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مهمترین هدف حاکمیت شرکتی،

حمایت از حقوق سهامداران خرد است

واکاوی الزامات و چالش های بازارگردانی در 
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در تحقیق��ات متع��ددی به پایی��ن بودن 
نقدش��وندگی و حجم معام��ات به عنوان 
یکی از مش��کات بازارهای نوظهور اشاره 
ش��ده و اس��تقرار فعالی��ت بازارگردان��ی 
به عنوان راهکاری مهم برای افزایش حجم 
و ارزش معامات و بهبود نقدشوندگی مورد 

تأکید قرار گرفته است.
 فعالی��ت  بازارگردانی ب��ر روی انواع اوراق 
به��ادار در ح��ال حاضر به ام��ری ضروری 
 در بورس های جهانی تبدیل ش��ده است.

فعالی��ت  بازارگردان��ی در بورس ه��ا در 
اوراق  س��هام،  مختل��ف  بخش ه��ای 
به��ادار مش��تقه، اوراق ب��ا درآم��د ثابت و 
صندوق های قابل معامله انجام می شود. 
بورس ها معیارها و ش��رایط مختلفی مانند 
الزامات س��رمایه ای، امکانات و تجهیزات 
سخت افزاری و نرم افزاری، نیروی انسانی 
و امثال آن را برای نهادهای مالی متقاضی 

فعالیت بازارگردانی تعیین می کنند.
بازارگردان کارگزارمعامله گری اس��ت که 
ب��ا هدف افزای��ش نقدش��وندگی و تنظیم 
عرضه و تقاضا فعالیت می کند. در حقیقت 
وظیفه اصلی بازارگردان س��فارش گذاری 
تحت ضوابط و مقررات تعیین شده با هدف 
افزایش نقدش��وندگی اس��ت؛ این وظیفه 
با حمایت از سهم در ش��رایط غیرمتعارف 
و یک طرفه ش��دن ب��ازار که تح��ت عنوان 
بازار سازی شناخته می شود تفاوت بنیادی 

دارد.
 در بازاره��ای مال��ی ان��واع مختلف��ی از 
بازارگردان به منظور ایجاد بازار نقدشونده 
وج��ود دارن��د. بازارگردان��ان ب��ا عناوین 
مختلفی مانن��د بازارگ��ردان، بازارگردان 
منتخب، بازارگردان ویژه، حامی منتخب، 
نقدکنن��ده ی تکمیل��ی و …، مطاب��ق ب��ا 
وظایف و اختیارات تصریح شده در قوانین 

و مقررات بورس ها فعالیت می کنند. البته 
وجه اش��تراک آنها به نتایج کارکردش��ان 
ک��ه تقوی��ت و بهب��ود کیفیت بازار اس��ت 

برمی گردد.
در بازار س��رمايه کش��ورمان نی��ز فعالیت 
بازارگردان��ی ب��ا اب��اغ دس��تورالعمل 
بازارگردان��ی در ب��ورس ته��ران در س��ال 
1388 آغاز شد. در ادامه و در سال 1393 
با مصوبه تشکیل صندوق های اختصاصی 

بازارگردانی توسعه پیدا کرد.
در سال های گذشته بحث بازارگردانی در 
بازار س��رمایه با فراز و نش��یب هایی مواجه 
بوده است. در بازار سرمایه کشور علی رغم 
تدوین دستورالعمل بازارگردانی بر اساس 
استانداردهای رایج بین المللی در سالیان 
گذشته بعضًا الزاماتی برای حمایت از بازار 
در قالب بازارگردانی اضافه ش��ده اس��ت 
که بیش��تر به کلیات بازارسازی و حمایت 
از س��هم نزدیک می باش��د. البت��ه عمومًا 
این گونه بحث ها ریشه در فشارهای ناشی 
از نوسان های شدید بازار دارد. این تغییر 
نگرش بیشتر با هدف حمایت از سهامداران 
خرد در شرایط نامتعارف بازار و نوسان های 
ش��دید قیمت س��هام در س��ال های اخیر 
اتفاق افتاد. این ن��گاه حمایتی به تدوین 
مقرراتی مبن��ی بر الزام تمام��ی نمادها و 
شرکت ها به داشتن بازارگردان منجر شد. 
البته در رابطه با بح��ث بازارگردانی اخیراً 
در ارکان ب��ازار س��رمایه بحث هایی مبنی 
بر اص��اح دس��تورالعمل و جهت گیری به 
سمت توانمندسازی بازارگردان ها، درک 
صحیح مفهوم بازارگردانی و در نظرگرفتن 
وظیفه هایی چون سفارش گذاری درست 

مطرح شده است.
اخی��راً ب��رای بازارگردانی بح��ث »طبقات 
نقدشوندگی« طرح شده است. در حقیقت 

طبقات نقدشوندگی برای تعیین حداکثر 
دامنه مظنه ای ک��ه بازارگردان می تواند با 
آن فعالیت داشته باشد مطرح شده است. 
با توجه به اينكه این طرح، سهام شرکت ها 
را در طبقات مختلفی از نظر نقدشوندگی 
دسته بندی می کند، به این ترتیب حداکثر 
دامنه مظنه با طبقات نقدشوندگی ارتباط 
پیدا می کن��د. در همین راس��تا در بورس 
تهران هم سعی شده است با تعیین طبقات 
نقدشوندگی برای سهام شرکت ها به ایجاد 
تناس��ب متناظ��ر فی مابی��ن پارامترهای 
بازارگردان��ی و طبق��ات نقدش��وندگی 

پرداخته شود.
علی ای ح��ال در ش��رایط فعل��ی ب��ه نظر 
می رسد به »تمرکز بر واقعیت های اجرایی 
مفه��وم بازارگردانی«، »مش��خص نمودن 
انتظارات منطقی از بازارگردان ها«، »جدا 
کردن بح��ث حمای��ت از ب��ازار از موضوع 
بازارگردان��ی« و »تمرک��ز ب��ر اص��ل ایجاد 
نقدش��وندگی در ب��ازار«، در کن��ار »ارائ��ه 
الگوهای س��فارش گذاری صحی��ح« و نیز 
»ایجاد مزیت هایی برای بازارگردانان جهت 
حضور موثرتر « و »طبقه بندی بازارگردانان 
و اعط��ای امتی��ازات متفاوت ب��رای ایجاد 
رقابت میان آنها«، برای دستیابی به کیفیت 

باالتری از بازار نیاز باشد.
در راس��تای تحق��ق م��وارد فوق الذک��ر، 
بررس��ی هایی عمیق ت��ر جه��ت اضاف��ه 
ش��دن مدل های جدید بازارگردانی و نیز 
ش��کل هایی مختل��ف و مکم��ل از مفهوم 
بازارگردانی همانن��د برخی از بورس های 
دیگ��ر پیش��نهاد می ش��ود. امی��د اس��ت 
این گونه تصمیمات به ارتقای بازار سرمایه 
و جلب اعتماد ذینفعان که البته همراهی 
و همفک��ری با ایش��ان در ای��ن موضوع از 
اهمیت باالیی برخوردار است منجر شود.

 الزامات و چالش های بازارگردانی
 سردبیر ماهنامه بورس

دکتر علی نمکی
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 رضا عیوض لو گف��ت: هدف از 
دستورالعمل حاکمیت شرکتی، 5دیماه

حمای��ت از حق��وق س��رمایه گذاران به وی��ژه 
س��رمایه گذاران خرد اس��ت. محافظ��ت از حقوق 
سهامداران و برخورد یکسان با آنها نیز از اصول دیگر 
حاکمیت شرکتی است. به گزارش پایگاه خبری بازار 
س��رمایه ایران )س��نا(، نشس��ت خب��ری در مورد 
»حاکمیت شرکتی« با حضور رضا عیوض لو معاون 
نظ��ارت ب��ر بورس ها و ناش��ران، ولی ال��ه جعفری 
سرپرس��ت مدیریت نظارت بر ناش��ران، مصطفی 
علوی رئیس اداره نظارت بر حسابرس��ان معتمد و 
گزارشگری مالی و جمعی از اصحاب رسانه، صبح 
روز دوشنبه ۵ دی ماه، در محل سازمان بورس و اوراق 
به��ادار برگزار ش��د. در ابتدای این نشس��ت، رضا 
عیوض لو، عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق 
بهادار با اش��اره به اینکه دس��تورالعمل حاکمیت 
ش��رکتی به تازگی مورد بازنگری قرار گرفته، اظهار 
کرد: هدف از دس��تورالعمل حاکمیت ش��رکتی، 
حمای��ت از حق��وق س��رمایه گذاران به وی��ژه 
سرمایه گذاران خرد اس��ت. همچنین، حمایت از 
اثربخش��ی، کارایی و رشد پایدار شرکت ها از دیگر 
اهداف مهم این دستورالعمل محسوب می شود. 
ایشان با اشاره به فصول شش گانه این دستورالعمل 
ابراز کرد: »تعاریف«، »اصول حاکمیت ش��رکتی«، 
»ترکیبات هیئت  مدیره و برگزاری جلس��ات و نحوه 
تصمیم گیری ها«، »برگزاری مجامع عمومی و ترکیب 
برگزاری و الزامات مجامع«، »پاسخگویی و افشای 
اطاعات« و »گزارشگری پایداری و نظام مند کردن 
آن« ۶ فصل دستورالعمل حاکمیت شرکتی هستند. 
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و 
اوراق بهادار با اش��اره به سرفصل اصول حاکمیت 
شرکتی تصریح کرد: حاکمیت شرکتی اثربخش و 
ایجاد چهارچوبی که از بازارهای شفاف و منصفانه 
و تخصیص بهینه منابع استقبال می کند، یکی از 
این اصول اس��ت. او ادامه داد: محافظت از حقوق 
سهامداران و برخورد یکس��ان با آنها از اصول دیگر 
است، به گونه ای که حفاظت از حقوق سهامداران 
رویه و عرف شود و آنان مطمئن باشند که برخورد برابر 
و یکس��ان با همه می ش��ود. همچنین اصل سوم 
حاکمیت شرکتی را در راستای رشد پایدار و احقاق 
حقوق همه ذی نفعان برشمرد و عنوان کرد: در اصل 
چهارم به سرمایه گذاران نهادی و واسطه های مالی 
پرداخته ش��ده اس��ت ک��ه بر اس��اس ای��ن اصل، 
س��هامداران مطمئن خواهند ش��د که حاکمیت 

ش��رکتی خوبی در مجموعه حاکم است و با خیال 
راحت در آن شرکت سرمایه گذاری خواهند کرد. به 
گفته معاون نظارت بر بورس ها و ناش��ران سازمان 
بورس و اوراق بهادار در اصل پنجم اشاره شده است؛ 
نظام حاکمیت شرکتی که هیئت  مدیره در شرکت 
مستقر می کند باید به گونه ای باشد که سهامداران 
اطمینان یابند به اطاعات مهم، به موقع دسترسی 
خواهن��د داش��ت و این اطاع��ات به موقع افش��ا 
می شوند. عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق 
بهادار، از مسئولیت پذیری هیئت  مدیره شرکت ها 
به عن��وان اص��ل شش��م ی��اد ک��رد و اذع��ان کرد: 
هیئت مدیره باید بر راهبری ش��رکت و نظارت بر آن 
مسئولیت پذیرتر باشند و اطمینان معقولی را برای 
همه سهامداران فراهم کنند که حداکثر حسن نیت 
ب��رای منافع آنها به صورت یکس��انی در نظر گرفته 
می شود و صرفه و صاح س��هامدار برای این اعضا 
مهم اس��ت. او ب��ا بیان اینک��ه در راس��تای بهبود 
اثربخشی و پاسخگویی بهتِر اعضای هیئت  مدیره 
شرکت، محدودیت هایی در دستورالعمل حاکمیت 
شرکتی لحاظ شده اس��ت، گفت: در شرکت های 
ثبت ش��ده نزد س��ازمان بورس و اوراق بهادار، یک 
شخص نمی تواند در بیش از سه شرکت یا سه کمیته، 
عضو هیئت  مدیره یا عضو کمیته باشد. عیوض لو در 
ارتباط با اعضای مستقل در هیئت  مدیره شرکت ها 

نیز عنوان کرد: در ساختار کمیته ها تصریح شده که 
هیئت  مدیره حتماً باید از س��ه کمیته حسابرسی، 
انتصابات و ریسک برخوردار باشد و اکثریت اعضای 
این کمیته ها باید با اش��خاص مستقل باشد. او در 
همین راستا ادامه داد: کمیته ها حتماً باید از منشور 
مصوِب هیئت  مدیره برخوردار باش��ند به طوری که 
وظایف و نحوه اتخاذ تصمیم ها در منشور کمیته های 
مذکور مشخص و روشن شده باشد. معاون نظارت 
بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، 
بحث معامات با اشخاص وابسته را از مباحث مهم 
در این دستورالعمل برشمرد و ابراز کرد: اگر شرکتی 
منافع س��هامداران عم��ده اش را بر س��هامداران 
اقلیتش در معامله ای ترجیح دهد، این عمل اساسًا 
با حاکمی��ت ش��رکتی س��ازگار نیس��ت و در این 
دستورالعمل تأکید شده اس��ت که معامات باید 
به گونه ای باشد که تضاد منافع، کامل کنترل شود 
و هم��ه س��هامداران از منصفانه ب��ودن معامات 

مطمئن باشند.
او ال��زام به افش��ای عمومی معام��اِت بااهمیت با 
اشخاص وابس��ته همچون موضوع معامله، قیمت 
معامله، فرآین��د تعیین قیمت و دالی��ل عدم انجام 
معامله با اشخاص غیر وابسته را از دیگر موارد مرتبط 
با اشخاص وابس��ته برشمرد و گفت: انعکاس رئوس 
بررسی معامات بررسی شده و آوردن آن در گزارش 

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد

مهمترین هدف حاکمیت شرکتی، حمایت از حقوق سهامداران خرد است

   رویدادهای خبری بازار سرمایه در دی ماه 1401 
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 برن��دگان جای��زه لی��گ 
س��یون 7دیماه فدرا ن��ان  قهرما

 FEAS( بورس های اروپایی و آس��یایی فیاس
2022( در ب��ازار س��هام از می��ان حدود ۴1 
شرکت کننده در رتبه های اول، دوم و سوم به 
ترتیب به شرکت های کارگزاری  مفید، آگاه و 

مبین سرمایه تعلق گرفت.
به گزارش پای��گاه خبری بازار س��رمایه ایران 
)س��نا(، ب��ه نق��ل از رواب��ط عموم��ی کانون 
کارگ��زاران ب��ورس و اوراق به��ادار، در س��ی 
و شش��مین نشس��ت مجمع عموم��ی فیاس 
2022 در قاهره که اواخر ماه گذش��ته برگزار 
ش��د، ش��رکت های کارگزاری ایرانی در لیگ 
قهرمانان فدراس��یون بورس ه��ای اروپایی و 

آسیایی باالترین رتبه ها را کسب کردند.
بنا ب��ر اعام فی��اس، برن��دگان جای��زه لیگ 
قهرمانان فدراس��یون بورس ه��ای اروپایی و 
آسیایی )فیاس( 2022 توسط هیئت دبیران 
این فدراس��یون اعام شد که با هدف بهترین 

اعضا در بازارهای محلی تعریف شده بود.
مهمتری��ن ه��دف در ای��ن لیگ، ب��اال بردن 

آگاهی ه��ا درباره ش��رکت کنندگان محلی از 
میان جامعه فیاس بوده اس��ت. این جایزه  بر 
اس��اس معام��ات ش��رکت کنندگان در بازار 
س��رمایه و بازار با درآم��د ثابت اعطا ش��د. بر 
اس��اس نتایج حاص��ل از ارزیاب��ی فرآیندها، 
ش��رکت کنندگان مس��ابقه لی��گ قهرمانان 
)فی��اس 2022(، جایزه ه��ای ط��ا، نقره یا 
برنز در مقام های اول، دوم و س��وم را به دست 

آوردند.
برندگان جایزه این لیگ در حوزه بازار سرمایه 
از میان حدود ۴1 ش��رکت کننده به ترتیب به 
کارگ��زاری مفید »رتب��ه اول«، کارگزاری آگاه 
»رتب��ه دوم« و کارگزاری مبین س��رمایه »رتبه 
س��وم« تعلق گرفت. همچنین برندگان جایزه 

لیگ قهرمانان فدراسیون بورس های اروپایی 
و آس��یایی )فی��اس( 2022 در ح��وزه بازار با 
درآمد ثابت از میان حدود 33 شرکت کننده، 
کارگ��زاری مفید از ای��ران در رتبه س��وم قرار 

گرفت.
ش��ایان ذکر است، بیس��ت و یکم آذر 1۴01، 
فدراسیون بورس های اروپا - آسیایی )فیاس( 
مجمع عمومی خود را با حضور اعضا در قاهره، 

پایتخت مصر برگزار کرد.
در مجمع عمومی فی��اس، صورت های مالی 
سال 2022 تأیید و عملکرد یکساله دبیرخانه 
و کمیته ه��ا بررس��ی ش��د، همچنی��ن برنامه 
پیش بینی شده س��ال 2023 و بودجه بندی 

آن ارزیابی و مصوب شد.
ی��ادآور می ش��ود، پذی��رش ۷ عض��و جدید در 
فدراسیون، تصویب صورت های مالی 2022، 
تصوی��ب بودجه و برنامه ه��ای 2023 ازجمله 
مصوب��ات این مجمع بوده اس��ت؛ همچنین، 
تقوی��م رویداده��ای س��ال 2023 و تعیی��ن 
میزبان��ی ای��ن رویداده��ا مانن��د برنامه های 
کانفیاس 2023 و آموزش در محل مصوب شد.

هیئت مدیره و به اطاع سهامداران رساندن، از دیگر 
موارد در ارتباط با اشخاص وابسته است.

این مقام ارشد در سازمان بورس و اوراق بهادار، فراهم 
کردن بستر مطالبه گری برای س��هامداران اقلیت 
را از دیگر س��رفصل های مهم در این دس��تورالعمل 
دانست و خاطرنشان کرد: در راستای این اصل، الزم 
است بستری برای سهامداران اقلیت فراهم شود تا 
از موضوعات مهم شرکت به موقع باخبر شوند و این 

موضوعات در مجمع به آنها اطاع داده شود.
او ادامه داد: هیئت مدیره ش��رکت باید در راس��تای 
اصول حاکمیت ش��رکتی، اقدامات و سازوکارهای 

اثربخش خود را برای سهامداران در مجمع تشریح 
کن��د و همچنی��ن در مجام��ع، اظهارنظ��ر کمیته 
حسابرسی در خصوص معامات با اشخاص وابسته 
ارائه شود. ایشان با اشاره به اینکه هیئت  مدیره شرکت 
باید تعداد جلسات برگزارشده طی سال مالی، رئوس 
مطالب و پیگیری ه��ا و اقدامات خود را در مجمع به 
اطاع سهامداران برساند، عنوان کرد: همچنین الزم 
است تعداد جلسات کمیته های تخصصی به همراه 

رئوس مطالب و نتایج به سمع سهامداران برسد.
او در ارتباط با اص��ل تحقق برنامه های راهبردی در 
این دستورالعمل تصریح کرد: هیئت  مدیره شرکت ها 

باید برنامه های راهبردی خود را در مجامع تش��ریح 
کنند و اعام کنند ت��ا چه میزان موفق به تحقق این 

برنامه ها شده اند.
این مقام ارش��د در س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
تصریح کرد: شرکت در راستای رویکرد توسعه بازار 
الزم اس��ت اطاعات الزم در زمینه مس��ائل مالی، 
اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی را به اطاع 
سهامداران برساند و مخارج کامل این سرفصل ها 
افش��ا ش��ود. همچنین، حسابرس مس��تقل باید 
درباره افشای کامل کمک های عام المنفعه در بند 

جداگانه ای توضیح دهد.

درخشش کارگزاران ایرانی در لیگ قهرمانان بورس های اروپا و آسیا

 رئیس سازمان بورس و اوراق 
به��ادار گف��ت: تغییراتی در 10دیماه

سیاس��ت های بان��ک مرک��زی ایجاد ش��ده که 
قض��اوت درم��ورد تأثی��ر و کارک��رد آن در آینده، 
نیازمند صرف زمان اس��ت اما طی مذاکراتی که 
انجام ش��د، به بانک مرکزی گفتی��م باید منافع 

سهامداران را در نظر داشته باشد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران )سنا(؛ 
مجید عش��قی، رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار در نشس��ت تخصصی میز صنعت فلزات 

اساسی گفت: در بودجه 1۴02 موارد متعددی 
که فعاالن ای��ن حوزه گفتن��د را منعکس کردیم 

و مجلس بای��د مصوبات خوب��ی را در این حوزه 
داشته باشد تا منجر به افزایش تولید و سودآوری 
صنایع ش��ود. وی ادامه داد: در خصوص بحث 
حاکمیت شرکتی چند بندی که قابلیت اجرایی 
نداشت، اصاح شد و با جدیت پیگیر اجرای آن 
هستیم و شرکت ها باید تمهیداتی که الزم است 

را انجام دهند. 
بهانه اظهار بی اطاعی و عدم آموزش از س��وی 
ش��رکت ها پذیرفته نیس��ت و بای��د در اجرای آن 

جدیت داشته باشند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد 

برای حفظ منافع سهامداران با بانک مرکزی مذاکره می کنیم
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دي مـاه 61401
شـماره 210

 س��ید مصطفی علوی بیان 
کرد: حاکمیت ش��رکتی در 12دیماه

بس��یاری از کشورهای دنیا به ش��کل قانون و 
مکمل قانون تجارت و ش��رکت داری اس��ت و 
به عنوان یک اصل محسوب می شود. تمامی 
نیازهایی که در راستای شرکت داری و هدایت 
ش��رکت ها الزم بود به اصاحیه دستورالعمل 
حاکمیت شرکتی اضافه و اصاحات الزم برای 
آن انجام  شده اس��ت. به جرئت می توان گفت 
این دستورالعمل ازجمله دستورالعمل هایی 
است که بسیار مورد توجه و بررسی قرار گرفت؛ 
زی��را الزاماتی چ��ون حفظ منافع س��هامدار، 
قابلیت اجرای��ی و مطابقت با مناب��ع روز دنیا 

دارد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه 
ایران )سنا(، سید مصطفی علوی، رئیس اداره 
نظارت بر حسابرس��ان معتمد و گزارش��گری 
س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار، به بررس��ی 
میزان عملیاتی ش��دن دس��تورالعمل جدید 
حاکمیت شرکتی پرداخت و به بورسان گفت: 
دستورالعمل حاکمیت شرکتی برای اولین بار 
در سال 139۷ برای شرکت های پذیرفته شده 
در ب��ورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران 

الزام شد تا آن را رعایت و اجرا کنند.
وی با بیان اینکه بازار س��رمایه جایی است که 
طی��ف گس��ترده ای از افراد و آح��اد جامعه در 
آن حض��ور دارند و حاکمیت موظف اس��ت در 
راستای حمایت از منافع سهامداران دخالت 
کند و در صورت نیاز قانون، دس��تورالعمل و یا 
مقررات الزم را برای آن��ان تدوین کند، گفت: 
تعاریف متعددی برای حاکمیت شرکتی وجود 
دارد، ازجمله تعاریف آن می توان به سیستمی 
اشاره کرد که شرکت ها با آن هدایت و یا کنترل 
می ش��وند و یا اینکه مجموع��ه ای از قوانین و 
مقررات و بایدها و نبایدها است که بر کنترل و 

هدایت شرکت ها تأکید می کند.
وی در ادام��ه اظه��ار کرد: ه��دف نهایی این 
دستورالعمل، حمایت از منافع سهامداران و 
سرمایه گذاران است. با دستورالعمل حاکمیت 
شرکتی، به شرکت ها اطمینان داده می شود 
که با بایدها و نبایده��ا و مقرراتی که بر عهده 
تیم راهبری ش��رکت گذاشته می شود، منافع 

افراد در بازار سرمایه حفظ می شود.
رئیس اداره نظ��ارت بر حسابرس��ان معتمد و 

گزارش��گری س��ازمان بورس و اوراق بهادار با 
اعام اینکه به دستورالعمل حاکمیت شرکتی، 
راهبری شرکتی هم گفته می شود، افزود: این 
دس��تورالعمل به دنبال این است که شرکت، 
راهبری صحیح در راستای حمایت و حفاظت 

از منافع سهامداران داشته باشد.
عل��وی با بی��ان اینک��ه حاکمیت ش��رکتی در 
بس��یاری از کشورهای دنیا به ش��کل قانون و 
مکمل قانون تجارت و ش��رکت داری اس��ت و 
به عنوان یک اصل محس��وب می شود، یادآور 
ش��د؛ در بازار س��رمایه ای��ران به دلی��ل وجود 
برخ��ی حساس��یت ها، این دس��تورالعمل در 
سال 139۷ اباغ و شرکت ها موظف به اجرای 
آن ش��دند. در هم��ان ابتدا، برخ��ی مفاد این 
دستورالعمل قابلیت اجرایی نداشت و برخی 

هم با چالش هایی مواجه شد.
وی ادام��ه داد: در دنیا ه��م همین رویه وجود 
دارد و این مس��ائل، دوران گذاری دارد که به 
دنب��ال آن، اصاح��ات الزم ب��رای آن قانون و 

مقررات انجام می شود.
رئیس اداره نظ��ارت بر حسابرس��ان معتمد و 
گزارشگری سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: 
از س��ال 1399 که تع��داد س��هامداران بازار 
س��رمایه افزایش یافت، سازمان بورس و اوراق 
بهادار عاوه بر ش��فافیت؛ حمای��ت از منافع 
س��هامداران را در اولویت کاره��ای خود قرار 
داد. از سال 1۴00 این سازمان پیگیر اصاح 
دس��تورالعمل حاکمیت ش��رکتی می باشد و 
اصاحات مربوط به این دستورالعمل از سال 

گذشته شروع شده اس��ت. ایشان مطرح کرد 
که به جرئت می توان گفت این دس��تورالعمل 
ازجمله دس��تورالعمل هایی اس��ت که بر روی 
آن بسیار کار شده و بررسی های زیادی انجام 
گرفته اس��ت، زیرا الزاماتی چون حفظ منافع 
س��هامدار، قابلیت اجرایی و مطابقت با منابع 

روز دنیا دارد.
وی با اعام اینکه اصاح این دستورالعمل یک 
س��ال و نیم زمان برد، تصریح کرد: در اصاح 
این دستورالعمل، نظرات نخبگان دانشگاهی، 
فعاالن بازار، ذی نفعان، ناش��ران و نهادهای 
مالی، سهامداران عمده و وزارتخانه های دیگر 

اتخاذ شد که بسیار ارزشمند بود.
رئیس اداره نظ��ارت بر حسابرس��ان معتمد و 
گزارشگری سازمان بورس و اوراق بهادار بیان 
کرد: دستورالعمل اصاح و اباغ شده، دارای 
پش��توانه علمی و فنی باالیی اس��ت و قابلیت 

اتکای زیادی ازلحاظ مستندات دارد.
علوی افزود: تمامی نیازهایی که در راس��تای 
ش��رکت داری و هدایت ش��رکت ها الزم بود به 
این دستورالعمل اضافه و اصاحات الزم انجام 
شده و مطابق با استانداردهای روز دنیا به روز 

شده است.
وی با یادآوری اینکه این دس��تورالعمل از لحاظ 
اجرایی ش��دن قابلیت باالیی دارد، خاطرنشان 
کرد: بندهای دس��تورالعمل منافع شرکت ها و 
س��هامداران را در نظر گرفته است، به طوری که 
بایده��ا و نبایده��ای آن چالش های ش��رکت را 
مرتفع کرده و منافع سهامداران را حفظ می کند.

رئیس اداره نظارت بر حسابرسان معتمد و گزارش گری مالی سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد

با جدیدترین متدها و رویه های جهانی از منافع سهامداران حفاظت می شود
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 به گزارش پای��گاه خبری بازار 
س��رمایه ایران )س��نا(، هیئت 13دیماه

مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای کشف 
و پیگیری ناهنجاری ها در بازار س��رمایه، تأسیس 
»اداره دیده بان سامت بازار سرمایه« را در راستای 
شفاف س��ازی اطاع��ات بازار و کش��ف و پیگیری 
ناهنجاری ها در راستای پیشگیری از فساد در بازار 

سرمایه در تاریخ 13 آبان ماه 1398 تصویب کرد.
مأموری��ت اداره دیده بان س��امت بازار س��رمایه 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، نظارت بر حس��ن 
اجرای قوانی��ن موجود، افزایش ش��فافیت بازار، 
جلوگی��ری از عدم تق��ارن اطاعات��ی و افزایش 
مشارکت عمومی جهت جلوگیری از بروز تخلف 
در بازار س��رمایه اس��ت. اهداف اصلی این اداره 
مبارزه مؤثر با ناهنجاری ها و اقدامات غیرقانونی 
در ب��ازار س��رمایه در ۴ ح��وزه »ب��ازار، ناش��ران، 
نهادهای مالی و فضای مجازی« از طریق دریافت 
گزارش های مردمی، شناسایی و گزارش خألهای 
قانون��ی و نظارت��ی و شناس��ایی و مش��ارکت در 
پیگیری حقوقی متخلفان در بازار سرمایه است. 
همچنین، مقابل��ه مؤثر با ناهنجاری ها، تخلفات 
و اقدام��ات غیرقانونی در بازار س��رمایه از طریق 
دریافت گزارش های مردمی، تش��ویق و حمایت 
از گزارش��گران ناهنجاری، شناس��ایی و گزارش 
خألهای قانون��ی و نظارتی و اقدامات اصاحی و 
شناسایی و مشارکت در پیگیری حقوقی متخلفان 
بازار س��رمایه از دیگر اهداف این اداره به ش��مار 

می روند.
رس��یدگی به گزارش گزارش��گران حرف��ه ای بازار 
س��رمایه، یکی از رس��الت های مهم ای��ن اداره به 
ش��مار می رود. در همین راستا، سعید ابراهیمی، 
سرپرس��ت اداره دیده بان س��امت بازار س��رمایه 
سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتگو با خبرنگار 
سنا با اشاره به هدف ایجاد »س��امانه گزارشگران 
حرفه ای توسط سازمان بورس و اوراق بهادار« اظهار 
کرد: یکی از اهداف طراحی این سامانه به نشانی 
»https://dideban.seo.ir«، اس��تفاده از ت��وان 
نظارتی مردم به عنوان بازیگران اصلی بازار سرمایه 
در راستای کش��ف تخلفات و جرائم، پیشگیری از 

وقوع آنها و کاهش تخلفات است.
او ادامه داد: فراهم آوردن امکان دریافت آن دسته 
از گزارش هایی که مطابق با قانون بازار اوراق بهادار 
جمهوری اس��امی ایران و سایر قوانین و مقررات، 
ناهنجاری محس��وب شده و توس��ط گزارشگران 
حرفه ای به س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار گزارش 

می شوند، از دیگر اهداف است.

ابراهیمی با بیان ویژگی های گزارش��گر حرفه ای، 
عنوان کرد: گزارش��گر حرفه ای فردی اس��ت که با 
توجه به عائم، مستندات و مشاهدات خود در بازار 
سرمایه در خصوص تخلفات احتمالی در قوانین 
و مقررات و همچنین وقوع جرائم در بازار س��رمایه 
اقدام به ثبت گزارش می کند. این شخص می تواند 
از درون مجموعه متخلف یا خارج از آن و سهامدار 

یا غیر آن باشد.
او با اش��اره به اینک��ه چه اطاعات��ی را می توان در 
س��امانه گزارش کرد، گفت: سازمان بورس و اوراق 
بهادار صاحیت رسیدگی به اطاعاتی که خارج 
از قوانین بازار سرمایه است را ندارد. بنابراین، این 
س��ازمان ممکن اس��ت در صورت لزوم، موضوع را 
به س��ایر نهادهای نظارتی و قضای��ی ارجاع دهد. 
اما گزارشگران می توانند اموری همچون اقدام به 
انجام فعالیت هایی همچون سبدگردانی، مشاوره 
سرمایه گذاری، پردازش اطاعات مالی، کارگزاری 
و ... را که مس��تلزم اخذ دریافت مج��وز مربوطه از 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار اس��ت و بدون اخذ 
این مج��وز فعالیت می کنند در س��امانه این اداره 

ثبت کنند.
سرپرس��ت اداره دیده بان س��امت بازار س��رمایه 
سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: ایجاد ظاهری 
گمراه کننده از روند معامات اوراق بهادار یا ایجاد 
قیمت ه��ای کاذب و یا اغوای اش��خاص به انجام 
معام��ات اوراق بهادار، اس��تفاده یا انجام معامله 
متکی بر اطاع��ات نهانی، تخل��ف از مقررات در 
تهیه صورت های مال��ی یا تصدیق آنها برای نمونه 
ارائه اطاعات اش��تباه در صورت های مالی و عدم 
موضع گیری حسابرس نسبت به آن، ارائه اطاعات 
خ��اف واقع یا جعلی به این س��ازمان یا بورس ها، 
سوءاستفاده از وجوه مشتریان و تخلفات عمده از 
قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه به عنوان مثال 
عدم رعایت مقررات مربوط ب��ه بازارگردانی اوراق 

بهادار، عدم رعایت صرفه و صاح س��هامداران از 
دیگر مواردی است که می توان در سامانه دیده بان 

سامت گزارش کرد.
او در ارتباط با چگونگی ارس��ال اطاعات مربوط 
به گزارش��گری حرفه ای به س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار تصریح کرد: برای اینکه اطاعات گزارشگران 
حرفه ای مشمول دریافت جایزه شود، اطاعات باید 
دس��ت اول باش��د و این اطاعات از طریق سامانه 
دیده بان سامت بازار سرمایه ارسال شوند. امکان 
ارس��ال گزارش ها از طریق دورنگار نیز وجود دارد. 
همزمان با ارس��ال گزارش اولیه یا پس از ارس��ال 
گزارش، اف��راد می توانند اطاعات و مس��تندات 

تکمیلی را نیز ارسال کنند.
این مقام مسئول در س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
با تأکید ب��ر محرمانه ماندن هویت گزارش��گران، 
خاطرنشان کرد: امکان ارس��ال گزارش به صورت 
ناشناس وجود دارد و این سازمان بر اساس وظیفه 
ذات��ی خ��ود، تمامی اطاع��ات ف��ردی و هویتی 

گزارشگران را محرمانه حفظ می كند.

 چ�ه گزارش های�ی مش�مول پ�اداش 
می شوند؟

او در پاس��خ به این س��ؤال که به چ��ه گزارش های 
ناهنجاری، پاداش تعلق می گیرد، ابراز کرد: افزون 
بر ارسال »گزارش دس��ت اول« توسط گزارشگر از 
قس��مت »متقاضیان دریافت پاداش در سامانه«، 
الزم اس��ت گزارش، حاوی ناهنجاری های مندرج 
در دس��تورالعمل حمایت و تش��ویق گزارشگران 
ناهنجاری در بازار سرمایه باشد. همچنین، گزارش 
باید هم��راه با مدارک و مس��تندات به اس��تثنای 
مواردی که امکان تهیه مدارک و مستندات فراهم 

نباشد، باشد.
به گفته ابراهیمی، گزارش باید غیرمبهم و شفاف 
به همراه مستندات و مدارک قابل استناد به منظور 
رسیدگی دقیق ارائه شود. همچنین گزارشگر باید 
از ثبت گزارش مربوطه اطمینان حاصل کرده و نام 
کاربری و رمز عبور مربوطه را برای پیگیری های آتی 
نگهداری کند. در ثبت گزارش ناهنجاری توجه به 
تفاوت ماهیت گزارش ناهنجاری و شکایت ضروری 
است. برای نمونه، عدم پرداخت سود سهام مصوب 
مجمع عمومی ش��رکت مصداق ش��کایت بوده و 
ناهنجاری محس��وب نمی ش��ود. اعام تغییرات 
و نوس��انات قیمت��ی نمادها نیز مص��داق گزارش 
ناهنجاری نمی ش��ود و برای اعام دس��تکاری در 
قیمت باید اطاعات و مستندات دقیقی به همراه 

بازه زمانی وقوع ناهنجاری ارائه شود.

سرپرست اداره دیده بان سالمت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد

تخلفات بورسی را به سامانه »دیده بان سالمت« گزارش  دهید
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 به گفت��ه دبی��ر کمیته فقهی 
سازمان بورس و اوراق بهادار، با 16دیماه

اس��تفاده از »قرارداد آتی مبتنی ب��ر اوراق تأمین 
مالی« این امکان برای فعاالن بازار سرمایه فراهم 
می شود تا نرخ های س��ود در یک فضای شفاف و 
مصون از نوس��انات قرار بگیرد و طرفی��ن قرارداد 
نس��بت به آینده نرخ س��ود به یک اطمینان خاطر 

نسبی دست یابند.
مجید پی��ره، دبیر کمیته فقهی س��ازمان بورس و 
اوراق به��ادار در گفتگو با خبرن��گار پایگاه خبری 
بازار س��رمایه ایران )س��نا(، با بیان اینکه جلس��ه 
اخیر کمیته فقهی س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
به موضوع »توسعه راهکارهای پوشش ریسک در 
بازار س��رمایه« اختصاص داش��ت و در این کمیته 
طرح »ق��رارداد آتی مبتنی ب��ر اوراق تأمین مالی« 
مطرح شد، اظهار کرد: چگونگی پوشش مخاطرات 
فراروی کس��ب وکار فعاالن بازار س��رمایه ازجمله 
موضوعات حائز اهمیتی اس��ت ک��ه در بازارهای 

توسعه یافته، مدنظر قرار می گیرد.
مجی��د پی��ره ادام��ه داد: ای��ن مخاط��رات در 
دس��ته بندی های مختلفی قرار می گیرند و انواع 
گوناگونی دارن��د. برای نمونه، نوس��انات قیمت 
یک کاال می تواند در مواق��ع خاصی برای فعاالن 
اقتصادی منش��أ ریسک باش��د یا عدم اطمینان 
نس��بت به اینکه آی��ا در مقطع خاص��ی در آینده 
مش��تری یا خریداری برای محصول وجود دارد یا 
خیر. گاهی نیز مخاطرات پیرامون تولیدکننده ای 
است که در مقطع خاصی در آینده به کاالی خاصی 
در خ��ط تولید نیاز دارد که آیا ای��ن کاال را در زمان 

موردنیاز در اختیار خواهد داشت یا خیر.
او با بیان اینکه در حوزه بازار سرمایه و فعالیت های 
سرمایه گذاری نیز مخاطراتی وجود دارد، تصریح 
کرد: برای نمونه، سهامداری که سهم خاصی را در 
اختیار دارد و نیاز به اطمینان نس��بی در ارتباط با 
قیمت سهام خود در مدت زمان مشخصی دارد، از 

این دست موارد است.
دبیر کمیته فقهی س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
افزود: برای پوش��ش این مخاط��رات از ابزارهای 
مالی همچون قراردادهای آتی استفاده می شود. 
قراردادهای آتی و اختی��ار معامله با تأیید کمیته 
فقهی این س��ازمان و تصویب در هیئت مدیره، در 

بازار سرمایه مورداستفاده قرار می گیرد.
او افزود: نکته مطرح شده در زمان فعلی این است که 
گاهی شرکت هایی که قصد دارند از محل صکوکی 
همچ��ون اوراق مرابحه یا اوراق اجاره، تأمین مالی 
کنند، این ریسک برای آنها مطرح است که از زمان 
انتشار این اوراق تا سررسید آنها، اگر نوساناتی در 
نرخ های سود وجود داشته باشد، قیمت این اوراق 

بهادار چگونه تحت تأثیر قرار می گیرد؟
پیره با بیان اینکه در جلس��ه اخی��ر کمیته فقهی 
برای پوش��ش ریس��ک نوس��انات نرخ های سود، 
موضوع »قرارداد آتی مبتنی بر اوراق تأمین مالی« 
مطرح ش��د، توضیح داد: برای نمونه، پس از گذر 
3 ماه از انتش��ار یک ورقه اجاره با نرخ اجاره بهای 
19 درصد و با سررس��ید 2 سال، نرخ سود در بازار 
در تراز 22 درص��د قرار می گیرد؛ طبیعی اس��ت 
نوسانات نرخ های سود بر ارزش این اوراق بهادار 

نیز تأثیرگذار است.
به گفته ایشان، در طرح »قرارداد آتی مبتنی بر اوراق 
تأمین مالی«، طرفین قرارداد آتی توافق می کنند تا 
ورقه تأمین مالی معینی، همانند ورقه اجاره دارای 

یک نم��اد خاص معامات��ی را در تاریخ معینی در 
آینده با قیمتی که از ابتدا توافق می کنند، معامله 

کنند.
او ادامه داد: زمانی که قیم��ت معامله در آینده از 
ابتدای معامله مشخص می شود، طرفین نسبت 
به نوسانات قیمت آن کاال در آینده اطمینان نسبی 
حاصل می کنند که نوسان قیمت به هر گونه ای که 
باشد، آنها به همان قیمت توافقی، خود آن کاال را 

مبادله خواهند کرد.
پیره با اشاره به فاکتور نرخ سود در اوراق تأمین مالی 
اذعان کرد: اگر به این واقعیت توجه شود که درباره 
اوراق تأمین مالی با یک فاکتوری به نام فاکتور نرخ 
سود مواجه هستیم که آن اثر مستقیمی بر قیمت 
ورقه تأمین مالی دارد، این نتیجه حاصل می شود 
که اگر با اس��تفاده از قرارداد آتی، قیمت این ورقه 
تأمین مالی معین ش��ود و قیمت معاماتی آن در 
آینده تثبیت ش��ود، در عمل، طرفین قرارداد آتی 
در این قرارداد خود را نسبت به نوسانات نرخ سود، 

پوشش ریسک داده اند.
او خاطرنشان کرد: با استفاده از قرارداد آتی مبتنی 
ب��ر اوراق تأمین مالی این امکان برای فعاالن بازار 
س��رمایه فراهم می ش��ود تا نرخ های سود در یک 
فضای ش��فاف و مصون از نوس��انات قرار بگیرد و 
طرفین قرارداد نس��بت به آینده نرخ سود، به یک 

اطمینان خاطر نسبی دست یابند.
او در پایان گفتگوی خود با »سنا« عنوان کرد: این 
موضوع در جلسه اخیر کمیته فقهی مطرح شد و 
اعضای این کمیته با قرار گرفتن اوراق تأمین مالی 
همچون اوراق اجاره یا اوراق مرابحه به عنوان دارایی 
پایه در قرارداد آتی موافقت کردند و بر این مبنا در 
قرارداد آتی مبتنی بر اوراق تأمین مالی، یک ورقه 
تأمین مالی معی��ن در آینده با قیمتی که در ابتدا 
توافق می شود، میان طرفین معامله می شود و ثمن 
مربوط به معامله این ورقه در مقطع سررسید قرارداد 

آتی پرداخت می شود.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد

مدیریت و شفافیت نرخ  سود اوراق با قراردادهای آتی مبتنی بر اوراق تأمین مالی 

 اعطای پاداش به دو گزارشگر حرفه ای
سرپرس��ت اداره دیده بان س��امت بازار س��رمایه 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار در انتهای گفتگوی 
خ��ود با »س��نا« با اش��اره ب��ه پاداش های��ی که به 
گزارش��گران حرف��ه ای تعلق گرفته، عن��وان کرد: 
تاکنون بر اساس مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس 
و اوراق بهادار و در راس��تای مقررات مربوطه به دو 
گزارشگر که ناهنجاری مربوط به دو ناشر )شرکت( 
بورسی را گزارش کرده بودند، به ترتیب مبالغ ۶1 و 

30 میلیون تومان پاداش تعلق گرفته است.
او در ارتب��اط ب��ا پاداش ه��ای آتی ادام��ه داد: در 

حال حاض��ر، چندین پرونده مورد رس��یدگی قرار 
گرفته و مطابق مقررات مربوطه حائز شرایط پاداش 
هس��تند و اداره دیده بان سامت در حال پیگیری 
است تا به محض قطعی شدن رأی یا آرای انضباطی 

یا کیفری به گزارشگران آنها پاداش اعطا شود.
ابراهیمی با نگاهی بر آم��ار گزارش های واصله از 
ابتدای ش��روع به کار اداره دیده بان س��امت بازار 
سرمایه )یکم دی ماه 1398( تا بیستم آبان ماه سال 
جاری، اظهار کرد: تاکنون گزارش های بسیاری در 
چهار حوزه بازار، ناشران، نهادهای مالی و فضای 
مجازی به اداره دیده بان ارسال شده است که تمام 

گزارش ها به صورت کامل و دقیق توسط همکاران 
آن اداره مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است.

او اف��زود: از گزارش های ارس��الی تع��داد ۷09 
گزارش حائز شرایط ناهنجاری بوده که در صورت 
لزوم اقدامات پیشگیرانه نظارتی صورت پذیرفته 
و رفتارهای اش��خاص مورد گزارش به دقت تحت 
نظر و بررسی قرار گرفته است. درنهایت برای 99 
گزارش ارس��الی حس��ب مورد پرونده های جرائم 
و تخلفات��ی تشکیل ش��ده و ب��رای واحد حقوقی 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار به منظور رسیدگی 

الزم، ارسال شده است.
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 میزگ��رد تخصص��ی »تبیی��ن و 
بررس��ی اثرات عرضه خودرو در 26دیماه

بورس کاال«، با هدف بررس��ی وج��وه و جوانب عرضه 
خودرو در بورس، با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، 
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرعامل بورس 
کاالی ای��ران، مدی��ران عامل ایران خودرو، س��ایپا و 
بهمن موتور و همچنین اساتید اقتصادی به میزبانی 
دانشکده اقتصاد دانشگاه عامه طباطبایی برگزار شد. 
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران )سنا(؛ سید 
احس��ان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در 
ابتدای میزگرد تخصصی »تبیین و بررسی اثرات عرضه 
خ��ودرو در ب��ورس کاال« اظه��ار داش��ت: نبای��د به 
مصرف کنن��ده اجح��اف ش��ود و نبای��د ب��ه خاط��ر 
مصرف کنن��ده، با اعمال سیاس��ت های دس��توری 
چشم انداز تولید را تیره وتار کرد. برای به ثمر نشستن و 
انگیزه دادن به تولیدکننده، غیر از سیاست تحریک 
تقاضا، نیازمند این هستیم که در سمت عرضه به نحوی 
عمل کنیم که چشم انداز سودآوری برای تولیدکننده 
مبتنی بر بهبود کیفیت مثبت باش��د و تولیدکننده 
انگیزه این را داشته باشد که با تمام ظرفیت کار کند. 
وی افزود: در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، 
س��طح تولید کمتر از ظرفیت های موجود، محصول 
سیاست های کان و نادرست است و در همین راستا 
برای رشد تولید و اشتغال باید سیاست های صحیح 
اتخاذ شود. دسترسی و قیمت گذاری منصفانه برای 
م��ردم، مصرف کننده و تولیدکنن��ده از ضرورت های 

تحقق این مهم است.

 ب�ه روش ه�ای اش�تباه گذش�ته در عرضه 
خودرو رجوع نکنیم

ایشان تصریح کرد: رویکرد دولت سیزدهم محدود 
کردن ویژه خواری، توس��عه دسترسی مردم و بهبود 
چش��م انداز تولید و تولیدکننده به صورت همزمان 
است. سیاس��ت گذار به دنبال انتخاب بهینه است 
و هزینه ه��ای احتمال��ی آن را ه��م می پذی��رد. اگر 
سازوکارهایی کم هزینه و پر منفعت تر از سازوکارهایی 
که سال های قبل آزموده ایم وجود دارد، ما استقبال 
می کنیم و پذیرای آن هستیم. خاندوزی ادامه داد: 
در موضوع عرضه خودرو در بورس کاال، الزم است که 
منتقدین راهکارهای بدیلی پیشنهاد کنند نه اینکه 
به روش های اشتباه گذشته رجوع کنیم. تحلیل های 
دقیق را جایگزین تحلیل های غلط و سطحی کنیم و 

با اتکا به آن تصمیمات صحیح بگیریم.

 انباشت زیان ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی یقینًا 
نباید ادامه دار می شد

مجید عشقی، رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در 
بخشی از صحبت های خود در این میزگرد، ضمن تشکر 

از آقای خان��دوزی بابت حمایتی که از عرضه خودرو در 
بورس کاال داشتند، گفت: امیدواریم بتوانیم این چالش 
و معضلی که سال هاست گریبان گیر مردم و تولید کننده 
است را حل کنیم و این صنعت را توسعه دهیم. صنعت 
خودرو حدود ۴ درصد از ارزش بازار را در دست دارد اما 20 
درصد از ارزش معامات را به خود اختصاص داده و این 
نشان از عاقه مندی سرمایه گذاران به این صنعت است. 
وی افزود: این صنعت شبیه بیماری است که عارضه های 
مختلفی دارد. قیمت گذاری دس��توری، چالش های 
مالی، مدیریت و مالکیت دولتی، ضعف های مدیریت 
اجرایی و ... این صنعت را طی سالیان متمادی ضعیف 
کرده است. انباشت زیان 1۵0 هزار میلیارد تومانی یقینًا 
قابل ادامه نبود و این صنعت در صورت ادامه روند قبل، 
حتماً با یک توقف تلخ مواجه می ش��د. با نیش و کنایه 
دستگاه ها به یکدیگر این صنعت اصاح نمی شود بلکه 
باید با برنامه ریزی به فکر اصاح آن بود. رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهادار در میزگرد تخصصی بررسی عرضه 
خودرو در بورس کاال اظهار کرد: یک التاری ملی رخ داده 
بود؛ از جمعیت 8۵ میلیونی کشور، حدود ۷2 میلیون نفر 
نتوانستند در قرعه کشی شرکت کنند و از 13 میلیون 
نفری که می توانستند شرکت کنند بیش از 9 میلیون 
نفر برای 20 هزار خودرو در این التاری ش��رکت کردند. 
عشقی بیان کرد: اگر فرآیند عرضه خودرو در بورس کاال 
ادامه دار و منظم باش��د و تعدادش��ان نیز افزایش یابد، 
سازوکار و روند بازار پاسخ همه انتقادات را می دهد. اگر 
کسی از قیمت های پایه در برخی خودرو ها دفاعی دارد، 
ما می شنویم. قیمت های پایه در برخی خودرو ها صحیح 
نیس��ت و همین امر باعث افزایش رقابت ها می ش��ود. 

میانگین متعارف رقابت باید ۵ درصد باشد.

 قطعاً روش قرعه کشی محکوم به شکست است
رئیس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار در ادامه این 
میزگرد اظهار داشت: در یکسال گذشته تصمیم به 

واگذاری دو خودروساز گرفتیم اما با این چشم انداز و 
ساختار مالی چه کسی در این صنعت سرمایه گذاری 
می کند؟ با همکاری وزارت ام��ور اقتصاد و دارایی، 
وزارت صمت، خودروس��ازان و شرکت بورس کاالی 
ایران، روند ورود خودرو به بورس کاال را آغاز کردیم. وی 
گفت: معموالً هر کاالیی که یک بازار سنتی داشته 
وقتی وارد بورس کاال می ش��ود، دچ��ار فرازوفرودی 
می شود که بارها تجربه کرده ایم. در خصوص سیمان 
و ماج��رای قطعی برق، همه به خاط��ر داریم که چه 
فش��ارهایی وارد شد، اما در یکسال گذشته سیمان 
با کمترین نوسان قیمت در بورس کاال عرضه شده و 
ثبات به بازار آمد. خودرو نیز به  ش��رط عرضه منظم و 

پرحجم پاسخ مشتریان را خواهد داد.

 دالالن در چن�د س�ال گذش�ته ۳۵۰ هزار 
میلیارد تومان سود کرده اند!

مهدی خطیبی مدیرعامل ایران خودرو گفت: امسال 
علی رغم تمام تضاد و تعارض منافعی که وجود دارد، 
حدود 1۴۵ هزار خودرو متناس��ب با مدت مش��ابه 
عرضه کردیم که این میزان نس��بت به سال گذشته، 
۴۶ درصد رشد تولید داشته است. کل تولید خودرو 
در ایران حدود یک  میلیون دستگاه است.  ایران خودرو 
ناچار بوده خودرو را پایین تر از قیمت تمام ش��ده به 
فروش برس��اند و همین موضوع باعث زیان انباشته 
طی س��ال های گذش��ته ش��ده اس��ت که با ورود به 
بورس کاال حدود 2 هزار و 800 میلیارد تومان از زیان 
ساخته ش��ده، کاهش پیدا کرده است و تأثیر خوبی 
بر کاهش زیان انباش��ته داشته اس��ت، تا جایی که 
آیین نامه های قانونی به ما اجازه بدهند، به سیاست 
عرضه در بورس کاال متعهد هستیم. بیش از 3۵0 هزار 
میلیارد تومان در سه سال گذشته از جیب خودروساز، 
سهامداران و مردم خارج شده و به جیب سودجویان 
وارد ش��ده اس��ت. همچنین به غلط می گویند بازار 

برگزاری نشست تخصصی »عرضه خودرو در بورس کاال«

جوانب عرضه خودرو در بورس کاال بررسی شد
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خ��ودرو انحصاری اس��ت، پس بای��د قیمت گذاری 
شود. 38 درصد از بازار در اختیار شرکت هایی غیر از 
ایران خودرو و سایپا است و واردات خودرو هم صورت 

گرفته است، پس اساساً چه انحصاری وجود دارد؟ 

 طب�ق قانون، ض�رر تولیدکنن�ده به خاطر 
اعمال قیمت گذاری دستوری باید جبران شود!

مدیرعامل ایران خودرو ادامه داد: تا زمانی که ما مکلف 
به فروش زیر قیمت تمام ش��ده هس��تیم، باید ش��اهد 
رقابت میلیونی در التاری ملی باشیم.  در ماده 90 اصل 
۴۴ تکلیف ش��ده است که اگر سیاست قیمت گذاری 
دستوری اعمال شود، باید زیان تولیدکننده محاسبه و 
پرداخت شود. بنده اعتقاد راسخ دارم در شرایط فعلی 
هیچ راه حلی  بهتر از عرضه خودرو در بورس کاال وجود 
ن��دارد. در بورس کاال هم دولت ب��ه درآمد مالیاتی اش 
می رسد، هم مردم ارزان تر خرید می کنند و هم حقوق 

سهامداران رعایت می شود.

 بورس کاال نقش قیمت گذاری ندارد، بلکه 
زمینه رقابت را مهیا می کند

حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل ش��رکت بورس کاالی 
ایران در بخشی از صحبت های خود در این میزگرد بیان 
داشت: با همین 3 درصد فروش ایران خودرو در بورس 
کاال،EPS  آن معادل 1۴ تومان افزایش پیدا کرده است 
که قباً در جیب دالالن خودرو می رفت. بورس کاال مانند 
زمین مسابقه ای است که اجازه می دهد فعاالن مختلف 
در آن رقابت کنند و خودش نقش��ی در قیمت گذاری 
ن��دارد. وی افزود: ح��دود 3۴ هزار خ��ودرو تاکنون در 
بورس کاال فروخته شده است که عایدی آن حدود 19 
هزار و ۶00 میلیارد تومان بوده است و متناسب با این 
مقدار عرضه، بالغ  بر 10 ه��زار و ۴00 میلیارد تومان از 
رانت جلوگیری شده است. حدود ۴ هزار میلیارد تومان 
به نفع خریداران بوده و دولت از این فروش، حدود ۵۴0 
میلیارد تومان کسب مالیات کرده است. اعداد گویای 
این هستند که باال گرفتن مخالفت با حذف این رانت 

به چه علت است.

 چرا قانون جبران خسارت تولیدکنندگان 
ناشی از قیمت گذاری دستوری اجرا نمی شود؟

جمشید ایمانی، رئیس هیئت مدیره بهمن خودرو 
تصریح کرد: حتی سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان در خصوص قیمت گذاری به قانونی 
استناد می کند که صرفاً مربوط به کاالهای اساسی 
است. در حال حاضر قیمت اصًا دست خودروساز 
نیست؛ چراکه به صورت تکلیفی، هفتاد درصد عرضه 
به جوانی جمعیت و نوس��ازی خودروهای فرسوده 
اختصاص پیدا کرده است.   پیشنهاد من این است 
که این دو قانون تکلیفی، شش ماه تا یکسال تعلیق 
ش��ود تا بازار با عرضه صددرصدی به تعادل برسد. 
وی گفت: با وجود قیمت گذاری دس��توری نه تنها 
امکان سرمایه گذاری از بین رفته است، بلکه امکان 

نوس��ازی خودروها به میزان نیاز وجود ندارد. یازده 
سال قیمت گذاری دستوری تداوم یافته و اگر این 
رویه ادامه  یابد، باعث تعطیلی خودروسازها می شود 
و زیان های به بار آمده باعث ش��ده تا تأمین همین 

میزان تولید فعلی نیز با مشکل مواجه بشود.

 لزوم بازگش�ت س�ود ناش�ی از واردات به 
چرخه تولید

بیوک علی مرادلو مدیرعام��ل گروه بهمن نیز طی این 
نشس��ت بیان کرد: مش��کل صنعت خودرو مربوط به 
مدیریت و مالکیت آن است، صنایع زیادی وجود دارد 
که دولت سهامدار عمده  آن است و با ایجاد سیاست های 
مداخله گرانه آنها را زیان ده کرده است. علیمرادلو تشریح 
کرد: تنها راهکار برون رفت از مشکات، استفاده از توان 
 بخش  خصوصی است. اگر قوانین به درستی اجرا شود 
دیگر با مشکات فعلی روبه رو نمی شویم. وی افزود: در 
حال حاضر قیمت پایه خودروها پایین است و عده ای 
با در نظرگیری قیمت پایه و آزاد، متصور می ش��وند که 
خودروساز سود کانی به دست می آورد؛ درصورتی که 
قیمت تمام ش��ده خودرو برای خودروس��از باال است. 
ایشان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه 
تصدی گری دولت از صنعت خودروسازی باید کاسته 
شود، گفت: خودروسازها نمی توانند از تکنولوژی روز 
دنیا استفاده کنند، چراکه درگیر زیان انباشه هستند 
و اگر مدیریت به بخش  خصوصی واگذار شود و دولت 
تنها به مس��ئولیت اصلی خود که همان نظارت است، 
بپردازد، بی ش��ک صنعت خودرو با تحول چشم گیری 
روبه رو می شود. وی با اش��اره به بحث داغ این روزها که 
نحوه واردات خودرو است، بیان کرد: برای جبران کمبود 
عرضه باید بحث واردات خودرو قّوت بگیرد و مسئولیت 
واردات باید به خودروس��ازها واگذار شود تا سود ناشی 
از آن مجدداً به چرخه تولید بازگ��ردد. وی مطرح کرد: 
خودروسازها با شرایط اقتصاد مقاومتی اقدام به تولید 
می کنند و با وجود ش��رایط تحریم، صنعت گران برای 
تهیه مایحتاج خود با چالش های زیادی روبه رو هستند، 
ناگفته نماند که تمایلی به سودهای نامتعارف نداریم؛ 
چراکه این موضوع دوام ما و جایگاه خودروس��ازی مان 
را در بازار خدش��ه دار می کند. علیمرادلو گفت: زمانی 
که بحث عرضه خودرو در بورس کاال مطرح ش��د، ابتدا 
خودروسازهای خصوصی از آن استقبال کردند؛ چراکه 
این تعامل سازنده بوده و سوداگری هیچ گاه نفعی برای 

اقتصادمان نداشته است.

 ثب�ات روی�ه مهمترین اص�ل در ثبات 
اقتصادی است

داود دانش جعفری مش��اور سرپرس��ت دانشگاه 
عامه طباطبائی نیز بیان کرد: ثبات اقتصاد کان 
مهمترین اصل در ثبات رویه بخش های مختلف 
اقتصاد است؛ برای ثبات اقتصادی نیز باید ثبات 
رویه در بخش های مختل��ف تصمیم گیر، وجود 
داشته باشد. رسیدن به حداکثر کارایی، با اصاح 

معضات و تمرک��ز بر اصولی همچ��ون مقیاس 
بهینه با توجه به قیمت تمام شده، تعیین وتکلیف 
شرکت های تودلی ها و بهینه سازی این بخش ها، 

ممکن می شود.

 نگاه دولت به خودروسازی توسعه ای نیست، 
درآمدی است!

جهانشیر امینی عضو هیئت علمی دانشگاه عامه 
طباطبائی نیز در این خصوص اظهار کرد: صنعت 
خودرو در جهان، صنعتی استراتژیک است و تمامی 
کشورهایی که در مسیر توس��عه قرار دارند، دارای 
صنعت خودروس��ازی قوی  نیز هستند. مهمترین 
بحث ها در خودروسازی مربوط به طراحی خودرو 
و موتورسازی می شود و مونتاژ در مرتبه های بعدی 
قرار می گی��رد؛ باید ب��ه این صنعت ن��گاه بیرونی 
داش��ت و بخش خصوصی می تواند در توسعه این 
صنعت پیشگام باشد یعنی دولت گزینه خوبی برای 
پیشرفت این صنعت نیست. برای صنعت خودرو دو 
دیدگاه درآمدی و توسعه ای وجود دارد که دولت ها 
اکثراً به خودروسازی، نگاهی درآمدی داشته اند و 
توجهی به ش��رایط کنونی این صنعت نداشته اند. 
س��ال  13۷0 صنعت خودروس��ازی م��ا با صنعت 
خودروسازی کش��ور کره جنوبی برابری داشت اما 
اکنون کره در خودروسازی پیشگام شده است. بعضًا 
گفته می شود شرایط تحریمی باعث عدم پیشرفت 
ما شده است، درصورتی که علت اصلی همان نگاه 

درآمدی دولت ها به این صنعت می باشد.

 مش�کالت صنعت خودرو به صنایع وابس�ته 
سرایت کرده است

محمد قاسمی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد 
دانش��گاه عامه طباطبائی نیز اظهار کرد: مطالعات 
نشان می دهد یکی از اولویت های استراتژی صنعتی، 
خودرو است. با سیاست های اشتباه پیشین، موتور و 
قلب صنعت خودرو در کشورمان در جایی قرار گرفته که 
در عوض سود، زیان تولید می کند و باید با راهکارهای 
موجود، مانع از تداوم این زیان انباشته شد. وی با اشاره 
به عرضه خودرو در بورس کاال، گفت: با توجه به ایرادات 
اقتصاد کان و کمبود عرضه، مشکاتی در خصوص 
ورود خودرو به بستر شفاف بورس کاال وجود داشته اما 
این شیوه نسبت به دیگر راهکارهای موجود ارجحیت 
دارد. هرچند که باید به  سوی راهکارهای بهینه حرکت 
کنیم اما الزم است که راه حل های ممکن را در شرایط 
فعلی در نظر بگیریم. پیش تر الت��اری فروش خودرو 
وجود داش��ت و عرضه خ��ودرو در ب��ورس تنها راهکار 
ممکن و منطقی بوده است که ارجحیت به روش های 
قبلی دارد. در بحث زیان خودروس��ازان داخلی نباید 
تنها تصویر نهایی را دید بلکه باید زنجیره تکمیل و تولید 
را نیز در نظر گرفت مثل قطعه سازی و سایر بخش ها 
که در این صنعت پیشرو هستند و با توجه به مشکات 

خودروسازی، آسیب های زیادی را متحمل شده اند.



نـخـســـتـیـن رســانـه
11بـازار ســرمـایـه ایـران

رويدادهاي خبري

 چهارشنبه 28 دی ماه، تعداد 
ه��زار س��هم، 28دیماه  1۷0،2۵0

مع��ادل 1۵ درص��د از س��هام ش��رکت س��یمان 
اردس��تان با )نماد معاماتی اردستان( به عنوان 
س��ومین عرضه اولیه قرن جدید در بورس تهران 

کشف قیمت شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس 
تهران، روز چهارشنبه 28 دی ماه 1۴01، تعداد 
1۷0،2۵0 ه��زار س��هم مع��ادل 1۵ درص��د از 
سهام شرکت سیمان اردس��تان به عنوان پانصد 
و هش��تاد و هش��تمین ش��رکت پذیرفته شده در 
بخش”س��یمان، آهک و گ��چ”، طبق��ه “تولید 
سیمان، آهک و گچ” با کد صنعت »۵39۴« ، در 
فهرست نرخ های بازار دوم و در نماد معاماتی” 
اردس��تان” به شیوه ثبت س��فارش کشف قیمت 

عرضه اولیه شد.
بر اساس این گزارش، جمعًا معادل 1۵ درصد از 
سهام شرکت سیمان اردستان با نماد »اردستان« 
به قیمت هر سهم  10،000 ریال در بورس تهران 

کشف قیمت و معامله شد.

گفتنی است در عرضه اولیه سهام شرکت سیمان 
اردس��تان با نماد »اردستان« بیش از 1 میلیون و 
18۴ هزار و ۴3۴ کد معاماتی ش��رکت کردند و 
حداکثر 1۵8 سهم به هر کد معاماتی اختصاص 

یافت. شایان  ذکر است در این عرضه، مدیر عرضه 
»کارگزاری بانک ملی« و متعهد عرضه »ش��رکت 
نام آوران تجارت اردستان« و متعهد خرید »شرکت 

تأمین سرمایه نوین« است.

سومین عرضه اولیه قرن جدید در بورس اوراق بهادار تهران

شرکت سیمان اردستان با نماد »اردستان« بورسی شد



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

واریز شد.

 اشرتاک یک ساله )12 شامره( با پست سفارشی: 1.000.000 تومان
 اشرتاک شش ماهه )۶ شامره(با پست سفارشی: ۵۴0.000 تومان

لطفا مبلغ اشرتاک را به حساب 1 ۷۷۶8۴۶ 810 8۴9
 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 
2۶۷۴11۵1  -021 فک��س فرمایی��د ی��ا اصل فیش بانک��ی را به 
آدرس تهران، سعادت آباد، بلوار شهرداری، نبش خیابان 13 غربی، 

پاک 3،کدپستی: 199889۶۵۵1 ارسال فرمایید.
تلفن واحد اشرتاک:

 2۶۷۴11۵1-021 داخلی ۵۷2-۴

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
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 قرارداد آتی
 قرارداد سلف موازی
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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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دي مـاه 141401
شـماره 210

واکاوی الزامات و چالش های بازارگردانی در بازار سرمایه

 »بازارگردان« در تعریفی رایج نهاد یا ش��رکتی اس��ت که پس از أخذ مجوز از س��ازمان بورس و اوراق بهادار در بازار، جهت کنترل 

عرضه و تقاضای اوراق بهادار و پیشگیری از نوسان های شدید در قیمت سهام با تعیین دامنه نوسان قیمت و افزایش نقدشوندگی 

س��هام اقدام به خرید و فروش می کند. اگرچه دستورالعمل بازارگردانی در کشور دراین باره تطابق باالیی با استاندارهای جهانی دارد، 

اما به نظر می رس��د آنچه در عمل از بازارگردان ها خواس��ته می شود بیش از آنکه در راس��تای حمایت از بازار باشد نمودی از بازار سازی 

اس��ت، به گونه ای که در حال حاضر بازارگردان ها در زمانی که بورس درگیر صف های خرید است، در نقش فروشنده ظاهر می شوند و با 

فروش سهام، نقدشوندگی آن را افزایش می دهند و در بازاری که درگیر صف های فروش است نیز به صورت روزانه به خرید سهام شرکت 

اقدام می کنند.

ماهنامه »بورس« در پرونده ویژه این شماره در گفتگو با رضا کیانی، مدیر تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران و امیرمهدی صبایی 

مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار به بررسی الزامات و چالش های بازارگردانی در بازار سرمایه پرداخته است.

کیانی در این گفتگو توضیح می دهد که بر اساس دستورالعمل بازارگردانی، بازارگردان ها متعهد به سفارش گذاری در بازار هستند و نه 

لزوماً خرید و فروش سهام، همچنین معتقد است که اگرچه بازارگردان مطابق مقررات می تواند دامنه مظنه خود را در بازار جابه جا کند 

که در مقررات بین المللی هم ش��اهد آن هستیم اما در شرایط کنونی، عمل به آن »فرار از معامله« تلقی می شود. وی درنهایت خواستار 

بازتعریف انتظارات از بازارگردان در بازار می شود.

صبای��ی نیز ضمن تأکید بر صحبت های کیانی، »مرزبندی میان دو مفهوم بازارگردان��ی و حمایت از بازار«، »حذف صندوق اختصاصی 

بازارگردانی« و »اصالح ریزس��اختارها« را از مهم ترین برنامه های سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با بازارگردان ها معرفی می کند و 

یادآور می شود که عملیاتی کردن این سه موضوع بیش از آنکه از مسیر اصالح دستورالعمل بگذرد، از طریق رایزنی و مذاکره با مجموعه ها 

و نهادهای بزرگ مالی برای ورود به این مدل جدید محقق خواهد شد. مشروح این گفتگوی اختصاصی در ادامه آورده شده است.

عضو هیئت تحریریه
مریم نبی پور
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   ماهنامه ب��ورس: جناب صبایی اگر موافق 

باشید در شروع گفتگو یک تعریف اجمالی 

از بازارگردان��ی و ه��دف از انج��ام آن در بازار 

داشته باشیم.

 امیرمه��دی صبای��ی: ب��ر اس��اس تعریف 

»بازارگ��ردان« در قان��ون ب��ازار اوراق به��ادار، 

بازارگردان کارگزار معامله گری است که با هدف 

افزایش نقدش��وندگی، تنظیم عرض��ه و تقاضا و 

محدود کردن دامنه نوسان فعالیت می کند. در 

ای��ن تعری��ف اه��داف بازارگردانی ه��م معرفی 

ش��ده اند که عبارت اند از تنظیم عرضه و تقاضا، 

افزایش نقدش��وندگی و تحدید یا محدود کردن 

دامنه نوسان.

   ماهنامه بورس: آقای کیانی بفرمایید که آیا 

آنچه آقای صبایی ارائ��ه کردند، یک تعریف 

همگانی اس��ت و یا صرفاً ش��امل بازارهای ما 

می شود؟ سازوکار استاندارد بازارگردانی در 

دنیا به چه شکلی است؟

 رضا کیانی: یکی از اهداف بازارگردانی در 

عرصه جهانی همان طور که جناب آقای صبایی 

در رابط��ه با ایران ه��م مطرح کردن��د افزایش 

نقدش��وندگی ب��ازار اس��ت. اص��واًل یک��ی از 

کارکرده��ای اصلی بازار س��رمایه و بازار اوراق 

بهادار نقدش��ونده بودن اس��ت، ازآنجاکه قرار 

است در این بازار معامات افراد انجام شود الزم 

اس��ت امکان خرید و امکان ف��روش، آن هم با 

قیمت هایی متعادل برای آنها فراهم باشد. حال 

چه زمانی نقدشوندگی بازار پایین  است؟ زمانی 

که سفارش ها در قیمت رند بازار انجام نشوند، 

یعنی سفارش خرید با قیمتی باالتر و سفارش 

ف��روش با قیمت��ی پایین ت��ر از آخری��ن قیمت 

معاماتی بازار انجام ش��ود. ب��ه بیان دیگر اگر 

فروشنده برای فروش سریع مجبور باشد سهام 

خود را با قیمتی کمتر از آخرین قیمت معاماتی 

بازار به فروش برساند یا خریدار برای خرید وادار 

به پرداخت قیم��ت بیش��تری از آخرین قیمت 

معاماتی باش��د، نقدش��وندگی بازار مناسب 

نیس��ت. هر چقدر این ش��کاف قیمتی بیشتر 

باشد، یعنی کاهش قیمت برای فروش و افزایش 

قیمت برای خرید بیش��تر باشد، نقدشوندگی 

کمتر است. در بازار نقدش��ونده سفارش های 

خرید و فروش تأثیری بر روند بازار ندارند. هر چه 

س��فارش های بزرگتر اثر کمتری ب��ر روند بازار 

داشته باشند، نقدشوندگی بازار بیشتر است. 

ه��دف از ورود بازارگردان ها، ب��اال بردن میزان 

نقدش��وندگی در بازار است. برای این کار یک 

دامنه مظنه برای بازارگردان تعریف می شود که 

در ایران و جهان هم مرس��وم است. بازارگردان 

باید س��فارش خود را با رعایت این دامنه مظنه 

که دامن��ه ای کوچک تر از دامنه نوس��ان بازار 

اس��ت، وارد س��امانه معاماتی کند )مثًا اگر 

دامنه نوس��ان در ب��ازار ۷ درصد اس��ت، دامنه 

مظنه باید 3 درصد یا کمتر باشد(. هر اندازه که 

دامنه مظنه کوچک تر باشد عملکرد بازارگردان 

به نقدش��وندگی بازار کمک بیش��تری خواهد 

ک��رد. بنابراین بازارگردان این ال��زام را دارد که 

ی��ک حداقل س��فارش خرید و ف��روش به طور 

هم زم��ان و با رعای��ت دامنه مظنه در س��امانه 

معاماتی وارد کند.

   ماهنامه بورس: سؤالی که مطرح می شود 

این اس��ت که آیا م��وارد فوق ا لذک��ر صرفاً در 

دس��تورالعمل بازارگردانی ذکر ش��ده اند و یا 

بازارگردان��ی در ایران در عم��ل هم مطابق با 

استانداردهای جهانی است؟

 رض��ا کیان��ی: دس��تورالعمل بازارگردان��ی 

مشابهت بسیاری با استانداردهای جهانی دارد. 

بر اساس پژوهش هایی که در مدیریت تحقیق و 

توس��عه بورس تهران انجام ش��ده اس��ت در هر 

بورس��ی برای بازارگردان دامنه مظنه ای تعیین 

می شود تا سفارش خرید و سفارش فروش خود 

را ب��ا رعایت این دامنه مظن��ه به صورت همزمان 

وارد کند. این دامنه مظنه که درون دامنه نوسان 

بازار ق��رار می گی��رد، متغی��ر اس��ت و می تواند 

جابه جا شود.

در برخی بورس ها ب��رای معامات بازارگردان ها 

ی��ک س��قف ی��ا حداکث��ر در نظ��ر می گیرند و 

یک��ی از اه��داف بازارگردان��ی 

در عرص��ه جهان��ی افزای��ش 

نقدش��وندگی ب��ازار اس��ت. 

اص��والً یک��ی از کارکرده��ای 

اصلی بازار سرمایه و بازار اوراق 

بهادار نقدشونده بودن است، 

ازآنجاکه قرار است در این بازار 

معامالت افراد انجام شود الزم 

اس��ت ام��کان خری��د و امکان 

فروش، آن هم ب��ا قیمت هایی 

متعادل برای آنها فراهم باشد.
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بازارگردان ها به موج��ب آن می توانند زمانی که 

حجم معام��ات به مقدار مش��خصی رس��ید از 

بازار خارج شوند. بعضی از بورس ها نیز یک بازه 

زمان��ی را ب��رای فعالیت آنها در نظ��ر می گیرند، 

مثًا از بازارگردان می خواهند که حداقل در 80 

درصد از زمان بازار فعالیت داشته باشند، یعنی 

س��فارش های خرید و فروش بازارگردان باید در 

دامنه مظنه ای که تعیین شده و با رعایت حداقل 

سفارش انباشته در فرضاً همان 80 درصد از زمان 

بازار وارد س��امانه معاماتی کند و اگر بخشی از 

آن سفارش به معامله تبدیل شد، بازارگردان باید 

دوباره آن سفارش را در دامنه مظنه خود وارد بازار 

کند. این استاندارد که در اکثر بورس های اوراق 

بهادار هم قابل مشاهده است، در دستورالعمل 

ما هم مطرح شده است.

   ماهنامه بورس: آقای صبایی آیا استفاده از 

بازارگردان در بورس های اوراق بهادار الزامی 

است؟

 امیرمه��دی صبایی: تا جای��ی که بنده در 

جریان هستم اس��تفاده از بازارگردان در بازار، 

بس��ته به اینکه آن ناش��ر در کدام یک از بازارها 

لیست یا پذیرش ش��ده باشد در بیشتر کشورها 

اجباری باشد. اما در کشور ما بر اساس مصوبه 

هیئت مدیره س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار در 

تاریخ ۷ مهرم��اه 1399 بازارگردانی برای کلیه 

ناشران ثبت ش��ده الزامی ش��د، به موجب این 

تصمیم که با توجه به شرایط خاص آن مقطع از 

بازار اتخاذ ش��د، بازارگردان��ی از آن تاریخ برای 

کلیه شرکت ها یا ناشران ثبت شده الزامی شد. 

منظور از این ناشران ثبت شده، ناشران بازار اول 

و دوم بورس تهران، بازار اول و دوم فرابورس ایران 

و حتی ناش��ران بازار پایه فرابورس ایران است. 

البته اخیراً این مصوبه اصاح شد و در آن ناشران 

ثبت ش��ده به ناشران پذیرفته ش��ده تغییر کرد، 

به این ترتیب ناشران بازار پایه فرابورس ایران از 

ش��مول ال��زام بازارگردانی خارج ش��دند که در 

بورس های دنیا هم به همین ترتیب است. البته 

در ادامه گفتگو در رابطه با تفاوت این الزامات با 

الزامی که اینجا برای ناش��ران قید ش��ده است 

صحبت خواهیم کرد.

   ماهنام��ه ب��ورس: م��ا در رابطه ب��ا وظایف 

بازارگردان ه��ا صحب��ت کردی��م، ام��ا آیا این 

وظایف طبق مقررات بین المللی در ش��رایط 

بحرانی تغییر می کنند؟ اگر تغییر می کنند 

آیا در چنین شرایطی مشوق برای آنها در نظر 

گرفته می شود؟

 رض��ا کیان��ی: عموم��ًا در عرص��ه جهان��ی 

 )Stress Market(  بازارگردان در شرایط فشار بازار

و زمانی که بازار به یک سمت متمایل شده و فشار 

خرید و فش��ار فروش در آن وجود دارد، از انجام 

معامات خود معاف می شود.

در اینجا الزم است که در رابطه با مفهوم »حمایت 

از سهم« بیش��تر صحبت کنم که در ایران تحت 

عنوان »بازارسازی« جا افتاده است، به این معنی 

که اگر سهمی صف خرید باشد، بازارساز آن سهم 

را عرضه کند و زمانی که صف فروش اس��ت آن را 

خریداری کند.

   ماهنامه بورس: اگر موافق باش��ید پیش از 

ادام��ه صحبت هایتان از تفاوت بازارس��از با 

بازارگردان برایمان بگویی��د. منظورتان این 

اس��ت که این دو کلمه به اشتباه به جای هم 

به کا رمی روند؟

 رضا کیانی: بازارساز و بازارگردان دو مفهوم 

جدا از هم هس��تند و ب��ا هم کامًا ف��رق دارند. 

بازارگردانی اصواًل به دنبال تأمین نقدشوندگی 

است، یعنی همان طور که در ابتدای گفتگو هم 

مطرح شد وظیفه آن باال بردن نقدشوندگی بازار 

اس��ت و نه حمایت! اما در موض��وع حمایت که 

می ت��وان ب��ه آن بازارس��ازی هم گف��ت صرفًا به 

صف های خرید یا صف های فروش پاس��خ داده 

می شود.

در سال های گذش��ته شاهد بوده ایم که عمًا از 

بازارگردانان ایفای نقش بازارسازی خواسته شده 

است، یعنی از بازارگردان ها خواسته شده  است 

که به جای تأمین نقدشوندگی، از بازار حمایت 

بازارساز و بازارگردان دو مفهوم 

جدا از هم هستند و با هم کاماًل 

فرق دارن��د. بازارگردانی اصوالً 

به دنبال تأمین نقدش��وندگی 

است، یعنی وظیفه آن باال بردن 

نقدش��وندگی بازار اس��ت و نه 

حمایت! اما در موضوع حمایت 

که می توان به آن بازارسازی هم 

گفت صرفاً به صف های خرید 

یا صف های فروش پاسخ داده 

می شود.
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کنند. همان طور که جناب آقای صبایی فرمودند 

در مصوبه ای که به تصویب شورای عالی بورس 

رسید الزام ش��د که تمامی ناشران حتی در بازار 

پایه هم بازارگردان داش��ته باشند که متمرکز بر 

بحث حمایت از بازار س��رمایه در شرایط خاصی 

بود که با صف های فروش مواجه شده بودیم، در 

ش��رایطی که بازار یک طرفه است، چندان بحث 

دامنه مظنه مطرح نیست و بازارگردان یا باید کًا 

خرید کند و یا فقط بفروشد.

   ماهنام��ه ب��ورس: در ای��ن رابط��ه بیش��تر 

برایمان بگویید.

 رضا کیانی: در عرصه جهانی معمواًل زمانی 

که بازار در ش��رایط فش��ار باش��د، بازارگردان از 

انج��ام فعالیت معاف می ش��ود، یعن��ی حتی از 

بازارگردان نمی خواهند که سفارش های متداول 

خود را در بازار وارد کنند. زمانی که از بازارگردان 

خواسته ش��ود که وظیفه بازارس��ازی را بر عهده 

بگی��رد و منابع خودش را از ناش��ر دریافت کند، 

یعنی ناش��ری که ب��رای تأمین مال��ی وارد بازار 

سرمایه شده است خود به یک منبع تأمین مالی 

برای بازار سرمایه تبدیل می شود و می توان گفت 

جریان تأمین مالی برعکس می شود. حال آنکه 

این موضوع در دستورالعمل دیده نشده است، 

یعنی دستورالعملی که برای بازارگردانی وجود 

دارد به اس��تاندارهای جهانی نزدیک اس��ت، به 

گونه ای که همان دامنه مظنه، حداقل سفارش 

انباش��ته و حداق��ل معام��ات روزان��ه را در 

بازارگردانی داریم و بازارگردان می تواند دامنه و 

مظنه را در چهارچوب دامنه نوسان تغییر دهد و 

این موارد ب��ا اس��تانداردهای جهانی فاصله ای 

ندارند. ممکن اس��ت اگر در جزئیات وارد شویم 

تفاوت هایی وجود داش��ته باش��د اما کلیاتی که 

ب��رای چهارچ��وب فعالی��ت بازارگردان��ی در 

دستورالعمل دیده شده تفاوت چندانی با کلیات 

بازارگردانی در عرصه جهانی ندارند.

مشکل مربوط به زمانی اس��ت که از بازارگردان 

می خواهی��م بازارس��ازی کن��د و پاس��خگوی 

صف ه��ای خرید ی��ا ف��روش باش��د، در چنین 

ش��رایطی عاوه بر اینکه به ناش��ر فشار می آید، 

بازارگردانی هم به یک فعالیت بس��یار دشوار از 

نظر تأمین مال��ی تبدیل می ش��ود. اصواًل یکی 

از پارامترهای بازارگردانی موفق این اس��ت که 

بتواند تراز سهم و تراز وجه نقد خود را حفظ کند. 

زمانی که بازارگردان هم می تواند به خرید سهم 

اقدام کند و هم قادر اس��ت س��هم بفروشد و این 

امکان را دارد که س��فارش های خود را با رعایت 

دامنه مظنه در طول مدت بازار جا به جا کند، در 

چنین ش��رایطی بازارگردان می تواند موجودی 

نقدی و سهام خود را تراز نگه دارد؛ اما زمانی که 

بازارگردان وارد عرصه حمایتی شده و به بازارساز 

تبدیل می شود ازآنجاکه بازار صف خرید شده و 

یا صف فروش بوده، بازارگردان همواره مجبور به 

خرید و یا فروش مداوم است و نهایتاً منابع خود را 

از دست خواهد داد و با توجه به اینکه می خواهد 

این منابع را از ناشر تهیه کند، ناشر هم با مشکل 

مواجه خواهد شد.

   ماهنام��ه ب��ورس: آقای صبای��ی در رابطه با 

موضوع تغییر وظای��ف بازارگردان ها در ایران 

که آقای کیانی مطرح کردند چه نظری دارید؟

 امیرمهدی صبایی: وظایف بازارگردان در 

قالب دستورالعمل بازارگردانی و بر اساس آنچه 

بر روی کاغذ نوشته شده اس��ت نباید مبتنی بر 

شرایط بازار تغییر کند و همان طور که جناب آقای 

کیانی اش��اره داش��تند، فقط زمانی که حداقل 

معامات روزانه را انجام داده باشند می توانند از 

بازار خارج ش��وند و این موضوع از ش��رایط بازار 

متأثر نمی ش��ود اما آنچه در عمل اتفاق می افتد 

کامًا متضاد با شرایط بین المللی است.

در عمده بورس های معتبر دنیا بازارگردان ها در 

شرایط عادی وظیفه دارند در بازار فعال باشند و 

در ش��رایط فشار بازار تا زمانی که مجدداً بازار به 

ش��رایط نرمال برگردد از فعالیت معاف هستند. 

اما در بازار ما، بازارگردان ها در ش��رایط استرس 

مارکت وظایفشان خطیرتر هم می شود تا جایی 

که زمانی که اس��ترس مارک��ت در جهت منفی 

باشد، یعنی هیجان و فشار فروش تشدید شود، 

در عم��ده بورس ه��ای معتب��ر 

دنی��ا بازارگردان ها در ش��رایط 

ع��ادی وظیف��ه دارن��د در بازار 

فعال باش��ند و در شرایط فشار 

بازار تا زمانی که مجدداً بازار به 

شرایط نرمال برگردد از فعالیت 

معاف هس��تند. اما در بازار ما، 

بازارگردان ها در شرایط استرس 

مارکت وظایفشان خطیرتر هم 

می شود.
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بر بازارگردانی تأکید بیشتری می شود. به عبارتی 

از بازارگردان انتظار می رود که ش��رایط استرس 

مارکت منف��ی بازار را با خرید خ��ود و نه صرفًا با 

س��فارش خرید، مدیری��ت کن��د. حال آنکه این 

موضوع در دس��تورالعمل مربوطه عنوان نشده 

است و می توان گفت به مثابه یک ضابطه یا قانون 

نانوشته جهت مواجهه و مدیریت شرایط استرس 

مارکت است.

   ماهنامه بورس: از موضوع نانوش��ته بودن 

این قان��ون برایمان بیش��تر بگویید. چگونه 

یک قانون نانوشته می تواند اجرایی شود؟

 امیرمه��دی صبایی: طبق دس��تور العمل 

بازارگردان��ی صراحت��ًا زمانی که س��هم یا اوراق 

به��ادار در وضعیت ص��ف ق��رار دارد بازارگردان 

موظف اس��ت که حداقل تعه��د معامات روزانه 

خود را در خاف جهت صف تشکیل شده انجام 

دهد. حال ازآنجاکه بازار ما یک طرفه است، یعنی 

ابزاره��ای مح��دودی در آن وج��ود دارد ک��ه 

سرمایه گذاران از ریزش بازار سود ببرند، عمدتًا 

ما از رشد بازار سود می کنیم، مگر فردی که کًا 

وارد بازار نش��ده باش��د که البت��ه در این صورت 

متحمل ضرری نیز نش��ده اس��ت؛ بنابراین اگر 

بازارگردانی در شرایط استرس مثبت انجام نشود 

هم مس��ئله خاصی به وجود نمی آی��د اما انجام 

تعهدات بازارگ��ردان در زمان اس��ترس مارکت 

منفی و با توجه به وجود دامنه نوسان در بازار ما 

که استرس مارکت منفی را تبدیل به صف فروش 

می کند الزامی است.

در حقیقت در دس��تورالعمل ه��م صراحتًا قید 

ش��ده اس��ت که بازارگردان باید در صف فروش 

به تعهدات طبیعتًا خاف ص��ف فروش خود که 

همان خرید کردن می شود متعهد و پایبند باشد 

اما تأکی��د نظارتی روی این موضوع در ش��رایط 

اس��ترس مارکت منف��ی که گاهًا ب��ه صف هایی 

چند روزه نیز منتهی می شود بسیار بیشتر است.

   ماهنامه بورس: اجازه بدهید اندکی به عقب 

برگردی��م، آقای صبایی بفرمایی��د که به طور 

کلی س��ابقه بهره گی��ری از بازارگردان ها در 

بورس اوراق بهادار به چه زمانی برمی گردد؟

 امیرمهدی صبایی: در بازار سرمایه ما بستر 

برای فعالیت بازارگردان از اوایل دهه 80 وجود 

داشته اس��ت، اما حجم فعالیت بازارگردان ها از 

۷ مهرماه 1399 یعنی اندکی پس از شروع روند 

ریزش تاریخی بازار س��هام کش��ور و ال��زام کلیه 

ناش��ران به بازارگردانی و تأکی��د بر ضرورت آن و 

اقدامات نظارتی مورد تأکید، بسیار بیشتر شد. 

درواقع تا پی��ش از آن هم فعالی��ت بازارگردانی 

توس��ط نهادهای مالی تخصص��ی بازارگردانی 

انجام می شد که حجم آن در مقایسه با نیمه دوم 

سال 1399 بسیار محدود بود اما از تاریخ اتخاذ 

این تصمیم، یعنی الزام ناشران به بازارگردانی، 

موضوع بازارگردانی توس��عه پیدا ک��رد. اگرچه 

توسعه یک واژه با بار معنایی مثبت است اما این 

توس��عه بازارگردانی، در کنار ابع��اد مثبت خود 

چالش هایی هم به دنبال داش��ته است و در این 

خصوص ب��ه اعمال یک س��ری اصاح��ات نیاز 

است.

در جمع بندی صحبت هایم در پاسخ به این سؤال 

ش��ما باید بگویم که بس��تر ب��رای بازارگردانی و 

بهره مندی از عملیات بازارگردانی مربوط به اوایل 

دهه 80 اس��ت، اما بزرگ ش��دن بازارگردان ها و 

افزای��ش تعداد بازارگردان ه��ا و تعداد نمادهای 

تحت بازارگردان��ی به صورت حرف��ه ای، از نیمه 

دوم س��ال 1399 به خاطر فشار ها و تأکیدهای 

نظارت��ی از س��وی ارکان نظارت��ی بازار س��رمایه 

اعمال شد و حجم فعالیت بازارگردان ها به صورت 

معناداری افزایش پیدا کرد.

   ماهنامه بورس: آیا بورس از استانداردهای 

دنی��ا ب��رای طراح��ی س��ازوکار بازارگردانی 

خودش استفاده ای کرده یا می کند؟

 رض��ا کیان��ی: م��ا در تدوی��ن مق��ررات ب��ه 

استانداردها نزدیک هستیم. اگرچه بورس های 

مختلف می توانند مقررات مختلف خودش��ان را 

داش��ته باش��ند اما اس��تاندارد های مش��ابه در 

بورس های مختل��ف در عرصه مقررات مربوط به 

اگرچ��ه توس��عه ی��ک واژه با بار 

معنای��ی مثبت اس��ت ام��ا این 

توس��عه بازارگردان��ی، در کنار 

ابعاد مثبت خ��ود چالش هایی 

هم به دنبال داش��ته است و در 

این خصوص به اعمال یک سری 

اصالحات نیاز است.
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بازارگردانی، در بازار سرمایه ما هم وجود دارد و 

در این مورد نس��بتًا به هم نزدیک هستند. البته 

همان طور که آقای صبایی اشاره کردند آنچه در 

عم��ل اتف��اق افتاده اس��ت تطبی��ق چندانی با 

مقررات��ی ک��ه تدوی��ن ش��ده، نداش��ته و م��ا از 

بازارگردانان در بازار به جای افزایش نقدشوندگی 

توقع حمایت از بازار و بازارس��ازی داریم که این 

وضعیت چندان در عرصه بین المللی مش��اهده 

نمی شود اما مقررات موجود بر اساس مطالعاتی 

ک��ه در زمین��ه س��ازوکارهای بازارگردان��ی در 

بورس ه��ای دیگر انجام ش��ده، تدوین و اصاح 

می ش��ود. ما اخیراً بحث طبقات نقدشوندگی را 

برای بازارگردانی بررسی کرده ایم که در دنیا هم 

وجود دارد. در این خصوص برای تعیین حداکثر 

دامن��ه مظنه ای ک��ه بازارگ��ردان می تواند با آن 

فعالیت داشته باشد طبقات نقدشوندگی را برای 

سهام در نظر می گیرند. درواقع سهام شرکت ها 

را در طبق��ات مختلف��ی از نظ��ر نقدش��وندگی 

دس��ته بندی می کنند و به این ترتی��ب حداکثر 

دامن��ه مظنه با طبقه نقدش��وندگی ارتباط پیدا 

می کند. بورس تهران هم این موضوع را در نظر 

داش��ته، به گونه ای که طبقات نقد ش��وندگی را 

برای سهام ش��رکت ها تعیین کرده و پارامترهای 

بازارگردانی را با طبقات نقدش��وندگی متناسب 

کرده است، اما نکته اینجاست که ما برای اصاح 

ساز و کار بازارگردانی نیازمند بازنگری در توقعاتی 

هس��تیم که از بازارگردان م��ی رود. به نظر بنده 

پاسخ به این س��ؤال که آیا ما از بازارگردان توقع 

افزایش نقدشوندگی را داریم و یا توقع حمایت از 

بازار؟ یک مس��ئله  کلیدی است. پاسخ از طرف 

ارکان نظارتی همواره توقع حمایتی بوده است، 

درواق��ع در عم��ل هم��واره از بازارگ��ردان توقع 

حمایت از بازار و بازارس��ازی رفته است. اگرچه 

مق��ررات ب��ر اس��اس بازارگردان��ی و افزای��ش 

نقد شوندگی تنظیم شده است اما عمًا توقعی 

ک��ه از بازارگردان��ان رفت��ه اس��ت، متمرک��ز بر 

بازارسازی و حمایت از بازار بوده است؛ بنابراین 

پاس��خ من این است که ما از نظر مقررات فاصله 

چندان و ی��ا تضادی ب��ا مق��ررات بین المللی و 

استانداردهای جهانی نداریم اما در عمل توقعی 

ک��ه از بازارگردان ه��ا داریم با آنچ��ه در مقررات 

نوش��ته ش��ده متفاوت اس��ت، مثًا در مقررات 

این طور دیده ش��ده ک��ه باید حداقل س��فارش 

انباشته ای در یک دامنه مظنه قابل تغییر در طول 

بازار وجود داشته باشد که بازارگردان بتواند در 

طی ب��ازار این دامن��ه را تغیی��ر دهد ام��ا عمًا 

بازارگردانی که چنی��ن رویکردی را اتخاذ کند با 

تعبیر »فرار بازارگردان« مواجه می ش��ود که یک 

پارامتر منفی اس��ت. در حقیقت اگرچه مطابق 

مقررات بازارگردان می تواند دامنه مظنه خود را 

در بازار جابه جا کند که در مقررات بین الملل هم 

شاهد آن هستیم اما در عمل آن را فرار از معامله 

تلقی می کنیم.

همچنین بر اس��اس مقررات، تعهد بازارگردانی 

به س��فارش گذاری اس��ت و ن��ه انج��ام معامله. 

آنچه تحت عن��وان حداقل معام��ات  روزانه در 

دستور بازارگردانی دیده شده این است که اگر 

س��فارش هایی که بازارگردان با رعایت حداقل 

س��فارش انباش��ته و حداکثر مظنه در س��امانه 

معامات��ی ثبت می کند منجر به معامله ش��ود و 

این معامات به اندازه حداق��ل معامات روزانه 

باش��د، بازارگردان از ادامه س��فارش گذاری در 

بازار معاف است اما برداشتی که شده این است 

که حداقل معامات روزانه حتماً باید انجام شود، 

درحالی که ممکن اس��ت س��فارش گذاری های 

بازارگ��ردان منجر به معامله نش��ود و بازارگردان 

نس��بت به این موض��وع تعهدی ن��دارد. در این 

رابط��ه در دنیا برای فعالی��ت بازارگردان ها یک 

بازه زمانی هم مشخص می کنند، یعنی مشخص 

می کنند که بازارگردان باید در طول حداقل 80 

درصد از مدت  زمان بازار فعالیت داش��ته باش��د 

ک��ه ما به موضوع م��دت  زمان مج��از فعالیت در 

دستورالعمل اشاره ای نکرده ایم اما قید حداقل 

معامات را داریم.

حال وقتی همین بازارگردان هایی که در شرایط 

اس��ترس مارکت به بازار ورود کرده ان��د و از آنها 

خواس��ته ش��ده اس��ت که حتمًا معامله کنند با 

کمبود منابع مواج��ه می ش��وند )باوجوداینکه 

آنچه در عمل اتفاق افتاده است 

تطبیق چندانی با مقرراتی که 

تدوین ش��ده، نداش��ته و ما از 

بازارگردان��ان در ب��ازار به جای 

افزای��ش نقدش��وندگی توقع 

حمایت از ب��ازار و بازارس��ازی 

داریم که این وضعیت چندان 

در عرصه بین المللی مشاهده 

نمی شود.
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بخش زیادی از منابع مالی ش��ان را نیز از طریق 

ناش��ران تأمین می کنن��د( این بح��ث به وجود 

می آید که فعالی��ت بازارگردان��ی را برداریم و یا 

آن را اختی��اری کنی��م. بدیهی اس��ت زمانی که 

فشار بسیار زیادی در تضاد با مقررات موجود به 

بازارگردان و عمًا از طریق بازارگردان به ناش��ر 

وارد می شود، به این نقطه خواهیم رسید.

اگر مقررات نوشته شده که مطابق با استانداردهای 

جهانی هم هستند رعایت می شدند، یعنی تعهد 

بازارگردان برای س��فارش گذاری در چهارچوب 

حداقل سفارش انباش��ته و حداکثر دامنه مظنه 

بود، فش��ار چندانی به بازارگردان وارد نمی شد، 

برای مثال وقتی ما دامنه مظنه 3 درصدی را برای 

بازارگردان الزام کرده باش��یم و اس��پرد در بازار 1 

درصد و یا کمتر از 1 درصد است، اصوالً بازارگردان 

می تواند به گونه ای سفارش ها را وارد کند که منجر 

به معامله نش��ود که در این صورت منابع خودش 

را هم حف��ظ خواهد کرد، کما اینک��ه در بازار نیز 

حضور دارد. درمجموع نکته مهم در این رابطه این 

است که وجود سفارش های بازارگردان حتی اگر 

منجر به معامله نشود به نقدشوندگی بازار کمک 

خواهد کرد. اگر شرایط بازاری که بازارگردانی در 

آن وجود ندارد و یک سری سفارش ها برای خرید 

و فروش در آن گذاشته شده است را با شرایطی که 

در آن بازارگردان هم سفارش های خود را وارد کرده 

مقایسه کنیم، وقتی که معامله گر بازار می بیند که 

برای خرید، س��فارش های بزرگ تر و بیشتری در 

سامانه معامات گذاشته شده  است و همین طور 

در قس��مت فروش سفارش های بیش��تری برای 

فروش وجود دارد حتی اگر آن س��فارش ها منجر 

ب��ه معامله نش��ود، اطمین��ان وی از روان بودن و 

نقدشوندگی بازار افزایش پیدا می کند.

بنابراین برای اینکه بتوانیم وضعیت بازارگردانی 

را بهبود بخش��یم، همچنین به اس��تاندارد های 

جهانی نزدیک ش��ویم و بازارگردان قادر باش��د 

که وظیفه نقدش��وندگی خود را ب��ه نحو بهتری 

انجام دهد، نیازمند این هستیم که انتظار خود 

از بازارگ��ردان را بازتعریف کنیم. اگرچه مقررات 

هم ممکن است نیاز به اصاحاتی داشته باشند 

اما نیاز به اصاح ساختاری در این زمینه نیست 

و مقررات چندان از اس��تاندارد های جهانی دور 

نیس��تند، در حقیقت آنچه از اس��تاندارد ها دور 

است، انتظار ما از بازارگردانی است.

   ماهنامه ب��ورس: آقای صبایی به عنوان مدیر 

نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار 

بفرمایید که آیا می توان گفت همه بازارگردان ها 

در بورس به وظایفشان عمل می کنند؟

 امیرمهدی صبایی: طبیعتًا خیر، مشابه هر 

فع��ل الزامی دیگ��ر در عملی��ات بازارگردانی هم 

ناقضان��ی وج��ود دارد و ناش��رانی هس��تند ک��ه 

الزاماتشان را انجام نداده اند یا نمی دهند. البته 

قرار نیس��ت به این موضوع صفر و ی��ک نگاه کرد 

چراکه آن صفر و یکی ها در دو سر طیف هستند، 

یعنی بازارگردانانی که به 100 درصد و یا نزدیک 

100 درص��د تعهداتش��ان ک��ه ش��امل  ب��ه 

سفارش گذاری پیوس��ته در طول بازار بوده عمل 

کرده ان��د، در مقاب��ل بازارگردان هایی که اجرای 

تعهداتش��ان نزدیک به صفر بوده اس��ت )منظور 

ناش��ری اس��ت که اصًا اقدام به انعقاد قرارداد با 

بازارگ��ردان نک��رده  و اساس��ًا بازارگردان��ی روی 

تعهدات آن تعریف نشده است یا بازارگردان دارند 

ام��ا منابعی ب��رای بازارگردانی در دسترسش��ان 

نیست، یا حتی منابعی هم وجود دارد اما به دالیلی 

دیگر، درصد ایفای تعهدات بازارگردان نزدیک به 

صفر است(؛ بنابراین انجام تعهدات را می توان در 

یک طیف فرض��ًا از صفر تا 100 طبقه بندی کرد. 

بورس ه��ا و س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار هم 

اقدامات نظارتی خود شامل تذکرات غیررسمی و 

رسمی و در برخی موارد تشکیل پرونده تخلفاتی، 

صدور رأی و برخورد انضباطی با بازارگردان های 

متخلف را در راستای انجام وظایف نظارتی خود و 

بسته به اینکه بازارگردان چه درصدی از تعهدات 

خود را ایفا کرده، انجام می دهند.

   ماهنام��ه بورس: جای��ی از صحبت هایتان 

فرمودید که افزایش بازارگردانی و بازارگردان ها 

در کنار ابعاد مثبت خود با یک سری چالش ها 

برای اینک��ه بتوانی��م وضعیت 

بازارگردانی را بهبود بخش��یم، 

همچنی��ن ب��ه اس��تاندارد های 

و  ش��ویم  نزدی��ک  جهان��ی 

بازارگردان قادر باشد که وظیفه 

نقدش��وندگی خ��ود را ب��ه نحو 

بهت��ری انج��ام ده��د، نیازمند 

این هس��تیم که انتظ��ار خود از 

بازارگ��ردان را بازتعریف کنیم. 

اگرچه مقررات هم ممکن است 

نیاز به اصالحاتی داشته باشند 

اما نیاز به اصالح س��اختاری در 

ای��ن زمین��ه نیس��ت و مقررات 

چندان از استاندارد های جهانی 

دور نیستند، در حقیقت آنچه از 

استاندارد ها دور است، انتظار ما 

از بازارگردانی است.
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همراه بوده است. لطفاً از این چالش ها برایمان 

بگویید.

 امیرمهدی صبایی: توسعه بازارگردانی در 

کش��ور به عنوان یک واژه حرفه ای در دنیا اتفاق 

بس��یار مطلوب��ی اس��ت، ام��ا در ای��ن الگ��وی 

بازارگردانی ما، مس��یرهای انحرافی و ابزارهای 

ناصحیحی ک��ه در دنیا نامتعارف هس��تند، جا 

افتاده اند که برای بازارگردان ها چالش هایی به 

دنب��ال داش��ته اس��ت. در حقیق��ت فرآین��د 

بازارگردانی ذاتًا مثبت است و هرقدر توسعه پیدا 

کند برای ما مطلوب تر اس��ت، اما این مطلوبیت 

زمانی بیشتر می ش��ود که بتوانیم این توسعه را 

طبق استانداردهای دنیا پیش ببریم.

در ای��ن خص��وص اولی��ن موضوعی ک��ه تقریبًا 

صحبت های پیش��ین بنده و جناب آقای کیانی 

هم ب��ه آن برمی گردد بحث تعبیر و تفس��یر ما از 

بازارگردانی اس��ت که ب��ا موض��وع حمایت که 

جایگاهی در ادبی��ات بازارهای مالی دنیا ندارد 

آمیخته شده و به منشأ یک سری مشکات تبدیل 

شده است.

موضوع دوم به ابزار بازارگردانی مربوط می شود، 

طبق مص��وب ش��ورای عال��ی ب��ورس در اوایل 

دهه 90 صندوق ه��ای اختصاصی بازارگردانی 

به عنوان یکی از نهادهای تخصصی بازارگردانی 

هوی��ت پی��دا کردند و اتفاق��ًا از نیمه دوم س��ال 

1399 بازارگردان��ی با اس��تفاده از ای��ن ابزار، 

در کش��ور توس��عه پیدا کرد اما در هیچ کش��ور 

دیگری صندوق های اختصاص��ی بازارگردانی 

وجود ندارد و حت��ی باوجوداینکه در قانون بازار 

اوراق بهادار هم در تعریف بازارگردان، آن را یک 

کارگزار معامله گر می بیند اما این صندوق های 

اختصاصی بازارگردانی اشکاالتی را در عملیات 

بازارگردان��ی ایجاد کرده اند که در ادامه س��عی 

دارم مختصراً به آنها اش��اره کن��م. زمانی که یک 

ناش��ر می خواه��د نم��ادش را بازارگردانی کند 

ق��راردادی در قال��ب یک صن��دوق اختصاصی 

بازارگردان��ی ب��ا ی��ک مجموع��ه یا نه��اد مالی 

تخصص��ی منعق��د می کند، یعن��ی آن صندوق 

اختصاصی بازارگردانی مدی��ری ) که می تواند 

یک ش��رکت س��رمایه گذاری، هلدین��گ یا یک 

تأمین س��رمایه باشد( دارد که ناش��ر منابع آن را 

تأمین کرده و در مقابل، واحدهای صندوق به وی 

تعلق می گیرد، وقتی که واحدهای بازارگردانی 

متعلق به ناشر باشد، یعنی مزایا و منافع ناشی از 

عملیات بازارگردانی به ناشر برمی گردد و کارمزد 

مدیر صندوق بازارگردانی که اینجا وظیفه ارسال 

س��فارش و تصمیم گیری در مورد س��فارش ها را 

بر عهده دارد بر مبن��ای دارایی های آن صندوق 

بازارگردانی اس��ت. حال آنک��ه بازارگردان های 

حرفه ای در دنیا طبق فعالیتشان کارمزد دریافت 

می کنن��د، یعنی س��ودی که بازارگ��ردان یعنی 

صندوق بازار گردانی و مدیر صندوق بازارگردانی 

که ش��خصیتش از ناشر مس��تقل است به خاطر 

س��فارش گذاری صحیح و بهره من��دی از فاصله 

میان مظنه های خرید و فروش کسب می کند به 

خود بازارگردان می رس��د. اما در اینجا این سود 

با توجه به اینکه ناشر اصطاحًا Unit Holder یا 

دارنده واحدهای صندوق است به ناشر می رسد، 

به عبارتی بازارگردان باید از فعالیت بازارگردانی 

خود کارمزد بگیرد و نه از دارایی تحت مدیریتش، 

چراکه این صن��دوق بازارگردانی اس��ت که کار 

بازارگردان��ی را انجام می دهد و صندوق طبیعتًا 

کارمزدش بر اساس درصدی از دارایی است.

در چنی��ن ش��رایطی بازارگ��ردان یعن��ی مدیر 

صن��دوق بازارگردانی، بی��ش از اینکه انگیزه ای 

برای س��فارش گذاری صحیح داش��ته باشد به 

دنبال انفعال و کناره گیری است چراکه بر اساس 

دارایی خودش و حتی بدون کوچک ترین معامله 

و گردش��ی، کارمزد دریافت می کن��د، از طرفی 

اگر س��فارش گذاری صحیح منجر به سود شود، 

س��ود کسب ش��ده به بازارگردان نمی رسد. این 

موضوع مهم ترین و اصلی ترین چالش در مدل 

بازارگردانی فعلی است.

موضوع س��وم هم به وج��ود ریز س��اختار هایی 

همچون دامنه نوسان و حجم مبنا برمی گردد که 

این دافعه را برای بازارگردان ها یعنی نهاد هایی 

که به ص��ورت بالقوه بازارگردان حرف��ه ای )نه از 

طریق صندوق اختصاصی بازارگردانی( هستند 

بازارگردان یعنی مدیر صندوق 

بازارگردان��ی، بی��ش از اینک��ه 

انگیزه ای برای سفارش گذاری 

صحیح داش��ته باشد به دنبال 

انفع��ال و کناره گی��ری اس��ت 

چراکه بر اساس دارایی خودش 

و حت��ی ب��دون کوچک تری��ن 

معامل��ه و گردش��ی، کارم��زد 

دریافت می کند، از طرفی اگر 

سفارش گذاری صحیح منجر 

به سود شود، سود کسب شده 

ب��ه بازارگردان نمی رس��د. این 

موضوع مهم ترین و اصلی ترین 

چال��ش در م��دل بازارگردان��ی 

فعلی است.
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و از طریق همان کارگ��زار معامله گری، یعنی با 

اس��تفاده  از منابع بازارگردان حرفه ای، با هدف 

افزایش نقد شوندگی و تنظیم عرضه و تقاضا در 

یک فرآیند برد_ برد )به معنای کس��ب منفعت از 

این عملیات و رس��اندن منفعت به ب��ازار( اقدام 

می کنند ایجاد کرده است.

درمجموع بنده سه مورد را مهم ترین چالش های 

حوزه بازارگردانی می دانم. مورد اول بحث آمیخته 

ش��دن مفه��وم بازارگردانی با موض��وع حمایت 

اس��ت. مورد دوم، وجود اب��زار یا نه��ادی به نام 

صندوق سبدگردان است که اصًا در دنیا برای 

بازارگردانی متعارف نیس��ت و دو ایراد بر آن وارد 

است، ایراد اول اینکه دریافت کارمزد آنها در حال 

حاضر بر اساس دارایی است که رویکردی اشتباه 

است و ایراد دوم هم این است که بازارگردان باید 

از فعالیت بازارگردانی خود کارمزد دریافت کند. 

مورد س��وم نیز به وجود پارامترهایی مثل دامنه 

نوس��ان و حجم مبنا به عنوان دافعه های اصلی 

بازارگردان های حرفه ای مربوط است.

   ماهنامه بورس: آقای کیانی شما برایمان از 

چالش هایی ک��ه بازارگردان ها در بورس با آن 

مواجه هستند بگویید.

 رضا کیان��ی: همان طور که قب��ًا هم عرض 

کردم چالش اصلی که بازارگردان ها با آن مواجه 

هس��تند به این موضوع برمی گ��ردد که وظیفه 

بازارگردانی از آنها خواس��ته نمی ش��ود و آنچه از 

بازارگردان و به طور غیرمستقیم از ناشر خواسته 

می شود، بازارسازی و حمایت از سهم است.ما با 

الزام بازارگردانان به بازارسازی عمًا ناشر را ملزم 

کرده ایم که پاسخگوی صف های خرید و فروش 

باشد و به این طریق کار را برای بازارگردانان نیز 

س��خت کرده ایم. این الزام که بازارگردان در هر 

ش��رایطی پاس��خگوی صف باش��د، به فعالیت 

بازارگردان و ناشر آسیب بسیاری می زند، در این 

شرایط ناش��ری که به دنبال تأمین مالی از بازار 

س��رمایه بوده اس��ت باید منابعی که قرار بوده از 

بازار دریافت کند را خودش به بازار تزریق کند. 

ب��ه نظ��ر می رس��د ب��رای نزدی��ک ش��دن ب��ه 

اس��تاندارهای جهان��ی نیازمن��د بازنگ��ری در 

انتظارت خود از بازارگردانان هستیم. 

   ماهنامه بورس: سؤال آخرم از آقای صبایی 

این است که آیا سازمان بورس و اوراق بهادار 

برنام��ه ای ب��رای تغیی��ر ش��رایط ی��ا الزامات 

بازارگردان��ی دارد یا خیر؟ ب��رای چالش های 

بازارگردان ها چطور؟

 امیرمهدی صبایی: بله وجود دارد و در این 

خصوص جلس��ات بس��یاری برگزار شده است. 

درواقع مدیریت کردن چالش های سه گانه ای که 

در خال گفتگو نام بردم همان برنامه ای اس��ت 

که در ای��ن باره تدوین ش��ده اس��ت، یعنی اول 

تفکیک و مرز بندی میان دو مفهوم بازارگردانی 

و حمایت، به گونه ای ک��ه از بازارگردان، انتظار 

بازارگردانی داشته باشیم و انتظارات حمایتی را 

به ُطرُق دیگری از سهامدار عمده یا ناشر مطالبه 

کنیم و این دو موضوع از هم تفکیک شوند.

در ادامه، به س��مت حذف صندوق اختصاصی 

بازارگردانی به عنوان ابزار اصلی کنونی عملیات 

بازارگردان��ی و جایگزی��ن ک��ردن صندوق های 

بازارگردانی با یک رکن به اسم کارگزار معامله گر 

پیش برویم )البته تأمین سرمایه ها هم می توانند 

این نقش را ایفا کنند یعنی یک کارگزار معامله گر 

فقط یک کارگزار نیست و یک تأمین سرمایه هم 

قادر است این وظیفه را بر عهده بگیرد(.

بحث اصاح ریزس��اختارها هم مطرح اس��ت. در 

حال حاضر بازترش��دن دامنه نوسان ها منجر به 

روان تر ش��دن معامات و کمتر شدن صف های 

خرید یا فروش شده است که به این شکل انگیزه و 

استقبال بازارگردان های حرفه ای در مدل جدید و 

درگیر کردن منابع خودشان و نه لزوماً اتکا به منابع 

ناشر و نگاه به بازارگردانی به عنوان یک کسب و کار 

برد - برد برای بازار و بازارگردانی را به همراه دارد.

این سه موضوع برنامه های اصلی ای هستند که 

لزومًا از مسیر اصاح دستورالعمل نمی گذرند، 

بلکه از طریق رایزنی و مذاکره با تأمین سرمایه ها 

و مجموعه ها و نهادهای بزرگ مالی برای ورود به 

این مدل جدید محقق خواهند شد.

م��ا ب��ا ال��زام بازارگردان��ان ب��ه 

بازارس��ازی عم��اًل ناش��ر را 

مل��زم کرده ایم که پاس��خگوی 

صف ه��ای خری��د و ف��روش 

باش��د و ب��ه ای��ن طری��ق کار را 

ب��رای بازارگردانان نیز س��خت 

کرده ایم. این الزام که بازارگردان 

در هر شرایطی پاسخگوی صف 

باش��د، به فعالیت بازارگردان و 

ناشر آسیب بسیاری می زند.
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بررسی صنعت پلی اتیلن ترفتاالت

 مقدمه

پلی اتیلن ترفتاالت )PET( یک رزین پلی اس��تر ترموپالس��تیک و دارای ویس��کوزیته کمتر از 0/75 اس��ت. ای��ن پلیمر عماًل 

غیر قابل شکستن و بی رنگ است. گرید نساجی آن در تولید الیاف پارچه، طناب، کمربند ایمنی و ... استفاده می شود و گرید بطری 

در تولید بطری و محصوالت بسته بندی غذایی به کار می رود.

مد یر تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن
علی اسکینی 

کارشناس واحد تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن
مهرداد حقگو

 روش تولید
واس��طه های كاربردی در تولید PET، ترفتالیك اس��ید خالص و اتیلن گلیكول هستند كه از مشتقات نفت خام به ش��مار می آیند. در زمان حرارت دادن مواد با 

یكدیگر، اولین محصولی كه تولید می شود منومر است كه با پلیمرهای با وزن مولكولی پایین مخلوط  می شود )الیگومر(، سپس مخلوط واكنش می دهد و اتیلن 

گایكول مازاد به صورت تقطیری خارج و PET تشكیل می شود.

 نگاهی به صنعت PET در جهان
طی سال های اخیر، تولید ترفتالیک اسید یا PTA، در محدوده 80 میلیون تن بوده که با توجه به طرح های احداث کارخانه های جدید در این حوزه، به خصوص 

در ش��رق آسیا، ظرفیت تولید عملی به محدوده 100 میلیون تن در سال 202۷ خواهد رسید. در نمودار 1، میزان تولید پلی اتیلن ترفتاالِت گرید بطری نشان 

داده شده است. با توجه به مصرف روز افزون بطری آب معدنی، شاهد افزایش تولید PET گرید بطری هستیم.
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طی 20 سال گذشته، شاهد گسترش صنعت نساجی و رشد فوق العاده مصرف پلی استر در تولید پارچه بوده ایم که باعث ایجاد سایت های تولید PET به منظور 

تأمین مواد اولیه تولید پوشاک شده است.

همانطورکه در جدول 1 نشان داده شده است، کشور چین بزرگترین تولیدکننده PET بوده و با اختاف بسیار زیاد از کشور های هند و ایاالت متحده آمریکا، در 

رتبه نخست قرار دارد. به طور کلی، می توان منطقه شرق آسیا را قطب تولید پلی اتیلن ترفتاالت دانست.

منودار 1- میزان تولید PET گرید بطری )بر حسب هزار تن(

 مقدمه 

شتوستتن و  قابلریغ  عمسً  مریپل  نیاستت  ا 75/0کمتر از    تهیستوپزیو  یو دارا  کیاستتر ترمپپسستتیپل  نیرز کی  (PET) ترفتاالت  لنیاتیپل
و محصپالت    یبطر  دیدر تپل  یبطر  دیگرو    شپدیمو     استفاده   یمنیپارچه، طناب، کمربند ا  افیال  دیدر تپل  آن ینساج  دیرنگ است  گریب

  رودبه کار می  ییغذا  یبندبسته

 د یروش تول
  در زمان حرارت  آیندبه شمار می   که از مشتقات نفت خام  هستند  وپلیگل  لنیخالص و ات  دیاس  کی، ترفتالPET  دیدر تپل  یکاربرد  یهاواسطه 

سپس    ،(گپمریال)  شپدمی  مخلپط   نییپا  یبا وزن مپلوپل  یمرهایشپد منپمر است که با پل یم  دیکه تپل  یمحصپل  نیاول  گر،یودیدادن مپاد با  
 شپد  یم  لیتشو  PETخارج و    یریصپرت تقطبه مازاد    وپلیگس  لنیو ات  دهدمی مخلپط واکنش  

 در جهان  PETبه صنعت    ینگاه

در    دیجد  یهاکارخانهاحداث    یهاطرحتن بپده که با تپجه به    پنیلیم  80در محدوده   ،PTA  ای  دیاست   کیترفتال  دیتپل  ر،یاخ  یهاستال  یط
  زانیم  ،1نمپدار    در   دیخپاهد رست   2027تن در ستال    پنیلیم  100به محدوده   یعمل  دیتپل  تیظرف  ا،یخصتپ  در شترآ آست بهحپزه،    نیا
  دیگر  PET  دیتپل  شیشتاهد افزا  ،یآب معدن  یافزون بطرروزنشتان داده شتده استت  با تپجه به مصترف    یبطر  دیگر  ترفتاالتِ لنیاتیپل  دیتپل
  میهست  یبطر

 

 
 ( تن)بر حسب هزار   یبطر  دیگر PET دیتول زانیم -1نمودار 

 

  ی هات یسا  جادیکه باعث ا  میابپده پارچه    د یاستر در تپلی پلمصرف    العادهفپآ و رشد    یصنعت نساج  شاهد گسترش   سال گذشته،  20  یط
   شده استپپشاک    دیتپل  هی مپاد اول  نیمأتمنظپر  به  PET  دیتپل
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منودار 2- میزان تولید PET گرید نساجی )بر حسب هزار تن(

 
 )بر حسب هزار تن(  ینساج دیگر PET دیتول زانیم -2نمودار 

 

هند و    یهااز کشتپر  ادیز  اریبپده و با اختسف بست   PETکننده  دیتپل  نیبزرگتر  نیچ  کشتپر،  استت  شتده  ادهدنشتان    1طپرکه در جدول  همان
  دانست  ترفتاالت  لنیاتیپل  دیتپل  قطب  را  ایآس  شرآ  منطقه  تپانیم  ،یکل  طپربهدر رتبه نخست قرار دارد     ،آمریوا  متحده  االتیا

 

 2026 2021 2019 2016 
ی شمال  یکای آمر          

کا یآمر متحده االتیا  578,5  700,۴  ۳08,۴  50۳,۴  
 1۴۴ 1۴۴ 1۴۴ 1۴۴ کانادا 

کیمکز  ۳10,1  ۳10,1  ۳10,1  ۳10,1  
ی شمال ی کایمجموع آمر  0۳2,7  15۴,۶  7۶0,5  ۹57,5  

ی جنوب و  یمرکز  یکای آمر  78۶,1  78۶,1  78۶,1  557,1  
یغرب  یاروپا  8۹8,2  ۹۴۹,2  08۴,۳  2۴8,۳  

ی و شرق یمرکز  یاروپا  2۴0 2۴0 2۴0 2۴0 

CIS منطقه     5۴۳,2  880,1  880,1  71۶,1  
انه یخاورم  ۴۳7,۶  ۶۶۳,۴  087,۴  227,۴  
قا یآفر  75۶ 75۶ 75۶ ۶۳۶ 

۶15,1۳ هند  7۳۹,10  508,10  ۹۶8,۹  
ا یشمال شرق آس          

ن یچ  ۹02,۹2  ۶80,۶۶  ۶75,57  ۴22,۴۶  
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جدول 1- تولید پلی اتیلن ترفتاالت به تفکیک مناطق جهان )بر حسب هزار تن(

2026202120192016

 آمریکای شاملی

5,5784,7004,3084,503ایاالت متحده آمریکا

144144144144کانادا

1,3101,3101,3101,310مکزیک

7,0326,1545,7605,957مجموع آمریکای شاملی

1,7861,7861,7861,557آمریکای مرکزی و جنوبی

2,8982,9493,0843,248اروپای غربی

240240240240اروپای مرکزی و رشقی

CIS 2,5431,8801,8801,716منطقه

6,4374,6634,0874,227خاورمیانه

756756756636آفریقا

13,61510,73910,5089,968هند

    شامل رشق آسیا

92,90266,68057,67546,422چین

1,1711,3571,3571,357ژاپن

2,7822,9922,9922,992کره جنوبی

2,9223,5223,5223,522تایوان

99,77774,55165,54654,293مجموع شامل رشق آسیا

7,3816,3895,8505,291جنوب رشق آسیا

142,465110,10799,49787,134جمع کل

با توجه به میزان تولید PET و با مقایسه ی حجم تجارت جهانی این محصول با میزان تولید و مصرف آن، به این نتیجه می رسیم که درصد کمی از این محصول به صورت 
بین المللی تجارت می شود و حجم قابل توجهی از تولید آن، در کشور های تولید کننده مصرف می شود. در نمودار های 3 و ۴، میزان صادرات و واردات کشورها در سال 

2021 نشان داده شده است که به طور مشخص، جریان تجارت این محصول از شرق و جنوب آسیا به سمت ترکیه، اروپا و آمریکا می باشد.

منودار 3- کشورهای صادرکننده PET )بر حسب میلیون تن(

171,1 ژاپن  ۳57,1  ۳57,1  ۳57,1  
ی کره جنوب   782,2  ۹۹2,2  ۹۹2,2  ۹۹2,2  

وانیتا  ۹22,2  522,۳  522,۳  522,۳  
ا یمجموع شمال شرق آس  777,۹۹  551,7۴  5۴۶,۶5  2۹۳,5۴  

ا یجنوب شرق آس  ۳81,7  ۳8۹,۶  850,5  2۹1,5  
۴۶5,1۴2 جمع کل   107,110  ۴۹7,۹۹  1۳۴,87  

 تن(  هزارحسب  بر) مناطق جهان کیترفتاالت به تفک لنیاتی پل دیتول -1 جدول

 

 

که    میرستت یم  جهینت  نیو مصتترف آن، به ا  دیتپل  زانیمحصتتپل با م  نیا  یحجم تجارت جهان  یستتهیو با مقا PET  دیتپل  زانیتپجه به م  با
شتپد   یمکننده مصترف  دیتپل  یهاکشتپردر   ،آن  دیاز تپل  یتپجهقابلشتپد و حجم  یمتجارت   یالمللنیبصتپرت  بهمحصتپل    نیاز ا یدرصتد کم

محصپل    نیا  تجارت  انیجر  ،طپر مشخصبهکه    است  نشان داده شده  2021در سال    صادرات و واردات کشپرها  زانیم  ،۴و    ۳  یهانمپداردر  
 باشد یم  وایاروپا و آمر  ه،یبه سمت ترک  ایاز شرآ و جنپب آس

 
 ( تن ونیلیمحسب  بر)  PETصادرکننده  یکشورها -3نمودار 
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جدول 2- واحد های تولید PET خاورمیانه )بر حسب هزار تن(

2026202120192016

 IRAN

Polyacryl Iran Co57575757

Shahid Tondguyan Petrochemical800800800800

OMAN

Octal Saoc Fzc1050105010501050

SAUDI ARABIA

Al-Astra46464646

Arabian Industrial Fibers Company810810810810

PT Panasia Indo Rasources Tbk500000

TURKEY

Indorama Venture Adana PET00020

Sanayi A.S260260260370

Kooksan PET440216216216

Kordsa Teknik Tekstill14141414

Korteks Mansucat Sanayi154154154154

TOTAL4,1313,4073,4073,537

با وجود منابع عظیم نفتی در خاورمیانه، میزان تولید PET در این منطقه به همراه ترکیه، حدود 3/۵ میلیون تن بوده که ۵ درصد از تولید جهان را تشکیل می دهد و 
نشان دهنده خام فروشی نفت توسط کشورهای منطقه خاورمیانه است. در جدول 2، میزان ظرفیت تولید این کشورها نشان داده شده است که در میان آنها ایران نیز 

یکی از بزرگترین تولیدکنندگان این محصول در منطقه به شمار می آید.

منودار 4- کشورهای واردکننده PET )بر حسب میلیون تن(

 

 ( تن ونیلیمحسب  بر) PETواردکننده  یکشورها -4نمودار 

  ازدرصتتتد  5تن بپده کته   پنیلیم 5/۳حتدود  ،هیت منطقته بته همراه ترک  نیدر ا PET دیت تپل زانیم  انته،یت در ختاورم ینفت میوجپد منتاب  عظ بتا
  دی تپل  تیظرف  زانیم  ،2  جدول در   استت  انهیخاورممنطقه    یکشتپرها  تپست   نفت  یفروشت خام  دهندهنشتانو    دهدیم  لیتشتو  را  جهان  دیتپل
  آیدبه شمار می  منطقه  در  محصپل  نیا  دکنندگانیتپل  نیبزرگتر  از  یوی  زین  رانیا  آنها  میان  در  است که  شده  داده  نشان  کشپرها  نیا
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قیمت این محصول طی سال های اخیر بین ۶00 دالر تا 1,۴00 دالر در هر تن در نوسان بوده است. عوامل مختلفی از جمله رونق اقتصادی و افزایش مصرف در جامعه، 
قیمت نفت و تأثیرات کوتاه مدت عرضه محصول و تورم ناشی از سیاست های پولی انبساطی، بر قیمت PET اثرگذار هستند. در نمودار ۵، تغییرات قیمتی چند سال 

اخیر به همراه عمده ی دالیل آنها نشان داده  شده است.

منودار 5- روند قیمتی  PET)جنوب رشق آسیا( و عوامل مؤثر بر تغییر قیمت این محصول )بر حسب دالر(

 
 )بر حسب دالر(  محصول نیا متیق رییتغ بر مؤثر عوامل و( ای)جنوب شرق آسPET  یمتیق روند -5نمودار 

 ران یا  در  تقاضا و  دیتول  تیبه وضع  ینگاه
  ان یتندگپ یمیپتروش شرکت هزار تن آن مربپط به 800باشد که یمهزار تن در سال   850حدود  رانیدر ا PET دیتپل تیظرف

درصد   ۹0از    شیتپان گفت بیم  ،یطپر کلبه وجپد دارد     رانیا  لیاکریپلدر شرکت    دیتپل  تیظرف  نیزهزار تن    50بپده و حدود  
PET  بپده است  رصف باًیتقر ریسال اخ دو  یو ط زیناچ اریشپد و صادرات آن بسیمکشپر در داخل مصرف  یدیتپل 

 آن  تی وضع و  محصوالت  یگذارمتیق
 یهموار  یفپب شپرا  یهامتیقبا    یی باال  یدر بپرس کاال همبستگ  PET  متینشان داده شده است، ق  ۶طپرکه در نمپدار  همان

  ن ییتع  ییما یبا دالر ن  GCCفپب    متیدرصد ق  ۹5در بپرس کاال بر اساس    محصپل نیا  هیپا  متیق   دارد(  GCC)  فارس  جیخل
 باشد  یم ایآس یها متیقبه  کینزد اریشپد که بسیم  نییتع یینها متیبا رقابت تقاضاکنندگان، ق  تیشپد و در نهایم
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GCC در بورس کاال و PET منودار 6- روند قیمت

 
 GCCدر بورس کاال و  PET متیروند ق -6 نمودار

 ه یدر بازار سرما  PETصنعت  
  ۳شترح جدول  به  نآاطسعات  ترفتاالت در بپرس استت که   لنیاتیپلمحصتپل    یکننده انحصتاردیتنها تپل  ایبا نماد شتگپ  انیتندگپ  یمیپتروشت 
 است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ان یتندگو یمیپتروش  شرکت اطالعات -3جدول 

  است شده سهیمقا تهران بهادار اوراآ صنعت با شاخص کل بپرس  نیا ی، بازده ۴جدول  در
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نرخ دالری معامستی میانگین بپرس کاال GCCپت 

 ان یتندگو ی میپتروششرکت  واحد شرح 

 958/23 برگ  اردیلیم تعداد سهام 

 25 درصد سهام شناور 

 5/25 تومان  اردیلیهزار م ارزش بازار 

 - - ماهه  36 یبتا

 91 درصد سود  میتقس  زان یم

 استری پلترفتاالت و نخ  لنیاتیپل - یدیمحصول تول

 فارس  جیخل یمیپتروش - سهامدار عمده

 نگاهی به وضعیت تولید و تقاضا در ایران
ظرفیت تولید PET در ایران حدود 8۵0 هزار تن در سال می باشد که 800 هزار تن آن مربوط به شرکت پتروشیمی تندگویان بوده و حدود ۵0 هزار تن نیز ظرفیت تولید 
در شرکت پلی اکریل ایران وجود دارد. به طور کلی، می توان گفت بیش از 90 درصد PET تولیدی کشور در داخل مصرف می شود و صادرات آن بسیار ناچیز و طی دو 

سال اخیر تقریباً صفر بوده است.

 قیمت گذاری محصوالت و وضعیت آن
همانطورکه در نمودار ۶ نشان داده شده است، قیمت PET در بورس کاال همبستگی باالیی با قیمت های فوب شورای همکاری خلیج فارس )GCC( دارد. قیمت پایه 
این محصول در بورس کاال بر اساس 9۵ درصد قیمت فوب GCC با دالر نیمایی تعیین می شود و در نهایت با رقابت تقاضاکنندگان، قیمت نهایی تعیین می شود که 

بسیار نزدیک به قیمت های آسیا می باشد.



تحلیل صنعت

نـخـســـتـیـن رســانـه
29بـازار ســرمـایـه ایـران

 صنعت PET در بازار سرمایه
پتروشیمی تندگویان با نماد شگویا تنها تولیدکننده انحصاری محصول پلی اتیلن ترفتاالت در بورس است که اطاعات آن به شرح جدول 3 است.

در جدول ۴، بازدهی این صنعت با شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران مقایسه شده است.

برای داشتن دید بهتر نسبت به وضعیت عملیاتی شرکت پتروشیمی تندگویان، نمودار ۷ به تصویر کشیده شده است. این نمودار خطی، سود خالص غول تولید PET کشور 
را بر حسب میلیارد تومان نشان می دهد. در این نمودار، شاهد تغییرات گسترده سودآوری شرکت از سال 139۷ به بعد هستیم. تا قبل از سال 139۵، مقدار فروش شرکت 
کمتر از ۵00 هزار تن و در بازه زمانی 1398 تا 1۴00، به بیش از ۶00 هزار تن رس��یده است. دلیل این موضوع، اجرای مستمر برنامه رفع موانع و گلوگاه های تولید پس از 
تحریم های ابتدای دهه 1390 کش��ور بوده است. نکته مهم دیگری که در روند رو به رشد سودآوری شرکت از سال 139۷ مشاهده می شود، افزایش حاشیه سود شرکت به 
باالی 20 درصد در سال های اخیر است. دلیل اصلی این موضوع، عمدتاً رقابت های انجام شده در بورس کاال برای خرید محصوالت شرکت و جهش های ارزی بوده است. 

منودار 7- خالصه وضعیت عملیاتی رشکت پرتوشیمی تندگویان

 

 (درصدحسب  بر) ریاخ یهاسالو شاخص کل بورس در  PETصنعت  یبازده سهیمقا -4 جدول

 

این شتده استت   دهیکشت ریبه تصتپ 7 نمپدار  ،انیتندگپ یمیپتروشتشترکت   یاتیعمل تیبه وضتعنستبت بهتر    دیداشتتن د یبرا
  راتییشتتاهد تغدر این نمپدار، دهد   یمتپمان نشتتان  اردیلیحستتب م بررا  کشتتپر  PETتپلید ستتپد خالص غپل    ،ینمپدار خط

هزار تن و در  500تر از  کمفروش شترکت  مقدار ،1۳۹5  تا قبل از ستال  میبه بعد هستت 1۳۹7شترکت از ستال   یگستترده ستپدآور
مستتتتمر برنامه رف  مپان  و   یاجرا ،مپضتتتپ  نیا دلیلاستتتت    دهیهزار تن رستتت  ۶00از    شیبه ب  ،1۴00تا   1۳۹8  زمانیبازه  

  یرشتتد ستتپدآور بهروکه در روند    یگریکشتتپر بپده استتت  نوته مهم د 1۳۹0دهه   یابتدا  یهامیتحرپس از   دیتپل  یهاگلپگاه
 نیا  دلیل اصتلیاستت    ریاخ  یهاستالدرصتد در  20  یستپد شترکت به باال  هیحاشت  شیافزا  شتپد،می  هشتاهدم 1۳۹7شترکت از ستال  

 بپده است   یارز  یهاجهشمحصپالت شرکت و  دیخر یشده در بپرس کاال براانجام  یهارقابت  عمدتاً ،مپضپ 

 
 انیتندگو یمیپتروش شرکت یاتیعمل تیوضع خالصه -7 نمودار

 

 خواهد بود؟  پتروشیمی تندگویان  شرکتدر انتظار    یچه سودآور
 دیهزار تن بپده استتت  با فرت تپل 525  معادل ،1۴00استتت در ستتال    رهیکه محصتتپل اول زنج کیترفتال دیاستت  دیمقدار تپل
نظر گرفته شتده   هزار تن در ۶00و   5۹5  معادل ،1۴02امستال و ستال   دیمقدار تپل ،شترکت  رعاملیمطابق با گفته مد یحداکثر

  استت  ۴0به   ۶0 یو بطر  افیپت ال دیتپل یبرا کتشتر دیشتپد  نستبت تپلیم  لیبه پت تبد 87 بیبا ضتر کیترفتال  دیاستت  است
  ی تمام  ، تقریباًیبطر  دیگر یبرا  باال خصتپصتاً  یبا تپجه به وجپد تقاضتا شترکت ،مقدار فروش شترکت وابستته به ستطق تقاضتا استت

دوره   انیپا  یهزار تن مپجپد  18که حدود  استت  شتده  ینیبشیپ   ،افیال  دی  در مپرد گررستاندمیمحصتپالت خپد را به فروش  
  بتا  برابر 1۴02ستتتال   یبرا یپتت بطر نرخکنتد   یمحرکتت   GCCهمگتام بتا نرخ فروش پتت   یکنتد  نرخ فروش پتت بطر  ینگهتدار
  معادل  1۴02ستتال  یتپمان و برا  2۶,700  معادل 1۴01ادامه ستتال برای دالر برآورد شتتده استتت  متپستت  نرخ دالر  1,150

  واحد  1۳۹۹ 1۴00 1۴01 ن یانگی م

56 16 13 163 
 درصد 

 بازار 

 صنعت 86 18 5/9 32

جدول 3- اطالعات رشکت پرتوشیمی تندگویان

رشکت پرتوشیمی تندگویانواحدرشح

23/958میلیارد برگتعداد سهام

25درصدسهام شناور

25/5هزار میلیارد تومانارزش بازار

--بتای 36 ماهه

91درصدمیزان تقسیم سود

پلی اتیلن ترفتاالت و نخ پلی اسرت-محصول تولیدی

پرتوشیمی خلیج فارس-سهامدار عمده

جدول 4- مقایسه بازدهی صنعت PET و شاخص کل بورس در سال های اخیر )بر حسب درصد(

میانگین139914001401واحد

بازار
درصد

163131656

86189/532صنعت



تحلیل صنعت

دي مـاه 301401
شـماره 210

 چه سودآوری در انتظار شرکت پتروشیمی تندگویان خواهد بود؟
مقدار تولید اس��ید ترفتالیک که محصول اول زنجیره است در س��ال 1۴00، معادل ۵2۵ هزار تن بوده است. با فرض تولید حداکثری مطابق با گفته 

مدیرعامل شرکت، مقدار تولید امسال و سال 1۴02، معادل ۵9۵ و ۶00 هزار تن در نظر گرفته شده است. اسید ترفتالیک با ضریب 8۷ به پت تبدیل 

می شود. نسبت تولید شرکت برای تولید پت الیاف و بطری ۶0 به ۴0 است. مقدار فروش شرکت وابسته به سطح تقاضا است، شرکت با توجه به وجود 

تقاضای باال خصوصًا برای گرید بطری، تقریبًا تمامی محصوالت خود را به فروش می رس��اند. در مورد گرید الیاف، پیش بینی شده است که حدود 18 

هزار تن موجودی پایان دوره نگهداری کند. 

نرخ فروش پت بطری همگام با نرخ فروش پت GCC حرکت می کند. نرخ پت بطری برای س��ال 1۴02 برابر با 1,1۵0 دالر برآورد ش��ده است. متوسط 

نرخ دالر برای ادامه سال 1۴01 معادل 2۶,۷00 تومان و برای سال 1۴02 معادل 3۶,800 تومان در نظر گرفته شده است. در ارتباط با هزینه های 

تولید، هزینه مواد مستقیم و غیرمستقیم س��هم 80 درصدی در هزینه تولید شرکت دارد. مواد اصلی مصرفی شرکت، پارازایلین، مونواتیلن گایکول 

و اسید استیک است. 

ضریب مصرف پیش بینی شده برای این سه ماده به ترتیب ۶۵ ، 32 و ۶ درصد است. نرخ پارازایلین همبستگی باالیی با نرخ نفت دارد. با فرض نفت 90 

دالری برای س��ال 1۴01 و 80 دالری برای س��ال 1۴02، نرخ پارازایلین محاسبه می شود. شرکت در حال حاضر پارازایلین موردنیاز خود را از شرکت 

پتروشیمی نوری تأمین می کند. با توجه به ُبعد مسافت، شرکت هزینه حمل ۴۵ تا ۵۵ دالری دارد که در صورت راه اندازی مجدد واحد پارازایلین شرکت 

پتروش��یمی بوعلی در سال 1۴02 این هزینه صفر خواهد شد. شرکت با تعریف پروژه های محیط زیس��تی و اجرای آن تا سال آتی قرار است از لیست 

صنایع آالینده خارج ش��ود، بنابراین عوارض آالیندگی برای س��ال 1۴01 معادل یک درصد فروش ش��رکت در نظر گرفته شده است. مطابق با آخرین 

قانون مالیاتی کش��ور، ماهشهر در لیست مناطق دارای معافیت مالیاتی قرار ندارد، بنابراین شرکت موظف به پرداخت مالیات است که در این تحلیل 

نیز لحاظ شده است. خاصه ای از مفروضات شرح داده شده، در جدول ۵ ارائه شده است.

با توجه به موارد مطرح شده، صورت سود و زیان پیش بینی شده برای شرکت مطابق با جدول ۶ است. 

جدول 5- مفروضات اساسی در برآورد سودآوری شگویا

در  یدرصتد  80ستهم  میرمستتقیو غ  میمپاد مستتق نهیهز  د،یتپل  یهانهیهزتپمان در نظر گرفته شتده استت  در ارتباط با    ۳۶,800
مصترف   ضتریباستت    کیاستت دیو است وپلیگس  لنی، مپنپاتنیلیپارازا ،شترکت یمصترف یشترکت دارد  مپاد اصتل دیتپل نهیهز
فرت   ابا نرخ نفت دارد  ب  ییباال  یهمبستتگ  نیلیاستت  نرخ پارازا  درصتد ۶و   ۳2،    ۶5  بیسته ماده به ترت نیا یشتده براینیبشیپ 

شتتپد  شتترکت در حال حاضتتر یممحاستتبه  نیلی، نرخ پارازا1۴02ستتال    یبرا  یدالر 80و  1۴01ستتال    یبرادالری   ۹0نفت 
 55تا   ۴5حمل  نهیهز شتترکت  ،عد مستتافتکند  با تپجه به بُیم  نیمأ ت ینپر یمیپتروشتتشتترکت خپد را از  ازیمپردن نیلیپارازا
صتفر خپاهد شتد    نهیهزاین  1۴02در ستال    یبپعل یمیپتروشتشترکت  نیلیمجدد واحد پارازا  یاندازراهدر صتپرت    که دارد یدالر

عپارت    بنابراین ،خارج شپد ندهیآال   یصنا  ستیقرار است از ل یآن تا سال آت  یو اجرا  یستیز یمح  یهاپروژه فیشرکت با تعر
 کشتپر،  یاتیقانپن مال نیآخر  با  مطابقنظر گرفته شتده استت   در شترکت  فروش درصتد  یک  معادل 1۴01ستال   یبرا  یندگیآال

 لیتحل نیکه در ا استت  اتیشترکت مپظف به پرداخت مال بنابراین  ،قرار ندارد  یاتیمال  تیمعاف  یمناطق دارا  ستتیماهشتهر در ل
  است شده ارائه  5 جدول در  ،شدهداده شرح مفروضات از یاخسصهلحاظ شده است   زین

 

 

 

 ا یشگو یسودآور برآورد در یاساس مفروضات -5 جدول
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نـخـســـتـیـن رســانـه
31بـازار ســرمـایـه ایـران

در جدول ۷، تحلیل حساسیت سود هر سهم شرکت در سال 1۴02 با تغییر مقدار PTA به عنوان محصول ابتدای زنجیره و نرخ دالر نیما ارائه شده است. در سناریوی 
پایه، مقدار تولید PTA برابر با ۶00 هزار تن و قیمت دالر معادل 3۶,800 تومان است.

در نمودار 8، روند تغییرات نسبت قیمت به درآمد برای میانگین صنعت و بازار در سال های اخیر، طی دوره های یک ساله نشان داده  شده است. همانطورکه مشاهده 
می شود، نسبت قیمت به درآمد در این صنعت در دوره یک ساله منتهی به دی ماه سال 1۴01، نزدیک به متوسط بازار است و با توجه به سود کارشناسی شده، به نظر 

می رسد که شگویا به P/E کمتر از ۴ واحد بعد از مجمع عمومی ساالنه خواهد رسید.

جدول 7- تحلیل حساسیت سود هر سهم شگویا در سال 1402 با تغییر نرخ دالر نیام و حجم تولید

 است   ۶شرکت مطابق با جدول  یشده براینیبشیپ  انیصپرت سپد و ز ،شدهمطرحتپجه به مپراد  با

 1402 ی کارشناس 1401 ی کارشناس 1400 1399 1398 1397 واحد   
   2۹,۶78   22,0۹8   17,0۴۶   ۹,۹۹۳   7,0۴5   ۴,80۴ میلیارد تپمان فروش

( ۳,51۴) میلیارد تپمان شدهتمام  یبها  (5,2۳1 )  (7,118 )  (12,۹25 )  (18,282 )  (2۳,۳82 )  
 21 17 2۴ 2۹ 2۶ 27 درصد  ناخالص سود هیحاش

   ۶,2۹7   ۳,81۶   ۴,122   2,87۴   1,81۴   1,28۹ میلیارد تپمان ناخالص   انیسود و ز
( 12۳) میلیارد تپمان یعموم نهیهز  (1۹۴ )  (2۳7 )  (۳۶7)  (۳85 )  (522 )  
( 85) میلیارد تپمان یاتیعمل ریسا  (1۶۶ )  (222 )  (2۶۶ )  (۴۳۳ )  (7۴۴ )  

 17 1۴ 20 2۴ 21 22 درصد  یاتیعمل سود هیحاش
   5,0۳1   2,۹۹8   ۳,۴8۹   2,۴1۶   1,۴5۴   1,081 میلیارد تپمان ی اتیعمل انیسود و ز
  -  -  -  -  -  - میلیارد تپمان یمال نهیهز

   ۹02  ۶77   ۳11   80   72   ۳۹ میلیارد تپمان ی اتیرعملیغ ریسا
( ۳۳2)  - میلیارد تپمان اتیمال  (۳۹8 )  (515 )  (۴۳5 )  (5۳7 )  

 18 15 1۹ 21 17 2۳ درصد  خالص  سود هیحاش
   5,۳۹۶   ۳,2۴0   ۳,28۴   2,0۹7   1,1۹۴   1,11۹ میلیارد تپمان خالص انیسود و ز

   2,۳۹۶   2,۳۹۶   2,۳۹۶   2,۳۹۶   2,۳۹۶   2,۳۹۶ میلیارد تپمان ه یسرما
   225   1۳5   1۳7   88   50   ۴7 تپمان سود هر سهم

 گذشته  سال چهاربه همراه اطالعات  ایشگو  شدهینیبش ی پ انیز و سود صورت -6 جدول

 ما یو نرخ دالر ن  رهیزنج  یعنپان محصپل ابتدا به  PTAمقدار    رییتغ   با  1۴02سال    درسپد هر سهم شرکت    تیحساس  لیتحل  ،7  جدول  در
   است  تپمان  ۳۶,800  معادل  دالرقیمت    و  تن  هزار  ۶00  با  برابر PTA  دی مقدار تپل  ،هیپا  یپ یارائه شده است  در سنار

 
 

 د یتول حجم و ماین  دالر نرخ رییتغ با 1402 در سال ایشگو سهم هر سود تیحساس لیتحل -7 جدول

منودار 8- مقایسه نسبت قیمت به درآمد گذشته نگر صنعت و بازار 

شده    نشان داده  سالهک ی  یها دوره   یط  ر،یاخ  یهاصنعت و بازار در سال   نیانگی م  یبه درآمد برا   متینسبت ق  راتیی، روند تغ8در نمپدار  
به متپس     کیدنز  ،1۴01سال    ماهدی به    یمنته  سالهک یصنعت در دوره    نیبه درآمد در ا  متینسبت ق  شپد،ی که مشاهده مطپرنهمااست   
   دیخپاهد رس  عمپمی ساالنه  مجم از  واحد بعد    ۴کمتر از    P/Eبه    ای شگپمی رسد که  به نظر    ،شدهیکارشناس سپد  تپجه به  و با    استبازار  

 

 
 نگر صنعت و بازارگذشتهبه درآمد  متینسبت ق سهیمقا  -8نمودار 
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جدول 6- صورت سود و زیان پیش بینی شده شگویا به همراه اطالعات چهار سال گذشته

كارشناسی1402كارشناسی13971398139914001401واحد 
29,678 22,098 17,046 9,993 7,045 4,804 میلیارد تومانفروش

)23,382()18,282()12,925()7,118()5,231()3,514(میلیارد تومانبهای متام شده

272629241721درصدحاشیه سود ناخالص

6,297 3,816 4,122 2,874 1,814 1,289 میلیارد تومانسود و زیان ناخالص

)522()385()367()237()194()123(میلیارد تومانهزینه عمومی

)744()433()266()222()166()85(میلیارد تومانسایر عملیاتی

222124201417درصدحاشیه سود عملیاتی

5,031 2,998 3,489 2,416 1,454 1,081 میلیارد تومانسود و زیان عملیاتی

- - - - - - میلیارد تومانهزینه مالی

902 677 311 80 72 39 میلیارد تومانسایر غیرعملیاتی

)537()435()515()398()332(- میلیارد تومانمالیات

231721191518درصدحاشیه سود خالص

5,396 3,240 3,284 2,097 1,194 1,119 میلیارد تومانسود و زیان خالص

2,396 2,396 2,396 2,396 2,396 2,396 میلیارد تومانرسمایه

225 135 137 88 50 47 تومانسود هر سهم
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گزارش عملکرد

دي مـاه 341401
شـماره 210

منبع: شرکت مشاوره       عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در دی 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 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 دی ماه
طی دی ماه 1۴01، کل ارزش خالص دارایی های صندوق های سرمایه گذاری تقریباً با 1۴0 هزار میلیارد ریال افزایش، به مبلغی حدود ۶,00۶ 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 ۷8 هزار میلیارد ریال معادل 2/3 درصد کاهش یافته است. صندوق های 

بازارگردانی نیز تقریباً با 110 هزار میلیارد ریال افزایش معادل 1۴ درصد، بیشترین افزایش در ارزش خالص 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 بهمن ماه      1401

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

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

 نسبتا   یهانهیهز لیدلبه البته. دونش یریناپذجبران یهاانیز متحملممکن است  رند، ینگ کمک یمال مشاوران از و کنند یگذاره یسرما  به
 یهاواسطه  از  استفاده  ، حل راه  نیبهتر  طیشرا  نیا  در .  بود  نخواهد  صرفهبهمقرون  ی، جزئ  مبالغ  یبرا  یمال  مشاوران  خدمات  از   استفاده  باال، 
  کنند پیدا می  دست  یهنگفت  یمال  منابع  به  ، آن   کردن  کاسه  کی  از  بعد  و  کرده  یآورجمع  را  گذارانه یسرما  خرد  یمال  منابع   انه آ  که  است  یمال
 ن یبهتر  و  کنندیم  تیهدا  یمال   یبازارها  سمت  به   را  منابع  نیا  ، ی گذار ه یسرما  نهیزم  در  باتجربه   و  یاحرفه  افراد  تخصص  از  استفاده  با  و
  ی کی.  کنندیم  میتقس  انهآ  ن یب   گذارانهیسرما  آورده  نسبت  به   را  حاصله   سود   و   انتخاب  خود   گذارانه یسرما  ی برا  را  یگذاره یسرما  یهانهیگز
  انواع   تواندی م  تنوع  نیا  که  دارند  یمختلف  انواع  یگذاره یسرما  یهاصندوق .هستند  یگذاره یسرما  یهاصندوق  ، یمال  یهاواسطه  نیا  از
بر اساس ترکیب دارایی در    ی گذارهیسرما  یهاصندوق.  دهد  پوشش  موردانتظار  بازده  و  یریپذسکیر   انواع  با  را   یگذار ه یسرما  یهاقهیسل
  ی سو  شده ازابالغ  یگذار هی سرما  الزامات  نظر  از  که  گیرند قرار می  مختلط  و  ثابت  درآمد  با  ، یسهام  ی گذارهیسرما  یهاصندوقگروه    سه

گذاری مبتنی بر  های سرمایه گذاری، به دو دسته صندوقهمچنین از نظر نوع سرمایه .  دارند  تفاوت  گریکدی  با بهادار،   اوراق  و  بورس  سازمان
صندوق و  ابطال  و  سرمایهصدور  قهای  تقسیمابلگذاری  بورس  در  میمعامله  صندوقبندی  بر  عالوه  صندوقشوند.  یادشده،  های  های 

 اطالعات   و  هاداده  از  استفاده  با  گزارش،   نیا  درگذاری اختصاصی بازارگردانی نیز در بازار سرمایه ایران مشغول فعالیت هستند.  سرمایه 
 .است شده پرداخته ، هستند فعال رانیا  هیسرما بازار در که هاصندوق نیا عملکرد و تیوضع ارائه به رسام،  سامانه

 ماه ید در یگذاره یسرما یهاصندوق  ی هاییدارا ارزش  و ب یترک

  6,006  حدود  یمبلغ  به  ،افزایش  الیر  اردیلیم  هزار  140  با  باًیتقر  ی گذاره یسرما  یهاصندوق   هایدارایی   خالص  ارزش  کل  ،1401  ماهید  یط
  حدود   ،ماه  یکه نسبت به ابتدا  بوده  ثابت  درآمد  با  یهاصندوقمربوط به    هاییدر ارزش خالص دارا  کاهش  نیشتریب.  دیرس  الیر  اردیلیم  هزار
  14معادل    شیافزا  الیر  اردی لیم  هزار 110  با  باً یتقر  زین  یبازارگردان  یهاصندوق .  است  افته ی  کاهش  رصدد  3/2  معادل  الیر  اردیلیم  هزار  78

 . اندکرده ثبت    یگذار هیسرما  یهاصندوق   انیرا در م  هاییدارا  خالص  ارزش  در  شیافزا  نیشتریبدرصد،  
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با درآمد ثابت سهامی مختلط بازارگردانی قابل معامله کل صندوق ها

1401تا ابتدای بهمن ماه (میلیارد ریال)دارایی های صندوق ها به تفکیک نوع صندوق تغییر ارزش خالص. 1نمودار 



گزارش عملکرد

نـخـســـتـیـن رســانـه
35بـازار ســرمـایـه ایـران

نم��ودار 2، روند تغییرات کل ارزش خالص دارایی های همه صندوق های س��رمایه گذاری را در دی ماه 1۴01 بر حس��ب میلیارد ریال نش��ان می دهد. نتایج، 
نشان دهنده افت و خیز مداوم در مجموع ارزش خالص دارایی های صندوق ها در این ماه است.

صندوق های س��رمایه گذاری مجموعاً 23 درصد از منابع مالی خود را در س��هام، ۴۷ درصد را در اوراق مش��ارکت، 2۶ درصد را در سپرده های بانکی و وجه نقد و 
حدود ۴ درصد را در سایر دارایی ها، سرمایه گذاری کرده اند. در نمودار 3، 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 بهمن ماه   1401

  نشان   الیر  اردیلیم  حسب  بر   1401  ماهدی   در  را  یگذار هیسرما  یهاصندوق   همه  هایدارایی   خالص  ارزشکل    راتییتغ  روند  ،2  ودارنم
 است.   این ماهها در  صندوق  های داراییمجموع ارزش خالص    در  مداوم  زیخ  و  افت  دهندهنشان   ،جینتا.  دهدیم

 
  ی هاسپرده   در  را  درصد  26  مشارکت،  اوراق  در  را  درصد  47  سهام،  در  را  خود  یمال  منابع  از  درصد  23  مجموعاً  یگذار هیسرما  یهاصندوق 

  ی ها صندوق  تیریدم تحت یهاییدارا بیترک، 3 نمودار در. اند کرده یگذار ه یسرما ها،یی دارا ریسا در  را درصد 4 حدود و نقد وجه و یبانک
 . است   شده  داده   نشان  یگذار هیسرما
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1401تا ابتدای بهمن ماه  (میلیارد ریال)ارزش خالص دارایی های تمامی صندوق ها . 2نمودار
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کل صندوق ها با درآمد ثابت سهامی مختلط بازارگردانی قابل معامله

صد
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)%( سهام  )%( اوراق مشارکت  )%( وجه نقد و سپرده بانکی  )%( سایر دارایی ها 

1401تا ابتدای بهمن ماه (درصد)ترکیب دارایی های تحت مدیریت صندوق های سرمایه گذاری . ۳نمودار 

  نشان   الیر  اردیلیم  حسب  بر   1401  ماهدی   در  را  یگذار هیسرما  یهاصندوق   همه  هایدارایی   خالص  ارزشکل    راتییتغ  روند  ،2  ودارنم
 است.   این ماهها در  صندوق  های داراییمجموع ارزش خالص    در  مداوم  زیخ  و  افت  دهندهنشان   ،جینتا.  دهدیم

 
  ی هاسپرده   در  را  درصد  26  مشارکت،  اوراق  در  را  درصد  47  سهام،  در  را  خود  یمال  منابع  از  درصد  23  مجموعاً  یگذار هیسرما  یهاصندوق 

  ی ها صندوق  تیریدم تحت یهاییدارا بیترک، 3 نمودار در. اند کرده یگذار ه یسرما ها،یی دارا ریسا در  را درصد 4 حدود و نقد وجه و یبانک
 . است   شده  داده   نشان  یگذار هیسرما
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1401تا ابتدای بهمن ماه  (میلیارد ریال)ارزش خالص دارایی های تمامی صندوق ها . 2نمودار
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کل صندوق ها با درآمد ثابت سهامی مختلط بازارگردانی قابل معامله
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منودار 3. ترکیب دارایی های تحت مدیریت   صندوق های رسمایه گذاری  )درصد(                                                              تا ابتدای بهمن ماه   14011401تا ابتدای بهمن ماه (درصد)ترکیب دارایی های تحت مدیریت صندوق های سرمایه گذاری . ۳نمودار 
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گزارش عملکرد

دي مـاه 361401
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 بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری
در جدول های 1 تا ۴، صندوق های س��رمایه گذاری با بیشترین بازدهی در هر گروه از صندوق های با درآمد ثابت، سهامی، مختلط و قابل معامله در بورس ارائه شده 
است. از بین صندوق های با درآمد ثابت، صندوق »یکم کارگزاری بانک کشاورزی« بیشترین بازدهی را کسب کرده است. بازدهی این صندوق در دی ماه 1۴01 برابر 

با 9/2 درصد و بازدهی یک سال گذشته آن برابر با 2۶/8 درصد بوده است.

در دی ماه 1۴01، صندوق های س��هامی وضعیت بسیار بهتری را نس��بت به ماه های گذشته ثبت کرده اند. صندوق سرمایه گذاری »مشترک نوید انصار« با 18 
درصد، باالترین بازدهی را در میان صندوق های سهامی کسب کرده است. بازدهی یک سال گذشته این صندوق معادل ۴۶/۷ درصد بوده است. صندوق »اعتبار 

سهام ایرانیان« نیز با فاصله اندکی در رتبه دوم قرار گرفته است.

صندوق »ارمغان یکم ملل« با بازدهی 11/۷ درصدی در دی ماه 1۴01، بیش��ترین بازدهی را در میان صندوق های مختلط داش��ته است. بازدهی یک سال 
گذشته این صندوق 2۴/۷ درصد بوده است.

طی دی ماه 1۴01، صندوق »نوید دانایان پارس« با بازدهی 2۴/۷ درصدی، بهترین عملکرد را در میان صندوق های قابل  معامله در بورس داشته است. از زمان تأسیس 
این صندوق کمتر از یک سال گذشته است.

جدول 1: پربازده ترین صندوق های با درآمد ثابت

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

9/226/8یکم کارگزاری بانک کشاورزی1

4/821/6توسعه سرمایه نیکی2

4/324/9مشترک صنعت و معدن3

جدول 3: پربازده ترین صندوق های مختلط

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

11/724/7ارمغان یکم ملل1

11/337/0مشرتک سپهر آتی2

10/442/9مختلط کاریزما3

جدول 4: پربازده ترین صندوق های قابل معامله در بورس

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

*24/7نوید دانایان پارس1

21/634/0واسطه گری مالی یکم2

20/160/2فراز داریک3

جدول 2: پربازده ترین صندوق های سهامی

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

18/046/7مشرتک نوید انصار1

17/9944/4اعتبار سهام ایرانیان2

17/640/4سهم آشنا3
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در بخش بعدی، میانگین بازده صندوق های س��هامی با بازده شاخص  کل بورس و ش��اخص کل فرابورس در دی ماه 1۴01 مقایسه شده است. همانطورکه در 
نمودار ۴ مشاهده می شود، صندوق های سهامی نسبت به شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس، عملکرد ضعیف تری داشته اند.

 وضعیت ورود و خروج نقدینگی در صندوق های سرمایه گذاری
در دی ماه 1۴01، ورود پول به کل صندوق ها )به واس��طه صدور واحدهای س��رمایه گذاری( معادل ۷۶0 هزار میلیارد ریال و خروج پول از آنها )به واسطه ابطال 
واحدهای سرمایه گذاری( معادل 8۴3 هزار میلیارد ریال بوده است. بنابراین، خالص خروج سرمایه  از کل صندوق های سرمایه گذاری برابر با 83 هزار میلیارد 
ریال بوده است. بیشترین خالص ورود پول به صندوق های سرمایه گذاری حدود 13 هزار میلیارد ریال و مربوط به صندوق های قابل معامله در بورس و بیشترین 
خالص خروج پول از آنها حدود 9۴ 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 دی ماه 1۴01 نشان می دهد.
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منودار4.  مقایسه بازده صندوق های سهامی با بازده بورس  و فرابورس)درصد(                                                                 تا ابتدای بهمن ماه  1401

 .است  شده  سهیمقا  1401  ماهی د  در  فرابورس  کل  شاخص  و  بورس  کل  شاخص   بازده  با  یسهام  یهاصندوق  بازده  نیانگی م  ،یدبع  بخش  در
  یترف یعملکرد ضع  ،فرابورس   شاخص کل  و  بورس  کل  شاخص  به  نسبت  یسهام  یهاصندوق   ،شودی ممشاهده    4در نمودار    همانطورکه

 . اندداشته 

 
 

 ی گذاره یسرما یهاصندوق  در  ینگیدنق  خروج  و ورود ت یوضع
  آنها  از پول خروج و الیر اردیلیم هزار 760 معادل( یگذار ه یسرما یواحدها صدور واسطهبه) هاصندوق  کل  به پول ورود، 1401 ماهید در
  ی ها صندوق  کل   از  هیسرما  خروج  خالص  ن،یبنابرا.  است  بوده  الیر  اردیلیم  هزار  843  معادل(  یگذاره یسرما  یواحدها   ابطال  واسطهبه)

  الیر  اردیلیمهزار    13  حدود  یگذاره یسرما  یهاصندوق   به  پول  ورود  خالص  نیشتریب  .است بوده    الیر  ارد یلیم  هزار  83  برابر با  یگذار هیسرما
  با  یهابه صندوق   مربوط  و  الیر  اردیلیم  هزار  94  حدود  آنها  ازخروج پول  خالص    نیشتریب  وبورس    در  معاملهقابل   یهاصندوق   به  مربوط  و

  ی ط   یگذاره یسرما  یابطال واحدها   ایواسطه صدور  به   را  آنها  از  پول   خروج  و  هاصندوق   کل  به  پول  ورود  ،5  نموداربوده است.    ثابت  درآمد
 .دهدی م  نشان  1401  ماهی د
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1401تا ابتدای بهمن ماه (میلیارد ریال)سرمایه گذاری صندوق هاینمودار میله ای ورود و خروج جریان نقد در . ۵نمودار 

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

 .است  شده  سهیمقا  1401  ماهی د  در  فرابورس  کل  شاخص  و  بورس  کل  شاخص   بازده  با  یسهام  یهاصندوق  بازده  نیانگی م  ،یدبع  بخش  در
  یترف یعملکرد ضع  ،فرابورس   شاخص کل  و  بورس  کل  شاخص  به  نسبت  یسهام  یهاصندوق   ،شودی ممشاهده    4در نمودار    همانطورکه

 . اندداشته 

 
 

 ی گذاره یسرما یهاصندوق  در  ینگیدنق  خروج  و ورود ت یوضع
  آنها  از پول خروج و الیر اردیلیم هزار 760 معادل( یگذار ه یسرما یواحدها صدور واسطهبه) هاصندوق  کل  به پول ورود، 1401 ماهید در
  ی ها صندوق  کل   از  هیسرما  خروج  خالص  ن،یبنابرا.  است  بوده  الیر  اردیلیم  هزار  843  معادل(  یگذاره یسرما  یواحدها   ابطال  واسطهبه)

  الیر  اردیلیمهزار    13  حدود  یگذاره یسرما  یهاصندوق   به  پول  ورود  خالص  نیشتریب  .است بوده    الیر  ارد یلیم  هزار  83  برابر با  یگذار هیسرما
  با  یهابه صندوق   مربوط  و  الیر  اردیلیم  هزار  94  حدود  آنها  ازخروج پول  خالص    نیشتریب  وبورس    در  معاملهقابل   یهاصندوق   به  مربوط  و

  ی ط   یگذاره یسرما  یابطال واحدها   ایواسطه صدور  به   را  آنها  از  پول   خروج  و  هاصندوق   کل  به  پول  ورود  ،5  نموداربوده است.    ثابت  درآمد
 .دهدی م  نشان  1401  ماهی د
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1401تا ابتدای بهمن ماه (میلیارد ریال)سرمایه گذاری صندوق هاینمودار میله ای ورود و خروج جریان نقد در . ۵نمودار 
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زندگ�یفاطم�هیزه�راس�اماللهعلیهااز

همهیابعاد،زندگیایهمراهباکار،تاش،

تکاملوتعالیروحییکانساناست.
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تحوالت اقتصادی و بازارهای مالی در ايران و جهان

دي مـاه 421401
شـماره 210

کارشناس تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران

راضیه حسن نیا

مروری بر تحوالت اقتصادی و بازارهای مالی
در ایران و جهان در دی ماه 1401

۱-تحوالت اقتصاد جهانی 
در دی ماه 1۴01، تحوالت کش��ور چین را می توان مهمترین عامل مؤثر 

بر بازارهای مالی در جهان دانس��ت. کش��ور چین برخی محدودیت های 

اعمال شده برای مقابله با کرونا را کاهش داد که اثرات مثبتی را بر اقتصاد 

این کشور به همراه داشت. با وجود اینکه بازگشایی های اقتصادی در چین 

امیدواری هایی را در جهت بهبود شرایط اقتصادی ایجاد کرد، اما افزایش 

آمار مبتایان به کرونا باعث اعمال برخی محدودیت ها برای ورود مسافران 

از چین به برخی کشورها شد. در دی ماه 1۴01، برف و سرما ایاالت متحده 

آمریکا و کانادا را در بر گرفت، با این حال دمای هوا در اروپا معتدل و تقاضا 

برای گرمایش کمتر بود.

ش��اخص دالر که از آبان ماه روندی نزولی را آغ��از کرده بود، در دی ماه هم 

کاهش یافت. این ش��اخص در دی ماه 1۴01 و در واکنش به کاهش نرخ 

تورم در ایاالت متحده آمریکا و کاهش بیکاری در این کشور کاهش یافت. 

با کاهش شاخص دالر و کاهش محدودیت های اعمال شده برای مقابله با 

کرونا در برخی از شهرهای چین، قیمت اونس طا در بازارهای جهانی به 

باالترین حد آن در هشت ماه گذشته رسید.

                   جدول 1: تغییرات قیمت اونس طال، شاخص دالر و ارزش یورو در برابر دالر در دی ماه 1401

30 دی ماه 301400 مهر ماه 301401 آذر ماه 301401 دی ماه 1401
تغییرات قیمت )درصد(

در یک  سال گذشتهدر سه  ماه گذشتهدر یک  ماه گذشته

1,931/81,817/61,643/31,845/46/317/64/7طال)دالر/ اونس(

6/457/9-3/4-104/2104/2111/396/5شاخص دالر

4/0-1/08551/06030/9861/1312/410/1ارزش یورو در مقابل دالر
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تحوالت اقتصادی و بازارهای مالی در ايران و جهان

       جدول 2: تغییرات قیمت نفت در دی ماه 1401 )دالر/بشکه(

30 دی301400مهر 301401  آذر 301401 دی 1401نفت
تغییرات قیمت )درصد(

در یک سال گذشتهدر سه ماه گذشتهدر یک ماه گذشته

6/6-5/3-83/7880/2588/489/754/3نفت برنت

WTI 6/94-80/3178/1779/7486/292/70/7نفت

OPEC 6/7-1/8-82/679/3684/288/554/1نفت

قیمت نفت در دی ماه سال جاری تحت تأثیر اخبار منتشر شده در مورد اقتصاد چین قرار داشت. از یک سو به نظر می رسد دولتمردان چین تصمیم جدی در کاهش 
محدودیت های کرونایی در این کشور دارند و از سوی دیگر آمارهای اقتصادی نشان می دهد که روند بازگشت اقتصاد در این کشور کند است. عاوه بر آن گسترش آمار 
کرونا هم در این کشور نگرانی هایی را ایجاد کرده است. کاهش شاخص دالر در دی ماه از جمله عواملی بود که تأثیرات مثبتی بر قیمت نفت داشت. قیمت نفت برنت، 

WTI و اُپک به ترتیب از 80/2۵، ۷8/1۷ و ۷9/3۶ دالر در پایان آبان ماه به 83/۷8، 80/31 و 82/۶ دالر در پایان دی ماه رسید.

    جدول 3: تغییرات قیمت شش رمزارز مهم از نظر سهم بازار در دی ماه 1401 )بر حسب دالر(

30 دی ماه 301400 مهر ماه 301401 آذر ماه 301401 دی ماه 1401رمزارز
تغییرات قیمت )درصد(

در یک سال گذشتهدر سه ماه گذشتهدر یک ماه گذشته

44/3-22،67216،84519,21940,74034/618بیت کوین

44/7-1,660/01,213/91,313/63,004/236/726/4اتریوم

30/7-305/1246/2270/5440/423/912/8بایننس کوین

71/1-0/36450/25340/35131/262143/83/7کاردانو

80/0-8/8-25/5512/1428/0127/7110/5سوالنا

42/7-11/3-0/412880/344920/465460/720119/7ریپل

عوامل مختلفی باعث کاهش ارزش ارزهای دیجیتال در یک سال گذشته بوده است. ورشکستگی صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال FTX، تعداد باالی کاهبرداری های 
گزارش ش��ده در مورد ارزهای دیجیتال و افزایش نرخ بهره در کشورهای مختلف برای مقابله با تورم را می توان از جمله دالیل کاهش ارزش بیت کوین عنوان کرد. در 
دی ماه 1۴01 اما قیمت ارزهای دیجیتال افزایش یافت. کاهش تورم در ایاالت متحده آمریکا و احتمال کاهش سرعت اجرای سیاست های انقباضی در این کشور را 

می توان یکی از دالیل افزایش قیمت ارزهای دیجیتال در این ماه عنوان کرد.

جدول4: تغییرات قیمت نفت در دی ماه 1401 )دالر/بشکه(

30 دی ماه 301400 مهرماه 301401 آذر ماه 301401 دی ماه 1401شاخصمنطقه

تغییرات قیمت )درصد(

در یک ماه 
گذشته

در سه ماه 
گذشته

در یک سال 
گذشته

ایاالت متحده آمریکا
S&P5003,972/63,878/43,752/74,482/72/45/8-11/4

NASDAQ Composite11,140/410,709/410,859/714,154/04/02/6-21/3

خاورمیانه و شامل آفریقا

DFM 23,352/53,339/83,398/73,169/10/38-1/35/7

QSI 310,810/610,997/712,657/112,512/0-1/7-14/5-13/5

 Tadawul All Share410,682/010,276/911,963/712,291/03/9-10/7-13/1

آسیای رشقی و جنوبی
Nikkei 22526,553/526,387/726,890/627,772/90/62-1/3-4/4

Shanghai Composite3,264/83,068/43,038/93,555/16/47/4-8/1

Moex Russia2,166/72,116/12,043/73,516/02/46/0-38/3روسیه

Euro Stoxx 504,119/93,872/13,476/64,299/66/418/5-4/1اروپا

Alsh 579,715/473,557/765,021/476,572/49/122/64/1صحرای آفریقا

بازار سرمایه در نقاط مختلف جهان در دی ماه تحت تأثیر داده های اقتصادی منتشر شده در کشورهای غربی و سیاست های دولت چین برای مقابله با کرونا قرار داشت. 
در این ماه نرخ بیکاری در ایاالت متحده آمریکا کاهش یافت و با نرخ بیکاری قبل از وقوع پاندمی کرونا برابر شد. عاوه بر کاهش بیکاری، کاهش نرخ تورم در ماه دسامبر 
هم باعث افزایش امیدواری ها در مورد کاهش س��رعت اجرای سیاست های پولی انقباضی در ایاالت متحده آمریکا شد. در دی ماه، شاخص S&P۵00 در حدود دو 
درصد، شاخص بورس عربستان سعودی نزدیک به چهار درصد و شاخص نیکی تقریباً 0/۵ درصد افزایش یافت. در این ماه، شاخص مرکب شانگهای به باالترین حد 

خود در چهار ماه گذشته رسید و شاخص استاکس1  )که ۵0 سهم از 11 کشور عضو اتحادیه اروپا را پوشش می دهد( در حدود شش درصد افزایش یافت.
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کاهش محدودیت های کرونایی در کشور چین در دی ماه باعث افزایش قیمت فلزات اساسی در بازارهای جهانی شد. قیمت سنگ  آهن و مس در این ماه حدود 
ده درصد و قیمت آلومینیوم نزدیک به هشت درصد رشد داشت.

2-تحوالت اقتصاد ایران
ارزش کل معامات در بورس اوراق بهادار تهران در دی ماه 1۴01 نسبت به ماه قبل، 2۶/3 درصد کاهش داشت و برابر 1,۷1۴/۵۷9 هزار  میلیارد ریال بود. اما 
حجم کل معامات در این ماه نس��بت به ماه قبل با 13 درصد افزایش به رقم 281,8۵۵ میلیون سهم رسید. ارزش کل معامات در ده ماهه نخست سال جاری 

نسبت به ده ماهه نخست سال 1۴00، در حدود 12 درصد رشد داشت و معادل 11,929/21۷ هزار میلیارد ریال بود.

شاخص کل )وزنی-ارزشی( بورس اوراق بهادار تهران در پایان دی ماه 1۴01 نسبت به پایان ماه قبل، در حدود 13 درصد افزایش یافت و از 1,۴9۶,201 واحد 
به 1,۶89,1۴۴ واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز در این بازه زمانی معادل 18 درصد افزایش یافت و از ۴۴۵,۷21 واحد به ۵2۶,188 واحد رسید. همچنین، 

شاخص کل فرابورس ایران با بیش از 12 درصد افزایش، از 19,1۷3 واحد به 21,۵08 واحد رسید.

از ابتدای سال تا 10 دی ماه سال 1۴01، میزان صادرات قطعی کاالهای غیرنفتی کشور )به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات 
از محل تجارت چمدانی(، حدود 98,000 هزار تن و به ارزش ۴3,088 میلیون دالر بود که در مقایسه با مدت مشابه سال 1۴00، افزایشی 2/8۶ درصدی در 
وزن و 19/0۶ درصدی در ارزش دالری داش��ت. همچنین میزان واردات کش��ور در این مدت، با کاهش 10/0۶ درصدی در وزن و افزایش 1۴/۷۴ درصدی در 

ارزش دالری در مقایسه با مدت مشابه سال 1۴00، به ارقام 28,180 هزار تن و ۴۴,33۷ میلیون دالر رسید.

جدول 5: تغییرات قیمت فلزات اساسی در دی ماه 1401

30 دی ماه 301400 مهرماه 301401 آذرماه 301401 دی ماه 1401فلز
تغییرات قیمت )درصد(

در یک سال گذشتهدر سه ماه گذشتهدر یک  ماه گذشته

سنگ آهن )دالر/مرتیک تن 
خشک(

122/2110/794/9129/110/328/8-5/4

16/9-2,587/52,398/62,215/23,115/97/816/8آلومینیوم )دالر/تن(

8/3-9,188/88,327/07,543/010,018/110/321/8مس )دالر/تن(

جدول6: آمار کل معامالت بورس اوراق بهادار تهران

رشح
تغییر )درصد(ده ماهه ماهانه

ده ماهه ماهانه14011400آذرماه 1401 دی ماه 1401

ارزش کل معامالت
)میلیارد ریال(

1,714,5792,327,38611,929,21710,599,720-26/3312/5

حجم کل معامالت
)میلیون سهم(

281,855248,4031,850,1191,352,08313/4736/8

33/2-13,719,9408,546,91991,418,665136,829,81860/52دفعات معامله

منبع: رشکت بورس اوراق بهادار تهران

جدول 7: شاخص های بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

دی ماه 1400آذرماه 1401دی ماه 1401رشح
تغییر )درصد(

ساالنهماهانه

بورس تهران

1,689,1441,496,2011,279,39412/932شاخص کل )وزنی-ارزشی(

526,188445,721335,6401856شاخص کل )هم وزن(

21,50819,17317,64112/221/9شاخص کلفرابورس ایران

منبع: رشکت بورس اوراق بهادار تهران، رشکت فرابورس ایران
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 مرکز آمار در آخرین گزارش خود، جمعیت شاغان در ایران در پاییز 1۴01 را اعام کرد. طبق این گزارش، نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور در سه ماهه پاییز 

1۴01 نسبت به مدت مشابه سال قبل، 0/1 درصد افزایش داشت و نرخ بیکاری جمعیت 1۵ ساله و بیشتر کشور در این فصل به 8/2 درصد رسید. نرخ بیکاری 

نسبت به تابستان 1۴01، در حدود 0/۷ درصد کاهش داشت. جمعیت شاغان 1۵ ساله و بیشتر در پاییز 1۴01 برابر با 2۴ میلیون و ۷0 هزار نفر بود که ۶8/9 

درصد از آنها دارای اشتغال هفتگی به میزان ۴۴ ساعت یا بیشتر بودند و میزان اشتغال 31/1 درصد باقی مانده آنها کمتر از ۴۴ ساعت در هفته بود.

جدول 8: صادرات قطعی کاالهای غیرنفتی )بدون احتساب نفت و تجارت چمدانی( و واردات از ابتدای فروردین ماه تا 10 دی ماه 1400 و 1401

فعالیت
از ابتدای فروردین ماه تا 10 دی ماه سال 1400از ابتدای فروردین ماه تا 10 دی ماه سال 1400از ابتدای فروردین ماه تا 10 دی ماه سال 1401

دالروزنارزش )میلیون دالر(وزن )هزار تن(ارزش )میلیون دالر(وزن )هزار تن(

10/0614/74-28,18044,33731,33238,643واردات

97,84343,08895,12036,1902/8619/06صادرات

       منبع: گمرک جمهوری اسالمی ایران

منودار 1: نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشرت در کشور در بازه زمانی بهار 1386 تا پاییز 1401 )بر حسب درصد(

 

 (درصدحسب    بر )  1401تا پاییز    1386ساله و بیشتر در کشور در بازه زمانی بهار   15: نرخ بیکاری جمعیت  1نمودار  

 
 م اع: معو   م ر  اع م

 
 ها سیپانو

1- EURO STOXX 50 
 ش حص هترب ده   -2
 ش حص هترب  کع - 3
 ش حص هترب  عه ی م معتدی  -4

 ش حص مت د  اعاب ی   ته   5-
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منبع: مرکز آمار ایران

 پانویس ها
1 - EURO STOXX 50

2 - شاخص بورس دبی

3  -شاخص بورس قطر

۴ - شاخص بورس عربستان سعودی

۵-  شاخص سهام آفریقای جنوبی
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معرفی فعاالن بازار سرمايه

               معرفی مدیریت »امنیت اطالعات«
در بورس اوراق بهادار تهران

مدیریت »امنیت  اطالعات« در ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران تحت نظارت مستقیم مدیرعامل شرکت در 

راستای برآورده سازی اهداف امنیتی و کاهش حوادث مرتبط با امنیت اطالعات در کلیه فرآیندهای کسب وکاری 

شرکت، تشکیل شده است.

 اهداف مدیریت امنیت اطالعات 
  توج��ه و اهتمام در حفظ محرمانگی، یکپارچگی و دس��ترس پذیری دارایی های اطالعاتی ش��رکت و اطالعات 

ذی نفعان؛

  کاهش سطح حوادث امنیت اطالعات و به کارگیری روش های مناسب برای مقابله و واکنش به موقع به حوادث 

امنیت اطالعات؛

  رعایت الزامات امنیتی برای پایداری سرویس ها و ارتقاء فرآیندهای پشتیبان مدیریت امنیت اطالعات؛
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  فرهنگ سازی و آموزش های الزم در راستای نیازهای شرکت برای ارتقاء دانش امنیت اطالعات پرسنل؛

  مدیریت مخاطرات امنیت اطالعات و تداوم کسب وکار؛

  شناس��ایی و برآورده سازی انتظارات و الزامات مشتریان و س��ایر ذی نفعان، حصول و نگهداشت خشنودی 

ایشان و اطمینان از حفظ و صیانت از حریم خصوصیشان؛

   افزایش انطباق با الزامات قانونی و مقررات ملی در حوزه امنیت اطالعات.

 فعالیت های مدیریت امنیت اطالعات
فعالیت های مدیریت امنیت اطالعات به 4 دسته اصلی تقسیم می شوند که عبارتند از پیاده سازی استانداردها 

و ابالغیات باالدستی، مرکز عملیات امنیت،  ارزیابی امنیتی و مقاوم سازی و اطالع رسانی ها و آگاهی رسانی ها 

در زمینه مسائل و مخاطرات امنیت اطالعات.

۱- پیاده سازی استانداردها و ابالغیات باالدستی
   اجرا و پیاده س��ازی الزامات باالدستی ش��امل الزامات امنیت اطالعات مرکز نظارت بر امنیت اطالعات بازار 

سرمایه)مکنا(، مرکز مدیریت راهبردی افتا و پدافند غیر عامل؛

   پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطالعات )ISMS( بر اساس استاندارد ISO/IEC 27001:2013؛

   تدوین خط مشی ها، دستورالعمل ها و روش های اجرایی حوزه امنیت اطالعات؛

   مدیریت و ارزیابی ریسک های حوزه فناوری اطالعات ؛

   ممیزی دوره ای الزامات امنیت اطالعات.

2- مرکز عملیات امنیت 
   جمع آوری الگ ها؛

   پایش مستمر کلیه رخدادهای امنیت اطالعات و وضعیت امنیت شبکه؛

   رسیدگی به حوادث امنیت اطالعات.

۳- ارزیابی امنیتی و مقاومسازی
   ارزیابی امنیتی سامانه ها و سرویس های شرکت؛

  ارائه چک لیست های امن سازی و مقاوم سازی؛

  ارائه راهکارهای بهبود امنیت شبکه.

4- اطالع رسانی ها و آگاهی رسانی ها در زمینه مسائل و مخاطرات امنیت اطالعات
  آگاهی رسانی امنیت اطالعات در پرتال سازمانی از طریق مجموعه فایل های آموزشی تدوین شده؛

  اطالع رسانی آخرین رویدادها و اخبار امنیت از طریق گروه های شبکه اجتماعی داخل سازمان؛

  برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با سیستم مدیریت امنیت اطالعات.
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 بورس منطقه ای یزد در س�ال 1383 با حضور 6 شرکت کارگزاری و عملکردی که حاکی از معامله 28 میلیون سهم به ارزش 163 
میلیارد ریال بود، ش�روع به فعالیت کرد� حجم معامالت این بورس از ابتدای سال 1401 تا انتهای دی ماه، به 13،281 میلیون سهم 
به ارزش 105،624 میلیارد ریال رسیده است، شایان ذکر است که حجم معامالت نیز در سال های 1399 تا 1400 به ترتیب 20،751 
و 16،282 میلیون سهم بوده است� چنین رشد بی سابقه ای موجب ارتقاء جایگاه این بورس منطقه ای از رتبه بیستم در سال های 

نخست فعالیت خود به رتبه سوم پس از کالن شهرهای کشور در سال های اخیر شده است�
آمار ورود س�هامداران از بدو تأسیس بورس منطقه ای یزد )مهرماه 1383( تاکنون 582،914 نفر بوده است که 14،019 نفر از این 

افراد از ابتدای سال جاری اقدام به دریافت کد بورسی کرده اند�
بورس منطقه ای یزد که در ابتدا با 6 کارگزاری فعالیت خود را آغاز کرده بود، هم اکنون به 35 کارگزار فعال، 64 ایستگاه معامالتی، 

معرفی فعاالن بازار سرمايه

معرفی تاالر بورس منطقه ای یزد
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آنالین گروهی و دفتر پذیرش جهت رفاه بیش�تر سهامداران توسعه پیدا کرده است که عبارت اند  از 9 تاالر اختصاصی متعلق به 
کارگزاری های ایساتیس پویا )اولین کارگزاری که دفتر مرکزی آن در استان یزد است و در شهرستان های میبد، اردکان، ابرکوه، 
بافق نیز شعبه دارد(، کارگزاری های مفید، آگاه، مبین سرمایه، سپهر باستان و بهین پویا که در نقاط مختلف شهر تأسیس شده اند� 
همچنین کارگزاری های مذکور و آرمان تدبیر نقش جهان، سرمایه گذاری ملی، بانک تجارت، بانک صادرات، بانک توسعه صادرات، 
بانک سپه، بانک کشاورزی، تدبیرگران فردا، آپادانا، دنیای نوین و امین سهم به صورت شعبه و کارگزاری های آتیه، بانک سامان، 

توانا، ارزش آفرین  الوند و مهر اقتصاد ایرانیان به صورت آنالین گروهی و همچنین دفتر پذیرش مشغول به فعالیت هستند�
بورس منطقه ای یزد در راس�تای آموزش و فرهنگ س�ازی نیز فعالیت های مختلفی انجام داده اس�ت که از جمله آنها می توان به 
برگزاری دوره های آموزشی به صورت حضوری یا وبیناری برای عموم مردم به ویژه دانش آموزان، دانشجویان و کارکنان ادارات و 
مؤسسات دولتی اشاره کرد� به طور مثال در 10 ماهه سال جاری در استان یزد تعداد 10،400 نفرساعت با بورس و نحوه سرمایه گذاری 

آشنا شده اند و تعداد 500 نفر هم در کارگاه های آموزشی که مختص کارکنان بانک ها و ادارات دولتی بوده، شرکت کرده اند�
این بورس منطقه ای در این مدت زمینه پذیرش ش�رکت های جدید صنعتی را نیز در بازار سرمایه فراهم ساخته است، زیرا یکی 
از رس�الت های خود را ساماندهی بازار اولیه در سطح این استان و تالش در جهت جذب و پذیرش این شرکت ها در بازار سرمایه و 

افزایش سطح مشارکت و سرمایه گذاری مردم در این بازار می داند�
 تعداد شرکت های پذیرش شده از این استان در تابلوهای بورس تهران و فرابورس ایران زیاد هستند و می توان در این خصوص به 
شرکت های معادن چادرملو، معادن بافق، جوشکاب یزد، ذغال سنگ نگین طبس، فرآورده های نسوز پارس، سرامیک های صنعتی 
اردکان، کابل های شهید قندی، فوالد آلیاژی ایران، فوالد ارفع، الستیک یزد، خدمات فنی فوالد، سرمایه گذاری ایساتیس پویا، 

صنایع فوالد آلیاژی یزد ، سرمایه گذاری استان یزد، پشم بافی افشار یزد، فوالد غدیر ایرانیان و فرانسوز یزد اشاره کرد�



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
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اصول چهارچوب اشتهای ریسک مؤثر

 چکیده

ب��ا توجه به آنکه هر سیس��تم مالی جهانی از یک نظام نظارتی بهره می برد، در این مقاله به بررس��ی یک��ی از نهادهای نظارت بر 

سیس��تم مالی جهانی یعنی نهاد بین المللی »هیئت ثبات مالی«، پرداخته شده و توصیه ها و رهنمودهای ارائه شده توسط این هیئت، 

شامل اعضایی از کش��ورهای گروه 20، مجمع ثبات مالی و کمیسیون اروپا که در سال 2009 از سوی بانک تسویه بین المللی تأسیس 

ش��ده است، مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی این هیئت، تقویت سیستم مالی و حفظ ثبات مالی از طریق نظارت مستمر و ارائه 

توصیه های سیاستی مرتبط و همچنین همکاری با مقامات مالی کشورهای عضو است. این مقاله، ترجمه ای از سند منتشره توسط این 

هیئت اس��ت که به بررسی عناصر اصلی چهارچوب اشتهای ریس��ک مؤثر به منظور بهبود نظارت بر مؤسسات مالی می پردازد. به طور 

خالصه، این سند در پاس��خ به انتظارات ذینفعان برای بهبود مدیریت ریسک، تعاریف، اصول، نقش ها و مسئولیت های ارکان راهبری 

شرکتی در مؤسسات مالی به منظور دستیابی به اهداف نظارتی تهیه شده است. شایان ذکر است، این نظارت به بیمه گران، بورس های 

اوراق بهادار و سایر مؤسسات غیربانکی نیز مربوط است.

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

     عباس محمدی 

کارشناس ارشد حسابداری

مهسا جعفرپور                                                                                                                          
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نـخـســـتـیـن رســانـه
55بـازار ســرمـایـه ایـران

مقدمه
افزایش اثربخش��ی نظارت های مالی، جزء کلی��دی چهارچوب هیئت 

ثبات مالی1  است که از س��وی رهبران گروه 20 به منظور کاهش خطر 

اخاقی مؤسسات مالی مهم از نظر سیس��تمی2 مورد تأیید قرار گرفته 

است. به همین دلیل، انتظارات نظارتی برای مدیریت ریسک، به ویژه 

در این مؤسس��ات در حال افزایش اس��ت. در گزارش پیش��رفت هیئت 

ثبات مالی در اکتبر 2011 که در مورد تقویت نظارت مطرح شده است، 

چهارچوب های اشتهای ریس��ک مؤثر که هم توسط مؤسسات مالی و 

هم توسط ناظرین قابل اجرا و اندازه گیری باشند، هنوز به طور گسترده 

مورد پذیرش قرار گرفته اند. در این گزارش، این نتیجه نیز بیان شده که 

گسترش چهارچوب اشتهای ریسک مؤثر، برای مؤسسات مالی و ناظرین 

مهم اس��ت و باید مورد توجه هر دو گروه قرار گی��رد. در گزارش مذکور، 

توصیه شده است که ناظرین انتظارات از یک چهارچوب اشتهای ریسک 

»خوب« و چگونگی نظارت بر آن را مورد بحث و گفتگو قرار دهند.

در پرتو این یافته ها، هیئت ثبات مالی بررسی هم پیشگان بر حاکمیت 

ریسک را آغاز نمود که در فوریه 2013 اولین نسخه این بررسی منتشر 

شد. بر اساس یافته های این بررسی، پنج توصیه به مرحله عمل رسید، 

یکی از آنها از هیئت ثبات مالی خواست که رهنمودی در خصوص عناصر 

اصلی چهارچوب اشتهای ریس��ک مؤثر را با مشارکت تدوین کنندگان 

اس��تاندارد، تهی��ه نمای��د. همچنین، در ای��ن گزارش ب��ه هیئت ثبات 

مالی توصیه ش��د که تعاریف رایجی را از اصطاحاِت استفاده شده در 

چهارچوب اشتهای ریسک ارائه نماید تا ارتباط بین ناظرین و مؤسسات 

مالی را همانند درون مؤسسات مالی تسهیل کند.

اصول هیئت ثبات مالی، عناصر اصلی را برای:

1- چهارچوب اشتهای ریسک مؤثر

2- بیانیه اشتهای ریسک مؤثر

3- حدود ریسک

۴- تعری��ف نقش ها و مس��ئولیت های هیئ��ت مدیره و مدیریت ارش��د 

مشخص می کند.

این اص��ول قصد دارد نظ��ارت بر این مؤسس��ات را افزای��ش دهد، اما 

برای نظارت بر مؤسس��ات مالی و گروه های عام تر، ش��امل بیمه گران، 

بورس های اوراق بهادار و سایر مؤسس��ات غیربانکی نیز مربوط است. 

برای مؤسس��ات مالی غیرمهم به لحاظ سیستمی، ناظرین و مؤسسات 

مالی می توانند این اصول را به گونه ای مناسب اعمال کنند به طوری که 

چهارچوب اش��تهای ریس��ک متناس��ب با ماهیت، دامنه و پیچیدگی 

فعالیت های آن مؤسسات مالی تدوین شود.

یک چهارچوب اش��تهای ریسک مناسب باید ظرفیت ریسک، اشتهای 

ریس��ک، حدود ریسک و نمایه ریسک را که برای کسب و کار و اشخاص 

حقوق��ی مربوط فراه��م نمای��د. ش��رکت های فرعی گروه ه��ا، به طور 

خاص این مؤسسات، باید بیانیه اش��تهای ریسکی داشته باشند که با 

چهارچوب اشتهای ریسک در س��طح مؤسسه و اشتهای ریسک سطح 

باالتر )مؤسسات باالدستی( سازگار باشد. عناصر چهارچوب اشتهای 

ریسک باید در سطح کسب و کار و شخصیت حقوقی به نحوی به کار برده 

شوند که متناسب با اندازه آسیب پذیری، پیچیدگی و اهمیت ریسک ها 

باش��د. همچنین، اهمیت باید از سوی مؤسس��ات مالی تعیین شود و 

متناسب با ارزیابی های داخلی آنها از اشتهای ریسک، ظرفیت ریسک، 

نمایه ریسک و با در نظر گرفتن سرمایه، نقدینگی و سود در سطح واحد 

انتفاعی، با ناظرین مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

اصول هیئت ثبات مالی در س��طح باال قرار گرفته است تا به مؤسسات 

مال��ی اجازه دهد چهارچوب اش��تهای ریس��ک مؤث��ری را ایجاد کنند 

که به طور خاص مربوط به مؤسس��ه بوده و بازتابی از مدل کس��ب و کار 

سازمان باشد. همچنین، مؤسسات مالی را قادر سازد با محیط قانونی 

و اقتصادِی در ح��ال تغییر به منظ��ور مدیریت انواع جدید ریس��ک ها 

سازگار شوند. سازماندهی چهارچوب اشتهای ریسک مؤثر، به تقویت 

فرهنگ قوی در رویارویی با ریسک در مؤسسات مالی کمک می کند که 

به نوبه خود برای مدیریت ریسک صحیح، حیاتی است. فرهنگ سالم 

رویارویی با ریسک، محیطی سودمند را فراهم می کند تا اطمینان دهد 

ریس��ک های در حال ظهور که اثر بااهمیت بر مؤسسه مالی دارد و هر 

فعالیت پذیرش ریس��کی فراتر از اشتهای ریس��ک مؤسسه، شناسایی 

می شود، مورد توجه قرار می گیرد و به موقع با آن برخورد می شود.

ناظرین همچنین بای��د اقداماتی را انجام دهند ت��ا اطمینان یابند که 

مؤسس��ات مالی، این اصول را رعایت می کنند و باید با مؤسسات مالی 

در مورد تغییرات چهارچوب اشتهای ریسک آنها، نقض حدود ریسک، 

انحرافات قابل ماحظه از بیانیه اشتهای ریسک مصوب و هرگونه ریسک 

بااهمیت که چهارچوب اش��تهای ریس��ک به اندازه کافی به آنها اشاره 

نکرده اس��ت، به طور منظم بحث و تبادل نظر کنند. در مورد گروه های 

بین المللی، چهارچوب اشتهای ریس��ک باید به صورت روزمره از سوی 

ناظرین، شامل کالج های نظارتی، مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد.

تعاریف مهم
تعاریف برای واژگان کلیدی استفاده شده در چهارچوب های اشتهای 

ریس��ک، اغلب در حوزه های قضایی مختلف و حتی در بین مؤسسات 

مالی، متفاوت اس��ت. اصطاح »چهارچوب اشتهای ریسک« و عناصر 

منفرد آن ممکن است در هر بخش صنعت، معانی متفاوتی داشته باشند. 

برای اهداف این اصول، تعاریف زیر استفاده می شود که قصد آن، ایجاد 

یک نام گذاری مش��ترک برای ناظرین و مؤسسات مالی جهت تسهیل 
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بحث در مورد اشتهای ریسک است.

چهارچ��وب اش��تهای ریس��ک: رویکردی کلی ش��امل سیاست ها، 

فرآیندها، کنترل ها و سیستم هایی است که از طریق آن، سطح اشتهای 

ریسک تعیین ش��ده، مورد گفتگو قرار گرفته و پایش می گردد و شامل 

یک بیانیه اش��تهای ریس��ک، حدود ریس��ک و طرح کلی از نقش ها و 

مس��ئولیت های افرادی اس��ت که بر پیاده س��ازی و پایش چهارچوب 

اش��تهای ریس��ک نظارت می کنند. چهارچوب اش��تهای ریسک باید 

ریسک های مهم برای مؤسسه اعتباری و همچنین برای اعتبار و شهرت 

آن در برابر بیمه گذاران، سپرده گذاران، س��رمایه گذاران و مشتریان را 

بررسی کند. ش��ایان ذکر است، چهارچوب اش��تهای ریسک با راهبرد 

مؤسسه هم راستا است.

بیانیه اش��تهای ریس��ک: نوش��تاری به شکل کتبی از س��طح کلی و 

انواع ریس��کی که یک مؤسسه مالی برای دس��تیابی به اهداف تجاری 

خود، مایل به پذیرش و یا اجتناب از آن اس��ت. شامل بیانیه های کیفی 

و معیارهای کّمی اس��ت که نس��بت به سودآوری، س��رمایه و معیارهای 

ریس��ک، نقدینگی و دیگر معیارهای مرتبط، بیان می شود. همچنین، 

به منظور کّمی کردن ریسک هایی مانند ریسک شهرت و رفتار حرفه ای 

و نیز پولشویی و اقدامات غیراخاقی، باید مشکات پیش آمده را بیشتر 

مورد توجه قرار دهد.

ظرفیت ریسک: حداکثر سطح ریسکی که مؤسسه مالی می تواند با 

توجه به سطح فعلی منابع خود قبل از نقض حدوِد تعیین شده در سرمایه 

نظارتی و نیازهای نقدینگی، محیط عملیاتی )مانند زیرس��اخت فنی، 

قابلیت های مدیریت ریس��ک، تخصص(، تعهدات و همچنین از منظر 

رفتار با سپرده گذاران، بیمه گذاران، سهامداران، سرمایه گذاران با درآمد 

ثابت و نیز سایر مشتریان و ذی نفعان بپذیرد.

اشتهای ریس��ک3 : سطح کلی و انواع ریسکی که مؤسسه مالی مایل 

است در ظرفیت ریسک خود، برای دستیابی به اهداف راهبردی و برنامه 

تجاری خود بپذیرد.

حدود ریسک: معیارهای کّمی بر اساس مفروضات آینده نگر که بیانیه 

اش��تهای ریسک کلی مؤسس��ه مالی )مانند اندازه زیان یا رویدادهای 

منفی( را به کسب و کار، اشخاص حقوقی به عنوان طبقات ریسک خاص 

و مربوط، نقاط تمرکز و در صورت لزوم سایر سطوح، اختصاص می دهد.

نمایه ریس��ک: ارزیابی زمان��ی از ناخالص و در ص��ورت لزوم، خالص 

آسیب پذیری از ریسک مؤسسه مالی )پس از در نظر گرفتن محافظ ها( 

در داخل و در هر طبقه ریسک مربوط بر اساس مفروضات آینده نگر.

۱-اصول چهارچوب اشتهای ریسک
توسعه و استقرار یک چهارچوب اشتهای ریسک مؤثر، یک فرآیند مستمر 

و تکاملی است که مستلزم گفتگوی مداوم در تمام بخش های مؤسسه 

مالی برای دس��تیابی به توافق جهت حمایت از آن اس��ت. چهارچوب 

اشتهای ریسک، نمایه ریسک مؤسسه مالی را تعیین می کند و بخشی 

از فرآیند توس��عه و پیاده س��ازی راهبرد مؤسس��ه و تعیین ریسک های 

پذیرفته ش��ده در رابطه با ظرفیت ریسک مؤسس��ه است. برای اهداف 

این اصول، چهارچوب اشتهای ریسک شامل فرآیندهایی برای استقرار 

راهبرد، توسعه طرح کسب و کار، مدل ها و سیستم ها برای اندازه گیری 

و تجمیع ریسک ها نمی ش��ود. چهارچوب اشتهای ریسک باید با طرح 

کسب و کار، توسعه راهبرد، برنامه ریزی سرمایه و طرح های جبران خدمت 

مؤسسه مالی همسو باش��د. یک چهارچوب اشتهای ریسک مؤثر باید 

س��اختار مشترک و معیارهای قابل مقایس��ه در سراسر مؤسسه مالی را 

برای مدیریت ارش��د و هیئت مدیره جهت تبادل  نظ��ر، درک و ارزیابی 

انواع ریس��کی که آنها می خواهند بپذیرند، فراهم کند. این چهارچوب 

به صراحت مرزهایی را تعریف می کند که انتظار می رود مدیریت هنگام 

پیگیری راهبردهای کسب و کار مؤسسه به آن عمل کند. مؤسسات مالی 

که چهارچوب اش��تهای ریس��ک را به طور مؤثر اجرا می کنند، آن را در 

فرآیند تصمیم گیری و در مدیریت ریسک در سطح مؤسسه گنجانده اند 

و نیز بر اساس ساختار آن تبادل نظر می کنند و آن را در سراسر سازمان 

)از باال به پایین( ارتقا می دهند. مؤسسات مالی و ناظرین باید بررسی 

کنند که ریس��ک پذیری باال به پایین با دیدگاه پایین به باال برای نمونه 

نظرس��نجی های کارکنان، بررسی های مس��تقل و گزارشگری داخلی 

منطبق باشد.

ارزیاب��ی نمایه ریس��ک تجمیعی در مؤسس��ه مالی در برابر اش��تهای 

ریس��ک آن، باید فرآیندی مداوم باشد. اجرای یک چهارچوب اشتهای 

ریسک مؤثر نیازمند ترکیب مناسبی از سیاست ها، فرآیندها، کنترل ها، 

سیس��تم ها و رویه ها برای دس��تیابی به مجموعه ای از اهداف اس��ت. 

چهارچوب اشتهای ریسک باید ظرفیت ریسک، اشتهای ریسک، حدود 

ریسک و نمایه ریسک را که برای کسب و کار و اشخاص حقوقی در نظر 

گرفته می شود، در چهارچوب گروه با لحاظ کردن ارتباط بین اشخاص 

حقوقی )برای نمونه در مورد اش��تراک گذاری ریسک یا دیگر ارتباطات 

متقاب��ل(۴  امکان پذیر س��ازد. به این ترتیب، یک چهارچوب اش��تهای 

ریس��ک کارآمد و مؤثر باید با توس��عه فناوری اطاعات و سیس��تم های 
اطاعات مدیریت در مؤسسات مالی به طور دقیق مرتبط شود. ۵

ناظرین باید منعطف باشند و مهارت ها، تجربه و دانش خود از مؤسسات 

مالی را در ارزیابی کفایت چهارچوب اش��تهای ریس��ک به کار گیرند. 

ناظرین باید کیفیت یک چهارچوب اش��تهای ریسک خاص را ارزیابی 

کنند. به عنوان مثال، از طریق گفتگو با هیئت مدیره و مدیریت ارش��د 

درباره اینکه چگونه راهبرد کس��ب و کار مؤسس��ه مال��ی به چهارچوب 
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اشتهای ریس��ک آن مربوط می شود، همچنین چگونه اشتهای ریسک 

بر تصمیمات مؤسسه اثر داش��ته است. این امر شامل بررسی مطالب، 

مانند اس��ناد برنامه ریزی و راهبرد و گزارش های هیئت مدیره در زمینه 

نحوه تعیین، اجرا و نظارت بر اشتهای ریسک است تا اطمینان حاصل 

شود که پذیرش ریسک در راستای بیانیه اشتهای ریسک تصویب شده 

از سوی هیئت مدیره می باشد.

1-1- چهارچوب اشتهای ریسک مؤثر باید:

الف( فرآیندی را برای بحث و گفتگو درباره چهارچوب اشتهای ریسک 

در داخل و سرتاسر مؤسس��ه مالی و همچنین برای به اشتراک گذاری 

اطاع��ات غیرمحرمان��ه ب��ا ذی نفع��ان بیرون��ی )مانند س��هامداران، 

سپرده گذاران، سرمایه گذاران با درآمد ثابت( ایجاد کند.

ب( به واسطه، رهبری هیئت مدیره، از باال به پایین و به واسطه مشارکت 

مدیریت در تمامی س��طوح، از پایین به باال هدایت ش��ود و در سرتاسر 

مؤسسه مالی گنجانده و درک گردد.

پ( جانمایی اشتهای ریسک در فرهنگ ریسک مؤسسه مالی را تسهیل 

کند.

ت( فرصت ها را برای پذیرش ریسک ارزیابی کند و به عنوان دفاعی در 

برابر پذیرش ریسک بیش از حد عمل نماید.

ث( اج��ازه دهد بیانیه اش��تهای ریس��ک به عنوان ابزاری ب��رای ترویج 

بحث های سالم و قوی درباره ریس��ک و به عنوان مبنایی استفاده شود 

که بر اساس آن، کارکردهای هیئت مدیره، مدیریت ریسک و حسابرس 

داخلی بتواند به طور مؤثر و قابل اعتماد مورد بحث قرار گیرد و توصیه ها 

و تصمیم های مدیریت را به چالش بکشد.

ج( با تغییرات کسب و کار و شرایط بازار سازگار باشد، به طوری که مشروط 

به تصویب مدیریت ارشد و هیئت مدیره، امکان تحقق فرصت هایی که 

مس��تلزم افزایش حد ریسک یک کس��ب و کار یا شخص حقوقی است، 

فراهم ش��ود، در حالی که در محدوده اش��تهای ریس��ِک توافق شده در 
سطح مؤسسه باقی بماند. ۶

چ( فعالیت ها، عملیات و سیس��تم های مؤسسه مالی را که در محدوده 

ریسک آن قرار می گیرند، اما خارج از کنترل مستقیم آن هستند )شامل 

ش��رکت های فرعی و تأمین کنندگان( با برون سپاری به اشخاص ثالث 

پوشش دهد.

ح( منطبق با اصول این سند باشد.

2- بیانیه اشتهای ریسک
بیانیه اشتهای ریسک باید به راحتی قابل بحث و گفتگو بوده و درک آن 

برای همه ذی نفعان آسان باشد. باید مستقیما ً با راهبرد مؤسسه مالی 

مرتبط باشد، با ریسک های مهم مؤسس��ه در بازار عادی و بحران زده و 

شرایط اقتصاد کان۷  رو به رو ش��ود و با ایجاد حدود کّمی و بیانیه های 

کیفی، مرزها و انتظارات شفافی را تعیین کند. این بیانیه باید معیارهای 

کّم��ی زیان یا پیامدهای منف��ی را تعیین کند، به طوری ک��ه بتوان آنها 

را تجمیع و تفکیک کرد. این معیارها ممکن اس��ت در ارتباط با س��ود، 

سرمایه، نقدینگِی در معرض ریسک یا سایر سنجه های مناسب، مطرح 

ش��وند )مانند رش��د و نوس��ان پذیری(. بیانیه های کیف��ی باید مکمل 

معیارهای کّمی باش��ند، برای رویکرد ریس��ک پذیری مؤسس��ه مالی، 

آهنگی کل��ی را تنظیم کنن��د و انگیزه های پذیرش یا اجتن��اب از انواع 

خاصی از ریسک ها، محصوالت، آسیب پذیری های کشوری/منطقه ای/ 

یا س��ایر طبقه بندی ها را به وضوح بیان نمایند. تعیین اشتهای ریسک 

در سطح مؤسسه اولین گام است؛ اشتهای ریسک تجمیع شده باید به 

خطوط کسب و کار مؤسسه مالی، اشخاص حقوقی مرتبط و سایر سطوح 

در صورت لزوم، در راستای برنامه های راهبردی و تجاری مؤسسه، ارائه 

شود. این امر مستلزم قضاوت بوده و به ورود داده ها و فرمان ها از پایین 

به باال و همچنین از باال به پایین نیاز دارد.

نمونه ای از بیانیه اشتهای ریسک، بیانیه خاصه ای است که برای تمام 

ذی نفعان به آسانی قابل درک بوده و به سطوح و انواع ریسکی می پردازد 

که مؤسسه مالی تمایل دارد برای رسیدن به اهداف تجاری خود بپذیرد. 

اش��تهای ریسک ممکن اس��ت لزومًا در یک س��ند واحد بیان نشود، با 

این حال روش��ی که بیان می شود و شیوه ای که طی آن، چند سند یک 

کلیت منسجم را تش��کیل می دهند باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد 

تا اطمینان حاصل ش��ود که هیئت مدیره یک دید جامع، اما فش��رده و 

سهل الوصول، از اشتهای ریسک مؤسسه مالی به دست می آورد.

2-1- بیانیه اشتهای ریسک مؤثر باید:

الف( شامل اطاعات پیش��ینه اصلی و مفروضاتی باشد که برنامه های 

راهبردی و تجاری مؤسسه مالی را پس از تصویب، اطاع رسانی کند.

ب( به برنامه های راهبردی، س��رمایه ای و مالی کوتاه مدت و بلندمدت 

مؤسسه و نیز برنامه های جبران خدمت آن مرتبط باشد.

پ( مقدار ریسکی را که مؤسسه مالی برای دستیابی به طرح کسب و کار 

و اه��داف راهب��ردی خود ب��ا در نظر گرفت��ن منافع مش��تریان )مانند 

سپرده گذاران و بیمه گذاران( و وظیفه امانتداری نسبت به سهامداران، 

همچنین با توجه به سرمایه و سایر الزامات نظارتی، آمادگی پذیرش آن 

را دارد، تعیین کند.

ت( برای هر ریسک مهم، حداکثر سطح ریسکی را که مؤسسه مالی بر 

اساس اشتهای ریسک کلی، ظرفیت ریسک و نمایه ریسک خود، در آن 

سطح تمایل به فعالیت دارد، تعیین  کند.
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ث( شامل معیارهای کّمی باش��د که می تواند حدود ریسک قابل اجرا 

برای کس��ب و کار و اش��خاص حقوقی تابعه را که در سطح گروه قابلیت 

تعیین دارد، تفکیک و تجمیع کند تا امکان اندازه گیری نمایه ریس��ک 

در برابر اشتهای ریسک و ظرفیت ریسک فراهم شود.

ج( شامل بیانیه های کیفی باشد که انگیزه ها برای پذیرش یا اجتناب از 

انواع خاصی از ریسک از جمله ریسک شهرت و سایر ریسک های رفتاری 

در بازارهای خرده فروشی و عمده فروشی را آشکارا مطرح کرده و نوعی 

از مرزها یا شاخص ها )برای نمونه، معیارهای غیرکّمی( را تعیین نماید 

تا نظارت بر این ریسک ها را امکان پذیر سازد.

چ( اطمین��ان دهد ک��ه راهبرد و حدود ریس��ک هر خط کس��ب و کار و 

ش��خصیت حقوقی، در صورت لزوم، با بیانیه اشتهای ریسک در سطح 

مؤسسه هم راستا است.

ح( آینده نگر باش��د و در صورت امکان، در معرض آزمون بحران و تحلیل 

سناریو قرار بگیرد تا اطمینان حاصل شود که مؤسسه مالی این درک را 

دارد که چه رویدادهایی ممکن است مؤسسه مالی را از سطح اشتهای 

ریسک و یا ظرفیت ریسک خود خارج کند.

۳- حدود ریسک
برای هدف ریسک پذیری، حدود ریس��ک، طرح کردن بیانیه اشتهای 

ریس��ک مؤسس��ات مالی در سطح کس��ب و کار، ش��خصیت حقوقی، 

طبقات ریس��ک خ��اص، نقاط تمرک��ز و در صورت لزوم، س��طوح دیگر 

است. به منظور تسهیل نظارت و گزارش��گری مؤثر، حدود ریسک باید 

مشخص و حس��اس به ش��کل پرتفوی های واقعی، قابل اندازه گیری8 ، 

مبتنی بر تناوب، قابل گزارش و بر اس��اس مفروضات آینده نگر باشند. 

داشتن حدود ریس��کی که قابل اندازه گیری هس��تند می تواند از فراتر 

رفتن ناآگاهانه یک مؤسسه مالی از ظرفیت ریسک خود به دلیل تغییر 

در ش��رایط بازار جلوگیری کند و دفاعی مؤثر را در برابر پذیرش ریسک 

بیش از حد به عمل آورد. در تعیین حدود ریس��ک، مؤسس��ه مالی باید 

تعامل بین ریس��ک ها در داخل و بین خطوط کسب و کار و اثر همبسته 

یا ترکیبی آنها بر آس��یب پذیری ها و خروجی ه��ا را در نظر بگیرد. به این 

ترتیب، آزمون بحران باید در س��طح مؤسسه و همچنین برای اشخاص 

حقوقی و ریسک های خاص انجام شود. تعداد حدود انتخاب شده باید 

بین جامعیت و هزینه های نظارت و اثربخشی، موازنه برقرار کند.

3-1- حدود ریسک باید:

الف( در س��طحی تعیین شود تا پذیرش ریس��ک در محدوده اشتهای 

ریس��ک قرار گیرد. باید اثر هر رویدادی که حد ریسک را نقض می کند 

و نیز اثر احتمال تحقق هر ریس��ک بااهمیت بر منافع مشتریان )مانند 

سپرده گذاران و بیمه گذاران(، سهامداران و همچنین بر سرمایه و سایر 

الزامات نظارتی، در نظر گرفته شود.

ب( برای کسب و کار و اشخاص حقوقی تعیین شود و به طور کلی نسبت 

به سودآوری، سرمایه، نقدینگی یا سایر معیارهای مربوط )مانند رشد و 

نوسان پذیری( بیان شود.

پ( شامل نقاط تمرکز ریسک بااهمیت در سطح مؤسسه یا گروه، خط 

کسب و کار و ش��خصیت حقوقی، درجایی که مربوط است، باشد )برای 

نمونه، طرف مقابل، صنعت، کشور/ منطقه، نوع وثیقه، محصول(.

ت( اگرچه به بهترین ش��یوه ها و معیارهای بازار ارجاع داده می ش��ود، 

نباید به طور سخت گیرانه مبتنی بر مقایسه با هم پیشگان یا نکول حدود 

نظارتی باشد.

ث( بیش از حد پیچیده، مبهم یا ذهنی نباشد.

ج( به طور منظم بر آن نظارت شود.

4- نقش ها و مسئولیت ها
هیئت مدیره ها9  باید چهارچوب اش��تهای ریس��ک در س��طح مؤسسه 

را تعیین کنند و بیانیه اش��تهای ریس��ک را که با همکاری مدیرعامل، 

مدیر ارشد ریسک و مدیر ارشد مالی تهیه شده است، تصویب نمایند. 

مدیرعامل، مدیر ارشد ریسک و مدیر ارشد مالی، انتظارات را به اهداف 

و الزاماتی برای کس��ب و کار و اش��خاص حقوقی جه��ت پیروی تبدیل 

می کنند10 . ارزیابی مستقل چهارچوب اشتهای ریسک مؤسسه مالی 

)به عنوان نمونه، توسط حسابرس داخلی، حسابرس مستقل و یا سایر 

اشخاص ثالث مستقل( برای نظارت مستمر بر طراحی و اثربخشی کلی 

کنترل های داخلی، مدیریت ریس��ک و راهبری ریسک مؤسسه مالی، 

حیاتی است. استحکام روابط بین هیئت مدیره، مدیرعامل، مدیر ارشد 

ریسک، مدیر ارشد مالی، کسب و کار و حسابرس داخلی، نقش ابزاری 

را در اثربخشی چهارچوب اشتهای ریسک ایفا می کند. به این ترتیب، 

وظایف و مس��ئولیت های متمای��ز برای هر یک از این س��طوح راهبری 

ضروری است. مؤسس��ات مالی باید نقش ها و مسئولیت های دقیق را 

مطابق با س��اختار س��ازمانی خود اختصاص دهند، اما وظایف نظارت 

و کنترل )که معمواًل توس��ط مدیرعامل، مدیر ارشد ریسک، مدیر ارشد 

مالی، مدیران در سطح کسب و کار و حسابرس داخلی انجام می شود( 

همیشه باید نقش اصلی را ایفا کند.

برخی از مؤسس��ات مالی، مدیریت ارش��د را ملزم می کنن��د که بیانیه 

اشتهای ریسک را پس از دریافت و ماحظه آن به صورت رسمی از سوی 

هیئ��ت مدیره، تصویب کند. با این حال، هیئ��ت مدیره هایی که بیانیه 

اش��تهای ریس��ک را تصویب می کنند، در قیاس با زمانی که این بیانیه 

دریافت و ماحظه می ش��ود، تمایل به درک س��طح باالتری از اشتهای 
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ریس��ک مؤسس��ه مالی دارند. در صورت لزوم، ناظرین باید تصویب یا 

لح��اظ کردن نق��ش هیئت مدیره در تصویب بیانیه اش��تهای ریس��ک 

مؤسسه مالی را پیگیری کنند. به عنوان نمونه، با بررسی صورتجلسه های 

هیئت مدیره یا از طریق بحث با هیئت مدیره و مدیریت، اطمینان یابند 

ک��ه هیئت مدیره صرفا ً ب��ه تصویِب بدون بررس��ِی توصیه های مدیریت 

نمی پ��ردازد. همچنین، هیئت مدیره باید خود را متقاعد کند که حدود 

ریسک در بیانیه اشتهای ریسک، به طور مناسب در طرح های کسب و کار 

راهبردی و حدود ریس��ک خاص )مانند آس��یب پذیری از ریس��ک بازار 

و اعتب��اری( منعکس می ش��ود. ناظرین باید ش��واهدی را در اس��ناد و 

صورتجلسه های هیئت مدیره، اسناد بیانیه اشتهای ریسک، معیارها و 

نیز در گزارشگری و سایر فعالیت های انجام شده جستجو کنند که نشان 

می دهد هیئت مدیره نحوه تفس��یر و اعمال اش��تهای ریسک و حدود 

ریسک توسط مدیریت را درک می کند.

4-1- هیئت مدیره باید:

الف( چهارچوب اش��تهای ریس��ک مؤسس��ه مال��ی را که ب��ا همکاری 

مدیرعامل، مدیر ارشد ریسک و مدیر ارشد مالی تهیه شده است، تصویب 

کند و از س��ازگاری آن با راهبردهای کوتاه مدت و بلندمدت مؤسس��ه، 

طرح های کسب و کار و سرمایه، ظرفیت ریسک و همچنین برنامه های 

جبران خدمات اطمینان حاصل نماید.

ب( مدیرعامل و سایر مدیران ارشد را در قبال درستی چهارچوب اشتهای 

ریس��ک، از جمله شناس��ایی به موقع، مدیریت و توج��ه به نقض حدود 

ریسک و آسیب پذیری از ریسک بااهمیت، پاسخگو نگه دارد.

پ( اطمینان یابد که طرح های کس��ب و کار س��االنه مطابق با اشتهای 

ریسک مصوب ش��ده است و مش��وق ها و بازدارنده ها به منظور تسهیل 

پایبندی به اش��تهای ریس��ک، در برنامه های جبران خدمت گنجانده 

می شوند.

ت( ارزیابی اش��تهای ریس��ک را در بحث و گفتگو های راهبردی خود 

از جمله تصمیم��ات در م��ورد ادغام ها، تحصیل ها و رش��د در خطوط 

کسب و کار یا محصوالت لحاظ کند.

ث( نمایه ریسک واقعی و حدود ریسک را با سطوح موردتوافق )به عنوان 

نمونه، بر اس��اس س��طح کس��ب و کار، ش��خصیت حقوقی، محصول، 

طبقه بندی ریس��ک(، از جمله معیارهای کیفی ریسک رفتاری، به طور 

منظم بررسی و نظارت کنند.

ج( در نظرات به این اطمینان دست پیدا کند که اقدام مناسب در مورد 

»نقض پیمان ها و تعهدات« در حدود ریسک انجام می شود.

چ( از مدیریت ارشد در مورد فعالیت های خارج از بیانیه اشتهای ریسک 

مصوب هیئت مدیره، در صورت وجود، سؤال بپرسد.

ح( ارزیابی مستقلی را )از طریق ارزیابان داخلی، اشخاص ثالث یا هر 

دو( از طراحی و اثربخشی چهارچوب اشتهای ریسک و همسویی آن با 

انتظارات نظارتی به دست آورد.

خ( خود را قانع سازد که سازوکارهایی وجود دارد که می تواند اطمینان 

دهد مدیریت ارش��د به منظور مدیریت مؤثر و در ص��ورت لزوم، کاهش 

آسیب پذیری ریسک های نامطلوب بااهمیت، به ویژه آنهایی که نزدیک 

یا فراتر از بیانیه اشتهای ریسک هستند، اقدام به موقع انجام می دهد.

د( تصمیمات مربوط به ایجاد و نظارت مس��تمر بر اش��تهای ریس��ک و 

همچنین تغییرات بااهمیت در سطوح اشتهای ریسک فعلی یا انتظارات 

نظارتی در مورد آن را با ناظرین به بحث و گفتگو بگذارد.

ذ( اطمینان یابد که منابع و افراد متخصص کافی به مدیریت ریسک و 

واحد حسابرسی داخلی اختصاص داده می شود تا این اطمینان  برای 

هیئت مدیره و مدیریت ارش��د فراهم گردد که در چهارچوب اش��تهای 

ریس��ِک مصوب عمل می شود، از جمله استفاده از اشخاص ثالث برای 

تکمیل منابع موجود در صورت لزوم.

ر( اطمینان یابد که مدیریت ریسک، توسط فناوری اطاعات و سیستم 

اطاع��ات مدیری��ت کافی و قدرتمند پش��تیبانی می ش��ود ت��ا امکان 

شناسایی، اندازه گیری، ارزیابی و گزارشگری ریسک، به موقع و به نحو 

صحیح انجام شود.

4-2- مدیرعامل باید:

الف( یک اشتهای ریسک مناسب را برای مؤسسه مالی )با همکاری مدیر 

ارش��د ریسک و مدیر ارشد مالی( که مطابق با راهبردهای کوتاه مدت و 

بلندمدت مؤسس��ه، طرح های کسب و کار و س��رمایه، ظرفیت ریسک و 

همچنین برنامه های جبران خدمت و همسو با انتظارات نظارتی است، 

ایجاد کند.

ب( همراه با مدیر ارشد ریسک، مدیر ارشد مالی و سایرین در بخش های 

مختلف کسب و کار، بابت درستی چهارچوب اشتهای ریسک، از جمله 

شناس��ایی به موقع و توجه به نقض حدود ریس��ک و آسیب پذیری های 

ریسک های بااهمیت، پاسخگو باشد.

پ( همراه با مدیر ارش��د ریسک و مدیر ارش��د مالی، اطمینان یابد که 

اشتهای ریس��ک به طور مناس��ب به حدود ریس��ک برای کسب وکار و 

اش��خاص حقوقی تبدیل می ش��ود و بخش های مختلف کس��ب وکار و 

اش��خاص حقوقی، اشتهای ریس��ک را در برنامه ریزی مالی و راهبردی 

خود و نی��ز در فرآینده��ای تصمیم گیری و تصمیم��ات جبران خدمت 

لحاظ می کنند.

ت( اطمینان یابد که بیانیه اش��تهای ریسک در سطح مؤسسه، توسط 

مدیریت ارشد از طریق بیانیه های اشتهای ریسک نامتناقض یا حدود 
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ریسک خاص برای کسب وکار و اشخاص حقوقی اجرا می شود.

ث( برقراری ارتباط بین اش��تهای ریس��ک با ذینفعان داخلی و بیرونی 

را به گونه ای رهبری کند که به پذیرش و گنجاندن ریس��ک مناس��ب در 

فرهنگ ریسک مؤسسه مالی کمک کند.

ج( با توانمندسازی و حمایت از مدیر ارشد ریسک و مدیر ارشد مالی در 

مسئولیت هایشان و گنجاندن اشتهای ریسک در فرآیند تصمیم گیری 

آنها، الگوی مناسب را تعیین کند.

چ( اطمینان یابد که بخش های مختلف کسب وکار و اشخاص حقوقی 

دارای فرآینده��ای مناس��ب برای شناس��ایی، اندازه گی��ری، نظارت و 

گزارشگری مؤثر در نمایه ریسک نسبت به حدود ریسک تعیین شده بر 

مبنایی مستمر هستند.

ح( منابع و افراد متخصص کافی به مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی 

و زیرساخت فناوری اطاعات اختصاص دهد تا به فراهم شدن نظارت 

مؤثر بر پایبندی به چهارچوب اشتهای ریسک کمک کند.

خ( به موق��ع اقدام کن��د تا از مدیری��ت مؤثر و در صورت ل��زوم، کاهش 

آس��یب پذیری های ریس��ک های بااهمیت، به ویژه آنهای��ی که نزدیک 

یا فراتر از بیانیه اش��تهای ریس��ک مصوب و یا حدود ریس��ک هستند، 

اطمینان یابد.

د( روی��ه ای را برای هش��دار دادن به هیئ��ت مدیره و ناظری��ن از موارد 

نقض جدی حدود ریس��ک و آس��یب پذیری های ریسک های بااهمیت 

غیرمنتظره ایجاد کند.

4-3- مدیر ارشد ریسک باید:

الف( اش��تهای ریس��ک مناس��بی را برای مؤسس��ه مالی )با همکاری 

مدیرعامل و مدیر ارشد مالی( ایجاد کند که نیازهای مؤسسه را برآورده 

سازد و با انتظارات نظارتی همسو باشد.

ب( مصوبه هیئت مدیره را در مورد اشتهای ریسک توسعه یافته دریافت 

کند و نمایه ریس��ک مؤسسه مالی نسبت به اش��تهای ریسک را به طور 

منظم به هیئت مدیره گزارش دهد.

پ( بر نمایه ریس��ک مؤسس��ه مالی نس��بت به اش��تهای ریس��ک آن، 

راهبردها، طرح های کسب وکار و س��رمایه، ظرفیت ریسک و همچنین 

برنامه های جبران خدمت، به طور فعال نظارت کند.

ت( فرآیندی را برای گزارشگری ریسک و همسویی )یا عدم همسویی( 

اشتهای ریسک و نمایه ریسک با فرهنگ ریسک مؤسسه برقرار کند.

ث( از درس��تی تکنیک های اندازه گیری ریس��ک و سیس��تم اطاعات 

مدیریت که برای نظارت بر نمایه ریسک مؤسسه مالی نسبت به اشتهای 

ریسک آن استفاده می شود، اطمینان یابد.

ج( با همکاری مدیرعامل و مدیر ارش��د مالی، حدود ریسک مناسبی را 

برای کسب وکار و اشخاص حقوقی تعیین و تصویب کند که محتاطانه و 

مطابق با بیانیه اشتهای ریسک مؤسسه مالی باشد.

چ( بر حدود ریسک کسب وکار و اشخاص حقوقی و نمایه ریسک مؤسسه 

مالی به طور مستقل نظارت کند تا اطمینان یابد که مطابق با اشتهای 

ریسک مؤسسه است.

چ( به موق��ع  اق��دام کند ت��ا از مدیریت مؤث��ر و در صورت ل��زوم کاهش 

آس��یب پذیری ها از ریس��ک های بااهمیت، به ویژه آنهایی که نزدیک یا 

فراتر از اشتهای ریسک مصوب و یا حدود ریسک هستند، اطمینان یابد.

ح( هرگونه موارد نقض حدود ریسک بااهمیت را که مؤسسه مالی را در 

معرض ریسکی فراتر از اشتهای ریسک آن قرار می دهد و به طور خاص، 

شرایط مالی مؤسس��ه مالی را به خطر می اندازد، فوراً به هیئت مدیره و 

مدیرعامل انتقال دهد.

4-4- مدیر ارشد مالی باید:

الف( اش��تهای ریس��ک مناس��بی را برای مؤسس��ه مالی )با همکاری 

مدیرعامل و مدیر ارش��د ریس��ک( ایجاد کند که مطابق با راهبردهای 

کوتاه مدت و بلندمدت مؤسسه، طرح های کسب وکار و سرمایه، ظرفیت 

ریسک و همچنین برنامه های جبران خدمت باشد.

ب( اش��تهای ریس��ک را در فرآیندهای جبران خدمت و تصمیم گیری 

مؤسس��ه مالی )با همکاری مدیرعامل و مدیر ارش��د ریسک(، از جمله 

طرح ریزی کسب وکار، محصوالت جدید، ادغام ها و تحصیل ها، ارزیابی 

ریسک و فرآیندهای مدیریت سرمایه لحاظ کند.

پ( به طور مؤثر با مدیرعامل و مدیر ارش��د ریسک برای تعیین، نظارت 

و گزارش در مورد پایبندی به حدود ریسک قابل اجرا همکاری کند.

ت( به موق��ع اقدام کند ت��ا از مدیری��ت مؤثر و در صورت ل��زوم کاهش 

آس��یب پذیری ها از ریس��ک های بااهمیت، به ویژه آنهایی که نزدیک یا 

فراتر از اش��تهای ریسک مصوب و یا حدود ریس��ک وظایف مدیر ارشد 

مالی هستند، اطمینان یابد.

ث( موارد نقض حدود ریسک و آسیب پذیری های ریسک های بااهمیت 

که شرایط مالی مؤسس��ه را به خطر می اندازد )در صورت لزوم(، فوراً به 

مدیرعامل و هیئت مدیره انتقال دهد.

4-5- مدی��ران در س��طح خ��ط کس��ب و کار و مدیریت در س��طح 

شخصیت حقوقی باید:

الف( در مورد مدیریت مؤثر ریس��ک در س��طح واحد کسب وکار خود و 

شخصیت حقوقی پاسخگو باشند.

ب( از همسویی بین اشتهای ریسک مصوب و فرآیندهای برنامه ریزی، 

جبران خدمت و تصمیم گیری واحد کس��ب وکار و ش��خصیت حقوقی 
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اطمینان یابند. 11

پ( بیانیه اشتهای ریسک و حدود ریسک را در فعالیت های خود لحاظ 

کنند تا پذیریش ریسک محتاطانه در فرهنگ ریسک مؤسسه و مدیریت 

روزانه ریسک گنجانده شود.

ت( حدود ریسک مصوب را تعیین و به طور فعال بر پایبندی به آن نظارت 

کنند.

ث( با مدیر ارش��د ریسک و فعالیت مدیریت ریسک همکاری کرده و در 

وظایف مستقل آن دخالت نکنند.

ج( کنترل ه��ا و فرآیندهای��ی را اجرا کنند تا بتوانن��د به طور مؤثر حدود 

ریسک تخصیص یافته را شناسایی، نظارت و گزارش کنند.

چ( به موق��ع اقدام کنن��د تا از مدیری��ت مؤثر و در ص��ورت لزوم کاهش 

آسیب پذیری ها از ریس��ک های بااهمیت، به ویژه آنهایی که بر اشتهای 

ریسک مصوب و یا حدود ریسک فزونی داشته یا پتانسیل فزونی دارند، 

اطمینان یابند.

ح( موارد نقض  حدود ریسک و آسیب پذیری های ریسک های بااهمیت 

را به مدیریت ارشد و مدیر ارشد ریسک به موقع و فوری انتقال دهند.

4-6- حسابرسی داخلی )و یا سایر ارزیابی های مستقل( باید 12:

الف( به طور معمول، ارزیابی های چهارچوب اشتهای ریسک در سطح 

بنگاه و همچنین بخش  های مختلف کس��ب وکار و شخصیت حقوقی را 

دربرگیرد.

ب( تعیین کند آیا موارد نقض حدود ریسک به نحو مناسب شناسایی و 

گزارش می شود و در صورت لزوم، اجرای چهارچوب اشتهای ریسک را 

به هیئت مدیره و مدیریت ارشد گزارش کند.

پ( به صورت دوره ای و مستقل، طراحی و اثربخشی چهارچوب اشتهای 

ریسک و همسویی آن با انتظارات نظارتی را ارزیابی کند.

ت( اثربخش��ی اجرای چهارچوب اش��تهای ریسک، ش��امل ارتباط با 

فرهنگ س��ازمانی، همچنی��ن فرآینده��ای برنامه ریزی کس��ب وکار و 

راهبردی، جبران خدمت و تصمیم گیری را ارزیابی کند.

ث( طراحی و اثربخش��ی تکنیک های اندازه گیری ریس��ک و سیس��تم 

اطاعات مدیریِت مورد استفاده برای نظارت بر نمایه ریسک مؤسسه در 

رابطه با اشتهای ریسک آن را ارزیابی کند.

ج( هرگون��ه ناکارآم��دی بااهمی��ت در چهارچوب اش��تهای ریس��ک و 

همس��ویی )یا ناهمسویی( اشتهای ریس��ک و نمایه ریسک با فرهنگ 

ریسک را به هیئت مدیره و مدیریت ارشد به موقع گزارش دهد.

چ( نیاز به کامل کردن ارزیابی مستقل خود با کارشناسی اشخاص ثالث 

به منظور فراهم شدن دیدگاه مس��تقل و جامع از اثربخشی چهارچوب 

اشتهای ریسک را ارزیابی کند.
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Board, 18 November 2013.

پانویس ها
1 - Financial Stability Board )FSB(
2 - Systemically Important Financial Institutions )SIFI(

3- واژگان »اشتهای ریسک«، »تحمل ریسک« و »حدود ریسک« می تواند از سوی 
مؤلفان با معانی نسبتاً متفاوت استفاده شود، اما برای وضوح و سادگی، هیئت ثبات 

مالی فقط از واژگان اشتهای ریسک و حدود ریسک استفاده می کند.
۴- اهمیت باید از سوی مؤسس��ات مالی مطابق با ارزیابی داخلی آنها از اشتهای 
ریسک، ظرفیت ریس��ک و نمایه ریس��ک با در نظر گرفتن س��رمایه، نقدینگی، و 

سودآوری در سطح واحد تجاری تعیین شود. 
۵- پیاده سازی اصول کمیته نظارت بانکی بال برای تجمیع داده ریسک مؤثر و 
گزارشگری ریسک، توانایی مؤسسات را برای شناسایی، اندازه گیری، جمع آوری 
اطاعات و گزارشگری ریسک ها در سطح مؤسسه، کسب وکار، شخصیت حقوقی 

و سطوح طبقات ریسک تسهیل خواهد کرد. 
۶- برای نمونه، با افزایش ظرفیت ریسک مؤسسه، کاهش ریسک در دیگر خطوط 
کسب وکار یا شخصیت حقوقی، یا تخصیص دادن مازاد حد ریسک از دیگر خطوط 

کسب وکار یا شخصیت حقوقی، این موضوع می تواند برآورده شود.
۷ - به عنوان نمونه، یک سناریوی بحران برای معیارهای نقدینگی می تواند شامل 
توانایی تخمین خروج جریان های نقدی موردانتظار به دلیل یک رویداد نقدینگی 
خاص در مؤسسه مالی باشد که شامل زیان دسترسی به تمام بازارهای تأمین مالی 

ناامن برای حداکثر 12 ماه می شود.
8- برای ریسک های غیرقابل اندازه گیری )به عنوان نمونه، ریسک شهرت(، حدود 

ریسک باید حتی از طریق ارزیابی های کیفی، قابل اندازه گیری باشد.
9  - همانطورکه در اصول کمیته نظارت بانکی بال )2010( برای تقویت حاکمیت 
شرکتی ذکر شده است، برخی از کش��ورها از ساختار دو الیه استفاده می کنند که 
در آن، وظیفه نظارتی هیئت مدیره توس��ط واحد جداگانه ای به نام هیئت نظارتی 
انجام می ش��ود )که وظایف اجرایی ندارد(. کشورهای دیگر از ساختار تک الیه ای 
استفاده می کنند که هیئت مدیره در آن، نقش گسترده تری دارد. برخی از کشورها 
رویکردی را اتخاذ کرده اند یا در حال حرکت به سمت آن هستند که مدیران اجرایی 
را از عضویت در هیئت مدیره منع می کند یا تعداد آنها را محدود می سازد و یا ایجاب 
می کند که هیئت مدیره و کمیته های آن فقط توسط اعضای غیراجرایی هیئت مدیره 
اداره شوند. به دلیل این تفاوت ها، این سند از ساختار هیئت مدیره خاصی طرفداری 
نمی کند. اصطاح هیئت به طور کلی به وظیفه نظارت و مدیریت اشاره دارد و باید در 
سراسر این سند مطابق با قانون قابل اجرا در هر حوزه حاکمیتی متفاوت )کشورهای 
مختلف(، تفسیر شود. همین امر در مورد کمیته های ذکرشده در این گزارش که بر 
این اساس، تحت تأثیر ساختار هیئت مدیره و وظایف مربوط، در کنترل هیئت مدیره 
هستند، صدق می کند. با توجه به اینکه رویکردهای ساختاری متفاوتی برای راهبری 
شرکتی در بین کشورها وجود دارد، این سند اقداماتی را تشویق می کند که می توانند 
بررسی ها، موازنه ها و راهبری ریسک سالم را تحت ساختارهای متنوع تقویت کنند.

10  - س��اختار س��ازمانی هر مؤسسه مالی وابس��ته به افرادی است که درگیر 
خواهند بود، اما این سه مقام خاص )مدیرعامل، مدیر ارشد ریسک و مدیر ارشد 

مالی( همیشه باید نقش کلیدی را در آن ایفا کنند.
11  - این شامل برنامه های کسب وکار ساالنه و راهبردی و تصمیمات مربوط به بازارهای 

جدید و محصوالت و خدمات جدید و اصاح شده است، اما به آن محدود نمی شود.
12  - به منظور حصول اطمینان از اثربخشی، حسابرس داخلی یا سایر ارزیابان 
مس��تقل باید کار خ��ود را مطابق ب��ا مجموع��ه ای از اس��تانداردهای حرفه ای 
پذیرفته شده انجام دهند. به عنوان مثال، مقاله کمیته نظارت بانکی بال )2012( 
با عنوان عملکرد حسابرسی داخلی در بانک ها و مقاله انجمن حسابرسان داخلی 
خبره با عنوان استانداردهای بین المللی برای کار حرفه ای حسابرسی داخلی.
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خالصه مقاله
همانطورکه عنوان شد، هدف اصلی نویسندگان 
مقال��ه موردبررس��ی، ارائ��ه روش��ی نوی��ن برای 
اندازه گیری ریس��ک امنیت سایبری بوده است و 
در ادامه به بررس��ی اثرات این ریسک بر بازدهی 

  شرکت ها نیز پرداخته اند.
این پژوهش��گران در ابت��دا و ب��رای ارائه معیاری 
جهت اندازه گیری ریسک امنیت سایبری دو ایده 
اساسی را مطرح کرده اند. اول اینکه،   شرکت هایی 
که حمله سایبری را تجربه کرده اند، در آینده نیز 
ریس��ک بیش��تری در این حوزه خواهند داشت. 
دوم اینک��ه،   ش��رکت هایی که در بخش افش��ای 
ریسک های امنیت سایبری در بیانیه ریسک خود، 
دارای شباهت با   شرکت های گروه اول هستند نیز 
با ریسک بیشتری مواجه خواهند بود. بنابراین، 
با مبنا قرار دادن   ش��رکت های گروه اول به عنوان 
نمونه آموزش��ی مدل و سپس ارائه بخش مربوطه 
 )k-10 در بیانیه ریسک )قس��متی خاص از فرم

سایر   شرکت ها، به اندازه گیری شباهت میان این 
دو گروه پرداخت��ه )از طریق معیارهایی همچون 
ش��باهت کسینوس��ی و ...( و بر این مبنا، معیار 
نوآورانه خود را ارائه نمودند. از یافته های قابل ذکر 

این بخش، موارد زیر جالب توجه است:
1- تأکید بیشتر   شرکت های گروه اول بر مشکات 
روزافزون مقابله با ریس��ک های سایبری به  جای 
اطمینان بخشی در خصوص اقدامات انجام شده؛

2- طوالنی و پیچیده تر ب��ودن بخش مربوطه در 
خصوص  ش��رکت های گروه اول و تأکید بیش��تر 
آنها بر عواقب حقوقی حمات سایبری و استفاده 
بیش��تر از کلمات منفی در ای��ن بخش به منظور 

ایجاد امنیت حقوقی برای خود؛
3- اقدامات عملی بیشتر در  شرکت های گروه اول 

مانند خرید بیمه مربوطه؛
۴- روند فزاینده ریسک حمات سایبری به ویژه از 

سال 2011 به بعد؛
۵- باالتر بودن ریسک امنیت سایبری در خصوص 

 ش��رکت های با وابس��تگی باال به ح��وزه فناوری 
اطاعات؛

۶- باالت��ر ب��ودن نرخ حم��ات س��ایبری آتی در 
 ش��رکت های با ریس��ک باالت��ر بر اس��اس معیار 

ارائه شده.
همچنین این نویس��ندگان دریافتند که بازدهی 
پرتفوی متش��کل از  شرکت های با ریسک امنیت 
سایبری باال، نسبت به دیگر  شرکت ها، پس از مد 
نظر قرار دادن سایر عوامل مربوطه، به طور متوسط 
ساالنه 8/3 درصد )میانگین هم وزن( بیشتر است 
)ای��ن اخت��اف پس از ح��ذف  ش��رکت هایی که 
بخشی از این ریس��ک را بیمه نموده اند، افزایش 
می یابد( ک��ه این امر به دلیل تخصیص ریس��ک 
باالتر توسط سرمایه گذاران به این  شرکت ها است.

گذری بر مرزهای علم مالی

 در یکی از مقاالت منتشرشده در جدیدترین شماره از مجله »مروری بر پژوهش های مالی1« )ژانویه سال 2023( که وابسته به دانشگاه آکسفورد 

است به یکی از مباحث جدید مدیریت ریسک، یعنی »ریسک امنیت سایبری«2 پرداخته شده است. به طور کلی و در تعریفی جامع، ریسک 

امنیت سایبری، ریسک زیان مالی یا آسیب به شهرت یک شرکت به دلیل ناتوانی سامانه های فناوری اطالعات آن شرکت در مقابله با حمالت خارجی 

است. مواردی مانند از دست دادن داده های حساس داخلی، آسیب شبکه ها و خدمات شرکت و آسیب های الکترونیکی فیزیکی از جمله نمونه های 

قابل ذکر در این خصوص است. نویسندگان این مقاله با اشاره به رشد فزاینده اهمیت این ریسک در جهان دیجیتال امروز و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم 

حمالت سایبری بر شرکت ها، روشی نوین را جهت اندازه گیری ریسک سایبری ارائه نموده اند که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

 پانویس ها
1- The Review of Financial Studies
2- Cybersecurity Risk

عضو هیئت علمی گروه مالی و بانکداری دانشگاه عالمه طباطبائی
قسمت بیست و سوممسلم پیمانی






