندان در تمام مراحل
زندگیمیتواندبرایهمهسنین
وسطوحدرآمدیسودمندباشد.
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بهعن��وان آخرین پرس��ش ،از نظر ش��ما مزایای
اقتص��ادی و اجتماع��ی ارائ��ه آموزشه��ای مالی
چیست و چه تأثیری بر کیفیت زندگی افراد خواهد
داشت؟
ارائه س��طوح آموزشی مناسب برای شهروندان در تمام
مراح��ل زندگی میتواند برای همه س��نین و س��طوح
درآمدی س��ودمند باشد .این موضوع برای کل اقتصاد
وجامعه نیز مفید اس��ت .بهطور معمول ،آموزش مالی
باید بهعنوان مکمل حمایت کافی از سرمایهگذاران و
پاسخگویی مسئوالنه ارائهکنندگان خدمات مالی در
نظر گرفته شود .البته آموزش تنها راه درمان عدم تقارن
اطالعاتی بین سرمایهگذاران و ارائهدهندگان خدمات
(ناشران) نیست اما در هر صورت بر آن مؤثر است.
مزایای آموزش برای افراد این اس��ت ک��ه آموزش مالی
میتواند به کودکان کمک کند تا مفاهیمی چون ارزش
پول ،بودجهبندی ،پسانداز و سرمایهگذاری را دریابند.
آموزش میتواند به دانشآموزان و جوانان مهارتهای
مهم برای یک زندگی مستقل را بدهد .به بزرگساالن
در برنامهری��زی رویدادهای مهم زندگ��ی مانند خرید
مس��کن کم��ک ک��رده و ش��هروندان را ب��رای واکنش
بهتر به رویدادهای پیشبینینش��ده و سرمایهگذاری
عاقالنه و پسانداز برای دوران بازنشستگی آماده کند.
همچنین آموزش به مردم کمک میکند تا در دام خدعه
و نیرنگهای مالی نیفتند .کس��ی که مس��ائل مالی را
درک کند ،انتخاب بهتری متناسب با نیازهایش خواهد
داش��ت و در نتیجه دادگاهه��ا و دیگر مراج��ع قانونی
اربابرجوع کمتری خواهند داشت.
مزایای آم��وزش برایجامع��ه و اقتصاد نیز این اس��ت
که آم��وزش عموم مردم حت��ی طبقات کمدرآم��د را به
برنامهریزی و پسانداز بخش��ی از درآمدش��ان تشویق
میکند .موضوعی که در سیاستهای کلی اصل 44
نیز موردتوجه است.
از طرفی آموزش میتواند به ثبات مالی کمک کند ،زیرا
افراد آموزشدیده انتخابهای درستتری دارند و کمتر

از هیجانات و التهابات متأثر میش��وند ،همچنین نرخ
نکول آنها در خرید س��هام و دریافت وام کمتر است و
سرمایهگذاریهای متنوعتر و امنتری انجام میدهند.
آنها محصوالت مناسبتر ،ارزانتر و بهتری راجستجو
میکنند و از این طریق محرک کارایی در صنعت مالی
و بهبود رفاه اقتصادی از طریق افزایش رقابت و نوآوری
میشوند و تقاضای بهبود در کیفیت و تنوع را دارند.
ش��هروندانی که ب��ه س��رمایهگذاری در بازار س��رمایه
اطمینان دارند ،نقدینگی بیشتری را برای بازار فراهم
میکنند و با خری��د اوراق به��ادار در عرضههای اولیه
و ش��رکت در افزایش س��رمایه ش��رکتها به تش��کیل
س��رمایه که یکی از عناص��ر کلیدی رش��د اقتصادی و
افزایش اش��تغال اس��ت ،کمک میکنند .سازمانها و
کانونهای س��رمایهگذاران نیز که آگاهی مالی دارند
و بهنحوه مناس��ب سازماندهی شدهاند ،وزن سیاسی
قابلتوجهی در فرآیند تدوین مقررات خواهند داشت و
میتوانند نفوذ صنعت مالی را در مقرراتگذاری کاهش
دهند؛ بنابراین ،آموزش سرمایهگذاران بر کل اقتصاد و
جامعه تأثیرگذار خواهد بود.
دكتر سعید فالحپور ،عضو هیئت علمی دانشگاه
تهران
در ابت��دا ،اگر موافق هس��تید برای خوانندگان
محترم ماهنامه یک تعریفجامع 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 میتوان گف��ت که تعریف واحدی از آن
وجود ندارد .بررسیها نش��ان میدهد اهمیت ویژه به
موضوع «س��واد مالی» به اواخر دهه  90و بهخصوص،
سالهای  2000میالدی در کشور آمریکا بر میگردد.
درواق��ع وقوع بحران و رکود بزرگ اقتصادی و ش��رایط
س��خت مالی حاکم بر اقتصاد خانوارها طی سالهای
مذک��ور ،نقش مهم��ی در توجه وی��ژه به مقوله س��واد
مالی داش��ته اس��ت ،چراکه در ش��رایط بهوجودآمده،
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 .بهطوریکه 1PACFLدر سال ،2008
بهصورت مستقیم با فرمان اجرایی رئیس جمهور وقت
آمریکا شکل گرفت .بر اساس تعریفی که در  PACFLاز
سواد مالی ارائه شده« ،سواد مالی ،توانایی بهکارگیری
دانش و مهارت بهمنظور مدیریت مؤثر منابع مالیجهت
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دستیابی به رفاه مالی در طول زندگی است».
در سطح بینالمللی ،یکی از تعاریفجامع برای سواد
مالی ،توس��ط 2OECDارائه شده اس��ت .این نهاد در
س��ال  2005میالدی ،س��واد مالی را اینگونه تعریف
میکند« :فرایندی که طی آن سرمایهگذاران و فعاالن
بازارهای مال��ی ،درک خ��ود را از مفاهیم و محصوالت
مالی ارتقا میدهند .همچنین،جهت آگاهی بیش��تر
از ریس��کها و فرصتهای مالی ،انج��ام انتخابهای
آگاهانه ،آشنایی با مراکزی که میتوانند از آنها کمک
بگیرند و انجام سایر اقدامات مؤثر برای بهبود رفاه مالی،
مهارته��ا و اعتمادبهنف��س الزم را از طریق اطالعات،
آموزش و مشاوره بیطرف ،کسب میکنند».
همانطورکهمیبینیم،تعریفارائهشدهتوسطOECD
در س��ال  2005می�لادیجامع ،اما اندک��ی پیچیده
است OECD .در سال  2020میالدی تعریفی موجزتر
در عین حالجامعتر ،از س��واد مالی به این شرح ارائه
داد« :مجموعهای از رفتارها ،نگرشها ،آگاهی ،دانش
و مهارتهای مالی که برای اتخاذ تصمیمات درس��ت
مالی و درنهایت دس��تیابی به رفاه مالی الزم هستند».
همانطور که مش��اهده میش��ود ،تعریف ارائهشده با
وجودی که از پیچیدگی کمتری برخوردار است اما یک
نکته بس��یارجالبتوجه دارد و این است که در تعریف
جدید  OECDاز سواد مالی« ،نگرش» و «رفتار» افراد به
این تعریف افزوده شدهاند.
البته همانطور که گفته ش��د تعاریف بسیاری از سواد
مالی توسط افراد و سازمانهای مختلف صورت گرفته
اس��ت .با وجود اینکه یک بررس��ی در این زمینه نشان
داده اس��ت که تقریب ًا  30تعریف مختلف از سواد مالی
وج��ود دارد ،اما میتوان گفت وجه اش��تراک بیش��تر
آنها در «کس��ب دانش ،آگاهی و مهارتهای مالی»،
«توانایی بهکارگی��ری آنها در اخذ تصمیمات مالی» و
نهایت ًا «دس��تیابی به رفاه مالی» است .در تعریفهای
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
میشود ،این است که منظور از «دانش» در سواد مالی
چیست؟ در همین رابطه  ،برخی محققین از این منظر
به سواد مالی پرداختهاند و به سؤال فوقالذکر پاسخ
دادهاند .بر اس��اس یافتههای این محققین ،س��واد
مالی ش��امل کس��ب دانش و مهارتهای الزم برای
اتخاذ تصمیمات درس��ت در خصوص سرفصلهایی
از قبیل «برنامهریزی و بودجهبندی مالی»« ،اخذ وام
و تس��هیالت مالی»« ،پسانداز»« ،سرمایهگذاری» و
«ریسک و بازده» است .برخی محققین به  5سرفصل

ذکرش��ده ،مباحث کس��ب دانش در مواردی مانند
«بیمه» و «مالیات» را نیز اضافه کردهاند.
 OECD/ INFE3در سال  2020میالدی 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» اندازهگیری کردند.
همانطور که در تعریف سواد مالی مطرح شد ،ازجمله
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 پسانداز یا مصرف
کردن»« ،داشتن نگرش کوتاهمدت 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 معمو ًال مطرح
میشوند ،مواردی مانند سواد مالی دیجیتال ،قابلیت
مال��ی ،میزان آس��یبپذیری مالی ،دسترس��ی مالی،
مقاومت مالی ،ان��واع مهارتهای مالی و س��طح رفاه
مالی.

ازجمله موارد اثرگذار بر س��واد
مالی«،نگرشمالی»افراداست.
در این خصوص ،مباحثی چون
«نح��وه نگرش افراد نس��بت به
پ��ول»« ،تعیی��ن اولوی��ت میان
پسان��داز ی��ا مصرف ک��ردن»،
«داش��تن نگرش کوتاهمدت یا
بلندمدت»و«نوعنگرشنسبت
به انواع ایجاد درآمد در زندگی»
بسیاراثرگذارخواهدبود.

به نظر ش��ما وجود چه عواملی سبب شده است
که امروزه نیاز به فراگیری س��واد مالی بیشازپیش
در بین افراد مختلف ایجاد شود؟
بهط��ور کل��ی ،هر ف��ردی در ط��ول زندگ��ی خود
تصمیمات مهمی اتخاذ میکند که پیامدهایی مالی به
دنبال دارند .با توجه ب��ه این موضوع که تصمیماتی از
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران

33

پرونده ویژه

وج��ود س��واد مال��ی کاف��ی و
پایبندی به اص��ول آن میتواند
از اغوای افراد در خصوص انجام
س��رمایهگذاریهای بهظاه��ر
رؤیایی و تضمینش��ده ،آنهم
ب��دون توجه به میزان ریس��ک
پذیرفتهشده،جلوگیریکند.
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این دس��ت میتوانند س��طح رفاه مالی اف��راد یا حتی
خانوادهها را بهشدت 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 نگرشه��ا ،دانش ،مهارته��ا و رفتارهای مالی
صحیح ،ممکن اس��ت با اخذ تصمیماتی نامناسب ،به
آینده خود و خانوادهش��ان بهش��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،جنبههای
متفاوتی دارند .بنابراین بهطور 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 ،بهمنظور
دستیابی به رفاه و آزادی مالی است.
ت در حوزه فناوری و ازجمله
البته عواملی مانند پیشرف 
پیشرفت در حوزه فناوریهای مالی معروف به فینتک،
همچنیناقتصادومالیدیجیتال،پیچیدهشدنبازارها
و ابزارهای مالی ،پیچیده شدن روشهای سوءاستفاده
و کالهب��رداری و نی��از ب��ه مراقب��ت در مقاب��ل آنها،
پدیدههایی مانند پاندمی کووید  ،19تغییر در قوانین
و مق��ررات مرتبط ب��ا بازارهای مالی ،س��رمایهگذاری،
بیمه و مالیات و افزایش اش��تیاق افراد ب��ه پسانداز و
س��رمایهگذاری نیز بر اهمیت س��واد مالی افزودهاند.
وجود سواد مالی کافی و پایبندی به اصول آن میتواند
از اغوای افراد در خصوص انجام س��رمایهگذاریهای
بهظاهر رؤیایی و تضمینش��ده ،آنه��م بدون توجه به
میزان ریسک پذیرفتهشده،جلوگیری کند.
در برخ��ی از اقتصادها ،اهمیت س��واد مال��ی عالوه بر
موارد باال با توجه به ش��رایط ویژهای ک��ه در زمانهای
مختلف پیش میآید دوچندان میشود .بهعنوان مثال
همانطور که اشاره ش��د ،در کشور آمریکا سطح سواد
مالی بهط��ور وی��ژه در دوره رکود بزرگ در س��الهای
 2000می�لادی اهمیت خاصی پیدا کرده اس��ت .در
همین خصوص ،قطع ًا الزم اس��ت ارتقای س��طح سواد
مالی ب��رای سیاس��تگذاران ،دول��ت و خانوادهها در
کش��ورمان که از نظر اقتصادی دورهه��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 سیاستگذاری و حمایتی
حاکمیت و دولتها 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 ،بهس��رعت به
سمت فقیر ش��دن پیش خواهند رفت ،فقیر شدنی که

با توجه به نرخهای تور م کنونی ،بهراحتی قابل جبران
نیست .بهعبارتدیگر میتوان گفت متأسفانه با وجود
ش��رایط اقتصادی حاکم بر کشور که نرخ تور م باال یکی
از خصوصی��ات بارز آن اس��ت ،بدون تمرک��ز بر ارتقای
سطح سواد مالی و هدایت افراد به انجام سرمایهگذاری
مناس��ب ،س��طح رفاه مالی خانوادهها روند نامطلوبی
یو
خواهد داشت ،بهویژه چنانچه سیاستهای جبران 
پوششهای حمایتی نیز به اندازه کافی وجود نداشته
باش��د ،موضوعی که به افزایش شکاف طبقاتی منجر
خواهد شد.
الزم اس��ت که خانوادهها دانش کافی را در مورد نحوه
ایجاد درآمد ،نوع و نحوه هزین��ه کردن ،تعیین اولویت
در مخارج مربوط به خانواده و پسانداز ،نحوه استفاده
درست از تس��هیالت و افزایش میزان داراییهای خود
از طریق انجام س��رمایهگذاری 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 حالتهایی اس��ت که  )1افراد برای دیگران
کار کنند و حقوقبگیرند (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 حقالزحم��ه دریافت
کنند (خویشفرمایی مانند فعالیتهای مش��اورهای و
 )3 ،)...افراد با ایجاد کس��بوکار مناس��ب شرایطی را
ایجاد کنند که دیگ��ران برای آنها کار کنند و از منافع
آن کسبوکار اس��تفاده کنند (کارآفرینی) و یا  )4افراد
با انجام س��رمایهگذاریهای صحیح ،به بیان عامیانه،
پولشان برایش��ان کار کند و از منافع آن بهرهمند شوند
(انجام سرمایهگذاری) .البته این امکان نیز وجود دارد
که از ترکیبی از  4مورد باال استفاده کنند.
نکته مهم این است که باید بپذیریم همه افراد کارآفرین
نخواهند ش��د و یا امکان خویشفرمایی برای همگان
وجود نخواهد داش��ت ،ام��ا فارغ از اینک��ه درآمد فرد از
کدامیک از س��ه مورد اول کسب شده باشد ،الزم است
که همه تالش کنند تا س��واد مال��ی الزم را برای انجام
س��رمایهگذاری صحیح (مورد چهارم) ،کس��ب کنند.
در واقع ،م��ورد چهارم که در ذیل آن پول برای افراد کار
میکند ،در رابطه با س��ه مورد دیگر ،مش��ترک است و
خ تور م باال الزم اس��ت که در
بهوی��ژه در اقتصادی ب��ا نر 
کان��ون توجه قرار بگی��رد ،در غیر این ص��ورت ،ممکن
است بخش عمدهای از نتایج فعالیتهای مالی افراد،
در مدتزمان ناچیزی نابود شود .درواقع الزم است که
خانوادهها خودش��ان را به ان��واع مهارتها و همچنین
دانشی که میتواند منابع مالی آنها را در زمان مناسب
در برابر افزایش نرخ تورم مصون کرده ،همچنین قدرت
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خریدش��ان را حفظ کند و حت��ی افزایش دهد ،تجهیز
کنند .البته نباید این نکته را نادیده گرفت که قطع ًا قبل
از انجام سرمایهگذاری صحیح ،باید منابع مالی مازادی
برای تخصیص به آن وجود داش��ته باشد ،بهاینترتیب
مج��دداً به ای��ن موض��وع برمیگردی��م که بای��د تمام
جنبههای سواد مالی را که شامل دانش و مهارتهای
الزم برای برنامهریزی مالی ،مدیریت هزینهها ،درست
خرج کردن ،پسانداز و اس��تفاده درست از تسهیالت
میشود ،به دست آوریم .همانطور که در ابتدای گفتگو
نیز اشاره کردم ،این نوع از سواد برای سنین مختلف و
به روشهای متفاوت ،الزم است.
اجازه بدهید در باب سرفصلهای مطرحشده مثالهای
ملموستری از زندگی روزمره افراد مطرح کنم .بهعنوان
مثال در باب «مدیری��ت هزینهها» ،بنده خانوادههایی
را دی��دهام که اگرچه هنوز موفق به خریداری مس��کن
نشدهاند ،اما در مورد انواع پوشاک و یا برخی مایحتاج،
اصرار بر استفاده از برندهای خاص و گرانقیمت دارند.
ب��ه خاطر دارم که طی معاش��رتی که ب��ا یکی از همین
خانوادهها در م��ورد مدیریت هزینهها داش��تم،طبق
محاسباتی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که اگر
آنها در چند سال گذشته بهجای اصرار بر هزینههای
خاص ،از امکاناتجایگزین استفاده کرده و منابع مالی
مازادی که برایش��ان باقیمانده بود را س��رمایهگذاری
کرده بودند ،اکنون میتوانستند صاحبخانه 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��مانداز روشنی از خرید مسکن .نمونه
دیگر ،عدم استفاده بهموقع و درست از تسهیالت است.
شاید باورکردنی نباشد اما خانوادههایی را میشناسم
که فقط ب ه دلیل ترس از عدم پرداخت بهموقع اقساط،
موقعیتهای مناسب سرمایهگذاری را از دست دادهاند
در حالی که وقتی با هم بررس��ی و محاس��به کردهایم،
دریافتهایم که ریسکی از این بابت وجود نداشته است!
اما در حال حاضر دیگر امکان انجام آن سرمایهگذاری
وجود ندارد و فقط حسرت آن باقی مانده است.
وضعیت سواد مالی در کشور را چگونه ارزیابی
میکنید؟
معمو ًال برای بررسی سطح سواد مالی در کشورها با
استفادهازروشهایعلمی،تحقیقاتپیمایشیصورت
میگیرد .تاجایی که بنده اطالع دارم ،در داخل کشور
درزمینهسطحسوادمالیتحقیقاتیجدیومشابهآنچه
بهصورت بینالمللی انجام میشود ،انجام نشده است.
در حالی که در سطح بینالمللی ،وضعیت سواد مالی

کشورها معمو ًال توسط نهادهایی چون  OECDو S&P
بررسی میشود ،در آخرین بررسی منتشرشده توسط
 OECDک��ه در س��ال  2020میالدی ص��ورت گرفته،
کشور ما پوشش داده نشده است ،اما در بررسی کهS&P
برای بررسی سطح سواد مالی در بین بزرگساالن انجام
داده است ،س��طح س��واد مالی در بین بزرگساالن در
کش��ور ما  20درصد برآورد شده اس��ت .در این بررسی
متوسط سطح س��واد مالی بزرگساالن در سطحجهان
 33درص��د ،در اقتصاده��ای پیش��رفته  55درصد ،در
اقتصادهای در حال رشد  28درصد و در میان مردان و
زنان به ترتیب  35درصد و  30درصد برآورد شده است.
تاکن��ون چه اقدامات مفی��دی درجهت ارتقای
سطح سواد مالی در کشور انجام شده است؟
با توجه به اهمیت موضوع س��واد مالی ،معمو ًال در
کش��ورهای مختلف اقدامات مهمی در س��طوح کالن
برنامهری��زی و البته پیگیری میش��ود .بهعنوان مثال
همانط��ور که گفته ش��د ،در مورد کش��ور آمریکا نهاد
مربوطه در س��ال  2008میالدی و مس��تقیم ًا با فرمان
اجرایی رئیسجمهور وقت آمریکا ش��کل گرفته است.
بهطور معمول ،اقدامات در حوزه ارتقای س��واد مالی یا
ناظر بر تعیین نهادهایی بهعنوان متولی اقدامات الزم
جه��ت افزای��ش س��طح س��واد مال��ی هس��تند و یا بر
برنامههایی ب��رای ارائ��ه آموزشهای الزم در س��طوح
مختلف ،از زمان کودکی تا بزرگسالی داللت دارند؛ در
اقدامات مربوط به دسته دوم ،نقشهایی برای ارتقای
سواد مالی در هر کدام از نهادها و دستگاههای مرتبطی
که از قبل وجود داشتهاند ،تعیین میشود.
از چند س��ال گذش��ته تاکن��ون ،پس از دانش��گاهها و
مؤسسات آموزشی دولتی و غیر دولتی ،بیشترین تالش،
پیگیری و اقدام��ات صورتگرفته 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 عمدت ًا شامل برگزاری
کارگاهها و دورههای آموزشی و انواع مسابقات ،بازیها و
شبیهسازها ،انتشار کتب و مقاالت آموزشی ،آزمونهای
حرفهای ،آزمونهای قبل از شروع به معامالت ،ارسال
پیامهای آموزشی ،برپا کردن نمایشگاههای تخصصی
و فرهنگسازیهای استان به استان بوده است.
الزم به ذکر اس��ت که در س��طح کالن« ،مجلس شورای
اسالمی» میتواند 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��گاهها و مؤسسات
آموزش��ی دولتی و غیر دولتی،
بیش��ترین ت�لاش ،پیگیری و
اقدام��ات صورتگرفت��ه برای
ارتق��ای س��طح س��واد مالی در
س��طح کالن توس��ط مجموعه
بازار سرمایه (س��ازمان بورس و
اوراقبهاداروارکانبازارسرمایه)
انجامشدهاست.

نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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بازار اوراق بهادارجمهوری اس�لامی ایران» برای اولین
بار مادههایی را به این موضوع اختصاص داده اس��ت.
در ماده  5این طرح ،سازمان بورس و اوراق بهادار ،بانک
مرکزی و بیمه مرکزی مکلف شدهاند با همکاری سازمان
صدا و س��یما ش��یوهنامهای را برای ارتقای دانش مالی
جامعهتدوینکردهوجهتتصویببهشورایعالیبورس
پیشنهادکنند.همچنین،درتبصرههایاینمادهتأمین
منابع مالی الزم در این خصوص توسط سازمان برنامه و
بودجه و سازمان بورس و اوراق بهادار ،پیشبینی شده
است.درماده 6اینطرح،دبیرخانهشورایعالیانقالب
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  7این طرح که میتواند بهصورت
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 وجهت
تصویب به شورای عالی بورس پیشنهاد دهد.
مهمترین رکن ارتقای سواد مالی،
ارائهآموزشهایالزمبرایردههای
سنیمختلفاست.بنابراین،یکی
ازمهمترینپیشنهادها،گنجاندن
آموزشه��ایکاربردیمتناس��ب
در مقاط��ع تحصیل��ی مختلف از
دبستانتادانشگاهاست.
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جنابعالی در زمینه تقویت سواد مالی در کشور
چه پیشنهادهایی دارید؟
به نظر میرسد که در رابطه با آنچه گفته شد ،در کنار
موارد فوقالذکر جای یک کارگروه یا کمیته دائمی در
سطح کالن برای تدوین استراتژیهای مربوط به سواد
مالی و پایش و بهروزرسانی آن خالی باشد که این مورد
میتواند در طرح پیشنهادی مجلس شورای اسالمی،
دی��ده ش��ود؛ چراکه س��اختارهای ذکرش��ده در طرح
پیش��نهادی ،موقت هس��تند و به همین دلیل ،پس از
تدوین اسناد یا دستورالعملها ،وظایف آنها به اتمام
میرسد .در همین رابطه ،در بسیاری از کشورها معمو ًال
یک نهاد یا کمیتهای دائمی ،مسئولیت تدوین ،پایش و
بهروزرسانی اس��تراتژیها را بر عهده دارد .این کمیته
میتواند زیر نظر شورای عالی انقالب فرهنگی یا یکی
از وزارتخانههای مرتبط ب��وده و اعضای آن نمایندگان
دستگاههای مربوطه باشند.
همچنی��ن ،همانطور که مش��خص اس��ت مهمترین
رکن ارتقای س��واد مالی ،ارائه آموزشه��ای الزم برای
ردههای سنی مختلف است .بنابراین ،یکی از مهمترین
پیشنهادها ،گنجاندن آموزشهای کاربردی متناسب
در مقاط��ع تحصیلی مختلف از دبس��تان تا دانش��گاه
است .در خصوص ارائه آموزشهای الزم ،باید توجه شود
که الزم است آموزشهای مزبور در عین کاربردی و مفید
بودن ،برای ردههای سنی مختلف ،جذاب نیز باشند.
بهعنوان مثال ،برای ردههای سنی پایینتر میتوان از

انواع بازیها و داستانها نیز بهره برد .همچنین ،در این
راستا استفاده از ظرفیتهای سایر دستگاههای متولی
فرهنگ کشور (غیر از سازمان صدا و سیما) و شبکههای
اجتماعی میتواند بسیار کمککننده باشد.
برخی اقدامات دیگر میتواند شامل .1انجام طرحهای
تحقیقات��ی ارتق��ای س��واد مال��ی در جامعه توس��ط
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی با حمایت دستگاههای
مربوط��ه؛  .2در نظ��ر گرفتن آموزشه��ای الزمجهت
ارتقای سواد مالی برای کارکنان دستگاههای دولتی و
عمومی غیردولتی؛  .3در نظر گرفتن انگیزههایی برای
بنگاههای اقتصادیجهت آموزش و ارتقای سواد مالی
کارکنانش��ان؛ .4راهاندازی پورتالجامع ارتقای سواد
مالی تحت نظارت یکی از دس��تگاههای مربوطه برای
آموزشگیرندهها و آموزشدهندهها (ازجهت دسترسی
ب��ه بهتری��ن و بهروزترین مناب��ع)؛ .5تعیی��ن حداقل
سرفصلهای موردنیاز ،محتوا و ابزار مناسب مربوطه در
خصوص سواد مالی برای گنجاندن در مقاطع مختلف
تحصیلی؛ و  .6اس��تفاده کارآمد از فناوری اطالعات و
دیجیتال در پیشنهادهای ارائهشده باشد.
درباره نقش و اهمیت سواد مالی در بازار سرمایه
برایمان بگویید.
همانطور که قب ً
ال گفتم ،یک��ی از مهمترین ابعاد
س��واد مال��ی ،داش��تن دان��ش و مه��ارت الزم ب��رای
سرمایهگذاری است .درواقع با سرمایهگذاری صحیح،
نهتنها میتوان ریس��ک ناش��ی از افزایش ن��رخ تورم را
پوش��ش داد بلکه میتوان به سطح خوبی از رفاه مالی
رسید ،به گونهای که افراد بتوانند بهتدریج بخش مهمی
از درآمد خود را از طریق سرمایهگذاری به دست آورند و
در نتیجه به چی��زی فراتر از رفاه مال��ی ،یعنی آزادی و
استقالل مالی برسند.
مج��دداً تأکید میکنم که در اقتصادی ش��بیه کش��ور
م��ا ،موضوع پسان��داز و س��رمایهگذاری در داراییها
موضوعی بسیار حیاتی است .از طرفی یکی از مهمترین
فرصتهای س��رمایهگذاری ،س��رمایهگذاری در انواع
ابزاره��ای موج��ود در بازار س��رمایه اس��ت ک��ه از بین
آنها ،سرمایهگذاری در س��هام شرکتها بیش از همه
موردتوجه است .در همین رابطه ،انجام سرمایهگذاری
در سهام ش��رکتها ،به تحقیق و بررسی نیازمند است
تا بتوان بهموجب آن از تصمیمات اش��تباه مالی پرهیز
کرد و احتمال موفقیت را افزایش داد .س��رمایهگذاری
در س��هام ،به آگاهی و دانش در م��ورد مفاهیمی چون
«ریسک» و «بازدهی»« ،اصول سرمایهگذاری صحیح»،
«فه��م صورته��ای مال��ی»« ،ش��ناخت ش��رکتها و

پرونده ویژه
محصوالت آنها»« ،ان��واع حقوق مالکانه»« ،آش��نایی
با انواع اطالعیههای ش��رکتها»« ،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�لامی» و ابزارهای آن اهمیت زی��ادی دارد .در نبود
دانش و آگاهی الزم در خصوص سرمایهگذاری ،احتمال
اینکه ثروت فرد بهموجب اخذ تصمیمات اشتباه نهتنها
افزایش پیدا نکند بلکه با زیان هنگفتی مواجه ش��ود،
بهش��دت افزایش مییابد .همچنین ،نبود سواد مالی
در بازار س��رمایه ،احتمال گرفتار ش��دن در طرحهای
کالهبردارانه و متقلبانه را نیز باال میبرد.
 IOSCO4و  OECDدر س��ال  2019می�لادی ط��ی
گزارش��ی مش��ترک ،س��رفصلهای مرتب��ط با س��واد
مال��ی موردنی��از س��رمایهگذاران در ب��ازار س��رمایه را
ارائ��ه کردهان��د .در ای��ن گ��زارش ،هفت م��ورد اصلی
برای س��واد مالی مطرح ش��ده اس��ت که عبارتاند از:
«اص��ول و مفاهیم پایه س��رمایهگذاری»« ،ویژگیهای
ان��واع ابزاره��ای س��رمایهگذاری»« ،فراین��د خری��د و
ف��روش ابزارهای س��رمایهگذاری»« ،نح��وه مدیریت و
پایش س��رمایهگذاریها»« ،حقوق و مس��ئولیتهای
س��رمایهگذار»« ،تورشهای رفتاری مؤثر بر تصمیمات
س��رمایهگذاری» و نهایت�� ًا «روشه��ای کالهبرداری و
تقل��ب در س��رمایهگذاری» IOSCO .و  OECDدر این
گزارش هفت مورد مذکور را از سه بعد «آگاهی و دانش»،
«مهارته��ا و رفتاره��ا» و نهایت�� ًا «نگرشه��ا ،اعتماد و
انگیزهها» موردبررس��ی قرار داده و در م��ورد هرکدام،
مثالهایی ارائه کردهاند.
اگر پیرامون سواد مالی و ارتباط آن با بازار سرمایه
س��خن ناگفتهای دارید میتوانید ب��ا خوانندگان
ماهنامه مطرح بفرمایید.
عالقهمند هستم که در خصوص سواد مالی در بازار
سرمایه ،به چند موضوع مهم دیگر اشاره کنم .موضوع
اول ،در رابطه با روش انجام س��رمایهگذاری اس��ت که
میتوان��د بهصورت مس��تقیم و یا غیرمس��تقیم صورت
بگی��رد .در روش مس��تقیم ،افراد ش��خص ًا ب��ه تحلیل،
انتخاب و س��رمایهگذاری در سهام اقدام میکنند و در
روش غی��ر مس��تقیم ،منابع خ��ود را در اختیار مدیران
صندوقهای سرمایهگذاری دارای مجوز قرار میدهند
(آنها ی��ا در قال��ب صندوق س��رمایهگذاری یا س��بد
اختصاصی ،سرمایهگذاری را انجام میدهند و در قبال
خدمات ارائهشده به س��رمایهگذاران ،کارمزد دریافت
میکنند) .گفتنی اس��ت که س��رمایهگذاران حتی با

انتخاب روش دوم نیز از س��واد مالی بینیاز نیس��تند،
البته عمق و سطح دانش موردنیاز ،متفاوت خواهد بود.
موضوعبسیارمهمدیگر،پیرامونموضوعنهادینهسازی
نوع نگرش افراد به مقوله سرمایهگذاری در بازار سرمایه
و بهطور ویژه ،سرمایهگذاری در سهام شرکتها است،
درواقع بنده میخواه��م در این رابطه ب��ه نکتهای که
بهصورت عملیاتی کمتر موردتوجه قرار گرفته اس��ت،
اشاره کنم .عمدت ًا اولین توصیهای که متخصصین بازار
س��رمایه برای افراد غیر حرفهای در بازار سرمایه دارند،
این است که برای سرمایهگذاری روش غیر مستقیم را
انتخاب کنند ،ام��ا از دیدگاه بنده ،موضوع نوع نگرش
به س��رمایهگذاری در س��هام که باید بلندمدت باشد،
نس��بت به موضوع انتخ��اب روش س��رمایهگذاری در
اولویت اس��ت؛ زیرا اگر این نگرش وجود نداشته باشد،
حتی س��رمایهگذارانی که روش غیرمستقیم را انتخاب
میکنند ،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��رمایهگذاری
مس��تقیم در بورس نیس��ت ،بلکه صرف ًا به دنبال تأکید
بر این نکته هستم که داشتن نگرش بلندمدت حتی از
انجام سرمایهگذاری غیرمستقیم نیز مهمتر است که در
ادامه بیشتر توضیح میدهم.
داش��تن نگرش بلندمدت در سرمایهگذاری ،به معنای
پرهیز افراد غیر حرفهای از انجام معامالت پیدرپی به
دلیل نوسانات مقطعی است .در واقع ،انجام معامالت
( ،)Tradingموضوعی متفاوت از مقوله سرمایهگذاری
اس��ت و افرادی که حرفه و ش��غل آنها انجام معامالت
کوتاهمدت با توجه به نوس��انات مقطعی نیس��ت ،الزم
است برای افزایش احتمال موفقیت در سرمایهگذاری،
ضمن کس��ب حداقل دانش عمومی بازار س��رمایه ،در
ابتدا پسانداز کرده و بعد از بررس��ی و تحقیق با کسب
راهنمایی از متخصصین این حوزه و یا نهادهای مالی
دارای مجوز ،نسبت به سرمایهگذاری در سبدی از سهام
ارزش��مند یا صندوق س��رمایهگذاری موردنظر ،اقدام
کنند (از نظر بنده ،س��رمایهگذاری غیرمستقیم ،بهتر
و کارآمدتر 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
سرمایهگذاری ،میتواند در مقاطع مختلف و در شرایط
مناسب،تکرارشود،یعنیمیتوانمیزانسرمایهگذاری
را در طول زمان و حتی در مقاطع ثابتی افزایش داد .به
بیانی دیگر ،این نگرش همان نگرشی است که معمو ًال
افراد در س��رمایهگذاری بر روی داراییهایی چون طال
و زی��ورآالت نیز ب��ه کار میگیرند ،چراکه ف��ردی که به

در نب��ود دان��ش و آگاه��ی الزم
در خص��وص س��رمایهگذاری،
احتم��ال اینک��ه ث��روت ف��رد
بهموجباخذتصمیماتاشتباه
نهتنها افزایش پیدا نکند بلکه
با زیان هنگفتی مواجه ش��ود،
بهشدتافزایشمییابد.

نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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از نظر من ،کس��ب س��واد مالی
مرتب��ط ب��ا فه��م و ش��ناخت
«سیکلهای تجاری» و «فازهای
چهارگانه» بازارهای سرمایه ،به
این دلی��ل که منطبق بر نگرش
بلندمدت هستند ،میتواند در
بهبود عملکرد س��رمایهگذاری
بلندمدت،نقشداشتهباشند.
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سرمایهگذاری در بازار طال اقدام کرده است ،بهندرت با
نوسانات مقطعی بازار ،شروع به انجام معامله و خرید و
فروش میکند .همچنین در بسیاری از موارد خانوادهها
بر طبق عادت ،بخشی از درآمد خود را برای بهرهمندی
در بازههای زمانی  5ساله 10 ،ساله و  ...در قالب طال و
زیورآالت ،پسانداز و سرمایهگذاری میکنند.
گفتنی اس��ت ک��ه در بلندمدت ،همواره بازار س��رمایه
بیشترین بازدهی را داشته اس��ت .زمانیکه نوسانات
مقطعی این ب��ازار را در طول زمان بررس��ی میکنیم،
درمییابیم که حتی ش��دیدترین آنه��ا در زمان خود،
اکنون کوچک به نظر میرسند .بهعنوان مثال ،واقعیت
این است که اگر اکنون نمودار مربوط به نوسانات بازار
سهام در سال  1392را ببینیم ،برایمان چیزی بیش از
یک نوسان کوچک نخواهد بود.
بنابراین ،اگر این نگرش بلندمدت در س��رمایهگذاری
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��رمایهگذاری صورت گیرد،
احتمال موفقیت کاهش مییاب��د ،چراکه تا زمانی که
سرمایهگذاری بلندمدت محور اقدامات فرد قرار نگرفته
باش��د ،فقط بهجای انجام معامالت پیدرپی س��هام،
اقدام به معامالت یا درخواست صدور و ابطال واحدهای
سرمایهگذاری صندوقها خواهد کرد؛ بنابراین توصیه
به انجام س��رمایهگذاری به شیوه غیرمس��تقیم زمانی
مؤثر است که نگرش بلندمدت نیز وجود داشته باشد.
در حقیقت ،بررسیه ا نش��ان میدهند که اصل ساده
«خرید در قیمته��ای پایین و ف��روش در قیمتهای
باال» ،اصلی بس��یار اغواکننده و هیجانانگیز است که
در عمل فقط درصد کمی از س��رمایهگذاران حرفهای
(و نه افراد باسواد مالی عمومی) ،پس از سالها تالش
و ممارست و پایبندی به دانش و اصول مدیریت منابع
مالی ،میتوانند در آن نسبت ًا 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 بهوسیله آن ،ضمن پرهیز از انجام
معامالت متوالی و هیجانات ناشی از نوسانات مقطعی،
س��طح عملکرد س��رمایهگذاری با نگرش بلندمدت را
بهب��ود دهم؟ از نظر من ،کس��ب س��واد مال��ی مرتبط
ب��ا فهم و ش��ناخت «س��یکلهای تج��اری» و «فازهای
چهارگانه» بازارهای س��رمایه ،به این دلیل که منطبق
بر نگرش بلندمدت هستند ،میتواند در بهبود عملکرد
سرمایهگذاری بلندمدت ،نقش داشته باشند.
آخرین نکتهای که مایل هستم در ارتباط با اهمیت سواد
مالی برای س��رمایهگذاران در بازار سرمایه مورد تأکید

بیش��تر قرار دهم ،کمک شایانی اس��ت که سواد مالی
بازار سرمایه میتواند درجلوگیری از مورد سوءاستفاده
قرار گرفته شدن توسط افراد متقلب و کالهبردار داشته
باشد ،چراکه افراد متقلب از فقدان سواد مالی مناسب
سرمایهگذاران بیش��ترین نفع را میبرند .بهطور 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 برنامههای
کالهبرداری و مورد اغوا قرار گرفتن توس��ط اش��خاص
سودجو ،بسیار کاهش مییابد.
دكت��ر محمدرض��ا س��یمیاری ،مدرس دانش��گاه و
پژوهشگر حوزه مالی
از نظر ش��ما واضحترین و ملموسترین تعریفی
که میتوان از سواد مالی ارائه کرد چیست؟
یکی از تعاریف ملموس سواد مالی که در زندگیمان
نیز کاربرد دارد این است که «سواد مالی مجموعهای از
نگرشها ،دانشها ،رفتارها و یا مهارتهایی 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  .1بعد «نگرشها» .2 ،بعد «دانش» و  .3بعد
«مهارته��ا و رفتارها و یا کنشها» میباش��د .منظور از
بعد «نگرشها» نوع نگاه و اندیشه ما نسبت به مفاهیم و
جهان پیرامون است که ازجمله مهمترین مفاهیمی که
در این مورد بررسی میشود مباحث اقتصادی هستند.
اطالعاتیپیراموناینکهنوعنگاهمانسبتبهپولوثروت
چگونه است؟ آیا مال و دارایی را یک امر مذموم میدانیم
یا موردنیاز؟ و این موضوع که پ��ول در نظام زندگی چه
جایگاه��ی دارد؟ همگ��ی در بعد نگرش��ی این تعریف
مطرح میش��وند .مس��ائل پیرامون نحوه صحیح اداره
کردن اموال ،داراییها ،پ��ول و ثروت نیز مربوط به بعد
«دانش» است که بهعنوان یکی از شاخههای آن میتوان
به دانش «س��رمایهگذاری» ،دانش «مدیریت ریسک و
مخاطراتمالی»وهمچنینبهدانش«برنامهریزی»اشاره
کرد .در بعد «مهارتها و رفتاره��ا» نیز به موضوعهایی
در خص��وص بودجهری��زی هر ش��خص ب��رای زندگی
شخصیاش پرداخته میش��ود .درواقع همانطور که
دولتها ،شرکتها و سازمانها با بودجهبندی 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 .بهعنوان مثال هر فرد باید برای
خودش مشخص کرده باشد که مجاز است چه مقدار از
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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 اجراییکردن این فرآیند ،به یک سری
مقدمات و مراحل پیشین نیاز دارد .سؤالی که در ابتدا
دراینباره مطرح میش��ود این است که سه بعد مذکور
در چهجهتی و با چه هدفی دنبال میشوند؟ درجواب
باید گفت این نگرشها ،دانشها و رفتارها به ما کمک
میکنند تا بتوانیم زندگی شخصی خود و خانوادهمان
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 معمو ًال در چند س��رفصل اصلی قابلبررسی
هس��تند که ازجمله آنها میتوان به مؤلفههایی چون
 .1کار و درآمد .2 ،س��رمایهگذاری .3 ،مدیریت اعتبار،
بده��ی و قرض .4 ،مدیریت ریس��ک و بیمه و مخاطرات
زندگی علیالخص��وص مخاطرات مال��ی .5 ،مخارج و
پسان��داز و  .6تصمیمگیری مالی اش��اره کرد .چنانکه
گفته شد مفاهیم و تکنیکهای مختص به هرکدام از این
ششمؤلفهاصلیکههریکنیزسهبعدنگرشی،دانشی،
مهارتی – رفتاری و یا کنشی دارند ،متفاوت است.
از نظر تاریخی ،فرایند ش��کلگیری واژه س��واد
مالی در ادبیات مالی چگونه بوده است؟
اصطالح سواد مالی که امروزه بهکرات به گوشمان
میخورد معادل عامیانه «مدیریت مالی ش��خصی» یا
 Personal financeاست که با رویکردی ترویجی تغییر
یافته است ،یعنی اگر ما  Personal financeرا مقولهای
علمی -پژوهش��ی در نظر بگیریم ،سواد مالیجلوهای
ترویجی از آن قلمداد میشود.
مفه��وم مدیری��ت مال��ی ش��خصی از پی��ش از اینک��ه
اصط�لاح 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 میکنیم که
شامل مدیریت مالی ش��خصی (،)Personal Finance
مدیری��ت مال��ی ش��رکتی (،)Corporate Finance
مالی��ه عموم��ی ( )Public Financeو مالی بینالمللی
()InternationalFinanceمیشودPersonalFinance.
اولینسطحازاینتقسیمبندیاست،بهاینمعنیکههر
شخصی باید بتواند منابع مالی و همچنین مصارف خود
رامدیریتکند؛یعنیاینتواناییراداشتهباشدکهمنبع
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» میشود.
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 ،پسانداز،
سرمایهگذاری ،پرداخت واجبات مالی ،امور خیریه و ...
مطرحمیشوند.
پیش از اینکه مفهوم مالی ش��خصی توسعه پیدا کند،
رشتههای مختلفی مانند «اقتصاد خانواده» و «اقتصاد
مصرفکننده» که با آن ارتباط نزدیکی داش��تهاند ،به
مدت بیش از  ۱۰۰سال در دانشگاههای مطرحجهان
تدریس میش��دهاند .ام��روزه کتابه��ای Personal
 financeاز کاپور 5و گارمن  6دو نمونه از متون علمی در
سطح دانشگاهی هستند که در دنیا در حوزه مدیریت
مالی شخصی شناخته ش��دهاند .همچنین در دنیا در
حال حاضر ،تخصص رش��ته مدیریت مالی شخصی و
برنامهریزی مالی در مقطع دکترا وجود دارد.
اگ��ر بخواهیم دقیقتر و عمیقتر ب��ه عقبه این موضوع
نگاه کنیم پیشینه سواد مالی ،حتی در فرهنگ و تمدن
ایرانی -اس�لامی نیز به صدها س��ال پیش برمیگردد؛
چراکه در تمدن اسالمی معمو ًال کتابهای مختلفی که
توسط اندیشمندان و حکمای اسالمی نوشته شدهاند،
آموزههایی پیرامون سواد مالی و مدیریت مالی شخصی
نیز در بر داشتهاند.
از طرفی در طبقهبندی 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 کلیجسم ،کیهانشناسی ،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��تههای مختلف��ی مانن��د
«اقتص��اد خان��واده» و «اقتصاد
مصرفکنن��ده» ک��ه ب��ا آن
ارتباط نزدیکی داش��تهاند ،به
م��دت بی��ش از  ۱۰۰س��ال در
دانش��گاههای مط��رحجه��ان
تدریسمیشدهاند.

نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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یکیازمهمتریناصولسوادمالی
اصل تدریج و تداوم است و اتفاقاً

همین اصل اس��ت ک��ه بهصورت
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 هزینهک��رد ،پسان��داز،
سرمایهگذاری،مدیریتمخاطرات
و بهطور کلی تصمیمگیری مالی
استمنضبطمیکند.

نیز از آن یاد میکنیم .در حکمت عملی نیز سه شاخه
اصلی وجود دارد که ش��امل «اخالق»« ،تدبیر منزل» و
«سیاست ُم ُدن» میش��ود .در این رابطه ،اخالق ناظر
بر تعامالت و رفتار انسان با دیگران است؛ تدبیر منزل
در معنای امروزی و مسامحت ًا ،اقتصاد است و اقتصاد
فردی نیز در آن میگنجد و سیاست مدن ناظر بر تدابیر
کشورداری ،حکومتها و این دسته مسائل است.
ازجمله قدیمیترین م��ورد از این آموزهها مطالب مربوط
به فارابی یا مواردی است کهجناب فردوسی در شاهنامه
مطرح کردهاند؛ همچنین مضامین موجود در کتابهایی
چ��ون «تدبیر من��زل» از ابن س��ینا و در کتابهایی چون
«گرشاس��ب نام��ه» از اس��دی طوس��ی« ،قابوسنامه» از
عنصرالمعالی کیکاووس بن اس��کندر« ،سیاستنامه» از
خواجهنظامالملکو«کیمیایسعادت»ازاماممحمدغزالی
نیز از این دستهاند .در ادامه کتابهای «اخالق ناصری»،
«گلستان»و«بوستان»سعدیدرسال ۶۰۰هجریقمری،
پس از آنها نیز «اخالق محسنی» از واعظ کاشفی« ،اخالق
عالمآرا»ازفانیکشمیریو«المحجهالبیضاء»مالمحسن
فیضکاشانیدرسال ۹۰۰هجریقمریو ۱۱۰۰هجری
قمریازاینخیلبودهاند.دردورهمعاصر،مرحومحضرت
امام خمینی (ره) و ش��هید مطه��ری و در دوره کنونی نیز
بزرگانی چون مقام معظم رهبری 7و آیتاللهجوادی آملی
درباره مسائل مالی و اقتصادی شخصی و فردی با توجه به
مبانیاسالمیاظهارنظرکر دهاند.پسبحثپیرامونسواد
مالی در تمدن ما مبحثی ریش��هدار است که از سالهای
بسیاردورتاکنونمطرحبودهاست.
در دنیای متع��ارف نیز اولین پژوه��ش در حوزه مالی
شخصی در س��ال  ۱۹۲۰میالدی و در حوزه «اقتصاد
مص��رف» و «اقتصاد خانواده» انجام ش��ده اس��ت که
توس��ط فردی به نام هزل کرک 8ثبت شده و بعد از آن
مباحث «اقتصاد منزل» و «رفتار مصرفکننده» و «رفتار
خانواده» از بعد اقتصادی مالی توسعه پیدا کردهاند.
بر اس��اس آنچ��ه بهتفصیل خدمت ش��ما بی��ان کردم
میتوان به این نتیجه رسید که بحث «اقتصاد خانواده»،
«مدیریت مالی ش��خصی» یا به تعبیر امروزیتر «سواد
مالی» ،حتی در دوران ارسطو نیز وجود داشته است؛ به
این معنی که در همان زمان نیز این مطالب ،بهصورت
آموزههایی مطرح بوده و طبقهبندی میشده است.

و چند مهارتی اس��ت ،یعنی دانشهای روانشناس��ی،
جامعهشناس��ی ،انسانشناس��ی ،اقتصاد ،مدیریت،
آموزههای الهی و حتی زمانی کهجنبه آموزشی به خود
میگیرد دانش مدیریت آموزشی و یادگیری کارآمد را در
برمیگیرد ،همچنین مهارتهای گوناگون ،از کار کردن
با اپلیکیش��نهای گوناگون تا مهارت  Excelو  Wordو
ازایندست نرمافزارها را در خودشجای میدهد.
سوادمالیدرواقعمجموعهایازآموزهها،نگرشها،دانش
ومهارتهاییاستکهدقیق ًاتماماقشارجامعهبرایاینکه
بتوانندبعدمالی-اقتصادیزندگیخودوخانوادههایشان
رابهترمدیریتکنندبهآننیازدارند.مسئلهایکهدراین
رابطه بهتر اس��ت روشنسازی شود این است که عدهای
س��واد مالی را صرف ًا برای ثروتمندان مفی��د میدانند تا
داراییهای خود را بهتر مدیریت کنند؛ و برخی دیگر نیز
س��واد مالی را فقط مختص به افراد کمدرآمد میدانند تا
یاد بگیرند چگونه دخل و خ��رج خودش را مدیریت کند
تا اصطالح ًا «هشتش گروی نهش نباشد!» .در حالی که
نه آن درست اس��ت و نه این! سواد مالی مهارت ،نگرش و
دانشی است که همه اقشارجامعه با هر سطح درآمد و هر
سطح هزینهای 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
مهارتها ،دانشها و نگرشهای ضروری برای زندگی در
دنیایکنونیاستکهالبتهباتوجهبهمواردیکهقب ً
البیان
شدصرف ًامختصبهدنیایکنونینیزنیست.
در این رابطه ش��ایان ذکر اس��ت که منظ��ور از ارتقای
سطح س��واد مالی آموزش فرمولهای پیچیده ریاضی
نیس��ت ک��ه آن را تخصص خاص��ی قلم��داد کنیم که
مختص عده محدودی است و از طرفی نیز نمیتوان آن
را در کارگاههای موفقیتی که چگونگی گذشتن یکشبه
از ره صدساله را آموزش میدهند آموخت؛ چراکه یکی
از مهمتری��ن اصول س��واد مالی اصل تدری��ج و تداوم
اس��ت و اتفاق ًا همین اصل اس��ت که بهصورت 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 هزینهکرد ،پسانداز ،س��رمایهگذاری،
مدیریت مخاطرات و بهط��ور کلی تصمیمگیری مالی
است منضبط میکند.

آیا س��واد مال��ی را میتوان از نظ��ر طبقهبندی
سواد عمومی در جامعه تقسیمبندی کرد و اصوالً

موفقترین کشورها در توسعه سواد مالی کدام
بوده و از چه روشهایی استفاده کردهاند؟
تاکنونبیشاز ۶۰کشوردنیابرایآموزشسوادمالی
درکشورشان،برنامهاستراتژیکوراهبردیتهیهکردهاند
وتعداد ۲۶کشورکهکشورهایفرانسه،رومانیولهستان

آیا میتوان س��واد مالی را برای همه افرادجامعه به
یک شکل و ساختار تعریف کرد؟
سواد مالی یک دانش ،نگرش و مهارت بینرشتهای
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نیزازجملهآنهاهستندطراحیاستراتژیهایملیرابه
پایانرساندهاند ۲۳.کشورنیزطراحیاستراتژیکخودرا
بهپایانرساندهودرحالاجرایآنهستندکهکشورهای
روسیه،ارمنستانوترکیهازآنجملهاند.کشورهاییمانند
هلند،اسپانیاوانگلیسازمجموع۱۱کشوریهستندکه
عالوه بر طراحی و اجرای اس��تراتژیها در حال ارزیابی
نتایج و طراحی اس��تراتژیهایجدید هس��تند ،یعنی
کش��ورهای مزب��ور ،ع�لاوه ب��ر اینک��ه اس��تراتژیهای
طراحیشدهرابهاجرارساندهانددرمرحلهاثرسنجیآنها
هس��تند ت��ا از نتای��ج ای��ن اثرس��نجی ب��رای طراحی
استراتژیهایبعدیخوداستفادهکنند.
عموما هر کشوری با مشاهده هش��دارهای اقتصادی
رؤیتش��ده متوجه لزوم توانمندسازی اقتصادی مردم
خود شد ه است ،بهعنوان 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 بودهاند
ک��ه چرا مردمش��ان بهاصطالح درگیر انباش��ت بدهی
ش��دهاند؟ همچنین زمانی که در برخی کشورها مقرر
ش��د که مردم از بین طرحهای بازنشس��تگی و بیمهها
به انتخاب خود یک مورد را برگزینند مش��خص شد که
افراد موردنظر برای نتیجهگیری در این رابطه که کدام
طرح برایشان مناسبتر اس��ت ،سواد کافی ندارند و یا
زمانیکه کشورها همراه با توسعه ،طراحی و مهندسی
ابزارهای مال��یجدید و پیچیدگ��ی بازارهای مالی به
این نتیجه رس��یدند که مردمشان ،بهعنوان 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 رسیدهاند که الزم است سواد مالی
مردم افزایش پیدا کند تا بتوانند زندگی بهتری داشته
باشند .چنانکه در ابتدا نیز توضیح دادم آنچه گفته شد
نمونههایی از هشدارهایی است که کشورهای مختلف
در ادوار گذشته دریافت کردهاند.
در مرحل��ه بع��دی ،کش��ورهای مذک��ور اق��دام ب��ه
سیاس��تگذاری کردهاند .در سیاس��تگذاری معمو ًال
چند س��ؤال اساسی مطرح است؛ سؤال اول تعیین این
موضوعاستکهچهنهادیمسئولاجرایایناستراتژی
و سیاست اس��ت؟ چراکه بعضی کش��ورها تک نهادی
هس��تند ،بهگونهای 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
میکند ،مانند سیس��تمی که در کش��ورهای بریتانیا،
هلندوروسیهپیادهسازیشدهاست.برایمثالدرهلند
مسئول اصلی تدوین و اجرای راهبرد سواد مالی «وزارت
اقتصاد» است و یا در روسیه «وزارت دارایی» و در لتونی
«کمیسیونبازارهایمالیوسرمایه».همچنیندرکشور
سوئد«ادارهنظارتمالی»مسئولیتاصلیدرحوزهسواد
مالی را بر عهده دارد ،در ارمنستان «بانک مرکزی» و در
ترکیه «کمیته ثبات مالی».
از طرفی در کش��ورهایی چون جمهوریچک ،اسپانیا
و پرتغال برای تدوین و اجرای راهبرد س��واد مالی چند
نهاد در قالب یک ش��ورا با هم همکاری کردهاند .مث ً
ال
«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 میش��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 «قانونگذار مالی» که هماکنون بانک مرکزی
ایرلند است به این منظور تأسیس شد ،هماهنگسازی
فعالیتهای آموزش مالی نیز بر عهده کمیسیون رقابت
و حمایت از مصرفکننده است .کشورهای دانمارک و
استونی نیز این رویکرد را در پیش گرفتهاند.
س��ؤال دوم در حوزه سیاس��تگذاری مشخص کردن
جامعه هدف اس��ت ،ب��ه این معنی که باید مش��خص
ش��ود که این راهبرد س��واد مالی بهطور مشخص چه
گروهی را م��ورد هدف ق��رار میدهد؟ در ای��ن رابطه
برخی کشورها بر روی کودکان هدفگذاری کردهاند،
برخی از کش��ورهایی که مهاجرپذیر هستند مهاجران
را ه��دف قرار دادهان��د ،برخی دیگر از کش��ورها افراد
س��المند و افرادی که در سطح اجتماع ناتوان هستند
را مدنظر قرار دادند و برخی دیگرجوانان و کارآفرینان
و همچنین برخ��ی زنان سرپرس��ت خان��وار را جامعه
هدف خود دانس��تهاند .درواقع هر کشوری متناسب
با ش��رایط اقتصادی که داشته است گروه مشخصی را
هدفگذاری کرده است.
سؤال سوم پرداختن به این موضوع است که چه چیزی را
میخواهیم به اینجامعه هدف برسانیم؟ و سؤال چهارم
چنین اس��ت که چگونه آن پیام ،آموزش ،مهارت و ...را
بهجامعه هدف برسانیم؟ در این رابطه ،معمو ًال رویکرد
مؤثرتر این اس��ت که بخش خصوصی با تنظیمگری آن

عموما هر کش��وری با مش��اهده
هشدارهایاقتصادیرؤیتشده
متوج��ه ل��زوم توانمندس��ازی
اقتصادیمردمخودشد هاست.
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س��واد مالی یک سیستم است
ک��ه زی��ر سیس��تمها و اج��زای
گوناگونیداردومعموالًهرکدام
از اف��راد فع��ال در ی��ک عرصه
خاص ،یک بع��د از آن را پررنگ
کردهورویآنمتمرکزمیشوند.

نهاد سیاستگذار شروع به انجام فعالیتهای آموزشی
کرده و برنامههای متنوعی مانند فیلم ،سریال ،کتاب،
داس��تان ،بازیهای متنوع ،برگزاری موزه سواد مالی،
برگزاری نمایش��گاههای مختلف و بازیهایی که برای
کودکان و همچنین بزرگس��االن طراحی ش��ده اس��ت
تولید کند که بتوان با ابزارهای مختلفی که غالب ًا توسط
بخشهایخصوصیومؤسساتیکهدراینزمینهشروع
به فعالیت کردند به نتیجه رسید.
بنده به آن دس��ته از خوانن��دگان محت��رم ماهنامه که
عالقهمند هس��تند در زمینه سیاستگذاری کشورها و
عملکرد آنها در زمینه آموزش سواد مالی مطالعه داشته
باش��ند ،کتاب «آموزش سواد مالی در اروپا» را پیشنهاد
میکنم 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  ۴۸دولت 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
درگروههدفایجادکند؟همچنینبرخیازبرنامههایی
که توسط کش��ورهای اروپایی برای ارتقای سواد مالی
برگزار شده (مانند موزه سواد مالی ،کمپینها ،بازیها
و)...بیانشدهاست.درانتهابحثاثرسنجییعنیتأثیر
اج��رای راهبرد بر متغیرهای کالن اقتص��ادی نیز مورد
بحث قرار گرفته است.
نرخ سواد مالی در ایران و رتبۀ آن درجهان چه
میزان است؟
در بررسیهایی که انجام شده است متوسط سواد
مالی مردمجهان نمره  ۳۳را به خودش اختصاص داده
اس��ت و س��واد مالی ایران نمره  ۲۰را کس��ب کرده که
پایینتر از متوسط سواد مالی مردمجهان بوده است.
در این گزارش کمترین میزان سواد مالی نیز متعلق به
کش��ور آلبانیا با نمره  ۱۴اس��ت .البته با توجه به اینکه
آمار مذکور مربوط به س��الها پیش بوده اس��ت نیاز به
بهروزرس��انی و پژوهشه��ای تکمیل��ی در این رابطه
احساس میش��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
انجامشده و برنامههایی که بعضی از مؤسسات و افراد
پیگیری کردهاند ،این نمره افزایش یافته باش��د که بر
این اس��اس ای��ن موض��وع نیاز ب��ه انج��ام پژوهش و
مطالعاتجدیدتری دارد.
با افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه در ایران ،به
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عقیده شما مهمترین اقداماتی که مجموعه ارکان
بازار اعم از س��ازمان بورس و نهادهای اجرایی الزم
است انجام دهند چیست؟
سوادمالییکسیستماستکهزیرسیستمهاواجزای
گوناگونی دارد و معمو ًال هرکدام از افراد فعال در یک عرصه
خ��اص ،یک بع��د از آن را پررن��گ ک��رده و روی آن متمرکز
میشوند.بهعنوانمثالکسانیکهدرحوزهبازارسرمایهکار
میکنندسوادمالیرابهتحلیلتکنیکال،تحلیلبنیادی،
انتخابسهامبهینهوتشکیلپرتفویسرمایهگذاریتقلیل
میدهندوکسانیکهدربازاربیمهفعالهستندنیزممکن
استسوادمالیرافقطبهبیمهمحدودکنندویااشخاصی
که در بانک فعال هس��تند س��واد مالی را ناظر بر خدمات
بانکی،ابزارهایپرداخت،اعتباراسنادی،کاربادستهچک،
خدمات بانکی و تسهیالت و سپردههای بانکی ببینند .در
حالیکه سواد مالی همانطور که عرض کردم شش مؤلفه
اصلی دارد که شامل .1کار و درآمد .2،مخارج و پسانداز،
 .3س��رمایهگذاری .4 ،مدیریت اعتبار ،بدهی و قرض.5 ،
مدیریت ریس��ک و بیمه و .6تصمیمگیری مالی است .در
همین رابط��ه بحث «س��رمایهگذاری در ب��ورس» و بهطور
مشخص در «سهام» یکی از راههای «سرمایهگذاری» است
که در مؤلفه س��رمایهگذاری مطرح میشود؛ به بیان دیگر
سرمایهگذارییکیازابعادسوادمالیاستوسرمایهگذاری
در بورس و سهام یکی از گزینههای سرمایهگذاری خواهد
بود .اگرچه س��واد مالی این مورد را نیز شامل میشود ،اما
نبایدموضوعمزبوررافقطوفقطبههمینموردمحدودکرد.
در کشورهای توس��عهیافته معمو ًال دو روش برای افزایش
سرمایهگذاری مردم در بازارهای سرمایه دنبال میشود.
مورد اول تشویق مردم به س��رمایهگذاری غیرمستقیم در
صندوقهای سرمایهگذاری 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 میتوانند به نحوی
مبس��وط برای این کار وقت بگذارند .روش دومی که برای
ارتقای بازار سرمایه از بعد س��واد مالی پیشنهاد میشود
افزایش سواد مالی تخصصی اس��ت که تحلیل بنیادی،
تحلیلتکنیکال،استراتژیهایخریدوفروشوامثالآنرا
دربرمیگیردوبرایاشخاصیتوصیهمیشودکهعالقهمند
بهفعالیتتخصصیدراینعرصههستند.الزمبهذکراست
کهسواد مالی شیوهدوم را بهعنوانیک توصیهخاصبرای
همهمطرحنمیکند؛زیرادرکناراینکهموضوعمزبورنیاز
به یادگیری کامل دارد ،ممکن است که سایر ابعاد زندگی
اشخاصنیزتحتشعاعقراربگیرد.
به نظر میرسد با توجه به افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه
در ایران مهمترین اقداماتی که الزم اس��ت ارکان نظارتی

پرونده ویژه
مانند س��ازمان بورس و اوراق به��ادار و نهادهای اجرایی
که در این زمینه فعال هس��تند انجام دهن��د در وهله اول
سیاستگذاری و قانونگذاری است ،به این معنا که این
نهادها میتوانند به بیانی زمین بازی را برای مؤسس��ات
بخشخصوصیواشخاصیکهمیخواهنددرزمینهسواد
مالیفعالیتداشتهباشند،طراحیوآمادهکنند.طراحی
زمین بازی و تعیین قانون و قواعد به این معنا نیس��ت که
نهادهاینظارتیوتنظیمگرخودمستقیم ًادرعرصهآموزش
فعالیت کنند ،بلکه این کار میتواند به بخش خصوصی
واگذار شود تا در چارچوبی که مقام ناظر ،سیاستگذار و
قانونگذار تعیین کردهاند به فعالیت بپردازند .شایان ذکر
است که چنین اقدامی میتواند ازجهت افزایش کیفیت
آموزشسوادمالیومیزانبازدهیوکارایینیزمفیدباشد.
همچنین الزم است که تمام اقش��ارجامعه یک سطحی از
دانش عمومی موردنیاز را که فرابگیرند که به یک درک کلی
از بازارهای مالی و تفاوت بین بازارها دست یابند؛ بهعنوان
مثال سرمایهگذاری در بورس با سرمایهگذاری در بانک چه
تفاوتی دارد؟ تفاوت این دو در این اس��ت که در بانک اصل
سرمایهتضمینمیشود؛امادربازارسرمایهاصلسرمایهنیز
در معرض تغییرات قیمتی قرار میگیرد که ممکن اس��ت با
افزایشمواجهشودویاکاهشیابد.بهنظرمیرسدنهادناظر
یامکانورودداشتهباشد.
دراینموردمیتواندبااطالعرسان 
باتوجهبهاینکهاقتصادکشوردردورانتحریمهای
بینالملل��ی مالی ق��رار دارد ،س��واد مالی ت��ا چه حد
میتواند آسیبهای ناشی از آن را پوشش دهد؟
همانگونه که برای موفقیت در ش��رایطی که ممکن
اس��تجنگ نظامی رخ بدهد ،پیشبینی شده است که
افرادیباآمادگینظامیودفاعیطیدورهسربازیپرورش
داده شوند؛ در شرایط کنونی کش��ور ما که به تعبیر مقام
معظم رهبری در سالهایی که پشت س��ر گذاشتهایم از
لحاظ اقتص��ادی درجنگ اقتص��ادی وجهاد اقتصادی
بودهایموالزمهجهاداقتصادیآموزشاست،آموزشسواد
مالی پیشنیازجهاد اقتصادی است که الزم است بهطور
همهگیرپیگیریشود.
از طرفی س��واد مالی در راس��تای تحققجهاد اقتصادی
و کالن نظریه اقتص��اد مقاومتی ،میتواند ابعاد مختلفی
در زمین��ه چگونگ��ی مدیری��ت دخل و خ��رج ،چگونگی
سرمایهگذاری،نگرشیکانسانمسلمانایرانینسبتبه
مالوثروت،اخالقمالیاقتصادی،کارآفرینیوکارمندی
داش��ته باش��د .به عنوان صرف ًا یک مثال عرض میکنم:
کارآفرینیلزوم ًا بدویاخوبنیست،همانطورکهفعالیت
درشغلکارمندینیزلزوم ًابدیاخوبنیست؛تبییناینکه
آیا بهتر است که یک ش��خص کارآفرین باشد و یا کارمند،

بر عهده س��واد مالی است؛ چراکه در این حوزه میتوان با
توجه به مأموریت و رسالت هر فرد و همچنین شخصیت و
روحیاتشبهویشغلکارآفرینی،کارمندی،کارپارهوقت،
کارخویشفرماییویاکارپروژهایراپیشنهادداد؛گفتنی
است که این موارد در بحث «کار و درآمد» سواد مالی مطرح
میشوند.درهمینرابطهتبیینوتشریحاینمواردمیتواند
آحاد مردم کشور را توانمند سازد تا بتوانند نقش خود را در
جهاداقتصادیوتحققاقتصادمقاومتیمشخصکنند.
چراکه اگرچه در گذشته ش��غل کارمندی از اینجهت
که امنیت شغلی داشته است و بهنوعی خدمت به کشور
محسوب میش��ده است ،بسیار مورد تشویق واقع بوده
است ،اما در دورههایجدیدتر 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 درجهت
اهداف و رس��التهای وی مأموری��ت دارد میتواند به
اس��تخدام آن دربیاید تا از یکس��و اهداف آن سازمان
و یا ش��رکت را پیش ببرد و از دیگر س��و درجهت 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 میکند که
کارآفرینی داشته باشد.
بهعنوانجمعبندی این س��ؤال ،س��واد مالی میتواند با
تبیین و شفافسازی این تیپ سؤاالت و ابهامات بهوسيله
آموزش،دانشوارتقایمهارتهاکمککندکههرشخصی
درجامع��هجایگاه و نق��ش خ��ودش را در تحقق اقتصاد
مقاومتیوجهاداقتصادیایفامیکند.

در ایران مهمترین اقداماتی که
الزم اس��ت ارکان نظارتی مانند
س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار
و نهاده��ای اجرایی ک��ه در این
زمینهفعالهستندانجامدهند
در وهله اول سیاس��تگذاری و
قانونگذاریاست.

پانویسها
1. The President's Advisory Council on
Financial Literacy
2 . The Organization for Economic Cooperation and Development
3 . International Network on Financial
Education
4 . International Organization of Securities
Commissions
5 . Kapoor
6 . Garman
 . 7عالقهمندان میتوانن��د به کتاب«مدیریت مالی
شخصیمبتنیبربیاناتمقاممعظمرهبری»بهتألیف
محمدرضا سیمیاری و منتشر شده توسط انتشارات
دانشگاهجامعامامحسین(ع)مراجعهنمایند.
8 . Hazel Kyrk
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الزم نیست چرخ را دوباره اختراع کنیم
ارتقای سواد مالی در کشور بر پایه تجربیات کشورهای موفق

مریم نبیپور

عضو هیئت تحریریه

امروزه یکی از اصلیترین مس��ائل اقتصادی مردم ،موضوع حفظ ارزش داراییهایش��ان است و همگی به دنبال یافتن شیوه صحیح
س��رمایهگذاری برای آینده خود و فرزندانشان هس��تند .از طرفی به نظر میرسد 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 میتواند ضمن
منتفعسازی آنها از مزایای سرمایهگذاری در بازار سرمایه ،مقدمات تحصیل رشد اقتصادی مثبت را نیز برای کشور ایجاد کرد.
ماهنامه بورس در گفتگویی اختصاصی با آقای دکتر امیر تقیخان 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 ،بهعنوان تکمیلکننده پازل بازارهای مالی و در مرحله بعد اقتصاد کشور ترسیم کرده است.
جناب آقای دکتر تجریش��ی ،ش��ما سطح سواد
مالی را در کشور چگونه ارزیابی میکنید؟
س��واد مالی ،یکی از مهمترین سطوح سواد است
که در تعاریف «یونس��کو» بهعنوان یک��ی از ضروریات
ششگانه س��واد برای انس��انهایی که در قرن  21ام

44

آذرمـاه 1400
شـمـاره 197

زندگی میکنند مطرح میشود .از طرفی طبق تعریفی
که «سازمان همکاری و توس��عه اقتصادی» ارائه کرده
است ،سواد مالی بهنوعی از سواد گفته میشود که در
آن ،مفاهیمی چون دانش و درک مفاهیم و مخاطرات
مالی ،مهارتها ،انگیزش و همچنین اطمینان برای به

گفتوگوي ویژه
کار بستن آنها جهت اتخاذ تصمیمهای اثربخش در
طیفی از حوزههای مالی ،در راستای بهبود رفاهجامعه
و توانمندس��ازی افراد در جهت مش��ارکت در زندگی
اقتصادی تعریف شده است.

و یا نوع ش��غلی که انتخاب میکنند ص��ورت بگیرد تا
مبانی مرتبط با س��رفصلهایی چون پسانداز ،بیمه و
سرمایهگذاری بهدرستی آموزش داده شوند و برای فرد
و خانوادهاش کارایی الزم را داشته باشد.

آیا در رابطه با سطح سواد مالی در کشور آماری
در دس��ترس اس��ت؟ این آم��ار را چگون��ه ارزیابی
میکنید؟
بررس��ی مطالعات انجامش��ده توس��ط س��ازمان
همکاری و توسعه اقتصادی ( ،)OECDنشان میدهد
که سطح سواد مالی در ایران کمتر از  24درصد است
و در واقع درجایگاهی قرار دارد که به حمایت ،آموزش،
فرهنگسازی و توسعه توسط نهادهای ذیربط در این
ح��وزه نیاز اس��ت؛ بنابراین بهتر اس��ت ک��ه در بخش
آموزشهای ابتدایی و عمومی کشور ،افزایش در میزان
آموزش سواد مالی را در نظر بگیریم.

اگر بخواهید مشخصاً به یکی از مهمترین موارد
موردنی��از پیرامون آموزش س��واد مالی در کش��ور
بپردازید ،آن مورد کدام است؟
از نظر بن��ده یکی از مهمترین م��وارد موردنیاز در
آموزش س��واد مالی در ایران ،موضوع سطح ریسک و
میزان بازده است ،چراکه طبع ًا هراندازه سطح ریسک
در س��رمایهگذاری افزای��ش پی��دا کند ،می��زان بازده
انتظ��اری نی��ز افزایش خواه��د یاف��ت و بالعکس ،در
سرمایهگذاریهایی با میزان ریسک کمتر ،میزان بازده
مورد انتظار نیز کاهش خواهد داشت .بر این اساس،
هر اندازه که میزان بازده سرمایهگذاری انتظاری بیشتر
ش��ود ،میزان ریس��ک و به دنبال آن میزان پیچیدگی
س��رمایهگذاری نیز بیشتر خواهد ش��د ،بنابراین این
موضوع به دانش مالی و تحلیل بیش��تری نیاز دارد که
اکثری��ت اف��راد از آن بهرهمند نیس��تند؛ در این موارد
موضوع مدیریت دارایی و روشهای آن مطرح میشود.

چه راهکارهایی برای ارتقای س��طح سواد مالی
در کشور پیشنهاد میکنید؟
تا ب��ه امروز ،افراد بس��یاری در خص��وص ضرورت
توسعه س��واد مالی صحبت کردهاند و اقدامات خوبی
نیز در این زمینه انجام شده است ،اما آنچه در این مسیر
نیاز به تبیین دارد این است که قرار نیست بهاصطالح
«ما چرخ را دوباره اختراع کنیم» ،چراکه در حال حاضر
کشورهای توسعهیافته و کش��ورهایی که دارای سطح
مناسبی از سواد مالی هس��تند استفاده از روشهای
مدونی را تجربه کردهاند .از طرفی در رابطه با روشها
و استراتژیهای موردنیازجهت توسعه سواد مالی ،در
داخل کشور و سایر کش��ورها نیز پژوهشهایی انجام
شده است و میتوانیم از آنها بهره ببریم.
جناب دکتر تجریش��ی اگر موافق هس��تید ،به
تبیین موارد موردنیاز در این رابطه بپردازید.
طبع ًا 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 آموزشهای
ابتدایی است ،به گونهای که حداقل میزان سواد مالی
که طبق اس��تانداردهایجهانی 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 برنامهریزیهایی برای میزان سواد مالی موردنیاز
آنها با توجه به رشتهای که برای تحصیل در دانشگاهها
انتخاب میکنند ،نوع مهارتی که به سراغ آن میروند

در راستای توسعه س��طح سواد مالی در کشور
چه پیشنهادهایی دارید؟
موضوعاستفادهازروشسرمایهگذاری غیرمستقیم
یکی از مهمترین موضوعه��ای قابلتوجه در رابطه با
توسعه سطح سواد مالی میباشد که الزم است توسط
سیاس��تگذاران حوزه بازار س��رمایه ،مورد توجه قرار
بگی��رد .اس��تفاده از روشه��ای س��رمایهگذاری
غیرمس��تقیم ،مانع از بروز رفتارهای هیجانی در حوزه
س��رمایهگذاری ش��ده و تا حد زی��ادی از وارد ش��دن
ضررهای هنگفتی که ممکن است به نارضایتی فردی
و اجتماعی منجر شود،جلوگیری میکند.

یک��ی از مهمتری��ن م��وارد
موردنیاز در آموزش سواد مالی
درایران،موضوعسطحریسک
و می��زان ب��ازده اس��ت ،چراکه
طبعاً هراندازه س��طح ریسک
در سرمایهگذاری افزایش پیدا
کند ،می��زان بازده انتظاری نیز
افزایش خواهد یافت.

در همی��ن رابطه ،نقش و اهمیت بازارهای مالی
در اقتصاد کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟
میتوان گفت مادامی که از اهمیت بازارهای مالی
غافل هستیم نمیتوانیم 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 بهرهوری 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.
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد
کشور ،بهمثابه محل حل و رفع
موانعرشداقتصادیاست.

امروزه کشورهایی توانس��تهاند در حوزه اقتصادی رشد
بیشتری داشته باشند که در اجرایی کردن راهکارهای
نوین تأمین مالی پیشگام بودهاند ،بر این اساس توسعه
ابزارهای تأمین مالی مانند انتشار انواع اوراق مشارکت
و صکوک اس�لامی در بازار سرمایه ،در این زمینه گامی
مؤثر است .در اقتصادهایی که از بازارهای مالی نسبت ًا
پیش��رفتهای برخوردار هستند ،بازار س��رمایه در تأمین
مالی بنگاهه��ا نقش فزایندهای ایف��ا میکنند .این در
حالی است که در اکثر کشورهای درحالتوسعه سیستم
مالی بانک مح��ور ،آنهم به دالیلی چ��ون برنامهریزی
توسط دولت مرکزی ،تأمین نقدینگی و ایجاد اطمینان
در نظام پرداخ��ت نقش اصلی را در نظام مالی کش��ور
ایفا میکند .در این کشورها بازار سرمایه فاقد ابزارهای
مال��ی کافی بوده ،میزان منابع س��رمایهگذاری ش��ده
به نسبت محدود اس��ت و قیمتهای اس��می و واقعی
داراییها نوس��ان بسیاری دارند ،از اینرو برای افزایش
میزان نقشآفرینی بازار س��رمایه که بهطور 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 پتانسیلهای اقتصاد مولد کشور،
در کنار یکدیگر نقشآفرینی مکملی داش��ته باش��ند.
توس��عه بازار سرمایه باعث میش��ود که عالوه بر فراهم
آمدن گزینههای مالی بیش��تر ب��رای بنگاههایی که در
جستجوی منابع هستند ،تخصیص منابع نیز بهصورت
کام ً
ال هدفگذاری شده ،انجام شود.
نحوهاثرگذاریبازارسرمایهبررشداقتصادیدردهههای
اخیر هم��واره کانون توجه برخ��ی از اقتصاددانان بوده
است .در همین رابطه ،برخی اقتصاددانان معتقدند که
توسعه مالی میتواند از طریق افزایش سطح پساندازها
ومیزانسرمایهگذاریهازمینهمناسبجهتتحققرشد
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
کوتاهمدت و بلندمدت در کش��ورهای مختلف متفاوت
است ،در این زمینه مواردی چون میزان سرمایه انسانی،
تغییرات س��اختاری ایجادش��ده در دانش صنایع ،نوع
سیاستگذاری تیم اجرایی دولتها و نرخ بهره ،تأثیرات
مثبت و معنیداری بر میزان رشد اقتصادی میگذارد.
موقعیت کنونی بازار س��رمایه را چگون��ه ارزیابی
میکنید؟
بازار س��رمایه ،پس از تصویب قان��ون اوراق بهادار
جمه��وری اس�لامی و از زمانی که س��اختار نظارتی و
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اجرایی بازارها اعم از ب��ازار اوراق بهادار و بازار کاال به
شکل امروزی درآمده اس��ت ،در سیاستگذاریهای
کالن اقتصادی نقشیجدی داشته است .با این حال،
طی سالهای اخیر که روند مربوط به تعداد اشخاص
حاضر در این بازار ،سیر صعودی داشتهاند و بهواسطه
آزادسازی سهام عدالت ،کدهای سهامداری زیادی به
یکباره وارد این بازار شدند ،اهمیت بیشتری در راستای
بهبود ساختار سیاس��تگذاری اقتصادی کشور پیدا
کرده اس��ت .به همین منظور گزینه واگذاری اموال و
ش��رکتهای دولتی از طریق س��اختار بازار س��رمایه،
بهصورت جدی در مس��یر خصوصیسازی قرار گرفته
اس��ت ،در اینباره ،حجم عرضههای دولت��ی در بازار
س��رمایه افزایش یافته و کاهش دامن��ه قیمتگذاری
دستوری با استفاده از ابزارهای مربوط به بورس کاال در
حال انجام است ،بهصورت خالصه میتوان بیان کرد
که اکن��ون ،جایگاه بازار س��رمایه در اقتصاد کش��ور،
بهمثابه محل حل و رفع موانع رش��د اقتصادی اس��ت.
مضاف بر این ،الزم اس��ت توجه ش��ود که بازار سرمایه
بهعن��وان ی��ار مکمل بازار پ��ول ،تکمیلکنن��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 افقهای زمانی ماهانه،
فصلی و ساالنه چگونه ارزیابی میکنید؟
همانطور که مشخص است اقتصاد کشور در حال
حاضر با نرخ تورم باالیی دستبهگریبان است و همواره
زمانیکه اقتصاد یک کشور درگیر تورم باشد ،بازارهای
سهام مستعد رش��د قیمتی خواهند ش��د .اگرچه این
بازار ،تاکنون به دالیلی نظیر ترس س��رمایهگذاران 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 قیمتها در بازار س��هام همچون فنری فشرده
اس��ت که در آیندهای نهچندان دور رها خواهد ش��د،
چراکه به اذعان کارشناسان و تحلیلگران این حوزه،
هماکنون اکثریت شرکتهای فعال در بازار ،از لحاظ
بنیادی با توج��ه به عملکرد صورتهای مالیش��ان در
نقطه ارزندهای قرار دارند .حال اگر بخواهیم به س��ایر
فاکتوره��ا و عوام��ل تأثیرگذار بر بازار س��رمایه در افق
زمانی میانمدت 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 افقهای زمانی ماهانه و فصلی با توجه به
اینکه مواردی نظیر احیای توافق بینالمللی ،بودجه
سال  1401و همچنین برنامههای اقتصادی دولت که

گفتوگوي ویژه
عموم ًا در بودجه منعکس میش��وند ،ب��ا ابهاماتی در
رابطه با بازار سرمایه همراه اس��ت ،احتما ًال این موارد
زودتر از  2تا  3ماه آینده روشن نمیشوند.
بنابرای��ن احتم��ال میدهی��م ک��ه رون��د ب��ازار ب��ا
افتوخیزهایی ناشی از بروز نااطمینانی مواجه باشد؛
اما بعد از این دوره زمان��ی ،ابهامات پیشروی فعاالن
بازار مرتفع ش��ده و در ادامه با توجه به نزدیک شدن به
آستانه فصل مجامع شرکتها ،پیشبینی میشود که
بازار بتواند روند خوبی در پیش گرفته و سطح اطمینان
معاملهگران را افزایش دهد.
عملکردبازارسرمایهرادرحوزهتأمینمالی،بهعنوان
اصلیترینکارکردآنچگونهارزیابیمیکنید؟
بررس��ی آماری اوراق منتشرش��ده طی یک س��ال
اخیر ،حاکی از آن است که معادل  11/5درصد از اوراق
منتشرش��ده مربوط به بخش غیر دولتی بوده اس��ت.
حجم ریالی میزان کل اوراق بدهی منتشره نیز بالغ بر
 2.847ه��زار میلیارد ریال بوده که رقم چش��مگیری
نس��بت ب��ه س��الهای پیش��ین اس��ت .با ای��ن حال
نقشآفرینی بخش غیردولتی با استفاده از ظرفیتهای
تأمین مالی بر پایه سرمایه و بدهی میتواند روند رو به
رشد داشته باشد .در حوزه روشهای مبتنی بر بدهی
مس��لم ًا اس��تفاده از اوراق مش��ارکت و ان��واع صکوک
اس�لامی میتواند با توج��ه به کارک��رد و تخصص هر
صنعت و نیاز بنگاه اقتصادی مثمر ثمر باشد که از انواع
آن میتوان به اوراق استصناع ،جعاله ،رهنی ،وکالت،
خری��د دی��ن ،مرابحه و  ...اش��اره کرد؛ ام��ا هماکنون
اس��تفاده صنای��ع مختل��ف در ای��ن ح��وزه ،چن��دان
رضایتبخش نیس��ت که میتواند با ایجاد سهولت در
بوروکراسی مربوط به روند انتشار اوراق و فرهنگسازی
برای ورود صنایع و شرکتها به این بخش ،فاصله خود
را از بخش دولتی انتشار اوراق کاهش دهد.
ازسویدیگراستفادهازانواعروشهایمبتنیبرسرمایه
نظیر افزایش سرمایه ،راهاندازی صندوقهای پروژه و یا
زمین و ساختمان ،راهاندازی شرکتهای سهامی عام و
در س��ادهترین حالت ،عرضه سهام به بازار نیز میتواند
ب��رای تأمی��ن مالی تم��ام بخشها بهخص��وص بخش
غیردولتیبهمنظورتأمینمالیمورداستفادهقراربگیرد.
از دی��دگاه ش��ما چالشهای موجود در مس��یر
تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کداماند؟
اگر چالش موجود در مسیر تأمین مالی را کم بودن
س��هم بخش غیردولت��ی از تأمین مالی انجامش��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،
همانطور که گفته ش��د هماکنون روشهای متنوعی
برای تأمین مالی بر پایه بدهی و سرمایه وجود دارد که
متأس��فانه بس��یاری از فعاالن بنگاههای اقتصادی از
آنها آگاهی کافی ندارند.
بنابرایندرابتدایامرالزماستکهدررابطهباظرفیتهای
موجود آگاهسازی انجام ش��ود .در گام بعدی بهتر است
اس��تفاده از ظرفیتهای تأمین مالی بازار سرمایه ،برای
بنگاههای اقتصادی س��هلالوصول شده و دسترسی به
آنها آس��انتر شود .در همین رابطه ،در بسیاری از موارد
شاهد بوده و هستیم که بوروکراسی طوالنی و الزام ارائه
ضمانتهایبانکیسفتوسختموجبدلزدگیفعاالن
اقتصادی برای استفاده از این مسیر میشود .ایجاد یک
نظام مالی کارآمد ک��ه در آن برای ش��رکتها رتبهبندی
اعتباریصورتگرفتهشودواینآمارباپویاییوهماهنگی
بهروزشوند ،میتواند به انتشار بیشازپیش اوراق تأمین
مالیتوسطبخشغیردولتیمنجرشود.
درمراحلبعدیالزماستکهبرنامهریزیبرایتأمینمالی
شرکتهایکوچکومتوسطوهمچنینتأمینمالیبرپایه
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 بهص��ورت مس��تقیم بر
شرکتهایی است که یا صادرکننده بوده و درآمد ارزی
دارند و یا واردکننده کاالهای پایه هستند و هزینههای
آنها ارزی میباش��د ،الزم به ذکر است که هزینهها و
درآمدهای ارزی این نوع شرکتها از تغییرات نرخ ارز
نیمایی تأثیر میپذیرد .نگاهی به سایر صنایع بورسی
نشان میدهد که میزان سودآوری شرکتهایی چون
ش��رکتهای خدماتی از قبی��ل گروه رایان��ه ،بانکی،
بیمهای و ارتباطی به نرخ ارز وابس��تگی کمتری دارد.
البت��ه در بخش بانک��ی ،درآمد تس��عیر ارزی آنها نیز
متناس��ب با نوس��انات نرخ ارز نوس��ان پیدا میکند.
همچنین نباید از تأثیرگذاری غیرمستقیم نوسانات نرخ
ارز که بهصورت رش��د بر س��طح عموم��ی قیمتها اثر
میگذارد ،غافل شویم.

روشهای متنوعی برای تأمین
مالی ب��ر پایه بدهی و س��رمایه
وجودداردکهمتأسفانهبسیاری
ازفعاالنبنگاههایاقتصادیاز
آنهاآگاهیکافیندارند.

کس��ری بودج��ه دولت چگون��ه میتوان��د بازار
سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد؟
اساس ًاکسریبودجهبهاینمعنیاستکهدولتیابیشتر
ازسطحدرآمدخود،مخارجداشتهاستویاهزینههاییرا
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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گفتوگوي ویژه

سیاس��تگذار در اف��ق زمان��ی
بلندم��دت میتوان��د جه��ت
کوچکس��ازی دول��ت و کاهش
هزینهه��ایج��اری آن و بهتب��ع
آن پایین آمدن احتمال کس��ری
بودجهدولتبرنام هداشتهباشد.

متحمل شده است که برای آنها 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
طیسالیاناخیربرایدولتهااتفاقافتادهودرآمدهایی
نظی��ر درآمدهای نفتی ب��ه دلیل تحریمه��ای ظالمانه
کاهشیافته،جایتأملدارد؛بنابراینهرچندازافزایش
درآمدهای نفتی دولت افق روش��نی پی��ش رو داریم ،اما
این مسئله موضوع مغفول ماندن کوچکسازی دولت را
بیش از پیش مهمجلوه میدهد؛ بنابراین سیاستگذار
در افق زمانی بلندمدت میتواندجهت کوچکس��ازی
دولتوکاهشهزینههایجاریآنوبهتبعآنپایینآمدن
احتمالکسریبودجهدولتبرنام هداشتهباشد.
در شرایط موجود که بودجه دولت با کسری مواجه بوده
اس��ت چندین راه برای حل آنها وج��ود دارد .یکی از
آنها اخذ مالیات از عایدی سرمایه در بازارهای موازی
است ،مورد دیگر ،فروش صندوقهای سرمایهگذاری از
داراییهای 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 فعالیتهای
غیرمولد و قیمتگذاری افزایشی در ورود شرکتهای
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 اوراقجب��ران کند ،این موض��وع میتواند
موجب افزایش نرخ بهره ش��ده و بر بازار س��رمایه تأثیر
منفی داشته باش��د .اگرچه این موضوع مربوط به بازه
زمانی کوتاهمدت 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 تغییراتجهانی نرخ کامودیتیها
چه ارتباطی با بازار سرمایه دارد؟
در حال حاضر بیش از  ۶۰درصد از ارزش بازار س��هام در
اختیار ش��رکتهای کامودیتیمحور قرار دارد ،بنابراین
افزایشقیمتکامودیتیبامیزانسودآوریتولیدکنندگان
کاالهایپایهارتباط مستقیمیدارد .همچنینباالبودن
سطح سودآوری این شرکتها میتواند بخشی از کسری
مربوط ب��ه نهادهایی نظیر صندوقهای بازنشس��تگی
راجبران ک��رده و از میزان فش��ار اعمالش��ده بر بودجه
دولت بکاهد .عالوه بر آن با توجه به اینکه پرتفوی بخش
عمدهایازشرکتهایسرمایهگذاریوحقوقیهایفعال
دربورسمتشکلازشرکتهایتولیدکنندهکاالهایپایه
است،باالرفتنمیزانسودآوریاینشرکتها،موجبورود
منابعمالیبیشتربهبازارسرمایهمیشود.
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قیمتگ��ذاری دس��توری در بازاره��ا یک��ی از
موضوعاتی اس��ت که نهتنه��ا بازار س��رمایه بلکه
بخشهای مختل��ف اقتصاد کش��ور را متأثر کرده
است .نظر شما در این رابطه چیست؟
تعیین قیمت اصو ًال به دو شیوه انجام میشود ،شیوه اول
قیمتگذاری بهصورت دستوری و دیگری کشف قیمت
طی فرآیندهای موجود در بازار آزاد و از طریق ایجاد رقابت
میانسطوحعرضهوتقاضاخواهدبود.درروشدستوری،
نهاد ناظری که ماهیت دولتی و یا حاکمیتی دارد ،با در
نظر گرفتن فاکتورهایی که در بسیاری از اوقات بهصورت
اجرایی،ناظربرتمامیموازینصرفهوصالحتولیدکننده
و مصرفکننده نیست ،صورت میگیرد .به عقیده بنده
قیمتگذاری به این ش��یوه آفت اقتصاد اس��ت ،چراکه
از یک طرف ،از کش��ف قیمت عادالنه درجریان رقابت
میان دو طرف عرضه و تقاضاجلوگیری میکند و از طرف
دیگر به ضعیف شدن روند تولید بهخصوص برای بخش
خصوصیورقابتیمنجرمیشود.چنینرویکردیسبب
میشود که بنگاهها در نهایت از سودآوری فاصله گرفته
و دچار زیان انباشته شوند ،بهگونهای که شرایط دارای
توجیه اقتصادی ،برای تداوم کس��بوکارهای موجود از
بین برود .واقعیت این است که این مسیر که در بسیاری
از کشورهای توسعهیافته 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��یرود .از طرفی برای
مصرفکننده نهایی و یا خریدار میانی نیز که از خرید
خود ب��رای تکمیل زنجی��ره تولید اس��تفاده میکند،
بهصرفه بودن قیمت خرید از اهمیت باالیی برخوردار
اس��ت و همین علت ،خود ب��ه اندازه کاف��ی برای دور
شدن از مس��یر قیمتگذاری دس��توری و استفاده از
سازوکارهای بازار برای کشف قیمت کافی است.
ب��ه همین منظ��ور در نظامه��ای اقتص��ادی حاکم بر
کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه ،از قیمتگذاری
دستوری توس��ط نهادهای دولتی و حاکمیتی دوری
ش��ده و اج��ازه داده میش��ود که س��ازوکار ب��ازار در
باب کش��ف قیمت تصمیمگی��ر باش��د .در این میان
استفاده از ابزارهای مالی نظیر ابزارهای مشتقه نیز به
پیشبینی پذیر شدن رفتار بازار کمک کرده و در واقع
چشمانداز وضعیت کسبوکار را برای فعاالن حوزههای
مختلف بازارها مش��خص میکند هماکنون بسترهای
معامالتی مختلف بورس کاال ،یکی از بهترین ابزارهای
قابلاس��تفاده ب��رای ایجاد فضای رقابتی در س��طوح
عرضه و تقاضا برای کشف قیمت مطلوب بازار است.

تحلیل صنعت

بررسی صنعت قند و شکر
علی اسکینی

ندا صالحی

تحلیلگر ارشد کارگزاری بانک صنعت و معدن

کارشناس واحد تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن

مقدمه
«ش��کر» ماده سفیدی است که بهصورت عام ،بهتمامی مواد شیرین گفته میش��ود و در دستهبندی کربوهیدراتها قرار میگیرد.
این ماده بهطور طبیعی در بس��یاری از گیاهان ،میوهها ،لبنیات و … و بهویژه در نیش��کر و چغندرقند وجود دارد .حدود  80درصد از ش��کر
تولیدی درجهان از نیش��کر و بقیه آن از چغندرقند به دس��ت میآید .چغندرقند در آبوهوای معتدل و نیش��کر در آبوهوای گرمسیری با
آفتاب و باران فراوان کشت میشود .چغندرقند ساالنه دومرتبه (کشت بهاره و کشت پاییزه) و نیشکر یکمرتبه در سال برداشت میشود.
مقدار آب مصرفی نیش��کر نیز بیش از دو برابر آب مصرفی چغندرقند اس��ت .در فرآیند تولید شکر ،سه محصول به دست میآید که شامل
مالس ،شکر و تفاله خشک میش��ود .مالس مادهای مایع شکل است که در صنعت الکل سازی ،تولید خمیرمایه ،مصارف دام و خوراکی به
کار میرود .تفاله خشک در صنعت دامپروری استفاده میشود 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
کشتشده برداش��ت ،به کارخانه منتقل و پس
از وزنکشی وارد خط تولید میشود .در فرایند
تولید ،نیش��کر یا چغندر تولیدی ابتدا شس��ته
شده و بعد بهصورت خاللی برش داده میشوند.
خاللهای بهدستآمده وارد مرحله عصارهگیری
میشوند .ش��ربت بهدس��تآمده از این مرحله
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ابتدا تصفیه میشود و سپس غلظت آن افزایش
مییاب��د .مرحله بع��د مرحله کریستالس��ازی
اس��ت که در این بخش ش��ربت گرم میشود و
بعدازآنکه مخلوط به حالت اش��باع رسید به آن
پودر شکر اضافه میش��ود تا کریستال تشکیل
ش��ود .بعدازآن در مرحله س��انتریفیوژ ،شربت
داخل یک س��بد توریش��کل ریخته میشود و
به علت باال بودن سرعت ،پساب خارج میشود

و کریس��تال ش��کر بر روی توری باقی میماند.
(در این مرحله مایع حاصلش��ده همان مالس
اس��ت ).کریستال شکر بهدس��تآمده مرطوب
است و الزم است که برای دستیابی به محصول
نهایی خشک ش��ود .در آخر ،ش��کر تولیدشده
وارد انبار میشود و پس از بستهبندی به فروش
میرسد .در شکل  1نمایی از فرایند تولید شکر
نشان دادهشده است.

تحلیل صنعت
شکل  -1دیاگرام تولید شکر

نگاهی به صنعت شکر در جهان
حدود 75میلیونتناست.درنمودار 1روندتغییراتمیزانتولید،
ساالنهدر
ذخایر-نگهداری
میزانتولیدومصرفشکرجهانیدرحدود 188میلیونتنومقدار
شکر
شدهتولید
دیاگرام
شکل 1
مصرفوهمچنینذخایرشکردرجهاننشانداد هشدهاست.
منودار  -1مقدار تولید ،مرصف و ذخایرجهانی (برحسب میلیون تن)

۲۵۰

در حدود  188میلیون تن و مقدار ذخایر نگهداریشده ساالنه در حدود  75میلیون تن است .در نمودار  1روند تغییرات میزان ت
۱۸۷۱۸۸

ت.

۱۹۴
۱۸۴

۱۸۷۱۸۶

۱۸۰۱۸۱

۱۸۲۱۷۶

۱۸۱۱۷۹

۱۷۴۱۸۰

۱۸۴
۱۷۲

۲۰۰
۱۵۰

۷۷

۷۷

۷۵

۸۱

۷۱

۶۹

۷۹

۱۰۰

۷۴

۵۰

2019-20

2018-19

2017-18

2016-17

2015-16

2014-15

2013-14

تولید

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

ید و مصرف شکر در کشورهای منتخب جهان

2012-13

ذخایر انتهای دوره

مصرف

۰

نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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تحلیل صنعت
نگاهی به وضعیت تولید و مصرف شکر در کشورهای منتخب جهان
شکر در  120کشورجهان تولید میشود و همانطور که پیشتر ذکر شد  80درصد از تولیدجهانی شکر ،بر پایه نیشکر است .برزیل و هند پیشگامان تولید
در صنعت قند و شکرجهان هستند .آمار مربوط به میزان تولید کشورهای پیشروی صنعت در نمودار  2نشان داده شده است.
منودار  -2میزان تولید شکر در کشورهای منتخب در سال  2019میالدی (بر حسب میلیون تن)
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آمریکا

چین

تایلند

هندوستان

برزیل

۰

س��رانه مصرفجهانی ش��کر در حدود  24/5کیلوگرم گزارششده اس��ت .س��رانه مصرف ایران در حدود  30کیلوگرم و میزان مطلوب مصرف این ماده 15
کیلوگرم است.
نمودار  -2میزان تولید شکر در کشورهای منتخب در سال  2019میالدی (بر حسب میلیون تن)
با توجه بهجمعیت باالی هند ،این کش��ور بیشترین حجم مصرف شکر را به خود اختصاص داده و پسازآن ،کشور چین درجایگاه دوم قرار دارد .در نمودار 3
میزان مصرف کشورهای منتخب در سال  2019نشان دادهشده است.

دود  24/5کیلوگرم گزارش شده است .سرانه مصرف ایران در حدود  30کیلوگرم و میزان مطلوب مصرف این ماده  15کیلوگرم است.
منودار  -3مقدار مرصف شکر در کشورهای منتخب در سال  2019میالدی (بر حسب میلیون تن)

این کشور بیشترین حجم مصرف شکر را به خود اختصاص داده و پسازآن ،کشور چین در جایگاه دوم قرار دارد .در ۳۵نمودار  3میزا
۲۹

ت.

۳۰
۲۵

۱۷

ژاپن

فیلیپین

آلمان

تایلند

فرانسه

مصر

مکزیک

روسیه

پاکستان

۲

۲

۳

۴

۴

۴

۵

۶

۷

۱۱

۲۰

۱۲

۱۵
۱۰
۵
۰

آمریکا

برزیل

چین

هندوستان
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نمودار 3

شـمـاره 197

جایگاه بزرگترین کشور صادرکننده را به خود اختصاص داده است و چین نیز در واردات شکر رتبه اول را دارد .در نمودار  4برترین صادرکنندگان و در

تحلیل صنعت
نمودار 4
اول را دارد .در۲۵
در تجارتجهانی ش��کر ،برزیلجایگاه بزرگترین کشور صادرکننده را به خود اختصاص داده اس��ت و چین نیز در واردات شکر رتبه ۲۲
برترین صادرکنندگان و در نمودار  5برترین واردکنندگان شکر درجهان را در سال  2019مشاهده میکنید.

۲۰

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

۲۲

۱۵

۱۱

۲

۲

۵

۲۰
۱۵
۱۰

۰

آلمان

امارات

گواتماال

فرانسه

استرالیا

۵
۰

آلمان

امارات

گواتماال

استرالیا

تایلند

برزیل

فرانسه

هندوستان هندوستان

۲

۵

تایلند

۲

۳

۴

۱۱

برزیل

۲

۲

۳

۴

۵

۱۰

۲۵

نمودار  -4میزان صادرات شکر در کشورهای منتخب صادرکننده در جهان در سال  2019میالدی (بر حسب بر حسب میلیون تن)
منودار  -5میزان واردات شکر در کشورهای منتخب واردکننده درجهان در سال  2019میالدی (بر حسب میلیون تن)

نمودار  -4میزان صادرات شکر در کشورهای منتخب صادرکننده در جهان در سال  2019میالدی (بر حسب بر حسب ۶میلیون تن)
۵

۵

۵

۵

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۳

۶ ۵
۵ ۴

۳
۳

۳

۳

۲
۱

۰

۴
۳
۲
۱

مصر

مصر

عربستان

عربستان

ایتالیا

ایتالیا

نیجریه

نیجریه

کرهکرهجنوبی
جنوبی

مالزی
مالزی

انارات
انارات

الجزایر
الجزایر

بنگالدش
بنگالدش

آمریکا

آمریکا

اندونزی

اندونزی

چین

چین

۰

روند تغییرات قیمت شکر جهانی

میلیوناز
جهانی شکر
قیمت
2019کاهش
کرونا و
بحران
شروع
میالدی
2020
درسال
درهاوایل
منتخبشده است.
کشورهاینشان داده
نیویورک
شکر خام
قیمت
تغییرات
روند
میزان6
نمودار
حسب
میالدیبر
میالدی (
2019
سال
دردرسال
جهان
در
واردکنند
شکردردر
میزان
نمودار-در-5
تن) تن)
میلیون
حسب
تقاضا(،بر
سال
سالبادردر
جهان
واردکنند
منتخب
کشورهای
وارداتشکر
واردات
نمودار 5
محدوده 348دالر به ازای هر تن تا محدوده 200دالر کاهش پیدا کرد .با بهبود تدریجی سطح تقاضا ،قیمت این محصول یک رالی صعودی را آغاز کرد و توانست
ت شکر از حدود 341دالر در هر تن در ابتدای سال ،به حدود 427دالر در
تمام افت قیمتی ناشی از شیوع ویروس کرونا راجبران کند .در سال 2021میالدی قیم 
اواخرماهاکتبرافزایشپیداکردهاست.اینافزایشقیمتمحصولدرنتیجهدودلیلعمدهصورتگرفتهاست:
.1درحالیکهانتظارمیرفتدرسالهای 2021تا 2022میالدی،تولیددرکشوربرزیلبهعنوانبزرگترینتولیدکنندهوصادرکنندهدرجهان،افزایشپیداکند؛
اما با توجه به وقوع خشکسالی میزان آن با کاهش مواجه شد .بهگونهای که در برخی مناطق این کشور ،میزان تولید معادل حدود 60درصد از تولید سال2020
میالدی بوده است .الزم به ذکر است که افت سطح تولید در برزیل به سود کشور هند تمامشده است.
.2مشکالتلجستیکیمانندافزایشکرایهکشتیها،کمبودکانتینروهمچنینبستهشدنبندرها
انتظارمیرودرشدقیمتجهانیشکردرسالبعدنیزادامهپیداکند.میزانشکرخامدردسترسبرایصادرات،درفصلچهارم 2021میالدی،کاهشپیداخواهد
کرد.انتظارمیرودمیزانکمبودشکرتاپایان 2021میالدیبهرقمیکمیلیونتنبرسداماتاپایانماهسپتامبر،2022میزانکسریکاهشپیداخواهدکرد.
نـخـســـتـیـن رســانـه
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تحلیل صنعت
منودار  -6روند تغییرات قیمت شکر خام نیویورک (بر حسب دالر به ازای هر تن)
۵۰۰

۴۵۰

۴۰۰

427
۳۵۰

348

۳۰۰

۲۵۰

203
۲۰۰

96/10/12
96/11/11
96/12/10
97/01/09
97/02/07
97/03/07
97/04/05
97/05/04
97/06/02
97/07/10
97/08/10
97/09/12
97/10/11
97/11/10
98/01/14
98/02/12
98/03/10
98/04/10
98/05/09
98/06/07
98/07/05
98/08/07
98/09/12
98/10/11
98/11/10
98/12/12
99/01/12
99/02/10
99/03/08
99/04/06
99/05/06
99/06/04
99/07/03
99/08/02
99/09/03
99/10/02
99/11/01
99/11/30
99/12/29
00/01/31
00/02/29
00/03/27
00/04/25
00/05/25
00/06/23
00/07/21

قیمت شکر خام نیویورک (بر حسب دالر به ازای هر تن)
نمودار  -6روند
تغییراتجهان
چغندرقند در
برترین کشورهای تولیدکننده نیشکر و

کشورهای برزیل و هند درزمینه تولید ماده اولیه نیشکر ،به ترتیب درجایگاه اول و دوم قرار دارند .حجم تولید برترین تولیدکنندگان نیشکرجهان در نمودار 7
شدهشکر و
تولیدکننده نی
جهانتولیدکنندگان چغندرقند را مشاهده میکنید .از منظر توليد چغندر قند ،کشورهای روسیه و فرانسه به ترتیب
دربرترین
چغندرقندنیز
است .در نمودار 8
برترین کشورهای نشان داده
دارند.
یازدهمدرقرار
ایران در
تولیدو دوم
جایگاه اول
اول و دوم قرار دارند .حجم تولید برترین تولیدکنندگان نیشکر جهان در نمودار  7نشان داده شده است .در نمودار  8نیز
جایگاه
جایگاهترتیب
نیشکر ،به
ماده واولیه
کشورهای برزیل و هنددردرزمینه

تولیدکنندگان چغندرقند را مشاهده میکنید .در این رابطه ،کشورهای روسیه و فرانسه به ترتیب در جایگاه اول و دوم و ایران در جایگاه یازدهم قرار دارند.
منودار  -7برترین کشورهای تولیدکننده نیشکر در سال  2019میالدی (بر حسب میلیون تن)

۷۶۹

۹۰۰
۸۰۰
۷۰۰

۶۰۰
۵۰۰

۳۴۸

اندونزی

آمریکا

گواتماال

استرالیا

کلمبیا

مکزیک

پاکستان

چین

تایلند

۱۲۳

۲۰۰
۱۰۰

هند
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۳۰۰

برزیل

۲۷

۳۰

۳۴

۳۴

۳۷

۵۶

۶۵

۸۷

۴۰۰

۰
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نمودار
شـمـاره

۶۰

اندونزی

آمریکا

گواتماال

استرالیا

کلمبیا

مکزیک

پاکستان

تایلند

چین

هند

برزیل

۰

تحلیل صنعت

نمودار  -7برترین کشورهای تولیدکننده نیشکر در سال  2019میالدی (بر حسب میلیون تن)
منودار  -8برترین کشورهای تولیدکننده چغندرقند در سال  2019میالدی (بر حسب میلیون تن)

۶۰

۵۱
۳۳

۶

و تقاضا شکر در ایران

۸

۶

۱۳

۱۴

۱۴

۱۹

۵۰
۴۰

۳۴

۲۵

۳۰
۲۰
۱۰

ایران

انگلیس

چین

مصر

لهستان

اوکراین

ترکیه

آلمان

آمریکا

فرانسه

روسیه

۰
است؛ اما برخالف آمار ج
هان است که از نظر تنوع اقلیمی و عرض جغرافیایی ،از شرایط تولید شکر از هر  2محصول چغندرقند و نیشکر برخوردار

شکر بیشتر است و در حدود  60درصد از شکر تولیدی در ایران ،از فرآوری چغندر حاصل میشود .ازنظر تکنولوژی ،صنعت شکر در کشور وضع

نگاهی به وضعیت تولید و تقاضا شکر در ایران
تأسیس شده است که از این آمار ،تنها  36کارخانه فعال هستند .نیاز ساالنه کشور به مصرف شکر
ولید شکر چغندری و  9کارخانه شکر نیشکری
ت کشورجهاناستکهازنظرتنوعاقلیمیو عرضجغرافیایی،ازشرایطتولیدشکراز هر ۲محصول چغندرقندو نیشکر برخورداراست؛امابرخالف
ایرانیکیازهف 
نمودار  -8برترین کشورهای تولیدکننده چغندرقند در سال  2019میالدی (بر حسب میلیون تن)
حاصلومیشود.
1آوری
چغندرقنداز فر
تولیدی در ایران،
 60درصد
تولیدحدود
اس��ت و در
نیشکر بیشتر
چغندرقند
تن با پایه
تولید شکر
جهانی سهم
ساالنه در آمار
ظرفیتازنظرتولید شکر با پایه
چغندر تن
میلیون
شکرازباشکرپایه
بهاره
ظرفیت
نسبتبهبهاینکه
توجه
است .با
میلیون
حدود 1/6
تکنولوژی،صنعتشکردرکشوروضعیتخوبیقرارندارد.درایرانمجموع ًا 35کارخانهتولیدشکرچغندریو 9کارخانهشکرنیشکریتأسیسشدهاستکهازاین

توجهو زمان برداشت آ
گیرد
صورتتن می
اردیبهشتماه
اسفند تا
چغندرقند
میبهشود.
پاییزه و
است.با
 1/6میلیون
تولیدساالنهدرحدود
اوایلکهمقدار
تنمازیباشد
بهارهتا 2/5میلیون
کشتحدود2
مصرفشکر
تأمینکشور
وارداتنیازساالنه
فعالهستند.
کشتکارخانه
طریقتنها36
ید شکر از آمار،
بهاینکهظرفیتتولیدبهارهشکرباپایهچغندرقند 1میلیونتنوظرفیتتولیدشکرباپایهنیشکرنیزبین 0/9تا 1میلیونتناست،کسریتولیدشکرازطریقکشت

عیار از اواخر فروردین
است.آن
برداشت
شهریورتادوره
اواخرشود و
انجامازمی
اوایلزمانآذرماه
ماهم تا
شهریور
اسفندتااواخر
چغندر از
است.
درصد
 16تا
پایانآذرماه
برداشتآننیز
یگیردو
صورت
اردیبهشتماه
پاییزهازاوایل
کشتچغندرقند
کشتبهاره
شود.
20تأمینمی
واردات
ندر حاصل بینپاییزهو

برداشت آن از
شود وبدوره
آذرماه انجام می
زیراوایل
شهریورماه تا
چغندر از
کشت پاییزه
درصد
بین 16تا
16حاصل
چغندر
خردادماههکتار و سطح زیر
اواخر هزار
فروردین تا100
کشوراواخربیش از
هاره در
چغندرقند
کشت
اواخر سطح
1399
-1400
است.زراعی
سال
است20.در
درصد
ییزه بین  14تا
است .همچنین عیار چغندرقند پاییزه بین 14تا 16درصد است .در سال زراعی 1399-1400سطح زیر کشت چغندرقند بهاره در کشور بیش از 100هزار هکتار

میزان تولید
دالیداده
اولیه نشان
میزانماده
به تفکیک
شدهدر ایران
تولید شکر
نمودار9
بوده است.
هزار هکتار
بیش از20
ه است .در و
 1400در حدود 1.61
است.سال
شدهدر
شکر
تولید
است.
مقدارداده
نشان
مادهدراولیه
تفکیک
ایران به
پاییزهدر
چغندرقندشکر
کشت تولید
سطح9زیرمقدار
نمودار
دالی ش��کر در سال 1400در حدود 1.61میلیون تن برآورد ش��ده است .در سالهای 1390تا 1396میزان تولیدات شکر روندی صعودی داشتهاند ،اما در سال

حجماز تولید نیشکر ،می
سالی
وقوع
سال
تولید در
حجم اما
داشتهاند،
روندی
تولیدات
کاهشتوجهی
آنبخش قابل
تبعرفتن
سیلوو ازبهبین
خشکوقوع
 1398نیز با
دلیلسال
1397کمبهشده و در
میزان تولید
نیشکر،
صعودیآن کاهش
سالی و بهتبع
شکرخشک
دلیل وقوع
ا  1396میزان 1397به
محصوالتزراعیخصوص ًاچغندرقند،حجمتولیدبهشدتکاهشداشتهاست.

ل و از بین رفتن بخش قابلتوجهی از محصوالت زراعی خصوصاً چغندرقند ،حجم تولید بهشدت کاهش داشته است.
منودار  -9میزان تولید شکر در ایران به تفکیک ماده اولیه مرصفی (بر حسب هزار تن)

۲,۵۰۰

۲,۰۱۵

1400

1399

1398

1397

۸۶۰

۷۵۳

۶۴۳

۵۰۷

۵۷۹

۶۳۵

1395

1396

۶۱۶

۵۴۵

1394

۹۳۸

۱,۱۴۳

۵۱۴

1393

۵۱۳

۴۶۶

۶۹۲

1392

۸۶۰

۷۶۷

۴۱۴

۷۸۳

۷۷۲

1391

۷۵۰

۸۳۶

۹۲۷

۸۷۲

۱,۳۳۵

۱,۱۲۳

۱,۱۲۴

۱,۱۴۹

1390

۱,۶۱۰

۱,۶۰۳

۱,۴۰۳

۱,۶۴۳

۱,۵۲۵

۲,۰۰۰

شکر تولیدی از نیشکر

۱,۵۰۰
۱,۰۰۰
۵۰۰
۰

شکر تولیدی از چغندر

نمودار  -9میزان تولید شکر در ایران به تفکیک ماده اولیه مصرفی (بر حسب هزار تن)
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چغندر قند و نیشکر ایران در سالهای  1390تا  1399و برآوردی که از حجم تولید این دو ،برای سال  1400شده است ،به ترتیب در نمودار  10و  11نشان د
تحلیل صنعت

ر قند و نیشکر ایران در سالهای  1390تا  1399و برآوردی که از حجم تولید این دو ،برای سال  1400شده است ،به ترتیب در نمودار  10و  11نش
آمار مربوط به حجم تولید چغندر قند و نیشکر ایران در سالهای 1390تا 1399و برآوردی که از حجم تولید این دو ،برای سال 1400شده است ،به ترتیب در نمودار
 10و 11نشان دادهشده است.
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منودار  -10میزان تولید چغندر در ایران طی سالهای  1390تا  1399و میزان تولید برآوردی برای سال ( 1400بر حسب میلیون تن)
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نمودار  -10میزان تولید چغندر در ایران طی سالهای  1390تا  1399و میزان تولید برآوردی برای سال ( 1400بر حسب میلیون تن)
منودار  -11آمار مربوط به میزان تولید نیشکر در ایران طی سالهای  1390تا  1399و میزان تولید برآوردی برای سال ( 1400بر حسب میلیون تن)

نمودار  -10میزان تولید چغندر در ایران طی سالهای  1390تا  1399و میزان تولید برآوردی برای سال ( 1400بر حسب میلیون تن)
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 197تولید نیشکر در ایران طی سالهای  1390تا  1399و میزان تولید برآوردی برای سال ( 1400بر حسب میلیون تن)
شـمـارهزان
نمودار  -11آمار56مربوط به می

مودار  -11آمار مربوط به میزان تولید نیشکر در ایران طی سالهای  1390تا  1399و میزان تولید برآوردی برای سال ( 1400بر حسب میلیون تن

تحلیل صنعت
درادامه ،در شکل 2کارخانههای فعال در صنعت تولید شکر ایران بهتفکیک تأمینماده اولیه و ظرفیت اسمی روزانه نشان دادهشده است.

شده است.
ت تولید شکر ایران به تفکیک تأمین ماده اولیه و ظرفیت اسمی روزانه نشان داده
شکل  -2اطالعات مربوط به کارخانههای فعال کشور به تفکیک ماده اولیه و میزان ظرفیت اسمی

همچنین در 10اس��تان کشور ،تعداد 27طرح در خصوص تولید شکر وجود داشته که عمدت ًا بهصورت نیمهتمام رها شدهاند .ظرفیت اسمی این واحدها در حدود

باشد .ماده اولیه و میزان ظرفیت اسمی
تفکیک
کشور به
های فعال
کارخانه
مربوط 4به
2 1,267
شکل
درصد داشته
پیشرفتیباالی30
استدرصد
طرحتوانسته
اطالعاتنبین ،تنها
هزار-تن است که ازای
درشکل،3نقشهتوزیعتولیداتقندوشکردرایرانبهنمایشگذاشت هشدهاست.رنگتیرهترنشاندهندهیفشاررقابتیبیشتردرتولیداست.تجمعکارخانههای
قندوشکردربرخیمناطقسببشدهتاکشاورزاناینمناطققدرتچانهزنیبیشتریبرایفروشمحصوالتشانداشتهباشند.

در خصوص تولید شکر وجود داشته که عمدتاً بهصورت نیمهتمام رها شدهاند .ظرفیت اسمی این واحدها در حدود 267

اشته باشد.

شکل  -3نقشه توزیع تولیدات قند و شکر در ایران

ر ایران به نمایش گذاشته شده است .رنگ تیرهتر نشاندهنده ی فشار رقابتی بیشتر در تولید است .تجمع کارخانههای

ای فروش محصوالتشان داشته باشند.

شکل  -3نقشه توزیع تولیدات قند و شکر در ایران
نـخـســـتـیـن
رســانـه 57
بـازار ســرمـایـه ایـران
ت قند و شکر و مناطق کشت چغندرقند و نیشکر ،در برخی از مناطق برای تأمین ماده اولیه مشکالتی وجود دارد ،درنتیجه تولیدکنندگ

تحلیل صنعت
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
تولیدکنندگاناکثراًدرسطحیپایینترازمیزانظرفیتخودفعالیتدارندودربرخیمواقعبرایادامهفعالیتنیازمندتأمینمادهاولیهازاستانهایمجاورهستند.
درشکل،4فشاررقابتیدرمناطقمختلف،برحسبمیزاندسترسیبهمواداولیهیشرکتهایتولیدکنندهشکربهنمایشگذاشت هشدهاست.مناطقیکهبارنگی
تیرهترنشاندادهشدهاند،مشکالتبیشتریبرایتأمینمواداولیهدارند.درنمودار 12نیزمقایسهایازمیزانظرفیتاسمیومصرفواقعیکارخانههایکشورنشان
دادهشدهاست.ظرفیتاسمیدرایننمودارنشانگرمقدارمادهاولیهایاستکهشرکتمیتواندروزانهجهتتولیدشکردریافتکندومصرفواقعینیزمقدارماده
اولیهایکهشرکتروزانهدریافتمیکندرانشانمیدهد.
شکل  -4فشار رقابتی در بین استانهای کشور ،برحسب میزان دسرتسی به مواد اولیه در رشکتهای تولیدکننده شکر

های شکر
تولیدکننده
درهای
شرکت
اولیه
مواد
ی
دسترس
میزان
کشور،
های
استان
بین
بینی در
فشار رقابت
شکل  -4فشارشکل
در شکر
قند و
در صنعت
اولیه
کشور به مواد
برحسبنهای
استا
دسرتسی
وضعیت
به
مربوط
آمار
منودار -12
تولیدکننده ش
شرکت
اولیه
مواد
موردنیازبه
دسترسبهی
میزان
برحسب
کشور،
های
استان
رقابت-4ی در
6،000

ظرفیت اسمی
مصرف واقعی

ظرفیت اسمی
مصرف واقعی

5،000
4،000
3،000
2،000
1،000

ارومیه
اسالم آباد
اصفهان
اقلید
بیستون
پارس
پیرانشهر
تربت حیدریه
تربت جام
فریمان
جوین
چناران
چهارمحال
خوی
شاهرود
شیروان
شیرین
قزوین
لرستان
مرودشت
مغان
میاندوآب
نقده
نیشابور
نقش جهان
همدان
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نمودار  -12آمار مربوط به وضعیت دسترسی استانهای کشور به مواد اولیه موردنیاز در صنعت قند و شکر
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هانی باال است و ارز ترجیحی با نرخ  4،200تومان در سال  1399برای واردات این محصول حذف شده است ،واردات شکر صرفه اقتصادی ندارد.

تحلیل صنعت
ازآنجاکهنرخشکرتصفیهشدهجهانیباالاستوارزترجیحیبانرخ 4,200توماندرسال 1399برایوارداتاینمحصولحذفشدهاست،وارداتشکرصرفهاقتصادیندارد.
همچنینازآبانماهسال،1398بروارداتشکرسفیدتعرفه 55درصدیوبروارداتشکرخام،تعرفه 5درصدیبستهشدهاست.ازاینروشکربهصورتخامواردکشورشدهودر
کارخانههایداخلیتصفیهمیشود.روندمربوطبهمیزانوارداتشکرخامبهکشورازسال 1380تاپایانمردادماه،1400بهتفکیکمیزانوارداتبخشخصوصیوبخش
دولتیدرنمودار 13نمایشدادهشدهاست.همزمانبارشدحجمتولید،میزانوارداتشکرخامبهکشورازسال 1393کاهشچشمگیریداشتهاست.میزانوارداتشکردر
سال 1397بهکمترینسطحخوددر 14سالاخیررسیدهاست،اماپسازبروزمشکالتیچونوقوعخشکسالیوسیلوهمچنینمحدودیتهایایجادشدهدرمسیرتولید
شیافتهاست.
نشدهاست؛امادرادامه،باافزایشحجمتولیددرکارخانههایکشور،میزانوارداتآنکاه 
شکر،حجمباالییازاینمحصولدرسال 1398ازطریقوارداتتأمی 
منودار  -13میزان واردات شکر خام به کشور از سال  1380تا پایان مردادماه ( 1400بر حسب هزار تن)

۱,۸۳۰
۱,۰۱۸
۵۲۲

۲۸۱

۱,۵۷۹
۱,۶۸۰
۱,۲۳۴
۸۲۳

۲,۵۲۷

۱,۸۰۵

۸۵۶
۵۲۱ ۶۶۷

۲۱۶ ۲۰۳

۱۴۰۰

۱۳۹۹

۱۳۹۸

۱۳۹۷

۱۳۹۶

۱۳۹۵

۱۳۹۴

۱۳۹۳

۱۳۹۲

۱۳۹۱

۱۳۹۰

۱۳۸۹

۱۳۸۸

۱۳۸۷

۱۳۸۶

۱۳۸۵

۱۳۸۴

۱۳۸۳

۱۳۸۲

۱۳۸۱

واردات بخش دولتی

۷۰۷

۹۳۷ ۸۲۰

۱۳۸۰

جمع واردات

۸۷۷

۱,۱۰۱
۱,۱۷۰

۳,۰۰۰
۲,۵۰۰
۲,۰۰۰
۱,۵۰۰
۱,۰۰۰
۵۰۰
۰

واردات بخش خصوصی

نحوه نرخگذاری در صنعت قند و شکر
7۵۰۰۰
ماده اولیه موردنیاز برای تولید شکر است،جزو محصوالت اساسی کشاورزی به شمار میرود و دولت هرساله مکلف است که خرید محصوالت اساسی
چغندرقند که
کشاورزیراتضمینکند.تعیینقیمتهاتوسطشورایتخصصیقیمتگذاری(شاملچهارتشکلکشاورزی،دوکشاورزخبره،شخصرئیسسازمانبرنامهوبودجه،
گندم قند
قیمتچغندر
تضمینی
وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیرجهاد کش��اورزی) صورت میگیرد .برای تعیین نرخ چغندرقند معمو ًال معادل25نرخ
لحاظ میشود .نرخ مصوب
درصد
برای چغندرقند پاییزه نرخ
تومان و
1,700
گندم برای سال
گندم
تضمینی
 ،14017۵۰۰۰معادل  7,500تومان به ازای هر کیلو لحاظ شده است .همچنین برای چغندرقند بهاره قیمت نرخ
 1,640توماندرنظرگرفتهشدهاست.درنمودار،14نرختضمینیگندموچغندرقندمقایسهشدهاندونمودار 15نیزنسبتنرخچغندرقندبهگندمرانشانمیدهد.

چغندربهقند
تضمینی
منودار  -14روند مربوط به نرخ تضمینی چغندرقند و گندم از سال  1390تا فصل پاییز  1400و نرخ برآوردی برای سالنرخ
ازای هر کیلو)
حسب ریال
( 1401بر
نرخ تضمینی گندم
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و نرخ ارز مربوط به واردا
نمودار  -14نسبت نرخ چغندرقند به گندم از سالهای  1390تا  1400و نسبت برآوردی برای سال 1401

تحلیل صنعت
۱۲۰,۵۴۰
شکربهعنوانیککاالیاساسیمشمولقیمتگذاریتوسطستادتنظیمبازاراست.درسال ۱۳۹۹ارزترجیحی ۴,۲۰۰تومانیدرخصوصوارداتشکرحذفونرخارزمربوطبه
وارداتاینکاال،نرخارزآزاداعالمشد.چنینروندیموجبشدکهاینکاالدرروزهایپایانیسال،13۹۹ازقیمتگذاریتثبیتیخارجشدهوقیمتآنبراساسهزینهتمامشده،
تعیینوبهبازارعرضهشود.درنمودار،16روندیازآمارمربوطبهنرخشکرونرخچغندرقندنشاندادهشدهاست.نمودار 17نیزنسبتنرخچغندرقندبهنرخشکررانشانمیدهد.
شکر
چغندر قند
۱۲۰,۵۴۰
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بورسی متعلق به شرکت
سرمایه پذیرششده
صنعت قند و شکر16 ،
شرکت
از میان
اطالعات  13نماد 1394
اند .درجدول 1395،1
1396
1398شرکت در بازار1397
ماهههای فعال در1399
شش
مشاهده م
۱۴۰۰در بازار سرمایه
پذیرفتهشده
کنید .به نسبت نرخ چغندرقند به شکر از سال  1393تا ششماهه اول 1400
روندیمربوط
نموداررا-16
جدول -1مقایسه رشکتهای صنعت شکر در بازار رسمایه

ارزش بازار
نسبتقیمتبهدرآمد
نام رشکت
شش ماهه مناد
ردیف
درصدماهه اول 1400
 1393تا شش
چغندرقند به شکر از
نمودار  -16روند مربوط به نسبت نرخ
۱۴۰۰
درصد
سالتومان
میلیارد
-12
1,632
2,552
42
فراوردههای غذایی و قند چهارمحال
قچار
1
36
954
2,193
23
فرآوردههایغداییوقندپیرانشهر
قپیرا
2
-43
759
1,757
29
قصفها
3
1400
مربوطنبه نسبت نرخ
ششماهه اول -28
سال  1393تا 1,374
چغندرقند به شکر از 1,602
18
قهکمتنمودار  - 16روندقندهکمتا
4
-3
329
1,577
963
صنعتیشیرینخراسان
قرشین
5
-57
812
1,533
178
ت خراسان
قند ثاب 
قثابت
6
31
2,203
1,389
قندنقشجهان
قنقش
7
-13
297
1,019
15
شهد
قشهد
8
-28
974
994
13
قندمرودشت
قمرو
9
-2
462
963
25
تقندقزوین
کارخانجا 
قزوین
10
-61
1,210
943
24
قندنیشابور
قنیشا
11
-8
548
821
12
قندلرستان
قلرست
12
-17
713
711
63
قند شیروان قوچان و بجنورد
قشیر
13

1399
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-34
3
-3
4
-13
-22
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-3
-14
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-13
-6
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تحلیل صنعت
درجدول 2مقایسهای از میزان بازدهی صنعت قند و شکر و بازدهی شاخص کل در دورههای یکساله منتهی به آبان ماه از سال 1392تا 1400ارائ ه شده است.
جدول -2مقایسه میزان بازدهی صنعت قند و شکر و شاخص کل بورس در سالهای اخیر (درصد)
واحد

1400

1399

1398

1397

شاخصصنعت

درصد

-27

232

265

55

52

شاخصکل

درصد

6

329

66

112

10

1393

1392

1396

1395

1394

36
139

47

-16

-13

25

-15

1

درجدول شماره 3روند تغییرات میزان فروش ،سود (زیان) خالص ،حاشیه سود ناخالص ،سود عملیاتی و حاشیه سود خالص نشان دادهشده است.
جدول -3تغییرات فروش ،سود و حاشیه سود صنعت از سالهای 1390تا1399
واحد

1399

1398

1397

1396

1395

1394

1393

1392

1391

1390

مبلغفروشمحصوالت

میلیاردتومان

287

525

649

1,012

954

1,146

1,637

1,983

1,918

2,701

سود (زیان) خالص

میلیاردتومان

349

298

211

136

38

3

51

102

62

37

حاشیهسودناخالص

درصد

17

21

16

12

8

7

11

24

19

19

حاشیهسودعملیاتی

درصد

13

17

13

10

6

4

8

21

16

16

حاشیهسودخالص

درصد

13

16

11

8

3

0

5

16

12

13

جدولشماره 4سودوزیانهممقیاسصنعتوبرخینمادهایمربوطهرانشانمیدهد.دراینجدولنسبتاقالمصورتسودوزیانبهفروشرامشاهدهمیکنید.
جدول -4سود و زیان هممقیاس صنعت
واحد

قثابت

قچار

قپیرا

قصفها

قهکمت

قرشین

قنقش

قشهد

قمرو

قزوین

صنعتقندوشکر

حاشیهسودناخالص

درصد

1

18

28

16

20

()28

2

14

37

14

20

هزینههای عمومی ،اداری
خالص سایر درآمدها (هزینهها) ی
عملیاتی
حاشیهسودعملیاتی

درصد

()9

()2

()2

()2

()1

()5

()6

()4

()4

()2

()3

درصد

19

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

درصد

11

16

26

14

19

-33

-4

11

32

12

18

درصد

هزینههایمالی
خالص سایر درآمدها و هزینههای
درصد
غیرعملیاتی
درصد
مالیات

()7

0

()2

0

()2

()11

()9

()5

()1

()2

()2

5

2

1

2

5

21

1

3

0

5

2

0

()2

()6

()3

()3

0

0

()1

()3

()2

()3

درصد

9

15

20

12

21

()23

()12

8

28

14

16

حاشیهسودخالص

چه سودآوری در انتظار شرکتهای صنعت قند و شکر خواهد بود؟
میزان تولید شرکتهای صنعت وابسته به میزانجذب چغندر است که این مؤلفه نیز به حجم کشت چغندر توسط کشاورزان بستگی است .با توجه به اینکه در سال
جاریشاهدایجادرونقدرحجمکشتچغندرهستیم،درتحلیلحاضر،میزانتولیدپیشبینیبرایشرکتهایفعالدراینصنعتباتوجهبهعملکرد 7ماهابتدای
سال 1400وگزارشهایماهانهاخیروبودجهاعالمیشرکتهاکهدرسامانهکدالمنتشرشده،درنظرگرفتهشدهاست.سطحفروششرکتهایفعالدراینصنعت
ی کاالی پایان دوره برابر با موجودی
تقریب ًا معادل با میزان تولیدات آنها است و بر همین اساس برای پیشبینی مقدار فروش شرکتها  ،فرض شده است که موجود 
ابتدای دورهباش��د .قیمت فروش شرکتها در بازه مهر تا اسفندماه سالجاری برابر با آخرین نرخ فروش شرکتها (حدود 12تا 13هزار تومان برای هر کیلو) لحاظ
شدهاست.مهمترینپارامترتأثیرگذاربرمیزانسودآوریشرکتهایصنعتقندوشکر،نرخچغندرخریداریشدهاست.پیشبینیشدهاستکهنرخخریدچغندر
براینیمهدومسال 1400دربازهقیمتی 1.250تا 1.350تومانبرایهرکیلوودرسالآینده 1.700تومانباشد.باتوجهبهتوضیحاتارائهشده،سودکارشناسی
ونسبتقیمتبهدرآمدپیشروبرخیازشرکتهایفعالصنعتبهشرحجدول 5محاسب هشدهاست.
جدول -5کارشناسی میزان سودآوری و نسبت قیمت به درآمد پیرشو رشکتها
مناد

سود( 1400برحسب ریال)

سود( 1401برحسب ریال)

قیمتفعلی(برحسبریال)

نسبتقیمتبهدرآمدپیرشوتحلیلی

قزوین

3.896

5.687

28.210

5/9

قمرو

2.796

4.588

24.300

5/3

قصفها

8.371

11.543

85.000

8/5

قثابت

13

168

2.042

12/2

قشیر

2.514

3.548

21.000

6/9
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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در نمودار ،18روند تغییرات نسبت قیمت به درآمد برای صنعت قند و شکر و بازار سرمایه در سالهای اخیر ،طی دورههای یکساله منتهی به آذرماهنشان دادهشده
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منودار  -18مقایسه روند تغییرات میانگین نسبت قیمت به درآمد در صنعت قند و شکر و بازار رسمایه
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بازار سرمایه

حدود  2تا

8

5

1394

10

5

1393

11

8

1392

10

6

1391

10

6

1390

9

6

1389

صنعت قند و شکر

نتیجهگیری
میزان سرما
درنتیجه بازار
است ،شکر و
صنعتتنقند و
درآمد در
نسبت قی
انگوین
ییرات م
روندتاتغ
کشورسه
ساالنهمقای
مصرفی -17
میزان ش��کرنمودار
کسرییهکشور در تولید
 1/6میلیون
متآنبهدر حدود
س��االنه
حجم تولید
میلیونیتن
2/5
حدود 2
ش��کر از طریق واردات تأمین میش��ود .در سال  1397به دلیل بروز خشکسالی و کاهش حجم تولید نیش��کر ،میزان تولید کشور به  1/4میلیون تن رسید.
در س��ال  1398نیز مقدار تولید این محصول با وقوع سیل و از بین رفتن بخش قابلتوجهی از محصوالت زراعی خصوص ًا چغندرقند ،بهشدت کاهش یافته و
به حدود  900هزار تن رس��ید .همچنین تا قبل از سال  1399صنعت با مسئله قیمتگذاری دستوری و واردات با ارز ترجیحی مواجه بوده است .در دو سال
گذش��ته با رفع مشکل عنوانشده ،در کنار تصویب نرخ بهموقع و مناس��ب برای چغندر قند ،سطح زیر کشت به اعداد قابل قبولی رسیده است .بر این اساس
انتظار داریم که در سالجاری سطح تولید شکر در داخل کشور به  1میلیون و  600هزار تن برسد .با این حساب ،در سال  1400شاهد رشدی چشمگیر در
میزان تولید ش��رکتها هستیم .بهعنوانمثال بررسی دادههای مربوط به تولید شکر بر پایه چغندر در  10شرکت با بیشترین ارزش بازار سرمایه حاکی از آن
ماهه تولید
کشور در
کسری
میزان
درنتیجه
سال است
وندرتن
داشته/6اند1کهمیل
حدود
252در
برابر باآن
ساالنه
1398د
حجم تولی
ونشرکتنت و
 2/ 5م
تولید در شش
است .میزان
رسیده
،1399به  370تن
اینیآمار
هزار تن
تولیدی
ها در سال
استیلکهیاین
نخست سال  1400نیز نسبت به مدت مشابه سال  1399رشد  17درصدی داشته است.

شکر

سالی و کاهش حجم تولید نیشکر ،میزان تولید کشور به  1/4میلیون تن رسید .در سال  1398نیز مقدار تولید این محصول باا وق

صنعت قند و ش��کر همچنین درگیر چالش بزرگی به نام «نرخگذاری چغندر» بوده است .در این رابطه در مرحله نخست الزم است که قیمت تضمین
اینمساهله قیمت
صنعتشدهباا
خصوصاً چغندرقند ،بهشدت کاهش یافته و به حدود  900هزار تن رسید .همچنین تا قبل از سال 1399
محصول با قیمت سایر محصوالت قابلرقابت با چغندر تناسب الزم را داشته باشد .مرحله دوم نیز در باب موضوع تعیین قیمت تضمینشده به شکلی صحیح

گذشته
نسبت به
است که
اعالم شده
مناسب کیلو
تومان برای هر
نرخمبلغ
ببرابر با
1400
دربرای
چغندر
مصوب
اس��ت .نرخ
رفعهموقع
با البته ب
و سال گذشته و
بیشاعداد قابل قب
رشدی به
کشت
سالزیر
سطح
قند،
چغندر
برای
 1,250و
بهموقع
س��التصوی
کنار
شده،
عنوان
مشکل

از دو برابری داش��ته است .همچنین برای س��ال آینده نیز نرخ اعالمی در هفته اخیر با رش��دی  40درصدی ،مبلغ  1,700تومان تصویب شد که بررسیها و
جالبی می
1400اعداد
ساالکش��اورزان
عدد را برای
های صنعت
ش��رکت
مدیران
 600چند
صنعت وو معدن با
تیم تحلیل
نظرخواهی
دانندیکهچشامگیر در
رشاد
شااهد
این در
حسااب،
ایان
عاملبا
برسد.
هزارتن ازتن
بانکیون
کارگزاری میل
کشور به 1
داخل
سطح تولید شکر در
سبب خواهد شد در سال آینده شاهد تداومجذب چغندر در صنعت باشیم.
نظام عرضه و
آناستفاده
شده و با
اساسههزینه
شد ،بر
ارزشحذف
نواردات آن
مربوطیبه
ترجیحی
 ۱۳۹۹که
پایان سال
شکرشکر
بوط به تولید نرخ
تقاضا،در سال 398
شرکتها
سازوکارن
استازکه ای
حاکتمایم از
سرمای
بازار
تومانیشتر
4,200با بی
شرکت
درارز10
چغندر
برازپایه
ً
تعیین میشود .بهطورکلی در سالهای اخیر نرخ شکر حدودا معادل  9تا  10برابر نرخ چغندر مصوب بوده است .بر همین اساس ،اگرچه در سالجاری نرخ فروش
رشد  17درصد
1399
نسبت به
 1400نیز
نخستنرخسال
ماهه
توماندر
تولید
میزان
است.
 139به  370تنشرکرستیهاده
در سال
سالشرکتها
مشابه فروش
مدتکه نرخهای
انتظار داریم
 1,700تومانی،
چغندر مصوب
اما با توجه به
ششاست،
قرارگرفته
 13هزار
بازه  12تا
عمدت ًا در
آینده در حدود 17هزار تومان باشد .در حال حاضر نیز قیمت ارز نیمایی بر قیمت شکرهای وارداتی تأثیر زیادی دارد .عالوه بر نرخ ارز نیمایی ،نرخجهانی شکر نیز در
قیمت وارداتی این کاال در داخل کشور مؤثر است .در ماههای اخیر با افزایش شدید در قیمتجهانی شکر مواجه بودهایم ،بهطوریکه در صورت واردات این محصول،
قیمت هر کیلوگرم از آن در درب کارخانه حدود  17هزار تومان تمام میش��ود که حاکی از وجود توازن سطوح عرضه و تقاضا در تعیین قیمت شکر است .بر اساس
آنچه گفته شد ،در سالجاری و سال آتی شاهدجهش میزان سودآوری در صنعت قند و شکر خواهیم بود و میتوان از این صنعت انتظار سودهایجذابی داشت.
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خالصه عملکرد بورس

گزارش آمار معامالت بورس اوراق بهادار تهران در آبانماه و آذرماه 1400
سمیه اسفندیاری
کارشناس بازار بورس تهران

سمیه اسکندرپور
کارشناس بازار بورس تهران

نگاهی به بازار
طی 22روز کاری آذرماه ،1400ارزش معامالت در مقایس��ه با آبانماه ،1400معادل 27درصد کاهش یافت و تقریباًاز 110هزار میلیارد تومان به
حدود 81هزار میلیارد تومان رسید .همچنین حجم سهام معاملهشده از 136میلیارد سهم به حدود 114میلیارد سهم رسيد و معادل 16درصد
کاهشیافت.ازابتدایسالتاکنونحجموارزشمعامالتبازارسهام(اولودوم)بهترتیببرابربایکهزارمیلیاردسهمو 725هزارمیلیاردتومانبودهاست.
در آذرماه  1400دفعات معامالت بازار سهام معادل با  22درصد در مقایسه با آبانماه  1400کاهش یافت و از  11میلیارد دفعه به  8/ 7میلیارد دفعه رسید.
ارزشبازاردرپایانآذرماه 1400درمقایسهباماهقبلبهمیزان 272هزارمیلیاردتومانبرابربا 5درصدکاهشیافتواز 5،542هزارمیلیاردتومانبه5،269
هزارمیلیاردتومانرسید.درصدگردشمعامالتدرآذرماه،1400بهرقم 1/ 06رسیدکهدرمقایسهباماهقبل 19درصدکاهشداشتهاست.میزانبازدهکل
بورس از ابتدای سال تاکنون 2درصد بوده است.نسبت قیمت به درآمد 12ماه گذشته ( ،))Trailing 12 Months) P/E ttmبه رقم 8/01رسید.

4,010,000

شاخص-واحد
1720000
1670000
ارزش معامله
شاخص كل
1620000
1570000
1520000
1470000
1420000
1370000
1320000
1270000
1220000
1170000
1120000
1070000
1020000
970000
920000
870000
820000
770000
ارزش معامالت (میلیارد ریال)
720000
670000
620000
1400
آذرماه
نام بازار
570000
520000
470000
55،508
بازار اوراق بدهی
420000
370000
ال)
اوراقیارد ری
معامالت (میل
602
مشتقه
ارزش بازار
320000
270000
درصد تغییرات
آذرماه  1400آذرماه 1399
نام بازار
220000
500،955
بازار سهام
170000
95
28،418
55،508
بازار اوراق بدهی

ارزش معامالت -میلیارد ریال

3,510,000

3,010,000

2,510,000

2,010,000

1,510,000

1,010,000

510,000

10,000

بازار صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس

بازار اوراق مشتقه
بازار سهام

602

ارزش معامالت (میلیارد ریال)
نام بازار

آذرماه 1400

آذرماه 1399

درصدتغییرات

بازار اوراق بدهی

55,508

28,418

95

بازار اوراق مشتقه

602

2,712

-78

بازار سهام

500,955

3,030,302

-83

بازار صندوقهای رسمایهگذاری
قابل معامله در بورس

253,043

311,151

-19

جمع کل بازارها

810,107

3,372,583

-76

64

253،043

311،151

-19

810,107

3,372,583

-76

بازار اوراق بدهي%6/85 ,

810,107

بازار اوراق مشتقه%0.07 ,
بازار صندوق هاي قابل معامله%31/24 ,

بازار اوراق بدهي%6/85 ,

2

بازار اوراق مشتقه%0.07 ,
بازار صندوق هاي قابل معامله%31/24 ,

بازار اوراق بدهی
بازار سهام%61/84 ,

بازار سهام%61/84 ,

بازار اوراق مشتقه
بازار سهام
بازار صندوق های قابل معامله

3
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3،030،302

-83

جمع کل بازارها500،955

بازار صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
جمع کل بازارها

2،712

-78

253،043

3

آذرماه 1399
28،418
2،712
3،030،302
311،151
3,372,583

د

بازار
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شاخص
نام شاخص

 30آذر 1400

 30آبان 1400

انتهای سال 1399درصدتغییرماهانه

درصد تغییر ساالنه (ماهجاری نسبت به انتهای سال قبل)

شاخصکل

1,318,360

1,386,935

1,307,707

-4/49

0/18

شاخص آزاد شناور

1,681,775

1,773,907

1,834,616

-5/91

-8/33

شاخص بازار اول

994,975

1,047,548

969,099

-5/20

2/76

شاخص بازار دوم

2,564,375

2,695,180

2,602,748

-4/58

-1/74

مالی

1,404,304

1,453,744

1,782,207

-3/04

-12/02

شاخصصنعت

1,218,339

1,284,965

1,154,293

-5/91

5/55

شاخص 50رشکت فعالرت

52,012

54,482

49,590

-4/35

4/88

شاخص 30رشکت بزرگ

70,891

74,203

68,552

-4/64

3/14

شاخص کل (هموزن)

348,209

383,326

439,802

-9/61

-02/38
وزن)
کل(
کل
شاخص
وزن)
شاخص
وزن)
(همهم
هم(
کل
شاخص

کل
شاخص
کل
شاخص
کل
شاخص

400,000400,000
390,000390,000
380,000380,000
370,000370,000
360,000360,000
350,000350,000

340,000340,000
330,000330,000
320,000320,000

سالسال
ابتدای
وزن  -از
شاخص وکلهمو هم
ابتداي
وزن -از
شاخص کل
480,000

۱,۷۰۰,۰۰۰

460,000

۱,۶۰۰,۰۰۰

440,000

۱,۵۰۰,۰۰۰

420,000
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۱,۴۰۰,۰۰۰

400,000
۱,۳۰۰,۰۰۰
380,000
۱,۲۰۰,۰۰۰

360,000

۱,۱۰۰,۰۰۰

340,000

۱,۰۰۰,۰۰۰

320,000

6
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بدهیاول و دوم
اوراق سهام-
بازار بازار

97،141
56/87

ون سهم
برگه
میملییلیون

56/87
بورسبرگه
خالصه عملکرد میلیون
بازار اوراق بدهی
145/40
قرارداد
میلیون
بازار مشتقه
بازار مشتقه

145/40

میلیون قرارداد

16،595

دورهیون یونیت
معامالت میل
بازار صندوقهای قابل معامله
جاریلیون یونیت
بازار صندوقهای قابل معامله ماه می

حجممعامالتماه

مجموع

بازار سهام-اول و دوم

گذشته
ماه
16،595
(آبان )1400

)1400یلیون
(آذر م

میلیونسهم

113,939

97,141

مجموع
میلیونبرگه

115,908

 56/87میلیون

50/87

بازارمشتقه

میلیون قرارداد

145/40

2,061/5

بازار اوراق بدهی

113,939

50/87115،908

2،061/5
17،858

135,878
-16

135,878

بازار صندوقهای قابل معامله

میلیونیونیت

16,595

مجموع

میلیون

بازار مشتقه

بازار سهام-اول و دوم
بازار سهام-اول و دوم

معامالت
مقایسه حجم
دورهدوره
معامالت
مقایسه حجم

135,878

-7%

140,000

-93% -93%

بازار مشتقه

بدهي
بازار اوراق بدهي بازار اوراق12%

مقایسه حجم معامالت دوره

135,878

-7

-16

-93

113,939

بازار صندوق های قابل معامله

-16

12

17,858

-7%

-7

درصدتغییرات

135,878

بازار صندوق های قابل معامله

-93

17،858

-7

معامالت دوره
درصد افزایش (کاهش)
کاهش ) دوره
حجمافزایش (
درصد

12

-93

2،061/550/87

-16

درصد افزایش ( کاهش ) دوره

-16

12

113,939 113,939
120,000

140,000
120,000

12%

-16%

-16%

ماه جاري

ماهماه گذشته
گذشته

100,000
ماه جاري

100,000

جاریجاري
ماهماه
سهامدردر
معامالت
روزانه
بازار سهام
روزانه بازار
معامالت
حجم حجم
12,000,000,000
10,000,000,000
8,000,000,000

7

6,000,000,000
4,000,000,000

7

2,000,000,000
0

ماهجاری
(آذر )1400

ارزش معامالت ماه (میلیارد ریال)
بازار سهام-اول و دوم

میلیاردریال

500,955

بازار اوراق بدهی

میلیاردریال

55,508

بازارمشتقه

میلیاردریال

بازار صندوقهای قابل معامله

میلیاردریال

ارزش معامالت ماه (میلیارد ریال)

مجموع

بازار سهام-اول و دوم

میلیاردریال

درصد افزایش (کاهش) ارزش معامالت دوره

درصد افزایش ( کاهش ) ارزش معامالت دوره

معاملهاوراق بدهی
بازار صندوق هاي قابلبازار

1,20

مشتقهمشتقه
بازاربازار

1,00

80

-18%

ماه جاري
602

253,043
آذر )1400
(
810,107

ماهگذشته
(آبان )1400

درصد تغییرات

744,820

-33

49,519

12

گذشته
ماه
1,023

(آبان

307,812
)1400

مقایسه ارزش معامالت دوره

1,103,175

میلیارد ریال

500،955

744،820

میلیارد ریال

55،508
1,103,175

49،519

میلیارد ریال

درصد تغییرات
-33

60

40

12%

20
بازار سهام-اول و دوم

مجموع

1،023

602

12

810,107
-41

میلیارد ریال

253،043

307،812

-18

میلیارد ریال

810,107

1,103,175

-27

-33%

ارزش معامالت
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-18
-27

مقایسه ارزش معامالت دوره (میلیارد ریال)

-41%

بدهيصندوقهای قابل معامله
بازار
بازار اوراق

-41

ماه گذشته

ماه جاری

1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0

8

بازار سهام در ماه جاري ( ریال )
35,000,000,000,000
30,000,000,000,000
25,000,000,000,000
20,000,000,000,000

ارزش معامالت

روز

ماه جاری

ماه گذشته

-33%
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جاریریال )
سهامدردرماهماهجاري (
بازارسهام
روزانهبازار
معامالت روزانه
(ریال)
ارزشمعامالت
ارزش

دفعات معامالت ماه
دفعات معامالت ماه

35,000,000,000,000

ماه جاري ماه گذشته
ماه جاري ماه گذشتهدرصد تغییرات
درصد تغییرات
(آذر ( )1400آبان )1400
(آذر ( )1400آبان )1400

بازار سهام  -اول و دوم
بازار سهام  -اول و دوم

دفعه 9،372،187 7،441،080
دفعه 9،372،187 7،441،080

بازار اوراق بدهی
بازار اوراق بدهی

دفعه
دفعه

اوراق مشتقه
مشتقه
بازاراوراق
بازار

119،905 100،093
دفعه 100،093
-17 -17 119،905
دفعه

1،933
1،933

1،261
1،261

ماهجاری

بازار اوراق بدهی
بازار اوراق مشتقه

-21

مجموع
مجموع

7,441,080

دفعه

25,000,000,000,000
20,000,000,000,000
15,000,000,000,000

-21

53

دفعات معامالت ماه
قابلمعامله
صندوقهاهایی قابل
)1400
1،766،442 1،238،481
1،238،481
معامله دفعه
(آذر 9
بازاربازارصندوق
1،766،442
دفعه

بازار سهام  -اول و دوم

30,000,000,000,000

10,000,000,000,000
5,000,000,000,000

53

0

ماهگذشته
)1400
(آبان
-30

درصدتغییرات

-30

-21

9,372,187

1,933
-22 11,259,795
11,259,7958,781,587
دفعه 8,781,587
دفعه
-22 1,261

دفعه

53

دفعه

100,093

119,905

بازارصندوقهایقابلمعامله

دفعه

1,238,481

1,766,442

-30

مجموع

دفعه

8,781,587

11,259,795

-22

معامالت دوره
دفعات معامالت
کاهش
افزایش (
درصد
دوره
(کاهش))دفعات
کاهش )
افزایش (
درصد
دفعات معامالت دوره
افزایش
درصد
معاملهمعامله
هاي قابل
بازار بازار
صندوققابل
صندوق هاي
مشتقهمشتقه
بازار بازار

53%53%

-17

دفعات دوره
مقایسهمعامالت
مقایسه دفعات
دوره
معامالتدوره
دفعات معامالت
مقایسه

-30%
-30%
-17%
-17%

بدهيبدهي
اوراق اوراق
بازار بازار
دومو دوم
سهامو-اول
بازار-اول
بازار سهام

-21%
-21%
ماه گذشته
ماه گذشته

ماه جاری

12,000,000

12,000,000

10,000,000

10,000,000

8,000,000

8,000,000

6,000,000

6,000,000

4,000,000

4,000,000

2,000,000

2,000,000

0

0

ماه جاری

دفعات معامالت روزانه بازار سهام در ماه جاري
دفعات معامالت روزانه بازار سهام در ماهجاری
500,000
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0

1010

اسالید 4
معامالت انباشته
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معامالت انباشته
بازار سهام  -اول و دوم

میلیونسهم

سال 1400
1400/01/01-1400/09/30
1,095,926

سال 1399
1399/01/01-1399/09/30
1,704,876

-36

بازار اوراق بدهی

میلیونبرگه

293/30

107/72

172

بازار اوراق مشتقه

میلیون قرارداد

10,122/34

755/69

1239

بازارصندوقهایقابلمعامله

میلیونیونیت

133,048

60,697

119

1,239,389

1,766,436

حجممعامالتسال

میلیون
مجموع
درصد افزایش ( کاهش ) حجم معامالت دوره

دوره
معامالت
کاهش )
افزایش (
دوره
معامالت
حجمحجم
کاهش )
افزایش (
درصد درصد

درصد افزایش (کاهش) حجم معامالت دوره
بازار صندوق هاي قابل معامله
119%
119%

معامله
بازارهاي
بازار صندوق
قابل معامله
قابلهاي
صندوق

-30

مقایسه حجم معامالت دوره

معامالت دوره
حجمحجم
مقایسه
معامالت
مقایسه
دورهدوره
معامالت
مقایسه حجم

119%

1,500,000

1,500,000
1,500,000
1,000,000

1239%
1239%

بازار اوراق بدهي

172%

بدهي
بازاربدهي
اوراق
بازار اوراقبازار
سهام-اول و دوم

1,000,000
1,000,000
500,000

172%
172%

-36%

200% 400% 600% 800% 1000% 1200% 1400%

دوم
اول و
بازار سهام-
اول و دوم
سهام-
بازار

2,000,000

2,000,000
2,000,000

1239%

بازار مشتقه

بازار مشتقه
بازار مشتقه

درصد تغییرات

0%

سال 1399

-200%

-36%
-36%

0% 200%
200% 400%
400%600%
600%800%800%
1000%
0%
1000%
1200%1200%
1400% 1400%

سال 1400

1399
سالسال
1399

-200%
-200%

500,000 500,000 0

0

0

سال 1400
سال 1400

گذشته
بازار در
معامالتبازار
حجممعامالت
حجم
ماهگذشته
12ماه
در12
300,000,000,000

ماهگذشته
12ماه
در 12
بازار در
معامالت بازار
گذشته
حجممعامالت
حجم

250,000,000,000
200,000,000,000
300,000,000,000
300,000,000,000

ارزش معامالت سال (میلیارد ریال)
(1400میلیارد ریال)
معامالت سال
ارزش سال
سال 1400
1400/01/01-1400/09/30
بازار سهام  -اول و دوم

میلیارد ریال

بازار سهام  -اول و دوم

میلیارد ریال

بازار اوراق بدهی

میلیارد ریال

287،807

بازار اوراق مشتقه

میلیارد ریال

9،668

میلیارد ریال

9,868,008

میلیاردریال

بازارصندوقهایقابلمعامله
مجموع

میلیاردریال

درصد افزایش (کاهش) ارزش معامالت دوره

بازار اوراق بدهي

12
12

73%

170%

ازار سهام-اول و دوم
200%

68

-64

170

17،565

-45

21,344,269

-54

1،334،279 7,255,971
1،334،279
106,503 73
287,807
21,344,269
17,565
9,668

2,314,562

19,885,922

-54

150% 100% 200%
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100%
50%

0

-64
170
-45

1,334,279

21,344,269

-54

میلیارد ریال )
مقایسه ارزش معامالت
معامالت دوره (میلیارد ریال)
دوره (ارزش
مقایسه
25,000,000

20,000,000

-64%
-64%
0% 50%

درصد 0
تغییرات

73

170%

0%

100,000,000,000
100,000,000,000
50,000,000,000
50,000,000,000

73

15,000,000

بازار سهام-اول و دوم

150%

-64

-45%

بازار مشتقه
بازار اوراق بدهي

106،503

0

150,000,000,000
150,000,000,000

مقایسه ارزش معامالت دوره ( میلیارد ریال )

-45%

بازار مشتقه

درصد تغییرات

9,868,008

درصد افزایش (کاهش) ارزش معامالت دوره
معامالت دوره
درصد افزایش (کاهش) ارزش

دوق هاي قابل معامله

12

200,000,000,000
200,000,000,000

50,000,000,000

106،503
 170سال 1399
سال 1400
-451399/01/01-1399/09/30 17،565
1400/01/01-1400/09/30

9،668

میلیاردریال
قابلو دوم
سهامی -اول
بازار بازار
معامله میلیارد ریال
صندوقها
2،314،562
بازار اوراق بازار
2،314،562
بدهیصندوقهای قابلمعامله میلیارد ریال میلیاردریال
میلیارد ریال
مجموع
9,868,008
میلیارد ریالمیلیاردریال
بازار اوراق مشتقه مجموع

بازار صندوق هاي قابل معامله

سال 1399
1399/01/01-1399/09/30

19،885،922

287،807

اوراقسال
معامالت
(میلیارد ریال) میلیارد ریال
مشتقه
ارزشبازار

73%

سال 1399

100,000,000,000

درصد تغییرات

1399/01/01-1399/09/30 1400/01/01-1400/09/30
19،885،922
7،255،971
7،255،971

بازار اوراق بدهی

150,000,000,000
250,000,000,000
250,000,000,000

-50%
-50%

-100%
-100%

13
13

سال  1399سال 1399

سال 1400

25,000,000

20,000,000
15,000,000

10,000,000

10,000,000

5,000,000

5,000,000

0

سال 1400

0

خالصه عملکرد بورس
ارزش معامالت بازار در  12ماه گذشته(ریال)
ارزش معامالت بازار در 12ماه گذشته (ریال)
2,500,000,000,000,000
2,000,000,000,000,000
1,500,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000
500,000,000,000,000
0

سال 1400
1400/01/01-1400/09/30
دفعات معامالت سال

دفعات معامالت سال
بازار سهام  -اول و دوم

دفعه

بازار اوراق بدهی

دفعه

بازار اوراق مشتقه

دفعه

سال 1400

9,446

857,701

دفعه

128,980,527

درصد افزایش ( کاهش ) دفعات معامالت دوره

بازار سهام  -اول و دوم

دفعه

درصد افزایش ( کاهش ) دفعات معامالت دوره

114،863،171

درصد افزایش (کاهش) دفعات معامالت 7%
دوره
درصد افزایش ( کاهش ) دفعات معامالت دوره
بازار صندوق هاي قابل معامله

بازار اوراق بدهی

دفعه

بازار مشتقه
مشتقهمعامله
بازار اوراقبازار صندوق هاي قابل

86%

بازار اوراق بدهي

بازار سهام-اول و دوم

بازار اوراق بدهي مجموع
بازار سهام-اول و دوم

100%

100%

80%

60%

80%

دفعاتمعامالت
مقایسه دفعات
مقایسه
دورهدوره
معامالت

دفعه

-42%

12،377،819

دفعه

-42% -42%
128,980,527

40%

13،250،209
-59%

20%

60%20% 80% 40%
100%

0%

-20%

-40%

-60%

-80%

7

293,895,762مقایسه دفعات معامالت دوره -56

857،701

7%

درصد86تغییرات

-59
دوره
 281،040،268مقایسه دفعات معامالت

461،369

-42
86

300,000,000

7

293,895,762
سال 1399

-56
سال 1400

0%
40%

-40% 0% -20%20%
-80%-80%
-60% -60%
-40% -20%

سال 1399سال 1399

سال 1400

400,000,000

400,000,000

-59%-59%

بازار سهام-اول و دوم

60%

461,369

9،446

دفعه

بازار مشتقه
صندوقهای قابل 86%
معامله
بازار
بازار مشتقه

بازار اوراق بدهي

16,306
1399
سال

-42

16،306

7%

86%

بازار صندوق هاي قابل معامله

281,040,268

-59

12,377,819
13,250,209
دفعه
1399/01/01-1399/09/30
1400/01/01-1400/09/30

بازارصندوقهایقابلمعامله
مجموع

114,863,171

سال 1399
1399/01/01-1399/09/30

درصدتغییرات

200,000,000
100,000,000

300,000,000

00,000,000 200,000,000

00,000,000 100,000,000
0

سال 1400

1212ماهماهگذشته
گذشته
بازاردر
معامالتبازار
دفعاتمعامالت
دفعات
35,000,000
30,000,000

دفعات معامالت بازار  12ماه گذشته

دفعات معامالت بازار  12ماه گذشته

25,000,000

35,000,000
35,000,000 20,000,000
15,000,000 30,000,000
10,000,000 25,000,000
5,000,000 20,000,000

15,000,000

0

15

25,000,000
20,000,000

10,000,000

5,000,000
نـخـســـتـیـن رســانـه
0
بـازار ســرمـایـه ایـران

30,000,000

15,000,000

10,000,000

69

00,000,000
0

0

14

00,000,000

5,000,000
0

خالصه عملکرد بورس
معامالت  12ماه گذشته
بازار
ماه
بازار اوراق بدهی
بازار اوراق مشتقه
آذر 1400
بازار سهام
بازار صندوقهای قابل معامله
جمع
بازار اوراق بدهی
بازار اوراق مشتقه
آبان 1400
بازار سهام
بازار صندوقهای قابل معامله
جمع
بازار اوراق بدهی
بازار اوراق مشتقه
مهر1400
بازار سهام
بازار صندوقهای قابل معامله
جمع
بازار اوراق بدهی
بازار اوراق مشتقه
شهریور1400
بازار سهام
بازار صندوقهای قابل معامله
جمع
بازار اوراق بدهی
بازار اوراق مشتقه
مرداد 1400
بازار سهام
بازار صندوقهای قابل معامله
جمع
بازار اوراق بدهی
بازار اوراق مشتقه
تیر1400
بازار سهام
بازار صندوقهای قابل معامله
جمع
بازار اوراق بدهی
بازار اوراق مشتقه
خرداد 1400
بازار سهام
بازار صندوقهای قابل معامله
جمع
بازار اوراق بدهی
بازار اوراق مشتقه
اردیبهشت1400
بازار سهام
بازار صندوقهای قابل معامله
جمع
بازار اوراق بدهی
بازار اوراق مشتقه
فروردین1400
بازار سهام
بازار صندوقهای قابل معامله
جمع
بازار اوراق بدهی
بازار اوراق مشتقه
اسفند1399
بازار سهام
بازار صندوقهای قابل معامله
جمع
بازار اوراق بدهی
بازار اوراق مشتقه
بهمن1399
بازار سهام
بازار صندوقهای قابل معامله
جمع
بازار اوراق بدهی
بازار اوراق مشتقه
دی 1399
بازار سهام
بازار صندوقهای قابل معامله
مجموع

70
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حجم (سهم ،برگه ،قرارداد ،یونیت)
56,874,059
145,398,314
97,141,441,113
16,595,360,770
113,939,074,256
50,872,314
2,061,492,677
115,907,658,173
17,857,932,406
135,877,955,570
18,803,173
1,577,597,483
94,238,157,720
15,871,126,731
111,705,685,107
40,363,105
86,999,818
220,357,646,439
20,921,347,785
241,406,357,147
21,880,746
47,673,882
124,235,886,704
12,637,511,321
136,942,952,653
25,765,637
726,555,495
138,729,362,283
12,918,887,151
152,400,570,566
18,893,201
2,490,153,117
133,081,356,156
15,491,122,662
151,081,525,136
10,377,445
2,983,600,892
76,569,340,412
12,546,595,133
92,109,913,882
49,474,318
2,864,874
95,664,791,785
8,208,050,077
103,925,181,054
74,146,579
2,914,923
136,466,911,839
14,333,033,693
150,877,007,034
42575206
669660870
11+2.01616E
12726858524
215,055,027,561
9,178,626
18,283,875
186,987,319,586
9,230,718,261
196,245,500,348

ارزش (ریال)
602,132,107,431
500,954,631,387,485
253,042,777,566,815
810,107,220,330,685
49,518,957,964,121
1,023,468,838,837
744,819,924,313,265
307,812,352,887,351
1,103,174,704,003,570
18,720,917,563,248
829,339,346,396
735,044,356,000,641
249,531,837,391,083
1,004,126,450,301,370
39,562,137,980,200
1,642,588,702,065
1,589,047,282,469,590
406,698,079,697,819
2,036,950,088,849,670
21,760,783,980,282
643,204,637,973
868,359,429,176,808
196,217,702,047,673
1,086,981,119,842,740
25,397,463,419,142
1,060,951,535,654
954,874,478,420,615
209,321,500,473,593
1,190,654,393,849,000
18,496,519,273,929
974,918,293,801
711,030,846,512,850
288,872,639,234,793
1,019,374,923,315,370
10,319,484,604,957
2,340,750,425,091
433,649,207,436,699
243,332,820,266,639
689,642,262,733,386
48,522,739,800,204
550,427,133,330
718,191,263,536,620
159,731,967,828,556
926,996,398,298,710
73,779,884,467,801
1,095,438,077,761
962,486,088,254,955
335,402,680,707,934
1,372,764,091,508,450
42,518,609,755,149
1,590,349,484,172
1,596,774,264,542,460
417,068,169,191,676
2,057,951,392,973,460
9,193,696,895,733
1,383,764,899,948
2,046,001,647,036,250
183,353,275,673,629
2,239,932,384,505,560

دفعات (دفعه)
1,933
100,093
7,441,080
1,238,481
8,781,587
1,261
119,905
9,372,187
1,766,442
11,259,795
1,027
94,200
12,427,172
1,331,992
13,854,391
1,468
124,114
27,461,875
2,444,706
30,032,163
999
55,451
12,528,338
1,038,551
13,623,339
1,105
91,251
18,191,782
1,237,993
19,522,131
331
98,126
17,110,063
1,616,415
18,824,935
186
109,968
5,132,860
1,424,723
6,667,737
1,136
64,593
5,197,814
1,150,906
6,414,449
5,397
70,238
14,072,997
2,350,721
16,499,353
3551
90434
18141316
3451073
21,686,374
378
86,237
29,169,227
1,866,829
31,122,671

خالصه عملکرد بورس
معامالت به تفکیک زیرگروه بازارها
بازار سهام
ماهجاری
(آذرماه )1400

سهام

حجم

ارزش

خرد

78,715

425,759

بلوک

4,255

46,136

ماه گذشته
(آبان ماه )1400
دفعات

حجم

102,683 7,142,844
177

8,772

سال 1400
1400/01/01-1400/09/30
ارزش

ارزش

دفعات

حجم

607,401

9,120,555

919,328

104,026

2,421

سال 1399
1399/01/01-1399/09/30

دفعات

حجم

دفعات

ارزش

277,261,960 18,849,749 1,606,836 112,916,886 6,010,563

60,510

659,945

15,825

عمدهوانتقالی

9,879

11,305

14

2,210

21,867

7

96,259

494,963

1,787

27,477

حق تقدم

4,292

17,755

298,045

2,242

11,526

249,204

19,829

90,500

1,928,673

23,459

مجموع

97,141

500,955

7,441,080

8,225

47,104

600,237
149,599

6,387

286,337

3,763,696

281,040,268 19,885,922 1,704,876 114,863,171 7,255,971 1,095,926 9,372,187 744,820 115,908

* حجم میلیون سهم ،ارزش میلیارد ریال.
مقایسه درصد افزایش (کاهش) ارزش معامالت ساالنه سهام

مقایسه درصد افزایش (کاهش) حجم معامالت ساالنه سهام

سهام
ساالنه
معامالت
افزایش (حجم
(کاهش)
افزایش
سهام
ساالنه
معامالت
کاهش) حجم
درصد
مقایسه درصد مقایسه
عمده

250%

عمده

بلوک

بلوک

خرد

خرد

عمده 231%عمده 231%

250%
28%28%
-43%
-43%

250%
200% 300%250%

300%

سهامسهام
ساالنه
ارزش
(کاهش)
مقایسه درصد
معامالتساالنه
ارزش معامالت
کاهش)
افزایشافزایش (
مقایسه درصد

50%50% 100% 100%
150%

200%
150%

0%
0%

بلوک

بلوک

خرد

خرد

-100% -50%
-50%
-100%

250%

10%

10%

-68%

200%
250%

150%100%

150%
200%

0%100%

50%

0%-100%

-50%
50%

بازار اوراق بدهی
ماهجاری
(آذرماه )1400
ارزش

حجم

ماهگذشته
(آبان ماه )1400
ارزش

اوراق صکوک

44,690

43,915

دفعات
1,226

حجم

32,246

32,192

اوراق مشارکت

6,305

6,211

69

4,998

4,998

سال 1400
1400/01/01-1400/09/30
ارزش

دفعات
186

حجم

215,814

213,714

70

25,258

25,134

سال 1399
1399/01/01-1399/09/30

دفعات
6,103

حجم

1,167

ارزش

دفعات

86,735

85,650

15,527

20,985

20,853

779

اوراق گواهی اعتبار مولد

5,879

5,382

638

13,629

12,329

1,005

52,232

48,958

2,176

0

0

0

مجموع

56,874

55,508

1,933

50,872

49,519

1,261

293,304

287,807

9,446

107,721

106,503

16,306

* حجم هزار برگه ،ارزش میلیارد ریال

بازار اوراق مشتقه
  
حجم

ماهجاری
(آذرماه )1400
ارزش

دفعات

حجم

ماهگذشته
( ّآبان ماه )1400
ارزش

دفعات

سال 1400
1400/01/01-1400/09/30

حجم

ارزش

دفعات

سال 1399
1399/01/01-1399/09/30

اختیار خرید و فروش

4,096

556,389

98,007

4,798

1,300,155

122,833

24,981

5,980,638

600,381

6,217

ارزش

دفعات

اختیارفروشتبعی

141,303

45,743/00

2,086

81,919

342,434

1,281

7,890,465

2,061,542

37,322

683,303

633,048

49,798

0

1,423

41

قرارداد آتی سهام

00/0

0

0

0/00

0

0

0/00

0

0

مجموع

145,398

602,132

100,093

87,000

1,642,589

124,114
19

7,915,446

8,042,180

637,703

* حجم هزار قرارداد ،ارزش میلیون ریال

حجم

213,552 11,202,806

263,391 11,837,278 689,521

19

بازار صندوقهای قابل معامله
ماهجاری
(آذرماه )1400
حجم
صندوقرسمایهگذاری

16,595

ارزش

ماهگذشته
(آبان ماه )1400
دفعات

حجم

17,858 1,238,481 253,043

سال 1400
1400/01/01-1400/09/30

ارزش

دفعات

307,812

1,766,442

حجم

ارزش

2,314,562 133,048

سال 1399
1399/01/01-1399/09/30

دفعات

حجم

ارزش

دفعات

13,250,209

60,697

1,334,279

12,377,819

* حجم میلیون یونیت ،ارزش میلیارد ریال
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران

71

-68%
-50%

0%

خالصه عملکرد بورس
معامالت مناطق (خرید-فروش)
ارزش معامالت ماهجاری بورسهای مناطق (میلیارد ریال)
بازار سهام

بازار صندوقهای رسمایهگذاری

استان
ارزش خرید ارزش فروش ارزش خرید ارزش فروش
میلیاردریال
میلیاردریال
121,349
125,066
368,937
338,386
برخط-آنالین
123,758
121,301
108,974
137,852
تهران
172/67
427/71
6,227/76
5,898/58
کیش
193/36
382/79
2,218/46
1,835/53
مشهد
765/18
498/32
1,937/50
2,297/90
اصفهان
1,000/08
1,040/37
1,517/86
1,818/81
یزد
209/22
365/97
1,362/02
1,069/20
کرج
1,840/84
1,153/41
1,341/71
2,117/85
رشت
1,109/80
258/51
1,215/57
555/43
همدان
428/29
385/38
1,175/79
1,320/17
تربیز
46/66
73/88
933/52
1,073/04
شیراز
12/44
21/18
790/66
بازارگردانی الگوریتمی 1,224/39
113/36
365/82
647/31
673/47
زنجان
283/82
84/84
472/18
1,066/36
قزوین
647/03
511/10
409/72
812/64
قم
40/94
66/18
329/16
553/52
کرمانشاه
16/93
39/12
304/69
234/66
اردبیل
4/71
9/37
294/04
211/48
ارومیه
12/47
16/57
292/15
379/96
اراک
106/79
25/58
269/68
326/62
اهواز
5/08
1/95
242/58
149/29
بابل
2/94
126/56
194/54
239/99
بندرعباس
8/49
12/27
183/30
96/42
کرمان
18/54
16/94
139/58
232/29
ساری
8/00
6/26
136/36
101/95
سمنان
767/95
499/14
78/69
22/95
بابلرس
1/88
19/40
71/98
96/81
کاشان
0/16
0/10
66/71
35/42
زاهدان
4/12
2/09
40/07
28/99
سنندج
1/94
124/07
30/67
25/59
بوشهر
1/41
2/35
27/25
93/74
آمل
97/32
137/44
23/41
23/42
سبزوار
0/52
00/0
22/96
22/27
خرمآباد
02/0
0/13
13/88
5/24
شهرکرد
53/1
0/80
11/36
35/85
رفسنجان
00/0
00/0
6/77
3/42
نوشهر
73/8
00/0
04/5
3/57
گرگان
66/2
00/0
19/4
34/1
شاهرود
37/0
00/0
02/3
90/17
بیرجند
00/0
00/0
67/0
68/6
بروجرد
00/0
00/0
28/0
12/3
بجنورد
00/0
00/0
09/0
14/1
دورود
253,043
253,043
500,955
500,955
جمعکل
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بازار اوراق مشتقه

بازار اوراق بدهی

کلمعامالت

ارزش خرید ارزش فروش ارزش خرید ارزش فروش ارزش خرید ارزش فروش
میلیاردریال
میلیاردریال
میلیاردریال
494,496
464,641
3,653
631
556
557
284,632
306,874
51,853
47,676
45
44
6,400
6,326
00/0
00/0
00/0
00/0
2,411
2,218
00/0
00/0
00/0
00/0
2,702
2,796
00/0
00/0
00/0
00/0
2,517
2,859
00/0
00/0
00/0
00/0
1,571
1,435
00/0
00/0
00/0
00/0
3,182
3,421
00/0
150
00/0
00/0
2,325
813
00/0
00/0
00/0
00/0
1,604
8,755
01/0
7,050
00/0
00/0
980
1,146
00/0
00/0
00/0
00/0
803
1,245
00/0
00/0
00/0
00/0
760
1,039
00/0
00/0
00/0
00/0
755
1,151/21
00/0
00/0
00/0
00/0
1,056
1,323/74
00/0
00/0
00/0
00/0
370
619/70
00/0
00/0
00/0
00/0
321
273/78
00/0
00/0
00/0
00/0
298
220/85
00/0
00/0
00/0
00/0
304
396/53
00/0
00/0
00/0
00/0
376
352/20
00/0
00/0
00/0
00/0
247
151/24
00/0
00/0
00/0
00/0
197
366/55
00/0
00/0
00/0
00/0
191
108/69
00/0
00/0
00/0
00/0
158
249/23
00/0
00/0
00/0
00/0
144
108/21
00/0
00/0
00/0
00/0
846
522/09
00/0
00/0
00/0
00/0
73
116/21
00/0
00/0
00/0
00/0
66
35/52
00/0
00/0
00/0
00/0
44
31/08
00/0
00/0
00/0
00/0
32
149/66
00/0
00/0
00/0
00/0
28
96/09
00/0
00/0
00/0
00/0
120
160/86
00/0
00/0
00/0
00/0
48/23
22/27
00/0
00/0
00/0
00/0
91/13
5/38
00/0
00/0
00/0
00/0
89/12
36/65
00/0
00/0
00/0
00/0
77/6
3/42
00/0
00/0
00/0
00/0
77/13
3/57
00/0
00/0
00/0
00/0
86/6
1/34
00/0
00/0
00/0
00/0
39/3
90/17
00/0
00/0
00/0
00/0
67/0
68/6
00/0
00/0
00/0
00/0
28/0
3/12
00/0
00/0
00/0
00/0
09/0
14/1
00/0
00/0
00/0
00/0
810,107
810,107
55,508
55,508
602
602

خالصه عملکرد بورس
معامالت مناطق (خرید -فروش)
ارزش معامالت سالجاری بورسهای مناطق (میلیارد ریال)
استان
برخط-آنالین
تهران
کیش
اصفهان
بازارگردانی الگوریتمی
یزد
تربیز
مشهد
کرج
رشت
شیراز
زنجان
قزوین
همدان
قم
اردبیل
کرمانشاه
بابلرس
ارومیه
ساری
اهواز
کرمان
بندرعباس
بابل
اراک
کاشان
سبزوار
سمنان
سنندج
آمل
زاهدان
رفسنجان
بروجرد
بیرجند
گرگان
خرمآباد
شهرکرد
نوشهر
بوشهر
شاهرود
بجنورد
ماکو
جمعکل

بازار سهام

بازار صندوقهای رسمایهگذاری

ارزش خرید ارزش فروش ارزش خرید ارزش فروش
میلیاردریال
میلیاردریال
4,677,980
2,198,185
77,285
66,921
36,989
23,907
23,903
22,103
18,019
20,191
11,861
10,627
8,994
7,553
8,275
3,699
5,279
1,633
3,666
4,094
3,583
3,205
2,748
2,639
4,000
1,520
1,265
905
862
1,174
301
280
296
304
283
245
100
81
143
242
39
543
7,255,971

4,926,350
1,965
97,934
47,283
28,428
21,438
21,135
20,881
20,480
16,566
10,168
9,267
8,928
8,803
6,892
5,752
5,199
4,552
4,412
3,748
3,527
3,291
2,636
2,619
2,596
1,407
1,180
1,076
884
564
554
497
308
264
252
235
139
131
85
74
68
58
7,255,971

1,325,681
888,728
15,895
10,724
135
13,788
6,262
2,645
3,581
10,615
1,754
2,634
2,180
6,573
3,142
631
923
3,411
191
411
306
286
416
430
10,953
155
1,226
147
274
32
101
40
09/0
35/1
11/24
23/7
50/34
26/0
206
00/0
00/0
00/0
2,314,562

1,333,470
885,985
15,647
10,962
370
12,649
6,894
2,208
2,054
10,443
1,655
2,895
1,416
3,563
3,750
692
802
7,469
210
497
214
771
252
524
7,170
160
1,169
176
289
93/34
59/42
30/5
20/0
69/27
74/27
19/11
07/11
58/0
89/28
85/2
00/0
08/0
2,314,562

بازار اوراق مشتقه

کلمعامالت

بازار اوراق بدهی

ارزش خرید ارزش فروش ارزش خرید ارزش فروش ارزش خرید ارزش فروش
میلیاردریال
میلیاردریال
میلیاردریال
7,596
2,063
33/0
09/0
00/0
82/0
00/0
01/0
28/6
00/0
04/0
06/0
00/0
00/0
00/0
00/0
57/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
9,668

7,447
2,220
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
9,668

10,922
253,318
14,605
00/0
00/0
00/0
8,260
00/0
00/0
200
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
445
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
54
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
287,807

11,125
262,673
11,983
00/0
00/0
00/0
1/05
1,478
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
445
00/0
00/0
00/0
00/0
99
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
287,807

6,022,180
3,342,294
107,786
77,645
37,125
37,696
38,426
24,749
21,606
31,006
13,616
13,261
11,175
14,127
11,417
4,776
6,204
5,045
3,858
4,506
3,890
3,492
3,165
3,070
15,008
1,676
2,492
1,053
1,136
1,206
402
320
297
306
307
252
134
81
350
242
39
543
9,868,008

6,278,393
3,116,151
125,565
58,245
28,798
34,088
28,030
24,568
22,535
27,009
11,823
12,162
10,344
12,367
10,642
6,890
6,001
12,021
4,622
4,246
3,840
4,062
2,888
3,143
9,767
1,567
2,350
1,252
1,174
599
596
503
308
292
280
246
151
131
114
77
68
58
9,868,008

نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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خالصه عملکرد بورس
معامالت بازار مشتقه (اختیار خرید و فروش و صندوقها)

آمار معامالت مقایسهای ماهجاری و ماه گذشته  -بازار
مشتقه  -اختیار خرید و فروش به تفکیک سهام پایه
سهام پایه موضوع قرارداد

ن خودرو
ایرا 
بانکتجارت
بانکملت
رسمایهگذاری تأمین اجتامعی
فوالد مبارکه اصفهان
پاالیشنفتبندرعباس
بانک صادرات ایران
پاالیشنفتاصفهان
سایپا
س ایران
عم 
ی صنای 
مل 
پاالیش نفت تهران
فرآوری معدنی اپال کانی پارس
رسمایهگذاری غدیر (هلدینگ)
گروه مپنا (سهامی عام)
مخابرات ایران
بانکپارسیان
گسرتش نفت و گاز پارسیان
س .نفت و گاز و پرتوشیمی تأمین
صنایعپرتوشیمیخلیجفارس
فوالد خوزستان
معدنیوصنعتیگلگهر
یچادرملو
معدنیوصنعت 
جمعکل

حجم
(قرارداد)

ماه جاری

2,377,876
1,208,702
175,002
36,940
21,545
18,954
132,355
28,628
69,152
2,986
4,880
9,502
866
586
1,663
5,151
66
639
224
48
21
23
4,095,809

ارزش معامالت
(میلیارد ریال)
247
110
68
31
22
16
14
13
12
5
5
4
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
556

حجم
(قرارداد)

ماه گذشته

2,813,984
640,325
91,977
26,858
42,567
23,039
206,691
162,703
683,691
8,609
40,750
21,675
2,747
2,126
4,416
21,544
30
2,990
780
14
777
63
4,798,356

ارزش معامالت
(میلیارد ریال)
388
92
22
16
65
26
33
108
56
11
44
14
12
5
6
6
0
4
1
0
1
0
910

آمار معامالت مقایسهای ماهجاری و ماه گذشته  -بازار صندوقهای رسمایهگذاری به تفکیک مناد

نام صندوق
کمند
پاالیش
امینیکم
کیان
دارا یکم
افران
پارند
فردا
کارین
سپر
اهرم
یاقوت
سپاس
رسو
تصمیم
هامی
فیروزا
ارزش
مانی
خاتم
انار
کاردان
زیتون
ارمغان
فیروزه
وبازار
صنوین
افقملت
بذر
ثهام
نگین
جمعکل

ماه جاری
حجم(یونیت)

5,002,585,887
490,792,311
3,221,731,639
958,779,971
203,595,011
1,248,576,547
1,820,954,901
908,363,066
586,916,883
412,610,256
490,000,000
265,052,879
326,089,916
43,049,179
122,557,565
159,650,748
33,159,636
72,956,858
65,023,614
55,151,691
51,559,470
1,226,508
22,648,784
21,090,108
991,741
9,064,417
654,480
297,418
85,086
123,326
20,874
16,595,360,770

ارزش (میلیارد ریال)
50,460
34,368
32,483
30,612
22,721
18,635
18,389
10,864
5,940
5,487
4,900
3,637
3,302
2,933
2,219
1,608
853
699
688
687
516
224
217
213
165
106
66
41
8
1
1
253,043

ماه گذشته
ارزش(میلیارد ریال)
حجم(یونیت)

7,229,259,032
868,474,536
3,171,583,042
946,053,786
358,249,671
1,064,403,132
1,463,553,419
845,735,371
422,799,138
298,945,338
0
234,259,305
192,223,843
52,331,351
78,011,071
226,926,128
35,890,623
86,500,280
47,298,918
91,747,723
0
3,278,154
49,489,625
75,938,132
1,367,958
12,116,169
406,862
522,477
134,429
409,335
23,558
17,857,932,406

72,868
63,984
31,982
29,726
42,281
15,624
14,753
9,941
4,267
3,916
0
3,174
1,942
3,835
1,396
2,295
918
851
493
1,126
0
652
495
766
241
150
40
75
13
5
1
307,812

ارزش معامالت صندوق هاي سرمایه گذاري -میلیارد ریال
ارزش معامالت صندوقهای رسمایهگذاری -میلیارد ریال

50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
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اسالید 10

برترینهاي ماه (بازار سهام -معامالت خرد)
بیشترین ارزش معامله
ارزش معامله

درصدتغییرات

درصد از کل

حجم

ارزش

-15
89
90
38
-49
-18
-36
-82
-90
-65
-88
-56
-68
-72
-62
-76
120
-79
-71
243
-97
-63
-15

-36
19
207
93
-66
-39
-56
-88
-79
-53
-89
-72
-79
-70
-77
-79
353
-80
-66
172
-95
-78
-39

درصد تغییرات
ارزش
حجم
-31
-43
2
1
-43
17
24
7
39
38
13
70
-18
57
-30
-8
-16
37
40-63
-54
-72
-28
-25
61
-43
-37
-70
-11
-7

-31
-46
2
3
-46
19
25
9
39
40
15
70
-24
59
-30
-7
-18
40
39-66
-56
-72
-31
-30
66
-46
-41
-71
-11
-18

خالصه عملکرد بورس

کمترین بازدهي (شامل افزایش سرمایهها و سودهاي نقدي)

نماد

قیمت ابتدا

قیمت انتها

بازدهي (درصد)

ختور

18،900

11،100

-41

کماسه

5،320

3،217

-40

نمادها

برترینهای ماه (بازار سهام -معامالت خرد)
بیشرتینارزشمعامله
نام رشکت

مناد

ارزش معامله
(میلیارد ریال)

درصد از کل
معامالت

رسمایهگذاری تأمین اجتامعی
فوالد مبارکه اصفهان
ن خودرو
ایرا 
بورس کاالی ایران
گروه دارویی برکت
گروه دارویی برکت
سایر اشخاص بورس انرژی

شستا
فوالد
خودرو
کاال
برکت
برکتح
انرژی 3

15,761
13,512
13,263
12,507
9,212
2,407
10,849

3/6
3/1
3/0
2/8
2/1
0/5
2/5

بیشرتین بازدهی (شامل افزایش رسمایهها و سودهای نقدی)
مناد

قیمتابتدا

قیمتانتها

بازدهی (درصد)

شکلر
غنوش
امید
شپاکسا
پسهند
داسوه
صنوین

32,010
12,270
7,270
17,960
23,580
24,010
97,340

41,940
15,080
8,920
21,760
26,570
26,930
108,910

31
23
23
21
13
12
12

بیشرتینحجممعامله

خنصیر

23،710

سنیر

43،020

ولغدر

11،590
گروهبهمن

7،270
خبهمن

قشکر

سایپا
2،979

خساپا
1،972

نام رشکت

ن خودرو
ایرا 

14،590حجممعامله
مناد
(میلیونسهم)
26،490
6,567
خودرو

ایران خودرو خگسرت
برکتگسرتش رسمایهگذاری
16،290
25،580

بازار
اول
دوم

جمع

-38
از کل
درصد
معامالت
-38
7/9
-37
5/0

4,143
3,876

4/7
-36

3,314
2,674

4/0
-34
3/2

بانکتجارت

وتجارت

2,588

3/1

ماشینسازی اراک

فاراکح

1,630

2/0

بانکملت

ومبلت

وضعیت نمادها به تفکیک بازار

کمرتین بازدهی (شامل افزایش رسمایهها و سودهای نقدی)
مناد
ختور
کامسه
خنصیر
سنیر
ولغدر
برکت
قشکر

باز

152
191

343

قیمتابتدا
18,900
5,320
23,710
43,020
11,590
25,580
2,979

بستهانتها
قیمت
11,100
6
3,217
14,590
30
26,490
36
7,270
16,290
1,972

جمع
بازدهی (درصد)
158 -41

-40
221 -38
-38
379-37
-36
-34
بسته

وضعیت منادها به تفکیک بازار
بازار

باز

بسته

جمع

اول

152

6

158

دوم

191

30

221

جمع

343

36

379

%4

باز

%96

منادهاییکهبیشرت ازیکماهبستههستند
مناد

تاریختوقف

آکنتور

1398/02/04

زپارس
وسلرستا
وسامزن
وسهمدا
وسهرمز
وسیالم
وسبوشهر
وسیزد
وسمرکز
وسگلستا
وسیستا
وسکهبو
وساربیل
غدشت
غبشهر
چفیرب

1400/08/15
1400/05/09
1400/05/23
1400/07/11
1400/06/01
1400/03/01
1400/03/04
1400/06/01
1400/03/01
1400/05/09
1400/03/01
1400/03/01
1400/03/01
1400/08/01
1400/08/26
1400/10/01

علتتوقف

31
تعلیقمنادمعامالتیعدمارائهآخریناطالعاتوصورتهایمالیمیاندورهایدرسالمالیمنتهیبه96/12/29

عدمارائهآخرینتغییراتدرپیشبینیعملکردسالمالیمنتهیبه96/12/29
عدمارائهاطالعاتوصورتهایمالیحسابرسیشدهسالمالیمنتهیبه95/12/30
برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده (تغییر رسمایه)
تعلیقمنادمعامالتی
تعلیقمنادمعامالتی
تعلیقمنادمعامالتی
تعلیقمنادمعامالتی
تعلیقمنادمعامالتی
تعلیقمنادمعامالتی
تعلیقمنادمعامالتی
تعلیقمنادمعامالتی
تعلیقمنادمعامالتی
تعلیقمنادمعامالتی
تعلیقمنادمعامالتی
تعلیقمنادمعامالتی
تعلیقمنادمعامالتی
برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده (تغییر رسمایه)
توقف مناد (چفیرب )1به علت افشای اطالعات بااهمیت گروه الف
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نسبت)P/E (T.T.M
نسبت قیمت به درآمد 12ماه گذشته
نامصنعت

)P/E (T.T.M
تعداد رشکت

دورهجاری
1400/09/30

دوره گذشته
1400/08/30

درصد افزایش (کاهش)

استخراج نفت گاز و خدماتجنبیجز اکتشاف

1

5/7

6/8

-16/5

استخراج سایر معادن

1

33/9

55/0

-38/3

انبوهسازی ،امالک و مستغالت

11

12/9

16/8

-23/3

انتشار و چوب

1

11/0

17/6

-37/5

بانکها و مؤسسات اعتباری

10

7/5

7/1

5/4

بیمهوبازنشستگی

7

6/0

6/6

-8/2

حملونقل

5

14/0

16/0

-12/5

خردهفروشی

1

11/8

12/9

-8/3

خودرو و ساخت قطعات

25

-

-

-

رایانه و فعالیتهای وابسته به آن

9

14/2

16/0

-10/9

زراعت و خدمات وابسته

4

11/2

11/6

-3/6

زغالسنگ

1

6/2

6/9

-9/9

ساخت رادیو ،تلویزیون و دستگاهها و وسایل

1

85/1

75/3

13/1

سایرمحصوالتکانیغیرفلزی

11

10/9

11/3

-3/1

سایر واسطهگریهای مالی

8

10/1

12/4

-19/0

سیامن ،آهک و گچ

29

8/1

8/6

-6/3

عرضه برق گاز بخار و آب

3

14/5

14/1

2/5

فراوردههای نفتی

7

5/1

6/6

-22/8

فعالیتهای کمکیبه نهادهایمالی واسط

8

17/1

17/5

-2/4

فلزات اساسی

22

5/6

6/3

-12/2

فنیمهندسی

2

29/3

31/5

-6/8

قندوشکر

10

23/3

20/0

16/6

کاشی و رسامیک

6

8/8

9/7

-9/6

کانههایفلزی

8

8/1

8/7

-6/5

الستیکوپالستیک

7

7/0

8/2

-14/6

ماشینآالت و تجهیزات

8

11/3

12/3

-8/3

ماشینآالت و دستگاههای برقی

8

10/4

11/8

-11/6

محصوالتچوبی

1

45/9

47/6

-3/6

محصوالتشیمیایی

27

7/8

8/3

-6/8

محصوالت غذایی و آشامیدنی بهجز قند و شکر

21

14/5

16/2

-11/0

محصوالتفلزی

6

16/8

18/4

-9/2

محصوالتکاغذی

3

13/1

14/6

-10/1

مخابرات

3

12/9

13/6

-5/2

منسوجات

1

54/4

55/2

-1/6

مواد و محصوالت دارویی

24

10/4

11/2

-7/4

جمع

300

8/0

8/8

-8/9

***نسبتقیمتبهدرآمد 12ماهگذشته(،))Trailing12Months)P/E ttmحاصلتقسیمقیمتپایانیروزمحاسبهبهدرآمد 4فصلگذشتهشرکتهایپذیرفتهشده
در بورس اوراق بهادار تهران در گزارشهای اعالمشده در سامانه کدال است.
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خالصه عملکرد بورس
ارزش بازار

سود نقدی و بازده

صنعت

تعداد
رشکت

سود نقدی
(میلیون ریال)

درآمدواقعی
(میلیونریال)

تعداد سهام
(میلیون سهم)

متوسطسودنقدی
هرسهم(ریال)

متوسطدرآمدواقعی
هرسهم(ریال)

درصدتقسیم
سود

بازدهصنعتاز
ابتدایسال

عرضه برق ،گاز ،بخار و آب گرم

4

51,248,112

58,575,710

39,738

1,290

1,474

87

40/3

محصوالتشیمیایی

26

1,281,251,670 909,009,754

528,730

1,719

2,423

71

24/9

استخراج کانههایفلزی

11

499,779,316 307,606,893

252,818

1,217

1,977

62

22/1

رشکتهایچندرشتهایصنعتی

5

317,550,000

516,796,000

243,750

1,303

2,120

61

16/5

فعالیتهای کمکیبه نهادهایمالی واسط

6

13,589,000

47,888,500

42,600

319

1,124

28

11/8

فلزات اساسی

22

923,685,587 298,991,041

622,001

481

1,485

32

6/5

زراعت و خدمات وابسته

5

5,709,271

5,680

1,005

1,620

62

3/3

9,202,112

ابزار پزشکی ،اپتیکی و اندازهگیری

0

0

0

0

0

0

0

0/0

ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی

1

268,500

254,100

300

895

847

106

-2/0

فراوردههای نفتی ،کک و سوخت هستهای

8

495,191,774 290,541,300

215,288

1,350

2,300

59

-3/4

محصوالت غذایی و آشامیدنی بهجز قند و شکر

19

17,214,104

34,071,983

37,043

465

920

51

-8/9

خدماتفنیومهندسی

1

6,000,000

20,120,000

40,000

150

503

30

-11/2

مواد و محصوالت دارویی

27

76,434,560

94,680,075

43,539

1,756

2,175

81

-13/6

منسوجات

0

0

0

0

0

0

0

-14/9

رایانه و فعالیتهای وابسته به آن

8

22,291,000

33,705,350

49,600

449

680

66

-16/7

بیمهوصندوقبازنشستگیبهجزتأمیناجتامعی

6

10,415,845

36,792,999

54,406

191

676

28

-17/3

اطالعات و ارتباطات

1

750,600

7,239,120

8,340

90

868

10

-21/2

خودرو و ساخت قطعات

19

7,534,079

44,613,543

205,379

37

217

17

-22/8

رسمایهگذاریها

7

20,253,350

54,799,200

46,425

436

1,180

37

-23/3

بانکها و مؤسسات اعتباری

7

530,401,237 36,465,890

751,727

49

706

7

-23/8

ماشینآالت و دستگاههای برقی

6

8,816,052

18,864,555

48,781

181

387

47

-24/8

مخابرات

2

57,936,000

61,293,600

79,200

732

774

95

-24/8

دباغی ،پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش

1

187,994

234,250

247

760

947

80

-24/9

ساختمحصوالتفلزی

3

2,227,981

7,556,562

10,790

206

700

29

-27/1

ماشینآالت و تجهیزات

9

5,496,685

17,544,494

11,984

459

1,464

31

-29/0

الستیکوپالستیک

5

9,639,234

13,872,595

13,812

698

1,004

69

-33/3

سیامن ،آهک و گچ

26

58,015,189

68,776,947

44,439

1,306

1,548

84

-33/4

حملونقل ،انبارداری و ارتباطات

4

4,767,280

21,194,970

24,040

198

882

22

-34/2

انبوهسازی ،امالک و مستغالت

5

3,556,349

9,631,817

61,294

58

157

37

-35/4

سایرمحصوالتکانیغیرفلزی

8

7,810,050

13,211,131

9,813

796

1,346

59

-36/8

خردهفروشی،بهاستثنای وسایلنقلیه موتوری

1

14,100,000

16,080,000

3,000

4,700

5,360

88

-37/4

استخراج سایر معادن

1

22,000

210,320

220

100

956

10

-37/6

سایر واسطه گری های مالی

4

1,188,980

4,614,260

12,340

96

374

26

-40/8

کاشی و رسامیک

6

3,288,145

6,110,539

3,068

1,072

1,992

54

-41/5

استخراجزغالسنگ
محصوالتکاغذی
قندوشکر
استخراج نفت گاز و خدماتجنبیجز اکتشاف

1
3
6
1

703,000
1,108,586
2,829,702
3,150,000

1,086,875
1,667,746
3,842,536
15,354,000

185
11,974
4,124
9,000

3,800
93
686
350

5,875
139
932
1,706

65
66
74
21

-41/7
-43/5
-45/2
-46/8

محصوالتچوبی
جمعکل

1
276

12
728

113
1,405

11
52

-54/3
1/5

انتشار ،چاپ وتکثیر

0

0

0

0

1,800
203,400
21,600
3,537,476 4,970,398,8722,576,738,125

0

0

0

نـخـســـتـیـن رســانـه
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ارزش بازار
ارزشبازارصنایع
تعدادرشکت

نامصنعت

33
محصوالتشیمیایی
24
فلزات اساسی
11
استخراج کانههایفلزی
6
رشکتهایچندرشتهایصنعتی
41
رسمایهگذاریها
8
فراوردههای نفتی ،کک و سوخت هستهای
11
بانکها و مؤسسات اعتباری
28
خودرو و ساخت قطعات
29
مواد و محصوالت دارویی
8
فعالیتهای کمکیبه نهادهایمالی واسط
2
مخابرات
4
عرضه برق ،گاز ،بخار و آب گرم
31
سیامن ،آهک و گچ
22
محصوالت غذایی و آشامیدنی بهجز قند و شکر
2
خدماتفنیومهندسی
9
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن
5
حملونقل ،انبارداری و ارتباطات
13
انبوهسازی ،امالک و مستغالت
7
بیمهوصندوقبازنشستگیبهجزتأمیناجتامعی
8
ماشینآالت و دستگاههای برقی
10
ماشینآالت و تجهیزات
5
زراعت و خدمات وابسته
11
سایرمحصوالتکانیغیرفلزی
1
خردهفروشی،بهاستثنای وسایلنقلیه موتوری
7
الستیکوپالستیک
6
ساختمحصوالتفلزی
10
قندوشکر
1
اطالعات و ارتباطات
6
کاشی و رسامیک
8
سایر واسطه گریهای مالی
3
محصوالتکاغذی
1
استخراج نفت گاز و خدماتجنبیجز اکتشاف
1
دباغی ،پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
1
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی
1 1
گیری و اندازهگیری
اپتیکی
ی،
پزشک
ابزار پزشکی ،ابزار
چوبی
محصوالت
1
اندازه
اپتیکی و
1 1
سنگ
زغال
استخراج
منسوجات
1
استخراج زغالسنگ
1 1
تکثیر
اپتیکی وچاپ و
انتشار،
گیری
اندازه
ابزار
1
پزشکی ،و تکثیر
انتشار ،چاپ
1 1
سنگمعادن
استخراج سایر
معادنل
سایرراجزغا
استخ
1
استخراج
3791 379
تکثیر
انتشار،
کلچاپ وجمع کل
جمع
1
استخراج سایر معادن
379
جمعکل
سایر
%19

محصوالت شیمیایيمحصوالت شیمیایي
%24

%24

سایر

ارزشاسمی(میلیاردریال)
665,742
993,301
317,352
396,500
3,382,783
540,108
961,726
860,625
70,810
87,300
107,200
52,738
49,619
70,441
40,200
73,000
31,650
82,837
102,638
59,091
12,229
5,680
31,524
3,000
19,086
49,894
16,587
8,340
8,501
27,700
12,424
9,000
247
300
200 200
1,800
127185 185
200990 990
1،8471،847
185
9,155,323
9909,155,323
1,847
9,155,323

دورهجاری
(میلیاردریال)
1400/09/30
12,769,836
10,596,418
5,569,115
4,676,640
3,074,858
3,064,479
2,939,759
1,686,589
1,132,244
911,262
794,904
749,661
636,052
626,151
605,380
493,573
325,830
258,424
232,274
212,680
179,620
166,619
166,021
125,250
118,193
101,988
100,328
68,555
65,549
60,988
39,080
33,165
32,971
27,948
9،313
11,430
9،313
8،203
10,005
8،203
7،593
9,313
7،593
5،941
8,203
5،941
52,694,893
7,593
52,694,893
5,941
52,694,893

دورهگذشته
(میلیاردریال)
1400-08-30
24/2
13,257,876
20/1
10,997,680
10/6
5,949,618
8/9
4,762,638
5/8
3,151,557
5/8
3,280,535
5/6
3,069,360
3/2
1,912,969
2/1
1,303,473
1/7
929,444
1/5
842,488
1/4
752,714
1/2
703,294
1/2
658,377
1/1
635,204
0/9
552,801
0/6
374,345
0/5
298,872
0/4
247,134
0/4
240,466
0/3
196,432
0/3
182,326
0/3
171,982
0/2
136,590
0/2
138,489
0/2
114,445
0/2
120,471
0/1
78,896
0/1
72,950
0/1
77,221
0/1
43,478
0/1
39,726
0/1
41,200
0/1
29,118
9،313 12,078
0/0 9،313
9،006 10,300
0/0 9،006
9،227 9,313
0/0 9،227
9،955 9,006
0/0 9،955
55,424,048
0/055,424,048
9,227
0/0
9,955
100/00
55,424,048

درصدازکل

درصدافزایش(کاهش)

0/0
0/0
0/0
0/0
100/00

-3/7
-3/6
-6/4
-1/8
-2/4
-6/6
-4/2
-11/8
-13/1
-2/0
-5/6
-0/4
-9/6
-4/9
-4/7
-10/7
-13/0
-13/5
-6/0
-11/6
-8/6
-8/6
-3/5
-8/3
-14/7
-10/9
-16/7
-13/1
-10/1
-21/0
-10/1
-16/5
-20/0
-4/0
0/0 -5/40/0
-8/9 -2/90/0
-17/7 0/00/0
-40/3 -8/90/0
-4/92 -17/7
100/00
-40/3
-4/92

%19

صنعتيصنعتي
%6 %6

فلزات اساسي
%20

%10
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%10

-4/92

۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰

55,424,048
55,424,048

52,694,893
52,694,893

اعتباري
مؤسسات
بانک ها وبانک ها و
اعتباري
مؤسسات
%6 %6

فلزي کانه هاي فلزي
استخراج
استخراج کانه هاي

-40/3

۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰

رشته اي
هاي چند
شرکت
رشته اي
چند
شرکت هاي

%20

-8/9

-17/7

۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰

مخابراتمخابرات
%6
%6

فلزات اساسي

0/0

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰

هسته اي
سوختسوخت
نفتي,کک و
هاي
فرآورده
هسته اي
کک و
نفتي,
فرآورده هاي
%9

%9

۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰

ریال)
گذشته((میلیارد
دوره گذشته
ریال)
میلیارد
دوره

ریال)
دورهمیلیارد
دوره جاري (
میلیارد ریال)
جاري (

۵,۰۰۰,۰۰۰- ۵,۰۰۰,۰۰۰-

خالصه عملکرد بورس
ارزش بازار
(تاریخ بهروزرسانی)1400/09/30 :

ارزش بازار  30رشکت بزرگ
نام رشکت

نامصنعت

قیمت

رسمایه
(میلیونسهم)

ارزش بازار
(میلیارد ریال)

درصد از کل ارزش بازار

درصدتجمیعی

فلزات اساسی

فوالد مبارکه اصفهان

10,120

293,000

2,965,160

5/6

5/6

محصوالتشیمیایی

صنایعپرتوشیمیخلیجفارس

10,100

287,000

2,898,700

5/5

11/1

فلزات اساسی

توسعهمعادنوصنای عمعدنیخاورمیانه

46,180

60,000

2,770,800

5/3

16/4

فلزات اساسی

س ایران
عم 
ی صنای 
مل 

6,440

400,000

2,576,000

4/9

21/3

استخراج کانههایفلزی

معدنیوصنعتیگلگهر

21,040

100,000

2,104,000

4/0

25/3

استخراج کانههایفلزی

یچادرملو
معدنیوصنعت 

28,020

55,500

1,555,110

3/0

28/2

رشکتهایچندرشتهایصنعتی

رسمایهگذاری تأمین اجتامعی

10,070

142,000

1,429,940

2/7

30/9

محصوالتشیمیایی

گسرتش نفت و گاز پارسیان

32,030

40,500

1,297,215

2/5

33/4

رشکتهایچندرشتهایصنعتی

گروه مدیریت رسمایهگذاری امید

13,360

96,980

1,295,649

2/5

35/9

محصوالتشیمیایی

س .نفت و گاز و پرتوشیمی تأمین

14,330

81,500

1,167,895

2/2

38/1

محصوالتشیمیایی

پرتوشیمیپردیس

190,160

6,000

1,140,960

2/2

40/2

محصوالتشیمیایی

پرتوشیمیپارس

179,020

6,000

1,074,120

2/0

42/3

رشکتهایچندرشتهایصنعتی

رسمایهگذاری غدیر (هلدینگ)

14,620

72,000

1,052,640

2/0

44/3

محصوالتشیمیایی
شیمیایی
محصوالتهای فلزی
استخراج کانه

پرتوشیمینوری

108,660

9,000

977,940

1/9

توسعهجم
پرتوشیمی
معادن و فلزات

48,600

18,000
9،160

874,800
84،000

1/7
769،440

120،000

754،800

بانکها و مؤسسات اعتباری

بانکپاسارگاد

فراوردههاینفتی،ککوسوختهستهای

پاالیشنفتبندرعباس

فراوردههاینفتی،ککوسوختهستهای

پاالیشنفتاصفهان

فلزیفلزی
های
استخراجکان
استخراج
هی
کانهها

فلزاتزات
نوو فل
معادن 
توسعهمعاد
توسع ه

فوالد خوزستان

فلزات اساسی

پاالیش نفت تهران

فراوردههای نفتی ،کک و سوخت هستهای

بانک ملت

بانکها و مؤسسات اعتباری

خوزستان(سهامی عام)
فوالد گروه مپنا

اتو مهندسی
فلزفنی
خدمات
اساسی
فلزات اساسی

فوالد خوزستان

ایرانانخودرو
تهرانر
نفت ته
پاالیش
پاالیش نفت

قطعات
ساخت
خودرو و
هستهای
سوخت
های
فراورده
هستهای
ککووسوخت
نفتی ،کک
نفتی،
های
فراورده
اعتباری
وو
بانکها
اعتباری
مؤسسات
ها
بان
صنعتی
مؤسساتای
چند رشته
کهای
شرکت
فنیو مهندسی
خدمات فنی
مهندسی
بخارو و آب گرم
خدماتگاز،
عرضه برق،
قطعات
خودرووو ساخت
قطعات
ساخت
خودرو

استخراج کانههای فلزی

ی صندوق بازنشستگی 2،955
ملت
2,955
ملت
بانک
بانکگذار
سرمایه

207،043
207,043
12،550

15،100
15,100

40،000
40,000

604،000
604,000

1،882
1,882

301،656
301,656

567،717
567,717

1/11/1

عرضه برق ،گاز ،بخار و آب گرم

مبین انرژی خلیج فارس

استخراج کانههایفلزی

فرآوری معدنی اپال کانی پارس

فارستجارت
مبین انرژی خلیجبانک

فرآوری معدنی اپال کانی
پارسایران
مخابرات

بانک تجارت
پتروشیمی فناوران
بانکتجارت

جمع کل

مخابرات ایران

مخابرات

مخابرات

جمع کل

12،550
12,550
24،110
24,110
22،740

22,740
1،858

1,858
6،900

24،110
22،740

40،770
40,770

1،858

60،000

60,000

مخابرات ایران
پرتوشیمیفناوران

13,310

30,950

-

3,325,399

جمعکل

13،310

-

30،950

3,325,399

1/1 55/3
55/3

8/9

52/4
53/53/9
9

1/1 56/56/6
6
0/9
0/9

2/7

223،926
487،934

416،055
0/9

0/8 61/9

3/5

454،800
60،000

0/9
414،000

0/8 62/7

4/3

416،055

0/8
411،945
0/8

5
0/8 63/63/5

5/1

20،238
20،000

511،664
511,664

30،950
416,055

414،000

3,325,399
414,000
411،945

411,945

34,306,641

34,306,641

487،934
454،800
1/01/0

0/9
0/9

0/8

34,306,641
0/8
0/8

0/8

65

65

60/060/0
61/061/0

61/9

62/7

64/3

65 64/3
65/1

65/1
65

65
3,500,000
3,000,000

 30شرکت

 30شرکت

بزرگ
%65

بزرگ
%65

2,500,000

سایر شرکت ها

2,000,000

سایر شرکت ها
%35

%35

1,500,000
1,000,000
500,000
0

اسالید 16

اسالید 16

41

41

0/0

1/9

20,000

223،926

1/2

7/8

50/9

58/58/9
9

454,800

13،310
223,926

1/3

6/6

1/4

8
1/0 57/57/8

20،238
20,238

20،000
6،900

567،717
1/31/3

5/3

3/9

1/0

487,934

6,900

پتروشیمی فناوران

محصوالتشیمیایی

1/4

611،812
611,812
40،770

ایران خودرو
خودرو
ن
ایرا 

محصوالت شیمیایی

15،100
120,000
120،000

40،000

754,800
754،800

604،000
1/4

1/11/1

فرآوری معدنی اپال کانی پارس

بانکها و مؤسسات اعتباری

6,290
6،290

2،955

207،043

611،812

1/21/2
511،664

مبین انرژی خلیج فارس

محصوالت شیمیایی
مؤسسات اعتباری
بانکها و

9,160
9،160

84,000
84،000

769,440
769،440

1/51/5

3،976

170،000

3,976
3،976

(سهامیعام)
مپنا (سهامی
عام)
گروهگروهمپنا

مخابراتهای فلزی
استخراج کانه

5,640

139,474

786,636

1/5

675،920

1،882
170,000
170،000

شرکتهای چند رشتها
صنعتیصنعتی
رشتیهای
رشکتهایچند

بانکها و مؤسسات اعتباری

5,960

134,342

800,678

1/5

301،656
675,920
675،920

صندوقبازنشستگی
گذاریی صندوق
سرمایهگذار
بازنشستگی
رسمایه

عرضه برق ،گاز ،بخار و آب گرم

13,100

65,520

858,312

6،290

1/6

46/1
1/5 47/8
49/4

نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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65

تأمین مالي
نوع تأمین مالي 1400 -

خالصه عملکرد بورس
شرح

مالیارزیابیها)
تأمینجز تجدید
افزایش سرمایهها (به

عرضه اولیه سهام
نوع تأمین مالی 1400 -
انتشار اوراق بدهی
دوره
 1400تا انتهای
1399ی
اوراق اختیار فروش تبع
انتشار

رشح

میلیاردریال
504,576

میلیارد ریال

504،576

81

640،550

333،770

216،749

31،700
1397
42،875

5
1396
7

134،620
1395
15،626

20،365

29،680

146،537

7

افزایش رسمایهها (بهجز تجدید ارزیابیها)
عرضه اولیه سهام

333,770

میلیاردریال
619,538
216,749

100
109,263

937,333
167,170

40,387

7

146,537

30,111

12,408

4,307

1,734

انتشار اوراق بدهی

31,700

5

134,620

20,365

29,680

16,255

32,000

انتشار اوراق اختیار فروش تبعی

42,875

7

15,626

5,711

12,837

23,862

9,242

619,538

100

937,333

389,957

271,674

153,687

210,146

جمع کل

30،111
5،711

389,957

1,600,000

روندافزایشرسمایههایساالنه(میلیاردریال)

اندوختهها
مطالبات
کلافزایشرسمایه
وآوردهنقدی وسودانباشتهورصفسهام

سال

میلیارد ریال

درصد

40،387

1398

درصد
جمع کل
640,550
81

1399

 1400تا انتهاي دوره

1398

1,400,000

تجدید
ارزیابی

1,200,000
1,000,000

1396

109,263

91,982

17,281

__

1397

216,749

49,653

167,096

__

600,000

1398

647,470

74,939

258,831

313,700

400,000

1399

1,580,072

168,153

472,397

939,521

1400

1,599,987

195,298

712,497

692,192

800,000

200,000
1400

1399

1398

1397

1396

0

عرضههای اولیه سهام از ابتدای سال
مناد

نام رشکت

آریانکیمیاتک
کیمیاتک
سپید
سپیدماکیان
غکورش
صنعت غذایی کورش
ولکار
لیزینگکارآفرین
گروهمدیریتارزشرسمایهصندوقبازنشستگیکشوری ومدیر
فسبزوار
پارس فوالد سبزوار
جمع کل

قیمت پایانی
(ریال)

23,000
21,000
29,950
2,200
2,990
31,250

تاریخعرضه
بهعموم

درصد عرضه

1400/06/20 1400/06/17
1400/04/23
1400/03/08 1400/03/05
1400/03/22 1400/03/19
1400/03/29 1400/03/26
1400/06/24

رشکتهای انتقالی از فرابورس به بورس از ابتدای سال (بدون لحاظ تأمین مالی برای بورس تهران)
نام رشکت

بیمهاتکاییامین

مناد

تاریخ
ارزش
درصد رسمایهرشکت حجم
قیمتپایانی
عرضه اولیه
عرضه (میلیاردریال) (میلیونسهم) (میلیاردریال)

اتکام 5,820 03-06-1400

1/61

0/3,900

3/6

20/8

توسعهمعادنوصنای عمعدنیخاورمیانه میدکو 4,2170 22-04-1400

0/59

0/45,200

10/6

445/3

921

3/41

2/96,107

0/3

0/3

62,200

15/84

0/1,300

0/5
15

33/2
500

رشکت س استان هرمزگان وسهرمز 27-02-1400
پرتوشیمیغدیر
جمع کل
نام اوراق بدهی
صکوک مرابحه خودرو
صکوکمرابحهصیدک
صکوک اجاره صگسرت
صکوکمرابحهبهمن
صکوک اجاره صملی
صکوک اجاره معادن
صکوک اجاره غدیر
صکوکمرابحهصایپا
صکوکمرابحهصایپا
جمعکل

80

آذرمـاه 1400
شـمـاره 197

شغدیر 01-02-1400

از محل انتشار عمومی اوراق بدهی از ابتدای سال
حجم
تاریخانتشار
مناد
(میلیونبرگه)
10/0
14-01-1400
صخود
1/5
30-03-1400
صیدک
1/2
08-04-1400
صگسرت
5/0
09-04-1400
صبهمن
7/0
05-05-1400
صملی
7/0
19-07-1400
صمعاد
20/0
26-08-1400
صغدیر
2/5
24-09-1400
صایپا049
7/5
24-09-1400
صایپا409
62

حجمعرضه(میلیونسهم) ارزشعرضه (میلیاردریال)

42

بهصندوقها بهعموم بهصندوقها بهعموم بهصندوقها بهعموم بهصندوقها

ارزش(میلیاردریال)
10,000
1,403
1,200
5,000
7,000
7,000
20,000
2,500
7,500
61,603

6
10
10

12
13

15

260
2
4
5

1397

178
150
900

131

603

2,818

44
69
69
414

5,982

1,011

2,744
2,060
5,331
152
330
1,237
2,691
18,849
40,387

از محل انتشار عمومی اوراق اختیار فروش تبعی از ابتدای سال
حجم میلیون
ارزش(میلیاردریال)
مناد پایه کدفارسیمناد
(سهم-قرارداد)
2,217
810
هتجار108
وتجارت
1,953
214
هرتان108
شرتان
502
50
هخابر108
اخابر
896
411
هخود108
خودرو
502
240
هساپا108
خساپا
1,109
101
هشپنا108
شپنا
1,343
550
هصادر108
وبصادر
504
55
هفارس108
فارس
2,943
240
هفملی108
فملی
3,635
285
هفوال108
فوالد
251
10
همراه108
همراه
2,007
1,280
هبساز112
ثبهساز
2,010
1,100
هامید112
ثامید
3,001
652
هنوین203
ونوین
3,001
698
هقرن106
قرن
8,001
444
هبهمن207
وبهمن
9,001
1,125
هخابر201
اخابر
16,186
1,704
تاصیکو هصیکو108
59,061
9,968
جمع کل

12،408
12،837

271,674

خالصه عملکرد بورس
ارزش معامالت
دورهجاری
1400/09/30

نامصنعت
محصوالتشیمیایی
خودرو و ساخت قطعات
فلزات اساسی
فعالیتهایکمکیبهنهادهایمالیواسط
بانکهاوموسساتاعتباری
استخراج کانه های فلزی
رشکتهای چند رشته ای صنعتی
مواد و محصوالت دارویی
فراورده های نفتی ،کک و سوخت هسته ای
انبوه سازی ،امالک و مستغالت
محصوالت غذایی و آشامیدنی بهجز قند و شکر
رسمایه گذاریها
سیامن ،آهک و گچ
ماشین آالت و دستگاههای برقی
سایرمحصوالتکانیغیرفلزی
ساختمحصوالتفلزی
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن
زراعت و خدمات وابسته
بیمهوصندوقبازنشستگیبهجزتامیناجتامعی
سایر واسطه گریهای مالی
ماشین آالت و تجهیزات
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی
حمل ونقل ،انبارداری و ارتباطات
قندوشکر
الستیکوپالستیک
عرضه برق ،گاز ،بخاروآب گرم
اطالعات و ارتباطات
مخابرات
محصوالتکاغذی
کاشی و رسامیک
دباغی ،پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
استخراج سایر معادن
استخراج نفت گاز و خدماتجنبیجز اکتشاف
خدماتفنیومهندسی
خرده فروشی ،به استثنای وسایل نقلیه موتوری
محصوالتچوبی
استخراج زغال سنگ
منسوجات
انتشار ،چاپ وتکثیر
جمعکل
شرکتهایچند
رشتهایصنعتی
انبوهسازی ،امالک و
مستغالت
محصوالتغذاییو
آشامیدنیبهجزقندوشکر

حجم
(میلیونسهم)
5,407
24,910
4,822
1,838
14,179
1,574
2,235
1,541
3,910
7,898
1,941
8,866
698
1,381
1,161
5,237
707
162
2,521
1,490
273
36
441
772
579
381
307
324
573
122
13
374
303
83
11
53
5
3
12
97,141

معامالتصنایع

ارزش
(میلیارد ریال)
76,924
66,561
53,733
36,970
28,519
26,192
25,282
24,856
23,808
20,937
16,018
15,483
11,241
6,205
6,145
5,876
5,624
5,242
5,061
4,574
4,431
3,461
3,456
2,799
2,770
2,651
2,549
2,467
2,192
1,955
1,779
1,494
1,206
1,124
492
333
242
199
105
500,955

انباشته از ابتدای سال
1400/09/30
ارزش
حجم
(میلیارد ریال)
(میلیونسهم)
877,076
67,839
814,752
322,164
956,169
67,013
152,734
11,055
493,543
142,713
408,471
25,510
380,794
30,991
386,607
16,606
844,480
76,429
165,162
40,155
226,404
19,835
243,740
98,006
232,266
12,980
73,516
16,309
77,369
11,541
65,677
31,941
72,160
6,661
78,816
2,533
67,185
25,686
58,005
12,320
55,548
2,995
34,165
284
80,109
6,216
51,979
7,638
48,573
8,219
36,793
4,486
33,699
3,750
49,280
5,281
32,391
7,932
37,729
2,580
21,550
113
13,832
1,917
15,978
2,633
35,503
2,143
13,846
224
6,562
832
4,966
88
5,089
52
3,456
254
7,255,971
1,095,926

استخراج
کانههایفلزی

بانکهاو
موسساتاعتباری

فلزاتاساسی

فرآوردههاینفتی،
ککوسوخت
هستهای

مواد و
محصوالتدارویی

فعالیتهایکمکیبه
نهادهایمالیواسط

درصدازکلدورهجاری درصدازکلدورهانباشته
15/4
13/3
10/7
7/4
5/7
5/2
5/0
5/0
4/8
4/2
3/2
3/1
2/2
1/2
1/2
1/2
1/1
1/0
1/0
0/9
0/9
0/7
0/7
0/6
0/6
0/5
0/5
0/5
0/4
0/4
0/4
0/3
0/2
0/2
0/1
0/1
0/0
0/0
0/0
100

خودرووساختقطعات

12/1
11/2
13/2
2/1
6/8
5/6
5/2
5/3
11/6
2/3
3/1
3/4
3/2
1/0
1/1
0/9
1/0
1/1
0/9
0/8
0/8
0/5
1/1
0/7
0/7
0/5
0/5
0/7
0/4
0/5
0/3
0/2
0/2
0/5
0/2
0/1
0/1
0/1
0/0
100

محصوالتشیمیایی

نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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گزارش عملکرد

عملکردصندوقهایسرمایهگذاریدرآبانماهوآذرماه 1400

تهيهكننده :شرکت مشاوره
و پردازش اطالعات مالی پارت

بازارهایمالیمکانمناسبیبرایسرمایهگذاریهستندوبیشترافرادجامعهتمایلدارندپساندازهاوثروتخودرادراینبازارهاسرمایهگذاریکنند؛امامسئلهاساسی،
عدمآش��ناییهمهاقش��ارجامعهبااینبازارهااستودرشرایطیکهبهصورتشخصیاقدامبهس��رمایهگذاریکنندوازمشاورانمالیکمکنگیرند،متحملزیانهای
جبرانناپذیریخواهندشد.البتهبهدلیلهزینههاینسبتاًباال،استفادهازخدماتمشاورانمالیبرایمبالغجزئیمقرونبهصرفهنخواهدبود.دراینشرایطبهترینراهحلاستفاده
ازواسطههایمالیاستکهآنهامنابعمالیخردسرمایهگذارانراجمعآوریکردهوبعدازیککاسهکردنآنبهمنابعمالیهنگفتیدستپیدامیکنندوبااستفادهازتخصصافراد
حرفهایوباتجربهدرزمینهسرمایهگذاری،اینمنابعرابهسمتبازارهایمالیهدایتمیکنندوبهترینگزینههایسرمایهگذاریرابرایسرمایهگذارانخودانتخابوسودحاصلهرا
بهنسبتآوردهسرمایهگذارانبینآنهاتقسیممیکنند.یکیازایننهادهایمالی،صندوقهایسرمایهگذاریهستند.صندوقهایسرمایهگذاریانواعمختلفیدارندکهاینتنوع
میتواندانواعسلیقههایسرمایهگذاریراباانواعریسکپذیریوبازدهموردانتظارپوششدهد.صندوقهایسرمایهگذاریبراساسترکیبداراییدرسهگروهصندوقهایسرمایهگذاری
عات حاضر مربوط به عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری در آذرماه سال  1400و همچنین اطالعات مشابه در آبانماه س
سهامی،بادرآمدثابتومختلطقرارمیگیرندکهازنظرالزاماتسرمایهگذاریکهازسویسازمانبورسواوراقبهادارابالغشده،بایکدیگرتفاوتدارند.همچنینازنظرنوعسرمایهگذاری
ی است.
بهدودستهصندوقهایسرمایهگذاریمشترکوصندوقهایسرمایهگذاریقابلمعاملهتقسیمبندیمیشوند.عالوهبرصندوقهاییادشده،صندوقهایسرمایهگذاریاختصاصی
ارش،بااستفادهازدادههاواطالعاتسامانهرسام،بهارائهوضعیتوعملکرداینصندوقهاکهدربازارسرمایه
هستند.دراینگ
یفعالیت
مشغول
یبازارسرمایهایران
نیزدر
گذارزی
سرمایه
صندوقها
بازارگردانیها
یب و ارزش دارایی
ایرانفعالهستند،پرداختهشدهاست.اطالعاتحاضرمربوطبهعملکردصندوقهایسرمایهگذاریدرآذرماه وهمچنیناطالعاتمشابهدرآبانماهسالجاریاست.
یب و ارزش داراییهای صندوقهای سرمایهگذاری در آذرماه

حدود  97هزار میلیارد ریال کاهش به مبلغ  927,4هزار میلیارد ریال رسید .در این
 1400با
آذر
هایی در
یگذار
دارایه
سرمای
های
ش خالص کل دارایی صندوق
گذاری
ماهسرمایه
های
صندوق
ارزش
ترکیب و

آذرماه ارزش خالص داراییهای صندوقهای بازارگردانی با کاهش تقریباً  36هزار میل
داشتهاند.
دارایی
ارزش
گذاری
صندوقهای سرمایه
گذاری در
خالصسرمایه
صندوقهای
کاهشهای
ارزش دارایی
ترکیب و

خالص داراییها را ث
ارزش
ریالدر
صدی
هزاردر
کاهش
شتری
درصد ،بی
هزار7/6
منفی
 1400باثبت
آذرماهنیز با
سهامی
هاهی
صندوق
داراییاند و
خالصراکلداشته
ارزشالی
ی بیشترین کاهش ری
این ماه همه
رسید .در
میلیارد
ن4,927
مبلغ
کاهش به
میلیارد ریال
حدود97
گذاری در
سرمای
صندوقهای

ند.
صندوقهایسرمایهگذاریکاهشارزشخالصداراییداشتهاند.ارزشخالصداراییهایصندوقهایبازارگردانیباکاهشتقریب ًا36هزارمیلیاردتومانیبیشترین
سهامی.نیزباثبتمنفی 7/6درصد،بیشترین کاهشدرصدیدرارزشخالصداراییهاراثبتکردهاند.
های
ق
صندو
و
اند
ه
داشت
را
ریالی
کاهش
ت تغییرات دارایی از فایل اکسل آذرماه برداشته شود

هزارریال)
(هزارمیلیارد
صندوق
تفکیکنوع
ها به تفکیک
صندو
خالص دارایی
ارزش
ارزش .۱تغییر
نمودار.١تغییر منودار
میلیارد ریال)
صندوق (
نوع
هاقبه
صندوق
دارایی
خالص
)(1
)(12

دیماهماه1400
ابتدای دی
1400
تاتاابتدای
٠

251,518

250,000

-٢٠

)(21

()36
)(36

200,000

137,710

74,916

)(26

-٦٠
-

)(16,876
قابل معامله

بازارگردانی

سهامی

با درآمد ثابت

-٨٠

)(50,000

-١٠٠

)(97

کل صندوقها

-٤٠

50,000

18,199

مختلط

150,000
100,000

37,569

کل صندوقها

300,000

قابل معامله

ت روند دارایی از فایل اکسل آبانماه برداشته شود.

بازارگردانی

مختلط

سهامی

با درآمد ثابت

4,040,000
3,990,000
3,940,000
3,890,000
3,840,000
3,790,000
3,740,000
3,690,000
3,640,000

-١٢٠

تمام صندوقهای سرمایهگذاری را بر حسب میلیارد ریال نشان میدهد .نتایج بیانگر کاهش ارزش خالص داراییه
یی
ر  2روند ارزش خالص دارا
مـاه 1400
آذر
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بهگونهای که در انتهای ماه خالص ارزش دارایی صندوقها در مجموع به کمتر از  500هزار میلیارد تومان رس
وقها در آذرماه  1400بوده است

گزارش عملکرد
نمودار  2روند ارزش خالص دارایی تمام صندوقهای س��رمایهگذاری را بر حسب میلیارد ریال نشان میدهد .نتایج بیانگر کاهش ارزش خالص داراییهای
صندوقها در آذرماه  1400بوده است ،بهگونهای که در انتهای ماه خالص ارزش دارایی صندوقها در مجموع به کمتر از  500هزار میلیارد تومان رسیده است.
ماه1400
دیماه
ابتدای دی
١٤٠٠
تاتاابتدای

(هزارمیلیارد ریال)
متامی صندوق
دارایی
خالصخالص
ارزش .2ارزش
نمودار  .٢منودار
میلیارد ریال)
ها ها ( هزار
صندوق
تمامی
دارایی

300,000

5,050

251,518

250,000
200,000

5,000

137,710

150,000
100,000

74,916

4,950
50,000

37,569
18,199

-

)(16,876
کل صندوقها

بازارگردانی

قابل معامله

سهامی

مختلط

)(50,000

4,900

با درآمد ثابت

4,040,000
3,990,000
3,940,000
3,890,000
3,840,000
3,790,000
3,740,000
3,690,000
3,640,000

4,850
4,800

14000929

14000927

14000925

14000923

14000921

14000919

14000917

14000915

14000913

14000911

14000909

14000907

14000905

14000903

14000901

سپردههای
درصد در
اوراق مشارکت،
درصد
سهام44 ،
خود را در
درصدهاازیدارایی
مجموع ًااز24
های س��رمای
صندوق
وجهی و وجه نقد و 1
بانکی وبانک
سپردههای
رصد در
مشارکت 3131،د
در دراوراق
درصد
سهام44 ،
هایدر
خود را
دارایی
گذاریدرصد
مجموعهاً 24
گذاری
ندوقهای سرمایه
نقد و  1درصد در س��ایر داراییها ،س��رمایهگذاری کردهاند .در نمودار  ،3درصد ترکیب داراییهای تحت مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری نشان

است:هگذاری کردهاند .در نمودار  2درصد ترکیب داراییهای تحت مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری نشان داده شده است:
شدهسرمای
ییها،
صد در سایر داراداده
شیت ترکیب دارایی از فایل اکسل آذرماه برداشته شود

۱۴۰۰
تا ابتدایتادی ماه
ماه 1400
ابتدای دی

منودار  .3ترکیب دارایی های تحت مدیریت صندوق های رسمایهگذاری (درصد)

مدیریت صندوق های ۱
۱
سرمایه گذاری(درصد)
دارایی های تحت
۱
نمودار  .3ترکیب ۵
۲۸1
28

۷
۴5
4

7

1
9

۳۴

1
3
6

۵۶
56

۳۷37

تا ابتدای دی ماه ١٤٠٠

1
۳۶

قابل معامله

بازارگردانی

18,199

قابل معامله

۵۳

سایر دارایی ها ()%

۸۰

90

50,000

۷۰
80
-

سهامی

اوراق مشارکت ()%

)(50,000

70۶۰

با درآمد ثابت

۴۴

44

53

با درآمد ثابت
سهامی
مختلط
ثابت
سپرده بانکی ()%سهامی اوراق با
مختلط
درآمد()%
مشارکت
وجه نقد و

رکیب و ارزش دارایی صندوقهای سرمایهگذاری در آبانماه

بازارگردانی

مختلط

150,000
100,000

31

)(16,876

۹۰

200,000

100

37,569

۱۰

وجه نقد و سپرده بانکی ()%

1
۳۱

74,916

10

بازارگردانی
قابل معامله
سایر دارایی ها ()%

137,710

۱۰۰

درصددرصد

90

84

251,518

کل صندوقها

۹۰

۸۴

۱

36

34

۳۴

34

۹

۳
۶

۱

300,000
250,000

60۵۰

4,040,000
3,990,000
3,940,000
3,890,000
3,840,000
3,790,000
3,740,000
3,690,000
3,640,000

50

۴۰

40

30۳۰

24
۲۴
کل صندوقها
صندوقها
کل ()%
سهام

20۲۰

۱۰

10

۰

0

سهام ()%

زش خالص کل دارایی صندوقهای سرمایهگذاری در آبانماه  1400تقریباٌ با  10هزار میلیارد ریال کاهش به مبلغ  5،016هزار میلیارد ریال رسید .بیشترین

83ال کاهش یافتهاند.
ایـرانلیارد ری
هزار می
هش ریالی در ارزش خالص داراییها مربوط به صندوقهای قابلمعامله بوده است که نسبت به ابتدای ماه تقریببـااًزار15
ســرمـایـه
نـخـســـتـیـن رســانـه

مچنین بیشترین کاهش درصدی در بین صندوقها مربوط به صندوقهای سهامی بوده است که با  3درصد کاهش ،به مبلغ حدوداً  266هزار میلیارد ریال

از شیت تغییرات دارایی از فایل اکسل آبانماه برداشته شود.

گزارش
عملکرد(هزار میلیارد ریال)
نوع صندوق
نمودار .٤تغییرات خالص ارزش دارایی صندوقها به تفکیک

ت تغییرات دارایی

تا ابتدای آذرماه ١٤٠٠

سرمایهگذاری در آبانماه
برداشتههای
دارایی صندوق
ارزش
ترکیب و
شود.
آبانماه
اکسل
از فایل
٢٠
گذاریدرآبانماه 1400تقریب ٌابا 10هزارمیلیاردریالکاهشبهمبلغ 5,016هزارمیلیارد 17
ریالرسید.بیشترینکاهش
ارزشخالصکلداراییصندوقهایسرمایه
١٥بیشترین
ریالیدرارزشخالصداراییهامربوطبهصندوقهایقابلمعاملهبودهاستکهنسبتبهابتدایماهتقریب ًا 15هزارمیلیاردریالکاهشیافتهاند.همچنین
کاهش درصدی در بین صندوقها مربوط به صندوقهای سهامی بوده است که با 3درصد کاهش ،به مبلغ حدوداً 266هزار میلیارد ریال رسیده است.

نمودار .٤تغییرات خالص ارزش دارایی صندوقها به تفکیک نوع صندوق (هزار میلیارد ریال)
منودار  .4تغییرات خالص ارزش دارایی صندوقها به تفکیک نوع صندوق (میلیارد ریال)

١٠
آذرماه ١٤٠٠
ابتدای
آذرماه 1400
تاتاابتدای
٥
٢٠
17
٠
١٥
-٥
١٠
-١٠
٥
-١٥
٠
-٢٠
-٥
با درآمد ثابت
300,000

251,518

250,000

)(0

)(3

200,000

137,710

)(8

)(10
کل صندوقها

قابل معامله

)(0

مختلط

)(3
بازارگردانی

قابل معامله

100,000

50,000

37,569

18,199

)(16,876

)(15
کل صندوقها

74,916

بازارگردانی

سهامی

-

مختلط

با درآمد ثابت

سهامی

-١٠

-١٥

)(15

نمودار  5روند ارزش خالص دارایی تمام صندوقهای سرمایهگذاری را بر حسب میلیارد ریال نشان میدهد .نتایج حاکی از رشد مثبت
کل صندوقها

)(50,000

4,040,000
3,990,000
3,940,000
3,890,000
3,840,000
3,790,000
3,740,000
3,690,000
3,640,000

)(8

)(10

150,000

قابل معامله

مختلط

بازارگردانی

سهامی

صندوقها تا روز بیست و یکم آبانماه و سپس معکوس شدن آن تا پایان ماه است.

با درآمد ثابت

-٢٠
ارزش

خالص دارایی

های.سرمایهگذاریرابرحسبمیلیاردریالنشانمیدهد.نتایجحاکیازرشدمثبتارزشخالصداراییصندوقها
ماهتمامصندو
دارایی
نمودار5ازروند
برداشتهقشود
خالصآبان
ارزشاکسل
فایل
از شیت روند دارایی
تا روز بیست و یکم آبانماه و سپس معکوس شدن آن تا پایان ماه است.

میریال)
میلیارد
هزار
صندوق ها (
دارایی
خالص
ارزش
نمودار .٥
١٤٠٠
آذرماه
ابتدای
1400
آذرماه
ریال)
هزارمیلیارد
تمامیقها (
صندو
متامی
خالص
ارزش
منودار .5
مثبت ارزش خالص د
رشد
ابتدای از
دهد .نتایجتاتاحاکی
نشان
ریال
میلیارد
حسب
داراییبر
گذاری را
سرمایه
 5روند ارزش خالص دارایی تمام صندوقهای

قها تا روز بیست و یکم آبانماه و سپس معکوس شدن آن تا پایان ماه است.

5,200

300,000

251,518

250,000

ت روند دارایی از فایل اکسل آبانماه برداشته شود.

5,150

200,000

137,710

نمودار  .٥ارزش خالص دارایی تمامی صندوق ها (هزار میلیارد ریال)

74,916

١٤٠٠
تا ابتدای آذرماه5,100
100,000

50,000

37,569

18,199

5,200
5,050
-

)(16,876
کل صندوقها

قابل معامله

150,000

بازارگردانی

سهامی

مختلط

با درآمد ثابت

)(50,000

5,150
5,000
4,040,000
3,990,000
3,940,000
3,890,000
3,840,000
3,790,000
3,740,000
3,690,000
3,640,000

5,100
4,950
14000829

14000827

14000825

14000823

14000821

14000819

14000817

14000815

14000813

14000811

14000809

14000807

14000805

14000803

14000801

5,050
4,900
5,000
4,950

4,900

14000829

14000827

14000825

14000823

14000821

14000819

14000817

14000815

14000813

14000811

14000809

14000807

14000805

14000803

14000801

صندوقهای سرمایهگذاری مجموعاً  24درصد از داراییهای خود را در سهام 42 ،درصد در اوراق مشارکت 32 ،درصد در سپردههای بانکی و وجه نقد و 1

گذاری کردهاند .در نمودار  3درصد ترکیب داراییهای تحت مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری نشان داده شده است.
سرمای
مـاهه1400
درصد در سایر داراییها ،آذر
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از شیت ترکیب دارایی از فایل اکسل آبانماه برداشته شود

گزارش عملکرد
صندوقهای سرمایهگذاری مجموع ًا 24درصد از داراییهای خود را در سهام 42،درصد در اوراق مشارکت 32،درصد در سپردههای بانکی و وجه نقد و 1درصد در
سایرداراییها،سرمایهگذاریکردهاند.درنمودار 3درصدترکیبداراییهایتحت مدیریتصندوقهایسرمایهگذارینشانداد هشدهاست.
های(درصد)
گذاری
رسمایه
تحتقهای
هایصندو
مدیریت
های
منودار  .6ترکیب دارای
سرمایهگذاری (درصد)
صندوق
مدیریت
تحتدارایی
ترکیب
نموداری. ۶
۲
۲۸

۱
۸

۵
۶
۵

۲
۳
۶

251,518

۳۲

آذرماه
ابتدای
۱۴۰۰1400
آذرماه
ابتدای
تا تا

۱

۱

۳۸

۳۲

۱۰۰

300,000

250,000

۹۰

200,000
137,710

100,000
50,000

37,569
18,199

۳۲

-

)(16,876
کل صندوقها

۸۹

۸۴

قابل معامله

۴۲

سهامی

مختلط

۲۴

۱۰
قابل معامله

بازارگردانی

سایر دارایی ها ()%

سهامی

وجه نقد و سپرده بانکی ()%

با درآمد ثابت

اوراق مشارکت ()%

۶۰

۵۰

)(50,000

۴۰

4,040,000
3,990,000
3,940,000
3,890,000
3,840,000
3,790,000
3,740,000
3,690,000
3,640,000

۳۰

۳۸

مختلط

با درآمد ثابت

۵۱

۵۹

150,000

۷۰

74,916

بازارگردانی

۸۰

۲۰
۱۰

۰

کل صندوقها

سهام ()%

بررسی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری
عملکردصندوقهایسرمایهگذاریدرآذرماه1400
درجداولشماره 1تا،4صندوقهایسرمایهگذاریبابیشترینبازدهیماهانهدرهرگروهازصندوقهایبادرآمدثابت،سهامی،مختلطوقابلمعاملهدربورسارائه
شده است .از بین صندوقهای با درآمد ثابت ،صندوق « کوثر یکم» بیشترین بازدهی را کسب کرده است .بازده این صندوق در آذرماه 1400برابر با 4/2درصد و بازده
یکساله آن معادل 22درصد بوده است.
جدول :1پربازدهترین صندوقهای با درآمد ثابت
ردیف

نامصندوق

بازده آذر (درصد)

بازده سال منتهی به 30آذر (درصد)

1

کوثریکم

4/2

22/0

2

مشترکاندیشهفردا

3/6

7/1

3

مشترکپیروزان

1/9

20/4

در آذرماه ،1400صندوق «مش��ترک پیشتاز» اگرچه بازدهی منفی داشته ،اما بهترین عملکرد را در بین صندوقهای سهامی ثبت کرده است .الزم به ذکر است که
بازدهیتمامصندوقهایسهامیدرآذرماهمنفیبودهاستوکمترینزیانبهمثابهبهترینعملکرددرنظرگرفتهشدهاست.
جدول :2پربازده ترین صندوقهای سهامی
ردیف

نامصندوق

بازده آذر (درصد)

بازده سال منتهی به 30آذر (درصد)

1

مشترکپیشتاز

-1/6

26/6

2

فیروزهموفقیت

-1/9

10/8

3

زمرد آگاه

-2/7

*
نـخـســـتـیـن رســانـه
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گزارش عملکرد
تمام صندوقهای مختلط در آذرماه  1400مانند صندوقهای سهامی بازدهی منفی داشتهاند و صندوق تازه تأسیس «زیتون نماد پایا» با کاهش  0/4درصدی
بهترین عملکرد را در میان صندوقهای مختلط ثبت کرده است.
جدول :3پربازده ترین صندوقهای مختلط
ردیف

نامصندوق

بازده آذر (درصد)

بازده سال منتهی به 30آذر(درصد)

1

زیتوننمادپایا

-0/4

*

2

کاریزما

-1/3

*

3

گوهرنفیستمدن

-1/9

-6/7

در آذرماه  ،1400از بین صندوقهای قابلمعامله در بورس نیز صندوق «گنجینه آینده روش��ن» با نماد «صایند» که از نوع قابل معامله با درآمد ثابت اس��ت با
 2/1درصد ،بیشترین بازدهی را در میان صندوقهای قابل معامله به دست آورده است .بازدهی یکساله این صندوق  21درصد بوده است.
جدول :4پر بازد ه ترین صندوقهای قابل معامله در بورس
ردیف

نامصندوق

بازده آذر (درصد)

بازده سال منتهی به 30آذر (درصد)

1

گنجینهآیندهروشن

2/1

21/0

2

پارندپایدارسپهر

2/1

23/5

3

کامیابآشنا

1/9

*

عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری در آبانماه1400
درجداول ش��ماره  5تا  ،8صندوقهای سرمایهگذاری با بیشترین بازدهی ماهانه در هر گروه از صندوقهای با درآمد ثابت ،سهامی ،مختلط و قابلمعامله در
بورس ارائه ش��ده است .از بین صندوقهای با درآمد ثابت ،صندوق «گسترش فردای ایرانیان» بیشترین بازدهی را کسب کرده است .بازدهی این صندوق در
آبانماه  1400برابر  2/6درصد و بازده یکساله آن معادل  13/1درصد بوده است.
جدول :5پربازدهترین صندوقهای با درآمد ثابت
ردیف

نامصندوق

بازده آبان (درصد)

بازده سال منتهی به 30آبان (درصد)

1

گسترشفردایایرانیان

2/6

13/1

2

ارزشآفریناندی

2/4

18/5

3

اندوختهآمیتیس

2/1

22/6

از بین صندوقهای س��هامی  ،صندوق «فیروزه موفقیت» با رش��د 2/9درصدی ،بهترینجایگاه را در این گروه کسب کرده است .در آبانماه 1400صندوق مختلط
«مشترکمدرسهکسبوکارصوفیرازی»بابازده 6/4درصدی،برترینصندوقمختلطازنظربازدهیبودهوبازدهییکسالگذشتهآنبرابربا 40/9درصدمیباشد.
جدول :6پربازدهترین صندوقهای سهامی
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ردیف

نامصندوق

بازده آبان (درصد)

بازده سال منتهی به 30آبان (درصد)

1

فیروزهموفقیت

2/9

33/4

2

مشترکامینآوید

0/5

9/6

3

مشترکنقشجهان

-0/3

5/1

آذرمـاه 1400
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گزارش عملکرد
جدول :7پربازدهترین صندوقهای مختلط
ردیف

نامصندوق

بازده آبان (درصد)

بازده سال منتهی به 30آبان(درصد)

1

مشترکمدرسهکسبوکارصوفیرازی

6/4

40/9

2

تجربهایرانیان

2/0

-19/8

3

توسعهپستبانک

1/2

10/3

از بین صندوقهای قابلمعامله در بورس نیز صندوق «یاقوت آگاه» با  3/8درصد بازدهی ،باالترین بازدهی را در میان تمام صندوقهای قابل معامله به دست
آورده است .بازدهی یک سال گذشته این صندوق  23/1درصد بوده است.

جدول :8پربازدهترین صندوقهای قابلمعامله در بورس
ردیف

نامصندوق

بازده آبان (درصد)

بازده سال منتهی به 30آبان(درصد)

1

یاقوتآگاه

3/8

23/1

2

پاداشسهامداریتوسعهیکم

2/3

20/1

3

بادرآمدثابتفیروزهآسیا

2/2

20/4

ص کل بورس و بازده شاخص کل فرابورس
بازده صندوقهای سهامی در قیاس با بازده شاخ 
صکلبورس وشاخصکل فرابورس درآذرماه1400
مقایسهمیانگین بازده صندوقهایسهامی با بازدهشاخ 
ص کل بورس و بازده شاخص کل فرابورس در آذرماه  1400مقایسه شده است .در این رابطه،
در بخش بعدی ،میانگین بازده صندوقهای سهامی با بازده شاخ 
عملکرد صندوقهای سهامی بدتر از شاخص کل بورس و اندکی بهتر از شاخص فرابورس بوده است .بازده متوسط صندوقهای سهامی برابر با منفی 7/63
درصد ،شاخص کل بورس ،منفی  6/31درصد و شاخص فرابورس منفی  8/24درصد بوده است.

نمودار .7مقایسه بازده صندوق های سهامی با شاخص کل بورس و فرابورس(درصد)

منودار .7مقایسه بازده صندوق های سهامی با شاخص کل بورس و فرابورس(درصد)

تا ابتدای دی ماه ١٤٠٠

تا ابتدای دیماه 1400

300,000

0.00%

251,518

بازده فرابورس

بازده بورس

250,000

میانگین بازده صندوق های سهامی

200,000

137,710

-2.00%

100,000

74,916

50,000

37,569
18,199

-

)(16,876
کل صندوقها

قابل معامله

بازارگردانی

مختلط

150,000

سهامی

)(50,000

-4.00%

با درآمد ثابت

4,040,000
3,990,000
3,940,000
3,890,000
3,840,000
3,790,000
3,740,000
3,690,000
3,640,000

-6.00%
-6.31%
-8.24%

-8.00%

-7.63%

-10.00%

مقایسه میانگین بازده صندوقهای سهامی با بازده شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس در آبانماه ١٤٠٠
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مقایسه میانگین بازده صندوقهای سهامی با بازده شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس در آبانماه ١٤٠٠

عملکرد
گزارش
شاخص کل فرابورس طی آبانماه  1400مقایسه شده است .در این مقایسه،
بورس و
در بخش بعدی ،میانگین بازده صندوقهای سهامی با بازده شاخص کل

عملکرد صندوقهای سهامی بسیار ضعیفتر از شاخص کل بورس و فرابورس ایران بوده است .بهگونهای که بازده متوسط صندوقهای سهامی برابر با منفی
مقایسه میانگین بازده صندوقهای سهامی با بازده شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس در آبانماه 1400
 2/83درصد ،شاخص کل بورس منفی  1/48درصد و شاخص کل فرابورس مثبت  0/31درصد بوده است.
ص کل بورس و شاخص کل فرابورس طی آبانماه  1400مقایسه شده است .در این مقایسه،
در بخش بعدی ،میانگین بازده صندوقهای سهامی با بازده شاخ 
شود.بورس و فرابورس ایران بوده است .بهگونهای که بازده متوسط صندوقهای سهامی برابر با منفی
شاخص کل
فتر
فایلبسیار
سهامی
صندوقهای
ماهازبرداشته
ضعیآبان
اکسل
عملکرد در
عملکردمقایسه
از شیت
 2/83درصد ،شاخص کل بورس منفی  1/48درصد و شاخص کل فرابورس مثبت  0/31درصد بوده است.
تا ابتدای آذرماه ١٤٠٠
تا ابتدای آذر 1400

نمودار .٨مقایسه بازدهی صندوق های سهامی با شاخص کل بورس و فرابورس( درصد)

منودار .8مقایسه بازدهی صندوق های سهامی با شاخص کل بورس و فرابورس( درصد)

300,000

0.31%

0.50%

251,518

250,000
200,000

بازده فرابورس

میانگین بازده صندوق های سهامی

بازده بورس

137,710

0.00%

150,000
100,000

-0.50%

74,916

50,000

37,569
18,199

-

-1.00%

)(16,876
کل صندوقها

قابل معامله

بازارگردانی

سهامی

مختلط

با درآمد ثابت

)(50,000

-1.50%

4,040,000
3,990,000
3,940,000
3,890,000
3,840,000
3,790,000
3,740,000
3,690,000
3,640,000

-1.48%

-2.00%

وضعیت ورود و خروج نقدینگی به صندوقهای سرمایهگذاری در آذرماه ١٤٠٠

-2.50%

واسطه ابطال
ورود پول به کل صندوقها (بهواسطه صدور واحدهای سرمایهگذاری) در آذرماه تقریباً  494هزار میلیارد ریال و خروج پول از کل صندوقها (به
-3.00%
-2.83%

واحدهای سرمایهگذاری) نیز حدود  513هزار میلیارد ریال بوده است؛ بدین ترتیب خالص خروج سرمایه از کل صندوقهای سرمایهگذاری در آذرماه تقریباً 20
وضعیت ورود و خروج نقدینگی به صندوقهای سرمایهگذاری

1400ی
آذرماهگذار
سرمایه
صندوقههای
نقدیبهنگی
خروج
ورودالو
وضع
است.
وضعیتیارد
تل
هزاری می
گذاری در
بههای سرمای
صندوق
نقدینگی
خروج
ورودریو

بیشترینابطال
است(بوهواسطه
صندوقها
خروج پول از کل
میلیارد ریال و
 494هزار
گذاری)
صدور
پول(بهبهواسطه
ورودقها
خالصصندو
پول به کل
ورود
خروج پول
بازارگردانی بوده
صندوقهای
مربوط به
تقریبرًایال و
آذرماهلیارد
17درهزار می
سرمایهبالغ بر
واحدهایگذاری
ی سرمایه
صندوقها
شترین
بی
ً

خروجتقریب
گذاریهادروآذرماه
سرمایه
خروج
خالص
ریال بوده
خالصمیلیارد
 513هزار
حدود
گذاری) نیز
واحدهای سرمایه
پولا از کل
سرمایهصندوق
هایبه کل
صندوقپول
کلر ورود
نموداراز زی
است.
بوده
ترتیبریال
بدینمیلیارد
است؛هزار
حدود 36
خروجی 3
ثابت با
درآمد
صندوقهای با
مربوط به
 20هزار میلیارد ریال است.
بیشترین خالص ورود پول به صندوقهای سرمایهگذاری بالغ بر  17هزار میلیارد ریال و مربوط به صندوقهای بازارگردانی بوده است و بیشترین خروج پول
خروجیبرداشته
اکسل آذرماه
درآمد در
نقدینگی
خروج
مرب��وط بهورود و
از شیت
شود.هزار میلیارد ریال بوده اس��ت .نمودار زیر ورود پ��ول به کل صندوقها و خروج پول از کل
3حدود 36
فایلخالص
ثابت با
های با
صندوق
صندوقها را بهواسطه صدور یا ابطال واحدهای سرمایهگذاری در آذرماه  1400نشان میدهد.

صندوقها را بهواسطه صدور یا ابطال واحدهای سرمایهگذاری در آذرماه  1400نشان میدهد.

تا د ر ی ا
ریال)ر م ا ی ه گ ذ ا ر ی ( م ی ل ی ا ر
گذاری(میلیاردی س
رسمایهر ص ن د و ق ه ا
هاین ق د د
صندوق ا ن
در ج ج ر ی
نقدر و
جریانو خ
خروجو ر و د
وروداور . 9
منودار.9م و د
ن
ابتدای دی ماه ١٤٠٠
ابتدایلد )ی تا
ماه 1400

513,375

445,779

251,518

600,030

409,970

493,730

300,000
250,000
200,000

500,030

137,710

100,000

74,916
37,569
18,199

3,355

20,990

56,606

59,755

456

62

خروج وجه نقد

7,180

با درآمد ثابت

مختلط

2,953

کل صندوق ها

بازارگردانی

قابل معامله

کل صندوقها

مختلط

سهامی

400,030
50,000

300,030
-

)(16,876
قابل معامله

بازارگردانی

150,000

سهامی

)(50,000

200,030

با درآمد ثابت

100,030

30

4,040,000
3,990,000
3,940,000
3,890,000
3,840,000
3,790,000
3,740,000
3,690,000
3,640,000

ورود وجه نقد

خروج نقدینگی به صندوقهای سرمایهگذاری در آبانماه ١٤٠٠
88یت ورود و
وضع
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ورود پول به کل صندوقها (بهواسطه صدور واحدهای سرمایهگذاری) طی آبانماه حدود  467هزار میلیارد ریال و خروج پول از کل صندوقها (بهواسطه ابطال

واحدهای سرمایهگذاری) نیز تقریباً  470هزار میلیارد ریال بوده است؛ بدین ترتیب خالص خروج سرمایه از کل صندوقهای سرمایهگذاری در آبانماه معادل

گزارش عملکرد
وضعیت ورود و خروج نقدینگی به صندوقهای سرمایهگذاری
وضعیت ورود و خروج نقدینگی به صندوقهای سرمایهگذاری در آّبانماه1400
ورود پول به کل صندوقها (بهواس��طه صدور واحدهای س��رمایهگذاری) طی آبانماه حدود  467هزار میلیارد ریال و خروج پول از کل صندوقها (بهواسطه
ابطال واحدهای سرمایهگذاری) نیز تقریب ًا  470هزار میلیارد ریال بوده است؛ بدین ترتیب خالص خروج سرمای ه از کل صندوقهای سرمایهگذاری در آبانماه
معادل حدوداً  3هزار میلیارد ریال بوده است.
بیش��ترین خالص ورود پول به صندوقهای سرمایهگذاری حدود  10هزار میلیارد ریال و مربوط به صندوقهای با درآمد ثابت و بیشترین خروج پول مربوط به
صندوقهای قابلمعامله با خالص خروجی  12هزار میلیارد ریال بوده است .نمودار  10ورود پول به کل صندوقها و خروج پول از کل صندوقها را بهواسطه
صدور یا ابطال واحدهای سرمایهگذاری طی آبانماه  1400نشان میدهد.
تا ابتدای آذر 1400

منودار  .10ورود و خروج جریان نقد در صندوق های رسمایه گذاری( میلیارد ریال)

نمودار  .١٠ورود و خروج جریان نقد در صندوق های سرمایه گذاری( میلیارد ریال)
251,518

389,038

399,297

470,759

467,182

تا ابتدای آذرماه ١٤٠٠

)(16,876
کل صندوقها

17,247

19,217

55,531

43,342

506

122

8,437

خروج وجه نقد

بازارگردانی

5,203

کل صندوق ها

مختلط

قابل معامله

مختلط

سهامی

سهامی

میلیارد ریال

18,199

بازارگردانی

500,000
137,710
450,000
100,000 400,000
50,000 350,000
- 300,000
(50,000)250,000
با درآمد ثابت
200,000
150,000
4,040,000
3,990,000
3,940,000100,000
3,890,000
3,840,000
50,000
3,790,000
3,740,000
3,690,000
150,000

74,916

قابل معامله

250,000
200,000

37,569

با درآمد ثابت

300,000

3,640,000

ورود وجه نقد

نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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معاونتعملیاتبازار

مدیریتعملیاتبازارنقد

مدیریت عملیات بازار ابزارهای نوین مالی

اداره آمار و اطالعرسانی

معاونت عملیاتبازاریكیازمعاونتهایپنجگانهشركتبورساوراقبهادارتهراناستكهباهدفانجام كلیه عملیات مرتبطبا معامالتدرحوزههای
مختلف بازار و متشكل از دو مدیریت و یک اداره فعالیت میكند.

مدیریتعملیاتبازارنقد
مأموریتواهدافاصلی

تالش برای ایجاد بازاری منصفانه ،کارا و شفاف

انجامکلیهعملیات مرتبطبا معامالتدرحوزهبازارنقد،مطابقبا قوانین و مقرراتمربوطه مصوبسازمانبورسواوراقبهادار

بازبینیمکرردستورالعملها،رویههاوفرآیندهایاجراییمرتبطوارائهپیشنهاداتباهدفافزایشسطحشفافیتوکاراییوکاهشریسکبازار

تعاملمؤثر با نهادهای فعالدربازاربرایتدوین ضوابط ومقررات موردنیازدر حوزههایمختلف بازار

تقویتنظاماطالعرسانیکلیهامورعملیاتی،طبقدستورالعملهایمصوبباهدفکاهشریسکوافزایششفافیت
تالشبرای ارتقاینقدشوندگی معامالتازطریق ارائه مجوزبهبازارگردانها

مدیریتعملیات بازارابزارهای نوینمالی
مأموریتواهدافاصلی

اجرای قوانین و مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در حوزه بازار ابزارهای نوین مالی

شناسایینیازهایمعامالتیبازارسرمایهوکمکبهطراحیابزارهایمالیجدید

بازبینیمکرردستورالعملها،رویههاوفرآیندهایاجراییمرتبطوارائهپیشنهاداتباهدفافزایشکاراییابزارهایمالی
تعامل مؤثربا نهادهایمالی ،فعاالن وسایرارکانبازارسرمایهدر حوزههایمرتبط

اداره آمار و اطالعرسانی
مأموریتواهدافاصلی

یکپارچهسازیفرآیندتهیهوتوزیعآمارواطالعات
ارتقای کیفی و کمی آمار و اطالعات

متنوع سازی راههای دسترسی به آمار و اطالعات

ارتقایسرعتانتقالاطالعات

شناسایینیازهایاطالعاتیاستفادهکنندگانآمارواطالعات

پاسخبهدرخواستهای واحدهایدرونسازمانی وبرونسازمانی
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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به اطالع میرس��اند ماهنامه بورس متعلق به ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران ،با رویکرد خبری ،تحلیلی و
آموزشی ،سابقهای بیش از  23سال 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 شرکتهای بازار سرمایه
ازجملهناشرانبورسی،کارگزاریها،نهادهایمالی(تامینسرمایهها،مشاورانسرمایهگذاری،سبدگردانها،
صندوقهای سرمایهگذاری) و مراکز آموزشی بهخصوص دانشگاهها در سراسر کشور توزیع میشود.
بدینوسیلهازکلیهاساتید،پژوهشگران،مدیران،دانشجویانوعالقهمندانبهموضوعاتمرتبطبابازارسرمایه
دعوت میشود تا مقاالت و آثار پژوهشی خود را با محورهای پیشنهاد شده برای این ماهنامه ارسال نمایند.

موضوعات پیشنهادی:
قانون بازار سرمایه
صندوقهای سرمایهگذاری
بودجه و اثرات آن بر بازار سرمایه
عملکرد بازار سرمایه در حوزه اقتصاد مقاومتی
ابزارهای مالیجدید در بورس تهران
آتی سبد سهام در بورس تهران

بینالمللی شدن بازار سرمایه ایران
سهام عدالت
عرضه سهام دولت در بازار سرمایه
بورس امالک و مستقالت
نقش بازار سرمایه درجهش تولید
اقتصاد رفتاری در بازار سرمایه

مقاالت

امکانسنجی راهاندازی صندوقهای پوشش ریسک
در بورس اوراق بهادار تهران
کامران سلمانی قرائی

کارشناسمسئولتحقیقوتوسعهبورساوراقبهادارتهران

مقدمه
صندوقهای س��رمایهگذاری بر اساس میزان ریسکپذیری و بازده مورد انتظار انواع مختلفی دارند ،این صندوقها از نظر ترکیب داراییها
و الزامات س��رمایهگذاری با یکدیگر تفاوت دارند .یکی از انواع صندوقهای س��رمایهگذاری که در سراس��ر دنیا موردتوجه س��رمایهگذاران ازجمله
سرمایهگذاران نهادی قرار گرفته ،صندوق پوشش ریسک است .صندوقهای پوشش ریسک برخالف سایر صندوقهای سرمایهگذاری ،از آزادی
عمل بیشتریبرایاتخاذسرمایهگذاریهاواستراتژیهایتهاجمیبرخوردارهستندوبابهکارگیریابزارهاییچوناهرممالی،فروشاستقراضی،
اتخاذموقعیتخریدوفروشدرابزارهایمشتقهوسایرشیوههایسرمایهگذاریسفتهبازانه،سودکسبمیکنند.
دردوبخشقبلیازاینمقالهبهبررسیساختارصندوقهایپوششریسکوالزاماتقانونیآنها،انواعاستراتژیهایسرمایهگذاریمورداستفادهاین
صندوقهاونیزشرایطمندرجدرامیدنامهصندوقهایپوششریسکپرداختهشد.درمقالهحاضرکهآخرینقسمتازبخشهایسهگانه«بررسی
امکانسنجیراهاندازیصندوقهایپوششریسک»است،بهبررسیامکانراهاندازیاینصندوقهادربورساوراقبهادارتهرانپرداختهشدهاست.
 -1امکانسنجی راهاندازی صندوقهای پوشش ریسک در بازار سرمایه
ایران
صندوقهای پوش��ش ریس��ک فق��ط توس��ط س��رمایهگذاران معتب��ر همچون
س��رمایهگذاران نهادی و اش��خاص ثروتمند معامله میش��وند ،چراکه الزم است
سرمایهگذاران این صندوق از حداقل میزان سرمایه اولیه باالیی برخوردار باشند.
بنابراین هر سرمایهگذاری نمیتواند اقدام به سرمایهگذاری در این صندوقها کند
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وبرهمیناساسپیشنهادمیشودکهعرضهواحدهایسرمایهگذاریصندوقهای
پوشش ریسک در بازار سرمایه ایران بهصورت خصوصی انجام شود.
مدیر صندوق برای استفاده از فرصتهای سودآور در بازارهای سرمایه میتواند
از اس��تراتژیهای مختلف سرمایهگذاری اس��تفاده کند که این استراتژیها
میتوانندشاملاتخاذموقعیتهایمعامالتیدرسبدیازاوراقبهادار(ازجمله
سهام و اوراق بدهی) ،بهکارگیری فروش استقراضی اوراق بهادار ،استفاده از

مقاالت
اهرموابزارهایمشتقه(ازجملهقراردادهایآتیواختیارمعاملهمبتنیبرانواع
دارایی پایه همچون سهام ،سبد سهام ،سکه و سایر کاالها) ،سرمایهگذاری در
گواهیهای س��پرده کاالیی و غیره باشد .از آنجا که اکثر صندوقهای پوشش
ریسکدراتخاذاستراتژیهایسرمایهگذاریخودازجملهاستراتژیهایکالن
و استراتژیهای پوشش ریسک سهام از ابزارهای مشتقه و فروش استقراضی
اس��تفاده میکنند ،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 سرمایهگذاری در
بازارهایسرمایهبینالمللیبرایسرمایهگذارانداخلیفراهمنیست،استفاده
ازاستراتژیهایکالننمیتواندگزینهخوبیبرایصندوقهایپوششریسک
باشد.دررابطهبابهکارگیریاستراتژیهاییچوناستراتژیهایارزشنسبی،
به معامالت اوراق قرضه قابلتبدیل و مشتقات نوسان نيز نیاز است که با توجه

به عدم وجود آنها در بازار س��رمایه ایران ،صندوقهای پوشش ریسک امکان
اتخاذ این استراتژیها را نخواهند داشت .حال به بررسی وضعیت بازار مشتقه
و فروش استقراضی در بازار سرمایه ایران میپردازیم.
 -1-1وضعیت معامالت در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران
دراینبخشبهبررسیحجموارزشمعامالتقراردادهایاختیارمعامله،آتیو
فروش استقراضی در بورس اوراق بهادار میپردازیم.
 -1-1-1بازار اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران
در بورس اوراق بهادار تهران تا انتهای س��ال 1399امکان معامله قراردادهای
اختیار خرید و فروش بر روی 21سهم وجود داشته است که درجدول 1لیست
سهام پایه مربوط به این قراردادها آورده شده است.

جدول :1لیست سهام پایه مربوط به قراردادهای اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران

ردیف

نام رشکت

1

ایران خودرو

2

سایپا

3

فوالد مبارکه اصفهان

4

بانک ملت

5

بانک صادرات ایران

6

ملی صنایع مس ایران

7

پاالیش نفت اصفهان

8

بانک پارسیان

9

بانک تجارت

10

رسمایهگذاری غدیر

درنمودار،1روندحجممعامالتقراردادهایاختیارمعاملهدرسال 1399دربورس
اوراقبهادارتهراننشاندادهشدهاست.نتایجحاکیازآناستکهدرسال،1399
حجممعامالتقراردادهایاختیارمعاملهروندیصعودیداشتهاست،بهطوریکه

ردیف
11

نام رشکت
پاالیش نفت تهران

12

مخابرات ایران

13

معدنی و صنعتی گل گهر

14

رسمایهگذاری نفت و گاز و پرتوشیمی تأمین

15

صنایع پرتوشیمی خلیج فارس

16

معدنیو صنعتی چادرملو

17

پاالیش نفت بندرعباس

18

گروه مپنا

19

فوالد خوزستان

20

پارس خودرو

21

گسرتش نفت و گاز پارسیان

از حدود 214هزار قرارداد در فروردینماه به حدود 3میلیون و 300هزار قرارداد در
بهمنماهرسیدهاست.الزمبهذکراستکهمیانگینماهانهحجممعامالتقراردادهای
اختیارمعاملهدرسال 1399حدودیکمیلیونو 800هزارقرارداداست.

منودار :1روند حجم معامالت قراردادهای اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران در سال( 1399بر حسب هزار قرارداد)

۴۵۰۰
۴۰۰۰
۳,۲۶۴

۳۵۰۰
۳۰۰۰
۲۵۰۰
۲۰۰۰
۱۵۰۰
۱۰۰۰

۲۱۴

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

نـخـســـتـیـن رســانـه
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مقاالت
همچنین در نم��ودار  ،2روند ارزش معامالت قرارداده��ای اختیار معامله 1در
سال 1399در بورس اوراق بهادار تهران نشان داده شده است .ارزش معامالت
قراردادهای اختیار معامله در ماههای ابتدایی سال روند صعودی چشمگیری
داشته،بهطوریکهاز 160میلیاردریالدرفروردینماهبهبیشاز 4,500میلیارد

ریالدرمردادماهرسیدهاستامادرادامهازارزشمعامالتاینقراردادهاکاسته
ش��ده و به حدود  1,500میلیارد ریال در بهمنماه نزول کرده است .میانگین
ماهانهارزشمعامالتقراردادهایاختیارمعاملهدرسال 1399حدود1,800
میلیاردریالاست.

منودار :2روند ارزش معامالت قراردادهای اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران در سال( 1399بر حسب میلیارد ریال)

۴,۶۶۳

۵۰۰۰
۴۵۰۰
۴۰۰۰
۳۵۰۰
۳۰۰۰
۲۵۰۰
۲۰۰۰

۱,۴۴۸

۱۵۰۰
۱۶۰

۱۰۰۰
۵۰۰

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

۰

 -2-1-1بازار قراردادهای آتی در بورس اوراق بهادار تهران

نمادهای فعال در بازار قراردادهای آتی در بورس اوراق بهادار تهران تا انتهای سال 1399شامل 5نماد بوده است که اسامی آنها درجدول 2آورده شده است:
جدول :2منادهای فعال در بازار قراردادهای آتی بورس اوراق بهادار تهران تا انتهای سال1399

ردیف

نام مناد

1

آتی شاخص فرآوردههای نفتی

2

آتی شاخص خودرو و قطعات

3

آتی شاخص فلزات

4

آتی شاخص بانکها

5

آتی شاخص 30رشکت بزرگ

این در حالی اس��ت که در ابت��دای راهاندازی معامالت ای��ن ابزار در بورس
اوراق بهادار تهران ،امکان معامالت قراردادهای آتی بر روی داراییهای پایه
مختلفی ازجمله سهام شرکتهای فوالد ،فملی ،مپنا و  ...و شاخص صنایع
قند و شکر ،سیمان ،شیمیایی و کانههای فلزی نیز وجود داشت که با توجه
به عمق و نقدش��وندگی پایین این بازار ،در حال حاضر انتشار قراردادهای
آتی بر روی این داراییهای پایه متوقف شده است .الزم به ذکر است که کل
حجم معامالت قراردادهای آتی سهام و س��بد سهام در سال  1398حدود
 3,410قرارداد و ارزش معامالت آن حدود  41میلیارد ریال بوده است .این
در حالی است که کل حجم معامالت قراردادهای آتی سبد سهام از ابتدای
سال  1399تا  25اسفند  1399برابر  46قرارداد و ارزش معامالت آن حدود
 1/5میلیارد 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.
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 -3-1-1بازار فروش استقراضی در بورس اوراق بهادار تهران

معامالت فروش اس��تقراضی تح��ت عنوان «فروش تعهدی» در اس��فندماه
 1398در بورس اوراق بهادار تهران آغاز ش��د .فروش تعهدی بر روی سهام
برخی از شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران قابل معامله
اس��ت اما به دلیل پایین بودن عمق معامالت این ابزار ،از زمان راهاندازی تا
انتهای سال  1399هیچگونه معاملهای انجام نگرفته است.
 -2-1وضعیت معامالت در بازار مشتقه بورس کاالی ایران
در این بخش به بررس��ی حجم و ارزش معام�لات قراردادهای آتی و اختیار
معامله در بورس کاالی ایران میپردازیم.
 -1-2-1بازار اختیار معامله در بورس کاالی ایران

در بورس کاالی ای��ران ،قراردادهای اختیار معامله مبتنی بر دو دارایی پایه

مقاالت
شامل س��که طال و زعفران منتشر میش��وند .در نمودار  3حجم معامالت
قراردادهای اختیار معامله در بورس کاالی ایران در س��ال  1399نش��ان
داده ش��ده اس��ت .نتایج حاکی از کم بودن حجم معامالت این قراردادها
در بورس کاالی ایران دارد ،بهطوری که بیش��ترین حجم معامالت در سال

گذشته مربوط به مهرماه با حدود  5,200قرارداد بوده است که در بهمنماه
به حدود  2,700قرارداد رس��یده اس��ت .میانگین ماهان��ه حجم معامالت
قراردادهای اختی��ار معامله در بورس کاالی ایران در س��ال  1399حدود
 2,880قرارداد است.

منودار :3روند حجم معامالت قراردادهای اختیار معامله در بورس کاالی ایران در سال

۶

۵.۲۰۰

۵
۴
۲.۷۰۰

۳
۲
۱

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

همچنیندرنمودار 4ارزشمعامالتقراردادهایاختیارمعاملهدربورسکاالی
ایران در سال  1399آورده شده اس��ت .نتایج حاکی از آن است که روند ارزش
معامالت قراردادهای اختیار معامله نزولی بوده و کاهش چش��مگیری داشته

۰

است ،بهطوری که از حدود  270میلیارد ریال در تیرماه به  25میلیارد ریال در
بهمنماهرسیدهاست.میانگینماهانهارزشمعامالتقراردادهایاختیارمعامله
در بورس کاالی ایران در سال 1399حدود 90میلیارد ریال است.

منودار  :4روند ارزش معامالت قراردادهای اختیار معامله در بورس کاالی ایران در سال ( 1399برحسب میلیارد ریال)

۳۰۰

۲۷۰

۲۵۰
۲۰۰
۱۵۰
۱۰۰
۵۰

۲۵

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین
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 -2-2-1بازار قراردادهای آتی در بورس کاالی ایران

در بورس کاالی ایران ،قراردادهای آتی مبتنی بر برخی داراییهای پایه منتشر میشوند که لیست این داراییها درجدول 3آمده است:
جدول :3لیست داراییهای پایه مربوط به قراردادهای آتی در بورس کاالی ایران

دارایی پایه
سکهطال
زعفران
پسته
زیره سبز
نقره

ردیف
1
2
3
4
5

در نمودار ،5حجم معامالت قراردادهای آتی در بورس کاالی ایران در س��ال 1399نشان داده شده است .همانطور که در این نمودار مشاهده میشود روند حجم
معامالتقراردادهایآتیدرسال 1399نزولیبوده،بهطوریکهازحدودیکمیلیونو 500هزارقرارداددرفروردینماهبه 512هزارقرارداددربهمنماهرسیدهاست.
الزم به ذکر است که میانگین ماهانه حجم معامالت قراردادهای آتی در بورس کاالی ایران در سال 1399حدود یک میلیون و 200هزار قرارداد است.
منودار :5روند حجم معامالت قراردادهای آتی در بورس کاالی ایران در سال( 1399بر حسب هزار قرارداد)
۲۰۰۰.۰۰۰
۱۸۰۰.۰۰۰
۱۶۰۰.۰۰۰

۱,۴۶۲

۱۴۰۰.۰۰۰
۱۲۰۰.۰۰۰
۱۰۰۰.۰۰۰
۸۰۰.۰۰۰

۵۱۲

۶۰۰.۰۰۰
۴۰۰.۰۰۰
۲۰۰.۰۰۰

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

۰.۰۰۰

همچنین در نمودار 6ارزش معامالت آتی در بورس کاالی ایران در سال 1399آورده شده است .نتایج حاکی از روند نزولی ارزش معامالت آتی در بورس کاالی ایران
است ،بهطوری که از حدود 27هزار میلیارد ریال در تیرماه به حدود 8هزار میلیارد ریال در بهمنماه رسیده است .الزم به ذکر است که میانگین ماهانه ارزش معامالت
آتی در بورس کاالی ایران در سال 1399حدود 17هزار میلیارد ریال است.
منودار :6روند ارزش معامالت قراردادهای آتی در بورس کاالی ایران در سال( 1399بر حسب هزار میلیارد ریال)
۳۰

۲۷

۲۵
۲۰
۱۵
۱۰
۸

۵

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین
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۰

مقاالت
-3-1نتیجهامکانسنجی

درجدول ،4ارزش و حجم معامالت تجمیعی ابزارهای مشتقه به تفکیک قراردادهای اختیار معامله ،قراردادهای آتی و فروش تعهدی در سال 1399در بورس اوراق
بهادار تهران و بورس کاالی ایران آورده شده است.
جدول :4ارزش و حجم معامالت ابزارهای مشتقه در بورس اوراق بهادار تهران و بورس کاال در سال1399
بورس اوراق بهادار تهران

مجموعساالنه

بورس کاالی ایران

آمار تجمیعی معامالت در سال1399

ارزش معامالت
(میلیارد ریال)

حجممعامالت
(هزار قرارداد)

ارزش معامالت
(میلیارد ریال)

حجممعامالت
(هزار قرارداد)

ارزش معامالت
(میلیارد ریال)

حجممعامالت
(هزار قرارداد)

اختیارمعامله

19,623

19,610

965

31/7

20,588

19,641/7

قرارداد آتی

1/5

46

183,294

13,095

183,295/5

13,141

فروشتعهدی

0

0

-

-

0

0

همانطور که ازجدول  5مشاهده میشود هیچگونه معاملهای 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
 1399بسیار ناچیز بوده است که این امر سرمایهگذاری صندوقهای پوشش
ریسکرادرفروشاستقراضیوقراردادهایآتیسهموشاخصسهامبامشکل
مواجه میکند .از طرفی ارزش و حجم معامالت قراردادهای اختیار معامله در
بورساوراقبهادارتهرانوقراردادهایآتیدربورسکاالقابلتوجهبودهوازعمق
خوبی برخوردار اس��ت ،بهطوری که صندوقهای پوشش ریسک میتوانند در
کنارخریدسهامشرکتها،اقدامبهسرمایهگذاریبخشیازسرمایهخوددراین
ابزارهایمشتقهکنند.همچنینباوجوداینکهارزشوحجممعامالتقراردادهای
اختیارمعاملهدربورسکاالیایرانچندانقابلتوجهنبودهاستاماصندوقهای
پوششریسکدرصورتتمایلمیتواننددرصدکوچکیازسرمایهخودرادراین
قراردادهانیزسرمایهگذاریکنند.
مطاب��ق با آم��ار و اطالعات ارائهش��ده در بخشهای قبل ،اس��تراتژیهای

س��هامی (استراتژیهای پوش��ش ریسک س��هام) در میان استراتژیهای
صندوقهای پوش��ش ریس��ک ،از محبوبیت بیش��تری در مقایس��ه با سایر
اس��تراتژیها برخوردار هستند ،بهطوری که در سال  2019میالدی حدود
ِ
ریسک راهاندازیشده از استراتژیهای
 42درصد از صندوقهای پوشش
س��هامی اس��تفاده کردهاند .همچنین صندوقهای پوشش ریسک از بین
اس��تراتژیهای سهامی ،بیشتر از اس��تراتژی خرید  /فروش سهام استفاده
کردهاند ،بهطوری که نس��بت اس��تفاده از اس��تراتژی خرید  /فروش سهام
توسط صندوقهای پوشش ریسک در سال  2019میالدی حدود  72درصد
بوده اس��ت .بنابراین برای راهاندازی صندوقهای پوش��ش ریسک در بازار
س��رمایه ایران ،در حال حاضر میتوان از این اس��تراتژی استفاده کرد .در
همین رابطه ،در جدول  5ترکیب داراییهای صندوقهای پوشش ریسک
با استراتژی خرید  /فروش سهام در بازار سرمایه ایران پیشنهاد شده است.
الزم به ذکر است که درصد سرمایهگذاری در هر یک از این داراییها میتواند
توسط مدیر صندوق تعیین شود.

جدول :5ترکیب داراییهای صندوقهای پوشش ریسک با اسرتاتژی خرید/فروش سهام

ردیف

موضوع رسمایهگذاری

1

سهام پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران ،حق تقدم سهام ،قراردادهای مشتقه و صندوقهای رسمایهگذاری ثبتشده نزد سازمان

1-1

سهام و حق تقدم سهام منترشه در بورس و فرابورس

2-1

اخذ موقعیت خرید و فروش در قراردادهای مشتقه (اختیار معامله مبتنی بر سهام و شاخص سهام ،قرارداد آتی مبتنی بر سهام و شاخص سهام)

3-1

صندوقهای رسمایهگذاری در اوراق بهادار

4-1

صندوقهای رسمایهگذاری غیر از اوراق بهادار (ازجمله صندوق زمین و ساختامن و صندوق پروژه)

2

رسمایهگذاری در گواهی سپرده کاالیی پذیرفتهشده نزد یکی از بورسها یا رسمایهگذاری در صندوقهای رسمایهگذاری کاالیی پذیرفتهشده نزد یکی از بورسها

3

رسمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ،گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

-1-3

اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار

-2-3

گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

ترکیب داراییهای گفتهش��ده در جدول  5برای صندوقهای پوشش
ریسک با استراتژی خرید  /فروش سهام ،میتواند 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» ،صرف ًا اقدام به
اتخاذ موقعیتهای خرید میکند .بنابراین در بخش معامالت ابزارهای

مش��تقه فقط باید اخذ موقعیت خرید ابزارهای مش��تقه آورده شود که
درجدول  6نش��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» نمیتواند مورد استفادهی صندوقهای
پوشش ریسک قرار گیرد.
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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جدول :6ترکیب داراییهای صندوقهای پوشش ریسک با اسرتاتژی متایل به خرید

ردیف

موضوع رسمایهگذاری

1

سهام پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران ،حق تقدم سهام ،قراردادهای مشتقه و صندوقهای رسمایهگذاری ثبت شده نزد سازمان

1-1

سهام و حق تقدم سهام منترشه در بورس و فرابورس

2-1

اخذ موقعیت خرید در قراردادهای مشتقه (اختیار معامله مبتنی بر سهام و شاخص سهام ،قرارداد آتی مبتنی بر سهام و شاخص سهام)

3-1

صندوقهای رسمایهگذاری در اوراق بهادار

4-1

صندوقهای رسمایهگذاری غیر از اوراق بهادار (ازجمله صندوق زمین و ساختامن و صندوق پروژه)

2

رسمایهگذاری در گواهی سپرده کاالیی پذیرفتهشده نزد یکی از بورسها یا رسمایهگذاری در صندوقهای رسمایهگذاری کاالیی پذیرفتهشده نزد یکی
از بورسها

3

رسمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ،گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

-1-3

اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار

-2-3

گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

نتیجهگیری

ممکن است س��رمایهگذار تمام یا بخشی از س��رمایه اولیه خود را نیز از

صندوقهای پوشش ریس��ک معمو ً
ال توسط شرکتهای سرمایهگذاری

دست بدهد.

قص��د س��رمایهگذاری در صندوقه��ای پوش��ش ریس��ک را دارند باید

ریسک میتوانند در ابزارهای متنوعتری مانند ابزارهای مشتقه ازجمله

یا مش��اوران س��رمایهگذاری تأسیس میش��وند .س��رمایهگذارانی که

سرمایهگذاران معتبر یعنی س��رمایهگذاران نهادی و اشخاص ثروتمند
ی برای
باشند ،به این معنی که دارای یک سطح حداقلی از درآمد یا دارای 

سرمایهگذاری در صندوق باشند.

در مقایس��ه با سایر صندوقهای س��رمایهگذاری ،صندوقهای پوشش

قرارداده��ای آتی و اختیار معامله س��رمایهگذاری کنن��د و حتی از اهرم
مالی و فروش اس��تقراضی در معامالت خود به��ره ببرند .بنابراین وجود

صندوقهای پوشش ریسک در بورسها میتواند به توسعه هر چه بیشتر

مدیران صندوقهای پوش��ش ریس��ک که افرادی حرف��های و با تجربه

معامالت ابزارهای مشتقه کمک کند.

و تهاجمیتری نس��بت به س��ایر صندوقهای س��رمایهگذاری استفاده

پوشش ریس��ک در بازار س��رمایه ایران وجود دارد و در حال حاضر برای

در زمینه سرمایهگذاری هستند ،از اس��تراتژیهای معامالتی پیشرفته
میکنند که این امر منجر به افزایش ریس��ک و بازده س��رمایهگذاری در
این صندوقها میشود .الزم به ذکر است که هیچ تضمینی در خصوص
بازدهی مثبت صندوق در کوتاهمدت و بلندمدت وجود نداش��ته و حتی

با توجه به بررسی آمار و اطالعات مربوطه ،امکان راهاندازی صندوقهای

راهاندازی آن میتوان از اس��تراتژی خرید  /فروش س��هام که بیشترین
محبوبی��ت را در بین صندوقهای پوش��ش ریس��ک سراس��ر دنیا دارد،

استفاده کرد.

منابع
.1گزارش وضعیت بازار سرمایه ،مرکز پژوهش ،توسعه و مطالعات اسالمی سازمان بورس و اوراق بهادار.1399 ،
.2گزارش تفصیلی ماهانه بازار ،شرکت بورس اوراق بهادار تهران.1399 ،
.3گزارشهای آماری بورس کاالی ایران.
پانویسها
 .1الزم 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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مقاالت

تحوالت بازار اوراق بدهی در بازار سرمایه ایران
محمدمهدی مؤمنزاده

مهسا بناکار

سید امیرحسین شکرآبی

کارشناس بازار سرمایه

کارشناس بازار سرمایه

کارشناس بازار سرمایه

مقدمه
بازار اوراق بدهی با آغاز سال  ،1400بعد از طی یک دوره نسبتاً رکودی دوماهه ،روند صعودی خود را آغاز کرده و تا خردادماه نیز ادامه
داد ،اما مجددا ًدر تیرماه با کاهش ارزش روبهرو شد ،در این ماه سهم دستگاههای مختلف از انتشار اوراق بدهی تغییری نکرد و همچنان بخش
دولتی  83درصد 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  1/3درصد کاهش یافت تا رش��د  1/1درصدی خود در خردادماه را تا حدودی خنثی کند .همچنین رش��د ارزش اوراق
بدهی در بورس و فرابورس بهترتیب معادل  - 0/2درصد و  0/8درصد بوده که نسبت به میانگین ماهانه سال قبل و فروردینماه  ،1400رشدهای
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 میشود و این رویکرد افزایش پایه پولی را به دنبال دارد ،احتمال بروز شوکجدید تورمی را افزایش داده است.
ارزش بازار بدهی
ارزش بازار اوراق بدهی در تیرماه  1400با کاهش روبهرو ش��د و از  358هزار و
 900میلیاردتوماندرپایانخردادماهبه 354هزارو 140میلیاردتومانرسید.
به عبارتی ،نخستین ماه تابس��تان امسال با افت در ارزش بازار بدهی آغاز شد،

موضوعیکهباتوجهبهروندسهماههقبلینشانمیدهدسال 1400تاتیرماه،
سال خوبی برای بازار بدهی نبوده است .با توجه به اینکه بازار بدهی نتوانسته
است مطابق با پیشبینیهای انجامش��ده رشد کند ،تحقق درآمدهای قانون
بودجه از این محل با ابهام روبهرو است.
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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ارزش بازار اوراق بدهی در تیرماه  1400با کاهش روبهرو شد و از  358هزار و  900میلیارد تومان در پایان خردادماه به 354
هزار و  140میلیارد تومان رسید .به عبارتی ،نخستین ماه تابستان امسال با افت در ارزش بازار بدهی آغاز شد ،موضوعی که با
مقاالتسال خوبی برای بازار بدهی نبوده است .با توجه به اینکه بازار
توجه به روند سهماهه قبلی نشان میدهد سال  1400تا تیرماه،
بدهی نتوانسته است مطابق با پیشبینیهای انجامشده رشد کند ،تحقق درآمدهای قانون بودجه از این محل با ابهام روبهرو
است.
منودار شامره :1آمار مربوط به ارزش اوراق بدهی منترششده ،از ابتدای سال 1397تا پایان خردادماه سال( 1400بر حسب هزار میلیارد تومان)
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میلیارد تومان)
است ،بنابراین نسبتهای مذکور در سالجاری تقریب ًا ثابت باقی ماندهاند .در
شرکتها میباشند .دراینبین ،بر اس��اس وضعیت بازار اوراق بدهی تا پایان
اینزمینهنکتهقابلتوجهایناستکههرچندنسبتناشرانمختلفاوراقثابت
تیرماه،1400حدود 83درصد ازحجم اوراق منتشرشدهکه معادلبا رقم294
ماندهاستامادرتیرماهبرخیبخشهاباکاهشارزشمواجهبودند،بهگونهای
هزارو 390میلیاردتوماناستمربوطبهبخشدولتیبودهوبعدازآنشرکتها
سهم دستگاههای مختلف از انتشار اوراق بدهی
که ارزش اوراق دولتی 3هزار میلیارد تومان و اوراق شرکتها نیز 2هزار میلیارد
و ش��هرداریها بهترتیب با ارقام 53هزار و 145میلی��ارد تومان و 6هزار و600
تومانبودهاست.دراینمیانتنهاافزایشاندکیدراوراقمنتشرشدهشهرداری
میلیارد تومانی س��همی  15و  2درصدی داشتهاند .گفتنی است ،این نسبت
است.
نداشته
چندانی
تغییر
نیز تقریب ًا بدون
در ماههای قب
شرکتها میباشند .دراینبین ،بر اساس وضعیت بازار
داده و
رخیها
است .شهردار
دولتی،
بخش
نوس��انشامل
بوده وبدهی
اوراق
منتشرکننده
تری
دستگاهلها
 294هزار و  390میلیارد تومان
(برحسبرقم
معادل با
تیرماه که
منتشرشده
اوراق
حجم
هایدرصد
دستگاه83
حدود
درصد)
سال1400
بدهی تا پایان
اوراق
مختلف ازازانتشار
،1400سهم
اوراق بدهی تا پایان تیرماهمنودار:2
است مربوط به بخش دولتی بوده و بعدازآن شرکتها و شهرداریها بهترتیب با ارقام  6هزار و  600میلیارد تومان و  53هزار و
 145میلیارد تومانی سهمی  15و  2درصدی داشتهاند .گفتنی است ،این نسبت در ماههای قبلتر نیز تقریباً بدون تغییر بوده و
نوسان چندانی نداشته است؛ بهعنوانمثال ،در اردیبهشتماه و 15
خردادماه نیز دقیقاً همین نسبتها برقرار بوده و در فروردینماه
نیز سهم بخش دولتی  82درصد و سهم شرکتها  16درصد بوده است ،بنابراین نسبتهای مذکور در سال جاری تقریب ًا ثابت
باقی ماندهاند .در این زمینه نکته قابلتوجه این است که هرچند نسبت ناشران مختلف اوراق ثابت مانده است اما در تیرماه
2
برخی بخشها با کاهش ارزش مواجه بودند ،بهگونهای که ارزش اوراق دولتی  3هزار میلیارد تومان و اوراق شرکتها نیز  2هزار
میلیارد تومان بوده است .در این میان تنها افزایش اندکی در اوراق منتشرشده شهرداری رخ داده است.
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102

دولتی
شهرداری
شرکتی

نمودار  :2سهم دستگاههای مختلف از انتشار اوراق بدهی تا پایان تیرماه سال ( 1400برحسب درصد)
آذرمـاه 1400

شـمـاره 197

بررسی تغییرات ماهانه ارزش بازار بدهی
با توجه به کاهش ارزش بازار بدهی در تیرماه ،روند نزولی قبلی که در خردادماه قطع شده بود مجدداً تکرار شد .در شرایطی که
مقاالت
اگر از آمار مربوط به اسفندماه  1399چشمپوشی کنیم ،از آذرماه  1399تا اردیبهشتماه  1400روند تغییرات ماهانه ارزش
ولیرات
یشدتغیی
روند
مجدداً
خردادماه
خردادماهدر
بازار بدهی بهطور مداوم نزولی بوده است .بااینحال ،با وجود اینکه
صعودآغاز
ارزشبازار
ماهانه
جاریتغییرات
سالصعودی
مجدداًروند
سالجاری
بررسی تغییرات ماهانه ارزش بازار بدهی
1400
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در این
مجدد ًا
تیرماه،در
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میلیارد
هزار
22
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ه
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تومان 12 ،هزار میلیارد تومان ،منفی یک هزار میلیارد تومان و  4/1هزار میلیارد تومان تغییر داشته است
تومان،منفییکهزارمیلیاردتومانو 4/1هزارمیلیاردتومانتغییرداشتهاست.
ماهانهارزشبازاربدهیبهطورمداومنزولیبودهاست.بااینحال،باوجوداینکهدر
منودار :3تغییرات ماهانه ارزش بازار بدهی از ابتدای سال 1397تا تیرماه سال( 1400بر حسب هزار میلیارد تومان)
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1397
بدهی ارزش بازار بدهی از ابتدای سال
بازارماهانه
ارزشرات
ماهانه تغیی
نمودار :3
تغییرات ماهانه ارزش بازار نزولی بوده است ،اما در خردادماه که بیش از 4/1هزار
ارزش بازار بدهی در تیرماه بیش از  1/3درصد کاهش یافت تا رشد  1/1درصدی
میلیاردتومانبهارزشبازارافزودهشد،روندقبلیتغییریافتهاست.
خردادماهراتاحدودیخنثیکند.همانطورکهپیشترنیزاشارهشد،رشدماهانه
البته نمیتوان پیشبینی کرد که در ادامه سال چه رویکرد و عملکردی در این
ارزشبازاربدهیبهاستثنایاسفندماه،1399ازآذرماه 1399تاخردادماه1400
حوزهوجودخواهدداشت،بایدمنتظرماندودیدکهآیاروندکجدارومریزکنونی
نزولی بوده اس��ت ،بهگونهای که در این بازه زمانی ،رشد ماهانه ارزش بازار بدهی
ادامهدار خواهد بود یا خیر.
بهترتیبمعادل 8/7درصد 6/6،درصد 4/7،درصد 9/4،درصد 3/5،درصد،تقریب ًا
منودار :4آمار مربوط به میزان رشد ارزش بازار بدهی از ابتدای سال 1397تا خردادماه سال1400
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مقاالت
ترکیب اوراق دولتی
همانطور 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 میشود .در

این میان ،معادل 253هزار میلیارد تومان از 294هزار میلیارد تومان اوراق دولتی
منتشرشدهمربوطبهاوراقمرابحهواسنادخزانهاست.باوجوداینکهدرتیرماهارزش
اوراقمرابحهکاهشیافتهوارزشاسنادخزانهرشدکرده،اماسهمایندواوراقدولتی
ازمجموعاوراقمنتشرشدهنسبتبهاردیبهشتماه 1400تغییرینکردهاست.

منودار :5آمار مربوط به ارزش اوراق منترششده بر اساس نوع اوراق ،از ابتدای 1397تا تیرماه سال(1400بر حسب هزار میلیارد تومان)
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اوراق مرابحه
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0

اسناد خزانه اسالمي

منفعت سهمی 12درصدی و اوراق سلف موازی استاندارد و اوراق مشارکت نیز
دولتی
اوراق
سهم انواع اوراق از
به ارزش اوراق منتشرشده بر اساس نوع اوراق ،از ابتدای  1397تا تیرماه سال (1400بر حسب
مربوط
کل آمار
نمودار :5
هرکدام سهمی یکدرصدی از ارزش اوراق بدهی دارند .بنابراین ،نسبت به ماه
باتوجهبهتوضیحاتارائهشدهونمودار،5دریافتیمکهسهمعمدهاوراقدولتی
گذشته ،یک درصد به سهم اوراق منفعت افزوده شده و در مقابل آن ،یک درصد
دولیارد تومان)
اینمی
مربوط به اوراق مرابحه و اسناد خزانه است؛ بهگونهای که مجموع ارزشهزار
از سهم اوراق سلف موازی استاندارد کاسته شده است.
اوراق 86،درصدازارزشکلاوراقدولتیراتشکیلمیدهد.بعدازآنها،اوراق
ی :6سهم انواع اوراق از مجموع اوراق دولتی منترششده (بر حسب درصد)
منودار
سهم انواع اوراق از کل اوراق دولت

با توجه به توضیحات ارائهشده و نمودار  ،5دریافتیم که سهم عمده اوراق دولتی مربوط به اوراق مرابحه و اسناد خزانه است؛
بهگونهای که مجموع ارزش این دو اوراق 86 ،درصد از ارزش کل اوراق دولتی را تشکیل میدهد .بعد از آنها ،اوراق منفعت
سهمی  12درصدی و اوراق سلف موازی استاندارد و اوراق مشارکت نیز هرکدام سهمی یکدرصدی از ارزش اوراق بدهی دارند.
اسناد خزانه اسالمی
12
کخزانه
اسناد
اسالمی سهم اوراق سلف
درصد از
منفعت افزوده شده و در مقابل آن ،ی
اوراق
12
بنابراین ،نسبت به ماه گذشته ،یک درصد به سهم 1
1
اوراق اجاره
اوراق اجاره
است.
موازی استاندارد کاسته شده 35
35
استاندارد
موازی
استاندارد
موازی
سلفسلف
اوراق اوراق
مرابحه
اوراقمرابحه
اوراق

1

1

51

51

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

اوراق منفعت

اوراق منفعت

نمودار  :6سهم انواع اوراق از مجموع اوراق دولتی منتشرشده (بر حسب درصد)
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نمودار  :6سهم انواع اوراق از مجموع اوراق دولتی منتشرشده (بر حسب درصد)

یکی از روشهای فروش اوراق دولتی ،عرضه منابع دولت در بازار بین بانکی است .بنابراین میتوان 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




یکی از روشهای فروش اوراق دولتی ،عرضه منابع دولت در بازار بین بانکی است .بنابراین میتوان 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
مقاالت
بانک مرکزی در راستای هدف کنترل نرخ تورم ،منابع مازاد در بازار بین بانکی را با استفاده از ابزارهای خود از جمله
مهمعآوری
امکانجم
معکوستا
بازخرید
مرکزیو
بازخرید بانکها
توافقبانکی
دولتیدر وبازار بین
عرضه
منداوراق
فروش
گذاررویشهای
یکی از
کرد.ست
اینجا ا
کرد.حدنکته
آوری
توافقجمع
امکان
بانکحد
نزد تا
معکوس
منابعمرکز
بانک
دولتی،نزد
بانکها
قاعده
سپرده
نکته مهم اینجا است که با توجه نرخ بهره بین بانکی فعلی ،چشمانداز خیلی
است.بنابراینمیتواندرکناربررسیمیزان انتشارفروش اوراق،نرخبهرهبین
مستقیم،طور
مسئله به
بنابراین،
ندارد.
اوراق
فروش
روشنی برای
خیلی
چشم انداز
بانکی
توجههمنرخ بهره
اینهطور
مسئله ب
بنابراین ،این
وجودندارد.
اوراق وجود
فروش
روش��نی برای
مرکزی
گزارش بانک
فعلی،بر اساس
این زمینه،
بینداد .در
موردبررسی قرار
که بابانکی را
پولی و نیز ب ه
سیاس��ت
ماندن
شکلمازاددر
تورم،منابع
سیاستهدف
ماندندرراستای
بانکمرکزی
در
طریقتأثیر
یعنی ازتورم
غیرمستقیمنرخ
ش��کل اوراق بر
ارزش بازار
کاهش
طریق
ناکام از
یعنییعنی
غیرمستقیم
نرخ به
کنترلنیز
پولی و
،1400ناکام
تیرماهعنی
مستقیم ،ی
کاهش ارزش بازار اوراق بر نرخ تورم تأثیر منفی میگذارد.
بازار بین بانکی را با استفاده از ابزارهای خود ازجمله سپردهگذاری قاعدهمند
منفی میگذارد .
منودار :7داالن نرخ سود در بازار بین بانکی ،برگرفته از سایت بانک مرکزی (برحسب درصد)

در همین زمینه ،میتوان در خصوص اس��ناد خزانه نی��ز به نکاتی که بانک

با کاهشی بهترتیب معادل  0/37و  0/61واحد درصدی نسبت به ماه قبل،

به نحوی که نرخ بازده اس��ناد با سررسیدهای یکساله و دوساله در این ماه

تورمی در شرایط کنونی باشد».

همگراییلایننسبی
انگر تعدی
ذکر بی
یبهتواند
درصد سال
ابتدای
چهارو ماه
یی اینبهنرخ
خزانه همگرا
اس��ناداست
بازده ذکر
الزم به
رسید.
درصد
/82
مرکزی و
به 21/72
است
رسید .مالزم
21/82
ها بهدر21/72
ترتیب
اسالمی در
کرد« :نرخ
اش��اره
21اس��ت
کرده
مطرح
بیانگردرصد)
(برحسب
سایتماهبانک
کاهشیبانکی،
بازار بین
1400در
سود
نرخ
داالن
:
7
نمودار
تعدیل نس��بی انتظارات
مرکزی میتواند
ابتدای س��ال
برگرفتههاازدر چهار
نرخ
داشت؛
روندی
تیرماه
در
ساله،
ه
س
و
دو
یک،
سررسیدهای
انتظارات تورمی در شرایط کنونی باشد» .

در همین زمینه ،میتوان در خصوص اسناد خزانه نیز بهنکاتی که بانک مرکزی مطرح کرده است اشاره کرد« :نرخ بازده اسناد

منودار :8روند بازدهی اوراق خزانه اسالمی در بازار ثانویه ،برگرفته از سایت بانک مرکزی (برحسب درصد)
خزانه اسالمی در سررسیدهای یک ،دو و سهساله ،در تیرماه  1400روندی کاهشی داشت؛ به نحوی که نرخ بازده اسناد با
سررسیدهای یکساله و دوساله در این ماه با کاهشی بهترتیب معادل  0/37و  0/61واحد درصدی نسبت به ماه قبل ،بهترتیب

نـخـســـتـیـن رســانـه
درصد) 105
ســرمـایـه ایـران
نمودار  :8روند بازدهی اوراق خزانه اسالمی در بازار ثانویه ،برگرفته از سایت بانک مرکزیبـا(زاربرحسب

نقش بازار سرمایه در بازار اوراق بدهی



مقاالت
حدود  16,800میلیارد تومان افزایش داشته است .گفتنی است ،ارزش
اوراق بدهی در فرابورس از ابتدای س��ال  1399رشد محسوسی داشته
و از  124ه��زار و  869میلیارد تومان ب��ه  237هزار و  712میلیارد تومان
رسیده اس��ت؛ بنابراین ارزش اوراق بدهی در فرابورس طی سال 1399
بیش از 90/3درصد افزایش داشته است .ازاینرو ،میتوان گفت میانگین
ماهانه رش��د ارزش فرابورس بیش از  7/5درصد بوده اس��ت .الزم به ذکر
است که رشد ارزش اوراق بدهی در فرابورس طی یکماهه تیرماه 1400
معادل  0/8درصد بوده است .رش��د ارزش اوراق بدهی در فرابورس طی
خردادماه ،اردیبهشتماه و فروردینماه به ترتیب  0/3درصد 5/3 ،درصد
و  0/3درصد بوده است.

نقش بازار سرمایه در بازار اوراق بدهی
ارزش اوراق بدهی در فرابورس
ازآنجاکه بورس و فرابورس بهعنوان بسترهایی برای انتشار اوراق محسوب
میش��وند ،افزایش عرضه اوراق در این چارچوبه��ا موجب تعمیق بازار
س��رمایه نیز میش��ود .اوراق بدهی در بورس و همچنین فرابورس عرضه
میشوند ،اما سهم عمده این اوراق مربوط به فرابورس میباشد (بر اساس
قوانین موجود ،عمده اوراق دولتی در فرابورس عرضه میشوند) .در تیرماه
 ،1400ارزش اوراق بدهی در فرابورس معادل  267هزار و  160میلیارد
تومان بوده اس��ت که نس��بت به خردادماه  2,205میلیارد تومان ،نسبت
به اردیبهش��تماه حدود  3,120میلیارد تومان و نس��بت به فروردینماه

منودار :9آمار مربوط به ارزش اوراق بدهی در فرابورس از انتهای سال 1396تا تیرماه1400
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۳۱-۰4-۱4۰۰
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۳۰-۱۲-۱۳99

۳۰-۱۰-۱۳99

۳۰-۰8-۱۳99

۳۱-۰6-۱۳99

۳۱-۰4-۱۳99

۳۱-۰۲-۱۳99

۲9-۱۲-۱۳98

۳۰-۱۰-۱۳98

۳۰-۰8-۱۳98

۳۱-۰6-۱۳98

۳۱-۰4-۱۳98

۳۱-۰۲-۱۳98

۲8-۱۲-۱۳97

۳۰-۱۰-۱۳97

۳۰-۰8-۱۳97

۳۱-۰6-۱۳97

۳۱-۰4-۱۳97

ارزش اوراق بدهی در بورس
ارزشاوراقبدهیدربورسکاهشداشتهاستواز 25/7هزارمیلیاردتومانبه25/6
هزارمیلیاردتومانرسید.همانطورکهارزشاوراقبدهیدرفرابورسطییکساله
 1399رشدقابلتوجهیداشت،دربورسنیزدرهمینبازهزمانی،یکرقمچشمگیر
را ثبت کرده و بیش از 112درصد داشته است تا میانگین ماهانه 9/4درصدی را به
ثبت رس��انده باش��د .بنابراین ،ازآنجاکه ارزش اوراق بدهی در تیرماه 1400منفی

۳۱-۰۲-۱۳97

اوراق بدهی

۲8-۱۲-۱۳96

۰

۰

Grand Total

بوده،میتوانیمبگوییمدر 3ماههنخست،1400بورسنیزهمانندفرابورس،آهنگ
رش��د ضعیفی را تجربه کرده است .رشد ارزش اوراق بدهی در بورس طی فروردین،
اردیبهشت و خرداد 1400به ترتیب معادل 0/46،5/6و -3/9درصد بوده است.
بهطورکلی رش��د ارزش اوراق بدهی در بورس و فرابورس بهترتیب معادل -0/2
درصد و 0/8درصد بوده که نس��بت به میانگین ماهانه سال قبل و فروردینماه
 ،1400رشدهای کمتری را تجربه کرده است.

جدول شامره :1آمار مربوط به میزان رشد ارزش اوراق بدهی در بورس و فرابورس (بر حسب درصد)

ردیف
1

رشح

میانگین سال  1399فروردینماه سال  1400اردیبهشتماه سال 1400خردادماه سال  1400تیرماه سال 1400
9/4

5/6

0/46

-3/9

-0/2

2

رشد ارزش اوراق بدهی در فرابورس

7/5

5/3

5/6

0/3

0/8

3

مجموع رشد ارزش اوراق بدهی در
بورس و فرابورس

7/7

5/3

5/02

-0/07

0/7
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بدهی در بورس و فرابورس نسبت به ماه قبل حدود  2هزار میلیارد تومان کاهش یافته است .این در حالی است که در سال 99
میانگین ماهانه رشد ارزش اوراق بدهی در بورس و فرابورس  7/7درصد بود و در چهار ماه نخست سال  1400نیز بهترتیب 5/3
درصد 5 ،درصد - 0/07 ،و  0/7رقم خورده است؛ بنابراین منفی شدن این رشد از اهمیت باالیی برخوردار است .گفتنی است،
مقاالت سه سال اخیر میباشد .در دوره نخست که از انتهای سال
روند ارزش اوراق بدهی در بازار سرمایه بیانگر سه دوره مختلف در
 96شروع میشود و تا نیمههای سال  98نیز ادامه پیدا میکند ارزش اوراق بدهی با شیب مالیمی در حال افزایش است؛ اما از
خرداد
ادامهدر
روند
سالن
شود .ای
شروعمبی
ی نی ز
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بازارمحدود
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محدودی
گسترش
ایش
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یهزار
درآمد30
1400حدود
فروردین
نسبتبهابتدای
تومانبوده
میلیارد
ها بوده که دولت را به سمت استفاده از بازار بدهی سوق داده است.
تحرافیزم
ناشی
های
محدودیت
نیزکهوجود
شیب
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خرداد1399بااجرایعملیاتبازاربازبهاوجخودمیرسدوشیبارزشاوراقبدهیشدیداً
بورس و ف
ارزشبدهی
ارزش اوراق
مجموع
نکهرقمازنشان می
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ب
ابورسبورس و فرابورس کمتر از سال ( 1399دورهای که بیشترین شی
یردر
در بده
اوراق
رشد
دهدماه
فروردین
است؛به ای
توجه
زیادمیشود.دلیلاصلیفزونیگرفتناینشیبنیزوجودمحدودیتهایدرآمدیناشی
حالیاستکه
است.ایندر
نکاهش
تومان
داشتهحدود2
نسبترابهماهقبل
خرداددرنیز استمرار داشته است ،به نظر میرسد باید در ادامه سال منتظر
بهشت و
یافته اردی
روند در
میلیاردو ای
استه)زاربوده
خط
ازتحریمهابودهکهدولترابهسمتاستفادهازبازاربدهیسوقدادهاست.باتوجهبهاینکه
سال 99میانگین ماهانه رشد ارزش اوراق بدهی در بورس و فرابورس 7/7درصد بود و در
دورهای مشابه شیب خطهای قبلی باشیم.
ازفروردینماهرشدارزشاوراقبدهیدربورسوفرابورسکمترازسال( 1399دورهایکه
چهارماهنخستسال 1400نیزبهترتیب 5/3درصد 5،درصد- 0/07،و 0/7رقمخورده
بیشترینشیبخطراداشتهاست)بودهواینرونددراردیبهشتوخردادنیزاستمرارداشته
است؛بنابراینمنفیشدناینرشدازاهمیتباالییبرخورداراست.گفتنیاست،روند
است،بهنظرمیرسدبایددرادامهسالمنتظردورهایمشابهشیبخطهایقبلیباشیم.
ارزشاوراقبدهیدربازارسرمایهبیانگرسهدورهمختلفدرسهسالاخیرمیباشد.دردوره
منودار :10مجموع ارزش اوراق بدهی منترششده در بورس و فرابورس از انتهای سال 1396تا تیرماه سال( 1400بر حسب هزار میلیارد تومان)
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ایندرحالیاستکهدرسال 1399ارزشبازارسرمایهفارغازبخشبازاربدهی،بهطور
ارزش اوراق بدهی نسبت به ارزش بازار سرمایه
نمودار  :10مجموع ارزش اوراق بدهی منتشرشده در بورس و فرابورس از انتهای سال  1396تا تیرماه سال ( 1400بر حسب
قابلتوجهیافزایشیافتهبود،یعنیمخرجکسرنیزبزرگشدهبود.بنابراینافزایشنسبت
یکیازشاخصهاییکهمیتواندوضعیتبازاربدهیدربازارسرمایهرانشاندهد،نسبت
تومان
ارزشاوراقبدهیدربازارس��رمایهبه GrandTotalیاجمعکلاس��ت.دراینهزار می
در)اینشرایط،حکایتازرشدقابلتوجهبازاربدهیطیدورهیکساله1399داشته
شاخص،لیارد مذکور
است.الزمبهذکراست،درفروردینماه،اردیبهشتماهوخردادماه 1400نیزسهمارزش
مجموعارزشاوراقبدهیباکلمجموعارزشبورسوفرابورسمقایسهمیشودتامشخص
اوراقبدهیازارزشکلیبازاربهروندصعودیخودادامهدادهوبهترتیببهرقمهای4/04
ش��ود که اوراقبدهی چه میزان از ارزشبازار س��رمایه رابه خود اختصاصداده است.بر
درصد 4/42،درصد 4/43،درصدو 4/09درصدرسیدهاست(.البتهیکیازدالیلافزایش
اساسنمودار،11اززماناجراییشدنعملیاتبازارباز،سهماوراقبدهیازارزشبورس
ایننسبت،متوقفشدنروندفزایندهرشدارزشبازاربودهاست)
وفرابورسکهتا 1/51درصدکاهشیافتهبود،افزایشیافتهوبه 3/63درصدرسیدهاست.
منودار  :11نسبت ارزش اوراق بدهی در بازار رسمایه به Grand Total
۰.۱۴
۰.۱۲
۰.۱۰

اجرای عملیات بازار باز

۰.۰۸

در خردادماه 1399

۰.۰۶
۰.۰۴

۰.۰۲

…-۱۴۰۰

…-۱۴۰۰

…-۱399

…-۱399

…-۱399

…-۱399

…-۱399

…-۱399

…-۱39۸

…-۱39۸

…-۱39۸

…-۱39۸

…-۱39۸

…-۱39۸

…-۱397

…-۱397

…-۱397

…-۱397

…-۱397

…-۱397

…-۱39۶

نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران

۰.۰۰
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مقاالت
 464،8بود ،در فروردینماه و اردیبهشتماه  1400نیز به روند صعودی خود ادامه داد و بهترتیب به  481 ،473،9و 489،1
تحلیلهایشانکمکمیکند؛شاخصصکوکفرابورسکهدرفروردینماه1399
شاخص صکوک
494،5
رماه نیز
در تی
شاخص
صکوک این
همچنین
رسید.
تجربه کرد.و اس��فندماه 1399معادل 391,4و 464,8بود ،در فروردینماه و اردیبهشتماه
رافرابورس
بدهیدر
رقماوراق
ریسکبازار
بازدهیو
نمایش
معیاریبرای
شاخص
ایراناست،اینشاخصعالوهبراینکهامکانمقایسهبازارهایمالیمختلفرافراهم
میکند،باارائ هآماریازروندکلیبازاربدهیبهسرمایهگذارانوسیاستگذاراندر

 1400نی��ز به روند صعودی خود ادامه داد و بهترتیب ب��ه 481،473,9و489,1
رسید.همچنیناینشاخصدرتیرماهنیزرقم 494,5راتجربهکرد.

منودار :12روند شاخص صکوک فرابورس

۴۹۴/۵

510
۴۸۹/۱

۴۸۱/۰

۴۷۳/۹

490
۴۶۴/۸

۴۵۶/۷

470

۴۵۲/۸
۴۴۰/۷

۴۳۵/۴

450
۴۲۷/۵

۴۲۱/۰

۴۱۲/۰

430
۴۰۵/۷

۴۰۹/۱

410

…-04-1400

…-03-1400

…-02-1400

…-01-1400

…-12-1399

…-11-1399

…-10-1399

…-09-1399

…-08-1399

…-07-1399

…-06-1399

…-05-1399

…-04-1399

…-03-1399

390

استفادهازمنابعبانکمرکزیتأمینشود،احتمالتشدیدتورم
کسریبودجهبا
نمودار  :12روند شاخصزمانیکه
جمعبندی
فرابورس
صکوک
بسیارباالخواهدبود.بنابراینتوصیهمیشودکهدولتروشکنونیدرتأمینکسری
باتوجهبهاینکهدردوماهنخستسالجاریتوجهچندانیبهبازاربدهینشدهاستو
بودجهخودراکنارگذاشتهودراینزمینهازجایگزینهایمطمئنتریاستفادهکند.
همچنیندرتیرماهنیزمجدداًشاهدروندنزولیارزشبازاربدهیبودیم،میتوانچنین
بندیکردکهرویکردتأمینهزینههایدولتیاتأمینکسریبودجه،ازبازاربدهی
جمعبرداشت
منابع
بهسمتاستفادهازمنابعبانکمرکزیبرایمثالدریافتتنخواهگردانحرکتکرده
1. https://www.cbi.ir/
است.هرچندکهاستفادهازظرفیتبازاراوراقبدهیبرایتأمینکسریبودجه،ازاین
2.
http://rdis.ir/
یامابه بازار بدهی نشده است و همچنین در تیرماه نیز مجدداً شاهد
چندان
جاری
نخست
نکه
نظرکهبه ای
با توجه
نیست،
توجهتأیید
شودمورد
سالپولیمی
ایشپایه
ماهموجبافز
درکرددودولت
هزینه
هرگونه

روند نزولی ارزش بازار بدهی بودیم ،میتوان چنین برداشت کرد که رویکرد تأمین هزینههای دولت یا تأمین کسری بودجه ،از
بازار بدهی به سمت استفاده از منابع بانک مرکزی برای مثال دریافت تنخواهگردان حرکت کرده است .هرچند که استفاده از
ظرفیت بازار اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه ،از این نظر که هرگونه هزینهکرد دولت موجب افزایش پایه پولی میشود
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 میشود که دولت روش کنونی در تأمین کسری بودجه خود را کنار گذاشته و در این زمینه از
جایگزینهای مطمئنتری استفاده کند.
منابع
1. https://www.cbi.ir/
2. http://rdis.ir/
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الفبای بورس

آشنایی با فرصتهای تأمین مالی از کانال بازار سرمایه
صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی

سعید فالح

کارشناس ارشد مالی از دانشگاه عالمه طباطبائی

مقدمه
شرکتهای سهامی خاص و همچنین شرکتهای سهامی عام برای اجرای طرحهای خود ممکن است به منابع مالی نیاز داشته باشند.
درواقع اجرای طرح توسعه ،خرید ماشینآالت و تجهیزات ،میزان سرمایه در گردش ،بازپرداخت بدهی و  ...مواردی هستند که سبب میشوند
شرکتها به دنبال تأمین مالی از طرق مختلف باشند .صندوق سرمایهگذاری خصوصی 1یکی از ابزارهای بازار سرمایه برای تجمیع منابع و تأمین
مالی شرکتهای سهامی خاص از طریق خرید سهام شرکت و شراکت با مدیران آنها میباشد.

آشنایی با صندوقهای سرمایهگذاری
خصوصی
در حقیق��ت صندوق س��رمایهگذاری خصوصی
در نقطه مقابل صندوق سرمایهگذاری مشترک
ق��رار دارد .صندوق س��رمایهگذاری مش��ترک،
صندوقی عمومی است که عموم مردم میتوانند
در آن س��رمایهگذاری کنن��د و س��ازمان بورس و
اوراق بهادار نیز بر ای��ن صندوقها نظارت دارد.
ام��ا صن��دوق س��رمایهگذاری خصوص��ی برای
عامه مردم نیس��ت و تنها برخ��ی نهادهای مالی
و اش��خاص حقیقی ثروتمند به س��رمایهگذاری
در ای��ن صندوقها و خرید واحده��ای آن اقدام
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میکنند و میزان نظارت روی آنها کمتر است.
س��ازوکار این صندوقها همانطور که در ادامه
نیز توضیح داده خواهد ش��د به گونهای طراحی
شده است که مقوله «سهامداری» را از «مدیریت»
ج��دا میکند .مس��ئلهای 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 میکند .البته شریک مدیریتی 2که
بازوی مدیریتی و عملیاتی صندوق است ،بخشی
از منابع را که معمو ًال بیش از  ۱۰درصد نیس��ت،

تأمین میکند ،اما همچنان س��هامدار اکثریت
نیست .در ادامه به اجزای داخلی و نحوه عملکرد
صندوق سرمایهگذاری خصوصی میپردازیم.
نحوه عملکرد صندوق سرمایهگذاری
خصوصی
صندوق سرمایهگذاری خصوصی پس از کسب
مجوزهای الزم ،اقدام به پذیرهنویس��ی میکند.
طبق دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار،
حداقل میزان سرمایهگذاری در این صندوقها
برایهرشخصمبلغ 100میلیونتوماناستکه
البته در هنگام پذیرهنویسی پرداخت  ۳۵درصد

الفبای بورس
نیز کفایت کرده و باقیمانده نیز بهصورت تعهدی
ثبت خواهد شد .در شرایطی که صندوق مذکور
موفق نشود تمام واحدهای خود را بفروشد ،ابطال
میش��ود و مبالغی که س��رمایهگذاران پرداخت
کردهاند به آنها برگش��ت داده ش��ود .به همین
دلیل معمو ًال قبل از شروع فرایند پذیرهنویسی با
سرمایهگذاران صندوق مشورت میشود تا مسئله
ابطال صندوق رخ ندهد.
انواع سرمایهگذاران در صندوقهای
سرمایهگذاری خصوصی
س��رمایهگذاران صن��دوق به دو دس��ته تقس��یم
میشوند :دسته اول دارندگان واحدهای ممتاز
یا همان مؤسس��ان هس��تند که مجمع صندوق
را تش��کیل میدهن��د و دس��ته دوم دارن��دگان
واحده��ای عادی که هم��ان س��رمایهگذاران با
مس��ئولیت مح��دود 3هس��تند .در ای��ن رابطه،
مؤسس��ان و یا همان س��رمایهگذاران واحدهای
ممتاز ،حداقل س��ه ش��خص حقیقی و حقوقی
هستند که الزم اس��ت حداقل معادل  ۳۰درصد
از واحدهای صندوق را در اختیار داشته باشند.
س��رمایهگذاران عادی نیز حداکثر  ۷۰درصد از
واحدها را در اختیار میگیرند و از منابع آنها در
جهت اهداف صندوق استفاده میشود .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 آنها
بازاری ثانویه را در نظر گرفته است .چنین مزیتی
باعث میشود که واحدهای خریداریشده آنها
نقدشوندگی بهتری داشته باشد .این در حالی
است که مؤسسان تنها با اخذ تأییدیه از سازمان
بورس و اوراق به��ادار میتوانند واحدهای خود
را به فروش برس��انند ،در حقیقت مؤسسان باید
سرمایهگذارانی قابل اتکا 4باشند و سرمایه آنها
ترجیح ًا 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��عآوری وج��وه به
س��رمایهگذاری در ش��رکتهای ه��دف اقدام

میکن��د .در ای��ن مرحله ب��رای جلوگی��ری از
ریس��ک تمرکز ،حداکث��ر  ۳۵درص��د از منابع
صندوق قابلیت س��رمایهگذاری در یک شرکت
مش��خص را دارد .طبق دس��تورالعمل سازمان
ب��ورس و اوراق به��ادار ،صندوق  ۴س��ال زمان
دارد تا منابعجمعآوریش��ده را در شرکتهای
موردنظر سرمایهگذاری 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  ۷۵درص��د از منابع
جمعآوری ش��ده صرف س��رمایهگذاری نشده
باش��د ،امکان انتش��ار فراخوان مج��دد وجود
ندارد و صندوق پ��س از آنکه  ۷۵درصد از منابع
در اختیار ،صرف س��رمایهگذاری شد ،میتواند
از دارندگان واحد مجدداً درخواست وجه کند.
منابعی که در صن��دوق باقی میماند یا باید در
بان��ک بهعنوان س��پرده نگهداری ش��وند و یا به
خرید اوراق با درآمد ثابت تخصیص داده شوند
ولی امکان سرمایهگذاری آنها در سهام بورسی
وجود ندارد.
ارکان صندوقهای س�رمایهگذاری
خصوصی
«رک��ن تصمیمگی��ر» و «رک��ن نظارت��ی» ،ارکان
صن��دوق س��رمایهگذاری خصوصی را تش��کیل
میدهند .اصلیترین قسمت رکن تصمیمگیر،
مدیر صندوق اس��ت که صرف�� ًا میتواند یکی از
اعضای شرکتهای تأمین سرمایه ،هلدینگها،
سبدگردانها و یا مشاوران سرمایهگذاری باشد.
الزم به ذکر اس��ت که اعضای شرکتهای تأمین
س��رمای ه بانکی با توجه به قوانی��ن بانک مرکزی
نمیتواند بهعنوان مدیر صندوق انتخاب شوند.
کمیته س��رمایهگذاری نی��ز ازجمله بخشهای
رکن تصمیمگیر 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
میشوند .متولی به امور درجریان نظارت میکند
و برخی اقدامات صندوق نیز الزم اس��ت به تأیید
وی برسد .حسابرس نیز حسابها و صورتهای
مالی صن��دوق را ه��ر  ۶ماه یکب��ار و همچنین
س��االنه بررس��ی میکند تا ب��ا اس��تانداردهای
حسابداری مغایرت نداشته باشند.
مدیر صندوق پ��س از تش��کیل مجمع صندوق

توس��ط مؤسس��ان ،انتخاب میش��ود و کمیته
س��رمایهگذاری نیز باید به تأیید مجمع برس��د.
همچنین متولی و حس��ابرس نیز توسط مجمع
تعیین میش��وند .در حقیقت مجم��ع صندوق
نهاد باالدستی ارکان است و هر قسمتی که کار
خ��ود را بهدرس��تی انجام ندهد ،توس��ط مجمع
تعوی��ض میش��ود .در ادامه به اس��تراتژیهای
سرمایهگذاری میپردازیم.
انواع استراتژیهای سرمایهگذاری
 .1اولین استراتژی « س��رمایهگذاریجسورانه»
5
اس��ت ک��ه در ح��وزه س��رمایههای پرمخاط��ره
میباشد .دس��تورالعمل صندوقهای جسورانه
نیز تصویب شده است .سرمایهگذاری جسورانه
معم��و ًال در ش��رکتهای اس��تارتاپی ص��ورت
میگی��رد ک��ه از مراحل اولی��ه عب��ور کردهاند و
در حقیق��ت ش��رکت تا ح��دودی ش��کل گرفته
اس��ت .صندوقهای جس��ورانه که بهنوعی زیر
مجموع��های از صندوقه��ای س��رمایهگذاری
خصوصی هس��تند ،اقدام به خرید سهام اقلیت
میکنند.
 .2دومین استراتژی «س��رمایهگذاری در رشد»
اس��ت .طی این استراتژی در ش��رکتهایی که
به مرحله بلوغ رسیدهاند ،سرمایهگذاری صورت
میگیرد که به رشد شرکت کمک خواهد کرد.
 .3سومین استراتژی «س��رمایهگذاری تملکی»
اس��ت که بهصورت اهرمی و غی��ر اهرمی صورت
میگی��رد .ای��ن نوع س��رمایهگذاری بیش��تر در
ش��رکتهایی اتف��اق میافت��د ک��ه ب��ه اصالح
ساختاری احتیاج دارند .طبیعت ًا نوع غیر اهرمی
به میزان نقدینگی بیشتری ازجانب سهامداران
نیاز داشته و سطح ریسک کمتری دارد ،اما نوع
اهرمی س��طح ریسک بیش��تری دارد و میتوان
منابع آن را از طریق تسهیالت فراهم کرد.
 .4چهارمین استراتژی «س��اختاردهی مجدد»
اس��ت ک��ه غالب�� ًا در ش��رکتهای ورشکس��ته و
ش��رکتهایی اتفاق میافتد که از نظ��ر مالی و
مس��ائلی ازایندس��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.
مطابقآنچهدردس��تورالعملس��ازمانبورسواوراق
به��ادار آمده اس��ت ،صندوقه��ا باید نف��وذ و کنترل
قابلمالحظهایدرشرکتهایموردنظرداشتهباشند.
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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در نتیجه از بین اس��تراتژیهای معرفیش��ده،
استراتژی تملکی بیشتر مورد توجه است .البته
غیر از استراتژی س��رمایهگذاری در رشد ،برای
استفاده از س��ایر انواع معرفیشده مانعی وجود
ندارد.
حالکهاستراتژیهایصندوقمشخصشدند،زمان
آناستکهصندوقبهسرمایهگذاریاقدامکند.
رون�د س�رمایهگذاری توس�ط
صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی
واقعیت این است که در رابطه با برخی شرکتهای
س��هامی خ��اص ،اطالع��ات بس��یار کم��ی در
دس��ترس اس��ت .بنابراین در این مرحله «کمیته
س��رمایهگذاری» که متشکل از تیمی متخصص و
حرفهای اس��ت ،به مطالعه وجمعآوری اطالعاتی
دقیق و کامل از ش��رایط تجاری و مالی ش��رکت و
س��ایر اطالعات موردنیاز اقدام میکن��د تا بتواند
شرکتهای مدنظر را ارزشگذاری کرده و در نهایت
نتایج را در اختیار مدیریت قرار دهد .واضح است
که صندوق سرمایهگذاری خصوصی ،باید از اصول
ش��رکتداری 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 صندوقها معمو ًال در یک اس��تراتژی
و یک صنعت سرمایهگذاری میکنند تا با تمرکز و
اطالعات بیشتری کار خود را ادامه دهند.
میزانعمرصندوقهایسرمایهگذاری
خصوصی
طول عمر صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی
در ایران هفت سال اس��ت که میتوان آن را یک
تا دو س��ال نیز تمدید کرد ،البته میتوان زودتر
از هفت س��ال نیز ب��ه عمر آن پای��ان داد .پس از
گذش��ت این مدت ،سهام صندوق در شرکتها،
به طرق مختلفی چ��ون عرضه اولیه ،واگذاری به
سرمایهگذارانجدید و یا روشهای دیگر به فروش
میرسد .هر سرمایهگذار به اندازه واحدهایی که
دارد و پس از کس��ر کارمزده��ای مربوط به مدیر
صندوق و سایر هزینهها ،به سرمایهاش میرسد.
شایان ذکر است که الزم است سرمایهگذاری در
این صندوقها با دید بلندمدت انجام ش��ود و از
طرفی س��رمایهگذاران آن نس��بت به شرکتها و
صندوقهای بورسی ریس��ک بیشتری را تحمل
کنن��د که طبیعت�� ًا میتوان��د بازدههای بس��یار
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باالت��ری را ب��ه دنب��ال داش��ته باش��د .از طرفی
میزان نقدش��وندگی صندوق پایین اس��ت و اگر
س��رمایهگذار جدیدی مایل به خرید واحدهای
منتشرشده باشد ،الزم است که تعهد باقیمانده
توس��ط س��رمایهگذار قبلی را نیز تقبل کند .در
نتیجه فرآیند خرید بهراحتی انجام نمیش��ود و
به همین دلیل همانطور که در ابتدا مطرح شد
برای مردم عادی کارایی ندارد.
مزای�ا و معای�ب س�رمایهگذاری در
صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی
صندوق سرمایهگذاری خصوصی فرصت خوبی
را ب��رای س��رمایهگذاران ایج��اد میکن��د تا در
ش��رکتهای 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��رمایهگذاران صندوق است .از یک
طرف ،سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در سهام
شرکتهایی که احتما ًال از پتانسیلهای باالیی
برای رش��د برخوردار هس��تند ،اقدام میکنند و
به این سبب میتوانند به س��ودهایی چشمگیر
که البته با تحمل میزان ریسک باالتری تحصیل
شده است برس��ند .از طرفی دیگر ،شرکتها نیز
در بس��یاری از امور مالی و شرکتی خود از تجربه
و دانش تیمهایی متخصص و حرفهای استفاده
میکنند و در کنار تأمین مالی نیز دارند.
شرکتهای س��هامی خاص از نظر میزان اعتبار
نیز ،در موقعیت بهت��ری قرار میگیرند و توانایی
اخذ تسهیالت و  ...برای آنها فراهم میشود.
مش�کالت احتمال�ی در مواج�ه ب�ا
صندوقهایسرمایهگذاریخصوصی
بسیاری از ش��رکتها حاضر نیستند که بخشی
از مدیریت و کنترل خود را در ش��رکت از دس��ت
بدهند.اینموضوعدرشرکتهایسهامیخاص
درایرانکهبهصورتسنتیمدیریتمیشوندودر
مقابل تغییرات مقاومت نشان میدهند بیشتر به
چشم میخورد .در این رابطه ممکن است با ورود
سهامدارانجدید،درسطحکارکناننیزمقاومتی
در برابر تغییرات احتمالی صورت بگیرد.
نتیجهگیری
در کش��ور ما اف��راد متخص��ص بس��یاری وجود
دارد ک��ه ایدهه��ایجدیدی دارن��د و میتوانند

با پرورش و رش��د ای��ن ایدهها ،کس��بوکارهای
بزرگ��ی را بس��ازند .موضوعی که از یک س��مت
موجب پیشرفت خودشان میش��ود و از سمتی
دیگر با ایجاد اشتغال و خلق ارزش ،به پیشرفت
جامعه منج��ر میشود.کس��بوکارهای موفقی
مانند اوبر ،اینس��تاگرام ،فیسبوک و بسیاری از
غولهای فناوری و صنعتی دیگر ،نیز از ایدههایی
ازهمیندست و با اعتماد و کمک سرمایهگذاران
به رش��د و بالندگی رس��یدهاند .درواقع بسیاری
از فکرها و ایدههای بدیعی که میتوانند رش��د و
توس��عه پیدا کنند ،به دلیل کمبود منابع و البته
برخی دیگر از موانع داخلی ،بهصورت ناقص باقی
میمانند و یا به بهطور کلی رها میشوند.
دس��تورالعمل صندوقه��ای س��رمایهگذاری
خصوصی در س��ال  1398نهایی ش��ده است.
اس��تفاده از این نهاد مالی در بازار سرمایه ایران
تجربه بس��یارجدیدی اس��ت و طبیعت ًا تا مرحله
بلوغ فاصل��ه زیادی دارد ،اما ب��ه دلیل ماهیت و
هدفتشکیلاینصندوقها،میتوانچشمانداز
روش��نی را برای آن و همچنین ش��رکتهایی که
ب��ه تخصص ،تجرب��ه ،اعتبار و منابع نی��از دارند
متصور بود.
متأسفانهدرکشورمابانکهابیشازهرمسئلهای
به دنب��ال تس��هیالتدهی به کس��بوکارهایی
هس��تند که از بازگرداندن اصل و فرع تسهیالت
اعطایی توس��ط آنها اطمینان داشته باشند ،بر
همین اساس اخذ تسهیالت برای کسبوکارهای
کوچک و اس��تارتاپها بس��یار س��خت اس��ت.
همچنین بسیاری از کارخانهها و بنگاهها به دلیل
مسائل و مشکالتی که در حوزه خرد و کالن دارند،
با تعطیلیوورشکستگی مواجه هستند،درحالی
که امکان رونق مج��دد آنها با اتخاذ تصمیمات
درست وجود خواهد داشت.
اس��تفاده از ظرفیتهای بالقوه در بازار س��رمایه
جهت تأمی��ن مال��ی و تخصیص بهین��ه منابع،
میتواند راهکاری مناس��ب برای حل بسیاری از
مشکالت کسبوکارها باشد.
پانویسها

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

نازنین موسوی

تهیهکنندهومجریبرنامهسرمایهگذارشو

مقدمه
باوجوداینکهپولدارایارزشعینیوثابتیاست،اماشیوهایکهمابرایهزینهکردنپولهایمانبهکارمیگیریم،باتوجهبهمواردیمانند
اینموضوعکه«پولموردنظرازکجابهدستآمده»وهمچنین«نحوهاستفادهکردنازآن»و«احساسیکهدرماایجادمیکند»،تابعقوانینمتفاوتی
است.فرضکنیدتصمیمداریدبرایمثالیخچالخانهتانراعوضکنیدودرحالپساندازکردنبرایخریدیخچالجدیدهستید؛ازطرفیصبح
یکیازهمانروزهامتوجهمیشویدکهپاداشیبهمبلغ ۴۰۰هزارتومانبهحسابشماواریزشدهاست.درچنینشرایطیشمابهجایاینکهپول
واریزشدهرابهمبالغپساندازتاناضافهکنید،خودتانرابهیکشامگرانقیمتدعوتمیکنیدوباخودمیگوییداینپولمربوطبهیخچالنیست،
بلکهیکاتفاق ویژه است و باید ازآنبیشترینبهره را ببرم.
درقالباین مثالساده،کام ً
المشخصاستکه مادرذهنخودحسابهای مختلفیداریموحسابپساندازمانازحسابسودهامجزااست.در
واقعمادرذهنخودوجوهمالیمانرابراساسمنشأومنبعیکهداشتهاندطبقهبندیمیکنیم.چنینرویکردی«حسابداریذهنی»نامدارد.حال
سؤالایناستکهحسابداریذهنیچهمشکالتیبرایماایجادمیکند؟

اس�تفاده از حسابداری ذهنی برای ما چه
مشکالتیایجادمیکند؟
حس��ابداری ذهنی دی��د ما را نس��بت به امور
مالیمان مح��دود میکند :واقعیت این اس��ت
که حس��ابداری ذهن��ی میتواند م��ا را در تعیین
بودجه به بیراهه کش��انده و مجب��ور به تمرکز روی

حس��ابهای جداگانهای کند که در نتیجهی آن
قادر به رؤیت وضعی��ت مالی خود بهصورتجامع
نخواهیم بود .بهعنوان 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 میتواند

در وقت و انرژی ش��ما صرفهجویی کند ،بهطوری
که ش��ما دیگر مجبور نباش��ید هر روز یک فرایند
تصمیمگیری 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 میدهد ی��ا خیر! ب��ا این حال،
زمانی که شما یک حساب ذهنی برای قهوه ایجاد
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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میکنید ،مسیر انتقاد به خودتان را میبندید و این
پرداخت بدون توجه به اینکه آیا واقع ًا به تخصیص
آن نیاز داری��د؟ و یا آیا پرداخ��ت چنین هزینهای
معقول است؟ در ذهن ش��ما به یک مسئله عادی
تبدیل میشود.
تخصیص «حساب جداگانه» به ما این احساس
را میدهد که هر چیزی نس��بت به آنچه هست
هزینه کمتری دارد :حسابداری ذهنی به مغالطه
«هزینه بربادرفته »1کمک میکند .تصور کنید یک
بلیط کنس��رت به مبلغ  ۲۰۰هزار تومان خریداری
کردهاید اما روز برگزاری کنس��رت حال شما مساعد
نیستواحساسکسالتدارید.بسیاریازافراد،در
چنینشرایطیهمچنانبهتماشایکنسرتمیروند
چراکهباوردارنددرغیراینصورت ۲۰۰هزارتومانی
که قب ً
ال پرداخت کردهاند هدر رفته اس��ت ،در حالی
تومانی ش��ما در هر صورت
که پرداخ��ت  ۲۰۰هزار
ِ
انجام شده و دیگر قابلبرگشت نیست .از طرفی اگر
هزینههایپرداختشدهتارسیدنبهکنسرتبیشتر
از میزان لذت اکتس��ابی ش��ما از تماشای کنسرت
باش��د در نهایت ،رفتن به کنس��رت بدتر از در خانه
ماندناست.
این رفت��ار را میتوان 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 میشود و به نظر میرسد که مبلغ ۲۰۰هزار
تومان از حساب شما بهصورت اضافی برداشت شده
اس��ت ،حال اگر تصمیم بگیرید که در خانه مانده و
به کنسرت نروید ،چنین به نظر میرسد که حساب
کنسرت را با موجودی منفی بستهاید ،اما با رفتن به
کنسرت ،احس��اس میکنید معادل آنچه پرداخت
کردهاید را به دس��ت آوردهاید و موجودی منفی این
حساببهنحویپرداختشدهاست.
چرا حسابداری ذهنی رخ میدهد؟
دالی��ل متع��ددی وج��ود دارد که نش��ان میدهد
فرآینده��ای حس��ابداری ذهن��ی ،م��ا را ب��ه
تصمیمگیریهای مالی نامناس��ب سوق میدهد.
همه این موارد به این مس��ئله ب��از میگردد که مردم
به موضوع ارزش بهصورت مطلق فکر نمیکنند ،در
حالی که ارزش یک ش��یء نسبت به عوامل مختلف
متغیراست.
س��اماندهی اطالع��ات را تس��هیل میکن��د:
طبقهبن��دی کردن ،روش��ی ب��رای س��ازماندهی
اطالع��ات به گروهه��ای مختلف و براس��اس میزان
اشتراکاتآنهااست.اینسازماندهیروندیادآوری
رابرایماسادهترکردهوسرعتآنرانیزارتقامیدهد.
درحوزهاقتصادخانوار،طبقهبندیوجوهمیتواند
پ��ردازش اطالع��ات را برای ارزیاب��ی تصمیمات
مالی تس��هیل کند .در صورت عدم وجود چنین
طبقهبندیای ،ش��خص مجبور است در صورت
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مواجهه ب��ا تقریب ًا هرگونه تصمیم��ی در رابطه با
مصرف ،کل سبد مالی خود را در نظر بگیرد.
ما به پول برچس��بهای ذهن��ی میزنیم :نحوه
گروهبندیوبرچسبگذاریوجوه،برترجیحاتمادر
رابطه با هزینه کردن آنها تأثیر میگذارد .به عبارت
دیگر ،حسابداری ذهنی ،اصل اقتصادی «قابلیت
تغییرپذی��ری یا تعویضپذی��ری »2را نقض میکند.
یکی از ویژگیهای اصلی پول قابلیت تغییرپذیری
است ،بدین معنا که پول از واحدهایی تشکیل شده
استکههمگیقابلتعویضبودهوازیکدیگرمتمایز
نیستند.همچنینپولقابلجابهجاشدناست،زیرا
یک تومان بدون توجه به اینکه از کجا آمده و چگونه
خرج میشود همواره یک تومان است .عالوه بر این،
پول با هیچ برچسبی نیز همراه نیست ،یعنی همان
واحدتومانیکهبرایچایصبحخودکنارمیگذارید
را میتوانی��د برای بلیط اتوبوس خ��رج کنید یا با آن
لباسجدیدی بخرید .با این حال ،در حس��ابداری
ذهنی تمایل داری��م که قابلی��تجابهجایی پول را
کمترازآنچههستبرآوردکنیم.وجودچنینتمایلی
میتواند به این دلیل باش��د که ما پول را در ذهنمان
به حسابهای مختلفی تقسیم میکنیم و برای هر
حسابنیزقواعدمتفاوتیاعمالمیکنیم،مث ً
الپول
موردنظر بر اس��اس اینکه که از چه طریقی به دست
آمدهاستبهحسابهایمتفاوتیتقسیممیشود.
بسیاری از مطالعات انجامشده نشان میدهند که
افرادتمایلدارنددرآمداضافیخودرابهعنوان«درآمد
عادی»یا«سودناگهانی»برچسبگذاریکنند.برای
مثال  ۴۰۰هزار تومانی که بهعنوان پاداش و بهطور
غیرمنتظره به دس��ت میآید ،نمون��های از پولهای
بادآوردهاست.نکتهجالباینجااستکهمردماغلب
سودهایبادآوردهرابرایخریدکاالهایلوکسهزینه
میکنندتاکاالهایاساسی،اگرچههیچتفاوتیبین
دریافت پول غیرمنتظره و دریافت پول از منابع دیگر
وجود ندارد .واقعیت این اس��ت که ما فقط احساس
میکنیم چنین پولی خاص است و بر همین اساس
به خودمان این حق را میدهیم که به شکل دیگری
آنراهزینهکنیم.
انجام یک معامله خوب بستگی به شرایط دارد:
همانطور ک��ه میدانید مکانه��ای خاصی وجود
دارد ک��ه میتوان انتظار داش��ت در آنجا برای خرید
یک محصول هزینه بیشتری نسبت بهجاهای دیگر
بپردازید .بهعنوان مثال ،اکثر تماش��اگران فیلم در
سینمامیدانندکههنگامتماشاییکفیلمبایدبرای
خرید یک بسته چیپس مبلغ قابلتوجهی نسبت به
زمانخریدازیکفروشگاهپرداختکنند.سؤالاین
اس��ت که چرا ما مایل به پرداخت هزینه برای خرید
کاالهایی هستیم که میدانیم گران هستند؟ پاسخ
به س��ؤال مطرحشده ریش��ه در این واقعیت دارد که
وقتی به خرید یک کاال اقدام میکنیم فقط به ارزش
عینیکاالیخریداریشدهاهمیتنمیدهیم،بلکه

ما به این موضوع فکر میکنیم که آیا در این میان به
یکمعاملهخوبرسیدهایمیاخیر؟بنابراین،بستهبه
شرایط ،تعریف ما از قیمت «معقول» منعطف است.
اگرمافقطنگرانارزشعینیکاالیموردنظربودیم،
احتما ًال حاضر نبودیم زمان تماشای فیلم در سینما
برای خرید چیپ��س ۳۰هزار تومان هزینه کنیم ،اما
واقعیت این اس��ت که نگاهمان به کاالها با توجه به
موقعیت مکانیما تغییر میکن��د .همه آنچه گفته
شد ریشه در این واقعیت دارد که مردم به ارزش پول
بهصورت مطل��ق فکر نمیکنند و ارزش یک ش��یء
نسبتبهعواملمختلفدیگرمتفاوتاست.
چگونه از بروز خطای حسابداری ذهنی
جلوگیریکنیم؟
اغلب سوگیریهای شناختی به این دلیل در ذهن
رخ میدهند که به اقدامات��ی خودبهخودی تبدیل
شدهاند .بنابراین اولین قدمجهت پیشگیری از بروز
خطاهایی از این قبیل آن اس��ت که آنها را از حالت
خودکاربودنخارجکنیم.
بودجهبندی را روی کاغذ انج��ام دهید :بهجای
اینکه صرف�� ًا روی نحوه خرج ک��ردن پول خود تمرکز
کنید ،میتوانید هزینههای خود را اس��تخراج کرده
و برای هر طبقه از هزینه یک می��زان ایدهآل در نظر
بگیرید.ابزارهایبودجهبندیآنالینزیادینیزبرای
انجام این کار وجود دارد.
برایدرآمدغیرمنتظرهبرنامهریزیکنید:شرایطی
را در نظر بگیرید که میدانید ممکن اس��ت تا پایان
سالبهشمامبلغیتحتعنوانپاداشدادهشوداما
ازمبلغآنمطلعنیستید،حالبهتراستازابتدابرای
چنین پولهای غیرمنتظرهای یک استراتژی داشته
باشید،مث ً
نرابهتفریح
التصمیمبگیریدکهبخشیازآ 
تخصیصدادهوبخشیراپساندازکنید.
هنگامیکهسودمیکنیدبهتراستبخشیازآن
را خارج کنید :خارج کردن بخشی از سود حاصل از
سرمایهگذاریمیتواندبهماکمککندتادرصورتی
که ریسکی بیشتر از میزان تحملمان انجام دادهایم،
با مشکل کمتری مواجه ش��ویم .این موضوع حتی
درباره س��رمایهگذاریهای غیرمستقیم نیز صادق
است .اگربخشیازپولتانرادرصندوقهایسهامی
یا صندوقهای جسورانه س��رمایهگذاری کردهاید،
میتوانید درصدی از سود را از صندوق خارج کرده و
درصندوقیبامیزانریسککمترقراردهید.
پانویسها
 . 1تمای��ل به ادامهدادن ن��وع خاصی از رفتار،
به این دلیل که در گذش��ته ب��رای آن هزینهای
پرداختکردیم.
2 . Tangibility:
یعنیاینتصورکهپولقابلجابهجاییاست.
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گذری بر مرزهای علم مالی
مسلم پیمانی

قسمت سیزدهم

عضو هیئت علمی گروه مالی و بانکداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی

در سیزدهمین قسمت از مجموعه مطالب «گذری بر مرزهای علم مالی» ،به معرفی یکی از مقالههای منتشرشده در شماره ماه دسامبر
3
 2021مجله اقتصاد مالی 1میپردازیم .عنوان مقاله موردنظر «شکست در پیشبینی اتفاقات نادر» 2است و نویسندگان آنجیمز داو
از 4 LBSو فیلیپ باند  5از دانشگاه واشنگتن 6هستند .اگرچه در نگاه اول به نظر میرسد عنوان مقاله بهخوبی گویای نتایج بهدستآمده توسط
پژوهشگران نامبرده میباشد اما شایان ذکر است که نتایج بهدستآمده از این پژوهش فراتر از موضوعی است که از عنوان آن برداشت میشود.
بر این اساس در این قسمت ،به توضیح نتایج مقاله فوقالذکر خواهیم پرداخت.
شرح مقاله
پژوهش��گران مقاله «شکست در پیشبینی اتفاقات
نادر» با بیان میزان اهمیت موضوع پیشبینی آینده
در بازاره��ای مالی ،ناتوانی فعاالن ای��ن بازارها را در
خصوص پیشبینی اتفاقات ن��ادر و البته بااهمیتی
چون بح��ران مال��ی ،2007-2008مبنای تحقیق
خود قرار دادهاند .مقاله مذکور با طرح س��ؤالهایی
چوناینکه«انواعسرمایهگذارانباتأکیدبردادههای
با فراوانی متفاوت ،چه اندازه بر اساس اتفاقات نادر یا
اتفاقات معمول سرمایهگذاری میکنند؟» 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��ب 7در رابطه با
انتقاداتیکهدرحوزهپیشبینیوقایعنادرامامهمبه
بازارهایمالیواردمیشود،مسئله«توجهبیشازحد
بهوقایعبافراوانیزیاداماکماهمیت»راموردانتقادقرار
دادهاند .این محققین با تقسیم سرمایهگذاران به دو

گروه حرفهای و غیرحرفهای ،رفتار افراد فعال در بازار
را بر اساس این تقسیمبندی تحلیل کردهاند .بدین
منظور با مدلسازی تعادلی فعالیت این اشخاص و
همچنین بررسی شواهد تجربی بر اساس دادههای
واقعی شامل :اوراق اختیار معامله در زیان ،بهعنوان
یکگزینهسرمایهگذاریبرایاشخاصیکهبهدنبال
کسبسودبراساسوقوعاتفاقاتنادرهستندواوراق
با درآمد ثابت با درجه اعتباری ب��اال ،بهعنوان گزینه
س��رمایهگذاری موردعالقه اش��خاصی که به دنبال
کسب سود در ش��رایط عادی بازار هستند ،به نتایج
جالبتوجهیدستیافتهاند.
اولین نتیجه حاصل از تحقیق فوقالذکر این اس��ت
که سرمایهگذاران حرفهای تمرکز خود را بر اتفاقات با
فراوانیزیادگذاشتهوبراساساینموارداستراتژیهای
معامالتیخ��ودراتنظیممیکنندکهاینامرموجب
افزایش ش��کاف میان عرضه و تقاضا در داراییهای
موردمعامله این گروه اش��خاص است .دومین نتیجه

نیزایناس��تکهسرمایهگذارانغیرحرفهایبهامید
رخداداتفاقاتنادراقدامبهمعاملهمیکنندوبنابراین
اطالعاتمعامالتیحاصلازاینمعامالتدربردارنده
محتوایاطالعاتیچندانینخواهدبود.
میتوانچنینبرداشتکردکهمحتوایاطالعاتی
معامالتبرایپیشبینیاتفاقاترایجکاربردداشته
و ب��رای اتفاقات نادر کارایی ندارد .زیرا اس��تعداد
اشخاص حرفهای برای اتفاقات نادر هدر نمیرود،
بلکهصرفوقایعرایجمیشود.
پانویسها

1 . Journal of Financial Economics
2 . Failing to Forecast Rare Events
3 . James Dow
4 .London Business School
5 . Philip Bond
6 .University of Washington
7 . Nassim Nicholas Taleb
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