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سخن سردبیر

س��رمایه گذاری در حوزه پژوهش و نوآوری از اقدامات 
حیاتی س��ازمان های پیش��رو در راس��تای توس��عه و 
ماندگاری در عرصه رقابت است. در دنیایی که سرعت 
تحوالت بسیار باال بوده و تغییرات فناوری خود عاملی 
جهت افزایش فش��ار برای اص��اح و ب��ه روز بودن در 
این عرصه قلمداد می ش��ود نقش واحدهایی فعال و 
توسعه نگر که به فعالیت های بلندمدت و معطوف به 
آینده در حوزه های مختلف علم و فناوری می پردازند 

بیش ازپیش خواهد شد.
 بررس��ی عملکرد ش��رکت هایی که راهبرد پژوهش و 
گسترش پایدار دارند، در مقایسه با شرکت هایی که در 
حوزه تحقیق و توسعه سرمایه گذاری نداشته اند حاکی 
از تفاوتی قابل توجه در عملکرد است. تحقیق و توسعه 
یکی از بخش های مهم و کلیدی در اکثر سازمان هایی 
است که جایگاهی متفاوت و پیشرو در قرن جدید دارند. 
پیشرفت های مهم در صنعت مالی نیز غالباً ریشه در 
تحقیقات دانشگاهی و نظریه پردازی های علمی دارد 
و موضوعاتی همچ��ون »قیمت گذاری مش��تقات« و 

»تئوری های مالی شرکتی« نمونه هایی از آن هستند.
بورس ه��ای فع��ال در کش��ورهای توس��عه یافته و 
درحال توس��عه هم از این قاعده مستثنی نیستند، 
اکثر ابزارهای به کارگرفته ش��ده برای فعال ش��دن 
بورس های پیشروی جهانی در واحدهای تحقیق و 
توسعه آنها شکل گرفته است. واقعیت این است که 
هر آنچه به عنوان اصل مفاهیم مالی در بورس ها و 
بازارهای سرمایه مطرح شده است عموماً ریشه در 
مطالعات مراکز علم��ی دارد. دراین بین واحدهای 

تحقیق و توس��عه به عنوان رابط میان دانش��گاه ها 
و مراکز علمی با بازار س��رمایه نقش��ی محوری ایفا 
می  کنند، در حقیقت ای��ن مراکز به نوعی ترجمان 

بحث های علمی در بازار سرمایه هستند.
تحقیق و توسعه اولین مرحله از فرآیند ارائه محصوالت 
و خدمات جدید در بازارهای مالی محسوب می شود. 
ب��ا توجه به حضور ان��واع فعاالن با س��ایق و نیازهای 
متعدد در این بازارها انجام خدمات نوآورانه به منظور 
ارائه ابزارها و نهادهای جدید بیش ازپیش ضرورت پیدا 
کرده است. در ساختارهای بازار سرمایه کشور نیز در 
طول زمان با تشکیل مراکز تحقیقاتی در قالب هایی 
متفاوت ازجمل��ه معاونت تحقیق و توس��عه و یا مرکز 
پژوهش، توسعه و مطالعات اسامی در سازمان بورس 
و اوراق بهادار س��عی در ایجاد ارتباطی مستمر جهت 
پیوند بحث های علمی و اجرایی بازار بوده اس��ت. در 
حقیقت این بخش ها به عنوان یاری دهنده بخش های 
عملیاتی بورس ها و نیز س��ایر نهادهای فعال در بازار 

سرمایه عمل می کنند.
در بازار سرمایه نیز همانند سایر بازارهای مالی، مقوله 
تحقیق و توس��عه در کنار بخش ه��ای دیگر، ازجمله 
برنامه ریزی و آموزش معنا پیدا می کند. برنامه ریزی به 
موجب نظارت و هدایت موارد مختلف داخل ش��رکت 
به سمت وس��ویی عملیاتی مبتنی بر سند راهبردی 

مجموعه مدنظر قرار می گیرد.
یکی از چالش های موجود میان حوزه تحقیق و توسعه و 
واحدهای اجرایی و عملیاتی که بعضاً در جلسات هم به 
آن اشاره می شود نظر آن واحدها مبنی بر عدم شناخت 

دقیق واقعیات بازار توس��ط هم��کاران واحد تحقیق 
و توسعه اس��ت. این موضوع ممکن است ریشه های 
متعددی داشته باشد که شاید یکی از مهم ترین آنها 
عدم درک دقیق ارتباط موجود میان دو مقوله تئوری 
و اجرا است. اساس��اً موضوعات اجرایی ریشه بسیار 
مهمی در بحث های تئوری و علمی دارد و واحدهای 
تحقیق و توسعه به عنوان رابط میان موضوعات کامًا 
علمی ب��ا واقعیت های اجرایی س��عی در ترجمان آن 
مفاهیم در حوزه اجرا دارند. به عنوان گواهی بر این ادعا 
اینجانب فعالیت خود در بازار سرمایه را از کارشناسی 
در معاونت توس��عه ب��ورس تهران آنه��م در واحدهای 
برنامه ریزی و سپس تحقیق و توسعه آغاز کردم و بعدازآن 
با تشکیل بورس انرژی مسئولیت واحد تحقیق و توسعه 
و سنجش ریسک این شرکت را نیز برای مدتی بر عهده 
داشتم. بعد از حدود 6 سال که از این واحدها جداشده 
و به بخش عملیاتی بازار وارد شدم توانستم به شکلی 
جدی اهمیت خروجی هایی که واحدهای مطالعاتی 

تدوین کرده بودند را درک کنم.
مراکز تحقیق و توس��عه در بازار س��رمایه به عنوان پل 
ارتباطی می��ان بخش های مختلف ب��ازار و نهادهای 
فعال با مراکز علمی می توانند با تاش مستمر در جهت 
توسعه بازار س��رمایه نقش آفرینی کنند. در این میان 
درک مدیران اجرایی از این نقش و اهمیت بهره گیری 
از ایده های نوین از یکسو و افزایش تعامل واحدهای 
تحقیق و توسعه با واحدهای عملیاتی و صف از سوی 
دیگر می تواند نویدبخش روزهایی به مراتب پربارتر برای 

بازار سرمایه کشور باشد.
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 سردبیر ماهنامه بورس
دکتر علی نمکی

آبان مـاه 21401
شـماره 208





رويدادهاي خبري

آبان مـاه 41401
شـماره 208

 محمود گودرزی، مدیرعامل 
ش��رکت ب��ورس اوراق بهادار 4آبانماه

تهران از پیگی��ری تقویت بازار مش��تقه از طریق 
راه اندازی بازار آتی تک سهم و دوطرفه شدن بازار 

سهام خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه )س��نا( و به 
نقل از بورس پرس، محمود گودرزی در خصوص 
ش��رایط فعلی بازار س��هام به بورس پرس گفت: 
متأس��فانه به دالیل مختل��ف، روند نزول��ی بازار 
به صورت فرسایش��ی ادامه دار شده و همه ارکان 
بازار سرمایه و سازمان بورس و اوراق بهادار مستمر 
و پیگیرانه به دنبال بهبود ط��رف تقاضا از طریق 
روش های مختلف تأمین مالی برای هلدینگ ها و 
شرکت های بزرگ به منظور حمایت از بازار هستند. 
طبق اعام قبلی در کوتاه ترین زمان ممکن پس از 
ارائه درخواست این شرکت ها، امکان تأمین مالی 

با ابزارهای موجود را فراهم خواهیم کرد. وی افزود: 
در راس��تای توس��عه ابزارهای نوین مالی، بورس 
تهران پیگیر تقویت بازار مشتقه از طریق راه اندازی 

بازار آتی تک سهم است. این بازار مصداق دوطرفه 
شدن بازار س��هام اس��ت که در آینده ای نزدیک 

به صورت رسمی فعال خواهد شد.

 کارگروهی در خصوص آمارهای 
رسمی بازار سرمایه تشکیل شده 3آبانماه

اس��ت و مطابق برنامه های آتی به دنب��ال ارتباط با 
ح��وزه  در  فع��ال  بین الملل��ی  س��ازمان های 
استانداردس��ازی و به روزرس��انی داده ه��ا طب��ق 
س��ازوکارهای جهانی هس��تیم؛ همچنین ارتباط با 
هیئت خدمات مالی اسامی، سازمان بین المللی 
کمیسیون های اوراق بهادار)IOSCO(، فدراسیون 
جهانی بورس ها و... در اولویت های سازمان بورس و 
اوراق بهادار است. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه 
)سنا(، رضا عیوض لو عضو هیئت  مدیره سازمان بورس 
و اوراق بهادار صبح روز سه ش��نبه مورخ سوم آبان ماه  
سال 1401 در نشستی با موضوع اهمیت کیفیت 
آماری که با حضور سبحانیان معاون امور اقتصادی 
وزارت اقتصاد و جمعی دیگر از مسئوالن در مرکز آمار 
کشور برگزار شد، اظهار کرد: آمارهای رسمی برای بازار 
س��رمایه بس��یار حائز اهمیت اس��ت چراکه تمامی 
مشارکت کنندگان در این زنجیره نیازمند اطاعاتی 
مرتبط، صحیح و به موقع برای تصمیم گیری های خود 
جهت س��رمایه گذاری هس��تند. معاون نظ��ارت بر 
بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: 
این سازمان سازوکار معینی برای ارائه داده ها دارد؛ به  
بیان دیگر در خصوص اینک��ه داده ها در چه مقطع 
زمان��ی و ب��ا چ��ه اس��تانداردی منتش��ر ش��وند، 

دس��تورالعمل های مشخصی تعریف ش��ده است و 
شرکت ها اهمیت ویژه ای به این موضوع می دهند؛ 
ازاین رو بحث استانداردس��ازی داده ها همواره مورد 
پیگیری نهاد ناظر یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار 
بوده اس��ت. عیوض ل��و ادام��ه داد: زمانی ک��ه آمار 
عملکرده��ا و داده ه��ا به طور ش��فاف و با س��ازوکار 
مشخصی انتشار پیدا کند، می توانیم انتظار داشته 
باشیم که بازار به سوی کارا شدن، پیش برود؛ ازاین رو 
سازمان بورس و اوراق بهادار اهتمام الزم را برای اجرای 
این موضوع دارد. در این س��ازمان واحد امور آماری و 
تحلیل ریسک از سال ۹6 تاکنون به فعالیت مستمر 
خود ادامه داده اس��ت و در دو گروه تحلیل اقتصاد و 
ریسک و همچنین هوش تجاری، رسالت خود را به طور 
تخصصی پیش می برد. وی اضافه ک��رد: واحد امور 
آماری و تحلیل ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار 
اق��دام به ارائه گزارش های آماری دوره ای و پیش��برد 

داشبردهای مدیریتی کرده و در این راستا، مدل های 
آماری و اطاعات یکپارچه ای را تهیه و به نحوه مناسبی 
نگهداری می کند. س��ازمان بورس و اوراق بهادار به 
دنبال پایش مستمر شاخص های بازار سرمایه است و 
درحال حاض��ر ذی نفعانی که نیازمند این اطاعات 
هستند، شناسایی شده و از این داده ها در قالب فایل 
اکسل بهره مند می شوند. عیوض لو مطرح کرد: این 
س��ازمان تاکنون توانس��ته اس��ت گام مفی��دی در 
استانداردسازی تعاریف آمارهای بازار سرمایه و تقویم 
انتش��ار آمارهای رس��می بردارد. عضو هیئت  مدیره 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار بیان ک��رد: اطاعات 
تهیه شده در این سازمان به طور مشخص و مستمر در 
مکانیسم فراداده سامانه ها منتشر می شود و درواقع 
تاش شده است تا برای آمارها و داده های تهیه شده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، شناسنامه رسمی تهیه 
ش��ود. الزم به ذکر اس��ت که کارگروهی در خصوص 
آمارهای رس��می بازار سرمایه تش��کیل شده است و 
مطابق برنامه های آتی به دنبال ارتباط با سازمان های 
بین الملل��ی فع��ال در ح��وزه استانداردس��ازی و 
به روزرس��انی داده ها طب��ق س��ازوکارهای جهانی 
هس��تیم؛ همچنین ارتباط با هیئت خدمات مالی 
اسامی، سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق 
بهادار)IOSCO(، فدراسیون جهانی بورس ها و... از 

اولویت های سازمان بورس و اوراق بهادار است.

مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران تشریح کرد

معاون نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد

برنامه دوطرفه کردن معامالت بورس با راه اندازی آتی تک سهم

به دنبال استانداردسازی داده های بازار سرمایه با سازوکار جهانی هستیم

   رویدادهای خبری بازار سرمایه در آبان ماه 1401 
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 رئیس س��ازمان بورس و اوراق 
به��ادار گف��ت: درگذش��ته 6آبانماه

مصوبات شتاب زده ای منتشر می شد که کل صنعت  
کارگزاری را تا س��ال های زی��ادی درگیر می کرد؛ 
بنابراین بهتر اس��ت که هرچه س��ریع تر خألهای 
موجود شناس��ایی ش��ده و تصمیمات اجرایی در 
کانون کارگزاران بورس  اوراق بهادار شکل بگیرد تا 
به این وسیله به صنعت کارگزاری ها صدمه ای وارد 
نشود؛ به طور نمونه اجرایی شدن راهکاری همچون 
ترید اکانت می تواند کل این صنعت را متحول  کند.

به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه ایران )سنا(؛ 
مجید عشقی رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
در جلس��ه ای با اعضای کانون کارگ��زاران بورس و 
اوراق بهادار در خصوص چالش های این صنعت، 
اظهار کرد: در زمان رکود و ریزش بازار با مس��ائل و 
دغدغه های پیچیده تری مواجه می شویم که حل و 
رفع آنها نیازمند همفکری و همکاری تمامی  ارکان  
اس��ت. در ش��رایط فعلی و با کاهش ارزش سهام، 
ریسک نهادهای مالی افزایش پیدا می کند، بنابراین 

نیاز به مراقبت و توجه بیشتری احساس می شود.
عشقی تشریح کرد: با نزول بازار، صنعت کارگزاری 
بیش از س��ایر نهادهای مالی صدمه می بیند و با 
چالش های جدی تری روبه رو می شود؛ متأسفانه 
تاکنون این ریسک ها به درستی شناسایی و احصاء 
نشده اند و ابزار صحیحی برای پیشگیری از وقوع آن 

به کار گرفته نشده است.
وی افزود: در حقیقت طی س��ال های گذشته تنها 

بحث مدیریت ریسک تسویه اعتباری کارگزاری ها 
در جهت بهبود فضای این صنعت پیش گرفته شده 
و تاکن��ون تفاوتی میان بزرگ تری��ن و کوچک ترین 
کارگزار ازنظر فرآیندی به وجود نیامده  است که همین 
مس��ئله می تواند ریس��ک صنعت را افزایش بدهد؛ 
بنابراین باید اقدامات جدی در این خصوص شکل 
گیرد. ازآنجاکه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار 
شناخت موشکافانه و عمیق تری نسبت به این صنعت 
دارد، پیشنهاد می شود که ریسک ها را شناسایی و 

راهکارهای خود را برای رفع آنها پیشنهاد کند.
رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار با اش��اره به 
اینکه کانون کارگزاران باید دغدغه های مشترک 
را برای تصمیم گیری نهایی جمع بندی و پیشنهاد 
کند، گفت: ب��رای پيش��گیری از وقوع ریس��ک ، 
ایده های مختلفی وجود دارد که ازجمله آن می توان 
به فعال س��ازی ترید اکانت توس��ط کارگزاری ها، 
تقسیم و درجه بندی کارگزاران، ایجاد ضوابط برای 
عضویت اتاق های پایاپای و... اشاره کرد که هر یک 

از این موارد نیازمند بررسی است.

وی تصریح کرد: درگذشته مصوبات شتاب زده ای 
منتش��ر می ش��د که کل صنع��ت  را تا س��ال های 
زی��ادی درگیر می ک��رد؛ بنابراین بهتر اس��ت که 
هرچه س��ریع تر خألهای موجود شناسایی شده 
و تصمیماتی اجرایی در کان��ون کارگزاران بورس 
و اوراق به��ادار تهی��ه و جمع بندی ش��ود تا به این 
واسطه به کارگزاری ها صدمه ای وارد نشود، به طور 
نمونه اجرایی شدن راهکاری همچون ترید اکانت 

می تواند کل این صنعت را متحول  کند.
عشقی در بخش دیگری از س��خنان خود با اشاره 
به دیگر ریسک های صنعت کارگزاری، بیان کرد: 
بخشی  از ریسک های این صنعت مربوط به نزول 
بازار سهام می شودکه طی دو سال و دو ماه گذشته 
با آن مواجه بوده ایم، ازاین رو باید تدبیری اندیشیده 
ش��ود که این چالش ت��ا حد امکان ب��رای تمامی 

بخش های بازار سرمایه به حداقل برسد.
وی با بیان اینکه، اکنون با روزهای دشواری روبه رو 
هس��تیم، گفت: درآمد صنعت کارگزاری از محل 
کارمزده��ا بوده و ب��ه همین خاطر ای��ن صنعت با 
فش��ار مضاعفی روبه رو است. صرف نظر از شرایط 
فعلی، توسعه بازار و زیرساخت ها هزینه های ثابتی 
دارد و توسعه الجرم باید انجام شود. کاهش ارزش 
معامات، انجام این الزامات را دش��وار کرده است 
و کاه��ش عایدی ها، ارکان بازار و س��ازمان بورس 
و اوراق به��ادار را نیز مبتا می کند. کاهش ارزش 
معامات به همه نهادهای بازار فشار آورده اما باید 

با مدیریت، این دوره  را پشت سر بگذاریم.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید کرد

باید به دنبال راهکارهای تحولی برای کاهش ریسک کارگزاران باشیم

 ب��ر اس��اس م��اده ۷ قانون 
توس��عه ابزاره��ا و نهادهای 7آبانماه

مال��ی جدی��د به منظ��ور تس��هیل اج��رای 
سیاس��ت های کلی اصل چهل و چهارم قانون 
اساس��ی )تبص��ره 1 م��اده 14۳ مک��رر قانون 
مالیات ه��ای مس��تقیم(، تمام��ی درآمدهای 
صندوق های سرمایه گذاری از پرداخت مالیات 
بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده معاف اس��ت؛ 
بنابراین، س��ود س��پرده بانک��ی صندوق های 
س��رمایه گذاری مش��مول مالیات نمی ش��ود و 
مصوبه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص 
»معافی��ت صندوق ه��ای س��رمایه گذاری از 
پرداخت مالیات س��ود س��پرده بانکی« به قوت 

خود باقی است.
به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه )س��نا(، 

به دنبال طرح ش��کایتی به خواسته ابطال  نامه 
ش��ماره ۲00/۲1۲/ص در تاریخ 10 فروردین 
1401 از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی 
کل کشور که بر اساس آن مقرر شده است سود 
س��پرده بانکی صندوق های س��رمایه گذاری، 
مش��مول تبص��ره 1 م��اده 14۳ مک��رر قان��ون 

مالیات های مس��تقیم بوده و ع��دم اجرای بند 
)ر( تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کشور و 
بند ۲ ماده 14۵ قانون مالیات های مستقیم در 
مورد اشخاص حقوقی به استثنای موارد مذکور 
در تبصره فوق موجب ش��مول مالیات نسبت به 
سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری 
نخواهد شد، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 
به این شکایت رسیدگی و رأی عدم ابطال مقرره 

مذکور را صادر کرد.
در همین راس��تا، مدیر امور حقوقی و انتظامی 
س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار در گفتگ��و با 
خبرنگار »س��نا« با اش��اره به ص��دور رأی هیئت 
عموم��ی دیوان عدال��ت اداری در »عدم ابطال 
مصوبه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص 
معافیت صندوق های سرمایه گذاری از پرداخت 

مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار تشریح کرد

سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری مشمول مالیات نمی شود
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مالیات سود س��پرده بانکی« اظهار کرد: پیشتر 
ش��کایتی )از جانب رئی��س کل س��ازمان امور 
مالیاتی کشور در رابطه با معافیت صندوق های 
س��رمایه گذاری از پرداخت مالیات سود سپرده 
بانکی به طرفیت س��ازمان امور مالیاتی کشور 
در تاریخ 10 فروردین ماه سال جاری( نزد هیئت 

عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد.
محمد جوانمردی ادام��ه داد: مطابق با مصوبه 
یادش��ده، با توجه به اینکه یک��ی از موضوعات 
اصلی فعالی��ت صندوق ها مطابق اساس��نامه 
مصوب آنها، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار، 
س��پرده ها و گواهی های س��پرده بانکی است، 
بنابرای��ن با عنایت به اینکه س��ود س��پرده های 

بانکی صندوق ه��ای س��رمایه گذاری جزئی از 
درآمد آنها است، موضوع مشمول تبصره 1 ماده 
14۳ مکرر قانون مالیات های مس��تقیم بوده و 
عدم ذکر نام صندوق ها در استثنائات موضوع 
بند )ر( تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کشور 

موجب دریافت مالیات از آنها نمی شود.
ای��ن مقام مس��ئول با اش��اره به اق��دام به موقع 
سازمان بورس و اوراق بهادار در ارائه توضیحات 
و دفاعیات مربوطه علی رغم عدم خطاب و توجه 
شکایت به این س��ازمان تصریح کرد: ازآنجاکه 
صندوق های سرمایه گذاری یکی از ارکان مهم 
بازار سرمایه تلقی می شوند و از اهمیت زیادی 
برای سرمایه گذاران برخوردارند، با پیگیری های 

صورت  گرفته از س��وی معاونت حقوقی سازمان 
بورس و اوراق به��ادار نزد دیوان عدالت اداری، 
درنهای��ت هیئت عمومی آن دی��وان، دفاعیات 
صورت گرفته را قابل توجه دانس��ته و با موافقت 
اکثری��ت قضات محت��رم دی��وان، رأی مقتضی 
مبنی ب��ر قانونی بودن مصوبه یادش��ده و عدم 

ابطال آن را صادر کرد.
ب��ه گفت��ه جوانم��ردی، درآمده��ای صن��دوق 
س��رمایه گذاری از پرداخت مالی��ات بر درآمد و 
مالیات بر ارزش افزوده بر اساس تبصره 1 ماده 
14۳ مکرر قانون مالیات های مس��تقیم معاف 
اس��ت و در حال حاضر نیز ب��ا رأی صادره، این 

معافیت به قوت خود باقی ماند.

 علیرضا توکلی  کاش��ی گفت: 
اوراق گام یک ابزار مالی جدید 14آبانماه

برای تأمین مال��ی واحدهای تولیدی اس��ت و در 
عمل، از قابلیت های بازار سرمایه برای تأمین مالی 
زنجی��ره تولید و همچنی��ن تأمین مال��ی واحدها 
اس��تفاده می کند. به گزارش پای��گاه خبری بازار 
سرمایه )سنا(، علیرضا توکلی کاشی، معاون توسعه 
کانون نهادهای س��رمایه گذاری با اشاره به اینکه 
اوراق گام ازجمله اوراقی اس��ت که از سوی بانک 
مرکزی هدایت می ش��ود به »اکو ایران « گفت: در 
حال حاضر بانک مرکزی مجوز ۲ نوع اوراق، یکی 
اوراق مشارکت با شهرداری ها و دیگری اوراق گام 
یا گواهی اعتبار مولد را داده است. وی افزود: به طور 
عمده، رشد اوراق مشارکت با شهرداری ها به واسطه 
اوراقی اس��ت ک��ه بانک مرک��زی مجوز  آنه��ا را به 
شهرداری داده اس��ت، اما در اوراق گام یا گواهی 
اعتبار مولد، بانک مرکزی به بانک ها مجوز می دهد 
ک��ه برای بخ��ش خصوص��ی تأمین مال��ی کنند. 

توکلی کاشی در ادامه با اشاره به تفاوت اوراق گام و 
تسهیات اظهار کرد: در بحث مربوط به تسهیات، 
بانک باید از منابع مالی کافی برخوردار باش��د تا 
بتوان��د تأمین مالی داش��ته باش��د. اوراق گام در 
ش��رایط کنونی که بانک ها با کمبود منابع مواجه 

هستند می تواند به بخش خصوصی کمک کند تا 
به ج��ای اینکه در قالب پرداخت پول، تس��هیات 
دریافت کنند و تأمین مالی ش��وند، ای��ن اوراق را 
ضمان��ت کنند. معاون توس��عه کان��ون نهادهای 
سرمایه گذاری اظهار کرد: هر شرکتی که به تأمین 
مالی نیاز دارد می تواند به بانک عامل خود مراجعه 
کند و تضامین و وثایق موردنیاز را به بانک تحویل 
دهد تا قسمتی از این اوراق در اختیار آن گذاشته 
ش��ود. وی افزود: ش��رکت ها از طریق ای��ن اوراق 
می توانند بدهی خود را پرداخت کنند یا این اوراق 
را در ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران یا ش��رکت 
فرابورس ایران به فروش برس��انند تا از محل وجوه 
نقد آن مش��کات مالی خود را حل کنند. به گفته 
وی؛ بانک مرکزی حدود 1۳ هزار میلیارد تومان را 
ب��رای س��ال 1401 هدف گ��ذاری کرده اس��ت. 
توکلی کاشی گفت: درواقع اوراق گام بدون اینکه 
نظام مالی، خلق نقدینگی داشته باشد می تواند 

به تأمین مالی بنگاه های خصوصی کمک کند.

 ولی الّله جعفری، سرپرست 
15آبانماه

جدی��د مدیریت نظ��ارت بر 
ناش��ران س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار، 
برنامه های این مدیریت در راس��تای »حفظ و 
بهبود وضعی��ت موجود« و همچنین »توس��عه 

فعالیت های این واحد« را تشریح کرد.
سرپرس��ت مدیریت نظارت بر ناشران سازمان 
بورس و اوراق بهادار در گفتگو با خبرنگار پایگاه 
خبری بازار س��رمایه )سنا( با اش��اره به برنامه  

این مدیری��ت اظهار کرد: ای��ن مدیریت به دو 
بخش نظارت بر ناشران و نظارت بر مؤسسات 

حسابرسی تقس��یم می شود. در بخش نظارت 
بر ناشران برنامه های این مدیریت در دو محور 
اساس��ی »حفظ و بهب��ود وضعی��ت موجود« و 
»توس��عه مدیریت« در دس��تور کار قرار گرفته 

است.
ولی الّله جعفری با مدنظر قرار دادن برنامه های 
تدوین ش��ده ای��ن مدیری��ت ب��رای حف��ظ و 
بهبود وضعی��ت موجود، گفت: ثب��ات رویه در 
گزارش هایی که در کدال منتش��ر می ش��وند 

معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه گذاری خاطرنشان کرد

سرپرست مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار تشریح کرد

اوراق گام بدون خلق نقدینگی به تأمین مالی بنگاه ها کمک می کند

از یکسان شدن فرمت گزارش یک ماهه صنایع تا بازنگری در دستورالعمل حاکمیت شرکتی
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به منظ��ور آم��اده ک��ردن اطاع��ات الزم برای 
ذی نفعان، نخستین برنامه است. برای نمونه، 
در این برنامه مقرر شده است تا گزارش  ماهانه 
هم��ه صنایع ب��ا فرمت یکس��ان ارائه ش��ود تا 
سهامداران یک صنعت بتوانند ضمن بررسی 
شرکت های آن صنعت، آن ها را با شرکت های 

دیگر در همان صنعت مقایسه کنند.
او ب��ا بیان اینکه گ��زارش تفس��یری مدیریت، 
از زمان��ی ک��ه انتش��ار آن الزم االج��را ش��د با 
اس��تانداردهای مدنظر فاصله داشته، اذعان 
کرد: هدف این است که گزارش های تفسیری 
مدیری��ت به نقطه ای برس��د تا مورد اس��تفاده 
سهامداران قرار بگیرد و در مدل تصمیم گیری 

آنها بازتاب یابد.
این مدیر سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره 
به اینک��ه به تازگ��ی دس��تورالعمل حاکمیت 
ش��رکتی اص��اح و ب��ه تصوی��ب هیئت مدیره 
رس��یده، عنوان کرد: برای اینکه دستورالعمل 
حاکمیت شرکتی به درس��تی اجرا و از قابلیت 
کنترل برخوردار ش��ود، تاش شده در سامانه 
ک��دال ب��رای مف��اد دس��تورالعمل حاکمیت 
ش��رکتی، اطاعیه های��ی تعریف ش��وند یا در 
اطاعیه های موجود کنترل هایی تعیین شود 
تا از طریق آن بتوان بر مفاد این دس��تورالعمل 

نظارت کرد.
ایش��ان به برنامه بعدی که مورد تأکید ریاست 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار نیز می باش��د، 
اشاره کرد و گفت: برگزاری نشست های مستمر 
و دوره ای با فعاالن و تحلیل گران حرفه ای بازار 
سرمایه از مهم ترین فعالیت های این مدیریت 
می باش��د و افزود: ه��دف این اس��ت بازخورد 
نظ��رات کارشناس��ی در قال��ب اطاعیه های 
کدال پیاده سازی ش��ود تا اطاعات الزم برای 
تصمیم گی��ری س��هامداران در دس��ترس آنها 

قرار بگیرد.
جعفری ادامه جلس��ات میز صنعت را از دیگر 
برنامه های حف��ظ و بهبود وضعیت موجود این 
مدیریت خواند و ادام��ه داد: برگزاری حداقل 
یک میز صنعت در ماه در دستور کار جدی است 
و امید م��ی رود پس از آن با برگزاری جلس��ات 
دائمی با شرکت ها و تش��کل های حرفه ای آن 
صنعت، مش��کات صنایع به مراجع ذی ربط 
منعک��س ش��ود. او اصاح مق��ررات مربوط به 
شرکت های سرمایه گذاری استانی و بازگشایی 

هرچه زودتر نماده��ای معاماتی آنها را برنامه 
ششم برش��مرد و افزود: توسعه س��امانه هایی 
که ب��رای برگ��زاری مجام��ع الکترونیک مورد 
نیاز اس��ت، برنامه دیگر این مدیریت به شمار 
می رود. در همین راستا، با توجه به فرصتی که 
تا فصل مجامع در اختیار داریم باید شرکت ها 
را ترغیب کنیم تا مجامع را به صورت الکترونیک 
برگزار کنند که الزمه این امر، توس��عه و ایجاد 
سامانه های قابل اتکا است. الزم است نخست 
س��امانه های موجود تجهیز ش��وند تا برگزاری 

مجامع به شکل الکترونیک قابل انجام شود.
سرپرس��ت مدیریت نظارت بر ناشران سازمان 
بورس و اوراق بهادار با اشاره به برخی مقررات 
که طی س��نوات اخی��ر به تصویب رس��یده اند 
و اج��رای آنها می تواند موج��ب احقاق حقوق 
س��هامداران به بازار س��رمایه باش��د، تصریح 
کرد: پرداخت س��ود س��هامداران و سودهای 
رسوب ش��ده از طریق سامانه س��جام ازجمله 
این مقررات است. در همین راستا تاش های 
زیادی انجام ش��ده و به دنبال این هستیم که 

رویه موجود با جدیت بیشتری ادامه یابد.
او مکانی��زه ک��ردن تجربی��ات در واحد نظارت 
بر ناش��ران را آخرین برنامه در راستای حفظ و 
بهبود وضعیت موجود عنوان کرد و گفت: هدف 
این اس��ت که این تجربیات در س��امانه کدال 
پیاده سازی ش��ود تا همکارانی که به تازگی به 
مجموعه افزوده می شوند بتوانند با بهره گیری 
از ای��ن تجربیات نظ��ارت بهتری ب��ر عملکرد 

شرکت ها داشته باشند.

 برنامه ه�ای مدیری�ت نظ�ارت ب�ر 
ناشران در راستای توسعه این مدیریت

جعفری برنامه های خود در راستای توسعه این 
مدیریت را در محورهای زیر برشمرد و ابراز کرد: 
به روزرس��انی دس��تورالعمل افشای اطاعات 
به ویژه در خصوص افشای اطاعات با اهمیت 
گروه الف و ب با دو هدف افزایش قابلیت اتکا به 
اطاعات ناشران و کاهش زمان توقف نمادها، 

نخستین برنامه در این محور است.
او اصاح دستورالعمل پذیرش و ارتقای الزامات 
پذیرش را مورد دوم برشمرد و ادامه داد: با توجه 
به شرایط جدید متقاضیان پذیرش، الزم است 
این دستورالعمل اصاح، بازنگری و به روز شود. 
همچنین، به روز کردن دستورالعمل معامات 

به منظور کاهش  مدت زم��ان توقف نمادها در 
موارد موردنیاز از دیگر برنامه ها است.

سرپرس��ت مدیریت نظارت بر ناشران سازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار تدوین دس��تورالعمل 
رتبه بن��دی ناش��ران را برنامه چهارم برش��مرد 
و گف��ت: از س��ال 1۳۹6  به بع��د، رتبه بندی 
ناش��ران انجام نشده اس��ت و اکنون به دنبال 
این هستیم تا با توجه به شرایط موجود ناشران، 
دستورالعملی تهیه شود تا ناشران بر اساس آن 

رتبه بندی شوند.
او برگزاری جلسات پرسش و پاسخ سهامداران 
با مدیران ش��رکت های بورس��ی پس از انتشار 
صورت های مالی را از دیگ��ر برنامه ها خواند و 
ادامه داد: اکن��ون در حال تنظیم مقررات این 
نشست ها هستیم. الزم است زیرساخت های 
موردنیاز فراهم ش��ود تا نخس��ت جلس��ات با 
ش��رکت های بزرگ برگزار ش��ود و پس از اخذ 
بازخوردهای مناس��ب، همه شرکت ها موظف 
خواهند ش��د تا افزون بر مجامع سالیانه خود، 
جلسات پرس��ش و پاس��خ میان دوره ای را نیز 

برگزار کنند.
این مدیر سازمان با بیان اینکه مدیریت نظارت 
بر ناشران در راستای انتقال وظایف بورس ها، 
مقررات��ی را تعریف کرده اس��ت، گف��ت: این 
مقررات عمدتًا در سال 1۳۹6 تدوین شده اند 
و اکنون الزم است با توجه به شرایط فعلی بازار 
سرمایه مقررات جدیدی تدوین شود تا بورس ها 
نیز در مواجهه با بررسی اطاعات و صورت های 

مالی رویه مشخص و ثابتی در پیش بگیرند.

 سرفصل  برنامه های این مدیریت در 
بخش نظارت بر مؤسسات حسابرسی

جعفری در بخش انتهایی گفتگوی خود با »سنا« 
با اشاره به سرفصل  برنامه های این مدیریت در 
بخش نظارت بر مؤسس��ات حسابرس��ی اظهار 
کرد: اصاح دستورالعمل مؤسسات حسابرسی 
معتمد س��ازمان که طی سنوات گذشته توسط 
شورای عالی بورس به تصویب رسیده، نخستین 

برنامه در این راستا است.
او اجرای پروژه XBRL را برنامه دیگر برشمرد و 
افزود: با همکاری شرکت رایان بورس این پروژه 
دنبال خواهد ش��د. افزایش موارد رس��یدگی 
به گزارش حسابرس��ی ش��رکت ها نیز از دیگر 

برنامه ها در این محور است.
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 روزسه ش��نبه، 1۷ آبان م��اه 
1401 نشست مدیران ارشد 17آبانماه

بورس اوراق بهادار تهران و هیئت عراقی با هدف 
توسعه روابط بین بازارهای سرمایه دو کشور در 
محل ساختمان شرکت بورس اوراق بهادار تهران 
برگزار ش��د. ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی و امور 
بین الملل ب��ورس اوراق بهادار ته��ران، هیئتی 
عالی رتبه به سرپرس��تی حسن حمود العکیلی، 
رئیس کمیسیون اوراق بهادار عراق روز سه شنبه 
1۷ آبان م��اه از ب��ورس تهران دی��دار کردند و با 
مدیرعامل و مدیران ارشد بورس اوراق بهادار به 
رایزنی پرداختند. در این نشست العکیلی ضمن 
تشکر از استقبال گرم بورس اوراق بهادار تهران 
و خرس��ندی از حضور در این مرکز مالی کشور، 
اظهار امیدواری کرد که بازارهای سرمایه ایران و 
عراق ب��ا تعامل بیش��تر زمینه رش��د و بالندگی 
اقتصاده��ای مل��ی را فراهم کنن��د. وی ضمن 
دعوت از ب��ورس اوراق بهادار تهران برای حضور 
در بغ��داد، به تاش هایی که برای توس��عه بازار 
س��رمایه و متنوع س��ازی بورس عراق در جریان 
اس��ت، اش��اره و اظهار تمایل کرد؛ بورس اوراق 

بهادار ته��ران در این خصوص ب��ا طرف عراقی 
همکاری داش��ته باش��د. در ادامه این جلس��ه 
محمود گودرزی مدیرعامل شرکت بورس اوراق 
به��ادار تهران هم ضمن خوش��امدگویی به این 
هیئت، ب��ه ظرفیت های هم��کارِی فی مابین و 
آمادگی بورس اوراق بهادار تهران برای توس��عه 
روابط با بازارهای بین المللی، به ویژه کشورهای 

همس��ایه ایران و امضاء تفاهم نامه اشاره کرد. با 
ارائه کارش��ناس ام��ور بین الملل ب��ورس اوراق 
بهادار تهران، هیئت مذکور با بازار سرمایه ایران 
و س��اختار آن، قوانی��ن مربوط به س��رمایه گذار 
خارجی و ابزارهای معاماتی اسامی در بورس 
تهران آش��نا ش��دند. در پای��ان این دی��دار، به 

سؤاالت این هیئت نيز پاسخ داده شد.

دیدار رئیس کمیسیون اوراق بهادار عراق با مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران

 مراس��م رونمایی از نخستین 
صندوق اماک و مس��تغات 21آبانماه

کش��ور صبح روز ش��نبه ۲1 آبان ماه با حضور وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر امور اقتصادی و 
دارای��ی، رئی��س س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، 
مدیرعامل ش��رکت فراب��ورس ای��ران، مدیرعامل 
صندوق بازنشستگی کشوری، نمایندگان مجلس 
و جمعی از مدیران ارشد اقتصادی کشور در محل 

سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.
به گ��زارش خبرنگار پای��گاه خبری بازار س��رمایه 
)س��نا(؛ محمدعلی ش��یرازی، مدیرعامل شرکت 
فرابورس ایران، در آئین رونمایی از نخستین صندوق 
سرمایه گذاری اماک و مستغات با تأکید بر اینکه 
انواع دارایی ها می توانند در بورس ها به صورت اوراق 
معامله شوند، گفت: عدم وجود نهادهای حرفه ای 
به صورت گسترده و حضور مستقیم سرمایه گذاران 
به صورت عام طی سال های گذشته به بازار سرمایه 

آسیب زده است.
به گفته شیرازی یکی از پیگیری ها و تاش ها در بازار 
سرمایه باید توسعه نهادهای حرفه ای و جایگزینی 
سرمایه گذاری غیرمستقیم به جای سرمایه گذاری 
مستقیم در بازار سرمایه باشد. مدیرعامل فرابورس 

ایران اف��زود: نهادهای دولتی بخش قابل توجهی 
از ب��ازار به خص��وص مل��ک را فریز کرده ان��د و اگر 
سازوکاری برای معامله این دارایی ها در بازار فراهم 
باشد، شرایطی به وجود می آید که هم بازار به تعادل 
برسد و هم این دارایی ها آزاد شوند. پیش ازاین ابزار 
مناسبی برای سرمایه گذاری در این حوزه در بازار 
سرمایه نداشتیم که امروز با صندوق سرمایه گذاری 

اماک و مستغات این مهم رقم خورد.

 صندوق امالک و مستغالت؛ ابزاری در 
راستای گسترش و توسعه بازار سرمایه

محم��د اس��کندری، مدیرعام��ل صن��دوق 
بازنشس��تگی کش��وری، در ادام��ه مراس��م 
رونمایی از نخس��تین صندوق سرمایه گذاری 
اماک و مستغات، با اش��اره به اینکه توسعه 
ابزارها موضوعی کلیدی است، گفت: هر چه 
امکان توس��عه بازار مالی فراهم ش��ود شاهد 

در مراسم رونمایی از اولین صندوق امالک و مستغالت کشور مطرح شد

صندوق امالک و مستغالت، ابزاری در راستای رونق اقتصاد و بازار سرمایه
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نقش آفرینی آن بازار در توسعه کشور خواهیم 
بود. او با بیان اینکه اگر افراد بتوانند مس��کن 
را از طری��ق این صندوق معامل��ه کنند، دیگر 
از ت��ورم ملک عقب نمی مانن��د، تصریح کرد: 
وضعیت کنونی مس��کن در کشور تحت تأثیر 
احتکار دارایی و ساختار اماک که در اختیار 
مشاوران اماک اس��ت به این شکل در آمده 

است.
به گفت��ه مدیرعام��ل صندوق بازنشس��تگی 
کش��وری، دنی��ا در ح��ال حرکت به س��متی 
اس��ت که نه تنها ی��ک س��اختمان، بلکه یک 
دفت��ر اداری، فرودگاه، می��دان نفتی و حتی 
بزرگراه هم می تواند تحت عنوان صندوق های 
سرمایه گذاری در اماک و مستغات معامله 

شود.
او با اشاره به اینکه صندوق اماک و مستغات 
)REIT( امکان معامله بر اماک ساخته شده را 
فراهم کرده است، اظهار امیدواری کرد: به زودی 
صندوق هایی برای پیش فروش زمین و مسکن 
نیز ایجاد شود و وزارت راه و شهرسازی هم از این 
ابزار استفاده حداکثری کند.این مدیر ارشد با 
بیان اینکه در س��ال های گذش��ته در خصوص 
بورس اماک در ایران بحث هایی مطرح ش��ده 
بود، تصریح کرد: از طریق ابزار صندوق اماک 
و مس��تغات، ام��کان خرید و ف��روش ملک به 
نرخ روز نه تنها به صورت مت��ری، بلکه به صورت 

سانتی متری نیز فراهم خواهد شد.

 صندوق امالک و مستغالت؛ ابزاری کارا 
برای مولدسازی دارایی  های راکد

صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در ادامه این مراس��م با بیان اینکه با راه اندازی این 
صندوق ش��اهد رخ دادن اتفاقی مبارک در حوزه 
اقتصادی کش��ور هس��تیم، تأکید کرد: صندوق 
سرمایه گذاری اماک و مستغات می تواند بستری 
برای حسن تدبیر باشد. امید می رود راه اندازی این 
صندوق تبدیل س��رمایه های اندک به ثروت های 
عظیم را تسهیل کند و بستر اقتصاد تعاونی نیز از 

مسیر این صندوق ها تأمین شود.
او با اشاره به اینکه دغدغه مسکن به عنوان مهم ترین 
دغدغه خانوارها و نیز جوانان در کش��ور به ش��مار 
می آید، اف��زود: این ابزار پیوندی میان س��رمایه و 
حوزه اماک و مستغات است و تنها به دارایی های 

دولتی اختصاص ندارد.
این مقام ارشد افزود: در اصل 44 قانون اساسی، 
اقتص��اد ایران به س��ه بخش تقس��یم می ش��ود، 
بخ��ش دولتی، بخش تعاون��ی و بخش خصوصی 
که با سیاس��ت های اباغی مق��ام معظم رهبری 
)مدظله العالی(، به دولت اجازه داده شد بخشی از 
اقتصاد دولتی، به تعاونی ها واگذار شود. این اتفاق 
بسترساز مشارکت مردم در اقتصاد تعاونی است و 

یکی از نیازهای کشور را هم برطرف می کند.
به گفته مرتضوی، با این صندوق هم مولدس��ازی 
سرمایه راکد دولتی، هم سرمایه گذاری سرمایه های 
خرد و هم امکان سرمایه گذاری خصوصی ها فراهم 

خواهد شد. این صندوق با هدایت سرمایه سرگردان 
منجر به سروسامان گرفتن بازارهای طا، سکه و ارز 

نیز خواهند شد.

 صندوق امالک و مستغالت؛ گامی مؤثر 
در راستای دیجیتالی کردن اقتصاد

مجتب��ی توانگ��ر، عضو ناظ��ر مجلس در ش��ورای 
عال��ی ب��ورس در بخ��ش دیگ��ری از ای��ن آئی��ن، 
راه اندازی صن��دوق اماک و مس��تغات را یکی از 
ریل گذاری ه��ای به جا و مناس��ب دولت، مجلس و 
س��ازمان برش��مرد و تصریح کرد: صندوق اماک و 
مس��تغات کمکی به اقتصاد دیجیت��ال و توکنیزه 
کردن اماک اس��ت و امکان معامات اماک را در 
بستری امن فراهم می کند.او با بیان اینکه توکن ها 
به دنبال افزایش قیمت دارایی خود هستند، اظهار 
کرد: این صندوق ها افزون بر رشد قیمت و دارایی، 
عایدی بهتری را برای سهامداران به همراه خواهند 
داشت.این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: صندوق 
اماک و مستغات، یکی از بسترهای مناسب برای 
خانه دار شدن است و سبب می شود تا سهامداران 
از تورم اماک عقب نمانده و ش��اهد از دست دادن 
یا کاهش س��رمایه های خود نباشند.او شفافیت و 
ارتباط این صندوق با اقتصاد دیجیتال را یکی از نقاط 
قوت این صندوق برشمرد و گفت: زمانی که موضوع 
اماک و مستغات در بازار سرمایه مطرح می شود، 
الزم است معامات از طریق سایت مدیریت فناوری 

نیز به صورت لحظه ای نمایش داده شود.

 در دهمین نشس��ت گروهی 
خبرنگاران با مدیران سازمان 25آبانماه

ب��ورس و اوراق بهادار، امیرمه��دی صبایی، مدیر 
نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار و 
پیمان حدادی، مدیرعامل صن��دوق تثبیت بازار 
سرمایه، به موضوعاتی همچون تشریح محدودیت 
فعالیت بازارگردان ها، طرح بیمه سهام، بسته 10 
بندی حمایت از بازار س��رمایه، تغییرات در دامنه 
نوسان، بازار دوطرفه، واریزی ها به صندوق تثبیت، 
افزایش عرض��ه خودرو در بورس کاال، بازگش��ایی 
نمادهای متوقف س��رمایه گذاری استانی، بورس 

بین الملل و... پرداختند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران 
)س��نا(، در ادامه مجموعه نشس��ت های مدیران 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار با خبرن��گاران بازار 
س��رمایه به میزبانی روابط عمومی این س��ازمان، 
ظهر روز چهارشنبه ۲۵ آبان ماه، امیرمهدی صبایی، 
مدیر نظارت بر بورس های س��ازمان بورس و اوراق 

بهادار و پیمان حدادی، مدیرعامل صندوق تثبیت 
بازار س��رمایه با جمعی از اصحاب رسانه به گفتگو 

پرداختن��د. در ابتدای این نشس��ت، امیرمهدی 
صبایی اظهار کرد: یک سامانه برای رصد خودکار 

در دهمین نشست گروهی خبرنگاران با مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح شد

سازمان بورس و اوراق بهادار به دنبال عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس کاال است
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فض��ای مج��ازی ایجاد ش��ده تا ه��ر تخلفی که 
ماحظه شد، به نحو مقتضی برخورد قانونی با آن 
انجام ش��ود. مدیر نظارت بر بورس های سازمان 
بورس و اوراق بهادار در خصوص سیگنال فروشی 
و برخورد با متخلفین گفت: در این رابطه یک اداره 
دیدبانی تشکیل ش��ده و ناهنجاری های بازار را 
مورد بررس��ی قرار می ده��د. در این اداره فضای 

مجازی به صورت مستمر رصد می شود.
صبای��ی ادام��ه داد: محدودیت��ی در فعالی��ت 
بازارگردان ها وجود ندارد. یکسری چهارچوب ها 
و ضوابط برای بازارگردان ها در نظر گرفته ش��ده 
است اما این بدان معنا نیست که یک بازارگردان 

در یک روز یا مقطع خاص ممنوع الفروش شود.

 حفظ آرامش و تعادل در بازار سرمایه؛ 
اولویت صندوق تثبیت بازار سرمایه

در ادامه این نشس��ت، پیمان ح��دادی با بیان 
اینکه یک��ی از اقدامات اصلی صندوق تثبیت، 
ثبات بازار است، گفت: این صندوق هر روز در 
بازار خرید و فروش نخواهد کرد و ورود صندوق 
تثبیت به بازار، بر اساس آیین نامه ای مشخص 

است.
به گفته مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه، 
هم اکنون این صندوق در ۵10 نماد س��هام دار 
است، مجموع دارایی های آن 1۲ هزار میلیارد 
تومان و خالص خرید صندوق از ابتدای س��ال 

تاکنون، ۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
ح��دادی با بیان اینکه صن��دوق تثبیت به دنبال 
س��رمایه گذاری در نماد خاصی نیست، تصریح 
ک��رد: بی تردی��د ماک صن��دوق، مثب��ت بودن 
ش��اخص کل نیست. س��ازمان دیوان محاسبات 
ب��ر عملکرد این صندوق نظ��ارت دارد و از آنجاکه 
صندوق تثبیت به دنبال کس��ب بازدهی نیست، 
ملزم به ارائه گزارش نمی باشد. خریدهای صندوق 
تثبیت محرمانه است و در جستجوهایی که انجام 
دادیم صندوق هایی این چنینی، در سطح جهانی 
گزارش خاص��ی منتش��ر نکرده اند ام��ا قطعاً در 
ماه های آینده گزارش هایی از این صندوق مخابره 
خواهد شد که خرید و فروش های آن برای اهالی 

بازار سرمایه شفاف شود.

 شرط حضور ۶۰ درصدی سرمایه گذاران 
خارجی در بورس بین الملل

پیمان ح��دادی در خصوص ب��ورس بین الملل 
اظهار کرد: در دو ماه گذشته در جلسات شورای 
عالی بورس در زمینه ی ب��ورس بین الملل با این 
ش��رط که حداقل 60 درص��د از ای��ن معامات 
خارجی بوده و در آن اوراق ارزی نیز استفاده شود، 
تبادل نظر شده اس��ت، اما هم اکنون غیر از یک 
نهاد و یک بانک داخلی، دیگر درخواستی برای 

بورس بین الملل نداشته ایم. اساسنامه این بورس 
هم در اداره نظارت  بر بورس ها در حال بررس��ی 
است اما تغییرات در بخش مناطق آزاد نیز کار را 

مقداری به تعویق انداخت.

 از برگ�زاری مجامع نمادهای اس�تانی 
سهام عدالت تا بازگشایی این نمادها

او درباره بازگش��ایی نمادهای اس��تانی س��هام 
عدالت گفت: در خردادماه سال جاری، شورای 
عالی بورس، س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار را 
مکلف کرد تمهیدات برگزاری مجامع را به گونه ای 
پیش بب��رد که این مجامع در ش��هریورماه برگزار 
ش��وند. علی رغم اینکه تمام مقدم��ات برگزاری 
فراهم و به ش��ورای عالی بورس اعام شد، اما از 

سوی این شورا هنوز مجوزی داده نشده است.
مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه ادامه داد: 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار به دنبال جلوگیری 
از توقف نمادها از جمله نمادهای استانی است. 
توقف این نماد ها را شورای عالی بورس اعام کرده 
و تا زمانی که این شورا مجوز ندهد باز نمی شوند. 
امیدواریم که شورای عالی بورس در خصوص کلیت 

سهام عدالت به جمع بندی برسد.
مدیر صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: در خصوص 
امکان فروش برای افرادی که روش سرمایه گذاری 
به صورت مستقیم را انتخاب کرده اند نیز باید شورای 

عالی بورس تصمیم بگیرد.

استقبال ۲۲۰ هزار سهامدار از طرح بیمه سهام
حدادی در ارتباط با استقبال از طرح بیمه سهام 
تصری��ح کرد: ۲۲0 ه��زار نفر نماد س��هام یار را 
خریداری کرده اند و برای این سهامداران اصل 
پول و ۲0 درصد س��ود در یک سال بعد تضمین 

شده است.

 راه اندازی بازار دوطرفه
صبایی در ادامه با بیان اینکه یکی از برنامه های 
س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار راه ان��دازی بازار 
دو طرفه اس��ت، گفت: هدف از راه ان��دازی بازار 
دو طرف��ه این اس��ت ک��ه فع��االن بازار س��رمایه 
بتوانن��د ب��ا پیش بینی نوس��انات ب��ازار، امکان 
کسب س��ود داش��ته باش��ند. البته دو ابزار مهم 
فروش استقراضی و معامات آتی شاخص برای 

راه اندازی این بازار بسیار مهم است.

 نزدیک شدن ETF ها به ارزش ذاتی سهم
وی در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت 
صندوق ه��ای دارا یکم و پاالی��ش یکم گفت: 
 NAV چالش اصلی ای��ن صندوق ه��ا فاصله
با قیمت معاماتی اس��ت که ت��ا چند روز قبل 
کمت��ر از ۷0 درصد بود، ام��ا در نهایت اصاح 

اساس��نامه این صندوق ها که توسط سازمان 
بورس و اوراق بهادار پیشنهاد شده بود توسط 
هیئ��ت وزیران تصویب ش��د. مدی��ر نظارت بر 
بورس ها ادامه داد: بر این اساس اطاعیه آغاز 
فعالیت بازارگردان صندوق پاالیش یکم منتشر 
شد که پس از آن شاهد رشد P به NAV در این 
صندوق بودیم که تا ۷4 درصد افزایش یافت و 
هدف این است که این میزان نزدیک به 100 
درصد برس��د. به گفته صبایی، هنوز اطاعیه 
شروع فعالیت بازارگردان دارا یکم منتشر نشده 
است اما شاهد سیگنال مثبت وضعیت پاالیش 

یکم به دارا یکم خواهیم بود.

افزایش عرضه خودرو در بورس کاالی ایران
امیرمهدی صبایی با اشاره به اینکه بعد از پذیرش 
خ��ودروی پ��ژو ۲0۷ در بورس کاالی ای��ران، به 
سمت پذیرش خودروهای پرتیراژ مثل پژو ۲06 و 
پژو پارس حرکت خواهیم کرد، گفت: این موضوع 
در گرو تصمیم ناش��ران اس��ت، بر این اساس دو 
خودروساز بزرگ کشور باید در این حوزه تصمیم 

بگیرند.
او در ادامه خاطرنشان کرد: هدف نهایی در حوزه 
عرضه خودرو در بورس کاالی ایران بعد از عرضه 
موف��ق پژو ۲0۷ این اس��ت که به مرور به س��مت 
خودروهای پرتیراژ برویم ک��ه این صنعت بتواند 
از قیمت گذاری دستوری با بستر و کمک بورس 
کاال رها ش��ود و البته باید تصمیمات جس��ورانه 
خودروسازان بزرگ نیز در این میان وجود داشته 
باشد تا موجی که شروع شده ادامه یابد و به سمت 

خودروهای پرتیراژ حرکت کنیم.
به گفته این مقام ارش��د، صنعت خودرو بیشترین 
آسیب و زیان انباشته را از قیمت گذاری دستوری 
متحمل شده اس��ت. عرضه خودرو در بورس کاال 
نعمت است؛ اما نمی شود همه خودروها به یک باره 
در بورس کاال عرضه شود؛ اما به صورت تدریجی این 
موضوع ش��روع شده و با یک شیب مایم به سمت 

عرضه خودروهای پر تیراژتر پیش می رویم.

 برخورد با نمادهای بورسی به هیچ وجه 
سلیقه ای نیست

مدیر نظ��ارت ب��ر بورس های ب��ازار س��رمایه در 
ارتباط با ش��بهه برخورد س��لیقه ای نهاد ناظر در 
بازگشایی و بستن نمادهای بورسی خاطرنشان 
کرد: بس��ته ش��دن هر نمادی در بازار س��رمایه 
به دالی��ل مختلف اع��م از ظن دس��تکاری و ... 
اس��ت اما س��هامداران گاه��ی این موض��وع را 
نمی پذیرن��د و آنه��ا را برخوردهای��ی س��لیقه ای 
برداشت می کنند، در حالی که تمامی برخوردها 
بر اساس دس��تورالعمل ها بوده و به هیچ وجه بر 

اساس رفتارهای سلیقه ای نیستند.
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 معاون عملیات بازار شرکت 
بورس اوراق به��ادار تهران 26آبانماه

گفت: این برای نخستین  بار است که دولت 
به صورت مستقیم وارد عمل می شود و پرتفوی 
سهام س��هامداران حقیقی را بیمه می کند. 
این اتفاق چند مفهوم دارد که اصلی ترین آن، 
اطمین��ان از ارزندگ��ی ب��ازار و بهب��ود روند 

معامات در آینده است.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران )سنا( 
به نقل از ایرنا، مهدی زمانی سبزی در خصوص 
اجرای طرح بیمه سبد سهام و میزان استقبال 
سهامداران از طرح »س��هام یار« اظهار کرد: با 
اجرایی شدن بیمه سبد س��هام قطعاً به آینده 
بازار خوش بین هستیم؛ زیرا این برای نخستین 
بار است که دولت به صورت مستقیم وارد عمل 
می شود و سبد س��هام را بیمه می کند که این 
اتفاق نشانه خوبی برای بازار سرمایه و در جهت 

تقویت و بازگشت اعتماد سهامداران است.
وی افزود: با آغاز طرح بیمه سبد سهام که از 
روز شنبه ۲1 آبان ماه با هدف بهبود وضعیت 
بازار و بازگشت اعتماد دوباره به سهامداران 
خرد اجرایی شده است و تاکنون بالغ بر 110 
هزار نفر )تا ۲4 آبان ماه( س��هام خود را بیمه 
کردند به ط��وری که 6۵ ه��زار و ۵00 نفر در 
دو روز اول و 44 هزار و ۷00 نفر در روز س��وم 
سهام خود را بیمه کردند و صندوق تثبیت نیز 
این آمادگی را دارد ک��ه برای 10 میلیون نفر 
سهام یار منتشر کند تا متقاضیان سبد سهام 

خود را بیمه کنند.
زمانی سبزی به پیش بینی آینده بازار سرمایه 
بع��د از اجرای این طرح پرداخ��ت و گفت: با 
اجرایی ش��دن این طرح قطعًا ب��ه آینده بازار 
خوش بین هس��تیم، زیرا این برای نخستین 
بار است که دولت به صورت مستقیم وارد عمل 
می شود و سبد سهام را بیمه می کند؛ لذا هم 
در اجرای بیمه س��بد س��هام و هم بیمه سبد 
صندوق های ب��ا درآمد ثابت ک��ه در روزهای 
آینده نهایی می ش��ود و عم��ًا بیمه کننده و 
حامی آن هم صندوق تثبیت است، قرار است 

منابع مورد نیاز از بودجه دولت اخذ شود.
مع��اون عملیات بازار ش��رکت ب��ورس اوراق 

بهادار تهران خاطرنشان کرد: این اتفاق نشان 
می دهد که دولت ضمن اینکه در تصمیماتش 
به بازار س��رمایه اهمیت می دهد، نس��بت به 
آینده بازار و اینکه بیشتر از ۲0 درصد بازدهی 
نصیب سرمایه گذاران می شود اطمینان دارد 
که این میزان س��ود را تضمی��ن و اعام کرده 
اس��ت، به طوری که اگر بازدهی سهامداران 
در یک س��ال آینده کمتر از ۲0 درصد باش��د 
منابع الزم از بودجه کل کشور تخصیص داده 
می شود؛ لذا مواردی از این قبیل، نشانه های 
خوبی برای بازار س��رمایه هستند و در جهت 

تقویت و بازگشت اعتماد سهامداران است.

 نوسان در ذات بازار وجود دارد
وی در خص��وص کاهش رون��د معامات پس 
از ح��دود دو هفته رش��د بدون توق��ف در بازار 
نی��ز بیان ک��رد: نوس��ان در ذات بازار اس��ت، 
همان طور که در بازار س��که، ط��ا، دالر و هر 
دارایی دیگری هم نوس��ان مشاهده می شود، 
لذا نمی توان انتظار داشت که بازار سهام بدون 
توق��ف در مدار صعود باش��د؛ همچنین وقتی 
روند نزولی و فرسایش��ی شود باید همه کمک 
کنند و ت��ا جای ممکن از بازار حمایت ش��ود. 
زمانی س��بزی عنوان کرد: در حال حاضر هم 

اشخاص حقوقی و هم دولت با طرح سهام یار 
حمایت خود را از بازار س��رمایه نش��ان دادند، 
ضم��ن اینکه نمی توان ب��ازار را در کوتاه مدت 
و مث��ًا برای چن��د روز تحلیل ک��رد؛ زیرا بیمه 
سبد سهام و طرح س��هام یار بعد از طی کردن 
تش��ریفات قانونی و اخذ مجوزهای الزم، تنها 
چند روز است که اجرایی شده است و نمی توان 
در این م��دت کوتاه و مقطعی در خصوص این 
ط��رح و کارک��رد آن اظهارنظر ک��رد؛ بلکه باید 
پروژه هایی همچون بیمه س��هام در بلندمدت 
تجزیه و تحلیل شوند؛ موضوع مهم ایجاد یک 
ابزار اطمینان بخش برای سهامداران حقیقی 

است که امروز فراهم شده است.
معاون عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار 
ته��ران در پایان تصریح ک��رد: باید توجه کرد 
که بودجه دولت منبع حس��اس و با اهمیتی 
اس��ت و اینکه دولت در بودجه س��ال آینده، 
ردیفی جداگانه برای حمایت از بازار سرمایه 
تخصیص می دهد نشان دهنده اهمیت باالی 
بازار سرمایه و سهامداران برای دولت است، 
از سوی دیگر پیش بینی می شود که با توجه 
به شرایط بازار، نیازی به صرف بودجه نباشد؛ 
چراکه خود بازار بیش��تر از ۲0 درصد سود را 

عاید سرمایه گذاران می کند.

معاون عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران خبر داد

به زودی اجرای بیمه سبد صندوق های درآمد ثابت آغاز می شود
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آبان مـاه 121401
شـماره 208

 )LME( بورس فلزات لندن 
24اکتبر

مه��م  پیش��رفت های  ز  ا

مجموع��ه ی خود در زمین��ه ی تعهد به اصول 

پای��داری خب��ر داد. در همی��ن راس��تا، 

گواهینامه ی LME )گواهینامه ی الکترونیکی 

تحلیل و ثبت دیجیتالی اعتبار صادره از بورس 

فلزات لندن( اصاح شده است تا مقایسه ی 

داده های مربوط به انتشار آالینده ها و افشای 

اطاعات مرتبط با فلزاتی که در بورس فلزات 

لندن درجه بندی نمی شوند را نیز شامل شود. 

همچنین، بنا بر این دس��تورکار که مبتنی بر 

پایبندی به اصول پایداری در کس��ب و کارها 

اس��ت، اولی��ن اس��تاندارد مع��دن کاری 

غیرصنعت��ی و گواه��ی ضایع��ات نی��ز در 

گواهینام��ه ی بورس فلزات لن��دن گنجانده 

شده است. تعهدات »صفر خالص« در رابطه 

با انتش��ار گازه��ای گلخانه ای نی��ز در میان 

اهداف برنامه ریزی شده ی این بورس تا سال 

۲040 قرار گرفت.

 ب��ورس مالزی و گروه بورس��ی 
لندن به منظور کشف و گسترش 2نوامبر

فرصت های همکاری مش��ترک در زمینه ی اصول 
پایداری، تفاهم نامه ای را امضا کردند. امضای این 
تفاهم نامه به گام مهم دیگری از تاش های بورس 
مالزی در جهت ارتقای کیفیت گزارش های مربوط 

به افشای پایبندی شرکت های س��هامی عام این 
کش��ور ب��ه اص��ول زیس��ت محیطی، اجتماعی و 
حاکمیتی )ESG( اشاره دارد. هدف بورس مالزی از 
امضای تفاهم نامه مذکور با بورس لندن این است 
که جایگاه خود را در فضای تعهد به اصول پایداری 

در میان رهبران اقتصادی منطقه ارتقاء دهد.

بورس ها با غلبه بر چالش های 
11نوامبر

مربوط به شناسایی، مدیریت 

و افشای ریسک ها و فرصت های مرتبط با اقلیم 

ک��ه در عملکرد ی��ا موقعیت مالی ش��رکت های 

بورس��ی تأثیرگ��ذار اس��ت، نقش مهم��ی را در 

حمایت از این شرکت ها ایفا کرده اند.

 عاوه بر اینکه بورس ها در راستای پاسخگویی 

ب��ه تقاضاه��ای متع��دد س��هامداران ب��رای 

ارتق��ای ش��فافیت بازاره��ا و گزارش ده��ی از 

فعالیت ه��ای مالی مرتبط با اقلیم ش��رکت ها، 

دستورالعمل هایی را برای افشای این اطاعات 

تدوین کرده اند، در س��ال گذش��ته، ۵۵ بورس 

اوراق بهادار در سراس��ر جهان آموزش هایی را 

به ط��ور اختصاصی با موضوع افش��اهای مالی 

مرتبط با اقلیم و تش��کیل کارگروه در این زمینه 

برای فعاالن بازارهای خود ارائه کرده اند. پلتفرم 

جهانی بورس های پایدار سازمان ملل متحد و 

مؤسسه ی غیرانتفاعی افشای اطاعات کربنی 

)CDP(، ب��ا هم��کاری نهاد مال��ی بین المللی 

)IFC( و بورس ها، 188 ساعت برنامه ی آموزشی 

برای کمک به ارتقای دانش فعاالن بازار در مورد 

تقاضای فزاینده برای افشای اطاعات مرتبط 

با آب و هوا و شناخت عملکرد شرکت های مقاوم 

در برابر چالش های حاصل از تغییرات اقلیمی، 

برگزار کرده اند.

بانک های مرکزی کشورهای 
14نوامبر

اندونزی، مالزی، فیلیپین، 

س��نگاپور و تایلند در حاش��یه اجاس سران 

گروه بیس��ت )G۲0( برای ایجاد یک درگاه 

پرداخت منطقه ای متصل، قرارداد همکاری 

امضا کردند. این اقدام مش��ترک در راستای 

دس��تیابی به ه��دف نهایی کل کش��ورهای 

حوزه ی ASEAN )آس��یای جنوب  ش��رقی( 

برای راه اندازی سیستم های پرداختی متصل 

اس��ت تا پرداخت های فرام��رزی به گونه ای 

س��ریع تر، مق��رون به صرفه ت��ر، ش��فاف تر و 

فراگیرتر صورت پذیرد.

پیشبرد دستورکار بورس فلزات لندن بر مبنای تعهدات پایداری در کسب وکارها

امضای تفاهم نامه ی ESG میان بورس های مالزی و لندن

اقدام آموزشی بورس ها در زمینه ی »افشاهای مالی مرتبط با اقلیم« 
برای بیش از پانزده هزار نفر از فعاالن بازار در سراسر جهان

همکاری کشورهای اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند 
برای اتصال درگاه های پرداخت بانکی در منطقه
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مبلغ:................................................... ریال طی فیش 
شامره:................................................................... 
به تاری��خ:................ در وجه رشکت ب��ورس اوراق بهادار تهران 

واریز شد.

 اشرتاک یک ساله )1۲ شامره( با پست سفارشی: 1.000.000 تومان
 اشرتاک شش ماهه )6 شامره(با پست سفارشی: ۵40.000 تومان

لطفا مبلغ اشرتاک را به حساب 1 ۷۷6846 810 84۹
 بانک س��امان ش��عبه س��ی تیر به نام رشک��ت ب��ورس اوراق بهادار 
ته��ران واریز کرده، س��پس فرم پرش��ده و فیش بانکی را به ش��امره 
۲6۷411۵1  -0۲1 فک��س فرمایی��د ی��ا اصل فیش بانک��ی را به 
آدرس تهران، سعادت آباد، بلوار شهرداری، نبش خیابان 1۳ غربی، 

پاک ۳،کدپستی: 1۹۹88۹6۵۵1 ارسال فرمایید.
تلفن واحد اشرتاک:

 ۲6۷411۵1-0۲1 داخلی ۵۷۲-4

آدرس پست الکرتونیک ماهنامه:

mahnamehbourse@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wفرم اشرتاک ماهنامه بورس w w. t s em a g . i r

نخستین رسانه بازار سرمایه ایران
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ارتقای جایگاه صندوق های رسمایه گذاری با مترکز بر توسعه سواد مالی

ارديبهشت  و خردادماه  1401

بهمن ماه1346

خرداد ماه 1401
صندوق های سرمایه گذاری خصوصی
صندوق های سرمایه گذاری پروژه ای

صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله مبتنی بر سپرده کاالیی
صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله جسورانه

صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

صندوق های سرمایه گذاری مختلط   
صندوق های سرمایه گذاری در سهام

...

اسفند ماه 1386
درباره صندوق سرمايه گذاری مشترک پويا

اطالعات کلی صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا در تاریخ 1386/12/22 با 
دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار )سبا( به عنوان 
بازار  قانون  ماده 1  بند 2٠  موضوع  صندوق سرمایه گذاری 
اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال 138٤، فعالیت خود را آغاز 
کرد. این صندوق با شماره 1٠589 نزد سبا به ثبت رسیده 
است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه 
و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این 
صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به 
طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های 
صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در 
بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت 
می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق 

گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. 
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بهمن ماه 1400

1346

 قرارداد آتی
 قرارداد سلف موازی
صندوق های کاالیی
گواهی سپرده کاالیی
 قرارداد اختیار معامله

 گواهی صرفه جویی انرژی
و ...

فروردین ماه ۱۴۰۱

رشد بازار رسمایه از مسیر توسعه ابزارهای مالی

ماهنامه
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تبیین جایگاه »تحقیق و توسعه« در بازار سرمایه

 فرآیند تحقیق  و توسعه در شرکت ها و سازمان های مختلف با ابعادی متفاوت و تحت عناوینی گاهاً متنوع به کار گرفته می شود. درواقع 

گذشت نیم قرن از آگاهی شرکت ها و سازمان ها به اهمیت تحقیق، پژوهش و توسعه در آنالیز دقیق میزان کیفیت و کارآمدی خدمات، 

محص��والت و فناوری های موجود، در کنار نقش آنها در کش��ف و درک فرصت ها و نیازهای بازار برای پاس��خگویی به م��واردی از جمله نیازهای 

مصرف  کنندگان که با معرفی محصوالت جدید، خدمات و ...، نهایتاً به رشد و توسعه شرکت ها منتهی می شود، گواه ضرورت تمرکز بر تحقیق 

و توس��عه در شرکت ها است. فرآیند تحقیق و توسعه که به فعالیت های پژوهشی و توسعه ای شرکت ها جهت دستیابی به دانش جدید اطالق 

می شود ممکن است توسط واحدهای یک شرکت یا مراکز تخصصِی وابسته به آن انجام شوند و یا در اصطالح برون سپاری شده و به دانشگاه ها 

و ... واگذار گردند.

از آنجاکه به کارگیری این فرآیند در بازار س��رمایه کشور نیز مسبوق به سابقه بوده است، همین موضوع بهانه  ای شد تا ماهنامه »بورس« در این 

ش��ماره پای صحبت های میثم حامدی، رئیس مرکز پژوهش، توس��عه و مطالعات اسالمی س��ازمان بورس و اوراق بهادار و در ادامه، علی عباس 

کریمی، معاون توسعه و راهبرد بورس اوراق بهادار تهران بنشیند.

اگر به آشنایی با حیطه وظایف بخش های مختلف در حوزه تحقیق و توسعه بازار سرمایه، همچنین دستاوردها و البته چالش های این حوزه عالقه 

داريد، مطالعه مشروح این گفتگوهای خواندنی به شما پیشنهاد می شود.

عضو هیئت تحریریه
مریم نبی پور

میثم حام��دی، رئیس مرکز پژوهش، توس��عه و 

مطالعات اسالمی سازمان بورس و اوراق بهادار

 

  ماهنامه بورس: جناب حام��دی لطفاً در ابتدا 

تاریخچه  ایجاد مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات 

اسالمی را با مخاطبان ماهنامه در میان بگذارید 

و از وظایف این مرکز در س��ازمان ب��ورس و اوراق 

بهادار به عنوان نهادی نظارتی در بازار س��رمایه 



پرونده ويژه

نـخـســـتـیـن رســانـه
17بـازار ســرمـایـه ایـران

برایمان بگویید.

 میث��م حام��دی: “مرک��ز پژوه��ش، توس��عه و 

مطالع��ات اس��امی” از زم��ان تأس��یس س��ازمان 

کارگ��زاران ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران ب��ا عنوان 

“مدیریت مطالعات و بررسی های اقتصادی” و تحت 

نظارت معاونت فنی و مطالعات اقتصادی و از سال 

1۳8۲ با  نام “مركز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه” 

فعالیت داش��ته است. این مرکز در سال 1۳8۵، در 

اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اس��امی 

ای��ران و با تش��کیل س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 

به موجب مصوبه هیئت وزیران، در تشکیات سازمان 

ب��ورس و اوراق بهادار با عن��وان “مدیریت پژوهش، 

توسعه و مطالعات اس��امی” به صورت مستقیم زیر 

نظر رئیس س��ازمان قرار گرفت که از سال 1۳۹۵ به 

مرک��ز پژوهش، توس��عه و مطالعات اس��امی تغییر 

عن��وان داده اس��ت. مأموری��ت س��ازمانی در نظ��ر 

گرفته ش��ده برای ای��ن واح��د، “حمای��ت علمی و 

پژوهش��ی در زمینه ه��ای تخصص��ی از واحدهای 

سازمانی در جهت توسعه، پیشرفت و بهبود عملكرد 

آن ها” است. 

وظایف تعریف  شده در حوزه تحقیق و توسعه، در اکثر 

نهادهای نظارتی فعالی که امور مربوط به نظارت و 

تنظیم گری در بازار سرمایه را در دنیا انجام می دهند 

با شرکت های خصوصی متفاوت است.

تاش مراکز پژوهشی در نهادهای ناظر معطوف به 

ارائه خدمات پژوهشی درخصوص اموری است که در 

سایر بخش های آن نهاد اجرا می شود. در این راستا 

ضروری است که بخش های سازمانی بتوانند دانشی 

که از تجربیات س��ایر نقاط دنیا به دس��ت آمده و یا 

نتیجۀ مطالعات انجام شده و مبتنی بر تحقیق های 

پیمایشی، کّمی و ... است را برای ارائه راهکارهای 

مختلف جهت رفع مسائل بازار سرمایه به کار گیرند. 

به همین منظور غالبًا مراکز پژوهش��ی یا واحدهای 

تحقیق و توسعه باید در مرز دانش شناسایی مفهوم 

و ادراک موضوع قرار داشته باشند.

مرکز پژوهش، توس��عه و مطالعات اسامی سازمان 

بورس و اوراق بهادار نیز به فراخور وظایف تبیین شده، 

بحث هایی مانند »ارزیابی ریس��ک«، »تحلیل های 

کّمی و یا اقتصادِی مرتبط با مس��ائل مطرح شده در 

بازار سرمایه«، »فعالیت های بین المللی بخش های 

پژوهش��ی در س��ازمان های مختل��ف«، »ارتباطات 

برون س��ازمانی ب��ا وزارتخانه ها، نهاد ه��ای مالی و 

قسمت های مختلف بازار سرمایه«، »انجام مطالعات 

مبتنی بر تطبیق«، »برنامه ریزی راهبردی«، »توسعه 

ابزارها، نهادها و قرارداده��ای جدید به خصوص از 

طریق ارتباط با کمیتۀ تخصصی فقهی« و موضوعات 

مرب��وط به ه��وش تج��اری را پیگی��ری می کند. در 

مجموع باید اذعان داشت که هدف از ارائه خدمات 

پژوهشی این است که سیاستگذاری مدیران مبتنی 

بر پژوهش و با رویکردی علمی باشد.

یک��ی دیگ��ر از وظایفی ک��ه مرکز پژوهش، توس��عه و 

مطالعات اسامی در س��ازمان بورس و اوراق بهادار بر 

عه��ده دارد ارائه خدمات به »کمیته تدوین مقررات« و 

همچنین »کمیته تخصصی فقهی« اس��ت. دبیرخانه 

کمیته تخصصی فقه��ی در مرکز پژوهش، توس��عه و 

مطالعات اسامی قرار دارد و کارگروه فقهی بازار سرمایه 

اس��امی در ش��هر قم نیز با محوریت دبیرخانه و دفتر 

ت��الش مراک��ز پژوهش��ی در 

نهادهای ناظر معط��وف به ارائه 

خدمات پژوهش��ی درخصوص 

ام��وری اس��ت ک��ه در س��ایر 

بخش های آن نهاد اجرا می شود. 

در این راس��تا ضروری است که 

بخش ه��ای س��ازمانی بتوانند 

دانشی که از تجربیات سایر نقاط 

دنیا به دس��ت آم��ده و یا نتیجۀ 

مطالعات انجام شده و مبتنی بر 

تحقیق های پیمایشی، کّمی و 

... است را برای ارائه راهکارهای 

مختلف جهت رفع مسائل بازار 

سرمایه به کار گیرند.
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مطالعات کاربردی مالی اس��امی مدیریت می شود. 

در هر دو کمیته و کارگروه، موارد بسیاری نیازمند انجام 

پژوهش و ایجاد پشتوانه برای ارزیابی و تصمیم گیری 

است که این مرکز متولی امور مزبور است.

  ماهنامه بورس: ساختار مرکز پژوهش، توسعه 

و مطالعات اس��المی در س��ازمان ب��ورس و اوراق 

بهادار به چه نحوی است؟

 میثم حامدی: در سال 1۳۹۵ و با تغییر چارت 

و عن��وان مدیری��ت پژوه��ش، توس��عه و مطالع��ات 

اسامی، تاش شد تا ساختار مرکز پژوهش، توسعه 

و مطالعات اسامی به سمت ساختار پژوهشکده ها 

نیل کند و به همین خاطر است که در ساختار مرکز 

شاهد وجود گروه و به  تبع آن مدیر گروه و رئیس گروه 

هستیم. در آن برهه زمانی با الهام گرفتن از ساختار 

برخ��ی از نهادهای نظارتی، تاش ش��د تا مبتنی بر 

مأموری��ت ی��ک عن��وان گ��روه خدمات دهن��ده به 

بخش های سازمانی به وجود آید، لذا در مرکز دو گروه 

)به عنوان اداره( »آمار و تحلیل ریس��ک« و »بازارها و 

ابزاره��ای مال��ی« ایجاد ش��د. ذیل ای��ن دو گروه، 

گروه های دیگری تبیین ش��د که »ه��وش تجاری و 

آم��ار«، »تحلیل ه��ای اقتصادی و ریس��ک«، »مالی 

اسامی«، »ناشران و بورس ها« و »نهادهای مالی« از 

جمله ای��ن گروه ه��ا هس��تند. گ��روه پژوهش های 

حقوق��ی، فصلنامه علمی- پژوهش��ی ب��ورس اوراق 

به��ادار، کتابخانه و کمیته های ش��اخص، راهبری 

پژوه��ش، برنامه ری��زی راهبردی و کمیته کس��ب و 

کارهای دانش بنیان بازار سرمایه ذیل مرکز پژوهش، 

توسعه و مطالعات اسامی هستند.

  ماهنامه بورس: برداشت بنده از صحبت های 

ش��ما این اس��ت که در مرکز پژوهش، توس��عه و 

مطالعات اسالمی، یک موضوع از ابعاد مختلف 

فقه��ی، آم��ار، بین الملل��ی، حقوق��ی و ... مورد 

بررس��ی و پژوه��ش ق��رار می گی��رد و درنهایت 

نتیجه ای��ن پژوهش ها جهت سیاس��ت گذاری 

در دس��ترس مدی��ر مربوط��ه ق��رار می گیرد که 

نش��ان دهنده میزان اهمیت این مرکز است. بر 

همین اساس سؤال بعدی بنده این است که این 

واحد چه اندازه با مراکز آموزش��ی معتبر کشور 

ارتب��اط و تعام��ل دارد؟ آیا از اس��تعدادهایی که 

در ای��ن مراکز پرورش یافته ان��د هم در این مرکز 

استفاده می شود؟

 میث��م حام��دی: اگ��ر مراک��ز آموزش��ی را ب��ه 

دانشگاه ها، اندیشکده ها و انجمن ها تقسیم کنیم، 

بای��د بگویم که مرک��ز پژوهش، توس��عه و مطالعات 

اسامی به منزله پلی ارتباطی میان مراکز آموزشی و 

سازمان بورس و اوراق بهادار است.

ت��اش مرکز پژوهش هم��واره بر این بوده اس��ت که 

بتواند با اساتید و دانش��جوها در ارتباط باشد و یک 

پای��گاه اطاعاتی از نخبگان و دانش��گاهیان ایجاد 

کند تا واگذاری یا برون س��پاری طرح های پژوهشِی 

میان مدت و ی��ا بلندم��دت را از طریق اس��تفاده از 

ظرفیت ه��ای مراک��ز آموزش��ی پیش ببرد. اساس��ًا 

کمیته راهبری پژوهش نیز برای این موضوع ایجاد 

ش��ده اس��ت که طرح های مختل��ف و اولویت های 

پژوهشی سازمان بورس و اوراق بهادار را که از درون 

معاونت های س��ازمان احصاء می ش��وند، فهرس��ت 

کنند و س��پس آنها را با اس��تفاده از ارتباطاتی که با 

دانش��گاه ها و سایر مراکز آموزش��ی دارند، طی یک 

فرآین��د ارزیاب��ی، برون س��پاری کنند و ب��ه اجرا در 

بیاورن��د. در حال حاضر بالغ بر 10 طرح پژوهش��ی 

در ای��ن فرآین��د ق��رار دارد و حداقل دو یا س��ه طرح 

میان مدت نیز به اجرا درآمده است.

در بحث ارتباطات فرادستگاهی، پیرو ارتباطاتی که 

مرکز پژوهش، توس��عه و مطالعات اسامی از طریق 

سازمان با بنیاد ملی نخبگان دارد، جذب طرح های 

نخبگان از طریق سازمان و انجام آنها از سمت مرکز 

صورت می گیرد.

اخی��راً نیز به ابت��کار وزارت امور اقتص��ادی و دارایی 

مجم��ع پژوهش��کده های اقتصادی جه��ت بحث، 

تبادل نظر و تش��ریک مس��اعی ایجاد شده است که 

مرکز پژوهش سازمان نیز در این مجمع عضویت دارد.

  ماهنام��ه بورس: اثرگذارتری��ن پروژه هایی که 

طی س��ال های اخیر در مرکز پژوهش، توس��عه 

و مطالع��ات اس��المی به س��رانجام رس��یده اند 

کدام اند؟ به چه نتایجی منتهی شده اند؟

 میثم حامدی: پیش از این عرض کردم که طیف 

وس��یعی از امور در مرکز پژوهش صورت می گیرد، از 

کاره��ای آم��اری و داشبوردس��ازی ت��ا کاره��ای 

بین الملل��ی، مطالعاتی و حقوق��ی، همچنین تهیه 

ت��الش مرک��ز پژوهش هم��واره 

بر این بوده اس��ت ک��ه بتواند با 

اساتید و دانش��جوها در ارتباط 

باش��د و یک پایگاه اطالعاتی از 

نخبگان و دانش��گاهیان ایجاد 

کند تا واگذاری یا برون س��پاری 

طرح های پژوهشِی میان مدت و 

یا بلندمدت را از طریق استفاده 

از ظرفیت های مراکز آموزش��ی 

پیش ببرد.



پرونده ويژه

نـخـســـتـیـن رســانـه
19بـازار ســرمـایـه ایـران

دستورالعمل هایی که مبنای ایجاد آن مرکز پژوهش 

بوده است، ش��ناخت و پیش��نهاد ابزار، ارائه آمار به 

نهاده��ای فراس��ازمانی و ... . از جمل��ه آنها اصاح 

دستورالعمل های معامات و افشای اطاعات است 

که مبنای اجرای آن تحقیقات انجام شده در مرکز بود 

و سپس با هماهنگی سایر بخش ها اجرایی گردید، 

این مورد را می توان به عنوان یکی از کارهای اثرگذار 

مرکز ذک��ر کرد. در عرصه بین الملل��ی نیز همکاری 

مرکز در عضویت س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار در 

س��ازمان بین المللی کمیس��یون های اوراق بهادار 

)آیسکو( قطعًا قابل چشم پوشی نیست، در برهه ای 

از زمان نیز این مرکز مبنای پاس��خ های ارائه شده به 

آیسکو بود.

از جنبه ای دیگر نیز کسب نشان اهتمام به کیفیت 

آمارهای رسمی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار 

تاش��ی بود که از س��مت همکاران مرک��ز پژوهش، 

توس��عه و مطالعات اس��امی در گروه آمار و تحلیل 

ریسک، از طریق استانداردسازی تعاریف آمارهای 

رسمی بازار س��رمایه، تکمیل فرم های خود ارزیابی 

اصول 1۹ گانه و اطاع رسانی تقویم انتشار آمارهای 

رسمی بازار سرمایه از طریق سایت رسمی این مرکز و 

انتشار منظم سری زمانی ریزداده ها، تهیه شناسنامه 

آمارهای رسمی و تشکیل کارگروه تخصصی آمارهای 

رسمی بازار سرمایه صورت گرفته بود.

در عرصه مالی اس��امی نیز باید اذعان کرد و البته 

مدعی ش��د که مرک��ز پژوهش، توس��عه و مطالعات 

اس��امی از جمله واحده��ای پیش��رو در اهتمام به 

موضوعات شرعی است. این مرکز در تطبیق شرعی 

ابزاره��ا و نهادهای مالی فعالیتی م��داوم دارد و در 

ایج��اد ابزارهای جدید نیز ب��ازوی کمیته تخصصی 

فقهی محسوب می ش��ود. در این راس��تا نیز تقریبًا 

تمامی ابزاره��ای مورد تصویب کمیت��ه با همکاری 

مرکز پیش رفته است.

  ماهنامه بورس: به عنوان رئیس مرکز پژوهش، 

توسعه و مطالعات اس��المی در سازمان بورس و 

اوراق بهادار بفرمایید که حذف این واحد از یک 

سازمان چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت؟

 میثم حامدی: معاونت های مختلف در نهادهای 

نظارتی از جمله در سازمان بورس و اوراق بهادار کارکرد 

صف دارند و اساساً به شکل مستقیم با ارباب رجوع، 

نهادهای مالی، سرمایه گذاران و بازار مواجه هستند. 

ازآنجاکه وظیف��ه اصلی این معاونت ه��ا پرداختن به 

موضوعات جاری است، پاس��خ به این سؤال که قرار 

اس��ت موضوعات توسعه ای در خود معاونت پیگیری 

شوند و یا مجموعه ای متفاوت به این سیاست گذاری 

بپردازد بسیار با اهمیت است؛ زیرا اگر قرار بر این شود 

که موضوعات توسعه ای را در همان معاونت یا بخش 

صف پیش ببریم، ممکن اس��ت به موجب تفاوت در 

ماهیت امور و کارکردها، با نوعی از تضاد مواجه شویم، 

به گون��ه ای که باع��ث ش��ود موضوعات به ش��کلی 

تخصصی بررسی نشده و زمان کافی به آنها اختصاص 

داده نشود. همچنین به موجب این شرایط، نتایج امور 

توس��عه ای نیز کامًا از جنسی که مدنظر آن معاونت 

است خواهد بود که این موضوع یک جنبه مثبت و یک 

جنبه منف��ی دارد. در جنبه مثب��ت آن، معاونت قادر 

خواهد شد کارهایی که مدنظر داشته را عملیاتی کند 

ام��ا جنبه منف��ی این اتفاق آن اس��ت ک��ه در چنین 

ش��رایطی باید برای یک معاونت رسیدن به موقعیتی 

هدف گذاری شود که شاید الزمه انطباق با آن، تغییر 

در فرآیند و رویه های کنونی اش باش��د. برای مثال، 

الزمه ایجاد یک ابزار مالی جدید این است که با انجام 

پژوهش بتوان برای معاونت موردنظر، در صورت تمایل 

آن ب��ه انطباق با معیارها و ش��اخص های بین المللی 

موجود ب��رای ایجاد یک نهاد مال��ی جدید، موقعیت 

جدیدی که نیاز دارد را ترسیم کرد، اما در صورتی که 

آن معاونت یا بخش مربوطه بخواهد به تنهایی آن ابزار 

جدید را راه اندازی کند و یا ب��رای مثال یک فرآیند را 

تغییر دهد، یک ش��اخص جدید بگذارد و ... طبیعتًا 

مبتنی بر امکانات کنونی خود برنامه ریزی خواهد کرد. 

بر همین اس��اس، مراکز پژوهشی می توانند شرایط 

مطل��وب را به متقاضیان نش��ان  دهند و ب��ه گونه  ای 

برنامه ری��زی کنن��د که بخ��ش مربوط��ه از موقعیت 

کنونی اش به سمت شرایط مطلوب پیش برود، یا اگر 

قرار بر ایجاد نهاد و ابزاری جدید باشد کمک خواهند 

کرد تا شناسایی ابزار مالی جدید به نحوی مطلوب به 

ثمر برس��د، بنابرای��ن ام��کان انجام ای��ن فرآیندها، 

به صورت مجزا و بخش به بخش وجود دارد، اما باید این 

موضوع را هم در نظر داشت که این اتفاق، ممکن است 

از یک سو انسجام موجود را خدشه دار کند و از سویی 

دیگ��ر، منجر به ظهور تضاد ش��ود. ضمن آنکه مراکز 

پژوه��ش، قابلی��ت گ��ردآوری طی��ف وس��یع تری از 

يك��ی از اقدام��ات  اثرگ��ذار مركز 

پژوه��ش، توس��عه  و مطالع��ات 

اسالمی،  اصالح دستورالعمل های 

معامالت  و افشای اطالعات است 

ك��ه مبن��ای  آن تحقيق��ات انجام 

ش��ده  در اين مركز بود و س��پس با 

هماهنگی  ساير بخش ها اجرايی 

شد.
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ذی نفعان را داشته و از جنبه های بیشتری به موضوع 

می پردازند و ازآنجاکه نگاه بی طرفانه به مسائل دارند، 

به نح��و بهتری قابلیت بررس��ی موض��وع را خواهند 

داشت.

 

  ماهنامه بورس: این بخش ها عموماً در مواجهه 

با بخش های درون سازمانی و فرا سازمانی با چه 

چالش هایی مواجه هستند؟

 میث��م حام��دی: مراک��ز پژوهش��ی از ُبع��د 

درون سازمانی به این متهم هستند که صرفًا در حوزه 

نظری فعالیت دارند و شاید بتوان گفت بزرگ ترین 

چالش��ی که با بخش های صف و عملیاتی دارند نیز 

توجیه کردن قابلیت اجرای دستاوردهای پژوهشی 

و فعالیت ه��ای مطالعاتی انجام ش��ده آنها اس��ت و 

ازآنجاکه افرادی که در حوزه صف فعالیت می کنند، 

نس��بت به آنچه انج��ام می دهند اش��راف عملیاتی 

دارند، اما بعضًا کسانی که در مراکز پژوهشی حضور 

دارند اطاعاتشان نسبت به آنچه عملیاتی می شود 

کامل نیس��ت و شناخت نس��بی دارند، پیشبرد این 

موضوع برای مراکز پژوهشی چالش بزرگی است؛ اما 

نکته مغفول مانده در اذهان افرادی که در بخش های 

عملیاتی فعال اند این است که غالب پیشرفت های 

ب��زرگ حداق��ل در صنع��ت مال��ی، از تحقیق��ات 

دانش��گاهی یا نظریه  پردازی ها و متعاقبًا انتشارات 

مقاالت ب��ه وج��ود آمده اند. م��دل بلک-ش��ولز در 

قیمت گذاری اختیار معامله، مدل CAPM یا حتی 

رمز ارز )بیت کوی��ن( از یک تحقی��ق و مقاله متولد 

ش��ده اند و در اج��را ب��ه کار گرفته ش��ده اند. لذا در 

صورتی که تمای��ل به انجام پژوهش در س��ازمان ها 

نهادینه شود، قابلیت رشد و توسعه نیز فراهم خواهد 

شد.

  ماهنام��ه بورس: ب��ا توجه به تجرب��ه ای که در 

این زمین��ه دارید بفرمایید که چ��ه راهکارهایی 

برای کمتر کردن این دس��ت چالش ها پیشنهاد 

می کنید؟

 میثم حام��دی: ما در مرکز پژوهش، توس��عه و 

مطالعات اسامی در س��ازمان بورس و اوراق بهادار 

خود را ملزم کرده ای��م که همکارانمان در واحدهای 

درون سازمانی را در آنچه از منظر تحقیقاتی به دست 

آورده ایم با خود همراه کنیم و حتی در فرآیند تغییرات 

نیز در تاش��یم تا به آنها در رابطه ب��ا اینکه چگونه از 

مسیر کنونی به مس��یری جدید تغییر مسیر دهند، 

ابزار جدیدی را اجرایی کنند و... راهکارهایی ارائه 

دهیم. در مجموع کار پژوهش��گر و مراکز پژوهشی 

صبر کردن و اس��تفاده از موقعیت در زمان مناس��ب 

است تا تحقیق، مطالعه و پژوهش خود را در یک زمان 

مناسب به عرصه عملیاتی هدایت کند. ممکن است 

تحقی��ق ش��ما در حال حاض��ر یک تحقی��ق نظری 

محس��وب ش��ود اما چند ماه یا س��ال آینده یک راه 

عملیاتی محس��وب گ��ردد. به خاطر دارم در س��ال 

1۳۹۲ که برای اولین بار مدل انتشار چند رده سهام 

)به عنوان مثال سهم عادی کاس A و B( را در مرکز 

پژوهش ارائه دادیم از آن استقبال چندانی نشد اما 

بعدها مورداستفاده قرار گرفت.

لذا تحقیق و پژوه��ش از اهمیت باالی��ی برخوردار 

است؛ چراکه مطرح شدن یک موضوع جدید در بازار 

سرمایه، می تواند حتی در پارادایم های موجود هم 

تغییراتی به وجود آورد.

  ماهنام��ه ب��ورس: در رابط��ه ب��ا بخش ه��ای 

برون سازمانی چطور؟

 میث��م حام��دی: در تعام��ل ب��ا نهاده��ای 

برون سازمانی کار به نظر ساده تر است، چون به مرکز 

پژوهش، توسعه و مطالعات اسامی اختیار الزم داده 

می ش��ود تا به عنوان نماینده س��ازمان و یا به صورت 

مس��تقل نظرات خ��ود را ارائ��ه دهد. ل��ذا مرکز در 

بس��یاری از موارد پس از هماهنگ��ی با بخش های 

درون سازمانی مستقیمًا وارد عمل شده است.

  ماهنامه بورس: چه پیشنهاداتی برای مرتفع 

کردن این چالش ها دارید؟

 میثم حامدی: می توان گفت کار در حوزه توسعه 

بس��یار دش��وار اس��ت؛ زیرا ازآنجاکه ماهیت توسعه 

همواره با تغییر همراه اس��ت، از یک سو ایجاد تغییر 

خصوصًا در فرآیندهای موجود امری زمان بر است و 

از س��ویی دیگر، پذیرش این تغییرات، دشوار است. 

ما در این زمینه هم��واره صبر و حوصله الزم را به کار 

گرفته ای��م، کم��ا اینکه بن��ده هم��واره از همکارانم 

درخواست می کنم که در مواجهه با عدم پذیرش آنچه 

امروز در حیطه دانش و پژوهش به دس��ت آورده اند 

صبور باش��ند، چ��ون واحده��ای عملیات��ی نیز در 

توس��عه  ماهی��ت  ازآنجاک��ه 

همواره با تغییر همراه اس��ت، از 

یک سو ایجاد تغییر خصوصاً در 

فرآیندهای موجود امری زمان بر 

است و از سویی دیگر، پذیرش 

این تغییرات، دشوار است.
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برهه های زمان��ی بعدی به تزریق اف��کار جدید نیاز 

خواهند داشت.

خوش��بختانه به دنبال تاش و همتی چندین س��اله، 

همکاران��ی ک��ه در حوزه اجرا فعال هس��تند خ��ود را از 

موضوعات پژوهشی بی نیاز نمی دانند. درواقع در حال 

حاضر، همکاران فع��ال در این حوزه خ��ود را در برخی 

مواقع نیازمند نظرخواهی از مراکز پژوهشی می دانند و در 

بسیاری از موارد اثرگذار، مرکز پژوهش نیز دخیل است.

  ماهنام��ه بورس: به نظر ش��ما چگونه می توان 

میزان تأثیرگ��ذاری مراکز پژوهش��ی را افزایش 

داد؟

 میثم حامدی: این واحدها در صورتی می توانند 

اثرگذار باش��ند که اختیارات بیشتری جهت ورود به 

موضوعات داشته باشند، همچنین الزم است مدیران 

س��ازمان ها نیز خودش��ان را ملزم بدانن��د که در امور 

مختلف از نظرات واحدهای پژوهشی استفاده کنند، 

به عنوان مثال در هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق 

بهادار در بس��یاری از موارد دس��تور بر این اس��ت که 

نظ��رات مرک��ز پژوهش احصاء ش��ود و ای��ن مرکز در 

دستورالعمل ها و فرآیندهایی که اجرا می کنند، حتی 

در ابزارسازی ها نیز حضور داشته است. مواردی چون 

برنامه راهبردی نیز از جمله گلوگاه هایی هستند که 

مرکز پژوهش نسبت به آنها اختیارات الزم را دارد.

در ش��ورای عالی بورس نیز مصوب ش��ده است که 

هیچ ابزار یا نه��اد جدیدی بدون دریافت نظر مثبت 

کمیته فقه��ی این س��ازمان مطرح نش��ود که طرح 

این موضوع��ات  در کمیته فقه��ی، ازآنجاکه مبتنی 

بر پژوه��ش بوده و حداقل یک ب��ار در مرکز پژوهش 

بررس��ی  ش��ده اس��ت در این مورد اثرگذاری الزم را 

خواه��د داش��ت. درنهای��ت این گون��ه جمع بندی 

می کنم که افزایش دامنه اختیارات مراکز پژوهشی 

می تواند سطح اثرگذاری این مراکز را ارتقاء بدهد.

  ماهنامه بورس: اگر موافق هستید درنهایت یک 

جمع بندی از مطالبی که مطرح شد داشته باشیم.

 میثم حامدی: ضمن تش��کر از ماهنامه بورس 

بابت فرصتی که در اختیار بنده قرار داد، درمجموع 

می توان گفت که مراکز پژوهش��ی به منزله پل هایی 

ارتباطی میان صنعت و بخش های مختلف هستند 

که البته دانش��گاه  هم یکی از آنها اس��ت. به بیانی 

دیگ��ر، مراک��ز پژوهش��ی باید پ��ل ارتباط��ی میان 

سرمایه گذاران، نهاد های مالی و... با سازمان بورس 

و اوراق به��ادار باش��ند و در صورت تمای��ل به ایجاد 

ارتباط با س��رمایه گذاران حقیقی، ش��نیدن صدای 

سرمایه گذاران حقیقی و همچنین پاسخگویی نهاد 

ناظر باید از جانب مرکز پژوهش محقق شود.

م��ا در س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار ب��ه نح��وی 

برنامه ری��زی کرده ای��م که می��زان ارتباط��ات مرکز 

پژوهش، توسعه و مطالعات اس��امی در سازمان با 

بخش های مختلف افزایش پیدا کند. درواقع بخشی 

از وظای��ف مرکز معطوف به این اس��ت ک��ه برخی از 

موضوع��ات را با س��رمایه گذاران و برخ��ی دیگر را با 

فعاالن و نخبگان دانش��گاهی در میان گذاشته و با 

بحث پیرام��ون آنها تاش کند که نظرات اس��اتید و 

در برخی موارد، نظرات س��رمایه گذاران را نسبت به 

موضوع های مختلف اخذ کند.

قرار اس��ت ک��ه مرکز پژوه��ش، توس��عه و مطالعات 

اس��امی ارتباط الزم را میان هیئت مدیره سازمان و 

بخش های مختلف در خارج از س��ازمان برقرار کند. 

الزم اس��ت اضافه کنم که شنیده شدن صدای افراد 

بیرون از س��ازمان، پیش از هر چیزی بلوغ خوِد نهاد 

نظارتی را در پی خواهد داشت، تحقق این موضوع 

باعث می شود افرادی که خارج از سازمان ها هستند 

با نظرات و موضع س��ازمان نس��بت به موضوع های 

مختلف آشنا ش��وند که این اتفاق، همدلی خوبی را 

میان افراد داخل و خارج از سازمان به وجود می آورد.

علی عب��اس کریمی، مع��اون توس��عه و راهبرد 

بورس اوراق بهادار تهران

 

  ماهنامه ب��ورس: آقای کریمی، در ابتدا به عنوان 

معاون توسعه و راهبرد شرکت بورس اوراق بهادار 

تهران برای مخاطب��ان ماهنامه »ب��ورس« از حوزه 

تحقیق و توسعه یک تعریف اجمالی داشته باشید.

 علی عباس کریمی: تحقیق و توسعه به طور معمول 

به فعالیت های نوآورانه ای اشاره دارد که توسط سازمان ها، 

ش��رکت ها و یا دولت ه��ا در زمینه »بهب��ود« خدمات یا 

محصوالت کنونی خود و یا »مطالعه، طراحی و معرفی« 

محصوالت و خدمات جدید انجام می شوند، به عبارتی 

تحقیق و توسعه اولین مرحله در فرآیند ارائه محصوالت و 

خدمات جدید از سوی هر شرکت یا سازمان است.

صورت��ی  در  واحده��ا  ای��ن 

می توانن��د اثرگذار باش��ند که 

اختیارات بیشتری جهت ورود 

به موضوعات داش��ته باش��ند، 

همچنی��ن الزم اس��ت مدیران 

سازمان ها نیز خودشان را ملزم 

بدانند ک��ه در ام��ور مختلف از 

نظ��رات واحده��ای پژوهش��ی 

استفاده کنند.
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  ماهنامه بورس: به نظر ش��ما حضور واحدهای 

تحقی��ق و توس��عه در بازار س��رمایه ای��ران چه 

ضرورتی دارد؟

 علی عباس کریمی: در بازار سرمایه با توجه به 

»تنوع چشمگیر محصوالت و خدمات مورد مبادله«، 

»حضور انواع فعاالن با س��ایق و نیازهای متعدد« و 

»ضرورت بهبود خدمات و محصوالت موجود و انجام 

اقدامات نوآورانه به منظور ارائه محصوالت و خدمات 

جدید ب��ا توج��ه به نی��از و س��ایق فعاالن ب��ازار«، 

بهره گی��ری از فعالیت ه��ای تحقیقات��ی و حض��ور 

واحدهای تحقیق و توس��عه در نهاده��ای متولی و 

سازمان های فعال در بازار ضروری است.

  ماهنام��ه بورس: این ضرورت چگونه در بورس 

اوراق بهادار تهران لحاظ شده است؟

 در بورس تهران معاونت »توسعه و راهبرد« مسئولیت 

این حوزه را که ش��امل »پایش وض��ع موجود« در حوزه 

»ابزارها و نهادهای مالی و ریزساختارها«، »راهکارها و 

سازوکارهای نظارتی و معاماتی«، »قوانین و مقررات 

ناظر بر بازار«، »بهبود محصوالت، خدمات و همچنین 

فرآیندهای عملیاتی و نظارت��ی« و »طراحی و معرفی 

محصوالت و خدمات جدید )ابزارهای مالی، نهادهای 

مالی و ...(« است بر عهده دارد.

  ماهنامه بورس: معاونت »توسعه و راهبرد« در 

بورس تهران شامل چه بخش هایی می شود؟

 علی عباس کریمی: معاونت »توسعه و راهبرد« 

از س��ه بخ��ش »تحقی��ق و توس��عه«، »برنامه ریزی و 

راهبرد« و »توس��عه فرهنگ سرمایه گذاری« تشکیل 

شده است که به صورت مکمل در راستای دستیابی 

به اهداف کان تعیین شده در برنامه راهبردی بورس 

تهران فعالیت می کنند.

  ماهنامه بورس: در بورس تهران بخش »تحقیق 

و توسعه« که فرمودید از زیرمجموعه های معاونت 

»توسعه و راهبرد« است چه وظایفی دارد؟

 »بررسی و مطالعه مستمر ابزارهای مالی نوین در 

بازارهای مالی بین المللی و امکان سنجی بهره گیری 

از آنها در بازار س��رمایه ایران«، همچنین »تحقیق و 

بررسی در مورد ریزساختارهای بازار )دامنه نوسان، 

حجم مبن��ا، قیمت پایان��ی، توقف های خ��ودکار، 

فازه��ای معاماتی و ...(« و »پژوه��ش در مورد انواع 

س��ازوکارهای معاماتی و نظارت��ی« از اهم وظایف 

بخش »تحقیق و توسعه« است.

 از دیگ��ر وظایف ای��ن بخش، »مطالع��ات تطبیقی 

در مورد محتوا و س��ازوکار افش��ای اطاعات بازار و 

ناش��ران«، بررس��ی و مطالعه پیرامون شاخص های 

مورداس��تفاده در بازاره��ای بین المللی و طراحی و 

پیش��نهاد ش��اخص های جدید برای بورس تهران، 

همچنین بحران ه��ای مالی و آثار آنه��ا بر بازارهای 

سرمایه و راهکارهای مدیریت این بحران ها با هدف 

بهره گی��ری از تجربیات بورس ه��ای مختلف در این 

حوزه و تأثیر متغیرهای اقتصادی بر بازار س��رمایه و 

شاخص کل بورس تهران است.

در ای��ن بخ��ش »آسیب شناس��ی فعالی��ت بازارها، 

ابزارها و نهادهای مالی و ارائه راهکارهای مناس��ب 

ب��رای بهبود عملک��رد آنها«، »نظارت بر محاس��بات 

شاخص های اصلی بورس تهران«، »تحقیقات کّمی 

در ب��ورس ته��ران معاون��ت 

»توس��عه و راهبرد« مسئولیت 

این ح��وزه را که ش��امل »پایش 

وضع موجود« در حوزه »ابزارها و 

نهادهای مالی و ریزساختارها«، 

س��ازوکارهای  و  »راهکاره��ا 

نظارتی و معامالتی«، »قوانین و 

مقررات ناظر بر ب��ازار«، »بهبود 

محصوالت، خدمات و همچنین 

فرآیندهای عملیاتی و نظارتی« 

و »طراحی و معرفی محصوالت و 

خدمات جدید )ابزارهای مالی، 

نهادهای مالی و ...(« اس��ت بر 

عهده دارد.
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در حوزه اقتصاد جهانی و داخلی« و »بررسی تطبیقی 

قوانین و مق��ررات در حوزه بازار س��رمایه و تدوین و 

بازنگری مقررات بر اساس آن« هم انجام می شود.

  ماهنام��ه ب��ورس: س��ایر بخش ه��ای معاونت 

»توس��عه و راهب��رد« در ب��ورس ته��ران چ��ه 

مسئولیت هایی بر عهده دارند؟

 علی عباس کریمی: »توسعه و ارتقای زیرساخت 

فرآیندی و فناورانه مدیریت پروژه ها در ش��رکت« از 

طریق تهی��ه، راه ان��دازی و بهره برداری از س��امانه 

مدیریت پروژه سازمانی )EPM( انجام می شود که از 

وظای��ف بخ��ش »برنامه ریزی و راهبرد« اس��ت. این 

بخش همچنی��ن »اس��تقرار فرآیند سیس��تماتیک 

شناسایی، مدیریت و تسهیم سرمایه های اطاعاتی 

)مدیریت دانش( در بخش های مختلف ش��رکت« و 

»پایش، مستندس��ازی و بهینه س��ازی فرآیندها در 

واحدهای مختلف شرکت« را بر عهده دارد و »تدوین 

برنامه ها و اهداف ساالنه«، »طراحی، اندازه گیری و 

پایش ش��اخص های عملک��ردی«، »انج��ام فرآیند 

ممیزی پیش��رفت طرح ها و پروژه های توس��عه ای«، 

»بازطراح��ی و س��اماندهی سیس��تم به روزرس��انی 

مستندات« و نیز »تهیه و به روزرسانی سند راهبردی 

شرکت« را انجام می دهد.

در بخش »آموزش و توس��عه فرهنگ س��رمایه گذاری«، 

»برنامه ریزی های آموزشی شرکت« از طریق نیازسنجی 

آموزش��ی، زمان بندی دوره های آموزشی و هماهنگی 

ب��ا نهادهای آموزش��ی و فرهنگ��ی از قبی��ل مدارس، 

دانشگاه ها و فرهنگ سراها انجام می شود. این بخش 

همچنین برای کارگزاران، ناشران، فعاالن بازار سرمایه، 

کارکنان شرکت و کودکان و نوجوانان به صورت حضوری 

و مجازی »دوره های آموزش��ی ویژه« برگزاری می کند. 

»تولید محتواهای آموزشی« هم در این بخش از طریق 

تهیه بروشورهای آموزشی برای سرمایه گذاران، تهیه و 

تدوین کتاب و کتابچه های آموزش��ی، تهیه موشن ها، 

گیف موش��ن ها، ویدیوها، پادکس��ت ها، پوس��ترها و 

اینفوگرافی های آموزشی انجام می شود.

  ماهنامه بورس: به عنوان معاون توسعه و راهبرد 

بورس تهران، از نحوه اثرگذاری حوزه فعالیت این 

معاونت یا هرکدام از بخش های آن بر بازار سرمایه، 

در سطح کالن و عملیاتی برایمان بگویید.

 علی عباس کریمی: در معاونت توسعه و راهبرد، 

حوزه تحقیق و توسعه در معرفی اغلب ابزارهای جدید 

مورد معامل��ه و نیز نهاده��ای جدید فع��ال در بازار 

سرمایه پیشرو بوده و یا نقشی فعال داشته است. در 

زمینه »ابزارها و نهادهای جدید« می توان به مطالعه 

و بومی سازی قراردادهای آتی و اختیار معامله سهام 

و سبد ش��اخص، وارانت، فروش استقراضی و انواع 

صندوق های س��رمایه گذاری به وی��ژه صندوق های 

سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، صندوق های 

پوشش ریسک و ... اشاره کرد.

»مطالع��ه و معرفی ش��اخص های جدی��د« از قبیل 

ش��اخص کل و ش��اخص های هم وزن )برای صنایع 

و کل بازار( و پایش مس��تمر این شاخص ها از دیگر 

اقدامات ای��ن معاونت ب��وده اس��ت. در زمینه »ریز 

س��اختارهای بازار« از قبیل دامنه نوس��ان، فازهای 

مختلف معاماتی، محاسبات قیمت پایانی و توقف 

و بازگشایی نمادها و ... نیز به طور مستمر اقداماتی 

پژوهشی در این معاونت انجام شده است.

»اصاح قوانین و مقررات موجود حاکم بر بازار در حوزه 

معامات و نظارت« و »تدوین و پیشنهاد مقررات جدید« 

هم از دیگر فعالیت های این معاونت بوده است.

  ماهنامه بورس: به عنوان یکی از افراد با تجربه 

در حوزه تحقیق و توسعه در بازار سرمایه ایران، 

به نظر شما مهمترین چالش در این عرصه کدام 

است؟

 علی عباس کریمی: یکی از چالش  های مهمی 

که تحقیق و توسعه در بازار سرمایه ایران با آن مواجه 

است »مشکات زیرساختی« به ویژه زیرساخت های 

فنی ب��رای بهره گی��ری از نوآوری ه��ا و محصوالت و 

خدمات جدید در این بازار است.

  ماهنامه ب��ورس: در پایان گفتگو چه راهکاری 

ب��رای کاهش ای��ن دس��ت چالش ها پیش��نهاد 

می دهید؟

 علی عب��اس کریمی: ب��ا توجه ب��ه پیچیدگی 

فرآیندهای معاماتی و نظارت��ِی ابزارهای جدید در 

این بازار، »استفاده از فناوری های جدید« به منظور 

توس��عه بازارها و ابزاره��ای مالی جدی��د ضروری و 

اجتناب ناپذیر است که در شرایط کنونی این امر با 

مشکاتی مواجه شده است.

با توجه به پیچیدگی فرآیندهای 

معامالت��ی و نظارت��ِی ابزارهای 

جدید در این بازار، »استفاده از 

فناوری های جدی��د« به منظور 

توس��عه بازارها و ابزارهای مالی 

جدید ضروری و اجتناب ناپذیر 

اس��ت که در شرایط کنونی این 

امر با مش��کالتی مواجه ش��ده 

است.
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مع������امالت
قراردادهای آتی سبد سهام

)ب�ا کارک��رده��ای آت��ی ش��اخص(

مزای��������ا

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

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

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

6.عدم توقف مناد معامالتی
7.ویژگی اهرمی

8.کارمزد کمرت
9.معافیت های مالیاتی

بورس اوراق بهادار تهران
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بررسی صنعت الستیک 

 مقدمه

تایر به عنوان یكی از قطعات ضروری در وسایل نقلیه، تولید انبوه آن در سطح جهان و نقش مهمی كه در زندگی روزمره مردم ایفا 

می كند، جایگاه مهمی در اقتصاد جهانی پیدا كرده است. صنعت تایر از جمله صنایع مهم در زنجیره ارزش صنعت خودرو و صنعت 

حمل و نقل است و ازآنجاکه به عنوان صنایع باالدستی ورودی صنعت خودرو محسوب می شود، ارتباط نزدیکی با صنعت خودرو دارد 

و نیم درصد تولید ناخالص داخلی به عهده این صنعت است.

عمده م�واد اولی�ه صنع�ت تای�ر از جمل�ه کائوچ�وی مصنوع�ی، نخ و دوده، ب�ه قیم�ت نف�ت وابس���ته اس���ت و از صنای�ع پایین دس�تی 

صنع����ت پتروش����یمی ب��ه حس����اب می آی��د. قیمت گ����ذاری محصوالت ای����ن صنع����ت در ای��ران توس����ط س����ازمان حمای��ت 

مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان انج�ام می شود که به دلیل ع�دم افزای�ش به موقع ن�رخ محصوالت و متناس�ب ب�ا به�ای م�واد اولی�ه، 

صنع�ت در موارد مختلف از جمله خرید مواد اولیه، تولید انواع تایر، صادرات و ... دچ�ار چال�ش شده است.الزم به ذکر است که نیمی 

از مصرف الستیک کشور مربوط به صنعت تایر است.

مد یر تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن
علی اسکینی 

کارشناس تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن
فرشته آهنگری

 میزان مصرف تایر در کشور
مصرف ساالنه تایر در کشور حدود ۳۵0 هزار تن است که ۲۵0 هزار تن آن از داخل و حدود 100 هزار تن باقی مانده از طریق واردات رسمی و غیررسمی تأمین می شود. 

عمده واردات محصوالت تایری از کشورهای امارات متحده عربی، هند، کره جنوبی و اسپانیا صورت می گیرد.
هم اکنون حدود ۷۵ درصد نیاز کشور به تایر توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می شود و این میزان تا سال آینده می تواند به حدود 8۵ درصد برسد. از سوی 
دیگر، در حال حاضر بیش از ۲۵ درصد نیاز کش��ور به تایر توسط ُتجار دارای پروانه ی واردات انجام می شود، اما متأسفانه این واردات بیش از نیاز کشور است، 
زیرا به  جای اینکه واردات در س��ایزهایی از تایر که در کشور تولید نمی شوند صورت بگیرد، بخش عمده ای از آن مربوط به سایزهای پرمصرفی است که در ایران 

هم تولید می شوند. در واقع، واردات به عنوان رقیب تولید داخلی فعالیت می کند نه به عنوان عاملی برای کمک به جبران کمبود عرضه.
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 بررسی تولید کارخانجات تایرسازی

جدول شامره 1: وضعیت تولید انواع تایر در سال های 1399 و 1400 و دوره 8 ماهه 1401 )بر حسب تن(

گروه محصول
139914001401

وزنحلقهوزنحلقهوزنحلقه

سواری

37,33424353,58636216,942114بایاس

14,352,205103,78213,771,10599,07614,357,092107،511رادیال

14,389,539104,02513,824,69199,43814,374,034107,625کل سواری

گروه محصول
139914001401

وزنحلقهوزنحلقهوزنحلقه

وانتی

864,50514,162981,42215,768795,96513,224بایاس

180,8671974183,2232,480255,0213,274رادیال

1,045,37216,1361,164,64518,2481,050,98616,498کل وانتی

گروه محصول
139914001401

وزنحلقهوزنحلقهوزنحلقه

باری و اتوبوسی

321,25919,833317,39620,015253,36015,945بایاس

246,87116,471253,06717,142255,65017,479رادیال

568,13036,304570,46337,157509,01033,424کل باری و اتوبوسی

گروه محصول
139914001401

وزنحلقهوزنحلقهوزنحلقه

 321,94112,365 14,016 386,14715,035335,034کشاورزی

4,15131,1683,27723,9082,741 37,622راهسازی و صنعتی

172,653 16,279,879 16,426,810175,65115,926,001172,136جمع تایر خودرو

مطابق با جدول ش��ماره 1، تولید 10۷ هزار و 6۲۵ تن انواع تایر بایاس و رادیال س��واری در هشت ماهه سال جاری در کشور، رشد 8 درصدی را نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته نشان می دهد. سهم تولید تایرهای سواری 6۲/۳ درصد از کل تولیدات تایرسازان است.

در مدت هشت ماهه، تولید تایر وانتی با افت 10 درصدی نسبت به مدت مشابه، به 16 هزار و 4۹8 تن رسید. همچنین تا پایان آبان ماه، ۳۳ هزار و 4۲4 تن تایر 

باری و اتوبوس��ی )با افت 10 درصدی(، 1۲ هزار و ۳6۵ تن تایر ماشین آالت کشاورزی )با کاهش 1۲ درصدی( و ۲ هزار و ۷41 تن تایر ماشین آالت راه سازی و 

صنعتی )با افت 16 درصدی( در کشور تولید شد.

در مجموع، حدود 1۷۲ هزار و 6۵۳ تن تایر خودرو طی سال جاری تولید شده است که نسبت به مدت مشابه سال 1400 تغییر خاصی نداشته، اما نسبت به 

سال 1۳۹۹ حدود ۲ درصد افت داشته است.

 میزان تولید وزنی انواع تایر در کارخانجات داخلی در سال 14۰۰
همانطور که در نمودار شماره 1 نشان داده شده است، میزان تولید انواع تایر توسط شرکت گروه صنعتی بارز، قابل توجه و به میزان 1۲۵/۳ هزار تن است. پس از آن، 

شرکت های کویر تایر، مجتمع صنعتی آرتا ویل تایر، ایران تایر و مجتمع صنایع الستیک یزد به ترتیب با ۳0/۵ هزار تن، ۲۷ هزار تن، ۲6 هزار تن و ۲۲/8 هزار تن، بیشترین 

میزان تولید را به خود اختصاص داده اند. البته برخی از شرکت های تولیدکننده، طرح های توسعه ای برای افزایش ظرفیت تولید دارند که در بخش ذیل آورده شده است.
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منودار شامره 1: میزان تولید وزنی انواع تایر در سال 1400 )بر حسب هزار تن(

4 
 

 مشابه مدت به نسبت که است شده یدتول یسال جار يطخودرو  یرتن تا 653هزار و  1۷2حدود  ،در مجموع
 .است داشته افت درصد 2 حدود 1399 سال به نسبت اما ،نداشته خاصي تغییر 1400 سال

 1400 سالدر  یداخل کارخانجات در ریتا انواع یوزن دیتول زانیم
 ،بارز يگروه صنعتشرکت توسط  یرانواع تا یدتول یزانم ،نشان داده شده است 1که در نمودار شماره همانطور

 یرانا یر،تا یلوآرتامجتمع صنعتي  یر،تا یرکوهای شرکت ،نآهزار تن است. پس از  3/125 یزانتوجه و به مقابل
 ،تن هزار ۸/22هزار تن و  26هزار تن،  2۷هزار تن،  5/30با  یببه ترت یزد یکالستمجتمع صنایع و  یرتا
 یاتوسعه یهاطرح ،یدکنندهتول یهااز شرکت يالبته برخ .اندداده اختصاص خود به را تولید میزان یشترینب

 شده است. آورده یلبخش ذدارند که در  یدتول یتظرف یشافزا یبرا
 

 

 (تن هزار )بر حسب 1400 سال در ریتا انواع يوزن دیتول زانیم: 1 شمارهنمودار 

 
 
 
   ریتا رانیا شرکت به مربوط توسعه طرح 

 

 سبک رادیال تایر تنهزار  25 تولید ظرفیت یجاد: ااول فاز
 شهرمهدی به تهران از سواری رادیال تنهزار  15 میزان به تولید یت: انتقال ظرفدوم فاز
 سنگین رادیال تایرهای انواع تنهزار  20 تولید ظرفیت یجاد: اسوم فاز
 
 
 ریتا ریکو شرکت به مربوط توسعه طرح 

 

 در سال یسوار یالراد یرهزار تن تا 14 یدتول یتظرف یشافزا

125/3

30/5 2۷ 26 22/۸
16/5

۸/5 6/۸ 2/۸ 0/۸

زگروه صنعتی بار کویر تایر آرتاویل تایر ایران تایر الستیک یزد الستیک دنا کیان تایر الستیک پارس انالستیک خوزست ایران پاسا

  طرح توسعه مربوط به شرکت ایران تایر
فاز اول: ایجاد ظرفیت تولید ۲۵ هزار تن تایر رادیال سبک

فاز دوم: انتقال ظرفیت تولید به میزان 1۵ هزار تن رادیال سواری از تهران به مهدی شهر
فاز سوم: ایجاد ظرفیت تولید ۲0 هزار تن انواع تایرهای رادیال سنگین

طرح توسعه مربوط به شرکت کویر تایر
افزایش ظرفیت تولید 14 هزار تن تایر رادیال سواری در سال

طرح توسعه مربوط به شرکت گروه صنعتی بارز
تولید ۵0 هزار تن تایر در شرکت زیرمجموعه )بارز لرستان(

طرح توسعه مربوط به شرکت مجتمع صنایع الستیک یزد
فاز اول: طرح افزایش ظرفیت تولید محصوالت رادیال از تعداد ۷ هزار حلقه به ۹ هزار حلقه در روز

فاز دوم: رسیدن به تولید 1۲ هزار حلقه در روز

 چالش های پیش روی صنعت 
»کمبود تایر سنگین«، »شکل گیری بازار سیاه«، »بی ثباتی قیمت ها« و »جوالن دالل ها«، از جمله معضات شکل گرفته در بازار صنعت در چند ماه اخیر بوده است که در 
ادامه، به هریک از آنها می پردازیم. مواد اولیه این صنعت از جمله کائوچو طبیعی و بخشی از کائوچو مصنوعی، وارداتی است و نرخ خرید آن وابستگی باالیی به نرخ های 

جهانی از جمله قیمت نفت دارد، به گونه ای که نوسانات قیمت نفت اثر مستقیمی بر میزان سودسازی و حاشیه سود این صنعت می گذارد.
به عاوه، دوده مصرفی از شرکت های پتروشیمی داخلی تهیه می شود که نرخ آن نیز وابستگی باالیی با نرخ نفت و دالر دارد. میزان مواد اولیه مصرفی در شرکت های 

تولیدکننده تایر به تفکیک در جدول شماره ۲ آورده شده است.

جدول شامره 2: تفکیک مواد اولیه مرصفی در رشکت های تولیدکننده تایر

گروه صنعتی بارز ایران یاسا تایر و رابر مجتمع صنایع الستیک یزد کویر تایر ایران تایر مواد اولیه

20 درصد 14 درصد 13 درصد - 16 درصد کائوچو طبیعی- وارداتی

17 درصد 23 درصد 10 درصد 32 درصد 25 درصد کائوچو مصنوعی- داخلی

14 درصد 17 درصد 16 درصد 14 درصد 17 درصد دوده

14 درصد - 16 درصد 21 درصد 18 درصد نخ

7 درصد 17 درصد - - - استیل کورد

7 درصد - - 20 درصد - کائوچو طبیعی- داخلی

5 درصد - 10 درصد - 5 درصد کائوچو مصنوعی- وارداتی

16 درصد 30 درصد 24 درصد 13 درصد 20 درصد سایر
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منودار شامره 2: عرضه الستیک در بورس کاالی ایران
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مربوط  درصد 15و  الیراد ریتامربوط به درصد  30کرده است،  افتیصنعت در نیکه ا ينرخ رسم شیافزا نیآخر
 5۷نرخ حدود  شیافزا یصنعت تقاضا نیا دکنندگانیتول .بوده است 1401در خردادماه سال  اسیبا ریتا به

 قرار نگرفته است. دییأتند که تا به امروز مورد اهداشت یادامه سال جار یبرارا  یدرصد
 

 ی ایرانکاال بورس در ریتا عرضه یایمزا
 
شرکت  4 خودرو ریتا حلقه هزار 150 و ونیلیم 5 عرضه این است که ،مطرح شده اًریاخ که موضوعاتي از يكی

 عیو مجتمع صنا ریتا لیآرتاو يبارز کردستان، مجتمع صنعت کیبارز، الست يگروه صنعتشامل  دکنندهیتول
 از رساز،یتا یهاشرکتاران مدسهاو  گذارانهیقرار گرفته است. سرما بیمورد تصودر بورس کاال  زدی کیالست

 تابع ،شودپذیرش مي بورس در یيکاال کهزماني رایز ،کاال بودند بورس در ریتا متیق کشف خواهان گذشته
و  است ریتا شدهتمام متیق نیو همچن ریتا يجهان متیق شامل طیشرا نیا. دگرديم یگذارمتیق از يطیشرا

 .بود خواهد یيعقال کامالً  یگذارنرخ کیکاال،  بورس در بستر ریتا یگذارمتیق
رود که يم محصولاین  فروش گرانواسطه و هادالل بیج به کیالست سود از یيباال سهم ،يفعل طیدر شرا

 .است شده کنندگانمصرف یبرا کاال متیق شیباعث افزاهمین موضوع 
 تا 10 لویک هر در خودرو ریتا هر ها،دالل سود ریگچشم کاهش و ی ایرانکاال بورس در ریدر صورت عرضه تا

 .خواهد رسید هاهکنندمصرف دست به ترارزان تومان هزار 65
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

تولیدهزینه

شرکتسود

در مجموع، عمده مواد اولیه به صورت دالری تهیه می گردد، اما افزایش نرخ فروش محصوالت تایری، ریالی بوده و مشمول قیمت گذاری دستوری انجمن صنفی صنعت 
الستیک و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است که متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه نخواهد بود. به همین دلیل طی چند وقت اخیر، حاشیه سود 

شرکت های تایری دچار افت شدیدی شده و عدم افزایش مناسب و به موقع در نرخ ها، این صنعت را در وضعیت دشواری قرار داده است.
صادرات تایر از ابتدای سال 1۳۹۷ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ممنوع شد، با این حال در مهرماه سال گذشته، ممنوعیت صادرات بعضی از انواع تایر رفع شد 
و بر اساس مجوز نهایی صادرشده از سوی سازمان توسعه تجارت، شرکت های تولیدکننده تایر در ایران می توانند 10 درصد از محصوالت رادیال سواری،  ۳0 درصد از 
محصوالت بایاس و ۲0 درصد از دیگر محصوالت خود را به خارج از مرزها صادر کنند. این ممنوعیت باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران و تقدیم آن به رقیبان 

شد. عاوه بر این، انباشت الستیک های تولیدی در انبارها و ضرر و زیان تولیدکننده ها و شرکت های تایرسازی را به دنبال داشت.
یکی دیگر از موارد مهم در صنعت تایر، حساسیت باالی آن به تحریم ها است، زیرا 100 درصد فناوری، 8۵ درصد ماشین آالت و ۵0 درصد مواد اولیه، به خارج وابسته است.

 نحوه فروش و قیمت گذاری محصوالت
همانطورکه پیش تر نیز اشاره شد، نرخ فروش محصوالت تایر مشمول قیمت گذاری دستوری است و تعیین آن توسط انجمن صنفی صنعت الستیک و با نظارت سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام می شود. آخرین افزایش نرخ رسمی که این صنعت دریافت کرده است، ۳0 درصد مربوط به تایر رادیال و 1۵ درصد 
مربوط به تایر بایاس در خردادماه سال 1401 بوده است. تولیدکنندگان این صنعت تقاضای افزایش نرخ حدود ۵۷ درصدی را برای ادامه سال جاری داشته اند که تا 

به امروز مورد تأیید قرار نگرفته است.

 مزایای عرضه تایر در بورس کاالی ایران
یکی از موضوعاتی که اخیراً مطرح ش��ده، این اس��ت که عرضه ۵ میلیون و 1۵0 هزار حلقه تایر خودرو 4 شرکت تولیدکننده شامل گروه صنعتی بارز، الستیک بارز 
کردستان، مجتمع صنعتی آرتاویل تایر و مجتمع صنایع الستیک یزد در بورس کاال مورد تصویب قرار گرفته است. سرمایه گذاران و سهامداران شرکت های تایرساز، 
از گذشته خواهان کشف قیمت تایر در بورس کاال بودند، زیرا زمانی که کاالیی در بورس پذیرش می شود، تابع شرایطی از قیمت گذاری می گردد. این شرایط شامل 

قیمت جهانی تایر و همچنین قیمت تمام شده تایر است و قیمت گذاری تایر در بستر بورس کاال، یک نرخ گذاری کامًا عقایی خواهد بود.
در شرایط فعلی، سهم باالیی از سود الستیک به جیب دالل ها و واسطه گران فروش این محصول می رود که همین موضوع باعث افزایش قیمت کاال برای مصرف کنندگان شده است.
در صورت عرضه تایر در بورس کاالی ایران و کاهش چشم گیر سود دالل ها، هر تایر خودرو در هر کیلو 10 تا 6۵ هزار تومان ارزان تر به دست مصرف کننده ها خواهد رسید.

 صنعت تایر در بازار سرمایه
از میان شرکت های فعال در صنعت تایر، 1۲ شرکت در بازار سرمایه پذیرش  شده اند. در جدول شماره ۳، اطاعات ۵ نماد معاماتی اصلی متعلق به شرکت های تایرساز 
پذیرش شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ارائه شده است. ارزش بازار شرکت های صنعت حدود 0/۲1 درصد از ارزش کل بازار سرمایه را تشکیل می دهد. 
میزان سهام شناور این گروه به طور متوسط ۲4/۵ درصد است. در یک سال اخیر، بازدهی گروه به طور متوسط منفی 1۲ درصد بوده است، درحالی که بورس اوراق 
بهادار تهران و فرابورس ایران در این مدت به ترتیب 6/۷ درصد و منفی ۲ درصد بازدهی را ثبت کرده اند. بتای صنعت به طور متوسط در سه سال گذشته 0/۷۷ است.
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جدول شامره 3: مقایسه رشکت های بورسی و فرابورسی در صنعت تایر

سهامدار عمدهمنادرشکت
ارزش بازار

)میلیارد تومان(
بازده یک ساله 

)درصد(
بازده سه ماهه 

)درصد(
بازده یک ماهه 

)درصد(
سهام شناور آزاد 

)درصد(
درصد 

پرداخت سود

پکرمانگروه صنعتی بارز
رشکت رسمایه گذاری نفت، گاز 

و پرتوشیمی تأمین
3,800-227/54/21610

پکویرکویر تایر
رشکت گروه مدیریت 

رسمایه گذاری امید
2,050-5150/32652

50/52/22964-1,570رشکت انرژی گسرت سیناپتایرایران تایر

پاساایران یاسا تایر و رابر
رشکت رسمایه گذاری صندوق 

بازنشستگی کشوری
1,4402321102319

مجتمع صنایع 
الستیک یزد

پیزد
رشکت مجتمع صنعتی آرتاویل 

تایر
1,750-3023/61272

جدول شامره 4: مقایسه میزان بازدهی صنعت تایر و بازدهی شاخص کل )بر حسب درصد(

1401140013991398139713961395139413931392بازدهی

1242240-826-4311636090-5شاخص صنعت

21108-428-251551878625شاخص کل

جدول شامره 5: خالصه وضعیت صنعت در دهه 1390

1391139213931394139513961397139813991400

1,2471,7291,7171,5071,9062,2103,1814,6058,85213,268مبلغ فروش )میلیارد تومان(

479545525439526549369410427575مبلغ فروش دالری )میلیون دالر(

2794084873594513365429622,3611,658سود ناخالص )میلیارد تومان(

22242824241517212712حاشیه سود کل صنعت )درصد(

2153534132543272152547212,0881,213سود عملیاتی )میلیارد تومان(

)407()188()104()71()54()67()70()55()44()43(هزینه مالی )میلیارد تومان(

1042653111482451312035741,905902سود خالص صنعت )میلیارد تومان(

1,0351,2381,5161,6941,8362,3062,7294,2758,46510,910مجموع دارایی ها )میلیارد تومان(

7457659201,1001,0781,4781,8392,6414,6807,443مجموع بدهی ها )میلیارد تومان(

2904735965947588288901,6343,7853,467حقوق صاحبان سهام )میلیارد تومان(

در جدول شماره 4، میزان بازدهی صنعت تایر و بازدهی شاخص کل در دوره های یک ساله از سال 1۳۹۲ تا سال 1401، مقایسه شده است.

برای داشتن دید بهتر نسبت به عملکرد و وضعیت مالی صنعت، اقام مهم صورت سود و زیان و ترازنامه صنعت در جدول شماره ۵ به نمایش درآمده است. مبلغ فروش 
این صنعت از حدود 1,۲۵0 میلیارد تومان در ابتدای دهه 1۳۹0 به بیش از 1۳ هزار میلیارد تومان در انتهای این دهه افزایش یافته است، اما به لحاظ دالری طی دهه 
1۳۹0 تغییر محسوسی نداشته است. تبعات قیمت گذاری دستوری در حاشیه سود صنعت نیز دیده می شود که از ۲۷ درصد در سال 1۳۹۹ به 1۲ درصد در سال 
1400 کاهش یافته است. از دالیل باال بودن حاشیه سود صنعت در سال 1۳۹۹ می توان به پایین بودن قیمت نفت و اثر مستقیم آن بر بهای تمام شده اشاره کرد. هزینه 

مالی صنعت نیز به دلیل کمبود نقدینگی، باال است و تولیدکنندگان ناچار به دریافت تسهیات مالی جهت تأمین سرمایه در گردش خود هستند.
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چه سودآوری در انتظار شرکت های صنعت خواهد بود؟
سطح تولید صنعت تایر روند تقریباً باثباتی داشته است و نسبت به سال های گذشته شاهد رشد بوده  است. بر همین اساس، پیش بینی میزان تولید شرکت های این 
صنعت با توجه به عملکرد سال های گذشته، بهره برداری از خطوط جدید تولید، گزارش های ماهانه اخیر و با در نظر گرفتن بودجه اعامی انجام شده است. سطح 
فروش شرکت های فعال در این صنعت تقریباً معادل میزان تولیدات آنها است و بر همین اساس برای پیش بینی مقدار فروش شرکت ها،  فرض شده است که موجودی  

کاالی پایان دوره برابر با موجودی ابتدای دوره  باشد.
 برای پیش بینی نرخ فروش محصوالت، روند و چگونگی تغییرات نرخ گذاری شرکت ها در سنوات اخیر مورد بررسی قرار گرفت. برای سال آینده، متوسط نرخ تسعیر دالر برابر با 
۲8 هزار تومان لحاظ شده است. با توجه به توضیحات ارائه شده، نسبت قیمت به درآمد پیشرو شرکت ها به شرح جدول شماره 6 محاسبه  شده است. مطابق با نمودار شماره 4، 
نرخ محصوالت شرکت، به صورت دستوری و توسط سازمان حمایت مصرف  کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می شود. از سال 1۳۹۷ که شاهد جهش های ارزی بوده ایم، سازمان 
مذکور افزایش نرخ ها را متناسب با رشد هزینه های تولید اعمال نکرده و همین امر موجب کاهش حاشیه سود شرکت ها شده است. آخرین افزایش نرخ در خردادماه 1401 و حدود 

۳0 درصد برای تایرهای رادیال بوده است. پیش بینی ما افزایش نرخ ۹ و 14 درصدی نسبت به میانگین فصل دوم 1401 به ترتیب برای ادامه سال جاری و سال 140۲ است.

منودار شامره 3: تغییرات مبلغ فروش و حاشیه سود صنعت
 

 
 

 صنعت سود هیحاش و فروش مبلغ راتییتغ: 3 شماره نمودار

 
 صنعت خواهد بود؟ یهاشرکتدر انتظار  یچه سودآور

بر . ستا بودهگذشته شاهد رشد  یهاسالداشته است و نسبت به  يباثبات تقریباًروند  ریتاصنعت  دیسطح تول
 یبردارگذشته، بهره یهاسالصنعت با توجه به عملكرد  نیا یهاشرکت دیتول زانیم ينیبشیاساس، پ نیهم

انجام شده است. سطح فروش  ياعالم بودجهو با در نظر گرفتن  ریماهانه اخ یهاگزارش ،تولید دیاز خطوط جد
مقدار  ينیبشیپ یاساس برا نیاست و بر هما نهآ داتیتول زانیمعادل م باًیصنعت تقر نیفعال در ا یهاشرکت

 .باشددوره  یابتدا یدوره برابر با موجود انیپا یکاال یفرض شده است که موجود ها،رکتفروش ش
مورد  ریها در سنوات اخشرکت یگذارنرخ راتییتغ ينرخ فروش محصوالت، روند و چگونگ ينیبشیپ یبرا 

با توجه  .هزار تومان لحاظ شده است 2۸دالر برابر با  ریمتوسط نرخ تسع ،ندهیسال آ یقرار گرفت. برا يبررس
 شده است.محاسبه  6 شماره شرح جدولبهها شرکت شرویبه درآمد پ متیشده، نسبت قارائه حاتیبه توض
گان کنندمصرف تیسازمان حماو توسط  یدستورصورت بهنرخ محصوالت شرکت،  ،4شماره با نمودار  مطابق

 شیافزا مذکورسازمان  م،یاهبود یارز یهاجهشکه شاهد  139۷شود. از سال يم تعیین و تولیدکنندگان
ه ها شدشرکتسود  هیامر موجب کاهش حاش نیو هم هاعمال نكرد دیتول یهانهیهزها را متناسب با رشد نرخ

ما  ينیبشیبوده است. پ الیراد یهاریتا یدرصد برا 30و حدود  1401 ماهنرخ در خرداد شیافزا نی. آخراست
 1402و سال جاری ادامه سال  یبرابه ترتیب  1401فصل دوم  نیانگینسبت به م یدرصد 14و  9نرخ  شیافزا
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منودار شامره 4: اثرات قیمت گذاری دستوری صنعت و افت سنگین اسپرد فروش و متام شده
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 شدهتمام و فروش اسپرد نیسنگ افت و صنعت یدستور گذاریقیمت اثرات: 4 شماره نمودار

 یشترینب ،یدرصد 11و  ۸3با سهم  یب( به ترتیممستقیرو غ یم)مستق دستمزدمواد و  ینههز یر،اخ یهاسالدر 
کائوچو  یر،نخ تاشامل  یددر خط تول ياند. عمده مواد مصرفدادهرا به خود اختصاص  یدتول یهاینههزسهم از 

با نفت  ،کورد یلاست جزهب مصرفي. همه مواد استکورد  یلو است یمیایيدوده، مواد ش ي،و مصنوع یعيطب
 برآوردمحصوالت  ینا یهانرخ ،1401ادامه سال  یبرا یدالر 95نفت  بینيپیش دارند و با توجه به يهمبستگ

ادامه سال  یکورد برا یلو است یمیایيدوده، مواد ش ي،و مصنوع یعيکائوچو طب یر،نخ تا یدالر یهانرخاند. شده
ادامه سال  یشده است. نرخ دالر برا بینيیشدالر پ 1،349و  1،995، 1،235، 1،995، 2،015 ،5،۷00 یببه ترت

، 2،003، 5،400 یببه ترت 1402سال  یبرا ذکرشدهمواد  یتومان در نظر گرفته شده است. نرخ دالر 2۸،000
حقوق و دستمزد  ینهشده است. هز بینيیشتومان پ 31،000دالر با نرخ دالر  1،350و  1،۸90، 1،1۷0، 1،۸90
برآورد شده  1402سال  یبرا یدرصد 30و رشد  1401سال  یبرا یدرصد 45با رشد  یزن یممستقیرغ و یممستق

 است. شدهدرصد فرض  30 معادل 1402سال برای درصد و  40 برابر با یسال جاردر است. نرخ تورم 
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در س��ال های اخیر، هزینه مواد و دستمزد )مستقیم و غیرمستقیم( به ترتیب با س��هم 8۳ و 11 درصدی، بیشترین سهم از هزینه های تولید را به خود اختصاص 
داده اند. عمده مواد مصرفی در خط تولید شامل نخ تایر، کائوچو طبیعی و مصنوعی، دوده، مواد شیمیایی و استیل کورد است. همه مواد مصرفی به جز استیل 
کورد، با نفت همبس��تگی دارند و با توجه به پیش بینی نفت ۹۵ دالری برای ادامه س��ال 1401، نرخ های این محصوالت برآورد شده اند. نرخ های دالری نخ تایر، 
کائوچو طبیعی و مصنوعی، دوده، مواد شیمیایی و استیل کورد برای ادامه سال به ترتیب ۵،۷00؛ ۲،01۵؛ 1،۹۹۵، 1،۲۳۵؛ 1،۹۹۵ و 1،۳4۹ دالر پیش بینی 
شده است. نرخ دالر برای ادامه سال ۲8،000 تومان در نظر گرفته شده است. نرخ دالری مواد ذکرشده برای سال 140۲ به ترتیب ۵،400؛ ۲،00۳؛  1،8۹0؛  
1،1۷0؛  1،8۹0 و1،۳۵0  دالر با نرخ دالر ۳1،000 تومان پیش بینی شده است. هزینه حقوق و دستمزد مستقیم و غیرمستقیم نیز با رشد 4۵ درصدی برای سال 

1401 و رشد ۳0 درصدی برای سال 140۲ برآورد شده است. نرخ تورم در سال جاری برابر با 40 درصد و برای سال 140۲ معادل ۳0 درصد فرض شده است.

نسبت قیمت به درآمد گذشته نگر صنعت و بازار در نمودار شماره ۵ نشان داده شده است. همانطورکه ماحظه می شود، با قیمت گذاری دستوری صورت گرفته در مدت 
اخیر، متوسط قیمت به درآمد صنعت از متوسط بازار فاصله گرفته است.

جدول شامره 6: کارشناسی سودآوری برخی منادهای فعال صنعت
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 فعال صنعت ینمادها يبرخ یسودآور ي: کارشناس6 هشمارجدول 

 

مالحظه همانطورکه نشان داده شده است.  5 شمارهدر نمودار  صنعت و بازارنگر گذشته به درآمد یمتنسبت ق
 فاصله بازار متوسط از صنعت درآمد به قیمت متوسط ،اخیر مدت در گرفتهصورت دستوری گذاریقیمت با د،شويم

 .است هگرفت

 
 

 نگر صنعت و بازار: مقایسه نسبت قیمت به درآمد گذشته5نمودار شماره 

منودار شامره 5: مقایسه نسبت قیمت به درآمد گذشته نگر صنعت و بازار
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 فعال صنعت ینمادها يبرخ یسودآور ي: کارشناس6 هشمارجدول 

 

مالحظه همانطورکه نشان داده شده است.  5 شمارهدر نمودار  صنعت و بازارنگر گذشته به درآمد یمتنسبت ق
 فاصله بازار متوسط از صنعت درآمد به قیمت متوسط ،اخیر مدت در گرفتهصورت دستوری گذاریقیمت با د،شويم

 .است هگرفت

 
 

 نگر صنعت و بازار: مقایسه نسبت قیمت به درآمد گذشته5نمودار شماره 
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 نتیجه گیری
در شرایط فعلی با کاهش قیمت کامودیتی ها و افزایش نرخ های دریافتی تدریجی، موقعیت سودآوری شرکت های صنعت بهبود یافته است، به گونه ای که نسبت 

P/E صنعت هم اکنون در حدود 4/4 واحد اس��ت. اما با وجود قرار گرفتن این نس��بت در یک محدوده جذاب، با توجه به باال بودن اهرم صنعت و تغییرات جزئی 

در نرخ های بهای تمام شده و فروش تحت قیمت گذاری دستوری، شاهد تغییرات اساسی در سودآوری آن خواهیم بود. همین امر موجب ناپایدار بودن شرایط 

صنعت می شود که می تواند سرمایه گذاران را با ریسک مواجه کند.

از ریس��ک های صنعت می توان به »قیمت گذاری دستوری« و »عدم افزایش به موقع نرخ های فروش توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان« 

اشاره کرد. به  دلیل همبستگی قیمت نفت با قیمت مواد اولیه، با افزایش نرخ دالر و نفت، بهای تمام شده صنعت تحت تأثیر قرار می گیرد و با توجه به ریالی بودن 

نرخ های فروش، رشد بیشتر بهای تمام شده نسبت به نرخ فروش و کاهش حاشیه سود شرکت های این صنعت را شاهد هستیم. همچنین، شرکت ها در تأمین 

سرمایه در گردش دچار مشکل هستند، به همین دلیل، وجود هزینه های مالی باال از ریسک های دیگر صنعت است.

از پتانسیل های صنعت می توان »پذیرش تایر در بورس کاال« و »نزدیک شدن قیمت تولید کنندگان به قیمت های فروش«، »آزاد شدن صادرات و فروش تایر در 

بازار های صادراتی با نرخ های باالتر« و کاهش نرخ نفت و به دنبال آن، »کاهش هزینه تولید شرکت ها« را نام برد.



نشانبورستهران
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منبع: شرکت مشاوره       عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در آبان ماه  1401
و پردازش اطالعات مالی پارت

 بازارهای مالی مکان مناسبی برای سرمایه گذاری هستند و بیشتر افراد جامعه تمایل دارند پس اندازها و ثروت خود را در این بازارها سرمایه گذاری کنند؛ اما مسئله 

اساسی، عدم آشنایی همه اقشار جامعه با این بازارها است که در بسیاری از موارد اگر به صورت شخصی اقدام به سرمایه گذاری کنند و از مشاوران مالی کمک نگیرند، 

ممکن است متحمل زیان های جبران ناپذیری شوند. البته به دلیل هزینه های نسبتاً باال، استفاده از خدمات مشاوران مالی برای مبالغ جزئی، مقرون به صرفه نخواهد بود. در این 

شرایط بهترین راه حل، استفاده از واسطه های مالی است که آنها منابع مالی خرد سرمایه گذاران را جمع آوری کرده و بعد از یک کاسه کردن آن، به منابع مالی هنگفتی دست پیدا 

می کنند و با استفاده از تخصص افراد حرفه ای و باتجربه در زمینه سرمایه گذاری، این منابع را به سمت بازارهای مالی هدایت می کنند و بهترین گزینه های سرمایه گذاری را برای 

سرمایه گذاران خود انتخاب و سود حاصله را به نسبت آورده سرمایه گذاران بین آنها تقسیم می کنند. یکی از این واسطه های مالی، صندوق های سرمایه گذاری هستند. صندوق های 

سرمایه گذاری انواع مختلفی دارند که این تنوع می تواند انواع سلیقه های سرمایه گذاری را با انواع ریسک پذیری و بازده موردانتظار پوشش دهد. صندوق های سرمایه گذاری بر 

اساس ترکیب دارایی در سه گروه صندوق های سرمایه گذاری سهامی، با درآمد ثابت و مختلط قرار می گیرند که از نظر الزامات سرمایه گذاری ابالغ شده از سوی سازمان بورس و 

اوراق بهادار، با یکدیگر تفاوت دارند. همچنین از نظر نوع سرمایه گذاری، به دو دسته صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال و صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله 

در بورس تقسیم بندی می شوند. عالوه بر صندوق های یادشده، صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نیز در بازار سرمایه ایران مشغول فعالیت هستند. در این 

گزارش، با استفاده از داده ها و اطالعات سامانه رسام، به ارائه وضعیت و عملکرد این صندوق ها که در بازار سرمایه ایران فعال هستند، پرداخته شده است.

 ترکیب و ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری در آبان ماه
طی آبان ماه 1401، کل ارزش خالص دارایی های صندوق های سرمایه گذاری تقریباً با 10۵ هزار میلیارد ریال کاهش، به مبلغی حدود ۵,84۳ هزار میلیارد ریال رسید. بیشترین 
کاهش در ارزش خالص دارایی ها مربوط به صندوق های با درآمد ثابت بوده که نسبت به ابتدای ماه، حدود ۲10 هزار میلیارد ریال معادل ۵/6 درصد کاهش یافته اند. صندوق های 
بازارگردانی نیز با بیش از ۵4 هزار میلیارد ریال افزایش معادل 8/۳ درصد، بیشترین افزایش درصدی در خالص ارزش دارایی ها را در میان صندوق های سرمایه گذاری ثبت کرده اند.
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منودار 1. تغییر ارزش خالص دارایی های صندوق ها به تفکیک نوع صندوق  )میلیارد ریال(                                                                      تا ابتدای آذر  ماه    1401

 1401 ماهآبان در یگذارهیسرما یهاصندوق عملکرد      
 پارت یمال اطالعات پردازش و مشاوره شرکت: منبع

 

 اما کنند؛ یگذارهیسرما بازارها نیا در را خود ثروت و اندازهاپس دارند لیتما جامعه افراد بیشتر و هستند یگذارهیسرما یبرا یمناسب مکان یمال یبازارها
 مشاوران از و کنند یگذارهیسرما به اقدام یشخص صورتبه موارد اگر از بسیاری در که است بازارها نیا با جامعه اقشار همه ییآشنا عدم ،یاساس مسئله

 ی،جزئ مبالغ یبرا یمال مشاوران خدمات از استفاده باال، نسبتاً یهانهیهز لیدلبه البته. دونش یریناپذجبران یهاانیز متحملممکن است  رند،ینگ کمک یمال
 از بعد و کرده یآورجمع را گذارانهیسرما خرد یمال منابع انهآ که است یمال یهاواسطه از استفاده ،حلراه نیبهتر طیشرا نیا در. بود نخواهد صرفهبهمقرون

 سمت به را منابع نیا ،یگذارهیسرما نهیزم در باتجربه و یاحرفه افراد تخصص از استفاده با و کنندپیدا می دست یهنگفت یمال منابع به ،آن کردن کاسه کی
 انهآ نیب گذارانهیسرما آورده نسبت به را حاصله سود و انتخاب خود گذارانهیسرما یبرا را یگذارهیسرما یهانهیگز نیبهتر و کنندیم تیهدا یمال یبازارها

 انواع تواندیم تنوع نیا که دارند یمختلف انواع یگذارهیسرما یهاوق. صندهستند یگذارهیسرما یهاصندوق ،یمال یهاواسطه نیا از یکی. کنندیم میتقس
گروه  بر اساس ترکیب دارایی در سه یگذارهیسرما یهاصندوق. دهد پوشش موردانتظار بازده و یریپذسکیر انواع با را یگذارهیسرما یهاقهیسل

 با بهادار، اوراق و بورس سازمان یسو شده ازابالغ یگذارهیسرما الزامات نظر از که گیرندقرار می مختلط و ثابت درآمد با ،یسهام یگذارهیسرما یهاصندوق
گذاری های سرمایهگذاری مبتنی بر صدور و ابطال و صندوقهای سرمایهگذاری، به دو دسته صندوقهمچنین از نظر نوع سرمایه. دارند تفاوت گریکدی

گذاری اختصاصی بازارگردانی نیز در بازار سرمایه ایران مشغول های سرمایههای یادشده، صندوقشوند. عالوه بر صندوقبندی میبورس تقسیممعامله در قابل
 ،هستند فعال رانیا هیسرما بازار در که هاصندوق نیا عملکرد و تیوضع ارائه به رسام، سامانه اطالعات و هاداده از استفاده با گزارش، نیا درفعالیت هستند. 

 .است شده پرداخته

 ماهآبان در یگذارهیسرما یهاصندوق هایییدارا ارزش و بیترک

 اردیلیمهزار  5،843 ی حدودمبلغ به ،کاهش الیر اردیلیمهزار  105 باتقریباً  یگذارهیسرما یهاصندوق هایییخالص دارا ارزشکل ، 1401ماه آبان طی
 معادل الیر اردیلیم هزار 210 حدود ،ماه یکه نسبت به ابتدا بوده با درآمد ثابت یهاصندوقمربوط به  هادر ارزش خالص دارایی کاهشبیشترین . رسید الیر
در خالص ارزش  درصدی بیشترین افزایشدرصد،  3/8معادل  افزایشهزار میلیارد ریال  54بیش از ا ب نیز بازارگردانی یهاصندوق. اندافتهی کاهش رصدد 6/5

 اند.گذاری ثبت کردههای سرمایهرا در میان صندوق هادارایی
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1401تا ابتدای آذر  ماه (میلیارد ریال)دارایی های صندوق ها به تفکیک نوع صندوق تغییر ارزش خالص. 1نمودار 
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نمودار ۲، روند تغییرات کل ارزش خالص دارایی های همه صندوق های س��رمایه گذاری را در طول آبان ماه 1401 بر حسب میلیارد ریال نشان می دهد. نتایج 
نشان دهنده کاهش مستمر مجموع ارزش خالص دارایی های  صندوق ها در این ماه است.

صندوق های س��رمایه گذاری مجموعاً ۲0 درصد از منابع مالی خود را در س��هام، 46 درصد را در اوراق مش��ارکت، ۳1 درصد را در سپرده های بانکی و وجه نقد و 
حدود ۳ درصد را در سایر دارایی ها، سرمایه گذاری کرده اند. در نمودار ۳، ترکیب دارایی های تحت مدیریت صندوق های سرمایه گذاری نشان داده  شده است.
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منودار 2. ارزش خالص دارایی های متامی صندوق ها )میلیارد ریال(                                                                                        تا ابتدای آذر  ماه  1401

 نشان ریال میلیارد حسب بر 1401ه مادر طول آبان را گذاریسرمایه هایصندوق های همهدارایی خالص ارزشتغییرات کل  روند ،2 نمودار
 .استماه  اینها در صندوق هایمجموع ارزش خالص دارایی ستمرکاهش م دهندهنشان نتایج. دهدمی

 

 
 یبانک یهاسپرده در را درصد 31 مشارکت، اوراق در را درصد 46 سهام، در را خود منابع مالی از درصد 20 مجموعاً یگذارهیسرما یهاصندوق

 یهاصندوق تیردیم تحت یهاییدارا بیترک ،3 نمودار در. اندکرده یگذارهیسرما ها،ییدارا ریسا در را درصد 3 حدود و نقد وجه و
 .است شده داده نشان یگذارهیسرما
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1401تا ابتدای آذرماه (درصد)ترکیب دارایی های تحت مدیریت صندوق های سرمایه گذاری . ۳نمودار 

 نشان ریال میلیارد حسب بر 1401ه مادر طول آبان را گذاریسرمایه هایصندوق های همهدارایی خالص ارزشتغییرات کل  روند ،2 نمودار
 .استماه  اینها در صندوق هایمجموع ارزش خالص دارایی ستمرکاهش م دهندهنشان نتایج. دهدمی
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شـماره 208

 بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری
در جداول 1 تا 4، صندوق های سرمایه گذاری با بیشترین بازدهی در هر گروه از صندوق های با درآمد ثابت، سهامی، مختلط و قابل معامله در بورس ارائه شده است. 
از بین صندوق های با درآمد ثابت، صندوق »توسعه سرمایه نیکی« بیشترین بازدهی را کسب کرده است. بازدهی این صندوق در آبان ماه 1401 برابر با ۳/۳۲ درصد و 

بازدهی یک ساله آن معادل 1۲/0 درصد بوده است. صندوق »گنجینه الماس بیمه دی« نیز با فاصله اندکی در مقام دوم قرار گرفته است.

در آبان ماه 1401، صندوق های سهامی وضعیت بهتری نسبت به ماه های گذشته ثبت کرده اند. صندوق سرمایه گذاری »آهنگ سهام کیان« با 1۲/1 درصد، باالترین 
بازدهی را در میان صندوق های سهامی کسب کرده است. این بازدهی در حالی به دست آمده که بازدهی یک سال اخیر این صندوق معادل ۹/۵ درصد است.

صندوق »مشترک نیکی گس��تران« با بازدهی ۷/1 درصدی در آبان ماه 1401، بیشترین بازدهی را در میان صندوق های مختلط داشته است. بازدهی یک 
سال گذشته این صندوق ۳/1 درصد بوده است.

طی آبان ماه 1401، صندوق دولتی »پاالیشی یکم« با بازدهی 1۷/۳ درصدی، بهترین عملکرد را در میان صندوق های قابل معامله در بورس داشته است. این بازدهی 
نتیجه ی رشد ارزش خالص دارایی ها بوده و به معنی افزایش قیمت نمی باشد. قیمت معاماتی این صندوق دولتی در آبان ماه حدود ۲۲/۵ درصد افزایش داشته است.

جدول 1: پربازده ترین صندوق های با درآمد ثابت

بازده سال منتهی به 30 آبان )درصد(بازده آبان )درصد(نام صندوقردیف

3/3212/0توسعه سرمایه نیکی1

3/2619/4گنجینه الماس بیمه دی2

3/1815/9یکم کارگزاری بانک کشاورزی3

جدول 3: پربازده ترین صندوق های مختلط

بازده سال منتهی به 30 آبان )درصد(بازده آبان )درصد(نام صندوقردیف

7/13/1مشرتک نیکی گسرتان1

5/89/4مشرتک کوثر2

5/613/2توسعه ممتاز3

جدول 4: پربازده ترین صندوق های قابل معامله در بورس

بازده سال منتهی به 30 آبان )درصد(بازده آبان )درصد(نام صندوقردیف

17/355/4پاالیشی یکم1

10/612/4فراز داریک2

10/49/1تجارت شاخصی کاردان3

جدول 2: پربازده ترین صندوق های سهامی

بازده سال منتهی به 30 آبان )درصد(بازده آبان )درصد(نام صندوقردیف

12/19/5آهنگ سهام کیان1

11/64/3مشرتک صبا2

10/50/7بانک توسعه تعاون3
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در بخش بعدی، میانگین بازده صندوق های سهامی با بازده شاخص  کل بورس و شاخص کل فرابورس طی آبان ماه 1401 مقایسه شده است. همانطورکه در نمودار 4 مشاهده 
می شود، صندوق های سهامی در مقایسه با شاخص کل بورس، عملکرد ضعیف تری داشته اند، اما نسبت به شاخص کل فرابورس، بازدهی بهتری را به ثبت رسانده اند.

 وضعیت ورود و خروج نقدینگی در صندوق های سرمایه گذاری
طی آبان ماه 1401، ورود پول به کل صندوق ها )به واسطه صدور واحدهای سرمایه گذاری( حدود 6۲۲ هزار میلیارد ریال و خروج پول از آنها )به واسطه ابطال واحدهای 
سرمایه گذاری( نیز تقریباً 8۵6 هزار میلیارد ریال بوده است. بنابراین، خالص خروج سرمایه  از کل صندوق های سرمایه گذاری حدود ۲۳4 هزار میلیارد ریال بوده است. این 
ماه، سومین ماه متوالی در سال جاری است که خالص ورود و خروج نقدینگی در صندوق ها، منفی بوده است. بیشترین خالص ورود پول به صندوق های سرمایه گذاری 
حدود  1۵ هزار میلیارد ریال و مربوط به صندوق های بازارگردانی و بیشترین خالص خروج پول از آنها تقریباً ۲41 هزار میلیارد ریال و مربوط به صندوق های با درآمد ثابت 

بوده است. نمودار ۵ ورود پول به کل صندوق ها و خروج پول از آنها را به واسطه صدور یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی آبان ماه 1401 نشان می دهد.
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منودار4.  مقایسه بازده صندوق های سهامی با بازده بورس  و فرابورس)درصد(                                                                 تا ابتدای آذر  ماه  1401

 .است شده مقایسه 1401 ماهآبان طی فرابورس کل شاخص و بورس کل شاخص بازده با سهامی هایصندوق بازده میانگین ،دیبع بخش در
 نسبت بهاما  ،اندتری داشتهعملکرد ضعیف ،بورسکل شاخص  در مقایسه باسهامی  هایصندوق شود،مشاهده می 4همانطورکه در نمودار 

 .اندرا به ثبت رسانده یبهتربازدهی  ،فرابورسکل شاخص 

 

 یگذارهیسرما یهاصندوق در ینگدینق خروج و ورود تیوضع
 آنها از پول خروج و الیر اردیلیمهزار  622 حدود( یگذارهیسرما یواحدها صدور واسطهبه) هاصندوق کل به پول ورود، 1401 ماهآبان یط
 یهاصندوقکل  از هیسرما خروج خالص بنابراین، .است بوده الیر اردیلیمهزار  856 تقریباً نیز (یگذارهیسرما یواحدها ابطال واسطهبه)

در خالص ورود و خروج نقدینگی است که در سال جاری  ماه متوالی سومینماه،  این .است بوده الیر اردیلیم هزار 234 حدودی گذارهیسرما
های صندوق به مربوطو  الیر اردیلیم هزار 15 ی حدودگذارهیسرما یهاصندوق به پول ورود خالص نیشتریب منفی بوده است. ها،وقصند

 ورود 5 نموداربوده است.  های با درآمد ثابتبه صندوقو مربوط  میلیارد ریالهزار  241از آنها تقریباً خروج پول خالص و بیشترین  بازارگردانی
 .دهدیم نشان 1401 ماهآبان یط گذاریواسطه صدور یا ابطال واحدهای سرمایهبه را اآنه از پول خروج و هاصندوق کل به پول
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1401تا ابتدای آذر ماه  (درصد)مقایسه بازده صندوق های سهامی با بازده بورس و فرابورس . 4نمودار

میانگین بازده صندوق های سهامیبازده بورسبازده فرابورس
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1401تا ابتدای آذر ماه (میلیارد ریال)سرمایه گذاری صندوق هاینمودار میله ای ورود و خروج جریان نقد در . ۵نمودار 

سهامیمختلطبا درآمد ثابتقابل معاملهکل صندوق ها  بازارگردانی

                                                           منودار  5 .  منودار میله ای ورود و خروج  جریان نقد در صندوق های رسمایه گذاری )میلیارد ریال(                                                       تا ابتدای آذر  ماه 1401

 .است شده مقایسه 1401 ماهآبان طی فرابورس کل شاخص و بورس کل شاخص بازده با سهامی هایصندوق بازده میانگین ،دیبع بخش در
 نسبت بهاما  ،اندتری داشتهعملکرد ضعیف ،بورسکل شاخص  در مقایسه باسهامی  هایصندوق شود،مشاهده می 4همانطورکه در نمودار 

 .اندرا به ثبت رسانده یبهتربازدهی  ،فرابورسکل شاخص 

 

 یگذارهیسرما یهاصندوق در ینگدینق خروج و ورود تیوضع
 آنها از پول خروج و الیر اردیلیمهزار  622 حدود( یگذارهیسرما یواحدها صدور واسطهبه) هاصندوق کل به پول ورود، 1401 ماهآبان یط
 یهاصندوقکل  از هیسرما خروج خالص بنابراین، .است بوده الیر اردیلیمهزار  856 تقریباً نیز (یگذارهیسرما یواحدها ابطال واسطهبه)

در خالص ورود و خروج نقدینگی است که در سال جاری  ماه متوالی سومینماه،  این .است بوده الیر اردیلیم هزار 234 حدودی گذارهیسرما
های صندوق به مربوطو  الیر اردیلیم هزار 15 ی حدودگذارهیسرما یهاصندوق به پول ورود خالص نیشتریب منفی بوده است. ها،وقصند

 ورود 5 نموداربوده است.  های با درآمد ثابتبه صندوقو مربوط  میلیارد ریالهزار  241از آنها تقریباً خروج پول خالص و بیشترین  بازارگردانی
 .دهدیم نشان 1401 ماهآبان یط گذاریواسطه صدور یا ابطال واحدهای سرمایهبه را اآنه از پول خروج و هاصندوق کل به پول
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1401تا ابتدای آذر ماه (میلیارد ریال)سرمایه گذاری صندوق هاینمودار میله ای ورود و خروج جریان نقد در . ۵نمودار 

سهامیمختلطبا درآمد ثابتقابل معاملهکل صندوق ها  بازارگردانی

 .است شده مقایسه 1401 ماهآبان طی فرابورس کل شاخص و بورس کل شاخص بازده با سهامی هایصندوق بازده میانگین ،دیبع بخش در
 نسبت بهاما  ،اندتری داشتهعملکرد ضعیف ،بورسکل شاخص  در مقایسه باسهامی  هایصندوق شود،مشاهده می 4همانطورکه در نمودار 

 .اندرا به ثبت رسانده یبهتربازدهی  ،فرابورسکل شاخص 

 

 یگذارهیسرما یهاصندوق در ینگدینق خروج و ورود تیوضع
 آنها از پول خروج و الیر اردیلیمهزار  622 حدود( یگذارهیسرما یواحدها صدور واسطهبه) هاصندوق کل به پول ورود، 1401 ماهآبان یط
 یهاصندوقکل  از هیسرما خروج خالص بنابراین، .است بوده الیر اردیلیمهزار  856 تقریباً نیز (یگذارهیسرما یواحدها ابطال واسطهبه)

در خالص ورود و خروج نقدینگی است که در سال جاری  ماه متوالی سومینماه،  این .است بوده الیر اردیلیم هزار 234 حدودی گذارهیسرما
های صندوق به مربوطو  الیر اردیلیم هزار 15 ی حدودگذارهیسرما یهاصندوق به پول ورود خالص نیشتریب منفی بوده است. ها،وقصند

 ورود 5 نموداربوده است.  های با درآمد ثابتبه صندوقو مربوط  میلیارد ریالهزار  241از آنها تقریباً خروج پول خالص و بیشترین  بازارگردانی
 .دهدیم نشان 1401 ماهآبان یط گذاریواسطه صدور یا ابطال واحدهای سرمایهبه را اآنه از پول خروج و هاصندوق کل به پول
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1401تا ابتدای آذر ماه (میلیارد ریال)سرمایه گذاری صندوق هاینمودار میله ای ورود و خروج جریان نقد در . ۵نمودار 
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چهره هاي بازار سرمايه

آبان مـاه 441401
شـماره 208

عضو اسبق هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد

الزم است بازاری برای سرمایه گذاران نهادی تشکیل شود

 ماهنامه »بورس« دراین ش��ماره به سراغ یکی دیگر از چهره های بازار سرمایه رفته است که تجربه 10 سال عضویت در هیئت  مدیره 

س��ازمان بورس و اوراق بهادار را دارد. قاسم محسنی که به موجب این انتصاب به مدت 8 س��ال معاونت نظارت بر نهادهای مالی و 2 

سال ریاست کمیته برنامه ریزی، سیاستگذاری و مدیریت ریسک را در سازمان عهده دار بوده و در ادامه در شورای عالی بورس و اوراق بهادار 

نیز اگرچه برای مدتی کوتاه حضور داشته است، در حال حاضر مدیرعامل شرکت رتبه بندی اعتباری برهان، به عنوان اولین شرکت رتبه بندی 

داخلی ثبت شده در ایران است.

عضو اس��بق هیئت مدیره س��ازمان بورس و اوراق بهادار در این گفتگو از دستاوردهای این س��ازمان در دوران فعالیت خود می گوید و با ارائه 

پیش��نهاداتی به س��ازمان بورس و اوراق بهادار معتقد اس��ت که باید امکان س��رمایه گذاری نهادی با قوانین و مقررات تسهیل شده در بازار 

سرمایه فراهم شود و الزم است س��ازمان بورس و اوراق بهادار مشابه بسیاری از کشورها، بازاری تشکیل دهد که فقط سرمایه گذاران نهادی 

اجازه ی فعالیت در آن را داشته باشند. وی معتقد است سرمایه گذاران نهادی به واسطه آشنایی با اصول سرمایه گذاری و برخورداری از قدرت 

چانه زنی، نیاز چندانی به حمایت س��ازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر ندارند، البته وی خاطر نش��ان کرد که این سرمایه گذاران 

جهت فعالیت خود به شفافیت اطالعاتی نیاز دارند که در این امر شرکت های رتبه بندی اعتباری می توانند نقش حائز اهمیتی داشته باشند.

در ادامه می توانید مشروح آنچه در این گفتگو مطرح شده است را مطالعه بفرمایید.

عضو هیئت تحریریه
مریم نبی پور
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چهره هاي بازار سرمايه

   آق��ای دکت��ر محس��نی لطف��اً در ابتدا از 

س��ال های حض��ور خ��ود در هیئت مدی��ره 

س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار برایم��ان 

بگویید...

 پ��س از تصویب قان��ون ب��ازار اوراق بهادار 

جدید در س��ال 1۳84، اعضای هیئت مدیره 

س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار نی��ز در 

اردیبهشت ماه سال 1۳8۵ مشخص شدند که 

بنده هم به عن��وان یکی از ای��ن اعضا انتخاب 

ش��دم. ازآنجاکه طبق قان��ون، اعضای هیئت 

مدیره س��ازمان بورس و اوراق بهادار موظف اند 

که به صورت تمام وقت در آن س��ازمان اشتغال 

داشته باشند معاونت نظارت بر نهادهای مالی 

به بنده سپرده شد. همانطورکه می دانید امکان 

عضوی��ت در هیئت مدی��ره س��ازمان به صورت 

متوالی، ۲ دوره ۵ س��اله اس��ت و بنده از سال 

1۳8۵ تا 1۳۹۵ برای ۲ دوره ۵ ساله )جمعاً 10 

سال( در این سمت مشغول به خدمت بودم که 

8 سال از آن به عنوان معاون نظارت بر نهادهای 

مالی و ۲ س��ال آخر یعنی س��ال های 1۳۹4 و 

1۳۹۵ هم به عنوان رئیس کمیته ی برنامه ریزی، 

سیاس��ت گذاری و مدیریت ریسک در سازمان 

بورس و اوراق بهادار انجام وظیفه کردم.

   از مهم تری��ن اقدام��ات س��ازمان بورس و 

اوراق بهادار در آن س��ال ها و نقش ش��ما در 

تحقق آنها بفرمایید.

 پیش از تأس��یس س��ازمان ب��ورس و اوراق 

بهادار، س��ازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار 

تهران طب��ق قانونی که س��ال 1۳4۵ تصویب 

شده بود، فعالیت داشت. بر اساس این قانون، 

صرفاً شرکت های کارگزاری تأسیس شده بودند 

و تمام مقررات نیز مربوط به کارگزاران بود.

زمانی که س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار طبق 

قانون جدید تشکیل شد، بنده به عنوان معاون 

نظ��ارت بر نهاده��ای مالی آن مش��غول به کار 

ش��دم. همانطورکه از نام این معاونت مشخص 

اس��ت، مس��ئولیت نظارت بر تمامی نهادهای 

مالی بر عهده ی این معاونت گذاشته شده بود.

برای نظارت بر نهادهای مال��ی، ابتدا الزم بود 

که این نهادها تش��کیل و مقررات فعالیت آنها 

تنظیم ش��ود تا آن گاه نوبت به نظارت برسد. در 

رابطه با نظارت ابتدا الزم است کلمه ی نظارت را 

تفسیر کنیم، در اینجا منظور، نظارت بر رعایت 

مقررات است و مقررات مرتبط با نهادهای مالی 

را می توان به دو بخش تقس��یم کرد؛ بخش اول 

عبارت است از حداقل  شرایطی که نهاد مالی 

برای تصدی به مأموریت خود باید آنها را احراز 

کند که مواردی چون حداقل سرمایه، حداقل 

نیروی انسانی، نظام های کنترل داخلی که باید 

تعبیه ش��وند و ... را شامل می شود. بخش دوم 

نیز مقرراتی است که حین انجام کار الزم است 

رعایت ش��ود، مواردی چون حداقل اطاعاتی 

ک��ه نهاد مالی باید از مش��تری اخذ و ثبت کند 

یا این موضوع که یک مش��اور س��رمایه گذاری 

در هنگام مشاوره برای سرمایه گذاری باید چه 

مواردی را در خصوص درخواست کننده مشاوره 

بررسی کند.

یک نهاد ناظر ب��رای اطمینان از اینکه مقررات 

به درستی اجرا می شوند یا خیر، نیاز به دریافت 

اطاع��ات دارد. در این خص��وص گاهی نهاد 

ناظ��ر باید بتواند به طور مس��تقیم فعالیت یک 

نهاد مالی را مشاهده کند که این امر از طریق 

بازدید یا بازرس��ی حضوری صورت می پذیرد، 

گاهی نیز نهاد مالی باید برای اطاع نهاد ناظر 

گزارش ه��ای وی��ژه ای تهیه ک��رده و در مقاطع 

زمانی معینی به نهاد ناظر ارس��ال کند یا برای 

امکان پذیر کردن نظارت عمومی، به عموم افشا 

نماید. از طرفی چنانچه از اطاعات منتشر شده 

به یکی از روش های یادش��ده، نقض مقرراتی 

کشف شود، الزم است به این تخلفات رسیدگی 

شود؛ بنابراین به تشریفات رسیدگی به تخلفات 

نیاز است و باید مراجعی برای رسیدگی بدوی و 

تجدید نظر تشکیل شود.

یک نهاد ناظر برای اطمینان از 

اینکه مقررات به درس��تی اجرا 

می شوند یا خیر، نیاز به دریافت 

اطالعات دارد. در این خصوص 

گاهی نه��اد ناظر بای��د بتواند 

به طور مس��تقیم فعالیت یک 

نهاد مالی را مشاهده کند که این 

امر از طریق بازدید یا بازرس��ی 

حض��وری ص��ورت می پذی��رد، 

گاهی نیز نه��اد مالی باید برای 

اط��الع نهاد ناظ��ر گزارش های 

ویژه ای تهی��ه کرده و در مقاطع 

زمانی معینی به نهاد ناظر ارسال 

کند یا ب��رای امکان پذیر کردن 

نظارت عمومی، به عموم افش��ا 

نماید.
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ما در ابتدا به تهیه مقررات تأس��یس و فعالیت 

ش��رکت های تأمی��ن س��رمایه، صندوق  ه��ای 

س��رمایه گذاری، ش��رکت های س��بدگردان، 

ش��رکت های پردازش اطاعات مالی و هر نهاد 

مالی که در قانون بازار اوراق بهادار قید ش��ده 

بود پرداختیم. در این مدت همچنین در زمینه 

طراحی و پیاده س��ازی نرم افزاره��ای مرتبط با 

فعالیت و نظارت بر نهادهای مالی نیز اقدامات 

قابل توجهی صورت گرفت. برخی از نهادهای 

مالی، اصواًل بدون ایجاد نرم افزارهای عملیاتی 

و نظارتی امکان شکل گیری نداشتند یا حداقل 

ما اجازه نمی دادیم که تش��کیل شوند، مثًا در 

صندوق ه��ای س��رمایه گذاری در اوراق بهادار 

الزم بود که خالص ارزش دارایی های هر واحد 

س��رمایه گذاری در پایان روز محاسبه شود و در 

مورد صندوق ه��ای قابل معامله، خالص ارزش 

دارایی ه��ا باید ه��ر دو دقیقه یکبار محاس��به 

می گردید.

همچنین، متولی صن��دوق باید مرتبًا بر صدور 

و ابطال واحدهای سرمایه گذاری و دریافت ها 

و پرداخت ه��ا، نظارت می ک��رد و ازآنجاکه این 

عملیات بدون وجود ی��ک نرم افزار مخصوص، 

امکان پذیر نبود، طراحی و پیاده سازی نرم افزار 

صندوق های س��رمایه گذاری در اوراق بهادار، 

به عهده شرکت های فعال در تولید نرم افزار که 

در بازار سرمایه سابقه فعالیت داشتند گذاشته 

ش��د، به طوری ک��ه نرم افزاره��ای الزم، قبل از 

تأس��یس صندوق ها، طراحی، پیاده س��ازی و 

تس��ت ش��ده بود. بعدها نیز نرم افزار نظارت بر 

صندوق های سرمایه گذاری طراحی و پیاده شد 

که ش��امل اطاعات جامع تمام صندوق ها بود 

و نظارت برخط سازمان بورس و اوراق بهادار بر 

این صندوق ها را عمل��ی می کرد. در خصوص 

نظارت بر کارگزاران نیز نرم افزار ُسکنا که برای 

کنترل میزان بدهی کارگ��زاران و جلوگیری از 

استفاده کارگزاران از وجوهی که مشتریان نزد 

آنها به امانت گذاشته بودند، طراحی و اجرا شد.

در دوران مس��ئولیت اینجان��ب به عنوان عضو 

هیئ��ت مدی��ره و معاون نظ��ارت ب��ر نهادهای 

مالی، مقررات تأس��یس و فعالیت شرکت های 

رتبه بندی نیز تدوین ش��ده ب��ود اما تصویب آن 

بعد از دوره مدیریت اینجانب صورت پذیرفت و 

تنها تدوین مقررات صندوق های بازنشستگی 

باق��ی مان��ده بود ک��ه آن ه��م ازآنجاک��ه برای 

تأسیس این نوع صندوق ها، به یکسری قوانین 

مالیاتی مکمل و تس��هیل کننده نیاز است، به 

دلیل تصویب نش��دن این مق��ررات، هنوز نیز 

تأسیس نشده اند. گفتنی است در میان انواع 

مختلف صندوق های سرمایه گذاری، مقررات 

صندوق ه��ای س��رمایه گذاری در اوراق بهادار 

)شامل س��رمایه گذاری در س��هام، در اوراق با 

درآمد ثاب��ت و مختل��ط(، صندوق ه��ای قابل 

معامله، صندوق های شاخصی، صندوق های 

زمین و ساختمان و صندوق های پروژه در دوره 

مدیریت اینجانب تدوین و تصویب شد.

بنده تقریبًا در دو س��ال پایانی فعالیت خود در 

سازمان بورس و اوراق بهادار ریاست کمیته ی 

برنامه ری��زی، سیاس��ت گذاری و مدیری��ت 

ریس��ک را بر عهده داشتم و با کمک واحدهای 

س��ازمان بورس و اوراق بهادار، تم��ام برنامه ها 

و ریس��ک های مربوط به هر واح��د را جداگانه 

تهی��ه و تنظیم کردیم و ازآنجاک��ه این برنامه ها 

زمان بندی داشتند، بر فعالیتشان در راستای 

برنامه تعیین ش��ده  هر واحد، نظارت داشتیم. 

ناگفته نماند که این برنامه ها ش��امل ش��رکت 

سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 

و تمامی بورس ها هم می شد.

    آق��ای دکتر، طرح اولی��ه قانون حاکمیت 

ش��رکتی در س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 

توسط شما تهیه و تدوین شده بود، لطفاً در 

این خصوص بیشتر برایمان توضیح دهید.

 ما طرح اولی��ه نظام حاکمیت ش��رکتی در 

سازمان بورس و اوراق بهادار را در زمان ریاست 

در دو سال پایانی فعالیت خود 

در سازمان بورس و اوراق بهادار 

ریاس��ت کمیته ی برنامه ریزی، 

سیاس��ت گذاری و مدیری��ت 

ریس��ک را بر عهده داشتم و با 

کمک واحدهای سازمان بورس 

و اوراق به��ادار، تمام برنامه ها و 

ریسک های مربوط به هر واحد 

را جداگانه تهیه و تنظیم کردیم و 

ازآنجاکه این برنامه ها زمان بندی 

داش��تند، ب��ر فعالیتش��ان در 

راس��تای برنامه تعیین شده  هر 

واحد، نظارت داشتیم.
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آقای دکتر فطانت فرد که نظرشان درباره اجرای 

اصول حاکمیت شرکتی بسیار مثبت بود، تهیه 

و تدوین کردیم. نظام حاکمیت ش��رکتی برای 

تصمیم گی��ری و اقدام مدیران ش��رکت ها یک 

چهارچوب تعیین می کند و به همین دلیل است 

که احتمال می رود با مقاوم��ت مدیران مواجه 

ش��ود. هرچن��د نظ��ام حاکمیت ش��رکتی در 

سال های 1۳۹8-1۳۹۷ توسط سازمان بورس 

و اوراق بهادار، بیمه مرک��زی و بانک مرکزی به 

ترتیب برای شرکت های پذیرش شده در بورس 

اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، شرکت های 

بیمه و بانک ها و مؤسسات اعتباری الزم االجرا 

ش��د اما این مق��ررات در عمل آن ط��ور که باید 

عمیقاً اجرا نشده و بیشتر به شکل صوری رعایت 

می ش��ود؛ یعن��ی اگرچه کمیته های ریس��ک، 

کنترل داخلی، انتصابات، جبران خدمات و ... 

تشکیل می شوند، اما خروجی ملموسی ندارند.

س��ازمان بورس و اوراق بهادار الزم اس��ت تمام 

جوان��ب فرهنگی، آموزش��ی، اجتماعی و... را 

برای اجرای اصول حاکمیت ش��رکتی در نظر 

بگیرد و برایش��ان برنامه داش��ته باشد. به  نظر 

بنده سازمان بورس و اوراق بهادار می تواند این 

مقررات را به طور صحیح و واقعی پیاده س��ازی 

کند و بدون ش��ک بعدها همگان از اجرای این 

قانون خرسند خواهند شد.

    به عنوان فردی که سابقه حضور فعال در 

بازار س��رمایه )ش��ورای عالی بورس و اوراق 

بهادار، سازمان بورس و اوراق بهادار و ...( را 

در رزومه امور اجرایی خود دارد، به سازمان 

بورس و اوراق بهادار به عن��وان نهاد ناظر و 

قانون گذار در راستای بهبود هر چه بیشتر 

در این حوزه چه پیشنهادهایی دارید؟

 بن��ده ب��ه س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 

پیشنهاد می کنم که مشابه بسیاری از کشورها، 

امکان سرمایه گذاری نهادی با قوانین و مقررات 

تسهیل شده را فراهم کند و بازاری تشکیل دهد 

که فقط سرمایه گذاران نهادی اجازه ی فعالیت 

در آن را داشته باشند. منظور از سرمایه گذاران 

نهادی، آن دسته از سرمایه گذاران هستند که 

در خصوص اصول س��رمایه گذاری آگاهی الزم 

دارند و یا به میزان عمده سرمایه گذاری می کنند 

و برای آنها به صرفه است که متخصصان آشنا به 

اصول س��رمایه گذاری را اس��تخدام کنند. این 

گروه از سرمایه گذاران، به دلیل منابع عمده ای 

که به س��رمایه گذاری اختصاص می دهند، از 

ق��درت چانه زنی کافی ب��رای حمایت از منافع 

خود برخوردارند و به واس��طه همین آشنایی با 

اصول س��رمایه گذاری و ق��درت چانه زنی، نیاز 

چندانی به حمایت سازمان بورس و اوراق بهادار 

به عن��وان نه��اد ناظ��ر ندارن��د. ش��رکت های 

سرمایه گذاری، بیمه ها، بانک ها، هلدینگ ها، 

صندوق های سرمایه گذاری و سبدگردان ها، از 

جمله سرمایه گذاران نهادی محسوب می شوند. 

البته این دسته از سرمایه گذاران، همچنان به 

شفافیت اطاعاتی نیاز دارند و رتبه بندی اوراق 

بهادار و شرکت ها نیز یکی از اطاعاتی است که 

ب��رای تصمیم گیری خ��ود به آن نی��از خواهند 

داشت.

در م��ورد صندوق های ب��ا درآمد ثاب��ت که مورد 

استقبال عموم مردم قرار گرفته  است نیز پیشنهاد 

می کنم قانونی وضع شود که به موجب آن پرتفوی 

صندوق  های س��رمایه گذاری با ترکیب متنوعی 

چیده  شود، زیرا اگر برای آن دسته از صندوق های 

سرمایه گذاری که دارای پرتفوی  متمرکز بر نوع 

خاصی از اوراق هس��تند یا س��پرده های خود را 

در یک یا دو بان��ک متمرکز کرده ان��د، نکول در 

ای��ن اوراق رخ دهد یا بان��ک نتواند در موقع نیاز 

س��پرده ها را نقد کند، حتمًا س��رمایه گذاران در 

صندوق ها متضرر خواهند شد.

    همچنین به واسطه حضور دیرینه ای که 

در این بازار داش��ته اید، چ��ه نقطه نظراتی 

جهت بهبود عملکرد این سازمان دارید؟

بن��ده به س��ازمان ب��ورس و اوراق 

به��ادار پیش��نهاد می کن��م که 

مشابه بسیاری از کشورها، امکان 

س��رمایه گذاری نهادی با قوانین 

و مقررات تسهیل ش��ده را فراهم 

کند و بازاری تشکیل دهد که فقط 

س��رمایه گذاران نهادی اجازه ی 

فعالیت در آن را داشته باشند.
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 با توجه به گستردگی فعالیت های سازمان 

بورس و اوراق بهادار و افزایش امور اجرایی این 

سازمان، پیش��نهاد می کنم که اعضای هیئت 

مدی��ره در قال��ب کمیته های��ی در بخش های 

مختلف حضور داش��ته باشند، هر عضو هیئت 

مدی��ره حوزه ی خاص��ی را نظ��ارت کند و عضو 

کمیته های مربوط به همان حوزه باش��د که در 

اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار هم این 

موضوع قید ش��ده است. بهتر اس��ت اعضای 

هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار وارد 

امور اجرایی نشوند و به فعالیت اصلی خود که 

هدای��ت س��ازمان و تصمیم گی��ری در م��ورد 

اس��تراتژی ها و تصویب مقررات جدید اس��ت 

بپردازند که باعث سرعت بخشیدن به امور هم 

می شود.

پیش��نهاد بع��دی بن��ده، تبدی��ل واح��د مرکز 

پژوهش، توسعه و مطالعات اسامی به معاونت 

پژوهش، توس��عه و مطالعات اس��امی است، 

زیرا آن حوزه جای کار بس��یاری دارد و مقررات 

بس��یاری نیز وج��ود دارد که نیاز ب��ه اصاح و 

به روزرسانی دارند.

همچنین بحث برنامه ریزی و سیاس��ت گذاری 

مغفول مانده است. متأس��فانه سازمان بورس 

و اوراق بهادار، برنامه منس��جمی در راس��تای 

پیش��برد اهداف و سیاس��ت هایش ن��دارد، در 

حالی که اگر نقش��ه راه وجود داش��ته باش��د، 

کارکن��ان و مدی��ران هم ب��رای رس��یدن به آن 

هدف، تاش می کنند. همانطور که می دانید، 

سازمان های بورس  س��ایر کشورها، نوعًا دارای 

برنامه های اس��تراتژیک مفصل و منس��جمی 

هستند.

  جنابعالی تجربه عضویت در شورای عالی 

بورس و اوراق بهادار را هم داشته اید که البته 

بعد از مدت کوتاهی از آن استعفا داده اید، 

در صورت تمایل در این خصوص هم برایمان 

صحبت کنید.

 بله بنده م��دت کوتاهی در ش��ورای عالی 

ب��ورس حضور داش��تم، اما ازآنجاک��ه همزمان 

عضوی از یک نهاد مالی تحت نظارت سازمان 

ب��ورس و اوراق به��ادار ه��م ب��ودم )به عن��وان 

مدیرعامل ش��رکت رتبه بندی برهان(، به نظرم 

عضویت در این شورا که ناظر بر عملکرد سازمان 

بورس و اوراق بهادار است صحیح نمی آمد؛ به 

همی��ن دلی��ل اگرچ��ه از نظ��ر قانون��ی برایم 

محدودیت��ی نداش��ت، اما ترجی��ح دادم که از 

عضویت در شورای عالی بورس استعفا بدهم.

    به عن��وان مدیرعامل ش��رکت رتبه بندی 

برهان لطفاً در مورد شرکت های رتبه بندی 

بیش��تر برایم��ان بگویی��د ت��ا خوانندگان 

ماهنامه با فعالیت های کنونی ش��ما آش��نا 

شوند.

 ش��رکت های رتبه بندی اعتب��اری زیر نظر 

س��ازمان بورس و اوراق بهادار هستند و به طور 

کل��ی در حوزه ب��ازار س��رمایه، بان��ک و بیمه ، 

همچنین رتبه بندی بازرگان��ان در همکاری با 

وزارت صنعت، معدن و تجارت )به دلیل قوانین 

و مقرراتی که در حوزه ی مرتبط تصویب شده( 

فعالیت دارن��د، بنابراین  ح��وزه ی فعالیت این 

ش��رکت ها صرف��ًا مح��دود به ب��ازار س��رمایه و 

رتبه بندی اعتباری نیست و شامل هر رتبه بندی 

و درجه بندی دیگری نیز می ش��ود، برای مثال 

ش��رکت های رتبه بندی می توانند در زمینه ی 

رتبه بن��دی ش��رکت ها از نظ��ر رعای��ت اصول 

حاکمیت ش��رکتی فعالیت داش��ته باشند که 

اتفاقًا در این زمینه شیوه نامه الزم را هم آماده و 

تصویب کرده ایم، در حال حاض��ر نیز در مورد 

درجه بندی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری 

ب��ر اس��اس ش��یوه نامه ای ک��ه تهی��ه و تنظیم 

کرده ایم، فعالیت داریم.

رتبه بن��دی و درجه بندی ه��ای مختلفی وجود 

دارد که در موقعیت هایی متفاوت مورد استفاده 

قرار می گیرند. این رتبه بندی و درجه بندی ها 

در ب��ازار س��رمایه ب��ه تصمیم گی��ری بهت��ر 

پیش��نهاد بعدی بنده، تبدیل 

واح��د مرکز پژوهش، توس��عه و 

مطالعات اس��المی ب��ه معاونت 

پژوه��ش، توس��عه و مطالعات 

اس��المی اس��ت، زیرا آن حوزه 

جای کار بسیاری دارد و مقررات 

بس��یاری نیز وجود دارد که نیاز 

به اصالح و به روزرسانی دارند.
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سرمایه گذاران در ش��رکت های مختلف کمک 

می کنند، زیرا به موجب ش��فافیت بیشتری که 

ایجاد می  کنند، فرد متقاضی س��رمایه گذاری 

می توان��د با آگاهی بیش��تری س��رمایه گذاری 

 کند. رتبه بندی ش��رکت های بیم��ه هم باعث 

می شود که افراد از میزان تعهد شرکت و سابقه 

آن در عمل به تعهدات خود مطلع شوند. عاوه 

بر این، در نظام بانکداری نیز امکان اس��تفاده 

از قابلیت های این ش��رکت ها برای رتبه بندی 

متقاضیان تسهیات بانکی وجود دارد که البته 

استفاده از این روش ها به تازگی مورد توجه قرار 

گرفته است. رتبه بندی همچنین باعث شفافیت 

اطاعات در زمینه ی ریسک و سایر حوزه هایی 

که به دنبال درجه بندی هستند می شود.

ش��رکت های رتبه بن��دی، داده ه��ا و اطاعات 

دریافتی را در نهایت ب��ا به کارگیری الگوهای 

مربوطه، به یک رتب��ه یا درجه تبدیل می کنند. 

به طور مثال، ب��رای انتخاب ی��ک هتل، معیار 

اش��خاص تعداد ستاره هایی اس��ت که توسط 

یک نه��اد مس��تقل ارزیابی ش��ده اس��ت. در 

سنجش درجه یک هتل عوامل مختلفی ازجمله 

مساحت، کیفیت غذا، میزان خدمات رفاهی، 

دارا ب��ودن س��الن ورزش و ... اهمی��ت دارد و 

امتی��از این عوام��ل نیز طبق الگوی��ی از پیش 

تعریف ش��ده، با هم ترکیب می ش��ود تا تعداد 

س��تاره ها یا درجه آن هتل محاسبه شود. بدین 

طریق اس��تفاده کننده به راحت��ی می تواند از 

طریق درجه هتل، به کیفیت و خدماتی که آن 

هتل ارائه می دهد، پی برده و با توجه به قیمت 

هتل، برای انتخاب آن تصمیم گیری کند. یک 

گزارش در ضمیمه ی این رتبه ها وجود دارد که 

شامل موارد بررسی  ش��ده و امتیازاتی است که 

هتل موردنظر دریافت کرده  است.

در رتبه بن��دی اعتب��اری نیز ب��ه همین صورت 

عمل می ش��ود، یعن��ی یکس��ری عوامل وجود 

دارد که ارزیابی شده و امتیازبندی می  شوند. 

این امتیازات بر اساس الگوی رتبه بندی با هم 

ترکیب می ش��وند تا رتبه یا درجه شرکت، ورقه 

بهادار و یا ه��ر موضوع مورد ارزیاب��ی دیگر به 

دست آید. گزارش رتبه بندی یا درجه بندی نیز 

شامل جزئیات مرتبط با امتیازات این عوامل و 

شرح تحلیلی آنها است.

   در شیوه نامه  مربوط به رتبه بندی شرکت ها 

مشخصاً چه عواملی بررسی می شوند؟

 در شیوه نامه های رتبه بندی اعتباری ای که 

تاکنون تهیه ش��ده اس��ت، عمدتًا دو دسته از 

عوامل کلی بررسی می شوند که عبارت اند از: 

عوامل خارجی و عوامل داخلی. عوامل خارجی، 

شرایط کان اقتصادی و متغیرهای موجود در 

صنعِت مرتب��ط با ش��رکت مربوطه را بررس��ی 

می کن��د و در عوامل داخلی هم ش��رایط مالی 

شرکت و ش��اخص های مختلفی از قبیل نظام 

حاکمیتی شرکت مربوطه، سیستم های کنترل 

داخلی، سیستم های اطاعاتی، سیستم های 

مدیری��ت ریس��ک، سیس��تم های مدیری��ت 

استراتژیک و ... ارزیابی می شوند. این عوامل 

برای ش��رکت های بیمه ای، بانک��ی، تولیدی و 

...با یکدیگر متفاوت هستند.

ش��یوه نامه  رتبه بندی از قبل تهیه شده و در آن 

قید شده اس��ت که چه معیارهایی لحاظ  شود، 

حال اگر نیاز به تغییر این معیارها باش��د، باید 

تشریفات آن که شامل بررسی واحد متدولوژی، 

تصویب کمیته تدوین ضوابط، تصویب هیئت 

مدیره و در نهایت اعام به سازمان بورس و اوراق 

بهادار و اعام نتیجه به عموم است طی شود. ما 

در شرکت برهان، به طور مرتب در حال بررسی و 

مطالعه در این زمینه هستیم و معیارها را به روز 

می کنیم.

    آقای دکتر لطفاً از تجربه تأسیس و پیشرفت 

ش��رکت های رتبه بن��دی در س��ایر کش��ورها 

برایمان بگویید. به نظر ش��ما این مسیرها در 

کشور ما قابلیت اجرایی شدن دارند؟

در نظ��ام بانک��داری نیز امکان 

اس��ت�ف�اده از قاب�ل�ی�ت ه���ای 

ش��رکت های رتبه بن��دی برای 

رتبه بندی متقاضیان تسهیالت 

بانک��ی وج��ود دارد ک��ه البته 

استفاده از این روش ها به تازگی 

مورد توجه قرار گرفته است. 
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 بحث تأس��یس ش��رکت های رتبه بندی در 

کش��ورهایی همچون آمریکا به  دلیل احساس 

نیاز بازار مطرح شده است، این تفکر به تدریج 

کامل و مدل سازی ش��ده و نهایتًا شرکت های 

رتبه بندی توانستند خدماتشان را ارائه دهند. 

س��پس به  م��رور زمان، ب��رای این ش��رکت ها و 

اس��تفاده از رتبه های اختصاصی توس��ط آنها، 

مقرراتی تهیه و تنظیم شد  )به طور مثال، برای 

صندوق های بازنشستگی قانونی وضع شد که 

به موجب آن این صندوق ها نباید در اوراقی که 

رتبه بندی آنها از حد مش��خصی پایین تر است 

سرمایه گذاری کنند(.

شرکت های رتبه بندی در بعضی دیگر از کشورها 

بر اساس مقررات تأسیس شده اند و حاکمیت 

آن کش��ور نیز از آنها حمایت کرده است، مانند 

کشور مالزی که در آن بر اساس قانونی که وضع 

شده است هیچ ش��رکتی اجازه انتش��ار اوراق 

به صورت عمومی را ندارد، مگر اینکه این اوراق 

بهادار، توسط دو شرکت رتبه بندی شده باشد.

 در کشور ما با توجه به عقب ماندگی که در این 

حوزه وجود دارد، نمی تواني��م منتظر بمانیم تا 

فرهنگ اس��تفاده از رتبه بندی همگانی ش��ود 

و یا به احس��اس نیاز در رابطه با آن برس��یم. به 

نظر بن��ده باید برای توس��عه صنعت رتبه بندی 

مقرراتی الزام آور یا تشویق کننده تهیه و تدوین 

ش��ود؛ مقرراتی از قبیل »انتش��ار اوراق بهادار 

ب��دون رکن ضامن بر اس��اس رتبه بن��دی« و یا 

اقدام��ات تنبیه��ی مثل »انتقال ش��رکت های 

پذیرش ش��ده در بازار اول ب��ورس اوراق بهادار 

تهران به بازارها و تابلوهای پایین تر، در صورت 

عدم انج��ام رتبه بن��دی حاکمیت ش��رکتی یا 

دریافت رتبه حاکمیت شرکتی پایین«.

اخیراً بعض��ی از بورس های کش��ورهای دیگر، 

تابلوهای��ی را ب��رای ش��رکت هایی ک��ه اصول 

محی��ط زیس��ت، مس��ئولیت های اجتماعی و 

اص��ول حاکمیت ش��رکتی را در ح��د مطلوبی 

رعای��ت می کنند ایجاد کرده ان��د. طبقه بندی 

یک ش��رکت در این تابلوها نش��ان دهنده این 

اس��ت که آن ش��رکت پایدارتر اس��ت و همین 

موضوع باعث می ش��ود که نزد سرمایه گذاران 

مقبولیت بیش��تری داشته باش��د )شرکتی که 

برای محیط زیس��ت احترام قائل است، حتمًا 

در کار خود موفق تر خواهد بود و یا اگر شرکتی 

مس��ئولیت اجتماعی را رعای��ت نکند، اعتماد 

مردم را از دست می دهد که می تواند به ضررش 

تمام ش��ود(. البته درج ش��دن در ای��ن تابلوها 

الزامی نیس��ت، اما از آنجاکه باعث اس��تقبال 

سرمایه گذاران از سهام این شرکت ها می شود، 

لذا ش��رکت ها س��عی می کنند در این تابلوها 

درج شوند.

در ای��ران وظیفه کنترل اجرای دس��تورالعمل 

حاکمیت شرکتی، بر عهده ی حسابرس مستقل 

اس��ت و همانطورکه می دانیم ش��اید هر 6 ماه 

یکبار گزارش آن تهیه ش��ود. اس��تانداردهای 

حسابرسی به گونه ای است که به دنبال شواهد 

نقض کننده مق��ررات می گ��ردد؛ در حالی که 

م��ا باید دنبال ش��واهدی باش��یم ک��ه اجرای 

مقررات را تأیید  کند، به عبارتی توجه به شواهد 

اثبات��ی، اج��رای ص��وری مق��ررات را تا حدی 

کاهش می ده��د و مدیران را مجب��ور می کند 

که عین مقررات را پی��اده کنند. در صورتی که 

ش��رکت های رتبه بندی را مأمور بررسی اجرای 

مقررات حاکمیت شرکتی کنیم، آنها با رویکردی 

اثباتی با موضوع برخورد خواهند کرد.

   چ��ه ارزیاب��ی ای از موقعی��ت کنون��ی 

شرکت های رتبه بندی در ایران دارید؟

 در ایران شرکت های رتبه بندی فعالیت خود 

را با تأخیر بس��یاری آغاز کردند. اولین شرکت 

رتبه بندی در کشور، شرکت رتبه بندی اعتباری 

برهان بوده اس��ت که فعالیت خود را از س��ال 

1۳۹6 آغاز کرده اس��ت و اکنون ۵ س��ال از آن 

می گذرد، در حالی که این صنعت در کشورهای 

مش��ابهی همچون مالزی، کره جنوبی، چین و 

 در کش��ور م��ا ب��ا توج��ه ب��ه 

عقب ماندگی ک��ه در این حوزه 

وج��ود دارد، نمی توانيم منتظر 

بمانی��م ت��ا فرهنگ اس��تفاده 

از رتبه بن��دی همگان��ی ش��ود 

و یا به احس��اس نی��از در رابطه 

ب��ا آن برس��یم. ب��ه نظ��ر بن��ده 

بای��د ب��رای توس��عه صنع��ت 

رتبه بندی مقرراتی ال��زام آور یا 

تش��ویق کننده تهی��ه و تدوین 

شود.
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هند، بیش از ۲۵ س��ال و در کشور آمریکا بیش 

از 100 س��ال قدمت دارد؛ بنابراین نس��بت به 

کشورهای دیگر، کند عمل کرده ایم و باید این 

عقب ماندگی را جبران کنیم تا به سطح جهانی 

نزدیک شویم؛ همانطورکه می دانید با توجه به 

اینکه این صنعت در ایران چندان شناخته شده 

نیست، بسیار جای کار داریم.

برای مثال در کش��ورهای پیش��رفته، اوراق در 

صنای��ع مختلف فقط در صورتی توس��ط عموم 

مردم خریداری می ش��ود که رتبه بندی ش��ده 

باشد و این موضوع باعث می شود که شرکت ها 

از س��وی س��رمایه گذاران مل��زم ب��ه رتبه بندی 

اوراقشان شوند و به منزله یک اهرم فشار مؤثر به 

شرکت ها محسوب می شود تا رتبه بندی کنند. 

حتی در نظام بانکی این کش��ورها، اشخاصی 

که رتبه اعتباری پایینی کس��ب کرده اند، فاقد 

شرایط گرفتن وام می شوند. در حوزه بیمه هم، 

بیمه گر حق بیمه را متناس��ب با رتبه بندی فرد 

بیمه ش��ده تنظیم می کند، زیرا ب��ه این نتیجه 

رسیده اند که هرچه رتبه بندی اعتباری شخصی 

پایین تر باش��د، آن فرد ریس��ک باالتری دارد و 

ممکن اس��ت مثًا در رانندگی هم خطرناک تر 

عمل کن��د، بنابراین احتمال اینک��ه آن فرد به 

دیگران خسارت وارد کند یا در اثر بی احتیاطی 

به دارایی خود نیز زیان وارد کند، بیشتر است. 

به عنوان مثالی دیگ��ر، ازآنجاکه فعالیت هایی 

چون پخش  مواد غذایی میان سوپرمارکت ها، 

اعطای دارو از طرف داروسازان به داروخانه ها 

یا تحویل قطعات خودرو توس��ط ش��رکت های 

خودروس��از به نمایندگی های پ��س از فروش، 

عمدت��ًا به صورت اعتب��اری اس��ت؛ یعنی کاال 

را اکن��ون تحویل می دهند اما وج��ه آن را پس 

از مدت��ی، دریاف��ت می کنن��د، درنتیج��ه این 

ش��رکت ها می توانند حد اعتب��اری طرف های 

مقابل خود را بر اساس رتبه اعتباری این افراد، 

تعیین کنن��د. در بس��یاری از کش��ورها حتی 

م��واردی چ��ون تأخیر در پرداخ��ت قبض های 

آب، ب��رق و گاز را هم در امتی��از اعتباری افراد 

لحاظ کرده اند و این امر باعث ش��ده اس��ت که 

شهروندان قبوض خود را به موقع تسویه کنند.

ب��ه نظر بن��ده فعالیت ش��رکت های رتبه بندی 

اعتباری مشابه فعالیت شرکت های حسابرسی 

مس��تقل اس��ت و می توان گفت ادامه دهنده و 

کامل کننده نظارت بر بخش خصوصی از طریق 

بخش خصوصی هستند. همان طور که در حال 

حاضر ش��رکت ها ملزم هس��تند که به هزینه ی 

خودش��ان، توس��ط ش��رکت های حسابرسی 

معتمد )ش��رکت هایی که از قبل صاحیتشان 

تأیید شده است(، مورد حسابرسی قرار بگیرند، 

اس��اس کار ش��رکت های رتبه بندی هم به این 

شیوه است که به صورت مستقل، سایر شرکت ها 

را مورد بررسی و ارزشیابی قرار  دهند.

ش��رکت های رتبه بندی این توانایی را دارند که 

بازوی نظارت��ی نهادهای ناظر نظیر س��ازمان 

ب��ورس و اوراق به��ادار، بانک مرک��زی یا بیمه 

مرکزی، جه��ت نظ��ارت بر بخ��ش خصوصی 

باشند.

    به عن��وان س��ؤال آخ��ر، اگر پیش��نهاد و 

نقطه نظری در رابطه با حض��ور در این بازار 

دارید، با مخاطبین ما در میان بگذارید.

 بازار س��هام یک بازار پر نوسان و پر ریسک 

اس��ت، بنابراین تنوع س��ازی در س��رمایه ها از 

اصول اولیه س��رمایه گذاری در این بازار است. 

هر ش��خص باید با توجه به میزان ریس��کی که 

می تواند بپذیرد، ترکیب سرمایه گذاری خود را 

تدوین کند و فردی که در سطوح پایین درآمدی 

قرار دارد و از قشر آسیب پذیر است، نمی تواند و 

نباید ریس��ک باالیی را بپذیرد. سرمایه گذاران 

همچنین باید به میزان نقدشوندگی مورد نیاز 

خود توجه کنند، فردی که ممکن است در لحظه 

به نقد ک��ردن س��رمایه گذاری های خ��ود نیاز 

داشته باشد، نباید در دارایی هایی که ریسک 

نقدشوندگی باالیی دارند، سرمایه گذاری کند.

س��رمایه گذاران بای��د ب��ه میزان 

نقدش��وندگی م��ورد نی��از خود 

توج��ه کنن��د، فردی ک��ه ممکن 

اس��ت در لحظه ب��ه نق��د کردن 

س��رمایه گذاری های خ��ود نی��از 

داشته باشد، نباید در دارایی هایی 

که ریسک نقدشوندگی باالیی 

دارند، سرمایه گذاری کند.
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 عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در گفتگو با ماهنامه »بورس« تشریح کرد

لزوم برخورد عالمانه و محققانه با موضوعات مختلف 
در حوزه بازار سرمایه

 ماهنامه »بورس« در این شماره برای گفتگو با اساتيد حوزه مالی کشور به سراغ یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان رفته است. محمود 

بت شکن که در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد در این دانشگاه است، دکترای خود در حوزه مالی را در دانشگاه 

Vrije Universiteit Amsterdam گذرانده و پسا دکتری را نیز در دانشگاه University College Dublin سپری کرده است. این عضو هیئت علمی 

دانشگاه در خالل گفتگوی خود با ماهنامه بورس ضمن مروری بر سوابق تحصیلی خود، با اشاره به نگاه غالبی که در رابطه با کاربردی نبودن مسائل 

مطرح شده در دانشگاه ها وجود دارد و عدم به کارگیری نظریات علمی موجود، در حوزه های مختلف بازار سرمایه ازجمله نهاد های مالی و ... بر لزوم 

برخورد عالمانه و محققانه با موضوعات مختلف در حوزه بازار س��رمایه، چه از منظر فعاالن بازار سرمایه و چه از منظر سیاستگذاران و مسئولین بازار 

سرمایه تأکید می کند. وی همچنین تمرکز بر حوزه های پژوهشی و همچنین تقویت ارتباطات میان دانشگاه ها و مدرسین را در راستای اشتراک گذاری 

دستاوردهای علمی به اساتید فعال در حوزه مالی پیشنهاد می دهد. بت شکن شرط اصلی موفقیت دانشجوهای این حوزه را داشتن عالقه، استعداد 

و پشتکار می داند و معتقد است که کسب مهارت های تحلیل کّمی و مهارت هایی همچون برنامه نویسی و نیز تسلط بر زبان انگلیسی زمینه ساز موفقیت 

بیشتر در این رشته هستند. وی درنهایت بحث ارتقای کارایی بازار سرمایه را پیش نیاز کارایی تخصیصی در این بازار دانسته و ضمن ارائه توضیحاتی 

در این خصوص، پیشنهاد هایی به مسئولین این حوزه می دهد. آنچه در ادامه مطرح می شود مشروح این گفتگوی خواندنی است.

هیئت تحریریه
ماهنامه بورس
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   جناب آقای بت شکن لطفاً در ابتدای گفتگو 

از مسیر تحصیلی خود برایمان بفرمایید.

 بنده تحصیات مقطع کارشناسی خود را در 

رش��ته ریاضی کاربردی، در دانش��گاه صنعتی 

اصفهان گذراندم و در مقطع کارشناس��ی ارشد 

رش��ته تحصیلی خ��ود را تغییر دادم و در رش��ته 

مدیری��ت بازرگانی، گرایش مالی در دانش��گاه 

تهران ادامه تحصیل دادم. دوره دکترای مالی را 

م  ا آمس��ترد ی��ج  ور ه  نش��گا ا د ر  د نی��ز 

)Vrije Universiteit Amsterdam( که یکی از 

دو دانش��گاه دولتی بزرگ در این ش��هر اس��ت 

گذراندم و دوره پسا دکتری را در دانشگاه یو سی 

دی )University College Dublin( در ش��هر 

دوبلین در ایرلند سپری کردم. در حال حاضر هم 

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان هستم.

   چه ش��د که به تحصیل در حوزه  مدیریت و 

گرایش مالی عالقه مند شدید و رشته ریاضی 

را رها کردید؟

 انگیزه ابتدایی بنده برای گذراندن تحصیات 

کارشناسی ارشد در حوزه ی »مدیریت بازرگانی«، 

مباحث »بازرگانی بین الملل« بود، اما بعد از ورود 

به رشته مدیریت و آشنایی با دروس مالی و با توجه 

به پیش زمینه ی کّمی قبلی، احساس کردم علوم 

مالی با عائق من بیشتر سازگار است و این گونه 

شد که تحصیات خود را در این رشته ادامه دادم.

   ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه ش��ماری از مق��االت 

جنابعالی در حوزه ی بازار سرمایه بوده است، 

لطفاً از حیطه پژوهشی خود در بازار سرمایه 

برایم��ان بگویی��د. در ص��ورت ام��کان چند 

نمونه از دستاوردهای خود در این حیطه را با 

خوانندگان ماهنامه در میان بگذارید.

 پژوهش هایی که بنده در حیطه بازار سرمایه 

انجام داده ام، در چه��ار حوزه اصلی بوده اند که 

ش��امل »قیمت گذاری دارایی ه��ا«، »تخصیص 

بهینه س��ازی س��بد  و روش ه��ای  دارای��ی 

سرمایه گذاری«، »مدیریت ریسک های مالی« و 

»کارایی بازار س��رمایه و عملکرد استراتژی های 

سرمایه گذاری« می شود.

بحث اصلی در حوزه قیمت گ��ذاری دارایی ها، 

تعیین نرخ بازده مورد انتظار س��رمایه گذاری در 

دارایی های مختلف و یا ش��ناخت و مدل سازی 

عوام��ل ایجادکنن��ده تف��اوت در ن��رخ بازدهی 

دارایی های مختلف اس��ت. در این حوزه یکی از 

مقاالت بنده در مورد توسعه مدل CAPM است 

و دیگری در مورد تأثیر فاصله تا نکول شرکت ها 

)که معیاری برای ارزیابی درماندگی مالی شرکت 

است(، بر نرخ بازده مورد انتظار شرکت ها  است. 

یک پژوهش مرتبط دیگر در ای��ن حوزه در مورد 

توس��عه مدل های قیمت گذاری با اس��تفاده از 

چرخه عمر شرکت ها بوده است.

در ح��وزه تخصی��ص دارای��ی، دو موض��وع در 

پژوهش ه��ای اینجان��ب دنب��ال ش��ده اس��ت، 

موضوع اول بررس��ی اینکه آیا ب��ازده دوره بعدی 

دارایی های��ی مث��ل س��هام و اس��تراتژی های 

س��رمایه گذاری مانند اس��تراتژی مومنتوم و ... 

بر اس��اس اطاعات و متغیره��ای اقتصادی ای 

که اکنون در اختیار ما اس��ت و اصطاحًا به آنها 

متغیره��ای وضعیت ی��ا State Variables گفته 

می شود )مثل نرخ بهره، نرخ تورم، بازدهی نفت، 

بازده��ی دالر و ...( قابل پیش بینی هس��تند یا 

خی��ر؟ و موض��وع دوم اینکه چگون��ه می توان از 

این پیش  بینی پذیری برای ارتقای تصمیم های 

س��رمایه گذاری اس��تفاده کرد. یکی از مباحث 

زیرمجموع��ه این ح��وزه، بحث س��رمایه گذاری 

در عامل ی��ا Factor Investing اس��ت که یک 

حوزه نس��بتًا ن��و در ادبی��ات س��رمایه گذاری به 

شمار می آید. در این حوزه هر یک از دارایی ها، 

سبدهای س��رمایه گذاری ای هستند که خود بر 

اساس یک ویژگی خاص در شرکت های سهامی 

موجود در ب��ورس، مانند اندازه، ارزش دفتری به 

ارزش بازار، بازدهی کوتاه مدت گذشته و نوسان 

بازدهی گذش��ته، مرتب و تشکیل ش��ده اند و از 

منظر سرمایه گذاری، صرف ریسک ویژه مرتبط 

با آن ویژگی را نمایندگی می کنند.

موضوع بعدی بحث مدیریت ریسک های مالی 

است که یکی از مهمترین آنها مدیریت ریسک در 

انگیزه ابتدایی بنده برای گذراندن 

تحصی��الت کارشناس��ی ارش��د 

در ح��وزه ی »مدیری��ت بازرگانی«، 

مباحث »بازرگانی بین الملل« بود، 

اما بعد از ورود به رش��ته مدیریت و 

آشنایی با دروس مالی و با توجه به 

پیش زمینه ی کّمی قبلی، احساس 

کردم علوم مالی با عالئق من بیشتر 

س��ازگار اس��ت و این گونه ش��د که 

تحصیالت خ��ود را در این رش��ته 

ادامه دادم.
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سبد سرمایه گذاری است. برای مدیریت ریسک 

در س��بد س��رمایه گذاری روش ه��ای مختلفی 

توس��عه یافته اس��ت و یکی از روش هایی که در 

پژوهش های اینجانب مورد بررس��ی قرار گرفته 

است، عملکرد اس��تراتژی های بیمه پرتفوی در 

بازار س��رمایه ایران بوده اس��ت. بحث مدیریت 

ریسک اعتباری و مدیریت کفایت سرمایه بانک 

و تأثیر آن بر نرخ وام دهی موضوع پژوهش دیگری 

در این حوزه بوده است.

موضوع کارایی بازار سرمایه و سنجش کارایی در 

سطح ضعیف و نیمه قوی موضوع دیگری است 

که در پژوهش های اینجانب بررسی شده است. 

یکی از آزمون ها برای س��نجش کارایی در سطح 

ضعیف، بررس��ی امکان ایجاد ب��ازده غیرعادی 

توس��ط اس��تراتژی های تحلیل تکنیکال است 

و دیگری پژوهش هایی اس��ت که همبس��تگی 

بازدهی س��هام را مورد بررس��ی ق��رار می دهد. 

برای س��نجش کارایی در س��طح نیمه قوی نیز 

بررس��ی امکان ایجاد ب��ازده غیرعادی توس��ط 

اس��تراتژی های س��رمایه گذاری مثل مومنتوم، 

مومنتوم صنعت و ... موضوع پژوهش های دیگر 

بنده بوده است.

البت��ه بس��یاری از پژوهش های بن��ده در قالب 

پایان نامه های ارش��د و دکتری انجام شده است 

و هنوز فرصت مناسب برای اس��تخراج مقاله از 

آنها فراهم نشده است که ان شاءالله این مهم در 

آینده انجام خواهد شد.

   ازآنجاک��ه س��ال 1395 به عن��وان محق��ق 

تولید کنن��ده عل��م برتر در هفت��ه ی پژوهش 

دانش��گاه اصفهان برگزیده شده اید، لطفاً از 

علل کسب این عنوان بیشتر برایمان بگویید.

 این موضوع به چاپ یکی از مقاالت بنده در 

 Journal of Financial and Quantitative Analysis مجل��ه

برمی گردد که از مجله های برتر حوزه مالی است 

و توس��ط دانشگاه واش��ینگتن منتشر می شود. 

موض��وع مقال��ه تجزی��ه اطاع��ات مرب��وط به 

متغیرهای اقتص��ادی پیش بین��ی کننده بازده 

دارایی ها برای پیش بینی بازده دارایی ها در دوره 

بع��د و ارتق��ای تصمیمات مربوط ب��ه تخصیص 

دارایی ها است.

   از سابقه تدریس خود در دانشگاه اصفهان 

برایمان بگویید. در این دانشگاه، چه دروسی 

را، برای چه مقاطعی تدریس می کنید؟

 بن��ده تاکنون در مقطع کارشناس��ی دروس 

مدیریت مالی 1 و ۲، در مقطع کارشناسی ارشد 

دروس ارزش��یابی، مدیری��ت س��رمایه گذاری و 

مدل س��ازی مال��ی و در مقطع دکت��ری دروس 

مدیری��ت س��رمایه گذاری پیش��رفته، مدیریت 

ریس��ک و تئوری های مالی و س��رمایه گذاری و 

روش های تجربی در مالی )به عنوان بخش��ی از 

درس اقتصاد مالی( را تدریس کرده ام.

   به عن��وان ی��ک م��درس در ح��وزه  مال��ی، 

ب��ه  نظر ش��ما موفقی��ت در رش��ته  مدیریت 

مال��ی، برخورداری از چ��ه ویژگی های فردی 

را می طلبد؟

 ب��ه نظر بنده ش��رط اصلی موفقی��ت در این 

حوزه، همانند س��ایر رش��ته ها داش��تن عاقه، 

استعداد و پشتکار است که در بین این موارد نیز 

عام��ل اصل��ی عاقه اس��ت. همچنین کس��ب 

مهارت های تحلیل کّمی و مهارت هایی همچون 

برنامه نویس��ی و تس��لط بر زبان انگلیسی برای 

دسترس��ی به منابع التین و دروس و منابعی که 

خوشبختانه اکنون در پلتفرم های بین المللی در 

اختیار دانشجویان قرار دارد، زمینه ساز موفقیت 

بیشتر در این رشته هستند.

آنچ��ه در انتخ��اب رش��ته و موض��وع تحصیلی 

اهمیت دارد این اس��ت که دانش��جوهای عزیز 

دایره شایس��تگی های خود را که برای هر فردی 

می توان��د متف��اوت از دیگ��ری باش��د به خوبی 

بشناسند و روی آن سرمایه گذاری کنند.

   آق��ای دکت��ر بت ش��کن ب��ه عقیده ش��ما، 

مسئولين و مدرسان فعال در حوزه ی مدیریت 

مالی چگونه می توانند در دانشگاه ها مؤثر تر 

واقع شوند؟

کس��ب مهارت ه��ای تحلی��ل 

کّم��ی و مهارت های��ی همچون 

برنامه نویسی و تس��لط بر زبان 

انگلیس��ی برای دسترس��ی به 

منابع التی��ن و دروس و منابعی 

ک��ه خوش��بختانه اکن��ون در 

پلتفرم ه��ای بین الملل��ی در 

اختیار دانش��جویان قرار دارد، 

زمینه س��از موفقیت بیشتر در 

این رشته هستند.
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 در این خصوص ش��اید بت��وان به دو موضوع 

اش��اره کرد، موض��وع اول تمرکز ب��ر حوزه های 

پژوهش��ی اس��ت. متأس��فانه به دالیل مختلف 

دانش��گاه های ما از دانشگاه های مطرح دنیا در 

حوزه علوم انس��انی به طور عام و علوم مدیریت، 

اقتصاد و مالی به طور خاص، فاصله قابل توجهی 

گرفته اند و به همین خاطر نیاز است که مسئولين 

و مدرسین این حوزه با سرمایه گذاری و تمرکز بر 

حوزه هایی مح��دود این فاصل��ه را کمتر کنند. 

موضوع دوم ارتباط میان دانشگاه ها و مدرسین 

و به اشتراک گذاری دستاوردهای علمی از طریق 

ارائه س��مینارهای مشترک است که می تواند به 

تقویت علوم مالی در ایران کمک کند.

   آی��ا در ح��وزه مال��ی تجرب��ه  فعالیت های 

اجرایی نیز داشته اید؟

 بن��ده بع��د از اتم��ام تحصی��ات مقط��ع 

کارشناسی ارشد )سالهای 1۳84 و 1۳8۵( به 

همراه چند نفر از دوس��تان، شرکتی جهت ارائه 

خدمات مالی و مشاوره سرمایه گذاری تأسیس 

کردیم که درواقع یک شرکت استارتاپ بود و یکی 

از محص��والت این ش��رکت یک نرم اف��زار جهت 

ارزش��یابی س��هام در بازار س��رمایه ای��ران بود. 

متأسفانه فرهنگ حمایت از فعالیت های نوآورانه 

به ش��کل فعل��ی در آن زم��ان وجود نداش��ت و 

محصول ما علی رغم شایستگی )حداقل به زعم 

خودمان( نتوانست اقبال بازار را به دست بیاورد. 

بنده بعد از فارغ التحصیلی نیز پروژه هایی را برای 

ارزشیابی شرکت ها انجام داده ام و فعالیت هایی 

در حوزه مشاور سرمایه گذاری داشته ام.

   به نظر ش��ما تحصی��ل در ح��وزه مالی چه 

فرصت های شغلی ای را برای فارغ التحصیالن 

آن ایجاد می کند؟

 به نظر بنده حداقل س��ه ح��وزه اصلی برای 

اشتغال در این رش��ته وجود دارد، حوزه اول که 

بازار سرمایه است به کس��انی که به موضوعاتی 

همچ��ون ارزش��یابی س��هام و مدیری��ت فع��ال 

س��رمایه گذاری عاقه من��د هس��تند پیش��نهاد 

می ش��ود، این افراد با تس��لط بر این موضوعات 

می توانن��د در ش��رکت های س��رمایه گذاری، 

ش��رکت های تأمی��ن س��رمایه، ش��رکت های 

سبدگردان و کارگزاری ها مشغول به کار شوند. 

حوزه دوم استخدام در حوزه نهادهای مالی غیر 

از بازار سرمایه مثل بانک ها، بیمه، سازمان امور 

مالیاتی و ... اس��ت. سومین حوزه نیز استخدام 

به عنوان کارشناس مسائل مدیریت مالی یا مالیه 

شرکتی در شرکت های تولیدی و تجاری است.

    با توجه به اینکه مخاطب های این ماهنامه 

افرادی هس��تند که هرکدام به نحوی با بازار 

س��رمایه مرتبط اند، اگر در خصوص موضوع 

سرمایه گذاری در این بازار نکته و یا توصیه ای 

دارید مطرح بفرمایید.

 موضوعی که بنده مایل هس��تم به آن اشاره 

کنم لزوم برخورد عالمانه و محققانه با موضوعات 

مختلف در حوزه بازار سرمایه، چه از منظر فعاالن 

ب��ازار س��رمایه و چ��ه از منظر سیاس��تگذاران و 

مسئولین بازار سرمایه است. نگاه غالب در رابطه 

با مسائلی که در دانشگاه ها و در مباحث نظری 

دنبال می ش��وند این اس��ت که مباحثی از این 

قبیل جنبه کاربردی ندارند و برای مسائل عملی 

و واقعی قابل استفاده نیس��تند، درحالی که به 

اعتق��اد اینجانب اگر بتوانی��م در باب هر حوزه و 

مس��ئله ای، دان��ش عمیقی کس��ب کنیم و یک 

برخ��ورد عالمانه و محققانه داش��ته باش��یم، به 

خوب��ی می توانیم قابلیت ه��ا و محدودیت های 

کاربرد علوم و مهارت های دانش��ی را در دنیای 

واقعی مش��خص کنی��م و در جای درس��ت و به 

شکلی مناسب از آنها بهره ببریم.

همان طور که ش��اهد هس��تیم، نظریات علمی 

موجود در حوزه های مختلف همچون ارزشیابی 

سهام، مدیریت سبد س��رمایه گذاری، مدیریت 

ریس��ک های مال��ی و س��رمایه گذاری حتی در 

نهادهای مالی حرفه ای نیز مورد اس��تفاده قرار 

نمی گیرند، مثًا در اکثر نهادهای سرمایه گذاری 

در مباحث ارزشیابی صرفًا به ارزشیابی از طریق 

نسبت های مالی بسنده می شود و از تکنیک های 

متأس��فانه ب��ه دالی��ل مختل��ف 

دانشگاه های ما از دانشگاه های 

مطرح دنیا در حوزه علوم انسانی 

به ط��ور ع��ام و عل��وم مدیریت، 

اقتص��اد و مال��ی به ط��ور خاص، 

فاصل��ه قابل توجه��ی گرفته اند 

و به همی��ن خاطر نیاز اس��ت که 

مسئولين و مدرس��ین این حوزه 

ب��ا س��رمایه گذاری و تمرک��ز ب��ر 

حوزه هایی مح��دود این فاصله را 

کمتر کنند.
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تنزیل جریان نقدی که نگاهی دقیق تر در حوزه 

ارزش��یابی اس��ت، کمتر اس��تفاده می شود، یا 

مثًا بس��یاری از شرکت های س��بدگردان ما به 

تکنیک های مدیریت ریسک سبد سرمایه گذاری 

التفات��ی ندارند، درحالی که قطع��ًا می توان در 

دنیای عمل از این تکنیک ها جهت خلق ارزش 

ب��رای مش��تریان اس��تفاده ک��رد، همچنین در 

بانک های کشور متأس��فانه به مدیریت ریسک 

اعتب��اری و فرایند ه��ای رتبه بن��دی اعتب��اری 

مشتریان توجه کافی نمی شود.

موضوع دیگری که ش��اید بت��وان به عنوان یک 

توصیه به فعاالن بازار س��رمایه مطرح کرد، توجه 

بیش��تر به تحلیل بنیادی در تصمیم گیری های 

س��رمایه گذاری و تعیین ارزش سهام شرکت ها 

است. به نظر می رسد در کشور ما سرمایه گذاران 

ارزش بی��ش از ان��دازه ای ب��رای تحلیل ه��ای 

تکنی��کال قائ��ل هس��تند و ای��ن تحلیل ه��ا در 

تصمیم گیری  آنها وزن باالیی دارند، درحالی که 

آنچه بای��د در ارزش��یابی س��هام و تصمیم های 

س��رمایه گذاری م��ورد توجه ق��رار گی��رد، توان 

سودآوری شرکت ها و چشم انداز آن در سالهای 

آتی اس��ت. تکیه یک جانبه ب��ر تحلیل تکنیکال 

می تواند موجب بروز اش��تباهاتی جبران ناپذیر 

در ارزشیابی و تصمیم گیری های سرمایه گذاری 

شود، همانند آنچه در سالهای 1۳۹۹ و 1400 

در بازار سرمایه شاهد بودیم. بعضاً شاهد هستیم 

س��رمایه گذارانی که زمان زیادی صرف تحلیل 

تکنیکال و بررس��ی روندهای قیمتی یک سهم 

مشخص می کنند، هیچ اطاعاتی در مورد سود 

هر س��هم در سال جاری، نسبت قیمت به سود و 

وضعیت شرکت از نظر س��ودآوری ندارند. البته 

طرح این مس��ئله به آن معنی نیست که بررسی 

روند های گذش��ته و تحلیل های تکنیکال واجد 

اطاعاتی ب��رای س��رمایه گذاری نیس��تند، اما 

شاید بهتر باشد که وزن آنها در تصمیم گیری ها 

حداکثر ۲0 درصد باشد.

   به عنوان سخن پایانی اگر حرف ناگفته ای 

داری��د می توانید ب��ا مخاطب ه��ای ماهنامه 

مطرح بفرمایید.

 ضمن تشکر از ماهنامه »بورس« بابت فرصتی 

که در اختیار بنده قرار گرفت، ازآنجاکه بخشی از 

مخاطب های ماهنامه مس��ئولین بازار س��رمایه 

کشور هستند موضوع دیگری که مایل هستم به 

آن اشاره کنم، توجه بیشتر به بحث ارتقای کارایی 

بازار سرمایه توسط مسئولین این بازار است. آنچه 

که تعیین کننده و بستر ساز کارایی بازار سرمایه 

است فراهم کردن بهترین ش��رایط برای رقابت 

منصفانه سرمایه گذاران آگاه است. قطعًا در این 

س��الها پیش��رفت های بس��یار خوب��ی در زمینه 

اطاع رس��انی و پ��رورش س��رمایه گذاران و 

تحلیل گران بازار سرمایه داشته ایم، اما فاصله ما 

تا ش��رایط مطلوب، فاصله ای قابل توجه است و 

گواه آن هم تشکیل حباب قیمتی شدید در بازار 

سرمایه طی سالهای 1۳۹۹ و 1400 است.

ارتقای کارایی بازار سرمایه یکی از رسالت های 

اصلی مسئولین بازار سرمایه و پیش نیاز کارایی 

تخصیصی بازار اس��ت که یک��ی از کارکردهای 

اصل��ی بازار س��رمایه به ش��مار می آی��د، به این 

معنی که منابع محدود موجود در بازار س��رمایه 

به صنای��ع و فعالیت های��ی با بیش��ترین ارزش 

افزوده اقتصادی و باالترین بهره وری در اقتصاد 

ایران اختصاص پیدا کنند. در این راستا نیازمند 

توجهی جدی تر و صرف بودجه و زمانی بیشتر از 

سوی مسئولین بازار سرمایه هستیم. حمایت از 

تشکیل نهادهای تحلیل گری در بازار سرمایه و 

ایجاد س��امانه هایی همچون »سامانه سودهای 

انتظ��اری تحلیل گران مالی« و انتش��ار منظم و 

به روز این تحلیل ها در بازار س��رمایه، گس��ترش 

نقش صندوق توس��عه بازار س��رمایه و همچنین 

تقویت مالی و کارشناسی این صندوق، بهبود و 

تقویت قوانین در زمینه اطاع رسانی شرکت های 

بورس��ی و قوانین و ضوابط اجرایی اس��تفاده از 

اطاعات نهانی، کاهش هزینه های معامات و 

تعمیق دانش سرمایه گذاری فعاالن بازار سرمایه 

و آموزش آحاد مردم از طریق رسانه های عمومی 

موضوعاتی است که در این راستا می تواند مورد 

توجه مسئولین بازار سرمایه قرار گیرد.

ب��ه نظر می رس��د در کش��ور ما 

س��رمایه گذاران ارزش بی��ش 

از ان��دازه ای ب��رای تحلیل های 

تکنی��کال قائل هس��تند و این 

تحلیل ها در تصمیم گیری  آنها 

وزن باالیی دارن��د، درحالی که 

آنچه باید در ارزشیابی سهام و 

تصمیم های سرمایه گذاری مورد 

توجه قرار گیرد، توان سودآوری 

ش��رکت ها و چش��م انداز آن در 

سالهای آتی است.
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معرفی »مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات 
اسالمی« سازمان بورس و اوراق بهادار

“مرکز پژوهش، توس��عه و مطالعات اس��المی” که از زمان تأسیس س��ازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران با 

عنوان “مدیریت مطالعات و بررس��ی های اقتص��ادی” تحت نظارت معاونت فنی و مطالعات اقتصادی و  از س��ال 

1382، با  نام “مركز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه”  فعالیت کرده است، سال 1385 در اجرای قانون بازار اوراق 

بهادار جمهوری اس��المی ایران و با ایجاد س��ازمان بورس و اوراق بهادار به موجب مصوبه هیئت وزیران، در چارت 

اداری س��ازمان بورس و اوراق بهادار  با عنوان “مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی” به صورت مستقیم 

زیر مجموعه ی ریاست محترم سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت.

با ش��روع فعالیت مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی، عالوه  بر »انجام تحقیقات کاربردی« و »حمایت از 

تحقیقات بنیادین در صنعت اوراق بهادار«، مواردی چون »انجام مطالعات اسالمی و فقهی درباره ابزارها و نهادهای 
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مالی« و  »برگزاری كمیته تدوین مقررات و آماده س��ازی مقررات پیشنهادی جهت تصویب هیئت مدیره و شورای 

عالی بورس و اوراق بهادار« نیز به برنامه های این مدیریت افزوده شد.

س��اختار این مدیریت در اواخر سال 1395، متناسب با توسعه بازار س��رمایه و نیازمندی بازار به نقش پژوهش در 

سیاست گذاری و تنظیم گری این بازار تغییر کرد و از آن زمان با عنوان »مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی« 

در قالب گروه های تخصصی در حوزه های بازارها، ابزارها و نهادهای مالی، آمار، تحلیل ریس��ک و نیز کمیته هایی 

مانند تخصص فقهی، راهبری پژوهش، ش��اخص، برنامه ریزی استراتژیک و کمیته کسب وکارهای دانش بنیان در 

بازار س��رمایه، در راستای تحقق مأموریت تعریف شده برای آن، مبنی بر “حمایت علمی و پژوهشی در زمینه های 

تخصصی از واحدهای سازمانی در جهت توسعه، پیشرفت و بهبود عملكرد آن ها” گام برداشته است.

 اهداف مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی 
  اهداف کالن

از مهمترین اهداف کالن پیش بینی شده برای مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی، »توسعه تحقیقات كالن و 

كاربردی در بازار اوراق بهادار«، »ایجاد اطمینان از انطباق فعالیت های بازار اوراق بهادار با موازین شرعی«، »توسعه 

فرهنگ سهامداری و سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار«، »ارتقای سطح كّمی و كیفی داده ها و اطالعات مورد نیاز 

محققین و تحلیلگران بازار اوراق بهادار« و »بهبود بستر تدوین و اصالح مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار«  است.

  سایر اهداف و برنامه ها

    توسعه نظارت مبتنی بر ریسک در بازار سرمایه؛

    ارائه راهکار جهت تقویت و حفظ ثبات بازار سرمایه از طریق مدیریت ریسک سیستمی؛

    توسعه روش ها و رویکردهای آماری به منظور شناسایی ریسک ها، روندها یا تغییرات مقرراتی در بازار سرمایه؛

    کمک به تدوین مقررات در بازار سرمایه؛ 

    توسعه و تقویت یکپارچگی در مدیریت داده بازار سرمایه؛

    توسعه و نوآوری در به کارگیری روش ها و ابزارهای جدید؛ 

    تدوین برنامه راهبردی سازمان بورس و اوراق بهادار؛

    طراحی، توسعه و کمک به راه اندازی ابزارها و نهادهای مالی جدید؛

    توسعه ی همکاری ها و روابط با مراکز آموزشی و پژوهشی بین المللی؛

    انجام، تسهیل و حمایت از مطالعات و تحقیقات بنیادی و كاربردی در بازار اوراق بهادار؛

    گسترش فعالیت های كتابخانه و مركز اسناد سازمان بورس و اوراق بهادار؛

    تعامل فعال و خالق با محققین و صاحب نظران بازار اوراق بهادار داخلی و خارجی؛

    ایجاد پایگاه یكپارچه داده و گردآوری اطالعات، اسناد، مدارك و منابع علمی مربوط به بازار اوراق بهادار؛

    ارائه گزارش های آماری ادواری در مورد وضعیت بازار اوراق بهادار به مراجع رسمی.

 مأموریت ها
  مأموریت اصلی این مرکز، حمایت علمی و پژوهشی در زمینه های تخصصی از واحدهای سازمانی در جهت توسعه، 

پیشرفت و بهبود عملكرد آنها است.
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هدف تاالرهای منطقه ای »آموزش همگانی« و »کمک به گس�ترش فرهنگ س�رمایه گذاری«، همچنین »افزایش ضریب نفوذ بازار 
سرمایه در سطح کشور و توسعه پایدار آن« است� در همین راستا تاالر منطقه ای همدان، به عنوان شانزدهمین تاالر استانی به طور 

رسمی فعالیت خود را از تاریخ 11 اردیبهشت ماه سال 1384 آغاز کرده است�
تاالر منطقه ای همدان فعالیت خود را با ایجاد یک دفتر کارگزاری مستقر در ساختمان تاالر شروع کرده است و هم اکنون 33 شرکت 

کارگزاری، در استان همدان مجوز فعالیت به عنوان تاالر اختصاصی، شعبه و یا دفتر پذیرش را دارا هستند�
حاصل عملکرد 17 س�اله تاالر منطقه ای همدان )از آغاز فعالیت تا پایان آبان 1401(، دادوس�تد بیش از 45 میلیارد سهم به ارزشی 
بالغ بر 305,202 میلیارد ریال اس�ت� در حال حاضر تعداد 1،097،189 نفر از ساکنین استان همدان، در سامانه جامع ثبت اطالعات 

مشتریان)سجام( ثبت نام کرده و دارای کد بورسی هستند�
ارس�ال بیش از 11 هزار مورد گزارش به رادیو، تلویزیون و نش�ریات اس�تانی و همچنین حضور در بیش از 3،250 دقیقه برنامه های 

تلویزیونی و رادیویی استانی، از جمله فعالیت های رسانه ای تاالر بورس منطقه ای همدان بوده است�
از دیگر فعالیت های این تاالر بورس منطقه ای ارجاع بیش از 3،150 مورد حقوقی به ش�رکت س�پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و 
تسویه وجوه در خصوص »اصالح مشخصات«، »ترجمه دارایی«، »اعالم مفقودی«، »صدور المثنی«، »رفع انسداد«، »اعالم دارایی 

سهام«، »تأییدیه مشخصات«، »توقف/ انتقال سهام«و »انتقال قهری« بوده است�
از مهمترین اهداف فعالیت این تاالر فراهم کردن امکان دسترسی شهروندان همدانی به بازار اوراق بهادار، همچنین اطالع رسانی 

معرفی تاالر بورس منطقه ای همدان
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و گس�ترش فرهنگ سهامداری در منطقه است که در این راس�تا اقدام به برگزاری همایش، کالس های آموزشی و سمینار و فراهم 
کردن امکان بازدید از تاالر نموده است� طی مدت فعالیت تاالر منطقه ای همدان، 6,492 نفر در کالس آموزشی مقدماتی و 12,196 

نفر در دوره آموزشی ترمیک شرکت کرده اند و 5,789 نفر نیز از تاالر بازدید داشته و به صورت کارگاهی آموزش دیده اند�
تاالر بورس منطقه ای همدان به منظور آشنایی شرکت های فعال مستقر در این استان، اقدام به برگزاری چندین سمینار با موضوع 
»روش های تأمین مالی  و  پذیرش ش�رکت ها«  کرده و جهت آش�نایی دانش�جویان با بازار س�رمایه نیز چندی�ن همایش در محل 
دانش�گاه های بوعلی سینا و آزاد اس�المی برگزار نموده است� این تاالر همچنین در نمایشگاه های س�االنه »اقتصاد و سرمایه« در 

استان همدان حضور فعال داشته است�
نظارت و بازرسی های مدوام بر شعب شرکت های کارگزاری مستقر در استان های همدان و لرستان از اهم فعالیت های تاالر منطقه ای 
همدان بوده که طی هشت ماهه ابتدایی سال 1401 تعداد 24 مورد بازرسی از دفاتر و تعداد پنج مورد بازدید از امکانات دفاتر جهت 
صدور مجوز برای شروع فعالیت، توس�ط همکاران تاالر همدان صورت گرفته است� همچنین از ابتدای فعالیت تاالر همدان، جمعًا 
325 مورد بازرسی و بازدید از دفاتر و شعب شرکت های کارگزاری انجام شده است� شایان ذکر است که تاالر منطقه ای همدان معین 
استان لرستان بوده و بازرسی از دفاتر مستقر در شهر خرم آباد و شهرستان های دورود، بروجرد و ازنا به صورت مستمر انجام می گیرد� 
در حال حاضر سهام پنج شرکت استانی در بازار سرمایه مورد معامله قرار می گیرد که چهار نماد از آن در تابلوي شرکت بورس اوراق 
بهادار تهران و یک نماد نیز در تابلوي ش�رکت فرابورس ایران حضور دارد� نماد س�ه شرکت اس�تانی دیگر نیز پس از اتمام فرآیند 

پذیرش، آماده عرضه عمومی خواهد بود�



موضوعات پیشنهادی:

به اطالع می رس��اند ماهنامه بورس متعلق به ش��ركت بورس اوراق بهادار تهران، با رویكرد خبری، تحلیلی و 

آموزشی، سابقه ای بیش از 25 سال در حوزه انتشار اخبار، اطالعات  و آمار اقتصادی و بازار سرمایه دارد. این 

ماهنامه به شكل تخصصی برای فعاالن بازار سرمایه منتشر شده و برای تمامی اركان و شركت های بازار سرمایه 

از جمله ناشران بورسی، كارگزاری ها، نهادهای مالی)تأمین سرمایه ها، مشاوران سرمایه گذاری، سبدگردان ها، 

صندوق های سرمایه گذاری( و مراكز آموزشی به خصوص دانشگاه ها در سراسر كشور توزیع می شود.

بدین وسیله از كلیه اساتید، پژوهشگران، مدیران، دانشجویان و عالقه مندان به موضوعات مرتبط با بازار سرمایه 

دعوت می شود تا مقاالت و آثار پژوهشی خود را با محورهای پیشنهاد شده برای این ماهنامه ارسال نمایند.

      قانون بازار سرمایه

      صندوق های سرمایه گذاری

      بودجه و اثرات آن بر بازار سرمایه

      عملكرد بازار سرمایه در حوزه اقتصاد مقاومتی

      ابزارهای مالی جدید در بورس تهران

      آتی سبد سهام در بورس تهران

      بین المللی شدن بازار سرمایه ایران

      سهام عدالت

      عرضه سهام دولت در بازار سرمایه

      بورس امالك و مستغالت

      نقش بازار سرمایه در جهش تولید

      اقتصاد رفتاری در بازار سرمایه





مقاالت

آبان مـاه 641401
شـماره 208

 مقدمه
س��رمایه گذاری در سهام شرکت ها، ریس��ک های متعددی به همراه دارد 

و در ش��رایط مختلف، سرمایه گذار ممکن است سود کسب کند یا متضرر 

ش��ود. از س��وی دیگر، ش��رکت ها به منابع مالی مناس��بی برای تداوم و 

توس��عه فعالیت های خود نیاز دارند و لذا به کارگی��ری روش ها و ابزارهای 

متنوع و نوین مالی که بتواند ضمن پوش��ش ریسک های سرمایه گذاری 

برای س��رمایه گذاران، تأمین مالی این ش��رکت ها را نی��ز به خوبی انجام 

دهد، اهمیت و جذابیت قابل توجهی برای هر دو گروه س��رمایه گذاران و 

سرمایه پذیران دارد. با توجه به تورم و افزایش سطح عمومی قیمت کاالها، 

چه بسا سرمایه گذاری در تولیدات یک شرکت نسبت به سرمایه گذاری در 

سهام آن شرکت طی همان دوره، سودآوری بیشتری را برای سرمایه گذاران 

به همراه داش��ته باش��د. در صورت طراحی و به کارگیری یک ابزار مشتقه 

مناس��ب می توان از وجود همین تورم و پتانس��یل رشد قیمت محصوالت 

ش��رکت، به عنوان مانعی در برابر اف��ت غیرمنطق��ی و غیر اصولی قیمت 

سهام آن شرکت اس��تفاده نمود که عاوه بر اطمینان و جذابیت مضاعف 

سرمایه گذاری برای س��رمایه گذاران، مسیر سرمایه گذاری هوشمندانه و 

اصولی در بازار س��رمایه نیز تقویت گردد. به خریدار این ابزار مشتقه، این 

حق داده می شود که در صورت تمایل، با اعمال این اوراق و عودت دارایی 

پایه )سهام خریداری شده قبلی(، سرمایه گذاری آنها در این دوره به مثابه 

سرمایه گذاری در یک کاالی معین از محصوالت آن شرکت در همین دوره 

محسوب شود و میزان کاالی معینی را در سررسید به شکل فیزیکی، معادل 

نقدی و یا حواله فروش ثانویه دریافت نمای��د و در واقع بتواند بهینه ترین 

سرمایه گذاری را از میان سرمایه گذاری در سهام شرکت و یا سرمایه گذاری 

در محص��ول آن ش��رکت، انتخاب نمای��د و تأمین مالی واح��د اقتصادی 

نی��ز به خوبی انجام ش��ود. همچنین، در صورت اعمال این اوراق توس��ط 

سرمایه گذاران، میزان مالکیت ناشر این اوراق مشتقه )که سهامدار عمده 

ناشر دارایی پایه می باشد( بر سهام ناشر دارایی پایه حفظ می شود. در این 

نوش��تار، به طراحی اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال پرداخته می شود و 

)IMCA( عضو انجمن بین المللی مشاوران مدیریت سرمایه گذاری

محمد پیرحیاتی

طراحي و معرفي اوراق اختیار معاوضه تبعي با كاال
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ویژگی ها، مزایا و محدودیت های آن معرفی می گردد.

1. طرح مسئله

در بازار س��رمایه، عوامل متعددی بر قیمت س��هام یک شرکت تأثیرگذار 

هس��تند، با این حال قیمت س��هام یک شرکت لزومًا متناس��ب با عوامل 

بنیادی تعیین کننده ارزش سهام شرکت تغییر نمی کند. در موارد متعددی 

دیده ش��ده که قیمت سهام یک شرکت علی رغم تورم، افزایش درآمدهای 

عملیاتی و افزایش قیمت محصوالت آن ش��رکت، تحت تأثیر فعالیت های 

اغواگرانه و سفته بازی برخی اشخاص کاهش پیدا کرده است و در نهایت 

س��هامداران آن ش��رکت متضرر ش��ده اند. حتی بعضًا قیمت س��هام یک 

شرکت بدون توجه به عوامل بنیادی تعیین کننده سودآوری شرکت، تحت 

تأثیر افت شاخص های کلی بازار و یا قیمت سهام سایر شرکت های فعال 

هم گروه در آن صنعت، با عرضه بی رویه و غیر منطقی سهام شرکت توسط 

برخی س��رمایه گذاران، کاهش یافته است. یکی از علل این معضل، عدم 

توجه یا حتی عدم آش��نایی سرمایه گذاران با عوامل بنیادی تعیین کننده 

در ارزش گذاری سهام شرکت و همچنین عدم اطمینان به سودآوری این 

سهام می باشد.

در بازه های زمانی متعددی با وجود تورم و افزایش س��طح عمومی قیمت 

کاالها و محصوالت، سرمایه گذاری در یک کاالی معین از سرمایه گذاری در 

سهام شرکت تولید کننده ی همان کاال، سودمندتر بوده است. در صورت 

داشتن اختیار انتخاب سرمایه گذاری بهینه تر از میان این دو دارایی برای 

سهامدار شرکت، حتی با عرضه غیر اصولی سهام شرکت توسط سایرین، 

عاوه بر اینکه سرمایه گذار از فروش غیر منطقی سهام تحت مالکیت خود، 

خودداری می کند و زمینه کاهش عرضه ها و پیگیری روند اصولی و علمی 

معامات سهام شرکت فراهم می شود، امکان تأمین مالی از محل واگذاری 

این اختیار نیز برای واحدهای اقتصادی فراهم می گردد.

2. معرفی ابزار

در صورتی که به کارگیری ابزارهای مناس��ب، ریس��ک سرمایه گذاری در 

سهام را به خوبی پوشش دهد، می تواند اس��تقبال سرمایه گذاران را در 

پی داشته باشد. ابزارهای مشتقه در بازار سرمایه نوعی از ابزارهای مالی 

هستند که ارزش آنها از ارزش سایر اوراق بهادار و یا شاخص ها به عنوان 

دارایی پایه، مش��تق می ش��وند و کارکردهای متنوعی از جمله پوشش 

ریسک سرمایه گذاری می توانند داشته باشند. در اوراق اختیار معاوضه 

تبعی با کاال که در این نوشتار طراحی می شود، خریدار آن مطابق شرایط 

مندرج در اطاعیه عرضه، این حق را پیدا می کند که در صورت تمایل در 

تاریخ سررسید، ضمن انتقال دارایی پایه به عرضه کننده این اوراق )که 

سهامدار عمده ناشر دارایی پایه می باش��د(، مقدار مشخصی از کاالی 

معینی را که از محصوالت ناشر دارایی پایه است، دریافت نماید. پیش از 

عرضه این اوراق، توافق مشخصی میان ناشر دارایی پایه و عرضه کننده 

ای��ن اوراق برای تحویل کاال به خری��داران اوراق اختیار معاوضه تبعی با 

کاال در صورت اعمال این اوراق توسط سرمایه گذاران، صورت می پذیرد. 

همچنین، خری��دار اوراق اختیار معاوضه تبعی ب��ا کاال مطابق اطاعیه 

عرضه ای��ن اوراق، می تواند به صورت تس��ویه فیزیکی، تس��ویه نقدی با 

دریاف��ت بهای کاالی معین از عرضه کننده کاال )ناش��ر دارایی پایه( و یا 

دریافت حواله فروش ثانویه در بورس کاالیی اقدام به تسویه کاال نماید. 

در این ابزار مشتقه، با توجه به اختاف قیمت دارایی پایه )سهم( و قیمت 

واحد کاالی معین، جهت ارتباط میان آنها، ضریبی تحت عنوان ضریب 

تبدی��ل کاال )f( تعریف می گردد که حاصل تقس��یم قیمت اولیه دارایی 

پایه )PS,0( )قیمت پایانی دارایی پایه در روز خرید( بر قیمت اولیه کاالی 

معین )PM,0( )قیمت پایانی واحد کاال در همان روز معاماتی یا آخرین 

عرضه فیزیک��ی آن در بورس کاالیی و یا مع��ادل ریالی قیمت روز کاال از 

سایر مراجع معتبر نظیر نشریه Platts یا بورس های کاالیی بین المللی( 

می باشد )رابطه شماره 1(.

2 
 

سهام شرکت  مالتمعا و علمی ها و پیگیری روند اصولیکند و زمینه کاهش عرضهخودداری می ،خودتحت مالکیت  سهاممنطقی غیر
 .گرددمالی از محل واگذاری این اختیار نیز برای واحدهای اقتصادی فراهم میتأمین امکان  ،شودفراهم می

 معرفی ابزار. 2

گذاران را در سرمایهتواند استقبال ، میدهدخوبی پوشش به را گذاری در سهامسرمایهکارگیری ابزارهای مناسب، ریسک هکه بصورتیدر
ها نوعی از ابزارهای مالی هستند که ارزش آنها از ارزش سایر اوراق بهادار و یا شاخصابزارهای مشتقه در بازار سرمایه پی داشته باشد. 

در اوراق  .توانند داشته باشندمیگذاری سرمایهپوشش ریسک  های متنوعی از جملهشوند و کارکردمشتق میعنوان دارایی پایه، به
این حق را پیدا ، مطابق شرایط مندرج در اطالعیه عرضه آن، خریدار شودکه در این نوشتار طراحی می معاوضه تبعی با کاالاختیار 

دارایی پایه  سهامدار عمده ناشرکه ) این اوراقکننده عرضهضمن انتقال دارایی پایه به ، که در صورت تمایل در تاریخ سررسیدکند می
پیش از عرضه این اوراق، توافق  .دریافت نماید که از محصوالت ناشر دارایی پایه است، را ، مقدار مشخصی از کاالی معینی(باشدمی

در صورت معاوضه تبعی با کاال اختیار  به خریداران اوراقکننده این اوراق برای تحویل کاال عرضهمشخصی میان ناشر دارایی پایه و 
این مطابق اطالعیه عرضه معاوضه تبعی با کاال همچنین، خریدار اوراق اختیار پذیرد. می، صورت گذارانسرمایهتوسط  اعمال این اوراق

دریافت  کننده کاال )ناشر دارایی پایه( و یابهای کاالی معین از عرضهصورت تسویه فیزیکی، تسویه نقدی با دریافت بهتواند میاوراق، 
با توجه به اختالف قیمت دارایی پایه )سهم( و  ،مشتقهدر این ابزار  .تسویه کاال نمایداقدام به  ییدر بورس کاالفروش ثانویه حواله 

حاصل تقسیم قیمت گردد که تعریف می( fکاال )قیمت واحد کاالی معین، جهت ارتباط میان آنها، ضریبی تحت عنوان ضریب تبدیل 
همان  پایانی واحد کاال در قیمت)( 0M,Pاولیه کاالی معین ) بر قیمت (خریدقیمت پایانی دارایی پایه در روز ) (0S,P) دارایی پایه اولیه

یا  Plattsآخرین عرضه فیزیکی آن در بورس کاالیی و یا معادل ریالی قیمت روز کاال از سایر مراجع معتبر نظیر نشریه  روز معامالتی یا
 (.1شماره باشد )رابطه می (المللیبینهای کاالیی بورس

f = P𝑆𝑆.0P𝑀𝑀.0
                                                                                                                                  :1رابطه شماره  

اقدام به خریداری این اوراق نماید، با اعمال آن، مقدار کاالی  ( روزdتعداد )که خریدار اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال در صورتیدر
(، در Bز )هر رودر  شدهخریداریبا کاال تعداد اوراق اختیار معاوضه تبعی  حاصلضربموع (، برابر با مجMسررسید )دریافتی خریدار در 
 (.2بود )رابطه شماره  خواهد( fشده برای همان روز )محاسبهضریب تبدیل کاال 

M =∑fnBn
d

n=1
 

 ،گذاری وی در دارایی پایه )سهام شرکت(سرمایهمعادل این است که برای خریدار آن، معاوضه تبعی با کاال اختیار  اوراق دمفهوم خری
تغییرات قیمت دارایی پایه و قیمت کاال در دوره و با توجه به  مودهگذاری نسرمایهنیز  دارایی پایه از محصوالت ناشر یدر کاالی معین

که متناسب با تورم، قیمت محصوالت و . با توجه به اینبرگزینددو  این میان را از گذاریسرمایه ترینبهینهتواند می سررسید این اوراق
با کاال، جهت کسب سود از افزایش  تبعی اختیار معاوضهدارندگان اوراق روند صعودی دارند،  پذیر نیز غالباً سرمایههای خدمات شرکت

اصولی و از افت غیر بدین ترتیب ونموده  خود، امتناعتحت مالکیت از فروش دارایی پایه )سهام( قیمت کاالی معین در سررسید، 
در بازار تری اصولیگذاری سرمایهسوداگرانه، معامالت هیجانی و  با کاهشدر مجموع،  و شودمنطقی قیمت دارایی پایه جلوگیری میغیر

 شود.انجام می سرمایه

 شودگذاری قیمتصورتی بهبایستی  اوراق سزایی در عرضه موفق آن دارد. اینه، اهمیت بمعاوضه تبعی با کاالگذاری اوراق اختیار قیمت
برای  کهعالوه بر ایندر قیمت کاال و دارایی پایه در نظر گرفته شود و تأثیرگذار که با توجه به مرور زمان طی دوره، عوامل مختلف 

کنندگان از عرضهمورد استقبال ایشان قرار بگیرد و  وصرفه باشد بهگذاران نیز سرمایه، برای کنندگان توجیه اقتصادی داشته باشدعرضه
توان با در نظر گرفتن اختیار خرید تبعی کاال با قیمت اعمال معینی می ،همچنینمالی نمایند. تأمین فروش این اوراق و دارایی پایه، 

 :2رابطه شماره 

رابطه شماره 1: 

در صورتی که خری��دار اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال در تعداد )d( روز 

اق��دام به خریداری این اوراق نماید، با اعم��ال آن، مقدار کاالی دریافتی 

خریدار در سررسید )M(، برابر با مجموع حاصلضرب تعداد اوراق اختیار 

معاوضه تبعی با کاال خریداری شده در هر روز )B(، در ضریب تبدیل کاال 

محاسبه شده برای همان روز )f( خواهد بود )رابطه شماره ۲(.
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 معرفی ابزار. 2
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رابطه شماره ۲:   :2رابطه شماره 

مفهوم خرید اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال برای خریدار آن، این است 

که معادل س��رمایه گذاری وی در دارایی پایه )س��هام شرکت(، در کاالی 

معینی از محصوالت ناش��ر دارایی پایه نیز سرمایه گذاری نموده و با توجه 

ب��ه تغییرات قیمت دارای��ی پایه و قیمت کاال در دوره سررس��ید این اوراق 

می تواند بهینه ترین س��رمایه گذاری را از میان این دو برگزیند. با توجه به 

اینکه متناسب با تورم، قیمت محصوالت و خدمات شرکت های سرمایه پذیر 

نیز غالباً روند صعودی دارند، دارندگان اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال، 

جهت کس��ب س��ود از افزایش قیمت کاالی معین در سررسید، از فروش 

دارایی پایه )سهام( تحت مالکیت خود، امتناع نموده و بدین ترتیب از افت 

غیراصولی و غیرمنطقی قیمت دارایی پایه جلوگیری می شود و در مجموع، 

با کاهش معامات هیجانی و س��وداگرانه، سرمایه گذاری اصولی تری در 

بازار سرمایه انجام می شود.

قیمت گذاری اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال، اهمیت به سزایی در عرضه 

موفق آن دارد. این اوراق بایستی به صورتی قیمت گذاری شود که با توجه 
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به مرور زمان طی دوره، عوامل مختلف تأثیرگذار در قیمت کاال و دارایی پایه 

در نظر گرفته شود و عاوه بر اینکه برای عرضه کنندگان توجیه اقتصادی 

داشته باشد، برای سرمایه گذاران نیز به صرفه باشد و مورد استقبال ایشان 

قرار بگیرد و عرضه کنندگان از فروش این اوراق و دارایی پایه، تأمین مالی 

نمایند. همچنین، می ت��وان با در نظر گرفتن اختی��ار خرید تبعی کاال با 

قیمت اعمال معینی برای عرضه کننده کاال یا دارایی پایه، از غیراقتصادی 

ش��دن این ابزار در صورت رشد بیش از حد قیمت کاالی معین، جلوگیری 

نمود، با این حال باید دقت شود که قیمت اعمال این اختیار خرید تبعی به 

میزانی نباشد که جذابیت خرید اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال را برای 

سرمایه گذاران کاهش دهد و مورد استقبال آنان قرار نگیرد.

3. تحلیل بازده

ب��ا توجه به تغییرات مختل��ف قیمت دارایی پایه )س��هام( و کاالی معین، 

به ط��ور کلی برای خری��دار اوراق اختیار معاوضه تبعی ب��ا کاال، ده حالت 

ممکن است واقع شود:

1-3. حالت اول

قیمت دارایی پایه )س��هم( در سررس��ید )PS,1( و قیمت کاالی معین در 

سررس��ید )PM,1( افزایش یافته باشند و میزان افزایش قیمت دارایی پایه 

از میزان افزایش قیمت کاالی معین، بیش��تر باشد و همچنین این میزان 

)PS,1 – PS,0(، بیش��تر از هزینه خرید اوراق اختی��ار معاوضه تبعی با کاال 

)P( باشد. در این حالت، خریدار برای کسب سود بیشتر، اوراق را اعمال 

نمی کند و به می��زان افزایش قیمت دارایی پایه با کس��ر هزینه خرید این 

اوراق، سود کسب نموده است )رابطه شماره ۳(.

رابطه شماره ۳:

 سود خریدار اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال

3 
 

، با نمود حد قیمت کاالی معین، جلوگیریازبیشاقتصادی شدن این ابزار در صورت رشد کننده کاال یا دارایی پایه، از غیرعرضهبرای 
اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال را  خرید دقت شود که قیمت اعمال این اختیار خرید تبعی به میزانی نباشد که جذابیت بایداین حال 

 قرار نگیرد. آنانمورد استقبال  وکاهش دهد گذاران سرمایهبرای 

 بازده. تحلیل 3

 دهمعاوضه تبعی با کاال، کلی برای خریدار اوراق اختیار  طوربهبا توجه به تغییرات مختلف قیمت دارایی پایه )سهام( و کاالی معین، 
 حالت ممکن است واقع شود:

 

 حالت اول. 3-1
میزان افزایش قیمت د و نیافته باش ( افزایش1M,Pدر سررسید )قیمت کاالی معین و  (1S,Pقیمت دارایی پایه )سهم( در سررسید )

(، بیشتر از هزینه خرید اوراق اختیار 0S,P – 1S,Pو همچنین این میزان ) باشد بیشتر ،کاالی معینافزایش قیمت میزان دارایی پایه از 
کند و به میزان افزایش قیمت دارایی خریدار برای کسب سود بیشتر، اوراق را اعمال نمی ،در این حالت. ( باشدP)معاوضه تبعی با کاال 

 .(3)رابطه شماره  پایه با کسر هزینه خرید این اوراق، سود کسب نموده است

 رابطه شماره PS,1 – PS,0( – P                                                           :3( = سود خریدار اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال

گذاری فاقد بازدهی سرمایهباشد، ( 0S,P+P( معادل )1S,Pاگر قیمت دارایی پایه در سررسید )در این حالت ، 3با توجه به رابطه شماره 
)الف(، )ب( و )ج( به ترتیب تغییرات قیمت  1نمودار  گذار سود کسب خواهد نمود.سرمایه، از این مقدار های بیشتردر قیمتو  باشدمی

 دهد.را نشان می گذارسرمایهدارایی پایه، قیمت کاال و بازده 

 

 گذار در حالت اولسرمایهقیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده  تغییرات: 1نمودار 

 حالت دوم. 3-2

با توجه به رابطه شماره ۳، در این حالت اگر قیمت دارایی پایه در سررسید 

 باشد، سرمایه گذاری فاقد بازدهی می باشد و 

3 
 

، با نمود حد قیمت کاالی معین، جلوگیریازبیشاقتصادی شدن این ابزار در صورت رشد کننده کاال یا دارایی پایه، از غیرعرضهبرای 
اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال را  خرید دقت شود که قیمت اعمال این اختیار خرید تبعی به میزانی نباشد که جذابیت بایداین حال 

 قرار نگیرد. آنانمورد استقبال  وکاهش دهد گذاران سرمایهبرای 

 بازده. تحلیل 3

 دهمعاوضه تبعی با کاال، کلی برای خریدار اوراق اختیار  طوربهبا توجه به تغییرات مختلف قیمت دارایی پایه )سهام( و کاالی معین، 
 حالت ممکن است واقع شود:

 

 حالت اول. 3-1
میزان افزایش قیمت د و نیافته باش ( افزایش1M,Pدر سررسید )قیمت کاالی معین و  (1S,Pقیمت دارایی پایه )سهم( در سررسید )

(، بیشتر از هزینه خرید اوراق اختیار 0S,P – 1S,Pو همچنین این میزان ) باشد بیشتر ،کاالی معینافزایش قیمت میزان دارایی پایه از 
کند و به میزان افزایش قیمت دارایی خریدار برای کسب سود بیشتر، اوراق را اعمال نمی ،در این حالت. ( باشدP)معاوضه تبعی با کاال 

 .(3)رابطه شماره  پایه با کسر هزینه خرید این اوراق، سود کسب نموده است

 رابطه شماره PS,1 – PS,0( – P                                                           :3( = سود خریدار اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال

گذاری فاقد بازدهی سرمایهباشد، ( 0S,P+P( معادل )1S,Pاگر قیمت دارایی پایه در سررسید )در این حالت ، 3با توجه به رابطه شماره 
)الف(، )ب( و )ج( به ترتیب تغییرات قیمت  1نمودار  گذار سود کسب خواهد نمود.سرمایه، از این مقدار های بیشتردر قیمتو  باشدمی

 دهد.را نشان می گذارسرمایهدارایی پایه، قیمت کاال و بازده 

 

 گذار در حالت اولسرمایهقیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده  تغییرات: 1نمودار 

 حالت دوم. 3-2

معادل

3 
 

، با نمود حد قیمت کاالی معین، جلوگیریازبیشاقتصادی شدن این ابزار در صورت رشد کننده کاال یا دارایی پایه، از غیرعرضهبرای 
اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال را  خرید دقت شود که قیمت اعمال این اختیار خرید تبعی به میزانی نباشد که جذابیت بایداین حال 

 قرار نگیرد. آنانمورد استقبال  وکاهش دهد گذاران سرمایهبرای 

 بازده. تحلیل 3

 دهمعاوضه تبعی با کاال، کلی برای خریدار اوراق اختیار  طوربهبا توجه به تغییرات مختلف قیمت دارایی پایه )سهام( و کاالی معین، 
 حالت ممکن است واقع شود:

 

 حالت اول. 3-1
میزان افزایش قیمت د و نیافته باش ( افزایش1M,Pدر سررسید )قیمت کاالی معین و  (1S,Pقیمت دارایی پایه )سهم( در سررسید )

(، بیشتر از هزینه خرید اوراق اختیار 0S,P – 1S,Pو همچنین این میزان ) باشد بیشتر ،کاالی معینافزایش قیمت میزان دارایی پایه از 
کند و به میزان افزایش قیمت دارایی خریدار برای کسب سود بیشتر، اوراق را اعمال نمی ،در این حالت. ( باشدP)معاوضه تبعی با کاال 

 .(3)رابطه شماره  پایه با کسر هزینه خرید این اوراق، سود کسب نموده است

 رابطه شماره PS,1 – PS,0( – P                                                           :3( = سود خریدار اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال

گذاری فاقد بازدهی سرمایهباشد، ( 0S,P+P( معادل )1S,Pاگر قیمت دارایی پایه در سررسید )در این حالت ، 3با توجه به رابطه شماره 
)الف(، )ب( و )ج( به ترتیب تغییرات قیمت  1نمودار  گذار سود کسب خواهد نمود.سرمایه، از این مقدار های بیشتردر قیمتو  باشدمی

 دهد.را نشان می گذارسرمایهدارایی پایه، قیمت کاال و بازده 

 

 گذار در حالت اولسرمایهقیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده  تغییرات: 1نمودار 

 حالت دوم. 3-2

در قیمت های بیشتر از این مقدار، سرمایه گذار سود کسب خواهد نمود. 

نمودار 1 )ال��ف(، )ب( و )ج( به ترتیب تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت 

کاال و بازده سرمایه گذار را نشان می دهد.

منودار 1: تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده رسمایه گذار در حالت اول

3 
 

، با نمود حد قیمت کاالی معین، جلوگیریازبیشاقتصادی شدن این ابزار در صورت رشد کننده کاال یا دارایی پایه، از غیرعرضهبرای 
اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال را  خرید دقت شود که قیمت اعمال این اختیار خرید تبعی به میزانی نباشد که جذابیت بایداین حال 

 قرار نگیرد. آنانمورد استقبال  وکاهش دهد گذاران سرمایهبرای 

 بازده. تحلیل 3

 دهمعاوضه تبعی با کاال، کلی برای خریدار اوراق اختیار  طوربهبا توجه به تغییرات مختلف قیمت دارایی پایه )سهام( و کاالی معین، 
 حالت ممکن است واقع شود:

 

 حالت اول. 3-1
میزان افزایش قیمت د و نیافته باش ( افزایش1M,Pدر سررسید )قیمت کاالی معین و  (1S,Pقیمت دارایی پایه )سهم( در سررسید )

(، بیشتر از هزینه خرید اوراق اختیار 0S,P – 1S,Pو همچنین این میزان ) باشد بیشتر ،کاالی معینافزایش قیمت میزان دارایی پایه از 
کند و به میزان افزایش قیمت دارایی خریدار برای کسب سود بیشتر، اوراق را اعمال نمی ،در این حالت. ( باشدP)معاوضه تبعی با کاال 

 .(3)رابطه شماره  پایه با کسر هزینه خرید این اوراق، سود کسب نموده است

 رابطه شماره PS,1 – PS,0( – P                                                           :3( = سود خریدار اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال

گذاری فاقد بازدهی سرمایهباشد، ( 0S,P+P( معادل )1S,Pاگر قیمت دارایی پایه در سررسید )در این حالت ، 3با توجه به رابطه شماره 
)الف(، )ب( و )ج( به ترتیب تغییرات قیمت  1نمودار  گذار سود کسب خواهد نمود.سرمایه، از این مقدار های بیشتردر قیمتو  باشدمی

 دهد.را نشان می گذارسرمایهدارایی پایه، قیمت کاال و بازده 

 

 گذار در حالت اولسرمایهقیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده  تغییرات: 1نمودار 

 حالت دوم. 3-2



مقاالت

نـخـســـتـیـن رســانـه
67بـازار ســرمـایـه ایـران

2-3. حالت دوم

قیمت دارایی پایه )سهم( در سررسید )PS,1( و قیمت کاالی معین در سررسید )PM,1( افزایش یافته باشند و میزان افزایش قیمت کاالی معین از میزان افزایش 

قیمت دارایی پایه، بیشتر باشد و همچنین این میزان )PM,1 – PM,0(، بیشتر از هزینه خرید اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال )P( باشد. در این حالت، خریدار 

برای کسب سود بیشتر، با اعمال این اوراق به میزان افزایش قیمت کاالی معین با کسر هزینه خرید این اوراق، سود کسب نموده است )رابطه شماره 4(.

  سود خریدار اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال  

4 
 

د و میزان افزایش قیمت ن( افزایش یافته باش1M,Pو قیمت کاالی معین در سررسید ) (1S,Pقیمت دارایی پایه )سهم( در سررسید )
(، بیشتر از هزینه خرید اوراق اختیار 0M,P – 1M,Pاین میزان ) و همچنین کاالی معین از میزان افزایش قیمت دارایی پایه، بیشتر باشد

خریدار برای کسب سود بیشتر، با اعمال این اوراق به میزان افزایش قیمت کاالی معین با  ،در این حالت( باشد. P)معاوضه تبعی با کاال 
 .(4)رابطه شماره  کسر هزینه خرید این اوراق، سود کسب نموده است

 رابطه شماره PM,1 – PM,0( – P                                                          :4( = سود خریدار اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال

گذاری سرمایه( باشد، 0M,P+P( معادل )1M,P، در این حالت اگر قیمت دارایی کاالی معین در سررسید )4با توجه به رابطه شماره 
)الف(، )ب( و )ج( به ترتیب  2نمودار  گذار سود کسب خواهد نمود.سرمایههای بیشتر از این مقدار، باشد و در قیمتفاقد بازدهی می

 .دهدگذار را نشان میسرمایهتغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده 

 
 گذار در حالت دومسرمایهکاال و بازده قیمت دارایی پایه، قیمت تغییرات : 2نمودار 

 حالت سوم. 3-3

د و میزان کاهش قیمت ن( کاهش یافته باش1M,P( و قیمت کاالی معین در سررسید )1S,Pقیمت دارایی پایه )سهم( در سررسید )
کند و به میزان خریدار برای زیان کمتر، اوراق را اعمال نمی ،کاالی معین از میزان کاهش قیمت دارایی پایه، بیشتر باشد. در این حالت

 .(5)رابطه شماره  ، متضرر شده استمعاوضه تبعی با کاالمجموع کاهش قیمت دارایی پایه و هزینه خرید اوراق اختیار 

 رابطه شماره P + (PS,0 – PS,1(                                                           :5 = زیان خریدار اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال

( P) معاوضه تبعی با کاالمعادل هزینه خرید اوراق اختیار گذاری سرمایه، در این حالت حداقل میزان زیان 5با توجه به رابطه شماره 
از  کمترهای و در قیمت دهدرخ می( 0S,P) خرید دارایی پایه ( با قیمت1S,Pقیمت دارایی پایه در سررسید )برابری  در صورتاست که 

)الف(، )ب( و )ج( به ترتیب تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده  3نمودار  .بیشتر خواهد بودگذار سرمایهزیان این مقدار، 
 دهد.گذار را نشان میسرمایه

رابطه شماره 4:  

با توجه به رابطه شماره 4، در این حالت اگر قیمت دارایی کاالی معین در سررسید )PM,1( معادل )P+PM,0( باشد، سرمایه گذاری فاقد بازدهی می باشد 

و در قیمت های بیشتر از این مقدار، سرمایه گذار سود کسب خواهد نمود. نمودار ۲ )الف(، )ب( و )ج( به ترتیب تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و 

بازده سرمایه گذار را نشان می دهد.

3-3. حالت سوم

قیمت دارایی پایه )سهم( در سررسید )PS,1( و قیمت کاالی معین در سررسید )PM,1( کاهش یافته باشند و میزان کاهش قیمت کاالی معین از میزان کاهش 

قیمت دارایی پایه، بیشتر باشد. در این حالت، خریدار برای زیان کمتر، اوراق را اعمال نمی کند و به میزان مجموع کاهش قیمت دارایی پایه و هزینه خرید اوراق 

اختیار معاوضه تبعی با کاال، متضرر شده است )رابطه شماره ۵(.

) P + )PS,0 – PS,1=    زیان خریدار اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال                                                         رابطه شماره ۵: 

منودار 2: تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده رسمایه گذار در حالت دوم

4 
 

د و میزان افزایش قیمت ن( افزایش یافته باش1M,Pو قیمت کاالی معین در سررسید ) (1S,Pقیمت دارایی پایه )سهم( در سررسید )
(، بیشتر از هزینه خرید اوراق اختیار 0M,P – 1M,Pاین میزان ) و همچنین کاالی معین از میزان افزایش قیمت دارایی پایه، بیشتر باشد

خریدار برای کسب سود بیشتر، با اعمال این اوراق به میزان افزایش قیمت کاالی معین با  ،در این حالت( باشد. P)معاوضه تبعی با کاال 
 .(4)رابطه شماره  کسر هزینه خرید این اوراق، سود کسب نموده است

 رابطه شماره PM,1 – PM,0( – P                                                          :4( = سود خریدار اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال

گذاری سرمایه( باشد، 0M,P+P( معادل )1M,P، در این حالت اگر قیمت دارایی کاالی معین در سررسید )4با توجه به رابطه شماره 
)الف(، )ب( و )ج( به ترتیب  2نمودار  گذار سود کسب خواهد نمود.سرمایههای بیشتر از این مقدار، باشد و در قیمتفاقد بازدهی می

 .دهدگذار را نشان میسرمایهتغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده 

 
 گذار در حالت دومسرمایهکاال و بازده قیمت دارایی پایه، قیمت تغییرات : 2نمودار 

 حالت سوم. 3-3

د و میزان کاهش قیمت ن( کاهش یافته باش1M,P( و قیمت کاالی معین در سررسید )1S,Pقیمت دارایی پایه )سهم( در سررسید )
کند و به میزان خریدار برای زیان کمتر، اوراق را اعمال نمی ،کاالی معین از میزان کاهش قیمت دارایی پایه، بیشتر باشد. در این حالت

 .(5)رابطه شماره  ، متضرر شده استمعاوضه تبعی با کاالمجموع کاهش قیمت دارایی پایه و هزینه خرید اوراق اختیار 

 رابطه شماره P + (PS,0 – PS,1(                                                           :5 = زیان خریدار اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال

( P) معاوضه تبعی با کاالمعادل هزینه خرید اوراق اختیار گذاری سرمایه، در این حالت حداقل میزان زیان 5با توجه به رابطه شماره 
از  کمترهای و در قیمت دهدرخ می( 0S,P) خرید دارایی پایه ( با قیمت1S,Pقیمت دارایی پایه در سررسید )برابری  در صورتاست که 

)الف(، )ب( و )ج( به ترتیب تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده  3نمودار  .بیشتر خواهد بودگذار سرمایهزیان این مقدار، 
 دهد.گذار را نشان میسرمایه



مقاالت

آبان مـاه 681401
شـماره 208

با توجه به رابطه ش��ماره ۵، در این حالت حداقل میزان زیان سرمایه گذاری معادل هزینه خرید اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال )P( است که در صورت 

برابری قیمت دارایی پایه در سررس��ید )PS,1( با قیمت خرید دارایی پایه )PS,0( رخ می دهد و در قیمت های کمتر از این مقدار، زیان س��رمایه گذار بیشتر 

خواهد بود. نمودار ۳ )الف(، )ب( و )ج( به ترتیب تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده سرمایه گذار را نشان می دهد.

4-3. حالت چهارم

قیمت دارایی پایه )س��هم( در سررسید )PS,1( و قیمت کاالی معین در سررسید )PM,1( کاهش یافته باش��ند و میزان کاهش قیمت دارایی پایه از میزان 

کاهش قیمت کاالی معین، بیش��تر باشد. در این حالت، خریدار برای زیان کمتر، با اعمال این اوراق، به میزان هزینه خرید اوراق اختیار معاوضه تبعی با 

کاال با کسر میزان افزایش قیمت کاالی معین متضرر شده است )رابطه شماره 6(.

رابطه شماره P + )PM,0 – PM,1(   :6=  زیان خریدار اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال                                                    

با توجه به رابطه ش��ماره 6، در این حالت حداقل میزان زیان سرمایه گذاری معادل هزینه خرید اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال )P( است که در صورت 

برابری قیمت کاالی معین در سررسید )PM,1( با قیمت اولیه کاالی معین )PM,0( رخ می دهد و در قیمت های کمتر از این مقدار، زیان سرمایه گذار بیشتر 

خواهد بود. نمودار 4 )الف(، )ب( و )ج( به ترتیب تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده سرمایه گذار را نشان می دهد.

منودار 3: تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده رسمایه گذار در حالت سوم

5 
 

 
 گذار در حالت سومسرمایهقیمت کاال و بازده قیمت دارایی پایه، تغییرات : 3نمودار 

 حالت چهارم. 3-4

د و میزان کاهش قیمت ن( کاهش یافته باش1M,Pقیمت کاالی معین در سررسید )( و 1S,Pقیمت دارایی پایه )سهم( در سررسید )
خریدار برای زیان کمتر، با اعمال این اوراق، به میزان هزینه  ،دارایی پایه از میزان کاهش قیمت کاالی معین، بیشتر باشد. در این حالت

 .(6)رابطه شماره  کاالی معین متضرر شده است با کسر میزان افزایش قیمتمعاوضه تبعی با کاال خرید اوراق اختیار 

 رابطه شماره P + (PM,0 – PM,1(                                                         :6 = زیان خریدار اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال

( P)معاوضه تبعی با کاال گذاری معادل هزینه خرید اوراق اختیار سرمایه، در این حالت حداقل میزان زیان 6با توجه به رابطه شماره 
های کمتر دهد و در قیمت( رخ می0M,P( با قیمت اولیه کاالی معین )1M,Pاست که در صورت برابری قیمت کاالی معین در سررسید )

به ترتیب تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده  )الف(، )ب( و )ج( 4نمودار  گذار بیشتر خواهد بود.سرمایهاز این مقدار، زیان 
 دهد.گذار را نشان میسرمایه
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منودار 4: تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده رسمایه گذار در حالت چهارم
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 گذار در حالت چهارمسرمایهکاال و بازده قیمت دارایی پایه، قیمت تغییرات : 4نمودار 

 حالت پنجم. 3-5

( افزایش یافته باشند و میزان افزایش قیمت 1M,P) ( و قیمت کاالی معین در سررسید1S,Pقیمت دارایی پایه )سهم( در سررسید )
(، کمتر از هزینه خرید اوراق اختیار 0S,P – 1S,Pدارایی پایه از میزان افزایش قیمت کاالی معین، بیشتر باشد و همچنین این میزان )

د و به میزان هزینه خرید این اوراق با کسر کنخریدار برای زیان کمتر، اوراق را اعمال نمی ،( باشد. در این حالتP)معاوضه تبعی با کاال 
 .(7)رابطه شماره  ، متضرر شده استدارایی پایهمیزان افزایش قیمت 

 رابطه شماره P – (PS,1 – PS,0(                                                           :7 = زیان خریدار اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال

( P)معاوضه تبعی با کاال گذاری معادل هزینه خرید اوراق اختیار سرمایه، در این حالت حداکثر میزان زیان 7با توجه به رابطه شماره 
های بیشتر از دهد و در قیمترخ می (0S,P( با قیمت خرید دارایی پایه )1S,Pاست که در صورت برابری قیمت دارایی پایه در سررسید )

( برابر با مجموع قیمت خرید دارایی 1S,Pکه اگر قیمت دارایی پایه در سررسید )گذاری کمتر خواهد بود تا اینسرمایهاین مقدار، زیان 
)الف(، )ب( و )ج(  5نمودار  رسد.به صفر میگذاری سرمایه( باشد، زیان 0S,P+P)معاوضه تبعی با کاال پایه و هزینه خرید اوراق اختیار 

 دهد.را نشان می گذارسرمایهبه ترتیب تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده 

5-3. حالت پنجم

قیمت دارایی پایه )س��هم( در سررسید )PS,1( و قیمت کاالی معین در سررسید )PM,1( افزایش یافته باشند و میزان افزایش قیمت دارایی پایه از میزان 

افزایش قیمت کاالی معین، بیش��تر باشد و همچنین این میزان )PS,1 – PS,0(، کمتر از هزینه خرید اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال )P( باشد. در این 

حالت، خریدار برای زیان کمتر، اوراق را اعمال نمی کند و به میزان هزینه خرید این اوراق با کس��ر میزان افزایش قیمت دارایی پایه، متضرر ش��ده است 

)رابطه شماره ۷(.

)P – )PS,1 – PS,0=  زیان خریدار اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال  رابطه شماره ۷:  

با توجه به رابطه شماره ۷، در این حالت حداکثر میزان زیان سرمایه گذاری معادل هزینه خرید اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال )P( است که در صورت 

برابری قیمت دارایی پایه در سررسید )PS,1( با قیمت خرید دارایی پایه )PS,0( رخ می دهد و در قیمت های بیشتر از این مقدار، زیان سرمایه گذاری کمتر 

خواهد بود تا اینکه اگر قیمت دارایی پایه در سررس��ید )PS,1( برابر با مجموع قیمت خرید دارایی پای��ه و هزینه خرید اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال 

)P+PS,0( باش��د، زیان سرمایه گذاری به صفر می رسد. نمودار ۵ )الف(، )ب( و )ج( به ترتیب تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده سرمایه گذار 

را نشان می دهد.
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منودار 5: تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده رسمایه گذار در حالت پنجم
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 گذار در حالت پنجمسرمایهو بازده قیمت دارایی پایه، قیمت کاال تغییرات : 5نمودار 

 حالت ششم. 3-6

( افزایش یافته باشد و میزان افزایش قیمت 1M,P( و قیمت کاالی معین در سررسید )1S,Pدر سررسید )قیمت دارایی پایه )سهم( 
(، کمتر از هزینه خرید اوراق اختیار 0M,P – 1M,Pکاالی معین از میزان افزایش قیمت دارایی پایه، بیشتر باشد و همچنین این میزان )

معاوضه خریدار برای زیان کمتر، با اعمال این اوراق به میزان هزینه خرید اوراق اختیار  ،( باشد. در این حالتP)معاوضه تبعی با کاال 
 .(8)رابطه شماره  با کسر میزان افزایش قیمت کاالی معین متضرر شده است تبعی با کاال

 رابطه شماره P – (PM,1 – PM,0(                                                         :8 = زیان خریدار اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال

( P)معاوضه تبعی با کاال گذاری معادل هزینه خرید اوراق اختیار سرمایهحداکثر میزان زیان  ،، در این حالت8با توجه به رابطه شماره 
های دهد و در قیمترخ می (0M,Pکاالی معین ) ( با قیمت اولیه1M,Pاست که در صورت برابری قیمت کاالی معین در سررسید )

( برابر با مجموع قیمت 1M,Pکه اگر قیمت کاالی معین در سررسید )گذاری کمتر خواهد بود تا اینسرمایهبیشتر از این مقدار، زیان 
 6نمودار  رسد.گذاری به صفر میسرمایه( باشد، زیان 0M,P+ P)معاوضه تبعی با کاال اولیه کاالی معین و هزینه خرید اوراق اختیار 

 دهد.را نشان می گذارسرمایه)الف(، )ب( و )ج( به ترتیب تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده 

6-3. حالت ششم

قیمت دارایی پایه )س��هم( در سررسید )PS,1( و قیمت کاالی معین در سررس��ید )PM,1( افزایش یافته باشد و میزان افزایش قیمت کاالی معین از میزان 

افزایش قیمت دارایی پایه، بیشتر باش��د و همچنین این میزان )PM,1 – PM,0(، کمتر از هزینه خرید اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال )P( باشد. در این 

حال��ت، خریدار برای زیان کمتر، با اعمال این اوراق ب��ه میزان هزینه خرید اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال با کس��ر میزان افزایش قیمت کاالی معین 

متضرر شده است )رابطه شماره 8(.

رابطه شماره P – )PM,1 – PM,0(    :8=  زیان خریدار اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال

با توجه به رابطه شماره 8، در این حالت، حداکثر میزان زیان سرمایه گذاری معادل هزینه خرید اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال )P( است که در صورت 

برابری قیمت کاالی معین در سررس��ید )PM,1( با قیمت اولیه کاالی معین )PM,0( رخ می دهد و در قیمت های بیشتر از این مقدار، زیان سرمایه گذاری 

کمتر خواهد بود تا اینکه اگر قیمت کاالی معین در سررسید )PM,1( برابر با مجموع قیمت اولیه کاالی معین و هزینه خرید اوراق اختیار معاوضه تبعی با 

کاال )P+ PM,0( باشد، زیان سرمایه گذاری به صفر می رسد. نمودار 6 )الف(، )ب( و )ج( به ترتیب تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده سرمایه گذار 

را نشان می دهد.
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منودار 6: تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده رسمایه گذار در حالت ششم

8 
 

 
 در حالت ششم گذارسرمایهقیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده تغییرات : 6نمودار 

 هفتمحالت . 3-7

همچنین میزان ، ( کاهش یافته باشد1M,Pو قیمت کاالی معین در سررسید ) ( افزایش1S,Pدارایی پایه )سهم( در سررسید ) قیمت
خریدار  ،. در این حالت( باشدP)معاوضه تبعی با کاال (، بیشتر از هزینه خرید اوراق اختیار 0S,P – 1S,Pافزایش قیمت دارایی پایه )

 .(3)رابطه شماره  کند و به میزان افزایش قیمت دارایی پایه با کسر هزینه خرید این اوراق، سود کسب نموده استاوراق را اعمال نمی

گذاری فاقد بازدهی سرمایه( باشد، 0S,P+Pمعادل )( 1S,Pاگر قیمت دارایی پایه در سررسید ) ،، در این حالت3با توجه به رابطه شماره 
)الف(، )ب( و )ج( به ترتیب تغییرات قیمت  7نمودار  گذار سود کسب خواهد نمود.سرمایههای بیشتر از این مقدار، باشد و در قیمتمی

 دهد.را نشان می گذارسرمایهدارایی پایه، قیمت کاال و بازده 

7-3. حالت هفتم

قیمت دارایی پایه )س��هم( در سررسید )PS,1( افزایش و قیمت کاالی معین در سررس��ید )PM,1( کاهش یافته باشد، همچنین میزان افزایش قیمت 

دارایی پایه )PS,1 – PS,0(، بیشتر از هزینه خرید اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال )P( باشد. در این حالت، خریدار اوراق را اعمال نمی کند و به میزان 

افزایش قیمت دارایی پایه با کسر هزینه خرید این اوراق، سود کسب نموده است )رابطه شماره ۳(.

با توجه به رابطه شماره ۳، در این حالت، اگر قیمت دارایی پایه در سررسید )PS,1( معادل )P+PS,0( باشد، سرمایه گذاری فاقد بازدهی می باشد و در 

قیمت های بیش��تر از این مقدار، سرمایه گذار سود کسب خواهد نمود. نمودار ۷ )الف(، )ب( و )ج( به ترتیب تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و 

بازده سرمایه گذار را نشان می دهد.
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منودار 7: تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده رسمایه گذار در حالت هفتم
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 گذار در حالت هفتمسرمایهقیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده تغییرات : 7نمودار 

 هشتمحالت . 3-8

همچنین میزان ، ( کاهش یافته باشد1S,Pقیمت دارایی پایه )سهم( در سررسید )و  ( افزایش1M,Pقیمت کاالی معین در سررسید )
خریدار با  ،. در این حالت( باشدP)معاوضه تبعی با کاال (، بیشتر از هزینه خرید اوراق اختیار MP – 1,MP,0افزایش قیمت کاالی معین )

 .(4)رابطه شماره  به میزان افزایش قیمت کاالی معین با کسر هزینه خرید این اوراق، سود کسب نموده است ،اعمال این اوراق

گذاری سرمایه( باشد، 0M,P+P( معادل )1M,P)اگر قیمت دارایی کاالی معین در سررسید  ،، در این حالت4با توجه به رابطه شماره 
)الف(، )ب( و )ج( به ترتیب  8نمودار  گذار سود کسب خواهد نمود.سرمایههای بیشتر از این مقدار، باشد و در قیمتفاقد بازدهی می

 دهد.گذار را نشان میسرمایهه تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازد

8-3. حالت هشتم

قیمت کاالی معین در سررس��ید )PM,1( افزایش و قیمت دارایی پایه )سهم( در سررس��ید )PS,1( کاهش یافته باشد، همچنین میزان افزایش قیمت 

کاالی معین )PM,1 – PM,0(، بیش��تر از هزینه خرید اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال )P( باش��د. در این حالت، خریدار با اعمال این اوراق، به میزان 

افزایش قیمت کاالی معین با کسر هزینه خرید این اوراق، سود کسب نموده است )رابطه شماره 4(.

با توجه به رابطه ش��ماره 4، در این حالت، اگر قیمت دارایی کاالی معین در سررس��ید )PM,1( معادل )P+PM,0( باش��د، سرمایه گذاری فاقد بازدهی 

می باشد و در قیمت های بیشتر از این مقدار، سرمایه گذار سود کسب خواهد نمود. نمودار 8 )الف(، )ب( و )ج( به ترتیب تغییرات قیمت دارایی پایه، 

قیمت کاال و بازده سرمایه گذار را نشان می دهد.
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 در حالت هشتم گذارسرمایهبازده قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و تغییرات : 8نمودار 

 حالت نهم. 3-9

همچنین میزان  ،( کاهش یافته باشد1M,Pقیمت کاالی معین در سررسید ) و ( افزایش1S,Pقیمت دارایی پایه )سهم( در سررسید )
خریدار برای  ،( باشد. در این حالتP)معاوضه تبعی با کاال (، کمتر از هزینه خرید اوراق اختیار 0S,P – 1S,Pافزایش قیمت دارایی پایه )

طه )راب کند و به میزان هزینه خرید این اوراق با کسر میزان افزایش قیمت سهام، متضرر شده استزیان کمتر، اوراق را اعمال نمی
 .(7شماره 

( P)معاوضه تبعی با کاال گذاری معادل هزینه خرید اوراق اختیار سرمایهحداکثر میزان زیان  ،، در این حالت7با توجه به رابطه شماره 
های بیشتر از دهد و در قیمترخ می (0S,P( با قیمت خرید دارایی پایه )1S,Pاست که در صورت برابری قیمت دارایی پایه در سررسید )

( برابر با مجموع قیمت خرید دارایی 1S,Pکه اگر قیمت دارایی پایه در سررسید )گذاری کمتر خواهد بود تا اینسرمایهاین مقدار، زیان 
)الف(، )ب( و )ج(  9نمودار  رسد.به صفر میگذاری سرمایه( باشد، زیان 0S,P+P)معاوضه تبعی با کاال پایه و هزینه خرید اوراق اختیار 

 دهد.را نشان می گذارسرمایهبه ترتیب تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده 

9-3. حالت نهم

قیمت دارایی پایه )س��هم( در سررسید )PS,1( افزایش و قیمت کاالی معین در سررس��ید )PM,1( کاهش یافته باشد، همچنین میزان افزایش قیمت 

دارای��ی پایه )PS,1 – PS,0(، کمتر از هزینه خرید اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال )P( باش��د. در این حالت، خریدار برای زیان کمتر، اوراق را اعمال 

نمی کند و به میزان هزینه خرید این اوراق با کسر میزان افزایش قیمت سهام، متضرر شده است )رابطه شماره ۷(.

با توجه به رابطه شماره ۷، در این حالت، حداکثر میزان زیان سرمایه گذاری معادل هزینه خرید اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال )P( است که در صورت 

برابری قیمت دارایی پایه در سررس��ید )PS,1( با قیمت خرید دارایی پایه )PS,0( رخ می دهد و در قیمت های بیش��تر از این مقدار، زیان سرمایه گذاری 

کمتر خواهد بود تا اینکه اگر قیمت دارایی پایه در سررس��ید )PS,1( برابر با مجموع قیمت خرید دارایی پایه و هزینه خرید اوراق اختیار معاوضه تبعی 

با کاال )P+PS,0( باش��د، زیان س��رمایه گذاری به صفر می رس��د. نمودار ۹ )الف(، )ب( و )ج( به ترتیب تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده 

سرمایه گذار را نشان می دهد.
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 گذار در حالت نهمسرمایهبازده قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و تغییرات : 9نمودار 

 حالت دهم. 3-10

همچنین میزان ، ( کاهش یافته باشد1S,Pو قیمت دارایی پایه )سهم( در سررسید ) ( افزایش1M,Pسررسید )قیمت کاالی معین در 
خریدار  ،در این حالت( باشد. P)معاوضه تبعی با کاال (، کمتر از هزینه خرید اوراق اختیار 0M,P – 1M,Pافزایش قیمت کاالی معین )

 ،با کسر میزان افزایش قیمت کاالی معینمعاوضه تبعی با کاال برای زیان کمتر، با اعمال این اوراق به میزان هزینه خرید اوراق اختیار 
 .(8)رابطه شماره  متضرر شده است

( P)معاوضه تبعی با کاال گذاری معادل هزینه خرید اوراق اختیار سرمایهحداکثر میزان زیان  ،، در این حالت8با توجه به رابطه شماره 
های دهد و در قیمترخ می (0M,P( با قیمت اولیه کاالی معین )1M,Pاست که در صورت برابری قیمت کاالی معین در سررسید )

( برابر با مجموع قیمت 1M,Pمعین در سررسید ) که اگر قیمت کاالیگذاری کمتر خواهد بود تا اینسرمایهبیشتر از این مقدار، زیان 
 10نمودار  رسد.گذاری به صفر میسرمایه( باشد، زیان 0M,P+ P)معاوضه تبعی با کاال اولیه کاالی معین و هزینه خرید اوراق اختیار 

 دهد.نشان می گذار راسرمایه)الف(، )ب( و )ج( به ترتیب تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده 

10-3. حالت دهم

قیمت کاالی معین در سررسید )PM,1( افزایش و قیمت دارایی پایه )سهم( در سررسید )PS,1( کاهش یافته باشد، همچنین میزان افزایش قیمت کاالی 

معین )PM,1 – PM,0(، کمتر از هزینه خرید اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال )P( باشد. در این حالت، خریدار برای زیان کمتر، با اعمال این اوراق به 

میزان هزینه خرید اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال با کسر میزان افزایش قیمت کاالی معین، متضرر شده است )رابطه شماره 8(.

با توجه به رابطه شماره 8، در این حالت، حداکثر میزان زیان سرمایه گذاری معادل هزینه خرید اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال )P( است که در صورت 

برابری قیمت کاالی معین در سررسید )PM,1( با قیمت اولیه کاالی معین )PM,0( رخ می دهد و در قیمت های بیشتر از این مقدار، زیان سرمایه گذاری 

کمتر خواهد بود تا اینکه اگر قیمت کاالی معین در سررسید )PM,1( برابر با مجموع قیمت اولیه کاالی معین و هزینه خرید اوراق اختیار معاوضه تبعی 

با کاال )P+ PM,0( باش��د، زیان سرمایه گذاری به صفر می رسد. نمودار 10 )الف(، )ب( و )ج( به ترتیب تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده 

سرمایه گذار را نشان می دهد.
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 گذار در حالت دهمسرمایهبازده قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و تغییرات : 10نمودار 

 . فرآیند اعمال4

کننده کاال که مالکیت عمده سهامش را در عرضهکننده این اوراق طی توافقی با عرضهپیش از عرضه اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال، 
، هماهنگ نموده است. پس از صدور مجوز گذارانسرمایهاختیار دارد، عرضه کاال را در سررسید معین در صورت اعمال این اوراق توسط 

با اطالعیه عرضه آن در بورس  انتشار اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال توسط کمیته انتشار مربوطه، عرضه این اوراق مشتقه مطابق
این اقدام به خرید  ،در صورت تمایل گردد و سهامداران شرکتشود که سهام شرکت در آن بورس معامله میاوراق بهاداری انجام می

گذاری در سرمایهتر بودن نمایند. با توجه به تغییرات قیمت سهام شرکت و کاالی معین طی دوره سررسید، در صورت بهینهاوراق می
گذاری در دارایی پایه طی این دوره، دارنده اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال از طریق کارگزار خود، سرمایهکاالی معین نسبت به 

اوراق، میزان کاالی مطابق با اطالعیه عرضه این  گذاریسپردهکند و گذاری ارسال میسپردهدرخواست اعمال این اوراق را به شرکت 
کننده این اوراق عرضهنماید. با ارائه گواهی کاال از سوی کننده این اوراق اعالم میعرضهشده را به اعمالبرای اوراق درخواست  نیازمورد

کننده این اوراق مشتقه، عرضهگذاری ضمن تحویل گواهی مذکور به خریدار این اوراق، دارایی پایه )سهام( را به سپردهمشتقه، شرکت 
تواند به اشکال مختلفی توسط دارنده آن کند. با توجه به اطالعیه عرضه اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال، گواهی کاال میمنتقل می

کننده کاال )ناشر دارایی پایه( و یا حواله فروش عرضهزیکی، تسویه نقدی با دریافت بهای کاالی معین از تسویه شود که شامل تسویه فی
شود که کاالی معین در آن بورس معامله فرآیند تسویه در بورس کاالیی انجام می ثانویه کاالی معین در بورس کاالیی باشد و طبیعتاً

در رابطه با  آنهاموقع تعهدات به جرایم در صورت عدم ایفای در نظر گرفتنکنندگان و عرضهفی از دریافت تضامین کا گردد. قاعدتاًمی
. باشدگذاران میسرمایهگذاری مطمئن سرمایهکنندگان و متناظر با آن، عرضهموقع تعهدات بهانتشار این اوراق، ضامن ایفای صحیح و 

دهد. در این اینفوگرافیک، مسیر فرآیند تسویه نقدی ، فرآیند اعمال اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال در سررسید را نشان می1شکل 
های کامل گامو نگ نارنجی نشان داده شده رنگ سبز و معامله ثانویه حواله کاال به ردر بورس کاالیی به رنگ بنفش، تسویه فیزیکی به 

 اختصار شکل، ارائه نشده است.منظور بهه فروش ثانویه حواله کاال مربوط ب

4. فرآیند اعمال

پیش از عرضه اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال، عرضه کننده این اوراق طی توافقی با عرضه کننده کاال که مالکیت عمده سهامش را در اختیار دارد، عرضه کاال را در 
سررسید معین در صورت اعمال این اوراق توسط سرمایه گذاران، هماهنگ نموده است. پس از صدور مجوز انتشار اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال توسط کمیته 
انتشار مربوطه، عرضه این اوراق مشتقه مطابق با اطاعیه عرضه آن در بورس اوراق بهاداری انجام می شود که سهام شرکت در آن بورس معامله می گردد و سهامداران 
ش��رکت در صورت تمایل، اقدام به خرید این اوراق می نمایند. با توجه به تغییرات قیمت س��هام ش��رکت و کاالی معین طی دوره سررسید، در صورت بهینه تر بودن 
سرمایه گذاری در کاالی معین نسبت به سرمایه گذاری در دارایی پایه طی این دوره، دارنده اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال از طریق کارگزار خود، درخواست اعمال 
این اوراق را به شرکت سپرده گذاری ارسال می کند و سپرده گذاری مطابق با اطاعیه عرضه این اوراق، میزان کاالی موردنیاز برای اوراق درخواست اعمال شده را به 
عرضه کننده این اوراق اعام می نماید. با ارائه گواهی کاال از س��وی عرضه کننده این اوراق مشتقه، شرکت سپرده گذاری ضمن تحویل گواهی مذکور به خریدار این 
اوراق، دارایی پایه )س��هام( را به عرضه کننده این اوراق مشتقه، منتقل می کند. با توجه به اطاعیه عرضه اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال، گواهی کاال می تواند به 
اش��کال مختلفی توسط دارنده آن تسویه شود که شامل تسویه فیزیکی، تسویه نقدی با دریافت بهای کاالی معین از عرضه کننده کاال )ناشر دارایی پایه( و یا حواله 
فروش ثانویه کاالی معین در بورس کاالیی باشد و طبیعتًا فرآیند تسویه در بورس کاالیی انجام می شود که کاالی معین در آن بورس معامله می گردد. قاعدتاً دریافت 
تضامین کافی از عرضه کنندگان و در نظر گرفتن جرایم در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات آنها در رابطه با انتشار این اوراق، ضامن ایفای صحیح و به موقع تعهدات 
عرضه کنندگان و متناظر با آن، سرمایه گذاری مطمئن سرمایه گذاران می باشد. شکل 1، فرآیند اعمال اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال در سررسید را نشان می دهد. 
در این اینفوگرافیک، مسیر فرآیند تسویه نقدی در بورس کاالیی به رنگ بنفش، تسویه فیزیکی به رنگ سبز و معامله ثانویه حواله کاال به رنگ نارنجی نشان داده شده 

و گام های کامل مربوط به فروش ثانویه حواله کاال به منظور اختصار شکل، ارائه نشده است.
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شکل 1: فرآیند اعامل اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال در رسرسید
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بر اساس مواد 4 و ۷ قانون بازار اوراق بهادار کشور مصوب مجلس شورای اسامی، به کارگیری ابزارهای مالی جدید به پیشنهاد هیئت مدیره 

س��ازمان بورس و اوراق بهادار و با تصویب شورای عالی بورس امکان پذیر اس��ت. در صورت تصویب به کارگیری این ابزار مالی نوین توسط 

شورای مذکور، انتشار این اوراق بهادار نیز بر اساس مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس، مستلزم تدوین و ارائه گزارش توجیهی انتشار توسط 

نهادهای مالی دارای مجوز مشاور عرضه اوراق بهادار از این سازمان، به کمیته انتشار می باشد.

برای اغلب ابزارهای مالی در بازار سرمایه، فرآیند مربوطه به طور کامل در یک بورس صورت می پذیرد، با این وجود ناظر به فرآیند تعریف شده 

برای اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال، انتش��ار این اوراق در بازار س��رمایه مستلزم هماهنگی میان بورس��ی است. لذا در صورت تمایل به 

استفاده از این اوراق در بازار سرمایه، پیش��نهاد می گردد که کمیته انتشار اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال، عاوه بر نمایندگان سازمان 

بورس و شرکت سپرده گذاری مرکزی، متشکل از نمایندگان هر دو بورس اوراق بهادار و بورس کاالیی مربوطه نیز باشد که با بررسی و کنترل 

گزارش توجیهی انتشار، ضمن هماهنگی حداکثری، بهترین شرایط را جهت عرضه این اوراق فراهم کرده و مجوز انتشار آن را صادر نماید.

5. ریسک ها

اگرچه در شرایط تورمی که افزایش قیمت کاالی معین را به دنبال داشته باشد، همچنین در صورت افزایش قیمت دارایی پایه، سرمایه گذاری 

در این ابزار مشتقه سودآور خواهد بود، با این حال در شرایطی نیز امکان متضرر شدن سرمایه گذاران وجود دارد که این ریسک ها می تواند 

شامل موارد ذیل باشد:

1-5. ریسک کاهش همزمان قیمت دارایی پایه و کاالی معین

با توجه به نوسانات قیمت دارایی پایه و کاالی معین در بازار، در صورت کاهش قیمت هر دو در دوره سررسید، سرمایه گذاران متضرر خواهند 

شد. عموماً در کشورهایی که با میزان تورم اقتصادی قابل ماحظه ای روبرو هستند، قیمت کاالی معین کاهش نمی یابد و این ریسک منتفی 

خواهد بود. یکی از اهداف طراحی و به کارگیری اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال در این نوش��تار، استفاده از تورم و افزایش قیمت کاالی 

معین به منظور جلوگیری از افت غیرمنطقی قیمت دارایی پایه است.

2-5. ریسک اعتباری

این ریسک مربوط به عدم ایفای به موقع تعهدات طرف متعهد می باشد و زمانی رخ می دهد که متعهد نتواند یا نخواهد تعهدات خود را انجام 

دهد. در ابزار طراحی شده در این نوشتار، با توجه به شرایط، ممکن است نکول توسط ناشر اوراق و یا عرضه کننده کاال رخ دهد، با این حال 

جهت پوشش ریسک مذکور می توان تضامین کافی از متعهدین اخذ کرد.

3-5. ریسک سیاسی

این ریس��ک در دسته ریس��ک های غیرمالی قرار می گیرد و ناش��ی از تصمیمات دولت ها و رویدادهای سیاس��ی و اجتماعی می باشد که 

به تناسب بر سرمایه گذاری تأثیر می گذارد.

4-5. ریسک قوانین و مقررات

این ریسک نیز از جمله ریسک های غیرمالی است که ناشی از تغییرات قوانین و مقررات مانند قوانین مالیاتی و حقوقی است و می توان آن 

را در قالب انعقاد قراردادهای حقوقی معتبر پوشش داد.

6. مزایا

انتش��ار اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال، مزایایی از دیدگاه اقتصاد کان، سرمایه گذاران، واحدهای اقتصادی و دولت دارد که برخی از 

این مزایا شامل موارد ذیل است:

   تأمین مالی از طریق انتشار این اوراق

   کاهش ریسک سرمایه گذاری در دارایی پایه )سهام(
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   جلوگیری از افت غیرمنطقی قیمت دارایی پایه )سهام(

   امکان سودآوری از افزایش احتمالی قیمت کاال

   انطباق نسبی با تورم

   فروش کاالی معین و افزایش درآمد عملیاتی عرضه کننده کاال در صورت اعمال

   امکان مالکیت مجدد عرضه کننده اوراق بر دارایی پایه و حفظ میزان مالکیت در صورت اعمال

   افزایش درآمد نهادهای ناظر و اجرایی بازار سرمایه

   افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از بازار سرمایه

   افزایش تولید و اشتغال در کشور

7. محدودیت ها

انتشار اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال، عاوه بر مزایا، محدودیت هایی نیز می تواند داشته باشد که به شرح ذیل است:

   لزوم هماهنگی میان بورس اوراق بهادار و بورس کاالیی جهت انتشار این اوراق

   پیچیدگی و لزوم قیمت گذاری صحیح این اوراق

   عدم امکان انتشار این اوراق برای برخی صنایع

   ریسک های متناظر با تولید و تحویل کاال

   ریسک کاهش همزمان قیمت دارایی پایه و کاال طی دوره برای خریدار

   ریسک قیمت گذاری دستوری کاال توسط دولت

 نتیجه گیری
در ش��رایط تورمی و افزایش قیمت کاالها، قیمت کاالی معین نیز افزایش می یابد و اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال به دلیل قابلیت هایی که دارد، 

می تواند حتی در صورت کاهش قیمت دارایی پایه، عمًا از متضرر شدن سرمایه گذار جلوگیری  کند. همچنین، این ابزار از عرضه غیرمنطقی سهام 

شرکت توسط سرمایه گذاران و به تبع آن، از افت غیرمنطقی قیمت سهام شرکت جلوگیری می نماید. در صورت اعمال این اوراق توسط دارندگان آن، 

با تحویل کاال، میزان درآمدهای عملیاتی عرضه کننده کاال افزایش می یابد و سهامدار عمده آن )عرضه کننده این ابزار مشتقه( نیز با مالکیت مجدد 

بر دارایی پایه، میزان مالکیت خود را بر ناشر دارایی پایه حفظ خواهد کرد. عاوه بر این، عرضه کننده این اوراق و عرضه کننده کاال می توانند از طریق 

انتشار این اوراق، تأمین مالی نمایند. از طرف دیگر، این ابزار اطمینان خاطر بیشتری را برای سرمایه گذاران فراهم می آورد و جریان معامات هیجانی و 

فعالیت های اغواگرانه تضعیف و سرمایه گذاری در بازار سرمایه، اصولی تر و منطقی تر خواهد شد. در مجموع، این ابزار با منافعی که برای سرمایه پذیران 

و سرمایه گذاران دارد، می تواند مورد استقبال هر دو گروه قرار گیرد و با انتفاع سرمایه گذاران از سرمایه گذاری خود، افزایش میزان سرمایه گذاری  ها 

در بازار س��رمایه را در پی داشته باشد که در نتیجه این رشد، ناشران، نهادهای ناظر و اجرایی بازار سرمایه و حتی نهادهای مالی نیز منتفع خواهند 

شد. همچنین، تولید و اشتغال در کشور رونق بیشتری خواهد گرفت و منافع مالیاتی بیشتری نیز از بازار سرمایه و رشد تولید داخلی، نصیب دولت 

می گردد.مشابه سایر ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه، قطعاً با همکاری و هماهنگی بیشتر نهادهای ناظر و اجرایی بازار سرمایه و نظارت و تدوین 

دستورالعمل و ضوابط جهت انتشار این اوراق، آسیب ها و مخاطرات احتمالی آن برای سرمایه گذاران و نهادهای مذکور کاهش خواهد یافت.
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گزارش تخلف و سوت زنی در بورس های اوراق بهادار، 
فرآیند، حفاظت و پاداش

 مقدمه

نهادهای ناظر در بازارهای س��رمایه طی سال های اخیر به منظور شناس��ایی موارد نقض قوانین اوراق بهادار و ارتقای سالمت بازار سرمایه 

توجه ش��ایانی به افشاگری و گزارش های سوت زنی داشته اند. این نهاد ها عموماً دستورالعمل های تشویقی، کارآمد و جامعی از مقررات پاداش و 

حفاظت سوت زنان بازار اوراق بهادار ارائه می دهند و بر مبنای این دستورالعمل در صورت اثبات جرائم و پرونده های تخلف، پاداش های قابل توجهی 

به سوت زنان پرداخت می کنند. اخیراً در ایران نیز دستورالعمل سوت زنی1 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار با نگرش حمایت از حقوق و منافع 

س��رمایه گذاران و ایجاد فضای قانونمند و افزایش اعتماد فعاالن بازار س��رمایه در تاریخ 26 تیرماه س��ال 1400 تصویب و به وسیله اداره دیده بان 

سالمت بازار سرمایه عملیاتی و اجرا شده  است. با توجه به اهمیت بسیار باالی مقررات سوت زنی در نهادهای ناظر در راستای ارتقای سالمت بازار 

سرمایه، مطالعه مفاد دستورالعمل های سوت زنی در این نهادها می تواند در جهت بهبود دستورالعمل سوت زنی و اجرای آن در بورس اوراق بهادار 

تهران مفید بوده و درنتیجه با بهره گیری از آن می توان در راستای مبارزه با فساد و جرائم در بازار سرمایه گام های مؤثری برداشت. در این گزارش 

در بخش اول ضمن بیان هدف از مقررات سوت زنی به ارائه مفاهیم و اصطالحاتی در حوزه دستورالعمل سوت زنی پرداخته می شود. در بخش دوم 

فرآیندهای رسیدگی به گزارش های تخلف و سوت زنی در بورس های اوراق بهادار بررسی خواهد شد. در بخش سوم به بیان اقداماتی در راستای 

حفاظت از سوت زنان بازار و در بخش چهارم به بررسی نحوه پرداخت پاداش سوت زنی پرداخته می شود. همچنین در بخش پنجم آماری جهانی از 

میزان پرداخت پاداش سوت زنی توسط نهادهای ناظر و درنهایت در بخش ششم نتیجه گیری و جمع بندی ارائه می شود.

کارشناس تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران

رعنا عباسقلی نژاد اسبقی



مقاالت
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شـماره 208

1-هدف و مفاهیم سوت زنی در مقررات نهادهای ناظر
1-1-هدف و پیشینه تاریخی

به طور کلی سوت زن شخصی اس��ت که از اطاعات نهانی حاوی هرگونه 

تخلف، فساد، سوءاستفاده و سایر فعالیت های غیرقانونی در یک سازمان 

برخوردار است و این اطاعات را به مقامات ناظر گزارش می دهد. نهادهای 

ناظر ب��ورس و اوراق بهادار در کش��ورهایی که مق��ررات جامعی در حوزه 

سوت زنی دارند، از دستورالعمل های تشویقی، کارآمد و جامعی برخوردار  

هس��تند. پیشینه تاریخی دس��تورالعمل س��وت زنی در نهادهای ناظر به 

تصویب قانون اصاحات و حمایت از مصرف کننده وال اس��تریت مرسوم 

به قانون داد-فرانک۲ توس��ط رئیس جمهور وقت آمریکا در س��ال ۲010 

میادی برمی گردد. قانون مذکور با تصویب بخشی تحت عنوان “مشوق ها 

و حمایت از سوت زنان  بورس اوراق بهادار”۳ در مقررات کمیسیون بورس 

و اوراق بهادار آمریکا4 به صراحت بیان می کند که باید پاداش های نقدی 

به افراد واجد ش��رایطی که داوطلبانه اطاعات دست اول۵ را در ارتباط با 

نقض قوانین بازار اوراق بهادار ارائه می دهند و منجر به اقدامات اجرایی 

موفقیت آمیز کمیسیون برای جرائم نقدی بیش از 1 میلیون دالر و اقدامات 

مرتبط می ش��وند، پرداخت شود. بدین منظور کمیس��یون بورس و اوراق 

به��ادار آمریکا ن��رخ 10 تا ۳0 درص��د از جرائم را به عن��وان میزان پاداش 

تعیین کرده است. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که در بعضی از 

نهادهای ناظر در بازارهای سرمایه نیز تعیین درصد مشخصی برای پاداش 

سوت زنی همانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا صورت می گیرد. 

در مقابل بعضی از نهادهای ناظر در کش��ورهایی همچون انگلستان نرخ 

مش��خصی را برای پاداش اعام نمی کنند و مبلغی را به عنوان پاداش بنا 

به صاحدید خود تعیین می کنند. نکته حائز اهمیت آن اس��ت که الزامًا 

تمام مبلغ جریمه مبنای پرداخت پاداش نخواهد بود و تمام نهادهای ناظر 

بررسی شده، مبلغ دریافت ش��ده نهایی جریمه را مبنای محاسبه پاداش 

قرار می دهند. عاوه بر تعیین میزان پاداش در دس��تورالعمل سوت زنی، 

مورد دیگری به نام حفاظت از س��وت  زنان وجود دارد که بر محرمانه بودن 

موارد ارسالی س��وت  زنان ازجمله امکان ثبت اطاعات سوت زن به صورت 

ناش��ناس با بهره گیری از یک وکیل و حفاظت از سوت زنان علیه اقدامات 

تافی جویانه کارفرمایان تأکید می شود.

هدف از تصویب و اجرای دس��تورالعمل های سوت زنی در نهادهای ناظر 

بازارهای س��رمایه، شناس��ایی موارد نقض قوانی��ن اوراق بهادار به منظور 

حمایت از سرمایه گذاران در برابر اعمال ناعادالنه، نادرست یا گمراه کننده 

و تقویت بازارهای س��رمایه کارآمد و افزایش اعتماد به بازارهای س��رمایه 

است.

نهاده��ای ناظر در بازارهای س��رمایه عمومًا با تأس��یس دفاتری به منظور 

مدیریت و اجرای دس��تورالعمل های سوت زنی در راستای نیل به اهداف 

فوق الذکر عمل می کنند. این دفاتر با محافظت از سرمایه گذاران به وسیله 

اجرای یک دستورالعمل تش��ویقی، جامع و کارآمد به نیازهای سوت زنان 

پاس��خ می دهند و به نهاد ناظر کمک می کنند تا تخلفات جدی مرتبط با 

نقض قوانین اوراق بهادار را شناسایی و متوقف نمایند. همچنین این دفاتر 

ملزم به ارائه گزارش��ی ساالنه از فعالیت های خود به نهاد ناظر هستند که 

عمومًا در آنها موارد زیر گزارش می شود:

   شرح تعداد پاداش های پرداخت شده به سوت زنان و انواع مواردی که در 

آن پاداش ها در طول سال مالی قبل پرداخت شده است؛

   در صورت پرداخت پاداش از محل صندوق حمایت از س��رمایه گذاران6 

باید موجودی آن در ابتدا و انتهای سال مالی قبل گزارش شود؛

   مبالغی که طی سال مالی قبل به صندوق واریز شده است؛

   مبالغ پرداختی از صندوق به سوت زنان در طول سال مالی قبل؛

   مجموعه کاملی از صورت های مالی حسابرسی ش��ده شامل ترازنامه، 

صورت سود و زیان و تجزیه و تحلیل جریان نقدی.

یکی از اهداف اولیه این دفاتر، ارتقای آگاهی عمومی از دستورالعمل های 

سوت زنی اس��ت. بدین منظور آنها به ارائه عمومی گزارش های سالیانه از 

نحوه س��وت زنی توسط سوت زنان بازار، فرآیند رس��یدگی به گزارش های 

س��وت زنی، مقررات حفاظت از س��وت زنان علیه اقدام��ات تافی جویانه 

و درنهایت نح��وه پرداخت پاداش ب��ه آنها می پردازن��د. همچنین صفحه 

وبسایت این دفاتر حاوی اطاعات مفیدی برای آموزش عمومی سوت زنان 

و افزایش آگاهی آنها اس��ت. در این وبسایت ها فهرستی از اقدامات تحت 

پوشش نهادهای ناظر در ارتباط با رسیدگی و اثبات پرونده های تخلف در 

بازار اوراق بهادار )پرونده های مشمول مصادیق ناهنجاری(، پیوندهایی 

به فرم های مورد نیاز برای ارسال گزارش تخلف و تقاضای دریافت پاداش 

و حفاظت از سوت زنان وجود دارد. همچنین یک بخش نیز به پاسخگویی 

به سؤاالت متداول سوت زنان اختصاص یافته است. به عاوه در این دفاتر 

یک گروه تخصصی برای پاس��خ گویی و راهنمایی سوت زنان وجود دارد. 

امکان تماس تلفن��ی، مکاتبه آناین و آفاین )ایمیل( ب��ا این گروه برای 

دریافت اطاعات موردنیاز به منظور تدوین دقیق گزارش تخلف یا س��ایر 

موارد مربوط به اعام تخلف وجود دارد.

به عن��وان بخ��ش دیگری از ت��اش برای آم��وزش و اطاع رس��انی، دفاتر 

سوت زنی نهادهای ناظر در بازارهای سرمایه به طور فعاالنه در سمینارها 

و وبیناره��ای متعدد، مصاحبه های رس��انه ای، ارائه ها و س��ایر ارتباطات 

عمومی ش��رکت می کنند. مخاطبان این دفاتر عمومًا ش��امل سوت زنان 

بالقوه، مشاوران سوت زنان، مشاوران شرکتی و متخصصان هستند. این 

دفاتر همچنین در پنل ها و انجمن های حقوقی با سایر نهادهای کشور با 

دستورالعمل های سوت زنی مشابه شرکت می کنند.

وجود دستورالعمل های جامع و آگاهی رسانی های کارآمد به عموم از سوی 

نهادهای ناظر بورس و اوراق بهادار کش��ورها در حوزه س��وت زنی موجب 

شده است تا در س��ال های اخیر تعداد تماس های سوت زنی با نهادهای 

ناظر از طریق وبسایت دفاتر س��وت زنی، ایمیل، فکس و ... افزایش یابد. 

به عنوان مثال کمیس��یون بورس و اوراق بهادار آمری��کا در آخرین گزارش 

خود اع��ام کرده که از س��ال ۲01۲ میادی بی��ش از ۵۲،400 گزارش 

از س��وت زنان دریافت کرده اس��ت. نمودار 1 تعداد گزارش هایی را نشان 

می دهد که کمیس��یون بورس و اوراق بهادار آمریکا به طور ساالنه از زمان 

شروع دستورالعمل سوت زنی دریافت کرده است.
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منودار 1-تعداد گزارش های واصله به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا

 

  

 
 

 بورس و اوراق بهادار آمریکا کمیسیونواصله به های  گزارشتعداد -1نمودار 
  
 

 
 

    
 
 
 
 

واصله های  گزارشمیالدی تعداد  6060میالدی نسبت به سال   606، در سال دهد مینشان  6که نمودار طور  همان
گزارش  0 6،6 میالدی به  6060در سال    2،9از که  طوری به. است یافتهدرصد افزایش  62 تقریباً کمیسیونبه 

در زنان  سوتاز سوی  شده ارائههای  همچنین ترکیب بیشترین گزارش. است یافتهمیالدی افزایش   606در سال 
 .است به نمایش گذاشته شده 6نمودار 

 بورس و اوراق بهادار آمریکا کمیسیونواصله به های  گزارشترکیب -2نمودار 
 

 
حوزه میالدی مربوط به   606تخلف در سال های  گزارشکه بیشترین شود  میروشن  6به نمودار  با توجه

تقلب  ارائهو امور مالی، ها  شرکتافشای اطالعات  حوزه به ترتیب مربوط به ازآن پسدرصد و   6به میزان 6دستکاری
 2و  2، 2 ، 2 به میزان  0 اولیه رمز ارزها  عرضه و تخلفات در 9گذاری قیمتمعامالت و تخلفات در  ارائه،  ها عرضهدر 

 .است بودهدرصد 

منودار 2-ترکیب گزارش های واصله به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا

 

  

 
 

 بورس و اوراق بهادار آمریکا کمیسیونواصله به های  گزارشتعداد -1نمودار 
  
 

 
 

    
 
 
 
 

واصله های  گزارشمیالدی تعداد  6060میالدی نسبت به سال   606، در سال دهد مینشان  6که نمودار طور  همان
گزارش  0 6،6 میالدی به  6060در سال    2،9از که  طوری به. است یافتهدرصد افزایش  62 تقریباً کمیسیونبه 

در زنان  سوتاز سوی  شده ارائههای  همچنین ترکیب بیشترین گزارش. است یافتهمیالدی افزایش   606در سال 
 .است به نمایش گذاشته شده 6نمودار 

 بورس و اوراق بهادار آمریکا کمیسیونواصله به های  گزارشترکیب -2نمودار 
 

 
حوزه میالدی مربوط به   606تخلف در سال های  گزارشکه بیشترین شود  میروشن  6به نمودار  با توجه

تقلب  ارائهو امور مالی، ها  شرکتافشای اطالعات  حوزه به ترتیب مربوط به ازآن پسدرصد و   6به میزان 6دستکاری
 2و  2، 2 ، 2 به میزان  0 اولیه رمز ارزها  عرضه و تخلفات در 9گذاری قیمتمعامالت و تخلفات در  ارائه،  ها عرضهدر 

 .است بودهدرصد 

همان طور که نمودار ۲ نشان می دهد، در سال ۲0۲1 میادی نسبت به سال ۲0۲0 میادی تعداد گزارش های واصله به کمیسیون تقریباً ۷6 درصد افزایش یافته 
است. به طوری که از 6،۹11 در سال ۲0۲0 میادی به 1۲،۲10 گزارش در سال ۲0۲1 میادی افزایش یافته است. همچنین ترکیب بیشترین گزارش های ارائه شده 

از سوی سوت زنان در نمودار ۲ به نمایش گذاشته شده است.

با توجه به نمودار ۲ روشن می شود که بیشترین گزارش های تخلف در سال 
۲0۲1 میادی مربوط به حوزه دستکاری۷به میزان ۲۵ درصد و پس ازآن به 
ترتیب مربوط به حوزه افشای اطاعات شرکت ها و امور مالی، ارائه تقلب در 
عرضه ها8، ارائه تخلفات در معامات و قیمت گذاری۹ و تخلفات در عرضه  

اولیه رمز ارزها10 به میزان 16، 16، 6 و 6 درصد بوده است.

2-1-مفاهیم و اصطالحات

در دس��تورالعمل های س��وت زنی در بورس ه��ای اوراق به��ادار مفاهی��م و 
اصطاحاتی وجود دارد که در ادامه به توضیح هر یک از آنها پرداخته می شود:

سوت زن11

منظور شخص یا اشخاصی است که به صورت انفرادی یا جمعی، داوطلبانه 
اطاعات دس��ت اول را در ارتباط با تخلفات و م��وارد نقض قوانینی که در 
بازار اوراق بهادار اتفاق افتاده، در حال انجام یا در ش��رف وقوع اس��ت به 

نهاد ناظر گزارش می دهند.

ارسال گزارش به صورت داوطلبانه12

یک گزارش واصله از سوی سوت زن به نهاد ناظر زمانی به صورت داوطلبانه ارزیابی 
می شود که ارسال گزارش به منظور انجام وظایف قانونی، شغلی و قراردادی انجام 



مقاالت

آبان مـاه 821401
شـماره 208

نشده و از انجام وظایفی که ناشی از یک حکم قضایی یا اداری بوده، نشأت نگرفته 
باشد. همچنین اگر نهاد ناظر از شخصی بخواهد که اطاعاتی را در زمینه اقدامات 
آن در پیشبرد رسیدگی به پرونده های تخلف گزارش نماید، ارسال اطاعات توسط 
آن شخص داوطلبانه تلقی نخواهد شد و نمی تواند واجد شرایط دریافت پاداش 
باشد اما اگر سوت زن همان گزارش را قبل از حکم نهاد ناظر گزارش نماید، ارسال 

گزارش به صورت داوطلبانه تلقی خواهد شد.

اطالعات دست اول13

به منظور آنکه گزارش ارس��الی س��وت زن دس��ت اول تلقی ش��ود، باید از 
اطاعات دست اول شامل ویژگی های زیر برخوردار باشد:

الف( اطاعات برگرفته از دانش و تحلیل، تجربیات، ارتباطات و مشاهدات 
شخص سوت زن در بازار باشد؛

ب( اطاعات، مدارک و مستنداتی باشد که ارائه آن به نهاد ناظر قبًا توسط 
شخص یا گروه دیگری صورت نگرفته باشد؛

پ( منحصراً از ادعایی که در یک جلسه دادرسی یا اداری، گزارش دولتی، 
حسابرسی، پژوهشی و رسانه های خبری مطرح شده، نشأت نگیرد، مگر 

آنکه شخص سوت زن خود منبع اطاعات باشد؛
ت( اطاعاتی که برای اولین بار از تاریخ تصویب مقررات سوت زنی در بازار 

اوراق بهادار به نهاد ناظر ارسال شده باشد؛
ث( از طریق ارتباطاتی که مشمول امتیاز قراردادی و شغلی بوده، به دست 

نیامده  باشد؛
ج( به وس��یله یا روش��ی که قوانین جزایی قابل اجرا را نقض کند، به دست 

نیامده باشد.

جریمه های نقدی14

به معنای الزام پرداخت مبلغ پولی اس��ت که از سوی قانون مجازات نهاد 
ناظر ب��ورس و اوراق بهادار صراحت��ًا به صورت جریمه تعیی��ن یا به عنوان 

تخفیف برای تخلفات و جرائم بازار س��رمایه در نظر گرفته ش��ده اس��ت و 
درنتیجه چنین اقداماتی ای��ن وجه به یک صندوق یا صندوق هایی مانند 

صندوق حمایت از سرمایه گذاران واریز شود.

پاداش سوت زن15

به معنای پاداش نقدی اس��ت که به سوت زن واجد ش��رایط بنا به تشخیص و 
تصمیم  گیری نهاد ناظر بورس و اوراق بهادار به دنبال اثبات گزارش تخلف در 
یک فرآیند اجرایی و پس از اخذ مبلغ نهایی جریمه به سوت زن پرداخت می شود.

۲- فرآیندهای رسیدگی به گزارش های تخلف و سوت زنی
در بازارهای سرمایه فرآیند رسیدگی به گزارش های سوت زنی، اثبات جرائم و تخلفات و 
درنهایت دریافت پاداش از نهادهای ناظر امری زمان بر است. با توجه به اینکه کمیسیون 
بورس و اوراق بهادار ایاالت متحده آمریکا دارای جامع ترین قوانین در حوزه سوت زنی 
است در این قسمت برای تبیین سازوکار فرآیند رسیدگی به گزارش های تخلف ارائه شده 
از سوی سوت زنان به دستورالعمل سوت زنی این کمیسیون استناد می شود. شایان ذکر 
است که در سایر نهادهای ناظر بازارهای سرمایه کشورهای بررسی شده همچون کانادا 
نیز به طریق مشابه سازوکار فوق اجرا می شود. نمودار ۳ یک روند کلی از زمان ارسال 
گزارش تخلف مبنی بر نقض قوانین اوراق بهادار توسط سوت زنان تا دریافت پاداش از 
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا را به  نمایش می گذارد. فاصله زمانی بین ارسال 
گزارش تخلف و دریافت پاداش ممکن است چندین سال به طول بیانجامد به ویژه در 
مواردی که گزارش های متعددی در ارتباط با یک پرونده تخلف به نهاد ناظر فرستاده 
شده باشد. در این ارتباط نهاد ناظر اقدامات الزم را به منظور ارزیابی دقیق و کامل از 
گزارش های ارسالی انجام می دهد. در این فرآیند یک نکته حائز اهمیت است که در 
نهادهای ناظر بررسی شده در کشورهایی نظیر ایاالت متحده آمریکا، کانادا، انگلستان 
و هند تا به اثبات رسیدن جرم یا تخلف، پاداشی پرداخت نمی شود. همچنین در طول 
مراحل اجرایی بررسی پرونده ممکن است از سوت زن درخواست اطاعات بیشتری شود 

و میزان همکاری وی می تواند باعث افزایش یا کاهش میزان پاداش شود.

منودار 3- سازوکار فرآیند رسیدگی به گزارش های سوت زنی در کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا

 

  

و بورس  نهاد ناظرگیری   تصمیمواجد شرایط بنا به تشخیص و زن  سوتپاداش نقدی است که به  یبه معنا
اثبات گزارش تخلف در یک فرآیند اجرایی و پس از اخذ مبلغ نهایی جریمه به  به دنبالاوراق بهادار 

 .شود میپرداخت زن  سوت

 زنی تخلف و سوت یها گزارشیندهای رسیدگی به آفر -2

از دریافت پاداش  تیدرنهاتخلفات و و  جرائم، اثبات زنی های سوت گزارشفرآیند رسیدگی به سرمایه  هایدر بازار
با توجه به اینکه کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایاالت متحده آمریکا دارای . استبر  زمانامری  نهادهای ناظر

 های تخلف گزارشن سازوکار فرآیند رسیدگی به یاست در این قسمت برای تبیزنی  سوتقوانین در حوزه ترین  جامع
شایان ذکر است که در سایر  .شود میاستناد  این کمیسیونزنی  سوتبه دستورالعمل  زنان از سوی سوت شده ارائه

. شود میکانادا نیز به طریق مشابه سازوکار فوق اجرا  همچونشده  بررسی کشورهایبازارهای سرمایه نهادهای ناظر 
تا دریافت  زنان سوتگزارش تخلف مبنی بر نقض قوانین اوراق بهادار توسط  ارسالیک روند کلی از زمان   نمودار 

گزارش تخلف و  ارسالفاصله زمانی بین . گذارد مینمایش   بهبورس و اوراق بهادار آمریکا را  کمیسیونپاداش از 
متعددی در ارتباط با های  گزارشدر مواردی که ویژه  بهدریافت پاداش ممکن است چندین سال به طول بیانجامد 

ارزیابی دقیق و منظور  بهرا  الزمقدامات ا نهاد ناظرارتباط  این در. باشد شدهفرستاده  نهاد ناظریک پرونده تخلف به 
شده  بررسی نهادهای ناظردر اهمیت است که  حائزیک نکته در این فرآیند . دهد میارسالی انجام های  گزارشکامل از 

نظیر ایاالت متحده آمریکا، کانادا، انگلستان و هند تا به اثبات رسیدن جرم یا تخلف، پاداشی پرداخت در کشورهایی 
درخواست اطالعات بیشتری شود و  زن سوتدر طول مراحل اجرایی بررسی پرونده ممکن است از  همچنین. شود نمی

 .باعث افزایش یا کاهش میزان پاداش شودتواند  میمیزان همکاری وی 

 کایآمر بهادار اوراق و بورس ونیسیکم در یزن سوت یها گزارشبه  یدگیرس ندیسازوکار فرآ -  نمودار
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

مراحل زیر بررسی  صورت بهنهاد ناظر توسط زنی  های سوت گزارشسازوکار فرآیند رسیدگی به   با توجه به نمودار 
 .شود می
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ب��ا توجه به نم��ودار ۳ س��ازوکار فرآیند رس��یدگی ب��ه گزارش های 
سوت زنی توسط نهاد ناظر به صورت مراحل زیر بررسی می شود.

1-2- ارائه گزارش به نهاد ناظر

در این مرحله از سوی نهادهای ناظر بورس و اوراق بهادار کشورهایی 
که دارای قوانین جامع در حوزه سوت زنی هستند از طریق اجرای 
دس��تورالعمل های جامع و کارآمد این تش��ویق به عم��ل می آید تا 
اشخاص هرگونه گزارش خود را از طریق سامانه آناین به نهاد ناظر 
ارسال کنند. به منظور آنکه سوت زن مشمول دریافت پاداش باشد، 
باید اطاعات دست اول خود مبنی بر نقض قوانین اوراق بهادار را 
دقیقاً مطابق با دستورالعمل سوت زنی نهادهای ناظر بورس از طریق 
سامانه ارسال کند. همچنین امکان ارسال از طریق ایمیل و فکس 
نیز وجود دارد. همچنین س��وت زن باید در زمان ارس��ال اطاعات 
دست اول خود تأیید نماید که این اطاعات بر پایه حقایق و در کمال 
درس��تی بوده و مس��ئولیت صحت اطاعات را به عهده بگیرد؛ زیرا 
چنانچه اطاعات آنها جعلی یا خاف واقع باشد، نهاد ناظر می تواند 
علیه آنها مجازاتی اعمال نماید. همچنین نهاد ناظر، سوت زنانی که 
گزارش های بیهوده ارس��ال کنند را برای همیشه از ارسال گزارش 
تخلف و دریافت پاداش حذف می کند. این اقدام باعث صرفه جویی 
در زمان و منابع نهاد مذکور می شود و به کارمندان اجازه می دهد تا 

تمرکز بیشتری روی رسیدگی به گزارش های موثق داشته باشند.
شایان ذکر است که امکان ارسال گزارش تخلف و جرائم بازار سرمایه 
به صورت ناش��ناس نیز وجود دارد و این گزارش ها بررسی می شود؛ 
اما درصورتی که سوت زنان متقاضی دریافت پاداش یا حمایت های 
قانونی باش��ند باید یک وکیل را به نمایندگی از خود اختیار کنند و 
اطاعات تماس وکیل را ارائه دهند. یک نکته حائز اهمیت اس��ت 
که نهاد ناظر تمامی گزارش های س��وت زنان را به صورت محرمانه و 
غیرعمومی تلقی می کند و چنین اطاعاتی را در اختیار اش��خاص 
دیگر قرار نمی دهد مگر در ش��رایط خاصی که در جریان بررس��ی 
یک پرونده یا برگزاری یک دادگاه خاص طبق مقررات قانونی مجاز 
باشد تا از اطاعاتی استفاده شود که به طور منطقی انتظار می رود تا 
هویت سوت زن فاش شود که این مورد نیز بسته به رضایت سوت زن 
صورت می گیرد. همچنین ممکن است که نهاد ناظر اطاعاتی را با 
شرط محرمانه  ماندن به سایر نهادهای دولتی و نظارتی ارائه کند.

2-2- بررسی گزارش های دریافتی

در این مرحله تمامی گزارش های ارسالی سوت زنان به طور کامل توسط 
کارشناسان متخصص دفاتر سوت زنی نهادهای ناظر بورس و اوراق بهادار 
مورد بررس��ی قرار می گیرد. در این راستا نهاد ناظر، بررسی های خود را 

به طور محرمانه انجام می دهد تا از هویت سوت زننده محافظت نماید.

3-2-تشکیل پرونده تخلف و تعیین جرائم

در این مرحله گزارش های موثق س��وت زنی به منظور شکایت نهاد 

ناظر ب��ورس و اوراق بهادار در دادگاه قضای��ی ارائه و پرونده تخلف 
تشکیل می ش��ود. از زمان تش��کیل پرونده تا اثبات و تعیین میزان 
جرائم ممکن اس��ت چندین س��ال به طول بیانجامد. در طول روند 
رس��یدگی به پرونده ممکن است از سوت زنان درخواست اطاعات 
بیشتری شود و میزان همکاری آن ها در پیشبرد روند اثبات پرونده 

تخلف به طور کامل ثبت و در نظر گرفته می شود.

4-2- اطالعیه اقدامات تحت پوشش

دفاتر سوت زنی در وبس��ایت خود یک اطاعیه از اقدامات اجرایی 
تحت پوشش نهاد ناظر در ارتباط با اثبات پرونده های تخلف در بازار 
اوراق بهادار منتشر می کنند که هر یک از آنها بر مبنای حکم دادگاه 

قضایی مشمول جریمه نقدی بیش از 1 میلیون دالر می شوند.

5-2- ارائه درخواست پاداش 

پس از منتشر ش��دن یک اطاعیه از اقدامات اجرایی نهاد ناظر در 
اثبات پرونده های تخلف در بازار اوراق بهادار، س��وت زنان ۹0 روز 
تقویمی فرصت دارند ت��ا برای دریافت پاداش درخواس��ت دهند. 
ممکن اس��ت دفاتر س��وت زنی نهادهای ناظر با س��وت زنانی که با 
واحدهای تحقیقاتی این دفاتر مش��ورت کرده ان��د، تماس بگیرند 
تا آنها را از مهلت ارس��ال درخواس��ت برای دریاف��ت پاداش مطلع 
نمایند. شایان ذکر اس��ت که مسئولیت ارائه درخواست دیرهنگام 
از س��وی س��وت زنان به عهده ش��خص آنها بوده اس��ت. نهاد ناظر 
درخواست هایی که دیرتر از مهلت مقرر برای آنها ارسال می شود را رد 
می کند. به این ترتیب سوت زنان و مشاوران آنها تشویق می شوند تا 
به طور منظم اطاعیه های دفاتر سوت زنی را در وبسایت آنها بررسی 
کنند یا برای دریافت ایمیل از دفاتر سوت زنی ثبت نام نمایند تا این 
واحدها به سوت زنان در مورد مهلت مقرر به منظور ارسال درخواست 

دریافت پاداش هشدار دهند.

6-2- بررسی درخواست های پاداش

در این مرحله دفاتر س��وت زنی نهادهای ناظر ی��ک ارزیابی اولیه از 
درخواست هر س��وت زن انجام می دهند. به منظور پذیرش یا رد این 
درخواس��ت ها، ابتدا مطابق با هدف این واحدها ک��ه پردازش مؤثر 
گزارش های موثق است، گزارش هایی که به نظر واجد شرایط دریافت 
پاداش هستند برای بررس��ی در اولویت و رتبه بندی قرار می گیرند. 
وکای این دفاتر به دقت گزارش های سوت زنان که قبًا در ارتباط با 
یک پرونده تخلف ارسال شده بود را مورد بررسی قرار می دهند. عاوه 
بر تجزیه و تحلیل اطاعات ارائه شده توسط سوت زن، وکای دفاتر 
س��وت زنی ممکن است مکاتبات قبلی بین س��وت زن و نهاد ناظر را 
بررسی نمایند و این احتمال وجود دارد که از پایگاه های داده درون 
سازمانی برای درک منشأ گزارش تخلف و نکات دیگر استفاده کنند. 
عاوه بر این وکای این دفاتر با مشاوران تحقیقاتی سوت زنان یا سایر 
کارمندان که ممکن اس��ت به نوعی با سوت زن تعامل داشته باشند، 
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همکاری می کنند تا اطاعات الزم را کسب نمایند. وکا با استفاده 
از اطاعات کسب شده و تجزیه  و تحلیل های خود نظر خود را به ستاد 
بررس��ی گزارش ها در ارتباط با اینکه آیا سوت زن معیارهای دریافت 
پ��اداش را برآورده می کند، اعام می کنند. اگر س��وت زن مش��مول 
ش��رایط دریافت پاداش باش��د، در ای��ن صورت در ارتب��اط با میزان 
پاداش تصمیم گیری می شود. همچنین دفاتر سوت زنی بورس ها در 
طول روند رسیدگی به پرونده های تخلف ممکن است از سوت زنان یا 
مشاوران آنها درخواست اطاعات بیشتری نمایند و میزان همکاری 
آنها با این واحدها می تواند میزان پاداش را افزایش یا کاهش دهد؛ 
بنابرای��ن تمام گزارش های واصله به این دفات��ر از طریق یک فرآیند 
بررسی چند الیه و قوی مورد بررسی قرار می گیرد. شایان ذکر است که 
تعیین مقدار پاداش بسته به پیچیدگی روند رسیدگی به پرونده تخلف 
و تعداد س��وت زنانی که درخواست داده اند و میزان همکاری آنها در 
اثبات تخلف، ممکن است در پروسه زمانی قابل توجهی صورت گیرد.

7-2- انتشار تصمیم اولیه

دفاتر بررس��ی گزارش های س��وت زنی در نهاد ناظر ب��ورس و اوراق 
بهادار کش��ورها با توجه به نظر وکای دفاتر سوت زنی در ارتباط با 
تأیید یا رد درخواس��ت های پاداش ارائه شده توسط سوت زنان و در 
صورت تأیید درخواست ها در خصوص تعیین میزان پرداخت پاداش 
به هر یک از س��وت زنان دقیقًا مطابق با دس��تورالعمل های پاداش 
من��درج در مقررات س��وت زنی، تصمیم اولیه ای اتخ��اذ می کنند. 
آنه��ا در این تصمیم گیری تعدادی عوامل مثب��ت و منفی را در نظر 
می گیرند که در تعیین میزان پاداش از س��وی آنها نقش مهمی ایفا 
می کند. عواملی مانند اهمیت و اعتبار اطاعات ارائه ش��ده توسط 
سوت زن، میزان همکاری سوت زن در پیش��برد روند اثبات پرونده 
تخلف در دادگاه قضایی و ... منجر به افزایش و عواملی مانند واجد 
شرایط نبودن سوت زن و سوت زنانی که در تخلف مباشرت یا معاونت 

داشته اند، باعث کاهش میزان پاداش می شود.

8-2- ارائه درخواست های تجدیدنظر

یک س��وت زن می تواند ظرف مدت ۳0 روز تقویمی از تاریخ اتخاذ 
تصمیم اولیه، با ارائه درخواس��ت کتبی یک نسخه از سوابق مبنای 
تصمیم دفاتر رسیدگی به گزارش ها در مورد تعیین میزان پاداش را 
مطالبه کند. به  عنوان پیش شرط برای دریافت نسخه ای از سوابق، 
دفاتر سوت زنی نهادهای ناظر از سوت زنان یا وکیل آنها می خواهند 
که توافقنامه محرمانه ای میان این واحدها و س��وت زنان اجرا شود 
تا استفاده از این سوابق محدود به فرآیند بررسی گزارش ها باشد و 
در جای دیگری منتشر نشود. پس از آن سوت زنان می توانند ظرف 
مدت 60 روز تقویمی درخواست تجدیدنظر کتبی در مورد تصمیم 
اولیه به دفاتر سوت زنی ارسال کنند. اگر اتخاذ تصمیم اولیه دفاتر 
بررسی گزارش های سوت زنی مبنی بر رد گزارش یک سوت زن باشد 
و آن س��وت زن در بازه زمانی مقرر در دس��تورالعمل های سوت زنی 

ب��ه این اعتراض نکن��د، در این صورت تصمیم اولیه دفاتر بررس��ی 
گزارش ها به تصمیم گیری نهایی نهاد ناظر بورس و اوراق بهادار از 

طریق اجرای قانون تبدیل می شود.
شایان ذکر است که ارائه درخواس��ت های تجدیدنظر باید به صورت 
کتبی و شامل اطاعات یا استدالل های جدید باشد و صرفًا آنچه قبًا 
مطرح ش��ده بود را مجدداً بیان نکند. وکای دفاتر سوت زنی ممکن 
است، زمان زیادی را صرف بررسی درخواست های تجدیدنظر نمایند. 
به دلیل زمان زیادی که برای رسیدگی به درخواست های تجدیدنظر 
نیاز اس��ت، واحد های سوت زنی، سوت زنان و مشاوران آنها را تشویق 
می کنند تا در یک موضوع خاص، موثق بودن درخواست بازنگری خود 
را در نظر بگیرند و به عنوان امری طبیعی درخواست تجدیدنظر نکنند. 
همچنین این دفاتر رسیدگی به درخواست های تجدیدنظر سوت زنان 
را در مورد تعیین اولیه میزان پاداش به درخواست های تجدیدنظری 
که در آن درخواست سوت زنان توسط دفاتر بررسی گزارش ها در مرحله 

اتخاذ تصمیم اولیه رد شده باشد را در اولویت قرار می دهند.

9-2- بررسی های بیشتر

در این مرحله چنانچه در امر رسیدگی به درخواست های تجدیدنظر 
سوت زنان مس��ائل پیچیده ای وجود داشته   باش��د، از سوی دفاتر 
سوت زنی نهادهای ناظر اقدامات الزم و بررسی های بیشتر صورت 

می گیرد.

10-2- انتشار تصمیم نهایی

پس از بررسی هرگونه درخواست توسط سوت زنان برای تجدیدنظر، 
دفاتر بررسی گزارش ها تصمیم نهایی پیشنهادی را اتخاذ می کنند و 
موضوع برای تصمیم گیری نهایی به نهاد ناظر ارائه می شود. الزم به 
ذکر است که تمام تصمیمات اولیه دفاتر بررسی گزارش ها صرف نظر 
از اینکه سوت زن به تصمیم اولیه اعتراض داشته باشد یا خیر به عنوان 
تصمیمات نهایی اتخاذشده توسط این واحدها به نهاد ناظر فرستاده 
می شود. پس از دریافت تصمیمات نهایی پیشنهادی ظرف مدت ۳0 
روز اعضای هیئت مدیره نهاد ناظر فرصت دارند تا درخواست بررسی 
مج��دد را مطرح نمایند. اگر هیچ یک از اعض��ا در بازه زمانی ۳0 روزه 
درخواست بررسی مجدد را اعام نکنند، تصمیم نهایی پیشنهادی به 
تصمیم نهایی نهاد ناظر تبدیل می شود. این تصمیم نهایی به صورت 
عمومی در وبس��ایت نهاد ناظر و وبسایت دفاتر س��وت زنی با رعایت 
محرمانه بودن اطاعات سوت زنان منتشر و در دسترس قرار می گیرد. 
سوت زنانی که گزارش آنها رد شده است، این حق را دارند که در مدت 
۳0 روز به تصمیم نهایی نهاد ناظر در دادگاه قضایی اعتراض کنند.

ش��ایان ذکر اس��ت که فرآیند رس��یدگی به تخلفات و گزارش های 
سوت زنان به علت مسائلی ازجمله تعداد گزارش های سوت زنان در 
ارتباط با یک پرونده تخلف، مسائل پیچیده، نیاز به اطاعات بیشتر و 
میزان همکاری سوت زنان و تأخیرهایی در ارتباط با درخواست های 
تجدیدنظ��ر بس��یار زمان بر اس��ت ام��ا درصورتی ک��ه گزارش های 
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تخلف ارائه شده توسط س��وت زنان در دادگاه قضایی اثبات شود، 
پاداش های قابل توجهی به آنها تعلق می گیرد که درخور توجه است.

3- حفاظت از سوت زنان
یکی دیگر از موارد اصلی مطرح شده در مقررات مربوط به سوت زنی، 
وجود بخشی با عنوان حفاظت از س��وت زننده ای است که گزارش 
مربوط به تخلف را ارسال کرده است. طبق مفاد این دستورالعمل، 
نهادهای ناظر هویت سوت زننده یا اطاعاتی که با استفاده از آن این 
شخص قابل شناسایی باشد را محرمانه تلقی کرده و افشا نمی کنند. 
همچنین نهادهای ناظر این اطاعات را در اختیار نهادهایی غیر از 

موارد زیر قرار نمی دهند.
  درصورتی که بر اساس قانون به منظور پیشبرد روند اداری فرآیند 
رسیدگی به گزارش ها و اثبات جرائم احتمالی صورت گرفته در بازار، 

افشای هویت سوت زننده در دادگاه قضایی ضروری باشد.
  درصورتی که بر اساس قانون الزم باش��د تا اطاعات سوت زننده 
در اختیار سایر نهادهای دولتی و نظارتی قرار گیرد. یک نکته حائز 
اهمیت آن است که نهاد ناظر بدون رضایت سوت زننده، هویت وی 
یا اطاعاتی که با استفاده از آن این شخص قابل شناسایی باشد را 

در اختیار نهادهای مذکور قرار نمی دهد.
همچنین یک��ی دیگر از موضوعات موردتوج��ه مقررات حفاظت از 
س��وت زننده یا ش��خصی که گزارش مربوط به تخلف را ارسال کرده 
اس��ت، حفاظت از س��وت زننده در براب��ر اقدام��ات تافی جویانه 
کارفرمایان اس��ت. بدین منظور کارفرمای��ان نمی توانند کارمندی 
را که موارد نق��ض قوانین اوراق بهادار را گزارش کرده اس��ت به هر 
طریقی از جمله تبعیض در شرایط و ضوابط شغلی، تنزل رتبه شغلی، 
کاهش حقوق یا ساعت کار، متهم کردن نادرست کارمند به عملکرد 
ضعیف، تعلیق، اخراج و ... مورد اقدامات تافی جویانه قرار دهند. 
نهاد ناظر اجرای مقررات حفاظ��ت در برابر اقدامات تافی جویانه 
را در اولویت باالیی رتبه بندی می کند تا اطمینان حاصل نماید که 
سوت زنان می توانند بدون هیچ گونه ترسی از اقدامات تافی جویانه 
توسط کارفرمایان خود به سازمان گزارش دهند. مقررات حفاظت از 
سوت زنان همچنین افراد را ملزم می کند تا اطاعات مربوط به نقض 
احتمالی قوانین را قب��ل از انجام اقدامات تافی جویانه »به صورت 
مکتوب« به نه��اد ناظر گ��زارش دهند تا واجد ش��رایط حفاظت از 
اقدامات تافی جویانه باش��ند. به عاوه این حق به سوت زنان داده 
ش��ده اس��ت تا درصورتی که آنها موارد نقض قوانین اوراق بهادار را 
به صورت مکتوب گزارش داده باشند و مورد اقدامات تافی جویانه 
توسط کارفرمایان خود قرار گرفته باشند، بتوانند در دادگاه تقاضای 
دعوی قضایی علیه کارفرمای خود کرده و مطالباتی از قبیل دستمزد 
مضاعف، اعاده به کار، حق الوکاله معقول و بازپرداخت هزینه های 

خاص در ارتباط با دعوی قضایی را درخواست نمایند.
از سایر مقررات مربوط به محافظت از سوت زنان این است که نهادهای 
ناظر در بازارهای سرمایه هرگونه اقدامی که موجب جلوگیری از تماس 

مستقیم سوت زنان به آنها می شود را ممنوع اعام کرده اند. این قانون 
به صراحت بیان می کند که »هیچ شخصی نمی تواند به منظور ممانعت 
از برقراری ارتباط مستقیم با نهاد ناظر در ارتباط با گزارش موارد نقض 
احتمالی قوانین اوراق بهادار اقداماتی انجام دهد«. درواقع این قانون 
روشن می کند که حفاظت از سوت زنان توسط نهادهای ناظر محدود 
به حوزه ارتباط کارمند-کارفرما نیس��ت و حفاظت از س��وت زنان را در 

مقابل هر شخصی نشان می دهد.

4- پاداش سوت زنی
مقررات پاداش و حفاظت سوت زنی در نهادهای ناظر بورس و اوراق 
بهادار به منظور ارائه انگیزه های مالی به افراد دارای اطاعات مرتبط 
در مورد تخلف و نقض قوانین طراحی ش��ده اس��ت تا بدین وسیله 
س��وت زنان تش��ویق به گزارش اطاعات خود به نهاد ناظر ش��وند. 
در این مقررات ش��رایط دریافت پاداش و می��زان اعطای پاداش به 
سوت زنان واجد شرایط تدوین شده اس��ت که در ادامه به بیان هر 

یک از مفاد مذکور پرداخته می شود.

1-4- شرایط دریافت پاداش

گزارش های واصله به نهاد ناظر بازار سرمایه از سوی سوت زنان در 
صورتی دارای ش��رایط دریافت پاداش خواهند بود که در ارتباط با 
نقض ج��دی قانون بازار اوراق بهادار ب��وده و از ویژگی های زیر نیز 

برخوردار باشند:
  دست اول باشد؛

  به صورت داوطلبانه ارسال شده باشد؛
  از عم��ق و کیفیت باالیی برخوردار باش��د به ای��ن معنا که حاوی 
حقایق به موقع و معتبر در ارتباط با نقض قوانین اوراق بهادار باشد؛

  در پیشبرد پرونده تخلفات بازار سرمایه به نهاد ناظر کمک مؤثری 
نماید؛

  در بعضی از نهادهای ناظر بازارهای سرمایه در کشورهایی مانند 
ایاالت متحده آمریکا و کانادا درصورتی که گزارش منجر به اقدامات 
موفقیت آمی��ز نه��اد ناظر در اثب��ات تخلف و دریاف��ت جریمه های 
نقدی بیش از 1 میلیون دالر شود، مشمول شرایط دریافت پاداش 

سوت زنی خواهد بود.
 در مقابل گزارش هایی که ویژگی های زیر را داشته باشند، مشمول 

شرایط دریافت پاداش نخواهند بود:
  نادرست یا گمراه کننده باشند؛

  بر پایه حدس و گمان باشند؛
  از امتیاز مقرراتی یا قراردادی برخوردار باشند؛

  به صورت عمومی شناخته شده باشند؛
  در ارتباط با نقض قوانین بازار اوراق بهادار نباشد.

 همچنین س��وت زنانی که ویژگی های زیر را داش��ته باشند، واجد 
شرایط دریافت پاداش نخواهند بود:

  سوت زنانی که بدون دلیل موجه درخواست اطاعات بیشتر از سوی 
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نهاد ناظر به منظور پیشبرد رسیدگی به پرونده تخلف را رد کرده اند؛
  س��وت زنانی که اطاعاتی را در ارتباط با ارائ��ه خدمات حقوقی به 
سرمایه گذار یا انجام وکالت قانونی از موکل خود به دست آورده و افشا 

می کنند؛ )مگر آنکه افشای این اطاعات توسط وکیل مجاز باشد(
  س��وت زنانی که در زمان کس��ب اطاع��ات، در نهاد ناظ��ر بازار 
سرمایه مسئولیت های شغلی مانند حسابرسی، مدیریتی و نظارتی 

داشته اند؛
  سوت زنانی که در زمان کسب اطاعات تخلف یا جرم، خویشاوند 
یکی از کارمندان نهاد ناظر مانند فرزند، همسر، والدین، خواهر یا 

برادر باشند و از طریق آنها این اطاعات را به دست آورده باشند؛
  سوت زنانی که اطاعات گزارش تخلف خود را از شخصی گرفته اند 
که آن فرد مشمول شرایط دریافت پاداش نیست مگر آنکه گزارشی 
در مورد تخلف احتمالی نقض قانون اوراق بهادار صورت گرفته توسط 

آن شخص را به نهاد ناظر ارسال کنند؛
  س��وت زنانی که در ارتباط با تخلف یا جرمی که گزارش کرده اند، 

مباشرت یا معاونت داشته و به آن جرم محکوم شده اند؛
  س��وت زنانی که در تعامات خود با نهاد ناظر، آگاهانه اطاعاتی 
ارائه می دهند که این اطاعات گمراه کننده یا نادرست است یا آنها 
در اظهارات خود واقعیتی را بی��ان نمی کنند که بیان این واقعیات 

به منظور آنکه گزارش گمراه کننده نباشد، الزامی است.
  س��وت زنانی که گزارش��ی بیه��وده و فاق��د هیچ گونه م��دارک و 
مس��تندات معتبر و کافی را به نهاد ناظر ارسال کنند و باعث ایجاد 

مزاحمت در پیشبرد پرونده های تخلف شوند.
الزم به ذکر است اگر س��وت زنان اطاعات خاف واقع یا مستندات 
جعلی را به قصد مزاحمت به نهاد ناظر ارس��ال کرده باش��ند، طبق 
قانون مج��ازات نهادهای ناظر بورس و اوراق بهادار کش��ورها مورد 
اقدامات مدنی و کیفری ق��رار خواهند گرفت. به عنوان مثال بورس 
اس��تانبول طبق دستورالعمل س��وت زنی نهاد ناظر خود بیان کرده  
است افرادی که به صورت مخرب و آگاهانه گزارش های خاف واقع یا 
جعلی ارسال می کنند، مطابق مقررات انضباطی قانون کار مجازات 
می شوند. این مجازات شامل فسخ فوری قرارداد کار توسط کارفرما 
به دالیل موجه و اقدامات مدنی و کیفری علیه سوت زن خاطی است.

2-4- منابع و مصارف پاداش

نهادهای ناظر بازار سرمایه درصورتی که تمام شرایط برای دریافت 
پاداش سوت زنی برقرار باش��د و پس از نهایی شدن پرونده و اثبات 
تخل��ف در ارتب��اط با می��زان پاداش تصمی��م می گیرن��د. برخی از 
نهادهای ناظر مانند کمیس��یون بورس و اوراق بهادار آمریکا درصد 
مشخصی از جرائم را به عنوان پاداش تعریف کرده اند. در مقابل در 
دستورالعمل سوت زنی برخی دیگر از نهادهای ناظر در کشورهایی 
مانند انگلس��تان نرخ مش��خصی برای پاداش اعام نش��ده است و 
این نهادهای ناظر بنا ب��ه صاحدید خود مبلغی را به عنوان پاداش 
پرداخت می کنند. شایان ذکر است الزامًا تمام مبلغ جریمه مبنای 

پرداخت پ��اداش نخواهد ب��ود و تمام نهادهای ناظر بررسی ش��ده 
مبلغ اخذشده نهایی جریمه را به عنوان منبع تأمین پاداش تعریف 
کرده اند و مبنای محاس��به پ��اداش قرار می دهن��د. بدین معنا که 
چنانچه متخلف نتواند تم��ام جریمه را پرداخت کند یا به هر دلیلی 
امکان اخذ تمام جریمه وجود نداشته باشد، پاداش بر اساس میزان 
جریمه دریافت ش��ده محاس��به می ش��ود. تخصیص پاداش نیز به 
سوت زنان واجد شرایط پس از اخذ جریمه و از همان محل بر مبنای 
میزان درصد تعیین ش��ده ی��ا مبلغ صاحدیدِی در نظرگرفته ش��ده 

صورت می گیرد.
در بعضی از نهادهای ناظر بازارهای سرمایه مانند کمیسیون بورس 
و اوراق بهادار آمریکا صندوق جداگانه ای در کنار صندوق حمایت از 
سرمایه گذاران ایجاد شده است که تمام درآمد آن از محل جرائم بازار 
سرمایه محقق می شود. این صندوق که وظیفه پرداخت پاداش را بر 
عه��ده دارد پس از دریافت جریمه مربوطه اقدام به پرداخت پاداش 
می کند، یعنی وجوه قبلی صندوق که برای حفاظت از سرمایه گذاران 
بازار است به عنوان پاداش به س��وت زن داده نمی شود و در صورت 
اخذ جریمه، از محل همان جریمه به سوت زن پرداخت خواهد شد.

نکته حائز اهمیت دیگر آن است که تعیین میزان پاداش سوت زنی 
تحت تأثیر عواملی اس��ت که در تعیین میزان آن توس��ط نهاد ناظر 
بازارهای سرمایه کش��ورها نقش مهمی ایفا کرده و می تواند میزان 
پاداش را افزایش یا کاهش دهد. همچنی��ن نهاد ناظر می تواند با 
استفاده از آن برای تعیین نحوه تقسیم پاداش میان چند سوت زن 
تصمیم گیری نماید. موارد زیر ازجمله عواملی هستند که می توانند 

میزان پاداش سوت زن را افزایش دهند.
  میزان اهمیت و قابل اعتماد بودن اطاعات؛

  درجه همکاری و کمک سوت زن در روند اثبات پرونده تخلف؛
  تأثیر بر زمان رسیدگی به پرونده تخلف؛

  کمک به اولویت بندی رسیدگی به پرونده های تخلف؛
  به موقع بودن ارسال درخواست پاداش.

 در مقابل بعضی از عوامل میزان پاداش سوت زن را کاهش می دهند 
که این عوامل به شرح زیر هستند:

  ارائه اطاعات گمراه کننده یا ناقص؛
  وجود سوت زنان خاطی؛

  عدم همکاری در روند رسیدگی و اثبات پرونده تخلف؛
  ایجاد مشکل در روند تحقیقات سازمان؛

  تأخیر در ارسال درخواست پاداش بدون دلیل موجه.

5-آمار جهانی پاداش سوت زنی
جدول 1 به منظور ارائه آمار جهانی از میزان پاداش های سوت زنی 
در نهادهای ناظر بورس و اوراق بهادار کش��ورها تنظیم شده است. 
این جدول اطاعاتی در رابطه با تعیین میزان درصد پاداش از جرائم 
اخذش��ده نهایی از سوی نهادهای ناظر در کشورهای مورد بررسی 

را ارائه می کند.
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همان طور که جدول 1 نشان می دهد، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا درصورتی که جرائم نقدی ناشی از نقض قوانین اوراق بهادار بیشتر از 1 میلیون دالر 
باشد، نرخ 10 تا ۳0 درصد از مبلغ اخذشده نهایی جریمه را مبنای محاسبه پاداش قرار می دهد. این کمیسیون از اولین زمان پرداخت پاداش سوت زنی در سال 
۲01۲ میادی تا س��ال ۲0۲۲ میادی تقریباً 1/۳ میلیارد دالر به ۲۷۳ سوت زن پرداخت کرده است. در تازه ترین اخبار منتشرشده از کمیسیون بورس و اوراق 
بهادار آمریکا در می س��ال ۲0۲۲ میادی بیان شده است که این کمیسیون به میزان ۳/۵ میلیون دالر به 4 سوت زن که در اثبات یک پرونده تخلف نقش مؤثری 
داشتند، پرداخت کرده است. همچنین در آخرین گزارش دستورالعمل سوت زنی این کمیسیون در سال ۲0۲1 میادی بیان شده است که در این سال از میان 
1۲،۲10 گزارش سوت زنی، درنهایت تعداد 86 پرونده نهایی و منجر به پرداخت پاداش شده است. در این سال درمجموع مبلغ ۵64 میلیون دالر به سوت زن ها 
پرداخت پاداش صورت گرفته است. تعداد 86 پرونده با توجه به وجود بیش از 6،000 شرکت پذیرفته شده در بورس های آمریکا قابل تأمل است. همچنین نمودار 

4، مبالغ 10 جایزه برتر سوت زنی در کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا را از سال ۲014 میادی تا سال ۲0۲1 میادی به نمایش می گذارد.

همان طور که ماحظه می شود، بیش��ترین میزان پاداش سوت زنی در سال ۲0۲0 
میادی به میزان 114 میلیون دالر بوده است و کمترین آن در سال ۲014 میادی 

به میزان ۳0 میلیون دالر بوده است.
طبق اطاعات جدول 1 نهاد ناظر بازار س��رمایه در کانادا درصورتی که جرائم نقدی 
ناش��ی از نقض قانون بازار اوراق به��ادار بیش از 1 میلیون دالر باش��د، نرخ ۵ تا 1۵ 
درصد مبلغ جریمه دریافت شده را مبنای محاسبه پاداش قرار می دهد. همچنین در 
دستورالعمل سوت زنی نهاد ناظر بورس و اوراق بهادار این کشور برای پاداش سقف 
معینی به میزان ۵ میلیون دالر در نظر گرفته می شود و مبلغ پاداش از آن فراتر نخواهد 
رفت. این نهاد ناظر که از س��ال ۲016 میادی دستورالعمل سوت زنی خود را ارائه 
کرده اس��ت در دو سال اول اجرای آن تقریباً ۲00 گزارش از سوت زنان دریافت کرده 
است. همچنین توزیع جوایز سوت زنی خود را برای اولین بار در سال ۲01۹ میادی 
آغاز کرد و به س��ه س��وت زن در موضوعات جداگانه درمجموع به میزان ۷/۵ میلیون 
دالر کانادا پاداش پرداخت کرد. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد درمجموع 
پرداخت پاداش سوت زنی توسط این کمیسیون در سال های اخیر بیش  از 8/6 میلیون 

دالر بوده است.
همچنین با توجه به داده های جدول 1 از نهادهای ناظر بازارهای سرمایه کشورهایی 
که به همین طریق درصدهای مشخصی را برای پاداش سوت زنی تعیین کرده اند، 
می توان به هند با پرداخت میزان 10 درصد از مبلغ اخذشده نهایی جریمه تا سقف 1 
کرور روپیه اشاره کرد. تعیین این میزان پاداش از سال ۲01۹ میادی در دستورالعمل 

سوت زنی نهاد ناظر بورس و اوراق بهادار هند صورت گرفته است. اخیراً در این کشور 
جهت افزایش میزان پاداش برای تشویق بیشتر سوت زنان و درنتیجه جلوگیری از فساد 

و جرائم در بازار سرمایه توصیه هایی شده است.
شایان ذکر است در بعضی از کشورها همچون انگلستان تعیین میزان پاداش سوت زنی 
به صورت مشخص نبوده است و تعیین آن بنا به صاحدید صورت می گیرد. همچنین 
طبق بررسی های صورت گرفته در دستورالعمل سوت زنی نهادهای ناظر بازارهای 
سرمایه در بعضی از کشورها مانند ترکیه و هنگ کنگ میزان پاداش سوت زنی گزارش 

نشده است.

۶- نتیجه گیری
سوت زنی یکی از روش های ارتقای سامت بازار سرمایه تلقی می شود. این روش که 
مورد توجه بسیاری از نهادهای ناظر بورس و اوراق بهادار در سال های اخیر بوده است، 
توانس��ته در شناسایی و توقف موارد نقض قوانین اوراق بهادار کشورها نقش مهمی 
داشته باشد و منجر به افزایش اعتماد به بازارهای سرمایه شود. نهادهای ناظر بازارهای 
سرمایه در کشورهایی که در حوزه سوت زنی مقررات جامعی دارند، از دستورالعمل های 
تشویقی، کارآمد و جامعی در رابطه با فرآیند رسیدگی به گزارش های تخلف و سوت زنی، 
مقررات حفاظت از سوت زنان و نحوه پرداخت پاداش به آنها برخوردار هستند. وجود این 
دستورالعمل های جامع و آگاهی رسانی های گسترده به عموم مردم از سوی نهادهای 
ناظر بازارهای سرمایه موجب شده  اس��ت تا سالیانه تعداد تماس های سوت زنی به 

منودار 4- جوایز برتر سوت زنی در کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا

 

   

 ؛ایجاد مشکل در روند تحقیقات سازمان 

  در ارسال درخواست پاداش بدون دلیل موجهتأخیر. 

 زنی سوتآمار جهانی پاداش - 
 ناظر بورس و اوراق بهادار کشورهانهادهای در زنی  های سوت پاداشآمار جهانی از میزان  ارائهمنظور  به  جدول 
از سوی  اخذشده نهایی جرائماز  تعیین میزان درصد پاداش در رابطه بااین جدول اطالعاتی . است شدهتنظیم 

 .کند می ارائهرا  نهادهای ناظر در کشورهای مورد بررسی

 در نهادهای ناظر بازارهای سرمایه کشورها اخذشده جرائماز زنی  سوتمیزان پاداش تعیین -1جدول 
 میزان پاداش کشور فیرد
 درصد 0 تا  0  کایآمر متحده االتیا  
 درصد   تا    کانادا 6
 کرور روپیه  درصد تا سقف  0  هند  
 مبنای صالحدید تعیین بر انگلستان 0

 
نقدی ناشی از نقض  جرائم که یدرصورتمریکا آبورس و اوراق بهادار  ونیسیکم ،دهد مینشان   که جدول  طور همان

درصد از مبلغ اخذشده نهایی جریمه را مبنای  0 تا  0 میلیون دالر باشد، نرخ   قوانین اوراق بهادار بیشتر از 
میالدی تا سال  6 60در سال زنی  سوتاین کمیسیون از اولین زمان پرداخت پاداش . دهد میمحاسبه پاداش قرار 

اخبار منتشرشده از ترین  تازهدر . است کردهپرداخت زن  سوت  66میلیارد دالر به   /  باًیرتقمیالدی  6066
  / که این کمیسیون به میزان است  شدهمیالدی بیان  6066کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در می سال 

همچنین در . است کردهخت پرداک پرونده تخلف نقش مؤثری داشتند، که در اثبات یزن  سوت 0میلیون دالر به 
که در این سال از میان است  شدهمیالدی بیان   606این کمیسیون در سال زنی  سوتآخرین گزارش دستورالعمل 

در این سال . است شدهپرونده نهایی و منجر به پرداخت پاداش  2 تعداد  تیدرنها، زنی سوتگزارش  0 6،6 
پرونده با توجه به  2 تعداد . است پرداخت پاداش صورت گرفتهها  زن سوتمیلیون دالر به  20 مبلغ  درمجموع

جایزه  0 مبالغ  ،0همچنین نمودار . است تأمل قابلمریکا آهای  بورسدر شده  پذیرفتهشرکت  2،000وجود بیش از 
مایش میالدی به ن  606میالدی تا سال  0 60در کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا را از سال زنی  سوتبرتر 
 .گذارد می

 کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکادر زنی  سوتجوایز برتر  - نمودار 
 
 
 
  
  

جدول 1-تعیین میزان پاداش سوت زنی از جرائم اخذشده در نهادهای ناظر بازارهای رسمایه کشورها

میزان پاداشکشورردیف

10 تا 30 درصدایاالت متحده آمریکا1

5 تا 15 درصدکانادا2

10 درصد تا سقف 1 کرور روپیههند3

تعیین بر مبنای صالحدیدانگلستان4
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نهادهای ناظر از طریق وبسایت دفاتر سوت زنی، ایمیل، فکس و ... افزایش یابد.
مطالعه دستورالعمل س��وت زنی نهادهای ناظر به وضوح روشن می کند که فرآیند 
رسیدگی به گزارش های تخلف ارائه شده توسط سوت زنان، اثبات جرائم و تخلفات و 
درنهایت دریافت پاداش از نهادهای ناظر امری بسیار زمان بر است. به طوری که فاصله 
زمانی بین ارسال گزارش تخلف و درنهایت دریافت پاداش به علت مسائلی چون وجود 
گزارش های متعدد سوت زنی در ارتباط با یک پرونده تخلف، مسائل پیچیده، نیاز به 
اطاعات بیشتر و میزان همکاری سوت زنان و تأخیرهایی در ارتباط با درخواست های 
تجدیدنظر و درنهایت تصمیم گیری نهاد ناظر در ارتباط با میزان پرداخت پاداش به 
هر یک از سوت زنان ممکن است چندین سال به طول بینجامد اما یکی از نکات حائز 
اهمیت این است که اگر گزارش های تخلف سوت زنان در دادگاه قضایی اثبات شود، 
پاداش های قابل توجهی به آنها تعلق می گیرد که درخور توجه است. نکته قابل توجه 
دیگر آن است که در این فرآیند چنانچه مشخص شود که سوت زننده اطاعاتی خاف 
واقع یا مستنداتی جعلی را به قصد مزاحمت ارسال کرده است، توسط نهاد ناظر برای 
همیشه از ارسال گزارش تخلف منع می شود و علیه سوت زن خاطی اقدامات قانونی 

و جزایی انجام خواهد گرفت.
یکی از بخش های اصلی مطرح ش��ده در دستورالعمل های سوت زنی، مربوط به 
مقررات حفاظت از سوت زنانی بوده که گزارش مربوط به تخلف را ارسال کرده اند. 
طبق مف��اد این بخش، نهادهای ناظر بورس و اوراق بهادار هویت س��وت زننده یا 
اطاعاتی که با استفاده از آن این شخص قابل شناسایی باشد را محرمانه تلقی کرده 
و افشا نمی کنند؛ مگر در شرایط خاص. به عنوان مثال زمانی که در جریان بررسی 
یک پرونده یا برگزاری یک دادگاه خاص طبق قانون نیاز به وجود اطاعاتی باشد 
که هویت سوت زننده را افشا کند که این مورد نیز بسته به رضایت سوت زن صورت 
می گیرد. همچنین ممکن است نهاد ناظر اطاعاتی از سوت زن را با شرط محرمانه 
 ماندن به سایر نهادهای دولتی یا نظارتی ارائه کند. یکی دیگر از مفاد این بخش، 
حفاظت از سوت زنان علیه اقدامات تافی جویانه کارفرمایان است. بدین منظور 
کارفرمایان نمی توانند کارمندی را که موارد نقض قوانین اوراق بهادار را گزارش کرده 
به هر طریقی ازجمله تبعیض در شرایط و ضوابط شغلی، کاهش حقوق یا ساعت 
کار، متهم کردن نادرست کارمند به عملکرد ضعیف، تنزل رتبه شغلی، تعلیق و اخراج 
مورد اقدامات تافی جویانه قرار دهند. نهاد ناظر بازارهای سرمایه در صورت اثبات 

نقض مقررات فوق، علیه خاطیان اقدامات قانونی انجام خواهند داد.
بخش پاداش س��وت زنی یکی دیگ��ر از موارد اصلی این دس��تورالعمل ها اس��ت. 
بررس��ی های صورت گرفته نش��ان می دهد که تخصیص پاداش به سوت زنان واجد 
شرایط پس از اخذ جریمه نهایی و از همان محل بر مبنای میزان درصد تعیین شده یا 
مبلغ صاحدیدی در نظرگرفته شده صورت می گیرد. در بعضی از نهادهای ناظر مانند 
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا صندوق جداگانه ای در کنار صندوق حمایت 
از سرمایه گذاران بازار ایجاد شده است که تمام درآمد آن از محل جرائم بازار سرمایه 
محقق می شود. این صندوق وظیفه پرداخت پاداش را بر عهده دارد و نکته اصلی آن 
است که پس از دریافت جریمه مربوطه اقدام به پرداخت پاداش می کند، یعنی وجوه 
قبلی صندوق که برای حفاظت از سرمایه گذاران بازار است به عنوان پاداش به سوت زن 
داده نمی شود و در صورت اخذ جریمه از همان محل به سوت زن پرداخت خواهد شد. 
نکته حائز اهمیت آن است که تعیین میزان پاداش سوت زنی توسط نهادهای ناظر 
تحت تأثیر عواملی است که در تعیین میزان پرداخت به یک سوت زن یا تقسیم پاداش 
به چند سوت زن در مورد یک پرونده تخلف نقش مهمی ایفا کرده و می تواند میزان آن 
را افزایش یا کاهش دهد. به عنوان مثال نهاد ناظر در جریان رسیدگی به یک پرونده 
تخلف و اثبات آن در دادگاه قضایی ممکن اس��ت با س��وت زن مکاتبه نماید و از وی 
بخواهد اطاعات بیشتری را گزارش نماید، در این شرایط میزان همکاری سوت زن و 
درجه اهمیت و اعتبار اطاعات ارائه شده توسط وی می تواند میزان پاداش را افزایش 
دهد. در مقابل عوامل دیگری مانن��د ارائه اطاعات گمراه کننده یا ناقص می تواند 

پاداش سوت زن را کاهش دهد.
در جمع بندی بحث فوق و با توجه به موارد یادشده پیشنهاد می شود به منظور ارتقای 
آگاهی عمومی تاش هایی مانند آموزش، شرکت در سمینارها و وبینارهای متعدد، 
مصاحبه های رس��انه ای و ... صورت گی��رد. یک تیم به صورت تخصص��ی اقدام به 
اطاع رسانی و ارائه مشاوره در این زمینه کرده و گزارشی از عملکرد اجرای دستورالعمل 
س��وت زنی به صورت ساالنه منتش��ر و در اختیار عموم قرار گیرد. همچنین مقررات 
حفاظت از سوت زنان در اولویت باالیی رتبه بندی شود تا سوت زنان بدون هیچ گونه 
ترسی گزارش های خود از نقض قوانین اوراق بهادار را به نهاد ناظر بورس و اوراق بهادار 
ارائه دهند. پاداش سوت زنی نیز از محل اخذ جریمه نهایی حاصل از اثبات پرونده 

تخلف در دادگاه قضایی به سوت زنان واجد شرایط پرداخت شود.

 منابع
1. US. Securities and Exchange Commission)SEC(, ”Whistleblower 
Program“, Annual Report to Congress, 2021.
2. US. Securities and Exchange Commission)SEC(, ” Securities 
Whistleblower Incentives and Protections“, 2020.
3. US. Securities and Exchange Commission)SEC(, ”SEC EmployeeGuide 
Org chart“, 2021.
4. Ontario Securities Commission)OSC(, ” Whistleblower Program“, 
2021.
5. Borsa Istanbul, ”Whistleblowing)Notification( Directive“, First Part.
6. Financial Conduct Authority, ”Annual Report and Accounts“, 2020.

 پانویس ها
1. این دستورالعمل با عنوان »دستورالعمل حمایت و تشویق گزارشگران ناهنجاری 

در بازار سرمایه« به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
2 .The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act 
)Dodd-Frank(
3 . Securities Whistleblower Incentives and Protection

4 .Securities and Exchange Commission)SEC(
5 .Original Information
6 . Investor Protection Fund

۷ . این دستکاری در ارتباط با قیمت و حجم اوراق بهادار صورت می گیرد.
8 . تقلب  در عرضه ها عموماً در شرایطی اتفاق می افتد که یک شخص یا گروهی از 
اشخاص اظهارات نادرست و گمراه کننده ای در ارتباط با سهام یک شرکت جدید ارائه 
می دهند و افرادی را ترغیب به سرمایه گذاری در این شرکت ها می کنند. از انواع این 
تخلفات می توان به تبلیغات نادرست یا گمراه کننده، تخلفات حسابرسی و تخلفات 

کنترل داخلی اشاره کرد.
۹ . تخلفات در حوزه معامات و قیمت گذاری شامل هر نوع معاماتی است که طبق 

قوانین بازار اوراق بهادار غیرقانونی است.
10. ازجمله موارد مربوط به تخلفات در عرضه اولیه رمزارزها این اس��ت که طی آن 

ارزهای دیجیتال جعلی ارائه شده و موجب زیان سرمایه گذاران شود.
11 . Whistleblower
12 . Voluntary submission of information
13 . Original Information
14 . Monetary Sanctions
15 . Whistleblower Award
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 خالصه مقاله
نویس��ندگان مقال��ه در ابتدا با نگاهی ب��ه ارتباط 
نظرِی خطی میان دو متغیر »ریسک« و »بازده«، به 
شواهد تجربی متفاوت خطی و غیرخطی در این 
خصوص اشاره داشته اند و تحقیقات مختلفی را که 
در آنها ارتباط بین بازدهی و ریسِک سنجیده شده 
بر اساس شاخص VIX، به شکل غیرخطی است، 
ذکر می کنند. سپس، با پیشنهاد “اضافه نمودن 
ش��اخص MOVE مبتن��ی ب��ر ش��رایط مختلف 
اقتص��ادی و تحلیل ه��ای تجربی مختل��ف برای 
دوره زمانی مربوط به سال های 1۹۹0 تا ۲01۷ و 

تقسیم آن به زیردوره های ۳، 6 و 1۲ ماهه”، مجدداً 
شواهدی را داّل بر وجود رابطه خطی ذکرشده بین 

ریسک و بازده ارائه می دهند.
از دیگر یافته های این پژوهش��گران، وجود ارتباط 
منفی بین شاخص MOVE و صرف ریسک سهام 
است که خود بیانگر اثر معکوس ریسک بازار اوراق 
خزانه )به عنوان بازار جایگزین سهام( بر بازدهی بازار 
سهام است. همچنین این اثر معکوس در دوره هایی 
که همبس��تگی منفی میان بازدهی سهام و اوراق 
خزانه افزایش می یابد، تش��دید می شود. عاوه بر 
این، یافته ه��ای پژوهش حاک��ی از افزایش قدرت 

توضیحی مدل های مورداس��تفاده برای بررس��ی 
ارتباط بین ریس��ک و ب��ازده پ��س از اضافه نمودن 

شاخص MOVE به صورت ذکر شده در فوق است.

گذری بر مرزهای علم مالی

 مجله بازارهای مالی1 در شماره سپتامبر سال 2022 خود، به بررسی »اثر ریسک اوراق قرضه بر ارتباط میان ریسک و بازده سهام2« پرداخته است. در 

این مقاله، به دو شاخص معروف در حوزه ریسک یعنی VIX3 و MOVE4 اشاره شده که قبل از ورود به بحث اصلی مقاله، نیازمند تشریح بیشتر هستند.

در کنار شاخص های رایجی مانند شاخص های قیمت وزنی-ارزشی، هم وزن و ... که عموماً در بر دارنده مفهوم بازدهی هستند، شاخص هایی نیز برای 

تخمین ریسک ضمنی بازار وجود دارد که دو شاخص VIX و MOVE از این دسته اند. محاسبات مربوط به این دو شاخص بر پایه »داده های مرتبط با اوراق 

اختیار معامله« بنا شده است و در آنها از مفهوم »نوسانات ضمنی« که در ادبیات ارزش گذاری اوراق اختیار معامله بسیار کاربرد دارد، استفاده می  شود. 

به زبان ساده و بدون مد نظر قرار دادن جزئیات محاسباتی، این دو شاخص نشان دهنده »نوسانات نهفته )ضمنی( در دارایی پایه ی اوراق اختیار معامله 

)شاخص S&P برای VIX و نرخ اوراق خزانه برای MOVE(« هستند و لذا می توان آنها را به ترتیب معیاری برای »ریسک بازار سهام« و »ریسک بازار اوراق 

خزانه« تلقی کرد. جا دارد با توجه به اهمیت این شاخص ها و ضرورت توسعه بازار اختیار معامله، در بازار سرمایه ایران عالوه بر »تالش برای راه اندازی 

و توسعه بازار اوراق اختیار معامله ی مبتنی بر شاخص و اوراق بدهی«، برنامه ریزی الزم نیز در خصوص »راه اندازی شاخص های مشابه« صورت پذیرد.

با این توضیحات اولیه، حال می توان به بررسی دقیق تر مقاله پرداخت.

 پانویس ها
1- Journal of Financial Markets
2- Bond Risk’s Role in The Equity 
Risk-Return Tradeoff
3- Volatility Index
4- Merrill Lynch Option Volatility 
Estimate

عضو هیئت علمی گروه مالی و بانکداری دانشگاه عالمه طباطبائی
قسمت بیست و دوممسلم پیمانی



 ماهنامه ب��ورس در نظر دارد در هر ش��امره، ب��ه معرفی کتاب های منترشش��ده در ح��وزه بورس و 
رسمایه گذاری بپردازد.

بدین وسیله از کلیه نویسندگان و پدیدآورندگان دعوت می شود تا آثار خود را جهت معرفی در صفحه 
»معرفی کتاب« برای این نرشیه ارسال منایند.

الزم به ذکر است ماهنامه بورس متعلق به بورس اوراق بهادار تهران، با رویکرد خربی، تحلیلی 
و آموزشی، س��ابقه ای بیش از ۲۵ س��اله در حوزه انتش��ار اخبار بازار رسمایه و اطاعات و آمار 

اقتصادی  دارد.
این ماهنامه به طور تخصصی برای فعاالن بازار رسمایه ، متامی ارکان و نارشان بورسی، کارگزاری ها، 
نهادهای مالی )تأمین رسمایه، مشاوران رسمایه گذاری، سبد گردان ها، صندوق های رسمایه گذاری( 

و همچنین مراکز آموزشی به خصوص دانشگاه ها منترش می گردد.

رشایط ارسال آثار:

 آخرین ویراس��تاری کتاب حداقل در 
سال 1۳۹۹ صورت گرفته باشد.

 ارسال ۲ نس��خه از کتاب )یک نسخه 
جهت معرف��ی در ماهنامه ب��ورس و یک 
نسخه جهت اهدا به کتابخانه بورس اوراق 

بهادار تهران(
 ارائه درخواس��ت در قالب نامه و ش��امره 

متاس جهت ارتباط با مؤلف

نحوه ارسال آثار:

عاقه مندان می توانند آثار خ��ود را به آدرس 
تهران، س��عادت آباد، بلوار ش��هرداری، نبش 
خیاب��ان 1۳ غرب��ی، پ��اک ۳ کد پس��تی: 
1۹۹88۹6۵۵1 جه��ت بررس��ی ارس��ال 

منایند.

شامره متاس دفرت ماهنامه بورس:

۲6۷411۵1 داخلی ۵۷۲-4

آدرس پست الکرتونیک ماهنامه:

mahnamehbourse@gmail.com 
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