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رشد بازار سرمایه از مسیر توسعه ابزارهای مالی
دکتر علی نمکی

سردبیر ماهنامه بورس

بیشاز 55سالازتأسیسبورساوراقبهادارتهران،
بهعنوان اولین بورس فعال در کشور که معامالت آن
مبتنیبراوراقسهام،بهعنوانپایهایترینورقهقابل
معامله در بازار سرمایه است میگذرد .امروزه شاهد
فعالیت بورسهای دیگری همچ��ون «بورس کاال»،
«بورس انرژی» و «فرابورس ایران» و البته بهکارگیری
ابزارهای مال��ی دیگری چ��ون «قراردادهای آتی» و
سایر ابزارهای مالی در این بورسها هستیم .به نظر
میرسدایجادابزارهایجدیدمالیاسالمیکهعالوه
بر «کس��ب بازده» ،بر «مدیریت ریس��ک» نیز تمرکز
دارند ،از موضوعات مهمی اس��ت که در توسعه بازار
مالیکشورنقشبسزاییداشتهاست.
همانطور که در شمارههای  198 ،197و  199نیز
اشاره شد ،مسیر توسعه بازار سرمایه از گذرگاههایی
همچون«توسعه بازارها و نهادهای مالی»« ،افزایش
س��واد مالی در سطح کش��ور» و «اصالح قانون بازار
اوراق به��ادار» میگ��ذرد .اگرچه همچنان س��هم
بازار س��رمایه در نظام تأمین مالی کش��ور نسبت به
سیس��تم بانکی کمتر اس��ت ،اما میت��وان گفت با
«توسعه ابزارهای مالی نوین» و فعال شدن بورسهای
کاالیی و فرابورس ایران ،این میزان در حال افزایش
است.فضایمذکوررامیتوانحاصلتعاملعوامل
متعددی ،ازجمله «رشد و توسعه علم مالی در کشور
بهعنوان علم پایهای در بازار س��رمایه»« ،رشد سطح
آگاهی مردم نسبت به بازار س��رمایه» و نیز «افزایش
میزانتوجهدولتبهبازارسرمایه»دانست؛البتهنباید
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از نظر دور داشت که حضور مدیران و فعاالنجوان و
پرشور در بازار س��رمایه نیز به توسعه این بازار کمک
شایانیمیکند.
ازجملهعواملمرتبطباتوسعهبازارابزارهایمالیدر
طولدههگذشته«،طراحیزیرساختهایقانونی»،از
طریق«تنظیمقانونتوسعهابزارهاونهادهایمالی»
و قوانین مش��ابه و نیز تمرکز بر «توسعهجایگاه علم
مالی در کشور» اس��ت .فارغ از بحثها و مدلهای
متفاوتی که در این باب در نظر گرفته ش��ده اس��ت،
«ارتقای س��طح س��واد مالی فعاالن بازار سرمایه در
رابطه با ابزارهایجدید مالی» از موضوعات مهمی
میباش��د که الزم است همگام با توس��عه ابزارهای
مالی در کشور مدنظر قرار گیرد .درواقع از آنجاکه از
زمانتأسیسبورستهرانتاکنون،محوریتمعامالت
در بازار سرمایه بر سهام بوده ،بالطبع سطح آشنایی
فعاالن این ب��ازار با ابزارهایجدی��د مالی ،محدود
است؛ بر همین اس��اس ،در شرایط فعلی نیاز است
کهسطحسوادمالیافرادمذکوردررابطهباابزارهای
نوین مالی برای عمقبخش��ی به این ب��ازار افزایش
یابد .از طرفی باید این نکته را هم در نظر داشت که
اس��تفاده از ابزارهای نوین مالی و همچنین تلفیق
آنها،جهت رفع نیازهای بخشهای واقعی اقتصاد،
ازجملهبخشانرژیو...میتواندنویدبخشکارایی
بلندمدتآنهاباشد.
در ش��رایط فعلی ،شاید «اتصال بازارهای داخلی به
بازارهای بینالملل��ی» ،از طریق «ابزارهای مختلف

مال��ی» بتواند یکی از راهکارهای توس��عه بازارهای
کشورباشدکهدراینبین،هریکازبورسهایفعال
دربازارسرمایهمیتوانندبهبخشیازاینتوسعهجامه
عملبپوشانند.
عالوه بر موارد مذکور ،ازجمله موارد مؤثر در توس��عه
ابزارهای نوین در بازارهای مالی فهم «اثر نرخ بهره»
بهوی��ژه در «ابزاره��ای بدهی» اس��ت ،مفهومی که
میتواند در ایجاد پیوند بین بازارهای مالی اثرگذار
باشد .همچنین اس��تفاده از ابزارهای ترکیبی بین
بازارهایمختلف،ازجمله«بانک»«،بیمه»و«بورس»
نیز از موضوعاتی است که بر ارتقای بازارهای مالی
کشورمؤثرخواهدبود.
در حقیقت ،رش��د ب��ازار ابزاره��ای نوی��ن مالی در
گ��رو تمرکز ب��ر م��وارد بس��یاری ،ازجمله «توس��عه
زیرس��اختهای فنی و نرمافزاری»« ،رفع مشکالت
حقوقی -مقرراتی»« ،آموزش فع��االن بازار» و بهطور
خاص آم��وزش کارگزاریها و «تش��ویق فعاالن بازار
سرمایهبهفعالیتعمیقتردراینبازار»است.
امید اس��ت با رویکرد س��ازندهای ک��ه در طول دهه
گذشتهبرایتوسعهبازارابزارهاینوینمالی،همگام
با تشکیل بورسهایجدید اتخاذ شده است شاهد
شکوفاییبیشترآنهاباشیم.البتههمانطورکهمکرر
در سرمقالههای قبلی نیز بیان شد مهمترین امر در
تحقق توسعه این بازار در سالهای پیش رو ،در کنار
مباحثمطرحشدهدرسطورپیشین،تمرکزبر«جلب
اعتمادسرمایهگذارانوفعاالنبازارسرمایه»است.

رويدادهاي خبري

رویدادهای خبری بازار سرمایه در اسفندماه 1400
دومین دوره آموزشی ناشران بازار سرمایه برگزار شد

رئیس سازمان بورس و اوراق
 1اسفندماه به��ادار خب��ر داد :ارتب��اط
مس��تقیم آنالین ب��ا صنای��ع مختل��ف ،یکی از
بحثهایجدی در س��ازمان بورس اس��ت که با
راهاندازی یک اداره دائمی ب��ه نام میز صنعت،
میتوان مسائل ،مشکالت و چالشهای صنایع
مختلف راجمعبندی کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل بورس
ته��ران به نق��ل از س��نا ،در ابتدای ای��ن وبینار
سجاد موحد ،مدیرعامل مرکز مالی ایران ضمن
خیرمقدم به ش��رکتکنندگان در این نشس��ت،
هدف اصل��ی از برگ��زاری این دوره آموزش��ی را
تعامل ناشران مختلف با یکدیگر و سازمان بورس
بهعنوان نهاد ناظر و سیاس��تگذار و همچنین
آش��نایی هرچه بیش��تر با قوانین و مقررات بازار
سرمایه بیان کرد.
وی اف��زود :با توجه به نیازس��نجی صورتگرفته
و درخواس��ت ناش��ران ،مباحثی ازجمله تأمین
مالی از طریق بازار سرمایه و بازار بدهی ،مباحث
مربوط ب��ه افزای��ش س��رمایه و ارزشگ��ذاری،
تکالیف مالیاتی ناش��ران و همچنین آشنایی با
سامانههای موردنیاز ناشران در خصوص ایفای
تعهدات خود در این دوره آموزشی برای ناشران
در نظر گرفته شده است.
رئیس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار بهعنوان
دومین سخنران ،این دوره را در راستای ارتقای
س��واد مالی و فرهن��گ س��رمایهگذاری در بازار
س��رمایه دانس��ت و اظه��ار ک��رد :ش��رکتهای
پذیرفتهشده در بازار سرمایه ،بهواسطه قوانین و
مقررات و دستاوردهای موجود ،مسئولیتهایی
دارند که ممکن اس��ت به دلیل نداشتن آشنایی
کافی با این قوانین و مقررات ،با مشکالتی مواجه
ش��وند؛ زیرا با درگیر ش��دن بخش عم��دهای از
مردم در بازار سرمایه ،انتظارات از بازار بهشدت
افزای��ش یافته و حساس��یتها نیز بس��یار زیاد
شده است.
مجید عش��قی افزود :در این خص��وص ،وظیفه
اصلی بر دوش ناش��ران است تا از طریق توسعه
فعالیتهای خود و افزایش سرمایه و بحثهای
اس��تفاده از این ابزارها و درواقع نهادهای مالی
و ب��ازار س��رمایه بتوانند کس��بوکار خ��ود را در
زنجیرههای تولید توس��عه داده و به توسعه بازار
سرمایه کمک کنند.
وی عن��وان ک��رد :برگ��زاری ای��ن دوره در مرکز
مالی ایران ،موجب نزدیکی و همزبانی بیش��تر
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ارکان بازار و ناشران اس��ت تا با کمک به توسعه
شرکتها ،ناشران نیز نقش مفیدتری ایفا کنند.
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد:
ارتباط مس��تقیم آنالین با صنایع مختلف ،یکی
از بحثهای جدی در سازمان بورس است که با
راهاندازی یک اداره دائمی ب��ه نام میز صنعت،
میتوان مسائل ،مشکالت و چالشهای صنایع
مختلف راجمعبندی کرد.
خبرهای خوش برای بازارگردانی
در ادامه این جلسه ،مدیرعامل فرابورس ایران،
این دوره را در راستای همفکری و دانشافزایی
ناشران بازار سرمایه دانست و با اشاره به یک خبر
نویدبخش در بحث افزایش سرمایه عنوان کرد:
در فرابورس ایران ،در ش��رکتپروژه تجلی برای
نخستینبار به بحث افزایش سرمایه با سلب حق
تقدم پرداخته ش��د و بهواسطه موفقیت در پروژه
تجلی ،برای فرآیند اس��تقالل و پرسپولیس نیز
همین فرآیند پیادهسازی میشود.
میثم فدای��ی عنوان کرد :نکت��ه پیچیده در این
پ��روژه ،فرآیند اداره ثبت اس��ت که ب��ا تعامالت
صورتگرفته ،این مدل در حال راهاندازی است.
وی ضم��ن تأکید ب��ر توجه به افزایش س��رمایه،
از ناش��ران بورس و فرابورس خواس��تار تقاضای
افزایش سرمایه با سلب یا بدون سلب حق تقدم
بهعنوان یک روش افزایش سرمایهجدید و بسیار
کاربردی شد.
مدیرعامل فرابورس ای��ران در ارتباط با عملیات
بازارگردان��ی افزود :فرابورس ای��ران چند قانون
تصویب کرده است که بر اساس قانون اول ،اگر

منابع یک بازارگردانی رو به اتمام باشد ،میتواند
درخواس��تی را به فرابورس ارائه کند تا تعهدات
بازارگردانی آن نصف شود.
وی ادامه داد :اگر منابع بازارگردانی تمام ش��د
این ام��کان را فراهم کردهایم ک��ه برای تعهدات
حداقل سفارش انباشته و حداقل معامالت روزانه
را نصف کن��د که در این صورت نیاز به منابع نقد
کمتری باش��د .دامنه مظنه تا  ۴درصد افزایش
پیدا کند ک��ه آزادی عمل خوبی را به بازارگردان
داده و به بازار اختیار بدهد.
به گفت��ه میثم فدای��ی؛ در همین راس��تا قانون
دیگری مصوب ش��ده که اگر س��همی بهمدت ۵
روز ،بهصورت ممتد در صف خرید یا فروش بود،
بازارگردان میتواند یک حراج ب��ا دامنه  ۴برابر
دامنه عادی انجام دهد؛ یعنی اگر س��همی پنج
روز صف فروش بود ،بازارگردان میتواند با دامنه
مثبت و منفی  ۲۰درصد ،یک حراج برگزار کرده و
سهم را روان کند.
وی در پایان ،سیاستهای هیئتمدیره فرابورس
ای��ران در خص��وص ب��ازار پای��ه را ب��ه دو بخش
تقسیم کرد و گفت :در بخش اول سعی میشود
شرکتهایی که دارای استانداردهای بازارهای
اصلی هس��تند را بهسرعت پذیرش کرده و تا حد
امکان شرکتهایی که شرایط خوبی دارند را به
دلیل محدودیتهای معامالتی و س��ایر شرایط
در بازار پایه باقی نگذاریم.
مدیرعاملفرابورسایرانبهسیاستدوماشارهکرد
وافزود:ایجادیکتابلویتوافقیازدیگرسیاستها
بهشمارمیرودکهدارایشرایطسختترینسبت
به تابلوهای زرد و نارنجی و قرمز است.

رويدادهاي خبري
لزومبهبودعملکرد،ازطریقشفافسازی
شرکتها
سرپرست معاونت ناشران و اعضای شرکت بورس
اوراق بهادار تهران نیز به آمار  ۶ماهه سال ۱۴۰۰
مرکز آمار ایران ،اشاره کرد و گفت :طبق این آمار،
نرخ بیکاری در محدوده  ۸.۰۹درصد ،نرخ تورم
حدود  ۴۲.۴درصد ،نرخ رش��د اقتصادی بدون
لحاظ نفت ح��دود  ۴.۱درصد و ب��ا لحاظ حوزه
نفت حدود  ۵.۹درصد است .شاخص کل بورس
تقریب ًا  ۲درص��د کاهش ،قیم��ت ارز  ۱۳درصد
افزای��ش ،قیمت ط�لا  ۷درصد کاه��ش ،حوزه
مسکن حدود  ۹درصد کاهش داشته و بازدهی
حوزه رمزارزها حدود منفی  ۲۷درصد بوده است.
همچنین تغییرات قیمت نفت تقریب ًا  ۴۵درصد
رشد داشته و پیشبینی میشود بازار سرمایه در
سال  ،1401وضعیت مناسبتری داشته باشد.
محمدامین قهرمانی افزود :بر اساس برآوردهای
مراکز معتب��ر بینالمللی ،نرخ رش��د اقتصادی
ایران در ص��ورت رفع تحریم ع��ددی بین  ۶تا ۷
درصد است.
قهرمان��ی بزرگتری��ن صنعت در بازار س��رمایه
را صنعت ش��یمیایی عنوان ک��رد و گفت :بعد از
صنعت ش��یمیایی ،اس��تخراج کانیهای فلزی
با ح��دود  ۱۱درصد و ش��رکتهای چند رش��ته
صنعتی با حدود  ۹درصد سهم بازار در رتبههای
دوم و سوم قرار دارند.
وی در ارتباط با وضعیت افزایش س��رمایه ۱۷۴
هزار میلیارد تومانی بورس تهران گفت ۲۱ :هزار
میلی��ارد تومان از این افزایش س��رمایه ،از محل
مطالبات و آورده نقدی ،حدود  ۸۱هزار میلیارد
تومان از محل اندوختهها و  ۷۲هزار و چهارصد
میلیارد تومان نیز از مح��ل تجدید ارزیابی بوده
است.
سرپرس��ت معاونت ناش��ران و اعضای ش��رکت
ب��ورس اوراق بهادار تهران با اش��اره ب��ه عوامل
مؤث��ر بر پذی��رش در بازار س��رمایه،ب��ر اهمیت
مواردی همچون س��هولت تأمین مالی ،افزایش
مش��وقهای مالیاتی و س��ایر مش��وقها ،نقش
نمایندگ��ی س��هام و بهب��ود عملک��رد از طریق
شفافسازی تأکید کرد.
راهاندازیسامانهجامعتوزیعسودشرکت
سپردهگذاریوسامانهبرگزاریمجامعآنالین
محمدباغستانیمدیرعاملشرکتسپردهگذاری
مرک��زی ضم��ن تقدی��ر از برگزارکنن��دگان این
نشس��ت ،این دوره را در راس��تای ارتقای سواد
مالی و فرهنگ س��رمایهگذاری در بازار سرمایه
خواند و به تشریح فعالیتها و پروژههای جاری
و همینطور پروژههای آتی و برنامهریزیش��ده
مرتبط با ناشران در شرکت سپردهگذاری مرکزی

اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت.
مدیرعامل شرکت س��پردهگذاری مرکزی اظهار
داش��ت :س��امانهجام��ع توزیع س��ود ش��رکت
س��پردهگذاری بهعن��وان یکی از ای��ن پروژهها
از اردیبهش��تماه س��ال  ۱۳۹۹آغاز به فعالیت
کرده و با چالشهایی مواجه بوده است .از سال
 ۱۳۹۹بالغبر  ۱۲۳ناشر ،سود سهام خود را که
عمدت ًا مربوط به سهامداران حقیقی بوده است
پرداخت کردهاند .مبلغ س��ود س��هام پرداختی
به سهامداران ،در سال  ۱۴۰۰بالغبر  ۱۵هزار
میلی��ارد تومان میباش��د که این مبل��غ عمدت ًا
مربوط به س��هامداران خرد بوده است ،پرداخت
مبلغ مذکور توسط حدود  ۲۷۱شرکت و با بیش
از  ۴۱میلیون رکورد انجام شده است.
ویبااشارهبهیکیازمعضالتناشراندرخصوص
پرداخت مطالبات معوق س��ود سهامدارانشان
گفت :با توج��ه ب��ه برنامهریزیهایی که صورت
گرفته و امکان توس��عهای که در س��امانه توزیع
سود دیده شده امیدواریم تا یک ماه آتی امکان
پرداخت مطالبات معوق س��ود سهامداران پس
از آزمودن ،نهایی ش��ود و پاسخگوی درخواست
ناشرین در این زمینه خواهیم بود .بدین منظور
مطالبات معوق سود س��هامداران خود و آنهایی
که از طریق س��امانه سجام بهنوعی شماره شبا و
شمار ه حساب از آنها وجود دارد را بتوان پرداخت
کرد .با توجه به الزامی که در قانون الیحه بودجه
س��ال  ۱۴۰۱در خصوص توزیع س��ود از طریق
سامانه س��جام دیده ش��ده از کلیه سهامداران
خواهش میکنم ک��ه این اطالعات خ��ود را در
سامانه سجام بهروزرسانی کنند.
وی اف��زود :س��امانه دیگ��ری ک��ه در ش��رکت
س��پردهگذاری مرک��زی در ح��ال بهرهب��رداری
است برگزاری مجامع آنالین میباشد .در تمام
کش��ورها ش��رکتهای س��پردهگذاری ،اساس ًا
زیرساختهای برگزاری مجامع آنالین را برعهده
دارند لذا از س��مت س��ازمان بورس اوراق بهادار
بهعنوان یکی از تکالیف اساس��نامهای ش��رکت
س��پردهگذاری مرکزی دیده ش��ده است .درگاه
یکپارچ��ه مجام��ع الکترونیک جهت س��هولت
دسترسی کلیه س��هامداران به مجامع عمومی
ش��رکتهای بورس��ی و فرابورس��ی بهص��ورت
الکترونیک فراهم شده است.
رونمایی از محصوالت نوآورانه
مرکز مالی ایران
در اینجلسه به تشریح خدمات مختلف آموزشی
و پژوهش��ی مرکز مالی ایران با محوریت توسعه
خدمات آموزش��ی ،پژوهش��ی و تخصصگرایی
در بازار س��رمایه پرداخته شد .همچنین از چهار
محصول نوآورانه مرکز مالی ایران ش��امل پایگاه

جامع آموزش ،سامانه بورستلنت ،سندباکس و
پایگاه دادههای تحقیقاتی مالی رونمایی شد.
اولی��ن محصول مرک��ز مالی ایران ،ایج��اد پایگاه
جامع آموزش در بازار س��رمایه اس��ت .این مرکز با
هدف تسهیل دسترس��ی به محتوای آموزشی در
س��طوح مختلف موردنیاز عالقهمن��دان بازارهای
مال��ی و بهویژه بازار س��رمایه ،در پای��گاه اینترنتی
خود به نشانی www.ifc.irاقدام به تولید محتوا،
گردآوری ،دستهبندی و انتشار دورهها و همچنین
بس��تههای آموزشی ،متناس��ب با نیازمندیهای
آموزشیبازارسرمایهوهمچنینجایگاههایشغلی
نمودهاست.
ایجاد ارتباط بین متقاضی��ان کار و کارفرمایان
در سامانه بورستلنت دومین محصول ارائهشده
توس��ط این مرکز اس��ت .شناس��ایی ،توسعه و
بهکارگیری متناس��ب اس��تعدادهای متقاضی
کار در فضای مالی جهت تأمین نیروی انسانی
توانمند ب��رای نهاده��ای مالی و ناش��ران بازار
سرمایه ،از خدماتجدید مرکز مالی ایران است.
درواقع ،بستری فراه م شده اس��ت تا نهادهای
مالی و ناشران بازار سرمایه بتوانند ویژگیهایی
را که برای ردیفهای ش��غلی خودش��ان مدنظر
دارند ،اعالم کنن��د و این مرکز ب��ا برنامهریزی و
برگ��زاری دورهه��ای مرتبط آموزش��ی و مهارتی
برای اف��راد متقاضی اینجایگاههای ش��غلی و
همچنین برگ��زاری کانونه��ای ارزیابی ،افراد
متخصص و متناس��ب با آنجایگاه ش��غلی را به
کارفرمایان معرفی کند.
«س��ندباکس» بهعن��وان س��ومین محص��ول
جدید ای��ن مرک��ز معرفی ش��د .محی��ط آزمون
بازار س��رمایه یا همان س��ندباکس ،یک محیط
واقع��ی ،کنترلش��ده و مح��دود به زمان اس��ت
ک��ه سیاس��تگذاران با ایج��اد ای��ن محیط ،به
شرکتهای نوآور ،اجازه میدهند تا محصوالت،
خدمات و مدلهای کسبوکارهای نوآورانه خود
را در مقیاس کوچک آزمون کنند .در این محیط
آزمایشگاهی شرایطی فراهم شده است تا همه
افراد صاح��ب ایده بتوانند در یک محیط امن به
آزمون و خطا بپردازند.
ایجاد پای��گاه دادههای تحقیقات��ی مالی ایران
( ،)IFDCآخری��ن محص��ول جدید ارائهش��ده
توس��ط مرکز مالی ایران بود .مرک��ز مالی ایران
با توج��ه به نیازمندیجامعه برای دسترس��ی به
دادههای مالیجهت اتخاذ تصمیمهای بهینه،
راهان��دازی و توس��عه پایگاه س��ریهای زمانی
تحقیقاتی ایران را در دس��تور کار خود قرار داده
است .در این پایگاه دادههای مالی ،معامالتی
و س��ایر دادههای اقتصادی موردنیاز اس��اتید،
پژوهشگران ،دانشجویان و سایر فعاالن بازارهای
مالی گردآوری و ارائه میشود.
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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رويدادهاي خبري
بزرگترین داروخانه خاورمیانه به بورس میآید

بازار پررونق عرضه اولیه در عربستان

ب��ه گ��زارش تجارتنی��وز،
 1اسفندماه بزرگترینداروخانهزنجیرهای
در عربس��تان س��عودی قصد دارد تجارت خود را
گسترش دهد و میخواهد کار خود را با یک عرضه
اولیهدراینکشورآغازکند.کمپانیالنهدیبرنامه
داردازداروخانههایخوددرسراسرعربستانبرای
ارائه مراقبتهای بهداشتی اولیه استفاده کند ،به
اینمنظورازکلینیکهایموجوددرجدهاستفاده
میکن��د .این کمپانی مدعی اس��ت ۹۰درصد از
جمعیت عربس��تان تنها ۵دقیقه ب��ا نزدیکترین
داروخانه آن فاصله دارند و البته قصد دارد تجارت
خود را در امارات متحده عربی از راههای مختلفی
ازجملهادغامباسایرشرکتهاگسترشدهد.
این داروخانه زنجیرهای برنامه دارد تا  ۳۰درصد از
سهام خود را از طریق عرضه اولیه به فروش برساند،
فرآیند ثبت س��فارش این عرضه اولی��ه از اوایل ماه
مارس آغاز میشود .یاسرجوهری ،مدیرعامل این
کمپانیگفت«:ماهماکنونبهسطحیرسیدهایم
کهمیتوانیمآنچهراساختهایمبادعوتسهامداران
بیشتر،باآنهاسهیمشویم،اینمسئلهنهتنهاازنظر
مالی و بودجهای ما را تقویت میکند بلکه عملکرد
مارانیزبهترمیکند».
به نقل از بلومبرگ ،روزبهروز به تعداد تجارتهای
خانوادگی عربس��تان که در لیس��ت فروش سهام
قرارمیگیرندافزودهمیشود.سهاماینشرکتها

سرمایهگذارزیادیجذبمیکندوتقاضایباالیی
دارد.آخرینشرکتیکهعرضهاولیهآندرعربستان
انجامشدیکشرکتامنیتدیجیتالبودکهحدود
 ۵۷میلیارد دالر درآمد در پی داشت.
بازار فعال عرضه اولیه عربستان
شرکتهایعربستانسعودیسالگذشتهحدود
 ۹٫۳میلیارد دالر از طریق فروش سهام خود درآمد
داشتندوباعثشدندکهبازارعرضهاولیهعربستان
پس از اس��رائیل به فعالترین ب��ازار در خاورمیانه
و آفریقا تبدیل شود .یک ش��رکت دارویی دیگر به

نام الدوا نیز اخیراً گفته بود که قصد دارد از طریق
عرضه اولیه عمومی خود  ۵۰۰میلیون دالر درآمد
کسبکند.بهنظرمیرسدالنهدیبهدنبالکسب
 ۴٫۳میلیارد دالر درآم��د از طریق این عرضه اولیه
است .سهام این کمپانی به یک میزان از سمت دو
سهامداربزرگآن،یعنیهلدینگسدکووهلدینگ
النهدیبهفروشمیرسد.
کمپانی دارویی النهدی در  ۱۴۴شهر در سراسر
عربستان ۱۱۵۱فروشگاهدارد.اینداروخانههای
زنجیرهای در سال  ۲۰۲۰حدود  ۲٫۳میلیارد دالر
درآمد و ۲۲۶میلیون دالر سود داشتند.

مدیر نهادهای مالی فرابورس ایران پیشنهاد داد

صندوقهایسرمایهگذاریخصوصی،بهترینابزارجهتسرمایهگذاریدرشرکتهایزیانده

صندوقهای س��رمایهگذاری
 3اسفندماه خصوصی ،بهتری��ن گزینه در
جهت تأمینمالی شرکتها است ،این صندوقها
برای س��رمایهگذاری در ش��رکتهای زی��انده و
خصوصیس��ازی ش��رکتهایی که در ب��ورس یا
فرابورس ثبت شدهاند اما گاهی قابلیت عرضه به
عموم را ندارند و به مرحله پذیرش نمیرسند مورد
استفادهقرارمیگیرند.بهعنواننمونه،شرکتهایی
چونهفتتپهیاحتیسرخابیهامیتوانندازاین
امکان ب��ازار بهرهمن��د ش��وند .بزرگترین مزیت
صندوقه��ای خصوص��ی ،س��رمایهگذاری در
شرکتهایپرریسکوبعض ًازیاندهاست.درنتیجه
ی شوند؛ زیرا به دلیل
نباید وارد چرخه خردهفروش 
ماهی��ت بلندمدت و ریس��ک باالی آن ش��رکت یا
کسبوکار و زیانده بودن آن ،این صندوقها برای
عرضهبهعموممناسبنیستند.
مدیر نهاده��ای مالی فرابورس ای��ران با بیان این
مطلببهکارکردصندوقهایخصوصیاشارهکرد
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وبهخبرنگارپایگاهخبریبازارسرمایه(سنا)گفت:
کشورازمدتهاقبلبهاینصندوقهانیازمندبود؛
زیرا تعداد زیادی از شرکتهای مشمول واگذاری
اصل ،۴۴زیانده هستند و قابلیت عرضه به عموم
را ندارند؛ بنابراین ،بهتر بود این شرکتها از سوی
یک صندوق خصوصی عرضه عمومی شوند و اگر
قراراستمردمهممشارکتیداشتهباشندازطریق
آنصندوقوارداینشرکتهاشوندوآنصندوقدر
ادامه ،اینشرکتهارا احیا کند.
عارفعلیقلیپوربابیاناینکه«تملکاینشرکتها

درصندوقهایخصوصیبسیارقابلتوجهاست»،
تصریحکرد:کنترلومدیریتایندستازشرکتها
در اختیار صندوق خصوصی ق��رار میگیرد و تیم
کارآفرین صندوق با ورود به آن کس��بوکار ،زمینه
احیاوسوددهیشرکترافراهممیکند.
وی اضافه کرد :در بازار س��رمایه برای شرکتهای
کوچک در ش��هرکهای صنعتی نی��ز ،ابزارهای
تأمین مالی وج��ود ندارد؛ بنابرای��ن نمیتوان آن
ش��رکت را عرض��ه عمومی ک��رد .بر این اس��اس،
صندوق خصوصی ای��ن فرصت را ایجاد میکند و
شرکتهاییکهنمیتوانندبهعرضهعمومیبرسند
ویامدیریتضعیفیدارندراباروشهایی،اقدامبه
تملکمیکند.
عارفعلیقلیپوربابیاناینکهصندوقخصوصی،یک
کالس دارایی است که به آن ابزارهای سرمایهگذاری
جایگزین هم گفته میشود ،گفت :بخش عمده این
صندوقها ،از س��وی افراد س��رمایهگذار  -کارآفرین
ق سرمایهگذاری خصوصی
ش��کل میگیرد .صندو 

رويدادهاي خبري
( )PEابزارهای س��رمایهگذاری هستند که بهوسیله
ش��رکتهای خصوصی و به نمایندگی از گروهی از
سرمایهگذارانادارهمیشوند.سرمایهاینصندوقها
با این دیدگاه تأمین میش��ود که بخش��ی از سهام
ش��رکتهای خصوصی ،تملک و سپس در یک بازه
زمانیواگذارمیشود.
مدیر نهاده��ای مالی فراب��ورس ای��ران ادامه داد:
صندوقهای خصوصی وجسورانه با سرمایهگذاری
وتأمینمالیشرکتهاینوپایاهماناستارتاپهاو
همچنینباکمکوسرمایهگذاریدرشرکتهاییکه
نیازبهاصالحساختار،اعمازمنابعمالیوحاکمیت
ش��رکتی دارند ،کار خ��ود را آغاز میکنن��د ،عنوان
کرد :در بحث مربوط ب��ه کارآفرینی میتوان گفت،
سرمایهگذار کارآفرین ،شخصی است که میتواند
یکشرکتزمینخوردهرااحیاکند.درنتیجهتوسعه
فعالیت این صندوقها منجر ب��ه افزایش بهرهوری
شرکتهاورونقتولیددراقتصادکشورمیشود.
واحدهایصندوقهایخصوصی،قابل
خرید و فروش است؟
عارفعلیقلیپوربااشارهبهاینکهاینصندوقها،
صندوقهای ETFهستند و نماد معامالتی دارند،
اظهار کرد :خاصیت ریسکی این صندوقها مهم
است .صندوقهای ریس��کی ابزارهایی ریسکی

هستندودرفضایریسکوخطرباالقراردارند،به
همیندلیلدرهمهجایدنیااجازهعرضهعمومی
و به قولی خردهفروشی به آن داده نمیشود .بلکه
سرمایهگذاران واجد شرایط مانند برخی نهادها،
ش��خصیتهای حقیقی و حقوقی مجاز به خرید
واحدهایاینصندوقهاهستند.
وی در ادامه تصریح کرد :خردهفروشی نباید برای
این صندوقها اتفاق بیفت��د و صندوقهای فوق
بهدلیل داشتن ماهیت بلندمدت و ریسک باالی
کسبوکارها،عمومینشدهاند.
آی�ا صندوقهای خصوص�ی روی یک
شرکت و یا یک صنعت مانور میدهند؟
مدیر نهادهای مال��ی فرابورس ایران با اش��اره به
اینکهصندوقخصوصیدرزماناقدامبهتأسیس،
امیدنام��های را برای خود طراحی میکند ،عنوان
ک��رد :در این امیدنام��ه ،اهداف س��رمایهگذاری
صندوق اعالم میش��ود و مدی��ر صندوق ،صنعت
موردنظرخودرابراساسمیزانوابستگیصنایعبه
یکدیگرانتخابمیکند،اینیکالزاماستکههر
صندوقبایدحداقل ۳شرکترااحیاکند.
وی گفت :واحدهای این صندوقها به شکل قابل
معاملهدربورساست،ساختارحاکمیتشرکتیآنها
در قالب واحدهای ممتاز که تشکیلدهنده مجمع

صندوق هستند و همچنین واحدهای عادی اداره
میشود .تصمیمات سرمایهگذاری آن با مسئولیت
مدیرصندوق،درچارچوبمصوبمجمعوباکمک
کمیتهسرمایهگذاریاتخاذمیشود.
فراب�ورس ای�ران ،میزب�ان  ۴صن�دوق
سرمایهگذاریخصوصی
مدیر نهاده��ای مالی فراب��ورس ای��ران در ادامه
صحبتهای خود با اش��اره به تعداد صندوقهای
سرمایهگذاریخصوصیدربازارسرمایهعنوانکرد:
دستورالعمل این صندوقها در سال  ۹۷بهوجود
آمد و اولین صندوق خصوص��ی در فرابورس ایران
در سال  ۹۸تأسیس ش��د .امروز ،فرابورس ایران،
میزبان  ۴صندوق خصوصی است که سرمایه آنها
نزدیک به ۲هزار میلیارد تومان بوده و متناس��ب با
برنامه زمانبندی خود ،اقدام به سرمایهگذاری در
شرکتهایهدفمیکنند.
وی گفت :درخواستهای بسیاری برای تأسیس
صندوقهایجدید وجود دارد که موافقت اصولی
آنهادرحالانجاماست.بهطورمثالکارهایمربوط
بهپذیرهنویسییکیازصندوقهادرحوزهسالمت،
در حال انجام اس��ت تا در یک ب��ازده زمانی بتواند
پذیرهنویسی انجام داده و تعداد صندوقها را به ۵
صندوقویابیشتربرساند.

مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد

امکان اعمال سیستمی «اختیار معامالت فروش در سررسید» فراهم شد

به گ��زارش روابط عمومی و امور
 7اسفندماه بینالملل بورس تهران به نقل از
سنا ،مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق
بهادار گف��ت :این مدیریت برای تس��هیل ش��رایط
اس��تفادهکنندگان و کاهش خطای انسانی در رویه
دس��تی که گاهی ب��ا خطای انس��انی هم��راه بود،
کارگروهیشاملمدیریتفناوریاطالعاتسبا،مرکز
نظارت بر امنیت اطالعات بازار سرمایه ،شرکتهای
ارائهدهنده خدمات برخط ،شرکت مدیریت فناوری،
شرکتبورسوفرابورسوشرکتسپردهگذاریمرکزی
تشکیلدادوباکمکآنهاسامانه«اعمالمکانیزهاوراق
اختیارفروشتبعی»راطراحیوپیادهسازیکرد.
سیدمهدی پارچینی اضافه کرد:بابهرهبرداری از این
سامانه،دارندگاناوراقاختیارفروشتبعیمیتوانند
مطابق موعدهای زمان��ی اعالمی در اطالعیه بورس
بهطور ش��خصی و بدون نی��از به مکاتبه ی��ا مراجعه
حضوریبهکارگزاری،درخواستاعمالونوعاعمال
خود را ثبت کنن��د؛ بهاینترتی��ب کل فرآیند اعمال
بهطور سیستمی از لحظه ارسال درخواست تا زمان
اعمال طی خواهد ش��د.او خبر داد :در حال حاضر
شرکتهایکارگزاریدرحالاخذتأییدیهسامانههای
خود از مدیریت فناوری سازمان هستند و انشاءالله

ازابتدایسال ۱۴۰۱فراینداعمالدرسررسیدکلیه
اوراق اختیار فروش تبعی با اس��تفاده از این سامانه
اجرا خواهد شد.پارچینی ،استفاده از اختیار معامله
فروش را یکی از ابزارهای مالی مورداس��تفاده توسط
س��رمایهگذاران خرد و صندوقهای سرمایهگذاری
مشترک بهمنظور پوشش ریسک دانست و گفت :به
این نحو که ناش��ر ،اختیار این حق را به دارنده اوراق
اختیار فروش میدهد که در سررس��ید تعیینشده
درصورتیکهقیمتسهامکمترازقیمتتضمینشده
باشد ،نسبت به فروش سهام خود به ناشر این اوراق با
قیمتتضمینی،اقدامکند.مدیرنظارتبربورسهای
س��ازمان بورس و اوراق بهادار افزود :از س��ال۱۳۹۹
تاکنونسازمانبورس،سهامدارانعمدهعرضهکننده
س��هام در عرضههای اولیه را با ه��دفجلب اعتماد

س��رمایهگذاران خرد ،ملزم به واگذاری اوراق اختیار
فروش تبعی ضمنی با سررس��ید یکس��اله و با نرخ
تضمینی حداقل  ۲۰درصد کرده اس��ت.او تصریح
مالی
کرد:باتوجهبهگسترشاستفادهکنندگانازابزار ِ
«اختیارفروشتبعی»ونیزافزایشقابلتوجهناشران
ایناوراقباهدفبیمهسهامویاتأمینمالیکهتوسط
سهامدارانعمدهشرکتهاانجاممیشود،اکنونبنا
بر مصوبه اخیر هیئت مدیره س��ازمان ب��ورس و اوراق
بهادار،اینابزارتوسطبازارگردانهانیزقابلاستفاده
خواهد ب��ود .پارچینی از مزیتهای این س��امانه به
ارسال مس��تقیم درخواس��ت توسط س��رمایهگذار،
کاهش خطای انس��انی و امکان طی فرایند اعمال
با تعدادقابل توجهدریکروز معامالتی اشاره کرد.
یادآور میشود؛ اختیارمعاملهها انواع اوراقی هستند
کهاختیارمعاملهیکداراییرادرآیندهبهسرمایهگذار
میدهن��د .اوراق اختی��ار فروش تبعی ک��ه در ایران
بهعنوان بیم��ه کردن س��هام از آن یاد میش��ود ،در
حقیقت ،ابزاری است که بهوسیله آن نوسانات و زیان
سهامبیمهمیشود.
عرضهکننده این اوراق ،ش��رکت (ناشر) و یا سهامدار
عمده اس��ت که هدف آنها ایجاد تضمین و اطمینان
نسبتبهسهاماست.
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران در مراسم افتتاح مرکز داده این شرکت عنوان کرد

ارائه خدمات به شرکتها و ارکان بازار سرمایه برای این مرکز در اولویت است

به گزارش رواب��ط عمومی و امور
 15اسفندماه بینالملل بورس تهران ،محمود
گودرزیمدیرعاملبورستهراندرآیینرونماییوافتتاح
رسمیازبزرگتریندیتاسنتروتندیسبورستهران،با
تأکیدبراینکههدفبورس،ارائهخدماتبهاهالیبازار
سرمایه است ،گفت:بورس تهران افتخاردارد تادر این
روزمبارکازبزرگترینمرکزدادهبازارسرمایهرونمایی
کند.مدیرعامل بورس تهران با اشاره به سیاستهای
راهاندازیمرکزدادهدربورستهرانتصریحکرد:درحال
حاضراستانداردهای Tier3درمرکزدادهبورستهران
رعایتمیشودواینمرکزبراساساستانداردهایTier
 4طراحیشده اس��ت.مدیرعامل بورس تهران اظهار
داشت:دوپستبرقدردونقطهمختلفتهرانبهبورس
تهران سرویس میدهند و این مرکز داده را پشتیبانی
میکنند،زمانیکهایندونقطهدچاربحرانشوندUPS،
وژنراتورهایاینمرکزدادهبهکمکخواهندآمد.بااین
اق��دام،دیگ��ردرزمانقطع��یبرقبامش��کلمواجه
نمیشویمودراینمرکزمباحثپیرامونپروتکلهای
امنیتیوپدافندیدرباالترینسطحاستانداردهارعایت
میشود.ویادامهداد:مرکزدادهبورستهرانازنرمافزار
بهروز،بهمنظورپایشومدیریتزیرساختفیزیکیمرکز

دادهاس��تفادهمیکند.همچنینبورستهرانفرآیند
ورودیها و خروجیها را از این طریق مورد کنترل قرار
میدهد.محمودگودرزیبابیاناینکهتالشمیکنیم
دیتاسنتربهعنوانیکش��رکتمجزابهکارخودادامه
دهد،خاطرنشانکرد:اولویتبورستهرانارائهخدمات
مرکز داده به ش��رکتها و ارکان بازار س��رمایه اس��ت.
مدیرعامل بورس تهران افزود :پروتکلهای امنیتی در

اینمرکزبراساساستانداردهایروزدنیاانجاممیشود
و در آینده بسیار نزدیک از س��ایت مرکز داده بورس که
درگاه ارتباط مش��تریان این مرکز میباشد ،رونمایی
خواهدشد.محمودگودرزیخاطرنشانکرد:مهمترین
هدفوسیاستماایناستکهبورستهراندیجیتالی
ش��ودوهدفواولویتبورستهرانارائهسرویسهای
دیجیتالیاست.

سرپرست معاونت ناشران و اعضای بورس اوراق بهادار تهران مطرح کرد

آمادگی بورس تهران برای عرضه اولیه  ۱۷شرکت در سال 1401

محمدامین قهرمانی ،سرپرست
 16اسفندماه معاونت ناش��ران و اعضای بورس
اوراقبهادارتهراندرگفتگوباخبرنگارپایگاهخبریبازار
سرمایه (سنا) ،در خصوص نحوه عرضههای اولیه طی
س��ال،1401اظه��ارک��رد:تعیینزماندقی��قبرای
عرضههایاولیهازابتدایسال،بهدلیلمواردیشامل
اثرگذاری شرایط بازار ،آمادهسازی مدارک و مستندات
متعددازسویش��رکتها،انجاماقداماتالزمازقبیل
برگزاریجلسات معارفه بر اساس رویههایجدید (در
قالب  )Road Showو سایر عوامل اثرگذار امکانپذیر
نیست.اوافزود:بورستهرانبرنامهریزیهایالزمبرای
عرضه اولیه س��هام ۱۰ش��رکت درج ش��ده و ۷شرکت
پذیرفتهشدهراانجامدادهتادرفرصتمناسبنسبتبه
عرضهآنهااقدامکند.سرپرستمعاونتناشرانواعضای
شرکتبورستهرانگفت:فهرستشرکتهایمذکوردر
تارنمایبورستهران،قسمت«ناشرانوپذیرش»وبخش
«پروندههایپذیرشسهام»دردسترسعمومقرارگرفته
است .قهرمانی تأکید کرد :فرایند پذیرش و درج سهام
شرکتها بهعنوان یکی از مأموریتهای اصلی بورس
تهرانهموارهدرجریانبودهوپیگیریمیشود.اوگفت:
پی��رو انج��ام پ��ارهای از اصالح��ات در دس��تورالعمل
پذیرهنویسی اوراقبهاداردربورس اوراقبهادار تهرانو
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فرابورسایران،بورستهرانرویههایمربوطبهبرگزاری
جلساتمعارفه()RoadShowونحوهپرسشوپاسخدر
اینجلس��ات را تهیه و تصویب کرده است.سرپرس��ت
معاونتناشرانواعضایشرکتبورستهرانتأکیدکرد:
همچنینتارنماییمختصعرضهه��ایاولیهبهآدرس
https://ipo.tse.ir/dossierراهاندازیشدهکهمیتواند
زمینهمشارکتفعاالنبازارسرمایهرادرحوزهگزارشهای

ارزشگذاری سهام شرکتها و سایر موارد فراهم کند.
قهرمانیدرپایانگفت:دربورستهرانهیچفرآیندیدر
راستایدرجیاپذیرششرکتهامتوقفنشدهواکنون
نیز بسترس��ازیهای الزم در راس��تای عرضه اولیه۱۷
شرکت در سال 1401انجام شده است .از سوی دیگر
نیزامیدمیرودبابهبودشرایطبازارسرمایهشاهدارتقاء
دربحثارزشگذاریعرضههایاولیهباشیم.

رويدادهاي خبري
مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار ابالغ شد

مشروط شدن بازگشایی نمادهای معامالتی شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی و امور
 18اسفندماه بینالملل ب��ورس تهران ،س��عید
واشقانیفراهانی،رئیسادارهنظارتبرناشرانگروهمالیو
خدماتیسازمانبورسواوراقبهادار،درخصوصتصمیم
اخیرشورایعالیبورسمبنیبرمشروطشدنبازگشایی
نمادهای معامالتی ش��رکتهای سرمایهگذاری استانی
سهامعدالتاظهارکرد:بازگشایینمادمعامالتیتمامی
شرکتهایسرمایهگذاریاستانیمشمولسهامعدالت،
پسازارائهوتصویبمدلپیشنهادیجهتبازبینیآئیننامه
اجراییآزادسازیسهامعدالتتوسطشورایعالیبورس
و ابالغ آن توس��ط س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار انجام
میپذیرد.ویافزود:براساسمصوبهمورخ۱۶آذرماه۱۴۰۰
شورا مقرر شد« :س��ازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری
کارگروهی که ذیل شورای عالی بورس تشکیل میشود،
تمامیموضوعاتبااهمیتمربوطبهسهامعدالترامورد
بررسیقراردادهونتیجهرابرایتصمیمگیرینهاییبهشورا
ارائهکند».دراینخصوصارائهاصالحاتآییننامهاجرایی
آزادسازیسهامعدالت(مصوب۴مردادماه۹۹شورایعالی
بورس)،ارائهزمانبندیونحوهانجاماموراجراییشرکتهای
س��رمایهگذاری س��هام عدال��ت و کان��ون ش��رکتهای
سرمایهگذاریسهامعدالتوهمچنینواگذاریکاملامور
مدیریتومالکیتسهامعدالتدرشرکتهایسرمایهپذیر
بهشرکتهایسرمایهگذاریاستانیسهامعدالتازاهم
وظایفاینکارگروهاست.ویادامهداد:درحالحاضرنیز
برخیاصالحاتدرمفادآییننامهاجراییآزادسازیسهام

عدالت توس��ط ش��ورای عالی بورس تصویب شده است.
بهعنوانمثال،شورایعالیبورسباحذفتبصره()۱ماده
()۳آییننامهاجراییآزادسازیسهامعدالتموافقتکرده
واینمادهدرآییننامهاجراییآزادسازیاصالحشدهوفقط
یکتبصرهخواهدداشت.بهگفتهواشقانیفراهانیدرشورا
مقررشدمؤسس��اتحسابرسیمعتمدسازمانبورسکه
توسطشرکتهایسرمایهگذاریاستانیدرآخرینمجامع
عمومیمرتبطبهعنوانبازرس/حسابرسشرکتانتخاب
ش��دهاند ،همچنان ت��ا زمان برگ��زاری مجام��ع عمومی
ی مذکور و انتخاب بازرس و حسابرسجدید،
ش��رکتها 

بازرسش��رکتتلقیش��وندودرصورتخروجازلیس��ت
مؤسس��ات حسابرس��ی معتمد س��ازمان بورس ،بازرس
علیالبدلودرغیراینصورت،سازمانحسابرسی،بازرس
شرکتتلقیمیش��ود.ویدرپایانعنوانکرد:باتوجهبه
گذشتحدود ۲۰ماهازتصویبآییننامهاجراییآزادسازی
سهامعدالتولزومبازنگریدرآن،مطابقپیشنهادکارگروه
سهام عدالت ،مقرر شد نمادهای شرکتهای استانی که
قابلیت معامله داشتند تا زمان نهایی شدن طرح مذکور و
اجرایتکالیفقانونی،درراستایحفظحقوقسهامداران
متوقفشوند.

اقدامجدی شرکت مدیریت توسعه و آموزش بورس

تبریز بهجمع برگزارکنندگان آزمون گواهینامههای حرفهای بازار سرمایه پیوست

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی و امور
 21اسفندماه بینالمللبورستهرانبهنقلازسنا،
مراس��م رونمایی از آزمون گواهینامهه��ای حرفهای بازار
س��رمایهدرش��هرتبریزباحض��ورمعاوناجرای��یوعضو
هیئتمدیرهسازمانبورسواوراقبهادارومدیرانارشدبازار
س��رمایه برگزار ش��د.برقراری عدالت آموزش��ی و تأکید بر
مسئولیتاجتماعیسازمانبورسواوراقبهاداردرزمینه
توس��عهخدماتودسترسیهمهاقشارجامعهدرمناطق
مختلف به مباحث آموزشی ،موجب شد که شرکت توسعه
مدیریتوآموزشبورس،شهرتبریزرابهعنوانسومینپایگاه
خودبرایبرگزاریآزمونهایحرفهایبازارسرمایهانتخاب
کند .بهاینترتی��ب داوطلب��ان تبریزی برای ش��رکت در
آزمونهایگواهینامههایحرفهاینیازبهحضوردرتهران
ندارند.حمیداسکندری،مدیرعاملشرکتتوسعهمدیریت
وآموزشبورسدرحاشیهبرگزاریاینآزموناظهارداشت:
شرکتتوسعهمدیریتوآموزشبورسبهعنوانبازویاجرایی
س��ازمان بورس و اوراق بهادار کش��ور وظیفه برگزاری این
آزمونهارابرعهدهدارد.ویادامهداد:تاکنوننیزبیشاز۱۲
هزار نفر توانستهاند آزمونهای مذکور را با موفقیت پشت
سرگذاشتهوگواهینامههایحرفهایبازارسرمایهراکسب
کنند.اسکندریدرادامهبااشارهبهشرایطداوطلبانبرای

شرکتدراینآزمونهاگفت:تمامافرادیکهدارایمدرک
لیسانسازدانشگاههایمعتبرکشورهستندمیتواننددر
این آزمونها ش��رکت کنند که این ش��رایط شامل تمامی
لیسانسهایمرتبطوغیرمرتبطمیشود.مدیرعاملشرکت
توسعهمدیریتوآموزشبورسگفت:آزمونگواهینامههای
حرفهایبازارس��رمایهدارای ۷آزمونتخصصیاستوهر

کدام از آنها متشکل از چند مهارت است که منجر به تأیید
صالحیت در یکی از بخشهای بازار س��رمایه میشود.بر
اس��اس این گزارش ،آزمون گواهینامههای حرفهای بازار
سرمایههماکنوندرشهرهایتهران،مشهد،اصفهانوتبریز
برگزارمیشودوداوطلبانبرایشرکتدراینآزمونهانیاز
بهحضوردرکالنشهرتهرانرانخواهندداشت.
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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رويدادهاي خبري
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد

مهمترین اقدامات سازمان بورس در سال1400

رئیسسازمانبورسواوراقبهادار
 21اسفندماه در نشست خبری خود با حضور
اصحابرسانهکهدرمحلسازمانبورسواوراقبهادار
برگزارشدبهتشریحمهمتریناقداماتانجامشدهاین
سازمان در س��ال 1400و برنامههای در دست اقدام
برایس��ال 1401پرداختودرپایانبهپرسشهای
خبرنگارانحوزهبازارسرمایهپاسخداد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) ،مجید
عشقی در اینجلس��ه اقدامات انجامشده توسط
س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار را در حوزهه��ای
مختلفی همچون ش��رکتهای س��رمایهگذاری
و کارگ��زاری و صندوقه��ا ،نهاده��ای مال��ی
خدماتدهنده ،توس��عه نهادی و نظارتی ،بهبود
ریزس��اختارها و کارکرد تأمین مالی بازار سرمایه،
توسعه زیرساختها و فناوری اطالعات ،پژوهش،
آموزش و ترویج سواد مالی توضیح داد.
او تجهی��ز منابع را نخس��تین موضوع در رس��الت
بازار سرمایه برشمرد و گفت :با وجود نوساناتی که
در س��ال 1400داش��تیم از ابتدای سال تاکنون
نزدیک به ۶۰۰هزار میلیارد تومان تجهیز منابع به
روشهای مختلف سرمایهای و بدهی داشتیم .در
این میان کل اوراق بدهی که منتش��ر شده حدود
 ۲۲۴هزارمیلیارد تومانبوده است.
مجید عش��قی با بیان اینکه یکی از پرس��شهای
جدیاثراوراقبربازارومیزاننقدینگیجذبشده
توسط آن اس��ت ،گفت :تاکنون حدود  ۱۰۰هزار
میلیارد اوراق در بازار و در سال 1400تسویه شده
است ،به این معنی که دولت این پول را به سیستم
مالیکشور(بانکهاوصندوقهایسرمایهگذاری)
واریز کرده ک��ه فروش اوراق نق��دی نزدیک به ۸۳
هزار میلیارد تومان ب��وده و حدود  ۱۴هزار میلیارد
تومانمازادبرمبالغ منتشرشده،به سیستم مالی
بازپرداختداشتهاست.
اقداماتانجامشدهدرحوزهشرکتهای
یوصندوقها
سرمایهگذاری،کارگزار 
رئیسسازمانبورسواوراقبهادار،یکیازاقدامات
جدی س��ازمان بورس در س��ال  1400را موضوع
انحصارزدایی از فعالیتها و ارائه خدمات در بازار
سرمایهعنوانکردوگفت:اگرچهازحدود ۱۲سال
پیش ،کارگزاریجدیدی تأسیس نشده بود ،اما۸
مجوز موافقت اصولی کارگزاری از آبانماه 1400
صادر ش��ده که با احتس��اب یک مجوز در همین
زمینهودرگذشته،درمجموعدراينسال ۹،مجوز
موافقت اصولی کارگزاری صادر ش��ده اس��ت .از
میانمجوزموافقتاصولیهایکمجوزبهتأسیس
کارگزارینیزمنجرشدهاست.
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رئیسسازمانبورسافزود:تعداد ۲۹مجوزتأسیس
یاتبدیلنهادمالیبهعنوانشرکتسرمایهگذاری
یا هلدین��گ در ح��وزه صندوقه��ا ۱۵ ،موافقت
اصولیصندوقسرمایهگذاری ۲۹،مجوزتأسیس
صندوقسرمایهگذاریو ۲۵مجوزفعالیتصندوق
سرمایهگذاری در این مدت ارائه شده است.
اقدام�ات در ح�وزه نهاده�ای مال�ی
خدماتدهنده
مجید عش��قی ادامه داد :در حوزه نهادهای مالی
خدماتدهنده نی��ز  ۸موافقت اصولی تأس��یس
ش��رکت س��بدگردان ۳ ،موافقت اصولی تأسیس
شرکت مش��اور س��رمایهگذاری ۶ ،مجوز تأسیس
ش��رکت س��بدگردان ،یک مجوز موافقت اصولی
تأسیس شرکت تأمین س��رمایه ۴ ،مجوز فعالیت
ش��رکت س��بدگردان و دو مجوز فعالیت پردازش
اطالعات مالی نیز طی س��ال  1400اعطا ش��ده
اس��ت .رویکرد س��ازمان این اس��ت که با ارائه این
مجوزه��ا بتوانیم خدمات بهتر و مؤثرت��ری را برای
جامعهسهامدارانارائهدهیم.
اقدامات در حوزه توسعه نهادی و نظارتی
او اف��زود :در ح��وزه صندوقه��ا ،در تالش��یم
صندوقهای مختلفی را راهان��دازی کنیم تا افراد

با برنامههای سرمایهگذاری مختلف بتوانند از این
ابزارهابهرهببرند.برهمیناساس،درحوزهامالک
و مستغالت اولین موافقت اصولی صندوق امالک
و مستغالت طیسال 1400صادرشد ،همچنین
اولینمجوزپذیرهنویسیوفعالیتصندوقسهامی
اهرمیواولینمجوزپذیرهنویسیوفعالیتصندوق
درصندوقدرحوزهصندوقهایسرمایهگذاریدر
این مدت صادر شد .همه این ابزارها میتوانند به
مدیریت ریسک سرمایهگذاران و پوشش گسترده
بیشتریازسرمایهگذارانکمککند.
مجید عشقی با اش��اره به اینکه برخی اقدامات در
حوزههای نظارتی از دورههای قبل باقی مانده بود
که در این مدت در حال تکمیل است ،گفت :ابالغ
آرای بازارگردانها و س��ایر آرای معطل یکی از این
موارد بوده ،این آرا صادر ش��ده اما به دالیلی هنوز
ابالغ نش��ده بود که در این مدت بهتدریج در حال
ابالغ است .تصویب و ابالغ الزامات مربوط به تأیید
صالحیت مدیران ناش��ران یکی دیگر از این موارد
است؛برایناساس،سلبصالحیتازناشرینیکه
دارای حداقلهای قانونی نیستند در دست اقدام
است و از سال 1401اجرا خواهد شد.
رئیس س��ازمان بورس اذعان ک��رد :تهیه ضوابط
ارجاع پروندههای کیفری به میانجیگری ،تدوین
الیحهمدیریتتضادمنافعدربازارسرمایه،اصالح

رويدادهاي خبري
دستورالعمل حاکمیت شرکتی و پیشنهاد اصالح
قانون بازار از دیگر اقدامات سازمان بورس در سال
جاریاستکهدرحوزهنظارتیانجامشده،هرچند
این موارد هنوز نهایی نش��ده اس��ت اما سازمان با
همکاری مجلس در تالش اس��ت تا ای��ن قوانین
تصویبشود.
او با اش��اره به اینکه یکی از خأله��ای قانونی ،در
خص��وص پرداخت س��ود از طرف س��جام بهطور
الکترونیک��ی بوده ،تصریح ک��رد :با پیگیریهای
انجامش��ده و کمک مجلس ش��ورای اسالمی این
موضوعدرالیحهبودجه ۱۴۰۱واردشدهوامیدوارم
پس از این ،سودها در بستر الکترونیکی و متمرکز
از این طریق پرداخت شود و سهامداران به دنبال
دریافت سود خود از شرکتهای متعدد سرگردان
نباشند.البتهطیدوسالگذشتهاقداماتخوبی
هم در این زمینه انجام شده است.
پرداخت س�ود س�هام عدالت تا پایان 21
اسفندماه1400
ً
مجیدعشقیبیانکرد:طیسال 13۹۹تقریبا۱۳۲
نماد ،سود مربوط به حدود ۲۵میلیون نفر را پرداخت
کردند ،سال ۱۴۰۰تاکنون حدود ۲۸۶شرکت سود
خود را از طریق س��جام پرداخت کردهاند که در آینده
نزدیکانجامخواهدشد.
او در خصوص واریز س��ود سهام عدالت تصریح کرد:
 ۴۳میلیون و ۶۶۵هزار و ۳۲۱نفر س��هامدار عدالت
داریمکهیادرسجامثبتنامکردهاندویاشمارهشبای
بانکیخودراازطریقسامانهسهامعدالتدراختیارما
گذاشتهاند.عملیاتواریزسودسهامعدالتاینافراد
از 20اس��فندماه 1400شروعشدهوبرایدارندگان
پورتفویهایمختلف،سوددرحالواریزاست.
مجیدعشقیتأکیدکرد:تاپایان 21اسفندماه1400
و با همکاری ش��بکه بانکی ،این سود برای همه افراد
دارای س��هام عدالت واریز خواهد شد .برای پرتفوی
 ۴۹۲هزار تومانی  ۵،۳۲۰،۳۹۹ریال ،برای پرتفوی
 ۵۳۲هزار تومانی  ۵،۷۵۲،۹۴۴ریال و برای پرتفوی
یکمیلیونتومانی ۱۰،۸۱۳،۸۷۱ریالس��ودواریز
خواهد ش��د .این ارقام برای س��هامدارانی اس��ت که
پرتفوی سهام عدالت خود را تغییری ندادهاند و برای
سایرافراداینارقامکمترخواهدبود.
اقدامات در حوزه بهبود ریزس�اختارها و
کارکردتأمینمالیبازارسرمایه
رئیس س��ازمان ب��ورس در ادامه تصریح ک��رد :بنا بر
مصوبات انجامشده ،از  ۱۵فروردینماه سال ۱۴۰۱
عمقمظنهبرایهمهسهامداراننمایشدادهمیشود.
همچنینازاوایلسال1401بهصورتتدریجیدامنه
نوسان افزایش خواهد یافت و در مقاطع سهماهه این
موضوعباتوجهبهبازخوردبازار،بازبینیمیشود.
او اف��زود:ج��ذب س��رمایه ۱۰۰میلی��ارد تومانی

استارتاپهاازبازارسرمایه،پذیرشنخستینمعدن
طالی بازار سرمایه در فرابورس ،راهاندازی تابلوی
معامالت قرارداده��ای آتی نفتا و متانول در بورس
ان��رژی و راهاندازی اداره می��ز صنعت و رتبهبندی
ناشران در س��ازمان بورس به منظور حل مسائل،
مشکالت و چالشهای صنایع مختلف را از دیگر
اقدامات انجامشده در حوزه بهبود ریزساختارها و
کارکردهایتأمینمالیدربازارسرمایهکهدرسال
 1400انجام شده ،عنوان کرد.
اقدامات در حوزه توس�عه زیرساختها و
فناوریاطالعات
مجید عشقی گفت :با توجه به گسترش بازار سرمایه
یکی از حوزههای اصلی بازار سرمایه و ارکان ،مرتبط
با حوزه زیرساخت و ITاست .در این زمینه رونمایی از
سامانههوشمندپایشونظارتبازارسرمایهراخواهیم
داشت.عملیاتیکردنبرگزاریمجامعالکترونیکنیز
یکی دیگر از این موارد است که در سالجاری محقق
شد.باتوجهبهصدورمجوزهایجدیدمالیالزمبودتا
سامانههایی برای نظارت مؤثرتر برای نهادهای مالی
داشتهباشیم،درحوزهکارگزاریهااینموضوعوجود
داش��ت اما در حوزههای دیگری چون سبدگردانی،
صندوقهاوسایرنهادهایمالیبافقداندراینحوزه
مواجه بودیم .بر همین اساس در حال حاضر سامانه
هوشمندنظارتبرشرکتهایسبدگردانبرایاولین
بارطراحیشدهوآمادهبهرهبرداریاست.
مجید عش��قی افزود :بنابرای��ن ،بهرهب��رداری از
ابزار پایش هوش��مند س��امانههای حیاتی ارکان
و س��امانههای دارای مجوز نهادهای مالی تحت
نظارتدردست اجرا است.سامانهبومی معامالت
نیز در همین راستا از س��ال  99در حال بررسی و
طراحی بوده و اکنون در فاز آزمایش است.
اوبیانکرد:ارتقایسامانهدیدهبانسالمت،ایجاد
زیرساختالزمبهمنظورجمعآوریاطالعاتمربوط
به دارن��دگان اطالعات نهانی ،تکمیل و توس��عه
سامانه پذیرش اوراق بهادار شرکت بورس تهران،
راهاندازی سامانهجامع سوابق تخلفاتی و کیفری
مدیران ،راهاندازی دیتاسنتر بازار سرمایه در بورس
تهران و ارتقایجایگاه س��ندباکس بازار سرمایه و
توجه ویژه به RegTechها و SupTechها عالوه بر
FinTechها از دیگر مواردی است که در این زمینه
در حال بررسی و اجرا است.
اقدام�ات در ح�وزه اقدام�ات اجرای�ی
فراسازمانی
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار پیگیری مربوط به
اصالحات مؤثر بر بازار س��رمایه در الیحه بودجه سال
 ۱۴۰۱کل کش��ور را از موارد مهمی دانس��ت که این
س��ازمان تاکنون پیگیری کرده و گفت :تعیین سقف
براینرخگازصنایعیکیازمؤثرترینموارددراینزمینه

بودکهخوشبختانهانجامشد.درصورتانجامنشدن
اینموردممکنبودتالطماتیدربازارایجادشود.
مجید عشقی ادامه داد :کاهش نرخ مالیات بر درآمد
شرکتهایتولیدیاز۲۵درصدبه۲۰درصد،معافیت
مالیاتی افزایش س��رمایه ش��رکتهای پذیرفتهشده
در بورس از محل سود انباش��ته ،تثبیت فرمول نحوه
محاسبه حقوق دولتی معادن نیز از مواردی بودند که
بر شرکتها اثرجدی دارند و امیدوارم این به افزایش
سوددهیشرکتهامنجرشوند.
اوتقویتصندوقتثبیترایکیدیگرازمواردیعنوان
کردکهموردتوجهوپیگیریسازمانبورسبودهاستو
افزود:توثیقسهسالهسهاممتعلقبهدولتدرسمات
وجوه بهعنوان پش��توانهای برای انتش��ار اوراق مالی
اسالمی دولت توس��ط صندوق تثبیت بازار سرمایه،
تخصیص۱۰درصدازوجوهحاصلازعرضهاولیهسهام
دولتیبرایانجامعملیاتبازارگردانیوبرایاولینبار
تعیینردیفجداگانهبرایحمایتازصندوقتثبیتو
موافقت با واریز مالیات دریافتی دولت از بازار سرمایه
بهصندوقتثبیتبازارسرمایهبرخیدیگرازاقدامات
فراس��ازمانی س��ازمان بورس اوراق بهادار طی سال
 ۱۴۰۰بودهاست.
اقدام�ات در ح�وزه پژوه�ش ،آموزش و
ترویجسوادمالی
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر اهمیت
پژوه��ش ،آم��وزش و ترویج س��واد مالی بی��ان کرد:
اجراییش��دن طرح س��اماندهی آم��وزش در فضای
مجازی یکی از اقدامات انجامش��ده در همین راستا
بود .تاکنون  ۴۷۶متقاضی در سامانه ،ثبت نام اولیه
کردهو ۲۰۰مدرسبررسیوموردتأییدقرارگرفتهاند.
ایناقدامسببمیشودتابدوندغدغهوبانظارتبهتر
بتوانیمشاهدتقویتآموزشدربازارسرمایهباشیم.
مجیدعشقیدرخصوصتوسعهآموزشوسوادمالی
بیانکرد:توسعهسامانهآزمونگواهینامههایحرفهای
بازار سرمایه ،توس��عه مرکز آزمون در شهرهای تهران،
اصفهان ،مش��هد و تبریز ،طراحی و راهاندازی پلتفرم
آموزشی (تبس��م) ،تجمیع و ساماندهی مرکز تماس
مشتریانوایجاداتاقامنبرایاستفادهپژوهشگران
ازدادههایبازارسرمایهازدیگراقداماتسازمانبورس
دراینراستادرسال ۱۴۰۰بودهاست.
او در ادامه با اش��اره به برنامههای در دست اقدام و
اهداف کالن استراتژیک سازمان بورس برای سال
 1401گف��ت :برنامههای مفصلی در س��ه حوزه
محوری حمایت از حقوق سرمایهگذاران با تأکید
بر منافع بلندم��دت ،افزایش نقش بازار س��رمایه
در تأمی��ن مال��ی و افزایش اثربخش��ی ،کارایی و
هوشمندسازینظامنظارتیتدوینشد،کهبخشی
از آن در سال 1400دنبال شدکه ادامه آن درسال
 1401درحوزههایمختلفبازارسرمایهبهتقویت
وثباتبازارمنجرخواهدشد.
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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رويدادهاي خبري
برای نخستین بار انجام میشود

ارائه قراردادهای اختیار معامله بر مبنای واحد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله
در بورس اوراق بهادار تهران

ط عمومی و امور
به گزارش رواب 
 24اسفندماه بینالمللبورستهران،مهدی
زمانیسبزی،سرپرستمعاونتعملیاتبازاربورس
اوراق بهادار تهران ،اظهار داشت :دوره معامالتی
نماده��ای اختیارمعامل��ه مبتنیب��ر واحدهای
سرمایهگذاری دو صندوق واسطهگری مالی یکم
(دارایکم) و پاالیش��ی یکم (پاالیش) با سررس��ید
تیرماه 1401ازروزچهارشنبهتاریخ 25اسفندماه
 1400آغاز خواهد شد.
ویافزود:فعاالنبازارسرمایهباألخصعالقهمندانبه
بازارمشتقاتمیتوانندبابهرهمندیازاستراتژیهای
معامالتی ،معامالت خ��ود را در ب��ازار قراردادهای
ی دو صندوق مذکور پایهریزی کرده و
اختیارمعامل ه 
ازطریقکارکردهایاینابزار،بخشیازریسکهای
خود را در بازار سرمایه پوشش دهند.
مهدیزمانیسبزیخاطرنشانکرد:توسعه کمی
و کیفی بازار ابزارهای مش��تقه بهمنظور استفاده
از ابزارهای پوش��ش ریس��ک برای سرمایهگذاران
محترم،جزءسیاستهایاصلیشرکتبورساوراق
بهادار تهران و از دغدغههای اساسی این معاونت
میباشد .سرپرس��ت معاونت عملیات بازار بورس
تهران ،ب��ازار قرارداده��ای اختیارمعامله را همراه
با توس��عه ارزیابی کرد و گفت :ب��ازار قراردادهای
اختیارمعامل��ه در س��ال  1395راهاندازی ش��د و
پس از آن ،روند رش��د و توس��عه را در پیش گرفت؛

حجم معامالت این بازار که در انتهای س��الهای
 1398و  1399بهترتیب براب��ر با  8میلیون و 22
میلی��ون ق��رارداد ب��ود ،در 11ماه ابتدایی س��ال
 1400به رکورد  44میلیون قرارداد دس��ت یافته
است .همچنین ارزش مفهومی معامالت از سال
 1398تا س��ال  1400ب��ا  263درصد رش��د ،به
حدود  113هزار میلیارد ریال رس��یده است .وی

در پایان اظهار داشت :تعداد داراییهای پایه بازار
قراردادهای اختیارمعامله در ب��ورس اوراق بهادار
تهراننیزدرسال 1400به 25داراییپایه(شامل
سهام شرکتهای پذیرفتهش��ده در بورس و واحد
صندوقهایسرمایهگذاریقابلمعاملهدربورس)
ارتقاء یافته و افزایش بیش��تر آن در دستور کار این
شرکت قرار دارد.

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار تشریح کرد

از اقدامات انجامشده در ۱۴۰۰تا برنامههای مرکز مبارزه با پولشویی در۱۴۰۱

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی
 24اسفندماه س��ازمان ب��ورس اقدام��ات
انجامشده در سال  ۱۴۰۰و همچنین برنامههای
آتی این مدیریت در سال  1401را تشریح کرد.
رئیس مرکز مبارزه با پولش��ویی س��ازمان بورس و
اوراق به��ادار در گفتگو با خبرن��گار پایگاه خبری
بازار س��رمایه (س��نا) ،با اش��اره ب��ه اقدامات این
مرکز طی س��ال  1400اظهار کرد :مرکز مبارزه با
پولشوییسازمانبورسدرراستایاجرایتکالیف
قانونی و آئیننامه اجرایی ماده  ۱۴الحاقی مبارزه
با پولشویی با مش��ارکت در کارگروه ملی ارزیابی
ریس��ک بهمنظور تدوین «س��ند ملی ریس��ک» و
نیز ایجاد دو کارگروه اختصاصی «آس��یبپذیری
بازار سرمایه» و «ارزیابی ریسک شمول مالی» در
س��طح موارد کالن اقدام کرد .صابرجعفروند آذر
ادامه داد:جلس��ات کارگروههای مذکور با وجود
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بر این ،مرکز مبارزه با پولش��ویی س��ازمان بورس،
همکاریهاییرابهصورتمیانبخشیبانهادهای

رويدادهاي خبري
نظارت��ی در زمینه اجرای مواد آییننامه در موارد و
موضوعات مرتبط داشته است.
او تصریح کرد :مرکز مبارزه با پولش��ویی سازمان
بورس بهمنظ��ور انجام وظایف س��ازمان بهعنوان
دستگاه متولی نظارت در بازار سرمایه برای اجرا و
رعایتقوانینومقرراتمبارزهباپولشوییاقدامات
و فعالیتهایی متعددی را در س��ه حوزه «نظارت
بر اطالعات س��رمایهگذاران»« ،بررسی معامالت
مش��کوک و کنترل هوشمند» و «بازرس��ی و امور
نمایندگان» در سال  1400انجام داده است.
رئیس مرکز مبارزه با پولش��ویی س��ازمان بورس و
اوراق بهادار با اش��اره به اقدامات انجام ش��ده در
بخش نظارت بر اطالعات س��رمایهگذاران اذعان
ک��رد :پایگاه اطالعاتی یکپارچهای برای س��وابق
اشخاص متقاضی خدمت در بخشهای مختلف
بازار راهاندازی شده است.
او ب��ا بی��ان اینک��ه بهمنظور تس��هیل و تس��ریع
پاس��خهای مراجع متقاضی اس��تعالم ،اقدامات
مؤثری صورت گرفته است ،گفت :در سال،1400
حدود  2,350ش��خص حقیق��ی و حقوقی برای
حدود  400درخواس��ت و برای ص��دور مجوزات
انواع خدمات مورد تقاضا با توجه به دسترسیهای
اطالعاتی موجود مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ
داده شده است.
به گفت��هجعفرون��د آذر ،این مرکز ضم��ن تدوین
«رهنمود شناسایی مش��تریان در بازار سرمایه» و
انتشار آن ،نس��بت به اصالح رویههای شناسایی
و تکمیل و انطباق فرمه��ای مربوط در حوزههای
مختلف ارائه خدمت در بازار سرمایه اعم از داخل
سازمان و خارج سازمان نیز اقدام کرد.

او با اش��اره به اقدامات مرکز مبارزه با پولشویی در
بخشبررسیمعامالتمشکوکوکنترلهوشمند
خاطرنشان کرد :این اقدامات در راستای پیگیری
ایجاد س��امانههای مورد نی��از از معاونت اجرایی
و مدیریت فن��اوری اطالع��ات و همچنین ایجاد
دسترس��ی به سیس��تمهای اطالعاتی مورد نیاز
ذکرش��ده در آئیننام��ه اجرای��ی از وازرتخانهها و
سازمانهای مربوطه بوده است.
رئی��س مرکز مبارزه با پولش��ویی س��ازمان بورس
و اوراق به��ادار اف��زود :در این بخش ،ب��ا توجه به
سیس��تمهای موجود نسبت به بررس��ی بیش از
 ۷۰۰عدد گزارش موارد معامالت مشکوک و ارجاع
مواردی به مراجع نظارتی اقدام ش��د .همچنین،
حدود  ۲۵پرونده در ارتباط با میزان و نوع فعالیت
اشخاص مشکوک در بازار س��رمایه ،حدود ۱۵۰
شخصحقیقیوحقوقیموردرسیدگیقرارگرفته
و نتایج آن به نهاد مربوطه ارجاع شده است .افزون
بر این ،با انتشار «ماژول آسیبپذیری بخش اوراق
بهادار در ارزیابی ریس��ک ملی» و تهیه و انتش��ار
«راهنمایگزارشگریعملیاتومعامالتمشکوک
در بازار س��رمایه» س��عی در تقویت ای��ن حوزه در
اشخاص مشمول تحت نظارت شد.
او ب��ا مدنظر ق��رار دادن اقدامات انجامش��ده در
بخش بازرس��ی و امور نماین��دگان واحد مبارزه با
پولشویی طی س��ال  1400ابراز کرد :این بخش
در راس��تای اقدامات خود ،ضمن ایجاد و تکمیل
پای��گاه اطالعاتی مربوط ب��ه نماین��دگان واحد
مبارزه با پولش��ویی در اش��خاص مش��مول تحت
نظارت ،نس��بت به اجرای م��اده  ۳۷آییننامه در
این اشخاص اقدام کرد.جعفروند آذر قرار گرفتن

مس��تندات ،راهنما و فرمتهای مرب��وط به رویه
تعیینومعرفیمسئولینواحدپولشویی،درسایت
سازمان را از دیگر اقدامات برشمرد و عنوان کرد:
بررس��ی دورهای عملکرد اشخاص تحت نظارت با
توجه به تدوین و انتش��ار «چکلیس��ت ارزیابی و
اجرای مقررات و رویههای مبارزه با پولش��ویی» و
بررسی گزارش عملکرد دریافتی بر اساس رهنمود
و چکلیس��تهای ارائهش��ده نی��ز از دیگر موارد
انجامشده در این بخش است.
ب��ه گفته این مقام مس��ئول ،نظارت ب��ر اقدامات
عملیاتی واحدهای مبارزه با پولشویی و همچنین
محتوی و نحوه آموزش و اجرای دورههای آموزشی
در حوزه مبارزه با پولش��ویی برای اشخاص تحت
نظارت از دیگر اقدامات در این بخش بوده است.
رئیس مرکز مبارزه با پولش��ویی س��ازمان بورس و
اوراق بهادار با اش��اره به اقدامات آتی این مرکز در
سال  ۱۴۰۱گفت :در سال  1401تداوم اقدامات
کارگروه ملی و کارگروهه��ای تخصصی و تدوین
اسناد مربوط در این کارگروهها در دستور کار قرار
گرفته است.
جعفرون��د آذر ،پیگی��ری ایج��اد و دسترس��ی به
سیس��تمهای اطالعاتی م��ورد نیاز ب��رای بخش
نظارت بر اطالعات س��رمایهگذاران را از اقدامات
آتی این مرکز در بخش نظارتی برش��مرد و تصریح
کرد :تقویت سیستم کشف و گزارشگری معامالت
مشکوک توسط اشخاص مشمول در بازار سرمایه
وارزیابیسیستمیعملکردورتبهبندیواحدهای
مبارزه با پولشویی برای بهبود عملکرد و اقدامات
پیش��گیرانه در اش��خاص مش��مول نی��ز از دیگر
برنامههای این مرکز در سال  1401خواهد بود.

اوراق مشارکت شهرداری کرج در بورس اوراق بهادار تهران درج شد

اوراق مش��ارکت شهرداری
 9اسفندماه ک��ر ج ب��ا نما د ه��ا ی
«مکرج »0312و «مکرج  »312در بورس اوراق
بهادار تهران درج شد .به گزارش روابط عمومی
بورس اوراق به��ادار تهران به نق��ل از مدیریت
پذیرش ،اوراق مشارکت شهرداری کرج با نماد
«مکرج  » 0312به مبل��غ  2هزار میلیارد ریال،
جهت تأمین مالی تکمیل س��امانه اتوبوسرانی
ک��رج و اوراق مش��ارکت ش��هرداری ک��رج ب��ا
نماد«مکرج »312به مبلغ  4هزار و  800میلیارد
ریال ،جهت تأمین مالی تکمیل بخش دوم فاز
 1خ��ط  2قط��ار ش��هری ک��رج ب��ا نرخ س��ود
علیالحساب  18درصد ساالنه ،درج شد .مدت
اوراق مذکور  4س��ال و مواعد پرداخت سود آن
هر  3م��اه یکبار اس��ت .ضامن ای��ن صندوق
«بانک شهر (سهامی عام)» ،بازارگردان و متعهد

پذیرهنوی��س «ش��رکت تأمین س��رمایه کاردان
(س��هامی خاص)» و عامل فروش «بانک ش��هر
(س��هامی ع��ام)» میباش��د .امی��ن نم��اد

«مکرج « ،» 0312مؤسسه حسابرسی رایمند و
همکاران» و امین نماد « مکرج « ،»312مؤسسه
حسابرسی آرمان آروین پارس» است.
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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رويدادهاي خبري

صندوق سرمایهگذاری شاخصی آرام مفید
در بورس اوراق بهادار تهران درج شد

بهگ��زارشروابطعموم��یوامور
 11اسفندماه بینالملل بورس تهران به نقل از
مدیریتپذیرش،ازتاریخ11اسفندماه،1400صندوق
سرمایهگذاریشاخصیآراممفیدبانماد«آرام»درفهرست
نرخهایبازارصندوقهایسرمایهگذاریقابلمعامله
دربورساوراقبهادارتهراندرجگردید.تعدادواحدهای
س��رمایهگذاریعادیجهتپذیرهنویسی 99میلیون
واحددرنظرگرفتهشدهاست.مؤسسینصندوق«شرکت
سبدگردانانتخابمفیدوشرکتمشاورسرمایهگذاری
ایده مفید» ،مدیر «شرکت سبدگردان انتخاب مفید» و
متولی «مؤسسه حسابرسی فریوان راهبرد» میباشد.
حس��ابرس«مؤسس��هحسابرس��یرازدار»،بازارگردان
«صندوقسرمایهگذاریاختصاصیبازارگردانیمفید»
وکارگزاربازارگردان«شرکتکارگزاریمفید»است.

اوراق صکوک اجاره شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایالم
در بورس اوراق بهادار تهران درج شد

به گزارش روابط عمومی و
 16اسفندماه ام��ور بینالمل��ل ب��ورس
تهران ،از تاریخ  16اسفندماه  1400اوراق
صکوک اجاره ش��رکت پتروش��یمی ارغوان
گستر ایالم به مبلغ  1،800میلیارد ریال ،با
ن��رخ اجارهبه��ا  18درصد ،با ه��دف تأمین
نقدینگ��ی الزم ب��ه منظ��ور خری��د دارایی
(تجهیزات و تأسیس��ات برق��ی و مکانیکی)
جهت تکمیل کارخانه تولید پلیپروپیلن با
نماد “صگس��تر ”512در فهرست نرخهای
بازار بدهی ب��ورس اوراق بهادار تهران درج

ش��د.دوره عمر ای��ن اوراق  5س��ال و مواعد
پرداخت آن هر  6ماه یکبار از تاریخ انتشار
اوراق است .ناش��ر صندوق «شرکت واسط
مالی شهریور پنجم (با مسئولیت محدود)»،
ضامن «بان��ک تجارت (س��هامی ع��ام)» و
بازارگ��ردان و متعهد پذیرهنویس «ش��رکت
تأمین س��رمایه کاردان (س��هامی خاص)»
است .عامل فروش «شرکت کارگزاری بانک
تجارت (س��هامی خاص)» ،عامل پرداخت
«شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار
و تسویه وجوه (س��هامی عام)» و حسابرس

«مؤسس��ه حسابرس��ی و خدم��ات مال��ی
آگاهنگر» میباشد.

اوراق صکوک اجاره شرکت سرمایهگذاری ملی ایران
در بورس اوراق بهادار تهران درج شد

به گ��زارش روابط عمومی و
 18اسفندماه امور بینالملل بورس تهران
ب��ه نق��ل از مدیری��ت پذی��رش ،از تاریخ 18
اسفندماه  1400اوراق صکوک اجاره شرکت
س��رمایهگذاری ملی ایران به مبل��غ  6هزار و
 500میلیارد ری��ال ،با هدف تأمین نقدینگی
الزم به منظور خرید س��هام شرکت تولید فیبر
ایران (سهامی عام) توسط نهاد واسط از بانی
و اجاره به ش��رط تملی��ک آن به بان��ی با نماد
«صمل��ی ،»412در فهرس��ت نرخه��ای بازار
بدهی بورس اوراق بهادار تهران درجشد .نرخ
اجارهبها ساالنه  18درصد ،مدت اجاره اوراق
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 4س��ال و مواعد پرداخت س��ود آن ه��ر  6ماه
یکب��ار از تاریخ انتش��ار اوراق اس��ت .ناش��ر
صندوق «ش��رکت واس��ط مالی مهر پنجم (با
مس��ئولیت محدود)» اس��ت .ضامن «شرکت
سرمایهگذاری ملی ایران با توثیق سهام شرکت
مل��ی صنای��ع مس ای��ران و س��هام ش��رکت
س��رمایهگذاری غدیر» ،بازارگ��ردان و متعهد
پذیرهنویس «ش��رکت تأمین س��رمایه کاردان
(س��هامی خ��اص)» و عامل فروش «ش��رکت
کارگزاری سرمایهگذاری ملی ایران (سهامی
خاص)» میباش��د .عامل پرداخت «ش��رکت
س��پردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تس��ویه

وجوه (س��هامی عام)» و حس��ابرس «مؤسسه
حسابرسی تدوین و همکاران» است.

رويدادهاي خبري

اوراق صکوک اجاره شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری
در بورس اوراق بهادار تهران درج شد

به گ��زارش روابط عمومی و
 21اسفندماه امور بینالملل بورس اوراق
بهادار تهران ،از تاریخ  21اسفندماه 1400
اوراق صکوک اجاره ش��رکت س��رمایهگذاری
صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)
به مبلغ  27هزار میلیارد ریال ،با نرخ اجارهبها
 19درص��د ،جه��ت تأمی��ن نقدینگ��ی الزم
بهمنظور خرید س��هام شرکت پتروشیمیجم
(سهامی عام) با نماد «صند »412در فهرست
نرخهای بازار بدهی بورس اوراق بهادار تهران
درج شد .دوره عمر این اوراق  4سال و مواعد
پرداخت آن هر  6ماه یکبار از تاریخ انتش��ار
اوراق اس��ت .ناش��ر «ش��رکت واس��ط مالی
اردیبهشت (با مسئولیت محدود)» است.
ضامن «فاقد ضامن و با تکیه بر رتبه اعتباری
بان��ی (بلندم��دت  A-و کوتاهم��دت  »)A1و
متعه��د پذیرهنوی��س و بازارگ��ردان «تأمی��ن

س��رمایه امین (س��هامی ع��ام)» میباش��د.
عامل فروش «ش��رکت کارگ��زاری صبا جهاد
(س��هامی خاص)» ،عامل پرداخت «ش��رکت

س��پردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه
وجوه (س��هامی عام)» و حس��ابرس «سازمان
حسابرسی» است.

اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) بانک صادرات در بورس
اوراق بهادار تهران درج شد

اوراق گواه��ی اعتب��ار مولد
 22اسفندماه (گام) بان��ک ص��ادرات ب��ا
نمادهای «اگ »010819و«اگ »010719در
ب��ورس اوراق بهادار تهران درج ش��د .به گزارش
روابط عمومی و امور بینالملل بورس تهران ،از
تاریخ  22اسفندماه  1400اوراق گواهی اعتبار
مولد (گام) بانک صادرات با نماد «اگ»010819
با سررسید مورخ  ،1401 / 08 / 30به مبلغ 13
هزار میلیارد ریال جهت تأمین نیازهای سرمایه

در گردش ش��رکت ایرانی تولید اتومبیل س��ایپا
(سهامی عام) و اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)
بان��ک ص��ادرات ب��ا نم��اد «اگ »010719با
سررس��ید م��ورخ  ،1401 / 07 / 30به مبلغ 15
هزار میلیارد ریال جهت تأمین نیازهای سرمایه
در گردش ش��رکت ایرانخودرو (سهامی عام)،
توسط بانک صادرات ،بهعنوان عامل درج شد.
این اوراق  9ماهه بوده و ضمانت و عاملیت فروش
آن بر عهده بانک صادرات میباشد.

اوراق صکوک مرابحه شرکت داروسازی دکتر عبیدی
در بورس اوراق بهادار تهران درج شد

به گزارش روابط عمومی و امور
 23اسفندماه بینالمل��ل بورس ته��ران ،از
تاریخ  23اسفندماه  1400اوراق مرابحه شرکت
داروس��ازی دکتر عبیدی به مبلغ  3هزار میلیارد
ریال ،با هدف تأمین سرمایه در گردش بهمنظور
خرید مواد اولیه تولید دارو ،با نماد «صنوآور»12
در فهرس��ت نرخهای ب��ازار بدهی ب��ورس اوراق
بهادار تهران درجشد .نرخ سود ساالنه اوراق 18

درصد ،مدت اوراق  4سال و مواعد پرداخت سود
آن هر  3ماه یکبار از تاریخ انتش��ار اوراق است.
ناش��ر آن «ش��رکت واس��ط مال��ی م��رداد پنجم
(مس��ئولیت محدود)» ،ضام��ن «بانک کارآفرین
(سهامی عام)» ،متعهد پذیرهنویس و بازارگردان
«شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)»،
عامل فروش «ش��رکت کارگزاری بانک کارآفرین
(س��هامی خ��اص)» ،عام��ل پرداخت «ش��رکت

سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
(سهامی عام)» و حسابرس «مؤسسه حسابرسی
سامان پندار» است.
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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رويدادهاي خبري

اوراق مشارکت شهرداری قم
در بورس اوراق بهادار تهران درج شد

اوراق مشارکت شهرداری قم
 25اسفندماه با نماده��ای « قم  » 0312و
«قم  » 312در ب��ورس اوراق بهادار تهران درج
شد .به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل
بورس تهران ،اوراق مش��ارکت شهرداری قم با
نماد « قم  » 0312به مبلغ  2هزار میلیارد ریال،
جه��ت تأمی��ن مال��ی ط��رح تکمیل س��امانه
اتوبوسرانی قم و اوراق مشارکت شهرداری قم
با نم��اد « قم  » 312ب��ه مبلغ  4ه��زار و پانصد

میلیارد ریال،جه��ت تأمین مالی فاز  1خط 1
قطار ش��هری قم با نرخ سود علیالحساب 18
درصد ساالنه ،درج ش��د .مدت اوراق مذکور 4
سال و مواعد پرداخت سود آن هر  3ماه یکبار
است .ضامن آن «بانک ش��هر (سهامی عام)»،
بازارگردان و متعهد پذیرهنویس «شرکت تأمین
سرمایه کاردان (سهامی خاص)» و عامل فروش
«بانک ش��هر (س��هامی عام)» میباشد .امین
نماد « قم « ،» 0312مؤسسه حسابرسی آزمون»

اوراق مشارکت شهرداری شیراز
در بورس اوراق بهادار تهران درج شد

به گ��زارش روابط عمومی و
 25اسفندماه ام��ور بینالمل��ل ب��ورس
تهران ،اوراق مش��ارکت ش��هرداری شیراز به
مبل��غ  3ه��زار میلی��ارد ری��ال ،با نرخ س��ود
علیالحساب  18درصد ساالنه ،جهت تأمین
مال��ی اجرای بخش��ی از فاز دو قطار ش��هری
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شیراز ،درج ش��د .مدت اوراق مذکور  4سال و
مواعد پرداخت س��ود آن هر س��ه م��اه یکبار
اس��ت .ضامن آن «بانک مل��ت» ،بازارگردان و
متعهد پذیرهنویس «ش��رکت تأمین س��رمایه
بانک ملت» ،عامل فروش «بانک ملت» و امین
«مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند» است.

و امین نماد « قم «،» 312مؤسس��ه حسابرسی
بهمند» است.

رويدادهاي خبري

رویدادهای خبری بازار سرمایه در فروردينماه 1401
مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران تشریح کرد

توسعه سامانههای بازار مشتقه؛
از مهمترین برنامههای شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در سال ۱۴۰۱

روحاللهدهقان،مدیرعاملشرکت
 6فروردینماه مدیریتفناوریبورستهران،در
گفتگوباپایگاهخبریبازارسرمایه(سنا)،ضمنتشریح
مهمترین اقدامات انجامش��ده این ش��رکت در سال
۱۴۰۰اظهارکرد:باتوجهبهاینکهدرسال۱۴۰۰بازار
وسامانههانسبتبهسالقبلوضعیتبهتریداشتند،
ش��رکت مدیریت فناوری ،برنامهریزی خود را بر حوزه
توسعهزیرساختهایاینمدیریتمتمرکزکردتاازاین
طریقبابهبودوضعیتبازاروسامانهها،درسال1401
بامشکالتکمتریمواجهشود.اوافزود:برایناساس،
در س��ایت  TSETMCکه مرجع اطالعرسانی است،
توسعههای متعددی انجام شده و زیرساختهای آن
بهروزرسانی ش��ده اس��ت؛ همچنین دیتاسنترهای
جدیدیبهاینسایتاضافهشدهتابتواندباربیشتری
راتحملکردهوتعدادبازدیدبیشتریراپاسخگوباشد.
ویتصریحکرد:طیسال،۱۴۰۰درخصوصافزایش
ظرفیتهای معام�لات در س��امانههای معامالتی،
اقداماتزیادیانجامشدتاضمنافزایشظرفیتانجام
معامالت در س��امانه موجود ،از تع��داد تراکنشهای
بیشتری پشتیبانی شود.مدیرعامل شرکت مدیریت
فناوری بورس تهران ،اضاف��ه کرد :در همین اواخر و با
راهاندازی معامالت آتی در بورس انرژی ،بخش عمده
این معامالت روی زیرس��اختهای ش��رکت مدیریت
فناوریانجاموبهعنوانیکابزارجدیدبهبازارمعرفی
شد.
او افزود :دراسفندماه  1400درخصوص سامانه پس
از معامالت ،توس��عههای متعددی داشتیم و یکی از
بزرگترینِ آنهاموضوعحذف«کدسرریز»ازسامانهپس
ازمعامالتبود،بهطوریکهازاینبهبعد،اگرداراییهای
سهامدارانازمقدارمشخصیبیشترباشد،تمامدارایی
افراد ،در یک واحد نگهداری میش��ود .طی ده سال
گذشته،وجودکدسرریز،بازاررادچارمشکالتیکرده
بودکهباحذفاینکدتوانستیمآنهاراحلکنیم.
دهقانادامهداد:درسال ۱۴۰۰رویسامانهفیپیران،
بهعنوان مرجع سرمایهگذاری غیرمستقیم در کشور،
اقداماتی توسعهای انجام ش��د و آیتمهای اطالعاتی
جدیدونیزراهنمایسرمایهگذاریمستقیمبهسایت
اضافهشد؛برایناساسافرادمیتوانندصندوقهای
مختلفرا،ازنظرآیتمهایعملکردیبایکدیگرمقایسه
کنند و انتخاب درستی برای سرمایهگذاری مستقیم
خود داشته باشند.او توس��عه در حوزه زیرساختها را
از دیگر اقدامات انجامشده در سال ۱۴۰۰برشمرد و
گفت :در این سال ،سیستمهایجدید نظارتی مورد

بهرهبرداریقرارگرفت؛اینسیستمهاکهبهتازگیدر
سازمان بورس و اوراق بهادار رونمایی شدهاند ،سطح
کارایی باالت��ری دارند و توان نظارتی ناظ��ر بازار را نیز
افزایشمیدهند.مدیرعاملشرکتمدیریتفناوری
بورستهراناظهارکرد:بارونماییازاینسامانهنظارتی،
وارد ی��ک فضایجدی��د در حوزه نظارت میش��ویم و
ابزارهایجدیدی در اختیار ناظر ب��ازار قرار میگیرد
کهس��رعتودقتباالتریدارد.اینس��امانهدرسال
 1401واردحوزهرصدفضایمجازیمیشودکهدرآن
الگوریتمهاوهشدارهایمختصنظارتبازار،توسعه
پیدا خواهد کرد.دهقان افزود :با توجه به اتفاقاتی که
امکان دارد در حوزه فضای س��ایبری رخ دهد ،شرکت
مدیریت فناوری در س��ال 1400در خصوص امنیت
اطالعات ،تمرکز بیشتری داشت؛ تالشها بر این بود
تا با استانداردهایی که پیادهسازی میشوند ،بتوانیم
س��طح باالتری از امنیت را بهدس��ت آوریم.او با اشاره
بهمهمترینپروژههایاینش��رکتبرایسال1401
گفت:دراینسال،توسعهسامانههایتحتاختیاردر
دستورکارقرارگرفتهشدهاست،باتوجهبهاینکهسازمان
بورسمجوزهایجدیدایستگاههایمعامالتی«نامک»
رابهکارگزاریهاارائهمیکند،اینسامانهبهروزرسانی
خواهد شد و با توجه به قدیمیبودن تکنولوژی آن ،با
تکنولوژیجدید،درحالبازنویسیمجددوتوسعهبهتر
است.دهقاناضافهکرد:درسالپیشرو،بنابرنیازهای
بازارومعاملهگران،قابلیتهایجدیدیبهسامانههای
سفارشگیری،درراستایمدیریتارتباطاتکارگزاران
افزوده میش��ود؛ با توجه به دس��تور ریاست سازمان

در حوزه ابزارهای مش��تقه ،یکی از برنامههای س��ال
 1401شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ،توسعه
سامانههایبازارمشتقهاستتابتوانیمابزارهایمشتقه
جدید را در بازار تعریف کنیم و نیاز بازار را در این حوزه
پاسخگو باش��یم.او افزود :بهرهبرداری از نسخههای
جدیدیازبانکهایاطالعاتیوسیستمهایتازه،از
دیگر برنامههای این شرکت در سال 1401است .در
حوزه سایت tsetmcنیز سرویسهای سایتی که ارائه
اطالعات را بهطور مکانیزه انجام میدهد ،بازنویسی
میش��وندوازتکنولوژیه��ایجدی��ددرای��نحوزه
استفادهخواهدشد.دهقانبابیاناینکهپشتیبانیاز
دیتاسنترها از دیگر اقدامات شرکت مدیریت فناوری
بورس تهران در سال 1401خواهد بود ،تصریح کرد:
اینموضوعدرسال 1400دردستورکارقرارگرفتو
اقدامات مؤثری در این راستا نیز انجام شد اما بخشی
ازعملیاتآنباقیماندهکهامیدواریمدرسال1401
پشتیبانبخشهایدیتاسنترهمراهاندازیشود.
او تأکی��د کرد :در س��ال  ،1401کارهایجدیدی
در حوزه امنیت تعریف ش��ده که الزم اس��ت انجام
شود .در حوزه نظارت بازار ،در تالشیم سامانههای
نظارتیجدیدی که قدرت ناظر بازار را برای کنترل
و حفظ وضعیت منصفانه در بازار افزایش میدهد،
ایجاد کنیم.دهقان تصریح کرد :مهمترین بخش
توسعهشرکتنیزبهحوزهمنابعانسانیبازمیگردد
که میتوانیم کارشناس��ان متخصص بیش��تری را
در اختیار داش��ته باش��یم تا از این طریق ،درحوزه
زیرساختهابهگونهقدرتمندتریعملکنیم.
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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موافقت نمایندگان مجلس با معافیت مالیات بر ارزش افزوده بازار گواهی سپردههای کاالیی

سال ۱۴۰۱؛ سال رونق بازار گواهی سپرده محصوالت صنعتی و پتروشیمی است

به گ��زارش پایگاه خب��ری بازار
 6فروردینماه سرمایه(سنا)وبهنقلازکاالخبر،
دوم اس��فندماه س��ال ،1400نمایندگان مجلس با
معافیتمالیاتبرارزشافزودهبازارگواهیسپردههای
کاالییوانتقالمالیاتبهگیرندهنهاییکاال،موافقت
کردند.بااجرایقانونمذکوروباانتقالاخذمالیاتبر
ی سپردههای کاالیی به گیرنده
ارزش افزوده از گواه 
نهاییکاال،میتوانیمشاهدرونقوتقویتفرصتهای
جدید س��رمایهگذاری در این ابزار مالی بورس کاالی
ایران ،بهخصوص بر پایه کاالهای صنعتی و معدنی و
پتروشیمیوفرآوردههاینفتیباشیم.

راهان�دازی گواه�ی س�پرده کاالهای
صنعتیوپتروشیمی
مجید عشقی رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار،
در ای��ن خصوص بیان کرد :ب��ا مصوبه اخیر مجلس
مبنی بر معافیت مالیات بر ارزش افزوده بازار گواهی
سپردههای کاالیی و انتقال مالیات به گیرنده نهایی
کاال ،ابهام مالیاتی معامالت گواهی سپرده کاالیی
برطرفشدهوازاینپسمشکلمالیاتیکهسالهای
گذشته در صنایع مختلف وجود داشت ،حل خواهد
ش��د .از این پس میتوانیم بهراحتی گواهی سپرده
کاالی��ی را روی محصوالتی که مش��مول مالیات بر
ارزش افزوده هس��تند ،راهاندازی کنی��م .وی افزود:
ابهام مالیاتی گواهی س��پرده کاالیی ،در سالهای
اخیر مان��ع از راهاندازی این اب��زار روی محصوالتی
که ش��امل مالیات بر ارزش افزوده میشوند ،شد اما
با مصوبه اخیر مجلس ،بورس کاال میتواند گواهی
سپرده کاالیی را در تمام صنایع ازجمله محصوالت
صنعتی مانند فوالد ،مس و محصوالت پتروشیمی و
فرآوردههاینفتیراهاندازیکند.
فرصتهای جدید سرمایهگذاری
ازسویدیگرجوادفالح،مدیرتوسعهبازارفیزیکی
بورس کاالی ایران نیز در این خصوص اظهار کرد:
با تصویب نحوه پرداخت مالیات ب��ر ارزش افزوده
گواهی س��پرده کاالیی ،امیدواری��م قراردادهای
گواهی سپرده کاالیی عالوه بر کاالهای کشاورزی
برپایهکاالهاییکهپیشترمشمولمالیاتبرارزش
اف��زوده بودند ،راهاندازی ش��ده و با اقبال عمومی
سرمایهگذارانمواجهشود.
مدیر توس��عه فیزیک��ی ب��ورس کاالی ای��ران ،ابراز
امیدواری ک��رد که مردم و فعاالن بازار کاالیی ،با رفع
ابهام مالیاتی بازار گواهی س��پرده کاالی��ی از اوراق
مبتنی بر کاال استقبال بیشتری کنند و فرصتهای
سرمایهگذاریجدیدینیزازاینناحیهشکلبگیرد.
ویبااشارهبهاینکهرونقوتقویتگواهیسپردههای
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کاالیی میتواند پیامدها و اثرات مطلوبی به دنبال
داش��ته باش��د ،اظهار کرد :پس از تقوی��ت گواهی
سپردههای کاالهای صنعتی ،معدنی و پتروشیمی
و فرآوردههای نفتی ،ام��کان راهاندازی قراردادهای
آتی یا اختیار معامله روی این محصوالت و به دنبال
آن ،صندوقهای کاالییجدید فراهم میش��ود و به
واس��طه آن ،دورنمایجذب س��رمایهگذاری در این
عرصهبرجستهتربهچشمآید.
الیاسنادران،عضوکمیسیونتلفیقبودجه۱۴۰۰
نی��ز در خصوص معافی��ت مالیات ب��ر ارزش افزوده
بازار گواهی س��پردههای کاالیی گفت :ازآنجاکه در
معامالت اوراق گواهی سپرده کاالیی در بورس کاال،
کاالها بهصورت فیزیکی مبادله نشده و اوراق کاالها
دادوستدمیشوند،بهمنظورتسهیلروندمعامالت،
اخذ مالیات بر ارزش افزوده از گیرنده نهایی کاال در
اینمعامالتموردتصویبقرارگرفت.

وی توضی��ح داد :در عملیات ش��کلگرفته گواهی
س��پرده در بورس کاال ،چون کاال بهصورت فیزیکی
معاملهنمیشودوبیشتربهصورتاعتباریوبرگهای
است ،الزم اس��ت که اعتبار مالیاتی از معاملهگران
قبلی تا زمانی که ب ه دس��ت مصرفکننده یا خریدار
نهایی برسد ،کس��ر ش��ود که این موضوع با مصوبه
مجلستسهیلشد.
به گفته عضو کمیسیون تلفیق بودجه  ،۱۴۰۱این
اقدام مالیاتی در بازار گواهی س��پردههای کاالیی
عالوهبراینکهمنصفانهاست،دورباطلپرداختهای
قبلی را نیز معاف میکند و سازوکار خوبی در بورس
کاال صورتمیدهد؛ بنابراین با این مصوبه مجلس،
نمایندگان راهی باز میکنند که کاالهای حاضر در
بورس کاال با سهولت بیشتری مبادله شود و مالیات
بر ارزش افزوده در نهایت از مصرفکننده یا خریدار
نهاییگرفتهشود.

رويدادهاي خبري
به منظور حمایت از رونق تولید و توسعه نظارتهای هوشمند انجام شد

هفت فرمان مهم رئیسکل بانک مرکزی در دیدار با مدیران عامل بانکها

به گزارش پای��گاه خبری بازار
 7فروردینماه سرمایه (سنا) و به نقل از روابط
عمومی بانک مرکزی ،علی صالحآبادی در دیدار
نوروزیبامدیرانعاملبانکهاگفت:بانکمرکزی
در چارچ��وب برنامهجامع تحول و اصالح ش��بکه
بانک��ی کش��ور ،نظارتهای هوش��مند خ��ود را
گستردهترخواهدکرد؛بههمینمنظوربانکهاباید
انضباطمالیوبهداشتاعتباریخودرادردستور
کارجدی قرار دهند و اعطای تسهیالت بانکی به
مردمرابارعایتاعتبارسنجیدقیقووثایقسهلتر
تسهیلکنند.
وی ادام��ه داد :بانکها باید تس��هیالت بانکی را
بهصورت هدفمند و صحیح به بخشهای مختلف
تولیدیاعطاکنندوتخصیصاعتباراتوتسهیالت
بانکی به بخشهای غیرمولد متوقف شود .عالوه
بر این ،الزم اس��ت که مراقبته��ای الزم در زمینه
کنترل مق��داری ترازنامه بانکها ،بهصورت دقیق
انجامشود.
رئیسکلبانکمرکزیدرهمینراستاعنوانکرد:
بانکها باید در ای��ن خصوص مدیریت نقدینگی
را بهصورتجدی در دس��تور کار خود قرار دهند و
نظارت هوشمند بر مصرف تسهیالت را عملیاتی
سازند.همچنینبایدتوجهنمودکهاضافهبرداشت
بانکها از بان��ک مرکزی نیز طب��ق قانون بودجه
،۱۴۰۱جزباسپردنوثایقمعتبرممنوعاست.
رئیس ش��ورای پول و اعتبار با بیان اینکه بانکها
قب ً
ال میتوانستند طال ،اوراق و ارز را بهعنوان وثیقه
نزد بانک مرکزی بگذارند ،افزود :در سال ،1401
موارددیگرینیزبهاینوثایقاضافهشدهوبهزودی
دس��تورالعمل آن نیز آماده ارسال میشود .در این
شرایطبانکمرکزیمیتوانداینوثایقرادرصورت
عملینشدنتعهدبانکها،درسامانهایبهفروش
برساند.صالحآبادیهمچنینبرضرورتعملیاتی

شدناصالحنظامبانکیتأکیدکردوگفت:اصالح
نظامبانکیدرسهحوزهرابطهدولتبابانکمرکزی
و بانکه��ا ،رابطه بانکها و بان��ک مرکزی و رابطه
بانکها با مشتریان از الزامات سال  1401است
و امس��ال الزم اس��ت که فرآیند اصالح و تحول در
این سه رابطه اتفاق بیفتد تا شاهد تحول در نظام
بانکیباشیم.
رئی��سکل بان��ک مرکزی با اش��اره ب��ه راهاندازی
صندوقهای ب��ازار پول در س��الج��اری ،افزود:
صندوقهایبازارپولمیتوانندابزاریباسررسید
کمتر از یکسال را خریداری کنند ،بر این اساس
بانکهانیزدرسال ۱۴۰۱باسازوکاریمشخصو
هماهنگباسازمانبورسمیتواننددربازارسرمایه
اقدامبهتشکیلاینصندوقهانمایند.
صالحآب��ادی در ادام��ه تصری��ح ک��رد :در کن��ار
صندوقهایبازارپولکهبهزودیدردستورکارقرار
میگیرد،بانکهاهمچنینمیتوانندبرایمدیریت
نقدینگی خود با هماهنگی بانک مرکزی ،اوراقی

کوتاهمدت ،با سررسید زیر یک سال را در فرابورس
منتش��ر کنند ،به این نحو که بانکها بر اس��اس
مجوز بانک مرکزی اقدام به انتشار گواهی سپرده
مینمایند؛ این گواهی س��پرده ،معاف از مالیات
بوده و در بازار سرمایه نیز به نرخ بازار ،قابل معامله
است.رئیسکلبانکمرکزیدرپایان،ضمنتأکید
بر لزوم آسیبشناسی برخی از اختالالت بهوجود
آمده در بعضی خودپردازهای بانکی طی روزهای
نوروز ،برای بررس��ی دقیق این موضوع در بانکها
و حل مش��کل احتمالی در آینده ،دستورات الزم
را صادر کرد.
در این دی��دار ،مدیران عامل بانکها نی��ز با ارائه
دیدگاههایخوددرقبالبرنامهجامعتحولشبکه
بانکی و حمای��ت از برنامههای بان��ک مرکزی در
جهتحمایتازرونقتولیدواقتصاددانشبنیان،
ازاصالحروابطبانکیوتسهیلارائهتسهیالتخرد
به مردم با رعایت اعتبارس��نجی و ابزارهایجدید
مدیریتنقدینگیدرشبکهبانکیاستقبالکردند.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد

تأمین مالی سهامداران شرکتهای هلدینگ از مسیر اوراق اجاره

دبیر کمیته فقهی س��ازمان
 14فروردینماه بورس و اوراق بهادار در گفتگو
با خبرنگار پایگاه خبری بازار س��رمایه (سنا) ،با
اش��اره به مصوب��هجدید کمیته فقهی س��ازمان
بورس و اوراق بهادار ،اظهار کرد :در اینجلسه،
تأمی��ن مال��ی ب��رای ش��رکتهایی که س��هام
شرکتهای هلدینگ را در اختیار دارند ،بررسی
و بهجمعبندی رسید.
مجید پیره ب��ا بیان اینک��ه اوراق اج��اره مبتنی
بر س��هام ،چند سالی اس��ت که در بازار سرمایه

ب��ه مرحل��ه اجرا رس��یده اس��ت ،تصری��ح کرد:
شرکتهایی که سهام در اختیار دارند با رعایت

مصوب��ات مربوطه این امکان را دارند که س��هم
خود را بفروشند و منافع آن سهم را در قالب عقد
اجاره به شرط تملیک ،در اختیار بگیرند.
او در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که آیا س��هام یک
دارای��ی قاب��ل اجاره اس��ت یا خیر ،گف��ت :این
موضوع در کمیته فقهی بررس��ی ش��ده است و
کمیته مزبور ،در نهایت به اینجمعبندی رسید
که س��هام ش��رکتهایی که داراییه��ای قابل
اجاره(مانند س��اختمان ،ماش��ینآالت و زمین)
آنها ،بر داراییهای غی��ر قابل اجاره (مانند وجه
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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رويدادهاي خبري
نقد و مطالبات) غلبه داش��ته باش��د ،میتوانند
موضوع عقد اجاره قرار بگیرند و دارنده این سهام
میتواند از محل فروش و همچنین اجاره بهشرط
تملیک آن ،به تأمین مالی بپردازد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس افزود :بنابراین،
تنها سهام شرکتهای خاصی میتوانند موضوع
عقد اجاره قرار بگیرند.
او در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که “نظ��ر کمیته
تخصصی فقهی در خصوص اجارهدادن س��هام
یک شرکت هلدینگ که شرکتهای مختلفی را
تحت تملک خود دارد چیس��ت؟” ،اذعان کرد:
کمیته فقهی در س��ه جلس��ه ،بحث مفصلی در
ارتباط با س��هام ش��رکتهای هلدینگ و اجاره
دادن آنها داشت .این موضوع با توجه به ضرورتی
ک��ه مس��ئله تأمین مال��ی از محل تأمی��ن مالی
حاصل از انتش��ار اوراق اجاره یکی از بنگاههای

مه��م اقتصادی در کش��ور دارد ،با قی��د فوریت
مطرح شد.
مجید پیره با اش��اره به مصوب��ه کمیته فقهی در
ارتب��اط با ش��رکتهای هلدینگ ،عن��وان کرد:
در صورتی که س��هام تحت تملک ش��رکتهای
هلدین��گ قاب��ل اج��اره باش��ند ،در ارزیاب��ی
اجارهپذیر بودن س��هام شرکت هلدینگ ،لحاظ
میش��وند و با افزودن ارزش این سهام ،چنانچه
ارزش داراییه��ای قاب��ل اجاره آنها نس��بت به
خالص داراییها حداقل معادل  60درصد باشد
آن س��هام ،بهعن��وان دارایی قابل اج��اره لحاظ
میشود و دارنده آن س��هام میتواند با استفاده
از س��ازوکار اوراق اجاره ،از محل س��همی که در
اختیار دارد تأمین مالی کند .بر این مبنا ،امکان
تأمین مالی از محل سهام شرکتهای هلدینگ
با رعایت ضوابط خاص فقهی فراهم شد.

یادآور میش��ود پیشتر ،تأمین مالی شرکتها
از محل انتش��ار اوراق اجاره مبتنی بر سهام ،در
کمیته فقهی بررسی و بهجمعبندی رسیده بود.
بر این اس��اس ،در اجاره دادن سهام این امکان
فراهم شد تا شرکتی که متقاضی فروش بخشی
از سهام خود و اجاره بهش��رط تملیک آن است،
بتواند به مقدار ارزش سهام واگذارشده و با لحاظ
درصد سهامداری خود ،تأمین مالی کند .این در
حالی اس��ت که پیش از این ،مقدار دارایی قابل
اجاره شرکتی که سهام آن موضوع انتشار اوراق
قرار گرفته بود ،سقف تأمین مالی از محل انتشار
اوراق اجاره را تعیین میکرد.
این در حالی اس��ت ک��ه اکنون ب��ا مصوبه اخیر
کمیته فقهی ،بهصورت مش��خص ،اجاره سهام
شرکتهای هلدینگ با رعایت شروطی که مطرح
شد ،میسر گردید.

معاون عملیات بازار بورس اوراق بهادار تهران تشریح کرد

فراهم شدن امکان افزایش دامنه نوسان نمادهای بورسی با درخواست بازارگردان

به گزارش رواب��ط عمومی و
 28فروردینماه
امور بینالملل بورس تهران،
مهدی زمانی سبزی معاون عملیات بازار بورس
اوراق بهادار تهران ،با بیان این جمله که” طی
تصویب ضوابطی ،ام��کان افزایش حداکثر دو
برابری دامنه نوسان عادی نمادهای بورسی با
درخواس��ت بازارگ��ردان میس��ر ش��د” ،گفت:
مطابق مفاد م��اده  21دس��تورالعمل فعالیت
بازارگردانی در ب��ورس تهران ،ه��ر بازارگردان
میتوان��د در دوره فعالی��ت بازارگردانی خود،
درخواست تغییر دامنه نوسان قیمت را که نباید
از حالت عادی کمتر باشد ،با بورس مطرح کند.
وی ب��ه تصویب ضوابط مربوط ب��ه میزان تغییر
دامنه نوسان و تغییر پارامترهای بازارگردانی در
هیئت مدیره بورس تهران ،اشاره کرد و افزود :از
آنجاکه سازمان بورس میزان تغییر دامنه نوسان
و تغییر پارامترهای بازارگردانی را برعهده شرکت
بورس گذاشته است ،ضوابط مربوطه تهیه و به
تصویب هیئت مدیره محترم بورس تهران رسید.
مهدی زمانی خاطرنش��ان کرد :بر این اساس،
افزای��ش دامنه نوس��ان که موض��وع این ماده
است پس از ارائه درخواست بازارگردان و تأیید
مدیرعامل بورس تهران ،مشروط به اجرا در یک
دوره زمانی مش��خص ،حداکثر معادل دو برابر
دامنه نوسان مجاز ،امکانپذیر میباشد.
مع��اون عملی��ات ب��ازار اظه��ار داش��ت :ی��ک
بازارگردان ،در صورتی امکان ارائه این درخواست
و دریاف��ت مجوز موض��وع این م��اده را دارد که
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اسفند  1400و فروردين 1401
شـمـارههــاي 200 - 201

حداقل طی یک بازه زمانی  ۳ماهه ،در نماد مورد
درخواس��ت ،عملیات بازارگردان��ی انجام داده
باش��د و در  ۷۰درصد روزهای فعالیت خود طی
سه ماه گذشته در سمت بازارگردانی نماد مورد
نظر ،بهطور کامل تعهدات خود را ایفا کرده باشد.
وی ادامه داد :در صورت وجود چند بازارگردان
در ی��ک نماد ،موافق��ت تم��ام بازارگردانهای

فعال در نماد مربوطه در خصوص افزایش دامنه
نوس��ان الزامی اس��ت .در این صورت تعهدات
بازارگردانی ش��امل« :حداقل حجم معامالت»
و «حداقل حجم س��فارش انباشته برای تمامی
بازارگردانها» ،حداقل به نس��بت میزان رش��د
دامنه نوس��ان جدید ،نس��بت به دامنه نوسان
قبلی افزایش مییابد.

رويدادهاي خبري

اوراق مشارکت شهرداری تبریز
در بورس اوراق بهادار تهران درج شد

اوراق مشارکت شهرداری
 15فروردینماه تبر ی��ز ب��ا نما د ه��ا ی
«تبری��ز »012و «تبریز »312در بورس اوراق
بهادار ته��ران درج ش��د .به گ��زارش روابط
عمومی و امور بینالملل بورس اوراق بهادار
تهران ،اوراق مشارکت شهرداری تبریز با نماد
«تبریز »012به مبلغ هزار میلیارد ریال ،بابت
تکمیل سامانه اتوبوسرانی شهر تبریز و اوراق
مشارکت شهرداری تبریز با نماد «تبریز312

» به مبلغ  5ه��زار میلیارد ریال ،بابت اجرای
بخش��ی از فاز دو قطار ش��هری با نرخ س��ود
علیالحساب  18درصد س��االنه ،درج شد.
مدت اوراق مذکور  4س��ال و مواعد پرداخت
سود آن هر س��ه ماه یکبار است .ضامن این
اوراق«بان��ک ش��هر» ،بازارگ��ردان و متعهد
پذیرهنویس«شرکت تأمین سرمایه تمدن» و
عامل فروش«بانک ش��هر» میباش��د .امین
نماد «تبریز« ،»012س��ازمان حسابرسی» و

امین نماد «تبریز« ،»312مؤسسه حسابرسی
فریوران راهبرد» است.

صندوق سرمایهگذاری «سالم» در بورس اوراق بهادار تهران درج شد

به گزارش روابط عمومی و امور
 20فروردینماه بینالملل ب��ورس ته��ران ،از
تاری��خ  20فروردینم��اه  ،1401صن��دوق
س��رمایهگذاری س�لام فارابی با نماد “سالم” در
فهرستنرخهایبازارصندوقهایسرمایهگذاری
قابل معامله در سهام ،در بورس اوراق بهادار تهران
درجگردید .تعداد واحدهای سرمایهگذاری عادی
بهمنظور پذیرهنویس��ی  99میلیون واحد ،در نظر

گرفته ش��ده است .مؤسس��ین این اوراق «شرکت
سبدگردانفارابیوشرکتکارگزاریفارابی»،مدیر
اوراق«شرکتسبدگردانفارابی»ومتولی«مؤسسه
حسابرس��ی بهمند» اس��ت .حسابرس«مؤسسه
حسابرس��ی و خدم��ات مدیریت ارقامنگ��ر آریا»،
بازارگردان«صندوق س��رمایهگذاری اختصاصی
الگوریتم��ی امی��د فاراب��ی» و کارگ��زار
بازارگردان«شرکتکارگزاریفارابی»میباشد.

نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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ماهنامه

ماهنامه

ماهنامه

192

193

[ بـهـا  40.000تـومـان]

بسته حامیتی 7+3

نخستین رسانه بازار رسمایه

تالش بیوقفه تا تحقق اهداف
نخستین رسانه بازار رسمایه

ماهنامه

ماهنامه

196

197

ماهنامه
ديماه 1400

[ بـهـا  60.000تـومـان]

بازار سرماهی

تبیین ابعاد مختلف سواد مالی در پرونده ویژه ماهنامه« بورس»

کنرتلفعالیتهایسوداگرانهدربازارهایمسکن،خودرو،طالوارز

نخستین رسانه بازار رسمایه

نخستینرسانهبازاررسمایه
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ماهنامه

بهمنماه 1400
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تین رساهن

[ بـهـا  60.000تـومـان]

بازار سرماهی

بازار رسمایه و نوآوری هایجدید در گذر زمان

اصالح قانون بازار اوراق بهادار ،با رویکرد« بهبود محیط کسب وکار»

نخستین رسانه بازار رسمایه

بررسی صنعت روغن خوراکی
عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری در مهرماه1400
بررسیحقوقیمالیاتبرواحدهایابطالشدهتوسطوراثمتوفیدرصندوقهایسرمایهگذاری
INFO@T SEMAG.IR

توسعه بازار رسمایه ،گامی مؤثر در احیای اقتصاد
نخستین رسانه بازار رسمایه

[ بـهـا  60.000تـومـان]

ماهنامه

ماهنامه

بازار سرماهی

198

نخس

تین رساهن

BOURSE MAGAZINE

نخس

199

بازار رسمایه و نوآوری هایجدید در گذر زمان

پارادوکس دریافت یارانه پنهان و پرداخت مالیات تورمی
گزارش آمار معامالت بورس اوراق بهادار تهران در مهرماه 1400

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

سواد مالی ،پیشنیاز حضور در بازار رسمایه

تبیین «قانون مالیات بر عایدی رسمایه» در پرونده ویژه «ماهنامه بورس»

استراتژیهایسرمایهگذاریوامیدنامهصندوقهایپوششریسکدربازارهایسرمایه
WWW.T SEMAG.IR

گزارش آمار معامالت بورس اوراق بهادار تهران در مردادماه WWW.T SEMAG.IR 1400
عملکرد صندوقهای سرمايهگذاری در مردادماه1400
INFO@T SEMAG.IR

198

نخس
تین رساهن

BOURSE MAGAZINE

آذرماه 1400

کنرتل فعالیتهای سوداگرانه در بازارهای مسکن ،خودرو ،طال و ارز

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

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

آسیبشناسی نحوه تخصیص یارانه دالری
بررسی صنعت فوالد
گزارش آمار معامالت بورس اوراق بهادار تهران در شهریورماه 1400
عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری در شهریورماه1400
ساختار صندوقهای پوشش ریسک و الزامات قانونی آنها در بازارهای سرمایه
مروری بر نقش نهادهای نظارتی و رژیم حقوقی در بازار سرمایه ایاالت متحده آمریکا

ماهنامه

ماهنامه

آبانماه 1400

[ بـهـا  60.000تـومـان]

دکرتمحمودگودرزیبهعنوان
رسپرستبورستهرانمنصوبشد

واکاوی رویکرد اقتصادی دولت سیزدهم

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

197

تبعات قیمتگذاری دستوری در اقتصاد

199

BOURSE MAGAZINE

196

دکرتمجیدعشقی
رئیسسازمانبورسواوراقبهادارشد

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

[ بـهـا  60.000تـومـان]

نخستین رسانه بازار رسمایه

تحليل اثرگذاری بسته حمایتی  7+3در بلندمدت
تبلور پشتيبانی در تاالر شيشهای
چالش کسری بودجه و تبعات آن برای بازار سرمایه

[ بـهـا  60.000تـومـان]

مهرماه 1400

توسعه بازار رسمایه ،گامی مؤثر در احیای اقتصاد

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

عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری در خردادماه 1400
بررسی ابزارهای افزایش بازدهی برای تأمين مالی در بازارهای سرمایه

لزوم اصالح ساختارهای مالی خودروسازان

ماهنامه

تسهیل ورود رشکتها به بورس

امیدواریرئیسهیئتمدیرهبورساوراقبهادارتهران
بهافقروشنبازارباوزیرجدیداقتصاد

تبعات قیمتگذاری دستوری در اقتصاد

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

بررسی صنعت پیویسی
WWW.T SEMAG.IR
گزارش آمار معامالت بورس اوراق بهادار تهران در خردادماه 1400
INFO@T SEMAG.IR

BOURSE MAGAZINE

شهريورماه 1400

تالش بیوقفه تا تحقق اهداف

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

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

ماهنامه

تيرماه 1400

حرکت نقدینگی به سمت بازار رسمایه

مردادماه 1400

[ بـهـا  40.000تـومـان]

194

ماهنامه

ظرفیتهای بازار رسمایه ،پیرشان اقتصاد هوشمند

ماهنامه

سهامدارانی که سجامی نشوند،
سود سهام دریافت منیکنند

ماهنامه

ثبات بازار رسمایه ،اولویت فوری رئیس دولت سیزدهم

195

ماهنامه

192

BOURSE MAGAZINE

193

مبلغ 1,900میلیارد تومان از درآمد سازمان بورس
به صندوق تثبیت بازار رسمایه اختصاص یافت
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فرم اشرتاک ماهنامه بورس
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نام و نام خانوادگی...........................................................:

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

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

اشرتاکیکساله( 12شامره)باپستسفارشی 500.000:تومان
اشرتاک ششماهه ( 6شامره)با پست سفارشی 300.000:تومان
لطفا مبلغ اشرتاک را به حساب8498107768461
بانک س��امان ش��عبه س��ی تیر به نام رشک��ت ب��ورس اوراق بهادار
ته��ران واریز کرده ،س��پس فرم پرش��ده و فیش بانکی را به ش�ماره
 021- 26741151فک��س فرمایی��د ی��ا اصل فیش بانک��ی را به
آدرس تهران ،سعادتآباد ،بلوار شهرداری ،نبش خیابان  13غربی،
پالک،3کدپستی ۱۹۹۸۸۹۶۵۵۱:ارسال فرمایید.

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

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

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

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

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

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

تلفن واحد اشرتاک:

 021-26741151داخلی572-5

آدرس پست الکرتونیک ماهنامه:

mahnamehbourse@gmail.com

رويدادهاي خبري

نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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پرونده ویژه

گفتگو با سرپرست ابزارهاي مالي بورس تهران و سرپرست مديريت نهادهاي مالي فرابورس ايران

توسعه بازار سرمایه ،از کانال «تقویت بازار ابزارهای نوین مالی»
ماهنامه بورس

هیئت تحریریه

بهنظرمیرسدکهموضوع«توسعهابزارهاینوینمالی»ازاتفاقاتخوشایندبازارسرمایهدرسال 1401خواهدبود؛بهگونهایکهشنیدهها
حاکیازاینهستندکهدرسالجاریبورساوراقبهادارتهرانوفرابورسایرانبرایاینبازار،برنامههایویژهایدارند .دراینخصوصوحید
مطهرینیا،سرپرستابزارهاینوینمالیدربورساوراقبهادارتهراندرگفتگوییاختصاصیکهباماهنامهبورسداشته،عنوانمیکندکه«توسعه
ابزارهایمالیموجودوبهطورخاصتوسعهبازاراوراقاختیارمعاملهباتأکیدبررفعمشکالتفنیونرمافزاری»دردستورکاربخشمدیریتعملیات
بازارابزارهاینوینمالیازمعاونتعملیاتبازاربورساوراقبهادارتهرانخواهدبود.ویهمچنینبااشارهبه«پیگیریتوسعهک ّمیبازار»خبرمیدهد
که «موقعیت بازار اختیار معامله در ایران به وضعیت این بازار در بورسهای پیشرفته نزدیکتر خواهد شد» .مطهرینیا در رابطه با «ارائه قراردادهای
آتیتکسهم»نیزچنینعنوانمیکندکه«درصورتتکمیلفراینداعمالنقدیوفیزیکیاینقراردادها،اطالعرسانیبهبازاروتعریفقراردادجهت
آغازمعامالتانجامخواهدشد».دربخشدومازاینگفتگویاختصاصیعارفعلیقلیپور،سرپرستمدیریتنهادهایمالیفرابورسایرانبااشاره
به توس��عه ابزارهای تأمین مالیِ اقتصاد دانشبنیان و ن��وآوری ،مطرح میکند که «در فرابورس ایران ،رفع تنگناهای پیرامون توس��عه این ابزارها ،از
محوریترینبرنامههایاجراییدرسالجدیدبهحسابمیآید»،ویدرادامهابرازامیدواریمیکندکهفرابورسایرانبتواندبا«تسهیلفرآیندها»و
«پاسخبهنیازهایشرکتهایدانشبنیان»درمسیریصحیحقدمبردارد.آنچهدرادامهمیخوانیدمشروحاینگفتگوخواهدبود.

وحی��د مطهرینیا ،سرپرس��ت ابزارهای نوین
مالی در بورس اوراق بهادار تهران
در ابتدا ی��ک تعریف اجمال��ی از «ابزارهای
نوین مالی» داش��ته باش��ید و بفرمایید که این
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سرفصل مشخصا ً ش��امل کدامیک از ابزارهای
مالی است؟
ابزاره��ای مالی بهطور کلی به اس��نادی گفته
میشود که نش��اندهنده یک قرارداد یا توافق بر
اساس هر واحد پولی بین دو یا چند طرف هستند.

پرونده ویژه
تعریف یا دستهبندیای رسمیجهت تقسیمبندی
ابزارهای مالی مختلف بر اس��اس نوین یا س��نتی
بودن وجود ندارد ،اما بهطور معمول« ،سهام عادی»
ش��رکتهاجزو ابزارهای مالی سنتی است و سایر
ابزارها ازجمله «اوراق قرضه» و «سایر اوراق مبتنی
بر بده��ی»« ،اوراق مش��تقه»« ،صندوقهای قابل
معامله» و س��ایر ابزارهایی که برای برطرف نمودن
نیازهای جدید س��رمایهگذاران طراحی میشوند
بهعن��وان ابزاره��ای نوی��ن مال��ی در نظ��ر گرفته
میشوند.
تاریخچه استفاده از ابزارهای نوین مالی در
بورس تهران به چه سالی برمیگردد؟
ابزارهای نوین مالی از سال  1389برای اولین
بار و با راهاندازی معامالت آتی در بورس تهران مورد
اس��تفاده قرار گرف��ت .تا پیش از آن ،تنها «س��هام
ع��ادی» و «حق تق��دم س��هام» در ب��ورس معامله
میش��دند ام��ا بهم��رور و طی س��الهای 1389
تاکنون ،مجموعه ابزارهای نوین مالی در هر سال
تکمیلتر ش��ده اس��ت« .اوراق تبع��ی حمایتی» و
«اوراق بدهی» از سال « ،1391صندوقهای قابل
معامله» از س��ال « ،1392اختی��ار معامله و اوراق
تبع��ی تأمین مالی» از س��ال « ،1395آتی س��بد
س��هام» از س��ال « ،1397فروش تعهدی» از سال
 1398و «صندوقهای اهرم��ی» و «اوراق گواهی
اعتب��ار مول��د» نی��ز از س��ال  1400ب��ه مجموعه
ابزاره��ای نوین مالی ب��ورس تهران افزوده ش��ده
است.
در ح��ال حاضر ،انواع ابزاره��ای نوین مالی
ک��ه در ب��ورس تهران ب��ه کار گرفته میش��وند
کداماند؟
در حال حاض��ر بازار ابزاره��ای نوین مالی در
بورس تهران شامل بازارهای  .1قراردادهای اختیار
معامله .2 ،قراردادهای آت��ی .3 ،اوراق تبعی.4 ،
اوراق بدهی و  .5صندوقهای سرمایهگذاری قابل
معامله میباشد.
بازار اختیار معامله ش��امل حدوداً  500نماد روی
 27دارایی پایه از نوع سهام و صندوق قابل معامله
در بورس بوده که بهمرور به این تعداد افزوده خواهد
ش��د .بازار آتی نیز در ش��رایط فعل��ی از مجموعه

قراردادهایی تشکیل شده که دارایی پایه آن از نوع
سبد سهام اس��ت؛ بهطوریکه هریک از سبدهای
مذکور ،نماینده ش��اخصهای نظیر خود هستند.
بازار تبع��ی نی��ز دارای  39نماد فعال ب��وده که با
دو ه��دف تأمین مالی و حمایت از س��هام توس��ط
عرضهکنندگان مشخص منتشر شدهاند.
در بازار بدهی انواع اوراق صکوک مورد معامله قرار
میگیرند .در حال حاضر  86نماد و با ارزش بازار
 43ه��زار میلیارد تومان از انواع اوراق مش��ارکت،
اجاره ،مرابحه ،منفعت ،خرید دین ،صکوک رهنی
و گواهی اعتبار مولد (گام) در این بازار فعال است.
صندوقه��ای س��رمایهگذاری قاب��ل معامل��ه نیز
یکی دیگ��ر از بازارهای در حال توس��عه ابزارهای
نوین مالی اس��ت که در سالهای اخیر موردتوجه
فع��االن بازار ق��رار گرفته اس��ت .این اب��زارجهت
سرمایهگذاری غیرمس��تقیم بسیار مناسب بوده و
همیشه به اشخاصی که قصد ورود و سرمایهگذاری
در بازار سرمایه را دارند توصیه میشود .در بورس
تهران هماکنون  34صندوق قابل معامله با ارزش
ب��ازار  63هزار میلی��ارد تومان و از انواع س��هامی،

در حال حاض��ر ب��ازار ابزارهای
نوی��ن مال��ی در ب��ورس تهران
شامل بازارهای  .1قراردادهای
اختیار معامله .2 ،قراردادهای
آت��ی .3 ،اوراق تبع��ی .4 ،اوراق
بده��ی و  .5صندوقه��ای
س��رمایهگذاری قاب��ل معامل��ه
میباشد.

نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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پرونده ویژه
اهرمی ،مختلط ،درآمد ثابت و زمین و س��اختمان
در دسترس سرمایهگذاران قرار دارد.

یک��ی از نیازهای س��هامداران
عم��ده در ای��ران« ،اس��تفاده از
س��هام راکد در پرتفوی»جهت
تأمیننقدینگیبهمنظورانجام
طرحهاوپروژههایمختلفبوده
که به تناس��ب این نی��از« ،اوراق
اختیارفروشتبعی»طراحیوبه
اجراگذاشتهشدهاست.

26

اسفند  1400و فروردين 1401
شـمـارههــاي 200 - 201

در این خصوص ،در بورس س��ایر کشورها از
چه ابزارهای دیگری استفاده میشود؟
در س��ایر بورسه��ایجه��ان نی��ز کمابی��ش،
اصلیترینحوزهابزارهاینویندرهمیندستهبندی
قرارگرفتهوبهتناسبنیازهایمعامالتیمعاملهگران،
ابزارهای مشخصی ذیل همین دستهبندی تعریف
ش��ده اس��ت .بهعنوان مثال« ،اوراق قرضه دولتی و
شرکتی»«،اوراقگواهیسپرده»«،ریپو»و...دربرخی
بورسها عرضه ش��ده که زیرمجموع��ه اوراق بدهی
تعریفمیگردند«.اوراقاختیارمعامله»و«اوراقآتی»
نیز روی دارایی پایههای متنوعی تعریف میگردند.
ازجمله اختی��ار و آتی «نرخ بهره»« ،ن��رخ ارز»« ،انواع
سهام»و«کاال»وهمچنینآتی«شاخص»کهدربورس
تهران تحت عنوان «آتی سبد سهام» ارائه شده است.
ابزار«سواپ»«،وارانت»وسازوکار«فروشاستقراضی»
نیز ازجمله ابزارها یا س��ازوکارهای رایج است که در
سایربورسهابهمعاملهگرانارائهمیگردد.
نظ��ر خ��ود را درباره ض��رورت شناس��ــایی
ابزارهای مالی جدید در بازار س��رمایه کش��ور
بفرمایید.
با توس��عه و تخصصیتر شدن بازارهای سرمایه،
نیازهایجدیدیدرجهت«انجاممبادالت»«،مدیریت
ریس��کهای موجود» و «تأمین مال��ی بخش واقعی
اقتصاد»ایجادمیشودکهبهمنظوربرطرفنمودناین
نیازها،بایدابزارهایمعامالتیجدیدیطراحیشده
وبهشکلاستانداردویاجهترفعنیازهایخاص،در
اختیار فعاالن بازار س��رمایه قرار گیرند .این مسیری
است که در دنیا تجربه شده و در کشور ما نیز به دلیل
ضرورته��ای موجود در ذات بازار س��رمایه ،پیموده
خواه��د ش��د .بهعن��وان مث��ال ،یک��ی از نیازهای
سهامدارانعمدهدرایران«،استفادهازسهامراکددر
پرتفوی»جهتتأمیننقدینگیبهمنظورانجامطرحها
وپروژههایمختلفبودهکهبهتناسبایننیاز«،اوراق
اختیار فروش تبعی» طراحی و به اجرا گذاشته شده
است .الزم است که سایر ابزارهای مالیجدید نیز به
همینشکلبهتناسبنیازهایموجود،درطیزمان
در اختیار فعاالن بازار سرمایهقرار گیرد.

بدون ش��ک ،می��زان اس��تقبال از ابزارهای
مالی جدید در هر بازاری ،نشاندهنده رشــد
و بالندگی آن اســت .بازار سرمایه ما از این نظر
نسبت به سالهای گذشته چه میزان پیشرفت
داشته است؟
می��زان اس��تقبال از ابزاره��ای مال��ی جدید
معرفیشده در بورس تهران ،بسیار امیدوارکننده
بوده و تعداد اشخاص فعال و حجم و ارزش معامالت
این ابزارها ،رش��د مطلوبی را تجربه نموده اس��ت.
بااینوجود ،برای اینکه یک ابزار مالیجدید در بین
فع��االن ب��ازار ش��ناخته ش��ده و کارای��ی آن برای
اش��خاص مختلف مش��خص گردد ،به «آموزش» و
«گ��ذر زمان» نیاز دارد .همچنین ممکن اس��ت در
طراحی ابزاره��ا ایراداتی از بعد قوانین و مقررات و
یا از نظر فنی وجود داشته باشد که بهتدریج برطرف
شده و خود عامل استقبال بیشتر از ابزارها خواهد
ب��ود .طی چهار س��ال اخیر در حوزه اب��زار اختیار
معامله ،بهطور میانگین رش��د ساالنه حدوداً 360
درصدی در تعداد فعاالن 700 ،درصدی در حجم
و  970درصدی در ارزش معامالت ثبت شده است؛
به گون��های که ارزش معام�لات (پریمیوم) در این
بازار در سال  1400به هزار میلیارد تومان رسیده
که هنوز فاصله زیادی ب��ا میزان مورد انتظار دارد.
در حوزه صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله،
تع��داد صندوقها و ارزش بازار آنها در س��الهای
اخیر افزایش چشمگیری وجود داشته ،به طوریکه
تعداد صندوقها طی چهار س��ال اخیر بیش از 3
برابر ش��ده و از  11عدد به  34عدد افزایش یافته و
به ارزش بازار  63هزار میلیارد تومان رسیده است.
اوراق تبع��ی نی��ز ،از دیگ��ر ابزارهای��ی اس��ت که
بهخصوص از سوی اشخاص حقوقی مورد استقبال
قرار گرفته و ارزش تأمین مالی از طریق این اوراق
در طی  4سال بیش از  5برابر شده و به بیش از 6/7
هزار میلیارد تومان در سال  1400رسیده است .در
حوزه قراردادهای آتی نیز انشاءالله با رفع مسائل
فنی و نرماف��زاری در س��ال  ،1401زمینه حضور
گستردهتر فعاالن در این بازار فراهم خواهد شد.
درب��اره ل��زوم ارائ��ه راه��کار،جهت توس��عه
نرمافزاریدربازاراختیارمعاملهبرایمانبگویید.

پرونده ویژه
یکی از مس��ائل موجود در بازار اختیار معامله،
نیاز به «توسعه ظرفیتهای نرمافزاری» و «مدیریت
ریسک قراردادها و مشتریان» در این بازار میباشد.
در ح��ال حاضر بخشهای مختلف ب��ازار اختیار،
توسط شرکتهای نرمافزاری مختلفی پیادهسازی
شده اس��ت؛ بخش «معامالت» ،به شکل مشترک
توسط شرکتهای  OMSو شرکت مدیریت فناوری
بورس تهران ،بخش «تسویه و پایاپای» با همکاری
ش��رکت مدیریت فن��اوری بورس تهران و ش��رکت
س��مات ،بخ��ش «مدیری��ت ریس��ک» توس��ط
ش��رکتهای  OMSو بخش «اعمال» نیز توس��ط
شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و با همکاری
شرکت سمات انجام میگردد.
پراکندگی پیادهس��ازی نرماف��زار ،انجام اقدامات
توسعهای موردنیاز را با چالش همراه نموده است.
همچنی��ن در ح��ال حاض��ر بخ��ش قابلتوجهی
از عملی��ات ب��ازار اختی��ار ،به ش��کل غیرخودکار
انج��ام میش��ود که باع��ث افزایش ریس��کهای
عملیاتیش��ده و امکان توس��عه گس��ترده بازار را
محدود نموده است.
اگر مورد دیگ��ری نیز در این خصوص وجود
دارد ،لطفا ً مطرح بفرمایید.
یکی دیگ��ر از بخشه��ای مهم ب��ازار اختیار
معامل��ه ،بح��ث «مدیری��ت ریس��ک اش��خاص و
ش��رکتهای کارگزاری» از طری��ق مدیریت وجوه
تضمی��ن اس��ت که نی��از به توس��عه نرماف��زاری و
سختافزاری در این حوزه نیز مطرح است.
بهمنظور حرکت در مس��یر رفع مسائل پیشگفته،
س��ناریوهای مختل��ف موج��ود ،از هم��کاری ی��ا
سرمایهگذاری در شرکتهای ارائهدهنده خدمات
نرمافزاری ( )OMSتا طراحی سیس��تم معامالتی
مجزا برای ب��ازار اختیار معامله در ش��رکت بورس
اوراق بهادار تهران ،در حال بررسی و امکانسنجی
میباشد.
اقداماتمذکورباچههدفیانجامخواهندشد؟
هدف از این اقدام« ،اصالح سامانه معامالتبازار
اختیار» و «ایجاد زیرساختها» ،به گونهای است که
«پراکندگی پیادهس��ازی نرمافزاری» تا حد ممکن
کاهش یافت��ه« ،فراینده��ای خ��ودکار»جایگزین

«فرایندهای دس��تی» ش��ده و «امکان اس��تفاده از
استراتژیهای معامالتی» و «محاسبه وجوه تضمین
بر این اس��اس» فراهم گردد .پس از مشخص شدن
نقش��ه راه و انتخاب مسیر مناس��بجهت توسعه،
اقدامات اجرایی این حوزه آغاز خواهد شد.
تأمی��ن مال��ی یکی از مباحث مه��م اقتصاد
مالی است و یکی از روشهای کاربردی در این
رابطه ،تبدیل ب��ه اوراق بهادار کردن داراییها
اس��ت .دراینب��اره ،هرک��دام از ابزارهای نوین
مالی در بازار مش��تقه ،در دوره  1ساله منتهی
به اس��فندماه  ،1400در بحث تأمین مالی چه
اندازه موفق بودهاند؟ در قی��اس با ادوار قبلی
چطور؟
در حال حاض��ر ابزارهایی ک��ه بهمنظور تأمین
مال��ی اش��خاص طراحی ش��دهاند ،در دو دس��ته
«ابزارهای بدهی» و «اوراق تبع��ی» قرار میگیرند.
ابزارهایبدهیکهدربورستهرانپذیرهنویسیشده
یا معامل��ه میگردند ،ش��امل «اوراق مش��ارکت»،
«اجاره»«،مرابحه»«،منفعت»«،خریددین»«،صکوک
رهنی» و «گواهی اعتبار مولد (گام)» بوده که هرکدام
طبق سازوکاری مشخص ،امکان تأمین وجوه برای
ناش��ر یا بان��ی آن را از طریق ب��ازار س��رمایه فراهم
میآورند .می��زان تأمین مالی از طری��ق این اوراق
هرساله افزایش یافته و در س��ال  1400میزان 11
هزارمیلیاردتومانتأمینمالیازطریقپذیرهنویسی
اوراق بدهی در بورس تهران صورت گرفته که در طی
چهار سال اخیر ،بیش از  3برابر شده است.
«اوراق تبعی» نیز دیگر ابزاری است که با استفاده
از اختی��ار معامله ،جه��ت تأمین مالی اش��خاص
طراح��ی ش��ده اس��ت .اوراق تبعی ابزاری اس��ت
کهجهت تبدیل س��هام راکد به وج��ه نقد طراحی
ش��ده و ازاینجهت مناس��ب س��هامداران عمده
ش��رکتها میباش��د .خری��داران اوراق تبعی نیز
عمدت�� ًا صندوقه��ای س��رمایهگذاری در اوراق با
درآمد ثابت هس��تند که با اصالح نصاب مشارکت
این صندوقها در خرید اوراق تبعی در اواخر سال
 ،1399حج��م تأمین مالی از طری��ق اوراق تبعی
در س��ال  1400رش��د مطلوبی را تجرب��ه نموده و
همانطور که گفته شد ،طی چهار سال این میزان
 5برابر شده است.

بهمنظور حرکت در مس��یر رفع
مسائلپیشگفته،سناریوهای
مختلف موج��ود ،از همکاری یا
س��رمایهگذاری در شرکتهای
ارائهدهنده خدمات نرمافزاری
( )OMSت��ا طراحی سیس��تم
معامالتیمجزابرایبازاراختیار
معامله در ش��رکت بورس اوراق
بهادار تهران ،در حال بررسی و
امکانسنجیمیباشد.

نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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پرونده ویژه

«ع��دم و ج��ود مجموع��ه
توسعهدهندهنرمافزاریمختص
بازارمشتقات»وازطرفی«وجود
درخواس��تهای متعددجهت
توس��عه نرماف��زاری در ب��ازار
س��هام» ،باعث ش��ده است که
اجرایینمودنپروژههایتوسعه
در حوزه ب��ازار ابزارهای نوین با
تأخیرمواجهگردد.
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ب��ا توجه ب��ه اینک��ه یک��ی از مأموریتهای
مدیریت ابزاره��ای نوین مالی ب��ورس تهران،
شناس��ایی نیازهای معامالتی بازار س��رمایه و
کمک به طراحی ابزارهای مالی جدید اس��ت،
بفرمایی��د که ت��ا اس��فندماه س��ال  ،1400در
بورس ته��ران ،چه اقدامات��ی دراینباره انجام
شده است؟
بهمنظور طراحی و پیادهس��ازی ابزارهای مالی
جدید ،همکاری و هماهنگی مجموعههای مختلفی
مورد نیاز اس��ت .بهطور معمول فرایندی که جهت
معرفی ابزارجدید طی میشود بدین شکل است:
انجام مطالعات تطبیقی در خصوص ابزار مالی
جدید و تهیه مدل عملیاتی؛
بررسی تطابق مدل پیشنهادی با قوانین شریعت
توسط کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار؛
تدوین سازوکار ابزار مالی توسط کمیته متشکل
از خبرگان و پیش��نهاد آن به سازمان بورس و اوراق
بهادار؛
تهیه ،بررسی و اصالح دستورالعمل معامالت در
کمیته تدوین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار؛
تأیید و ابالغ دستورالعمل معامالت توسط هیئت
مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار؛
تهیه روی��ه اجرایی بهمنظور پیادهس��ازی بازار
(توصیف فرایندهای عملیاتی و فنی)؛
ایجاد زیرساخت نرمافزار معامالتی و عملیاتی؛
تس��ت محصول و ارائه آن به بازار.
طی ادوار گذش��ته ،در روند طراحی و پیادهسازی
قراردادهای اختیار معامله ،قراردادهای آتی و اوراق
تبعی ،تمامی مراحل گفته شده با همکاری واحد
عملیات ب��ازار ابزارهای نوین مال��ی بورس تهران
در کن��ار مجموعه معاونت عملیات بازار ش��رکت و
سازمان بورس و اوراق بهادار طی شده و این واحد
وظیفه طراح��ی و پیگیری پیادهس��ازی ابزارها را
عهدهدار بوده است .همچنین اقدامات مربوط به
طراحی و پیادهسازی سازوکار فروش تعهدی اوراق
بهادار نیز توس��ط این مدیریت با همکاری س��ایر
ارکان بازار سرمایه و ش��رکتهای  OMSبه انجام
رس��یده اس��ت .اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) و
صندوق سرمایهگذاری اهرمی نیز از دیگر ابزارهای
قابل معامله در بورس تهران هستند که با همکاری
این مدیریت در بازار سرمایه پیادهسازی شدهاند.

در همی��ن باب ،چه برنامههایی برای س��ال
 1401دارید؟
با توجه به استقبال بازار از ابزارهای نوین مالی
و درخواس��تهای ایش��ان بر توس��عه ظرفیتها و
زیرساختها ،در سال  1401تمرکز این مدیریت
بر توسعه ابزارهای مالی موجود بهخصوص توسعه
بازار اوراق اختیار معامله با تأکید بر رفع مس��ائل و
مش��کالت فنی و نرمافزاری خواهد بود .همچنین
توسعه کمی بازار نیز پیگیری خواهد شد ،به شکلی
که وضعیت بازار اختیار معامله در ایران به وضعیت
این بازار در بورسهای پیشرفته نزدیکتر شود .در
کنار این موضوع ،ارائه قراردادهای آتی تکس��هم
نیز در دس��ت پیگیری ب��وده و در ص��ورت تکمیل
فراین��د اعمال نق��دی و فیزیکی ای��ن قراردادها،
اطالعرس��انی به بازار و تعریف ق��راردادجهت آغاز
معامالت انجام خواهد شد.
در ای��ن زمین��ه با چ��ه چالشهای��ی مواجه
هستید؟
در حال حاضر مهمترین چالشی که در انجام
برنامهه��ای توس��عهای وج��ود دارد ،موض��وع
محدودیته��ای موج��ود در پیادهس��ازی فن��ی
نیازمندیهای کسبوکار میباشد.
لطف��ا ً در این خصوص اطالع��ات دقیقتری
ارائه بفرمایید.
«عدم وج��ود مجموعه توس��عهدهنده نرمافزاری
مخت��ص ب��ازار مش��تقات» و از طرف��ی «وج��ود
درخواستهای متعددجهت توسعه نرمافزاری در بازار
سهام» ،باعث شده است که اجرایی نمودن پروژههای
توس��عه در حوزه بازار ابزارهای نوی��ن با تأخیر مواجه
گردد .همچنی��ن با توجه به اینکه س��امانه معامالت
سهام «فاقد پلتفرم مشتقات» میباشد ،استفاده از آن
جهت پیادهسازی بازار مشتقات محدودیتهایی را
در توس��عه کمی به همراه داش��ته که بعض ًا منجر به
اثرگذاری بر نحوه توسعه کس��بوکار میگردد .این
چالشها تاکنون به شکلجدی بر روند توسعه اثرگذار
بوده و باعث ایجاد تأخیر در انجام برنامهها شده است.
انشاءالله با توسعه ظرفیتها و زیرساختها در سال
جاری ،بخش��ی از این محدودیتها برطرف ش��ده و
توسعه بازار به شکل صحیح و با سرعت به انجام رسد.

پرونده ویژه
و چالش بعدی؟
چال��ش بع��دی ع��دم توس��عه ظرفیته��ای
ش��رکتهای کارگزاریجهت گسترش فعالیت در
حوزه ابزارهای مشتقه است .شرکتهای کارگزاری
فعلی عمدت ًا ح��ول انجام مبادالت در بازار س��هام
شکل گرفتهاند و نیروی انسانی آموزشدیده و سایر
منابع موردنیاز را برای فعالیت در بازار مشتقات در
اختیار نداشته است .همچنین به دالیل مختلف از
جمله «کمبودن میزان درآمد بازار» ،با توجه به نوپا
بودن آن و «پایین بودن حجم معامالت در مقایس��ه
با بازار س��هام» ،در این حوزه سرمایهگذاری نشده
است .به همین دلیل ممکن است در برخی حوزهها
خدمات مناس��بی به مشتریان ارائه نشود .در کنار
ای��ن موضوع ،عدم آش��نایی کامل فع��االن بازار با
ابزارهای مش��تقه ،باعث شده اس��ت با وجود ارائه
خدمات و مباحث آموزش��ی توس��ط بورس تهران و
نهادهای آموزش��ی فعال در بازار س��رمایه ،فرایند
توس��عهبازارزمانبرباش��د.
ب��رای تحق��ق این اهداف الزم اس��ت که چه
پیششرطهایی وجود داشته باشند؟
برنامهه��ای تعریفش��ده نیازمن��د موافق��ت،
همکاری و همراهی تمامی ارکان بازار سرمایه است؛
بنابراین در صورت وجود مالحظات قانونی یا فنی از
س��وی هر یک از ارکان ،امکان تأخیر در اجرا وجود
خواهد داشت .همچنین از شرکتهای کارگزاری و
نهادهای حقوقی و صندوقهای س��رمایهگذاری،
بهخصوصصندوقهایبازارگردانیدعوتمیشود
با دید توس��عهای در ارائه خدمات و انجام معامالت
ابزارهایجدید معرفیشده در بازار مشارکت نمایند
تا با سرعت بخشیدن به ایجاد شرایط باثبات در این
بازارها ،منافع آن به تمامی فعاالن بازار برسد.
ع��ارف علیقلیپ��ور ،مدیر نهاده��ای مالی در
فرابورس ایران
بفرمایی��د که ب��ازار ابزارهای نوی��ن مالی در
فرابورس ایران از چه س��الی و با چه ش��رایطی
شروع به فعالیت کرده است؟
ب��ازار ابزارهای نوی��ن مالی فراب��ورس بهطور
مشخص از سال  1389شروع به فعالیت کرده ،اما

رونق اصلی این بازار را میتوان از ابتدای دهه نود
عنوان کرد .در آن زمان ،نظام تأمین مالی کشور بر
پایه تسهیالت بانکی استوار بود و تقریب ًا سهم بازار
س��رمایه از تأمی��ن مال��ی ش��رکتها و طرحهای
اقتص��ادی نزدی��ک ب��ه صف��ر ب��ود .در ابت��دا،
زیرساختهای حقوقی که از قانون «توسعه ابزارها
و نهادهای مالی جدید» در اختی��ار متولیان بازار
سرمایه قرار گرفته بود ،به آشنایی و فرهنگسازی
نیاز داش��ت و با گذش��ت زمان و طراحی ابزارهای
جدید ،این بازار روزبهروز رونق بیشتری پیدا کرد.

عدم آشنایی کامل فعاالن بازار
با ابزارهای مشتقه ،باعث شده
اس��ت با وجود ارائ��ه خدمات و
مباحث آموزشی توسط بورس
تهرانونهادهایآموزشیفعال
در بازار سرمایه ،فرایند توسعه
بازارزمانبرباشد.

در ابتدا ،شرایط استفاده از کدامیک از انواع
ابزارهای مالی در فرابورس فراهم بود؟
تا پیش از شروع به فعالیت بازار ابزارهای نوین
مالی ،صرف ًا شاهد انتشار «اوراق مشارکت» بودیم؛
چراک��ه در آن زم��ان ،تنه��ا اب��زار مالی اس�لامی
قانونگذاری ش��ده بود .اما با گ��ذر زمان و اعمال
اصالحات ساختاری و مقرراتی بازار سرمایه ،میزان
تنوع ابزارها رفتهرفته افزایش پیدا کرد .این موضوع
حتی در بلندم��دت موجب تغییر مدلهای تأمین
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران

29

ویژه
گفتگوی ویژه
پرونده
مالی از مدل «مشارکت پایه» به مدل «بدهی پایه»
ش��د ،بهطوری که در ح��ال حاضر ،تقریب�� ًا اوراق
مش��ارکت با کمترین حجم انتش��ار مواجه است.
حقیقت�� ًا تحول نظ��ام تأمین مالی کش��ور مدیون
«تغییر قوانین در حوزه بازار سرمایه» است ،هرچند
در حال حاضر نظام تأمین مالی کش��ور همچنان
بانکمحور است ،اما سهم بازار سرمایه در طی دهه
 90بهطور قابلتوجهی افزایش پیدا کرده است.

حقیقتاًتحول نظام تأمین مالی
کشور مدیون «تغییر قوانین در
حوزهبازارسرمایه»است،هرچند
در حال حاضر نظام تأمین مالی
کش��ور همچن��ان بانکمح��ور
است ،اما س��هم بازار سرمایه در
طیدهه 90بهطورقابلتوجهی
افزایشپیداکردهاست.

30

اسفند  1400و فروردين 1401
شـمـارههــاي 200 - 201

از روند رش��د ب��ازار ابزارهای نوی��ن مالی در
فرابورس برایمان بگویید؟
روند بازار ابزارهای نوین مالی یک روند بلندمدت
اس��ت .ما در ابتدای فعالیت بازار با محدودیتهای
بس��یاری مواج��ه بودی��م؛ ب��رای مث��ال ،متعهدین
بازارگردانی اوراق مالی اس�لامی موظ��ف بودند که
ارسال سفارش در هسته معامالت را با قیمتی ثابت و
از قب��ل مشخصش��د ه انج��ام دهن��د ی��ا برخ��ی از
بازارگردانان برای افزایشجذابیت اوراق خود در بازار
و بهرهمن��دی از معام�لات خ��رد ،اقدام ب��ه طراحی
مدلهای نوآورانهای در اوراق تحت بازارگردانی خود
کرده بودند ،این نوآوریها البته به خاطر عدم امکان
معامالت اوراق به کسر بود .در همین رابطه ،تا سال
 92ام��کان معامل��ه اوراق به قیمتی کمت��ر از ارزش
اسمی آن وجود نداشت ،تااینکه در سال  ،92در بازار
ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران« اوراق اجاره دانا
پترو ریگ کیش» توانست به قیمت کسر پذیرهنویسی
شود.
ممکن است که در شرایط کنونی ،وجود این شرایط
در بازار اندکی غیرقابل باور باش��د ،اما در آن مقطع
زمانی ،محاس��به ن��رخ ب��ازده تا سررس��ید یا همان
«»YTMجا نیفتاده بود .در ادامه از س��ال  ،94ورود
«اسناد خزانه اس�لامی» به بازار سرمایه ،شیب رشد
بازار ابزارهای نوین مال��ی را تندتر کرد .درواقع این
ب��رای اولین بار در کش��ور بود که «نرخ ب��ازده بدون
ریسک»توسطسازوکارعرضهوتقاضاتعیینمیشد.
میتوان گفت که این اتفاق در آن زمان ،بهمثابه نقطه
عطفی در نظام اقتصاد مالی کشور قلمداد میشد
که بهموجب آن ،نرخ س��ود از یک فضای دستوری و
غیرشفاف به سازوکار بازار تغییرجهت داده بود.
ش��اید توس��عههای بع��دی ابزارهای نوی��ن مالی
در کش��ور نیز ،وابس��ته به همین قابلیت محاسبه

انتظارات از نرخ س��ود بود .در ادام��ه و بعد از این
موض��وع ،ابزارهایی همچون «ریپوی اس�لامی»،
«اختیارات و صندوقهای سرمایهگذاریجسورانه
و خصوص��ی» و همچنین «تأمی��ن مالی جمعی»
ش��روع ب��ه فعالی��ت کردند ک��ه بعض��ی از آنها در
سالهای اخیر رشد چشمگیری داشتهاند.
در آن دوران ،چه میزان با س��ایر کش��ورهای
موفق در این زمینه فاصله داشتیم؟
به نظر بنده ،نباید ب��ه موضوع میزان فاصله با
سایر کش��ورها به طور اجمالی نگاه کرد ،چراکه ما
در خصوص برخی ابزارها ،در حال نزدیکشدن به
کش��ورهای موف��ق در ای��ن زمینه و یا کش��ورهای
توس��عهیافته هس��تیم ام��ا در باب برخ��ی دیگر،
بهش��دت جا ماندهایم .برای مثال ،معامالت بازار
مشتقه که تا سال گذشته تقریب ًا حجم بهخصوصی
در معامالت بازار س��رمایه نداشتند ،امروز به سهم
قابل قبولتری رس��یدهاند ،اما همچنان بازار ما به
بهرهمندی از «ابزارهای معامالتی دوطرفه» تقریب ًا
ورود نکرده و از این نظر مغفول مانده است.
بر اساس آنچه گفته شد ،به نظر بنده روند کلی بازار
ابزارهای نوین مالی قابلقبول بوده و مطابق با سایر
ش��رایط حاکم بر محیط اقتصادی رش��د پیدا کرده
است ،چراکه در سالهای گذش��ته که بحث تأمین
مالی دولت و تأمین کس��ری بودج��ه از موضوعات
اولویتدار در نظام اقتصادی بوده ،این اولویت مورد
توجه بازار ابزارهای نوین مالی نیز قرار گرفته است.
در این خص��وص برای س��الهای آینده چه
برآوردی دارید؟
انش��اءالله با حضور گروههای جوان در رأس
تصمیمس��ازیها ،این فاصلهها کم و کمتر شود و
نظ��ام تأمی��ن مال��ی و س��رمایهگذاری کش��ور به
استانداردهای باالتری تجهیز گردد.
در حال حاضر ،انواع ابزارهای نوین مالی که
در فرابورس معامله میشوند کداماند؟
بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ،امروز شاهد
حضور انواع اوراق مالی اسالمی از قبیل «صکوک
اجاره»« ،صکوک مرابحه» « ،صکوک مرابحه عام»،
«اوراق رهنی» و انواع صندوقهای قابل معامله از

پرونده ویژه
جمله« ،صندوقهای قاب��ل معامله اوراق بهادار»،
«صندوقه��ای خصوص��ی»« ،صندوقه��ای
جس��ورانه» «،صن��دوق زمی��ن و س��اختمان» و
«قراردادهای اختیار معامل��ه» در کنار «حق تقدم
تسهیالت مسکن » است.
م��ا در فرابورس ،به ش��کل ویژهای در حال «توس��عه
دادن ابزاره��ای نوی��ن مال��ی» بودهایم ،از انتش��ار
اولین«قراردادهایاختیارمعاملهبررویصندوقهای
قابل معامله» گرفته تا «راهاندازی معامالت عملیات
ب��ازار باز بانک مرکزی بر روی اوراق دولت» و لیس��ت
مربوطه در این خصوص ،تقریب ًا پر رویداد است.
طی سالهای گذشته ،موقعیتمان در قیاس
با کش��ورهای موفق در این زمین��ه ،چه میزان
تغییر کرده است؟
ش��اید بتوان گفت ،یکی از دشواریهای مربوط
به توسعهبخش��ی ،موض��وع «تطبیق نیاز کش��ور با
ابزارهای موجود در بازارهای س��ایر کشورها» است.
این که بتوان با در نظر گرفتن «محدودیتهای بازار
مالی» ،در کنار «عدم آشنایی فعالین به ابزارها» ،نظام
تأمی��ن مالی در کش��ور را توس��عه داد ،قطع ًا یکی از
چالشهای مهم دراینباره بهحس��اب میآید .ما در
خصوص «تنوعبخشی به ابزار»« ،تعمیق بازار بدهی»،
«راهاندازی بازار مش��تقات» و  ...نس��بت ب��ه دنیا با
شتاب بیشتری در حال رشد بودهایم ،اما این موقعیت
فعلی نیز همچنان نیازمند تالش مجدانه و کوش��ش
ش��بانهروزی اس��ت تا ما را به س��طحی قاب��ل قبول
برساند .در این باره ،در دهه نود با موجی از تغییرات
در حوزه اقتصاد کالن مواجه بودیم که این موضوع،
خود مسیر و موقعیت بازارهای ما را تحتالشعاع قرار
داد .با این اوص��اف ،به نظر میآید در این خصوص،
به موقعیت بهتری دست پیدا کردهایم.
این پیش��رفت را مدیون وجود و یا ایجاد چه
عواملی میدانید؟
شاید مؤثرترین عامل در تحقق توسعه ابزارهای
نوین مالی در کشور« ،افزایش میزان توجه دولت به
نظام بازار س��رمایه» بوده است .همچنین«حضور
پررنگ دولت در بازار بدهی فرابورس» ،نیز یکی از
عوامل رونقبخشی بهحساب میآید .بیشترشدن
میزان آشنایی مردم با بازار سرمایه که در سال 99

اتفاق افتاد ،باعث شد که این بازار ،به شکلی خاص
در دسترس مردم قرار گیرد.
از طرفی با فعال ش��دن سایر ابزارهای نوین مالی،
عمق این بازارها و ابزارها در حال افزایش اس��ت.
«صندوق طال»« ،گواهی س��پرده سکه» و «گواهی
سپرده کاالیی» از دسته ابزارهای هستند که تحقق
اقتصاد پلتفرمی را در بازار سرمایه امکانپذیر کرده
است .همچنین ،یکی دیگر از این ابزارها« ،صندوق
سرمایهگذاری دارایی دیجیتال» است که ازجمله
ابزارهای مورد نیاز کشور بهحساب میآید.
به نظر بنده ،در صورتی که روند فعلی پایدار بماند
و بهدنبال اوراق بهادارسازی سایر دارایی باشیم،
این بازار قطع ًا بهجایگاه بهتری خواهد رسید.
فرابورس ایران ،برای س��ال  1401در رابطه
با ابزارهای نوین مالی چه برنامههایی دارد؟
یک��ی از برنامهه��ای فرابورس ایران« ،توس��عه
ابزارهای تأمین مالی اقتصاد دانشبنیان و نوآوری»
اس��ت .در فراب��ورس ایران ،بهصورت مش��خص در
خصوص ح��وزه دانشبنی��ان از دو ابزار اس��تفاده
میش��ود که اب��زار اول « ،صندوق س��رمایهگذاری
جسورانه »و دیگری «گواهی ش��راکت تأمین مالی
جمعی» است .در همین خصوص ،رفع تنگناهای
پیرام��ون توس��عه ای��ن ابزاره��ا ،از محوریتری��ن
برنامههای اجرایی در سالجدید بهحساب میآید
که امیدوار هس��تم بتوانیم با «تس��هیل فرآیندها» و
«پاس��خ به نیازهای ش��رکتهای دانشبنیان» در
مسیری صحیح پیش رفته باشیم.

ش��اید بت��وان گف��ت ،یک��ی
از دش��واریهای مرب��وط ب��ه
توسعهبخشی،موضوع«تطبیق
نیاز کشور با ابزارهای موجود در
بازارهایسایرکشورها»است.

چالشهای احتمالی در این خصوص کداماند؟
از چالشهای اساسی در این حوزه ،میتوان به
«عدم بازگشت س��رمایه»« ،س��رمایهگذاری بر روی
طرحهای غیراقتصادی» و «عدم بیان شفاف نیاز به
تأمین مالی» اش��اره ک��رد .به عقیده بن��ده ،عوامل
مذکور میتوانند در توس��عه ابزارهای حوزه اقتصاد
دانشبنیان بیش��تر از س��ایر عوامل مؤثر باشند .از
طرفی ،اگر بتوانیم فرصتها و تهدیدهای این ابزارها
را بهدرستی تبیین کنیم ،امید داریم در باب ابزارهای
اقتصاد دانشبنیان نیز ،مس��یر توسعهای ابزارهای
بال��غ پیموده ش��ود و نظ��ام تأمین مالی در کش��ور
گستردهتر از قبل ،به بنگاهها و شرکتها کمک کند.
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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گفتگوی ویژه

مدیرعامل بورس انرژی ایران در گفتگویی اختصاصی با ماهنامه «بورس» مطرح کرد

توسعهبازارمشتقهیکیازاصلیترینبرنامههای
بورس انرژی در سال 1401است
ماهنامه بورس

هیئت تحریریه

“«توسعه بازار مش��تقه» یکی از برنامههای مهم و اساسی بورس انرژی در سال  1401است” .مدیرعامل بورس انرژی ایران در گفتگو با
ماهنامه «بورس» پس از بیان اینجمله ،تمرکز بر « افزایش قراردادهای مش��تقه»« ،توس��عه بازار مشتقه در سطح داخلی و بینالمللی» و
همچنین «توسعه زیرساختهای فنی بازار مش��تقه» را بهعنوان مهمترین اهداف این شرکت معرفی کرد .وی همچنین عنوان کرد که موضوع
معاملهپذیر شدن «گواهی صرفهجویی» نیز مورد توجه است.
نقوی در خالل این گفتگو ،به سؤاالتی از قبیل اینکه «چرا بورس انرژی در سال گذشته با کاهش حجم معامالت روبهرو بود؟»« ،طرح تأسیس «بازار
گاز صنایع» در بورس انرژی به کجا رسید؟»« ،راهاندازی قراردادهای آتی نفت چه زمانی اتفاق خواهد افتاد؟» و نیز «چه تصمیماتیجهت توسعه
بازار برق در بورس انرژی گرفته شده است؟» نیز پاسخ داده است.
او معتقد است که با انجام «معامالت آتی نفت» ،وزارت نفت میتواند با در نظر گرفتن سیاستیجدید ،بهصورت گامبهگام هرساله معادل درصدی
از فرمول قیمتگذاری خود را به ش��اخص کشفشده در بورس انرژی ایران تخصیص دهد ،بهاینترتیب ،بورس انرژی بهمرور تبدیل به «شاخص
منطقه» خواهد شد.
علی نقوی که س��ومین مدیرعامل بورس انرژی ایران است ،همچنین ضمن بررس��ی اقدامات این بازار در سال  1400و چالشهایش ،به معرفی
مهمترین برنامههای پیشروی بورس انرژی در سالجدید میپردازد .مشروح این گفتگو در ادامه عنوان میشود.
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گفتگوی ویژه
مهمتری��ن اقدامات بورس انرژی در س��ال
 1400کدام بوده است؟
«توسعه معامالت بازار فیزیکی»« ،راهاندازی
بازار آتی» و «تصویب مقررات گواهی صرفهجویی»
بخش��ی از مهمترین اقدامات س��ال  1400بود.
ارزش معامالت س��ال  1400با  13درصد رش��د
نس��بت به س��ال قبل ،به رقم  148ه��زار میلیارد
تومان رس��ید .به لح��اظ حجمی نی��ز ،بیش از 7
میلیون و  600هزار تن انواع فراورده معامله ش��د
که بالغ بر  5میلیون تن از آن ،در رینگ صادراتی
بود .البته حجم معامالت رینگ صادراتی نسبت
به سال  1399کاهش داشت ،اما حجم معامالت
در سایر بخشها ازجمله رینگ داخلی و بازار برق
با رشد مقبولی همراه بود.
همچنی��ن ب��ا توج��ه ب��ه تغیی��ر دولت در س��ال
گذش��ته ،مذاکرات و گفتگوهای میان نهادهای
سیاس��تگذار و ب��ورس انرژی بیش��تر ش��د و با
«سازمان برنامه و بودجه»« ،وزارت نفت»« ،وزارت
نی��رو» و ش��رکتهای تابع��ه آنه��ا در خص��وص
ظرفیتهای بورس انرژی و ظرفیتهای دیدهشده
در قوانین مصوبه برای توس��عه بازار انرژی کشور
صحبت شد.
س��ال گذش��ته در رین��گ صادرات��ی روی برخی
محص��والت مانن��د «نفت��ا» و «گاز مایع» ش��اهد
رقابتهای خوبی بودیم .نکته بسیار مهم اینکه
در اثر عرضههایی که در بورس انرژی ایران انجام
شد ،بالغ بر  36میلیون دالر منافع از طریق مازاد
درآمد ناش��ی از رقابت به عرضهکنندگان رس��ید.
این عدد نسبت به سال  ،1399بیش از سه برابر
رشد را نشان میدهد و بیان میکند که در صورت
عرضه منظم و مستمر از طریق بورس انرژی ،عالوه
بر شفافیت در معامالت ،درآمدهای دولت و سایر
عرضهکنندگان بهواس��طه رقابت افزایش خواهد
داشت.
چ��را در س��ال گذش��ته ب��ا کاه��ش حج��م
معامالت روبهرو بودیم؟
طی سال  1399از سوی شرکت «پاالیش ملی
و پخ��ش» ب��رای محصوالت��ی چ��ون «بنزی��ن» و

«گازوئیل» ش��اهد عرضههایی مطلوب و بس��یار
منظم بودیم ،اما در سال  1400با توجه به افزایش
مصرف داخلی و تغییر استراتژی که در شرکت ملی
پاالیش و پخش بهمنظور ذخیرهسازی حاملهای
انرژی برای مصارف داخلی اتفاق افتاد ،ش��اهد
عرض��هجدیدی در خصوص ای��ن دو محصول در
بورس انرژی نبودیم.
بنابرای��ن ،این کاهش حجم معامالت بهواس��طه
افزایش مصرف داخلی و نیز تغییر سیاس��تهای
عرضهکننده اتفاق افتاد ،اما در سایر کاالها شاهد
رشد خوبی بودیم و امیدواریم که در سال ،1401
در این خصوص شاهد وضعیت بهتری باشیم.
مهمترین برنامه شما برای بورس انرژی در
سالجدید چیست؟
توسعه بازار مش��تقه یکی از برنامههای مهم و
اساسی بورس انرژی در سال  1401است ،در این
خصوص «افزایش قراردادهای مشتقه»« ،توسعه
بازار مش��تقه در س��طح داخل��ی و بینالمللی» و
«توس��عه زیرس��اختهای فنی بازار مش��تقه» در
دستور کار قرار دارد.
موضوع معاملهپذیر شدن «گواهی صرفهجویی»
نیز مورد توجه اس��ت .در پایان سال  1400نیز 3
پروژه در کمیس��یون صرفهجویی انرژی تصویب
ش��د .در نظ��ر داریم ط��ی س��الجدی��د از ابزار
جدید گواه��ی صرفهجویی رونمایی کنیم تا بازار
بهینهسازی مصرف انرژی در کشور شکل بگیرد.
الزم ب��ه ی��ادآوری اس��ت که در س��ال گذش��ته با
پیگیریهای بورسهای ان��رژی و کاال ،همراهی
س��ازمان امور مالیاتی کش��ور و موافقت مجلس
شورای اس�لامی ،معافیتهای مالیاتی «گواهی
س��پرده» تصویب شد .بر این اس��اس ،امیدواریم
که در سال  1401ش��اهد آغاز معامالت گواهی
سپرده کاالیی بر روی حاملهای انرژی در بورس
انرژی ایران باشیم.
افزایش می��زان عرضهها در ب��ازار فیزیکی نیز از
موضوعاتی اس��ت که بهصورت مس��تمر در حال
پیگیری آن از عرضهکنندگان بزرگ هستیم.
در کنار این موارد ،با توجه به اینکه سرمایهگذاران

توس��عه ب��ازار مش��تقه یکی از
برنامههایمهمواساسیبورس
انرژی در سال 1401است.

نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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خرد به ب��ازار آتی وارد خواهند ش��د ،بهطور قطع
موضوع«آموزش»و«توسعهفرهنگسرمایهگذاری»
در این بخش ،با همکاری سایر نهادهای ذیربط
در سالجدید بیشتر پیگیری خواهد شد.
طرح تأس��یس «بازار گاز صنایع» در بورس
انرژی ک��ه چندی پی��ش مطرح ش��د ،به کجا
رسید و چه اقداماتی در این راستا انجام شد؟
ب��ورس ان��رژی مطالع��ات خ��ود درخصوص
راهاندازی بازار گاز صنایع را از حدود دو سال پیش
شروع کرد .درواقع ،پیشنهاد این موضوع در دوره
مدیران قبلی شرکت ملی گاز ایران ارائه شد و در
حال پیگیری مجدد اس��ت .در نظر داشته باشید
که راهاندازی این بازار باید به خواست شرکت ملی
گاز ایران و وزارت نفت باشد.

ه��دف از راهان��دازی ب��ازار گاز
صنایع ،ایجاد شفافیت و رقابت
درمعامالتگازواصالحساختار
مناسباتمالیدولتوصنایعدر
حوزه گاز است.

آیا س��ازوکار بازار گاز صنایع ،مش��ابه بازار
برق خواهد بود؟
بله دقیق ًا؛ به این معنی ک��ه در این بازار ،یک
مرکز اصل��ی بهعن��وان نقطه «تحوی��ل» انتخاب
میشود و تا محلهای تحویل ،هزینه جابهجایی
دریافت خواهد شد .بهطور خالصه و سادهشده،
میتوان گفت در چارچوب کلی بازار گاز صنایع،
س��مت عرضه ش��امل «ش��رکت ملی گاز ایران»،
«واردکننده گاز» و «دارندگان گواهی صرفهجویی»
خواه��د ب��ود و در س��مت تقاض��ای آن،
«مصرفکنن��دگان ب��زرگ» و «مصرفکنن��دگان
باالی الگوی مصرف» میتوانند قرار گیرند.
ب��ورس انرژی ایران پیش��نهاد میکن��د مبادالت
گاز مورداستفاده مصرفکنندههای بزرگ طبق
سازوکار بورس انجام شود .در این بازار همچنین
گواهی صرفهجویی گاز طبیعی نیز میتواند مورد
مبادله قرار بگیرد؛ از طرف دیگر ،امکان عرضه گاز
وارداتی نیز از مسیر بورس انرژی فراهم میشود.
هدف اصلی از ایجاد این بازار چیس��ت؟
هدف از راهان��دازی ب��ازار گاز صنایع ،ایجاد
شفافیت و رقابت در معامالت گاز و اصالح ساختار
مناسبات مالی دولت و صنایع در حوزه گاز است؛
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با رونق و دس��تیابی به عمق مناس��ب در بازار گاز
صنایع ،این بازار میتواند بهعنوان مرجعی برای
قیمت گاز داخلی قرار بگی��رد و جایگزین مراجع
خارجی شود ،درواقع از این طریق میتوان فرمول
خوراک پتروشیمیها و پاالیشگاههای گازی را نیز
تغییر داد و متناسب با نیاز داخل بهروز کرد؛ حتی
در بحث نیروگاهها که اکنون بهصورت تعرفهای و
معادل هر متر مکعب  100ریال واگذار میش��ود
نیز ،میتوان س��ازوکار شفافتری در نظر گرفت.
همچنین مصرفکنن��دگان ب��زرگ میتوانند از
طریق ابزارهای «پوشش ریسک» ،ریسک خود را
در مقابل نوسانات قیمت گاز مدیریت کنند.
راهاندازی «قراردادهای آتی انرژی» از دیگر
اقدامات��ی بود ک��ه در س��ال  1400در بورس
انرژی تصویب و اجرا شد؛ لطفا ً اندکی در این
رابطه توضیح بفرمایید.
بورس انرژی ایران ،مدتها در حال پیگیری
موضوع راهاندازی معامالت قراردادهای آتی بوده
است؛ البته در اواخر سال گذشته با مصوباتی که
در هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار انجام
ش��د و دس��تورالعمل اجرای��ی معام�لات آتی که
بهموجب آن ابالغ شد ،امکان راهاندازی بازار آتی
انرژی برای بورس انرژی ایران فراهم ش��د .بورس
انرژی برای این کار طبقهبندی توسعهای در نظر
گرفت که بر اساس آن در فاز نخست ،این معامالت
بر روی کاالهای «متانول» و «نفتا» راهاندازی شد.
بورس انرژی در نظر دارد با توس��عه زیرساختها
از یک س��مت و عمقبخش��ی ب��ه بازار از س��مت
دیگر ،قراردادهای آتی بعدی مانند  ،LPGبنزین
و میعان��ات گازی را نیز منتش��ر کن��د .امیدواریم
که در س��الجدید نی��ز قرارداده��ای آتی بر روی
داراییهای پایهجدید منتشر شده و بهمرور حجم
این معامالت هم افزایش یابد .بهمرور قراردادهای
آتی نفت خ��ام را نی��ز در این خص��وص خواهیم
داش��ت که البته عملی شدن آن مس��تلزم وجود
همکاری بین بورس انرژی و سایر ذینفعان است.
ب��ه راهاندازی قراردادهای آتی نفت اش��اره

گفتگوی ویژه
کردی��د ،لطفا ً در ای��ن خصوص کمی بیش��تر
توضیح دهید.
بله؛ همانطور که اشاره کردم ،عملیشدن این
قراردادها مس��تلزم همکاری میان بورس انرژی و
سایر ذینفعان است .در کنار اینکه باید در بورس
انرژی زیرس��اختهای الزم در این خصوص تهیه
ش��ود ،الزم اس��ت که وزارت نفت بهعنوان متولی
انرژی کش��ور که عمده ص��ادرات فرآوردهها را بر
عهده دارد ،سیاس��تی را در این خصوص مدنظر
داش��ته باش��د ،بهطوری که قیمتهای��ی که در
قرارداده��ای آت��ی بورس ان��رژی بهمرور کش��ف
میشود را مبنای قیمتگذاری نفت قرار دهد.
بهعن��وان مثال ،اکن��ون بس��یاری از قیمتهای
نفت خ��ام و فرآوردههای نفتی ب��ر مبنای قیمت
معامالت آتی نفت در سایر بورسهای دنیا که در
نشریات معتبر بینالمللی منتشر میشود ،تعیین
میگردد .حال با انجام معامالت آتی نفت ،وزارت
نفت میتواند با در نظر گرفتن سیاس��تیجدید،
گامب��هگام هرس��اله مع��ادل درص��دی از فرمول
قیمتگذاری خود را به ش��اخص کشفش��ده در
بورس انرژی ایران تخصی��ص دهد؛ بهاینترتیب
بورس انرژی بهمرور تبدیل به «ش��اخص منطقه»
خواهد شد.
پس یک بخش مربوط به ایجاد زیرس��اختهای
معامالت��ی بوده که توس��ط بورس ان��رژی فراهم
ش��ده و همواره در پی اصالح ،تکمیل و بهبود آن
هس��تیم و بخش دیگر نیز به همکاری و همراهی
وزارت نفت و ش��رکتهای تابع��ه آن در این زمینه
مرتبط است.
بفرمایی��د که از نظر ش��ما بازار قراردادهای
آتی تاکنون چه میزان توسعه داشته است؟
بورس انرژی تمام تالش خود را برای توس��عه
این ب��ازار خواه��د داش��ت .در ق��دم اول ،تعداد
کارگزاران��ی که این معام�لات را انجام میدهند
افزایش پیدا میکند و در گامهای بعدی نیز قرار
است زیرساختهایی توسط شرکت سپردهگذاری
مرکزی آماده ش��ود که ب��ه دنب��ال آن از مدیریت
ریسک مشتریان از سمت کارگزاران به سمت اتاق

پایاپای پیش خواهیم رفت .در کنار این ،موضوع
گواهی س��پرده کاالیی نیز در حال پیگیری بوده
که اب��زاری مه��م برای توس��عه بازار آتی اس��ت و
امیدواریم در سالجدید راهاندازی شود.
ورود ابزاره��ایجدید (مانن��د قراردادهای
آتی) چ��ه ان��دازه در توس��عه ب��ازار و افزایش
اعتماد به بازار نقش دارد؟
ورود ابزارهایجدید و افزایش حجم معامالت
بهطور قطع ،به افزایش تعداد عرضهها و آش��نایی
بیش��تر بازار و اعتم��اد به آن کم��ک خواهد کرد،
موضوع��ی ک��ه درمجموع به توس��عه ب��ازار یاری
خواهد رساند.
در نظر داشته باشید کاالهایی که در حوزه انرژی
برای آنه��ا قرارداد آتی منتش��ر ش��وند ،کاالهای
جذابی ب��وده و قیمته��ای جهان��ی دارند ،این
کاالها در حال حاضر در رینگ صادراتی در حال
عرضه هستند .سهام شرکتهای تولیدکننده این
کاالها نیز عمدت ًا در بورس اوراق بهادار تهران و یا
فرابورس ایران پذیرفته شدهاند.
مجموع این ویژگیها ،جذابیت قراردادهای آتی
را افزایش میدهد .از طرف دیگر این قراردادها،
اب��زاری برای پوش��ش ریس��ک هس��تند و بر این
اساس ،میتوانند برای خریداران ،تولیدکنندگان
و س��هامداران ابزاری مناس��ب وجذاب محسوب
شوند.

ورود ابزاره��ایجدید و افزایش
حج��م معامالت بهط��ور قطع،
ب��ه افزای��ش تع��داد عرضهها و
آشنایی بیشتر بازار و اعتماد به
آنکمکخواهدکرد،موضوعی
که درمجم��وع به توس��عه بازار
یاریخواهدرساند.

لطفا ً در خص��وص ویژگیها و ظرفیتهای
بازار آتی اندکی بیشتر توضیح بفرمایید.
بازار آت��ی چند ویژگی مه��م دارد؛ مورد اول
اینک��ه راه تبدیلش��دن به ش��اخص قیمتی در
منطقه را برای ایران تسهیل میکند و وزارت نفت
میتواند بر مبنای قیمتهای��ی که در بازار آتی
کشف میش��ود ،از این طریق نسبت به مذاکره
برای فروش حاملهای انرژی اقدام کند.
همچنیناینبازار،راهپوششریسکرابرایصنایع
به دنبال خواهد داشت ،تولیدکنندگانی که برای
فرآوردههای آنها بازار آتی راهاندازی ش��ده اس��ت
میتوانند از این مزیت و ظرفیت استفاده کنند.
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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ویژگی بعدی این بازار مربوط به س��رمایهگذاران
خُ ��رد اس��ت ،به ای��ن معنی که س��بب میش��ود
س��رمایهگذاران خ��رد ،با توج��ه به ای��ن مهم که
معامالت آتی ،معامالت پر ریسکی است و نیاز به
تجربه زیاد دارد ،وارد بورس انرژی شوند.
از ط��رف دیگ��ر ،این ب��ازار موقعیت��ی را نیز برای
س��رمایهگذارانی که در بورس اوراق بهادار تهران
و یا فرابورس ایران معامله میکنند ایجاد میکند
ت��ا بتوانند کاالهای��ی را که معامالت آت��ی آنها در
بورس انرژی م��ورد معامله قرار میگیرد و س��هام
شرکتهای تولیدکننده آنها در بورس اوراق بهادار
تهران و یا فرابورس ایران مبادله میش��ود بررسی
کرده و نسبت به پوش��ش ریسک خودشان اقدام
کنند؛ یا اینکه با توجه به قیمتهای کشفش��ده
در ای��ن ب��ازار ،درآمدهای آن ش��رکتها را بهطور
دقیقت��ریپیشبین��یکنن��د.
پیش��نهادی که بورس انرژی
در خص��وص معام�لات ب��رق
داش��ت ای��ن ب��ود ک��ه ب��رای
مصرفکنندگان بزرگ در فاز
اول اجازه رقابت بدهد.
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با توجه به اینکه عمده فعالیت بورس انرژی
در رینگ صادراتی انجام میشود ،آیا اکنون
ام��کان تس��ویه ارزی ب��رای قراردادهای آتی
وجود دارد؟
در حال حاضر خیر؛ برای این کار نیاز داریم تا
زیرساختهای فنی را توسعه داده و آموزشهای
بیشتری را به مخاطبان ارائه دهیم .همانطور که
اش��اره ش��د ،این موض��وع نیازمند انج��ام برخی
اصالح��ات در زیرس��اختهای ش��رکتهای
کارگ��زاری اس��ت .اکن��ون خدم��ات برخ��ط
کارگزاریه��ا ب��ه ش��کل ت��کارزی و خدم��ات
حسابداری و پشتیبانی بکآفیسها فقط ریالی
اس��ت و در صورتیک��ه چن��د ارزی باش��د ،ای��ن
زیرساختها در شرکتهای معامالت برخط برای
کارگزاریها وجود ندارد؛ البته باید به کارگزاران
حق داد که با توجه به اینکه تسویه چند ارزی فع ً
ال
توجیه اقتصادی ندارد توسعهای نیز در این زمینه
اتفاق نیفتاده باش��د ،اما در کنار توسعهای که در
بخش تسویه شرکت سمانت ایجاد میشود بهطور
قطع ،شرکتهای خدمات برخط هم باید کار خود
را توس��عه دهند ت��ا بتوانیم بهص��ورت چند ارزی
مبادالت را انجام دهیم.

آخری��ن عرضه بنزین مرب��وط به خردادماه
سال  1400بوده و بعدازآن عرضه دیگری در
ای��ن خصوص انجام نش��ده اس��ت .اندکی در
خصوص دالیل عرضه نشدن مجدد آن توضیح
بفرمایی��د.
بله؛ با توجه به نکاتی که مدیران ارش��د شرکت
پاالیش مل��ی و پخش در گفتگوهای��ی که در این
خصوص داشتیم عنوان کردند ،همچنین به دلیل
افزایشمیزانمصرفداخلیوسیاستگذاریهایی
که این ش��رکت در ذخیرهس��ازی بنزین بهمنظور
پاس��خگویی به نیاز داخلی دارد ،عرضه بنزین در
بورس انرژی متوقف شد؛ البته بنا بر اعالم شرکت
پاالیش ملی و پخش ،بهمحض اینکه امکان عرضه
از طریق بورس وجود داش��ته باش��د ،این عرضهها
دوباره از سر گرفته خواهد شد.
ب��ا توجه به وجود مس��ئله تأمی��ن انرژی و
برق برای صنایع که در تابستان سال 1400
با مشکالتی جدی روبهرو بود ،چه اقداماتی
برای توسعه بازار برق در بورس انرژی دارید؟
چطور میتوان چالشهای موجود در ورود کل
معامالت برق را حل کرد؟
با رویکردی که وزیر نیرو در خصوص بازار برق
داشته و تأکیدی که طبق مقررات باالدستی وجود
دارد ،مبنی بر اینک��ه عرضه برق در بورس انرژی
افزای��ش پیدا کن��د ،در حال انج��ام مذاکراتی با
وزارت نیرو هستیم تا حجم معامالت برق در بورس
افزایش یابد .در سال  1398هیئت محترم وزیران
مصوبهای داشت که بهموجب آن مصرفکنندگان
باالی  5مگاوات در فاز ی��ک و باالی  2مگاوات از
ابتدای س��ال  ،1401برق خود را طبق سازوکار
ب��ورس تأمین کنن��د که اکنون در ح��ال پیگیری
اجرای کامل این مصوبه هستیم.
پیشنهادی که بورس انرژی در خصوص معامالت
برق داش��ت این ب��ود که ب��رای مصرفکنندگان
بزرگ در فاز اول اجازه رقابت بدهد ،ما حتی برای
مدلهایی ک��ه نیروگاهها بتوانند س��وخت مورد
نیازشان را در یک فضای رقابتی در سازوکار بورس
تهیه کنند ،برنامه دادهایم.

تحلیل صنعت

بررسی صنعت سیمان
علی اسکینی

الهام کریمی

تحلیلگر ارشد کارگزاری بانک صنعت و معدن

کارشناس واحد تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن

مقدمه
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ترکیب مصالح آهکی ،رس و اکسیدهای معدنی در دمای باال ساخته میشود .بهجسم حاصل پس از حرارت دادن ،کلینکر میگویند و از آسیاب کردن آن به
همراهمقدارمناسبیسنگگچ،سیمانتیپهایمختلفحاصلمیشود.سیمانپرمصرفترینمادهجهانپسازآبواولینمحصولصنعتیاستکهبا
درنظرگرفتناستانداردهایمربوطهتولیدشدهاست.تولیدصنعتیسیمانپرتلندازاوایلقرن ۱۹باکورههایدارای ۵تنظرفیتدرهفتهکهکام ً
الشبیه
به کورههای آهکپزی بوده شروع و بهمرور هماهنگ با افزایش تقاضا برای این کاالی معجزهگر ،ابداعاتی در ساختمان کورهها و نحوه تولید صورت گرفت.
باالخرهباابداعکورههایدوار،قدمعظیمیدرجهتپاسخگوییبهبازارمصرفبرداشتهشد.ثمره ۸۰سالکارواستفادهازتکنولوژیدوارسیمان،منتهیبه
ساختکورههاییباظرفیت ۱۰۰,۰۰۰تنکلینکردرروزشد.اکنونهزارانکورهدرکلیهنقاطدنیاهرجاکهمعادنسنگآهکوخاکرسوجودداشتهباشد،
مشغولبهتولیدسیماناست.مواداولیهتولیدسیمانشاملآهک،رس،سیلیسواکسیدهایمعدنیمیباشد.شکل1فرآیندتولیدسیمانرانشانمیدهد.
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تحلیل صنعت
شکل  -1شامتیک تولید سیامن

شکل  -۱شماتیک تولید سیمان

نگاهی به بازارهای جهانی
ی جهان
بازارها
حاضریسیماندربیشاز 150کشورتولیدمیشود.تولیدجهانیبیشاز 4.000میلیونتناستومصرفسرانهچیزیبیشاز 520کیلوگرمبهازایهرنفر
حال
نگاهی به در
است.نفر در سال برآورد میشود .در نمودار  ۱و  2تولید
شدهازای هر
لوگرم به
ترتیب ۵2۰
به بیش از
آنزی
سرانهچی
مصرف سرانه
استوو مصرف
سایللیون
 4.۰۰۰م
درش از
سیمان بی
تولیدید جهانی
شود .تول
کشور تولی
شیاز ۱۵۰
مانبردر بی
نشانکیداد ه
هایتناخیر
جهان در
می2
نمودارد 1و
شود .در
آورد م
در حال حاضردرسیسال
سیمان در جهان در سالهای اخیر و مصرف سرانه آن به ترتیب نشان داده شده است.

منودار  -1تولیدجهانی سیامن طی سالهای  1995تا  2020میالدی (برحسب میلیارد تن)
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نمودار  -۱تولید جهانی سیمان طی سالهای  ۱۹۹۵تا  2۰2۰میالدی (برحسب میلیارد تن)

2۰۱۰

2۰۰۵

2۰۰۰
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بـازار ســرمـایـه ایـران
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تحلیل صنعت
منودار  -2رسانه مرصفجهانی سیامن طی سالهای  2010تا  2020میالدی( برحسب کیلوگرم در سال)
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نمودار -2
نمیدهدکهرشدتولیدجهانیسیماندردودههاخیرعمدت ًابهواسطهیافزایشتولیدچینبودهوسایرنقاطجهانسهم
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چ
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س
د
ی
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حجم
.
کند
ی
تولید
جهان را
تولیداز سی
رشدنیمی
بزرگییازش از
ک شور چین بهتنهایی ب
 ،3مکشورهایتولیدکنندهیسیمانومیزانتولیدهریکرادرمقطعهایزمانیمتفاوت
نمودار
ماناند.
نداشته
میدهد که ر شد تولید جهانی سیمان در دو دهه اخیر عمدتا ً بهوا سطهی افزایش تولید چین بوده و سایر نقاط جهان سهم بزرگی از ر شد تولید ندا شتهاند .نمودار  ،۳ک شورهای تولیدکنندهی سیمان و میزان تولید
منودار  -3تولید سیامن در کشورهای مختلف (برحسب میلیون تن)

هریک را در مقطعهای زمانی متفاوت نشان میدهد.
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کره جنوبی

مصر

ژاپن

روسیه

برزیل

2۰۱۰

ترکیه

ایران

اندونزی

آمریکا

ویتنام

2۰۰۰

هند

چین

نمودار  -۳تولید سیمان در کشورهای مختلف (برحسب میلیون تن)

200دنیاز آن بسیار سنگین بوده و هزینه حملونقل چشمگیر است این کاال نسبتاً غیرقابلتجارت میباشد .تجارت جهانی سیمان بین  4تا  ۵درصد تولید است که
201لی-ه مور
هــايمواد او
شـمـارماهن و هم
از آنجاکه هم محصول نهایی سی
در بهترین سالهای رونق اقتصادی این عدد به  ۷درصد رسیده است ،در ایران این نسبت  24درصد میباشد .نمودار  4میزان تجارت سیمان در سالهای مختلف را نشان میدهد.

تحلیل صنعت
از آنجاکه هم محصول نهایی س��یمان و هم مواد اولیه موردنیاز آن بس��یار سنگین بوده و هزینه حملونقل چشمگیر اس��ت این کاال نسبت ًا غیرقابلتجارت
میباشد .تجارتجهانی سیمان بین  4تا  5درصد تولید است که در بهترین سالهای رونق اقتصادی این عدد به  7درصد رسیده است ،در ایران این نسبت
 24درصد میباشد .نمودار  4میزان تجارت سیمان در سالهای مختلف را نشان میدهد.
منودار  -4تجارت سیامن در ادوار مختلف (برحسب میلیون تن)
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نگاهی به وضعیت صنعت سیمان در داخل کشورنمودار  -4تجارت سیمان در ادوار مختلف (برحسب میلیون تن)

سابقه ورود سیمان به ایران مربوط به زمان ساخت بناهایی نظیر کلیسا ،سفارتخانه و تأسیسات بندری است که توسط برخی کشورهای خارجی صورتگرفته
است .با شروع قرن  14هجری شمسی ،سرعت گسترش کارهای زیربنایی در ایران همزمان با تحوالت صنعتیجهانی بهگونهای گسترده شد که کیفیت و
پاسخگوی نیازها نبود و خصوص ًا با شروع احداث راهآهن سراسری ،ضرورت استفاده از سیمان برای ساخت پلها ،تونلها و
محصوالت
ساختمانیداخل کشور
صنعت سیمان در
کمیتوضعیت
نگاهی به
در
که
ی
طور
ه
ب
شد،
ی
م
افزوده
واردات
حجم
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ی
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تری
ع
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ها
ه
ایستگا
سابقه ورود سیمان به ایران مربوط به زمان ساخت بناهایی نظیر کلیسا ،سفارتخانه و تأسیسات بندری است که توسط برخی کشورهای خارجی صورت گرفته است .با شروع قرن  ۱4هجری شمسی ،سرعت گسترش
سال  ،1314ایران چهارمین کشور واردکننده سیمان درجهان بهشمار میرفت .ناگفته نماند که ایران بهلحاظجغرافیایی توسط سلسله کوههای آهکی
کارهای زیربنایی در ایران همزمان با تحوالت صنعتی جهانی بهگونهای گسترده شد که کیفیت و کمیت محصوالت ساختمانی پاسخگوی نیازها نبود و خصوصاً با شروع احداث راهآهن سراسری ،ضرورت استفاده از
بودن
توجه به
گردد.
استفادههرمی
سیمان
شودبه که از
وفورافت؛یافت
کاربرددروسآن ب
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تونلهانوروایسمواد
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جغرافیاییان
شرایطسال  ،۱۳۱4ایر
طوریکه در
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حجمباواردات
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تولیدکرد و به
برایاقدام می
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واردات س
بنابرایمنیدولت
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تگاهها
شدهاخت پلها
احاطهی س
س یمان برا
ظرفیت
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ی
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س
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سوم
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ن
ی
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ی
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ی
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۱۳۰۹
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شد
آغاز
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ن
ی
ا
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ه
ی
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ر
ی
ذخا
برآورد
ن
ی
همچن
اولین کارخانه سیومان و
نیاز کشور به این کاال ،دولت تصمیم به تأس��یس کارخانه سیمان در ایران گرفت .در سال  1307مطالعات و بررسیهای الزم برای ایجاد اولین کارخانه
چهارمین ک شور واردکننده سیمان در جهان به شمار میرفت .ناگفته نماند که ایران بهلحاظ جغرافیایی تو سط سل سله کوههای آهکی احاطه شده است ،از اینرو مواد اولیه در آن بهوفور یافت می شود که از آن برای
«افرسید
برداری
سرسره به بهره
قراردادی وباکوه
1309یبی شهربانو
س��الکوههای ب
درنزدیک
تهران
جنوب
اینیلومتر
هفت ک
اولیهایران در
موادسیمان
ذخایرکوره
 ۱۳۱2اولین
منعقد و در  ۸د
تولید  ۳۰هزارتن در سال،
ال .اسمیت» در راستای ایجاد
دانمارکی
شرکت
شد.
پروژهیآغاز
موردنیاز
همچنینیبرآورد
س��یمان و
تولید سیمان ا ستفاده میگردد .با توجه به فراهم بودن شرایط جغرافیایی و نیاز ک شور به این کاال ،دولت ت صمیم به تأ سیس کارخانه سیمان در ایران گرفت .در سال  ۱۳۰۷مطالعات و برر سیهای الزم برای ایجاد
این کارخانه موسوم به سیمان ری با ظرفیت تولید  30هزارتن در سال ،منعقد و در  8دی  1312اولین کوره سیمان ایران در هفت کیلومتریجنوب تهران
نزدیک کوههای بیبی شهربانو و کوه سرسره به بهرهبرداری رسید.
شکل  -2تاریخچه صنعت سیامن در داخل کشور

نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران

شکل  -2تاریخچه صنعت سیمان در داخل کشور
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تحلیل صنعت
در پایان س��ال  1357تعداد شرکتهای سیمانی به  ،12تعداد کارخانهها به  ،15ظرفیت اسمی گروهها به  7میلیون تن در سال و ظرفیت پروژههای در
دس��ت اقدام به  9میلیونتن در س��ال رسیده بود ،همچنین ظرفیت کورهها به  25هزار و  750تن در روز و ظرفیت پروژههای در دست اقدام به  29هزار و
هش��تصد و پنجاه تن در روز رسیده بود .پس از سال  1357با توجه به ش��رایط بعد از انقالب و خروج بسیاری از سرمایهداران و مدیران ،دولت عهدهدار
کارخانههای بزرگ ش��د .با وقوع انقالب 11 ،پروژه از  13پروژهی در حال اجرای مربوط به برنامهی عمرانی پنجم قبل از انقالب ،ناتمام ماندند و مراحل
بهرهبرداری از این طرحها بهتدریج طی سالهای بعدی دنبال شد تا اینکه در سال  1365کل ظرفیت سیمان کشور به حدود  17میلیونتن رسید .البته
واحدهای کوچکی ازجمله س��یمان ری تعطیل شدند .رشد مصرف سیمان از س��ال  1359به دلیل رشدجمعیت ،بازسازی خرابیهایجنگ تحمیلی،
افزایش ساختوس��از و پروژههای عمرانی و همچنین قیمت پایین س��یمان دولتی بهطور پیوس��ته افزایش یافت .به همین دلیل در این سالها همواره
کمبود عرضه وجود داشت .رشد صنعت سیمان بعد از سال  1382بهبود چشمگیری یافت و حمایتهای اتخاذشده موجب رشد بیش از  100درصدی
ظرفیت این صنعت شد ،بهطوریکه از سال  1383تا  1395ظرفیت سیمان کشور با  156درصد رشد ،از  32.6میلیون تن به  83.5میلیون تن در سال
رس��ید .در این سالها همواره کمبود عرضه سیمان به نس��بت تولید وجود داشته است که درنهایت در سال  ،1387تولید سیمان توانایی پاسخگویی به
عرضه وجود داشت .رشد صنعت سیمان بعد از سال  ۱۳۸2بهبود چشمگیری ی افت و حمایتهای اتخاذشده موجب رشد بیش از  ۱۰۰درصدی ظرفیت این صنعت شد ،بهطوریکه از سال  ۱۳۸۳تا  ۱۳۹۵ظرفیت
تقاضای داخل را پیدا کرد .بعد از سال  1392علیرغم اینکه ظرفیت تولید سیمان همچنان در کشور افزایش مییافت ،به دلیل رکود در بخش مسکن و
سیمان ک شور با  ۱۵۶درصد رشد از  ۳2.۶میلیون تن به  ۸۳.۵میلیون تن در سال ر سید .در این سالها همواره کمبود عرضه سیمان به ن سبت تولید وجود داشته ا ست که درنهایت در سال  ،۱۳۸۷تولید سیمان
پروژههای عمرانی ،بازار تقاضا در داخل کش��ور برای این محصول با مشکالتی مواجه شد .از سوی دیگر ،با ظهور گروههای تروریستی در عراق و افزایش
توانایی پاسخگویی به تقاضای داخل را پیدا کرد .بعد از سال  ۱۳۹2علیرغم اینکه ظرفیت تولید سیمان همچنان در کشور افزایش مییافت ،به دلیل ر کود در بخش مسکن و پروژههای عمرانی ،بازار تقاضا در داخل
ناامنیهای سیاسی و اقتصادی در این کشور ،بزرگترین بازار صادراتی ایران تحتتأثیر قرار گرفت .تولید سیمان متأثر از بازار تقاضا تحتتأثیر عوامل
کشور برای این محصول با مشکالتی مواجه شد .از سوی دیگر ،با ظهور گروههای تروریستی در عراق و افزایش ناامنیهای سیاسی و اقتصادی در این کشور ،بزرگترین بازار صادراتی ایران تحتتأثیر قرار گرفت .تولید
مذکور روند کاهشی پیدا کرد ،بهطوریکه تولید در سال  1395نسبت به اوج تولید  20درصد کاهش یافت.
سیمان متأثر از بازار تقاضا تحتتأثیر عوامل مذکور روند کاهشی پیدا کرد ،بهطوریکه تولید در سال  ۱۳۹۵نسبت به اوج تولید  2۰درصد کاهش ی افت.
منودار  -5ظرفیت سیامن کشور در سالهای پس از انقالب ( برحسب میلیون تن)

83,5

۷۵

۳۵
2۸
۱۸

۱۳۹۵

۱۳۹۰

۱۳۸۵

۱۳۸۰

۱۳۷۵

۱۶

۱۳۷۰

۱۱

۱۳۶۰

۱۵

۱۳۵۵

صنعتتن)
برحسب میلیون
عرضهپس از ان
سالهای
کشور در
سیمان
ظرفیت
نمودار -۵
شد .این چالشها ریشه در  4موضوع اصلی دارند:
قالب (در این
شدیدی
مازاد
ایجاد
سبب
شد که
در این سالها صنعت سیمان با چند چالش مواجه
 -1رکود اقتصادی کشور که تأثیری بسیارجدی بر صنعت ساختمانسازی داشته و ساختوساز را بهشدت کاهش داد .این موضوع باعث شد که میزان تقاضا
در این سالها صنعت سیمان با چند چالش مواجه شد که سبب ایجاد مازاد عرضه شدیدی در این صنعت شد .این چالشها ریشه در  4موضوع اصلی دارند:
برای سیمان بهعنوان یکی از مهمترین مواد اولیه ساختوساز بهشدت کاهش پیدا کند.
 -2کاهش بودجههای عمرانی کشور ،تأثیری مستقیم بر کاهش مصرف سیمان در کشور داشت و مصرف سیمان در کشور را پایین آورد.
 -3وقوعجنگ در کش��ورهای همسایه و منطقه مانند س��وریه ،عراق ،افغانستان و  ...و همچنین اعمال محدودیتهای ش��دید از سمت کشورهای همسایه
همچون عراق برای واردات سیمان ،باعث شده تا آمار صادرات سیمان از کشور بهشدت کاهش پیدا کند و واحدهایی که در سالهای گذشته بهخصوص در
استانهای مرزی (در غرب کشور) با نیمنگاهی به صادرات راهاندازی شدند ،با چالش روبهرو شوند.
 -4شرایط ایجادشده بهموجب صدور مجوزهای متعدد و پروانههای بهرهبرداری کارخانههای سیمان و افزایش ظرفیت واحدهای موجود در استانهای مختلف
کشور ،بدون داشتن برنامه توسعهای و پیشبینی نسبت به نیاز و تقاضای داخلی و خارجی.
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شـمـارههــاي 200 - 201

تحلیل صنعت
جدول -1وضعیت سیامن کشور در دهههای 80و90
رشح
(میلیونتن)

ظرفیت
(تن)

رشدظرفیت
(میلیونتن)

تحویلسیامن
(درصد)

رشدتقاضا
(میلیونتن)

خالص صادرات
(میلیونتن)

مرصف داخلی
(درصد)

رشد مرصف
(کیلوگرم)

مرصف رسانه
(درصد)

رشد
مرصف رسانه

1383

32/6

-

32/1

-

0/8

31/3

-

458/2

-

1384

35/5

8/8

32/6

1/6

0/8

31/8

1/5

458/1

0/0

1385

35/7

0/5

35/3

8/3

-0/1

35/4

11/4

502/1

9/6

1386

45/9

28/7

40/1

13/6

0/3

39/8

12/6

558/4

11/2

1387

53/9

17/5

44/0

9/7

0/5

43/5

9/2

602/4

7/9

1388

64/1

18/9

51/6

17/3

5/4

46/2

6/0

630/5

4/7

1389

66/9

4/3

61/6

19/6

7/6

53/9

17/0

727/9

15/4

1390

76/2

13/9

65/7

6/5

10/1

55/6

3/0

740/2

1/7

1391

76/4

0/2

69/5

5/8

13/6

55/8

0/3

734/0

-0/8

1392

77/5

1/5

70/0

0/7

18/8

51/2

-8/3

665/ 4

-9/4

1393

79/4

2/4

66/4

-5/1

18/9

47/4

-7/3

609/8

-8 /3

1394

79/7

0/4

58/9

-11/3

15/1

43/8

-7/7

555/7

-8/9

میانگین

59/7

8/5

52/3

5/7

7/9

44/7

3/1

603/6

1/8

درنهایتباتوجهبهمشکالتعنوانشده،کارخانههایسیمانباکاهشظرفیتعملیاتیمواجهشدندوازطرفیباتوجهبهعدمسرمایهگذاریمناسبدراینصنعت
در سالهای اخیر ،برخی از ظرفیتها نیز عم ً
ال ازدسترفته است .همچنین ،تغییر الگوی مصرف در سالیان اخیر ،در کنار قیمتگذاری دستوری در صنعت و پایین
دیگرً
نیز عمال
ها
ظرفیت
از
برخی
اخیر،
های
سال
در
صنعت
این
در
مناسب
گذاری
سرمایه
عدم
به
توجه
با
طرفی
از
و
شدند
مواجه
عملیاتی
ظرفیت
کاهش
با
سیمان
خانهها ی
سیمان ،،کار
قیمت عنوان شده
شدنم شکالت
توجه به
درنهایت با
بهبودتقاضابرایآنشدهاست.ناگفتهنماندجهشارزیدرسالهایاخیرنیزموجببهبودتقاضایاولیهبودهاست.نکته
سبب
داشته
نگه
ازدسترفته است .همچنین ،تغییر الگوی مصرف در سالیان اخیر ،در کنار قیمتگذاری دستوری در صنعت و نگهداشتهشدن پایین قیمت سیمان ،سبب بهبود تقاضا برای سیمان شده است .ناگفته نماند جهش ارزی
اینکه قطعی برق در تابستان و از طرفی کمبود سوخت در زمستان ،سبب شده است که در حدود 10درصد از ظرفیت سالیان گذشته از دست برود.
در سالهای اخیر نیز موجب بهبود تقاضای اولیه بوده است .نکته دیگر اینکه قطعی برق در تابستان و از طرفی کمبود سوخت در زمستان سبب شده است که در حدود  ۱۰درصد از ظرفیت سالیان گذشته از دست

برود.

منودار  -6ظرفیت ،میزان تولید و نسبت فعالیت کارخانههای سیامن کشور (برحسب میلیون تن)
۱۰۰

۱.۲۰

۱.۰۰

۰.۹۴

۰.۹۲
۰.۸۵

۰.۸۰

۰.۷۷
۰.۶۸

68,3
۰.۶۰

60,4

۰.۶۳
55,2

۰.۶۴
54,5

۰.۷۰

۰.۷۵

66,5

58,8

69,7

70,2

۱.۰۳

۱.۰۰

۰.۹۰

۰.۹۲

۰.۸۵
۰.۷۵

66,5

61,6

۱.۰۰

۱.۰۰

۰.۷۵

۹۰
۰.۹۴

۰.۸۱

۷۰
۶۰

52,1

55,2

۸۰

44,4

40,0

۵۰

35,7

۰.۴۰

32,6

32,0

30,0

4۰

28,0

26,2

۳۰
2۰

۰.۲۰

۱۰
۰.۰۰

۱۳۹۹

۱۳۹۸

۱۳۹۷

۱۳۹۶

۱۳۹۵

۱۳۹4

۱۳۹۳

۱۳۹2
نسبت فعالیت

۱۳۹۱

۱۳۹۰

۱۳۸۹

تولید سیمان

۱۳۸۸

۱۳۸۷

۱۳۸۶

۱۳۸۵

۱۳۸4

۱۳۸۳

۱۳۸2

۱۳۸۱

۱۳۸۰

۰

ظرفیت

نمودار  -۶ظرفیت ،می زان تولید و نسبت فعالیت کارخانههای سیمان کشور (بر حسب میلیون تن)

نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران

43

تحلیل صنعت
در نمودار 7میزان صادرات سیمان کشور نشان داد ه شده است .میزان صادرات در سال 98به بیش از 17میلیون تن رسید اما با توجه به اطالعات در دسترس برای
سال ،99این رقم چیزی در حدود 15میلیون تن است.

در نمودار  ۷میزان صادرات سیمان کشور نشان داده شده است .میزان صادرات در سال  ۹۸به بیش از  ۱۷میلیون تن رسید اما با توجه به اطالعات در دسترس برای سال  ،۹۹این رقم چیزی در حدود  ۱۵میلیون

تن است.

منودار  -7صادرات کشور در سالیان اخیر (برحسب میلیون تن)
۱۷

۱۷
۱۵

۶

۱۳

۱۳

۱۳

۱۳

۵

۷

۷

۷

۱۷

۱4
۱۰

۱4

۱۱

۱۰

۹۸

۹۹

۶

۶

۶

۹۷

۹۶

۹۵

جمع صادرات

کلینکر

۳

۳

۳

۹4

۹۳

۹2

سیمان

نمودار  -۷صادرات کشور در سالیان اخیر (برحسب میلیون تن)
نگاهی به شرایط صنعت سیمان در بازار سرمایه
در بازار اول و دوم بورس و فرابورس بیش از 35ش��رکت س��یمانی حضور دارند .ارزش بازار شرکتهای صنعت سيمان در حدود 1درصد ارزش بازار سرمایه را تشکیل
نگاهی به شرایط صنعت سیمان در بازار سرمایه
متوسط 26درصد است .بتای صنعت نیزبهطور متوسطدر سه سال گذشته 0/8بوده است.
میدهد .سهامشناوراین گروهبهطور

در بازار اول و دوم بورس و فرابورس بیش از  ۳۵شرکت سیمانی حضور دارند .ارزش بازار شرکتهای صنعت در حدود  ۱درصد ارزش بازار سرمایه را تشکیل میدهد .سهام شناور این گروه بهطور متوسط  2۶درصد

است .بتای صنعت نیز بهطور متوسط در سه سال گذشته  ۰/۸بوده است.

شکل  -3رشکتهای سیامنی در بازار رسمایه

است کهبازاربورسو فرابورسدر این مدت 6درصدبازدهیثبت کرده است.بهطور
حالی
سیمانیدر
است .این
درصدبوده
دریک سال اخیربازدهی گروهبهطور متوسط ،منفی33
سرمایه
در بازار
شرکتهای
شکل -۳
میانگیندر 10سالاخیر،بازدهیمتوسطساالنهگروه 49،درصدثبتشدهاستکهبرابربامتوسطبازدهی 49درصدیبازارسرمایهبودهاست.قابلذکراستکهشاخص
تشدهاست.درسال 1400نیزصنعتاز ِ
سقفثبتشده 30،درصداصالحقیمتی
کلازسقفتاریخیخودریزش 30درصدیداشتهواینعددبرایصنعت 45،درصدثب 
راتجربهکردهاستولیشاخصکل،افتیبهمیزان 15درصدداشتهاست.صنعتوشاخصکلازکفقیمتیسال 1400بهترتیب 16و 30درصدرشدراتجربهکردهاند.

سال اخیر بازدهی گروه بهطور متو سط ،منفی  ۳۳در صد بوده ا ست .این در حالی ا ست که بازار بورس و فرابورس در این مدت  ۶در صد بازدهی ثبت کرده ا ست .بهطور می انگین در  ۱۰سال اخیر بازدهی

ساالنه گروه 4۹ ،درصد ثبت شده است که برابر با متوسط بازدهی  4۹درصدی بازار سرمایه بوده است .قابلذکر است که شاخص کل از سقف تاریخی خود ریزش  ۳۰درصدی داشته و این عدد برای صنعت،
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شده ۳۰200،درصد اصالح قیمتی را تجربه کرده است ولی شاخص کل افتی به میزان  ۱۵درصد داشته است .صنعت و شاخص کل از کف قیمتی سال
د ثبت شده است .در سال  ۱4۰۰نیز صنعت از سقفِ ثبت
شـمـارههــاي - 201
ترتیب  ۱۶و  ۳۰درصد رشد را تجربه کردهاند.

تحلیل صنعت
منودار  -8تغییرات شاخص صنعت و شاخص کل در سالیان اخیر
2،۰۰۰،۰۰۰
۱،۸۰۰،۰۰۰
۱،۶۰۰،۰۰۰
۱،4۰۰،۰۰۰
۱،2۰۰،۰۰۰
۱،۰۰۰،۰۰۰
۸۰۰،۰۰۰
۶۰۰،۰۰۰
4۰۰،۰۰۰
2۰۰،۰۰۰

۱۳۹۵۰۱2۳
۱۳۹۵۰22۸
۱۳۹۵۰4۰۶
۱۳۹۵۰۵۱۶
۱۳۹۵۰۶2۱
۱۳۹۵۰۸۰2
۱۳۹۵۰۹۱۳
۱۳۹۵۱۰2۰
۱۳۹۵۱۱2۷
۱۳۹۶۰۱۰۹
۱۳۹۶۰22۰
۱۳۹۶۰۳2۹
۱۳۹۶۰۵۰۸
۱۳۹۶۰۶۱4
۱۳۹۶۰۷24
۱۳۹۶۰۹۰۱
۱۳۹۶۱۰۱۱
۱۳۹۶۱۱۱۷
۱۳۹۶۱22۷
۱۳۹۷۰2۱۵
۱۳۹۷۰۳2۳
۱۳۹۷۰۵۰۱
۱۳۹۷۰۶۰۷
۱۳۹۷۰۷۱۵
۱۳۹۷۰۸2۳
۱۳۹۷۱۰۰2
۱۳۹۷۱۱۰۸
۱۳۹۷۱2۱۸
۱۳۹۸۰2۰۳
۱۳۹۸۰۳۱۱
۱۳۹۸۰4۱۹
۱۳۹۸۰۵2۷
۱۳۹۸۰۷۰۶
۱۳۹۸۰۸۱۸
۱۳۹۸۰۹24
۱۳۹۸۱۱۰۱
۱۳۹۸۱2۱۱
۱۳۹۹۰۱2۶
۱۳۹۹۰2۳۱
۱۳۹۹۰4۱۱
۱۳۹۹۰۵۱۹
۱۳۹۹۰۶2۶
۱۳۹۹۰۸۰۵
۱۳۹۹۰۹۱2
۱۳۹۹۱۰2۰
۱۳۹۹۱۱2۸
۱4۰۰۰۱۱4
۱4۰۰۰22۰
۱4۰۰۰۳2۹
۱4۰۰۰۵۰۹
۱4۰۰۰۶2۰
۱4۰۰۰۷2۷
۱4۰۰۰۹۰۶
۱4۰۰۱۰۱2
۱4۰۰۱۱۱۸
۱4۰۰۱22۸
شاخص کل

شاخص صنعت

سالیاناخیرباچهارپارامتراساسینشانداد هشدهاست.همانگونه
براینشاندادنوضعیتسودآوریصنعت،درنمودار 9تغییراتسودخالصصنعت(نمودارخطی)در
نمودار  -۸تغییرات شاخص صنعت و شاخص کل در سالیان اخیر
کهمشاهدهمیشوددرسالهای 90تا 93باتوجهبهپروژهمسکنمهر،تقاضایمناسبداخلیوداشتنبازارهایداخلی،حجمفروششرکتهادراعدادمناسبیباالتراز50
برای نشاندادن وضعیت سودآوری صنعت ،در نمودار  ۹تغییرات سود خالص صنعت (نمودار خطی) در سالیان اخیر با چهار پارامتر اساسی نشان داده شده است .همانگونه که مشاهده میشود در سالهای  ۹۰تا ۹۳
آنها
میلیونتنبودهاست.پسازآنباتوجهبهمشکالتیکهدرقسمتهایقبلذکرگردیدشاهدکاهشجدیسودآوریشرکتهابهدلیلکاهشمقدارفروشوافزایشهزینه
با توجه به پروژه مسکن مهر ،تقاضای مناسب داخلی ،داشتن بازارهای داخلی ،حجم فروش شرکتها در اعداد مناسبی باالتر از  ۵۰میلیون تن بوده است .پس از آن با توجه به مشکالتی که در قسمتهای قبل ذکر
ایم.
 99بود
تومانمدر
میلیارد
افزایش 4هزار
بیشاز
صنعت
ایجادشده
مصرفی
تقاضای
مقداردالرو
قیمت
دلیلایش
توجهبهبهافز
سودآورینیزبا
جدیگذشته
کاهشسال
اهددرسه
بودهشایم.
شدهه شاهد بهبود
سالایجاد
صرفی
تقا ضای
قیمت دالر و
تا به
توجه
سودآوری نیز با
بهبودسال گذ شته
شاهد سه
بودهایم .در
شرکت آنها
افزایش هزینه
فروش و
کاهش
شرکتها
گردید
سودآوری صنعت تا بیش از  4هزار میلیارد تومان در سال  ۹۹بودهایم.

منودار  -9تغییرات سود خالص صنعت در سالیان اخیر با پارامرتهای مؤثر در هرسال(برحسب میلیارد تومان)

۵،۶۳۳
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در نمودار شماره 10تغییرات داراییهای صنعت در 7سال گذشته نشان داد ه شده است .در حدود 70درصد از داراییهای شرکتها ،مختص به داراییهایجاری
نمودار  -۹تغییرات سود خالص صنعت در سالیان اخیر با پارامترهای مؤثر در هرسال(بر حسب میلیارد تومان)
است.درچهارفصلمنتهیبهشهریور،1400حجمداراییهایشرکتهابهبیشاز 15هزارمیلیاردتومانرسیدهاست.
منودار  -10تغییرات داراییهای صنعت سیامن در  7سال گذشته (برحسب میلیارد تومان)

در نمودار شماره  ۱۰تغییرات داراییهای صنعت در  ۷سال گذ شته ن شان داده شده ا ست .در حدود  ۷۰در صد داراییهای شرکتها ،دارایی جاری ا ست .در چهارف صل منتهی به شهریور  ،۱4۰۰حجم داراییهای
15,354

شرکتها به بیش از  ۱۵هزار میلیارد تومان رسیده است.
12,603
9,086

9,842

7,781

7,310

7,072

6,810

3,720

3,228

2,933

2,650

5,512

5,123

4,491

4,061

4,082

4,139

4,159

*1400

1399

1398

1397

1396

1395

1394

7,479
4,595

دارایی جاری

دارایی بلندمدت

نمودار  -۱۰تغییرات دارایی های صنعت سیمان در  ۷سال گذشته (برحسب میلیارد تومان)

مطابق با جدول  ،2موجودی مواد و کاال و حسابهای دریافتنی بیشترین سهم در اقالم داراییهای جاری را در سالیان اخیر به خود اختصاص دادهاند.
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تحلیل صنعت
مطابق باجدول ،2موجودی مواد و کاال و حسابهای دریافتنی بیشترین سهم در اقالم داراییهایجاری را در سالیان اخیر به خود اختصاص دادهاند.
جدول- 2ترکیب داراییهایجاری صنعت (برحسب درصد)
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در بخش بدهی ن یز شاهد هستیم که حجم بدهی از بیش از  4هزار میلیارد تومان در سال  ۹4به بالغ بر  ۷هزار میلیارد تومان در سال ۱4۰۰
منودار  -11تغییرات بدهیهای صنعت سیامن در  7سال گذشته (برحسب میلیارد تومان)
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اسفند  1400و فروردين 1401
شـمـارههــاي 200 - 201

تحلیل صنعت
اینصنعتدرچهارفصلمنتهیبهشهریورماه،1400حدوداًمعادل 5هزارمیلیاردتومانجریاناتنقدناشیازعملیاتبهدستآوردهاستودرحدود 1هزارمیلیارد
یشدهاستو 500میلیاردتومانمخارج
تومانداراییوسرمایهگذاریواگذاركردهاست.درمقابل،درصنعتسیمان 2.5هزارمیلیاردتومانسرمایهگذاریخریدار 
ش شده است و با توجه به تقسیم سود
سرمایهای در داراییهای ثابت داشتهایم .ارقام دریافتی و پرداختی بابت اصل تسهیالت در حدود 1.3هزار میلیارد تومان گزار 
حداکثریدرصنعت،شاهدخروج 2.5هزارمیلیاردتومانجرياننقدازصنعتبودهایم.
منودار  -12وضعیتجریانات نقد صنعت سیامن در چهار فصل منتهی به شهریور ( 1400برحسب میلیارد تومان)
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سرمایهگذاریها و گذاریها و داراییها فعالیتهای عملیاتی
داراییها

2۰۰۰
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۱۵۵
۵۰4

۶۵۸
۵۰4
۰
خالص تغییرات نقد سایر فعالیتهای سود پرداختی بابت پرداخت بابت اصل وجوه دریافتنی جریان خالص وجه سود دریافتی
سرمایهگذاریها
نقد قبل از
حاصل از استقراض
استفراض
استقراض و سهام
تأمین مالی
دوره

۳۰۰۰

نقد حاصل از
عملیات شرکت

۰

مروری بر وضعیت سیمان در سال  1400و نگاهی به وضعیت آینده صنعت سیمان در سال 1401
تومان)منفی و همچنین عدم توسعه اقتصادی و رکود
رقابت
دس��توری،
ارزی،فصلقیم
چون
عواملی
صنعت س��یمان در س��الهای  93تا  96به دلیل
میلیارد
گذاری( ۱4۰۰برحسب
تبه شهریور
منتهی
سرکوبدر چهار
صنعت سیمان
جریانات نقد
وجودوضعیت
نمودار -۱2
اقتصادی ،وضع تعرفه و محدودیت از طرف همس��ایگان ،نرخ بهره باال و مشکالت شدید نقدینگی ،در دش��وارترین برهه تاریخ خود قرار داشته است ،به گونهای که
ش��رکتها صرف ًا برای ادامه حیات خود اقدام به تولید و فروش کردهاند .این موضوع تاجایی ادامه پیدا کرده که عدم بهروزرس��انی تجهیزات سبب شده است که در
حدود  10میلیون تن از ظرفیت گذشته از بین برود .در چند سال گذشته عواملی همچون ارزان بودن نسبی سیمان نسبت به سایر محصوالت ،پیدا شدن بازارهای
صادراتیجدید ،تغییر الگوی مصرف سیمان در ساختوساز،جهش ارزی در کشور و هماهنگی شرکتها برای تنظیم بازار ،سبب شده است تا مصرف سیمان نسبت
مروری بر وضعیت سیمان در سال  1400و نگاهی به وضعیت آینده صنعت سیمان در سال 1401
به گذشته روند بهتری داشته باشد.
در سال  1400ش��اهد تغییر دولت بودیم .معمو ًال در ماههای آخر فعالیت دولتها ،بسیاری از تصمیمها اجرایی نمیشوند و در ابتدای شروع به کار دولتهای
1400از طرف
1399ومحدودیت
های ع تعرفه و
لی ،وض
سااد
رکوددراقتص
شود.اقت صادی و
توس عه
جدیهمچنین
طورمنفی و
وسازیب،هرقابت
ت ستور
ساخی د
متگذار
رکوب ارزی ،قی
چون
عواملی
دلیل وجود
بدنه۹۳و تا  ۹۶به
های بین
دلیلدر س ال
نعتبهس یمان
ص
شاهد
همچنین
عدمی
انجام نم
عمرانی و
تسهای
فعالی
مدیران،
انتصاب
تغییر در
جدید،
تادامه
جایی
موضوع تا
کردهاند .ای
درفروش
تولیود و
خودبراقدام به
تورمیحیات
رکودی ادامه
کرونا،صرفاً برا
شرکتها
ها،ای که
تحریبهمگونه
حلقهاست،
شدن داشته
ترخود قرار
گخ
تنتاری
برهه
دشوارترین
اقتصادیی ،در
هایشدید نقدینگ
مشکالت
ترینباال و
ت بهره
سخنرخ
ازیگان،
همسا
های
فعالی
بودننعمده
انتظار
کشور
حاکم
شیوع
دلیل
کشور به
سال
یکی
محصوالت ،پیدا
برقبه سای
قطعنسبت
بایمان
شدیو س
بودن نسب
صنایعارزان
برایی همچون
برق عوامل
تأمینگذشته
چند سال
اواخربین برود .در
گذشته از
اواسط ظرفیت
ازیون تن از
طرفیمیل
حدود ۱۰
است که در
سبب شده
روزرسانی تجهی
عدم به
پیدا کرده
کاهش
عملر تولید
محدود
شهریورماه،
تیرماه تا
بودیم .از
برجام
شدنزاتآینده
ص
مشخ 
اقتصادیکهبرای
شدن بازارهای صادراتی جدید ،تغییر الگوی مصرف سیمان در ساختوساز ،جهش ارزی در کشور و هماهنگی شرکتها برای تنظیم بازار سبب شده است تا مصرف سیمان نسبت به گذشته روند بهتری داشته باشد.
پیدا کرد؛ بهطوریکه در ش��شماهه ابتدای س��ال  ،1400تولید سیمان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افتی  9درصدی داش��ته است .در ادامه ،از آبانماه
محدودیتهایی در زمینه تأمین گاز ایجاد شد که منجر به ایجاد مشکالتی در زمینه تولید گشت .بر همین اساس ،در 11ماهه ابتدای سال ،میزان تولید سیمان
کشور به  58میلیونتن رسیده است که کاهشی  8/5درصدی نسبت به سال گذشته را دارد.
همچنین در س��ال  1400ازجمله اتفاقات مهم برای صنعت ،این بود که معامالت س��یمان از تاریخ  ۹خردادماه وارد بازار فیزیکی در بورس کاال ش��د .از ابتدای
ن تن انواع سیمان به ارزش  17هزار میلیارد تومان به فروش رفته است .نکته بسیار مهم در خصوص صنعت سیمان
خردادماه تا پایان سال  1400حدود  35میلیو 
این است که شاهد رقابت نسبی برای خرید سیمان در برخی مناطق هستیم و تا حدودی سایه قیمتگذاری دستوری از صنعت برداشته شده است؛ بهطوریکه
قیمت پایه س��یمان فله که در ابتدای سال 350،تومان برای هر کیلو گزارش شده بود حداقل به  450تومان در اسفندماه رسید .متوسط قیمت انواع سیمان در
سال  99برای صنعت در حدود  250تومان بوده كه در سال  1400به  485تومان رسیده است .
در س��اختار بهای تمامشده شرکتهای سیمانی هزینه مواد سهم  30درصدی دارد ،حقوق  25درصد را به خود اختصاص داده است و انرژی و استهالک ،سهم
 15و  6درصدی دارند .پیشبینی میشود که متوسط هزینه حقوق در صنعت در سال  1401با رشد مواجه خواهد شد .از طرفی هزینه مواد نیز احتما ًال با افزایش
هزینه حمل ،رشدی نسبی را تجربه خواهد کرد .در ارتباط با هزینه انرژی ،در حدود  80درصد هزینه انرژی مربوط به هزینه سوخت و  20درصد مربوط به هزینه
برق اس��ت .متوس��ط قیمت گاز در صنعت سیمان در سال  99حدود  450تومان به ازای هر مترمکعب بوده اس��ت و در سال  1401حداکثر  500تومان خواهد
بود .تغییر خاصی برای نرخ برق مصرفی گزارش نشده است .بر همین اساس ،هزینه تورم انرژی اعداد باالیی نخواهد بود و درمجموع انتظار تورم تولید  20تا 25
درصدی برای تولیدکننده را در سال  1401داریم که به نظر با افزایش قیمتها در بورس کاالجبران خواهد شد.
در ارتباط با مقدار فروش در سال  ،1401بهنظر میرسد با توجه به توافق احتمالی هستهای ایران ،افزایش قیمت نفت و گشایشهای اقتصادی پیشرو میتوان
انتظار داش��ت که تقاضای مصرفی برای سیمان افزایش داشته باشد .از سوی دیگر چنانچه س��اخت مسکن ملی هم آغاز شود ،مصرف سیمان افزایش مییابد
بنابراین انتظار داریم تقاضای مصرفی سیمان در سال  1401با بهبود نسبی مواجه شود.
با توجه به مطالب ذکرش��ده ،معتقدیم حاشیه سود صنعت ،در س��ال  1401میتواند حداقل بهاندازه سال  1400باشد و با توجه به افزایش هزینهها و نرخهای
فروش ،میزان سودآوری صنعت در سال  1401بهبود یابد .در حال حاضر نیز نسبت قیمت به درآمد متوسط صنعت در حدود  7/5واحد قرارگرفته است که پساز
انتشار گزارشهای فصلی در اردیبهشتماه و تقسیم سودهای حداکثری در فصل مجامع ،میتوان انتظار داشت که به سطح  5/5واحد برسد .متوسط این عدد
در سالهای گذشته بر عدد  8واحد استوار بوده است که در حدود  2واحد باالتر از متوسط کل بازار سرمایه است.
نـخـســـتـیـن رســانـه
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گزارش عملکرد

عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری در فروردینماه 1401
منبع :شرکت مشاوره و پردازش اطالعات مالی پارت
بازارهای مالی مکان مناسبی برای سرمایهگذاری هستند و بیشتر افراد جامعه تمایل دارند پساندازها و ثروت خود را در این بازارها
سرمایهگذاری کنند؛ اما مسئله اساسی ،عدم آشنایی همه اقشار جامعه با این بازارها است که در بسیاری از موارد اگر بهصورت شخصی
اقدام به سرمایهگذاری کنند و از مشاوران مالی کمک نگیرند ،ممکن است متحمل زیانهای جبرانناپذیری شوند .البته بهدلیل هزینههای
نسبتاً باال ،استفاده از خدمات مشاوران مالی برای مبالغ جزئی ،مقرونبهصرفه نخواهد بود .در این شرایط بهترین راهحل ،استفاده از
واسطههای مالی است که آنها منابع مالی خرد سرمایهگذاران را جمعآوری کرده و بعد از یک کاسه کردن آن ،به منابع مالی هنگفتی دست

عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری در فروردینماه1401

منبع :شرکت مشاوره
پیدا میکنند و با استفاده از تخصص افراد حرفهای و باتجربه در زمینه سرمایهگذاری ،این منابع را به سمت بازارهای مالی هدایت میکنند
و پردازش اطالعات مالی پارت
و بهترین گزینههای سرمایهگذاری را برای سرمایهگذاران خود انتخاب و سود حاصله را به نسبت آورده سرمایهگذاران بین آنها تقسیم
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سرمایهگذاری مبتنی بر صدور و ابطال و صندوقهای سرمایهگذاری قابلمعامله در بورس تقسیمبندی می شوند .عالوه بر صندوقهای
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کل ارزش خالص داراییهای صندوقهای سرمایهگذاری در فروردینماه  1401تقریباً با  358هزار میلیارد ریال افزایش به مبلغی حدود

ترکیب و ارزش داراییهای صندوقهای سرمایهگذاری در فروردینماه
ً
کل ارزش خالص داراییهای صندوقهای س��رمایهگذاری در فروردینماه  1401تقریبا با  358هزار میلیارد ریال افزایش به مبلغی حدود  5,684هزار میلیارد
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 5,684هزار میلیارد ریال رسید .بیشترین افزایش ریالی در ارزش خالص داراییها مربوط به صندوقهای با درآمد ثابت بوده که نسبت به

تا ابتدای اردیبهشتماه 1401
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اسفند  1400و فروردين 1401
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تا ابتدای اردیبهشتماه 1401

نمودار  .2ارزش خالص داراییهای همه صندوقها (میلیارد ریال)

نمودار  ,2روند تغییرات کل ارزش خالص داراییهای همه صندوقهای سرمایهگذاری را در طول فروردینماه  1401بر حسب میلیارد ریال

5,800,000

گزارش عملکرد

نشان میدهد .نتایج بیانگر روند صعودی و تغییرات مثبت در میزان کل ارزش خالص داراییهای همه صندوقهای سرمایهگذاری است.

5,700,000

نمودار  ،2روند تغییرات کل ارزش خالص داراییهای همه صندوقهای س��رمایهگذاری را در طول فروردینماه  1401بر حسب میلیارد ریال نشان میدهد5,600,000.

نتایج بیانگر روند صعودی و تغییرات مثبت در میزان کل ارزش خالص داراییهای همه صندوقهای سرمایهگذاری است.
نمودار  .2ارزش خالص داراییهای همه صندوقها (میلیارد ریال)
منودار  .2ارزش خالص داراییهای متامی صندوقها (میلیارد ریال)
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سپردههای
صندوقهای سرمایهگذاری مجموعاً  23درصد از منابع مالی خود را در سهام 44 ,درصد را در اوراق مشارکت 30 ,درصد را در
4,800,000
1401/01/31

1401/01/30

1401/01/29

1401/01/28

1401/01/27

1401/01/26

1401/01/25

1401/01/24

1401/01/23

1401/01/22

1401/01/21

1401/01/20

1401/01/19

1401/01/18

1401/01/17

1401/01/16

1401/01/15

1401/01/14

1401/01/13

1401/01/12

1401/01/11

1401/01/10

1401/01/09

1401/01/08

1401/01/06

1401/01/07

1401/01/05

1401/01/04

1401/01/03

1401/01/02

سرمایهگذاری نشان داده شده است.
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بانکی و وجه نقد و حدود  2درصد را در سایر داراییها ,سرمایهگذاری کردهاند .در نمودار  ,3ترکیب داراییهای تحت مدیریت صندوقهای
صندوقهای س��رمایهگذاری مجموع ًا  23درصد از منابع مالی خود را در س��هام 44 ،درصد را در اوراق مش��ارکت 30 ،درصد را در سپردههای بانکی و وجه نقد و
حدود  2درصد را در سایر داراییها ،سرمایهگذاری کردهاند .در نمودار  ،3ترکیب داراییهای تحت مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری نشان داد ه شده است.
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گزارش عملکرد
بررسی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری
درجداول  1تا  ،4صندوقهای س��رمایهگذاری با بیش��ترین بازدهی در هر گروه از صندوقهای با درآمد ثابت ،س��هامی ،مختلط و قابلمعامله در بورس ارائه
شده است .از بین صندوقهای با درآمد ثابت ،صندوق «مشترک صنعت و معدن» بیشترین بازدهی را کسب کرده است .بازدهی این صندوق در فروردینماه
 1401برابر با  5/0درصد و بازدهی یک سال گذشته آن برابر با  11/8درصد بوده است.
جدول :1پربازدهترین صندوقهای با درآمد ثابت
ردیف

نامصندوق

بازده فروردین (درصد)

بازده سال منتهی به 31فروردین (درصد)

1

مشترکصنعتومعدن

5/0

11/8

2

مشترکگنجینهالماسپایدار

4/6

21/3

3

توسعهسرمایهنیکی

4/3

15/2

از بین صندوقهای س��هامی ،صندوق «مشترک آسمان یکم» با رش��د  15/2درصدی ،بهترینجایگاه را در این گروه کسب کرده و بازدهی یک سال گذشته
این صندوق برابر با  32/6درصد بوده است.
جدول :2پربازدهترین صندوقهای سهامی
ردیف

نام صندوق

بازده فروردین (درصد)

بازده سال منتهی به 31فروردین (درصد)

1

مشرتک آسامن یکم

15/2

32/6

2

مشرتکدماسنج

15/0

22/9

3

مشرتکیکمسامان

14/5

30/5

در فروردینماه  ،1401صندوق مختلط «مش��ترک مدرسه کس��بوکار صوفی رازی» با بازدهی  10/2درصدی ،برترین صندوق مختلط بوده و بازدهی یک
سال گذشته آن برابر با  42/1درصد میباشد.
جدول :3پربازدهترین صندوقهای مختلط
ردیف

نام صندوق

بازده فروردین (درصد)

بازده سال منتهی به 31فروردین (درصد)

1

بوکار صوفی رازی
مشرتک مدرسه کس 

10/2

42/1

2

توسعهپستبانک

9/2

30/2

3

ارمغانیکمملل

9/0

7/0

از بین صندوقهای قابلمعامله در بورس نیز صندوق «پاالیشی یکم» با  18/1درصد ،بیشترین بازدهی را بهدست آورده است .بازدهی یک سال گذشته این
صندوق  63/3درصد بوده است.
جدول :4پربازدهترین صندوقهای قابلمعامله در بورس
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ردیف

نام صندوق

بازده فروردین (درصد)

بازده سال منتهی به 31فروردین (درصد)

1

پاالیشییکم

18/1

63/3

2

سهامیاهرمیکاریزما

17/9

*

3

امین تدبیرگران فردا

16/9

4/9

اسفند  1400و فروردين 1401
شـمـارههــاي 200 - 201

در بخش بعدی ,میانگین بازده صندوقهای سهامی با بازده شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس طی فروردینماه  1401مقایسه شده
بورس بوده ,اما از عملکرد فرابورس ضعیفتر بوده است.
گزارشعملکرد
است .این مقایسه نشان میدهد که عملکرد صندوقهای سهامی بهتر از
عملکرد

کل) فرابورس طی فروردینماه  1401مقایسه شده
در بخش بعدی ,میانگین بازده صندوقهای سهامی با بازده شاخص کل بورس و شاخص
نمودار  .4مقایسه بازده صندوقهای سهامی با بازده بورس و فرابورس (درصد
تا ابتدای اردیبهشتماه 1401

ص کل بورس و شاخص کل فرابورس طی فروردینماه  1401مقایسه شده است .این مقایسه
در بخش بعدی ،میانگین بازده صندوقهای سهامی با بازده شاخ 
ضعیفتر بوده است.
فرابورس
عملکرد
از
اما
بوده,
بورس
عملکرد
از
بهتر
سهامی
صندوقهای
عملکرد
صندوقکه
میدهد
نشان
مقایسه
است .این
است.
بوده
تر
ف
ضعی
فرابورس
عملکرد
از
اما
بوده،
بورس
عملکرد
سهامی بهتر از
های
عملکرد
دهد که
نشان می
14%
1۳/0%
11/۳%
12%
ماه
اردیبهشت
هایبورس و
بازده
سهامی با
صندوق
سهامی با بازده بورس و
صندوق
هایبازده
مقایسه
بازده.4
منودار .4مقایسهنمودار
1401ماه 1401
اردیبهشت
فرابورس(درصد) فرابورس (درصد) تا ابتدایتا ابتدای
10/۶%
10%

251,518

1۳/0%

14%
250,000

8%

11/۳%

10/۶%

300,000

6%

200,000

12%

137,710

150,000
100,000

10%

4%

74,916

50,000

37,569

18,199

)(16,876
کل صندوقها

بازده بورس

بازده فرابورس

قابل معامله

مختلط

بازارگردانی

میانگین بازده صندوق های سهامی

2%
0%
سهامی

-

8%

)(50,000

با درآمد ثابت

6%

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

4%

وضعیت ورود و خروج نقدینگی در صندوقهای سرمایهگذاری

2%

طی فروردینماه  ,1401ورود پول به کل صندوقها (بهواسطه صدور واحدهای سرمایهگذاری) حدود  526هزار میلیارد ریال و خروج پول از

0%

صندوقهای
بازدهسرمایه
میانگینورود
بورسیال بوده است .بنابراین ,خالص
بازدهیارد ر
فرابورسسرمایهگذاری) نیز تقریباً  342هزار میل
واحدهای
کلسهامی
صندوقبههای
آنها (بهواسطه ابطالبازده
خالص ورود پول به صندوقهای سرمایهگذاری حدود  115هزار میلیارد
سرمایهگذاری معادل  184هزار میلیارد ریال بوده است .بیشترین
وضعیت ورود و خروج نقدینگی در صندوقهای سرمایهگذاری

آنهابه(بهواسطه
ریالپول از
میلیاردخروج
میلیارد ریال و
 526هزار
حدود
گذاری)
واحدهای س��رمای
خالصصدور
واس��طه
صندوقها (به
ورودباپول به
ال فروردی
ریطی
مربوط
حدود 896
گذاری
سرمایه
صندوقههای
خروج پول از
بیشترین
درآمدکلثابت و
،1401های
ماهصندوق
مربوطنبه
گذاری
سرمای
هزاری
صندوقها
گذاری)ینیزدر
سرمایهنقدینگ
خروج
ابطالورود و
وضعیت
اس��ت .بنابراین ،خالص ورود سرمایه به کل صندوقهای سرمایهگذاری معادل 184
ریالهبوده
میلیارد
تقریب ًا 342
واحدهای
گذاری
سرمایه
واحدهای
ابطال
واسطه صدور
حدودرا به
گذاریاز آنها
خروج پول
هایها و
صندوق
ورودپولپولبهبهکل
ورود
بیشترینزیر,
است .نمودار
بودهبوده
سهامی
صندوقهای
درآمد ثابت و
های با
صندوق
مربوط به
میلیاردیاریال
 115هزار
س��رمایه
صندوق
خالص
اس��ت.
میلیارد ریال
هزار
خروجکلپول از
زیر،یال
نمودارارد ر
است.میلی
بوده هزار
س��هامی526
هایحدود
گذاری)
سرمایه
واحدهای
صدور
صندوقهها (به
صندوبهقکل
پول ازپول
خروجورود
,1401
طی فروردین
ورودوپول به
صندوق
مربوط به
میلیارد ریال
واسطه896
گذاری حدود
های س��رمای
ماهخالص
بیش��ترین
.
دهد
ی
م
نشان
1401
ماه
فروردین
طی
صندوقها و خروج پول از آنها را بهواسطه صدور یا ابطال واحدهای سرمایهگذاری طی فروردینماه  1401نشان میدهد.

آنها (بهواسطه ابطال واحدهای سرمایهگذاری) نیز تقریباً  342هزار میلیارد ریال بوده است .بنابراین ,خالص ورود سرمایه به کل صندوقهای
ریال)
(میلیارد
گذاری
رسمایه
صندوق
وجهدر
خروجنقد
خروجوجریان
ورود
منودار میله
منودار .5
ریال)
میلیارد
گذاری (
سرمایه
هایهای
صندوق
نقد در
ایوورود
ایمیله
نمودار
نمودار .۵

اردیبهشت
ابتدای
14011401
ماهماه
اردیبهشت
ابتدای
تا تا

526,104

سرمایهگذاری معادل  184هزار میلیارد ریال بوده است .بیشترین خالص ورود پول به صندوقهای سرمایهگذاری حدود  115هزار میلیارد
600,030

ریال مربوط به صندوقهای با درآمد ثابت و بیشترین خالص خروج پول از صندوقهای سرمایهگذاری حدود  896میلیارد ریال مربوط به
420,708

342,042

500,030
سرمایهگذاری
صندوقهای سهامی بوده است .نمودار زیر ,ورود پول به کل صندوقها و خروج پول از آنها را بهواسطه صدور یا ابطال واحدهای
306,060

طی فروردینماه  1401نشان میدهد.

400,030

نمودار  .۵نمودار میلهای ورود و خروج وجه نقد در صندوقهای سرمایهگذاری (میلیارد ریال)
526,104
1,048

7,331

29,926

93,605

306,060

342,042

420,708

148

496

سهامی
سهامی

600,030

100,030

500,030

30

400,030

ورود وجه نقد

300,030

26

93,605

نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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200,030
100,030

میلیارد ریال

خروج وجه نقد

4,860

قابل معامله
قابلمعامله

با درآمد ثابت
با درآمد ثابت

3,964

کل صندوق ها
کل صندوقها

بازارگردانی
بازارگردانی

200,030

مختلط
مختلط

میلیارد ریال

300,030

تا ابتدای اردیبهشتماه 1401

گزارش عملکرد

عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری در اسفندماه 1400
منبع :شرکت مشاوره و پردازش اطالعات مالی پارت
بازارهای مالی مکان مناسبی برای سرمایهگذاری هستند و بیشتر افراد جامعه تمایل دارند پساندازها و ثروت خود را در این بازارها
سرمایهگذاری کنند؛ اما مسئله اساسی ،عدم آشنایی همه اقشار جامعه با این بازارها است که در بسیاری موارد اگر بهصورت شخصی اقدام
به سرمایهگذاری کنند و از مشاوران مالی کمک نگیرند ،ممکن است متحمل زیانهای جبرانناپذیری شوند .البته بهدلیل هزینههای نسبتا

عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری در اسفندماه 1400

های
شرکتواسطه
استفاده از
مشاوره
باال ،استفاده از خدمات مشاوران مالی برای مبالغ جزئی ،مقرونبهصرفه نخواهد بود .در این شرایط بهترین راهحل ،منبع:
مالی پیدا
دست
هنگفتی
مالی است که آنها منابع مالی خرد سرمایهگذاران را جمعآوری کرده و بعد از یک کاسه کردن آن ،به منابعو مالی
پارت
اطالعات
پردازش
میکنند و با استفاده از تخصص افراد حرفهای و باتجربه در زمینه سرمایهگذاری ،این منابع را به سمت بازارهای مالی هدایت میکنند و

بازارهایمالیمکانمناسبیبرایسرمایهگذاریهستندوبیشترافرادجامعهتمایلدارندپساندازهاوثروتخودرادراینبازارهاسرمایهگذاریکنند؛امامسئلهاساسی،
بهترین گزینههای سرمایهگذاری را برای سرمایهگذاران خود انتخاب و سود حاصله را به نسبت آورده سرمایهگذاران بین آنها تقسیم
است
عدمآشناییهمهاقشارجامعهبااینبازارهااستکهدربسیاریموارداگربهصورتشخصیاقدامبهسرمایهگذاریکنندوازمشاورانمالیکمکنگیرند،ممکن
ایطتنوع
کهشایرن
دارند
مختلفی
انواع
گذاری
مبالغیه
یایسرما
صندوق
استفادهازهستند
هگذاری
سرمای
صندوقهها
ی مال
واسطهها
ن
های از
زیا ینکی
کنند.
می
ینسبتاً
بهترین
دراین
نخواهدبود.
صرفه
مقرونبه
جزئی،
هابر
مالی
خدمات.مشاوران
باال،
های
ی،دلیلهزین
البتهبه
شوند.
ناپذیری
جب اراین
متحمل
گذاری
ی سرمای
صندوقها
بازده
گذارانیرا و
سکپذیر
انواع
ی را
گذار
سرمایه
هها
قه
استفاده ازسلی
تواند انواع
اساسوبا
بریکنند
پیدام
هنگفتیهدست
مالی
دهد.آن،بهمنابع
پوششکردن
موردانتظاریککاسه
آوریکردهوبعداز
جمع
خردریسرمایه
منابعبامالی
آنها
استکه
یمالی
های
واسط
یحل،
مراه
یان
گذار
سرمایه
الزاماترابرای
سرمایهگذاری
گزینه
بهترین
مالیوهدایتم
ارهای
سمتباز
منابعرا
زمینهسرمای
گروهوباتجربه
حرفهای
درراد
تخصصاف
استفادهاز
گذار
سرمایه
های نظر
که از
گیرند
کنندومی
ی قرار
مختلط
ثابت
درآمد
به با
ی،
اینسهام
گذاری،ی
سرمایههگذار
درهای
صندوق
سه
دارایی
ترکیب
گذاری
دستههایسرمای
دوصندوق
هستند.
سرمایههگذاری
هایسرمای
صندوق
این.واسطههای
یکیاز
گریکنند.
تقسیمم
گذارانبین
سرمایه
نسبت
حاصلهرابه
انتخابوازسود
خود
صندوقههای
گذاری ،به
نوع
مالی،نظر
همچنین از
دارند
تفاوت
آنها یکدی
بهادار ،با
اوراق
آورده و
بورس
سازمان
سوی
ابالغشده
ترکیب
اساس
بر
گذاری
ه
سرمای
های
ق
صندو
دهد.
پوشش
موردانتظار
بازده
و
پذیری
ک
ریس
انواع
با
را
گذاری
ه
سرمای
های
ه
سلیق
انواع
تواند
ی
م
تنوع
این
که
دارند
مختلفی
انواع
سرمایهگذاری مبتنی بر صدور و ابطال و صندوقهای سرمایهگذاری قابلمعامله در بورس تقسیمبندی می شوند .عالوه بر صندوقهای
داراییدرسهگروهصندوقهایسرمایهگذاریسهامی،بادرآمدثابتومختلطقرارمیگیرندکهازنظرالزاماتسرمایهگذاریابالغشدهازسویسازمانبورسواوراقبهادار،با
یادشده ،صندوقهای سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نیز در بازار سرمایه ایران مشغول فعالیت هستند .در این گزارش ،با استفاده از
یکدیگر تفاوت دارند .همچنین از نظر نوع سرمایهگذاری ،به دو دسته صندوقهای سرمایهگذاری مبتنی بر صدور و ابطال و صندوقهای سرمایهگذاری قابلمعامله در بورس
دادهها و اطالعات سامانه رسام ،به ارائه وضعیت و عملکرد این صندوقها که در بازار سرمایه ایران فعال هستند ،پرداخته
استگ.زارش،با
شدهدراین
هستند.
تقسیمبندیمیشوند.عالوهبرصندوقهاییادشده،صندوقهایسرمایهگذاریاختصاصیبازارگردانینیزدربازارسرمایهایرانمشغولفعالیت
استفادهازدادههاواطالعاتسامانهرسام،بهارائهوضعیتوعملکرداینصندوقهاکهدربازارسرمایهایرانفعالهستند،پرداختهشدهاست.
ترکیب و ارزش داراییهای صندوقهای سرمایهگذاری در اسفندماه

 1400تقریباً با  190هزار میلیارد ریال افزایش به مبلغی حدود 5,293
اسفندماه
گذارهی در
سرمایه
صندوقها
دارایی
خالصوکل
اسفندماه
گذاری در
سرمای
صندویقهای
هایهای
دارایی
ارزش
ارزشترکیب

رسید.حدود
ی ماه,
ابتدا
نسبت به
بوده که
صندوقها
مربوط
داراییها
ارزش
افزایش در
بیشترین
رسید
کلریال
ارد
ارزش میلی
هزار
بیشترین
ریال
میلیارد
 5,293هزار
ثابتحدود
درآمدمبلغی
ریالیافزباایشبه
 190هبهزارمیلیارد
تقریب ًابا
خالص1400
اسفندماه
گذاریدر
هایسرمایه
های.صندوق
دارایی
خالص
درصد,
8
معادل
افزایش
ریال
میلیارد
هزار
60
ا
ب
نیز
بازارگردانی
ی
ها
صندوق
.
ست
ا
افته
ی
افزایش
درصد
1
/
8
معادل
ال
ی
ر
ارد
ی
ل
ی
م
هزار
60ایشدرارزشخالصداراییهامربوطبهصندوقهایبادرآمدثابتبودهکهنسبتبهابتدایماه،حدود 60هزارمیلیاردریالمعادل 1/8درصدافزایشیافتهاست.صندوقهای
افز
دادهاند.
اختصاص
ایش به
گذاری
درصد،سرمایه
صندوقهای
میان
میلیاردرا در
درصدی
افزایش
باالترین
هایسرمایهگذاریبهخوداختصاصدادهاند.
صندوق
خودرادرمیان
درصدی
باالترینافز
ایشمعادل8
ریالافز
 60هزار
بازارگردانینیزبا
تفکیک نوع
ها به
صندوق
خالص
نمودار
صندوق (میلیارد ریال) تا ابتدای فروردینماه 1401
(میلیارد ریال)
صندوق
نوع
هایتفکیک
داراییبه
صندوقها
ارزشهای
تغییردارایی
ارزش:1خالص
منودار  .۱تغییر

تا ابتدای فروردینماه 1401
200,000
300,000

189,639

251,518

250,000
180,000
200,000
160,000
137,710

150,000

140,000
100,000

120,000

74,916
37,569
18,199

56,078

59,855

قابلمعامله

بازارگردانی

کل صندوقها

100,000
-

80,000

)(16,876
قابل معامله

50,000

بازارگردانی

59,899
مختلط

سهامی

با درآمد ثابت

)(50,000

60,000
40,000

717
کل صندوقها
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مختلط

20,000

13,089
سهامی

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

با درآمد ثابت

0

نمودار  ,2روند ارزش خالص داراییهای تمام صندوقهای سرمایهگذاری را بر حسب میلیارد ریال نشان میدهد .نتایج نشاندهنده ثبات

گزارش
عملکردحسب میلیارد ریال نشان میدهد .نتایج نشاندهنده ثبات
گذاری را بر
صندوق
داراییهای
ارزشعدمخالص
نمودار ,2
سرمایه است.
هایداراییها
خالص
تمامارزش
شدید در
تالطمهای
روندبازار و
وضعیت

خالصاست.
دارایی
خالص
تمامارزش
های در
داراییشدید
خالصهای
ارزش تالطم
روندو عدم
وضعیت،2بازار
ریال)
میلیارد
صندوقها (
های تمامی
ارزش
ق .2
نمودار
دهد .نتایج نشاندهنده ثبات وضعیت بازار و
نشان می
ریال
حسب میلیارد
داراییرا بر
گذاری
س��رمایهاه
های
صندو
نمودار
تا ابتدای فروردینماه 1401
عدم تالطمهای شدید در ارزش خالص داراییها است.
نمودار  .2ارزش خالص داراییهای تمامی صندوقها (میلیارد ریال)
5,400,000
فروردینماه 1401
ابتداینماه 1401
تا ابتدایتافروردی
منودار  .2ارزش خالص داراییهای متامی صندوقها (میلیارد ریال)
5,300,000
300,000

5,400,000

251,518

250,000

5,200,000
200,000

5,300,000

137,710

5,200,000

74,916

50,000

37,569

5,000,000

18,199

-

5,100,000

)(16,876
کل صندوقها

150,000

5,100,000
100,000

بازارگردانی

قابل معامله

سهامی

مختلط

)(50,000

با درآمد ثابت4,900,000

5,000,000

4,040,000
4,800,000
3,990,000

1400/12/26

1400/12/28

1400/12/27

1400/12/29

1400/12/29

1400/12/28

1400/12/27

1400/12/26

1400/12/25

1400/12/24

1400/12/25

1400/12/24

1400/12/23

1400/12/21

1400/12/20

1400/12/19

1400/12/18

1400/12/17

1400/12/16

1400/12/15

1400/12/14

1400/12/13

1400/12/12

1400/12/11

1400/12/10

1400/12/09

1400/12/08

1400/12/07

1400/12/06

1400/12/05

1400/12/04

1400/12/03

1400/12/02

1400/12/23

1400/12/22

4,800,000

1400/12/01

1400/12/22

1400/12/21

1400/12/20

1400/12/19

1400/12/18

1400/12/17

1400/12/16

1400/12/15

1400/12/14

1400/12/13

1400/12/12

1400/12/11

1400/12/10

1400/12/09

1400/12/08

1400/12/06

1400/12/07

1400/12/05

1400/12/04

1400/12/03

1400/12/02

1400/12/01

3,940,000
3,890,000
3,840,000
3,790,000
3,740,000
3,690,000
3,640,000

4,900,000

صندوقهای سرمایهگذاری مجموعاً  25درصد از منابع مالی خود را در سهام 45 ,درصد را در اوراق مشارکت 28 ,درصد را در سپردههای
بانکی و وجه نقد و  1درصد را در سایر داراییها ,سرمایهگذاری کردهاند .در نمودار  ,3ترکیب داراییهای تحت مدیریت صندوقهای

است.درصد از منابع مالی خود را در س��هام 45 ،درصد را در اوراق مش��ارکت 28 ،درصد را در سپردههای بانکی و وجه نقد و
مجموع ًا 25
گذاری
صندوق
داده شده
س��رمایهنشان
هایگذاری
سرمایه
حدود  1درصد را در سایر داراییها ،سرمایهگذاری کردهاند .در نمودار  ،3ترکیب داراییهای تحت مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری نشان داد ه شده است.

صندوقهای سرمایهگذاری مجموعاً  25درصد از منابع مالی خود را در سهام 45 ,درصد را در اوراق مشارکت 28 ,درصد را در سپردههای
گذاری (درصد)
سرمایه
های
صندوق
مدیریت
داراییهای
ترکیب
نمودار .۳
(درصد)
گذاری
رسمایه
های
تحتصندوق
مدیریت
های تحت
دارایی
منودار  .3ترکیب

14011401
فروردینماه
ابتدای
تا تا
فروردینماه
ابتدای

بانکی و وجه نقد و  1درصد را در سایر داراییها ,سرمایهگذاری کردهاند .در نمودار  ,3ترکیب داراییهای تحت مدیریت صندوقهای
سرمایهگذار2ی نشان داده شده ۵
است.
۳
۳

22

۳۹

1۳

۵

1

۳
۳

1۳

2
2
۷

۳۵

74,916

قابل معامله

تا ابتدای2۸فروردینماه 1401
37,569

50,000

80

مختلط

70
100
سهامی

با درآمد ثابت

2۸

4۵

80

60
2۵

سهامی

وجه نقد و سپرده بانکی ()%

11

۵4

با درآمد ثابت
اوراق مشارکت ()%

4۵

کل صندوقها
سهام ()%

2۵

11
بازارگردانی

50

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

20

مختلط

مختلط

)(50,000

سهامی

با درآمد ثابت

نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران

کل صندوقها

50

10

40
0

درصد

سایر دارایی ها ()%

-

30

۸۹

۵0

90

70

۵0

بازارگردانی

150,000

60

40

۵4

۸۸

200,000

درصد

۳۵

بازارگردانی

250,000

100,000

1

)(16,876

کل صندوقها

۸۹

۳۶ ۳۹

قابل معامله

90137,710

18,199

1

۳۵

۳۶

251,518

۳۵

۸۸

قابل معامله

1

نمودار  .۳ترکیب داراییهای تحت مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری (درصد)

22

2

1

2
2
۷

1

100

300,000

30
20
10
0
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گزارش عملکرد
بررسی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری
درجداول  1تا  ،4صندوقهای سرمایهگذاری با بیشترین بازدهی در هر گروه از صندوقهای با درآمد ثابت ،سهامی ،مختلط و قابلمعامله در بورس ارائه شده
است .از بین صندوقهای با درآمد ثابت ،صندوق «گسترش فردای ایرانیان» بیشترین بازدهی را کسب کرده است .بازدهی این صندوق در اسفندماه 1400
برابر با  4/1درصد و بازدهی یک سال گذشته آن برابر با  10/6درصد بوده است.
جدول :1پربازدهترین صندوقهای با درآمد ثابت
ردیف

نامصندوق

بازدهاسفند(درصد)

بازدهسالمنتهیبه 29اسفند (درصد)

1

گسترشفردایایرانیان

4/1

10/6

2

گنجینهالماسبیمهدی

3/6

16/9

3

مشترکصنعتومعدن

3/1

6/2

از بین صندوقهای س��هامی ،صندوق «سهم آشنا» با رش��د  9/9درصدی ،بهترینجایگاه را در این گروه کسب کرده و بازدهی یک سال گذشته این صندوق
معادل منفی  7/2درصد بوده است.
جدول :2پربازدهترین صندوقهای سهامی
ردیف

نام صندوق

بازده اسفند (درصد)

بازده سال منتهی به 29اسفند (درصد)

1

سهمآشنا

9/9

-7/2

2

مشرتک تدبیرگران فردا

9/9

11/0

3

مشرتک نوید انصار

9/8

-1/7

در اسفندماه  ،1400صندوق مختلط «سپهر کاریزما» با بازدهی  9/5درصدی ،برترین صندوق مختلط بوده و بازدهی یکسال گذشته آن برابر با  5/6درصد
میباشد.
جدول :3پربازدهترین صندوقهای مختلط
ردیف

نام صندوق

بازده اسفند (درصد)

بازده سال منتهی به 29اسفند (درصد)

1

سپهرکاریزما

9/5

5/6

2

آوای معیار

9/4

-3/6

3

تجارت شاخصی کاردان

9/3

7/1

از بین صندوقهای قابلمعامله در بورس نیز صندوق «مش��ترک کوثر» با  8/2درصد ،بیشترین بازدهی را بهدست آورده است .بازدهی یک سال گذشته این
صندوق  2/7درصد بوده است.
جدول :4پربازدهترین صندوقهای قابلمعامله در بورس
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ردیف

نام صندوق

بازده اسفند (درصد)

بازده سال منتهی به 29اسفند (درصد)

1

مشرتککوثر

8/2

2/7

2

زیتون مناد پایا

8/0

*

3

نیکوکاریایتامبرکت

6/4

18/3

اسفند  1400و فروردين 1401
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کل شده
مقایسه
ضعیفماهتر از1400
عملکردی اسفند
فرابورس طی
شاخصبورس
شاخص کل
سهامی با
صندوقهای
میانگین
است.دی,
در بخش بع
بورس داشته
شاخص
کل ,اما
شاخصبوده
کل وفرابورس
بازده بهتر از
سهامی
صندوقهای
بازدهعملکرد
مقایسه,
در این
داشتهفرابورس
بورسبورس و
شاخص کل
درصد واز بازده
سهامی برابر با
کلصندوق
متوسط
میشود,
مشاهده
عملکردنمودار 4
طورکه در
است .همان
شاخص کل
5/85ضعیفتر
عملکردی
هایبوده ,اما
فرابورس
بهتر ازبازدهشاخص
سهامی
صندوقهای
مقایسه,
است .در این
رصد 4و 5/17
در 7/د
طورکه29
همانترتیب
است .به
عملکرد برابر با  5/85درصد و بازده شاخص کل بورس و فرابورس
گزارشهای سهامی
است.متوسط صندوق
بودهبازده
درصدشود,
مشاهده می
نمودار

به ترتیب  7/29درصد و  5/17درصد بوده است.

درصد)
بورس و
کلبازده
شاخص با
های سهامی
صندوق
بازده
مقایسه
است .در این
فرابورسد(ماه
طی اس��فن
فرابورس
بورس و
ص کل
ش��اخ
نموداربا.4بازده
در بخش بعدی ،میانگین بازده صندوقهای س��هامی
فروردینماه 1401
شدهابتدای
 1400مقایسه تا

مقایسه ،عملکرد صندوقهای سهامی بهتر از شاخص کل فرابورس بوده ،اما عملکردی ضعیفتر از شاخص کل بورس داشته است .همانطورکه در نمودار 4
مشاهده میشود ،بازده متوسط صندوقهای سهامی برابر با  5/85درصد و بازده شاخص کل بورس و فرابورس به ترتیب  7/29درصد و  5/17درصد بوده است.
نمودار  .4مقایسه بازده صندوقهای سهامی با بازده بورس و فرابورس (درصد)
تا ابتدای فروردینماه 1401
7/29%
منودار .4مقایسه بازده صندوقهای سهامی با بازده بورس و فرابورس(درصد)
5/17%

تا ابتدای فروردینماه 1401
5/85%

300,000

8%

251,518

7/29%

250,000

7%

200,000
137,710

5/85%

5/17%

150,000

6%

100,000

74,916

5%

50,000

37,569
18,199

-

4%

)(16,876

بازده بورس

بازده فرابورس

کل صندوقها

قابل معامله

بازارگردانی

سهامی

مختلط

)(50,000

با درآمد ثابت

میانگین بازده صندوقهای سهامی 3%

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

2%

وضعیت ورود و خروج نقدینگی در صندوقهای سرمایهگذاری

1%

پول از
طی اسفندماه  ,1400ورود پول به کل صندوقها (بهواسطه صدور واحدهای سرمایهگذاری) حدود  630هزار میلیارد ریال و خروج0%

صندوق
بنابراین,بازده
هزار میلیارد ریال بوده است .میانگین
506بورس
ابطال واحدهای سرمایهگذاری) تقریباً بازده
فرابورس
کل آنها (بهبازده
سهامی به کل صندوقهای
ورودهایسرمایه
خالص
واسطه

گذارین خالص ورود پول به صندوقهای سرمایهگذاری حدود  86هزار میلیارد ریال
است .بیشتری
بوده
صندوریقال
دریلیارد
هزار م
خروج 125
ی حدود
وضعیتهگذار
سرمای
سرمایه
های
نقدینگی
ورود و

واسطه
کل آنها
هزارپول از
حدود و4خروج
میلیارد ریال
هایهزار
630
گذاری) حدود
سرمایه
واسطه صدور
درآمدصندو
ماهبه،1400
طی اس��فند
است.
ریال(بهبوده
میلیارد
سهامی
صندوق
مربوط به
واحدهایپول
خروج
خالص
بیشترین
ثابتق و
پولبا
های
مربوط
گذاری
سرمایه
ها (بهاهی
صندوق
نگبهیکلدر
وروددی
صندوقنق
خروج
ورود و
وضعیت
ابطال واحدهای س��رمایهگذاری) تقریب ًا  506هزار میلیارد ریال بوده است .بنابراین ،خالص ورود سرمایه به کل صندوقهای سرمایهگذاری حدود  125هزار

بیشتریننشان
ماهو1400
اسفند
گذاری
سرمایه
واحدهای
هزار ابطال
صدور یا
واسطه
سرمایهاه را به
هایاز آن
صندوقپول
پولوبهخروج
صندوقها
بیشترین کل
ورود پول به
ثابت
هایطبایدرآمد
صندوق
مربوط به
میلیارد ریال
حدود 86
گذاری
خالص ورود
زیر,است.
نموداربوده
میلیارد ریال

طی اسفندماه  ,1400ورود پول به کل صندوقها (بهواسطه صدور واحدهای سرمایهگذاری) حدود  630هزار میلیارد ریال و خروج پول از

خالص خروج پول مربوط به صندوقهای س��هامی حدود  4هزار میلیارد ریال بوده است .نمودار زیر ،ورود پول به کل صندوقها و خروج پول از آنها را بهواسطه
میدهد.
نشان م
طیهاسفن
گذاری
ابطالسرمایه
واحدهای
ابطال
دهد.ارد ریال بوده است .بنابراین ,خالص ورود سرمایه به کل صندوقهای
هزاریمیلی
5061400
ماهتقریباً
گذاردی)
سرمای
واحدهای
واسطه
صدورهیاا (به
کل آن

سرمایهگذاری حدود  125هزار میلیارد ریال بوده است .بیشترین خالص ورود پول به صندوقهای سرمایهگذاری حدود  86هزار میلیارد ریال

ماه1401
فروردین
منودار  .5منودار میلهای ورود و خروج جریان نقد در صندوقهای رسمایهگذاری (میلیارد
فروردینماه 1401
ابتدای
ریال)(میلیارد ریالتا)ابتدای تا
نمودار  .۵نمودار میلهای ورود و خروج وجه نقد در صندوقهای سرمایهگذاری

630,373

700,030
است.
مربوط به صندوقهای با درآمد ثابت و بیشترین خالص خروج پول مربوط به صندوقهای سهامی حدود  4هزار میلیارد ریال بوده
505,766

434,456

میدهد.

520,217

نشان
نمودار زیر ,ورود پول به کل صندوقها و خروج پول از آنها را بهواسطه صدور یا ابطال واحدهای سرمایهگذاری طی اسفندماه 1400
600,030
500,030

630,373

300,030

700,030

505,766

6,390

31,601

58,444

76,660
434,456

520,217

348

600,030
500,030

30

400,030
300,030

میلیارد ریال

خروج وجه نقد

ورود وجه نقد

162

بازارگردانی
بازارگردانی

6,129

قابل معامله
قابلمعامله

با درآمد ثابت
با درآمد ثابت

مختلط
مختلط

سهامی
سهامی

200,030
100,030

1,733

کل صندوق ها
کل صندوقها

تا ابتدای فروردینماه 1401

نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران

200,030

میلیارد ریال

نمودار  .۵نمودار میلهای ورود و خروج وجه نقد در صندوقهای سرمایهگذاری (میلیارد ریال)

400,030
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8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%

01

444

6,660

گزارش عملکرد

عج
لش
عم
ل
ی
ش
ی
والدت با سعادت حضرت مهدی( لالله تعا ی فرجها ر ف) رب وم عیان مبارک

بهترین مردم هر زمان ،منتظرین ظهور حضرت مهدى (علیهالسالم) هستند.
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اسفند  1400و فروردين 1401
شـمـارههــاي 200 - 201

امام سجاد (علیهالسالم)

گزارش عملکرد

نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران

59

خالصه عملکرد بورس

نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران

61

چهرههاي بازار سرمايه

نخستین مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران در گفتگو با ماهنامه «بورس» عنوان کرد

در بازار سرمایه همچنان به اقدامات زیادی نیاز است
مریم نبیپور

عضو هیئت تحریریه

“ بسیاری از مشکالت بازار سرمایه را میتوان از طریق «بهینهکاوی» و «سرمایهگذاری» مرتفع کرد” .علی رحمانی با بیان اینجمله
به ماهنامه «بورس» گفت :نباید از نظر دور داش��ت که در بازار سرمایه کشور ،اقدامات بسیاری انجام شده است اما با توجه به اینکه
صنعت بورس اوراق بهادار ،در دنیا پیش��رفت زیادی داشته است ،همچنان الزم میبینم که در این زمینه کارهای زیادی انجام شود .وی در
این رابطه ادامه داد :میتوان گفت که در حال حاضر ،با شرایط مطلوبمان فاصله داریم.
رحمانی معتقد است که در این زمینه« ،نهادهای بینالمللی» ،همچون «فدراسیونجهانی بورسها» و «سازمان بینالمللی کمیسیونهای
بورس و اوراق بهادار» بهترین مرجعها هس��تند .رحمانی همچنین با اش��اره به اینکه بازار س��رمایه ،از نظر «منابع مالی و انس��انی»« ،میزان
پذیرش اجتماعی» و همچنین «توجه قوای سهگانه» وضعیت مناسبی دارد ،تأکید کرد که الزم است از این مؤلفههاجهت ارتقای سطح بازار
و سهم آن در کشور استفاده شود.
دکتر علی رحمانی ،نخس��تین مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران ،از مؤسسان و نخستین رئیس انجمن حسابرسان داخلی ایران
بوده است .ایشان که از دانشگاهیان سرشناس حسابداری ایران هستند ،عضویت در هیئت علمی دانشگاه الزهرا را نیز در لیست تجربیات
خود دارد .مشروح این گفتگو را در ادامه خواهید خواند.
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چهرههاي بازار سرمايه
آقای دکتر رحمانی ،بهعنوان نخس��تین
مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران
بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار ،لطفا ً
از ش��رایط آن دوران و روزهای نخست قبول
این مسئولیت بفرمایید.
قانون اوراق بهادار در آذرماه س��ال 1384
تصویب شد که با انتخابات ریاست جمهوری و
آغاز دوره رئی��س جمهوری آق��ای احمدینژاد
همزمان بود .واقعیت این است که در آن دوران،
چش��مانداز روش��نی در رابطه با ب��ورس وجود
نداش��ت و میتوان گفت س��وءظنهایی نیز در
مورد آن مطرح بود ،خصوص ًا که از رئیسجمهور
منتخب نقل قول ش��ده بود که بورس قمارخانه
است! ش��رایط بورس در س��ال  1384مساعد
نبود ،بهگونهای که شاهدوقوع ریزشهای مکرر
ش��اخص بورس بودیم .در ادامه بهموجب وقوع
همین اتفاقات ،تغییراتی در سازمان کارگزاران
بورس اوراق بهادار انجام ش��د و آقای دکتر علی
صالحآبادی بهعنوان مج��ری قانون جدید ،در
سمت دبیر کل سازمان کارگزاران مشغول به کار
شدند .پس از آن ،سازمان بورس و اوراق بهادار
(سبا) ،بر اس��اس قانون بازار اوراق بهادار (قبا)
شکل گرفت و دکتر صالحآبادی عهدهدار ریاست
س��ازمان بورس و اوراق بهادار ش��دند .از اولین
اقدامه��ای ایش��ان ،فراه��م ک��ردن بس��تر
پذیرهنویسی بورس اوراق بهادار تهران (شرکت
س��هامی عام) و ب��ورس کاالی ایران (ش��رکت
س��هامی عام) ب��ود که همی��ن موض��وع زمینه
انحالل سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار و
بورسهای فلزات و کشاورزی را مهیا کرد.
به خاطر دارم در دورانی که بحث تشکیل شرکت
بورس اوراق بهادار تهران مطرح بود ،با توجه به
اساسنامه منتشره ،جو بس��یار سنگینی حاکم
ش��ده بود و س��ؤال اصلی این بود ک��ه «آیا این
ش��رکت اختیارات و آزادی عمل کافی داشته و
موفق خواهد بود یا خیر؟».
در آن زم��ان ،بنده در اتاق فکر بانک پارس��یان
عضویت داشتم که سهشنبههای اول هرماه ،با
بزرگان بازار سرمایهجلسهای برگزار میکردند.

در یکی از همینجلسات و پس از آنکه در مورد
این شرکت و نقاط ضعف آن صحبت شد ،آینده
چنین شرکتی در هالهای از ابهام تصویر گشت
و اینگون��ه برآورد ش��د که این ش��رکت نخواهد
توانست بستر الزم برای چیره شدن بر مشکالتی
که بازار س��رمایه در آن روزها به آنها دچار بود را
تدارک دیده و موفق شودِ .
شب همان روز ،آقای
دکتر ثقفی با بنده تماس گرفتند و عنوان کردند
که پیشنهاد نامزدش��دن شما برای مدیرعاملی
این ش��رکت داده شده اس��ت و چنانچه تمایل
داشته باش��ید هیئت مدیره ش��رکت و سازمان
ب��ورس این موض��وع را بررس��ی نماین��د .بنده
علیرغ��م نگرانیهایی ک��ه در م��ورد احتمال
موفقیت ش��رکت مطرح بود ،با توکل به خداوند
متعال بررسیهایم را آغاز کردم و برنامهای کلی
برای ش��رکت تهیه نمودم .پس از بررس��یهای
هیئت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران،
درنهایت قرعه به نام من افتاد و بنده سکانداری
آن شرکت تازه متولدشده را عهدهدار شدم.
در آن زمان ،بازار ش��رایط مناس��بی نداش��ت و
نمادهای معامالتی متعددی بسته بودند .حجم
معامالت نیز بس��یار اندک ب��ود ،بهگونهای که
متوسط حجم معامالت روزانه رقمی بین  2تا 4
میلیارد تومان بود.
ما با آگاهی نسبت به اهمیت بورس در تشکیل
س��رمایه و ل��زوم افزای��ش نقدش��وندگی بازار،
اقدام به بازگش��ایی نمادهای معامالتی کردیم
که همین اتف��اق ،وقوع ریزشهای��ی بزرگ در
ش��اخص را به همراه داش��ت .ام��ا در ادامه ،در
مردادماه سال  1386که سهام مخابرات عرضه
شد ،حجم معامالت بیش از  500میلیارد تومان
ش��د که برای همه ما اتفاق عجیبی محس��وب
میشد .درواقع ،این خوشبینی ایجاد شده بود
که ظرفیت بازار ب��رای عرضههای جدید بهبود
پیدا ک��رده و جری��ان نقدینگی به س��مت بازار
افزایش یافته است.

درآنزمان،بازارشرایطمناسبی
نداش��ت و نمادهای معامالتی
متع��ددی بس��ته بودند .حجم
معامالت نیز بسیار اندک بود،
بهگون��های که متوس��ط حجم
معام�لات روزانه رقمی بین 2تا
 4میلیاردتومانبود.

در آن زم��ان ،ب��ورس ته��ران و بهطور کلی
بازار سرمایه ایران چه موافقین و مخالفینی
نـخـســـتـیـن رســانـه
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میتوان گفت ک��ه اولین اقدام
ما مشخص کردن «س��اختار» و
«تش��کیالت» مربوطه ،مطابق
ب��ا اساس��نامه ش��رکت ب��ورس
اوراق به��ادار ته��ران و تهی��ه
دس��تورالعملها و مق��ررات آن
بود،اقدامیکهباارتباطمناسبی
کهباسازمان،بهعنواننهادناظر
داشتیم،بهخوبیپیشرفت.

داش��ت؟ لطف��ا ً در ای��ن خص��وص توضی��ح
بفرمایید.
واقعیت این اس��ت ک��ه در خصوص تجدید
ساختار بازار س��رمایه ،اجرای قانون بازار اوراق
بهادار (قبا) ،لزوم تش��کیل شرکت بورس اوراق
بهادار تهران و انجام عملیات بازار از طریق آن،
اتفاقنظر وجود داش��ت ،اما در رابطه با تقسیم
وظای��ف میان س��با و ش��رکت ب��ورس اختالف
نظرهایی مطرح بود.
یک موضوع مهم م��اده  57قبا بود که به تعیین
تکلیف اموال و داراییهای س��ازمان کارگزاران
پرداخته بود .دبیرکل وقت س��ازمان کارگزاران
یعنی آقای دکتر صالحآبادی و س��ایر دوس��تان
ایشان در این س��ازمان ،تجربه اجرایی مفیدی
داش��تند ،اما از تجربه نظارت��ی کافی برخوردار
نبودند و به همین دلیل ،ای��ن موضوع که خود
س��ازمان بخواه��د در همه ام��ور مداخله کند و
نیازی به تشکیل شرکت بورس نباشد ،علیرغم
اینکه از نظر قانونی الزامی شده بود ،یک نگرانی
قلمداد میشد.
از سوی دیگر ،سیس��تم معامالتی که از شرکت
 Atosخریداری ش��ده بود ،همچنان در مرحله
اس��تقرار بود و در خصوص آینده این سیس��تم،
پ��س از واگذاری آن به ش��رکت ب��ورس تهران،
نگرانیهایی وجود داشت اما درمجموع ،شرایط
بازار سهام به گونهای بود که همه انتظار داشتند
با اجرای قبا وضع بهبود یابد.
مهمتری��ن اقدام��ات ب��ورس ته��ران در
نخستین روزهای آغاز به کار شما کداماند؟
میتوان گفت که اولین اقدام ما مش��خص
کردن «ساختار» و «تشکیالت» مربوطه ،مطابق
با اساسنامه شرکت بورس اوراق بهادار تهران و
تهیه دستورالعملها و مقررات آن بود ،اقدامی
که با ارتباط مناس��بی که با س��ازمان ،بهعنوان
نهاد ناظر داش��تیم ،بهخوبی پیش رفت.
سپس با توجه به ابالغ کلی سیاستهای اصل
 ،44فرصت را برای ورود ش��رکتهای دولتی به
بازار س��رمایه ،مغتنم ش��مردیم و بخش زیادی
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از تالشهایم��ان را معط��وف ب��ه آمادهس��ازی
ش��رکتهای دولت��ی ب��رای پذی��رش در بورس
کردیم ،در همین خصوص نیز اصالح س��اختار
حاکمیت ش��رکتی در برخی ش��رکتها صورت
پذیرف��ت .البته ای��ن موارد ذی��ل وظایف بورس
تعریف نشده بود ،اما این شرکت به خاطر اینکه
شرکتهای متخصص آمادهسازی برای پذیرش،
از جمله ش��رکتهای تأمین س��رمایه یا مشاور
س��رمایهگذاری وجود نداش��تند و شرکتهای
کارگ��زاری نیز علیرغم قبول س��مت مش��اوره
پذیرش ،ب��ه این موضوع ،به ش��کلجدی ورود
نکرده بودند ،به این حوزهها نیز وارد میشد.
ناگفته نماند که در فرآیند پذیرش نیز حساسیتی
جدی داشتیم ،بهطوریکه در آن دوران ،برخی
از شرکتهای دولتی نظیر ذوب آهن اصفهان را
به دالیلی ازجمله شفاف نبودن بدهیهایش به
صندوق بازنشستگی فوالد و وجود ابهام اساسی
در صورتهای مالی آن پذیرش نکردیم و سازمان
خصوصیس��ازی را مکلف به رف��ع این ابهامها
نمودی��م .در م��ورد بانکهای دولتی ،ش��رکت
مخابرات ایران و  ...کارگروههای «آمادهس��ازی
و پذی��رش» ،ب��ا حض��ور نمایندگان «س��ازمان
خصوصیسازی»« ،بورس اوراق بهادار تهران»،
ش��رکت مربوط��ه و در م��واردی نمایندگانی از
سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارتی که شرکت
مربوطه تح��ت مدیریت آن بود ،تش��کیل و کار
را پیگی��ری میکردند .طبیعی اس��ت که ورود
ش��رکتهای ب��زرگ و بنیادی میتوانس��ت به
توسعه بازار سرمایه کمک کند.
اگرچه در حوزه ب��ازار نیز ،در زمین��ه «مقررات»
و «ریزس��اختارها» با ایراداتی مواجه بودیم ،اما
تالشمان بر این بود که وقت و انرژیمان را صرف
انجام امور بنیادی کنیم.
یکی از موارد مهم در این باب ،موضوع «آموزش»
بود ،چراکه در بورس تهران ،سطح دانش فنی با
سطح مطلوب آن فاصله داشت ،کما اینکه هنوز
هم در این زمینه با مشکالتی مواجه هستیم.
در زمینه «آموزش» ،سرمایهگذاری قابلتوجهی
انجام دادی��م و با «برگزاری دورههای آموزش��ی
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متعدد»« ،دعوت از اساتید خارجی» و همچنین
«اعزام نیروهای بازار س��رمایه به خارج از کشور
برای شرکت در دورههای کوتاهمدت» ،سعی بر
ارتقای س��طح دانش فنی و تخصصی داشتیم.
در ش��روع کار ،دورههایی آموزش��ی درخصوص
«برنامه کس��بوکار» و «امیدنامه» برگزار شد تا
شرکتهای کارگزاری آمادگی تهیه آن را داشته
باش��ند و متعاقب آن ،این ام��ور را به آنها واگذار
کردیم ت��ا فرآیند پذیرش بهبود یافته و تس��ریع
شود.
همچنی��ن در پ��ی ایج��اد «مرکز مال��ی ایران»
بودیم ،مرکزی که نمونه مشابه آن در دبی فعال
بود ،به همین س��بب گروهی از اف��رادی که در
آنجا فعالیت داشتند را به ایران دعوت کردیم تا
بتوانیم موجبات ایجاد یک مرکز مالی را در کشور
فراهم کنیم .گفتنی اس��ت که اگرچه این طرح
در زمان خود ،بس��یار مترقی بود اما متأس��فانه
عملیاتی نشد.
باید در نظر داشت که بورس تهران ،در آن زمان
ساختمان و تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری
مناسبی در اختیار نداشت و الزم بود که در همه
این حوزهها اقداماتی صورت پذیرد.
یک موضوع مهم دیگر سرمایهگذاری در زنجیره
ارزش صنعت بورس اس��ت ،در ای��ن باب برای
مثال 5 ،درصد از سهام ش��رکت سپردهگذاری
مرکزی را در خری��داری کردیم .البت��ه بنده در
همین رابطه ،تالش کردم که بخش��ی از س��هام
ش��رکت بورس کاال نیز خریداری شود تا بورس
تهران ،بتواند در بازار سرمایه مرجعیت و رهبری
داش��ته باش��د ،اما این بخش از کار با موفقیت
همراه نشد.
از طرف��ی ،برای ایجاد و توس��عه ب��ازار بدهی و
همچنین رؤیت پذیری شرکتهایی که از بورس
اخراج میشدند ،پیشنهاد تأسیس فرابورس را
دادیم .در مدل پیشنهادی معادل  100درصد
س��هام آن متعلق به بورس تهران ب��ود،اما مورد
تأیید ش��ورای عال��ی بورس ق��رار نگرفت و پس
از کشوقوس فراوان موافقت ش��د که فرابورس
توس��ط بورس تهران تأسیس شود ،اما فقط 20

درصد سهام آن را تملک و  80درصد مابقی را از
طریق پذیرهنویسی عمومی واگذار کند .تصور ما
بر این بود که با این اقدام ،با توجه به روند ادغام
بورسها در جه��ان ،همافزای��ی خوبی صورت
بگی��رد که فراب��ورس بتواند از زیرس��اختهای
بورس اوراق بهادار تهران استفاده کند و نیازهای
جدید ،بهصورت مش��ترک برای هر دو ش��رکت
تأمین شود.
همچنین یک اداره پذیرش قوی تشکیلشود تا
شرکتهایی که از لحاظ کیفی قویتر هستند،
در تابلوه��ای بورس و ش��رکتهای ضعیفتر و
نیز ش��رکتهای کوچک و متوس��ط در تابلوی
فرابورس پذیرفتهشوند.
برایمان بیشتر بگویید...
بخ��ش دیگ��ری از فعالی��ت م��ا ،متمرکز بر
«توسعه ابزارها» بود و بر همین اساس نیز بهطور
مثال «صندوق طال»« ،صندوق ارز» ،همچنین
«اختی��ار معامل��ه» و دیگر ابزارهای مش��تقه در
دس��تور کار ش��رکت قرار گرفت��ه ب��ود .در این
خصوص ،تمام تالشمان بر این بود که با توسعه
«ابزاره��ا»« ،نهادها» و «بازارهای الزم» ،س��طح
کارایی عملیاتی در بورس تهران بهبود یابد .از
رهنمودهای ( IOSCOمق��ام ناظر بینالمللی
س��ازمانهای بورس) ،برای مث��ال در خصوص
نقدش��وندگی ب��ازار و نی��ز ( WFEفدراس��یون
جهان��ی بورسه��ا) ،در خصوص اص��ول بازار
استفاده میشد تا دانش و تجربهجهانی ،مبنای
تصمیمگیری و عم��ل قرار گیرد .این رهنمودها
ترجمه و در اختیار عموم مشارکتکنندگان بازار
و نهادهای فعال قرار میگرفت.
همچنی��ن در این بین ،برنام��ه «راهبردی» اول
بورس تهران تدوین ش��د .بهطور خالصه حرف
اصل��ی در تدوی��ن برنامه ،موضوع «س��اختن»
بود ،به ای��ن معنی که «باید خودم��ان به دنبال
استراتژی ساختن بازار سهام برویم!» و رویکرد
منفع��ل را به رویک��ردی فعال تغیی��ر دهیم .در
همین خص��وص ،برای مث��ال از بخش پذیرش
خواسته شد که خودش��ان فرهنگسازی کرده

تمام تالش��مان ب��ر این ب��ود که
با توس��عه «ابزاره��ا»« ،نهادها» و
«بازاره��ای الزم» ،س��طح کارایی
عملیاتی در بورس تهران بهبود
یابد.
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در ب��ازار س��رمایه ،امکان��ات و
منابع بس��یاری وج��ود دارد که
هنر مدیران سازمان و بورسها،
استفادهازاینظرفیتهااست.
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و پس از شناس��ایی ش��رکتهای مناسب برای
پذیرش ،با مدیران و سهامداران آنها مذاکره کرده
و منتظر مراجعه آنها نباش��ند ،ب��ه عبارت دیگر
«بازاریابی برای پذیرش» و مشابه آن.
از س��وی دیگ��ر ،مباحث بنی��ادی در خصوص
س�لامت و کارآمدی شرکتها ،نظیر «حاکمیت
ش��رکتی»« ،نظ��ام رواب��ط س��رمایهگذاران»،
«دستورالعمل کنترلهای داخلی» و «مدیریت
ریس��ک ش��رکتی» ک��ه موج��ب ش��فافیت در
ش��رکتها و رعای��ت حق��وق س��هامداران خرد
میشود در دستور کار معاونت ناشران شرکت و
دیگر بخشه��ای مربوط قرار گرفت و در همین
رابطه همایشی تحت عنوان «راهبری شرکتی»
نیز برگزار شد.
برای پذیرش ش��رکتها در بورسهای خارجی
و افزایش کیفیت گزارشهای مالی شرکتها،
موضوع لزوم پذیرش استانداردهای بینالمللی
گزارش��گری مالی ( )IFRSمطرح ش��د که البته
یادآور میشوم بخش حسابداری و مالی ناشران
در آن زم��ان ،ظرفیت همه پروژهه��ای مذکور را
نداش��ت .با این وجود ضرورت داشت که دانش
آن ترویج و فرهنگسازی ش��ود .البته هنوز هم
شرکتهای بورسی ،در واحد امور مالی و فناوری
اطالعات ،برای گزارشگری مالی سرمایهگذاری
کاف��ی انجام نمیدهن��د که بنده��ای گزارش
حسابرسی و سایر بندها مؤید این موضوع است.
نکته دیگر این ب��ود که ما در بورس اوراق بهادار
تهران ،به ظرفی��ت موج��ود در نهادهای مالی
و لزوم اس��تفاده بهینه از آن باور داش��تیم ،مث ً
ال
توس��عه تاالره��ای اختصاص��ی کارگزاریها با
ضوابط بس��یار س��ادهتر و انتقال ایستگاههای
معامالتی از تاالر فرعی بورس ،واقع در خیابان
سعدی به دفاتر شرکتهای کارگزاری ،تقویت
فرآینده��ای خودکنترل��ی و اعتماد بیش��تر به
مدیران آنها و نیز اس��تفاده از ظرفیت نیروهای
متخصص این شرکتها کمک بزرگی به توسعه
ب��ازار س��رمایه ب��ود .تصمیمی ک��ه در آن زمان
سروصداهایی نیز ایجاد کرد و البته تبعاتی هم
در پی داش��ت ،این بود که ما ت��االر فرعی واقع

در خیابان س��عدی را تعطی��ل کردیم و تصمیم
گرفتی��م که ایس��تگاههای معامالت��ی به دفاتر
منتقل شده و معامالت ،از آنجا انجام شوند.
ب��ه خاط��ر دارم IOSCO ،در آن زمان س��ندی
تحت عن��وان «دسترس��ی مس��تقیم به ب��ازار»
منتش��ر ک��رده بود ک��ه آن س��ند ترجمه ش��د و
گروه��ی از همکاران ش��رکت بورس و س��ازمان
در کنفرانس��ی که به این منظور تش��کیل ش��د
ش��رکت کردند .رؤیای دسترس��ی مس��تقیم به
بازار ،امروز در قالب معامالت برخط و دسترسی
سرمایهگذاران به سیس��تم معامالت بهواسطه
کارگزاریه��ا تحقق یافته اس��ت ک��ه انقالبی
در صنع��ت بورس اوراق بهادار تلقی میش��ود.
مالحظ��ه میکنی��د که ام��روزه ،ش��رکتها در
این زمینه س��رمایهگذاریهای مطلوبی انجام
دادهاند و امکان دسترس��ی مس��تقیم به بازار را
فراهم کردهاند.
باید اضافه کنم که در بازار س��رمایه ،امکانات و
منابع بسیاری وجود دارد که هنر مدیران سازمان
و بورسها ،استفاده از این ظرفیتها است .بنده
معتقد هس��تم که الزم است تسهیلگر باشیم و
اجازه دهیم تا نهادهای مالی رشد پیدا کنند که
در این خصوص اندیش��کدهها میتوانند بسیار
کمککننده باشند.
ب��ورس ته��ران ،در ای��ن مس��یر ب��ا چ��ه
مشکالتی مواجه بود؟
مش��کالت و محدودیتهای زیادی در این
خصوص وجود داشت که بهتدریج بخش عمده
آن رفع ش��د .یک مسئله «نحوه تقسیم وظایف و
مس��ئولیتها بین س��با و ب��ورس اوراق بهادار
تهران» ب��ود .برای مثال علیرغ��م اینکه طبق
قانون رس��یدگی به تخلفات ،پذیرش شرکتها
باید در شرکت بورس انجام میشد و نیز سیستم
معامالت ،حداقل ابزار بورس اوراق بهادار است،
در کنترل سازمان باقی ماند تا بهتدریج به بورس
ته��ران منتق��ل ش��ود .از طرفی ،آمادهس��ازی
ش��رکتهای دولتی برای پذیرش و تفاوتهای
بنیادی در نگاه بورس و سازمان خصوصیسازی
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مس��ئله مهمی بود« .توس��عه زیرس��اختها»،
«آمادهسازی نیروی انسانی» و «ارائه آموزشهای
الزم» نی��ز موض��وع مه��م دیگری ب��ود« .تأمین
ساختمان»« ،استخدام نیروی انسانی»« ،تدوین
برنام��ه راهبردی بورس»« ،ایجاد تش��کیالت» و
«تدوین دس��تورالعملها» نیز مشکالت خاص
خود را داش��ت .میتوان گفت مشکلی که از آن
دوران تاکن��ون ب��ا آن روب��رو هس��تیم« ،ع��دم
سرمایهگذاری شرکتها در بخشهای مالی»،
«کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی»
و «ریس��ک» اس��ت .هن��وز ه��م گزارشه��ای
حسابرسی شرکتها ش��امل بندهایی اساسی
است که نشاندهنده عدم توجه کافی شرکتها
به شفافیت اطالعاتی است.
در ح��ال حاضر ،ش��رایط بازار س��رمایه را
چگونه ارزیابی میکنید؟
به نظر بنده ،اکنون بعد از گذش��ت دو دهه،
ب��ازار س��رمایه بس��یار وس��یع ش��ده اس��ت و
س��رمایهگذاران زی��ادی دارد .در ای��ن ب��ازار،
اقدام��ات بس��یاری انجام ش��ده ام��ا همچنان
کاره��ای زی��ادی نیز الزم اس��ت انجام ش��ود و
میت��وان گفت که در ح��ال حاضر ،با ش��رایط
مطلوب و ایدهآل فاصله داری��م .همانطور که
میدانی��د صنعت بورس اوراق به��ادار ،در دنیا
پیشرفت زیادی داشته اس��ت و ما میتوانیم از
طریق «بهینهکاوی» و «سرمایهگذاری» ،بسیاری
از مش��کالتمان را ح��ل کنی��م .در ای��ن زمینه،
«نهادهای بینالمللی» مثل فدراسیون جهانی
بورسها و س��ازمان بینالمللی کمیسیونهای
بورس و اوراق بهادار بهترین مرجع هستند .بازار
س��رمایه ،به لحاظ منابع «مالی» و «انس��انی»،
«میزان پذیرش اجتماع��ی» و همچنین «توجه
قوای سهگانه» وضعیت مناسبی دارد و الزم است
که از آن برای ارتقای بازار و سهم بازار سرمایه در
کشور اس��تفاده ش��ود .الزم به ذکر است که در
حوزه تشکیل سرمایه و استراتژی ورود شرکتها
به بورس ،به تأمل و اعمال اصالحاتیجدی نیاز
است.

ب��ورس محلی برای تأمین مال��ی و نه نقد کردن
داراییه��ا میباش��د ،ب��ه نظر میرس��د بخش
خصوص��ی بهویژه از زمان رونق بورس در س��ال
 98به این بازار بهعنوان محلی برای نقد کردن
سرمایه خود ،آنهم با قیمتی بسیار باال مینگرد،
در حال��ی که ش��رکتهایی که برای توس��عه به
منابع مالی نیاز ندارند و برای رشد از طریق بازار
نیز از استراتژی خاصی برخوردار نیستند ،باید
با احتیاط بیش��تری پذیرش شوند و عرضه اولیه
سهامشان نیز بهصورت عرضه سهام با سلب حق
تقدم انجام شود که موجب ورود منابع به شرکت
شده و در بازار باقی بمانند.
با توجه ب��ه ارزیابی و اص�لاح قانون بازار
س��رمایه ،در حال حاضر بهعنوان ش��خصی
که در تدوین قانون توسعه ابزارها و نهادهای
مالی نقش داش��تهاید ،پیش��نهاد ش��ما در
خصوص اصالح این قانون چیست؟
تصمیمگیری در رابطه با اصالح قانون بازار
سرمایه در سایر کشورها ،به فراخور اتفاقاتی که
در بازار سرمایه آنها رخ داده ،انجام شده است،
برای مث��ال دورهای ک��ه وضعی��ت بورسها در
آمریکا سقوط کرد ،قوانین  1933و  1934وضع
شدند و یا با زیان دیدن همزمان سرمایهگذاران،
قانون حمایت از سرمایهگذاران تصویب شد.
در حال حاضر تجربه بیش از  15س��ال اجرای
قانون بازار اوراق بهادار و توس��عه بازار ،فرصتی
را فراه��م کرده اس��ت تا برای رفع کاس��تیها و
نی��ز توس��عههای آت��ی ،قوانین و مق��ررات الزم
تدوین ش��ود .برای مثال بحث «انتش��ار اوراق
بدون ضامن» در بازار س��رمایه ما مطرح اس��ت.
همچنین ،در بخشهای «نظارت بر ناش��ران»،
«نظ��ارت ب��ر س��رمایهگذاران» و «نظ��ارت ب��ر
زیرس��اختهای ب��ازار» نیز ب��ه اصالحاتی نیاز
داریم .البته س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار نیز
باید پاسخگو باش��د ،چراکه مدل نظارت نیز در
این خصوص اهمیت دارد و الزم است که نظارت
را بسیار هوشمندتر و هدفمندتر انجام دهیم.
موضوع مه��م دیگر اینکه ،الزم اس��ت بورسها

مش��کلی که از آن دوران تاکنون
ب��ا آن روب��رو هس��تیم« ،ع��دم
س��رمایهگذاری ش��رکتها در
بخشهای مال��ی»« ،کنترلهای
داخلیحاکمبرگزارشگریمالی»
و«ریسک»است.
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در تش��کیل س��رمایه کمک کنند .ب��رای مثال
در بح��ث رونق بازار ،بهتر اس��ت که ش��رکتها
با س��لب حق تقدم ،افزایش س��رمایه دهند و یا
شرکتهای مادر ،به افزایش سرمایه شرکتهای
زیرمجموعهش��ان اقدام کرده و با واگذاری حق
تقدمهایش��ان در بازار ،تأمین مال��ی کنند .از
طرفی الزم است که تش��کلهای خود انتظام را
نیز تا حدودی تقویت کنیم .اگر غیر از این باشد،
به ساختارهای بس��یار بزرگی برای نظارت نیاز
است که البته احتمال میرود مثمرثمر نیز واقع
نش��وند .بهطور کلی در این حوزه پیشرفتهای
زیادی صورت گرفت��ه و فناوریهایی برای بازار
سرمایه وجود دارد.

الزم اس��ت که تشکلهای خود
انتظام را نیز تا حدودی تقویت
کنی��م .اگر غی��ر از این باش��د،
به س��اختارهای بس��یار بزرگی
برای نظارت نیاز است که البته
احتم��ال م��یرود مثمرثمر نیز
واقعنشوند.

68

اسفند  1400و فروردين 1401
شـمـارههــاي 200 - 201

ب��ا توج��ه ب��ه س��وابقجنابعال��ی در امر
پژوهش ،به نظر ش��ما در چ��ه زمینههایی از
بازار سرمایه نیاز به پژوهش بیشتر احساس
میش��ود و بهتر اس��ت که پژوهشگران این
بازار چه نکاتی را مورد توجه قرار دهند؟
در ب��ازار س��رمایه ،فرصته��ای پژوهش��ی
بس��یاری وج��ود دارد .بنده زمانیک��ه از بورس
تهران به فضای دانشگاه برگشتم ،در حوزههای
زی��ادی چ��ون «موان��ع تش��کیل مؤسس��ات
حسابرسیهای بزرگ»« ،گزارشگری» و «»IFRS
ش��روع به پژوهش ک��ردم و در همین دوره نیز به
بررس��ی موضوع «کارایی بازار س��رمایه ایران»
پرداخت��م ،موضوعی که الزم میدانم س��ازمان
ب��ورس و اوراق بهادار نیز به آن ورود کند .اینها
نمونههایی کوچک از ده ها موضوعی است که
در بازار س��رمایه قابلیت پژوهش دارند .درست
اس��ت که س��ازمان بورس و اوراق به��ادار و نیز
بورسها فراخوان پژوهش��ی میدهند ،اما نیاز
اس��ت یک برنامهجامع پژوهشی داشته باشند
که نتایج مش��خصی از آن حاصل ش��ود ،چراکه
بسیاری از موضوعات در قالب یک پایاننامه یا
رساله انجام شدنی نیستند.
همچنین الزم است که هیئت مدیرهها و مدیران
عامل شرکتها نیز در حوزه «نرم افزارهای مالی»،
«نرمافزارهای کنترلی» و « »ERPسرمایهگذاری

کرده و میزان اثربخش��ی این حیطه را جدیتر
بگیرن��د ،ای��ن موضوع��ات نی��ز موضوعه��ای
پژوهشیجالبی هستند .در همین راستا ،زمانی
که آقای دکتر قالیباف به سمت ریاست سازمان
منصوب شدند ،پیشنهاد بنده به ایشان این بود
که در س��ازمان ،معاونتی تحت عنوان «معاونت
علمی و فناوری» راهاندازی ش��ود و س��اختمان
حافظ به  10اندیش��کده و مجتمع فناوری بازار
س��رمایه تخصیص یابد که هر اندیشکده نیز بر
مباحث معینی متمرکز شود .البته دانشگاهها،
مراکز رشد و نیز شرکتها در این اندیشکده ها
و واحدهای فناور سرمایهگذاری خواهند کرد.
در حوزه ارزشگذاری ،در سطحجهانی شورایی
جه��ت تدوی��ن اس��تانداردهای ارزشگذاری
فعالیت دارد ،بر همین اس��اس در کشور ما نیز
باید ارزشگذاریها بر طبق استانداردهای روز
صورت گیرند .در این خصوص ،س��ازمان بورس
و اوراق به��ادار میتواند از محل بودجه تحقیق
و توس��عه ،هزینه این پژوهشه��ا را تقبل کند.
در س��ازمان و همچنین بورسها ،بخشی تحت
عنوان «مرکز مطالعات و تحقیق و توسعه» وجود
دارد ،بااینح��ال الزم اس��ت که ای��ن بخشها
بهعنوان اه��رم ،موضوعهای تحقیق و توس��عه
را هدایت کنن��د .در خصوص دانش��گاهها نیز
پارکه��ای عل��م و فن��اوری میتوانند ب��ه بازار
س��رمایه کم��ک قابلتوجهی داش��ته باش��ند.
موضوع دیگر ،تربیت نیروی انس��انی موردنیاز
این بازار اس��ت که دراینباره الزم اس��ت بحث
تولید محتوای خاص ب��رای آموزش فعاالن این
بازار ،مورد توجه و سرمایهگذاری قرار گیرد.
بهعنوان یک مدرس دانشگاه ،نظرتان در
خصوص تحصیل در رش��تههای حوزه مالی
چیس��ت و به عالقهمن��دان تحصیل در این
رشتهها چه توصیهای دارید؟
بن��ده بهعنوان مدی��ر «کارگ��روه تخصصی
برنامهریزی درسی رشته حسابداری» در وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری طی بازنگریهایی که
به هم��راه همکاران این کارگ��روه انجام دادیم،

چهرههاي بازار سرمايه
سعی کردیم که دروس و سرفصلها ،متناسب با
شرایط بازار و تقاضای کارفرمایان بهروز شوند.
برای مثال در دوره کارشناس��ی حس��ابداری،
دروس مال��ی متع��ددی از جمل��ه «مدیری��ت
س��رمایهگذاری»« ،تأمین مال��ی از طریق بازار
اوراق به��ادار اس�لامی» و  ...را اضافه کردیم و
دروسی ازجمله «توسعه اقتصادی» و «مدیریت
تولید» را نیز به دلیل عدم کاربرد و تغییر ساختار،
حذف کردیم .رشتههای «حسابداری»« ،مالی»،
«مدیریت مالی» و «اقتصاد مالی» نیز بازار خوبی
دارن��د و تمایل به انتخاب این رش��تهها نیز زیاد
اس��ت .در حال حاضر ،چالشه��ا و همچنین
موضوع��اتجالب وجدیدی ب��رای پژوهش در
رشتههای مالی وجود دارد که الزم است سازمان
و س��ایر نهادهای اجرایی بازار س��رمایه در آنها
س��رمایهگذاری کرده و از ظرفیت دانش��گاهها
اس��تفاده کنند .در عصر حاض��ر« ،مهارتهای
فن��اوری»« ،مهارته��ای زب��ان انگلیس��ی» و
«مهارته��ای علم دادهه��ا و آم��اری» اهمیت
ویژهای دارند .مباحث مالی نیز میتواند بسیار
کاربردی باشند که این موضوع به روش تدریس
اس��تادان رش��ته برمیگردد و انتظار خالقیت و
نوآوری از اس��تادان وجود دارد .عالوه بر اینها،
«ارتباطات» و «تس��لط بر مهارته��ای نرم» نیز
بسیار کمککننده خواهد بود .همچنین« ،اخذ
گواهینامههای حرفهای» نظیر  ACCAو CFA
برای فعالیت در حوزه حسابداری و مالی ،مفید
هستند.
توصیه بنده به دانشجویان این است که در چند
سال ابتدایی تحصیل ،بر افزایش سطح دانش
و مهارتهای خود یعنی س��رمایه انسانیشان
متمرکز ش��وند تا در س��الهای بع��د بتوانند از
طریق آن سرمایه مالی کسب نمایند.
از خاط��رات خ��ود در دوره دوس��اله
فعالیتت��ان در ش��رکت ب��ورس اوراق بهادار
تهران (سالهای  1385تا )13۸۷بفرمایید.
سالهای  1385تا  1387برای بنده دوران
بس��یار پرکاری بودند ،چراکه الزم بود بهصورت

همزمان،جهت «اصالح زیرساختها»« ،تربیت
نی��روی انس��انی»« ،تدوی��ن تش��کیالت» و
«آمادهسازی» ش��رکت برای تحویل بخشهای
عملیات��ی ب��ورس اوراق به��ادار از س��ازمان
کارگزاران اقدام ش��ود .در همان دوران ،بهطور
اتفاقی با پایگاه اینترنتی  mondovisioneآشنا
ش��دم که اخبار صنعت بورس اوراق بهادار را در
سراس��ر دنیا پوش��ش میداد .بنده ،به همین
طریق از روند پیشرفت بورسها مطلع میشدم
و به اقتضای شرایط ،بخشی از مواردی را که در
بورس تهران قابلیت اجرا داش��ت ،پیادهسازی
میکردیم.
از طرفی ،بخشی از کار نیز بسیار استرسزا بود،
چراکه به خاطر تضاد منافعی که وجود داشت،
مجبور میش��دیم با همراهی سازمان ،به خاطر
حفظ حقوق عموم سرمایهگذاران ،تصمیمهایی
چالشی بگیریم .بهطور خالصه ،ما در آن دوران
نهایت تالش خود را به کار گرفتیم که با توجه به
تجربه و دانشی که داشتیم ،بنیان صحیحی را
پایهگذاری کنیم.
با توجه به گفتگویی که در خصوصجذب
نی��روی متخصص برای حرفهای ش��دن بازار
سرمایه از شما منتشر ش��ده بود ،بفرمایید
که به نظر شما چه اندازه در تربیت نیروهای
انسانی ،موفق بودهایم؟ چه توصیهایجهت
رشد بهتر نیروی متخصص در بازار دارید؟
حقیقت ًا در حوزه نیروهای متخصص ،با توجه
به سرمایه بس��یاری که در این بازار وجود دارد و
دس��تمزدهای مناس��بی که پرداخت میشود،
ش��رایط مطلوب��ی ایجاد ش��ده اس��ت و همین
موضوع نیز باعث شده که افراد بسیاری متقاضی
تحصی��ل در رش��تههای مال��ی و اخ��ذ
گواهینامههای حرفهای باشند و دانشگاههای
متع��ددی نیز ب��ه آموزش ای��ن رش��تهها اقدام
نمایند.
به عقیده بنده ،در بازار س��رمایه به واسطههای
«اطالعات��ی» و «معامالت��ی» قوی نیاز اس��ت.
منظور از واسطههای اطالعاتی «حسابدارها»،

توصیهبندهبهدانش��جویاناین
اس��تکهدرچندس��الابتدایی
تحصیل ،بر افزایش سطح دانش
و مهارتهای خود یعنی سرمایه
انسانیشان متمرکز شوند تا در
سالهایبعدبتوانندازطریقآن
سرمایهمالیکسبنمایند.
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الزم است به افرادی که از سایر
رش��تههای تحصیلی مشغول
فعالیت در این حوزه ش��دهاند،
آموزشه��ای الزم ارائ��ه ش��ود
و دورههای��ی نظی��ر  MBAو ...
برایشان،تدوینگردد.

«حس��ابرسها» و «مؤسس��ات رتبهبن��دی»
هس��تند و «کارگزاریها»« ،شرکتهای مشاور
س��رمایهگذاری» و «شرکتهای تأمین سرمایه»
نیز از جمله واس��طههای معامالت��ی و البته در
مواردی اطالعاتی میباش��ند .نکت��ه مهم این
است که تمامی این موارد و همچنین مردمی که
به این بازار وارد میشوند ،به تخصص و مشاوره
نیاز دارند که اگرچه در حال حاضر ،ش��رایط از
این نظر نس��بت به گذش��ته بهبود یافته است،
اما این س��طح از رش��د نیرویهای متخصص،
متناسب با میزان رش��د بازار نیست .همچنین
الزم اس��ت به اف��رادی که از س��ایر رش��تههای
تحصیلی مشغول فعالیت در این حوزه شدهاند،
آموزشه��ای الزم ارائه ش��ود و دورههایی نظیر
 MBAو  ...برایشان ،تدوین گردد.
فعالیت در این حوزه نیز به حمایت سازمان بورس
و اوراق بهادار و شرکت توسعه مدیریت و آموزش
بورس (اطالعرسانی قدیم) نیاز دارد .الزم به ذکر
است که شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس
در این خصوص زحمات بسیاری کشیده است،
ام��ا الزم میدانم ک��ه در این مس��یر از ظرفیت
موجود در دانشگاهها نیز استفاده کنند.
در دوره فعالیت خود بهعنوان مدیرعامل
بورس تهران ،ت�لاش زیادی ب��رای پذیرش
ش��رکتهای ایرانی در بورسهای خارجی و
نیز جذب س��رمایهگذاران خارجی داشتید
و تحقق این دو مهم را درگرو پذیرش IFRS
میدیدید .به نظر شما تا این لحظه چه اندازه
توانس��تهایم به اس��تانداردهای بینالمللی
گزارش��گری مال��ی دس��ت پیدا کنی��م و آیا
این اس��تانداردها در بازار س��رمایه ما بهطور
مطلوبی رعایت میشوند؟
متأسفانه در آن دوران ،چنین برداشت شده
بود کهجهت ایجاد ارتباط با خارج از کشور فقط
به  IFRSنیاز داریم ،در صورتی که اینگونه نبود.
همانطور ک��ه میدانید  IOSCOکه مقام ناظر
بینالملل��ی ب��ورس و اوراق به��ادار اس��ت،
استانداردهای حسابداری را ارزیابی نموده و در
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فرآیند تدوین آنها نقش دارد .هدف  IOSCOاین
اس��ت ک��ه اطالعات��ی «دقی��ق»« ،ش��فاف» و
«قابلاعتماد» به س��رمایهگذاران ارائه شود و با
توجه به اینکه برای برخی معامالت و فعالیتهای
مالی ،اس��تانداردی در کش��ور نداشتیم (برای
مث��ال ،اس��تاندارد مزای��ای کارکن��ان در
شرکتهایی چون بانکهای دولتی خصوصی
ش��ده و مخابرات ای��ران که خودش��ان مزایای
بازنشستگان را پرداخت میکنند) ،به  IFRSنیاز
است .پذیرش این استاندارد سبب میشود که
اطالعات صورته��ای مالی ،کامل ،قابلاتکا و
ش��فاف باشند و زمینه پاس��خگویی و تخصیص
بهینه منابع نیز فراهم شود.
اس��تفاده  IFRSدر «رتبهبن��دی پولش��ویی» و
همچنین در رابطه با «تعیین ریسک کشور» مهم
است ،چراکه استانداردهای ملی ما مورد ارزیابی
ق��رار نگرفت��ه و همچنین در بحث پولش��ویی و
ریسک کشوری ،امتیازاتی منفی داریم که این
موضوع برای کشور هزینهبردار است .این مسئله
که همه کشورها از  IFRSاس��تفاده میکنند یا
خیر ،یک مس��ئله ثانویه اس��ت و موضوع اولیه،
«صحت»« ،جامعیت»« ،شفافیت» و «قابلاعتماد
بودن» اطالعات ارائهشده برای سرمایهگذاران
است .طبیعی اس��ت که این استانداردها مورد
اعتماد س��رمایهگذاران خارجی هم میباشد و
برای پذیرش شرکتهای ایرانی در بورسهای
خارجی نیز الزم و ضروری است.
الزم به ذکر اس��ت که در این ح��وزه باید بهطور
همزم��ان ،جه��ت «بهب��ود اس��تانداردهای
حسابرسی» نیز تالش کنیم ،چراکه برای مثال
در زمینه گزارش حس��ابرس ،با سایر کشورهای
جهان فاصله داریم ،بهگون��های که موضوعات
کلیدی حسابرسی که درج آنها در گزارشهای
حسابرسی الزامی است ،در ایران به دلیل عدم
وجود استانداردها گزارش نشده و سرمایهگذار
ایران��ی از آن منتفع نمیش��ود .در این راس��تا،
سازمان بورس و اوراق بهادار میتواند با تشکیل
یک «اندیشکده گزارشگری مالی و شفافیت» بر
این موضوع متمرکز شود.

آشنایی با اساتید مالی كشور

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در گفتگو با ماهنامه بورس عنوان کرد

ماهنامه بورس

«مطالعه» و «یادگیری هدفمند»،
الزمه موفقیت در بازارهای مالی است

هیئت تحریریه

ماهنامه «بورس» در این قس��مت از س��ری گفتگوهای «آشنایی با اساتید مالی کشور» به س��راغ دکتر سعید فتحی ،از اساتید مطرح
دانشگاه اصفهان رفته است.
اس��تاد دانشگاه اصفهان ،در خالل این گفتگو از مسیر تحصیلی و ش��غلی خود میگوید و معتقد است اگرچه حوزه مالی ،از نظر نیازمندی
در بازار کار و نیز س��طح درآمدیجزو حوزههای سرآمد در رشتههای دانشگاهی است ،اما الزمه موفقیت در آن ،هدفمند بودن نحوه مطالعه
و یادگیری است.
فتحی که س��ابقه چندین سال تدریس در حوزه مالی را در لیس��ت تجربیات خود دارد ،در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ،در رشته
مدیریت بازرگانی تحصیل کرده است و مدرک دکترای خود را از دانشگاه تربیت مدرس و رشته مدیریت مالی اخذ کرده است.
مشروح این گفتگوی خواندنی در ادامه عنوان خواهد شد.
نـخـســـتـیـن رســانـه
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آق��ای دکتر فتح��ی ،قبل از هر چی��زی ،مایل
هستم از سوابق تحصیلی شما اطالعاتی داشته
باشم.
بن��ده در مقطع کارشناس��ی ،رش��ته «مدیریت
بازرگانی» را در دانش��گاه اصفهان گذراندم .سپس،
در مقطع کارشناسی ارشد ،تحصیل در همین رشته
را در دانش��گاه تربیت مدرس ادامه دادم .در مقطع
دکتری نیز ،از دانش��گاه تربیت مدرس ،تحصیل در
رش��ته مدیریت ،با تخصص «مدیریت مالی» را پیش
گرفتم.

تالش بن��ده در این راس��تا بود
ک��ه تحصیالت مقط��ع دکتری
را در رش��ته مال��ی بگذرانم که
بتوانم با توسعه رشته و پرورش
دانشجویان،بهتوسعهنظامنوپا
و ناکارآمد مالی در کشور ،که در
آنزمانشاهدبودم،کمککنم.

چه ش��د ک��ه مس��یرتان به تحصیل در رش��ته
«مدیریت» و حوزه «مالی» رسید؟
به دلیل اقدامات مؤثری که درجهت توسعه بازار
سرمایه در شرکت بورس (قب ً
ال از سازمان تفکیک نشده
بود) انجام میشد ،پس از گذراندن دوره کارشناسی
ارش��د که همانطور که عرض کردم ،رش��ته مدیریت
بازرگان��ی را از دانش��گاه تربی��ت م��درس آموختم،
تش��خیص بنده این بود که کش��ور ما از نظر «نیروی
متخصص در حوزه مالی» کمب��ود زیادی دارد و این
موضوع ممکن اس��ت به توس��عه این بخش در کشور
آسیب زیادی وارد کند .از طرفی ،ازآنجاکه به فعالیت
در سمت عضو هیئتعلمی تمایل داشتم ،تالش بنده
در این راس��تا بود که تحصیالت مقطع دکتری را در
رشته مالی بگذرانم که بتوانم با توسعه رشته و پرورش
دانشجویان ،به توس��عه نظام نوپا و ناکارآمد مالی در
کشور ،که در آن زمان شاهد بودم ،کمک کنم.
در لیس��ت تخصصهای ش��غلی شما مواردی
چ��ون «مهندس��ی مال��ی»« ،مال��ی ش��رکتی» و
«فراتحلی��ل» توجه بن��ده را جلب ک��رد .لطفا ً از
هرکدام یک ش��مای کلی به مخاطب��ان ماهنامه
بدهید و از کاربرد هریک برایمان بگویید.
حوزه مالی به چهار حوزه اصلی «مهندسی مالی»،
«مدیریت ریسک»« ،مدیریت سرمایهگذاری» و «مالی
شرکتی» قابل تفکیک است .مالی شرکتی ،به بخشی
از تصمیمات مدیران مالی بنگاهها معطوف میشود
ک��ه در راس��تای س��رمایهگذاریهای بنگاهه��ای
اقتص��ادی و تأمی��ن مناب��ع مال��ی الزم ب��رای
سرمایهگذاریهای مذکور اتخاذ میشود .مهندسی
مال��ی نی��ز در معنای ع��ام هرگونه نوآوری را ش��امل
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میش��ود که به روش علمی در راس��تای توسعه نظام
مال��ی به «طراح��ی»« ،خلق»« ،بهب��ود»« ،کاربرد» یا
«پیشبینی رفتار» عناصر این نظام میپردازد .عناصر
نظام مالی نیز ش��امل «ابزارهای مال��ی»« ،قوانین»،
«نهاده��ای مال��ی»« ،قواع��د تصمیمگی��ری» و ...
میش��ود.
در ایران ،در این حوزه بیش از همه ،بر یکی از عناصر
نظام یعنی ابزارهای مالی ،آنهم در بخش «مشتقات
و ابزارهای مالی اسالمی» تمرکز شده است .تحقیقات
و برنامههای آموزش��ی مرتبط با این دو حوزه ،اجزای
شاخص مهندسی مالی را شکل میدهد.
فراتحلیل نیز بیش از آنکه رویکرد موضوعی داش��ته
باشد ،رویکردی روشی به پژوهش دارد ،یعنی نوعی
روش پژوهش است که با رویکرد کمی و روش پژوهش
علمی در تالش است که تاریخچه علمی یک موضوع
خاص را مورد واکاوی قرار دهد.
از س��ابقه تدریس خود در دانش��گاه اصفهان
بگویی��د .در حال حاض��ر ،در این دانش��گاه چه
دروسی را تدریس میکنید؟
بنده از س��ال  1386در قالب طرح س��ربازی در
دانشگاه اصفهان مشغول به تدریس شدم و توانستم
در س��ال  1390به مرتبه دانشیاری دست پیدا کنم.
در ح��ال حاضر نی��ز تدریس دروس «مالی ش��رکتی
پیش��رفته»« ،مهندس��ی مال��ی پیش��رفته»« ،مبانی
مدیریت ریسک» « ،مهندسی مالی» و «ابزارهای مالی
اسالمی» را برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
و برای دانش��جویان مقطع دکتری نیز« ،نظریههای
مالی پیشرفته»« ،ابزارهای مالی اسالمی» و «سمینار
در مسائل مالی» را آموزش میدهم .با توجه به اینکه
در دانش��گاه اصفه��انجه��ت تحصی��ل در مقط��ع
کارشناسی رش��ته «مدیریت مالی» پذیرشی صورت
نمیگیرد ،برای دانش��جویان مقطع کارشناس��ی از
س��ایر رش��تهها نی��ز ،دروس «مدیری��ت مال��ی  »1و
«مدیریت مالی  »2را تدریس میکنم.
در هشت سال ابتدایی خدمتم در دانشگاه اصفهان،
به این دلیل که در دانشگاه اصفهان ،فرد دیگری در
این رشته فعالیت آموزش��ی نداشت ،بار کلیه دروس
در حوزهه��ای مختلف مالی بر دوش بنده بود؛ اما در
ادامه ،از سال  1394با ورود همکاران جدید در این
حوزه ،توانس��تم کار خود را اندکی تخصصیتر پیش
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ببرم .در همین رابطه ،در تالش هستیم که انشاءالله
با جذب نیروهای توانمند و ج��وان دیگر ،حوزههای
تخصصی را تا حد امکان با همکاران جدید تقس��یم
کنیم و بازه��م در حد امکان فعالیتهای علمی خود
را به شکلی تخصصیتر ادامه دهم.
از سوابق اجرایی خود در مؤسسه «مطالعات و
پژوهشهای بازرگانی» و تجربه سردبیری نشریه
«مدیریت دارایی و تأمین مالی» برایمان بگویید.
بن��ده از ابت��دای دوره کارشناس��ی ارش��د ب��ه
موضوعات پیرامون «تجارت الکترونیکی» عالقهمند
ب��ودم و در مؤسس��ه «مطالع��ات و پژوهشه��ای
بازرگانی» ،با حضور آقای دکتر اکبری که از همکاری
با ایشان لذت بسیاری بردم ،یک واحد مجزا ،در رابطه
با «تحقیق��ات فناوری اطالعات» راهاندازی ش��د .به
همین دلیل پیش از اینکه به فعالیت در حوزه مدیریت
مالی تغییر رویه دهم ،خدمت این عزیزان بودم.
نشریه «مدیریت دارایی و تأمین مالی» نیز که از سال
 1392راهاندازی ش��د ،یکی از اجزای پازل توس��عه
علمی دانش��گاه اصفه��ان در حوزه مالی ب��ود .این
نش��ریه با هدف حضورجدیتر دانشگاه اصفهان در
مستندسازی علوم مالی در کشور ،ابتدا با سردبیری
استاد ارجمند سرکار خانم دکتر حجازی راهاندازی
شد و در ادامه ،با ارتقای مرتبهای که برای بنده حاصل
شد ،پس از آنکه مس��ئولیت این نشریه بر عهده بنده
گذاشته شد ،تالش کردم کیفیت علمی نشریه حفظ و
بر حوزههای روزآمد رشته مالی متمرکز شود ،میتوان
گفت سرعت پذیرش در مقاالت و بهطور ویژه ،مقاالت
دوره دکتری اولویت این نشریه است.
آیا بهطور کلی ،پژوهشهایی که تاکنون انجام
دادهاید ،محوریت خاصی داش��ته است؟ در این
خصوص در صورت امکان توضیح بفرمایید.
همانط��ور که عرض ک��ردم ،بنده در ب��ازه زمانی
ت علمی
سالهای  1386تا  1394که تنها عضو هیئ 
دانش��گاه اصفهان در رش��ته مالی بودم ،به اقتضای
ش��رایط ،همه حوزهه��ای تخصصی مالی را پوش��ش
میدادم ،چراکه تدریس کلی��ه دروس حوزه مالی در
مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد نیز با بنده بود؛
اما از س��ال  1394به بعد ،فعالیت علمی خود را بر دو
حوزهاصلی«مهندسیمالی»و«مالیشرکتی»متمرکز

کردم.
البته به دلیل شناختی که زیر س��ایه استاد ارجمند،
آقای دکت��ر آذر ،پیرامون مس��ائل کمی و تحلیلهای
آماری ب��رای بنده ایجاد ش��ده بود ،مدت��ی در تحریر
پایاننامههای مربوط به مقاطع کارشناس��ی ارشد و
دکترای دانشگاه اصفهان (چون پیرامون این موضوع،
محدودیتهایی در دانشکده وجود داشت) بهعنوان
مش��اور فعالیت داش��تم .ای��ن اتف��اق ،در حوزههای
«مدیریتمنابعانسانی»و«بازاریابی»،البتهصرف ًابابت
ارزشاف��زودهای که به لحاظ آم��اری در پژوهشهای
مذکور ایج��اد میکردم ،ب��رای بنده به چ��اپ برخی
مقاالت منتج شد.
آیا در حیطه ترجمه و تألیف کتاب نیز فعالیتی
داشتهاید؟
بن��ده تا این لحظ��ه در انتش��ار  20عنوان کتاب
فعالیت داشتهام.
از دالی��ل خ��ود ب��رای انتخ��اب هرک��دام از
کتابهایی که ترجمه کردهاید برایمان بگویید.
بخش��ی از آنها مرب��وط به دورهای اس��ت که در
مؤسسه «مطالعات و پژوهشهای بازرگانی» فعالیت
میکردم که البته از تخصص اصلی بنده فاصله دارد.
اما در حوزه مالی نیز ،به ترتیبجدیدترین کتابهای
منتش��ر شده از س��مت اینجانب ،ش��امل «مدیریت
س��رمایهگذاری»« ،نظری��ه مالی پیش��رفته»« ،مالی
شرکتی پیشرفته»« ،مدیریت ریسک مالی شرکتی»
و «مدیری��ت تأمین مالی ،گامی به س��وی اصل 44
قانون اساسی » هستند .در این رابطه ،سه کتاب اول
از جمله کتب درس��ی و در راس��تای تولید محتوای
درس��ی ،مرتبط با گرایشهای رشته مالی بودهاند و
موارد بعدی نیز غیر درس��ی بوده و اکث��راً گرایش به
موضوع��ات خاصی داش��ته ک��ه از تحقیقات علمی
حاصل شده است.

نشریه«مدیریتداراییوتأمین
مال��ی» نیز ک��ه از س��ال 1392
راهاندازی ش��د ،یکی از اجزای
پازل توس��عه علمی دانش��گاه
اصفهاندرحوزهمالیبود.

اگر موافق هس��تید س��ؤالم را در رابطه با س��ه
کتابی که در پاسخ به س��ؤال قبل مطرح کردید،
پاسخ بدهید.
کتاب «مدیریت سرمایهگذاری» که در حال حاضر
در انتش��ارات س��مت در حال چاپ اس��ت ،با هدف
پوشش محتوای الزم برای این موضوعجهت استفاده
نـخـســـتـیـن رســانـه
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امیدوارم اعضای هیئت علمی
فع��ال در تم��ام دانش��گاههای
کشور ،زمان بیشتری را به انجام
فعالیته��ای علمی اختصاص
دهند و آن دس��ت از افرادی که
صرفاً فعالیت علمی دارند نیز،
با بازیگ��ران نظام مال��ی ارتباط
بیشتریبرقرارکنند.
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دانش��جویان دوره کارشناسی رش��ته مدیریت مالی
تدوین شده است .الزم به ذکر است که در این زمینه،
اس��اتید بزرگی چون آقای دکتر راع��ی و آقای دکتر
تهرانی پیش از این نیز آثار ارزشمندی داشتهاند که
البته بیشتر بر محتویات مربوط به مقطع کارشناسی
ارشد متمرکز بودهاند .بر همین اساس ،در این کتاب
به دنبال آن بودیم که در راس��تای نیاز دانش��جویان
مقطع کارشناسی رشته مدیریت مالی ،نظمجدیدی
در محتوای آن ایجاد کنیم.
کتاب «نظریههای مالی پیش��رفته» نیز در راس��تای
پوش��ش محتوای الزم برای یکی از دروس مربوط به
تحصیل در مقطع دکتری که تدریس آن ،در دانشگاه
اصفهان بر عهده اینجانب اس��ت تدوین شده است
کهجل��د دوم آن در ح��الجمعبندی اس��ت .کتاب
«مالی شرکتی پیشرفته» نیز ترجمه و تلخیص کتاب
« »Advanced Corporate Financeاس��ت ،ای��ن
کتاب ش��امل محتویاتی اس��ت که تاکنون ،در کتب
مرتبط فارسیزبان پوشش داده نشده است.
جناب دکتر فتح��ی ،وجود چه عوامل فردی و
جمعی را بر موفقیت خود در حوزه مدیریت مالی
مؤثر میدانید؟
از بعد ف��ردی ،عمدت ًا عواملی چون «پش��تکار»،
«ع��دم فعالیت اقتص��ادی»« ،رواب��ط عمومی باال»،
«تمرکز بر فعالیت علمی» و «تمرکز موضوعی» را مؤثر
میدانم و به لحاظجمعی نیز ،عواملی چون «کیفیت
دانشگاه تربیت مدرس» و «شاگردی محضر اساتید
آن دانشگاه» ،روحیه علمی ایجادشده توسط مرحوم
دکترجمش��یدیان در دانش��گاه اصفهان و اس��اتید
ارجمند،جناب دکتر خداداد حسینی وجناب دکتر
آذر ،در «دانشگاه تربیت مدرس» بوده است .عالو ه بر
این ،فضای کالبدی بسیار لذتبخشی که در دوران
تحصیل در مقطع کارشناسی ،در دانشگاه اصفهان
برای بنده ایجاد شد ،از این نظر که ماهیت تحصیلی
منعطفی داش��ت و بهنوعی ،یک محیط چندبعدی
فرهنگی ،علمی و تفریح��ی بود ،عالقه به تحصیل و
نیز تعلی��م و تربیت را در بنده تقویت کرد .یکی دیگر
از مس��ائلی که در این زمینه بسیار کمککننده بود،
مسئله «جوانبودن» رش��ته مالی است که بهموجب
این اتفاق ،محتوای علمی آن کمتر در دسترس است
و بهطور مداوم ،انگیزه «توس��عه محت��وای علمی» و

«تقوی��ت فعالی��ت علم��ی» در این رش��ته را در بنده
تشدید کرده است.
بر همین اس��اس ،به افراد مای��ل به فعالیت در
این حوزه چه توصیهای دارید؟
در ابت��دا توصیه بنده این اس��ت که ت�لاش کنند تا
تحصیل در این رش��ته را از مقطع کارشناسی آغاز کنند،
چراک��ه تجربه نش��ان داده اس��ت ،بعض ًا اف��رادی که از
رشتههای نامرتبط وارد حوزه مالی میشوند ،با روح این
رشتهاندکیفاصلهدارند.بهنظربنده،دردورهکارشناسی
بسیاریازکالبدهایذهنیدانشجویانتنظیممیشود
و اگر این رش��ته در همه مقاطع بهطور پیوسته ،تحصیل
شود،دانشجوبهترمیتواندبهروحرشتهوهمراهباابزارهای
آن مس��لطش��ود .پیش��نهاد دیگر بن��ده این اس��ت که
دانشجویانعزیزاززمانآغازتحصیالتخودتالشکنند
که بهوس��یله مشورت گرفتن از اس��اتید و بازیگران نظام
مالی،تصمیمخودرادررابطهبافعالیتاقتصادییاعلمی
دراینحوزهاتخاذکنند.درنظرداشتهباشیدکهاینحوزه
علمی ،از نظر میزان نیاز در بازار کار و نیز سطح درآمدی
جزو حوزههای سرآمد در رشتههای دانشگاهی است ،اما
الزماستکهنحوهمطالعهویادگیریدرآنهدفمندباشد.
برهمیناساس،اگردانشجوییتصمیمگرفتهاستکهبه
سمتادامهتحصیلوتدریسدردانشگاهبرود،خودرابه
ابزارهای الزم برای آن تجهیز کند و اگر هدف فردی ،ورود
به ب��ازار کار بعد از اتمام تحصیالت دوران کارشناس��ی،
کارشناسیارشدویادکتریاستنیزابزارهایمتناسببا
هرک��دام را برای خود فراه��م کند .این ابزاره��ا از طریق
نهادهای دانشگاهی و غیر دانشگاهی موجود در کشور،
دراختیارمتقاضیانقرارمیگیرد.یادمانباشدکهکشور
ما در حوزه مالی ،در زمینه نیروی دانشگاهی و همچنین
نیرویکار،ازنظرکمیبسیارفقیراست.
اگردراینحیطه،حرفناگفتهایداریدمیتوانید
بامخاطبهایماهنامهمطرحبفرمایید...
امیدوارماعضایهیئتعلمیفعالدرتمامدانشگاههای
کشور،زمانبیشتریرابهانجامفعالیتهایعلمیاختصاص
دهندوآندستازافرادیکهصرف ًافعالیتعلمیدارندنیز،
بابازیگراننظاممالیارتباطبیشتریبرقرارکنند.تحققاین
موضوع باعث میشود که دانشجویانی که در این حوزه در
حالیادگیریهستند،اینفرهنگرانیزفراگیرند.
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معرفی ماهنامه« بورس»

ناستکهدرحالحاضر،بامدیرمسئولیدکترمحمودگودرزیوسردبیریدکتر
ماهنامه«بورس»،نخستینرسانهبازارسرمایهباصاحبامتیازیشرکتبورساوراقبهادارتهرا 
علینمکیمنتشرمیشود.اینماهنامه،بارویکردیخبری،تحلیلیوآموزشی،سابقهایبیشاز ۲۴سالهدرحوزهانتشاراخباربازارسرمايهو اطالعاتوآماراقتصادیدارد.
اولین شماره از ماهنامه بورس متعلق به شهریورماه سال  1376میباشد و تا به حال  200شماره از آن توزیع شده است .این ماهنامه به طور تخصصی برای فعاالن
بازار سرمایه ،تمامی ارکان و ناشران بورسی ،کارگزاریها ،نهادهای مالی (تأمین سرمایهها ،مشاوران سرمایهگذاری ،سبدگردانها ،صندوقهای سرمایهگذاری)
و همچنین مراکز آموزشی بهخصوص دانشگاهها منتشر میگردد.
اقداماتوفعالیتها
امکاندسترسیازراهدورواستفادهآسانوسریعازاطالعاتمربوطبهحوزهمالی،از طریقارتقایبستر فضای مجازی و ارتقای تارنمای مجلهبهآدرسtsemag.ir؛
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معرفی فعاالن بازار سرمایه
انعکاس دیدگاه های تخصصی افراد فعال در بازار سرمایه در باب موضوعات روز این بازار؛
اطالعرسانیوگفتمانپیرامونبااهمیتترینتصمیماتاتخاذشدهدرحوزهبازارسرمایه؛
ارائه اطالعاتی در رابطه با تاالرهای بورس منطقهای در کشور؛
آشناییبابخشهایمختلفدرارکانبازارسرمایه.
اهداف و چشماندازها
اهداف و چشماندازهای اصلی این واحد به شرح ذیل است:
تمرکزبرالکترونیکیشدنماهنامه«بورس»،درراستایگسترشطیفمخاطبانبازارسرمایه؛
تقویتجایگاهموضوعآموزش،ازطریقمعرفیاساتیدفعالدرحوزهمالی؛
ترفیعجایگاهبازارسرمایه،ازطریقگفتگوباچهرههاوپیشکسوتهایمطرحداخلکشور؛
توسعه فرهنگسرمایهگذاریوارتقایسوادمالی،درگسترهیوسیعیازافرادجویایعلممالی.

نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران

77

معرفی فعاالن بازار سرمایه

معرفی تاالر بورس منطقهای هرمزگان
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معرفی فعاالن بازار سرمایه
ت��االر بورس منطقهای هرمزگان ،بهعنوان بیس��ت و یکمین بورس منطق��های در  22دیماه  1384افتتاح گردید و کار خود را از اواس��ط

بهمنماه همان س��ال آغاز نمود .تعداد  40کارگزاری در اس��تان هرمزگان (بهجز منطقه کیش) فعال میباشند ،از این تعداد  2کارگزاری
مفید و س��رمایهگذاری ملی بهعنوان تاالر اختصاصی و  8کارگ��زاری آگاه ،مهر اقتصاد ایرانیان ،بانک کش��اورزی ،اقتصاد بیدار ،مبین
سرمایه ،ایساتیس پویا ،حافظ و فارابی بهعنوان شعب فعالیت دارند.

همچنین کارگزاریهای نهایتنگر ،آتیه ،آگاه و س��رمایهگذاری ملی قش��م بهعنوان دفتر پذیرش و مابقی ازجمله کارگزاریهای بانک

پارس��یان ،بانک آینده ،بانک رفاه ،بانک سپه ،بانک ش��هر ،بانک صادرات ،سهم آش��نا و بانک کارآفرین نمایندگی بانکهای مختلف

میباشند .شرکتهای بورسی و فرابورسی استان (بهجز منطقه کیش) نیز شامل شرکتهای :پاالیش نفت بندرعباس ،خدمات دریایی

تاید واتر خاورمیانه ،سیمان هرمزگان ،فوالد هرمزگان ،فوالد کاوهجنوب کیش ،پاالیش نفت الوان و شرکت سرمایهگذاری سهام عدالت

هستند.

ارزش معامالت تاالر بورس هرمزگان

در تاالر بورس بندرعباس از ابتدای تأس��یس تا پایان سال  ،1400بیش از  16میلیارد سهم و حق تقدم به ارزشی بالغ بر  101هزار و 58

میلیارد ریال معامله ش��ده اس��ت که از این میزان 46 ،هزار و  613میلیارد ریال یعنی ،معادل  46درصد را خرید سهام و  54درصد دیگر

به ارزش  54هزار و  445میلیارد ریال را فروش س��هام به خود اختصاص داده اس��ت .از ابتدای تأس��یس تاالر بورس بندرعباس تا پایان

بهمنماه  ،1400تعداد  812هزار و  790کد معامالتیجدید صادر گردیده است.

همچنین در ای��ن مدت تعداد  22هزار و  647نفر ،معادل  114هزار و  239نفرس��اعت در انواع مختلف دورههای آموزش��ی ،بازدیدها،

همایشها و س��مینارهای تخصصی ،آموزش دیدهاند .از مهمترین همایشهای برگزارش��ده میتوان به همایش «روشهای نوین تأمین
س��رمایه بنگاههای اقتصادی» با حضور مدیران ،کارشناسان و فعاالن اقتصادی استان ،سمینار تخصصی «نقش بازار سرمایه و ابزارهای
نوین در تأمین مالی بنگاهها و شرکتها» با حضور مدیران و بنگاههای اقتصادی استان ،همایشهای مختلف در دانشگاهها و بانکهای
اس��تان و همایش «آش��نایی با بورس اوراق بهادار» ویژه مدیران عامل شرکتهای تعاونی روستایی سراسر اس��تان اشاره کرد .از ابتدای

تأس��یس تاکنون ،بیش از  14هزار فعالیت حقوقی درجهت رفع مشکالت سهامداران صورت گرفته است .فعالیتهای مستمر نظارت،
بازرسی و فناوری اطالعات نیز ازجمله فعالیتهای تاالر بورس هرمزگان در این مدت میباشد.
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به اطالع میرس��اند ماهنامه بورس متعلق به شركت بورس اوراق بهادار تهران ،با رویكرد خبری ،تحلیلی و
آموزشی ،سابقهای بیش از  24ساله در حوزه انتشار اخبار بازار سرمايه ،اطالعات و آمار اقتصادی دارد .این
ماهنامه بهطور تخصصی برای فعاالن بازار س��رمایه ،تمامی اركان و ناشران بورسی ،كارگزاریها ،نهادهای
مالی(تأمین سرمایهها ،مشاوران س��رمایهگذاری ،سبدگردانها ،صندوقهای سرمایهگذاری) و همچنين
مراكز آموزشی بهخصوص دانشگاهها منتشر میگردد.
بدینوسیلهازكلیهاساتید،پژوهشگران،مدیران،دانشجویانوعالقهمندانبهموضوعاتمرتبطبابازارسرمایه
دعوت میشود تا مقاالت و آثار پژوهشی خود را با محورهای پیشنهاد شده برای این ماهنامه ارسال نمایند.

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

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

مقاالت

محمود بهرامیان

مدیریت رفتاری سبد سهام

رئیس اداره امور کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

طی چند سال گذشته ،نظریه بازار س��رمایه دو پارادایم کام ً
ال متفاوت را پشت سر گذاشته و اکنون پارادایم سوم در حال ظهور

اس��ت .هر پارادایم ت�لاش میکند تا بتواند حرکات قیمتها در بازار را بهتر و کاملتر تش��ریح کن��د .پارادایم پرقدرت و در حال

گسترش اخیر که بر مبنای تحقیقاتجدید در زمینه مالی رفتاری شکل گرفته است ،ادعا میکند قادر است پیشنهادهای برتری برای
ِ
قیمت ناشی از خطاهای شناختی گسترده را مهار کنند.
سرمایهگذاران و مشاورانی ارائه دهد که امیدوارند انحرافات

از زم��ان وقوع رکود ب��زرگ ،بهعنوان عمیقتری��ن ،طوالنیترین و
اقتصادی س��ده بیس��تم ،تا حال حاضر ،در
گس��تردهترین بحران
ِ
مجموع سه پارادایم اصلی بر بازارهای مالی حاکم بوده و هریک از
آنها سعی کرده است به تبیین صحیح رفتار قیمتها در این بازارها
بپردازد .پارادایم اول در این فرآیند ،توس��ط گراهام و داد 1در سال
 ۱۹۳۴مطرح شد .آنها در کتابش��ان به نام «تحلیل اوراق بهادار»2
که اولین روش سیستماتیک برای تحلیل و سرمایهگذاری در اوراق
بهادار را ارائه داد ،ادعا کردند که دس��تیابی به یک سبد سهام برتر
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با اس��تفاده از تحلیل بنی��ادی دقیق و چند قان��ون تصمیمگیری
هیجانی
ساده ،امکانپذیر است .این قوانین بر مبنای اشتباهات
ِ
سهامداران شناخته میشوند .کتاب گراهام و داد در زمانی به چاپ
رسید که بحران مالی و رکود عمیق ،اقتصاد آمریکا را فراگرفته بود،
قیمت س��هام بهشدت افت کرده و بازار بس��یار ناپایدار بود .همین
موضوع باعث شد که کتاب مذکور بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد
و بسیار تأثیرگذار باشد.
ایده گراهام و داد حدود چهل س��ال بر بازار س��رمایه تسلط داشت

مقاالت
و پارادایم غالب بود تا اینکه نظریه مدرن س��بد س��هام 3در اواسط
ده��ه  ۱۹۷۰مطرح ش��د و بهط��ور روزافزونی مورد اس��تقبال قرار
گرف��ت .طرفداران این پارادایمجدید موافق بودند که بس��یاری از
س��رمایهگذاران هیجانی هستند ،اما عقیده داش��تند که بهاندازه
4
کافی نیز سرمایهگذاران منطقی وجود دارند تا فرصتهای آربیتراژ
را شناسایی و اس��تفاده کنند و در نتیجه اشتباهات قیمتی اصالح
ش��ود .بنابراین از دی��دگاه آنها ،قیمت س��هام از کارایی اطالعاتی
برخوردار بود .به این ترتیب ،دیگر نی��ازی به روش تحلیلی گراهام
و داد و ی��ا هر ن��وع روش تحلیلی دیگری احس��اس نمیش��د ،زیرا
کافی بود یک س��رمایهگذار بهسادگی سبد س��هامی شامل سهام
ش��رکتهای ش��اخصی خریداری و نگهداری کند تا به سوددهی
برس��د .تنها پس از چند سال ،انتشار یافتههای دو پژوهش ،نظریه
مدرن سبد سهام را با مش��کل روبرو کرد .تحقیقات باسو 5در سال
 ۱۹۷۷نشان داد س��هامی با نس��بت قیمت به درآمد ( )P/Eکمتر
در مقایسه با سهامی که از نس��بت باالی قیمت به درآمد برخوردار
هس��تند ،عملکرد بهتری دارن��د .همچنین بانز 6در س��ال ۱۹۸۱
نش��ان داد عملکرد سهام ش��رکتهای کوچک در مقایسه با سهام
شرکتهای بزرگ ،بهتر اس��ت .نظریه مدرن سبد سهام برای این
ناهنجاریها هیچ پاسخی نداشت .حامیان این پارادایم بهمنظور
حفظ مدل ،س��عی کردند این دو ناهنج��اری را توضیح دهند ،اما
واقعیت این بود که نظریه مذکور دوران افول خود را میگذراند .هر
روزه تحقیقات بیش��تری انجام و ناهنجاریها یکی پس از دیگری
آشکار میشد.
درحالیک��ه موافق��ان نظریه مدرن س��بد س��هام ب��ر مواضع خود
پافش��اری میکردند ،بهط��ور م��وازی و همزم��ان ،مجموعهای از
تحقیق��ات در رابطه با علوم رفتاری در ح��ال انجام بود تا چگونگی
تصمیمگیری افراد را بررس��ی و کاوش کنن��د .نتایج این تحقیقات
حاک��ی از آن بود ک��ه احساس��ات و هیجانات ب��ر تصمیمگیریها
تأثیرگذار هستند .بهدلیل مشکالت متعددی که پیشروی نظریه
مدرن سبد سهام قرار داش��ت و آگاهیهای روزافزونی که از نتایج
پربار علوم رفتاری حاصل ش��د ،محبوبیت این نظریه رو به کاهش
گذاشت و زمینه برای ظهور پارادایم مالی رفتاری فراهم شد.
مدیریت رفتاری سبد سهام
موفقیت در س��رمایهگذاری بهطور احساسی بس��یار دشوار است.
موفقیت معم��و ً
ال به انتظار برای دس��تیابی به نتای��ج بلندمدتتر
نیاز دارد ،درحالیکه ارزش سبد س��هام بهشدت تنزل کرده است
و قیمتها ش��دیداً پرنوسان هس��تند .بهطور کلی ،باید متفاوت با
تودههای سرمایهگذاران عمل کرد .برای موفقیت در سرمایهگذاری،

باید هوش��یارانه تصمیمگیری کرد و از احساس��ات درونی و ذاتی
چشمپوشی و بر تحلیلهای متفکرانه و دقیق تمرکز نمود .پایبند
بودن ب��ه این چارچوب درجهان��ی که هر روزه تح��ت تأثیر اخبار و
اطالعاتاس��ت،موضوعیپرچالشمیباش��د.
مدیری��ت رفتاری س��بد س��هام 7مفهوم��ی گس��تردهتر از پارادایم
مالی رفتاری اس��ت .فرض کنید بیشتر س��رمایهگذاران بر اساس
احساس��ات و اکتش��افات میانبر تصمیمگی��ری میکنند .به این
ترتیب ،فعاالن بازار س��رمایه به دو گروه تقسیم میشوند:جمعیت
(تودههای) هیجانی 8و سرمایهگذارانِ متکی به دادههای رفتاری.9
جمعی��ت (تودههای) هیجانی ش��امل س��رمایهگذارانی هس��تند
که بر اس��اس م��دارک غیرقابلاتکای حس��ی و عکسالعملهای
هیجانی به رویدادها ،تصمیمگیری میکنند .فرآیند تکامل انسان،
خصوصیات زیانگریزی کوتاهمدت و اعتبار اجتماعی را در نهاد ما
ِ
عملکردجمعیت
جای داده و این خصوصیات است که عامل اصلی
هیجانی امروز را شکل داده است.
مبنای تصمیمگیری س��رمایهگذاران هیجانی همان ایدهای است
که کانمن 10در س��ال  ۲۰۱۱از آن بهعنوان سیس��تم تفکری نوع
یک یاد میکند :خودکار ،زیانگریز و س��ریع ،ب��ا تالش اندک و یا
بدون تالش و بدون هرگونه حس کنترل اختیاری .از س��وی دیگر،
سرمایهگذارانِ متکی به دادههای رفتاری ،تحلیلهای گسترده از
اطالعات موجود را مبنای تصمیمات خود قرار میدهند که کانمن
آن را سیستم تفکری نوع دو نامیده است :پرتالش ،دقیق و پیچیده.
مدیریت رفتاری سبد س��هام بر پایه تعامل پویای بین این دو گروه
سرمایهگذار شکل گرفته است.
مدیریترفتاریسبدسهامجایگزینیبراینظریهمدرنسبدسهام
نظری��ه مدرن س��بد س��هام مط��رح میکند ک��ه حتی اگ��ر تعداد
سرمایهگذاران هیجانی زیاد باشد ،سرمایهگذاران منطقی بهسرعت
از فرصتهای آربیتراژ حاصل از انحرافات قیمت استفاده میکنند
و بازار را به تعادل میرس��انند .این س��خن چنی��ن القا میکند که
قیمته��ا کام ً
ال منعکسکننده تمام اطالعات مرتبط هس��تند .به
عبارت دیگر ،سرمایهگذاری فعال با فقدان بازدههای بیشازانتظار
س��هام دنبالهر ِو ش��اخص ،برتری کاملی
روبرو خواهد ش��د و سبد
ِ
نسبت به همتایان خود که بهطور فعاالنه مدیریت میشوند ،خواهد
داش��ت .در نهایت اینکه نظریه مدرن سبد س��هام بر فرآیند تعیین
قیمت مالی تسلط دارد.
اما اگر س��رمایهگذاران هیجانی تعیینکننده باش��ند ،چه خواهد
ش��د؟ در این صورت ،انحرافات قیمت معمول هستند و میتوان با
کمک این انحرافات ،سبد سهامی را تشکیل داد که نسبت به سبد
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران

83

مقاالت
سهام شاخصی ،برتری و اولویت داشته باشد .آنگاه مدیریت فعال
ِ
فرصت خواهد داشت بازدههای باالتری کسب کند .تأثیرات هیجان
در گوشه گوشهی بازار سرمایه قابلمشاهده خواهد بود و مدیریت
س��رمایهگذاری سبد س��هام باید این موضوع را در محاسبات خود
لحاظ کند .در تأیید این موضوع کهجمعیت (تودههای) هیجانی در
قیمتگذاری و نوسانات بازار نقش اصلی را بازی میکنند ،مدارک
کافی وجود دارد .این تودههای (سرمایهگذاران) هیجانی قیمتها
را ب��ر مبنای آخری��ن س��ناریوی خوشبینانه و ی��ا بدبینانه هدایت
میکنند .ب��دون هزینه بودن معامالت س��هام (بهط��ور تقریبی)،
حرکت سهام را به سمت یکی از این س��ناریوها تقویت میکند .به
نظر میرس��د که الگوی بازار این چنین اس��ت« :آنچه ارزش انجام
دادن دارد ،ارزش افراط نیز دارد».
سرمایهگذاران منطقی (متکی به دادههای رفتاری) در مواجهه با
ِ
جهت سرمایهگذاران (تودههای)
انحرافات حاصله از حرکت خالف
هیجانی ،واکنش نشان میدهند ،اما نفوذ و تأثیرگذاری کافی برای
بازگرداندن قیمتها به مس��یر خود را ندارند .در نتیجه ،انحرافات
قیم��ت ،قابلاندازهگی��ری و ماندگار هس��تند .ازآنجاک��ه بازار در
نهایت ،بهط��ور منطقی و یا با تغییر نظر س��رمایهگذاران هیجانی،
خود را اص�لاح میکند ،لذا س��رمایهگذاران منطقی قادر خواهند
بود با بهرهمندی از مزیت انحراف قیمت ،سبد سهام خود را تشکیل
دهند.
رویدادهایی که موجب واکنش تودهی س��رمایهگذاران میشوند،
عمری کوتاه اما پیامدهای احساس��ی بلندمدتی دارند .در نتیجه،
انحراف��ات قیمت فرصتی برای س��رمایهگذاران منطقی (متکی به
دادههای رفتاری) فراهم میکند تا س��بد س��هام خود را تش��کیل
س��هام
دهند و از مزایای این فرصت اس��تفاده کنند .اگرچه س��بد
ِ
س��رمایهگذارانِ متکی به دادههای رفتاری عملکرد بهتری خواهد
داشت ،تشکیل چنین سبد سهامی بهطور احساسی بسیار دشوار
فجهت تودهها
خواهد بود ،زیرا این سرمایهگذاران باید همواره خال 
حرکت کنند .نیاز به اعتبار اجتماعی ،برای بیشتر سرمایهگذاران
همانند یک مانع قدرتمند عمل میکند .با توجه به دشواری اصالح
رفت��اری ،این موقعی��ت در آینده نزدی��ک تغییر نخواه��د کرد ،لذا
مدیریت رفتاری سبد سهام ادعا میکند که سرمایهگذارانِ متکی
به دادههای رفتاری به اس��تفاده از مزایای مرتبط با سرمایهگذاران
تودهای ادامه خواهند داد.
مشاهدهجهان از منظر مدیریت رفتاری سبد سهام ،نشان میدهد
تصمیمات توس��ط خب��رگان بازار و اغل��ب بر مبن��ای تحلیلهای
احساسی معیوب گرفته میشود .اینگونه به نظر میرسد که آنچه
ِ
بهعنوان تحلیلهای حرفهای بر مبنای نظریه مدرن س��بد سهام و
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راستیآزمایی ارائه میشود ،در حقیقت راهی برای منطقی کردن
تصمیمگیریهای هیجانی است.
اصلاولیه:سرمایهگذارانهیجانیبرقیمتگذاریمسلطهستند.
نظریه رفتاری س��بد سهام معتقد است که سرمایهگذاران هیجانی
معمو ً
ال بر فرآیند قیمتگذاری تسلط دارند .این بدان معناست که
قیمتها بهندرت منعکسکننده ارزش ذاتی س��هام هس��تند و در
س��طح کل بازار ،انحرافات قیمت در واقع قانون هستند نه استثنا.
برای بسیاری از فعاالن بازار سرمایه این اصل غیرقابلبحث است.
بینظمی ذاتی بازار س��هام نش��ان میدهد عالئ��م بیرونی اندکی
برای اثب��ات عقالنیت بازار وجود دارد .قیمتها بر اس��اس آخرین
رویدادها و یا شایعات ،دامنه نوسانات وسیعی دارند .برای بسیاری
از س��رمایهگذاران ،این مناقشه که قیمتها بهطور هیجانی تعیین
شوند ،استوار اس��ت که البته بر اساس تجربیات شخصی خود آنها
شکل گرفته اس��ت ،اما ضرورت دارد اطالعات قیمت سهام بررسی
و آزموده ش��ود تا میزان اهمیت هیجانات در فرآیند کش��ف قیمت
مشخص گردد.
م��دارک قابلتوجهی وجود دارد که نش��ان میدهد قیمت س��هام
توسط تحلیلگران بنیادی هدایت نمیشود و این ،هیجانات است
11
که نقش اصلی را در قیمتگذاری س��هام بازی میکند .ش��یلر
( )1981تأکید میکند که عوامل هیجانی موجب افزایش نوسانات
قیمت بازار میش��وند؛ موضوعی که از آن زمان باعث ش��کلگیری
بحثهای زیادی ش��ده اس��ت .با این حال ،بعد از بیس��ت س��ال
تالشهای عملی برای تبیین علل نوسانات بیشازحد و تأیید تأثیر
بازار ،ش��یلر ( )2003موضع خود را چنین بیان میکند:
پس از همه تالشها برای تعریف نظری��ه کارایی بازار ،هنوز دالیل
متعددی ب��رای این ایده وج��ود دارد که هرچند ب��ازار بهطور کلی
خالی از عقالنیت نیست ،اما همچنان قیمتها انحرافات بااهمیتی
دارند .مدل کارایی بازار س��هام در هیچی��ک از تحقیقات مرتبط با
بازار س��رمایه تأیید نشده است .این واقعیت که اختالالت بیشتر از
اصول و بنیادها بر حرکت قیمت بازار حاکم اس��ت ،مدرکی واضح
است که نشان میدهد انبوهجمعیت بر فرآیند قیمتگذاری سهام
تسلط دارند.
12
موضوعی که به معمای صرف سهام معروف است ،مثال دیگری
در این مورد میباشد .تحقیقات در این رابطه نشان داد هیجانات
نق��ش اصلی را در این بازی ایفا میکند .صرف ریس��ک س��هام در
بلندمدت ارتباط نزدیکی با ریس��ک بنیادی بلندمدت دارد .صرف
ریسک سهام که معمو ً
ال بهعنوان بازده حقوق صاحبان سهام منهای
بازده اس��ناد خزانه (بازده بدونریسک) تعریف میشود ،در ایاالت

مقاالت
متحده آمری��کا بین  5تا  8درصد تخمین زده میش��ود .این صرف
قرار است منعکسکننده ریسک نسبی س��هام در مقایسه با اوراق
دولتی بدونریس��ک باش��د .با این حال ،معمای مذکور به
بهادار
ِ
این دلیل بهوجود میآید که این درصد غیرمنتظرهی زیاد حکایت
غیرمنطقی ریس��کگریزی در میان سرمایهگذاران
از س��طح باال و
ِ
13
دارد .مهرا و پرسکات ( ۱۹۷۵تا  )۲۰۰۳گزارش دادند که در بازار
سهام آمریکا ،میانگین صرف ریسک از سال  1870به بعد ،حدود
 ۷درصد س��االنه بوده اس��ت .آنها ادعا کردند که این صرف ریسک
بسیار زیاد است و نسبت به ریس��ک بنیادی بازار ،ضریب دو یا سه
دارد .به همین دلیل ،واژه معمای صرف سهام را مطرح کردند .طی
سی سال اخیر ،تالشهای زیادی شدهاست تا توضیح قابلقبولی
برای این معما ارائه گردد ،اما موفقیت اندکی حاصل شده است .با
این حال ،بنارتزی و تالر 14یک توضیح برای این معما ارائه دادند:
معمای صرف س��هام به ای��ن حقیقت عملی اش��اره میکند که در
طول این قرن ،سهام عملکرد بهتری با حاشیه سود شگفتانگیزی
داش��تهاند .ما بر مبن��ای دو مفهوم رفتاری ،یک ش��رحجدید ارائه
میدهیم .نخس��ت ،س��هامدارانی که بس��یاری از آنه��ا زیانگریز
هس��تند ،به این معنا که به زیان بیشتر از س��ود حساس هستند و
واکنش نشان میدهند .در این سرمایهگذاران ،ترس زیان بیشتر از
شوق سود است .دوم ،سرمایهگذاران بلندمدتی هستند که بهطور
منظم سبد سهام خود را ارزیابی میکنند .این ترکیب را زیانگریزی
نزدیکبینی 15ترجمه میکنیم .با کمک شبیهسازی ،دریافتیم که
اگر سرمایهگذاران س��بد سهام خود را ساالنه ارزیابی کنند ،اندازه
صرف سهام با پارامترهای پیشبینیشده نظریه دورنما 16مطابقت
خواهد داشت.
س��هام مشاهدهش��ده بیش��تر نتیجهی
در واق��ع 7 ،درصد صرف
ِ
زیانگری��زی کوتاهمدت و روشهای س��رمایهگذار ب��رای ارزیابی
ساالنهی پرتفوی خود است تا اینکه نتیجهی ریسک بنیادی باشد.
با مقایسهی تحقیقات ش��یلر و تحلیل بنارتزی و تالر ،به این نتیجه
منطقی میرس��یم که هر دو موضوعِ نوس��انات بازار س��هام و بازده
بلندمدت توسط سرمایهگذاران هیجانی تعیین میشوند.
بیاثر بودن آربیتراژ
تفاوت کلیدی بین مدیریت رفتاری سبد سهام و نظریه مدرن سبد
سهام ،در وس��عت و میزان تأثیرگذاری آربیتراژ در حذف انحرافات
قیمت سهام اس��ت .تحقیقات چهل س��ال اخیر نشان داده است
آربیتراژ قادر به حذف انحرافات قیمت نیست .دالیل آن عبارتند از:
مشکالت شناسایی فرصتهای آربیتراژ ،هزینه و ریسک آربیتراژ و
تع��داد محدود فعاالن بازار که تمایل به اس��تفاده از آربیتراژ دارند.

نتایج تحقیقات اخیر کورنل )2011( 17دلس��ردکننده بود و نشان
داد هم از سوی صندوقهای سرمایهگذاری مشترک و هم از سوی
تحلیلگران ،در حرکت قیمتها بهجای تضعیف احساسات ،تمایل
به تش��دید احساس��ات وجود دارد ،همانطورکه از سرمایهگذاران
ظاهراً منطق��ی انتظار میرود .به عبارت دیگر ،متخصصان نهادی
بیش��تر تمایل دارن��د بهجای س��رمایهگذاران منطق��ی (متکی به
اطالعات آم��اری) ،به س��رمایهگذاران هیجان��ی بپیوندند .به نظر
میرسد که آربیتراژ نقش کوچکی در قیمتگذاری سهام دارد .در
واقع ،احساسات بر آربیتراژ غلبه میکند.
به این تفسیر از شفرین 18توجه کنید:
امور مال��ی در میان ی��ک چارچوب تغیی��ر پارادای��م ،یعنی از یک
ِ
ِ
چارچ��وب مبتنی بر
چارچ��وب مبتن��ی ب��ر نئوکالس��یک به ی��ک

روانش��ناختی ،قرار دارد .مالی رفت��اری کاربرد روانشناس��ی در
تصمیمگیری مال��ی و بازارهای مالی اس��ت .رفت��اری کردن امور
مالی ،فرآین��دجایگزینی فرضیه نئوکالس��یک با همت��ای رفتاری
آن اس��ت .آینده امور مالی ،مفروض��ات واقعبینانهی مالی رفتاری
و تحلی��ل دقیق مالی کالس��یک را ترکیب خواهد ک��رد .بنابراین،
اصل اولیه -اینکه سرمایهگذاران احساسی و تودههای هیجانی بر
قیمتگذاری تس��لط دارند -اولین گام منطقی در ساخت و فرآیند
تصمیمگیریمؤثرازس��رمایهگذاریاس��ت.
اصل دوم :س�رمایهگذاران منطقی (متک�ی به دادههای
رفتاری) بازده باالتری کسب میکنند.
همانطورکه در باال بحث شد ،تودههای (سرمایهگذاران) هیجانی
بر قیمتگذاری مس��لط هس��تند .اینگون��ه به نظر میرس��د که
سرمایهگذارانِ متکی به دادههای رفتاری با اتخاذ موقعیتی متفاوت
ب��ا تودههای هیجان��ی ،بازده باالتری کس��ب میکنند ،ام��ا لزوم ًا
اینطور نیست .بدون شک ،احساسات و هیجانات ،نوسانات بازار
را افزایش میدهند ،اما تحریفهای حاصل ممکن است تصادفی
و غیرقابلپیشبینی باش��ند و بهرهگیری از آنها را دش��وار و یا حتی
غیرممک��ن کنند .بنابراین ،فراتر از اثبات اینکه احساس��ات باعث
افزایش قیمتها میشود ،الزم است نشان داده شود که انحرافات
حاصلشده ،قابلاندازهگیری و پایدار هستند.
ادبیات مالی رفتاری مملو از نمونههایی از انحرافات قابلاندازهگیری
قیمت سهام است .به نظر میرسد ایجاد یک سبد سهام برتر آسان
باشد ،اما انجام این کار بهمعنای قرار گرفتن در موقعیتی در مقابل
تودهها اس��ت .نیاز قدرتمند به اعتبار اجتماعی همانند یک عامل
بازدارنده پرقدرت برای بسیاری از سرمایهگذاران عمل نموده و آنها
را از چنین رویک��ردی منصرف میکند .ترک تبعی��ت از تودههای
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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مقاالت
هیجانی و تبدیل ش��دن به یک س��رمایهگذا ِر متک��ی به دادههای
رفتاری س��خت اس��ت .اگرچه به نظر میرس��د انحراف��ات قیمت
قابلاندازهگیری و پایدار است ،س��اختن سبد سهامی که سودآور
باشد ،از نظر احساسی چالشبرانگیز است.
برای نش��ان دادن اینکه امکان کس��ب بازدهی باالت��ر وجود دارد،
تحقیقات در مورد صندوقهای س��رمایهگذاری مشترک در سهام
فعال را در نظر بگیرید .بهدلیل در دسترس بودن دادههای گسترده
در دورههای زمانی طوالنی ،بیشترین مطالعهها در حوزه مالی روی
این گروه انجام میگیرد .در این مطالعات ،ویژگیها و داراییهای
صندوقهای فردی بررس��ی و تأیید ش��د که تعداد قابلتوجهی از
صندوقها مانند سهام برترشان ،عملکرد بهتری داشتند .تحقیقات
دیگری نشان میدهد مدیران واقع ًا فعال میتوانند بازدهی باالتری
کسب کنند.
کوهن منبع این بازدهها را کشف کرد ،اما منطقی است حدس بزنیم
که قسمت بیشتر بازده نتیجهی سرمایهگذاری بر مبنای دادههای
رفتاری اس��ت« .اتخ��اذ موقعیتی متفاوت با تودهه��ا» ،این حدس
میتواند نش��ان دهد توانایی تیم س��رمایهگذاری برایجمعآوری
اطالعات برتر در مورد س��هامی که در آن سرمایهگذاری میکنند،
اهمیت کمتری دارد .گرهگش��ایی از این دو عامل دشوار است .در
حال حاضر ،ما با این فرض باقی ماندهایم که قیمتهای هیجانی
مهمترین منبع بازده اضافی برای مدیران صندوقها هستند.
آشتی دو جریان :تحقیق در مورد مهارت جمعآوری سهام
یک��ی از نتای��ج شناختهش��دهی ای��ن تحقیق��ات ای��ن اس��ت که
صندوقهای سرمایهگذاری مشترک در سهام ،بازدهی کمتر یا در
بهترین حالت برابر با بازده شاخص ،کسب کردهاند .به این معنا که
میانگین آلفای یک صندوق ،صفر یا منفی اس��ت .میتوان چنین
نتیجه گرفت که مدیران صندوقهای س��هام فاقد مهارت انتخاب
سهام هستند ،دقیق ًا برعکس شواهدی که در باال ارائه شد.
میتوان اینگونه استنباط نمود که س��رمایهگذاران حرفهای مانند
صندوقهایسرمایهگذاریمشترکومدیراننهادی،سرمایهگذاران
منطقی متکی به دادههای رفتاری هستند .در واقع ،تحلیلگران در
ِ
چنین سازمانهایی اغلب از همین گروه هستند .اما هرچه رتبه فرد
در س��ازمان باالتر میرود و صندوق بزرگتر میشود ،بیشتر شبیه و
پیرو تودههای هیجانی میشود .این به آن دلیل است که برای رشد
های تحت مدیریت ،صندوق باید س��رمایهگذاران عاطفی را
دارایی ِ
جذب و حفظ کند که این بهمعنای رسیدگی به احساسات مشتری و
در نظر گرفتن یکی از ویژگیهای تودههای هیجانی است .با افزایش
اندازه ،صندوق بهطور فزایندهای به تودههای س��رمایهگذار متمایل
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میشود ،زیراجذب و حفظ مشتریان با سرمایهگذاری در سهامی که
مشتری از نظر عاطفی به آن وابسته است ،آسانتر است .یک صندوق
همچنین ممکن است از شاخص تقلید کند تا در آلفای گذشته باقی
بماندو از تغییر سبکو خطایردیابیجلوگیری کند .هر یک از اینها
نشاندهندهراهمتفاوتیبرایتأمیناحساساتسرمایهگذاراناست.
اصلسوم:ریسکسرمایهگذاری،احتمالعملکردضعیفاست.
معیارهای��ی ک��ه صنع��ت س��رمایهگذاری ب��رای گرفتن ریس��ک
س��رمایهگذاری اس��تفاده میکند ،عمدت�� ًا معیاره��ای مبتنی بر
احساس��ات هس��تند .برای مقابله با آنچه واقع ًا مهم اس��ت ،بیایید
ریسک س��رمایهگذاری را بهعنوان احتمال عملکرد ضعیف دوباره
تعریف کنیم .اندازهگیری ریسک سرمایهگذاری بهعنوان احتمال
عملک��رد ضعی��ف،جذابیت ش��هودی دارد .این معیار ریس��ک در
تعدادی از صنایع اس��تفاده میش��ود .ریس��ک عملک��رد ضعیف،
احتمال عدم عملکرد یکجزء ،واحد یا س��رویس اس��ت .طبق این
معیارهای ریسک ،بالیای طبیعی و انسانی توصیف میشوند .در
ه��ر موقعیتی ،تمرکز بر احتمال وقوع نتایج نهایی مختلف اس��ت.
بهطور کلی ،مس��یر رس��یدن به نتیجه از اهمیت کمتری برخوردار
است و تأثیر کمی بر اندازهگیری ریسک دارد.
بحث پیش��ین در مورد نوس��انات بازار س��هام و این استدالل را که
بیشتر نوسانات ناشی از واکنشجمعیت به اطالعات است ،به یاد
داشته باشیم .همچنین ،در نظر داشته باشیم که تقریب ًا هیچ یک از
نوسانات را نمیتوان با تغییر در پایههای اقتصادی اساسی در بازار
و سطوح فردی توضیح داد .نوس��انات ،احساسات را اندازهگیری
میکند و نه لزوم ًا ریس��ک س��رمایهگذاری را و این در مورد س��ایر
معیارهای ریسک نیز صادق است.
اما متأس��فانه در صنعت س��رمایهگذاری ،نوس��انات بهعنوان یک
معیار ریسک پذیرفته شده است .تمرکز بر نوسانات باعث میشود
ب��دون توجه به نتیج��ه نهایی ،روندی نرمتر و با ریس��ک کمتر را در
نظر بگیریم .ای��ن به آن دلیل اتفاق میافتد که صنعت به اش��تباه
سبدهایی از س��ها م میسازد که نوس��انات کوتاهمدت را نسبت به
بازده بلندمدت به حداقل میرس��اند و احساسات را در قلب فرآیند
ساخت س��بد س��هام بلندمدت قرار میدهد .این رویکرد بهدلیل
مش��روعیت بخش��یدن به واکنش احساس��ی س��رمایهگذاران به
نوسانات کوتاهمدت ،محبوب است.
بنابراین ،ریس��ک و نوس��ان اغلب بهعنوان معیارهایجایگزین در
نظر گرفته میش��وند .با این حال ،تمرکز بر نوس��انات کوتاهمدت
در زمان ایجاد س��بد س��هام بلندم��دت میتواند افزایش ریس��ک
س��رمایهگذاری را در پی داشته باش��د .ازآنجاکه ریسک ،احتمال

مقاالت
کمکاری اس��ت ،تمرکز ب��ر نوس��انات کوتاهمدت اغل��ب منجر به
سرمایهگذاری در بازارهایی با بازده موردانتظار پایینتر میشود و
تأثیر کمی بر نوسانات بلندمدت دارد .بازده موردانتظار کمت ِر سبد
سهام در تالش برای کاهش نوسانات کوتاهمدت ،احتمال عملکرد
ضعی��ف را افزای��ش میدهد که بهمعنای افزایش ریس��ک اس��ت.
بهعنوان مثال ،مقایسه بازده سهام و اوراق قرضه بلندمدت را در نظر
بگیرید .سهام بهطور چشمگیری در بلندمدت عملکرد بهتری دارند.
سرمایهگذاری در اوراق قرضه بهجای سهام ،بیثباتی کوتاهمدت را
به بهای از دست دادن ثروت بلندمدت ،کاهش میدهد.
این اصل که ریسک بهجای نوس��ان ،در حقیقت احتمال عملکرد
ضعیف است ،س��ختترین اصل برای سرمایهگذاران است .اولین
قدم این است که عوامل و معیارها آنطورکه هستند ،نامیده شوند نه
اینکه به همه چیز برچسب ریسک زده شود .همچنین ،باید بخشی
که واقع ًا احساسی است ،شناسایی وجدا شود.
نتیجهگیری
مدیری��ت رفتاری س��بد س��هام یک مدل پیش��نهادی اس��ت که بر
جنبههای رفتاری بازاره��ای مالی تمرکز میکن��د و در تالش برای
بهبود تصمیمگیری سرمایهگذاری است .اولین اصل اساسی در این
نوع مدیریت سبد سهام این اس��ت که تودههای هیجانی بر تعیین
قیمتها و نوسانات تسلط دارند و عوامل بنیادی تنها نقش کوچکی
را ایفا میکنند .این بدان معنا است که غالب ًا قیمتها بهجای ارزش
اساس��ی ،احساس��ات را منعکس میکنند که نتیجهای از شکست
آربیتراژ در حفظ قیمتها با اصول بنیادی است .در نتیجه ،انحرافات
قیمت یک قاعده است و نه استثنا و این امکان را برای سرمایهگذاران
منطقی که بهعنوان س��رمایهگذارانِ متکی به دادههای رفتاری نیز
شناخته میشوند ،فراهم میکند تا سبد سهام برتر تشکیل دهند.
این دومین اصل اساسی در مدیریت رفتاری سبد سهام است.
س��ومین اصل اساس��ی در مدیریت رفتاری سبد س��هام این است
که ریس��ک ،احتمال کمبازدهی را تعریف میکند و برای یک افق
زمانی طوالنی ،ریسک سبد س��هام و نوسانات آن مترادف یکدیگر
نیستند .در دس��تیابی به اهداف مالی کوتاهمدت ،نوسانات عامل
مهمی در ریس��ک س��رمایهگذاری اس��ت .با این حال ،نوس��انات
نقش بسیار کمتری در ساختن سبد سهام بلندمدت ایفا میکند.
س��رمایهگذاران با تمرکز بر نوس��انات کوتاهمدت هنگام س��اختن
پرتفوی بلندمدت ،احساسات را به فرآیند تشکیل سبد سهام تزریق
میکنند .مهم اس��ت که بین احساس��ات و ریسک سرمایهگذاری
تمایز قائل ش��ویم تا بتوان بهترین تصمیم را گرفت.
نکته اصلی این اس��ت که ساختن سبد سرمایهگذاری موفق ،ساده

اما از نظر احساس��ی دش��وار اس��ت .تصمیمگیری بر اساس رفتار
تودهها باعث ایجاد انحرافات احساس��ی قیمت میش��ود و نادیده
گرفتن نوسانات کوتاهمدت در هنگام ایجاد سبد سهام بلندمدت،
چالشهای مهمیرابرای متخصصانسرمایهگذاری ایجاد میکند.
دلیل این موضوع آن اس��ت ک��ه چنین رویکردی هم��واره برخالف
جمعیتاست؛درنتیجه،مشتریانواعتباراجتماعیازدستمیرود
قوی مرتبط با نوسانات قیمتها
و موجب میشود که آنها احساسات ِ
را کنار بگذارند.
بنابراین ،کاهش تأثیر احساسات مشتری ضروری است .مشاوران
و مدیران س��رمایهگذاری باید چنین مهارتهایی را توسعه دهند.
هدف این است که نسبت به واکنشهای عاطفی مشتریان حساس
باشیم و در عین حال ،آسیب به سبد سهام آنها را به حداقل برسانیم.
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پولِ در حاشیه :از تجربیات سیاسی تاجوامع بدون پول نقد
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دربخشاولمقاله«پولِ درحاشیه:ازتجربیاتسیاسیتاجوامعبدونپولنقد»ازمجموعهمقاالت«بیتکوینوفراترازآن-رمزارزها،بالکچینوحاکمیت
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سیستمبانکیمورداستفادهدرحالحاضربیانشد.دربخشدومازاینمقاله،بهتکاملبازیپولبیتکوینومراحلپذیرشآنپرداختهمیشود.

تکامل بازی پول بیتکوین
در ای��ن بخش ،توس��عه بازی پ��ول بیتکوین را بررس��ی میکنیم تا
متوجه ش��ویم چگونه این رمزارز با وجود عدم برخورداری از حمایت
نهادهای فراگیر یا پش��توانه سیاس��ی ،میتواند بر ب��ازی پولی غلبه
کند .همچنین ،به این موضوع پی خواهیم برد که چگونه بیتکوین
در ش��رایط طبیعی عمل میکند .برای درک این معما و نتیجهگیری
بیشتر درباره پیامدهای بازی پول بیتکوین در آینده و تأثیر آن بر بازی
پول غالب ،مطالب منتشرش��ده در روزنامهها ،ژورنالها و همچنین
نشریات بانکهای مرکزی و سازمانهای دولتی ایاالت متحده آمریکا
و اروپا و نیز تحقیقات سایر پژوهشگران در زمینه نوظهور بیتکوین را
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بررسی میکنیم .برای شناخت مراحل تکامل بازی پول بیتکوین،
به بررسی سه مرحله میپردازیم:
مرحله اول :رویارویی اولیه
مرحله دوم :ادغام افقی
مرحله سوم :ادغام عمودی احتمالی
این مراحل ممکن است همپوشانی داشته و بازیگران یک مرحله در
سایر مراحل نیز نقش داشته باشند ،با این حال توسعه در هر مرحله
را میتوان با نسبت دادن آن به تعامل با مجموعه خاصی از بازیگران
اصلی مش��خص کرد .این بازیگران ،ابعاد تعیینکننده توسعه بازی
پول بیتکوین را شکل میدهند.

مقاالت
مرحله رویارویی اولیه ( 2009تا )2014
معرفی یک بازیجدید پول کار آس��انی نیس��ت ،زی��را طرفداران آن
با مش��کل اساس��یجلب اعتماد در یک بازار دوطرفهی متش��کل از
بازرگانان و مشتریان روبرو هستند .برای هر دو طرف ،یک بازیجدید
پول زمانیجذاب میش��ود که طرف معامله آنها به این بازی بپیوندد
و بالعکس .با این وجود ،توس��عهدهندگان بیتکوین از بحران مالی
س��ال  2008برای ترویج یک بازیجایگزین پول استفاده کردند که
ظاهراً در آن ،از مداخله سیاسی و سوءاستفاده دولتها و بانکهای
مرکزی خبری نیس��ت .با ای��ن ح��ال ،بارزترین دلیل توس��عه اولیه
بیتکوین،جامه عمل پوش��انیدن به ایده پولِ ب��دون تابعیت 1بوده
است .این ایده متناس��ب با اعتقادات سیاسی دیرینه و دیدگاههای
2
آزادیخواهانه میباشد .این فناوری همچنین رؤیاهای سایفرپانک
مبنی بر ورود مس��تقیم پول نقد به عصر دیجیت��ال را برآورد میکند.
بیتکوین بهمعنای واقعی کلمه ،بهعنوان پیش��نهاد یک ش��خص به
ش��خص دیگر آغاز شد و برای اولین بار کسی یا گروهی با نام مستعار
ساتوش��ی ناکاموتو آن را پیش��نهاد کرد و هال فینی 3این پیشنهاد را
بهعنوان یک تجربه پولی ،مورد آزمون قرار داد.
تالش برای ایجاد پول بر اساس روشهای رمزنگاریشده ،بیسابقه
نیس��ت .بازیهای پول دیگری نیز مبتنی بر رمزنگاری وجود داشته
است ،مانند دیجیکش 4که دارای ثبات نبود و بهدلیل اینکه نتوانست
جای خ��ود را در می��ان مصرفکنندگان ب��از کند و به ی��ک پذیرش
حداقلی اولیه برسد ،شکست خورد .جامعه با مفهوم رمزنگاری برای
جنبشهای سیاس��ی ،غریبه نبود .تالش برای ایج��اد رمزنگاری در
جامعه مدنی ،درگیریهای سیاسی شدیدی ازجمله درخواستهای
مکرر نهادهای سیاسی برای منع رمزگذاری امن برای غیرنظامیان را
5
ایجاد کرده است .برخی از طرفداران اولیه بیتکوین مانند راجر ور
و راس اولبریکت 6بس��یار تحت تأثیر ایدههای سیاسی ایجادجامعه
آنارشیس��تی 7که فقط توسط بازار س��ازماندهی میشود و هدف آن
دور زدن دولتها میباش��د ،بودند و به همین دلیل ،شیفته ارزهای
رمزنگاریش��ده گردیدند .چنین مدینه فاضلهی تکنولوژیکی اغلب
به ایدئولوژی کالیفرنیا 8شهرت یافته است .در مرحله اولیه ،تأسیس
بیتکوین یک پ��روژهی منبعباز بود که توس��عه آن مس��تلزم روحیه
مش��ارکتجمعی بود .هیچ چی��زی برای خرید ب��ا بیتکوین وجود
نداشت و بهس��ختی یک مبادله عملیاتی میش��د و بیشتر بهعنوان
کالهبرداری و یک ارز موقتی به آن نگریس��ته میشد .همانطورکه
خالق همچنان ناش��ناختهی آن ،ساتوش��ی ناکاموتو ،گفته اس��ت
کاربران تنها درصورتی بیتکوین دریافت میکنند که آن را بپذیرند
و در توسعه آن نقش داشته باشند.
این در حالی اس��تکه طرفداران اولیه ،بیتکوی��ن را بهعنوان یک
چالش دائمی برای ارزهای تحت حمایت دولتهای محلی میدیدند
و در ابتدا رمزارزها همتراز با س��ایر ارزهای محلی به نمایش گذاشته

میشدند .ارزهای محلی مانند چیمگوئر 9یا ِ
پوند بریکستون 10عمدت ًا
بر نقش پول در تس��هیل مبادالت در مقی��اس ایالتی و محلی تمرکز
میکنند و بهدنبال راههایی برایجلوگیری از احتکار قدرت هستند.
ظهور بیتکوین بهعنوان پول با هدفجلوگیری از احتکار قدرت آغاز
ش��د و برای رفع مشکل کاربران ،یک ش��بکهی پرداخت اثباتنشده
ایج��اد کرد که با مش��ارکت کاربران بهصورت تدریجی میتوانس��ت
اعتمادها را به خودجلب کند .اولین نهادی که به امید غلبه بر احتکار
قدرت و بهدلیل اهمیت چش��مانداز خاص ایدئولوژیک بیتکوین،
المللی مدافع حقوق
از آن حمایت کرد ،یک س��ازمان غیردولتی بین
ِ
دیجیتالی به نام بنیاد حریم الکترونیکی 11بود که با قبول کمکهای
مالیجهت توسعه بیتکوین ،به بازی پول بیتکوین پیوست.
پیپال 12که یک ش��رکت انتقال پول دیجیتالجهانی میباشد ،در
سال  2010تحت فشار قرار گرفت تا از پرداخت کمکهای مالی به
ویکیلیکس 13جلوگی��ری کند و این موضوع یک ب��ار دیگر اهمیت
تس��لط دولتها بر روابط مالی را آشکار س��اخت .در سال  ،2011با
درخواست اعضایجامعه بیتکوین ،ویکیلیکس پذیرش کمکهای
مالی را از طریق بیتکوین بهمنظور ادام��ه دادن به اهداف خود در
زمینه افش��ای اس��ناد و اطالعات محرمانه دولتی به عموم آغاز کرد.
دور زدن محدودیتهای دولتی در مورد معامالت خاص ،ش��خصیت
بارز بازی پول بیتکوین را نشان داد و آن را بهعنوانجایگزینی برای
بازیهای پولی تثبیتش��ده معرف��ی کرد .بازی پ��ول بیتکوین در
خارج از چارچوبهای قانونی مس��تقر کار میکرد و مؤسسات نیز بر
آن تأثیر میگذاشتند .توس��عه بازی پول بیتکوین بهدلیل اجتناب
از مقررات دولتی و س��رپیچی از آنها ،س��رعت بیشتری میگیرد و در
نهایت خالق بیتکوین خود را از آن دور میکند و توس��عه و گسترش
آن را به طرفدارانش میس��پارد .پیوس��تن ویکیلیکس به بازی پول
بیتکوین ،بهجدایی ساتوش��ی ناکاموتو کمک کرد .ظاهراً خودش
هم پیشبینی نمیکرد ک��ه جذب طرفدار توس��ط بیتکوین با این
سرعت پیشرفت کند!
بهدنبال اولین پذیرندگان ،دس��تهای از مؤسسات غیردولتی ظهور
کردند که ارتب��اط تنگاتنگی با عملکرد بیتکوین داش��تند و بهطور
تج��اری مبتنی بر بیتکوی��ن را بهعنوان یک بازی
فعال ،مدلهای
ِ
پولِ در حاشیهی سیستم غالب پول توسعه میدادند .این مؤسسات
بهنوبه خود ،بنیاد اکوسیس��تم بیتکوین را بنا نهادند .واسطههای
مالی مختص بیتکوین مانند صرافیها ،اس��تخرهای اس��تخراج و
ِ
کیف پولهای دیجیتال که نیاز به افشای هویت واقعی معاملهگران
را برط��رف میکرد ،ظه��ور کردند .در طول مرحل��ه اولیه ،بیتکوین
بهصورت بسیار کمرنگ با اقتصاد رسمی ادغام شده بود .اما در عوض،
برای کسانی که از ایدئولوژی سیاسی بیتکوین الهام گرفته بودند،
بهعنوان یک کاتالیزور عمل میکرد و باعث ایجاد مؤسساتی شد که
با عملکردهای بیتکوین کام ً
ال در هم آمیخته شده بودند .بزرگترین
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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مقاالت
نماین��دگان ای��ن توس��عه ،وبس��ایتهای  Mt.Gox، SilkRoadو
 SatoshiDiceبودند که همگی خدمات ش��ایانی را برای توسعه این
بازی پول ارائه دادند و همچنین اقدام به تأس��یس اولین نهاد فراگیر
پشتیبانی بیتکوین کردند.
وبس��ایت  Mt.Goxام��کان تبدی��ل ارزه��ای ملی ب��ه واحدهای
بیتکوین را فراهم کرد .این صرافی در خلق رابط کاربری استاندارد
برای معامالت بیتکوین در کنار س��ایر ارزهای ملی ،پیش��تاز بود و
با اج��ازه دادن به کاربران ب��رای خرید و فروش س��ریعتر واحدهای
بیتکوین ،به افزایش فعالیتهای س��رمایهگذاری و سفتهبازی در
این روند کمک کرد.
با اینکه در این برهه زمانی ،مبادالت دیگری نیز با بیتکوین در حال
انجام بود ،ام��ا این وبس��ایت در اوج دوره فعالیت خ��ود تقریب ًا نود
درصد از حجم مبادالت بیتکوین را بهصورت مشترک اداره میکرد.
جذابیت آن تا حدودی از آنجا ناش��ی میش��د ک��ه از اجرای مقررات
قضایی
مالی از قبیل قوانین ضد پولش��ویی و احراز هویت در حوزه
ِ
محل استقرار خود و مناطقی که مش��تریانش در آن اقامت داشتند،
اجتناب میکرد .با این حال ،وبسایت  Mt.Goxواسطهگری و تمرکز
شخص ثالث را مجدداً بهکار گرفت و تقریب ًا تبدیل به یک بانک واقعی
برای کاربران بیتکوین ش��د .این اولین فاصلهگی��ری قابلتوجه از
آرمانهای اولیه بیتکوین بود که اصرار بر عدم واس��طهگری شخص
ثالث داشت .خطرات وجود چنین واسطهای هنگامی مشخص شد
که این وبسایت  850,000واحد بیتکوین و بسیاری از مشتریانش
را از دست داد و سرانجام در سال  2014درخواست ورشکستگی خود
را نزد مقامات ژاپنی تسلیم نمود و به این ترتیب ،خطرات ذاتی بازی
پول بیتکوین را در آن زمان نش��ان داد.
اهمیت وبس��ایت  Mt.Goxبرای این مرحله ،رقابت با خردهفروش
ب��ازار س��یاه  SilkRoadبود .این س��رویس که در ابتدا توس��ط راس
اولبریکت تأس��یس شد ،به کاربران و فروشندگان اجازه میداد برای
مبادله انواع مواد مخدر ،از بیتکوین استفاده نمایند و به همین دلیل
س��ریع ًا مورد توجه قرار گرفت .این یک پیش��رفت بینظیر در ارسال
بس��تههای مواد مخدر به مشتریان شخصی در سراسرجهان بود که
قب ً
ال بهدلیل نبود کانال پرداخت مطمئن و ناشناس ،با مشکل روبرو
شده بودند .با این وجود ،اولبریکت صریح ًا بهعنوان یک آزادیخواه
که شیفته پیشنهاد بیتکوین شده بود ،شناخته میشد SilkRoad.با
دور زدن مقرراتجاری معامالت مالی توسط بیتکوین ،انگیزه ایجاد
کرد و یک بار دیگر بازی پول بیتکوین به یک مسیرجدید تغییرجهت
داد .این مس��یر ،دسترسی به خدماتی را میس��ر میکرد که در سایر
بازیهای پول ،مغایر با قوانین بودند .این قضیه ،وجهه تضاد منافع و
چالشبرانگیز از بازی پول بیتکوین را تقویت کرد .سرانجام FBI ،با
خالق  SilkRoadدرگیر شد و این امر منجر به دستگیری اولبریکت در
سال  2013و متعاقب ًا بسته شدن وبسایت اصلی  SilkRoadگردید.
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در زمان تعطیلی  ،SilkRoadس��ایر خدمات غیرقانونی و قانونی در
اکوسیستم بیتکوین رونق گرفته بودند SatoshiDice .بهعنوان یک
س��رویس قمار و شرطبندی محبوب ،در س��ال  2012ظهور کرد و از
ن استفاده نمودSatoshiDice .
مزایای فناوری بیتکوین و بالکچی 
از این واقعیت اس��تفاده کرد که برای نگهداری دفترکل بیتکوین،
بهطور مداوم اعداد تصادفی تولید میشود و به کاربران این امکان را
میدهد که بدون نیاز به اعتماد به یک شخص ثالثجهت اطمینان
یافتن از س��الم بودن کد ،با خیال راحت نسبت به شرطبندی آنالین
ایمن اقدام کنن��د .در آن زم��ان SatoshiDice ،پاس��خگوی حدود
 50درصد از حجم معامالت بیتکوین بود .فروش��ندگان دیگر برای
دسترس��ی به بازیهایی مانن��د بلکجک 14یا رول��ت ،15بیتکوین
را بهعنوانجایزه ش��رطبندی پیش��نهاد کردند .این فروش��ندگان تا
حدودی بهدلیل نبود مقررات مالی رسمی در بیتکوین و همچنین
ویژگیهای کلی��دی این رم��زارز از قبیل رعای��ت حریم خصوصی،
برگش��تناپذیری پرداخته��ای صورتگرفت��ه و صرفهجوی��ی در
هزینهها،جذب آن ش��دند و این ویژگیها بیتکوین را به تراش��هی
دیجیتال ایدهآلِ کازینوهای شرطبندی تبدیل نمود.
با اینکه زمانی میش��د هزاران واحد بیتکوین را با چند دالر یا حتی
چند سنت خریداری کرد ،قیمت این رمزارز پیشرو طی دو سال پس
از تأس��یس  SilkRoadو  ،Mt.Goxس��ر به فلک کشید .این توسعه،
ماهی��ت دوگانهی بیتکوی��ن را بهعنوان یک ش��بکه پرداخت و یک
دارایی س��وداگرانه ،برجس��ته کرد .ای��ن مرحل��ه همچنین اهمیت
اعتقادات ایدئولوژیکی را برای مش��ارکت در ی��ک بازی پول ویژه که
قرار استجایگزین پولهای رایج شود ،نشان داد.
چرا کس��ی به بازی پول بیتکوین اعتماد میکن��د؟ ارجاعات زیاد
بیتکوی��ن و در صدر اخبار بودن ،در نهایت ب��ه مردم اجازه میدهد
نگرش خود را در خصوص آنچه بهعنوان پولِ خوب در نظر میگیرند،
تغیی��ر دهن��د .بیتکوین بهعن��وان یک مفه��وم از پول ،ب��ه ایدهی
بانکداری آزاد شبیه است که در دوره قبل از  1914مشهور بود و به هر
بانکی اجازه میداد پول عرضه کند و نیروهای بازار ارزش آن را کنترل
کنند .همچنین ،ش��بیه ایدهه��ای پولِ کاالیی یا پولِ با پش��توانهی
فلزات گرانبها مانند طال و نقره است که میتوانند کنترل عرضه پول
را از اختیار دولتها خارج کنند و پول عرضهش��ده بستگی به میزان
طال و یا کاالی در اختیار دارد .ع�لاوه بر این ،بیتکوین میتواند در
حوزه امنیت حقوق مالکیت از طریق رمزنگاری نیزجذاب باش��د و با
دسترسی به رایانه و شبکه اینترنت دیگر نیازی به حضور یک شرکت
سرمایهگذاری برای تضمین ایفای تعهدات در خصوص منابع با ارزش
اولیهی سرمایهگذاری نیست.
بیتکوی��ن بر پای��ه بیاعتمادی نس��بت به س��ایر بازیه��ای پولی
بنا ش��ده اس��ت .با پیش��نهاد یک بازی پولِ غیرمتمرکز و دارای یک
پذیرش عمومی حداقلی ،16بیتکوی��ن در موقعیتی کام ً
ال متضاد با

مقاالت
بازیهای پولِ مسلط بر جریان بازی قرار گرفت .رویدادهایی مانند
بحران قبرس در س��الهای  2012و  2013باعث شد شهروندان از
ابعاد سیاسی پنهان بازیهای غالب پول آگاه شوند و این ابعاد مثل
قبل ،از عموم پنهان نباشد .این بحران ،عالقه به برنامههای مرتبط با
بیتکوین را بهویژه در کشورهای مشکوک به داشتن یک نظام بانکی
آشفته ،شدیداً افزایش داد .البته افزایش عالقه بهخودیخود منجر
به افزایش پذیرش و استفاده از رمزارزها نمیشود.
در طول دوره پذیرش اولیه ،فعالیتها در بازی پول بیتکوین اغلب
در معامالتی از قبیل شرطبندی و خرید کاالهای غیرقانونی خالصه
میشد که در بازی پولهای فعلی بهشدت تحت نظارت قانونی بود و
ممنوع بهشمار میرفت .بیتکوین یک بازی پول بود که در حاشیهی
چارچوبهای نظارتیجاری و در فضاهایی که استفادهی قانونی از
پولهای رایج امکانپذیر نبود ،ظاهر ش��د .بیتکوین پروژهای نبود
که توسط افراد کمبرخوردار و آسیبپذیر بهلحاظ مالی ،توسعه یافته
باشد .بلکه این رمزارز توسط یک نخبه باهوش که احتما ً
ال مرد است،
یا گروهی ممتاز از نخبگان راهاندازی شده است .این موضوع ،مفهوم
توانمندس��ازی و تعیین سرنوشت را که در میان طرفداران بیتکوین
رایج است ،برجسته میسازد.
ع�لاوه بر این ،انگیزه س��فتهبازی از همان ابت��دای بیتکوین وجود
بازی پول رمزارز اصلی
داش��ته اس��ت .حمایتهای نهادی نوظهورِ ،
را متحول ک��رد و بدون تغییر در کد پای��ه کامپیوتری ،باعث تغییر در
حاکمیت بیتکوین شد .در نهایت ،مؤسسات مختلف مجدداً شخص
ثالث واس��ط را برای تبادل بیتکوین معرفی کردن��د .این امر باعث
میشد بازی پول بیتکوین با سایر بازیهای پول ارتباط برقرار کند،
هرچند این روابط عمدت ًا مربوط به مبادالت غیرمجاز بود.
بنابراین ،در ب��ازار پول بیتکوین یک بازار خاص ظاهر ش��د که هم
هنجاری مربوط به رمزنگاری آنارشیسم ،17آزادیخواهی
مالحظات
ِ
و رفع اش��کاالت طال را پوشش میداد و هم مالحظات استراتژیک از
قبیل سود ،عدم نظارت قوانین و مقررات و صرفهجویی در هزینهها را
به همراه داشت .پیروان بیتکوین در حال مبارزهی مقدس با ظلم و
محدودیتهای اعمالشده از طرف بازی غالب پول بودند.
مرحله ادغام افقی
مرحل��ه دوم بازی پول بیتکوین که میتوان��د بهعنوان مرحله ادغام
افقی در نظر گرفته ش��ود ،با دوجریان اصل��ی نمایان میگردد .این
مرحله با کاه��ش قابلتوجه دی��دگاه تعارض و مقابلهای نس��بت به
بیتکوی��ن در مرحله قبل��ی و همچنین افزایش ش��دید انگیزههای
اس��تراتژیک برای مش��ارکت در این بازی پول مش��خص میش��ود.
البته این انگیزههای اس��تراتژیک بود که باعث نمایان شدن کارکرد
واقعی بیتکوین شد .شرکتهای بینالمللی فعال در بخش فناوری
اطالع��ات عالقه خ��ود را به بیتکوی��ن اعالم کردند .ش��رکتهایی

مانند بای��دو ،18ایب��ی 19و همچنی��ن پذیرش بیتکوی��ن از طریق
 ،Overstock.comپیش��گامان و محرکهای توسعه بیتکوین در
این مرحله هستند .در ادامه ،به ترتیب موقعیت هر یک از آنها بررسی
میشود.
یک��ی از اولین ش��رکتهای بزرگی ک��ه بیتکوی��ن را پذیرفت ،غول
جس��تجوی اینترنتی چین و معادل چینی گوگل ،شرکت بایدو بود.
تأیید بیتکوین توسط بایدو که ارزش بازار آن بالغ بر  53میلیارد دالر
میباشد ،بسیار حائز اهمیت بود.
 Baidu Jiasuleیکی از زیرمجموعههای بایدو که فضای ذخیرهسازی
ابری را میفروش��د ،به مش��تریان امکان داد هزینه این سرویس را با
بیتکوین پرداخت نمایند .در اطالعیه عمومی منتشرش��ده توسط
بایدو ،از بیتکوین بهعنوان یک فناوری مرسوم که شرکت میخواست
با آن ارتباط برقرار کند ،یاد شد و از اهمیت آن درجایگاه یک پیشنهاد
سیاس��ی که میتواند اقتدار دولت و کنت��رل و میزان عرضه پول را به
چالش بکش��د ،چیزی گفته نش��د .این حرکت بایدو کام ً
ال مخالف با
احساس��ات ضددولتی رایج در میان آزادیخواهان و اقتدارگریزان
مبتنی ب��ر رمزارزها در مرحل��ه اول بود .البته بایدو همیش��ه مطابق
با درخواس��ت سانس��ورکنندگان دولت چین اقدام نموده و بهدلیل
این اقدام و رس��واییهای دیگر ،همیش��ه تقاضای تحریم آن توسط
ش��هروندان چینی مطرح بوده است .با این حال ،موضعگیری آن در
قبال بیتکوین نشان از احتمال پذیرش گستردهجریان اصلی بازی
پول بیتکوین داشت.
20
سیگنال حمایتی قدرتمند دیگری توسطجان دوناهو  ،مدیرعامل
وقت ایبی فرستاده شد .وی اظهار داشت که بیتکوین به یک ابزار
بس��یار قدرتمند تبدیل خواهد ش��د و ش��رکت از نزدیک آن را دنبال
میکند ،اما هی��چ برنامه فوری برای پذی��رش بیتکوین در ایبی یا
ش��رکت تابعه آن ،پیپال ،وج��ود ندارد .عالقه دوناه��و به بیتکوین
نشان داد که این رمزارز یک نوآوری تکنولوژیک مناسب است ،با این
حال امکان دارد عواقب مخرب نیز داش��ته باش��د .این اقبال و ابراز
عالقه ب��ه بیتکوین هرچند بیش��تر به منافع س��فتهبازی متصدیان
صنعت فناوری دامن زد ،اما چشمانداز بازی پول بیتکوین را بسیار
امیدبخش کرد .با این حال ،این موضوع با تغییر شدیدی در چارچوب
بیتکوینهمزمانش��د.
این شرکتها بهجای اینکه صریح ًا بیتکوین را بهعنوان یک تجربه
سیاسی بپذیرند ،بیشتر آن را بهعنوان یک شبکه پرداخت بدونمرز
و یک نوآوری دگرگونکننده تأیید کردند .تحقیقات قبلی نشان داده
اس��ت که س��یگنالهای مثبت بازیگران پرنفوذ برای تحقق پذیرش
عمومی یک فناوری جدید ،بسیار حیاتی است .این رابطه متقابل،
به ش��رکتهای فعال در ح��وزه فناوری این ام��کان را میدهد که با
برقراری ارتباط با بیتکوین ،این س��یگنال را ص��ادر کنند که روند
توسعه را درک میکنند و همگام با پیشرفت تکنولوژی هستند .با این
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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مقاالت
وجود ،تأییدهای این مرحله بیشتر تحت تأثیر مالحظات استراتژیک
بود و تا حدودی مالحظات هنجاری و فلس��فه اصلی بیتکوین را به
حاشیه راند .در تقابل با شرکتهای نوپای مرحله اول ،این بار تأیید
بهصورت سطحی بود و بهغیر از بهروزرسانی زیرساختهای فناوری
و کانالهای پرداخت موج��ود ،هیچ تعهدی در قبالجنگیدن برای
توس��عه بیتکوین و آرمانهای آن نبود .این گشایش از ویژگیهای
اساس��ی بیتکوین بود و باعث شد راه خود را از سایر ارزهای محلی
جدا کند .اگرچه بیتکوین از خواستههای هنجاری مربوط به رعایت
حریم خصوصی ،حذف واس��طهها و عدم کنترل کاربران پول نشأت
گرفت ،با این حال از شرکتهایی که شروع به پذیرش پرداختها بر
اس��اس بیتکوین کرده بودند ،تقریب ًا هی��چ احترام و تعهدی به این
خواستهها مشاهده نشد.
تأییدی همهجانبهتر که در مرحله اول از آن یاد ش��د ،پذیرش سایت
 Overstock.comبرای اس��تفاده از بیتکوین ب��ودOverstock. .
 comاولی��ن خردهف��روش بزرگی بود ک��ه ب��رای کل کاالهای خود،
پرداخت وجه با بیتکوین را پذیرفت .مدیرعامل ،Overstock.com
پاتریک بی��رن ،21از بیتکوین نهتنها بهعنوان یک نوآوری فناوری که
بهعنوان یک هدف سیاسی نیز پش��تیبانی کرد .شرکتهایی مانند
 OkCupid، Virgin Galacticو  TigerDirectبرای پیوستن به بازی
پول بیتکوین ،به کاربران خود اجازه دادندجهت پرداخت وجه طیف
محدودی از کاالها و خدمات ،از بیتکوین اس��تفاده نمایند .مایک
ماکسیم ،22مدیر ارشد فناوری شرکت  ،OkCupidبیتکوین را راهی
برای تمایز محصول خود از سایر سایتهای دوستیابی توصیف کرد.
همچنین،جاد باگل��ی ،23مدیر ارتباطات  ،Overstock.comتأکید
کرد که پذیرش بیتکوین توسط این شرکت ،گستردهتر شدن پوشش
رس��انهای شرکت را بهدنبال داشته و نیز باعث شده است که اعضای
جامعه بیتکوین ،س��ایت  Overstock.comرا برای س��ایر کاربران
تبلیغ کنند .سایر شرکتهایی که در مرحله دوم ،برای تکامل پذیرش
بیتکوین اقدام نمودند ،عبارت بودند ازDell، Expedia، Shopify، :
 WordPress، Redditو .Mega
یک بار دیگر میتوانیم به این س��ؤال بازگردیم که :چرا کسی باید به
بیتکوین اعتماد کند؟ درحالیکه آژانسها و س��ازمانهای دولتی
شروع به سرکوب سازمانهای منحرف مرحله اول کردند ،شرکتهای
مرحله دوم ابراز عالقه به بیتکوین را آغ��از نمودند و از طریق پیوند
دادن آن با بخشهایی از اقتصاد رس��می و تزری��ق امید در پذیرش
جریان اصلی و ایجاد اعتماد روش��مند ،بنی��ان بیتکوین را تقویت
کردند .خواستههای سیاسی اولیه بیتکوین از قبیل گمنامی کامل،
آزادی و رهایی از کنترلهای دولت و اجتناب از مقررات توس��ط این
شرکتها به نفع خواستههای معتدلتر و استراتژیکتر کاهش یافت.
مشارکت اولیه بسیاری از مؤسسات در بیتکوین بهدلیل تجربه آنها
از مواجهه با مسائل و مش��کالت مالیاتی بود که منجر به دستگیری
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یا مسدود ش��دن وجوه آنها در حسابهای بانکی شده بود .درگیری
با دادستانها و احساس عدم درک ش��دید ابعاد سیاسی و حقوقی
قوانین و مقررات مالی توس��ط فعاالن بازار ،ش��رایط بازی را به نفع
طرفداران و توس��عهدهندگان بیتکوین متعادلتر میکند .تمرکز
فزاینده بر بیتکوین بهعنوان یک ش��بکه کارآمد پرداخت بدونمرز
و افزایش پوش��ش رسانهای و همچنین امید به پذیرش آن درجریان
اصلی ،باعث تقویت دیدگاههای معتدلتر درجامعه بیتکوین شد.
در نتیج��ه ،حامیان میانهرو بیتکوین توانس��تند ب��ا بازیگران فعال
قدرتمند ،پیوندی سس��ت را بهوجود آورند و بعد از آن سعی کردند راه
خود را از رقبایشانجدا کنند .این تقسیمبندی بین بازیگرانِ حامی
اعمالجنایی و دوستداران نوآوری ،درجامعه کاربران بیتکوین نیز
تکرار شد .این موضوع با ایجاد بنیاد بیتکوین 24بهشکلی برجستهتر
نمایان گردید .این بنیاد یک س��ازمان غیرانتفاعی است که بهدنبال
استانداردس��ازی و ایجاد وحدت درجامع��ه کاربران بیتکوین بود،
درحالیک��ه از سیاس��تهای رادیکالتر مرتبط ب��ا مرحله اول دورتر
میشد .بیتکوین بیشتر بهعنوان یکی از گزینههای پرداخت مطرح
ش��د و هدف پذیرش آن بهعنوان یک ابزار پرداخت در زندگی واقعی،
در ای��ن مرحله ناکام ماند .با نگاهی به پذیرشجریان اصلی ،س��ایر
نگرانیه��ای عملیت ِر قانونگ��ذاران مالی از قبی��ل چگونگی اخذ
مالیات از درآمد بیتکوین وجلوگیری از فرار مالیاتی مطرح گردید.
درحالیک��ه بیتکوین بهعنوان یک فناوری ،ش��دیداً ب��ا اعتقادات
سیاسی عجین شده است ،بسیاری از طرفداران این رمزارز شروع به
جداسازی ابعاد مختلف آن از یکدیگر کردند و بخش تجربه سیاسی
رادیکال و پرالته��اب بیتکوین را از مزایای آن بهعنوان یک ش��بکه
پرداخت بدونمر ِز بینظیر منفک نمودند .تمرکز بیشتر بر بخش دوم
باعث شد که شرکتهای فعال بتوانند بهراحتی با بیتکوین ارتباط
برقرار کنند .به این ترتیبُ ،بعد سیاسی بیتکوین کمرنگ شد و برخی
از طرفداران اولیه ،از این روند توس��عه دلس��رد شدند .فعالیت اولین
صرافیها در کان��ون توجه مراجع قانونی قرار گرف��ت و برخی از آنها
ملزم بهجمعآوری اطالعات مشتریان و ثبت آن در شبکه اجرایجرائم
مالی ایاالت متحده آمریکا 25ش��دند .علیرغم تالشهای اولیه برای
خاموش کردن بیتکوین بهعنوان یک ابزار قانونگریزی در اینترنت،
ش��رکتهای فعال در صنعت در این مرحله با ایجاد ابتکاراتجدید
س��عی در هموار نمودن اختالفات و پذی��رش آن کردند .برای مثال،
کنسرسیوم  R3که متشکل از  70بانک بزرگ است ،در سال ،2014
راههای تح��ت کنترل درآوردن فن��اوری بالکچین را مورد بررس��ی
قرار داد .همزمان با این اتفاقات ،تالش ش��د که از برجس��ته ش��دن
خواستههای صریح سیاسی بیتکوینجلوگیری بهعمل آید .کمرنگ
کردن ُبعد سیاسی بحثبرانگیز بیتکوین و استقبال از ُبعد نوآوری آن
در زمینه فناوری ،بهمرور باعث پذیرش بیتکوین در نهادهای نظارتی
و ایجاد پایههای ادغام قانونی آن با سایر بازیهای پول خواهد شد.

مقاالت
مرحله ادغام عمودی (از  2013به بعد)
ب ه ای��ن دلیل که بیتکوین در ابتدا بهعنوان ابزار خرید و فروش مواد
مخدر در اینترنت مورد اس��تفاده قرار میگرف��ت ،واکنش نهادهای
نظارتی نس��بت به آن همیشه دوپهلو بوده اس��ت .نهادهای نظارتی
در موقعیتی ق��رار گرفتند که میبایس��ت نقاط ضع��ف و منفی یک
شبکه پرداخت غیرمجاز و ناشناس را مهار و همزمان از مزایای ظهور
فناوریهای مالی اس��تفاده کنند .در همین راستا ،الیل برینارد،26
عضو هیئت مدیره سیس��تم فدرال رزرو ،اظهار داش��ت :ما خطرات
این فناوریجدید را شناس��ایی نموده و نس��بت به مدیریت و کنترل
آنها اقدام میکنیم و همزمان برای اس��تفاده از نوآوری س��ودمند آن
در تقوی��تجامعه ،هم��کاری خواهیم کرد .پیش��نهاد اولیهی بازی
پول بیتکوین ب��ا مقررات موجود کام ً
ال مغایرت داش��ت که علت آن
را میت��وان بیتجربگی و خام بودن یا تس��هیل معامالت غیرقانونی
دانس��ت .با این وجود ،هنگامیکه اولین جلسه استماع عمومی در
مورد بیتکوین توس��ط کمیت��ه امنیت داخلی و امور دولتی س��نای
آمری��کا در نوامبر  2013برگزار ش��د ،نهادهای نظارتی این کش��ور
بهطور کلی انعطافپذیری از خود نش��ان دادند ،اما همزمان نگرانی
خود را در مورد قاچاق مواد مخدر و سایر فعالیتهای غیرقانونی ابراز
نمودند .بعد از اینجلس��ه مشخص شد که از نظر مقامات آمریکایی
نیز بیتکوین یک نوآوری مناسب در حوزه فناوری محسوب میشود.
این ش��روع روند عادیس��ازی بود و معامالت بیتکوین به دو بخش
معامالت قانونی و معامالت نامشروع تقسیم شد .شرکتها و بازرگانان
بهطور فزاین��دهای تمایل خ��ود را برای رعایت قوانی��ن و مقررات در
اکوسیس��تم بیتکوین ابراز داش��تند .این گروه از بازیگ��ران با این
مس��ئله روبرو بودند كه حتی وقتی میخواس��تند مق��ررات را رعایت
كنند ،مش��خص نبود كه دقیق ًا چه چیزی از آنها خواسته شده است و
چه مواردی را باید رعایت نمایند .در همین راستا ،مکمیالن ،27مفسر
برجسته فناوری آمریکایی اظهار داشت :شاغالن مرتبط با بیتکوین،
بهویژه کس��انی که در معامل��ه بیتکوین ب��ا دالر فعالیت میکنند،
گاهی اوقات ابراز نارضایتی میکنند که در یک منطقه خاکس��تری
کار میکنند ،یعنیجاییکه کام ً
ال مش��خص نیست چگونه خود را با
قوانین و مقررات ایالتی و فدرال تطبیق دهند.
همچنین ،تکرار موارد مربوط به سرقت و کالهبرداری از کیف پولهای
الکترونیک��ی بیتکوین باعث ش��د که بس��یاری از کارب��ران تمایل
بیش��تری به تصویب و اعمال قوانین س��ختگیرانه در این خصوص
داشته باشند .در این ش��رایط ،بازی پول بیتکوین در یک موقعیت
عجیب گیر کرده بود .درحالیکه افراد و شرکتهای زیادی در طول
مرحل��ه دوم ب��ه بیتکوین عالقه نش��ان داده بودند ،ب��ا این حال در
مرحله ادغام افقی پیشرفتی حاصل نشده بود ،زیرا به نظر نمیرسید
که بیتکوین حتی در صورت پذی��رش در دنیای واقعی نیز بتواند به
خودکفایی برسد و نیازی به تدوین مقررات و مدیریت نداشته باشد.

با این وجود ،هیجان در م��ورد فناوریجذابی به نام بالکچین که با
بیتکوین معرفی ش��ده بود ،همچنان موج م��یزد .حتی در صورت
ع��دم موفقیت ،بازهم بیتکوین میتوانس��ت می��راث ماندگاری در
پیش��رفتهای تکنولوژیکی از خود به یادگار بگذارد و با اس��تفاده از
پروتکل محاس��به و ارتباطاتش ،تسهیل در پرداخت و انتقال وجوه را
فراهم سازد.
واکن��ش منف��ی نهادهای نظارتی بیش��تر نس��بت به ُبعد اس��تفاده
غیرقانونی از بیتکوین بود .از یک طرف ،بیتکوین باجرم پولشویی
و رس��وایی همراه بوده و از طرف دیگر ،فناوری بالکچین متصدیان
صنعت مالی و سازمانهای دولتی را شیفته خود کرده است .علیرغم
وجود مباحث چالشبرانگیز در مورد بیتکوین ،در خصوص فناوری
بالکچین ،شاهد افزایش چشمگیر مشروعیت پذیرش آن بودهایم.
با این حال ،ازآنجاکه بالکچین فناوری زیربنای بیتکوین اس��ت،
ن و بیتکوین عم ً
ال
تفکیک واکنش نهادهای نظارتی در مورد بالکچی 
غیرممکن میباشد .نهادهای دولتی در اروپا و ایاالت متحده آمریکا
مایلند از س��ختگیری و مانعتراشی در مسیر عادیسازی بازی پول
بیتکوین جلوگیری كنند ،زیرا تدوین مقررات کام ً
ال س��ختگیرانه
باعث سوق دادن سریع بیتکوین به س��مت فعالیتهای نامشروع
میش��ود و قدرت و نفوذ قانونگذاران را بر مؤسس��ات و واسطههای
اکوسیستم در حال توسعه تضعیف میکند.
شاغل در این
ِ
هنوز مقررات بینالمللی س��ختگیرانهای در مورد بیتکوین وضع
نش��ده است .مقررات معمو ً
ال از هر کش��وری به کشور ديگر ،متفاوت
میباشد .غالب ًا نوعی تعریف قانونی از بیتکوین بهعنوان پول تأیید
شده اس��ت .بهعنوان مثال ،در راس��تای به چالش کشیدن تصمیم
س��ازمان امور مالیاتی سوئد ،دیوان عدالت اتحادیه اروپا رأی داد که
بیتکوین از مالیات بر ارزش افزوده معاف است و این رأی ،بیتکوین
را از شمولیت کاال خارج و بهعنوان یک ارز تأیید میکند .با این حال،
تأیید عمومی بیتکوین بهعنوان ارز توس��ط مقامات ایالتی محدود
شده است و معمو ً
ال با هشدارهای ش��دید درباره بیثباتی و خطرات
ارزهای مجازی و همچنین نگرانی در مورد اقتدار بانکهای مرکزی در
سیاستهای پولی همراه بوده است .بهطور کلی ،سازمانهای دولتی
خواستار اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و احراز هویت هستند.
در برخی موارد ،پرداختها بر اساس بیتکوین توسط سازمانهای
دولتی پذیرفته شده است .بهعنوان مثال ،در شهر زوگ 28سوئیس،
ش��هروندان مجاز به پرداخ��ت وجه خدمات دولت��ی حداکثر معادل
 200فرانک س��وئیس با بیتکوین بودند .س��وئیس بهدنبال ایجاد
نوعی س��یلیکون ولی 29بالکچین یا کریپتو ولی 30اس��ت و نگرانی
کمی در مورد پذیرش عمومی بیتکوین توس��ط آژانسهای دولتی
خ��ود دارد .همچنین در برخی موارد ،مدیران صندوقهای پوش��ش
ریسک معتقد بودند که بیتکوین باید در ترکیب پرتفویهای مدرن
گنجانده شود .کامرون و تایلر وینکلووس 31که در تالش برای تأسیس
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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مقاالت
صندوق قابلمعاملهی ( 32)ETFبیتکوین بودند ،درخواس��ت خود
را به کمیس��یون ب��ورس و اوراق بهادار ایاالت متحده آمریکا تس��لیم
نمودند .با اینکه درخواست تأسیس این صندوق قابلمعامله بهدلیل
عدم وجود مقررات کافی در بازار بیتکوین رد شد ،اما نوید آن را داد
که قانون ممکن اس��ت در آینده با تدوین و اعمال مقررات بیشتر در
مورد بازارهای بیتکوین تغییر کند .آنچ��ه در اینجا باید مورد تأکید
قرار گیرد ،کارایی قدرت قانونگذار است .همانند بسیاری از اقدامات
مال��ی مملو از منازعات قبلی ،این اقتدار سیاس��ی اس��ت که فضای
ِ
اخالق��ی و قانونی را برای بازارهای مالی ایج��اد میکند تا یک حوزه
حرفهای را برای اعمال مالی خاص عملیاتی ،تثبیت و مشروع کند.
ایج��اد این چارچ��وب اخالقی و قانون��ی فقط مربوط ب��ه بنگاههای
خصوصی نیس��ت و نهادهای دولتی و کلجامعه را شامل میشود.
بیتکوین عمدت ًا بهعنوان پایاندهنده رویاهای دیرینه بانک مرکزی
در مورد کنترل و عرضه پول نقد ش��ناخته ش��ده است .بانک مرکزی
اروپا به این احتمال اش��اره کرد که شکس��ت سنگین یک ارز مجازی
تثبیتش��ده میتواند اعتماد نس��بت ب��ه پول الکترونیک��ی را دچار
آسیب کند .بیتکوین با ایجاد پول دیجیتالی ،کمک بسیار شایانی
در اتهامزدایی و مرس��وم نمودنجوامعِ بدون پول نقد فیزیکی کرد.
ازآنجاکه بانکهای مرکزی به فکر انتش��ار رمزارزهای تحت حمایت
خود هس��تند ،ممکن اس��ت ش��کلگیری یک چارچوب نظارتی که
زمینهس��از ادغام عمودی پایدار بیتکوین و س��ایر رمزارزها باش��د،
ضرورت داشته باشد.
آنچه که در دهه اخیر بهصورت گس��تردهای رخ داده ،شیوع سه روند
منحصربهفردبودهاس��ت:
الکترونیکی
اول :افزایش عالقه به بانکداری رایگان و پرداختهای
ِ
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بدون برخورد
دوم :افزای��ش عالق��ه ب��ه ارزه��ای منطق��های معم��ول بهعنوان
جنبشهای اصالحطلبی
س��وم :گس��ترش پولهای ویژهی ش��رکتهای خصوص��ی مانند
طرحهای وفاداری خطوط هوایی و س��وپرمارکتها یا ش��رکتهایی
مانند آمازون ،گوگل ،اپل ،آلیپی ،گروپون 34و دیگران که گزینههای
اختصاصی پرداخت خود را برای افزایش وفاداری مش��تریان و سهم
بازار ایجاد کردهاند.
بازیپولبیتکویندررشدوانتشارخودازهرسهروندبهرهمندشدهاست.
تکامل بیتکوین بر اساس افزایش عالقه به بانکداری رایگان و یکجنبش
اصالحطلبی برای ایجاد ش��کل بهتری از پول ،رخ داده است .بیتکوین
بهعنواننوعیپولِ باهدفخاص،توسطشرکتهاییکهبهدنبالتبلیغات
رایگان هستند ،مورد سوءاستفاده قرار گرفته و بهعنوان یک شبکه پرداخت
الکترونیکی بدون برخورد معرفی و تبلیغ ش��ده اس��ت .بنابراین،
تجارت
ِ
کالبدش��کافی چگونگی توس��عه بیتکوین در طول زمان و اینکه فراتر از
رمزارزها چه تحوالتی را شروع کرده است ،بسیار مهم میباشد.
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در ابتدا ،بیتکوین بهعنوان یک تجربه سیاسی قوی باجلب حمایت
ِ
اقتصاد در سایهی نوظهور
فعاالن و معتقدان به تغییر آغاز ش��د و یک
اولین موارد اس��تفاده را ب��رای این بازی پول فراهم ک��رد .بازیگران،
اعتقادات هنجاری و استراتژیک را به نمایش گذاشتند و بیتکوین
بازیهای پول ملی و فراملی تثبیتشده را به چالش کشید .در مرحله
دوم ،ادغ��ام افقی بیتکوین بهصورت ضعیف در میان ش��رکتهای
نزدیک به اقتصاد رس��می دنبال ش��د .ش��رکتهای فع��ال در حوزه
فناوری تمایل خود را به بازی پول نوظهور نشان دادند .با این وجود،
درحالیکه بیتکوین مملو از آرمانهای رمزنگاری-اقتدارگریزی بود،
این اهداف سیاسی کمرنگ شد و بر تواناییهای بیتکوین بهعنوان
شبکه پرداخت سراس��ری و نیز بر نوآوریهای تکنولوژیکی آن تمرکز
ش��د .همچنین ،اخبار مربوط به استفاده از بیتکوین برای دور زدن
مقررات و کنترل نهادهای نظارتی کام ً
ال به حاش��یه رانده شد .عالوه
بر این ،شرکتهای فعال در مقایسه با شرکتهای تازهتأسیس مرحله
اول ،نسبت به اهداف سیاسی بیتکوین تعهد کمتری نشان دادند.
بیتکوین صرف ًا بهعنوان یک گزینه پرداخت در میان سایر روشهای
پرداخت برای خرید طیف مح��دودی از کاالها (اغلب مجازی) مورد
پذیرش قرار گرفت .در ضمن ،پذیرش بهعنوان واسطه مبادله و متعاقب ًا
ادغام افقی تا حد زیادی راکد ماند و در عوض ،بازیگران دولتی بهطور
برجسته و فعالتری درگیر شدند.
ضروری است اقدامات نظارتی رسمی بیشتری در مورد اقتصاد سایه
بیتکوین انجام ش��ود .قانونگذاران باید از نکات منفی بیتکوین
جلوگیری کنند تا بتوانند از فضای بالکچین بیش��ترین اس��تفاده
را ببرند .تکام��ل بازی پول بیتکوین همزمان با توس��عه بالکچین
بهعنوان یک فناوری نوظهور ،در حال پیشرفت میباشد ،اما این دو
مورد مترادف یکدیگر نیستند .بازیگران خصوصی و دولتی در حال
ایجاد زیرساختی هستند كه به نفع بیتکوین است ،زیرا آنها بهدنبال
خلق چارچوبی میباش��ند كه به آنها اجازه ده��د از فناوری نوظهور
35
بالکچین استفاده كنند .بهطور كلی ،همانطورکه ژاکلین بست
اظهار داشته است ،تعهد بازیگران دولتی در ایاالت متحده آمریکا و
اروپا عمدت ًا موقت میباش��د تا به قانونگذاران اجازه دهد در صورت
وقوع رویدادهای منفی در آینده یا آش��کار ش��دن خطراتجدید ،از
ظهور فناوریهای بالکچینجلوگیری کنند.
بازی پول بیتکوین از تقابل و رویارویی آغاز شد ،اما در ادامه زمانیکه
شرکتهای فعال و کلیدی مفهوم بیتکوین را دوباره تعریف کردند،
نشانههایی از همکاری نمایان شد .بازیگران قدرتمند دولتی شروع
به ایجاد یک چارچوب قانونی برای ارزهای رمزپایه کردند و اقدامات
مهمی را در عادیسازی دیدگاهها نس��بت به شکلگیری این بازی
پول انجام دادن��د .بیتکوین گرفتار معاملهای ش��د که آن را مجبور
کرد از برخی آرمانهای هنجاری سیاس��ی صری��ح خود برای ارتباط
با سایر بازیهای پول و اقتصاد رسمی چشمپوشی کند .آرمانهای

مقاالت
اصلی بیتکوین بهطور کامل از بین نرفت ،اما به نفع توس��عه بیشتر
و پیروی از مق��ررات کاهش یافت .این قضیه به آن معنی نیس��ت که
معتقدان بیتکوین که هنوز به آن بهعنوان یک تجربه سیاسی و نماد
آزاداندیشی مینگرند ،اجازه ندارند پول خود را درجاییکه اعتقادات
سیاسی آنها محفوظ است ،قرار دهند .البته ُبعد هنجاری بیتکوین
بهاندازهای کمرنگ ش��ده که بعید اس��ت باعث تحریک این اشتیاق
شود .با این حال در عوض ،بودجه ،تخصص و اختیارات کام ً
ال حول
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بیتکوین متمرکز شده و حتی آنچه را که برخی اشراف بیتکوین
مینامند نیز پرورش داده است.
بیتکوین تالشی مداوم برای ایجاد یک زیربنای نهادی بوده است .در
ابتدا ،یک اقتصاد سایه پیدا میشود که بیتکوین را تقریب ًا بهعنوان
یک پولِ با هدف خاص ارائ��ه میدهد و امکان انجام معامالتی را که
در س��ایر بازیهای پول مجاز نمیباش��ند ،فراه��م میکند .در این
فرآیند ،بیتکوین به شخصیتهای حاشیهایجامعه و ایدئولوژیها و
فعالیتهای بهحاشیهراندهشده کمک میکند تا از نظر فنی ،مهارت
کافی را برای ش��رکت در بازی پول پیدا کنن��د .در ادامه ،بیتکوین
توسط ش��رکتهای فعال برای مبادله طیف محدودی از کاالها مورد
اس��تفاده قرار گرفت و امید به ادغام افقی با مجموعه گس��تردهای از
اقتصاد را افزایش داد .در این مرحله ،شخصیتها و ایدئولوژیهای
حاش��یهای مجدداً کنار گذاشته میشوند تا راه برای یک ایدئولوژی
متناس��ب با تجارت مش��روع و اعتقاد اصلی به پیش��رفت تکنولوژی
(فناوری روز) هموار ش��ود .در نهایت ،بیتکوین بهطور فزایندهای با
چارچوبهای نظارتی ،مث ً
ال در اروپا و ای��االت متحده آمریکا ،ادغام
میشود .بهدنبال ریشهکن کردن فعالیتهای غیرقانونی و همچنین
ایدئولوژیهای غیرقانونی ،مشارکت بیتکوین تقریب ًا کامل میشود.
توس��عه بیتکوی��ن با نق��ش همیش��گی آن بهعن��وان ی��ک دارایی
سفتهبازی ،متعادل میگردد و نقش آن بهعنوان یک وسیله مبادله،
تأثی��ر کمتری در ای��ن تعادل دارد .ه��ر مرحله از تکام��ل بیتکوین
بهعنوان یک بازی پول ،منجر به تقویت بیتکوین بهعنوان یک ابزار
سفتهبازی میشود.
با این اوصاف ،چرا کس��ی باید به بازی پول بیتکوین اعتماد کند؟
یک پاسخ ساده این است که زندگی ِ
راکد بعد از یک دهه بحران مالی

طوالنیمدت با عالقه مداوم به س��فتهبازی با بیتکوینجان تازهای
گرفته است .پاسخ دیگر این است که سازمانهای دولتی ممکن است
چتر حمایتی خود را روی بیتکوین بگس��ترانند تا راه خود را برای به
تور انداختن نوآوریهای مالی 37آینده هموار کنند .بنابراین ،پذیرش
بیتکوین توسط کشورها میتواند بهعنوان هموارکننده بزرگ انجام
شود و اقتدار سیاسی را به آن اعطا کند.
با توجه به تمرکز روی بازیهای پول ،مرحله سوم بهشدت بیتکوین
را ب��ه بازیه��ای غالب پ��ول پیوند میده��د .یک��ی از ماندگارترین
دس��تاوردهای بیتکوین ،ایجاد بحثهای گسترده در سطحجامعه
راجع به پولهای مجازی میباش��د که بیش از هر ش��کل دیگری از
پول الکترونیکی ،بحثهایی را درباره اهمیت پول مجازی برانگیخته
اس��ت .اکنون چالش بانکهای مرکزی فراتر از تدوین مقررات برای
رمزارزها بوده و آنها در حال بررسی انتشار رمزارزهای دولتی و انتقال
کامل به ارز دیجیتال هستند .بیتکوین به نمادجوامعِ بدون پول نقد
تبدیل شده و همزمان بحثی را آغاز کرده که ممکن است بازی غالب
پول را به چالش کش��یده و آن را تغییر دهد و در عین حال ،میتواند
فناوری پایه و اساس این انتقال را نیز فراهم کند .آینده ارز دیجیتال
به آرزوهای دیرین��ه یعنی حذف تدریجی پ��ول کاغذی،جامه عمل
میپوشاند .علیرغم ادعاهای مربوط به عدم تمرکز و ناشناس ماندن،
بیتکوین یک سیس��تم پرداخت دیجیتالِ فوقالعاده قابلکنترل و
شفاف را معرفی کرده است.
تحقیقات بانکهای مرکزی و س��ایر مؤسس��ات پولی مانند صندوق
بینالمللی پول ،بهطور چشمگیری بر بررسی نحوه تأثیرگذاری پایان
ن در دس��تیابی به
پول نقد و چگونگی نقشآفرینی فناوری بالکچی 
این هدف ،تمرکز میکند .در نهایت ،بیتکوین میتواند بانکهای
مرکزی را که در قدرت قرار دارند ،بسیار توانمندتر سازد و ظرفیت آنها
را برای مدیریت سیاس��تهای پولی غیرمتعارف بهطور قابلتوجهی
افزایش دهد.
سرانجام اینکه ،بیتکوین میتواند به تقویت بازی غالب پول کمک
کند ،درحالیکه ه��دف آن ،به چالش کش��یدن و تغییر حاکمیت
جهانیجریان پ��ول بود .به این ترتیب ،این رمزارز از اهداف اصلی
خود دور میماند.
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مقاالت
پانویسها
1. Stateless Money
 :Cypherpunk.2سایفرپانک ،یک فعالیت اجتماعی است که با استفاده
گستردهازرمزنگاریودفاعازحریمخصوصی،ازتغییراتاجتماعیوسیاسی
حمایت میکن��د .اینجنبش که در ابتدا توس��ط لیس��تهای ایمیلی در
گروههایغیررسمیوباهدفدستیابیبهامنیتوحریمخصوصیازطریق
استفادهپیشگیرانهازرمزنگاریآغازشد،دراواخردهه ۱۹۸۰میالدیبهیک
جنبشفعالتبدیلگردید.دربارهحریمخصوصیدرمانیفستسایفرپانک
آمده است که :حریم خصوصی برایجامعهای آزاد در عصر الکترونیک امری
ضروری اس��ت .حفظ حریم خصوصی بهمعنای پنهانکاری نیست .حریم
خصوصیچیزیاستکهفردنمیخواهدکلدنیاآنرابدانند،اماپنهانکاری
چیزیاستکهفردنمیخواهدهیچکسبداند.حریمخصوصیقدرتیاست
کهفردبتواندآنگونهکهمیخواهدخودرابهدنیامعرفیکند.
:HalFinney.3هالفینی،دانش��مندعلومکامپیوترویکیازاولینپذیرندگان
بیتکوینبود.اودرس��ال ۲۰۰۸مستقیم ًاپیامدعوتساتوشیناکاموتو،خالق
ناش��ناسبیتکوینرادریافتکرد.همچنین،ویش��خصدومبع��دازناکاموتو
محسوبمیشودکهازنرمافزاربیتکویناستفادهکرد.
4. DigiCash
5. Roger Ver
 :Ross Ulbricht.6راس اولبریکت متولد ۲۷مارس ،۱۹۸۴بنیانگذار و یکی از
مدیرانبازاریدردارکنتبهنامجادهابریشمبودکهبهجرمپولشویی،هکرایانه
وقاچاقموادمخدرمحکومشد.اودرحالحاضرحکمدوبارحبسابدبدونعفو
مشروطخودرامیگذراند.ویهمچنانتحلیلهایدورهایخودرادرخصوصبازار
بیتکوین،اززندانارائهمیدهد.
:AnarchistSociety.7آنارشیسمیااقتدارگریزی،یکفلسفهوجنبشسیاسی
است که نسبت به انحصارطلبی در قدرت ریشه ضدیت دارد و همه اَشکال اجبار
و سلسله مراتب را رد میکند .آنارشیسم خواستار از بین بردن قدرت رهبری است
و به نظر آن ،تمامی دولتهای تکحزبی ،نامطلوب ،غیرضروری و مضر هستند.
لیبرترینیسمجنبش
اینتفکرمعمو ًالدرکنارمارکسیسملیبرترین،بهعنوانجناح
ِ
سوسیالیستشناختهشدهودارایارتباطتاریخیباضدسرمایهداریوسوسیالیسم
است.
:CalifornianIdeology.8ایدئولوژیکالیفرنیابراینایدهاستواراستکهرایانهها
جوامعراازتماماَشکالقدیمیکنترلسیاسیآزادمیکنندوبهاینترتیب،افراد
کنترلسرنوشتخودرادردستمیگیرند.
9. Chiemgauer
10. Brixton Pound
:ElectronicFrontierFoundation.11اینبنیادفعالیتهایخودراازراههای
گوناگونیانجاممیدهدکهازآنجملهمیتوانبهمواردزیراشارهکرد:فراهمآوردن
بودجهبرایدفاعحقوقیدردادگاهها،فراهمآوردناطالعاتبرایدادگاهها،دفاع
ازافرادوفناوریهاینودربرابرتهدیدهایقانونیایکهبیپایهیاگمراهکنندهتلقی
میشوند،تالشبرایافشایاعمالخالفقانوندولت،راهنماییدولتودادگاهها،
ندادنبهفعالیتهایسیاسیونامههایانبوه،پشتیبانیازفناوریهاینو
سازما 
کهبهعقیدهآن،مایهحفظآزادیمدنیهستند.
:PayPal.12پیپالیکشرکتآمریکاییاستکهدرزمینهتجارتالکترونیکیو
سامانهانتقالوجهالکترونیکیآنفعالیتمیکند.سامانهپیپالپرداختوانتقال
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وجهراازطریقاینترنتوبهصورتآنیممکنمیس��ازدوجایگزینمناسبیبرای
شیوههایسنتینقلوانتقالوجهنقدهمانندچکوحوالهپولیاست.پیپالیکی
ازبزرگترینشرکتهایپرداختالکترونیکیدرسرتاسرجهاناست.
13. WikiLeaks
14. Blackjack
15. Roulette
16. Hard-Capped
 :Anarchism .17اقتدارگریزی ،سروریس��تیزی یا آنارشیسم در زبان سیاسی
بهمعنای نظامی اجتماعی و سیاس��ی بدون دولت یا بهطور کلی،جامعهای فاقد
هرگونهساختارطبقاتییاحکومتیاست.آنارشیسم،برخالفباورعمومی،خواهان
هرج و مرج وجامعه بدون نظم نیست ،بلکه همکاری داوطلبانه را درست میداند
کهبهترینشکلآنایجادگروههایخودمختاراست.آنارشیستهابهطورکلیبا
حاکمیتهرگونهدولتمخالفهستندودموکراسیرانیزاستبداداکثریتمیدانند.
:Baidu.18بایدویکوبگاهجستجوگرچینیاستکهبهارائه۵۷خدمتگوناگون،
ازجستجوگرفتهتاشبکههایاجتماعی،میپردازد.اینوبگاهقابلیتجستجودر
اینترنت،شاملعکسوفایلهایصوتیمانند MP3و...رافراهممیکند.ازدیگر
قابلیتهایاینوبگاه،نوشتنعبارتموردنظربهخطپینیینوبرگرداندنآنبهطور
خودکار به چینی نوشتاری وجستجو بر اساس آن است .این موتورجستجوگر در
سپتامبر،۲۰۱۱ششمینوبگاهپربازدیددنیاوپربازدیدترینوبگاهچینبودهاست.
19. eBay
20. John Donahoe
21. Patrick Byrne
22. Mike Maxim
23. Judd Bagley
24. Bitcoin Foundation
25. Financial Crimes Enforcement Network
26. Lael Brainard
27. McMillan
28. Zug
29. Silicon Valley
 :Crypto Valley .30بان��کجدی��دی ب��ه ن��ام  SEBA Crypto AGدر ش��هر
زوگکش��ورسوئیستأسیسشدهاستکهس��رمایهگذارانحقیقیوحقوقیاز
کشورهایمختلف،سرمایه ۱۰۴میلیوندالریآنراتأمینکردهاند.اینبانکقرار
است خدماتی را در حوزه معامله ارزهای رمزنگار ،مدیریت سرمایه و صندوقهای
سرمایهگذاریبرایمؤسساتوشرکتهاارائهکند.بانکمذکوردرشهریفعالیت
خود را آغاز خواهد کرد که در آن ،بیش��ترین مجموعه استارتاپهای حوزه فناوری
بالکچینوارزهایرمزنگاریشدهدرکشورسوئیسحضوردارندوهمینمسئله
باعثشدهاستاینمنطقه CryptoValleyیادرهارزهایرمزپایهتلقیشود.
31. Cameron and Tyler Winkelvoss
32. Exchange-Traded Fund
33. Frictionless E-Commerce Payments
34. Amazon, Google, Apple, Alipay, Groupon
35. Jacqueline Best
36. Bitcoin Aristocracy
37. Financial Technology

الفبای بورس

اقتصاد عصبی
ثارا سادات میران

مدرسوپژوهشگردانشمالیرفتاری

در مطال��ب پیش��ین مط��رح کردیم ک��ه اقتصاد
عصببنی��ان ریش��ه در دو جای��گاه دارد)1 :
رویدادهای پس از انقالب اقتصادی نئوکالسیک
ب شناختی
در دههی 1930و )2تولد علوم اعصا 
در ط��ول ده��هی .1990جهت آش��نایی با روند
روبهرش��د دانش اقتصاد عصبی ،ابتدا به بررسی
تاریخچهیاقتصاد عصببنیان میپردازیم.
رد پای تولد علم اقتصاد را میتوان در انتشار کتاب
ثروت ملل آدام اسمیت در سال 1776دنبال کرد.
با انتش��ار این کتاب ،دورهی کالس��یک نظریهی
اقتصادی آغاز شد .اسمیت تعدادی از پدیدههای
مهمجهت درک رفتار انتخابی و تجمیع انتخابها
در فعالیت ب��ازار را توصیف ک��رد .اینها در اصل
بینشهای روانی و قوانین نسبت ًا موقتی بودند که
توضیحمیدادندچگونهویژگیهایمحیطبررفتار
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تأثیر میگذارد.
با تالشهایجان مینارد کینز ،یک مکتب فکری
ظهورکردکهمطابقآن،نظمدررفتارمصرفکننده
میتواند زمینهای را برای تدوین سیاس��ت مالی
بهمنظور مدیریت نوسانات اقتصادی فراهم کند.
طب��ق نظریهی کین��ز ،بس��یاری از عناصر مانند
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حیوانی»کارآفرینانکه
«تمایلبهمصرف»یا«خوی
ِ
بر تصمیمات سرمایهگذاری آنها تأثیر میگذارد،
بر اساس مفاهیم روانشناختی بود .این چارچوب
تاسال 1960برسیاستهایمالیایاالتمتحده
آمریکا تسلط داشت.
ب��ا ش��روع ده��هی  1930می�لادی ،گروهی از
اقتصاددانان که معروفترین آنه ا ساموئلسون،
ریاضی انتخاب
آرو و دبرو بودند ،به بررسی ساختار
ِ
ورفتارمصرفکنندهدربازارهاپرداختند.اینگروه
از نظریهپردازان این موضوع را بررس��ی کردند که
س��اختار ریاضی انتخابها از مفروضات ساده و
ابتداییتر ممکن اس��ت چه تأثیری بر اولویتها
داشته باشد.
ده��ه  ۱۹۸۰میالدی ،دی��دگاهجامع و

در اواخر
س��ازندهای با اس��تفاده از پژوهش دنیل کانمن
ی پدیدار ش��د .این روانشناسان
و آموس تورس��ک 
عالقهمن��د ب��ه موضوعات��ی مانن��د قض��اوت و
تصمیمگیری بودند .طبق اس��تدالل این گروه از
روانشناسانواقتصاددانانکهخودرااقتصاددانان
رفتاری نامیدند ،ش��واهد و ایدههای روانشناسی
انس��انی بهارثرس��یده از
میتوانند م��دل رفتار
ِ

اقتص��اد نئوکالس��یک را بهبود بخش��ند .در یک
تعریف س��ودمند ،اقتصاد رفت��اری مدلهایی از
محدودیتها را در محاسبات منطقی ،اراده و نفع
شخصیپیشنهادمیکندوبهدنبالتدوینرسمی
این محدودیتها و کشف مفاهیم تجربی آنها با
اس��تفاده از نظریهی ریاضی ،دادههای تجربی و
تجزیه و تحلیل دادههای میدانی است.
در حوزهی انتخاب پرریس��ک ،کانمن و تورسکی
مفهوم مطلوبی��ت موردانتظار را اص�لاح کردند:
ارزیاب��ی نتایج بس��تگی به نقطهی مرج��ع دارد،
همانطورکهاحساس گرمابهدمایقبلیبستگی
دارد .آنها به این موضوع پرداختند که انسانها
برای انتخابها ارزش قائل میش��وند؛ خصوص ًا
هنگامیکه ای��ن انتخابها بر ارزشه��ای افراد
دیگر تأثیر میگذارد .توس��عهی ای��ن نظریهها و
انجام آزمایشها با اس��تفاده از دادههای تجربی
و میدانی ،اکنون مرزهای اقتصاد رفتاری مدرن را
تشکیل دادهاند.
با ش��کلگیری تعارض آش��کار بین اقتصاددانان
رفتاری که سعی در جمعآوری نظریههای منظم
تجربی داش��تند و اقتصاددانان نئوکالسیک که

الفبای بورس
در خصوص نظریهیجهانی سادهتری استدالل
میکردند و معم��و ًال با این ای��ده موافق بودند که
نظریه ،مفهومی هنجاری اس��ت ،نقطهی شروع
تفاوت رویکرده��ا از مرزهای روشش��ناختی نیز
گذر ک��رد .اقتصاددان��ان تجربی با ای��ن دیدگاه
شروع کردند که اصول اقتصادی باید در هم هجا
اعمال شود (همانطورکه در اصول علوم طبیعی
و فیزیکی نیز فرض بر این است) .دیدگاه آنها این
بودکهوقتینظریههادرمحیطهایسادهشکست
میخورن��د ،این شکس��تها باعث ایج��اد تردید
در م��ورد کارایی آنه��ا در محیطهای پیچیدهتر
میش��ود .با این حال ،همپوش��انی بین اقتصاد
رفت��اری و اقتصاد تجرب��ی هنوز کامل نیس��ت.
اقتصادرفتاریبراینفرضاستواراستکهترکیب
اصول روانش��ناختی ،تجزیه و تحلیل اقتصادی
را بهبود میبخش��د؛ درحالیکه اقتصاد تجربی
فرضمیکندکهاستفادهازروشهایروانشناسی
(آزمایشهای بسیار کنترلش��ده) ،باعث بهبود
آزمایشهای نظریهی اقتصادی میشود.
اقتصاد عصببنی��ان از درون اقتص��اد رفتاری و
تجرب��ی پدیدار ش��د ،زیرا اقتصاددان��ان رفتاری
اغلب نظریههایی را مطرح میکنند که میتوانند
بهعنوانالگوریتمهایمربوطبهچگونگیپردازش
اطالعاتونیزبهعنوانانتخابهاییکهازپردازش
اطالعات ناشی میش��وند ،در نظر گرفته شوند.
جمعآوری اطالع��ات در مورد جزئی��ات پردازش
اطالعات و انتخابهای مرتبط ،مرحلهای طبیعی
در آزمایش ای��ن نظریهها بهطور همزمان بود .اگر
بتوان پردازش اطالعات را از منظر فعالیت عصبی
بررسیکرد،میتوانازمعیارهایعصبی(همراهبا
معیارهایبزرگترمانندردیابیچشمیاطالعاتی
که انتخابکنن��ده در آن ش��رکت میکند) برای
آزمایشنظریههابهعنوانمحدودیتهایهمزمان
در مورد پردازش اطالعات و نحوهی عملکرد آن در
پردازش اطالعات ،استفاده کرد.
عصبشناسی شناختی
همانن��د عل��م اقتص��اد ،تاری��خ مطالع��ات
عصبشناختی رفتار نیز نش��اندهندهی تعامل
بی��ن دو رویکرد عصبش��ناختی و فیزیولوژیکی
شناختی استاندارد قرن
اس��ت .در رویکرد عصب
ِ
آزمایشگاهی دارای
گذشته ،انسانها یا حیوانات
ِ
ضایع��ات مغ��زی ،در طی��ف وس��یعی از وظایف
رفتاری مورد مطالعه قرار گرفتند .یافتهها حاکی
از آن بود ک��ه نقایص رفتاری افراد با آس��یبهای
عصبی آنه ا و همبس��تگی مورداس��تفاده برای
اس��تنباط عملکرد رابطه دارد .مثال کالسیک در

این مورد احتما ًال پژوهش متخصص مغز و اعصاب
بریتانیاییدیویدفریِر()1878استکهنشانداد
مرکزی مغز منجر به ایجاد
تخریب کورتکس پیش
ِ
نقایص حرکتی میش��ود .بس��یاری از مطالعات
ِ
کالسیک عصبشناسی ،بر
انجامشده در دورهی
آسیب سیستمهای حسی یا سیستمهای کنترل
حرکت متمرکز ش��دهاند .دلیل این امر واضح به
نظر میرس��د :کنترل و اندازهگیری محرکهای
حسی به یک موضوع ،آسان (بهمعنای اقتصادی)
و قابلمشاهده است .همین امر در مورد حرکاتی
صادق است که ما به سوژه دستور میدهیم آنها را
تولیدکند.حرکتهابهطورمستقیمقابلمشاهده
و بهراحتی قابلاندازهگیری هس��تند .در مقابل،
وضعیت روانی بسیار مبهمتر است.
اجمالیسنت عصبشناختی به اثرات
اولین نگاه
ِ
آسیب مغزی روی تصمیمگیری ،در سال ۱۸۴۸و
در مورد شخصی به نام فینیاس ِگیج بهدست آمد
(مکمیالن)۲۰۰۲،.پسازاینکهمغز ِگیجتوسط
ی فوالدی س��وراخ ش��د ،تغییر شدیدی
یک میل ه 
در ش��خصیت و توانایی تصمیمگیری او رخ داد.
مطالعهی نظاممند نقای��ص تصمیمگیری در اثر
آسیب مغزی ،اولین بار در دههی 1990میالدی،
توسط آنتونیو داماس��یو ،آنتوان بچارا و همکاران
آنها انجام شد.
بنابرای��ن ،تول��د اقتص��اد عصببنیان ناش��ی از
تعدادی عوامل مرتبط ب��ود که بهطور همزمان بر
آنچهکهاساس ًادوجامعهیمجزاالبتهباهمپوشانی
قابلتوج��ه بودند ،تأثی��ر گذاش��تند .گروهی از
اقتصاددانان رفتاری و روانشناس��ان شناختی به
مغزی عملک��ردی بهعنوان ابزاری
تصویربرداری
ِ
برایآزمایشوتوسعهیجایگزینهاینظریههای
نئوکالس��یک/ترجیحات آش��کار ،توجه نمودند
(بهخص��وص هنگامیک��ه بس��یاری از نظریهها
دادههای کمی را با اس��تفاده از انتخاب بهعنوان
تنها طبق��ه از دادهها دنبال کردن��د) .گروهی از
فیزیولوژیس��تها و عصبشناس��ان شناختی،
نظریهی اقتصادی را بهعنوان ابزاری برای آزمایش
الگوریتمی سختافزارهای
و توسعهی مدلهای
ِ
عصبی برای انتخاب ،م��ورد مالحظه قرار دادند.
نتیجهی این کار،جداسازیجالبی بود که امروزه
در اقتصاد عصببنیان وجود دارد.
به این ترتیب ،عصبشناسی و اقتصاد رفتاری،
عمدت ًا و نه منحصراً ،از دوجهت بس��یار متفاوت
به اتح��اد نزدیک ش��دند .هریک از ای��ن علوم،
رویکردی را مطرح کردند که در رش��تههای مادر
آنها بحثبرانگیز بود .بس��یاری از متخصصان
عصبشناس��ی خ��ارج از جامع��هی اقتص��اد

بنیانی در حال ظهور ،استدالل میکنند
عصب
ِ
هنج��اری پیچیدهی اقتصاد برای
که مدلهای
ِ
درک رفتار انس��انها و حیوان��ات واقعی ارزش
چندانی ندارند .بسیاری از اقتصاددانان ،بهویژه
نئوکالس��یکها ،معتق��د بودن��د ک��ه مطالعات
س��طح تصمیمگی��ری در الگوریتم بعید اس��ت
قدرت پیشبینی رویکرد ترجیحات آشکارش��ده
را بهبود بخشد.
از دی��دگاه اقتصاد عصبی ،دانس��تن تفاوت بین
قضاوت و انتخاب بس��یار مهم است ،زیرا انتخاب
معمو ًال به این معناس��ت ک��ه تصمیمگیرنده باید
هزینهه��ا و مناف��ع را متحمل ش��ود ،درحالیکه
قضاوت بهتنهایی با تحمل هزینهها و مزایا همراه
غیرتهاجمی
نیس��ت .بهطور کلی ،تکنیکهای
ِ
تحریک مغز ب��ه احتمال زیاد نق��ش مهمی را در
اقتص��ادیعصبی آینده ایفا میکنند،
مطالعات
ِ
زیرا دانش��ی بر پایهی علت را ارائه میدهند و در
ترکیبباابزارهایتصویربرداری،امکانجداسازی
کل شبکههای تصمیمگیری را که بهطور ع ّلی در
ایجادانتخابهادخیلهستند،ممکنمیسازند.
خالص ه
اقتصادعصببنیانباوجوددستاوردهایچشمگیر،
در بهترین حالت تنه��ا یک دهه قدمت دارد و هنوز
نتوانس��ته اس��ت تأثیر مهمی را در عل��وم اعصاب،
روانشناسییااقتصادازخودبرجایگذارد.درواقع،
دانشمنداناقتصادعصببنیانهنوزدرحالبحث
هستند که آیا دادههای عصبشناختی ،نظریهای
برای اقتصاددان��ان ارائه میدهد یا اینکه نظریهی
اقتصادی ،ساختار علوم اعصاب را فراهم میکند.
امیدواریم هر دو هدف محقق شود ،اما شکل دقیق
این مشارکت هنوز مشخص نیس��ت .با این حال،
نجواهایی منتقد و ظنین به این رویکرد نیز به گوش
میرس��د .بهعنوان مثال ،پارتو و فریدمن استدالل
میکنند که اقتصاد فقط در مورد انتخابها است.
نقدآنهادرقالب ِ
نقدبنیادگرامیباشد.همچنین،
طبقاستداللگولوپسندورفر(،)2008دادههای
علوم اعصاب و نظریههای عصبشناسی در اصل
نبایددراقتصادواردشوند.
منابع

1- Neuron Journal
2- Neuroeconomics; Decision Making
and the Brain. Edited by Paul W.
Glimcher,PhD.,ColinF.Camerer,PhD.,
ErnstFehr,PhDandRussellA.Poldrack,
PhD. Center for Neural Science.
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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گذری بر مرزهای علم مالی
مسلم پیمانی

عضو هیئت علمی گروه مالی و بانکداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی

قسمت شانزدهم

در این قسمت ،قصد داریم سراغ مجله «مروری بر مطالعات مالی» 1از دانشگاه آکسفورد برویم .در یکی از مقاالت شماره آوریل سال2022
این مجله ،موضوع صندوقهای س��رمایهگذاری مشترک بهعنوان حوزه مطالعاتی انتخاب ش��ده و مقالهای با عنوان «سرمایهگذاران در
صندوقهای سرمایهگذاری مشترک واقعا ًبه چه چیزی اهمیت میدهند؟» به چاپ رسیده است .نویسندگان این مقاله از چهار دانشگاه اوهایو،
یوتا ،آریزونا و واشنگتن بوده و در پژوهش خود به بررسی سیگنالهای برانگیزاننده سرمایهگذاران در این صندوقها پرداختهاند.
شرح مقاله:
چهار نویس��نده ای��ن مقاله به بررس��ی دو فرضیه
رقیب در خصوص سرمایهگذاران در صندوقهای
سرمایهگذاریمشترکپرداختهاند.دریکیازاین
فرضیهها ،تنها اطالعات «ساده و قابلفهم اولیه»،
مورداستفادهسرمایهگذارانبودهودرفرضیهدیگر،
«اطالعاتومعیارهایعملکردیگذشته»(،شامل
معیارهایپیچیدهاطالعاتی)براساسنظریهبیزی
برقضاوتاشخاصمؤثراست.
نتایجاینپژوهشمؤیدفرضیهاطالعاتسادهبوده
و بر اس��اس آن ،س��رمایهگذاران در صندوقهای
سرمایهگذاریمشترکبهدنبالمدلهایپیچیده
ارزیابیعملکردصندوقهانیستندوازمعیارهایی
مانند «آلفای صندوقها» و یا روشهای تحلیلی از
قبیل «مقایسه ریسک صندوق با بازدهی آن» و ...
دوریمیجویندوایننتیجهگیریچهدرخصوص
صندوقه��ای فع��ال و چه صندوقه��ای منفعل
(دنبالکنندهشاخصهایمتنوعبورسی)مصداق
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دارد .به زبان دقیقتر ،رتبه أخذشده صندوقها بر
اساس مقدار آلفای تخمینی هر صندوق (با توجه
بهمدلهایمختلف)،درمقایسهبارتبهصندوقها
کهبهطورساده،براساسبازدهیگذشتهمحاسبه
ش��ده اس��ت ،توضیحدهنده بهتری ب��رای میزان
ورود یا خروج منابع صندوقهای س��رمایهگذاری
مشترکنیست.
همچنی��ن بر اس��اس یافتهه��ای ای��ن پژوهش،
س��رمایهگذاران در صندوقها قادر به تش��خیص
اینکه چه میزان از بازدهی کسبشده در صندوق
بهدلیل عملکرد مدیران آن بوده و چه بخشی از آن
بهوضعیتکلیبازارمرتبطاست،نمیباشند.
در بخشی دیگر از این مقاله ،محققین چنین بیان
میدارندکهازبینمعیارهایساده،رتبهتخصیصی
شرکت مورنینگاس��تار و همچنین بازدهی ساده
گذشته ،بیشترین تأثیر را برجذب منابع بهسوی
صندوقها و یا خروج منابع از آنها دارد و علت توجه
زیاد س��رمایهگذاران به رتبه صندوقها در گزارش

ش��رکت مورنینگاستار ،س��ادگی آن در انعکاس
عملکرد گذش��ته صندوق (بدون توجه به معنای
واقعی عملکرد) است .همچنین ،سرمایهگذاران
عالق��ه چندانی ب��ه چگونگی محاس��به این رتبه
ندارن��د و حتی پ��س از اصالحات انجامش��ده در
روششناس��ی محاس��به این رتبه توسط شرکت
مورنینگاستاردرسال،2002تغییریدراستفاده
از این رتبه رخ نداده است.
در پای��ان ،ای��ن محققی��ن ضمن بی��ان اهمیت
یافتههای خود در تحلی��ل نحوه تخصیص منابع
توسط س��رمایهگذاران« ،س��یگنالهای ساده» را
عامل تعیینکننده اصلی این فرآیند دانستهاند و
اثرگذاری معیارهای پیچیدهت��ری که دربردارنده
مفهومریسکنیزهستند(مانندآلفایصندوقها)
رانسبتبهاینمعیارها،ناچیزتلقیمیکنند.
پانویس
1 - The Review of Financial Studies

الفبای بورس

نشان بورس تهران

لوگ�وی ب�ورس ته�ران برگرفت�ه از یک نش�ان برنج�ی مربوط ب�ه دوره

هخامنشیان است که در اس�تان لرستان کشف شدهاست .در این لوگو

چهار انسان دست در دست یکدیگر (اتحاد و همکاری) در درون دایرهای
قرار دارند که نشانگر دنیا است .دنیایی که براساس افسانههای قدیمی
ای�ران بر روی ش�اخ دو گاو ق�رار دارد؛ که خود نش�انه ث�روت و بهرهوری

هستند .این نش�ان هم اکنون در موزه لوور پاریس نگهداری میشود.
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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فراخوانمعرفیکتاب
در ماهنامه بورس
ماهنامه ب��ورس در نظر دارد در هر ش�ماره ،ب��ه معرفی کتابهای منترشش��ده در ح��وزه بورس و
رسمایهگذاری بپردازد.
بدینوسیله از کلیه نویسندگان و پدیدآورندگان دعوت میشود تا آثار خود راجهت معرفی در صفحه
«معرفی کتاب» برای این نرشیه ارسال منایند.
الزم به ذکر است ماهنامه بورس متعلق به بورس اوراق بهادار تهران ،با رویکرد خربی ،تحلیلی
و آموزشی ،س��ابقهای بیش از  24س��اله در حوزه انتش��ار اخبار بازار رسمايه و اطالعات و آمار
اقتصادی دارد.
این ماهنامه به طور تخصصی برای فعاالن بازار رسمایه  ،متامی ارکان و نارشان بورسی ،کارگزاریها،
نهادهایمالی(تأمینرسمایه،مشاورانرسمایهگذاری،سبدگردانها،صندوقهایرسمایهگذاری)
و همچنني مراکز آموزشی بهخصوص دانشگاهها منترش میگردد.
رشایط ارسال آثار:

آخرین ویراس��تاری کتاب حداقل در
سال 1397صورت گرفته باشد.
ارسال  2نس��خه از کتاب (یک نسخه
جهت معرف��ی در ماهنامه ب��ورس و یک
نسخهجهت اهدا به کتابخانه بورس اوراق
بهادار تهران)
ارائه درخواس��ت در قالب نامه و ش�ماره
متاسجهت ارتباط با مؤلف
نحوه ارسال آثار:

عالقه مندان میتوانند آثار خ��ود را به آدرس
تهران ،س��عادتآباد ،بلوار ش��هرداری ،نبش
خیاب��ان  13غرب��ی ،پ�لاک  3کد پس��تی:
 ۱۹۹۸۸۹۶۵۵۱جه��ت بررس��ی ارس��ال
منایند.
شامره متاس دفرت ماهنامه بورس:

 26741151داخلی 572-5

آدرس پست الکرتونیک ماهنامه:

mahnamehbourse@gmail.com

آدرس اینرتنتی:

www.tsemag.ir
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