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درباره صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا
اطالعات کلی صندوق
صندوق سرمایهگذاری مشترک پویا در تاریخ  1386/12/22با
دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان
صندوق سرمایهگذاری موضوع بند  ٢٠ماده  ١قانون بازار
اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال  ،١٣٨٤فعالیت خود را آغاز
کرد .این صندوق با شماره  10589نزد سبا به ثبت رسیده
است .عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه
و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است .فعالیت این
صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به
طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد .مدیریت داراییهای
صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکتهای پذیرفته شده در
بورس میشود ،توسط مدیر سرمایهگذاری صندوق صورت
میگیرد .سرمایهگذاران در ازای سرمایهگذاری در این صندوق
گواهی سرمایهگذاری دریافت میکنند.
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ميزگرد
پیششرط های بلوغ صندوقهای سرمایهگذاری
در بازار سرمایه ایران

سخن سردبیر

ارتقای جایگاه صندوقهای سرمایهگذاری با تمرکز بر توسعه سواد مالی
دکتر علی نمکی

سردبیر ماهنامه بورس

یکی از اقدامات مهم و مثبتی که طی س��الهای
گذش��ته در بازار س��رمایه صورت پذیرفته اس��ت،
همانطور که در شمارههای پیشین این ماهنامه
نیز مطرح ش��د ،ارائه «ابزارهای مالی نوین» برای
توسعه بازار بوده است .در همین راستا ،استفاده
از صندوقهای س��رمایهگذاری ،بهعنوان نهادی
واس��ط میان س��رمایهگذاران بعض ًا غیرحرفه ای و
بازار سرمایه ،از جمله ظرفیتهای ایجادشدهای
بوده اس��ت ک��ه تا ح��دود زیادی دغدغ��ه حضور
س��رمایهگذاران را پوش��ش میده��د .ایجاد این
ظرفی��ت مره��ون ت�لاش مدیران��ی اس��ت که در
قالبهای مختل��ف ،ازجمله تدوی��ن قانون بازار
اوراق بهادار و قوانین و طرحهای بعدی س��عی بر
توسعه این بازار داشتهاند.
موقعیت این ابزار مالی را میتوان از دو بعد بررسی
کمیخودرا
کرد:ازیکسو،اینابزارهامسیرتوسعه ّ
در طول زمان طی کرد ه و در حال حاضر با ارائه انواع
متفاوتی ازجمله «صندوقهای مختلط»« ،صندوق
طال»«،صندوقهایاهرمی»«،صندوقدرصندوق»
و ...در مس��یر توسعه بازار س��رمایه پیش میروند.
اولین صندوقهای س��رمایهگذاری ،در سالهای
 1386و  1387وارد بازار سرمایه کشور شدند و در
حالحاضرنیزبیشاز 320صندوقسرمایهگذاری
مجوز فعالیت در بازار سرمایه را دارند.
از س��ویی دیگر ،اگرچه هدف اصلی تشکیل این
صندوقها« ،تقویت حضور غیرمس��تقیم مردم در
ب��ازار» بوده اس��ت ،اما پس از گذش��ت حدود 15
سال از شروع فعالیت آنها ،کل ارزش صندوقهای
سرمایهگذاری سهامی در کش��ور حدود  40هزار
میلیارد تومان (بدون لحاظ صندوقهای پاالیش
ودارایکم)استکهشایداندکیبیشترازنیمدرصد
کل ارزش بازار بورس و فرابورس باشد؛ بنابراین تا
توس��عه این ابزار همچنان راهی طوالنی در پیش
اس��ت .البته در حوزه صندوقهای با درآمد ثابت
وضعی��ت بهمرات��ب بهتر ب��وده و حج��م اینگونه
صندوقها حدود  450هزار میلیارد تومان اس��ت
که البته این ابزار نیز به توس��عهج��دی نیاز دارد،
حالآنکه سایر صندوقها حجمی بهمراتب کمتر
از این را به خود اختصاص دادهاند.
بهعنوان تأیی��دی بر این موضوع ،میت��وان به تعداد
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س��رمایهگذاران فعال اضافهش��ده در صندوقهای
س��رمایهگذاری و درصد آنها نس��بت به کل کدهای
اضافهشدهبهبازاردرطولیکسالگذشتهاشارهکرد
کهنسبتیکمترازیکدرصداستوبهمعنایفعالیت
اکثریتمردمبهشکلسرمایهگذاریمستقیمدربازار
بودهکهباهدفتشکیلصندوقهافاصلهدارد.
در خص��وص رش��د ناکاف��ی ارزش صندوقهای
س��رمایهگذاری ،دالیل متفاوت��ی از جمله «عدم
توسعهزیرساختهایفنی»«،عدمدسترسیکافی
به صندوقها در س��طح کش��ور» و  ...عنوان شده
است ،اما به نظر نویسنده این سطور ،شاید «عدم
توسعه کافی سواد مالی آحاد مردم» ،از مهمترین
مواردی است که باید با تمرکز بر «تشویق» مردم به
سرمایهگذاریغیرمستقیمو«آموزش»ایشانمبنی
بر استفاده از ظرفیت این ابزار مهم به توسعه بازار
سرمایه کمک کرد.
اگرچ��ه بحثهای��ی چ��ون «تن��وع بخش��یدن
ب��ه صندوقه��ای س��رمایهگذاری» و «داش��تن
صندوقهایی ب��رایجذب انواع س��رمایهگذاران
با درجات متفاوت ریس��کپذیری» نی��ز بهعنوان
راهکارهاییجهت توسعه این بازار مطرح شدهاند،
اما به نظر میرس��د که با درک عدم آشنایی کامل
مردم با این ابزار مهم ،ش��اید ایجاد تنوع بهعنوان
اصل اول ،راهگش��ا نبوده ،کمااینکه ممکن است
سردرگمی س��رمایهگذاران را نیز به همراه داشته
باش��د .در این خصوص الزم اس��ت که با تمرکز بر
تشویقمردمبهسرمایهگذاریغیرمستقیموآموزش
ایشان مبنی بر استفاده از ظرفیت این ابزار مهم به
توسعه بازار سرمایه کمک کرد .در حقیقت از نگاه
چرخه عمر ،این صنعت در مرحله رشد خود در بازار
کش��ور قرار دارد .الزام مرحله رشد قطع ًا با مرحله
بلوغ که در آن مرحله ایجاد تنوع راهگش��ا خواهد
بود ،متفاوت است.
بهعبارت��ی« ،ایج��اد تن��وع در صندوقه��ای
سرمایهگذاری» زمانی میتواند به توسعه این بازار
کمککندکههمراهبا«توسعهآموزش»اتفاقافتاده
باشد .در این رابطه ش��اید بهتر باشد که بر توسعه
سواد مالی (که پرونده اصلی شماره  197ماهنامه
هم بوده است) در حوزه آشناسازی سرمایهگذاران
با صندوقهای سرمایهگذاری ،بیشازپیش تمرکز

کرد .در کنار این م��وارد ،تربیت مدیرانی حرفهای
ک��ه بتوانند ب��ازده مناس��ب و باثباتی را ب��ا اتخاذ
استراتژیهای معامالتی مناسب برای صندوقها
به همراه داش��ته باش��ند نیز ،از مواردی اس��ت که
میتواند باعثجذب سرمایهگذاران گردد.
از دیگر سو و بهزعم بسیاری از فعالین بازار سرمایه،
ضمن تش��کر از اقدامات صورتپذیرفته ،تسهیل
در موضوعاتی همچون «فرایند اعطای مجوزهای
مربوطه» میتواند راهگش��ا باشد و ازآنجاکه یکی
از موضوع��ات حائز اهمیت در بازار س��رمایه ،نیاز
به توسعه زیرس��اخت فنی این بازار است« ،توسعه
ش��رکتهای نرمافزاری فع��ال» در این ح��وزه ،از
بحثهای ضروری و اساسی است.
برهمیناساس،درایننوشتارسعیشدتاتصویری
واقعی از فضای صندوقهای س��رمایهگذاری در
کشور ،همراه با الزامات کلیدیجهت رشد و بلوغ
آنها در حوزههای زیرس��اختی و نیز توسعه آموزش
مردم ارائه گردد.
ضمن قدردان��ی از تالش مدیران این بازار در ارائه
«ابزارهای مالی نوین» و ازجمله آنها صندوقهای
سرمایهگذاری ،الزم اس��ت که افزایش ارزش بازار
صندوقهای سرمایهگذاری و نقشآفرینی بیشتر
آنها در تأمین مالی کش��ور در اولویت نخست قرار
گیرد و ازآنجاکه این صنعت ،از نگاه چرخه عمر ،در
مرحله رشد خود قرار دارد ،الزمه آن تمرکز بر آموزش
و آگاهس��ازی مردم همزمان با درنظرگرفتن توسعه
زیرساختهای فنی و قانونی است.
در پای��ان و همانط��ور ک��ه در اکث��ر س��رمقاالتی
که در ش��مارههای اخی��ر نگارش ش��د ،کلیدواژه
اعتماد بهعنوان اصل مهم توس��عه بازار س��رمایه
در س��الیان آتی مورد تأکید قرار میگیرد .با توجه
به موارد اشارهشده در س��طور باال ،انتظار میرود
که با «افزایش و توسعه س��واد مالی عموم مردم» و
«توصیه علمی و عقالنی به تمرکز بر سرمایهگذاری
غیرمس��تقیم» ،آنه��م از طری��ق «صندوقه��ای
س��رمایهگذاری» ،همچنی��ن «س��پرده ش��دن
سرمایههای خرد افراد به مدیران حرفهای توانمند»
و «دریاف��ت نتایجی مطل��وب از س��رمایهگذاری
غیرمستقیم در بازار» ،اعتماد فعلی سرمایهگذاران
حفظ و البته ارتقاء یابد.

رويدادهاي خبري

رویدادهای خبری بازار سرمایه در اردیبهشتماه 1401
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد

دامنه نوسان بورس ،تا پایان سال ،افزایشی  ۱۰درصدی دارد

به گ��زارش تجارتنیوز و به
 6اردیبهشتماه
نق��ل از ایرنا ،بازار س��رمایه
کشور در چند سال اخیر در مرکز توجهجامعه قرار
داشت .این بازار پس از رشد  ۴۰۰درصدی در ماه
پایانی سال 1398و 4ماه نخست سال ،13۹۹از
مردادماه ۹۹واردروندریزشیشدواینسیرتاپایان
پاییز ۱۴۰۰ادامه یافت .سازمان بورس با شروع به
کار دولت س��یزدهم و در آغ��از دوره فعالیت رئیس
جدیدسازمانبورسواوراقبهادار،برایایجادثبات
دربازارسهام،تصمیماتمتعددوبرنامهریزیهای
زی��ادی را بهمنظ��ور کاه��ش و در نهای��ت حذف
هیجانات کاذب انجام داد تا این بازار که با مشکل
بیاعتمادیازسویدولتقبلمواجهبود،بهثبات
برسد.
البت��ه به گفت��ه رئیس س��ازمان ب��ورس ،اعتماد
ازدسترفته ،یکروزه بازنمیگردد اما تصمیمات
وزارت امور اقتصادی و دارایی و س��ازمان بورس
میتواندزمینهسازایجادامیدواریهادرمعامالت
بازار سهام باش��د که امروز و پس از گذشت چند
ماه از دولت سیزدهم ،شاهد ایجاد ثبات در بازار
سرمایه هستیم.
ایجادتغییراتدردامنهنوسان،ازجملهتصمیماتی
بود که با موافقت زیادی از سوی سهامداران همراه
ش��د چراکه اکثر آنها وجود دامنه نوسان در بازار و
نیزایجاد محدودیتدرمعامالت را،بهعنوان اقدام
مشکلسازعنوانکردهبودندوبارهااظهارنظرهای
مختلفیرانسبتبهتصمیمگیریدرزمینهیدامنه
نوسانمطرحکردند.
اکنون با توجه به مشکالت ایجادشده در خصوص
وجود دامنه نوسان ،تصمیماتجدیدی نسبت به
افزایش تدریجی دامنه نوس��ان اتخاذ ش��ده و قرار
بر این شد تا دامنه نوسان بهصورت فصلی معادل
یک درص��د افرایش یابد ،نخس��تین مرحله از این
تصمیمات ،از تاریخ  ٢٩فروردینماه اجرا ش��د که
طیآن،دامنهنوسانازمثبتومنفیپنجدرصدبه
مثبتومنفیششدرصد،تغییرکرد.
درادامهچنینمسائلی،رمزارزهاازدیگرموضوعاتی
بودکهسرمایهگذاران،بعدازورودشاخصبورسبه
مدار نزولی و نیز ضرر و زیانهای سنگین متحمل
ش��ده ،اقدام به خروج س��رمایههای خود از بازار و
نی��ز ورود آن به رمزارزها کردند .بارها هش��دارهای
مختلفی از کارشناس��ان و مسئوالن نسبت به این
تصمیم عجوالنه س��هامداران عنوان شد و با توجه
به بیتوجهی سرمایهگذاران نسبت به توصیههای
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مطرحشده،سازمانبورستصمیمگرفتتابهمنظور
سروساماندادنبهاینبازار،اقداماتجدیدیرادر
حوزه بازار رمزارزها در دستور کار قرار دهد.
«مجیدعشقی»رئیسسازمانبورسواوراقبهادار،
پس از بازدی��د از بخشهای مختل��ف خبرگزاری
جمهوریاسالمی،درخصوصآخرینوضعیتبازار
سرمایهونیزبرنامههایاینسازمانگفتگوییانجام
داد که بخش نخست آن با عنوان «اقدامات دولت
دوازدهم ،فاجعهس��از ریزش بورس بود /سهام ۲۵
شرکت ،آماده ورود به بازار سرمایه» صورت گرفت.
رئیس سازمان بورس در این بخش ،از ایجاد دامنه
نوسان پویا در بازار س��هام ،ورود رمزارزها به بورس،
آخرین وضعیت س��هام عدالت و ف��روش آن و رصد
آنالینمعامالتسخنگفت.
افزایش دامنه نوسان به ١٠درصد تا پایان
سال
س��ازمان بورس ب��رایجلوگی��ری از هیجانات در
معامالت،تصمیمبهافزایشتدریجیدامنهنوسان
گرفت ،برنامه برای این موضوع چگونه اس��ت و آیا
دامنه نوس��ان از ابتدای تابستان به مثبت و منفی
هفتدرصد،تغییرپیدامیکند؟
مجی��د عش��قی :موض��وع دامن��ه نوس��انجزو
بحثه��ای بس��یار مهم��ی تلق��ی میش��ود که
دارای مخالفان و نیز موافقانی اس��ت .بر اساس
بررسیهای انجامشده ،به این نتیجه رسیدهایم
که دامنه نوسان باید بهتدریج افزایش یابد و تغییر
آن در هر فصل ،نیازمند گزارش و نتیجه اجرای فاز
نخست تغییر دامنه نوسان میباشد.
مسئوالن شرکت بورس تهران و فرابورس را موظف
کردهایم ت��ا معامالت بازار را مورد رص��د قرار داده و
نتیجهرابعدازگذشتسهماه،بهسازمانبورسارائه

دهند.باتوجهبهگزارشارائهشده،اگرمشاهدهشود
کهدرمرحلهنخست،افزایشدامنهنوسانباتأثیرات
مثبتیهمراهبودهاست،درخصوصافزایشدوباره
دامنه نوس��ان و نیز بازارهایی که باید ش��امل این
افزایش ش��وند ،تصمیمگیری خواهد شد و دامنه
نوسان باید بهطور حتم ،بهصورت تدریجی افزایش
یابد؛البتهتاکنونتصمیمنهاییبرایافزایشدامنه
نوسانتا ۱۰درصداتخاذنشدهاست،اماهدفاین
استکهدامنهنوسانراتاپایانسال،۱۴۰۱به۱۰
درصدافزایشدهیم.
برخ�ی در ب�ازار س�رمایه موافق حذف
کامل دامنه نوسان هس�تند ،آیا برنامهای در
این زمینه وجود دارد؟
مجید عشقی :حذف کامل دامنه نوسان ،نیازمند
الزاماتی اس��ت که در موقعیت فعلی بازار ،شرایط
اجرای آن فراهم نیس��ت .ق��رار بر این اس��ت تا در
بلندمدتبحثدامنهنوسانپویاراپیگیریکنیمتا
دامنهنوسانمتناسبباوضعیتبازار،تغییرکند.
ازاینطریق،ضمنوجودمحدودیت،دامنهنوسان
ب��از خواهد ب��ود که در کن��ار آن بحث دس��تکاری
معامالتونیزانجامنظارتها،قابلاعمالباشد.
دامنهنوسانپویا،مدل منطقیدرنظرگرفتهشده
برای دامنه نوس��ان اس��ت .ای��ن اق��دام نیازمند
س��امانههایی است که مس��ئوالن ،در حال تالش
برای راهاندازی آن هس��تند و به نظر میرس��د که
استفاده از این سامانهها به امسال نمیرسد .برای
س��الجاری افزایش تدریجی دامنه نوس��ان را در
دستور کار قرار دادهایم ،اما دامنه نوسان پویا را در
بلندمدتاجراییخواهیمکرد.
منظور از دامنه نوسان پویا چیست؟
مجید عش��قی :دامن��ه نوس��ان پویا ب��ه تعبیری
بهعنوان دامنه نوسان باز ،تلقی میشود اما بهطور
حتم کنترلهایی ب��ر روی آن انجام خواهد ش��د،
بدینصورت که اگر سهام ش��رکتی بیش از مقدار
مشخصش��ده رش��د کرد ،وقفهای در معامالت آن
نمادبهمنظورایجادشفافسازیصورتمیگیرد.
در کل دنی��ا هم به این صورت نیس��ت ک��ه دامنه
نوس��ان بهطور کامل ب��از باش��د .همچنین اعالم
کردهایم که اگر بازارگردانه��ا از توانایی الزم برای
کنترل س��هام برخوردار باش��ند ،دامنه نوس��ان را
با توجه به درخواس��ت بازارگردان ت��ا  ۲برابر دامنه
نوسانمشخصشده،بازخواهیمکرد.دراینزمینه
بازارگردانهاداراینقشاساسیهستند.

رويدادهاي خبري
مدیر ابزارهای مالی فرابورس ایران خبر داد

رشد  57درصدی تأمین مالی بخش خصوصی در سال 1400

بهگزارشپایگاهخبریبازار
 7اردیبهشتماه
س��رمایه (س��نا) و به نقل از
فراب��ورس ،میث��م زارعزاده مدی��ر ابزارهای مالی
فرابورسایرانباخبردادنازرشد ۴درصدیتأمین
مالی مبتنی بر بدهی فرابورس در س��ال گذشته،
عنوان کرد :در س��ال  ،۱۴۰۰حدود  ۲,۵۰۰هزار
میلیارد ریال تأمین مالی مبتنی بر بدهی در بازار
س��رمایه انجام ش��ده که بازار ابزارهای نوین مالی
فرابورس ایران ،میزبان نزدیک به  ۸۰درصد از آن،
یعنیمعادل ۲,۰۰۴هزارمیلیاردریالاوراقبدهی
ب��وده اس��ت .میث��م زارعزاده ب��ا تأکی��د بر نقش
بهادارس��ازی بدهیه��ا ،ب��ر انضب��اط مال��ی و
نظمبخشی به حس��ابهای دولت عنوان داشت:
دولت در سال  ۱۴۰۰با انتشار  ۸۴۰هزار میلیارد
ریال اوراق مرابحه عام و  ۱,۰۶۵هزار میلیارد ریال
اسناد خزانه اسالمی در بازار ابزارهای نوین مالی
فرابورس ایران ،س��عی در اصالح ،بهبود کیفیت و
ترکیببدهیهایخودداشت.بهگفتهوی،دولت
در س��ال  ۱۴۰۰در مجموع  ۱,۹۰۵هزار میلیارد
ریال اوراق مرابحه ع��ام در نمادهای «اراد  ۸۵الی
اراد»۱۰۳واسنادخزانهاسالمیدرنمادهای«اخزا
 ۹۱۶الی اخزا  »۹۱۸و «اخزا  ۰۰۱الی اخزا »۰۱۱
در بازار ابزاره��ای مالی فرابورس ایران منتش��ر و
پذیرش کرده اس��ت .زارعزاده عنوان کرد :از سوی
دیگر حدود  ۹۲۴هزار میلی��ارد ریال بابت اصل و
س��ود اوراق منتشرش��ده ،اعم از اوراق مشارکت،
مرابحه،مرابحهعام،منفعتواسنادخزانهاسالمی
توسط خزانهداری کل کش��ور با دارندگان اوراق،
تسویه شده است .او در ادامه با اعالم اینکه تسویه
بخشی از بدهیهای مسجل دولت با پیمانکاران،
با استفاده از اسناد خزانه اسالمی در سال،۱۴۰۰
رشدی ۱۰۶درصدیبهنسبتسال ۱۳۹۹داشته
است ،افزود :از سوی دیگر دولت محترم در زمینه
تأمین مالی ،با بهرهگیری از سازوکار اوراق مرابحه
عامدرسال،۱۴۰۰کاهشی ۳۸درصدیراتجربه
کرده اس��ت .زارعزاده با یاد ک��ردن از بازار بدهی
بهعنوان یکی از بالهای مهم نظام تأمین مالی در
کشور ،بیان کرد :این بازار نقشی پررنگ و بهینه را
در رونق تولید ،پیشبرد و تحقق شعار سال ۱۴۰۰
ایفا کرده است که در صورت استفاده مؤثر و کارا از
ظرفیتهایاینبازار،میتوانمنابعقابلتوجهی
رابرایتخصیصبهصنایعمولدکشور،تأمینکرد.
نگاه ویژه فرابورس به تأمین مالی بخش
خصوصی
زارعزادهباتأکیدبرنگاهویژهفرابورسایرانبهنظام
تأمین مالی بنگاههای اقتصادی ،به دلیل چالش

برانگیز بودن این موض��وع برای بخش خصوصی
بیان کرد :با در اختیار گذاش��تن طیف وسیعی از
ابزارهایبدهی،بازارابزارهاینوینمالیفرابورس
ایران در سال  ،۱۴۰۰شاهد تأمین مالی  ۹۹هزار
میلی��ارد ریالی از طری��ق اوراق بدهی برای بخش
خصوصی بود که نس��بت به سال گذشته ،رشدی
 ۵۷درصدی را نشان میدهد.
همچنین به لحاظ تنوع ابزارهای مالی نوین ،سهم
اوراق اجاره  73/5هزار میلیارد ریال ،اوراق مرابحه
 ۲۴/5هزار میلی��ارد ری��ال و اوراق خرید دین یک
هزار میلیارد ریال بوده است .مدیر ابزارهای مالی
فرابورسایرانبااشارهبهرشدقابلتوجهبازاربدهی
در س��الهای اخیر ،بهعنوان یکی از ارکان مهم در
نظام تأمین مالی اظهار داشت :علیرغم این رشد،
اینبازاردرمقایسهبانظامبانکیوبازارسهام،هنوز
مراحلاولیهرشدخودراطیمیکندوظرفیتهای
زیادیبرایتوسعهبیشتردارد.
او در ادام��ه در تش��ریح وضعی��ت ارزش و حج��م
معامالت بهعن��وان یکی از خطکشهای مرتبط با
نقدشوندگی ،عنوان کرد :در پایان اسفندماه سال
 ،۱۴۰۰بازار اوراق بدهی ش��رکت فرابورس ایران،
ارزشی معادل  ۳,۷۸۱هزار میلیارد ریال را به ثبت
رسانید که نس��بت به زمان مشابه س��ال گذشته،
شاهد رش��د  ۵۹درصدی بوده است .همچنین در
س��ال  ،۱۴۰۰روزانه بهطور متوسط  ۱۹۳میلیون
ورقه بدهی در ب��ازار ابزارهای نوین مالی ش��رکت
فرابورس ایران معامله و دست به دست شده است
و تا پایان اسفندماه ،۱۴۰۰در مجموع ۴۶میلیارد
ورقه بدهی مورد معامله قرار گرفته است .زارعزاده
با تأکید بر افزای��ش  ۵۷۵درصدی حجم معامالت

اوراقبدهیتاپایانسال ۱۴۰0گفت:ازکلحجم
معامالت اوراق بدهی در بازار ابزارهای نوین مالی
فرابورس ایران در س��ال  ،۱۴۰۰معادل  ۹۵درصد
اوراق بدهی ،یعنی ۴۳میلیارد و ۸۶۶میلیون ورقه
از نوع معامالت عم��ده بوده ک��ه  ۹۸درصد از این
معامالت ،مع��ادل ۴۲میلیارد و ۷۰۰میلیون ورقه
مربوط به عملیات بازار باز است ،همچنین۱,۶۰۱
میلی��ون ورقه در ب��ازار خرد معامله ش��ده و مابقی
معامالتدربازاربلوکصورتگرفتهاست.
ش�فافیت نرخه�ای موجود در ب�ازار با
کمک اوراق بدهی
مدی��ر ابزارهای مال��ی فراب��ورس ای��ران ،یکی از
مهمترین مزیتهای معامل��ه اوراق بدهی در یک
بازار ش��فاف و رقابتی را تجمیع و تولید اطالعات
مربوطبهقیمتهادریکسازوکارقابلاتکادانسته
و عنوان کرد :این رویکرد ،ش��فافیت بیشتری را به
نرخهای موجود در بازار میدهد .در همین راستا
روند میانگین نرخ بازده تا سررس��ید اسناد خزانه
اسالمی بهعنوان ابزار بدهی که کمترین ریسک را
دارد ،در سال  ۱۴۰۰در بازه  20/5درصد تا 25/3
درصد قرار داش��ته اس��ت که آیینهایاز نرخ سود
تعادلیشکلگرفتهدرشبکهبانکیاست.
زارعزادهدرپایان،اقداماتفرابورسایراندرجهت
توسعه بازار بدهی را «معرفی ابزارهای نوین مالی»،
«تسهیل فرآیندهای تأمین مالی» و «فراهم آوردن
زیرس��اختهای الزم» دانس��ت و عنوان کرد :امید
اس��ت با ریلگذاریهای صحی��ح صورتگرفته،
شاهد تعمیق بازار بدهی و افزایش کارایی این بازار
درعرصههایاقتصادیباشیم.
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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رويدادهاي خبري
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد

سازمان بورس در فراز و فرودهای شاخص بورس ،نقشی ندارد

«مجی��د عش��قی» ،رئیس
 7اردیبهشتماه
سازمانبورسواوراقبهادار
در گفتگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)،
به بهب��ود روند فعلی معامالت بورس اش��اره کرد و
گفت :اکنون بر اس��اس اقدامات انجامشده ،بازار
روند خوبی را در پیش گرفته و به مرحله ایجاد ثبات
و آرامش رسیده است .وی مسئله مدیریت بازار در
وضعیت فعلی را از دوجنبه ،مورد تحلیل قرار داد و
افزود:نخستینجنبه،جنبهمربوطبهافزایشسود
شرکتهااستوجنبهدیگروابستهبهبحثروانی،
مالی و رفتاری اس��ت که روند معامالت این بازار را
تحتتأثیرخودقراردادهاست.مجیدعشقی،بازار
سرمایه راجزو بازارهای آیندهدار در اقتصاد کشور
دانستوگفت:فردیکهتصمیمبهخریدسهامدر
بازارمیگیرد؛درواقعاقدامبهدریافتسوددرآینده
میکند که در ص��ورت وجود فضای مثبت روانی و
فضای معقول اقتصادی ،خوشبینیها نسبت به
بازاربیشترمیشودوسرمایهگذارانتمایلبهخرید
سهامدربازارپیدامیکنند.بهگفتهرئیسسازمان
بورسواوراقبهادار،ممکناستمتغیرهایواقعی
دراقتصادکشورباتغییرچندانیهمراهنشوند،اما
قیمتسهامشرکتهاتحتتأثیرجومثبتومنفی
ایجادشدهدربازار،باتغییرهمراهمیشوند.
اقدامسختسازمانبورسدربازگشت
اعتماد به بازار سرمایه
وی بازگشت اعتماد به بازار سرمایه راجزو اقدامات
دشواردراینبازارعنوانکردوافزود:رسانهبهعنوان
ناظر بخش عمومی محسوب میشود ،همچنین
میتواند در نظارت عامهای که برای بازار به آن نیاز
داریم ،نقش مهمی ایفا کند که سازمان بورس هم
بهطورحتمازاینمسئلهاستقبالخواهدکرد.
واریز س�ود س�هام عدالت به حساب ۴۴
میلیونسهامدار
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار به واریز س��ود
سهامعدالت ۴۴میلیونسهامدارتاقبلازبهپایان
رسیدنسال ۱۴۰۰تأکیدکردوگفت:برنامهریزی
وجمعآوری این س��ودها اقدامی بسیار دشوار بود
ک��ه بهخوبی از عه��ده آن برآمدی��م.وی ادامه داد:
مشموالن سهام عدالت هیچگاه تصور نمیکردند
که بتوانند سود قابل قبولی از سهام خود به دست
آورند،باتوجهبهوجودچنینمسائلی،سازمانبورس
بایدبهفرهنگسازیگستردهدرخصوصاینسهام
بپردازد.مجید عشقی مش��کل بازار در سال  ۹۹را
معطوفبهفرهنگسازیدانستوگفت:برخیدر
اینبازاردچارضربهسنگینشدهبودند،زیراچنین
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تصوریداشتندکهبتوانندیکشبهبرایجلوگیری
از عقب ماندن ناش��ی از ت��ورم ،بازدهی کالنی را از
این بازار کسب کنند .رئیس سازمان بورس و اوراق
بهادار،بابیاناینکهدرسالهایگذشتهچندینبار
شاهدرشدوریزشهایسنگینشاخصبورسبین
 ۳۵تا ۴۰درصد بودیم ،ادامه داد :با توجه به چنین
اتفاقی،ریزششاخصبورسدرسال۹۹نمایبدی
را در بین سهامداران ایجاد کرد که این اتفاق ناشی
ازحضورجمعگستردهسهامدارانبهاینبازاربود.
ویبااشارهبهاینکهمسئلهمربوطبهاعتمادسازیدر
بازارسرمایهبهعنواناقدامیزمانبرتلقیمیشود،
افزود :در  ۶ماه گذشته س��عی داشتیم تا برخی از
اقداماتزیرساختیرابهکاربگیریمکهاکنونبرخی
از آنها را به مرحله اجرا رساندهایم.
س�ازمان بورس و اوراق بهادار ،سازمان
ناظر بر معامالت بازار سرمایه
مجید عشقی با بیان اینکه سازمان بورس بهعنوان
س��ازمان ناظر معامالت بازار س��رمایه محس��وب
میش��ود ،گفت :این سازمان فقط عهدهدار ایجاد
قوانین و مقررات برای معامالت اس��ت ،همچنین
س��ازمان بورس نقش ناظر ب��ازار و نهادهای مالی
را ب��ر عه��ده دارد و بخ��ش حقوقی این س��ازمان،
عهدهدارپیگیریتخلفاترخدادهدراینبازاراست.
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت:
اتفاقی که در بازار س��رمایه رخ داده ،این اس��ت که
فرازوفرودهای ایجادش��ده در ش��اخص بورس ،به
پای س��ازمان بورس نوشته شده است؛ درحالیکه
این سازمان هیچ نقشی در روند معامالت این بازار
ندارد .وی با اش��اره به اینکه سهامداران حقیقی و

حقوقی حاضر در بازار ،نس��بت ب��ه خوشبینی و
سیگنالهای ایجادش��ده اقدام به خرید سهام در
بازارمیکنند،گفت:بیشاز ۸۰درصدازخریداران
بازار،سهامدارانحقیقیهستندوایناتفاقناشی
از تصمیمگیریهای این سیاس��تگذاران است.
مجید عش��قی با تأکید بر اینکه امیدواریم در سال
 ۱۴۰۱بتوانی��م کمک ویژهای را ب��ه بخش واقعی
اقتصاد کشور داشته باشیم ،ادامه داد :این اقدام
جزو برنامههای عمده سازمان بورس است تاجذب
سرمایهدرشرکتهاانجامشودوازاینطریقشاهد
رونق تولید در کشور باشیم .رئیس سازمان بورس و
اوراق بهادار با اش��اره به اینکه سال گذشته دولت
بیشازبخشخصوصی،اقدامبهتأمینمالیازبازار
سرمایه کرد ،گفت :اکنون درصدد هستیم تا سهم
بخشخصوصیازتأمینمالیراافزایشدهیم.
بورس ،عنصر اقتصادی کشور
وی با بیان اینکه بورس میتواند عنصر اقتصادی
کشور باشد ،اظهار داشت :اکنون ارزش معامالت
بازار س��رمایه به بیش از هشت هزار میلیارد تومان
رسیدهاست،اینعددنشاندهندهآناستکهبازار
در وضعیت خوبی قرار گرفته است .مجید عشقی
به انتشار صورتهای مالی سال ۱۴۰۰شرکتها
تأکید ک��رد و ادامه داد :با توجه به آمار ارائهش��ده،
وضعیت شرکتها مطلوب است و میتوان نسبت
بهآیندهاینبازارامیدواربود.رئیسسازمانبورسو
اوراقبهادار،خاطرنشانکرد:باتوجهبهاینکهحفظ
حقوق س��هامداران بهعنوان بحثجدی سازمان
بورس تلقی میش��ود؛ باید در ابتدا اعتمادسازی
صورتبگیردوسرمایههاواردبخشتولیدشوند.

رويدادهاي خبري
رئیس اسبق بانک مرکزی اعالم کرد

تأمین مالی از چرخه بازار سرمایه ،راهی بدون افزایش نقدینگی و تورم

رئیس اسبق بانک مرکزی،
 18اردیبهشتماه
در گفتگ��و با پایگاه خبری
بازار سرمایه ایران (سنا) گفت :تسهیالت تکلیفی
بای��د در حد و ت��وان بانکها باش��د؛ در غیر این
صورت بانکها به بانک مرکزی بدهکار خواهند
ش��د که بدهی دول��ت و ش��رکتهای دولتی به
بانکه��ا و بان��ک مرک��زی نی��ز باع��ث افزایش
نقدینگی و تورم لجامگسیخته میشود.
محمود بهمنی اظهار داش��ت :سیاس��ت بورس
این اس��ت ک��ه عرض��ه و تقاض��ا ،تعیینکننده
معامالت این بازار باش��د و در این زمان میتوان
ش��اهد روندی معقول در تمامی معامالت بازار
سرمایه بود.
وی با تأکید بر اینکه اگر قرار باش��د دخالتی در
معامالت ب��ورس صورت گی��رد و از طریق برخی
رفتارها آدرس غلط به بازار س��رمایه داده ش��ود،
بهطور حتم ش��اهد به خطر افتادن سرمایههای
مردم در بازار سهام خواهیم بود ،خاطرنشان کرد:
به دنبال چنی��ن اتفاقی ،عدهای متحمل ضرر و
زیانهای س��نگین میش��وند و بهمراتب شاهد
کاهش تمایل مردم برای سرمایهگذاری در بورس
و کاهش ورود نقدینگی به این بازار خواهیم بود.
محمود بهمنی با اعتقاد بر اینکه دخالت دولت
در بازار سرمایه ،ازجمله اشتباهات محض است
که بارها شاهد تبعات منفی آن در بازار سرمایه و

نیز اقتصاد کشور بودهایم ،گفت :بههیچعنوان
نبای��د ش��اهد ورود دول��ت و نی��ز تصمیمگیری
مسئوالن در حوزه معامالت بازار سرمایه باشیم.
رئی��س بانک مرک��زی در دول��ت دهم ،ب��ا بیان
اینکه سیاس��تها در معامالت بازار سرمایه باید
بهگونهای باش��د که امکان دخالت در معامالت
این بازار وجود نداش��ته باشد ،افزود :باید اجازه
داده ش��ود تا این بازار بر اساس س��ازوکارهای
خود عمل کند ت��ا بتواند حالت��ی از تعادل را به
خود بگیرد.
به گفته وی ،سیاستهای اعمالشده در بورس،
بای��د م��ورد مدیریت ق��رار بگیرد و بهط��ور حتم
تصمیمات اتخاذشده برای بازار سرمایه متناسب
با شرایط اقتصادی باشد.
بهمن��ی ب��ا تأکی��د ب��ر اینک��ه تصمیمگیریها

بههیچعنوان نباید بر این اساس باشد که بهطور
کامل به بازار پول بیتوجهی شود و بازار سرمایه
مورد توجه شدید مسئوالن قرار گیرد ،گفت :باید
اقدامی صورت گیرد که اس��تفاده از این بازارها
بهصورت متعادل باشد تا از این طریق ضربهای
به اقتصاد کشور وارد نشود.
رئیس اس��بق بانک مرک��زی ،اقتصاد کش��ور را
بانکمحور دانست و افزود :اکنون همه فشارها
بر روی سیس��تم بانکی اس��ت و چنی��ن تفکری
وجود دارد که سیس��تم بانکی باید تأمینکننده
همه نیازهای کشور باشد ،در صورتی که چنین
تفکری اشتباه است و باید اقدامات الزم در زمینه
رفع این نوع نگاه صورت بگیرد.
وی با اش��اره ب��ه محدودیت مناب��ع در بانکها،
گفت :با توجه به چنین مسئلهای ،اگر قرار باشد
بانکها بیشتر از منابع موجود تأمین نیاز کنند،
بهمرور شاهد باال رفتن میزان نقدینگی در کشور
و نیز افزایش تورم در اقتصاد کشور خواهیم بود؛
بنابراین باید استفاده درس��ت و بجا از بازار پول
و س��رمایه در تأمین مالی ،مورد توجه مسئوالن
قرار بگیرد.
رئی��س بانک مرک��زی در دولت ده��م ،در پایان
تأکید کرد  :سیاست پولی و بانکی باید هماهنگ
با یکدیگر باش��ند تا بتوان اقدامات مدنظر را به
بهترین نحو انجام داد.

سرپرست اداره دیدهبان سالمت بازار سرمایه خبر داد

سازمان بورس و اوراق بهادار به گزارشگرانجرائم و تخلفات ،پاداش میدهد

به گزارش تجارتنیوز و به
 19اردیبهشتماه
نقل از س��نا ،سرپرس��ت
اداره دیدهبان س�لامت بازار س��رمایه سازمان
ب��ورس و اوراق به��ادار ،گف��ت :اداره دیدهبان
سالمت بازار سرمایه از اواخر سال  ۱۳۹۸شروع
به کار کرده است و در  ۴حوزه «ناشران»« ،بازار»،
«نهاده��ای مال��ی» و «فض��ای مج��ازی»،
گزارشه��ای ناهنج��اری را از طریق س��امانه
دیدهب��ان بازار س��رمایه،جمعآوری و بررس��ی
میکند.
سعید ابراهیمی افزود :دریافت گزارش مردمی
این اطمینان را به فعاالن بازار سرمایه میدهد
که ارائ��ه گزارشه��ای این حوزه به س��ازمان،
پیگی��ری و بررس��یهای جدیت��ری را در پی
داش��ته و نظارت همهگیرت��ری را در حوزه بازار
سرمایه و خارج از سازمان بورس بهدنبال خواهد
داشت .در همین راستا ،سازمان بورس و اوراق

نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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رويدادهاي خبري
بهادار نی��ز طی اقدام��ی بهعنوان نخس��تین
سازمان ،به گزارش��گرانجرائم و تخلفات بازار
سرمایه ،پاداش میدهد.
وی اظه��ار کرد :گزارش «ناهنج��اری در حوزه
ب��ازار س��رمایه» ب��ه بررس��ی اقدامات��ی مانند
دستکاری قیمت ،استفاده از اطالعات نهانی
و معام�لات متکی ب��ر این اطالع��ات و اغوای
اش��خاص میپردازد؛ این گزارشه��ا در حوزه
ناش��ران ،مش��کالتی که در ارائ��ه صورتهای
مالی توسط ناشر وجود داشته و همچنین عدم
تهیه صورتهای مالی مطابق قوانین و مقررات
و استانداردهای مربوطه را بررسی میکند.
حوزههایگزارشگریناهنجاریکداماند؟
او ادام��ه داد :گ��زارش «ناهنجاریها در حوزه
نهادهای مالی» نیز میتوان��د به اقداماتی که
این نهادها برخالف مجوزها و مقررات مصوب
سازمان بورس و اوراق بهادار انجام داده باشد،
بپردازد.
در حوزه «فضای مجازی» نیز انجام تخلفات در
گروهها و کانالهای موجود در فضای مجازی،
از پیش��نهادهای خرید و فروش اوراق بهادار و
اظهارنظر راجعبه «روند قیمتی» و «ارزش اوراق
بهادار» گرفته تا انجام هر اقدامی بدون داشتن
مجوز رسمی از سازمان بورس ،میتواند شامل
گزارشگری ناهنجاریها شود.
سرپرس��ت اداره دیدهبان سالمت بازار سرمایه
س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار تأکی��د کرد:
فعاالن بازار سرمایه میتوانند از طریق سامانه
 ،dideban.seo.irگزارشهای ناهنجاری خود
را برای این اداره ارسال کنند.
ابراهیمی بیان ک��رد :از ابتدای ش��کلگیری
اداره دیدهبان س�لامت بازار س��رمایه تاکنون،
گزارشهای زیادی دریافت ش��ده که همه آنها
توس��ط کارشناس��ان این اداره مورد بررسی و
کارشناسی دقیق قرار گرفته و اقدامات نظارتی
الزم در خصوص آنها انجام خواهد شد.
او اظه��ار ک��رد :اگ��ر ای��ن گزارشه��ا مطابق
دس��تورالعملها و مق��ررات مربوطه ،ش��رایط
الزم را داشته باش��د ،اقدامات نظارتی از قبیل
تذکرات ،اقدامات اصالح��ی ،ارائه گزارشها
و اطالعیهه��ای شفافس��ازی مرب��وط به آنها
انج��ام میش��ود و درصورتیک��ه گزارشهای
ناهنجاری ،جنبه متخلفانه و مجرمانه داش��ته
باش��ند ،گزارشهای تخل��ف در این خصوص
توس��ط کارشناس��ان اداره دیدهبان س�لامت
بازار س��رمایه ،تهیه ش��ده و به مرجع رسیدگی
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ب��ه تخلفات ،بهمنظور رس��یدگیهای حقوقی
ارسال میشود.
سازمانبورسواوراقبهاداربهگزارشگران
جرائموتخلفات،پاداشاعطامیکند
سرپرس��ت اداره دیدهبان سالمت بازار سرمایه
س��ازمان بورس و اوراق بهادار گف��ت :مطابق
دس��تورالعمل «حمایت و تش��ویق گزارشگران
ناهنج��ار در ب��ازار س��رمایه» ،در خص��وص
افرادی ک��ه گزارشهای موثق��ی در خصوص
ناهنجاریهای ب��ازار ارائه کنند ک��ه منجر به
کشف تخلف شود ،پس از ارسال این گزارشها
به مراجع حقوقی ،درصورتیکه گزارشی منجر
به صدور حکم قطعی برای متخلف ش��ود ،بین
 ۱۰ت��ا  ۳۰درص��د از مجموعجرائ��م قطعی با
تصویب هیئت مدیره سازمان بورس ،بهعنوان
پ��اداش گزارش��گر ناهنج��اری به گزارش��گر
(سوتزن) ،تعلق میگیرد.
ابراهیمی افزود :تاکنون با مصوبه هیئت مدیره
سازمان بورس ،به دو گزارش��گر ناهنجاری که
تخلف دو ناشر (شرکت) بورسی را گزارش کرده
بودند ،مبال��غ  ۶۱و  ۳۰میلیون تومان پاداش
تعلق گرفته است .تخلفات این دو ناشر در حوزه
عدم افش��ای فوری اطالع��ات ،ارائه اطالعات
خ�لاف واقع به س��ازمان بورس و ع��دم رعایت
تشریفات و مقررات معامله اوراق بهادار و ماده
 ۴۲قانون بازار اوراق بهادار بوده است.
او با تأکی��د بر اینکه این دو تخلف از س��وی دو
گزارشگر بهصورت مجزا ثبت شده ،تصریح کرد:
هر یک از ای��ن گزارشه��ا ،دو پرونده متفاوت
بوده اس��ت و س��ازمان ب��ورسجزو نخس��تین
سازمانهای کشور است که در حوزه اقتصادی
به گزارش��گران ناهنجاری یا همان سوتزنان
پاداش میدهد .به بیانی دیگر ،این س��ازمان
با جدیت تمام به گزارشگرانی که ناهنجاری را
گزارش میکنند و گزارش آنها منجر به کش��ف
تخلف میشود ،پاداش میدهد.
ابراهیمی ادامه داد :بر اساس گزارش بازرسان
رسمی تقلب ،حدود  ۴۰درصد از گزارشهای
تقلب��ی ک��ه در دنیا کش��ف میش��ود توس��ط
گزارشهای مردمی اس��ت .دریاف��ت گزارش
مردمی و س��وتزنی این اطمینان را به فعاالن
بازار سرمایه میدهد که ارائه گزارشهای این
حوزه به سازمان ،پیگیری و بررسیهای جدی
سازمان بورس را به دنبال دارد و نشان میدهد
ک��ه در حوزه بازار س��رمایه و خارج از س��ازمان
بورس نظارت همهگیری وجود دارد.

هویتافشاگرانتخلفاتبورسی،محرمانه
باقیمیماند
او ارائه گزارش «با نام» را ازجمله شروط دریافت
پاداش برشمرد و اظهار کرد :بر اساس مقررات،
ازجمله ش��رایطی که منجر به اعطای پاداشی
معادل  ۱۰تا  ۳۰درصد جرائم میش��ود ،این
اس��ت که گزارش��گر بهط��ور بانام در س��امانه
دیدهبان س�لامت بازار س��رمایه ثبتنام کند.
در این س��امانه ،امکان ثبت گزارش بهصورت
«بینام» نیز وجود دارد.
سرپرس��ت اداره دیدهبان سالمت بازار سرمایه
س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار ،اف��زود :ب��ه
تمامی فع��االن بازار س��رمایه ،س��هامداران و
گزارش��گرانی که بهصورت بانام به ثبت گزارش
خود میپردازند ،این اطمینان داده میشود که
تمامی اطالعات هویتی آنان نزد اداره دیدهبان
س�لامت بازار س��رمایه س��ازمان بورس و اوراق
بهادار محفوظ است و هویت آنها افشا نخواهد
ش��د ،همچنین در فرآیند رسیدگی حقوقی که
منجر به صدور رأی میشود نیز نام گزارشگران،
کام ً
ال محرمانه باقی خواهد ماند.
ابراهیم��ی خاطرنش��ان کرد :مطاب��ق اختیار
ش��ورای عالی بورس اوراق بهادار به س��ازمان
بورس ،در مواقعی که برای گزارشگران به دلیل
ارائه گزارش مش��کلی ایجاد ش��ود ،س��ازمان
بورس از ام��کان حمایتهای حقوقی ازجمله
پرداخت هزینههای حقوقی ،اخذ وکیل و سایر
موارد برخوردار اس��ت و حمایتهای الزم را به
عمل میآورد.
او در انتهای گفتگو تأکید کرد :از تمامی فعاالن
بازار س��رمایه خواس��ته میش��ود در راس��تای
کاه��ش تخلفات و پیش��گیری از وق��وع جرم،
گزارشهایی که مصداق ناهنجاری عمده باشد
را ثبت کنند.
به تمامی گزارش��گران اطمینان داده میشود
تمامی گزارشهای ناهنجاری کام ً
ال بررس��ی
میشوند و درصورتیکه مصداق تخلف باشند،
تا مرحله نهای��ی و ص��دور رأی قطعی ،تمامی
مراحل با دقت بررسی و پیگیری شود.
ابراهیمی اظهار امی��دواری کرد :امید میرود
با اعطای پاداش به دو گزارشگر یادشده که به
تازگی تصویبش��ده است ،فرهنگ سوتزنی
و ارس��ال گزارشهای ناهنجاری به س��ازمان
بورس ،گسترش یابد و گزارشهای ناهنجاری
به میزانی ثبت شوند که هم در کشف زودهنگام
تخلف کمک کند و هم زمینهساز پیشگیری از
وقوع تخلفات در بازار سرمایه شوند.

رويدادهاي خبري
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد

رشد ۵۰درصدی سبدگردانهای اختصاصی در مقایسه با سال گذشته

مدیرنظارتبرنهادهایمالی
 20اردیبهشتماه
سازمان بورس و اوراق بهادار
درگفتگوباخبرنگارپایگاهخبریبازارسرمایه(سنا)،
بامروریبرآمارمجوزهایصادرشدهفعالیتنهادهای
مالیدرسالگذشتهومقایسهآنباسالپیشازخود،
عنوان کرد :در سال  ۱۳۹۹تعداد نهادهای مالی که
شامل شرکتهای کارگزاری نیز میشود ۶۳۶،نهاد
بوده است که در انتهای سال ،۱۴۰۰با رشد13/83
درصدی به رقم ۷۲۴نهاد رسید.
رضا نوحی حفظ آبادی ،ادامه داد :در س��ال،۱۳۹۹
مجموع صندوقهای سرمایهگذاری  ۲۷۱صندوق
ب��وده ک��ه در انتهای س��ال  ۱۴۰۰با رش��د 19/18
درصدی به  ۳۲۳صندوق رس��یدهاند .صندوقهای
س��رمایهگذاری ش��امل «صن��دوقس��رمایهگذاری
ق س��رمایهگذاری
در اوراق ب��ا درآمد ثابت»« ،صندو 
ق س��رمایهگذاری در س��هام»،
مختل��ط»« ،صن��دو 
ق س��رمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی»،
«صندو 
قسرمایهگذاریزمینوساختمان»«،صندوق
«صندو 
ق س��رمایهگذاری
س��رمایهگذاری پ��روژه»« ،صندو 
ق س��رمایهگذاری در اوراق بهادار
جسورانه»« ،صندو 
مبتنی ب��ر کاال»« ،صندوقس��رمایهگذاری صندوق
ق س��رمایهگذاری خصوصی»
در صندوق» و «صندو 
میشوند.بهگفتهاینمدیرارشدسازمانبورس،تعداد
شرکتهای سرمایهگذاری مادر (هلدینگ) ،از۲۲۰
شرکتبه۲۳۴شرکترسیدهاست.مجموعنهادهای

مال��ی خدماتدهن��ده ،از  ۱۴۵نهاد ب��ه  ۱۶۷نهاد
رسیده است .بیشترین رشد در میان نهادهای مالی
خدماتدهنده،بهشرکتهایسبدگرداناختصاص
دارد که با رش��دی  ۵۰درصدی ،از  ۳۸شرکت به ۵۷
شرکترسیدهاست.
او افزود :افزون بر مجوزهای فعالیت نهادهای مالی،
موضوع تمدید مجوزها و بررسی درخواستها و ارائه
موافقت اصولیه��ا نیز از دیگر موارد بوده اس��ت .به
بیانیدیگر،مدیریتنظارتبرنهادهایمالیسازمان
بورس ،پس از بررس��ی درخواستها در نقطه صفر و
تکمیل آن تا مرحله موافقت اصولی ،برای تأس��یس
صندوق سرمایهگذاری و نهادهای خدماتدهنده و
شرکت سرمایهگذاری مادر (هلدینگ) ،تعداد قابل
توجهی موافقت اصولی صادر کرده و این نهادها در
حال تکمیل م��دارک برای دریافت مج��وز فعالیت
هستند که انتظار میرود در سال ۱۴۰۱به سرانجام

برسند.نوحیبا اشاره به صندوقهای سرمایهگذاری
امالکومستغالت،اظهارکرد:دراینرابطهیکمجوز
موافقت اصولی صادر شده و اکنون در مرحله تکمیل
مدارک و مس��تندات برای مجوز تأسیس است .پس
از آن ،ثبت صندوق صورت میگیرد تا پذیرهنویس��ی
صندوقانجامپذیرد.
او در ارتباط با نهادهای مالی خدماتدهنده ،گفت:
نظراتکارشناسانهوفعالیتشرکتهاییکهاقدامبه
ارائه خدمات مالی میکنند ،تنها محدود به سرمایه و
منابعمالیخودشاننمیشودواظهارنظرمشاورهای
یاتصمیماتسرمایهگذاریآنهابرسرمایهگذاریافراد
و در نتیجه بر داراییهای آنها تأثیرگذار بوده و ممکن
استهزینههاییرابهافرادتحمیلکند.پسدرارتباط
با صدور مجوزه��ای نهادهای مالی خدماتدهنده،
الزاماتیدرارتباطباویژگیها،شرایطنیرویانسانی،
مهارتوتخصصآنها،برخورداریازحداقلسرمایهکه
بیانگرادامهفعالیتکسبوکارباشدوتواناییپرداخت
هزینههایپرسنلیوبازاریابیایننهادهاوجوددارد.
مدیر نظ��ارت ب��ر نهادهای مال��ی س��ازمان بورس،
خاطرنش��ان کرد :بنابراین ،س��ازمان ملزم اس��ت در
ارتباط با صدور مجوزهای موافقت اصولی نهادهای
مالی خدماتدهنده بهواسطه اینکه ثروت عموم در
اختیار آنها ق��رار میگیرد ،از مجموعهای از ش��رایط
اطمینان یابد و پس از احراز این شرایط ،در ارتباط با
صدورمجوزمربوطهتصمیمگیریکند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد

تصمیم درست وجسورانه دولت سیزدهم در اصالح ارز ترجیحی

غالمرضامصباحیمقدم،عضو
23اردیبهشتماه
مجمعتشخیصمصلحتنظام
درگفتگوباپایگاهخبریبازارسرمایه(سنا)،بهاصالح
سیاس��ت ارز ترجیحی در دولت سیزدهم اشاره کرد و
گفت:بندهازابتدابهدلیلتبعاتاستفادهازارز۴۲۰۰
تومانی،موافقحذفاینارزازاقتصادکشوربودمکهدر
نهایت این اقدام از س��وی دولت فعل��ی ،مورد بحث و
پیگیری قرار گرفت و تصمیماتجدیدی در خصوص
آناتخاذشد.ویبهنکاتمنفیوجودارز۴۲۰۰تومانی
دراقتصادکشور،تأکیدکردوافزود:اینارزواستفادهاز
آندرکشور،زمینهسازفسادبودوموجبشدتابرخیاز
افرادکهواردکنندههایمواداولیهخوراکوداروبودند،
بهصورتوسیعیازاینارزمنتفعشوندورانتاستفاده
ازاینارزرابهخوداختصاصدهند.مصباحیمقدمبا
بیاناینکهبخشاعظمجامعهازشیوهپرداختقبلیارز
 ۴۲۰۰تومانیونیزاس��تفادهازآندراقتصادکش��ور
متض��رر بودند ،اظهار داش��ت :م��ردم ،قیمت نهایی
محصوالترابهنرخبازارخریداریمیکنند؛بنابراینبا

توجهبهوجودچنینوضعیتی،ارزترجیحیپرداختیبه
واردکنندگاننتوانستاهدافدولتکهحمایتازقشر
ضعیفجامعه بود را تأمین کند .رئیس کمیته فقهی
سازمانبورسواوراقبهادارخاطرنشانکرد:پرداخت
نارز،نهتنهامنفعتیبرایاکثریتجامعهنداشتبلکه
ای 
اقتصاد کشور را دچار مشکل کرد؛ بنابراین حذف آن
بهنوعی ضرورت بود و باید هر چه زودتر به مرحله اجرا
میرس��یدکهدولتسیزدهمآنراعملینمود.ویدر
ادامه گفت :در برنامه دولت سیزدهم ،نحوه حذف ارز
 ۴۲۰۰تومانیازمبدأوپرداختآنبهحلقهآخریعنی

مصرفکنندگان،موردتوجهقرارگرفتتاشاهدایجاد
کمترینضربهبهاقتصادکش��ورباشیم.عضومجمع
تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد :البته باید چنین
مصالحیموردتوجهباشدکهاینارزبهصورتیکبارهاز
اقتصاد کش��ور حذف نش��ود ،زیرا ح��ذف یکباره آن
زمینهساز آسیب به مردم میشود .مصباحی مقدم با
تأکید بر اینکه مجلس مصوب��های دارد و دولت هم به
دنبالعملیاتیشدنآنمصوبهاست،اظهارداشت:بر
اساس تصمیمات اتخاذشده ،قرار بر این است که در
ادامهاصالحارز ۴۲۰۰تومانیوپرداختیارانهنقدی،
کاالبرگبرایهرکاالبهمردمارائهشودتامردمبتوانند
نیازهایضروریخودراازطریقآنتأمینکنندکهاین
تصمیمنیزراهکارمقبولیدراینمسیرتلقیمیشود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان گفت:
اصالحپرداختارز ۴۲۰۰تومانی،اقدامبسیاردرستی
بودکهدولتس��یزدهماتخاذکردامااینموضوعباید
موردتوجهباشدکهچنینتصمیمی،تحتتأثیرتحرکات
غیرکارشناسیشدهقرارنگیرد.
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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رويدادهاي خبري
معاون توسعه و راهبرد شرکت بورس اوراق بهادار تهران مطرح کرد

افزایش چشمگیر معامالت روزانه بورس

بهگزارشپایگاهخبریبازار
 24اردیبهشتماه
سرمایه (سنا) ،علیعباس
کریمیدرسمینار«جایگاهسرمایهانسانیدرافق
پیش روی بازار س��رمایه» ،به تحوالت عظیم بازار
سرمایه در سالهای اخیر اشاره کرد و افزود :طی
چند سال گذشته با رشد و توسعه بازارها ،ابزارها و
فناوریهای م��ورد اس��تفاده در بازارهای مالی،
رویک��رد س��نتی اس��تفاده از مناب��ع انس��انی با
فرصتها و چالشهایی همراه بوده است.
وی خاطرنش��ان کرد :تحت تأثیر تحوالت سریع
بازارهای مال��ی ،از یکس��و اس��تفاده از نیروی
انسانی س��نتی کاهش پیدا کرد و از سوی دیگر،
دسترسی به نیروهای متخصص با چالش مواجه
شد .در یک دهه گذش��ته ،معامالت با عددهای
بسیار پایین و با سیستمهای سنتی انجام میشد
اما اکن��ون معامالت بهصورت آنالی��ن و از طریق
نوآوریهای پیشرفته ،در حال انجام است.
معاون توسعه و راهبرد شرکت بورس اوراق بهادار
تهران معتقد اس��ت که این تغیی��رات و تحوالت،
در مهمترین سرمایه بازارهای مالی یعنی نیروی
انس��انی و مهارتهای نیروی انسانی نشان داده
میشود .در حوزه معامالت هوشمند دنیا ،آمارها
کام ً
ال واضح است و ش��اهد هستیم که معامالت
الگوریتم��ی بیش از  ۷۵درص��د از معامالت را به
خود اختصاص میدهند.
بازارگردانیخودکارمعامالتبازارسرمایه
علیعب��اس کریم��ی ،بازارگردان��ی خ��ودکار
معام�لات در این بازار را دیگر تحول انجامش��ده
در این بازار دانس��ت و گفت :زمانی که معامالت
بهصورت الگوریتمی انجام میش��ود نیاز است تا
فعالیتهایی که در حوزه معامالت هستند خود
را با تغییرات ایجادشده ،همراه کنند.
معاون توسعه و راهبرد شرکت بورس اوراق بهادار
تهران ،به موضوع تعیین الزامات و هوشمندسازی
مدیریت نظارت بر بازار اشاره کرد و گفت :امروزه
اقداماتمربوطبهگزارشدهیاتفاقات،بهصورت
هوش��مند انجام میش��ود و نیازمندیم تا کنترل
معامالت بازار ،با بهرهگیری از فناوریهای نوین
صورت بگیرد.
وی ادامه داد :اکنون پیشرفت این بازار به حدی
اس��ت که دیگر احراز هویت و اطالعاتس��نجی
مشتریان،بامراجعهسرمایهگذارانبهکارگزاریها
انجام نمیشود.
کریمی با اشاره به اینکه بسیاری از تغییرات بازار
س��رمایه ،رو بهجل��و در حال انجام اس��ت گفت:
تاکنون ش��اهد خدمات مبتنی بر نیروی انسانی
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بودهای��م و اکنون نیروی انس��انی باید خ��ود را با
مهارته��ایجدید وف��ق دهد .ام��روزه خدمات
مبتنیبرهوشمصنوعیوفناوریهاینوینمورد
بحث است؛ بنابراین بهمراتب تغییر مهارتهای
منابع انسانی نیز مورد نیاز خواهد بود.
وی افزود :برخی از مهارتها برای منابع انسانی
فع��ال در بازار س��رمایه ،نیاز اس��ت ک��ه باید آنها
را در س��اختارها گنجان��د و نی��روی انس��انی در
اینجه��ت م��ورد تقویت واقع ش��ود .مس��ائلی
مانند طراحی س��امانههای هوشمند «نظارتی»،
«پیشمعامالتی»« ،معامالتی» و «پسامعامالتی»
در بازار سرمایه با استفاده از «فناوریهای نوین»،
«آشنایی با انواع روشهای حفظ امنیت کاربران
در بسترهای نوین معامالتی» و «توانایی طراحی و
بازبینیالگوریتمهایمعامالتی،نظارتیوتحلیل
در بازار س��رمایه» ،از جمله مهارتهایی هستند
که باید در نیروی انسانی تقویت شود .همچنین
نیروی انسانی باید درجهت تقویت الگوریتمهای
«معامالتی»« ،نظارتی» و «تحلیلی» حرکت کند و
آموزش ببیند.
اعم�ال اس�تانداردهای جدی�د برای
حرکت بازار به دور از انحرافها
کریم��ی با بی��ان اینکه باید مش��ابه کش��ورهای
پیش��رفته ،اس��تانداردهای جدیدی ب��رای این
سازوکارهادیدهشود،گفت:برایاینفناوریهای
جدید ،استانداردها و مقرراتجدید تبیین شده
است تا بازار بتواند مسیر خود را به دور از انحراف
و دستکاری طی کند.
معاون توسعه و راهبرد شرکت بورس اوراق بهادار

تهران ،معتقد اس��ت ک��ه امنیت سیس��تمهای
معامالتی بسیار مهم است و نیروی انسانی آینده
باید نسبت به آنها مجهز شود.
وی با بیان اینکه تا چند وقت گذش��ته ،معامالت
روزانه بازار س��رمایه کمت��ر از  ۵۰هزار معامله بود
و اطالعاتی که به دس��ت میآمد بهسادگی قابل
جمعآوری و تحلیل بودند ،گفت :در سال 13۹۹
این عدد به بیش از س��ه میلیون رس��ید ،اگر بازار
مسیر خود را بهخوبی طی کند و شرایط مناسب
فراهم ش��ود ،در معام�لات این بازار ب��ه اعدادی
چشمگیر دست پیدا میکنیم.
کریمی ادامه داد :تبیین مقررات مربوط به نحوه
اس��تفاده از فناوریهای نوین ،س��رمایهگذاری
برای آموزش ،توانمندس��ازی منابع انس��انی در
همه سطوح بازار سرمایه وجذب نیروهایجدید
متخص��ص در ح��وزه فناوریه��ای نوی��ن،جزو
اقداماتی هستند که در بازارهای سرمایه پیشرفته
انجام ش��ده اس��ت و مه��ارت نیروی انس��انی را
میتوانند همگام با تغییرات فناوری ،ارتقاء دهند.
معاون توسعه و راهبرد شرکت بورس اوراق بهادار
تهران ،با اش��اره به اینکه مرکز مالی میتواند در
حوزهمنابعانسانیکمککنندهباشد،خاطرنشان
ک��رد :در این زمینه بای��د ضمن ارائ��ه راهکارها،
نهادهایی ب ه کار گرفته ش��وند که بتوانند در بازار
س��رمایه ،آموزشهای الزم را ب��رای بهرهگیری از
فناوریه��ایجدی��د فراهم کنند و ب��ه نیروهای
تخصص��ی ارائه دهند .وی گف��ت :امیدواریم در
آینده با کمک این اقدامات ،بازار س��رمایه و بازار
ی هوشمند ،گسترشیافته و شفافی ،به دور از
مال 
دستکاریها داشته باشیم.

رويدادهاي خبري
معاون ناشران و اعضای بورس اوراق بهادار تهران خاطرنشان کرد

تارنمای ،ipoمرجع اصلی اطالعات مفید در عرضه اولی ه ناشران بورس اوراق بهادار تهران

محمدامینقهرمانی،معاون
 26اردیبهشتماه
ناشرانواعضایبورستهران
گفت :بر اساس ماده  6دستورالعمل پذیرهنویسی و
عرضه اولیه اوراقبهاداردربورس اوراقبهادار تهران،
بورس تهران موظف ب��ه راهاندازی تارنمایی مختص
عرضههای اولیه شد .از این رو در سال  1400بورس
تهرانتارنمایعرضهاولیهخودرابهنشانیipo.tse.ir
راهان��دازی ک��رد .به گ��زارش روابط عموم��ی و امور
بینالمللبورساوراقبهادارتهران،قهرمانیباتأکید
بر مش��ارکت فعاالن بازار در ارزشگذاری ناشران در
ش��رف عرضه اولیه ،اظهار داش��ت :از ابتدای سال
تاکنون ،فرآین��د عرضه اولیه چهار ش��رکت «انتقال
دادههای آس��یاتک»« ،س��یمان آبیک»« ،س��یمان
اردستان»و«گروهسرمایهگذاریتدبیر»دراینتارنما
انجام پذیرفته و یا در حال انجام است .در این تارنما،

س��رمایهگذاران و تحلیلگران میتوانن��د با ورود به
پروفایل هر ش��رکت ،به اطالعاتی ازجمله «گزارش
ارزشگ��ذاری»« ،امیدنام��ه»« ،صورتهای مالی» و
«محتوای الکترونیکیجلس��ات معارفه» دسترسی
داشتهباشندودرخصوصاطالعاتمالیوعملیاتی
ش��رکت ،پرس��شهای خ��ود را مط��رح کنن��د .وی
خاطرنشان کرد :تیم پذیرش ،وظیفه پاسخگویی به

تمام این پرس��شها را دارد و هم��گان میتوانند به
پرس��ش و پاسخهای مطرحش��ده دسترسی داشته
باشند.معاونناشرانواعضایبورستهران،تارنمای
 ipo.tse.irرا بهعنوان مرجع اصلی عرضههای اولیه
بورس ته��ران عنوان ک��رد و گفت :از ابتدای س��ال
 ،1401درخصوص شرکتهایی که عرضه اولیه آنها
انجام شده است و یا در فرآیند عرضه اولیه قرار دارند،
جهت ش��رکت درجلس��ات معارفه و طرح پرس��ش،
استقبالمناسبیتوسطسرمایهگذارانوتحلیلگران
صورتپذیرفتهاست.بااینحالاینتارنمااطالعات
مفیدی در اختیار عموم سرمایهگذاران قرار میدهد
و انتظ��ار میرود که س��رمایهگذاران ،تحلیلگران و
نهادهایمالیبامراجعهبهآن،مشارکتبیشتریدر
جلسات معارفه شرکتهای در ش��رف عرضه اولیه،
داشتهباشند.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد

اوراق سلف؛ سازوکار سازمان بورس و اوراق بهادار برای انتفاع مردم از نوسانات قیمت َمسکن

دبیر کمیته فقهی س��ازمان
 28اردیبهشتماه
بورسواوراقبهاداردرگفتگو
باخبرنگارپایگاهخبریبازارسرمایه(سنا)،بااشارهبه
مصوب هجدیدکمیتهفقهیسازمانبورسواوراقبهادار،
اظهارکرد:دراینجلسه،موضوعاستفادهازاوراقسلف
برای تأمین مالی بخش مسکن و فراهم آوردن امکان
انتفاعافراددربازارسرمایهازنوساناتقیمتدربخش
مسکن،بررسیوبهجمعبندیرسید.
مجیدپی��ره،بابیاناینکهاوراقس��لفیک��یازانواع
اوراق بهاداری است که در کشور ایران و در بسیاری از
بازارهایسرمایهاسالمیدنیا،ازسابقهانتشارزیادی
برخورداراست،گفت:شرکتهاوبنگاههایاقتصادی
میتوانندازمحلایناوراق،تأمینمالیانجامدهند.
همچنین،فعاالندربازارس��رمایهنیزمیتوانندبادر
اختیار داش��تن اوراق س��لف از محل افزایش قیمت
داراییکهموضوعانتشارایناوراقاست،منتفعشوند.
اوادامهداد:براینمونه،فردیباخریدارییکدستگاه
خودروبهصورتس��لف،خودروییادش��دهرادرسال
آیندهتحویلمیگیرد؛بنابرایندرزمانحال،خریداران
دربازاراوراقسلف،اینخودرورابایکقیمتمشخص
خریداری میکنند و چنانچه در مقطع سررسید این
خودروازافزایشقیمتبرخوردارش��ود،مابهالتفاوت
رقمیکهدرابتدابرایاوراقسلفپرداختشدهباقیمت
داراییدرمقطعسررس��ید،سببایجادارزشافزوده
مالیبرایدارندگانایناوراقمیشودودارندگاناین
اوراقمیتوانندازمحلاینمابهالتفاوت،منتفعشوند.
دبیرکمیتهفقهیسازمانبورسبابیاناینکهموضوع
بیعسلفنیزدرمیانمباحثفقهیبسیارموردبحث

وگفتگوقرارگرفته،تصریحکرد:اینموضوعازجمله
مباحثی است که طی قرون متمادی ،راهکاری برای
تأمینمالیتولیدکنندگانبودهاستوآنهابااستفادهاز
فروشمحصوالتخوددرقالببیعسلف،میتوانستند
تأمینمالیکنند.
اوبابیاناینکهتأمینمالیبسیاریازفعالیتهاوصنایع
دربازارسرمایهازطریقاوراقسلفمحققشدهاست،
اذعان کرد :سؤالی که در نشست اخیر کمیته فقهی
مطرحشد،اینبودکهآیابخشمسکننیزمیتواندبا
استفادهازظرفیتاوراقسلفتأمینمالیکند؟برای
نمونه،آیااوراقسلفمیتواندیکراهکاربرایتأمین
مالی س��ازندهای باشد که قصد ساخت یک مجتمع
مسکونی ۱۰۰واحدیرادارد؟
مجیدپیرهبابیاناینکهواحدهاییکهدریکمجتمع
قراردارندازتفاوتهاییبایکدیگربرخوردارهستند،
گفت :با توجه به موضوع عنوانشده ،موضوع انتشار
اوراق سلف در حوزه مسکن با خودرو ،گندم و یا سایر
محصوالتپتروشیمیکههمگنهستند،تفاوتدارد
و در اجزای واحدهای یک مجتمع تفاوتهایی وجود
دارد؛ بنابراین ،این موضوع در کمیته فقهی سازمان

طرح و بررسی ش��د .او خاطرنش��ان کرد :در نهایت،
کمیتهفقهیباموضوعانتشاراوراقسلفبرایتأمین
مالیبخشمسکن،بااکثریتآراءبهجمعبندیرسید
واینکمیته،موضوعبیعسلفیکمجتمعمسکونی،
ادارییاتجاریراجایزدانست.البتهدربحثمعامالت
ثانویه اوراق سلف ،کمیته فقهی بر موضوع استقالل
معامالتتأکیدکرد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس افزود :فروش پیش
از موعد سررسید کاالیی که از محل سلف خریداری
میشود ،صحیح نیس��ت و به همین دلیل معامالت
ثانویهاوراقسلفدرکمیتهفقهیازبابسلفموازی،
مجازدانستهشد.دربازارهایسرمایهاسالمیدنیانیز
معامالت سلف در قالب معامالت سلف موازی انجام
میشودوایننکتهفقهی،خاصفقههایشیعهنیست
ودرسایرکشورهایاسالمینیزکهعمدت ًابرمبنایفقه
اهلتسننهستندنیزبازارثانویهسلفازمحلسلف
موازی،صورتمیگیرد.
مجید پیره با اشاره به مالحظات کمیته فقهی در این
راس��تا بیان کرد :مالحظات مربوط به س��لف موازی
بایددربازارثانویهس��لفمسکننیزمدنظرقرارداده
شود.کمیتهفقهیدربحثقیمتهایاعمالاختیار
معامالتدرایناوراقس��لفنیزمالحظاتیداشتو
قرارشدقیمتاعمالدراوراقسلفمسکنبهگونهای
متناظر با واقعیتهای اقتصادی این بخش باش��د و
انتظارات واقعی بخش مسکن در قیمتهای اعمال
خودرانشاندهد.همچنینبابیانقیودومالحظات،
کمیته فقهی درنهایت با اکثریت آراء ،با انتشار اوراق
سلفبرایتأمینمالیبخشمسکنموافقتکرد.
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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رويدادهاي خبري
مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران مطرح کرد

تداوم عرضههای اولیه در بورس ،با توجه به شرایط بازار

مدیرعامل شرکت بورس
 31اردیبهشتماه
اوراق به��ادار ته��ران در
گفتگو با خبرن��گار پایگاه خبری بازار س��رمایه
(سنا) ،با اش��اره به شرایط کنونی بازار سرمایه،
اظهار ک��رد :بازار س��رمایه ،ذینفعان متعدد و
متفاوتی دارد .بر همین اساس ،سازمان بورس
بهعن��وان نهاد ناظ��ر و ارکان بهعنوان بازوهای
اجرایی از وظایف متعددی برخوردار هس��تند.
شرکت بورس تهران بهنوبه خود ،برنامه پذیرش
شرکتها و پذیرش شرکتهای بزرگ در بورس
تهران را در راستای عمقبخشی و تنوعبخشی
به بازار ،در دستور کار خود قرار داده است.
محمود گ��ودرزی ادامه داد :در همین راس��تا،
برای نمونه مذاکراتی با ش��رکت ایرانسل انجام
ش��ده و امید میرود با همکاری سازمان بورس
و اوراق به��ادار در کوتاهتری��ن زم��ان ممک��ن،
تش��ریفات مربوط به پذیرش و درج این شرکت
انجام شود.
او با اش��اره به عرضههای اولیه در بورس تهران،
عنوان کرد :در حال حاضر شرکت بورس تهران
بهص��ورت متناوب و ب��ا توجه به ش��رایط بازار،
عرضههای اولیه را در دستور کار خود قرار داده
است« .س��یمان اردستان»« ،س��رمایهگذاری
تدبی��ر»« ،معدن��ی مرتبط با مجموع��ه غدیر» و
«زرنام» از جمله شرکتهایی است که بهزودی
در ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران عرض��ه اولی��ه
میشوند.
مدیرعام��ل ش��رکت ب��ورس ته��ران ب��ا بی��ان
اینک��ه اطالعات عرضه این ش��رکتها و س��ایر
ش��رکتهایی که عرضه اولیه خواهند ش��د ،از
طریق بخش عملیات بازار این ش��رکت منتشر
میش��ود ،بیان کرد :ش��رکت ب��ورس تهران بر
اس��اس ماده  ۶دس��تورالعمل پذیرهنویس��ی و
عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار
تهران ،تارنمایی ویژه جهت عرضههای اولیه به
نشانی  ipo.tse.irرا در سال گذشته راهاندازی
کرد.
او ادام��ه داد :در این تارنما ،س��رمایهگذاران و
تحلیلگران میتوانند با وارد ش��دن به پروفایل
شرکت مدنظر خود ،اطالعاتی همچون «گزارش
ارزشگذاری»« ،امیدنامه»« ،صورتهای مالی»
و «محت��وای الکترونیک��یجلس��ات معارفه» را
مش��اهده کنند و درخصوص اطالعات مالی و
عملیاتی ش��رکت ،پرس��شهای خود را مطرح
کنند .محمود گودرزی در همین راس��تا تأکید
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ک��رد :تارنم��ای  ipo.tse.irبهعن��وان مرج��ع
اصلی عرضهه��ای اولی��ه بورس ته��ران تلقی
میشود و از ابتدای سال تاکنون ،فرآیند عرضه
اولیه شرکتهای «انتقال دادههای آسیاتک»،
«س��یمان آبیک»« ،سیمان اردس��تان» و «گروه
س��رمایهگذاری تدبیر» و «زرن��ام» در این تارنما
انجام پذیرفته یا در حال انجام است.
او با اش��اره به تدوین ج��دول عرضههای اولیه
طی سال پیشرو ،اذعان کرد :زمان عرضههای
اولیه بهصورت تقریب��ی طی نامهای مکتوب به
سازمان بورس اعالم شده است .افزون بر عرضه
اولیههای انجام ش��ده در س��الجاری همانند
عرضه اولیه س��یمان آبیک ،در ارتب��اط با زمان
سایر عرضههای اولیه بر اساس سنجش شرایط
بازار ،تصمیمگیری خواهد شد.
مدیرعام��ل ش��رکت ب��ورس ته��ران ،تقوی��ت
زیرس��اختهای ب��ازار را از ضروریات ش��رایط
کنونی ب��ازار برش��مرد و اف��زود :بای��د در بازار
سرمایه زیرساختهایی فراهم آید تا فرآیندهای
معامالت��ی ،دو طرفه ش��ود .به نظر میرس��د با
توجه به اهمیتی که معامالت مشتقه و معامالت
مربوط به فروش تعهدی دارند ،الزم است حتم ًا
س��ازمان بورس ،ارکان و بهویژه ش��رکت بورس
تهران و نهاد ناظر کمک کنند تا زیرساختهای
فنی بهگونهای تقویت شوند تا شاهد معامالت
دوطرفه باشیم.
او ب��ا بی��ان اینک��ه از وضعیت فعل��ی معامالت

ابزارهای مشتقه رضایت چندانی ندارد ،تصریح
کرد :بازار سرمایه از این پتانسیل برخوردار است
تا بتواند داراییهای پایه بسیار زیادتری را وارد
بازار كند .اکن��ون داراییهای پای��ه معامالت
آپشن ،حدود  ۲۶نماد است و این در حالی است
که با مرتفع کردن مشکالت فنی ،امکان توسعه
آنها وجود دارد.
به گفت��ه این مقام مس��ئول ،بخ��ش عمدهای
از اف��رادی ک��ه در ب��ازار س��رمایه بهص��ورت
حرف��های مش��غول ب��ه کار هس��تند،جوان��ان
تحصیلکردهاند ،بنابراین الزم اس��ت ابزارها و
زیرساختهای بازار حتم ًا توسعه پیدا کنند.
محمود گودرزی با اش��اره به اینک��ه همواره به
س��رمایهگذاران بهوی��ژه افرادی ک��ه از زمان یا
دانش کافی برخوردار نیستند ،توصیه میشود
بهصورت غیرمس��تقیم وارد بازار سرمایه شوند،
تصریح کرد :ش��رکت بورس تهران در این راستا
در تالش است تا به نهادهای مالی دارای مجوز
که میتوانن��د صندوقهای خ��ود را بهصورت
 ETFپذیرش کنند کمک کند تا فرآیند این امر
را تس��ریع کنند .س��ازمان بورس نیز بهجدیت
پیگیر این موضوع است.
مدیرعامل شرکت بورس تهران اظهار امیدواری
کرد :امید میرود سمت عرضه متناسب باجریان
ورودی پول ،تقویت ش��ود تا ش��اهد رش��دهای
غیرعادی و نامتعارف و همچنین شکستهای
ساختاری در روندهای بازار نباشیم.

رويدادهاي خبري

اوراقخریددینمبتنیبرمطالباتشبکهبانکی،ازبخشدولتیبهتصویبشورایفقهیرسید

در راس��تای توسعه ابزارهای
 20اردیبهشتماه
اس�لامی موج��ود در نظ��ام
بانک��ی کش��ور ،انتش��ار اوراق خرید دی��ن مبتنی بر
مطالبات ش��بکه بانکی ،از بخش دولت��ی در پنجاه و
شش��مین و پنجاه و هفتمینجلسه شورای فقهی به
تصویب رسید.به گزارش پرتال انجمن مالی اسالمی
ایران در مصاحبه با دکتر حسین میثمی ،سخنگوی
شورای فقهی بانک مرکزی ،ایش��ان بیان داشت :بر
اساسجز  ۳بند «د» تبصره  ۱۶قانون بودجه ،۱۴۰۱
اعطای اعتبارجدید به بانکها و مؤسسات اعتباری،
وثیقهمحورشدهاست.اینبهآنمفهوماستکهبانک
مرکزینمیتواندبدونوثیقه مناسب ،خط اعتباری و
اضافهبرداشتجدیددراختیارشبکهبانکیقراردهد
و ای��ن موض��وع در قاعدهمن��د نم��ودن عملی��ات
سیاستگذاری پولی اهمیت دارد .از اینجا مشخص
میگرددکهمصوبهشورایفقهیدراینرابطهمیتواند
اثرگذاریعملیباالییداشتهباشدوبهتنوعابزارهای
موجوددرروابطبانکمرکزیوبانکهاکمکشایانی
کن��د .چ��ون در حال حاض��ر حج��م قابلتوجهی از
مطالبات شبکه بانکی مرتبط با دولت است و در حال
حاضر عم��ده این مطالبات بازارپذی��ر و قابل معامله
نیستند؛ از اینرو در روابط بانک مرکزی و بانکهای
عاملنمیتوانندمورداستفادهقراربگیرند.لذااگراین
مطالبات به اوراق تبدیل ش��ود ،فرصت خوبی را برای
نظامبانکیفراهممیکندکههمعمقبازارپولافزایش
یابد و هم توسعه ابزاری اتفاق بیفتد.رئیس دبیرخانه
شورایفقهی،بابیاناینکهدرمصوبهشورایفقهیسه
نکته قابل اهمیت وج��ود دارد ،گفت :نکته اول اینکه
انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات بانکها،
خالفشرعتشخیصدادهنشد؛بنابراین،اینمصوبه
کلی است و محدودیتی در اینکه ناشر و ضامن باید به
چه شکلی باش��ند در نظر گرفته نشده است .لذا این
مصوبه حداقل در س��ه مدل عملیاتی میتواند اجرا
شود:اولاینکهدرایناوراقناشروضامن،دولتباشد،
دوم اینکه ناشر دولت باشد و ضامن خود بانک باشد و
سوم اینکه دولت نه ناشر باشد و نه ضامن؛ یعنی خود
بانک بر روی مطالباتی که از دولت دارد اوراق منتشر

کندوضامنبازپرداختهمباشد.البتهشورایفقهی
یک مالحظه مهم دارد و آن اینکه دیون مبنای انتشار
اوراقبایدصرف ًاناشیازخریدهایدولتباشدکهاین
م��ا را ب��ه اهمی��ت واقعی ب��ودن دین مبن��ای تنزیل
میرساند .به این معنی که ضابطه فقهی اختصاصی
درعقدبیعدین،واقعیبودندینمبنایانتشاراوراق
یا دین مبنای تنزیل است .اگر دین واقعی نباشد و آن
داراییمبنایتنزیل،ناشیازخریدنباشدوتحولیدر
بخش واقعی رخ نداده باشد ،دین صوری میگردد که
فقهایاعظامتنزیلآنرانمیپذیرندودرذیلحیلربا
قرار میگیرد .لذا در متن مصوبه تأکید شده که دیون
حتم ًا ناشی از خریدهای بخش دولتی باشد .به این
معنیکهدرپشتایناوراقبیعدین،یکخریدواقعی
اتفاق افتاده باش��د و عمل بانک بهمثابه این است که
خریدهای دولت را تأمین مالی کرده است؛ لذا واقعی
ب��ودن دین تأمین میش��ود؛ اما در ای��ن مصوبه یک
استثناءوجودداردآنهممطالباتناشیازعقدسلف
قبل از سررسید اس��ت؛ این یک محدودیت فقهی در
عقد س��لف اس��ت که مطالبات در عقد سلف قبل از
سررسید،قابلمعاملهنیستواینمحدودیتراداریم.
دبیرشورایفقهیدرادامهافزود:نکتهدومدررابطهبا

اینمصوبه،بحثاتحادمالکیتاستکهدربینبانک
مرکزی و بانکهای دولتی (با عمده منابع دولتی) بر
اساسیکدیدگاه فقهی ممکن است مطرح شود.در
بند ۲مصوبهتأکیدشدهاستباتوجهبهاینکهدراکثر
بانکهایدولتی،اولویتپرداختتسهیالتبامنابع
وکالتییعنیمنابعمردماست،لذادیونیکهبیندولت
وبانکدولتیشکلمیگیردواقعیاست،یعنیاینکه
بانک دولتی یک واس��طه بوده و پول م��ردم را گرفته و
خریدهای دولت را تأمین مالی کرده است .لذا حتی
اگر مبنای فقه��ی اتحاد مالکی��ت را بپذیریم ،اینجا
مش��کلی وجود ندارد؛ زیرا بانک دولتی از منابع خود
تأمین مالی دولت را انجام نداده است ،بلکه از منابع
سپردهگذاران این کار را انجام داده است و لذا شبهه
اتحاد مالکیت مطرح نمیشود.دکتر میثمی در بیان
آخریننکتهبهاینموضوعاشارهکردکهدرمصوبهآمده
که چارچوب اجرایی و س��قف میزان استفاده از اوراق
مذکور را بان��ک مرکزی تعیین میکند؛ یعنی مصوبه
م��دل اوراق را به لحاظ فقهی تأیید ک��رده ،اما اینکه
چارچوب عملیاتی به چه شکل باشد و سقف آن ،چه
میزان باشد ،یک موضوع سیاس��تگذاری است که
بانکمرکزیآنراتعیینمیکند.

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

به گزارش روابط عمومی و امور
 6اردیبهشتماه
بینالملل ب��ورس اوراق بهادار
تهرانبهنقلازمدیریتپذیرش،ازتاریخ 6اردیبهشتماه
،1401اوراقصکوکاجارهشرکتسرمایهگذاریصندوق
بازنشستگیکشوری(سهامیعام)بهمبلغ8هزارمیلیارد
ریال،بانرخاجارهبهای 19درصد،جهتتأمیننقدینگی
الزمبهمنظورخریدسهامشرکتپتروشیمیجم(سهامی

عام)،بانماد“صند”502درفهرستنرخهایبازاربدهی
بورساوراقبهادارتهراندرجش��د.دورهعمرایناوراق4
سال و مواعد پرداخت آن هر 6ماه یکبار از تاریخ انتشار
اوراقاست.ناشرایناوراق«شرکتواسطمالیاردیبهشت
(بامسئولیتمحدود)»،ضامن«فاقدضامنوباتکیهبررتبه
اعتباری بانی (بلندمدت  A-و کوتاهمدت »)A1و متعهد
پذیرهنویس و بازارگردان «تأمین س��رمایه امین (سهامی

عام)»است.عاملفروشایناوراق«شرکتکارگزاریصبا
جه��اد(س��هامیخ��اص)»،عام��لپرداخت«ش��رکت
سپردهگذاریمرکزیاوراقبهاداروتسویهوجوه(سهامی
عام)»وحسابرس«سازمانحسابرسی»میباشد.
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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آسیاتک؛ نخستین عرضه اولیه قرنجدید
در بورس اوراق بهادار تهران

به گزارش روابط عمومی و
 7اردیبهشتماه
ام��ور بینالمل��ل ب��ورس
تهران ،روز چهارشنبه مورخ هفتم اردیبهشتماه
 ،1401تع��داد  300میلیون س��هم معادل 15
درص��د از س��هام “انتقال دادههای آس��یاتک”
بهعنوان پانصد و نود و سومین شرکت در فهرست
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
تهران در بخش”اطالعات و ارتباطات ( ”)73و
گ��روه و طبقه”خدم��ات ارزش اف��زوده “ ب��ا

کد” ،”7310در فهرست نرخهای بازار دوم و در
نماد “آس��یاتک” به ش��یوه ثبت سفارش کشف
قیمت ،عرضه اولیه ش��د .بر اساس این گزارش،
جمع ًا معادل  15درصد از سهام شرکت “انتقال
دادههای آسیاتک (نماد آسیاتک)” به قیمت هر
سهم  6هزار و  660ریال ،در بورس تهران کشف
قیم��ت و معامله ش��د .گفتنی اس��ت بیش از 1
میلیون و  580ه��زار و  132ک��د معامالتی در
عرضه اولیه س��هام ش��رکت “انتق��ال دادههای

آسیاتک (نماد آسیاتک)” ،شرکت کردند و حدود
 196سهم به هر کد معامالتی اختصاص یافت.
مدیر عرضه «کارگزاری آتی��ه» ،متعهدین عرضه
«سهامدار عمده» و متعهد خرید «شرکت تأمین
سرمایه بانک ملت» است.

ن موتور
اوراق صکوک مرابحه شرکت بهم 
در بورس اوراق بهادار تهران درج شد

اوراق مرابحه ش��رکت بهمن
 11اردیبهشتماه
موتوربانماد“صبهمن”502و
“صبهمن”052بهمبلغ 10هزارمیلیاردریال،باهدف
تأمینس��رمایهدرگردشبهمنظورخری��دمواداولیهو
قطعاتموردنیازتولیدخودرو،درفهرستنرخهایبازار
بدهی بورس اوراق بهادار تهران درجگردید.به گزارش
رواب��طعمومیوام��وربینالمللبورسته��ران،نماد
«صبهم��ن »502به مبلغ 7هزار میلی��ارد ریال و نماد
«صبهمن»052بهمبلغ 3هزارمیلیاردریالبانرخسود

ساالنه اوراق 18درصد ،درج شد .مدت اوراق مذکور4
سال و مواعد پرداخت سود آن هر 3ماه یکبار از تاریخ
انتش��ار اوراق است .ناشر اوراق «ش��رکت واسط مالی
اردیبهشت سوم (مس��ئولیت محدود)» ،ضامن اوراق
«بدون ضامن و با تکیه بر توثیق س��هام ش��رکتهای
سرمایهگذاریبهمن،ایرانخودرووبهمندیزل»وعامل
فروش «ش��رکت کارگزاری پارسیان (سهامی خاص)»
است.عاملپرداخت«شرکتسپردهگذاریمرکزیاوراق
بهاداروتسویهوجوه(سهامیعام)»وحسابرس«مؤسسه

حسابرسیبهبودسیستمهایمدیریتحسابرسین»
میباش��د .بازارگ��ردان و متعه��د پذیرهنوی��س نماد
«صبهم��ن«،»502ش��رکتتأمی��نس��رمایهلوتوس
پارس��یان»وبازارگ��ردانومتعه��دپذیرهنوی��سنماد
«صبهمن«،»052شرکتتأمینسرمایهامید»است.

اوراق صکوک مرابحه شرکت صنعت غذایی کورش
در بورس اوراق بهادار تهران درج شد

بهگزارشروابطعمومیوامور
 27اردیبهشتماه
بینالمللبورستهران،اوراق
صکوکمرابحهشرکتصنعتغذاییکورشبهمبلغ
 10هزار میلیارد ریال ،با هدف تأمین نقدینگی الزم
بهمنظورخرید 22103.8تنروغنخامآفتابگردان،
با نماد “صکورش ”302در فهرس��ت نرخهای بازار
بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج ش��د .نرخ سود
ساالنه اوراق 18درصد ،دوره عمر این اوراق 2سال و

مواعدپرداختسودآنهر 3ماهیکبارازتاریخانتشار
اوراقاست.ناشراوراق«شرکتواسطمالیفروردین
چهارم (با مسئولیت محدود)» ،ضامن «توثیق سهام
ش��رکتهای گ��روه صنعتی پاکش��و (پاکش��و)» و
«فروشگاههایزنجیرهایافقکوروش(افق)»ومتعهد
پذیرهنویس«شرکتتأمینسرمایهکاردان»و«صندوق
سرمایهگذاریالماسکوروش»میباشد.
بازارگردان «شرکت تأمین س��رمایه کاردان» و عامل

فروش «شرکت کارگزاری بانک تجارت» است .عامل
پرداخت «شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار
و تس��ویه وجوه (سهامی عام)» و حسابرس «مؤسسه
حسابرسیفرازمشاوردیلمیپور»میباشد.

سابیک در بورس اوراق بهادار تهران عرضه اولیه شد

به گزارش روابط عمومی و
 28اردیبهشتماه
ام��ور بینالمل��ل ب��ورس
تهران ،معادل  12درصد از سهام شرکت سیمان
آبیک ،به قیمت هر سهم  12250ریال در بورس
تهران کش��ف قیمت و معامله ش��د .این شرکت
بهعنوان پانصد و نود و دومین شرکت پذیرفتهشده
در ﺑﺨﺶ “س��یمان ،آهک و گچ” ،طبقه “تولید
سیمان ،آهک و گچ” با کد صنعت « ،»5394در
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فهرست نرخهای بازار دوم و در نماد “ سآبیک”
عرضه اولیه شد.
گفتنی اس��ت بیش از  1میلی��ون و  958هزار و
 588کد معامالتی در عرضه اولیه سهام شرکت
سیمان آبیک ،با نماد “ سآبیک” شرکت کردند و
حداکثر 195سهم به هر کد معامالتی اختصاص
یافت .مدیر عرضه «کارگزاری صبا تأمین» ،متعهد
عرضه «سیمان فارس و خوزستان» و متعهد خرید

«شرکت تأمین س��رمایه امین» و «تأمین سرمایه
لوتوس پارسيان» است.

رويدادهاي خبري

صندوق سرمایهگذاری قابل معامله سهامی درسا
در بورس اوراق بهادار تهران درج شد

به گزارش روابط عمومی و
 31اردیبهشتماه
ام��ور بینالمل��ل ب��ورس
تهران ،صندوق س��رمایهگذاری قاب��ل معامله
س��هامی درس��ا با نماد “درس��ا” در فهرس��ت
نرخهای بازار صندوقهای سرمایهگذاری قابل
معامله در بورس اوراق بهادار تهران درج ش��د.
تعداد واحدهای س��رمایهگذاری عادی جهت

پذیرهنویس��ی 99 ،میلیون واحد در نظر گرفته
شده است .مؤسسین « شرکت سبدگردان کارا
و آقای س��ید عل��ی نیکوگفتار لعل��ی» ،مدیر «
شرکت سبدگردان کارا» و متولی «شرکت مشاور
س��رمایهگذاری ایرانی��ان تحلی��ل فاراب��ی»
میباش��د .حس��ابرس «مؤسس��ه حسابرس��ی
شاخصاندیش��ان» ،بازارگ��ردان «صن��دوق

اختصاصی بازارگردانی توس��عه س��هام نیکی» و
کارگ��زار بازارگ��ردان «ش��رکت کارگ��زاری
سرمایهگذاری ملی ایران» است.

نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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رويدادهاي خبري

رویدادهای خبری بازار سرمایه در خردادماه 1401
مدیرعامل گروه مالی ملت خاطرنشان کرد

اصالح ریزساختارها و قوانین ،دوران رونق بازار را طوالنی و دورههای رکود را کوتاه میکند

2خردادماه بازار س��رمایه از سالها قبل به
صفنشینی عادت کرده اس��ت ،درحالیکه اگر
بتوان اقدامی انجام داد تا سهام شرکتها با صف
همراه نش��وند ،ش��اهد اثر قابلمالحظ��ه آن در
معامالت بازار خواهیم بود.
مدیرعامل گروه مالی ملت با بیان اینکه اقدامات
اخیر س��ازمان بورس و اوراق بهادار نشاندهنده
عملکرد مثبت سازمان در زمینه تصمیمگیریها
برای ایجاد روند صعودی در بازار بوده اس��ت ،به
خبرنگار پایگاه خبری بازار س��رمایه (سنا) گفت:
این اقدامات در ابتدا منجر به ایجاد ثبات و کاهش
نوسانها در بازار شد و پسازآن به دنبال این است
که با ت��داوم تصمیمگیریهای خود ،ب��ازار را به
سمت رونق سوق دهد.
مصطفی امیدقائمی اظهار داشت :اکنون بازار در
حال طی کردن دوران رونق سهماهه خود است و
اگر بتوان اقدامی انجام داد تا دوران رونق بازار را
طوالنی و دورههای رکود را کوت��اه کرد ،میتوان
امتیاز مثبت بیش��تری را به سیاس��تگذاریها
و تصمیمس��ازیهای مدیری��تجدید س��ازمان

بورس و اوراق بهادار نسبت داد .وی در ادامه ابراز
امیدواری کرد :اگر مسئوالن فعلی سازمان بورس
و اوراق به��ادار ،حرکتی را ک��ه از ابتدای تصدی
پیش گرفتند ادامه دهند و بتوانند مدیریت بازار
را از طری��ق ابزارهای متن��وع و همچنین تغییر و
اصالح ریزساختارها و حتی برخی قوانین دست
و پاگیر ادامه دهند ،بدون ش��ک رونق خوبی که
طی ماههای اخیر در بازار ش��اهد آن بودیم برای

مدتی طوالنی حفظ میشود .امیدقائمی گفت:
بازار سرمایه از سالها پیش به صفنشینی عادت
کرده اس��ت ،درحالیکه اگر بتوان اقدامی انجام
داد تا سهام شرکتها با صف همراه نشوند ،شاهد
اثر قابل مالحظه آن در معامالت بازار خواهیم بود.
وی اظهار کرد :مسائلی که در گذشته تجربه شده
این بوده است که هر زمان دامنه نوسان با افزایش
همراه شده است ،زمینه ایجاد رونق نسبی در این
بازار فراهم شده است.
ب��ه گفته ایش��ان؛ ب��ه احتم��ال زی��اد نامحدود
کردن دامنه نوس��ان ممکن اس��ت به یک رونق
قابلمالحظه منجر ش��ود ،ام��ا نمیتوان اکنون
ب��ا قطعیت اثر نهایی آن را در بازار مورد بررس��ی
ق��رار داد و ب��دون در نظ��ر گرفتنجوان��ب آن را
عملیاتی کرد.
وی خاطرنش��ان کرد :برای اجرای این اقدام باید
بررسیهای دقیق نسبت به رفتارهای مالی و نیز
انعکاس آن در ذهن سرمایهگذاران و سهامداران
انجامشود،چراکهممکناستمشکالتیراباخود
به همراه داشته باشد.

مدیرعامل بورس انرژی اعالم کرد

ارزش معامالت بورس انرژی در سال  ۱۴۰۰برابر با  ۱۴۸هزار میلیارد تومان بوده است

مدیرعامل بورس انرژی ایران
6خردادماه روز چهارش��نبه ۴ ،خردادماه
 ۱۴۰۱با ش��رکت درجلس��ه انجمن مالی ایران
ضمن پاسخگویی به سؤاالت شرکتکنندگان در
خصوص اهداف و اقدامات بورس انرژی ایران ،به
تشریح ابزارهای حال حاضر و در دست انتشار این
شرکت پرداخت.
به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه (س��نا) و به
نقل از مدیری��ت ارتباطات بورس ان��رژی ایران،
صندوقهای سرمایهگذاری پروژه ،گواهی سپرده
حاملهای انرژی و گواهی صرفهجویی انرژی از
جملهابزاریبودندکهدراینجلسهمعرفیشدند.
علی نقوی ب��ا برش��مردن فرصته��ای قانونی،
اقتصادی و جغرافیایی پی��ش روی بورس انرژی
ایران بیان کرد که در سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی ابالغ��ی مقام معظم رهب��ری بهصورت
دقیق ،در خصوص افزایش سهم بخش خصوصی
در تجارت نف��ت ،گاز و س��ایر حاملهای انرژی؛
همچنی��ن کاه��ش زمینهه��ای فس��اد از محل
شفافسازی اقتصادی تأکید شده است .به گفته
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نقوی ،این تأکیدها نش��اندهنده ظرفیتهایی
است که بورس انرژی ایران میتواند فعالیتهای
بسیار مهمی را در راستای آنها انجام دهد.
مدیرعامل بورس ان��رژی ایران اف��زود« :در کنار
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،طبق قانون

توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید ،کاالهایی
که در بورسهای کاالیی معامله میشوند معاف
از آییننامههای مناقصه و مزایده در نظام دولتی
هس��تند و همچنی��ن از معافیته��ای مالیاتی
برخوردارن��د ».وی ادام��ه داد :در ماده  ۱۳قانون

رويدادهاي خبري
خروج غیرتورمی از رکود ،بر سازوکار بورس تأکید
ش��ده اس��ت .همچنی��ن در م��اده  ۴برنامههای
مختلف توس��عه و نیز قان��ون رفع موان��ع تولید،
بر اس��تفاده از ظرفیت بورس ان��رژی ایران برای
قیمتگذاری و انجام معامالت تأکید شده است.
نق��وی در خص��وص فرصته��ای اقتص��ادی و
جغرافیایی پیش روی بورس انرژی ایران نیز بیان
کرد که ایران منابع عظیم هیدروکربوری را در خود
جای داده وجزو بزرگترین تولیدکنندگان نفت
خام ،گاز طبیعی و حاملهای انرژی در دنیا است.
همچنین زیرساختهای تولید و انتقال مناسبی
برای حاملهای انرژی دارد و در حوزه برق و شبکه
انتقال آن نیز ازجایگاه ویژهای در بین کشورهای
منطقه برخوردار اس��ت .مدیرعامل بورس انرژی
ایران با اش��اره بهجایگاهجغرافیای��ی ایران که از
جنوب به خلیج فارس و از ش��مال به دریای خزر
متصل است ،اظهار کرد :ایران یکی از شاهراههای
ترانزیت حاملهای انرژی درجهان است و بورس
انرژی میتواند از این فرصت استفاده کند.
وج��ود تقاضای مناس��ب حاملهای ان��رژی در
کشورهای همجوار یکی دیگر از فرصتهایی بود
که نقوی برشمرد.
صندوقهای پروژه هیبریدی
مدیرعامل بورس انرژی ایران در ادامه ،مهمترین
ابزاره��ای مالی کنونی و در دس��ت انتش��ار این
شرکت را برش��مرد .وی بیان کرد :در حال حاضر
عالوه بر معامالت «اسپات» ،چند ابزار مالی مثل
«سلف موازی اس��تاندارد»« ،قراردادهای آتی» و
«واحدهای صندوق پروژه» نی��ز مورد معامله قرار
میگیرند.
به گفته نقوی ،یک��ی از مهمترین ابزارهای بورس
انرژی ای��ران که برای تأمین مال��ی پروژهها مورد
اس��تفاده قرار میگیرد ،واحدهای صندوق پروژه
هستند .صندوق پروژه یک نهاد مالی است که با
اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس
میشود و به ساخت و تکمیل یک پروژه اعالمشده
در اساس��نامه اختصاص پیدا میکند .ازآنجاکه
پروژههای زیادی در صنایع نفت ،گاز و نیروگاهی
کشور تعریف شده اس��ت ،میتوان با استفاده از
ظرفیت صندوق پ��روژه آنها را تأمی��ن مالی کرد.
صندوق پروژه چن��د ویژگی مهم دارد که ازجمله
آنهابایدبهکنترلریسکپروژه،جلوگیریازتسری
پروژه به مالکان آن ،داشتن یک شخصیت حقوقی
مس��تقل ،افزایش نقدش��وندگی و امکان تدوین
استراتژی خروج برای سرمایهگذاران در دورههای
مختلف ،امکان تأمین مال��ی بدون درنظرگرفتن
محدودیته��ای ترازنام��های صاحبان پ��روژه و
نی��ز بهرهمندی از مزای��ای مالیاتی صندوقهای
سرمایهگذاری مثل معافیت مالیاتی بابت انتقال
دارایی به صندوقهای سرمایهگذاری پروژه اشاره

کرد .همچنین ب��ا توجه به آنکه ای��ن صندوقها
میتوانند  Open endباش��ند ،تغییرات سرمایه
آنها نباید نزد مرجع ثبت ش��رکتها ثبت ش��ود و
به همین دلیل مدت پذیرهنویس��ی در آنها بسیار
کاهش پیدا میکند.
وی افزود :بهتازگی در بورس انرژی ایران مفهومی
به نام صن��دوق پروژه هیبریدی در حال بررس��ی
اس��ت .بر اس��اس این نوع صندوقها ،بخشی از
منافع حاصل از پروژه به س��رمایهگذاران واگذار
میشود .بس��یاری از پروژههای حوزه نفت ،گاز و
سایر حاملهای انرژی منجر به تولید یک دارایی
پایهمیشوندکهدربورسانرژیقابلمعاملهاست
و ناشر صندوق میتواند خود دارایی یا بخشی از
عواید حاصل از آن را با س��رمایهگذاران صندوق
به ش��راکت بگذارد و بدی��ن ترتیبجذابیتهای
صندوق را افزایش دهد.
گواهیهای سپرده حاملهای انرژی
به گفت��ه نقوی ،معرفی ابزاره��ای مالیجدیدی
از قبی��ل «قرارداده��ای اختیارمعامله»« ،گواهی
صرفهجوی��ی»« ،گواه��ی س��پرده کاالی��ی» و
«واحدهای صندوقهای کاالیی» در برنامههای
بورس انرژی ایران قرار دارد.
مدیرعامل بورس انرژی ایران در بخشی از سخنان
خود به معرفی «گواهی سپرده حاملهای انرژی»
پرداخت .وی در این رابطه اظهار کرد :در ادبیات
مالی از گواهی س��پرده کاالیی نام برده شده که
مؤید مالکیت دارنده آن بر مق��دار معینی از کاال
است؛ بنابراین ش��رایطی فراهم ش��ده است که
افراد با سرمایه اندک بتوانند معامالتی را بر روی
داراییهای فیزیکی انجام دهند .پس در بورس
انرژی این امکان میتواند فراهم ش��ود که افراد
حقیقی بتوانند به معامالت میعانات گازی ،سایر
حاملهای انرژی و حتی نفت خام وارد شوند.
نق��وی در ادام��ه توضی��ح داد :مراح��ل بدی��ن
ش��رح اس��ت که ما انبارهای حامله��ای انرژی
استانداردی را مورد پذیرش قرار میدهیم و قبض
انبار برای کاالی آنها در چارچوب گواهی سپرده
حاملهای انرژی صادر میشود و در اختیار مردم
قرار میگیرد .با توجه ب��ه ظرفیتی که ما در حوزه
صادرات داریم ،این ابزار میتواند برای پوش��ش
ریس��ک تورم هم مورد استفاده س��رمایهگذاران
قرار بگیرد.
وی گفت :گواهی سپرده حاملهای انرژی یکی
از ابزارهای در دستور کار بورس انرژی ایران است
و امیدواریم امسال به مرحله معامله برسد .الزم به
ذکر است که یک س��ری از معافیتهای مالیاتی
مرب��وط به ارزش اف��زوده آن هم در بودجه س��ال
 ۱۴۰۱توسط قانونگذار ایجاد شده است.
مدیرعام��ل ب��ورس ان��رژی ای��ران در خص��وص

گواه��ی س��پرده حاملهای ان��رژی اف��زود« :از
این گواهی برای دریافت تس��هیالت پش��توانه و
تضمین تس��هیالت نیز میتوان استفاده کرد» به
گفته نقوی ،بهمحض راهاندازی گواهی س��پرده
حاملهای انرژی ،صندوقهای کاالیی میتوانند
تشکیل شوند که با کاهش ریسک سرمایهگذاری
ظرفیت خوبی را برای سرمایهگذاران خرد ایجاد
خواهند کرد .همچنین این گواهیها میتوانند
در آینده باعث رونق بیشتر بازارهای آتی شوند.
گواهی صرفهجویی انرژی
به گفته نقوی یکی دیگر از ابزارهای مهم در دست
بررس��ی بورس انرژی ای��ران گواهی صرفهجویی
ان��رژی اس��ت .وی دراینب��اره بیان ک��رد :ایران
علیرغم تمام منابع غنی ک��ه در حوزه انرژی در
اختی��ار دارد ،یکی از بدتری��ن رتبهها در مصرف
بهینه انرژی در دنیا را دارد .دادههای منتشرشده
در آژان��س بینالمللی انرژی تأیید میکند که در
ایران بالغ بر  ۹۱میلیارد دالر یارانه انرژی ساالنه
پرداخت میش��ود .سیاس��تهایی ک��ه تاکنون
برای کنترل مصرف انرژی در ایران دنبال ش��ده
اس��ت ،روی باال بردن تعرف��ه حاملهای انرژی و
جریمه مصرفکنندگان تمرکز داش��ته است ،اما
تمرکز ابزار مالیجدید بورس انرژی ایران ،یعنی
همان گواه��ی صرفهجویی انرژی روی تش��ویق
به مصرف کمت��ر و خوشمصرفی م��ردم بهجای
جریمه پرمصرفان است .این ابزار خوشمصرفان
را در مناف��ع حاصل از مصرف کمش��ان ش��ریک
میکند.بهعنوانمثال،گواهیصرفهجوییانرژی
میتواندیکتولیدکنندهفوالدرابهسرمایهگذاری
برای بهینهسازی تجهیزاتش در راستای مصرف
کمتر ترغیب کند تا از منافع اقتصادی حاصل از
صرفهجویی خود بهرهمند شود.
انرژیهای پاک
مدیرعامل بورس ان��رژی ایران با ذکر اینکه بحث
انرژیپاکیاهمانحفظانرژییکیازموضوعات
داغ بورسهای انرژی در دنیا است ،اعالم کرد که
ب��ورس انرژی ایران نیز ورود ب��ه این موضوع را در
برنامه خود قرار داده است.
در پایان اینجلسه نقوی در پاسخ به پرسش یکی
از حاضران درباره امکان معامله برق نیروگاههای
خورش��یدی در ب��ورس انرژی ای��ران گفت :یکی
از برنامههای��ی که با وزارت نیرو در دس��ت اقدام
اس��ت ،انجام معامالت برق تولیدی نیروگاههای
خورش��یدی است .امیدواریم امس��ال تابلوی آن
راهاندازی شود و برق نیروگاههای خورشیدی در
بورس مورد معامله قرار بگیرد.
وی در پاس��خ به پرس��ش یکی دیگ��ر از حاضران
درباره سطح آشنایی مردم با ابزارهای مالی بورس
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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رويدادهاي خبري
انرژی ایران اظهار کرد :امیدواری��م با راهاندازی
ابزارهایجدید مالی سطح آشنایی با بورس انرژی
درجامع��ه افزایش بیابد؛ زیرا اش��خاص حقیقی
و م��ردم میتوانند از این ابزارها اس��تفاده کنند و
هرکسی که کد س��جامی داشته باش��د توانایی
معامله در معامالت آتی ،معامالت اختیار ابزارهای
مشتقه و خرید اوراق سلف بورس انرژی را خواهد
داش��ت .برنامههایی برای آش��نا ک��ردن مردم با
ابزارهای بورس انرژی در دست داریم.
پرسش دیگر مطرحش��ده در این جلس��ه درباره
حج��م و ارزش معام�لات در س��ال گذش��ته بود
که نقوی پاس��خ داد :در س��ال  ۱۴۰۰در رینگ
بینالملل بالغ بر  ۲میلیون و  ۳۰۰هزار تن انواع
فراوردهها به ارزش حدود  ۲۵هزار میلیارد تومان

در بازار هیدروکرب��وری بورس انرژی مورد معامله
قرار گرفت .در رینگ بینالملل حدود  ۵میلیون
و  ۳۰۰هزار تن فراورده به ارزش  ۸۰هزار میلیارد
تومان معامله شد ،این یعنی در مجموع ۱۰۵هزار
میلیارد تومان ارزش کل معامالت هیدروکربوری
بورس انرژی در سال  ۱۴۰۰بوده است.
وی افزود :در تابلوی بازار برق بالغ بر  ۱۱میلیارد
کیلوواتساعت برق به ارزش حدود  ۶۷۳میلیارد
تومان معامله شد .در تابلو سلف موازی استاندارد
بیش از  ۴۱هزار میلیارد تومان معامله داشتیم که
ه��م معامالت تأمین مالی و ه��م معامالت ثانویه
این اوراق بود .در بازار آتی که در روزهای آخر سال
 ۱۴۰۰راهاندازی شد ،حدود  ۸۶۰میلیون تومان
معامله صورت گرف��ت .در اوراق گواهی ظرفیت

هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان و در بازار صندوقهای
س��رمایهگذاری پروژه نیز  ۸ه��زار میلیارد تومان
معامله ش��د .به گفته نقوی ،در مجموع در بورس
انرژی ای��ران ح��دود  ۱۴۸هزار میلی��ارد تومان
معامله در س��ال  ۱۴۰۰انجام ش��د که نسبت به
س��ال  ۱۳۹۹به لحاظ ارزش��ی  ۱۳درصد رش��د
داشت .الزم به ذکر است که به لحاظ حجمی در
رینگ بینالملل کاهش داشتهایم ،زیرا در سال
 ،۱۳۹۹ح��دود  ۸میلیون تن بنزین برای مقاصد
صادراتی معامله شد اما در سال  ۱۴۰۰به دلیل
افزایش مصرف بنزین داخلی ،این صادرات تقریب ًا
صورت نگرفت .در تابلو ب��رق  ۲۱درصد ،در تابلو
قراردادهای س��لف  ۴۸درصد و در رینگ داخلی
نیز  ۶درصد رشد حجمی داشتهایم.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد

فراهم شدن امکان دسترسی به «تدان» برای تمام اعضای کانون نهادهای سرمایهگذاری

هیئتمدیره س��ازمان بورس و
 7خردادماه اوراق بهادار طی مصوبهای این
ام��کان را برای تمامی س��بدگردانها ،صندوقها،
شرکتهایکارگزاری،هلدینگها،تأمینسرمایهها
وپردازشاطالعاتمالیفراهمکردتادرسامانهتدان
پرس��شهای خود را در خصوص عرضههای اولیه،
ی نمادها و سایر موارد ثبت کنند.
توقف و بازگش��ای 
بدین ترتیب ،هماکنون عالوه بر شرکتهای مشاور
س��رمایهگذاری تم��ام اعض��ای کان��ون نهادهای
سرمایهگذاریبهسامانهتداندسترسیدارند.
مدیرنظارتبرناشرانسازمانبورسواوراقبهاداربا
اشارهبهصورتجلسهششصدوپنجاهودومینجلسه
هیئتمدیرهسازمانبورسبهخبرنگارپایگاهخبری
بازار سرمایه (سنا) اظهار کرد :تا پیش از این مصوبه،
تنهاشرکتهایمشاورسرمایهگذاریمیتوانستند
وارد س��امانه تدان ش��وند و از ناش��ران اوراق بهادار
پرسشکنند.
یمهیاریادامهداد:تاپیشازاین،این
محسنانصار 
امکان فقط برای شرکتهای مشاور سرمایهگذاری
فراهمبودکهچهپیشازعرضهاولیهوچههنگامیکه
نمادی با مثبت ۵۰درصد یا منفی ۳۰درصد مواجه
شده و یا متوقف میش��د ،از ناشران پرسش کنند و
ناشراننیزپاسخآنهارابدهند.
او تصریح ک��رد :پ��س از این مصوبه هیئ��ت مدیره
سازمان بورس و اوراق بهادار ،تمامی سبدگردانها،
صندوقها ،ش��رکتهای کارگ��زاری ،هلدینگها،
تأمین س��رمایهها و پردازش اطالعات مالی همگی
مجاز شدند در س��امانه تدان پرس��شهای خود را
ثبت کنن��د و به آنها افزون بر ش��رکتهای مش��اور
سرمایهگذاریدسترسیدادهشدهاست.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار
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با بیان اینکه این اقدام توسط سازمان بورس و اوراق
بهادار انجام ش��ده اس��ت ،گفت :از آنجا که تمامی
ش��رکتهای نام بردهش��ده عضو کانون نهادهای
سرمایهگذاری ایران هستند ،شرکت رایان بورس به
نیابت از سازمان بورس موظف شد ،با اعالم به کانون
نهادهای س��رمایهگذاری این موض��وع را به تمامی
اعضایآن،اطالعرسانیکند.
او با بیان اینکه هدف از ایجاد این اقدام مش��ارکت
حداکثری در پرسش و پاسخ از ناشران است ،تأکید
کرد:اینپرسشهامیتوانددربرگیرندهموضوعاتی
همچون طرحهای توسعه شرکت ،نرخهای فروش،
میزانتولید،هزینههایجاری،افزایشسرمایههای
مدنظرناشران،داراییهایشرکتهایپذیرفتهشده
در بورس و موارد دیگر باشد.
انصاری با اشاره به اینکه در سامانه کدال ،اطالعات
تخصصیازعملکردناشرانوشرکتهادرجمیشود،
اذعان کرد :در پی انتش��ار اطالع��ات و صورتهای
مالی ش��رکتها در س��امانه ک��دال ،تحلیلگران
حرفهای اقدام به تحلی��ل این دادهها میکنند و در
ص��ورت ابهام ،پرس��شهایی از مدیران ش��رکتها
مط��رح میش��ود .در س��امانه ت��دان ،فضایی امن

ایجادشده تا اطالعاتی مطمئن ،شفاف ،دقیق و به
دورازشایعهپراکنیتوسطکارشناسانومتخصصان
منتشر شود .افزایش دسترسی در سامانه تدان در
پیمصوبههیئتمدیرهسازمانبورسواوراقبهادار
وزیرساختهایایجادشده،فضایمطمئنیرابرای
ارائهاطالعاتتخصصیوتحلیلهایمعتبروبهدور
از شایعهپراکنی برای س��رمایهگذاران بازار سرمایه
ایجادکردهاست.
هدفازتأسیسسامانه«تدان»یا«تحلیلدادههای
ناش��ران» ،فراه��م آوردن اطالع��ات تخصص��ی و
تحلیلهای معتبر برای س��رمایهگذارانی است که
بهطورمستقیمقصدفعالیتدربازارسرمایهرادارند.
ازآنجاکهویژگیاصلیبازارسرمایه،شفافیتدراین
بازاراست؛بنابراین،شرکتهایپذیرششدهدربازار
سرمایهیاهمان«ناشران»موظفهستندتااطالعات
و اخبار مهمی که ممکن اس��ت بر ارزش سهام آنها
تأثیرگذارباشدرادرسامانهکدالافشاکنند.
اغلب سرمایهگذاران خرد ،از دانش تخصصی برای
تحلیلگزارشهایکدالبرخوردارنیستندوبهپیرو
آننمیتوانندازایناطالعاتبرایکسبسوددربازار
سرمایهبهرهببرند؛بنابراین«،تدان»فضایمناسبیرا
برایارائهتحلیلهایکارشناسانهوطرحپرسشهاو
ابهاماتازمدیرانناشراندرراستایشفافیتبیشتر
در بازار سرمایه ایجاد کرده است.
اطالعات منتشرش��ده در س��امانه تدان ش��امل
پرسشهایمطرحشدهتوسطتحلیلگران،مشاوران
و س��هامداران ش��رکتها و تحلی��ل گزارشهای
درجش��ده در کدال (پس از افش��ای اطالعات در
س��امانه کدال ،تحلیلگران و مش��اوران ،نظرها و
تحلیلهای خود را در ارتب��اط با این گزارشها در
سامانهتدانقرارمیدهند)است.

رويدادهاي خبري
مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران خبر داد

امکان پذیرش سهام شرکتهای نوپا و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال در بورس اوراق
بهادار تهران فراهم شد

به گزارش روابط عمومی و امور
 9خردادماه بینالملل بورس اوراق بهادار
ته��ران ،دکتر محمود گ��ودرزی مدیرعامل بورس
ته��ران گفت :ضوابط اختصاصی پذیرش س��هام
شرکتهاینوپا وفعالدرحوزهاقتصاددیجیتالی
بهعنوانپیوستهفتمدستورالعملپذیرشاوراق
بهادار در بورس اوراق بهادار ،درجلس��ه مورخ 21
اردیبهشتماههیئتمدیرهمحترمسازمانبورسو
اوراق بهادار تصویب و در تاریخ  9خردادماه بورس
تهران ابالغ شده است .بر این اساس ،بورس اوراق
به��ادار ته��ران آمادگ��ی خ��ود را ب��رای بررس��ی
درخواستهای پذیرش سهام این شرکتها اعالم
میکند؛ چراکه این امر گام مهمی در تحقق شعار
ش بنیان میباشد.
سال 1401در حوزه دان 
گودرزیبهاستقبالبورستهرانازنوآوری،خالقیتو
شرکتهایدادهمحورتأکیدکردوافزود:اینمصوبه
یک تحول اساس��ی در حوزه پذیرش س��هام ،بهویژه
پذیرش سهام شرکتهای داده محور در بورس اوراق

بهادارتهرانوهموارکردنزمینهپذیرشوعرضهسهام
این شرکتها در بورس تهران است .همچنین بر این
اساس ،بورس تهران پیگیریهای الزم را برای ایجاد

تابلوی معامالتی اختصاصی این دسته از شرکتها
انجام خواهد داد تا در صورت تأیید توس��ط سازمان
بورسواوراقبهاداراینمهمرانیزعملیاتیکند.

نائب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد

پیشنهاد سازمان بورس برای تشکیل «شورای ثبات مالی» به کمیسیون اقتصادی دولت

شکلگیریشورایثباتمالیدر
 9خردادماه کش��ور میتوان��د زمینهس��از
تصمیمگیریهابنیادیدربازارسرمایهشود،برهمین
اساسسازمانبورسواوراقبهادارتشکیلاینشورارا
بهدولتپیشنهادداد.معاوننظارتبربورسهاوناشران
س��ازمان بورس و اوراق بهادار با اش��اره به اینکه ایجاد
شورایثباتمالیدرکشورمیتواندبهروندمعامالت
بازارسرمایهکمککند،بهخبرنگارپایگاهخبریبازار
سرمایه(سنا)،گفت:جایخالیشورایثباتمالیدر
کشورباعثشدکهپیشنهادتشکیلآنبهکمیسیون
اقتصادیدولتارائهشود.محسنخدابخشبهضرورت
ایجادشورایثباتمالیورصدبازارهایسرمایهگذاری
تأکید کرد و گفت :در این زمان بازار پول ،بازار سرمایه،
بیمه و صندوقهای بازنشس��تگی میتوانند در کنار
یکدیگراقتصادکشوررابهثباتبرسانند.
نیازسرمایهگذار:پیشبینیپذیریاقتصادو
نهحمایت
خدابخشبابیاناینکهسراسردنیاباریسکهایزیادی
درقوانی��نومقرراتمواجهاس��ت،افزود:پیشبینی
پذیری تصمیمات موضوعی بسیار مهم ،در مواجه با
ریس��کهایموجوددرقوانینومقرراتاست؛یعنی
اگراعالمشودکهفرمولیانرخانرژیتا ١٠سالآینده
همیناست؛بههیچعنواننبایدرقماعالمیوتصمیمات

اتخاذشدهباتغییرهمراهباشد.نائبرئیسهیئتمدیره
سازمانبورسواوراقبهادارباتأکیدبراینکهسرمایهگذار
نیازمند پیشبینیپذیری اس��ت و نه حمایت ،گفت:
سلب اعتماد بهعنوان باالترین دارایی در بازار سرمایه
موجب میش��ود تا م��ردم گزینههای دیگ��ری برای
س��رمایهگذاریانتخابکنندواینامرفرارسرمایهها
ازبازاررابهدنب��الدارد.ویاضافهکرد:بایداقداماتی
درراستایرشدوتوسعهشرکتهاکهناشیازافزایش
بهرهوریوتولیدوفروشاست،صورتگیرد.
افزایشنرخبهرهبینبانکی،ترمزرشدبازار
سرمایه
نائبرئیسهیئتمدیرهسازمانبورسواوراقبهاداربا
بیان اینکه بازار سرمایه کشور در برابر بازارهای سرمایه
دنیادرفضاواتمسفریازاقتصادقرارداردکهنرخبدون
بهرهآن٢٠درصداست،اظهارکرد:درچنینفضایی،اگر

قراربهشکلگیریتولیدوسرمایهگذاریباشد؛نخستین
سؤالی که سرمایهگذار از خود میپرسد این است که با
س��رمایهگذاریدربازارسرمایهیاورودبهعرصهتولیدبا
وجودتماممشکالتکس��بوکار،بهبیشاز ۲۰درصد
سوددرسرمایهگذاریو ۲۰درصدسوددرشکلگیری
تولید،دستمییابدیاخیر؟ویافزود:زمانیکهنرخسود
بینبانکیدراردیبهش��تماه ۹۹بهکمتراز ١٠درصد
رسید و بانکها حاضر به پرداخت سودی ،بیش از رقم
تعیینشدهنبودند؛اینامرموجبشدتاافرادیبهسمت
سرمایهگذاریدربازارسرمایهتمایلیابند.معاوننظارت
بربورسهاوناشرانسازمانبورسواوراقبهادارباتأکید
براینکهبازارسرمایهدرحالرقابتبانرخ٢٠درصدیبهره
بانکیاست،گفت:مجموعآیتمهادرتصمیمگیریها
برایکلیاتاقتصاداثرگذاراستوباعثایجادتالطمدر
معامالتبازارسرمایهخواهدشد.

تالشهاییکهمثمرثمرنشد
خدابخشدرپایانگفتگوباس��ناب��هاقداماتدولت
سیزدهم در راستای حمایت از بازار سرمایه اشاره کرد
وافزود:دولتاقداماتمهمیدرراس��تایبهبودروند
بازاروپیشبینیپذیریآنانجامداد،اماتغییرجدیدر
مسیربازارایجادنشد،اینتالشهایبیثمرناشیازبی
اعتمادیهاییاستکهطیسالهایگذشتهشکل
گرفتهوهنوزازبازاررختنبستهاست.
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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رويدادهاي خبري
معاون عملیات شرکت سپردهگذاری مرکزی اوارق بهادار و تسویه وجوه درخواست کرد

ناشران و کارگزاران اقدامات ترغیبی و تشویقی الزم را در سامانه سجام انجام دهند

مع��اون عملی��ات ش��رکت
 9خردادماه س��پردهگذاریمرکزی اوارق
به��ادار و تس��ویه وج��وه (س��مات) در نامههای
جداگانهای از کارگزاران و ناشران درخواست کرد
در راستای کمک به این شرکت نسبت به ثبتنام
سهامداران در سامانه سجام ،اقدامات ترغیبی و
تشویقی الزم را انجام دهند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل
از سمات ،در نامه علی مهدویپارسا به کارگزاران
و ناشران آمده است :بر اساس قانون الیحه بودجه
سال  ۱۴۰۱کشور ،ناشران ثبتشده نزد سازمان
بورس و اوراق بهادار ملزم به پرداخت س��ود سهام
خود از طریق اطالعات س��امانه جامع اطالعات
مشتریان (سجام) هستند.
در ادامه این نامه آمده اس��ت :بر اساس ابالغ روز
هفتم اردیبهشتماه  ،۱۴۰۱مدیریت نظارت بر
ناشران سازمان بورس نیز ،پرداخت سود مطالبات
سنواتی (سودهای رسوب ش��ده) نزد ناشران به
شرکت سپردهگذاری مرکزی محول شده است.
در بخش دیگری از این نامه آمده اس��ت :شرکت
سپردهگذاریمرکزی در شرایطی میتواند توزیع
سود و مطالبات سنواتی ناشران را پرداخت کند
که سهامداران ذینفع در سامانه سجام ثبت نام
و احراز شده باشند .در همین راستا از کارگزاران

درخواست میشود اطالعرسانی مناسبی را برای
ترغیب سهامداران برای ثبتنام و احراز هویت در
سامانه س��جام انجام دهند و به سمات در تحقق
این امر یاری برسانند.
گفتنی اس��ت ،چندی پیش محمد باغس��تانی
مدیرعامل س��مات ب��ا بیان اینک��ه ارائه خدمات
مطل��وب به س��هامداران درگرو ثبتن��ام و احراز
هویت تمام سهامداران بازار س��رمایه در سامانه
سجام است ،از سهامدارانی که تاکنون اقدام به

ت نام و یا احراز هویت در این سامانه نکردهاند،
ثب 
درخواست کرد هر چه سریعتر این اقدام را انجام
دهند تا این ش��رکت بتواند در سال  ۱۴۰۱سود
مجامع و مطالبات سنواتی سهامداران را از طریق
اطالعات سامانه سجام پرداخت کند.
عالقهمن��دان میتوانن��د ب��ا مراجعه به س��امانه
 www.sejam.irبهصورتحضوریوغیرحضوری
ثبتنامخودرادراینسامانهانجامدهندوبهباشگاه
بزرگمشتریانبازارسرمایهملحقشوند.

مدیر اداره پرداخت سود شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه خبر داد
مدیرادارهپرداختسودشرکت
 16خردادماه س��پردهگذاری مرک��زی اوراق
بهادار و تس��ویه وجوه (س��مات) از پرداخت سود
س��نواتی و حق تقدم استفادهنشده ۲۴شرکت به
حساببیشازیکمیلیونسهامدارخبرداد.
به گ��زارش تجارتنیوز و به نق��ل از ایرنا ،از ابتدای
امسال تاکنون بیش از ۲هزار و ۳۸۰میلیارد ریال
ق تقدم استفادهنشده  ۲۴ناشر
سود سنواتی و ح 
(ش��رکت بورسی و فرابورس��ی) از طریق اطالعات
سامانه سجام به حس��اب یک میلیون و  ۶۹هزار و
 ۷۴۶سهامدارواریزشدهاست.مدیرادارهپرداخت
ی مرکزی اوراق بهادار و
سود شرکت س��پردهگذار 
تسویه وجوه (س��مات) از پرداخت سود سنواتی و
قتقدماستفادهنشده۲۴شرکتبهحساببیش
ح
ازیکمیلیونسهامدارخبرداد.محسنعبدی،در
مورد وصول س��ودهای رسوبشده سهامداران در
شرکتهای سرمایهپذیر افزود :از ابتدای امسال تا
نیمه اول خردادماه ،بیش از  ۲هزار و  ۳۸۰میلیارد
ریال س��ود س��نواتی و حقتقدم استفادهنش��ده
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سود سنواتی سهامداران واریز شد

 ۲۴ناش��ر (شرکت بورسی و فرابورس��ی) از طریق
اطالعات س��امانه سجام به حس��اب یک میلیون
و  ۶۹هزار و  ۷۴۶س��هامدار واریز ش��ده است که
در این بی��ن ۴ ،مورد از پرداختیه��ا به حق تقدم
استفادهنشده ،تعلق دارد .وی در مورد مرحله سوم
توزیعسودبهسهامدارانسهامعدالت،اظهارکرد:
بر اس��اس آخرین اطالعات شرکت سپردهگذاری
مرکزی ،حدود یک میلیون و  ۸۰۰هزار س��هامدار
س��هام عدالت همچنان با مشکل ش��بای معتبر
بانکی روبهرو هس��تند .مدیر اداره پرداخت س��ود
سماتادام هداد:اینافرادمیتوانندمشکلشماره

ش��بای معتبر بانکی خود را با مراجعه به س��امانه
سهام عدالت و یا سامانهجامع اطالعات مشتریان
(س��جام) برطرف کنند و در فهرس��ت مرحله سوم
توزیع سود س��هامداران سهام عدالت قرار گیرند.
اسامی شرکتهایی که سود سنواتی سهامداران
خ��ود را تاکنون پرداخ��ت کردهاند ،به این ش��رح
است :شرکتهای سرمایهگذاری پردیس (سهام
و حقتقدم استفادهنش��ده) ،بیمه حکمت صبا،
بیمه نوین ،س��رمایهگذاری صندوق بازنشستگی
(حق تقدم استفادهنش��ده) ،سیمان درود ،بورس
انرژی،سرمایهگذاریخوارزمی،داروسازیفارابی
ق تقدم استفادهنشده) ،سرمایهگذاری توسعه
(ح 
گوهرانامی��د ،فوالد آلی��اژی ایران ،کش��تیرانی
دری��ای خ��زر ،بان��ک کارآفرین ،س��رمایهگذاری
بوعلی ،گروه توس��عه مالی مهرآیندگان ،پس��ت
بانک ،س��رمایهگذاری صنایع پتروشیمی ،تأمین
س��رمایه بانکملت (حق تقدم استفادهنش��ده)،
سرمایهگذاریتوسعهملی،سرمایهگذاریصنعت
بیمه،جنرالمکانیکوبانکملت.

رويدادهاي خبري
سرپرست مدیریت عملیات بازار ابزارهای نوین مالی بورس اوراق بهادار تهران اذعان داشت

افزایشنقدشوندگی ،ازطریقعملیاتبازارگردانیدرنمادهایاختیارمعاملهبورساوراقبهادارتهران

بورس اوراق به��ادار تهران در
 17خردادماه راستای توس��عه کیفی بازار و
افزایش نقدش��وندگی بازار مش��تقه ،پیشنهادی
بهمنظ��ور نح��وه انج��ام بازارگردان��ی توس��ط
صندوقهای اختصاصی بازارگردانی و نصابهای
مربوطه ،تهیه و به س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار
ارسال کرده است.
وحید مطهرینیا ،سرپرست مدیریت عملیات بازار
ابزارهای نوین مالی با بیان مطلب فوق گفت :یکی
از دغدغههای همیش��گی بورس تهران بهمنظور
ایجاد نمادهایجدید در ب��ازار اختیارمعامله این
است که کیفیت بازار ایجادشده ،عالوه بر کمیت
نمادها و یا داراییهای پایه ارائهشدهجهت انجام
معامالت مش��تقه ،باید از حداقل شرایط مطلوب
برخوردار باشد.
وی اف��زود :ایجاد نمادهای اختی��ار معامله بر روی
برخی از داراییهای پایهجدید ،بعض ًا مورد تقاضای
فعاالن این بازار میباش��د ،اما جهت برآوردهشدن
این خواسته ،الزم است در کنار بازگشایی نمادهای
جدید ب��ه کیفی��ت معام�لات آن نیز توجه ش��ود،
درصورتیکه صرف ًا بازگش��ایی نمادهای مشتقه بر
روی داراییهای پایهجدید اس��اس کار قرار گیرد،
نماده��ای اختیارمعامل��ه مبتنی ب��ر داراییهای
پایه جدید ،پ��س از بازگش��ایی م��ورد معامله قرار
نمیگیرن��د و یا حج��م معامالت آنها بس��یار اندک
خواهد ب��ود و این موضوع عم ً
ال تأثیر مثبتی بر بازار
مشتقه و کارکردهای آن نخواهد داشت .لذاجهت
بازگشایی نمادهای اختیارمعامله در بورس تهران،
باید این اطمینان حاصل شود که نمادهایجدید از
حجم معامالت معقولی برخوردار خواهند بود .الزم
به ذکر اس��ت که در حال حاضر ،نمادهای اختیار
معامل��ه مربوط ب��ه داراییهای پایهای ک��ه دارای

حجم معامالت اندک هس��تند ،بهتدریج با س��ایر
داراییهای پایهجایگزین خواهند شد .مطهری نیا
یکی از مسائل مهم و مورد نیاز در بازارهای مشتقه را
نقدشونده بودن آن عنوان کرد و اظهار داشت :باید
اطمینانی نس��بی در افراد فعال بازار وجود داشته
باش��د که تحت ش��رایط مختلف ب��ازار و در صورت
تمایل ،قادر ب��ه آفس��ت ( )of setموقعیتهای باز
خود با قیمتهای منصفانه و خ��روج از بازار خارج
خواهن��د بود .در ص��ورت وجود چنین س��طحی از
نقدش��وندگی ،افراد بیش��تری جذب بازار مشتقه
شدهوموجباتتوسعهکیفیبازارفراهمخواهدآمد.
سرپرستمدیریتعملیاتبازارابزارهای نوینمالی
خاطرنش��ان کرد :بدین منظور و در راستای توسعه
کیفی بازار ،فراهم کردن شرایط بازارگردانی در بازار
اختیار معامله طی ماههای گذشته از سوی بورس
تهران پیگیری ش��ده و پیش��نهادی بهمنظور نحوه
انجام بازارگردانی توسط صندوقهای اختصاصی
بازارگردانی و نصابهای مربوطه تهیه و به سازمان
محترم ب��ورس و اوراق بهادار ارس��ال ش��ده که در
مدیریت مربوطه در حال بررسی است.
وی ی��ادآوری ک��رد :فراین��د انج��ام بازارگردانی با

همکاری شرکت سبدگردان کاریزما ،در نمادهای
اختیار معامله مربوط به صندوق اهرم (که اخیراً در
بورس تهران بازگشایی شده) ،در حال انجام بوده و
مورداستقبالبازارنیزقرارگرفتهاست.درنمادهای
اختیار معامله مربوط به صندوق اهرمی ،بازارگردان
با شرایط تعیینشده توسط بورس ،در حال کمک
به بازار و حفظ نقدش��وندگی میباش��د .در رابطه
با س��ایر نمادها نی��ز تالش خواهد ش��د از ظرفیت
بازارگردانهای فعال در بازار سرمایه استفاده شود.
مطهری نی��ا از دیگر م��واردی که ب��ورس تهران با
ه��دف افزای��ش کیفیت ب��ازار در ح��ال پیگیری
آن اس��ت ،توس��عه ب��ازار از طریق تن��وع در تاریخ
سررس��ید نمادهای اختیار معامله مبتنی بر یک
دارایی پایه را نام ب��رد و تصریح کرد :بدین ترتیب،
سرمایهگذاران بیشتری میتوانند به تناسب افق
زمانی ی��ا اس��تراتژی معامالتی خود به ب��ازار وارد
شوند ،البته تنوع سررسیدها باید بدون ضربه زدن
به نقدشوندگی نمادها انجام شود.
وی ادام��ه داد :در این خصوص گفتنی اس��ت که
نمادهای اختیار خودرو بهعنوان نقدش��وندهترین
نماد ب��ازار اختیار معامل��ه ای��ران ،در حال حاضر
دارای س��ه سررس��ید بوده که بهتدریج با افزایش
مش��ارکتکنندگان بازار و افزایش نقدشوندگی،
امکان ارائه  12سررس��ید ماهانه تا یکس��ال آتی
در این نماد فراهم خواهد شد .این برنامه بهتدریج
بر روی سایر نمادهای دارای نقدشوندگی باال نیز
اجراییمیشود.شایانذکراست:بازارقراردادهای
اختیار معامله ب��ورس اوراق بهادار تهران از س��ال
 1395با همکاری س��ایر ارکان ،راهاندازی ش��د و
امروز عنوان بزرگترین ب��ازار قراردادهای اختیار
معامله از لحاظ تعداد دارایی پایه ،حجم معامالت
روزانه و تنوع سررسیدها را از آن خود کرده است.

در مجمع عمومی عادی سالیانه فرابورس ایران تصویب شد

مجم��ع عموم��ی ع��ادی
18خردادماه سالیانه فرابورس ایران برای
سال مالی منتهی به  29اسفند ماه  ،1400در
تاریخ هفدهم خردادماه  ۱۴۰۱برگزار ش��د و
سهامداران عالوه بر تصویب صورتهای مالی،
با تقس��یم  ۹۹ریال س��ود به ازای هر س��هم،
معادل  ۲۹درصد از س��ود تقس��یمی موافقت
کردند .به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه
(سنا) و به نقل از فرابورس ایران؛ در اینجلسه
که به ریاس��ت بهروز خدارحمی برگزارش��د،

بیش از  ۶۷درصد از س��هامداران مش��ارکت
کردند و مؤسس��ه حسابرس��ی «بی��ات رایان»

بهعنوان حس��ابرس و بازرس اصلی ،مؤسسه
حسابرس��ی «بهمن��د» بهعن��وان ب��ازرس و
حس��ابرس علیالبدل و روزنام��ه «اطالعات»
بهعنوان روزنامه رسمی انتخاب شدند .
مدیرعامل فرابورس ای��ران در مجمع عمومی
عادی ساالنه فرابورس ،گزارشی از عملکرد این
شرکت در سال مالی منتهی به  ۲۹اسفندماه
 ۱۴۰۰ارائه کرد و گفت :میزان تأمین امنیت
مالی انجامش��ده از س��وی فرابورس ایران در
سال  ،۱۴۰۰معادل  ۱۸۹هزار و  ۸۶۰میلیارد
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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تومان بوده که از این میزان  ۴۷درصد مربوط
به ورود ش��رکتهایجدید ب��ه فرابورس و ۴۲
درصد نیز در بخش اسناد خزانه اسالمی بوده
است .ضمن آنکه  ۱,۷۳۶میلیارد تومان ارزش
کل بازارهای فرابورس ایران در س��ال گذشته
بوده است.
میثم فدائیواح��د در خصوص برنامههای در
دس��ت اجرای این رکن اجرایی بازار سرمایه،
برای توسعه بازارها و ابزارهای تأمین مالی برای
سال پیش رو عنوان کرد :در حوزه تأمین مالی
جمعی ،قوانین تسهیلکننده خوبی تصویب
شده اس��ت .همچنین بازار مشتقه به صورت
جدی در حال توس��عه اس��ت .از س��وی دیگر
سیاس��ت ما در خصوص  ETFها نیز ،توس��عه
صندوقه��ای فعلی و پذی��رش صندوقهای
جدید و متنوع است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه بهواسطه افزایش
معام�لات اوراق و عملی��ات بازار ب��از ،حجم
معامالت افزایش یافته اس��ت ،گفت :در حال
مذاکره با بانک مرکزی برای دریافت کارمزدی
حتی حداقلی ،از معام�لات عملیات بازار باز

هس��تیم؛ چراکه تاکنون از این معامالت هیچ
کارمزدی دریافت نش��ده اس��ت .مدیرعامل
فرابورس در بخ��ش دیگری از س��خنان خود
در تش��ریح رویدادهای مهم س��ال گذش��ته
به «پذیرهنویس��ی  ۵صندوق س��رمایهگذاری
با درآم��د ثاب��ت»« ،درج س��رخابیها در تابلو
نارنجی بازار پایه و آغاز پذیرهنویسی سهام دو
باش��گاه»« ،درج اولین شرکت اس��تارتاپی در
بازار دوم فرابورس ای��ران»« ،آغاز به فعالیت ۷
سکوی تأمین مالیجمعی با مجوز فرابورس»
و ...اشاره کرد.
مدیرعام��ل فراب��ورس ای��ران با بی��ان اینکه
سیاس��ت ما ایجاد مس��یر س��بز برای پذیرش
ش��رکتهایجدید و ارتقاء به بازارهای باالتر
است ،افزود :در سال  ۱۴۰۰تعداد  ۳۹شرکت
دربازاره��ای اول و دو مپذی��رشش��د ه و ۱۶
ش��رکت در بازارهای اول و دوم فرابورس ایران
ج ش��ده اس��ت؛همچنین در این سال ۱۵
در 
عرضه اولی��ه در بازارهای اول و دوم با موفقیت
انجام ش��د .فدائیواحد همچنین درآمدهای
عملیاتی فرابورس را برای سال  ۱۴۰۰رقمی

در حدود  ۲۳۶میلیارد تومان و سود عملیاتی
ش��رکت را  ۱,۴۰۲میلیارد توم��ان ذکر کرد و
افزود :س��ود واقعی هر س��هم نیز برای س��ال
 ۱۴۰۰رقم  ۳۷۷ریال است.
در بخ��ش دیگ��ری از مجمع عموم��ی عادی
ساالنه شرکت فرابورس ،مدیرعامل فرابورس
به سؤاالتی که پیش از مجمع و حین برگزاری
مجم��ع از س��وی س��هامدارانفراب��ورس در
حوزههای مختلف بهصورت آنالین و حضوری
مطرح شد ،پاسخ داد.
همچنی��ن ب��ا توجه ب��ه پایان مهل��ت قانونی
فعالیت اعضای هیئ��تمدیره ،برای انتخاب
اعض��ایجدید رأیگیری انجام ش��د .بر این
اس��اس پ��س از ش��مارش آرا ب��رای انتخاب
ت مدیره فرابورس ایران برای دوره
اعضای هیئ 
هشتم ،شرکتهای ارزشآفرینان پاسارگاد،
گ��روه مالی مل��ت ،کارگ��زاری صب��ا تأمین،
مدیریت س��رمایهگذاری امید ،ب��ورس اوراق
بهادار تهران ،س��پردهگذاری مرکزی و کانون
نهادهای مالی ایران بهعنوان اعضای حقوقی
هیئتمدیره فرابورس انتخاب شدند.

معاونت نظارت بر بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران خبر داد

درجریان معامالت شرکت بورس تهران؛ در سه نماد خودرویی فشار فروش و رنج منفی
مشاهده شد و در نهایت دسترسی معامالتی 5کد حقیقی و حقوقی محدود شد

به گزارش روابط عمومی و امور
21خردادماه
بینالمل��ل ب��ورس ته��ران،
معاونت نظارت بر بازار ش��رکت ب��ورس تهران با
تأکید ب��ر نظ��ارت دائم ب��ورس تهران ب��ر کلیه
معامالت انجام ش��ده ،به خبرنگار پایگاه خبری
بازار سرمایه (سنا) گفت :با توجه به فشار فروش
در صنعت خودرو ،س��ه نماد خودرویی که فشار
فروش بر آنها وجود داش��ت بررسی شد .این سه
نماد ش��امل «خگس��تر»« ،خ��ودرو» و «س��ایپا»
میشوند.
محمدرض��ا ش��اهنظری ادام��ه داد :نتیجه این
بررس��ی این بود که دسترس��ی معامالتی  5کد
حقیقی و حقوقی محدود ش��د .از میان کدهای
اعالمشده 3 ،کد مرتبط با اشخاص حقوقی و 2
کد مرتبط با اشخاص حقیقی بوده که یک مورد
مربوط به رن��ج منفی و چهار مورد دیگر مرتبط با
فشار فروش بوده است.
او تصریح کرد :این مورد در سامانه نظارتجامع
شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سنجش) ثبت
و همچنی��ن به این اش��خاص حقیقی و حقوقی
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اطالع داده ش��د و دسترس��ی برخط مس��تقیم
معامالتی (برخ��ط) آنها محدود ش��د .به بیانی
دیگر ،دسترسی برخطی که این افراد از آن برای
درخواستهای خود استفاده میکردند به مدت
 5روز کاری محدود شد.

معاونت نظارت بر بازار ب��ورس تهران ادامه داد:
چنانچه رفتار معامالتی این افراد در گذشته نیز
منجر به تغییر روند معامله ش��ده باشد و به بازار
جهت داده باش��ند طبق م��اده  ۳۵و  ۴۶قانون
بازار ،با این افراد برخورد خواهد شد.

رويدادهاي خبري

نشست خبری عرضه اولیه سهام شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس
در نماد تپسی

نشس��ت خبری عرضه اولیه
24خردادماه س��هام ش��رکت پیش��گامان
فناوری و دانش آرامیس در نماد تپسی ،با حضور
وزیر امور اقتصادی و دارای��ی ،وزیر ارتباطات و
فناوری اطالعات و معاون علمی و فناوری رئیس
جمهور برگزار شد.
به گزارش تجارتنیوز ،احس��ان خاندوزی ،وزیر
ام��ور اقتصادی و دارایی در این نشس��ت گفت:
در زیس��تبوم سرمایهگذاری کش��ور برای تولد
کس��بوکارهای نوآورانه ،اقدامات و بس��ترهای
مناسب فراهم شده است .اگرچه شرایط در این
زمینه قابل دفاع اس��ت ،اما برای س��ایر مراحل
رشد ،با تنگناهای زیادی مواجه هستیم.
وی اف��زود :الزم اس��ت وزارت ام��ور اقتصادی و
دارایی کمک کند تا در دوران بلوغ این صنعت،
از ابزارهای تجهیز منابع بهخصوص بازار سرمایه
بهخوبی استفاده شود و امروز آغاز این راه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت :وجه نمادین
اینجلسه برای ما این است که بتوانیم با کمک
قانون جه��ش تولید دانشبنی��ان و کمکهای
دیگر حاکمیت ،در ماههای آینده روزهای بهتری
را شاهد باشیم.
تالش دوساله برای عرضه اولین استارتاپ
میثم فدائی واحد ،مدیرعامل فرابورس ایران در
ابتدای این نشس��ت با اش��اره به اینکه بعد از دو

سال تالش ،امروز میزبان اولین استارتاپ در بازار
سرمایه هستیم ،گفت :طوالنی شدن این فرایند
به دلیل اولین تجربه حضور این صنعت در بازار
س��رمایه ،همچنین تدوین قوانین الزم و تسهیل
شرایط حاکم بوده است.
وی ادام��ه داد :تقاضاه��ای خوب��ی از س��مت
استارتاپها داشتهایم که طی ماههای آینده در
هیئت پذیرش بررسی و پذیرش میشوند.
در ادام��ه این نشس��ت ،مجید عش��قی ،رئیس
سازمان بورس و اوراق بهادار گفت :اتفاق بسیار
بزرگی افتاده و عرضه تپس��ی ،آغاز راهی جدید
در ب��ازار س��رمایه اس��ت .امیدواریم که ش��اهد
ش��کوفایی دانشبنیانها باش��یم ،چراکه این
موضوع اقتصاد را متحول خواهد کرد.
وی ادام��ه داد :س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار
خواهان این است که شرکتهای دانش بنیان در
بازار سرمایه نقش مؤثرتری ایفا کنند و همچنین

به دنب��ال این هس��تیم که در تأمی��ن مالی این
ش��رکتها نقش داش��ته باش��یم .این مس��ئول
گفت :در سازمان بورس و اوراق بهادار تمهیدات
خوبی در خصوص انتشار اوراق بدهی و پذیرش
دانشبنیانها در بورس فراهم شده است.
می�لاد منش��یپور ،مدیرعامل تپس��ی در ادامه
گفت :یکس��وم اقتصاد توس��عهیافته در دنیا،
متعلق به استارتاپها است .ما برای ورود به بازار
س��رمایه ،دو سال س��خت را از س��ر گذراندیم تا
استانداردها و ضوابط الزم شکل گرفت.
وی اف��زود :ام��روز آغاز راه اس��ت و م��ا بهعنوان
نماینده این صنعت در بازار سرمایه ،شفافترین
اطالعات را ارائه میکنیم.
س��ورنا س��تاری ،معاون علمی و فن��اوری رئیس
جمهور در این نشست با بیان اینکه ورود تپسی
به بازار سرمایه یک تغییر دیدگاه در اقتصاد ایران
اس��ت که ش��رکتهایی بدون دارایی فیزیکی،
قیمتگذاری ش��ده و وارد بازار س��رمایه شوند،
افزود :در ح��ال ورود به فضایی جدید و بس��یار
مهم هستیم .بس��یاری از استارتاپها ،بهزودی
در سایر حوزهها وارد بازار سرمایه خواهند شد و
تپسی یک انگیزه برای ورود آنها است.
وی توضی��ح داد :تغییر فرهن��گ ،روش و نگرش
بهسادگی رخ نمیدهد و ورود امروز تپسی به بازار
سرمایه اتفاق بزرگی است که فرابورس و سازمان
بورس و اوراق بهادار آن را رقم زدند.

نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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انعقادتفاهمنامههمکاریوتعاملمیانسازمانبورسواوراقبهادارومعاونتاجتماعیو
پیشگیریازوقوعجرمقوهقضاییه

ب��ا انعق��اد ی��ک تفاهمنامه ،
 25خردادماه همکاریوتعاملمیانسازمان
بورسواوراقبهادارومعاونتاجتماعیوپیشگیری
از وقوعجرم قوه قضاییه ،درجهت حمایت از بازار
سرمایهکشوربیشازپیشمستحک مشد.
به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه (س��نا)25 ،
خردادماه 1401تفاهمنامهایبرایهمکاریهای
هرچهبیشترمیانمعاونتاجتماعیوپیشگیریاز
وقوعجرمقوهقضايیهوسازمانبورسواوراقبهادار،
باحضورمجیدعشقیرئیسسازمانبورسواوراق
بهادارواصغرجهانگیرمعاوناجتماعیوپیشگیری
ازوقوعجرمقوهقضاییهمنعقدشد.
تفاهمنامهای برای اقدامات عملی
پیشازانعقاداینتفاهمنامه،رئیسسازمانبورس
و اوراق بهادار گفت :با توجه به گس��تردگی دامنه
بازار س��رمایه و س��هامداری قریب به  ۶۰میلیون
ایرانیدراینبازار،شایستهاستپیشازوقوعجرم
بهدنبالجلوگیریازآنباشیم.اینموضوعرانباید
ازیادببریمکهاگردامنهتخلفاتبههرترتیبیذیل
بازار سرمایه توسعه پیدا کند ،وقت بسیار زیادی از
س��ازمان بورس و اوراق بهادار و قوه قضاییه گرفته
میشود.
مجی��د عش��قی ادام��ه داد :از س��ال گذش��ته،
برنامهریزیهایی در تمام ارکان س��ازمان بورس و
اوراق بهادار انجام ش��ده است که تأکید اصلی آن
براجرایفرآیندهایپیشگیرانهازتخلفاتوجرائم
بورسیاست.
وی با اشاره بهجلسه پیشین برگزارشده میان قوه
قضاییهوسازمانبورسواوراقبهاداراظهارداشت:
در این مدتزمان ،انتشار دامنه مظنه برای تمامی
معاملهگ��ران و اصالحات س��اختاری در رابطه با
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ساده باقی نماند و نتایج اجرایی و ملموس آن را
در آینده نهچندان دور مشاهده کنیم.

دامنه نوسان انجام شده است .همچنین اصالح و
تقویت دیدهبان سالمت بازار نیز در دستور کار قرار
گرفته و در حال بهرهبرداری از ظرفیت گزارشهای
مردمیهستیم.
عشقیدربخشدیگریازاظهاراتخودبهموضوع
اص�لاح قانون ب��ازار س��رمایه در مجلس ش��ورای
اس�لامی پرداخت و اظهار داشت :هماکنون یک
پیشنویسدرکمیسیوناقتصادیمجلسشورای
اسالمیتهیهشدهاستکهالبتهبهنظرمیرسدبه
اصالحاتینیازداشتهباشد،درپیشنویسمذکور،
قانونگذاران در رابطه با ایراد قوانینی متناس��ب
باجرم و مجازات تحف��ظ دارند که این رویکرد باید
اصالح شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت:
این طرح پس از تصویب در کمیس��یون اقتصادی
به صحن علن��ی م��یرود و احتم��ال تصویب آن
وجود دارد ،در این راستا ،پیشازاین باید تدابیری
اندیشیدهشودکهنیازهایبازارسرمایهتأمینشود.
ویافزود:تمامتالشخودرادرزمینهکسبوحفظ
اعتماد مردم به کار بستهایم و اقدامات مناسبی در
این رابطه در بخش روابط عمومی س��ازمان بورس
رخ داده است.
عش��قی در پای��ان خاطرنش��ان ک��رد :تضمین
میدهم که ای��ن تفاهمنامه در ح��د یک تفاهم

مهندسی معکوس پروندههای بورسی
پسازاین ،معاون اجتماعی و پیش��گیری از وقوع
جرمقوهقضايیهبه ایراد سخنرانیپرداختواظهار
داش��ت :اگرچه روشهای نوین س��رمایهگذاری
فرصتهای بهتر و بیشتری را برای سرمایهگذاران
فراهم میکنند ام��ا به م��وازات آن تهدیداتی نیز
میتوانند داش��ته باش��ند .اصغرجهانگیر گفت:
ممکن اس��ت بخشی از س��هامداران به دلیل فقر
آموزشی در تله افراد سودجو قرار بگیرند که باید در
راستایپیشگیریازایناتفاقات،آموزشهایالزم
درقالبهایمختلفمحتواییارائهشود.
وی اظهار داشت :پیشنهاد این است که در رابطه
با پروندههای حقوقی بورسی مهندسی معکوس
انجامشودوازاینطریقباکشفمسیرهایتخلف،
آموزشهای الزم در راس��تای پیشگیری ازجرم به
سهامداران داده شود.
اهداف تفاهمنامه
برای این تفاهمنامه  ۴هدف مشخص شده است
که عبارتانداز:
 -۱ارتقای س��طح دانش حقوق��ی و مالی عمومی
سرمایهگذاران؛
 -۲شناسایی بس��ترهای فساد و کش��فجرائم و
تخلفاتحوزهبازارسرمایه؛
 -۳ارائه راهکارهای پیش��گیرانه مناس��ب،جهت
کاهش و پیشگیری ازجرائم و تخلفات حوزه بازار
سرمایه؛
 -۴ارتقای سطح س�لامت محیط کسبوکار بازار
سرمایه.
همچنیندربخشموضوعاینتفاهمنامهنیزبر
چهارمحوراصلیبهشرحزیرتأکیدشدهاست:
 -۱همکاری و تعامل میان س��ازمان بورس و اوراق
بهادار و معاونت درجهت حمایت از بازار س��رمایه
کشور؛
-۲همکاریدرارتقایسطحدانشحقوقیومالی
عمومی؛
 -۳همکاری درجهت شفافس��ازی در حوزه بازار
سرمایهدرراستایجلباعتمادعمومی؛
 -۴همکاری مشترک در چارچوب پیشگیریهای
اجتماعی ،وضعی ،امنیتی ،حقوقی و قضایی در
خصوصجرائممرتبطبابازارسرمایه.
مدتاینتفاهمنامهازتاریخامضابهمدتسهسال
در نظر گرفته شده است و در صورت تمایل طرفین
قابلتمدیداست.

رويدادهاي خبري
دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار پیشنهاد کرد

مجلس در اصالح قانون بازار سرمایه ،حق بیشتری برای اهالی بازار سرمایه قائل شود

اگرچه مجل��س نقطه نظرات
 25خردادماه خود را در اصالحیه قانون بازار
سرمایه ارائه کرده و از نظر خود ،خواهان اصالح آن
است .اما یکی از دیدگاههای اصلی هر دو کانون
این است که فعاالن بازار حق بیشتری برای ارائه
نقطه نظرات داشته باشند ،زیرا آنها با بازار سروکار
بیشتری داشته و دارند.
دبیرکل کان��ون کارگزاران ب��ورس و اوراق بهادار
درباره اصالح قانون بازار سرمایه به خبرنگار پایگاه
خبری بازار س��رمایه (س��نا) گف��ت :قانون فعلی
بازار سرمایه مصوب س��ال  ۱۳۸۴بوده که حدود
 ۱۷س��ال از تصویب آن میگذرد و اصالح آن ،به
پیش��نهاد مجلس و بهمنظور بهروزرس��انی آن در
دستور کار قرار گرفت.
محمدرضا دهقانی با بیان اینجمله که موضوع
اصالح قانون ،در دس��تور کار مجلس قرار گرفته
است ،افزود :طی رایزنیهای متعدد ۱۶ ،ماده از
س��وی مجلس به دو کانون کارگزاران و نهادهای
سرمایه ارسال شد تا نظر فعاالن بازار در خصوص
اصالحات پیشنهادی مجلس اخذ شود.
وی در ادام��ه با اش��اره ب��ه اینکه ای��ن  ۱۶ماده،
پس از اصالحات پیش��نهادی مجلس از س��وی
کارگزاران بررس��ی ش��د ،عنوان ک��رد :در همین
راستا ،طی یک فراخوان از سوی کانون کارگزاران،
از مردم خواسته ش��د تا نقطه نظرات خود را برای

کانون ارس��ال کنند که متأسفانه بازخورد زیادی
نداش��ت ،درنتیجه کانون کارگزاران دستبهکار
ش��د و با فعاالن ب��ازار ،مدیران نهاده��ای مالی،
حقوقدانه��ای زبده ،پیشکس��وتان و رؤس��ای
سابق سازمان بورس،جلساتی اختصاصی برگزار
کرده است.
دهقانی با اش��اره به برخ��ی دغدغههای موجود
برای اصالح قانون بازار سرمایه ،اظهار کرد :اگرچه
مجلس نقط��ه نظرات خود را ارائه ک��رده و از نظر
خود ،خواهان اصالح قانون بازار سرمایه است ،اما
یکی از دیدگاههای اصلی دو کانون این است که
فعاالن بازار حق بیشتری برای ارائه نقطه نظرات
داشته باش��ند؛ زیرا آنها با بازار سر و کار بیشتری
داشته و دارند.
وی تصریح کرد :انتظار میرود که دغدغه فعاالن
بازار در قالب  ۲یا  ۳ماده و یا مواردی بیش��تر ،در

اصالح قانون بازار سرمایه منعکس شود .دبیرکل
کانونکارگزارانبورسخاطرنشانکرد:هدفاین
است که بازار ،مکانی برای تأمین مالی شرکتها
باش��د و آنها بهراحتی بتوانند به منابع دسترسی
داشته و تأمین مالی موردنیاز خود را انجام دهند.
دهقانی تأکید کرد :الزم است شرایط بهگونهای
باشد که س��رمایهگذاران بتوانند با خیال راحت
سرمایهگذاریکنندوهمچنینریسکهایناشی
از ضعف قوانین و مقررات اصالح شود.
گفتنی است؛ لزوم اصالح قانون بازار سرمایه یکی
از محورهایجلسه کمیسیون اقتصادی مجلس
با حضور وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارایی بوده که
از مدته��ا قبل در دس��تورکار کمیته تخصصی
کمیسیون اقتصادی قرار گرفته است.
مقرر ش��ده اس��ت که گزارش در س��امانه مرکز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی بارگذاری
ش��ود و متخصصان و مجموعههای مختلف ،از
جمله بخش خصوصی ،س��ازمان بورس و اوراق
به��ادار ،بان��ک مرک��زی و وزارت ام��ور اقتصاد
و دارای��ی ،نظ��ر خود را ظ��رف ب��ازهای  ۱۰روزه
ب��ه دبیرخان��ه کمیته تخصص��ی ارائ��ه کنند تا
کمیس��یون بتواند ظرف یک م��اه آینده ،اصالح
قانون بازار س��رمایه را که منجر به رفع بخشی از
دغدغهه��ای مردم درباره وضعی��ت کنونی بازار
سرمایه است ،به نتیجه برساند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی خبر داد

ارائه طرحیجدید برای تبلیغات بورسی در فضای مجازی

نداشتنمجوزهایقانونییک
 28خردادماه خ�لأ قانونی اس��ت و مجلس
برای قانونمند کردن تبلیغات در فضای مجازی،
اقدامات خوبی در دست اجرا دارد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ،با بیان اینکه
برای مبارزه با فساد ،عزمی همگانی الزم است به
خبرنگار پایگاه خبری بازار س��رمایه (سنا) گفت:
در صورت شفافس��ازی اقتصاد ،ارائه اطالعات
درس��ت به مردم و همچنین تقوی��ت و حمایت از
س��وتزنان ،کش��ور بهجامعهای ایده آل و بدون
اخت�لاس و دزدی نزدیک میش��ود .س��وت زنی
فساد ،اقدامی بس��یار مناسب ،به معنای نظارت
مردمی اس��ت که در اکثر کش��ورهای دنیا انجام
میشود.
ولی اس��ماعیلی تأکید کرد :ای��ن کار درجامعه
بهویژه در بازار س��رمایه باید با تش��ویق و حمایت
همراه باش��د .وی عن��وان کرد :مجلس ش��ورای
اسالمی بهمنظور شفافسازی اقتصادی ،از طرح

س��وت زنی بهخصوص در بازار س��رمایه حمایت
میکن��د؛ بنابراین باید ع�لاوه بر بازار س��رمایه،
سوتزنی در س��ایر دس��تگاهها و نهادها و حتی
مجلس هم وجود داشته باشد.
نماینده مردم مغان در مجلس ،با اش��اره به اینکه
گزارشه��ای مردمی و س��ازمانهای مردمنهاد،
بستری مناسب برای شناسایی مفاسد و برخورد
با آنها اس��ت ،اظهار کرد :در صورت شفافسازی
اقتص��ادی ،ارائ��ه اطالعات درس��ت به م��ردم و
همچنین تقویت و حمایت از س��وتزنان ،کشور

ب��هجامعهای ایده آل که اخت�لاس و دزدی در آن
کاهش یافته باشد ،نزدیک میشود .اسماعیلی
ادام��ه داد :اگرچه باید به اهمیت س��وتزنی در
بازار سرمایه از سالهای دور پرداخته میشد ،اما
هنوز هم دیر نیست .بهطور حتم ،چنانچه بتوان
از س��وتزنان در هر ارگان و دس��تگاهی حمایت
کرد،جامعه به تحقق پویایی و شفافیت نزدیکتر
خواهد شد که نقش مهمیجهت سرمایهگذاری
در بازار س��رمایه دارد .این نماین��ده با بیان اینکه
ابزار س��وتزنی میتواند در بهب��ود کیفیت بازار
سرمایه تأثیرگذار باشد ،گفت :این اقدام میتواند
ضم��ن بهب��ود کارایی ب��ازار س��هام ،در افزایش
ریس��ک تخلفات و کاهش احتمال وقوع تخلف
تأثیرگ��ذار باش��د .وی تأکید کرد :خوش��بختانه
مجلس درص��دد رفع خألهای قانونی اس��ت و با
کاناله��ا و ش��بکههای مجازی که ب��رایجذب
سرمایهگذاران در سهمهای پروژهشده ،اقدام به
تبلیغ میکنند ،برخورد میکند.
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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رويدادهاي خبري

عرضه در بورس کاالی ایران؛ از مسیر سامانه عملیاتی «سیمرغ»

ب��ورس کاالی ای��ران از ثبت و
 31خردادماه تأییدعرضههایمربوطبهتاالر
پتروشیمی ،طال و حراج باز از طریق سامانهجدید
عرض��ه از روز ش��نبه ۴ ،تیرماه خبر داد .س��امانه
عملیاتی موسوم به س��امانه سیمرغ ،بهگونهای از
لحاظ تکنولوژی ارتقاء یافته که عالوه بر باال رفتن
ضریب امنیت ،تسهیل عرضه آنهم در نظر گرفته
شدهاست.
به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه (س��نا) و به
نق��ل از کاال خبر ،مدیریت عملی��ات عرضه بورس
کاالی ایران در اطالعیهای خط��اب به کارگزاران
و ذینفعان اعالم ک��رد :از تاریخ  ۴تیرماه ،۱۴۰۱
عرضههای مربوط به تاالر پتروشیمی ،طال و حراج
باز از طریق سامانهجدید عرضه ،ثبت و مورد تأیید
ق��رار خواهد گرف��ت .عرضههای مرب��وط به تاالر
صادراتی ،فرآوردههای نفتی و بازار فرعی پیشتر از
تاریخ  ۷اسفندماه ،از طریق سامانهجدید عرضه،
ثبتوتأییدشدهبود.
طراحی س��امانهجدید عرضه ،یکی از پروژههایی
اس��ت که در راس��تای طرحجامع یکپارچهسازی
سامانههای عملیاتی موسوم به «سامانه سیمرغ»
پیادهس��ازی شده است .این س��امانه که به لحاظ
تکنولوژی و فرآیندی بهطور ویژه ارتقاء یافته است،
بهزودیجایگزینتمامسامانههایقبلیبورسکاال
میشود.بهگفتهبرمکهوشیار،مدیرتوسعهفناوری
اطالعاتبورسکاالیایران،باسامانهجدیدعرضه،

وحدترویهدرتمامیسامانههایعملیاتیبهوجود
میآید ،بهگونهای که همگی آنها از ساختار شکلی
و فرآیندی تبعیت کنند .هوشیار خاطرنشان کرد:
از نظر بحث مدیریت کاربران نیز مدیریت کاربران
تمامی این س��امانهها یکپارچه ش��ده و دسترسی
س��امانههایجدید از طریق سامانه SSOیا همان
درگاهورودیکپارچهاتفاقمیافتدکهپیشرفتهترین
تمهیدات امنیتی در آن لحاظ ش��ده اس��ت .مدیر
توس��عه فناوری اطالع��ات ب��ورس کاالی ایران در
ادامه این گفتگو تأکید کرد :قابلیت دیگری که بنا
بهدرخواستعرضهکنندگانبهویژهعرضهکنندگان

بزرگ و ب��ا توجه به رش��د حج��م و ارزش معامالت
در س��امانه تعبیه شده اس��ت ،امکان همکاری با
چند بانک بهصورت همزمان بهعنوان بانک عامل
اس��ت ،چراکه تا پیشازاین ه��ر عرضهکننده تنها
میتوانستیکحسابتسویهدربورسکاالداشته
باشد ،اما در س��امانهجدید این امکان تعبیه شده
اس��ت که عرضهکنندگان قادر باش��ند به ازای هر
عرضه ،حساب تس��ویه مختص آن عرضه را از بین
حس��ابهای بانکی مختلف خود انتخاب کنند و
درواقع عرضهکننده میتواند بهصورت همزمان با
چندبانکهمکاریداشتهباشد.

اوراقمشارکتشهرداریمشهدبانماد«مشهد»406درجشد

بهگزارشروابطعمومیوامور
 11خردادماه
بینالمللبورساوراقبهادار
تهران ب��ه نقل از مدیریت پذیرش ،اوراق مش��ارکت
شهرداری مشهد به مبلغ 2,300هزار میلیارد ریال،
بانرخسود 18درصدساالنهباهدفتأمیننقدینگی
الزمبهمنظوربازآفرینیشهریبافتفرسودهپیرامون
حرممطهرامامرضا(ع)،ازتاریخ 11خردادماه1401
بانماد“مشهد”406درفهرستنرخهایبازاربدهی

بورساوراقبهادارتهراندرجشد.مدتاوراقمذکور
 4س��ال و مواعد پرداخت سود آن هر 3ماه یکبار از
تاریخ انتشار اوراق اس��ت .ضامن این اوراق «بانک
مل��ی» و بازارگ��ردان «صن��دوق س��رمایهگذاری
اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم» میباشد.
متعهدین پذیرهنویسی «شرکت گروه خدمات بازار
سرمایه س��هم آش��نا به میزان 90درصد کل اوراق و
شرکتگروهخدماتبازارسرمایهکاریزمابهمیزان10

درصد کل اوراق» ،عامل فروش «بانک ملی» و امین
«مؤسسهحسابرسیفاطر»است.

نماد « آفاق» در فهرست نرخهای بازار صندوقهای
سرمایهگذاری قابل معامله در بورس تهران درج شد

به گ��زارش روابط عمومی و
 16خردادماه
امور بینالملل بورس تهران
به نقل از مدیریت پذیرش ،از تاریخ  16خردادماه
 1401صندوق سرمایهگذاری نوع دوم افق آتی با
نماد“آفاق”درفهرستنرخهایبازارصندوقهای
سرمایهگذاری قابل معامله در بورس اوراق بهادار
تهران درج ش��د .تعداد واحدهای سرمایهگذاری
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عادیجهت پذیرهنویس��ی  495میلیون واحد در
نظرگرفتهشدهاست.
مؤسسین صندوق «شرکت مشاور سرمایهگذاری
آرمان آتی و ش��رکت گ��روه خدمات بازار س��رمایه
آرمان آتی » ،مدیر «ش��رکت مشاور سرمایهگذاری
آرمان آتی» و متولی «مؤسسه حسابرسی و خدمات
مدیریتارقامنگرآریا»میباشد.حسابرس«مؤسسه

حسابرسیرازدار»،بازارگردان«صندوقاختصاصی
بازارگردان��ی آرمان اندیش» و کارگ��زار بازارگردان
«شرکتکارگزاریبانکملی»است.

رويدادهاي خبري

نماد «صیبا »503در فهرست نرخهای بازار اوراق بدهی
بورس درج شد

به گ��زارش روابط عمومی و
 16خردادماه
امور بینالملل بورس تهران
به نقل از مدیریت پذیرش ،از تاریخ  16خردادماه
 1401اوراق صکوک مرابحه شرکت سیبا موتور به
مبلغ 3هزار میلیارد ریال ،با نرخ سود ساالنه اوراق
 18درصد ،با هدف تأمین سرمایه در گردش بابت
خریدبخشیازمواداولیه(قطعاتمنفصلهکامیون
کشنده) با نماد “صیبا ”503در فهرست نرخهای

بازار بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج شد.
دورهعمرایناوراق 4سالومواعدپرداختآنهر3
ماهیکبارازتاریخانتشاراوراقاست.ناشرصندوق
«ش��رکت واس��ط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت
محدود)» ،ضامن «بانک تجارت (س��هامی عام)»
و متعهد پذیرهنویس و بازارگردان «ش��رکت تأمین
س��رمایه لوتوس پارسیان (س��هامی عام)» است.
عامل فروش «شرکت کارگزاری پارسیان (سهامی

خاص)» ،عامل پرداخت «ش��رکت سپردهگذاری
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)» و
حسابرس«مؤسسهحسابرسیوبهبودسیستمهای
مدیریتحسابرسین»است.

نماد «صکشو »503در فهرست نرخهای بازار اوراق بدهی
بورس درج شد

بهگزارشروابطعمومیوامور
 17خردادماه
بینالمل��ل بورس ته��ران به
نقلازمدیریتپذیرش،ازتاریخ 17خردادماه1401
اوراق صکوک مرابحه شرکت گروه صنعتی پاکشو به
مبلغ 7هزارمیلیاردریال،بانرخسودساالنهاوراق18
درصد ،بابت خرید موجودی مواد اولیه و بستهبندی
مصرف��ی در تولی��د محص��والت ش��وینده ب��ا نماد
“صکشو”503درفهرستنرخهایبازاربدهیبورس

اوراق بهادار تهران درج ش��د .دوره عمر این اوراق 4
س��ال و مواعد پرداخت آن هر 3م��اه یکبار از تاریخ
انتشاراوراقاست.ناشرآن«شرکتواسطمالیمرداد
پنجم(بامسئولیتمحدود)»،ضامن«بانکسامان»
و متعهدین پذیرهنویس��ی «ش��رکت تأمین سرمایه
کاردان ( 6،500میلی��ارد ری��ال) و صن��دوق
سرمایهگذاری الماس کورش ( 500میلیارد ریال)»
میباشند.بازارگردان«شرکتتأمینسرمایهکاردان»،

عامل فروش «شرکت کارگزاری بانک سامان» ،عامل
پرداخت«شرکتسپردهگذاریمرکزیاوراقبهادارو
تسویه وجوه (س��هامی عام)» و حسابرس «مؤسسه
حسابرسیهوشیارممیز»است.

نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران

27

ماهنامه

ماهنامه

ماهنامه

193

194

تالش بیوقفه تا تحقق اهداف

توسعه بازار رسمایه ،گامی مؤثر در احیای اقتصاد

تالش بیوقفه تا تحقق اهداف

توسعه بازار رسمایه ،گامی مؤثر در احیای اقتصاد

نخستین رسانه بازار رسمایه

نخستین رسانه بازار رسمایه

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

ماهنامه

ماهنامه

197

198

[ بـهـا  60.000تـومـان]

[ بـهـا  60.000تـومـان]

بازار رسمایه و نوآوری هایجدید در گذر زمان

نخستین رسانه بازار رسمایه

نخستین رسانه بازار رسمایه

بازار رسمایه و نوآوری هایجدید در گذر زمان

1400/11/20
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200-201

ماهنامه

اسفندماه 1400و فروردين1401

نخس

تین رساهن

[ بهـا60.000تومان]

بازار سرماهی

رشد بازار رسمایه از مسیر توسعه ابزارهای مالی

رشد بازار رسمایه از مسیر توسعه ابزارهای مالی
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نخستی

199

1400

بررسی صنعت روغن خوراکی
عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری در مهرماه1400

ن رساهن
BOURSE
 MAGAZINEبازار سرماهی

بهمنماه 1400

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

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

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

ماهنامه

ديماه 1400

سواد مالی ،پیشنیاز حضور در بازار رسمایه

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

ماهنامه

بازار سرماهی

پارادوکس دریافت یارانه پنهان و پرداخت مالیات تورمی

استراتژیهایسرمایهگذاریوامیدنامهصندوقهایپوششریسکدربازارهایسرمایه

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

199

آذرماه 1400

198

نخس

تین رساهن

BOURSE MAGAZINE

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

ماهنامه

ماهنامه

بازار سرماهی

آسیبشناسی نحوه تخصیص یارانه دالری
بررسی صنعت فوالد

ماهنامه

[ بـهـا  60.000تـومـان]

بررسیحقوقیمالیاتبرواحدهایابطالشدهتوسطوراثمتوفیدرصندوقهایسرمایهگذاری

200-201

BOURSE MAGAZINE

نخس
تین رساهن

BOURSE MAGAZINE
[ بـهـا  60.000تـومـان]

تبعات قیمتگذاری دستوری در 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

197

نخستین رسانه بازار رسمایه

تمرکز بر بهبود فضای کسب و کار؛ تحقق رشد مثبت اقتصادی
بررسی صنعت سنگ آهن
گزارش آمار معامالت بورس اوراق بهادار تهران در مردادماه 1400
عملکرد صندوقهای سرمايهگذاری در مردادماه1400
راهکارهای مقابله با چالشهای اصلی گروههای حسابرسی کوچک
تأسیس و تأمین مالی شرکتهای تأمین مسکن استیجاری از طريق بازار سرمايه

دکرتمحمودگودرزیبهعنوان
رسپرستبورستهرانمنصوبشد

گزارش آمار معامالت بورس اوراق بهادار تهران در مهرماه 1400

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

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

رئیسسازمانبورسواوراقبهادارشد

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

تبعات قیمتگذاری دستوری در اقتصاد

واکاوی رویکرد اقتصادی دولت سیزدهم

آبانماه 1400

نخستینرسانهبازاررسمایه

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

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

مهرماه 1400

[ بـهـا  60.000تـومـان]

ماهنامه

کنرتلفعالیتهایسوداگرانهدربازارهایمسکن،خودرو،طالوارز

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

[ بـهـا  60.000تـومـان]

ماهنامه

شهريورماه 1400

لزوم اصالح ساختارهای مالی خودروسازان

195

ماهنامه

مردادماه 1400

[ بـهـا  40.000تـومـان]

سهامدارانی که سجامی نشوند،
سود سهام دریافت منیکنند

ماهنامه

ثبات بازار رسمایه ،اولویت فوری رئیس دولت سیزدهم

ماهنامه

تسهیل ورود رشکتها به بورس

امیدواریرئیسهیئتمدیرهبورساوراقبهادارتهران
بهافقروشنبازارباوزیرجدیداقتصاد

دکرتمجیدعشقی

196

ماهنامه

193

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

BOURSE MAGAZINE

194

BOURSE MAGAZINE

195

BOURSE MAGAZINE

196

BOURSE MAGAZINE

نخستین رسانه بازار سرمایه ایران

فروردینماه ۱۴۰۱
قرارداد آتی
قرارداد سلف موازی
صندوق های کاالیی
گواهی سپرده کاالیی
قرارداد اختیار معامله
گواهی صرفه جویی انرژی
و ...

بهمنماه 1400

1346

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

فرم اشرتاک ماهنامه بورس

w w w.ts em ag.ir

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

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

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

اشرتاکیکساله( 12شامره)باپستسفارشی 500.000:تومان
اشرتاک ششماهه ( 6شامره)با پست سفارشی 300.000:تومان
لطفا مبلغ اشرتاک را به 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

میزگرد

در گفتگو با مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران و مدیرعامل مشاوره سرمایهگذاری پرتو آفتاب کیان عنوان شد

پیششرط های بلوغ صندوقهای سرمایهگذاری
در بازار سرمایه ایران
مریم نبیپور

عضو هیئت تحریریه

در بازار سرمایه ،پس از تصویب قانونجدید بازار و ابالغ آن توسط مجلس ،شاهد توسعه صندوقهای سرمایهگذاری بودهایم .گرچه
در ابتدا نس��بت به کارایی صندوقهای سرمایهگذاری با بیم و امید نگاه میش��د و این ابزارهای مالی در فراز و فرودهای روند حرکتی
بازار سرمایه گهگاه با انتقاداتی مواجه بودند ،اما اکنون با انواع گوناگونی از صندوقهای سرمایهگذاری ،در این بازار روبرو هستیم.
در این قسمت از سری میزگردهای ماهنامه «بورس» ،به موضوعجایگاه صندوقهای سرمایهگذاری و بهطور خاص صندوقهای سرمایهگذاری
در س��هام و صندوقهای با درآمد ثابت ( )Fixed Incomeدر بازار س��رمایه پرداخته میشود .در این میزگرد تخصصی که با حضور رضا کیانی،
مدیر تحقیق و توس��عه «بورس اوراق بهادار تهران» و مونا حاجیعلیاصغر ،قائممقام گروه مالی «کیان» و مدیرعامل مش��اوره سرمایهگذاری
«پرتو آفتاب کیان» برگزار ش��د ،به تبیین مش��کالتی از قبیل «زمانبر بودن» فرآیند تأسیس صندوقهای سرمایهگذاری« ،پایین بودن سقف»
آنها و بهطور خاص ،عدم وجود زیرساختهای مناسب و همچنین قوانین و مقررات الزم در خصوص صندوقهای سرمایهگذاری سهامی اشاره
شد .همچنین در خالل این گفتگو به ضرورت تمرکز بر ارائه آموزشجهت آشنایی عموم مردم با صندوقهای سرمایهگذاری ،سازوکار انتخاب
صندوق صحیح از سمت متقاضیان و ...پرداخته شد .مشروح این گفتگوی تخصصی در ادامه ارائه میشود.
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ارديبهشت و خرداد 1401
شمـارههاي 202 - 203

میزگرد
ماهنامه بورس :آقای کیانی ،لطفا ً در ش��روع
بحث ،اطالعاتی در رابطه ب��ا تاریخچه و کلیت
صندوقه��ای س��رمایهگذاری ب��ا مخاطبی��ن
ماهنامه در میان بگذارید و بفرمایید که از سهم
صندوقهای سرمایهگذاری در بازار چه برآوردی
دارید؟
رضا کیانی :با توجه به اینکه در قانون تأسیس
بورس اوراق بهادار ،امکان تأسیس نهادهای مالی
ازجمله صندوقهای س��رمایهگذاری لحاظ نشده
بود ،در ابتدا تنها نهاد مالی که در بازار سرمایه ایران
حضور داش��ت ،ش��رکتهای کارگزاری بودند .در
ادامه ،این ظرفیت در قانونی که طی س��ال 1384
به تصویب رس��ید ایجاد ش��د و قانون دیگری که در
سال  1388وضع ش��د نیز به توسع ه صندوقهای
س��رمایهگذاری کم��ک ش��ایانی ک��رد .اولی��ن
صندوقهای سرمایهگذاری در س��ال  1386پا به
عرصه بازار سرمایه ایران گذاشتند.
در حال حاضر ،تعداد  322صندوق سرمایهگذاری
در ب��ورس اوراق به��ادار فعال هس��تند ک��ه 103
ع��دد از آنه��ا ،از ن��وع صن��دوق س��رمایهگذاری با
درآمد ثابت 90 ،عدد ،صندوق س��رمایهگذاری در
س��هام (البته صندوقهای پاالیش یکم و دارا یکم،
وضعیتش��ان اندکی متف��اوت اس��ت) و  22عدد،
صندوق س��رمایهگذاری مختلط میباشند ،مابقی
ای��ن آمار نی��ز مربوط ب��ه صندوقهایجس��ورانه،
خصوصی ،پروژهای و  ...است.
مجموع ارزش صندوقهای سرمایهگذاری معادل
 545ه��زار میلی��ارد تومان اس��ت و بخ��ش اصلی
آن را صندوقه��ای س��رمایهگذاری ب��ا درآمد ثابت
تشکیل میدهند که با ارزش��ی  426هزار میلیارد
تومانی ،ح��دود  90درص��د از ارزش صندوقهای
س��رمایهگذاری در اوراق به��ادار ب��ازار را ب��ه خود
اختصاص دادهاند.
ماهنام��ه ب��ورس :در رابطه با س��هم مجموع
صندوقه��ای س��رمایهگذاری ( 322ع��دد) از
ارزش کل بازار نیز آمار دقیقی در دست دارید؟
رضا کیانی :در حال حاضر ارزش 322صندوقی
که گفته ش��د معادل  545هزار میلیارد تومان است
که از این رقم ،سهم صندوقهای سرمایهگذاری در

س��هام ،البته بدون لحاظ صندوقه��ای دارا یکم و
پاالیش یکم 67 ،هزار میلیارد تومان گزارش ش��ده
است .س��هم سایر صندوقهای س��رمایهگذاری در
سهام معادل  37هزار میلیارد تومان میباشد .حال
اگر ارقام مذکور را با رقم حدود  7,000هزار میلیارد
تومانی که ارزش بازار سهام ما (شامل بورس تهران و
فرابورس ایران) است مقایسه کنید متوجه میشوید
که متأس��فانه عدد بسیار کوچکی اس��ت .در واقع،
اگرچه در خص��وص صندوقهای س��رمایهگذاری
سهامی ،از نظر تعدادی و ارزشی رشد داشتهایم اما
سهم صندوقهای با درآمد ثابت در بازار بیشتر بوده
و صندوقه��ای س��رمایهگذاری در س��هام کمتر از
نیمدرصد از آن را به خود اختصاص دادهاند .از نظر
معامالت نیز حدوداً  5درصد از معامالتی که در بازار
س��رمایه صورت میگی��رد در اختی��ار صندوقهای
سرمایهگذاری در سهام است.

اگرچهدرخصوصصندوقهای
س��رمایهگذاری س��هامی،
از نظ��ر تع��دادی و ارزش��ی
رش��د داش��تهایم ام��ا س��هم
صندوقهای با درآمد ثابت در
بازاربیشتربودهوصندوقهای
سرمایهگذاری در سهام کمتر
از نیمدرص��د از آن را ب��ه خ��ود
اختصاصدادهاند.

ماهنامه بورس :با توجه به سهم نیمدرصدی
که اشاره شد ،به نظر ش��ما چرا علیرغم اینکه
تعداد و انواع صندوقهای سرمایهگذاری نسبت

نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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با وجود اینکه همواره از س��مت
همکارانفعالدرسازمانبورس
و اوراق به��ادار ،ش��رکت بورس
تهران و همچنی��ن فعاالن بازار
س��رمایه به مردم هش��دار داده
شده است که در بازار بهصورت
غیرمس��تقیم س��رمایهگذاری
کنند ،اما بررس��ی آم��ار و ارقام
گزارششده نشان میدهد که
درطولسالهایگذشتهعموم
مردم بهصورت مستقیم به این
بازار وارد شدهاند.
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به ده ه قبل در بازار افزایش داشته است ،سهم
صندوقهای سرمایهگذاری سهامی ،نسبت به
کل بازار و حتی در قیاس با بازار س��رمایه برخی
کش��ورها ،همچنان بس��یار نازل اس��ت ،ش��ما
دلیل این عدم رشد و توس��عه در صندوقهای
سرمایهگذاری را چه عامل یا عواملی میدانید؟
مون��ا حاجیعلیاصغر :همانط��ور که آقای
کیان��ی هم اش��اره کردن��د ،در حال حاض��ر ارزش
صندوقهای سهام برای  88صندوق اصلی (بهجز
صندوقهای دارایکم و پاالیشیکم) حدود  37هزار
میلیارد تومان میباش��د که در قی��اس با ارزش کل
سهام لیستشده در بورس و فرابورس ،عددی بین
 0/5تا  0/8درصد است.
البته میت��وان گفت که یک��ی از دالی��ل آن «عدم
ایجاد زیرس��اختهای الزم و مناسب» در خصوص
صندوقهای س��هام اس��ت .درواقع با وجود اینکه
همواره از سمت همکاران فعال در سازمان بورس و
اوراق بهادار ،شرکت بورس تهران و همچنین فعاالن
بازار س��رمایه به مردم هشدار داده شده است که در
بازار بهصورت غیرمس��تقیم س��رمایهگذاری کنند،

اما بررس��ی آمار و ارقام گزارششده ،نشان میدهد
که در طول سالهای گذشته عموم مردم بهصورت
مستقیم به این بازار وارد شدهاند.
به نظر بنده ،مهمترین عامل در این رابطه ،مس��ئله
عدم بسترس��ازی مناس��ب اس��ت که قبلتر نیز به
آن اش��اره داش��تم ،البت��ه در ح��ال حاض��ر غیر از
صندوقهای س��هام ،ش��رکتهای س��بدگردان و
شرکتهایتأمینسرمایهنیزسبدگردانیمیکنند.
اگرچه آمار و ارقام مربوط به سبدگردانها همچون
صندوقه��ا در س��ایت  Fipiranبهص��ورتجامع و
قابل دس��ترس نیست ،اما با احتس��اب آنها نیز این
ارزش نهایت ًا به  1درصد از ارزش کل بازار میرس��د
که همچنان سهمی ناچیز در بازار سرمایه است.
بهعنوان فردی که بهص��ورت اجرایی درجریان کار
صندوقها اس��ت ،اعتقادم بر این اس��ت با توجه به
وجود مشکالتی چون زمانبر بودن فرآیند تأسیس
صندوقه��ای س��رمایهگذاری ،در ای��ن زمین��ه به
«ایرادسنجی» نیاز است.
ضم��ن قدردان��ی از اقداماتی که س��ازمان بورس و
اوراق بهادار انجام میدهد ،به نظر میرسد که نیاز
باشد در تعداد نیروهای انس��انی شاغل در نظارت
نهادهای مالی که با اداره مجوز تأسیس صندوقها
مرتبط هستند ،بازنگری ش��ود و جهت تسریع این
امور ،تعداد بیشتری از همکاران در این بخش حضور
داشته باش��ند .البته با توجه به سامانههایی که در
این زمینه به کار گرفته میشود ،فرآیندها تا حدودی
تسهیل شدهاند ،اما به نظر میرسد در حال حاضر
و با توجه به میزان تقاضایی که وجود دارد جای کار
بیشتری دارد.
مشکل مرس��وم دیگری که وجود دارد این است که
زمانیکه از سمت یک نهاد ،با فاصله زمانی کوتاهی
چند صندوق برای س��ازمان ارس��ال میش��ود ،از
فرستنده خواسته میشود که صندوقهای ارسالی
خود را اولویتبندی کنند و روی تعدادشان بازنگری
داشته باشند.
به نظ��ر بن��ده ،بهتر اس��ت ک��ه روی صندوقهای
سهامی بیش��تر کار شود و زیرس��اختهای الزم را
افزای��ش دهیم تا بهمرور س��هم صندوقه��ا از بازار
سرمایه افزایش پیدا کند.
همچنی��ن بای��د در نظ��ر داش��ت اینک��ه ارزش

میزگرد
صندوقهای سهام  37هزار میلیارد تومان میباشد
و ح��دوداً  62درصد آن را س��رمایهگذاران حقیقی
تش��کیل میدهن��د و مابقی حقوقیها هس��تند و
ی��ا ارزش صندوقهای مختل��ط 2/3 ،هزار میلیارد
تومان است نشان میدهد که چه ارزش کمی را به
خود اختصاص دادهاند و شاید الزم است که در این
حوزهها تنوع بیشتری داشته باشیم.
بهتازگی با س��ازمان بورس و اوراق بهادار و فعالین
بازار سرمایهجلساتی در مورد تشکیل صندوقهایی
با تضمین اصل پول داشتیم که البته محصول هنوز
در حال طراحی اس��ت؛ به نظر میرسد که این نوع
صندوق برای آن دسته از سرمایهگذاران و افرادی که
اندکی محافظهکار عمل میکنند گزینه مناس��بی
باش��د .این صندوق ش��رایطی را فراهم میکند تا
افراد محافظهکار نیز ضمن اینکه وارد بازار سرمایه
میشوند و از پتانسیل آن استفاده میکنند ،در مورد
قبول این ریسک نگرانی نداشته باشند.
ماهنام��ه بورس :آقای کیانی با توجه به اینکه
در مدیریت تحقیق و توسعه شرکت بورس اوراق
به��ادار تهران در م��ورد صندوقه��ا و ابزارهای
جدی��د ،مطالعاتی داش��تهاید و در ای��ن زمینه
صاحبنظر نیز هس��تید ،دلیل عدم استقبال
از صندوقهای س��رمایهگذاری در سهام را چه
میدانید؟
رضا کیان��ی :قبل از ش��روع صحبتهایم الزم
است اش��اره کنم که خانم حاجیعلیاصغر در این
خص��وص توضیحات بس��یار خوبی ارائ��ه کردند و
تجربهی ارزش��مندی ک��ه ایش��ان در راهاندازی و
مدیریت صندوقهای س��رمایهگذاری دارند ،قابل
توجه و تحسین است اما تصور بنده بر این است که
عل��ت اصل��ی ع��دم اس��تقبال از صندوقه��ای
سرمایهگذاری ،عدم آشنایی مردم با این نهادهای
مالی بوده است.
در ح��ال حاض��ر ،ح��دوداً  500ه��زار نف��ر ،در
صندوقه��ای س��هامی س��رمایهگذاری کردهاند،
درحالیک��ه  65میلیون کد معامالتی صادر ش��ده
اس��ت و بعد از اجرای طرح س��هام عدال��ت ،از این
تع��داد ،ح��دوداً  22میلی��ون ک��د معامالتی فعال
داشتهایم .تعداد کدهای معامالتی فعال ،از سال

 1399به بعد رشد بسیار زیادی داشتند ،درحالیکه
تعداد سرمایهگذاران در صندوقهای سرمایهگذاری
در سهام رشد بسیار اندکی داشته است ،یعنی عموم
افرادی که وارد بازار سرمایه شدند بعد از مراجعه به
سامانه سجام و دریافت کد معامالتی ،بالفاصله به
سرمایهگذاری مستقیم در بازار ،از طریق معامالت
برخط روی آوردهاند.
ماهنام��ه ب��ورس :آق��ای کیان��ی ،خان��م
حاجیعلیاصغ��ر توضی��ح دادن��د ک��ه «نبود
زیرساخت الزم و مناسب» باعث شده است که
صندوقهای سرمایهگذاری مورد استقبال قرار
نگیرند و برای حل بعضی از این زیرس��اختها
نیز راهکارهایی ارائه دادند ،از طرفیجنابعالی
اضافه کردید که عدم آش��نایی مردم با این نوع
نهاد مالی یا عدم توسعه فرهنگ سرمایهگذاری
در صندوقها باعث این اتفاق ش��ده اس��ت ،در
مجموع به نظر ش��ما کدام از مواردی که مطرح
شد در اولویت هستند؟
رضا کیان��ی :بهعنوان یک کارشناس نظرم این
اس��ت که تن��وع در صندوقهای س��رمایهگذاری و
بهطورکلی ایجاد تنوع در محصوالت مالی ،میتواند
طیف مخاطبان بیشتری را به س��مت بازار سرمایه
ج��ذب کن��د .درواق��ع ،از آنجاک��ه ه��ر گ��روه از
سرمایهگذارانممکناستنیازهایخاصخودشان
را داشته باشند ،با تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی،
میتوانیم نیاز طیف گستردهتری از سرمایهگذاران
را ب��رآورده کنیم .در این میان الزم اس��ت به اعداد و
ارقام نیز توجه داشته باشیم ،چراکه در سال 1399
ح��دود  10تا  12میلی��ون عدد به تع��داد کدهای
معامالتی فعال ما افزوده ش��ده است ،در حالیکه
فقط حدود  150هزار نفر به تعداد س��رمایهگذاران
در صندوقهای سرمایهگذاری در سهام اضافه شده
است.
در این رابطه ،بس��یار منطقی اس��ت ک��ه از فراهم
نبودن زیرساخت صحبت کنیم .سؤالی که میتوان
مطرح کرد این است که با توجه به محدودیتهایی
که داشتهایم بیشتر در کدام بخش فعال بودیم؟ با
توجه به اینکه بخش زیادی از انرژی ما در معامالت
برخط صرف ش��ده اس��ت ،بالطبع از ای��ن طریق،

ازآنجاکههرگروهازسرمایهگذاران
ممک��ن اس��ت نیازه��ای خ��اص
خودش��ان را داش��ته باش��ند ،با
تنوعبخشیدنبهابزارهایمالی،
میتوانیمنیازطیفگستردهتری
ازسرمایهگذارانرابرآوردهکنیم.
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اگرچهبازارسرمایهطیسهسال
مذکور ،رش��د قابل مالحظهای
داش��ته اس��ت ،ام��ا از آنجاک��ه
نتوانس��تهایم زیرساختهای
م��ورد نی��از را فراه��م کنی��م،
اطالعرس��انی در این خصوص
ک��ه اف��راد ت��ازهوارد بهص��ورت
مستقیم (با کدهای معامالتی)
وارد معامله نش��وند و به ش��یوه
غیرمس��تقیم س��رمایهگذاری
کنند،مثمرثمرنبودهاست.
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جذب مخاطب بیش��تری نیز داش��تهایم ،در حالی
که درخصوص فرآیند ص��دور و ابطال صندوقهای
س��رمایهگذاری که گاه ًا زمانبر هم هستند ،اتفاق
خاصی رخ نداده اس��ت ،یعنی از لحاظ زیرساختی
کار کمتری در آن حوزها انجام شده است.
بر اساس صحبتهای خانم حاجیعلیاصغر ،اگر
مشابه سامانههای معامالتی ،برای صدور و ابطال
صندوقهای سرمایهگذاری نیز س��امانهای وجود
داش��ت تا حد زیادی مش��کالت زیرساختی در این
بخش حل میشد ،اما در ادامه الزم است به این نکته
نیز توجه شود که اصو ً
ال چه تعداد از سرمایهگذاران
متقاض��ی ص��دور واحده��ای صندوقه��ای
سرمایهگذاری در این مسیر دچار مشکل شدهاند؟
به هرح��ال ،در ح��ال حاض��ر فرآیند ص��دور قابل
انج��ام اس��ت اما در ش��رایطی ک��ه اصو ً
ال م��ردم با
صندوقهای سرمایهگذاری آشنایی زیادی ندارند،
تنوع بخش��یدن ب��ه صندوقهای س��رمایهگذاری
میتواند تا حدودی موجب سردرگمی شود.
آم��اری ک��ه خان��م حاجیعلیاصغ��ر در م��ورد
صندوقه��ای مختل��ط ارائ��ه کردند،ج��ای تأمل
دارد؛ به نظر بنده صندوقهای مختلط ،ابزار مالی
بس��یار مناسبی هس��تند که یک ریس��ک متوسط
را به س��رمایهگذاران خ��ود تحمی��ل میکنند و در
مقابل بازدهی قابل قبولی نیز در اختیارش��ان قرار
میدهند ،اما این آمار نشان میدهد که متقاضیان
زیادی نداش��ته و رشدش��ان بس��یار مح��دود بوده
است .حال اگر طبق صحبتهایی که خانم حاجی
علیاصغ��ر داش��تند ،تنوع بیش��تری ب��ه صندوق
س��رمایهگذاری بدهیم ،اما همچنان متناسب با آن
در مسیر فرهنگسازی ،سرمایهگذاری نکنیم ،این
امکان وج��ود دارد که همچنان س��رمایهگذارها در
انتخاب صندوق دچار سردرگمی شوند.
از طرفی ،در رابطه با انتخاب صندوق سرمایهگذاری
مناس��ب نیز میت��وان بحث ک��رد ،چراک��ه اگرچه
صندوقهای س��رمایهگذاری برای سرمایهگذاران
غیر حرفهای طراحی و تأسیس ش��دهاند ،اما نکته
اینجاست که صندوقهای مذکور را با چه سا زوکاری
بای��د انتخاب ک��رد و چ��ه تمهیداتی بای��د در این
خصوص اندیشیده شود .این موارد نیز جای بحث
و گفتگو دارد.

حال اگر در کنار دشواریهای کنونیجهت انتخاب
یک صن��دوق س��رمایهگذاری برای س��رمایهگذار
غیرحرفهای ،میزان تنوع این صندوقها را نیز بیشتر
کنیم ،ش��رایط برای انتخاب یک صندوق مناس��ب
دشوارتر نیز میشود.
مون��ا حاجیعلیاصغ��ر :در ادام��ه صحبتهای
قبلیام ،باید اضافه کنم که صرف ًا بحث زیرس��اخت
و تع��داد نیرویه��ای انس��انی در س��ازمان بورس
مطرح نیس��ت؛ یعن��ی موضوع فقط اضافه ش��دن
تعداد صندوقها نیست ،بلکه بحث افزایش سقف
صندوقها نیز مطرح اس��ت .بنده مجدداً بهعنوان
یک فرد اجرایی در این زمینه عرض میکنم که بازار
س��رمایه در س��الهای  1398،1397و نیم ه اول
سال  1399شرایط بس��یار مناسبی داشت و ما در
مجموعهی کیان شاهد پر شدن سقف صندوقهای
سهام بودیم؛ اما از آنجاکه از زیرساختهای مناسب
برخ��وردار نبودی��م ،ام��کان افزایش س��قف برای
صندوقها را نداشتیم.
در حال حاضر ،افزایش س��قف صندوق نیز فرآیند
خاص خود را دارد ،به طوریکه ممکن استجریمه
تخلفی که در زیرمجموعههای ی��ک نهاد مالی رخ
داده است ،گریبان گیر کل مجموعه مالی شود که
مجدداً به همان مسئله نبود زیرساخت مناسب برای
تشخیص درست مربوط میشود.
اگرچه بازار س��رمایه طی س��ه س��ال مذکور ،رشد
قاب��ل مالحظ��های داش��ته اس��ت ،ام��ا از آنجاکه
نتوانس��تهایم زیرس��اختهای مورد نی��از را فراهم
کنیم ،اطالعرسانی در این خصوص که افراد تازهوارد
بهصورت مستقیم (با کدهای معامالتی) وارد معامله
نشوند و به شیوه غیرمستقیم سرمایهگذاری کنند،
مثمر ثمر نبوده است.
برایمثال،یکیازمحدودیتهاییکهدرمجموعهی
ما در رابطه با صندوقهای سهامی وجود دارد ،این
اس��ت که صدور واحدجدید فقط در صورت ابطال
واحدهای قبلی امکانپذیر است ،یعنی فقط زمانی
میتوانیم نفرجدیدی را وارد لیست کنیم که ابطالی
داشته باشیم ،تنها به این دلیل که سقف صندوق،
محدود و بسته است؛ البته که از این نوع مشکالت
در بازار سرمای ه به دفعات مشاهده کردهایم.
در همین راس��تا این س��ؤال را مطرح میکنم که به

میزگرد
نظر شما بحث خرید سهام ممتاز صندوقها به چه
دلیلی مورد توجه یک نهاد مالی قرار گرفته است؟
بحث مذکور ب��ه این موضوع برمیگ��ردد که بعد از
جوابگو نبودن س��قف مجاز برای مدیر صندوق ،از
آنجاکه تأس��یس یک صندوق جدید زمانبر است،
مدیر صندوق ترجیح میدهد که یک صندوق فعال
دیگر را خریداری کند .بر این اساس ،یک نهاد مالی
مجبور میشود سهام ممتاز را با پرمیوم()Premium
خریداری کند تا بتواند مدیریت آن را بر عهده بگیرد
و زیرس��اخت مورد نظر ب��رای مجموع��ه خودش را
سریعتر برای سرمایهگذاری فراهم کند.
بنده بحث زیرس��اخت را از ای��ن حیث مطرح کردم
که از یکس��و ،فرآیند تأسیس صندوقها الزم است
س��ریعتر انجام شود و از دیگر سو ،به افزایش سقف
صندوقها و همچنین ایجاد تنوع در آنها نیاز است.
برای مث��ال ،اگر ف��ردی متقاضی س��رمایهگذاری
در صن��دوق مختلط باش��د ،ما بای��د صندوقهای
مختلطی چون صندوقهای بخشی ()sector fund
را پوشش دهیم تا بتوانم به نیاز افراد متقاضی پاسخ
دهیم .این صندوقها از انواع صندوقهای سهامی
هستند که توسط آقای کیانی و همکارانشان ،پیشتر
در س��ازمان بورس و اوراق بهادار و اکنون در شرکت
بورس مورد مطالعه قرار گرفتهاند.
در کنار مواردی که ذکر شد ،بحث میزان بازدهی نیز
موضوعمهمیاست،یعنیمیزانبازدهیصندوقها
یکی از مؤلفههایی اس��ت که از سمت سرمایهگذار
موردتوجه قرار میگیرد .طب��ق صحبتهای آقای
کیانی ،علیالقاعده س��رمایهگذاران غیرحرفهای
متقاضی س��رمایهگذاری در صندوقها هس��تند،
اما ام��روزه وقتی تع��داد صندوقهای س��هامی به
 88عدد رس��یده و تع��داد کل صندوقها نیز 322
عدد اس��ت ،حتی یک س��رمایهگذار حرف��های نیز
نمیتواند از روی س��ایت  Fipiranصندوق مناسب
را انتخاب کن��د؛ زیرا انتخاب صندوق مناس��ب به
بحثی تخصصی تبدیل شده اس��ت .در واقع ،یک
متقاضی سرمایهگذاری در صندوق ،باید بداند که
الزم است به چه آیتم و موضوعاتی توجه کند ،آیا به
دورهی قفلشدن ( )lockپول توجه کند و یا لیست
شده یا غیر لیست ش��ده بودن آن را در نظر بگیرد؟
همچنین در نظر بگیرد که آیا مدیر س��رمایهگذاری

آن صندوق ،حرفهای و کاربلد است و یا خیر؟ میزان
بازدهی بهتر است که بهصورت تقریبی در چه حدی
باشد؟ آیا صندوق موردنظر پیشبینی سود دارد یا
خیر؟ و  ...فاکتورها و موضوعات قابل بررسی روی
این  322صندوق ،به اندازهای زیاد ش��ده است که
انتخاب صندوق مناس��ب ،به موضوعی تخصصی
برای سرمایهگذاران مبدل شده است .حال در نظر
بگیرید که بحث س��بدهای اختصاص��ی نیز به این
مباحث اضافه شود.
بههرحال خوشحالیم که بازار سرمایه توسعه یافته
است ،اما از سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین
شرکتبورستهرانخواهشمندیمکهبهنکاتمذکور
توجه داشته باش��ند و با بازنگری در برخی قوانین،
شرایط استفاده کامل از این ابزارها را فراهم کنند.
ماهنام��ه ب��ورس :س��پا سگزارم خان��م
حاجیعلیاصغ��ر ،آق��ای کیانی ش��ما در مورد
صحبتهایی که مطرح شد چه نظری دارید؟
رض��ا کیانی :خان��م حاجیعلیاصغر به موارد
دقیقی اش��اره کردند ،از فرآینده��ای اعطای مجوز
گرفته تا بحث در حوز ه افزایش سقف صندوقهای
سرمایهگذاری که موضوعات بسیار مهمی هستند.
به نظر بنده ،الزم اس��ت بازه زمان��ی موردنظر برای
مثال در خص��وص صندوقی که به س��قف خودش
رسیده است و همچنان برای صدور متقاضی دارد،
کاهش یابد.
در رابط��ه ب��ا س��ایر فاکتورهای��ی ک��ه خان��م
حاجیعلیاصغر اشاره کردند نیز با ایشان همعقیده
هس��تم .البته مج��دداً ع��رض میکنم ه��ر اندازه
که می��زان تن��وع بیش��تری در صندوقها داش��ته
باش��یم و فاکتوره��ای مربوط��ه را افزای��ش دهیم،
انتخاب صندوق سرمایهگذاری را برای سرمایهگذار
غیرحرفهای دشوارتر میکنیم.
درواق��ع ب��ه عقیده بن��ده بهتر اس��ت ت��ا زمانیکه
فرهنگس��ازی دانش مالی در س��طحجامع ه ما به
سطح مشخصی نرسیده است ،با وسواس بیشتری
به س��مت تنوعس��ازی در خص��وص صندوقهای
س��رمایهگذاری حرک��ت کنی��م و اولوی��ت را در
فرهنگسازی دانش مالی قرار دهیم ،چراکه در غیر
این صورت انتخاب صندوق سرمایهگذاری مناسب

بهت��ر اس��ت ت��ا زمانیک��ه
فرهنگس��ازی دانش مالی
در سطح جامع ه ما به سطح
مشخصی نرسیده است ،با
وسواس بیش��تری به سمت
تنو عس��ازی در خص��وص
صندوقهای سرمایهگذاری
حرکت کنی��م و اولویت را در
فرهنگس��ازی دانش مالی
قرار دهیم.

نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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میزگرد

در ح��ال حاضر ،نس��بت ارزش
صندوقهای سهامی به ارزش
کل بازار ،بین  0/5تا  0/8درصد
میباشد،البتهایننسبتدالیل
مختلف��ی ازجمل��ه «کند بودن
سرعت تأس��یس صندوقهای
سرمایهگذاری»«،پیچیدهشدن
فرآیند افزایش سقف صندوق»
و همچنی��ن از لح��اظ فن��ی،
«محدودبودنتعدادشرکتهای
نرمافزاری فع��ال در این حوزه»
دارد.
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را برای سرمایهگذاران پیچیده میکنیم.
به نظر بنده ،در شرایط کنونی که مردم همچنان با
صندوقهای سرمایهگذاری آشنایی کاملی ندارند،
هراندازه موضوعات پیرامون این صندوقها شفافتر
باشند و فاکتورهای کمتری داشته باشند ،در عرضه
صندوقه��ای س��رمایهگذاری به س��رمایهگذاران
موفقتر عمل میشود .در غیر این صورت ،هراندازه
که این فرایند پیچیدهتر شود و فاکتورهای مربوطه را
افزایش بدهیم ،کار را برای سرمایهگذار غیرحرفهای
دشوارتر کردهایم .توصیه بنده این است که در این
خصوص دقت بیشتری داشته باشیم.
رضا کیانی :با توجه به اینکه خانم حاجیعلیاصغر
در طول گفتگو بر بحث زیرس��اخت تأکید داشتند،
برایم سؤال ش��د که این بحث از نظر ایشان به چند
شاخه تبدیل میش��ود؟ منظورش��ان «تسهیل در
مقررات»« ،تسهیل فرآیندها در سازمان بورس و اوراق
بهادار» و احتما ً
ال بحثهای مربوط به «زیرساخت فنی
و سختافزاری» و  ...است؟ در صورت امکان اندکی
بیشتر برایمان توضیح دهید.
مونا حاجیعلیاصغ��ر :در حال حاضر ،نس��بت
ارزش صندوقه��ای س��هامی ب��ه ارزش کل بازار،
بین  0/5تا  0/8درصد میباش��د ،البته این نسبت
دالیل مختلفی ازجمله «کند بودن سرعت تأسیس
صندوقهای سرمایهگذاری»« ،پیچیده شدن فرآیند
افزایش س��قف صندوق» و همچنین از لحاظ فنی،
«محدود بودن تعداد شرکتهای نرمافزاری فعال در
این حوزه» دارد .درواقع عمدهترین این ش��رکتها،
چهار شرکتی هستند که اتفاق ًا در بسیاری از مواقع
از اجرای ابالغیههای س��ازمان بورس و اوراق بهادار
جاماندهاند .برای مثال ،اگرچه در ابالغی ه س��ازمان
بورسواوراقبهادارآمدهاستکهبایدسرمایهگذاران
صندوقها سجامی باشند اما متأسفانه شرکتهای
نرمافزاری هنوز نمیتوانند سجامیبودن مشتریان
را کنترل کنند .همچنی��ن در بحث کارمزد عملکرد
(موفقیت) صندوقهای سهامی ،در ابالغی ه سازمان
بورس و اوراق بهادار آمده اس��ت که ظرف مدت سه
م��اه این کار انجام ش��ود ،درحالیکه ش��رکتهای
نرمافزاریهمچناننمیتوانندزیرساختالزمدراین
خصوص را فراهم کنند.
مورد بعدی در رابطه با سامان ه تسویه صندوقهای

س��هامی اس��ت .در حال حاضر ،علیرغ��م اینکه
مدی��ران صندوقه��ا و بانکه��ا آماده هس��تند اما
شرکتهای نرمافزاری از زیرساخت و آمادگی الزم در
این خصوص ،بهرهمند نیستند .شایان ذکر است که
به ش��رکتهای نرمافزاری نیز نمیشود بیش از حد
انتظار فش��ار آورد ،همانطور که میدانید آنها نیز،
مش��ابه بس��یاری از مراکز دیگر در تعداد نیروهای
انسانی خود با محدودیت مواجه هستند.
همچنین در رابطه با دالیل کمبودن نس��بت ارزش
صندوقهای سرمایهگذاری به ارزش بازار میتوان
به م��واردی چ��ون «کندبودن رون��د مجوزگیری» و
«محدودی��ت در تعداد ش��رکتهای نرماف��زاری و
انحصاری بودن آنها» اش��اره کرد .م��ا همچنین در
رابطه با «تعداد مدیران سرمایهگذاری حائز شرایط»
نیز با محدودیت مواجه هستیم .در همین خصوص
در حال حاض��ر ،برای پیدا ک��ردن متولی صندوق
با مشکل مواجه هس��تیم ،یعنی پیدا کردن متولی
برای یک صندوق یا مؤسس��ه حسابرس��ی بس��یار
سخت شده است و اشخاصی هم که مجوز این کار را
دارند ،یا به سقف تعدادیشان رسیدهاند و یا برایشان
ریسکهای غیرقابل قبولی وجود دارد.
باید اضافه کنم که مث ً
ال با وجود اینکه اولین صندوق
اهرمی مجوز گرفته است ،اما برای تأسیس دومین
صندوق اهرمی گفته میشود مشکالتی زیرساختی
وجود دارد که سبب شده است تأسیس آن به تأخیر
بیفتد.
از طرف��ی ،در بح��ث صندوقه��ای طال ک��ه اتفاقاً
عملک��رد خوب��ی داش��تهاند و میت��وان گفت که
کمککننده بودهاند ،اگرچه در امیدنامه آنها آمده
اس��ت که میتوانید گواهی سپرده س��که طال را با
معامالت آتی ( )Futuresو اختیار معامله ()Option
خریداری کنید ،اما بازار معامالت آتی بسته است و
نرم افزارهای موجود نیز بازار اختیار معامله را پوشش
نمیدهند؛ درواقع صندوق طال در شرایطی تأسیس
شده است که فارغ از اوراق و سپردهای که میتوان
خریداری کرد ،فقط یک گواهی سپرده سکه طال در
آن معامله میشود .از طرفی ،گواهی سپرده نیز فاقد
بازارگردان است و بهطور کلی در اجرا مشکل دارد.
همچنین بهدفعات به بورس کاال پیش��نهاد ش��ده
اس��ت که از گواهی س��پرده ش��مش طال استفاده

میزگرد
کنند ،چراکه بههرحال حباب روی شمش طال کمتر
است و به همین دلیل میتواند ابزارجالبتری نیز
باش��د ،اما همچنان روی اختیار معامله کار نشده و
نرمافزاری آن را پوشش نمیدهد.
رض��ا کیان��ی :خان��م حاجیعلیاصغ��ر جایی از
صحبتهایتان اش��اره کردید که متقاضی تأسیس
صن��دوقجدی��د بودهاید و اش��اره کردی��د که پیدا
کردن متولی برای تأس��یس صندوق مش��کل شده
اس��ت .س��ؤالی که مطرح میش��ود این اس��ت که
چرا گروه مالی کیان به جای تقاضا برای تأس��یس
صندوقهای جدید ،صندوقه��ای موجود خود را
گسترش نمیدهد؟
مون��ا حاجیعلیاصغ��ر :در مجموع��ه کیان دو
صندوق سهامی در حال فعالیت است و درخواست
جدیدمجموعهجهتتأسیسیکصندوقشاخصی
بود .اتفاق ًا م��ا در مجموعه خود در تالش��یم تا روی
ش��اخصهای متفاوت��ی نی��ز کار کنی��م؛ یعنی در
ش��رایطی که تمرکزمان پیشازاین ،عمدت ًا بر روی
شاخص کل یا  30شرکت برتر بوده است ،استفاده
از شاخص هموزن را نیز پیشنهاد دادیم ،ما معتقدیم
که مواردی ازایندس��ت ،میتوان��د تفاوتهایی را
در ب��ازار ایجاد کن��د .همچنین در همی��ن رابطه،
مدلهای مختلف��ی از صندوقه��ای مختلط را به
س��ازمان بورس و اوراق بهادار پیش��نهاد دادیم ،به
طوریکهمتقاضیانمحافظهکاروافرادیکهنگاهی
بلندمدت به ب��ازار دارند ،بتوانند از پتانس��یل بازار
سرمایه استفاده کنند.
برای مث��ال ،اگر در ی��ک صندوق س��رمایهگذاری
مختل��ط ،نس��بت س��رمایهگذاری در س��هام ب��ه
س��رمایهگذاری در اوراق با درآم��د ثابت 60 ،به 40
بوده است ،در صندوقی که از سمت مجموعه کیان
به سازمان پیشنهاد داده شد ،حالتهای مختلفی
از این نس��بت ،مث ً
ال نس��بت  20به  30 ،80به 70
و 50به  50پیش��نهاد شده اس��ت تا سرمایه گذار با
توجه به قدرت ریسکپذیری که دارد ،مدل سرمایه
گذاری خود را انتخاب کند.
درواق��ع هراندازه ک��ه نهاده��ای مال��ی ابزارهای
متنوعتری برای ارائه به س��رمایهگذاران در اختیار
داشته باشند و اصطالح ًا سوپرمارکت مالی متنوعی
داشته باشند ،احتمالجذب سرمایهگذاران ،هنگام

مراجع ه به این نهادها بیش��تر میشود .بهعبارتی،
هران��دازه مجموعهای کهجه��ت تخصیص دارایی
افراد به آنه��ا پیش��نهاد میدهیم ،کاملتر باش��د
احتمال تحقق هدف ما که همان س��رمایهگذاری
غیرمستقیم است افزایش مییابد.
عالوه بر موارد مذکور ،در حالیکه در بازار س��رمایه
در حال حاضر برای متقاضیان س��رمایهگذاری در
طال و همچنین افراد محافظهکار و  ...پیشنهادهای
متفاوت��ی داریم ،ام��ا در بحث س��رمایهگذاری در
مسکن ،متأسفانه حرف زیادی برای گفتن نداریم،
چ��ون در این حوزه اقدام قاب��ل مالحظهای صورت
نگرفت��ه اس��ت ،اگرچ��ه بح��ث صن��دوق امالک و
مس��تغالت میتواند کمککننده باش��د ،اماجای
خالی سرمایهگذاری در مسکن حس میشود.
آق��ای کیان��ی :متأس��فانه در ش��رکتهای تأمین
س��رمایه و س��بدگردانها بس��یار دیده میشود که
از یک نوع خاص از صندوقهای س��رمایهگذاری،
چند عدد تأسیس ش��ده که عملکردشان نیز گاه ًا
با هم بس��یار متف��اوت اس��ت ،یعنی در اس��تفاده
از ای��ن صندوقه��ا به بازدهی نس��بت ب��ه مقیاس
توجهی نش��ده اس��ت .خانم حاجیعلیاصغر نیز
در صحبتهایشان اشاره داشتند که مجموعه کیان
دو صندوق سرمایهگذاری در س��هام دارد که البته
عملکردشان تقریب ًا یکس��ان است .سؤال بنده این
اس��ت که در ش��رایطی که یک نهاد مالی متقاضی
برای دو صندوق س��رمایهگذاری ،قاعدت�� ًا به دو یا
چند متولی و همچنین مدیر س��رمایهگذاری برای
هر صندوق ،نرماف��زارجداگانه و هزینههای ثابتی
که برای هر صندوق وجود دارد نیازمند اس��ت ،چرا
مجموعه کی��ان به یک صندوق س��رمایهگذاری در
سهام بسنده نکرده است؟
مونا حاجیعلیاصغر :به نظر بنده نیاز اس��ت که
در خصوص علل وجود دو صندوق س��رمایهگذاری
س��هامی در مجموعه کیان ،اطالع��ات کاملتری
خدمتتان ارائه دهم .یکی از دالیل اقدام فوقالذکر
این ب��ود که س��قف صن��دوق «آوای س��هام کیان»
بهعنوان صندوق اول سهام مجموعه کیان در همان
س��الهایی که بازار صع��ودی بود پر ش��د و ازآنجا
که امکان افزایش س��قف صندوق وجود نداش��ت،
مجموعه کیان سهام ممتاز صندوق یک کارگزاری

در حالیکه در بازار س��رمایه در
حال حاض��ر ب��رای متقاضیان
س��رمایهگذاری در ط�لا و
همچنین افراد محافظهکار و ...
پیشنهادهای متفاوتی داریم،
اما در بحث س��رمایهگذاری در
مسکن ،متأسفانه حرف زیادی
برایگفتننداریم.
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میزگردویژه
گفتگوی

بای��د در توس��ع ه صندوقهای
سرمایهگذاریبهایننکتهتوجه
کنیم که حتیاالم��کان تعداد
صندوقهای س��رمایهگذاری از
یکجنس را کمت��ر کنیم ،مگر
اینکه به دنبال ایج��اد تنوع در
صندوقها باش��یم ت��ا ابزارهای
مال��ی کاملت��ری را در اختی��ار
سرمایهگذارانقراردهیم.

را خریداری کرد و اسم آن را به صندوق «آهنگ سهام
کیان» تغییر داد .این اقدام موجب ش��د تا بتوانیم
امکان��ات مجموعه خودم��ان را افزای��ش دهیم و با
صعودی ش��دن بازار ،میزان ظرفیت مجموعه را باال
برده و پذیرای سرمایهگذارانجدید باشیم.
البت��ه این یک��ی از علل اتخ��اذ چنی��ن تصمیمی
میتواند باش��د و مث ً
ال گاه��ی اوقات ام��کان دارد
مدیر سرمایهگذاری صندوق ،در یک حجم یا سایز
خاصی از صندوق توانایی اداره آن را داش��ته باشد؛
زیرا هرچقدر صندوق بزرگتر شود قاعدت ًا مدیریتش
سختتر و پیچیدهتر خواهد شد.
آقای کیانی :به نظر بنده مسئلهای که مطرح شد،
موضوع مهمی است .درواقع قرار نیست که صرف ًا به
دنبال افزایش تعداد صندوقهای س��رمایهگذاری
باش��یم و بهتر اس��ت حتی در این زمینه وسواس به
خرج بدهیم که تعداد صندوقهای سرمایهگذاری را
تا حد امکان باال نبریم ،میتوان بهجای آن بر ارزش
صندوقهای فعلی بیش��تر تمرکز ک��رده و به دنبال
افزای��ش ارزش صندوقهای موجودمان باش��یم؛
یعنی تعداد سرمایهگذاران در هر صندوق را افزایش
دهیم و همچنین به دنب��ال تأثیرگذاری حداکثری
آنها در بازار سهام باشیم .به نظر بنده باید در توسعه
صندوقهای سرمایهگذاری به این نکته توجه کنیم
که حتیاالمکان تعداد صندوقهای سرمایهگذاری
از ی��کجنس را کمت��ر کنیم ،مگر اینک��ه به دنبال
ایجاد تنوع در صندوقها باش��یم تا ابزارهای مالی
کاملتری را در اختیار سرمایهگذاران قرار دهیم.
ماهنامه بورس :آق��ای کیانی تا اینجای بحث
تأکید ش��ما بیش��تر ب��ر روی کیفیت اس��ت تا
کمیت؟
رضا کیانی :عرض بنده این است که کمیت نیز
قابل تقسیم میباشد .زمانی که موضوع مربوط به
یک نوع خاص از صندوقهای سرمایهگذاری است،
اص ً
ال نیازی به تأس��یس صندوقه��ای جدیدی با
همان کارب��رد نیس��ت ،خصوص ًا در ش��رایطی که
صندوق یک مدی��ر دارد ،افزایش تعداد اص ً
ال دلیل
موجه��ی ندارد ،چراکه کار ،را حت��ی برای مدیر نیز
دشوار میکند.
از طرف��ی ،باید ت�لاش کنیم مواردی چ��ون تعداد
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سرمایهگذاران و ارزش صندوقهای سرمایهگذاری
را که ماهیت کمی دارند ،افزایش دهیم.
ماهنامه ب��ورس :خان��م حاجیعلیاصغر آیا
با صحبتهای آقای کیان��ی در این مورد موافق
هستید؟
مون��ا حاجیعلیاصغر :آق��ای کیانی در این
زمینه سابقه بسیاری دارند و نقطهنظراتشان بدون
ش��ک صحیح هس��تند ،بنده صرف ًاجه��ت تکمیل
فرمایش��ات ایش��ان چن��د م��ورد را در ادامه عرض
میکنم.
ممکن اس��ت که در پس این تصمی��م دلیلی وجود
داشته باشد ،بهطور مثال فرض کنید در مجموعهای
دو تا س��ه مدیر س��رمایهگذاری صاحبنام فعالیت
داش��ته باش��ند و بخواهی��م یک��ی از ای��ن مدیران
صاحبنام ،یک صندوق را اداره کند ،یعنی صندوق
تحت سرمایهگذاری آن مدیر سرمایهگذاری خاص
باش��د و یا آن صندوق س��رمایهگذاری ویژگیهای
خاصی داشته باشد ،برای مثال اگرچه هردوی آنها
سهامی هستند ،اما یکی از آنها  ETFبوده و دیگری
قابلیت صدور و ابطال داشته باشد .منظور بنده این
است که ممکن اس��ت یک سری تفاوتهایجدی
ایجاد ش��ده باشد تا بتوانیم س��لیق ه سرمایهگذار را
کاملتر پوشش دهیم .از اینجهت ،به نظر بنده فع ً
ال
خیلی راه داریم که به بلوغ الزم در حوزه صندوقهای
سرمایهگذاری برسیم و باید در این زمینه آنقدر کار
شود که اگر یک نهاد مالی با وجود هم ه سختیها و
پیچیدگیهایی که امروز در مسیر اداره کردن ،ثبت
و ...دارد متقاضی این کار شد ،محدودیتی برایش
وجود نداشته باش��د .در نهایت بنده نیز با این نظر
شما موافق هستم که اگر دو صندوق ،کام ً
ال مشابه
یکدیگر عمل میکنند بهتر است که سقف صندوق
افزایش یابد تا اینکه صندوقی مش��ابه آن تأس��یس
شود.
رض��ا کیان��ی :در ادام ه صحبتهای س��رکار خانم
حاجیعلیاصغر بهتر اس��ت اضافه کنم ،از س��ال
 1386که اولین صندوق س��رمایهگذاری تأسیس
شد تاکنون ،حدود  15س��ال از عمر صندوقهای
سرمایهگذاری در بازار س��رمایه ایران میگذرد اما
هن��وز نمیتوانیم از به بلوغ رس��یدن صندوقهای

میزگردویژه
گفتگوی
س��رمایهگذاری ،بهویژه در ج��ذب مخاطب جهت
انجام سرمایهگذاری صحبت کنیم.
به نظر بن��ده درصورتیکه صنعتی متقاضی رش��د
در این مرحله است باید نهاد ناظر مربوطه ،اندکی
ریسکپذیر باش��د .منظور بنده از بهکار بردن این
لفظ ،انعطافپذی��ری در اعطای مجوز و در برخورد
با نهاده��ای مالی فع��ال در ب��ازار اس��ت .در این
رابطه ،من فکر میکنم بهتر اس��ت در مرحلهای که
صنعتی میخواه��د اوج بگیرد تا س��ازوکارهای آن
کامل شود حجم س��ختگیریهای نهاد ناظر کمتر
شود ،اما زمانی که صنعتی به بلوغ رسید و بهعبارتی
زمانیکه تأثیرگذاری صندوقهای سرمایهگذاری
بر روی بازار س��رمایه ،از حیث تعدادی و ارزش��ی به
میزان قابل توجهی رس��ید ،نیاز است که نهاد ناظر
به گون��هایجدیتر برخورد کن��د .در حال حاضر،
حدود  5درص��د از ارزش معامالت ب��ازار در اختیار
صندوقهای سرمایهگذاری بوده و حدود  90درصد
از معامالت ما در اختیار معاملهگران برخط اس��ت،
اما زمانی کهجای این دو عوض ش��د و یا زمانی که
ارزش صندوقهای سرمایهگذاری با 30تا 40درصد
از ارزش کل ب��ازار س��هام برابر ش��د و صندوقهای
سرمایهگذاری توانستند دست کم  20تا  30درصد
از معامالت بازار را انجام دهند ،زمان آن رس��یده که
سختگیریها بیشتر شود ،همچنان که در ابتدا نیز
اشاره کردم تا پیش از محقق شدن این آمار و ارقام،
الزم اس��ت که نهاد ناظر اندکی ریس��کپذیر پیش
برود ،به این معنا که حجم س��ختگیریهای خود را
کاهش دهد.
ماهنامه بورس :اگرچه در مورد میزان بازدهی
صندوقها مباحث مختلفی مطرح شد ،اما باید
بپذیری��م که انتخ��اب صندوق س��رمایهگذاری
بر اس��اس بازدهی به موضوعی بس��یار پیچیده
مبدل ش��ده اس��ت .ب��رای مثال ،ی��ک صندوق
سرمایهگذاری ممکن است که در یک باز ه زمانی
در قعر جدول بازدهی صندوقها باشد ،اما بعد
ق را
از مدت��ی که مج��ددا ً بازدهی هم��ان صندو 
بررس��ی میکنیم متوجه میشویم که در صدر
جدولها قرار گرفته است ،س��ؤال بنده از آقای
کیانی این است که از منظر ایشان ،بهتر است که

صندوقها را چگونه ارزیابی و یا طبقهبندی کرد؟
آقای کیانی :میانگی��ن بازدهی صندوقهای
سرمایهگذاری عموم ًا نزدیک به شاخص کل بورس
تهران است ،درواقع اگرچه ممکن است گاهی این
بازدهی ،اندکی بیش��تر و یا کمتر باشد ،اما بهطور
متوس��ط بازدهی صندوقهای س��رمایهگذاری ما
نزدی��ک به ش��اخص کل بورس تهران اس��ت .برای
مثال ،اگر این موضوع را در س��ال  1400بررس��ی
کنی��م ،متوجه میش��ویم ک��ه تع��داد  72صندوق
س��رمایهگذاری در سهام داش��تهایم که تأسیس و
راهاندازی آنها بیش از یک س��ال بوده است ،از 72
صن��دوق مذکور ،بازدهی  27عدد از آنها بیش��تر از
بازدهی بازار بوده است و بقیه صندوقها از عملکرد
ضعیفتری نس��بت به بازار برخ��وردار بودهاند ،به
گون��های که بازدهی  18صن��دوق کمتر از منفی 5
درصد گزارش ش��ده است .از طرفی ،همانطور که
میدانید شاخص کل بورس تهران در سال 1400
معادل 4/5درصد رشد داشته است و اگر به میانگین
درصد بازدهی صندوقهای سرمایهگذاری نیز دقت
کنیم متوجه میشویم که میزان بازدهی صندوقها
نیز  4/5درصد بوده است .نکتهای که وجود دارد این
اس��ت ک��ه می��زان بازده��ی در صندوقه��ای
س��رمایهگذاری طیف گس��تردهای دارد ،در همان
سال  ،1400بهترین صندوق سرمایهگذاری مثبت
 25درصد بازدهی داشته و بازدهی بدترین صندوق
س��رمایهگذاری منفی  25درصد گزارش شده بود،
یعنی همانطور که مشخص است شاهد یک طیف
بازدهی 50درصدی در صندوقهای سرمایهگذاری
که عمری بیش از یک سال داش��تند بودهایم .این
موض��وع نش��ان میده��د ک��ه انتخ��اب صندوق
س��رمایهگذاری میتواند برای س��رمایهگذار بسیار
مهم باش��د ،زیرا صندوقهای سرمایهگذاری طیف
بازدهی بسیار متنوعی دارند.
البته باید اضافه کنم موضوعی که باعث میش��ود
انتخاب صندوق سرمایهگذاری اندکی مشکل شود،
این اس��ت که پایداری زیادی در بازدهی و عملکرد
صندوقهای سرمایهگذاری یا حداقل در بین برخی
از صندوقهای س��رمایهگذاری در سهام مشاهده
نمیشود ،بهگونهای که ممکن است بهطور مثال،
یک صندوق س��رمایهگذاری در ی��ک مقطع زمانی

بهت��ر اس��ت در مرحل��های که
صنعتیمیخواهداوجبگیردتا
سازوکارهایآنکاملشودحجم
سختگیریهاینهادناظرکمتر
ش��ود ،اما زمانی که صنعتی به
بلوغرسیدوبهعبارتیزمانیکه
تأثیرگ��ذاری صندوقه��ای
س��رمایهگذاری ب��ر روی ب��ازار
س��رمایه ،از حی��ث تع��دادی و
ارزش��ی به میزان قابل توجهی
رسید ،نیاز است که نهاد ناظر
بهگونهایجدیتربرخوردکند.
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میزگرد

بن��ده پی��ش از اق��دام ب��ه
سرمایهگذاریدرهرصندوقی،
ابتدا در مورد آن مجموعه مالی
(نهاد مال��ی) و مدی��ر صندوق
تحقیق��ات کامل��ی انج��ام
میدهم و در ادام��ه ،اگر به این
نتیج��ه رس��یدم ک��ه صندوق
سرمایهگذاری موردنظر ،گزینه
مناس��بی اس��ت ،آن را انتخاب
میکنم.
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 6ماهه ،بازدهی مناس��بی داشته باشد اما لزوم ًا در
 6ماهه بعدی ،عملکرد پیش��ین خود را تکرار نکند
و یا برعکس ،یک صندوق س��رمایهگذاری ،در یک
مقطع زمانی عملکردی نامناس��ب داشته باشد اما
در ش��شماهه بعدی عملکردی بس��یار مناسب از
خود نشان دهد.
بنا بر موارد مذکور ،ما از دو حیث در انتخاب صندوق
س��رمایهگذاری مناسب با مش��کل مواجه هستیم،
مورد اول این است که صندوقهای سرمایهگذاری
طیف متنوعی از بازدهی را پیش روی سرمایهگذاران
قرار میدهند و مورد بعدی اینکه بررس��ی پایداری
عملکرد در بین صندوقهای سرمایهگذاری کاری
بسیار دشوار است.
میت��وان گف��ت ک��ه بعض��ی از صندوقه��ای
س��رمایهگذاری قادر ب��ه تکرار عملکرد خودش��ان
نیس��تند ،بهگونهای که نتیجهجس��تجوی شما در
سایت  Fipiranبر حسب بازدهی ماهانه ،با نتیجه
اینجس��تجو برای بازه زمانی سهماهه ،یکساله و
حتی یکهفتهای متفاوت اس��ت .فکر کنم در این
زمینه خانم حاجیعلیاصغر ،ب��ا توجه به اینکه در
بخش اجرایی هم فعالیت دارن��د بتوانند ما را بهتر
راهنمایی کنند.
مون��ا حاجیعلیاصغ��ر :اگر از منظ��ر اجرایی به
موضوع ن��گاه کنیم ،دالیل مختلفی ب��رای این امر
وجود دارد ،ممکن است صندوق مورد نظر شما بار
اول بر اس��اس بازدهی در صدرجدول باشد اما بعد
از  6ماه که مج��دداً صندوقها بر اس��اس بازدهی
طبقهبندی میشوند حتی در بین  5تا  10صندوق
اول حضور نداشته باش��د که یکی از دالیل این امر
میتواند تغییرات در مدیریت صندوقها باشد ،برای
مثال ،معمو ً
ال مدی��ران مجموعه یک صندوق  3نفر
هستند که یک نفر از آنها در امور اجرایی تصمیمات
مهمتری میگیرد ،حال اگر آن فرد جابهجا ش��ود،
ممکن است که میزان بازدهی صندوق با تغییراتی
جدی روبرو شود .معمو ً
ال اگر در طول دوره فعالیت
صندوق��ی مدیر س��رمایهگذار تغییر نکن��د ،میزان
بازدهی صندوق تغییر چندانی نخواهد داشت.
یکی دیگر از عوامل مؤثر ب��ر عملکرد صندوقهای
س��رمایهگذاری ،قدرت تش��خیص و تصمیمگیری
ق در روندهای صعودی و یا نزولی بازار
مدیر صندو 

اس��ت .مث ً
ال باید دید که آیا مدیر صندوق توانس��ته
اس��ت با توجه به اخب��ار موج��ود و اتفاقاتی که رخ
داده است تغییر موضع تحلیلی و همچنین تطبیق
مناسبی داشته باش��د؟ بههرحال این موضوعات،
بخش��ی از عوامل تأثیرگذار ب��ر بازدهی صندوقها
هستند.
در تکمیل نکتهای ک��ه در مورد انتخاب صندوقها
فرمودید ،بای��د اضافه کنم که بنده پیش از اقدام به
س��رمایهگذاری در هر صندوقی ،ابت��دا در مورد آن
مجموعهمالی(نهادمالی)ومدیرصندوقتحقیقات
کاملی انجام میدهم و در ادامه ،اگر به این نتیجه
رسیدم که صندوق سرمایهگذاری موردنظر ،گزینه
مناس��بی اس��ت ،آن را انتخاب میکنم .حال این
امکان وج��ود دارد که صندوق منتخ��ب بنده ،ماه
اول در صدر لیست بازدهی صندوقها قرار داشته
ق برتر نباشد،
باشد و از ماه بعد حتیجزو  10صندو 
اما با توجه به شناختی که از آن نهاد مالی به دست
آوردهام ،اطمین��ان دارم ک��ه بن��ده در بلندم��دت،
بازدهی مناس��بی را کس��ب خواهم ک��رد .عالوه بر
این ،لزومی ندارد که هر هفته به سایت مراجعه کنم
که موقعیت صندوق منتخبم را بررسی کنم ،چراکه
این موضوع فقط موجب اذیت شخص سرمایهگذار
میشود.
ً
بهط��ور کلی ،اگر ش��خصا مجموعه س��هامداران و
مدیران ش��رکت تأمین سرمایه (الف) یا سبدگردان
(ب) را مجموعه مناس��بی ارزیابی کنم ،آن را برای
یک سرمایهگذاری بلندمدت انتخاب میکنم .البته
از نظر بنده ،مهمترین موضوع همان شناخت مدیر
صندوق مربوطه است اما بهطورکلی ،از آنجاکه این
جنس س��رمایهگذاریها همراه با ریسک هستند،
حتم ًا با نوساناتی نیز همراه خواهند بود.
رض��ا کیان��ی :در ادام��ه صحبته��ای خان��م
حاجیعلیاصغ��ر در رابط��ه ب��ا تغیی��ر مدی��ر
سرمایهگذاری و یاجابهجایی نیروی انسانی ،مایل
هس��تم که به صندوقهای ش��اخصی نیز اشارهای
داشته باشم .صندوقهای شاخصی ،صندوقهایی
هس��تند که در تالشاند یک ش��اخص مشخص را
بهعنوان مرج��ع دنبال کنند .درواقع م��ا با دو نوع
س��رمایهگذاری فع��ال( ( )Activeو انفعالی (�Pas
 )siveمواجه هستیم .سرمایهگذاری فعال ،مربوط
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به س��رمایهگذاری اس��ت که همانط��ور که خانم
حاجیعلیاصغر هم اشاره کردند به اخبار ،رویدادها
و تحلیلها نگاه میکند و در تالش است که بهترین
سهم را انتخاب کند ،عموم ًا نیز در پی آن است که از
ش��اخص اصلی بازار عملکرد بهتری داشته باشند.
سرمایهگذاری انفعالی نوعی سرمایهگذاری است
که تصمیماتش چندان به اخبار و رویدادها وابسته
نیس��ت ،یک ش��اخص را بهعنوان ش��اخص مرجع
انتخاب میکند و عموم ًا ب��ا روشهای کمیتی و نه
تحلیلی ،آن را ردگیری میکند.
در دنی��ا تقریب�� ًا  90درص��د از صندوقه��ای
سرمایهگذاریقابلمعامله()ETFشاخصیهستند،
اصو ً
ال صنعت شاخصسازی و تنوع بسیار زیادی که
در شاخصهای بازارهای سرمایه در دنیا ایجاد شده
است ،به دلیل همین رویکرد سرمایهگذاری انفعالی
اس��ت .اگر بخش شاخصهای س��رمایهگذاری از
سایت  Standard&Poorsرا مطالعه کنید ،متوجه
میش��وید که این س��ایت بیش از  5000شاخص
سرمایهگذاری معرفی کرده است ،همینطور سایت
 FTSEکه با سایت  RUSELLادغام شده است نیز
به همی��ن نحوه عم��ل میکند و ای��ن  5000هزار
ش��اخصی که  S&Pآماده ک��رده ،بهنوعی ردگیری
صندوقه��ای س��رمایهگذاری اس��ت ،درواقع هر
ش��اخص نماینده یک اس��تراتژی س��رمایهگذاری
میباشد.
ح��ال میتوانیم ب��ه این نکت��ه نیز توج��ه کنیم که
شاخص اصو ً
ال نه بهعنوان یک نماگر ،بلکه بهعنوان
رویکرد س��رمایهگذاری یا یک ابزار س��رمایهگذاری
مدنظر قرار میگیرد .س��ال  1400در بازار سرمایه
چهار صندوق سرمایهگذاری داش��تیم که بیش از
یک سال فعالیت میکردند و یک صندوق شاخصی
دیگر به نام «آرام» نیز بهجمع صندوقهای شاخصی
و صندوقهای س��رمایهگذاری در بازار سهام ایران
افزوده شد ،بازدهی این صندوقها بهتر از شاخص
بازار بوده و عموم�� ًا عملکرد با ثباتی نیز داش��تند،
صندوقهای مذک��ور دقیق ًا مطابق ب��ا نکتهای که
خانم حاجیعلیاصغر مطرح کردند ،سرمایهگذاری
متکی بر استراتژی داشتند.
عالوه بر این ،رصد صندوقهای س��رمایهگذاری ما
را به این نتیجه میرساند که بعضی از صندوقهای

سرمایهگذاری استراتژیهای اعالم نشدهای دارند،
مث ً
ال در س��ال ،1400شاخص کل  4/5درصد رشد
داشته است اما ش��اخص هموزن حدود  20درصد
کاهش یافته اس��ت ،یعنی ش��رکتهای کوچک ما
شرایط نامناسبی داش��تهاند اما شرکتهای بزرگ
از وضعیت بهتری برخوردار بودهاند و مشخص است
که یک سری از صندوقهای س��رمایهگذاری روی
ش��رکتهای بزرگ تمرکز داش��ته و پرتفوی اصلی
آنه��ا را ش��رکتهای ب��زرگ تش��کیل میدهند اما
بعضی دیگر از صندوقهای س��رمایهگذاری ،روی
شرکتهای کوچکتر متمرکز شدهاند.
در س��الج��اری ،این روند برعکس ش��ده اس��ت و
تا امروز ش��اخص هموزن رش��د بیش��تری نس��بت
ب��ه ش��اخص کل داش��ته اس��ت ،درواقع امس��ال
شرکتهایی که طی سال گذشته عملکرد مناسبی
از خود نش��ان نداده بودند ،عملکرد بهتری دارند و
بازدهی صندوقهایی که روی ش��رکتهای بزرگ
س��رمایهگذاری کرده بودند ،از نظ��ر پلکانی نزولی
ش��ده اس��ت .در صندوقهای س��رمایهگذاری دو
نوع سیاست رفتاری وجود دارد .گاه ًا ممکن است
بعضی از صندوقها ،اس��تراتژی خاصی نداش��ته
باشند اما بعضیدیگر از آنها ،شاید استراتژی خاصی
داشته باشند که آن را اعالم نکردهاند .بههرحال نکته
این است که یکی از روشهایی که میتواند پایداری
در عملکرد را برای صندوقها بیشتر کند ،بهرهگیری
از یک استراتژی مشخص است که از یکسو باعث
میش��ود س��رمایهگذار بداند که صندوق موردنظر
چه عملکردی دارد و از دیگر س��و ،میتواند به مدیر
صن��دوق کمک کند که یک مس��یر خ��اص را برای
خودش مش��خص کند .این رویکرد حتی میتواند
ش��رایطی را فراهم کند که اگر احیان ًا مدیر صندوق
عوض شد ،عملکرد صندوق تا حد امکان تحت تأثیر
این تغییر قرار نگیرد.
مونا حاجیعلیاصغر :همانطور که آقای کیانی
اش��اره کردن��د ،در م��ورد صندوقهای ش��اخصی
بای��د روند طبق ی��ک اس��تراتژی مش��خص پیش
برود .البته س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار نیز در
این خصوص ابالغ کرده اس��ت که الزم اس��ت همه
صندوقها ،الگوریتم یا ( ،)IPSیعنی بیانی ه سیاست
س��رمایهگذاری داش��ته باش��ند .دقیق ًا همانطور

یکی از روشهایی که میتواند
پای��داری در عملک��رد را ب��رای
صندو قه��ا بیش��تر کن��د،
بهرهگی��ری از یک اس��تراتژی
مش��خص اس��ت که از یکسو
باعث میش��ود س��رمایهگذار
بداند که صندوق موردنظر چه
عملکردی دارد و از دیگر س��و،
میتواندبهمدیرصندوقکمک
کند که یک مسیر خاص را برای
خودشمشخصکند.

نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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اگ��ر هم��ه صندو قه��ای
سرمایهگذاری به تهیه و تنظیم
بیانیه سیاست سرمایهگذاری
اقدام کنن��د ،مطابق با آن پیش
برون��د و همچنی��ن آن را ب��رای
اس��تفاده س��رمایهگذاران ،در
س��ایت صندوق ق��رار بدهند،
این امر بهطور قطع تسهیل در
انتخاب را برای س��رمایهگذار به
دنبالخواهدداشت.
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که آق��ای کیانی نی��ز در صحبتهایش��ان اش��اره
داش��تند ،اگر استراتژی صندوق ،س��رمایهگذاری
در شرکتهایی باشد که سهامش��ان ارزش بازاری
باالیی دارند ( ،)LARGE CAPSالزم اس��ت که در
این خصوص ،الگوریتم دقیقی تهیه و تنظیم ش��ده
و حتم ًا برای مشاهده افراد ،در سایت صندوق قرار
داده شود ،یعنی الگوریتم سرمایهگذاری باید دقیق ًا
طبق کاری که میخواهیم انجام دهیم نوشته شود.
البته این مورد ،از آن دست مصوباتی است که اگرچه
ابالغ شده است اما به شکل کامل اجرا نمیشود.
در صندوقهای شاخصی ،ما شاخص کل را معیار
قرار میدهیم و با حجمی که در بازار وجود دارد ،آن
را در یک صندوق کوچک شبیهسازی میکنیم ،در
نتیجه باید مطابق با آن بیانی��ه نیز پیش برویم ،اما
در س��ایر صندوقها از آن بیانیه و یا نقشه سیاست
س��رمایهگذاری ،در حدی بس��یارجزئی اس��تفاده
میکنیم .اگر همه صندوقهای س��رمایهگذاری به
تهیه و تنظیم بیانیه سیاس��ت سرمایهگذاری اقدام
کنند ،مطابق با آن پیش بروند و همچنین آن را برای
استفاده س��رمایهگذاران ،در س��ایت صندوق قرار
بدهند ،این امر بهطور قطع تس��هیل در انتخاب را
برای سرمایهگذار به دنبال خواهد داشت.
موضوع دومی که در حین گفتگو به آن اش��اره شد،
بحث ش��اخصها اس��ت .نهادهای مالی مختلف
ازجمل��ه مجموع��ه مالی کی��ان ،چند ب��اری برای
ایجاد ش��اخصهای مختل��ف ب��ه همکارانمان در
سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس تهران
پیشنهادهایی دادهاند ،با وجود اینکه خوشبختانه
در ش��رایط کنونی ،چند ش��اخص در حوز ه سهام،
فعال و ش��ناخته شده اس��ت ،اما در حوز ه صندوق
با درآمد ثابت ،متأس��فانه ش��اخص قابل قبولی در
دسترس نیست.
در صورتی که به مباحث صندوقهای با درآمد ثابت
و بازار بدهی ورود کنیم متوجه میشویم ،بسیاری از
اوراقی که توسط تأمین سرمایهها یا نهادهای مالی
بزرگ کار میشوند به این دلیل که در یک مجموعه
خاص ،سرمایهگذاری شدهاند قابل معامله نیستند
و شاید الزم باشد که از هم تفکیک شوند ،یعنی اگر
انتخابمان حوزه با درآمد ثابت است ،ببینیم که بازده
مؤثر تا سررسید یا ( )YTMدر رابطه با اوراق موجود

چقدر است.
بازده مؤثر تا سررسید موجود در بازار ،به ما مدیران
صندوقهای با درآمد ثابت در انتخاب اوراق بهتر و
البته تأمین مالی مناسب کمک میکند؛ چراکه اگر
بخواهیم تأمین مالی داشته باشیم ،اولین سؤالی که
از ما پرسیده میشود این است که بهای تمامشده
تأمین مالی چه میزان اس��ت و اولی��ن فاکتوری که
در بهای تمامشده تأمین مالی مطرح میشود این
اس��ت که بازار در حال حاضر ،اوراق را با چه نرخی
خریداری میکند و در ادام��ه کارمزد ارکان را به آن
اضافه میکنیم ،پس اینکه بتوانیم یک بازده مؤثر تا
سررسید قابل قبولی را از بازار دریافت کنیم اهمیت
باالیی دارد ،یعنی اگر با پیشنهاد ارکان اجرایی بازار
سرمایه ،ازجمله بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس
ايران بتوانی��م بحث شاخصس��ازی را خصوص ًا در
رابطه با بازار بدهی به نتیجه برس��انیم ،به ما کمک
بیشتری میشود.
اگر موافق باشید من یک اشار هجزئی به این موضوع
داشته باش��یم که در صندوقهای سرمایهگذاری،
عموم ًا بخش عمدهای از س��رمایهگذاری س��هامی
اس��ت ،ام��ا گاه��ی مث�ل ً
ا در زم��ان ریزش ب��ازار،
مدی��ر صندوق ص�لاح میداند که قس��متی از این
سرمایهگذاری سهام نباشد .با توجه به این موضوع
که به سپرده بانکی تا پیش از گذشت یک ماه سودی
تعلق نمیگی��رد ،این بحث مطرح میش��ود که در
آن باز ه زمانی که س��هام خریداری نک��رده و بازار در
شرایط ریزشی است از چه ابزاری میتواند استفاده
کند .حال اگر به س��مت خری��د اوراق برود ،متوجه
میش��ود که معادل  82درص��د از اوراق موجود در
بازار س��رمایه ،اوراق��ی دولتی هس��تند ،یعنی این
اوراق بازارگ��ردان ندارن��د و به همی��ن دلیل مدیر
س��رمایهگذاری نمیتواند در اوراقی که بازارگردان
ندارد س��رمایهگذاری کند ،یا اوراق نهادهای مالی
ب��زرگ معمو ً
ال با ق��رارداد بازخرید ب��رای دورههای
ت تر میباش��د .بر این اساس ،ما اوراق
طوالنیمد 
کمتری در دس��ت داریم که نقد ش��وندگی باالیی
داشته باشند.
همانطور که پیش��تر نیز عرض کردم ،اگر س��پرده
بانکی تا پیش از گذش��ت یکماه ،برداش��ت ش��ود
س��ودی به آن تعلق نمیگی��رد .در همی��ن رابطه،
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خواهش بن��ده از س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار و
ش��رکت بورس اوراق به��ادار ،این اس��ت که امکان
س��رمایهگذاری صن��دوق س��هامی در واحده��ای
صندوقهای با درآمد ثابت ،بهخصوص صندوقهای
 ETFرا فراه��م کنن��د؛ چراکه اگ��ر واحدهای این
صندوقها را پیش از یکماه ابطال کرد ،علیالقاعده
به دارنده آن سودی تعلق میگیرد که نشان میدهد
از آن نقدینگی به شکلی بهینه استفاد ه شده است.
از لحاظ منطقی نیز بعید میدانم که نکتهای خاص
یا مشکلی مقرراتی وجود داشته باشد،کما اینکه اگر
از سمت سازمان و بورس تهران نکات و یا نقطهنظری
وجود دارد میتوان با برگزاریجلساتی با نهادهای
مالی ،در این خصوص به بحث و تبادل نظر پرداخت.
حاال که از بحث صندوقهای سرمایهگذاری سهامی
گذش��تیم و در مورد صندوقهای با درآمد ثابت نیز
صحبت میکنیم ،بهتر اس��ت در این خصوص نیز،
یک بازنگری صورت بگیرد.
ماهنام��ه ب��ورس :س��پاس از خان��م
حاجیعلیاصغ��ر باب��ت توضیحاتی ک��ه ارائه
کردن��د .بهطور کل��ی ،در فض��ای صندوقهای
س��رمایهگذاری گاه��ا ً ش��اهد هس��تیم که این
صندوقها در مواردی نمیتوانند عملکرد اصلی
خ��ود را در بازار محقق کنن��د .در همین رابطه،
سؤالم از آقای کیانی این اس��ت که به نظر شما
نقاط ضعف و قوت صندوقه��ای با درآمد ثابت
کداماند؟ و به نظر شما عملکرد این صندوقها،
تابع چه موضوعاتی میتواند باشند؟
رضاکیانی:صندوقهایسرمایهگذاریبادرآمد
ثاب��ت را میتوانی��م از موفقتری��ن صندوقه��ای
سرمایهگذاری که در بازار سرمایه فعالیت میکنند
ارزیابی کنیم .این صندوقها ،از نظر ارزش��ی رشد
خوبی داش��تهاند و در حال حاضر ،ارزششان 426
هزار میلیارد تومان است ،بهگونهای که قریب به 90
درصد از ارزش صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق
بهادار ،به صندوقهای سرمایهگذاری اوراق بهادار
با درآمد ثابت تعل��ق دارد .همچنین تعداد صندوق
س��رمایهگذاری با درآمد ثابت  103عدد اس��ت که
تعداد قابل توجهی میباشد.
ماهنامه بورس :از آنجاکه موضوع صندوقهای

ب��ا درآمد ثابت ،بحثی بس��یار تخصصی و کالن
است .از خانم حاجیعلیاصغر نیز تقاضا دارم
ی خود در
که ب��ا توجه به تجربه فن��ی و تخصص 
زمین��ه صندوقهای س��رمایهگذاری ،وضعیت
کنونی م��ا را در خصوص صندوقه��ای با درآمد
ثابت ارزیابی کنند.
مونا حاجیعلیاصغر :همانطور که اشاره شد
ارزش صندوقهای با درآمد ثابت در  103صندوق،
معادل  426هزار میلیارد تومان و ارزش اوراق بهادار
با درآمد ثابت لیستشد ه ما حدود  520هزار میلیارد
تومان است.
اگر ارزش صندوقهای با درآمد ثاب��ت را با اوراق با
درآمد ثابت مقایس��ه کنیم ،به این نتیجه میرسیم
که حدوداً معادل  82درصد میشود .در این مورد،
موض��وع با بحث س��هام کام ً
ال متفاوت اس��ت ،زیرا
در بحث س��هام گفته میش��ود که از مقایسه ارزش
صندوقهای سهامی با ارزش بازار سهام به عددی
حدود  0/5تا  0/8درصدی رسیدیم ،اما در مقایسه
بازار بدهی با اوراق با درآمد ثابت به عدد  82درصد
میرسیم که نشان میدهد در این خصوص پوشش
خوب��ی دادهایم 103 .صن��دوق نیز ،تع��داد قابل
مالحظ��های اس��ت و از نظر حجمی ه��م روی این
صندوق خیلی خوب کار ش��ده است .اگر بخواهیم
از لحاظ ارزش��ی نیز مقایس��ه کنیم ،ارزش کل این
صندوقها که حدود  426هزار میلیارد تومان است
در قیاس با  545هزار میلیارد تومانی که ارزش سایر
صندوقها است ،نش��ان میدهد که از نظر تعداد،
حجم و همچنی��ن در قیاس با ب��ازار بدهی در این
زمینه بسیار خوب کار شده است.
موضوع��ی که بن��ده مایل هس��تم در ای��ن میزگرد
طرح کنم و درواقع خواهش��ی ک��ه از همکارانمان
در س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار و ش��رکت بورس
اوراق بهادار تهران دارم در رابطه با ابالغیهای است
که س��ال گذش��ته به صندوقها زده شده است .بر
اساس این ابالغیه ،صندوقهای با درآمد ثابت باید
بخشی از س��رمایه خود را به سهام تخصیص دهند.
در نظر داش��ته باش��ید که وقتی یک سرمایهگذار،
س��رمایهگذاری در صندوقه��ای با درآم��د ثابت را
انتخاب میکند ،علیالقاع��ده فردی محافظهکار
ق با درآمد ثابتی به تبعیت
بوده است ،حال اگر صندو 

خواهش بنده از سازمان بورس
و اوراق به��ادار و ش��رکت بورس
اوراقبهادار،ایناستکهامکان
سرمایهگذاریصندوقسهامدر
واحدهای صندوقهای با درآمد
ثابت ،بهخصوص صندوقهای
 ETFرا فراه��م کنن��د؛ چراک��ه
اگر واحدهای ای��ن صندوقها
را پی��ش از یکماه ابط��ال کرد،
علیالقاعدهبهدارندهآنسودی
تعلقمیگیردکهنشانمیدهد
از آن نقدینگی به شکلی بهینه
استفاد هشدهاست.
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میزگردویژه
گفتگوی

با توجه ب��ه بحث س��پردههای
بانک��ی ک��ه در قان��ون بودج��ه
س��ال ج��اری مط��رح ش��ده
اس��ت ،ب��ه نظ��ر میرس��د که
بس��یاری از س��رمایهگذاران به
س��مت صندوقهای ب��ا درآمد
ثابت تش��ویق شوند ،پس بهتر
است ش��رایطی فراهم شود که
صندوقه��ای ب��ا درآم��د ثابت
بتوانند روی ابزارش��ان انعطاف
بیشتریداشتهباشند.
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از ای��ن ابالغیه ،معادل  15درصد از س��رمایهاش را
در سهام سرمایهگذاری کند ،در اصل موجودیت و
خاصیت محافظه کارانه خود را تغییر داده اس��ت.
حال بحث ذخیرهگیری صندوق روی سهام را نیز به
این موضوع اضافه کنید.
این در حالی است که بحث ذخیرهگیری نیز به نوبه
خود موضوعی پیچید ه و دشوار است؛ مث ً
ال باید دید
که آیا در این خص��وص ،ابالغیه نیاز به تغییر دارد؟
آیا دوس��تانی که ذخی��ره گرفتهان��د در واقع نکات
خاصی دارند؟ کمااینکه ما در کارگروه صندوقها و
سبدهای کانون نهادهای سرمایهگذاری به دفعات
راجعب��ه آن صحبت کردیم .اما نکت�� هجالبتر این
اس��ت که ذخیرهگیری روی بعضی از صندوقهای
با درآمد ثابت هنوز قابلی��ت اجرا ندارد .فرض کنید
صندوق ب��ا درآمد ثاب��ت لیستش��دهای دارید که
امکان تقسیم سود برای آن فراهم نشده است و هنوز
قابلیت ذخیرهگیری ندارد.
به هرحال ،زمان��ی که بحث س��هام داخل پرتفوی
و صندوقهای  ETFمطرح اس��ت ،توجه دوس��تان
حتم�� ًا به اختالف بی��ن قیمت ب��ازار و NAVجلب
میشود و این یک موضوع خیلی خاص در خصوص
صندوقها است که شاید برای دوستان قانونگذار و
دوستانی که در زمین ه قوانین و مقررات کار میکنند
تأملبرانگیز باشد.
نکت ه دیگری که مایل هستم مطرح کنم این است که
جدا از  15درصدی که در قسمت سهام است ،بحث
دیگری نیز روی اوراق بهادار ب��ا درآمد ثابت مطرح
است ،مبنی بر اینکه روی سپرد ه حقوقیها مالیات
گرفته ش��ود .حال آنکه در این رابطه ،در ابتدا گفته
میشد که صندوقهای سرمایهگذاری بهعنوان یک
ابزار مع��اف از مالیات فعالیت میکنند و بعد از آن،
نامهای مبنی بر اینکه سود س��پرده صندوقها نیز
معاف از مالیات است زده ش��د .در صندوقهای با
درآمد ثابت ،یک قسمت از سرمایه صندوق به اوراق
سهام ،یک قس��مت به اوراق بهادار با درآمد ثابت و
یک قسمت دیگر به س��پرده بانکی تخصیص داده
میشود .صحبت بنده که به دفعات نیز آن را خدمت
همکارانمان در سازمان بورس و اوراق بهادار عرض
کردهام ،در رابطه با بخشی است که به اوراق بهادار با
درآمد ثابت تخصیص داده میشود .در حال حاضر،

 82درصد از ب��ازار بدهی را اوراق دولتی یا اس��ناد
خزانه تشکیل میدهند که اوراقی بلندمدت و فاقد
بازارگردان هستند.
از طرفی ،صندوقهای س��رمایهگذاری چون طبق
مقررات باید سقف س��پردهگذاری را رعایت کنند،
مجبور هس��تند که اوراق به��ادار با درآم��د ثابت را
که هم��ان اوراق دولتی هس��تند ،خریداری کنند.
خواهش بن��ده از وزارت امور اقتص��ادی و دارایی و
دولتیها این است که در صورت صالحدید ،امکان
بازارگردانی این اوراق محقق ش��ود .ش��اید مشکل
دولت در این خصوص ،هزینه مالیای باشد که رخ
میدهد ،ام��ا این هزینه را نیز میت��وان به حداقل
رساند ،در واقع به نظر بنده ،اگر دامن ه نوسان برای
این اوراق و همچنین دامن ه مظنه را منعطفتر کنیم،
این موضوع حتی در صندوقهای با درآمد ثابت نیز
بهتر و کاربردیتر خواهد بود.
همچنی��ن ،با توجه به بحث س��پردههای بانکی که
در قانون بودجه س��ال جاری مطرح شده است ،به
نظر میرسد که بسیاری از سرمایهگذاران به سمت
صندوقهای با درآمد ثابت تشویق شوند ،پس بهتر
است شرایطی فراهم شود که صندوقهای با درآمد
ثابت بتوانند روی ابزارشان انعطاف بیشتری داشته
باشند.
خواه��ش بنده این اس��ت ک��ه اگر ام��روز به همت
س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار و بورسه��ا در پی
افزایش دامن ه نوسان هستیم ،در مورد بازارگردان نیز
بهصورت خاصتر پیگیری شود ،الزم به ذکر است که
باید در نظر داشت که قرار نیست دامنه نوسان برای
بازارگردانها بهصورت عادی اعمال شود و الزم است
که انعطاف بیشتری داشته باشد.
در م��ورد دامن ه مظنه و یا در بح��ث بازارگردانی نیز
بهتر است که انحصاری در نهادهای مالی نداشته
باشیم ،یعنی قرار نیست که صرف ًا تأمین سرمایهها یا
صندوقهای بازارگردانی شرایط بازارگردانی داشته
باشند ،بلکه بهتر اس��ت هر نهاد مالی ،با یک مدل
قابلقبول بازارگردانی بتواند این کار را انجام دهد.
نکته دیگری که روی این موضوع دارم این است که
بهتر است برای بحثهایی از این قبیل که البته در
مورد بس��یاری از صندوقهای س��رمایهگذاری نیز
مطرح است ،یک کارگروه تشکیل شود.

میزگردویژه
گفتگوی
درجمعبن��دی این موضوع الزم اس��ت اضافه کنم
که در مورد صندوقهای زمین و س��اختمان نکاتی
وجود دارد که متأسفانه به شکل مناسبی استفاده
نشده است .در مورد صندوقهای طال نیز در ابتدای
گفتگو نکاتی عرض ک��ردم و در مورد صندوقهای
خصوصی هم این نکته بسیار مهم است که بسیاری
افراد بهجای صندوقهای سرمایهگذاری ،به دنبال
تأسیس شرکت س��هامی خاص هستند که در مورد
س��ایر صندوقهای س��رمایهگذاری نیز همینطور
است .شاید بد نباشد برای پاسخگویی به این سؤال
که چرا از بعضی از ابزارهای مذکور اس��تفاده نشده
اس��ت ،درخواس��تی تحت عنوان تش��کیل کمیته
بازنگری قوانین و مقررات به سازمان بورس و اوراق
بهادار و شرکت بورس داده شود و تمام فعالین بازار
سرمایه نیز در این زمینه مشورت بدهند.
مواردی که بنده اشاره کردم از جمله مواردی است
که اصالح آنها میتواند روی بقی ه ابزارهای کارگروه
کمککننده باش��د ،البته که صندوقهای امالک
و مستقالت را نیز به موارد مذکور اضافه میکنم.
الزم است از س��ازمان بورس و اوراق بهادار که سعی
میکند اصالح را به دفع��ات و در صورت نیاز انجام
دهد ،تش��کرکنم اما ش��اید بهتر باش��د که بعضی
بازنگریها به نحوی کاملتر و همچنین س��ریعتر
انجام شود تا بتوانیم از آن ابزارها استفادهی بهتری
داشته باشیم.
همه ما خواه��ان آنیم که بازاری پویات��ر ،بزرگتر و
کاراتر داشته باشیم و بتوانیم به کمک این برنامهها
و هماندیشیها هم سطح اطالعرسانی را باال ببریم
و هم به فرهنگسازی کمک کنیم ،به همینجهت
خواهشمندم که به این موارد توجه ویژهای شود.
ماهنامه بورس :سپاسگزارم ،آقای کیانی نظر
پایانی خودت��ان را راجعب��ه مباحثی که مطرح
شد ،بهویژه موضوع صندوقهای با درآمد ثابت
بفرمایید.
آقای کیانی :به نظر بنده ،ما باید به صندوقهای
سرمایهگذاری بهعنوان ابزاری بسیار کارآمد جهت
ساماندهی بازار سهام و بازار بدهی نگاه کنیم و الزم
است از این ابزارها بهشدت حمایت شود.
موضوعی ک��ه در این خصوص اهمیت ویژهای دارد

این اس��ت که اگر گروه��ی از صندوقهای با درآمد
ثابت رش��د خوبی داشتند ،درس��ت نیست که رشد
صندوقهای س��رمایهگذاری را برای س��اماندهی
بخشی دیگری از بازار ،آنهم بهصورت موقت هزینه
کنی��م .درواقع از یک ط��رف باید باب��ت این اتفاق
خوش��حال باش��یم ،از طرفی دیگر از رشدی که به
وجود آمده و از اعتمادی ک��ه مردم به صندوقهای
درآمد ثابت کردهاند بهشدت حفاظت کنیم.
تغییر نصابها در این س��رمایهگذاری ،همانطور
که خانم حاجیعلیاصغر ه��م فرمودند ،میتواند
ریس��ک فعالیت در صندوقهای سرمایهگذاری را
افزایش ده��د .درواقع اگرچه ممکن اس��ت چنین
اقدامی به بازار سهام بهصورت موقتی کمک کند ،اما
ممکن است به ماهیت صندوقهای سرمایهگذاری
در اوراق به��ادار با درآمد ثابت آس��یب بزند .به نظر
بنده برای اینکه شاهد رش��د صنعت صندوقهای
سرمایهگذاری باشیم ،نیازمند بازنگری و همچنین
انعطاف هستیم.
باید قبول کنیم که صندوقهای سرمایهگذاری برای
رش��د بلندمدت بازار اوراق بهادار بس��یار ضروری و
مهم هس��تند و هیچکدام از صندوقها را به دیگری
ارجحیت ندهیم.
ماهنام��ه ب��ورس :س��پاسگزارم ،خان��م
حاجیعلیاصغ��ر ش��ما نیزجمعبن��دی و نظر
پایانی خودتان را بفرمایید.
مونا حاجیعلیاصغر :همانطور که در خالل
گفتگو نیز مطرح کردم ،به نظر بنده بهتر است که در
خصوص هرکدام از ای��ن ابزارها ،تعداد صندوقها،
تنوعآنهاو...منعطفترپیشبرویم،یعنیهمانطور
که آقای کیانی هم اش��اره کردن��د ،به این خاطر که
هن��وز ب��ه مرحله بل��وغ در ح��وز ه نهاده��ای مالی
نرس��یدهایم و همچنان در این خص��وصجای کار
اس��ت ،ش��اید بهتر باش��د که در وهل��ه اول ،همه
نهادهای مالی به میدان بیایند و کمک کنند و البته
سازمان بورس و اوراق بهادار نیز این مسیر را هموارتر
کند تا بتوانیم به سمت یک بازار بهتر و تخصصیتر
حرکت کنیم .درنهایت الزم میدانم از شرکت بورس
تهران و ماهنامه «بورس» بابت برگزاری این میزگرد
تخصصی تشکرکنم.

م��ا بای��د ب��ه صندوقه��ای
سرمایهگذاری بهعنوان ابزاری
بسیارکارآمدجهتساماندهی
بازار س��هام و ب��ازار بدهی نگاه
کنیم و الزم اس��ت از این ابزارها
بهشدتحمایتشود.

نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران

45

گفتگوی ویژه

بورس اوراق بهادار تهران
(سهامی عام)

معــــــامالت
قراردادهایآتی سبد سهام

(بـاکارکــردهــایآتــیشــاخص)

مزایــــــــا
.1ایجاد امکان رسمایهگذاری بر روی شاخص
.2ایجاد امکان کسب سود در بازار کاهشی عالوه بر بازار افزایشی
.3امکان منحرصبهفردبرایپوششریسکسیستامتیکوریسکصنایع
.4متنوعسازیتنهابااخذیکموقعیت
.5امکانکسبسودتنهابااتکابهتحلیلهایکالناقتصادیوتشخیصروند
بازار بدون نیاز به تحلیل تکتک رشکتها
.6عدم توقف مناد معامالتی
.7ویژگی اهرمی
.8کارمزد کمرت
.9معافیتهایمالیاتی
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تحلیل صنعت

بررسی صنعت آکریلونیتریل،
بوتادین و استایرن ()ABS
علی اسکینی

محمدجواد عبدالهی

مدير تحليل کارگزاری بانک صنعت و معدن

مدیر تحلیل کارگزاری بانک شهر

مقدمه
 ABSاز خانواده ترموپالستیکها ،یعنی پلیمرهایی که با افزایش دما بدون تغییر شیمیایی ذوب میشوند ،است که عالوه بر ویژگیهای
عموم��ی پالس��تیکها ،از ویژگیهای��ی مخصوص به خود نیز برخوردار اس��ت .در ط��ولجنگجهان��ی دوم ،تالشهای بس��یاری برای ایجاد
الس��تیکهای مصنوعی انجام گرفت که منجر به معرفی  ABSدر سال  1948شد .از ویژگیهای عمومی پالستیکها میتوان فرآیندپذیری،
قابلیت شکلپذیری ،ارزان و سبک بودن نسبت به فلزات ،عایق در مقابل حرارت الکتریسیته و رطوبت ،رنگپذیری عالی ،مقاومت باال در مقابل
ش��رایطجوی و قابلیتجوشپذیری و ترمیم را نام برد؛ اما  ABSعالوه بر موارد گفتهشده ،ویژگیهای خاص خود را دارد که باعث خاص بودن و
کاربردهای گسترده این ماده شده است .این ویژگیها شامل مقاومت در برابر ضربه ،استحکام مکانیکی ،روندگی مناسب برای قالبهای تزریق،
تولید گاز خنثی حین س��وختن ،مقاومت حرارتی و سختی باال در عین ضربهپذیری باال هس��تند« .مقاومت در برابر مواد شیمیایی ،اّ
حللها و
رطوبت» و همچنین «قابلیت ش��کلپذیری باال بهخصوص در لبهها و گوشههای تیز» از دیگر ویژگیهای  ABSها است .این ماده با ویژگیهای
خاص خود ،کاربردهای گس��تردهای در صنعت لوازم خانگی (تولید قاب تلویزیون ،قطعات یخچال و بدنهجاروبرقی) ،صنعت خودرو (ساخت
داشبورد ،سپر و  )...و صنایع الکترونیک (بدنه گوشی تلفن همراه) نیز دارد .لوله و اتصاالت دقیق ،ساختمانسازی ،ماشینآالت ،اسباببازی
و تجهیزات اداری نیز از حوزههای کاربرد این ماده است.
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تحلیل صنعت
فرآیندتولید
مطابقشکل،1سهمادهاستایرنمنومر،آکریلونیتریلوبوتادینطیفرآیندهایشیمیایی،ترکیبشدهو ABSتولیدمیگردد.
شکل  -1شامتیک تولید ABS

واحد ABS

ABS

استایرن مونومر
آکریلونیتریل
بوتادین

هرکدامازموادتشکیلدهنده،ABSیکویژگیفیزیکیخاصبهمادهنهاییاضافهمیکند.استایرنمنومرمنجربهافزایشسختیوجالیسطحیشده،آکریلونیتریل
شکل  -8شماتیک تولید
ABSکاراییدردماهایپایینراافزایشمیدهد.
پذیریو
موجبافزایشاستحکامومقاومتحرارتیوشیمیاییمیشودوبوتادین،ضربه

هرکدام از مواد تشکیلدهنده  ،ABSیک ویژگی فیزیکی خاص به ماده نهایی اضافه میکند .استایرن منومر منجر به افزایش سختی و جالی سطحی شده ،آکریلونیتریل موجب افزایش استحکام و مقاومت حرارتیی و

بازارهایدرجهانی
نگاهی
دماهای پایین را افزایش میدهد.
بهی و کارایی
پذیر
شیمیایی میشود و بوتادین ،ضربه

درحالحاضرظرفیتاسمیتولید ABSدرجهان 11/6،میلیونتنبودهکهپیشبینیمیگرددتاانتهایسال،2022به 12/6میلیونتنبرسد.نمودار،1ظرفیت
اسمیی ABSدرجهانبهتفکیکمناطقرانشانمیدهد.
گاهی به بازارهای جهان

در حال حاضر ظرفیت اسمی تولید  ABSدر جهان 88/6 ،میلیون تن بوده که پیشبینی میگردد تا انتهای سال  ،2222به  82/6میلیون تن برسد .نمودار  ،8ظرفیت اسمی  ABSدر جهان به تفکیک مناطق را نشان
منودار  -1ظرفیت اسمی  ABSدرجهان به تفکیک مناطق (برحسب هزار تن)
یدهد.

منطقهجنوبشرقآسیابهجزچین،باظرفیت5هزارو 336تن،باالترینظرفیترادارد.چین،دارایظرفیت4هزارو408تندرجهانمیباشدواروپا،آمریکایشمالیوخاورمیانه
نمودار  -8ظرفیت اسمی  ABSدر جهان به تفکیک مناطق (برحسب
نشانمهزاریتن)دهد.مجموعتولیدجهانیدرسالگذشته،برابر 9/3میلیونتن
دررتبههایبعدیقراردارند.نمودار،2میزانتولیدواقعی ABSوظرفیتاسمیرابهتفکیکمناطق
بودهکهمعادل 80درصدظرفیتاسمیبودهاست.منطقهجنوبشرقآسیابهجزچین،با 4هزارو 412تنوبعدازآنچینبا 3هزارو 455تن،بیشترینمیزانتولیدراداشتهاند.
منطقه جنوب شرق آسیا بهجز چین ،با ظرفیت  5هزار و  336تن ،باالترین ظرفیت را دارد .چین ،دارای ظرفیت  9هزار و  921تن در جهان میباشد و اروپا ،آمریکای شمالی و خاورمیانیه در رتبیههیای بعیدی قیرار

دارند.

منودار  –2میزان تولید و ظرفیتجهانی  ABSبه تفکیک مناطق (برحسب هزار تن)

نمودار  ،2میزان تولید واقعی  ABSو ظرفیت اسمی را به تفکیک مناطق نشان میدهد .مجموع تولید جهانی در سال گذشته ،برابر  4/3میلیون تن بوده که معادل  12درصد ظرفیت اسمی بوده است .منطقه جنیوب
شرق آسیا بهجز چین ،با  9هزار و  982تن و بعد از آن چین با  3هزار و  955تن ،بیشترین میزان تولید را داشتهاند.

نمودار  –2میزان تولید و ظرفیت جهانی  ABSبه تفکیک مناطق (برحسب هزار تن)

نـخـســـتـیـن
رســانـهدر منطقیه49
ســرمـایـه ABS
زارتمرکیز تولیید
کیه
ایـران
اگر چین را از منطقه جنوب شرق آسیا جدا نکنیم ،مجموعاً  7هزار و  167تن در این منطقه تولید میشود که بالغ بر  19درصد تولید جهان ،میباشد .این موضوع نشان میدهدبـا

جنوب شرق آسیا بوده و این منطقه تأثیر بسزایی در وضعیت این محصول دارد.

تقاضای جهانی محصول ،برابر تولید محصول و  4/3میلیون تن است که در نمودار  ،3به تفکیک مناطق نشان داده شده است .چین  37درصد از تولید جهانی  ABSرا به خود اختصاص داده اما تقاضا در ایین کشیور

تحلیل صنعت
اگرچینراازمنطقهجنوبشرقآسیاجدانکنیم،مجموع ًا 7هزارو 867تندراینمنطقهتولیدمیشودکهبالغبر 84درصدتولیدجهان،میباشد.اینموضوعنشان
میدهدکهتمرکزتولید ABSدرمنطقهجنوبشرقآسیابودهواینمنطقهتأثیربسزاییدروضعیتاینمحصولدارد.
تقاضایجهانی محصول ،برابر تولید محصول و 9/3میلیون تن است که در نمودار ،3به تفکیک مناطق نشان داده شده است .چین 37درصد از تولیدجهانیABS
را به خود اختصاص داده اما تقاضا در این کشور بیشتر بوده و 57درصد تقاضایجهانی را دارد که با توجه به باالتر بودن تقاضا ،مازاد نیاز خود را از طریق واردات تأمین
میکند.منطقهجنوبشرقآسیابهجزچین 23،درصد ازتقاضایجهانیرابهخود اختصاصدادهاست.
منودار  -3تقاضایجهانی  ABSبه تفکیک مناطق

یکیازمهمترینفاکتورهایتعیینکنندهوضعیتهرکاال،کموکیفتجارتجهانیآناست.درنمودار،4تجارتجهانیساالنه ABSمشخصشدهاست 10.کشور
برترصادرکنندهو 10کشوربرترواردکننده،ABSدرنمودارنشاندادهشدهاست.همانطورکهمشخصاستکرهجنوبیوچینبااختالفنسبتبهبقیهکشورها،به
،ABSدوکشورکرهجنوبیوچینبودهکهوضعیت
تفکیکبازار
بازیگران
ترین
تقاضایبزرگ
توان-گفت
ترتیببزرگترینصادرکنندهوبزرگترینواردکننده ABSدردنیاهستندومی
مناطق
 ABSبه
جهانی
نمودار 3
تولیدوتقاضاووضعیتاقتصادیآنها،تأثیربسزاییدرتعیینقیمت،عرضهوتقاضایمحصولدارد.

یکی از مهمترین فاکتورهای تعیینکننده وضعیت هر کاال ،کم و کیف تجارت جهانی آن است .در نمودار  ،9تجارت جهانی ساالنه  ABSمشخص شده است 82 .کشور برتر صیادرکننده و  82کشیور
منودار  -4تجارتجهانی ساالنه ( ABSبرحسب میلیون دالر)

 ،ABSدر نمودار نشان داده شده است .همانطور که مشخص است کره جنوبی و چین با اختالف نسبت به بقیه کشورها ،به ترتیب بزرگترین صادرکننده و بزرگترین واردکننده  ABSدر دنییا هس

جنوبی و چین بوده که وضعیت تولید و تقاضا و وضعیت اقتصادی آنها ،تأثیر ابسزاییوادر ا
تعیین قیمت ،عرضه و تقاضای محصول دارد.
گفت بزرگترین بازیگران بازار  ،ABSدوا کشور کره ا
3،262

225

213

242

246

372

522

523

629

2،932

8،282

282

267

233

274

272

398

363

522

552

درنمودار،5بزرگترینشرکتهایتولیدکنندهجهانباتوجهبهظرفیتاسمیوسهمهرکدامازظرفیتجهانی ،مشخصشدهاست.بزرگترینتولیدکنندهABS
در دنیا ،یک شرکت تایوانی (شرکت )Chi Meiمیباشد.
نمودار  -9تجارت جهانی ساالنه ( ABSبرحسب میلیون دالر)
منودار  -5بزرگترین رشکتهای تولیدکنندهجهان
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نمودار  -5بزرگترین شرکتهای تولیدکننده جهان

شییرکتهییای تولیدکننییده

جهان با توجه به ظرفیت اسمی و سهم هرکدام از ظرفیت جهانی ،مشخص شده است .بزرگترین تولیدکننده  ABSدر دنیا ،یک شرکت تایوانی (شرکت  )Chi Meiمیباشد.

تحلیل صنعت

نمودار  -5بزرگترین شرکتهای تولیدکننده جهان

درنمودار،6ظرفیتاسمی،تولید،تقاضاوهمچنینتجارتجهانی،ABSبهصورتمقایسهاینمایشدادهشدهاست.

در نمودار  ،6ظرفیت اسمی ،تولید ،تقاضا و همچنین تجارت جهانی  ،ABSبهصورت مقایسهای نمایش داده شده است.
منودار  -6مقایسه ظرفیت اسمی ،تولید ،تقاضا و تجارتجهانی ( ABSبرحسب هزار تن)

درنمودار،7سهمهربخشازمصرف ABSدردنیابهصورتکمینمایشدادهشدهاست.صنعتلوازمخانگیوالکترونیکبهترتیببا 40و 26درصد،بیشترینسهمازمصرف ABSرا
دارند.تقاضایاینمادهطیسالهای2014تا،2019بهطورمتوسطساالنه4/8درصدافزایشداشتهاستوپیشبینیمیشودتقاضایABSتاسال،2024به11/2میلیونتنبرسد.
دنیا(برحسب هزار تن)
در ABS
جهانی
تقاضا و
نمودار  -6مقایسه ظرفیت اسمی،
تجارتABS
مصارف
تولید،انواع
منودار -7

در نمودار  ،7سهم هر بخش از مصرف  ABSدر دنیا بهصورت کمی نمایش داده شده است .صنعت لوازم خانگی و الکترونیک بهترتیب با  92و  26درصد ،بیشترین سهم از مصرف  ABSرا دارند .تقاضای این ماده طی

سالهای  2289تا  ،2284بهطور متوسط ساالنه  9/1درصد افزایش داشته است و پیشبینی میشود تقاضای  ABSتا سال  ،2229به  88/2میلیون تن برسد.

برخالفبسیاریازمحصوالتپتروشیمیکهقیمتآنها همبستگیقابلتوجهیبامواداولیهمورداستفادهبرایتولیدشاندارد ABS،بدینصورتنیستوتقاضای
محصوالتپاییندستی،بیشترینتأثیربرقیمتاینمحصولرادارد.باتوجهبهنمودار،8درسال 1400قیمت محصوالتآکریلونیتریل،بوتادینواستایرنمونومر
 CFRچین ،به ترتیب 1،036،2،223و 1،210دالر بود که پیشبینی میشود در سال 1401به ترتیب به 1،279،1،921و 1،283دالر برسد .همچنین در سال
نمودار  -7انواع مصارف  ABSدر دنیا
 1400قیمت ABSچین نیز 2،286دالر بوده که پیشبینی میشود در سال ،1401به 2،000دالر برسد.

دشان دارد ABS ،بدینصورت نیست و تقاضای محصوالت پاییندستی
استفاده برا
موادمورد
اولیه
مواد
توجهپییشبا
ف بسیاری از محصوالت پتروشیمی که قیمت آنها همبستگی قابل
تولبریتن)
(برحسبیدالر
اولیه و ABS
قیمت
بینی
منودار -8

حصول را دارد .با توجه به نمودار  ،1در سال  8922قیمت محصوالت آکریلونیتریل ،بوتادین و استایرن مونومر  CFRچین ،به ترتیب  8،236 ،2،223و  8،282دالر بود که پیشبینی
به  8،274 ،8،428و  8،213دالر برسد .همچنین در سال  8922قیمت  ABSچین نیز  2،216دالر بوده که پیشبینی میشود در سال  ،8928به  222،2دالر برسد.

نمودار  -1پیشبینی قیمت مواد اولیه و ( ABSبر حسب دالر بر تن)
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نـخـســـتـیـن رســانـه
نگاهی به وضعیت صنعت  ABSدر داخل کشور
بـازار ســرمـایـه ایـران
در حال حاضر دو شرکت «پتروشیمی قائد بصیر» و «پتروشیمی تبریز» ،هر دو با ظرفیت  35هزار تنی  ،ABSمشغول به فعالیت میباشند .پتروشیمی قائد بصیر با نماد «شبصیر» در بازار فرابورس ایران قابل معامله
بوده و پتروشیمی تبریز از زیرمجموعههای «پاالیش نفت تبریز» ،بورسی نمیباشد .در پتروشیمی قائد بصیر ،بخش عمده ماده اولیه خریداری میگردد اما در پتروشیمی تبریز ،ماده اولیه توسط شرکت تولید میشود

که همین امر ،سبب کاهش بهای تمامشده و افزایش حاشیه سود در پتروشیمی تبریز گردیده است .البته باید توجه داشت که شرکت پتروشیمی قائد بصیر ،تولیدکننده گریدهای خاص رنگی  ABSبوده و مشیتریان

تحلیل صنعت
نگاهیبهوضعیتصنعت ABSدرداخلکشور
درحالحاضردوشرکت«پتروشیمیقائدبصیر»و«پتروشیمیتبریز»،هردوباظرفیت
35هزارتنی،ABSمشغولبهفعالیتمیباشند.پتروشیمیقائدبصیربانماد«شبصیر»
دربازارفرابورسایرانقابلمعاملهبودهوپتروشیمیتبریزاززیرمجموعههای«پاالیش
نفتتبریز»،بورس��ینمیباشد.درپتروش��یمیقائدبصیر،بخشعمدهمادهاولیه
خریداریمیگرددامادرپتروشیمیتبریز،مادهاولیهتوسطشرکتتولیدمیشودکه
همین امر ،سبب کاهش بهای تمامشده و افزایش حاشیه سود در پتروشیمی تبریز
گردیده است .البته باید توجه داشت که شرکت پتروشیمی قائد بصیر ،تولیدکننده
گریدهایخاصرنگی ABSبودهومش��تریانخاصخودراداردوپتروشیمیتبریز،
یرنگتولیدمیکندوایندوشرکتبهنوعیرقیبیکدیگرمحسوبنمیشوند.
ABSب 
درحالحاضرتقاضایداخلی ABSدرداخلکشورحدود 70تا 80هزارتنبودهکه
کسریعرضهازطریقوارداتتأمینمیگردد.
شرکت«توسعهپلیمرپادجم»،اززیرمجموعههای«پتروشیمیجم»میباشدکهبهعنوان
یکپروژهعظیمتولید،ABSباظرفیت 200هزارتنازسال 1389کلیدخوردهاست.
برآوردمیگردداینپروژهدرسال 1402بهرهبرداریگرددکهالبتهباوجودمشکالت
تحریمی ،احتمال تأخی��ر در بهرهبرداری وجود دارد .این ش��رکت که در منطقه ویژه
اقتص��ادی«انرژیپارس»قراردارد،گریدبیرنگ ABSراتولیدخواهدکردوباهدف
صادرات،احداثگردیدهاست.
بررسی«پتروشیمیقائدبصیر»بهعنوانتنهاتولیدکنندهبورسیABS
«پتروشيميقائدبصير»باسرمایهی 500میلیونتومان،درسال 1376تأسیسشد.
طرحتولید ABSشرکت،درسال 1382راهاندازیشدودرسال 1394بهتکنولوژی
تولیدپلیاستایرندستیافتکهمحصولجایگزینشرکتدرصورتایجادمشکل

برایتولید ABSمیباشد.اینشرکت،درسال 1395آغازبهتولیدگریدهایخاصو
رنگیمحصول ABSنمودکهسببافزایشحاشیهسودشرکتشدودرسال1397
بانماد«شبصیر»دربازارفرابورسدرجشد.سرمایهشرکت،درحالحاضرمعادل50
میلیارد تومان میباشد« .گروه توس��عه انرژی تدبیر» 39،درصد از سهام این شرکت
را در اختیار دارد .همچنین «مؤسس��ه بنیاد پانزده خرداد»« ،سرمایهگذاری تدبیر» و
«سرمایهگذاریصنایعشیمیاییایران»بهترتیبمالک 5/6،20و 4/9درصدازسهام
شرکتهستند.
نگاهیبهسودآوریصنعت ABSدرسال1401
میزانتولیداتپتروشیمیقائدبصیردرسال،1400بهدلیلاورهالشرکتوهمچنین
کمبودمواداولیهدرتعدادمحدودیازماههایسال،اندکیپایینترازسطحتولیدات
سالهایگذشتهبود.ازاینروبرآوردمابرایتولیدوفروشسال،1401برابربا 37هزار
و 500تناست.نکتهیقابلذکربرایاینشرکت،نحوهتنظیمنرخهایفروشاست.
اینپتروشیمینرخهایفروشخودراباافزایشنرخارزوهمچنیننرخجهانی،افزایش
میدهد،درحالیکهباکاهشایندوعامل،تغییرمحسوسیدرنرخهایفروشخود
اعمالنمیکند،ازاینرواسپردبیننرخفروششرکتدربورسکاالونرخ ABSچین،
درچندماههاخیربه 50درصدنیزرسیدهاست.پیشبینیمابافرضنگهداشتناین
اسپرد،فروش 2هزارو 560میلیاردتومانیدرسال 1401است.
نرخهایخریدمحصوالتاستایرنمونومروبوتادینتوسطشرکت،بهدلیلاینکهاین
محصوالت در داخل تولید میشوند ،اندکی کمتر از نرخهای چین و برای محصول
آکریلونیتریل که وارداتی است کمی باالتر از نرخ ICISمیباشد .با توجه به تمام این
مفروضات،برآوردماازسودآوریاینشرکتدرسال 1401برایهرسهمبرابربا1،732
توماناست.درجدولهای 1و،2برآوردصورتسودوزیان«شبصیر»آوردهشدهاست.

جدول -1برآورد صورت سود و زیان «شبصیر»
رشح

1398

1399

1400

کارشناسی1401

فروش

705

1,435

2,452

2,563

بهای متامشده کاالی فروش رفته

()570

()836

()1,402

()1,626

سود (زیان) ناخالص

135

599

1,050

937

هزینههای عمومی ,اداری و تشکیالتی

()13

()18

()31

()35

خالصسایردرآمدهایعملیاتی

12

5

20

31

سود (زیان) عملیاتی

135

586

1,039

933

هزینههایمالی

()14

()16

0

-

خالصسایردرآمدهایغیرعملیاتی

8

12

39

45

سود خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

128

582

1,077

978

مالیات

()23

()72

()123

()112

سود (زیان) خالص

105

510

954

866

سود هر سهم پس از کرس مالیات (تومان)

210

1,021

1,907

1,732

رسمایه

50

50

50

50

جدول -2سود کارشناسی صنعت( ABSبرحسب درصد)

52

رشح

1398

1399

1400

کارشناسی1401

حاشیهسودناخالص

19

42

43

37

حاشیهسودعملیاتی

19

41

42

36

حاشیهسودخالص

15

36

39

34
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تحلیل صنعت

نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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گزارش عملکرد

عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری در اردیبهشت و خردادماه 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 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 پیدا میکنند و با استفاده از تخصص افراد حرفهای و باتجربه در زمینه سرمایهگذاری ،این منابع را به سمت بازارهای مالی هدایت
میکنند و بهترین گزینههای سرمایهگذاری را برای سرمایهگذاران خود انتخاب و سود حاصله را به نسبت آورده سرمایهگذاران بین آنها

عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری در اردیبهشت و خردادماه 1401

منبع :شرکت مشاوره
اطالعاتکه ای
ی دارند
تقسیم میکنند .یکی از این واسطههای مالی ،صندوقهای سرمایهگذاری هستند .صندوقهای سرمایهگذاری انواعو مختلف
مالینپارت
پردازش

تنوع میتواند انواع سلیقههای سرمایهگذاری را با انواع ریسکپذیری و بازده موردانتظار پوشش دهد .صندوقهای سرمایهگذاری بر

بازارهایمالیمکانمناسبیبرایسرمایهگذاریهستندوبیشترافرادجامعهتمایلدارندپساندازهاوثروتخودرادراینبازارهاسرمایهگذاریکنند؛امامسئلهاساسی،
الزامات
کمکنظر
که از
می
گذاری قرار
مختلط
ثابت و
سهامی،
گذاری
سرمایه
بازارهاهای
صندوق
اقشار گروه
همه سه
آشنایی در
عدمدارایی
اساس ترکیب
ممکناست
نگیرند،
گیرندمالی
مشاوران
کنندواز
سرمایه
درآمداقدامبه
صورتباشخصی
موارداگربه
بسیاری
استکهدر
جامعهبااین
دسته
گذاری،
سرمایه
مبالغ از
همچنین
دارند.
تفاوت
ازگر
کدی
بهادار ،با ی
بورس و
سوی
شده از
ابالغ
سرمایه
بهترین
دوشرایط
بهاین
بود.در
نخواهد
نوعبهصرفه
نظرمقرون
جزئی،
مالیبرای
مشاوران
خدمات
استفاده
اوراقنسبتاًباال،
هزینههای
سازمانهدلیل
شوند.البتهب
ناپذیری
جبران
گذارزیاینهای
متحمل
کنندوبا
ی
م
پیدا
دست
هنگفتی
مالی
منابع
به
آن،
کردن
کاسه
یک
از
بعد
و
کرده
آوری
ع
جم
را
گذاران
ه
سرمای
خرد
مالی
منابع
آنها
که
است
مالی
های
ه
واسط
از
استفاده
حل،
راه
صندوقهای سرمایهگذاری مبتنی بر صدور و ابطال و صندوقهای سرمایهگذاری قابلمعامله در بورس تقسیمبندی میشوند .عالوه بر
استفادهازتخصصافرادحرفهایوباتجربهدرزمینهسرمایهگذاری،اینمنابعرابهسمتبازارهایمالیهدایتمیکنندوبهترینگزینههایسرمایهگذاریرابرایسرمایهگذاران
صندوقهای یادشده ،صندوقهای سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نیز در بازار سرمایه ایران مشغول فعالیت هستند .در این
گزارش،گذاری
هایسرمایه
خودانتخابوسودحاصلهرابهنسبتآوردهسرمایهگذارانبینآنهاتقسیممیکنند.یکیازاینواسطههایمالی،صندوقهایسرمایهگذاریهستند.صندوق
هستند،
فعال
دهد.ه ای
سرمای
موردانتظاربازار
بازدهها که در
صندوق
کن
ریس ای
عملکرد
وضعیت
ارائه
سلیقهبه
رسام،
سامانه
دارند و
دادهها
استفاده از
پرداختهترکیب
گذاریبراساس
سرمایه
رانهای
صندوق
پوشش
پذیریو
گذاریراوباانواع
سرمایه
های
انواع
اطالعاتیتواند
کهاینتنوعم
مختلفی
با انواع
است.درسهگروهصندوقهایسرمایهگذاریسهامی،بادرآمدثابتومختلطقرارمیگیرندکهازنظرالزاماتسرمایهگذاریابالغشدهازسویسازمانبورسواوراقبهادار،با
شدهدارایی
یکدیگر تفاوت دارند .همچنین از نظر نوع سرمایهگذاری ،به دو دسته صندوقهای سرمایهگذاری مبتنی بر صدور و ابطال و صندوقهای سرمایهگذاری قابلمعامله در بورس
تقسیمبندیمیشوند.عالوهبرصندوقهاییادشده،صندوقهایسرمایهگذاریاختصاصیبازارگردانینیزدربازارسرمایهایرانمشغولفعالیتهستند.دراینگزارش،با
ترکیب و ارزش داراییهای صندوقهای سرمایهگذاری در اردیبهشتماه
استفادهازدادههاواطالعاتسامانهرسام،بهارائهوضعیتوعملکرداینصندوقهاکهدربازارسرمایهایرانفعالهستند،پرداختهشدهاست.
کل ارزش خالص داراییهای صندوقهای سرمایهگذاری در اردیبهشتماه  1401تقریب ًا با  194هزار میلیارد ریال افزایش به مبلغی حدود  5,723هزار

اردیبهشت
گذاری در
صندوق
های
دارایی
ماهی قابلمعامله بوده که با  7درصد رشد ,تقریباً معادل  76هزار
صندوقها
مربوط به
سرمایهداراییها
هایخالص
ارزش
ریالی در
افزایش
ارزشین
ترکیبدو .بیشتر
میلیارد ریال رسی

اردیبهشتماه  1401تقریب ًا با  194هزار میلیارد ریال افزایش به مبلغی حدود  5,723هزار میلیارد
گذاری
سرمایه
صندوق
بالغیبرهای
خالصیدارای
دهدراست.
ال رسی
هاییارد ری
هزار میل
1,157
ارزشبه مبلغ
کلریال
میلیارد
ریال رسید .بیشترین افزایش ریالی در ارزش خالص داراییها مربوط به صندوقهای قابلمعامله بوده که با  7درصد رشد ،تقریب ًا معادل  76هزار میلیارد ریال به
مبلغی بالغ بر  1,157هزار میلیارد ریال رسیدهاست.
نمودار  :1تغییر ارزش خالص داراییهای صندوقها به تفکیک نوع صندوق (میلیارد ریال)

منودار  .۱تغییر ارزش خالص داراییهای صندوقها به تفکیک نوع صندوق (میلیارد ریال)

تا ابتدای خردادماه 1401

تا ابتدای خردادماه 1401

250,000

300,000

251,518

250,000

194,472

200,000

200,000

137,710

100,000

74,916
37,569

150,000
50,000

18,199

-

)(16,876

76,068

کل صندوقها

قابل معامله

بازارگردانی

71,870
مختلط

کل صندوقها
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قابل معامله
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سهامی

100,000

با درآمد ثابت

)(50,000

50,000

38,475

بازارگردانی

150,000

985

7,074

مختلط

سهامی

با درآمد ثابت

0

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

نمودار  ,2روند تغییرات کل ارزش خالص داراییهای همه صندوقهای سرمایهگذاری را در طول اردیبهشتماه  1401بر حسب میلیارد ریال نشان
میدهد .نتایج نشاندهنده تغییرات مثبت در میزان کل ارزش خالص داراییهای همه صندوقهای سرمایهگذاری است.

عملکردرا در طول اردیبهشتماه  1401بر حسب میلیارد ریال نشان
سرمایهگذاری
نمودار  ,2روند تغییرات کل ارزش خالص داراییهای همه صندوقهای
گزارش

سرمایهگذاری است.
صندوقهای
تمامیهمه
هایهای
دارایی
خالص
میدهد .نتایج نشاندهنده تغییرات مثبت در میزان
میلیارد ریال)
صندوقها (
دارایی
ارزشخالص
کلارزش
نمودار .2
نمودار  ،2روند تغییرات کل ارزش خالص داراییهای همه صندوقهای سرمایهگذاری را در طول اردیبهشتماه  1401بر حسب میلیارد ریال نشان میدهد.
نتایج نشاندهنده تغییرات مثبت در میزان کل ارزش خالص داراییهای همه صندوقهای سرمایهگذاری است.

تا ابتدای خردادماه 1401

5,800,000
تا ابتدای خردادماه 1401

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

تا ابتدای خردادماه 5,700,000 1401

منودار  .2ارزش خالص داراییهای متامی صندوقها (میلیارد ریال)

5,600,000
300,000

5,800,000

251,518

250,000
5,500,000

5,700,000

200,000
5,400,000

5,600,000

137,710

5,500,000
100,000

5,200,000
50,000

74,916

5,400,000

37,569

5,100,000
-

18,199

5,300,000

)(16,876
کل صندوقها

150,000

5,300,000

قابل معامله

مختلط

بازارگردانی

)(50,000
5,000,000
با درآمد ثابت

سهامی

5,200,000

4,900,000

5,100,000
3,990,000
4,800,000
3,940,000
4,040,000

1401/02/31

1401/02/30

1401/02/29

1401/02/28

1401/02/27

1401/02/26

1401/02/25

1401/02/24

1401/02/31

1401/02/30

1401/02/29

1401/02/28

1401/02/27

1401/02/26

1401/02/23

1401/02/22

1401/02/21

1401/02/20

1401/02/19

1401/02/18

1401/02/17

1401/02/16

1401/02/15

1401/02/14

1401/02/13

1401/02/12

1401/02/11

1401/02/10

1401/02/09

1401/02/08

1401/02/07

1401/02/06

1401/02/05

1401/02/04

1401/02/03

1401/02/02

1401/02/25

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

4,900,000
4,800,000

1401/02/01

1401/02/24

1401/02/23

1401/02/22

1401/02/21

1401/02/20

1401/02/19

1401/02/18

1401/02/17

1401/02/16

1401/02/15

1401/02/14

1401/02/13

1401/02/12

1401/02/11

1401/02/10

1401/02/09

1401/02/08

1401/02/07

1401/02/06

1401/02/05

1401/02/04

1401/02/03

1401/02/02

1401/02/01

5,000,000

صندوقهای سرمایهگذاری مجموعاً  24درصد از منابع مالی خود را در سهام 43 ,درصد را در اوراق مشارکت 30 ,درصد را در سپردههای بانکی و وجه
گذاری
سرمایهه
مش��ارکت،ت
اوراق تحت مدیری
ییهای
ترکیب
خود .رادردرنمودار 3
کردهاند
سرمایازهگذار
دارا ًایی
گذاریسایر
درصده را در
های 3
صندوقحدود
نقد و
دادهنقد و
نشانوجه
بانکی و
های
ی سپرد
صندوقراهادر
 30درصد
دارادر
درصد را
س��هام43,،
منابعیمالی
24ها,درصد
مجموع
س��رمای
درصد را در سایر داراییها ،سرمایهگذاری کردهاند .در نمودار  ،3ترکیب داراییهای تحت مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری نشان داد ه شده است.
حدود 3
است.
شده

صندوقهای سرمایهگذاری مجموعاً  24درصد از منابع مالی خود را در سهام 43 ,درصد را در اوراق مشارکت 30 ,درصد را در سپردههای بانکی و وجه
درصد)
گذاری (
سرمایه
هایهای
صندوق
مدیریت
های تحت
دارایی
منودار .3نمودار ۳
(درصد)
گذاری
رسمایه
صندوق
مدیریت
تحت
ترکیبهای
ترکیب.دارایی

1401
ابتدایخرداد
تاتاابتدای
1401
ماهماه
خرداد

نقد و حدود  3درصد را در سایر داراییها ,سرمایهگذاری کردهاند .در نمودار  ,3ترکیب داراییهای تحت مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری نشان داده
شده است.
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بازارگردانی
سایر دارایی ها ()%

4۳
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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 «یکم کارگزاری بانک کشاورزی» بیشترین بازدهی را کسب کرده است .بازدهی این صندوق در اردیبهشتماه
 1401برابر با  3درصد و بازدهی یک سال گذشته آن برابر با  20درصد بوده است.
جدول :1پربازدهترین صندوقهای با درآمد ثابت
ردیف

نامصندوق

بازدهاردیبهشت(درصد)

بازدهسالمنتهیبه 31اردیبهشت(درصد)

1

یکمکارگزاریبانککشاورزی

3

20

2

ارزش کاوان ایرانیان

2/8

*

3

مشترکگنجینهالماسپایدار

2/7

23/9

از بین صندوقهای س��هامی ،صندوق «فیروزه موفقیت» با رشد  9/6درصدی ،بهترینجایگاه را در این گروه کسب کرده و بازدهی یک سال گذشته آن برابر
با  53/8درصد بوده است.
جدول :2پربازدهترین صندوقهای سهامی
ردیف

نام صندوق

بازده اردیبهشت (درصد)

بازده سال منتهی به 31اردیبهشت (درصد)

1

فیروزهموفقیت

9/6

53/8

2

مشرتکگنجینهارمغاناملاس

9/4

72/5

3

مشرتکعقیق

8/7

36

در اردیبهش��تماه  ،1401صندوق مختلط «یکم نیکوکاری آگاه» با بازدهی  8/6درصدی ،برترین صندوق مختلط بوده و بازدهی یکس��ال گذشته آن برابر
با  47/9درصد میباشد.
جدول :3پربازدهترین صندوقهای مختلط
ردیف

نام صندوق

بازده اردیبهشت (درصد)

بازده سال منتهی به 31اردیبهشت (درصد)

1

یکم نیکوکاری آگاه

8/6

47/9

2

زیتون مناد پایا

7/7

*

3

مشرتکسپهرآتی

6/2

28/3

از بین صندوقهای قابلمعامله در بورس نیز صندوق «ثروت هامرز» با  9/5درصد ،بیشترین بازدهی را بهدست آورده است.
جدول :4پربازدهترین صندوقهای قابلمعامله در بورس
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ردیف

نام صندوق

بازده اردیبهشت (درصد)

بازده سال منتهی به 31اردیبهشت (درصد)

1

ثروت هامرز

9/5

*

2

بذرامیدآفرین

8/8

31/4

3

فراز داریک

8/6

58/7

ارديبهشت و خرداد 1401
شمـارههاي 202 - 203

در بخش بعدی ,میانگین بازده صندوقهای سهامی با بازده شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس طی اردیبهشتماه  1401مقایسه شده است .در

گزارش عملکرد

این مقایسه ,عملکرد صندوقهای سهامی از عملکرد شاخص بورس و فرابورس جا ماند و رشد کمتری نسبت به آنها داشت.

در بخش بعدی ,میانگین بازده صندوقهای سهامی با بازده شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس طی اردیبهشتماه  1401مقایسه شده است .در

داشت.
نسبت به آنها
کلکمتری
شاخصرشد
بورسجاو ماند و
فرابورس
بورس و
شاخص
هایعملکرد
سهامی از
صندوق
عملکرد
مقایسه,
این
ماه  1401مقایسه شده است .در این
اردیبهشت
فرابورس طی
ص کل
بازده شاخ
سهامی با
هایصندوق
بازده
میانگین
بعدی،
در بخش
مقایسه ،عملکرد صندوقهای سهامی از عملکرد شاخص بورس و فرابورسجا ماند و رشد کمتری نسبت به آنها داشت.

فرابورس(درصد)(درصد)
بازدهوبورس و فرابورس
سهامی با
صندوق
مقایسه
منودار .4نمودار
بورس
هایبا بازده
سهامی
بازدههای
صندوق
مقایسه.4بازده

خردادماه 1401
ابتدایماه 1401
تا ابتدایتا خرداد

نمودار  .4مقایسه بازده صندوقهای سهامی با بازده بورس و فرابورس (درصد)

تا ابتدای خردادماه 1401
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قابل معامله
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1/0%

میانگین بازده صندوق های سهامی

0/5%

وضعیت ورود و خروج نقدینگی در صندوقهای سرمایهگذاری

0/0%
طی اردیبهشتماه  ,1401ورود پول به کل صندوقها (بهواسطه صدور واحدهای سرمایهگذاری) حدود  754هزار میلیارد ریال و خروج پول از آنها

های
صندوق
نقدینگی
خروج
ابطالورود و
وضعیت
سرمایهگذاری
هایهای
صندوق
بازده به کل
میانگینسرمایه
بورساست .بنابراین ,خالص ورود
گذاریبوده
بازدهال
سرماییهارد ری
هزار میل
589
ی)درتقریباً
فرابورسگذار
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واحدهای
(بهواسطه
سهامی
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آنها
از
پول
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و
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میلیارد
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754
حدود
گذاری)
ه
سرمای
واحدهای
صدور
واسطه
ه
(ب
ها
ق
صندو
کل
به
پول
ورود
،1401
ماه
ت
اردیبهش
طی
معادل  165هزار میلیارد ریال بوده است .بیشترین خالص ورود پول به صندوقهای سرمایهگذاری حدود  91هزار میلیارد ریال مربوط به صندوقهای با
ابطال واحدهای سرمایهگذاری) تقریب ًا  589هزار میلیارد ریال بوده است .بنابراین ،خالص ورود سرمایه به کل صندوقهای سرمایهگذاری معادل  165هزار
گذاری
صندویقه
سرما
صندوقی
صندوقها
بیشترینی
خالصنگ
است.نقدی
خروج
ورود و
درآمدت
وضعی
نمودار زیر,
سهامی
های
مربوط به
ریال
گذاریهزار
حدود 3
گذاری
سرمایه
بههای
خالص از
خروجدرپول
بیشترین
میلیاردثابت و
بیشترین
است.ثابت و
بودهدرآمد
های با
صندوق
صندوقبه
ریال مربوط
میلیارد
میلیاردهزار
حدود 91
سرمایه
های
ورود پول
ریال بوده
وروددهد.
نمودارنشان
اردیبهشتماه
هایطی
گذاری
واحدهایبهسرمایه
ابطال
صدور یا
گذاری به
سرمایهاز آنها را
صندوقها
پول به
ورود
پول به
است.
سهامی
ریال مربوط
میلیارد
هزار
حدودها3
های
خروج
خالص
صندوازقآنهاها
خروجکلپول
زیر،رمییال و
1401یلیارد
هزار م
حدودبوده754
گذاری)
صندویقه
سرما
واحدهای
صدور
واسطه
واسطه(به
صندوق
خروجپولپولبه کل
صندووقورود
پول از,1401
اردیبهشتکلماه
طی
و خروج پول از آنها را بهواسطه صدور یا ابطال واحدهای سرمایهگذاری طی اردیبهشتماه  1401نشان میدهد.

(بهواسطه ابطال واحدهای سرمایهگذاری) تقریباً  589هزار میلیارد ریال بوده است .بنابراین ,خالص ورود سرمایه به کل صندوقهای سرمایهگذاری
(میلیارد ریال)
گذاریهگذاری
سرمایهرسمای
صندوقهای
درنقد در
جریان
خروجخروج
ایوورود و
منودارایمیله
منودار .5
(میلیارد ریال)
صندوقهای
وجه نقد
ورود
نمودار میله
نمودار .۵

ابتدای1401
خردادماه
خردادماه 1401
تا ابتدای تا

754,029
754،029

800,030با
معادل  165هزار میلیارد ریال بوده است .بیشترین خالص ورود پول به صندوقهای سرمایهگذاری حدود  91هزار میلیارد ریال مربوط به صندوقهای
589,024

622,989

درآمد ثابت و بیشترین خالص خروج پول از صندوقهای سرمایهگذاری حدود  3هزار میلیارد ریال مربوط به صندوقهای سهامی بوده است .نمودار زیر,
532,245

ورود پول به کل صندوقها و خروج پول از آنها را بهواسطه صدور یا ابطال واحدهای سرمایهگذاری طی اردیبهشتماه  1401نشان میدهد.
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میلیارد ریال

500,030

تا ابتدای خردادماه 1401

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

400,030
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خروج وجه نقد
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قابلمعامله
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30
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بـازار ســرمـایـه ایـران

300,030
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3

200,030

میلیارد ریال

کل صندوق ها
کل صندوقها

700,030

گزارش عملکرد

در خردادماه
سرمایه
صندوق
هاییهای
دارای
ترکیب و
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در خرداد
هایگذاری
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ال رسید.
ارد ری
هزار میلی
5,779
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ریالبه مبلغی
افزایش
هزارریال
74لیارد
هزار می
1401با 74
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1401
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ارزش خالص
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هزار
5,779
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میلیارد
تقریب ًا با
خرداد
گذاری در
سرمای
صندوهاقیهای
های
دارای
کلارزش
کل
مبلغییده
بهریال رس
ریالارد
هزار میلی
هزار3,584
بالغ بر
رشد ،به مبلغ
ارد ریال
هزار میلی
حدود
بودهقکه با
درآمدبهثابت
های
مربوط به
داراییها
خالص
بیشترین ارزش
افزایش ریالی در
میلیارد
حدودی58
درصد
1/658
که با
رشد,بوده
درصدثابت
های/6با1درآمد
صندو
ها بامربوط
صندوقی
خالص دارای
ارزش
ریالی در
افزایش
رسید.

است.بر  3,584هزار میلیارد ریال رسیدهاست.
بالغ

نمودار  :1تغییر ارزش خالص داراییهای صندوقها به تفکیک نوع صندوق (میلیارد ریال)

تا ابتدای تیرماه 1401

تا ابتدای تريماه 1401

منودار  .۱تغییر ارزش خالص داراییهای صندوقها به تفکیک نوع صندوق (میلیارد ریال)
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300,000

73,612

251,518
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70000

200,000

57,899
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50000
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قابل معامله

بازارگردانی

60000
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با درآمد ثابت

30000
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20000
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10000

()5,326

0

()771

-10000

()14,558
کل صندوقها

قابل معامله

بازارگردانی

مختلط

سهامی

-20000
با درآمد ثابت

نمودار  ,2روند تغییرات کل ارزش خالص داراییهای تمام صندوقهای سرمایهگذاری را در طول خردادماه  1401بر حسب میلیارد ریال نشان میدهد .نتایج
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میزان کل ارزش خالص داراییهای همه صندوقهای سرمایهگذاری است.
هايمثبت
تغییرات
در202
- 203
نشاندهندهشمـاره
نمودار  .2ارزش خالص داراییهای تمامی صندوقها (میلیارد ریال)

تا ابتدای تیرماه 1401

عملکرد طول خردادماه  1401بر حسب میلیارد ریال نشان میدهد .نتایج
گزارشگذاری را در
نمودار  ,2روند تغییرات کل ارزش خالص داراییهای تمام صندوقهای سرمایه
نشاندهنده تغییرات مثبت در میزان کل ارزش خالص داراییهای همه صندوقهای سرمایهگذاری است.

نمودار  ،2روند تغییرات کل ارزش خالص داراییهای تمام صندوقهای س��رمایهگذاری را در طول خردادماه  1401بر حس��ب میلیارد ریال نشان میدهد.
نتایج نشاندهنده تغییرات مثبت در میزان کل ارزش خالص داراییهای همه صندوقهای سرمایهگذاری است.
تا ابتدای تیرماه 1401

ریال))
میلیارد ریال
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صندوقهای سرمایهگذاری مجموع ًا  22درصد از منابع مالی خود را در سهام 42 ,درصد را در اوراق مشارکت 33 ,درصد را در سپردههای بانکی و وجه نقد و
حدود  3درصد را در سایر داراییهاً ,سرمایهگذاری کردهاند .در نمودار  ,3درصد ترکیب داراییهای تحت مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری نشان داده شده

صندوقهای سرمایهگذاری مجموعا  22درصد از منابع مالی خود را در سهام 42 ،درصد را در اوراق مشارکت 33 ،درصد را در سپردههای بانکی و وجه نقد و حدود
است.درصد را در سایر داراییها ،سرمایهگذاری کردهاند .در نمودار  ،3درصد ترکیب 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 بیشترین بازدهی در هر گروه از صندوقهای با درآمد ثابت ،سهامی ،مختلط و قابلمعامله در بورس ارائه
ش��ده اس��ت .از بین صندوقهای با درآمد ثابت ،صندوق «اتحاد آرمان اقتصاد» بیشترین بازدهی را کسب کرده اس��ت .بازدهی این صندوق در خردادماه
 1401برابر با  2درصد بوده است.
جدول :1پربازدهترین صندوقهای با درآمد ثابت
ردیف

نامصندوق

بازده خرداد (درصد)

بازده سال منتهی به 31خرداد (درصد)

1

اتحادآرماناقتصاد

2

*

2

اندوختهتوسعهصادراتآرمانی

1/8

19/3

3

مشترکآسمانسهند

1/7

*

از بین صندوقهای سهامی ،صندوق «آوای سهام کیان» با منفی  0/1درصد بازدهی کمترین افت را در خردادماه  1401داشته است.
جدول :2پربازدهترین صندوقهای سهامی
ردیف

نام صندوق

بازده خرداد (درصد)

بازده سال منتهی به 31خرداد (درصد)

1

آوای سهام کیان

-0/1

37/2

2

مشرتک یکم آبان

-0/7

40/2

3

مشرتکماناالگوریتم

-0/8

27/2

در خردادم��اه  ،1401صندوق مختلط-نیکوکاری «تعالی دانش مالی اس�لامی» با بازدهی  3/4درصدی ،برترین صندوق مختل��ط بوده و تنها  3ماه از آغاز
فعالیت این صندوق گذشته است.
جدول :3پربازدهترین صندوقهای مختلط
ردیف

نام صندوق

بازده خرداد (درصد)

بازده سال منتهی به 31خرداد (درصد)

1

تعالی دانش مالی اسالمی

3/4

*

2

کیمیای کاردان

0/8

28/2

3

گنبدمینایدماوند

0/5

*

از بین صندوقهای قابلمعامله در بورس ،صندوق «با درآمد ثابت آریا» با  5/8درصد ،بیش��ترین بازدهی را بهدست آورده است .همچنین ،از زمان آغاز بهکار
این صندوق یک سال نگذشته است.
جدول :4پربازدهترین صندوقهای قابلمعامله در بورس
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ردیف

نام صندوق

بازده خرداد (درصد)

بازده سال منتهی به 31خرداد (درصد)

1

با درآمد ثابت آریا

5/8

*

2

سپهرخربگاننفت

2/2

20/4

3

پارندپایدارسپهر

2/0

26/3
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در بخش بعدی ,میانگین بازده صندوقهای سهامی با بازده شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس طی خردادماه  1401مقایسه شده است .در این مقایسه,

عملکرد
است.
گزارشتر بوده
عملکرد صندوقهای سهامی از عملکرد شاخص کل بورس و فرابورس ضعیف

در بخش بعدی ،میانگین بازده صندوقهای س��هامی با بازده ش��اخص کل بورس و ش��اخص کل فرابورس طی خردادماه  1401مقایسه شده است .در این
مقایسه ،عملکرد صندوقهای سهامی از عملکرد شاخص کل بورس و فرابورس ضعیفتر بوده است.
تا ابتدای تیرماه 1401
نمودار  .4مقایسه بازده صندوقهای سهامی با بازده بورس و فرابورس (درصد)
تا ابتدای تريماه 1401

منودار .4مقایسه بازده صندوقهای سهامی با بازده بورس و فرابورس(درصد)
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1401
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ورود 6
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و خروج پول از آنها را بهواسطه صدور یا ابطال واحدهای سرمایهگذاری طی خردادماه  1401نشان میدهد.
تا ابتدای تريماه1401

منودار  .5منودار میلهای ورود و خروج جریان نقد در صندوقهای رسمایهگذاری (میلیارد ریال)

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

تا ابتدای تیرماه 1401

554,377

609,155

650,286

754,796

800,000
700,000

600,000

400,000
300,000

25,240

37,504

1,017

613

خروج وجه نقد

با درآمد ثابت
با درآمد ثابت

مختلط
مختلط

12,321

57,332

100,996

200,000
6,528

کل صندوق ها
کل صندوقها

بازارگردانی
بازارگردانی

قابل معامله
قابلمعامله

میلیارد ریال

500,000

سهامی
سهامی

100,000

0

ورود وجه نقد

نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران

61

گزارش عملکرد

از نظر ارزشیابی و تقویم الهی ،یک شب از لیالی قدر ربرت از هزارماه است؛

قدر شباهی قدر را بدانیم.
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مع
رهبر ظم انقالب اسالمي (مدظله العالی)

گزارش عملکرد

نـخـســـتـیـن رســانـه
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خالصه عملکرد بورس
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خالصه عملکرد بورس
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آشنایی با اساتید مالی كشور

عضو هيئت علمي دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با ماهنامه «بورس» مطرح كرد

«مدیریت مصرف» ،معطوف به تخصیص بهینه آن است
ماهنامه بورس

هیئت تحریریه

مریم دولو از اساتید دانشگاه شهید بهشتی است که تحصیالت کارشناسی ارشد و دکترای خود را نیز در رشته «مدیریت مالی»

ت دادهپردازی (دادههای مالی) ،شرکت
از همین دانشگاه گذرانده اس��ت .این استاد حوزه مالی که تجربه فعالیت در بانک ،شرک 

سرمایهگذاری ،شرکت بورس اوراق بهادار تهران و سازمان بورس و اوراق بهادار را دارد ،در حال حاضر در دفتر برنامهریزی و ارزیابی دانشگاه
شهید بهشتی مشغول است.

وی بحثهای «آگاهی نس��بت به اصول و مبانی بازار» و «تجهیز شدن به تکنیکها و فنونجدید» را ازجمله موضوعات مهم در حوزه مالی

میداند و معتقد اس��ت که با توجه به ش��رایط اقتصادی حاکم بر کش��ور ،بحث «مدیریت درآمد و هزینه در خانوارها» اهمیت باالیی دارد،
مشروح گفتگوی ماهنامه «بورس» با دکتر دولو را در ادامه خواهید خواند.
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آشنایی با اساتید مالی كشور
پیش از هر چیزی ،لطفا ً از مس��یر تحصیلی
خود از ابتدا تاکنون برایمان بگویید.
تحصیالت کارشناس��ی را در رشته «مدیریت
بیمه» از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد و دکترا
را در رشته «مدیریت مالی» دانشگاه شهید بهشتی
گذراندهام.
در طول دوران تحصیل کارشناسی ،کارشناسی
ارش��د و دکتری از نفرات برتر دانش��کده بودم ،به
طوریکه مقطع دکتری نیز از دانش��گاه پذیرش
بدون آزمون (استعداد درخشان) گرفتم.
در همی��ن ب��اب ،بفرمایید که چ��ه عامل یا
عوامل��ی موجب ش��د ک��ه تحصی��ل در حوزه
«مال��ی» را ب��رای تحصی�لات تکمیل��ی خود
انتخاب کنید؟
واقعیت این است که از آنجاکه در رشته مدیریت
بیمه تحصیل کرده بودم ،مایل به ادامه تحصیل در
همین رش��ته بودم ،اما در آن زمان این رشته فاقد
دوره کارشناسی ارشد بود و دانشآموختگان رشته
مدیریت بیمه ،تحصیالت کارشناسی ارشد خود را
در رشته مدیریت بازرگانی میگذراندند و سپس
پایاننام ه خود را در حوز ه بیمه کار میکردند ،اما
به این مسیر تمایلی نداشتم.
آن دوران ،از اولین سالهایی بود که رشته مدیریت
مالی در کنکور بهعنوان یک رشت ه مستقل پذیرش
میشد و ازآنجاکه به مفاهیم و محتوای این درس
عالقهمند ب��ودم ،در کنکور مالی ش��رکت کردم و
پذیرفته ش��دم .میتوان گفت آنچه مرا به س��مت
تحصیل در این زمینه سوق داد ،عالقهای بود که
به مباحث مالی داشتم .اگر چنین فرصتی فراهم
نمیشد ،سراغ رشته حسابداری میرفتم.
از س��الهای تدریس خود برایمان بگویید.
در حال حاضر ،در دانشگاه شهید بهشتی چه
دروسی را تدریس میکنید؟
درابتدایتحصیلدرمقطعدکتری،دردانشگاه
صنعتی مالک اش��تر به تدریس پرداختم که تجربه
بسیار با ارزش��ی بود .در ادامه همزمان در دانشگاه
شهیدبهشتیدعوتبههمکاریشدمواینگونهشد
که تدریس بنده در این دانشگاه ،از زمان دانشجویی
آغاز شد و تا زمانی که عضو هیئت علمی آن شدم نیز

ادامه پیدا کرد ،در شهریورماه سال ،1391از مقطع
دکتری دانشگاه شهید بهشتی فارغالتحصیل شدم
و مهرماه همان سال ،بهعنوان عضو هیئت علمی در
این دانشگاه شروع به کار کردم.
درب��اره محوری��ت کل��ی مق��االت و کتب خود
بفرمایید.
حوزه «قیمتگذاری داراییها» ،از اولویتهای
مطالعاتیاماستبهطوریکهپایاننامهکارشناسی
ارش��د و دکتری خود را در این حوزه کار کردهام .در
کمی نیز بهعنوان یکی از
عین حال در حوزه مالی ّ
حوزههای عالقهمندی ،پژوهشهایی دارم.
بدون شک فعالیت در حوزه تألیف فارغ از حیطه
موردبررس��ی ،نیازمند وجود پیشزمینههای الزم
در ای��ن خصوص اس��ت که این مه��م نیز حاصل
مطالعات گسترده و عمیق و البته تجربیات مرتبط
است .فع ً
ال برنامهای برای تألیف ندارم.
چراکه در این مورد ،اعتق��ادم بر این بوده که الزم
اس��ت فرآیند مطالعات و یافتههای ي��ک فرد ،به
جایی برس��د که خروجی آن بتوان��د در قالب یک
کتاب تألیفی بگنجد.
در حوزه ترجمه دستنوشتههایی دارم که به دلیل
محدودیت زمانی تاکنونجمعبندی نکردم.
از سوابق اجرایی خود در این حوزه بفرمایید.
ت دادهپردازی
تجربه فعالیت در بانک ،ش��رک 
ش��رکت سرمایهگذاری ،شرکت

(دادههای مالی)،
بورس اوراق بهادار تهران و س��ازمان بورس و اوراق
به��ادار را دارم .پ��س از عضوی��ت در هیئت علمی
دانش��گاه ،در زمین��ه مش��اوره ب��ه ش��رکتهای
س��رمایهگذاری فعالیت میکنم .در فعالیتهای
دانش��گاهی نیز تقریب�� ًا دو س��ال بع��د از ورود به
دانش��گاه ،معاونت آموزشی دانش��کده را بر عهده
گرفتم و دو سال و نیم پسازآن ،رئیس اداره استعداد
درخشان دانش��گاه ش��دم .در حال حاضر نیز ،در
دفتر برنامهریزی و ارزیابی دانشگاه شهید بهشتی
مشغول خدمت هستم.

حوزه«قیمتگذاریداراییها»،
از اولویته��ای مطالعات��یام
اس��ت ب��ه طوریک��ه پایاننامه
کارشناسیارشدودکتریخود
را در ای��ن حوزه کار ک��ردهام .در
عین حال در ح��وزه مالی ک ّمی
نیز بهعنوان یک��ی از حوزههای
عالقهمندی،پژوهشهاییدارم.

دراینب��اره چ��ه توصیهای به دانش��جویان
مالی دارید؟
در بحث بازارهای مال��ی ،دو موضوع بیش از
نـخـســـتـیـن رســانـه
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آشنایی با اساتید مالی كشور

اگرچه بس��یاری از تحلیلگران
معتقدند که آنچ��ه در بازارهای
مالیعملیاتیمیشودبامبانیو
اصولمالیمتفاوتاست،امابه
عقیده من در بسیاری از موارد،
مشکلاصلیتحلیلویاتفسیر
نادرستی است که از این اصول
در بازار رایج شده است.
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بقیه موضوعات ض��رورت دارد و میتوان گفت که
نسبت به سایر موارد در اولویت هستند .مورد اول
«آگاهی نس��بت به اص��ول و مبانی بازار» اس��ت،
اگرچه بسیاری از تحلیلگران معتقدند که آنچه در
بازارهای مالی عملیاتی میشود با مبانی و اصول
مالی متفاوت است ،اما به عقیده من در بسیاری
از موارد ،مشکل اصلی تحلیل و یا تفسیر نادرستی
اس��ت که از این اصول در بازار رایج ش��ده است.
ش��کی نیس��ت ک��ه ه��ر ب��ازاری متناس��ب ب��ا
ویژگیهایش ،به مدلها و مبانی مختص به خود
نیاز دارد ،اما باید این موضوع را نیز در نظر داشت
که ب��رای توس��ع ه این مدله��ا الج��رم مجبور به
اس��تفاده از مبانی آنها هستیم ،درواقع به همین
دلیل اس��ت که اش��راف بر اصول و مبانی بازار را
بس��یار ضروری و البته اثرگذار میدانم .مورد دوم
موضوع «تجهیز شدن به تکنیکها و فنونجدید»
است .برای مثال ،در حال حاضر به کمک بسیاری
کمی ،امکان رصد معامالت و طراحی
از روشهای ّ
استراتژیهایی فراهم شده اس��ت که میتوانیم
بهواسطه آنها بر بازار غلبه کنیم.
در ح��وزه علم مالی ،چه توصیهای به عموم
مردمجامعه دارید؟
در بح��ث س��رمایهگذاری در ب��ازار س��رمایه،
توصیهای که همواره به مردم میشود این است که
افرادیکهدراینزمینهاطالعاتکافیندارندتاحد
امکان ،مستقیم ًا و بدون مشورت افراد حرفهای وارد
بازار نشوند ،همچنین افراد مایل به سرمایهگذاری
در این بازار ،از منابعی استفاده کنند که مربوط به
تأمین مخارج روزانه آنها نباشد ،منظور استفاده از
وجوه مازادی اس��ت که صرف ًاجهت تنوع دادن به
سبد درآمدیشان به کار گرفته میشوند.
با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور ،بحث
«مدیری��ت درآم��د و هزین��ه در خانوارها» اهمیت
باالیی دارد .در این رابطه ،واضح است که ممکن
اس��ت بس��یاری از مردم جامعه ،در سمت منابع
درآمدیش��ان ق��درت عم��ل باالیی جه��ت تنوع
بخشیدن و یا دستیابی به سطوح درآمدی بیشتر
نداش��ته باش��ند ،اما در رابطه با مدیریت هزینه،
ش��اید بهتر باش��د که در باب «فرهن��گ مصرف»
تجدید نظر داشته باشیم .الزم است هر خانواری،

متناسب با میزان درآمدش بر فرهنگ مصرف خود
متمرکز ش��ود و در م��واردی آن را تغییر دهد .الزم
ت لزوم ًا به معنی کاهش
اس��ت اضافه کنم مدیری 
نبوده و عم ً
ال معطوف به تخصیص بهینه آن است.
یادگیری این موارد در شرایط کنونی برای بسیاری
از افراد مفید خواهد بود .در نظر داش��ته باش��ید
اگرچه هیچک��س در تصمیمگیریهایش منتظر
نمیماند تا بفهمد که اصول به او چه میگویند ،اما
هم ه افراد بهنوعی در حال استفاده از این اصول
هستند ،حال ممکن است میزان استفاده از آنها
در یک خانوار کمتر و در دیگری بیشتر باشد.
به دانش��جوهای تازهوارد به عرصه تحصیل
در حوزه مالی چه توصیهای دارید؟
یکی از موضوعهایی ک��ه در اکثر مواقع بین
دانش��جویان ش��اهد هستم ،این اس��ت که برای
دس��تیابی به درآمدهای ب��اال و در اصطالح برای
اینکه میخواهند راه صدس��اله را یکش��به طی
کنند ،ب��ه یکباره تم��ام داراییش��ان را وارد بازار
میکنند و زمانی که متضرر میشوند نیز مأیوسانه
از بازار خارج میش��وند ،حالآنکه نباید بهنوعی
مقهور فرهنگی ش��د که دور هم مینش��ینند و از
میزان سود اکتس��ابی خود میگویند .همچنین
یادگیری مبانی اقتصادی به پش��توانه بسیاری از
مفاهیم مالی ،میتواند برای طراحی اس��تراتژی
سرمایهگذاری سودآور ،مفید و راهگشا باشد.
اگر حرف ناگفتهای دارید بهعنوان س��خن
پایانی ،میتوانی��د با مخاطبه��ای ماهنامه
مطرح بفرمایید...
در رابطه با سبک مصاحبههای انجامشده در
این قس��مت از مطالب ماهنامه بورس ،به عقیده
بنده ،بازار س��رمایه از مالحظ��ات مدیریتی جدا
نیس��ت و به همی��ن دلیل ش��اید بهتر باش��د که
تجربیات عملیاتی افراد فعال در بازار را با مخاطبان
ماهنام��ه به اش��تراک بگذاریم .درواق��ع من فکر
میکنمباتوجهبهاینموضوعکهمخاطبانمالزوم ًا
عامه مردم نیستند و ممکن است از سرمایهگذاران
ی��ا مدیران فعال در ای��ن بازار نیز باش��ند ،در این
خصوص انجام مصاحبههای تخصصیتر میتواند
به افراد مذکور بیشتر کمک کند.

چهرههاي بازار سرمايه
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معرفی معاونت «توسعه و راهبرد» شرکت بورس اوراق بهادار تهران

معاونت«توسعهوراهبردشرکتبورساوراقبهادارتهران»،بازوی«پژوهشی»«،تحقیقاتی»
و«توسعهای»اینشرکتوبازارسرمایهبهشمارمیرود.ازجملهاهدافاینمعاونت«انجام
تحقیقاتوپژوهشهایمستمر»استکهدرحوزههایمهمیچون«ابزارهاینوینمالی»،
«ریزساختارهایبازار»و«سازوکارهایمعامالتی»صورتمیگیرد«.تدوینبرنامههای
راهبردی و توسعهای ش��رکت»« ،مدیریت پروژههای توسعهای تعریفشده در راستای
برنامههایتدوینش��ده»وهمچنین«اجراوپیادهسازیانواعفعالیتهایموردنیاز»و
«توسعهفرهنگسرمایهگذاریدرمیانآحادجامعه»ازدیگراهدافمعاونتتوسعهوراهبرد
شرکت بورس اوراق بهادار تهران است .اهداف فوقالذکر در بورس تهران ،در قالب سه
مدیریت«تحقیقوتوسعه»«،توسعهفرهنگسرمایهگذاری»و«برنامهریزیوراهبرد»دنبال
میشوندکهدرهمینباب،فعالیتهایمربوطبههرکدامازآنهادرادامهتشریحمیگردد.
.1مدیریتتحقیقوتوسعه
فعالیتهایمدیریتتحقیقوتوسعهش��رکتبورساوراقبهادارتهرانرامیتواندر
شومطالعه»«،بررسیهایکمیوآماری»وهمچنین«بررسیتطبیقی
سهمحور«پژوه 
قوانینومقرراتدرحوزهبازارسرمایهوتدوینوبازنگریمقررات،براساساینبررسیها»،
طبقهبندینمود.اهمفعالیتهایاینواحدبهشرحذیلاست:
ش و مطالعه
انجام پژوه 
بررسیومطالعهمستمرپیرامون«ابزارهاینوینمالی»دربازارهایمالیبینالمللی
و«امکانسنجی»بهرهگیریازآنهادربازارسرمایهایران؛
تحقیقوبررسیدرموردریزساختارهایبازار،شامل«دامنهنوسان»«،حجممبنا»،
«قیمتپایانی»«،توقفهایخودکار»و«فازهایمعامالتی»؛
بررس��ی و مطالعه «نهادهای مالی فعال در بازارهای س��رمایه» و «امکانسنجی»
راهاندازیوفعالیتآنهادربازارسرمایهایران؛
تحقیقوپژوهشدرموردانواعسازوکارهای«معامالتی»و«نظارتی»؛
آسیبشناس��یفعالیت«بازاره��ا»«،ابزارها»و«نهادهایمال��ی»وهمچنینارائه
راهکارهایمناسبدرراستایبهبودعملکردآنها؛
انجاممطالعاتتطبیقیدرمورد«محتوا»و«سازوکار»افشایاطالعاتبازاروناشران،
باهدفارتقایشفافیتدربورستهران؛
بررسی و مطالعه «شاخصهای مورد استفاده در بازارهای بینالمللی» و طراحی و
پیشنهاد«شاخصهایجدیدبرایبورستهران»؛
بررسی و مطالعه «بحرانهای مالی»« ،آثار بحرانهای مالی بر بازارهای سرمایه» و
«راهکارهایمدیریتاینبحرانها»؛
بررسیومطالعهپيرامونتأثیرات«متغیرهایاقتصادی»بر«بازارسرمایه»و«شاخص
کلبورساوراقبهادارتهران».
بررسیهایکمیو تحقیقاتآماری
«نظارت»برمحاسباتشاخصهایاصلیبورستهران؛
«بهروزرسانی»ترکیباوراقبهادارشاخصهایمنتخب؛
«تحقیقاتکمی»درحوزهاقتصادداخلیوجهانی؛
«طراحیالگویآماری»برمبنای«عواملاثرگذاربرارزشمعامالتبورستهران»و
«ارائهپیشبینی»براساسآن،بهمنظوربهرهگیریدرتدوینبودجهساالنهبورستهران؛
تدوین«گزارشفعالیتهیئتمدیرهبورستهرانبهمجمععمومیساالنه»؛
تهیه«گزارشهایآماریمربوطبهبازاراوراقبهادار».
بررسیتطبیقیقوانینومقرراتدرحوزهبازارسرمایهوتدوینوبازنگری
مقررات،براساساینبررسیها
.2مدیریتتوسعهفرهنگسرمایهگذاری
اهمفعالیتهایمدیریتتوسعهفرهنگسرمایهگذاریشرکتبورساوراقبهادارتهران
رامیتواندرقالبحوزههایزیرتشریحنمود.
برنامهریزی آموزشی
نیازسنجیآموزشیازمدیریتهایمختلفشرکتبورس؛
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نیازسنجیآموزشیازگروههایمختلفازجملهناشران،کارگزارانوسایرنهادهای
فعالدربازارسرمایه؛
هماهنگیبانهادهایآموزشیوفرهنگیازقبیلمدارس،دانشگاههاوفرهنگسراها
جهتبرگزاریدورههایآموزشی؛
انعقادتفاهمنامهآموزشیبادانشگاههاومؤسساتآموزشیدرراستایترویجفرهنگ
سرمایهگذاریدربازارسرمایه؛
تعیینسرفصلهایآموزشیبرایدورههایکاردانیوکارشناسیبورسدرسنوات
گذشتهودرصورتنیاز،بازنگریآنها.
تولیدمحتواهایآموزشی
تهیهوتدوینکتابهایآموزشیویژهکودکانوبزرگساالن؛
تهیهویدئوهایآموزشی؛
تهیهموشنهایآموزشی؛
تهیهبروشورهایآموزشی؛
تهیهپوسترهایآموزشی؛
تهیهمحتوایویدئوها،پادکستهاواینفوگرافیهایآموزشی.
برگزاری دورههای آموزشی بهصورت حضوری و مجازی توسط کارشناسان
آموزش،کارشناسانواحدهایمرتبطومدرسانخارجازشرکت
برگزاریدورههایآموزشیویژهناشران؛
برگزاریدورههایآموزشیویژهکارگزاران؛
برگزاریدورههایآموزشیویژهفعاالنبازارسرمایه؛
برگزاریدورههایآموزشیویژهعموممردم؛
برگزاریسمینارهایآموزشیدردانشگاههاوسایرنهادهایدرخواستکننده؛
برگزاریکارگاههایآموزشیبرایدانشجویانودانشآموزاندرنمایشگاههایبورس؛
برگزاریکارگاههایآموزشیبرایدانشجویانودانشآموزاندرقالببازدیدازبورس؛
برگزاریدورههایآموزشیباهمکاریصداوسیما؛
برگزاریدورههایآموزشیبرایکارکنانشرکت.
بررسیوگزینشپایاننامههاوطرحهایپژوهشیمرتبطبابازارسرمایه،
بهمنظورطرحدرشورایعلمیبورس،باهدفحمایتمالی
همکاریومشارکتدرکمیتهراهبریآموزشبازارسرمایه،باهدفارتقای
سطحکیفیدورههایآموزشیتخصصیبازارسرمایه
مدیریتکتابخانهبورس
برگزاری همایش و کنفرانس در راستای ارتقای سواد مالی
توزیع محتواهای آموزشی تهیه شده در فضای مجازی
.3مدیریتبرنامهریزیوراهبرد
مدیریتبرنامهریزیوراهبردشرکتبورساوراقبهادارتهران،اهدافیهمچون«تدوین
راهبردهای س��ازمان»« ،برنامهریزی» در خصوص پروژهها و برنامههای توس��عهای در
راستایراهبردهایتعیینشدهو«مدیریتپروژهدرسطحسازمانی»رادنبالمیکند.
اهمفعالیتهایاینواحدبهشرحذیلاست:
مدیریتپروژهسازمانی
ازجمله وظایف مدیریت برنامهریزی و راهبرد« ،مدیریت پروژه در س��طح سازمانی» در
شرکتبورساوراقبهادارتهراناست.فعالیتهایمربوطبهاینوظیفهرامیتواندر
بندهایزیرتشریحنمود.
«تعریف»و«ابالغ»پروژههاوبرنامههایتوس��عهایمدیریتهاوواحدهایمختلف
شرکت؛
«مانیتورینگ»و«کنترل»دورهایپروژهها؛
«تهیهگزارشهایمدیریتی»درخصوصوضعیتپروژههاوعملکردواحدها؛
توسعهروششناسی«مدیریتوکنترلپروژهدرشرکت»؛
توسعهوارتقایزیرساخت«فرآیندی»و«فناورانه»مدیریتپروژههادرشرکتازطریق

معرفی فعاالن بازار سرمایه
«تهیه»«،راهاندازی»و«بهرهبرداری»ازسامانهمدیریتپروژهسازمانی(.)EPM
مدیریتفرآیندهایشرکت
ازجمله وظایف بااهمیت و اصلی مدیریت برنامهری��زی و راهبرد ،مدیریت «فرآیندها و
جریانهای کاری مختلف» شرکت است که در این راس��تا ،درصدد انجام اقدامات زیر
میباشد.
«مؤثرسازی»«،خودکارسازی»و«یکپارچهسازی»فرآیندهاوجریانهایکاری؛
«تش��خیص گلوگاهها» و «بهینهس��ازی» فرآینده��ا وجریانه��ای کاری در
بخشهایمختلفشرکت؛
«مانیتورینگفرآیندها»وتهیهگزارشهایمدیریتیدراینخصوص.
مدیریت دانش
یکی دیگ��ر از اهداف مدیری��ت برنامهریزی و راهبرد در ش��رکت بورس اوراق

معرفی فعاالن بازار سرمایه

بهادار تهران ،استقرار فرآیند سیستماتیک «شناسایی»« ،مدیریت» و «تسهیم
س��رمایههای اطالعاتی» یا بهعبارتی دیگر «مدیریت دانش» در این ش��رکت
میباشد.
سایر وظایف
«طراحی»«،اندازهگیری»و«پایش»شاخصهایعملکردی؛
«نگهداری»و«ساماندهی»سیستممدیریتمستندات()DMSشرکت؛
تهیهوبهروزرسانی«سندراهبردیشرکت»؛
ارائه مطالعات موردی در راستای «اهداف کالن» و «راهبردهای اتخاذشده توسط
شرکت»؛
بسترسازیوآمادهسازیشرایطشرکتجهتاخذ«گواهینامههایمدیریتکیفیت
همچون EFQMو.»ISO
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آشنایی با تاالر بــــــــــــــــــ

بورس منطقهای زنجان ،از بیستم بهمنماه سال 1383فعالیت خود را آغاز کرده است .در ابتدا تنها  2کارگزاری مفید و بانک کشاورزی در این تاالر
استقرار داشته و به قبول سفارشات مش��تریان و انجام آنها میپرداختند ،اما تا انتهای سال ،1400تعداد کارگزاران فعال بورس با احتساب دفاتر
ل توجه به  100عدد رسیده است که از این تعداد 17 ،دفتر کارگزاری ،در
پذیرش و کارگزاران دارای مجوز معامالت برخط گروهی ،با افزایش��ی قاب 
شهرس��تانها مستقر میباشند .طی سال  1400بهمنظور آشنایی عموم مردم استان با بازار سرمایه،جمعا ً  4080نفر ساعت ،برنامه آموزشی در
بورس منطقهای زنجان بهصورت مجازی برگزار گردیده است.
ارزش معامالت تاالر بورس زنجان
در حال حاضر ،در بورس زنجان که با معامالت  7شرکت استانی آغاز به کار کرده بود ،تعداد  17شرکت استانی مورد معامله قرار میگیرد و تعداد 14
شرکت استانی دیگر نیز درصدد فراهم نمودن شرایط برای ورود به بازار سرمایه هستند که از این تعداد ،مدارک  2شرکت «سیمان خمسه» و «سرب
و رویجهانآرا» اخذ گردیده است .همچنین مراحل پذیرش شرکت «خالصسازان» نیز انجام گرفته و در آستانه عرضه اولیه در بورس ،قرار دارد.
در تاالر بورس زنجان ،ارزش معامالت انجامشده در سال  ،1399بالغ بر  157هزار و  192میلیارد ریال بوده است که این رقم در انتهای سال،1400
معادل  54هزار و  427میلیارد ريال ثبت شده است .بورس منطقهای زنجان ،در حال حاضر از نظر ارزش ریالی معامالت ،در بین بورسهای مناطق
و پس از کالنش��هرها ،بدون احتسابجمعیت درجایگاه هفتم کشوری قرار دارد .از آنجاکه با توجه به برآوردهای صورتگرفته ،بیش از  85درصد
جمعیت استان زنجان ،دارای کد معامالتی هستند ،این بورس منطقهای ،رتبه اول ارزش معامالت نسبت بهجمعیت را دارد(.آمار ذکرشده مربوط
به آخرین سرشماری صورتگرفته در استان زنجان است).
به دلیل ارتقایجایگاه تاالر منطقهای زنجان در بورس تهران و نیز رتبه باالی آن ،بهواسطه «دارا بودن ارزش معامالتی قابلمالحظه»« ،تعداد باالی
س��هامداران» و نیز «وجود ش��رکتهای بزرگ پذیرششده بورسی در اس��تان» ،وجود مرکزی جهت «س��اماندهی» و ایجاد «ساختار مناسب» برای
سرمایهگذاران داخلی و خارجی و اقتصاد استان زنجان ،ضرورت پیدا میکند.
شرکتهای بزرگ بورسی اس��تان زنجان شامل «توسعه معادن روی ایران»« ،کالس��یمین فرآوری مواد معدنی»« ،ایران ترانسفو»« ،پارس سوئیچ» و
«پتروشیمی زنجان» میباشند.
بازرسیهای صورتگرفته در بورس منطقهای زنجان
در بورس منطقهای زنجان،جهتجلوگیری از بهوجود آمدن خس��ارت برای مشتریان کارگزاری و رعایت دستورالعملهای اداری ،طی سال 1400
جمعا ً  35مورد بازرسی از اس��ناد کارگزاریها و  17مورد بازرسی از دفاتر کارگزاری،جهت صدور مجوز برای شروع فعالیت توسط همکاران صورت
گرفته است .همچنین از ابتدای افتتاح بورس منطقهای تا پایان سال ،1400جمعاًبالغ بر  1300مورد بازرسی فنی و بازدید از شرایط دفاتر کارگزاری،
درجهت رعایت دستورالعملهای اداری و فنی انجام شده است.
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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

حاکمیت داخلی و خارجی سازمان های مبتنی بر بالکچین
فروغ عابدی

یوسف محمودی

دانشجویدکتریمالیدانشگاهآزاداسالمی،واحدعلوموتحقیقات

دانشجویدکتریمالیدانشگاهآزاداسالمی،واحدعلوموتحقیقات

در این شماره از ماهنامه بورس ،مقاله سوم از مجموعه مقاالت «بیتکوین و فراتر از آن-رمزارزها ،بالکچینها و حاکمیتجهانی» ،با عنوان
«حاکمیت داخلی و خارجی سازمانهای مبتنی بر بالکچین» به قلم یینگ-یینگ هسیه ،1ژان فیلیپ ورگن 2و شا وانگ 3با ترجمه فروغ
عابدی و یوسف محمودی ،دانشجویان دکتری مالی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ارائه شده است.

مقدمه

اگرچه تغییراتی که در نتیجه اجرای راهحلهای کاربردی بالکچین

ن ادعا میکند که با تمرکززدایی در افتتاح حساب،
فناوری بالکچی 

حاصل میش��ود ،ارزش بررس��ی دارند ،اما ضروری اس��ت که درک

داخل و چه در خارج از س��ازمان ،میتواند ارزش ایجاد کند .از سال

اجرا میشوند ،داشته باشیم .به بیان ساده ،باید این سؤال پرسیده

تأیید ،اعتبارسنجی و ذخیرهسازی امن معامالت اقتصادی ،چه در
 ،2015بانکهای مرکزی در سراس��رجهان در حال بررسی امکان
ن هستند .این موضوع میتواند اجرای
انتشار پول از طریق بالکچی 

سیاس��تهای پولی را در ابعادجهانی تس��هیل نماید ،همچنین به
مبارزه باجعل و فرار مالیاتی کمک کند و بهطور بالقوه ،بر مدلهای

تجاری بانکهای کوچک نیز تأثیر بگذارد.
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عمیقتری از نحوه عملکرد این راهحلها و اینکه توس��ط چه کس��ی
شود که:

حاکمیت بالکچین چگونه کار میکند و پیامدهای آن چیست؟

برای پاسخ به این سؤال ،با نگاهی به مقررات ارزهای رمزنگاریشده،

اس��تدالل میکنیم ک��ه ارزهای رمزپای��ه اولین نمونهه��ای واقعی

س��ازمانهای مبتنی بر بالکچین را نشان میدهند .در این فصل،

مقاالت
تحلیل را از سطح اقتصادجهانی به سطح سازمانی تغییر میدهیم.

تصمیمگیری)؟ حاکمیت به چه ش��کلی (رسمی و غیررسمی) و در

نظریهپردازان ،سازمان را اینگونه تعریف میکنند« :مجموعههایی
با اهداف دستیابی نس��بت ًا خاص و نمایانگر ساختارهای اجتماعی

در زمین��ه ارزهای رمزپایه که بازده چش��مگیری در بازار داش��تهاند

برای تش��ریح چگونگی عملکرد س��ازمانهای مبتنی بر بالکچین

به بررس��ی چگونگی حاکمیت داخل��ی (در بالکچین و پروتکل) و

کام ً
ال رسمی» .در ادامه ،از نظریههای حاکمیت سازمانی و شرکتی
استفاده میکنیم.

کدام سطح اعمال میشود؟

(افزایش نسبی قیمت از یک دوره به دوره دیگر) ،افراد عالقه کمتری

حاکمیت خارجی آن نش��ان دادهاند .بنابراین ،به بررسی رابطه بین

در ادبیات س��ازمانی ،حاکمیت ش��رکتی «بهعنوان قدرت و نفوذ در

ویژگیه��ای طراحی حاکمیت داخل��ی و خارجی و ب��ازده ارزهای

ذینفع��ان مختل��ف را در قبال ش��رکت تعریف میکن��د» .ارزهای

سازمانی و مدیریتی ،میپردازیم.

تصمیمگیری در شرکت تعریف شده است که حقوق و مسئولیتهای

رمزپایه تا حد زیادی در فضای مجازی زندگی میکنند ،ازاینرو در
خاص هیچیک از کش��ورها تعریف نشدهاند .به همین
سازمانهای
ِ
ترتیب ،در راس��تای هدف این مطالعه ،به آنها بهعنوان سازمانهای

جهان��ی ن��گاه میکنیم .اس��تداللهای خ��ود را بر ای��ن مفهوم بنا

میگذاری��م که بالکچی��ن نش��اندهنده یک فن��اوری حاکمیت
سازمانی برای تمرکززدایی است ،سپس این استداللهای مختلف را

سازمانی ایجادشده پیوند میدهیم تا اثربخشی
با ارزشافزودههای
ِ
آنها را بر حاکمیت ارزیابی کنیم.

رمزنگاریش��ده با استفاده از ادبیات حاکمیت شرکتی در مطالعات
برای روشن کردن این رابطه از نظر تجربی ،دادههای پانل هفتگی را
ِ
مختلف تمرکززدایی،جمعآوری
در پنج ارز رمزنگاریشده با درجات
کرده و بازده هفتگی را در مدلهای رگرس��یون با اس��تفاده از چند

شاخص در سطح حاکمیت ،پیشبینی کردیم .در راستای تحقیقات
حاکمیت شرکتی ،چندین گزینه طراحی حاکمیت داخلی را مد نظر

قرار میدهیم:

در س��طح بالکچین ،کنترل مس��تقیم طرحها توس��ط صاحبان

ارزهای رمزپایه

ارزه��ای رمزپای��ه از نظ��ر طراح��ی نرماف��زار ،س��اختار مالکی��ت،

در س��طح پروتکل ،وجود مکانیس��مهای رس��می رأیگیری برای

ویژگیهای طراحی ساختاری میتواند تأثیرات عمیقی در ارزیابی

در سطح سازمانی ،وجود بودجه متمرکز برای حمایت از سازندگان

تصمیمگیری و میزان تمرکززدایی ،متفاوت هستند .این تغییرات در
سرمایهگذاران از ارزش ارز رمزنگاریشده داشته باشد ،همانطورکه

در بازده سرمایهگذاری ارزهای رمزپایه منعکس شده است .در واقع،
تحقیقات قبلی نش��ان میدهد که بازدهی ارزهای رمزپایه بیش��تر
ناش��ی از هیاهوی رس��انهای و رفتارهای س��وداگرانه است .وانگ و

ورگن ( )2017نش��ان میدهند که بهبود مستمر فناوری پشتیبانِ
ارز رمزنگاریشده ،نتیجه پیشبینیهای اولیه طراحان اصلی است.
بنابرای��ن ،برخورد با ارزهای رمزپایه مانند ارزها یا کاالهای س��نتی،

گمراهکننده اس��ت؛ زیرا در پش��ت هر ارز رمزنگاریش��ده ،تیمی از
افراد قرار دارند که برای توسعه این فناوری ،سخت تالش میکنند.

بهعنوان مثال ،درحالیکه توس��عهدهندگان مانند برنامهنویس��ان
و تکنس��ینها ،برنامه نرمافزاری بالکچین را مینویس��ند ،ماینرها
با اختصاص دادن توان محاسباتی به ش��بکه ،تراکنشها را تأیید و

بهروز میکنند .به عبارت دیگر ،ارزهای رمزنگاریشده بهعنوان نوع
جدیدی از سازمانهای فراملی تصور میشوند .درک نحوه اداره این

سازمانها ضروری است و به تدوین قوانین رسمی سیاست در سطح
کالن کمک میکند.

مشارکت در تصمیمگیریها
ارزهای رمزپایه

همچنین ،این موضوع را در نظر گرفتیم که رسانهها بهعنوان عوامل

حاکمیت خارجی برای شرکتها عمل میکنند .عالوه بر این ،اثرات

دو رسانهی نوظهور یعنی توییتر و فیسبوک و رسانههای سنتی مانند
روزنامهها را بر بازده ارز رمزنگاریش��ده ،با کنترل متغیرهایی مانند
اندازه ارز رمزپایه و نقدینگی آن ،بررسی میکنیم.

حاکمیت ارز رمزنگاریشده :داخلی و خارجی

به تبعیت از ادبیات حاکمیت ش��رکتی ،بی��ن ویژگیهای حاکمیت

داخلی و خارجی ارزهای رمزپایه تفاوت قائل میشویم .درحالیکه

اثربخشی حاکمیت داخلی بهطور معمول در طراحی انگیزهها ریشه
دارد ،اثربخش��ی حاکمیت خارجی به نفوذجامعه ،رسانهها و عموم

مردم در سازمان بستگی دارد .مطابق با موضوع این بخش ،برای هر

سطح ،دو مورد را بررس��ی میکنیم :اول اینکه چه کسی قدرت دارد

(توانمندسازی) و دوم اینکه بازیگران چگونه دارای قدرت هستند.
با توجه به ساختار ارزهای رمزنگاریشده ،در داخل بین بالکچین،

حاکمی��ت بالکچین موارد زیر را تعیین میکند :چه کس��ی دارای

پروتکل و سطح س��ازمانی و در خارج بین جامعه ،رسانهها و سطوح

چه موهبت��ی برخوردار هس��تند (حق��وق مالکیت در براب��ر اختیار

را بهطور دقیق موشکافی میکنیم.

اختی��ار اس��ت (بازیگ��ران داخل��ی و خارج��ی)؟ این بازیگ��ران از

اجتماعی تفاوت قائل میشویم .در ادامه ،هر سطح از تجزیه و تحلیل

نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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در اینجا سه فرم حاکمیت داخلی را شناسایی میکنیم:
کنترل مالک در سطح بالکچین

رأیگیری رسمی در سطح پروتکل
بودجه متمرکز در سطح سازمانی

توس��عهدهندگان بهص��ورت داوطلبانه کار میکنند و توس��ط هیچ
س��ازمان متمرکزی اس��تخدام یا تأمین مالی نمیش��وند .نودی که

روی آن کار میکنن��د ،بهطور معمول منبعباز اس��ت ،به این معنی
که ه��ر توس��عهدهندهای میتوان��د با اس��تفاده از مخ��ازن آنالین

مانن��د ( Github.comکه بهعن��وان ویکیپدیای توس��عه نرمافزار

س��طح بالکچی��ن :در س��طح بالکچی��ن ،ماینره��ا (ی��ا بهطور

عمل میکند) ،به نود کمک کند .هن��وز هم میتوان گروه کوچکی

رمزگذاریشده در نرمافزار ارز رمزپایه ،هدایت میشود ،گروه اصلی

حکمران��ی را متمرکزتر ک��رد .با این ح��ال،جامعه ب��زرگ ماینرها /

کلی اعتبارس��نجها) که رفت��ار آنها با توجه به قوانین و مش��وقهای

سهامداران را تشکیل میدهند .از یک طرف ،ماینرها  /اعتبارسنجها
بر اساس کتاب قانون نرمافزار کار میکنند و به همین ترتیبجایزه

میگیرند .در این راس��تا ،ماینرها  /اعتبارس��نجها مانند کارمندانی
تشویقی ازپیشتعیینشده مدیریت
کار میکنند که با مکانیزمهای
ِ

میش��وند .از طرف دیگر ،آنها قدرت تصمیمگیری در مورد پذیرش
معام�لات در یک بل��وک و همچنین تواف��ق یا عدم تواف��ق در مورد

طوالنیترین زنجیره را دارند که نس��خه معتبر دفتر توزیعشدهای را
تشکیل میدهد که همه کاربران از آن پیروی میکنند .با این حال،

روشه��ای مختلفی وجود دارد ک��ه اعتبار معامله را ب��ا مالکیت ارز
رمزپایه مرتبط میکند .بهعنوان مثال ،درحالیکه یک ماین ِر اثبات

کار 4مجبور به داش��تن ارز رمزنگاریش��ده برای اس��تخراج نیست،
با بالکچینهای اثبات س��هام ،5اعتبارس��نجها متناسب با مقدار
ارزهای رمزپایهای ک��ه دارند ،پاداش میگیرن��د .بنابراین ،کنترل
مالک میتواند با تمرکز بر کارهای اعتبارسنجی که در اختیا ِر درصد
کمی از صاحبان ارزهای رمزپایه است ،تمرکز در حاکمیت را افزایش
دهد .به همی��ن ترتیب ،اگر ارز رمزنگاریش��ده ،از قبل اس��تخراج

شده باش��د (تعدادی از نش��انهها از طریق طراحی به بنیانگذاران

ارز رمزنگاریشده نس��بت داده میش��وند) ،تمرکز مالکیت بیشتر
خواهد بود .عالوه بر این ،برخی از ارزهای رمزنگاریشده به ماینرها

 /اعتبارس��نجها اجازه میدهند نودهای ش��بکه دیگری را که از نظر
آنها قابل اعتمادتر هستند ،معرفی کنند تا با سرعت بیشتری به یک

تصمیم مشترک برسند .بهطور خالصه ،سه ویژگی طراحی حاکمیت

در سطح بالکچین وجود دارد که با تمرکز بیشتر همراه است:
استفاده از اثبات سهام

استفاده از پیشاستخراج
استفاده از شناسایی

از توس��عهدهندگان هس��ته را تش��کیل داد و بنابرای��ن ،تصمیمات
اعتبارسنجها یا کاربران که میتوانند نظرات مختلفی را در تاالرهای
گفتگ��وی آنالین ی��ا کنفرانسها ابراز کنند ،قادر هس��تند تغییرات

عمدهای را در کد اصلی ایجاد نمایند .قبل از اینکه توسعهدهندگان

بتوانند تغییرات کد را در شبکه بهصورت بهروزرسانیهای نرمافزاری
انجام دهند ،برخی از س��ازمانهای ارز رمزنگاریشده با درخواست

رأیگیری رسمی توسط ماینرها  /اعتبارسنجها ،این فرآیند را رسمی
میکنن��د .بهعنوان مثال ،بیتکوی��ن قبل از اینکه ب��ه مرحله اجرا
برس��د ،به رأی دادن با پش��تیبانی قدرت محاس��به ماینرها در مورد

پیشنهادهای بهبود بیتکوین  ،نیاز دارد .ارز رمزنگاریشده با روال
6

رس��می رأیگیری از نظر حاکمیت پروتکل خ��ود ،غیرمتمرکز تلقی
میشود ،زیرا توس��عهدهندگان پس از آن قادر به تحمیل یکجانبه
تغییراتکدبهبقیهذینفعانس��ازمانینیس��تند.

س��طح س��ازمانی :از لحاظ تئوری ،ایدئولوژی شکلدهنده پشت

بیتکوین و بس��یاری از ارزهای رمزپایه بعدی ،ریش��ه در ایدههای
کنترل غیرمتمرکز بر توزیع رمز ،مشارکت شبکه و گستردگی شبکه

دارد .ب��ا این حال ،هنوز تفاوتهای اساس��ی در نحوه اداره ارزهای
رمزپای��ه در عمل وج��ود دارد .بهعنوان مثال ،برخ�لاف بیتکوین،

ریپل دارای شبکه و نشانههای خود است که بهطور مرکزی توسط
ِ
ش��رکت
ش��رکت ریپل لب��س 8مدیریت میش��ود .دفتر مرکزی این
7

مبتنی بر س��رمایهگذاری در سان فرانسیس��کو قرار دارد و بهجز آن،
در نیویورک ،لندن ،لوکزامبورگ و س��یدنی نیز دارای دفتر اس��ت.

درحالیک��ه بالکچین ریپل مانند س��ایر ش��رکتهای متمرکز ،در
بین نودهای تأییدش��دهی غیرمتمرکز است ،مدیران برجستهای در
آن وجود دارند که در مورد تخصیص منابع تصمیمگیری میکنند و

بهمنظور توسعه ،دستورالعملها را کنترل میکنند .توسعهدهندگان

بهعنوان کارمندان رسمی استخدام میشوند.

سطح پروتکل :توس��عهدهندگانی که در برنامهنویسی برنامههای

نودهای قابلاعتماد بر اس��اس تأیید ،همراه با س��ایر عملکردهای

پروت��کل را تش��کیل میدهند ،زیرا آنه��ا افرادی هس��تند که کتاب

انتخاب میشوند .تحت این مدل متمرکزتر ،استراتژیهای مدیریت

ن تخص��ص دارن��د ،ذینفع اصلی در س��طح
کارب��ردی بالکچی�� 
قانون را مینویس��ند .برای اکثر ارزهای رمزپایه ازجمله بیتکوین،
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مقاالت
بهعنوان یک شرکت ،ضروری میباشند .وجود این بودجه متمرکز،
شکل متمرکزتری از حکمرانی را منعکس میکند.
روششناسی

ب��رای اس��تقبال از ایدههایجدی��د مانند تأیید س��ریعتر معامله با
استفاده از الگوریتم هش ،ایجاد شدهاند که از آن جمله میتوان به

الیتکوین اش��اره کرد .الیتکوین که در س��ال  2011معرفی شد،

بر اساس کد منبع بیتکوین بهعنوان ارز رمزنگاریشده برای روش

برای روش��ن کردن چگونگی تأثی��ر حاکمیت داخل��ی و خارجی بر

اثباتکار ،اما با استفاده از الگوریتم هش متفاوتی ساخته شد .این

ُبعد اصلی که ش��کلهای حاکمیت س��ازمانی متفاوتی دارد ،تأکید

و امنیت پردازش معامالت را بهبود میبخش��د .برخالف بیتکوین،

بازده ارزهای رمزنگاریشده ،در این مطالعه بر تمرکززدایی بهعنوان
میکنیم .تمرکززدای��ی بهعنوان ایدئولوژی اساس��ی در مفهوم ارز

رمزنگاریشده ،نشاندهنده زنجیرهای است که در طول آن میتوان
بین اش��کال مختلف حاکمیت داخلی تفاوت قائل ش��د .در انتهای

طیف ،ارزهای رمزنگاریش��دهای مانند بیتکوی��ن ،الیتکوین 9و
پیرکوین 10یافت میش��وند که برای سیستم معامالت سازمانیافته
تالش میکنند و این موضوع باعث میش��ود سیس��تم تمرکززدایی

و واس��طهگری را حفظ کنند .در س��وی دیگر طیف ،س��ازمانهای
غیرمتمرکز ارز رمزنگاریشده مانند ریپل دیده میشوند که روی یک

بالکچین مجاز که در آن نودها شناخته شدهاند ،شرکتکنندگان
مورداعتماد (بهعنوان مثال ،مؤسسات مالی و سازمانهای فعال در

کسبوکار نقل و انتقال وجوه) ایجاد شدهاند.

با پیروی از روش تجزیه و تحلیل پیشنهادی وانگ و ورگن (،)2017

از پنج ارز رمزپایهی متناسب با پنج موج مختلف نوآوری در بالکچین
و دارای درجات مختلف عدم تمرکز ،نمونهبرداری کردیم تا واریانس

چندین ویژگی حاکمیت خارجی و داخلی آنها را بهدست آوریم.
نمونه گیری

رمزارز بهعنوان یک نسخه س��اده از بیتکوین ایجاد شد که سرعت
هویت بنیانگذار الیتکوین ،چارلز لی ،12معلوم است .همچنین،

مقدار کمی ( 150واحد) الیتکوین از قبل استخراج شده است.

ع�لاوه بر ای��ن ،پیرکوی��ن را بهدلی��ل توانای��ی آن در دس��تیابی به

بهرهوری بیش��تر انرژی با اس��تفاده از الگوریتم اثبات سهام در نظر
گرفتیم .برخالف اس��تخراج الگوریتم اثب��ات کار ،قدرت رأیگیری

اعتبارس��نجهای الگوریت��م اثبات س��هام ،متناس��ب با مق��دار ارز

رمزنگاریشدهی یک ش��خص اس��ت .پیرکوین که در سال 2012

خلق شد ،الگوریتم اثبات کار و الگوریتم اثبات سهام را با هم ترکیب

میکند و قدرت و کنترل تصمیمگیری بیشتری را به صاحبان فعلی
ارز رمزپایه اعطا میکند.

از س��ال  ،2013پیادهس��ازیهای مبتن��ی بر بالکچی��ن فراتر از
مش��ارکت کام ً
ال غیرمتمرکز گسترش یافته اس��ت .بهعنوان مثال،

س��ازمانهای بالکچین با بودجه مرکزی بهعنوان یک راهحل برای
صنعت مالی ظاهر ش��دند .برخی از آنها مانند ریپل مجاز هستند و

عضویت آنها توس��ط یک مرجع مرکزی تعیین میشود .ریپل نهتنها

برای اجماع رمزنگاری ،بلکه در مورد چگونگی تأیید شرکتکنندگان
قبل از پیوستن به شبکه نیز رویکرد حاکمیتی مشخصی را در پیش

در این مطالعه ،دادههای بیتکوی��ن ،الیتکوین ،پیرکوین ،ریپل

گرفت .همانطورکه در باال ذکر ش��د ،بودجه و مدیریت ریپل توسط

کاربرده��ا و از هم��ه مهمتر درجه ع��دم تمرکز ،ب��ا یکدیگر متفاوت

میش��ود .تمام سکههای ریپل در زمان تأس��یس ،از قبل استخراج

و اس��تالر 11راجمعآوری کردیم .این ارزهای رمزپایه از نظر فناوری،
هس��تند .بیتکوین در نمونه ما گنجانده ش��ده اس��ت ،زیرا اولین و

ثابتترین ارز رمزنگاریشده را نشان میدهد.

یک س��ازمان متمرک��ز و انتفاعی به ن��ام ریپل لبس تأمی��ن و انجام

شدهاند.

سرانجام ،تصمیم گرفتیم رمزارز اس��تالر (تأسیس در سال )2014

در س��طح س��ازمانی ،بیتکوین بهطور متمرکز تأمین نمیشود و

را که نتیجه توس��عه در م��دل ریپل با اس��تفاده از توافقنامه بیزانس

متمرک��ز مرتبط ب��ا بیتکوین اس��تخدام نمیش��وند .بیتکوین با

استالر این اس��ت که این ارز رمزنگاریشده ،توسط مؤسسات مالی

توسعهدهندگان اصلی آن توسط بنیاد بیتکوین یا سایر نهادهای
استفاده از س��ازوکار اجماع اثباتکار ،قوانین رسمی را بین ماینرها

که منابع خارجی را به استخراج اختصاص میدهند ،توزیع میکند.

فدرال بهمنظور افزایش مشارکت است ،اضافه کنیم .دلیل انتخاب
13

برای پردازش فوری معامالت ،مورد قبول واقع شده است .استالر نیز
همانند ریپل ،قابلاس��تخراج نیست ،یعنی بیشتر سکههای آن قب ً
ال

در س��طح پروتکل ،اس��تخراجکنندگان همچنین میتوانند از طریق

استخراج شده اس��ت .اس��تالر علیرغم عدم دریافت مجوز ،توسط

آن پیشنهادهای بهبود کد توسط استخراجکنندگان بررسی و منتشر شده

دسترسی مالی باز ،بهصورت متمرکز کنترل میشود .شکل زیر بهطور

مکانیزمهای رأیگیری رسمی مانند پیشنهادهای بهبود بیتکوین که در
و در معرض رأیگیری قرار داده میشود ،بر تغییرات کد تأثیر بگذارند.

از زمان معرفی بیتکوین در س��ال  ،2009ارزهای رمزپایهجدیدی

یک بنیاد غیرانتفاعی برای تسهیل اهداف اجتماعی خاص ازجمله

خالصه نش��ان میدهد که رمزارزهای منتخب ما از نظر سطح تمرکز
و برخورداری یا عدم برخورداری از مجوز ،در چه وضعیتی قرار دارند.
نـخـســـتـیـن رســانـه
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مقاالت

میکنیم،جاییکه بازدهها ترکیبی خطی از متغیرهای مختلف مربوط
دوره مشاهده
به حاکمیت هستند .بهطور خاص ،عوامل مربوط به چندین سطح از
وره مشاهده ما پنج رمزارز را بهصورت هفتگی در فاصله زمانی سپتامبر  2014تا
ها بهراطور
است
ممکن
جمعکه
شناسایی کردیم
خارجی
تا شروع
ها را
آوری داده
زمانیبار جمع
برای اولین
دریکه
(زمان
پنج رمزارز را بهآگوست
شروع کردیم)،
داده
آوری
ی رااولین بار
داخلی وکه برا
حاکمیت(زمانی
آگوست 5102
5104
سپتامبر
فاصله
2015ی
صورت هفتگ
مستقیم یا غیرمستقیم ،تصمیمات سرمایهگذاران را تحریک کنند.
کردیم) ،مورد بررس��ی قرار میدهیم .طی این دوره زمانی ،برخالف
مدیریتی رمزنگاریشد
تحت ارزها
ی بازار
داشت،
وجود
ه
ی
رمزپا
ی
ارزها
از
ی
شمار
انگشت
وجود تعداد
رمزپایهی که
دوره قبل
برخالف
زمانتی،
دورهطی
رسی قرار میدهیم.
بهعنوان مثال ،درحالیکه ارزهای رمزنگاریش��ده
داشت،
ارزهای
شماری از
دورهانگش
نتعداد
قبلیایکه
دلیل ارزش
اس��ت
غیرمتمرکز
چیینهای
معرفیی دربالک
نسبی
ییش��ده
رمزنگار
ات نسبی رسیدهبازار
پیشنهادیهی منتخب م
ارزهای رمزپای
شود.بهتمام
ممکنی
مشاهده م
رمزپایه
ارزها
است .ببایشتر
رس��یدهییرات
دوره ،تغ
استالربهدرثباتآغاز
ارزهایمعرف
است .با
که ریش��ه در امنیت ش��بکه و معام�لات دارد ،ازجذابیت بیش��تری
اس��تالر در آغاز دوره ،تغییرات بیش��تری در ارزهای رمزپایه مشاهده
مرکزیی هفتگی ما
بودجهدادهها
تعداد
مجموع،
در
.
دهند
ی
م
ل
ی
تشک
ل
ی
تحل
و
ه
ی
تجز
ول این دوره زمانی وجود داشته و دادههای پانل متعادلی را برای
برخوردار باشند ،یک س��ازمان مبتنی بر بالکچین با
میش��ود .تمام ارزهای رمزپایهی منتخب ما در طول این دوره زمانی
میتواند برای سرمایهگذارانی که به برنامهریزی استراتژیک مدیریت
وجود داشته و دادههای پانل متعادلی را برای تجزیه و تحلیل تشکیل
شاهده است.
اعتقاد دارند،جذابتر باش��د .به تبعی��ت از وانگ و ورگن (،)2017
میدهند .در مجم��وع ،تعداد دادههای هفتگی ما  255مش��اهده
بازده هفتگی را با اس��تفاده از رابطه [(قیم��ت در پایان دوره منهای
است.
قیمت در ابتدای دوره) تقس��یم بر قیمت در ابتدای دوره] محاس��به
دازهگیری
کردیم .گفتنی است ،به میانگین قیمتها بر اساس حجم معامالت
اندازهگیری
هفتگی رمزارزها ،وزن دادیم .همچنین ،بر اساس آمار نمونه وانگ و
وابسته :بازده هفتگی
متغیرهفتگی
غیر وابسته :بازده
ورگن ( )2017که نشان میدهد توزیع بازده نزدیک به
عرضه و تقاضا (توسط س��رمایهگذاران) ،قیمت ارز رمزنگاریشده
است ،عملکرد حاکم
نرمالارزیابی
برای
یی ران میکند .بازده مالی معیار متداولی است که
رضه و تقاضا (توسط سرمایهگذاران) ،قیمت ارز رمزنگاریشده را تع
مدلس��ازی خود را انجام دادیم.
تعیین میکند .بازده مالی معیار متداولی اس��ت ک��ه برای ارزیابی

بازده عملکرد حاکمیت داخلی (ایتنر
مثال،یری
اندازهگ
براهی
سهام
مثال ،بازده
عنوان
شود .به
ازمانی استفاده می
عنوان
شود .ب
اس��تفاده می
سازمانی
حاکمیت
عملکرد

04

و همکاران )5112 ،و حاکمیت خا

(ایتنر و
عملکرد
اندازهگیری
سهام برای
مستقلیره وارد میکنیم ،جاییکه بازدهها ترکیبی خط
متغیرهایچندمتغ
همکاران،رگرسیون خطی
در مدل
داخلیها را
حاکمیت بازده
شده است.
استفاده
)5101
اینس 02و همکاران،
14

غیرهای مختلف

 )2003و حاکمیت خارجی (داینس 15و همکاران )2010 ،استفاده
مربوط
خط��ی عوامل
رگرس��یونخاص،
هستند .بهطور
مربوط به
چندمتغیره وارد
ترا در مدل
حاکمهیها
اس��ت .بازد
ش��ده

به

حاکمی��ت داخلی :همانطورکه قب ً
ال توضیح داده ش��د ،س��ه متغیر
کردیم:شناسایی
کدگذاریی را
ی و خارج
سطح داخل
حاکمیت
حاکمیت سطح
چندین
مختلف
داخلی راازدر سه

کردیم که مم

ست بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ،تصمیمات سرمایهگذاران را تحریک کنند .بهعنوان مثال ،درحالیکه ارزهای رمزنگاریشدهی تحت مدی

ارديبهشت و
1401یل ارزش پیشنهادی که ریشه در امنیت شبکه و معامالت دارد ،از جذابیت بیشتری برخوردار باشند،
خردادبهدل
است
رمتمرکز ممکن
الکچینهای غی 80
شمـارههاي 202 - 203

ازمان مبتنی بر بالکچین با بودجه مرکزی میتواند برای سرمایهگذارانی که به برنامهریزی استراتژیک مدیریت اعتقاد دارند ،جذابتر باشد .به تب

مقاالت
کنترل مالکیت
رأیگیری رسمی
بودجه متمرکز در سطح بالکچین ،پروتکل و سازمانی
کنترل مالکیت را با اس��تفاده از سه شاخص مجازی( 16صفر و یک)
اندازهگیری کردیم« :الگوریتم اثبات س��هام»« ،ش��ناخته ش��دن» و
«ازپیشاستخراجش��ده» .ابت��دا پروتکل ارزهای رمزنگاریش��دهی
موج��ود در نمونه خ��ود را بهطور دقی��ق مطالعه و عناص��ر طراحی
بالکچین را که مربوط به حاکمیت هستند ،شناسایی کردیم .اگر
الگوریتم اثبات ،اثبات سهام باشد ،امتیاز صفر را در نظر میگیریم،
درغیراینصورت ،از امتیاز یک برای کدگذاری اس��تفاده میکنیم.
اگر ارز رمزنگاریشده به ش��رکتکنندگان در شبکه اجازه میدهد
ک��ه زیرمجموعهای از نوده��ا را بهعنوان اعتبارس��نج معتبر انتخاب
کنن��د ،کدگذاری را با اس��تفاده از امتیاز ی��ک و درغیراینصورت با
استفاده از امتیاز صفر انجام میدهیم .سرانجام ،اگر رمزنگاری مقدار
مشخصی سکه را به توس��عهدهندگان اصلی یا حلقه بسته آنها قبل
از راهاندازی اختصاص دهد ،امتیاز صفر و درغیراینصورت ،امتیاز
یک را در نظر میگیریم .س��پس امتیازهای این سه شاخص راجمع
کردیم و مقدار بهدستآمده را بهعنوان امتیازات برای کنترل مالک
اختصاص دادیم .بنابراین ،هنگامیکه انباش��ت ارز رمزنگاریشده
توسط مالکان با کنترل متمرکزتری بر ارز رمزنگاریشده همراه باشد،
این مقدارجمعشده ،بیشتر خواهد بود.
رأیگیری رس��می را با کدگ��ذاری حضور رویههای رس��می ماینرها
برای رأی دادن در مورد تغییرات پروتکل ،با اس��تفاده از یک شاخص
مجازی اندازهگیری کردیم .امتیاز یک را برای حضور رأیگیری رسمی
که نشانگر س��ازوکار حاکمیت دموکراتیک در سطح پروتکل است و
امتیاز صفر را برای عدم وجود چنین سازوکاری ،کدگذاری نمودیم.
همچنین ،بودجه متمرکز را بهعنوان یک شاخص مجازی با اختصاص
امتیاز یک به ارز رمزنگاریشده در صورت تأمین اعتبار مرکزی توسط
یک س��ازمان و با اختصاص امتیاز صفر درغیراینصورت ،اندازهگیری
کردیم.بهعنوانمثال،پروژههایمرکزیبیتکوین 17وتوسعهدهندگان
اصلی بهصورت غیرمتمرکز از طریق برنامه حمایت مالی توسط چندین
سازمان مانند آزمایشگاه رسانهای امآیتی 18و شرکتهای نوپا مانند
بالکاستریم 19و آزمایش��گاههای چینکد 20تأمین بودجه میشوند.
بنابراین ،در مورد بودجه متمرکز ،امتیاز صفر به بیتکوین اختصاص
داده میشود .برعکس ،استالر سیس��تم عاملها و توسعهدهندگان
خود را بهطور متمرکز توس��ط بنیاد استالر تأمین میکند .نشانههای
س��تاره بهصورت متمرکز به حقوق و کمکهای مالی س��تارهدار برای
ش��رکتکنندگان در برنام��ه ثبتن��ام مس��تقیم و س��ایر برنامههای
استراتژیک اختصاص مییابد .بنابراین ،استالر از نظر بودجه متمرکز،
امتیاز یک میگیرد.

حکمرانی خارجی :با ن��گاه به حاکمیت جامع��ه ،تبلیغات منفی و
عالیق عمومی به ترتیب با استفاده از دادههای رسانههای اجتماعی،
رسانههای خبری س��نتی و موتورهای جس��تجو ،حاکمیت خارجی
سازمانهای بالکچین را بهدست میآوریم .در خصوص رسانههای
اجتماعی ،نمره ترکیبی از حاکمیتجامعه را که توسط CoinGecko
تهیه ش��ده اس��ت ،مد نظر قرار دادیم تا میزان مش��ارکتجامعه در
بحثهای انجمن رسانههای اجتماعی را بهدست آوریم .شاخصهای
 CoinGeckoبرای هر ارز رمزنگاریشده عبارتند از :تعداد مشترکین
ردیت ،تعداد کارب��ران فعال ردیت ،تعداد ارس��الهایجدید ردیت
در  48س��اعت ،تعداد نظراتجدید ردیت در پیامهایجدید در 48
ساعت ،تعداد الیکهای فیسبوک و تعداد دنبالکنندگان توییتر.
بهدلیل وجود توافقنامه عدم افش��ای قرارداد با  ،CoinGeckoقادر
به تعیین دقیق وزن برای هر ش��اخص نیس��تیم .در مورد رسانههای
خب��ری ،تبلیغات منف��ی را با اس��تفاده از روش پیش��نهادی وانگ و
ورگن ( ،)2017اندازهگیری کردیم .این پژوهشگران تعداد هفتگی
مقالههای خبری منفی را با استفاده از تجزیه و تحلیل محتوا توسط
کلمات کلیدی مرتبط با رفتارهای نادرست مانند فعالیتهایجنایی
یا زیرزمینی با نام ارز رمزنگاریش��ده ،محاسبه کردند .در این راستا،
یک دس��تیار تحقیق برایجس��تجو در فکتیوا 21ب��ا کلمات کلیدی
مش��خص (مانند بیتکوین و تقلب ،سرقت اینترنتی یا طرح هرمی و
 )...اس��تخدام ش��د .نتایج کدگذاری بهطور تصادفی توسط یکی از
پژوهشگران مورد بررس��ی و تأیید قرار گرفت ،همچنین تعداد نهایی
شمارش مقاله به اضافه یک ،برای تخمین مدل رگرسیون ثبت شد.
سرانجام ،با استفاده از شاخص توس��عهیافته توسط ،CoinGecko
منافع عمومی را با اس��تفاده از دادههای موتورجستجو اندازهگیری
میکنیم .این یک معیار ترکیبی متشکل از میانگین وزنی تعداد نتایج
23
جس��تجوی وب برای هر ارز رمزپایه خاص در بینگ 22و رتبه الکسا
برای وبسایت ارز رمزنگاریشده است .این معیار بر اساس مواردی
مانند سؤاالت عمومی،جس��تجوی اطالعات خاص یاجزئیات فنی،
به میزان توجه عموم مردم به ارزهای رمزپایه خاص میپردازد .منافع
عمومی که بهعنوان همهمه 24در اطراف ارز رمزنگاریش��ده در نظر
گرفته میش��ود ،بهعنوان ش��اخصی برای حاکمی��ت خارجی عمل
میکند که بر تصمیمات سرمایهگذاران تأثیر میگذاردCoinGecko .
با نرمالس��ازی دادههای خام در برابر مقدار بیتکوین بهعنوان یک
نشانه ،متغیر منافع عمومی را محاسبه میکند.
برای متغیر رشد ،میزان نقدینگی و توسعه فناوری ارزهای رمزپایه را
کنترل میکنیم .اگرچه نرخ رش��د عرضه سکه بر اساس سرعت زمان
تولید بلوکجدید معمو ً
ال در پروتکل تعریف شده است ،اما در صورت
افزایش یا کاهش س��ریع فعالیتهای شبکه ،مانند قدرت استخراج
ارزهای رمزپایه در سیس��تم اثبات کار ،تغییراتی در نرخ رش��د عرضه
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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مقاالت
بهوجود میآید .سکههایجدید همچنین میتوانند در مورد ارزهای
رمزپایهی غیرقابلفروش مانند ریپل و اس��تالر ،بهط��ور غیرمنتظره
در ش��بکه توزیع ش��وند .علیرغم این واقعیت که انتشار سکه برای
تنظیم مقررات ِ
خود شبکه بهوجود میآید ،انحراف موقت در عرضه از
میانگین هدفگذاریشده هنوز وجود دارد و در کوتاهمدت تأثیراتی
را برجای میگذارد .بنابراین ،رش��د عرضه را با استفاده از رابطه زیر
محاس��به میکنیم([ :عرضه در پای��ان دوره منهای عرضه در ابتدای
دوره) تقسیم بر عرضه در ابتدای دوره].
همچنین ،با اس��تفاده از نمره نقدینگی  CoinGeckoکه از مبادالت
26
عمدهی ارزهای رمزنگاریشدهای مانند بیتفینکس 25و اوکیکوین
بهدست آمده است ،نقدینگی را کنترل میکنیم .سرانجام ،به کنترل
توسعه و گس��ترش فناوری هر ارز میپردازیم تا پتانسیل نوآوری را که
توسط نرمافزار اساسی ارزهای رمزپایه فعال میشود ،محاسبه کنیم.
تحقیقات قبلی نش��ان میدهد که می��زان حفظ پایگاه کد و س��طح
همکاری و مش��ارکت توسعهدهندگان در حل مس��أله ،رابطه مثبت و
معناداری با بازده دارد .الزم به ذکر اس��ت ،بهدلی��ل توافق محرمانه با
 ،CoinGeckoقادر به تعیین دقیق وزن اندازهگیری ترکیبی نیستیم.

متغیر
متغیروابسته

بازده

تجزیه و تحلیل
در این پژوهش ،سه مدل را برآورد کردیم:
مدل  1که فقط شامل متغیرهای کنترل است.
مدل  2که صرف ًا شامل متغیرهای حاکمیت خارجی است.
مدل  3که از ترکیب کامل متغیرهای حاکمیت داخلی و حاکمیت
خارجی بهدست آمده است.
با پی��روی از وانگ و ورگ��ن ( ،)2017از ب��رآورد اثر ثاب��ت ( FEبرای
مدلهای  1و  )2اس��تفاده کردیم تا ناهمگنی در س��طح فردی را که
لحاظ نش��ده اس��ت ،در نظر بگیریم .با این حال ،در م��ورد مدل ،3
 FEنامناس��ب اس��ت ،زیرا متغیرهای حاکمیت داخلی مانند کنترل
مالکیت ،رأیگیری رس��می و بودج��ه متمرکز بهعن��وان متغیرهای
مرتبط با سطح ارز رمزنگاریشده که در طول زمان ثابت و تغییرناپذیر
هستند ،کدگذاری میش��وند (از تخمینهای  FEحذف میشوند).
از طرف دیگر ،در صورت اس��تقالل متغیرهای س��طح گروه از عوامل
بازدارن��ده ،برآورد اثر تصادفی میتواند بیطرفانه ،س��ازگار و کارآمد
باش��د .با انج��ام آزمون هاس��من ،متوجه ش��دیم که ف��رض صفر رد
نمیشود .بنابراین ،برآورد اثر تصادفی را برای مدل  3اجرا کردیم.

سطح

شاخص

تعریف

سازمان

بازده هفتگی موزون ارز
رمزنگاریشده

[(قیمت در پایان دوره منهای قیمت در ابتدای دوره) تقسیم بر قیمت در ابتدای دوره]

بالکچین

کنرتلمالک

مجموع امتیازهای سه شاخص مجازی زیر:
اثبات:اگرتوافقبالکچین،الگوریتماثباتسهامباشد،امتیاز 1ودرغیراینصورتامتیازصفر

حاکمیتداخلی

متغیرهایمستقل

پروتکل

رأیگیری رسمی

سازمان

بودجهمتمرکز

انجمن
حکمرانیخارجی

متغیرهایکنرتل
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ازپیشاستخراجشده :اگر متام یا بخشی از ارز رمزنگاریشده برای توسعهدهندگان
اصلی یا حلقههای بسته آنها قبل از راهاندازی صادر شده باشد ،امتیاز 1و
درغیراینصورت امتیاز صفر
معرفی :اگر رشکتکنندگان قدرت معرفی نودهای قابلاعتامد خود را داشته باشند،
امتیاز 1و درغیراینصورت امتیاز صفر
اگرسازوکارهایرأیگیریرسمی(بهعنوانمثال،پیشنهادهایبهبودبیتکوین)برای
استخراجمایرنهاجهتتغییرپروتکلوجودداشتهباشد،امتیاز 1ودرغیراینصورتامتیاز
صفر
اگر فعالیتهای اصلی توسعه رمزارزها و توسعهدهندگان اصلی بهطورمستقیم توسط
یک رشکت یا بنیاد تأمین شود ،امتیاز 1و درغیراینصورت امتیاز صفر

منرهترکیبیمتشکلازدادههایشبکههایاجتامعی:تعدادمشرتکین،Redditتعدادکاربران
حاکمیتجامعه در ابتدای دوره فعال،Redditتعدادارسالهایجدید Redditدر 48ساعت،تعدادنظراتجدید Redditدر
ارسالهایجدیددر 48ساعت،تعدادالیکهایفیسبوکوتعداددنبالکنندگانتوییرت
گزارش (تعداد مقاالت و اخبار رسانهای منفی در دوره قبل)

اجتامعی

تبلیغات منفی در ابتدای دوره

اجتامعی

منره ترکیبی متشکل از میانگین وزنی تعداد نتایججستجوی وب در بینگ و رتبه الکسا
منافع عمومی در ابتدای دوره
برای وبسایت در دوره قبل

رشدعرضهازابتدایدوره

-

-

[(عرضهدرپایاندورهمنهایعرضهدرابتدایدوره)تقسیمبرعرضهدرابتدایدوره]

نقدینگی

-

-

منره نقدینگی اندازهگیری و تهیهشده توسطCoinGecko

توسعه فناوری در ابتدای
دوره

-

-

منره ترکیبی شامل تعداد همکاران نود منحرصبهفرد ،تعداد پیشنهادهای ادغامشده
در مخزن نود ،تعداد مسائل مطرحشده و رفعشده و تعداد اختالفات نرمافزاری بین
استخراجکنندگان در دوره قبل
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مقاالت
نتایج
در ادامه ،نتایج رگرس��یون ارائه میش��ود .مدل  1شامل متغیرهای
کنترلی ،اثرات ثابت ارز رمزنگاریش��ده و روند زمانی است .مدل ،2
متغیرهای حاکمیت خارجی و مدل  ،3متغیرهای حاکمیت داخلی
را اضافه میکند .همه مدلها با استفاده از خطاهای استاندارد وایت
تخمین زده میش��وند که تا حد زیادی ناهمگونی دارد.
تفسیریافتهها
حاکمیت داخلی:
مدل  3حاکی از آن اس��ت که کنترل مالکیت در س��طح بالکچین،
تأثیر منفی و معناداری بر بازده دارد .در ازای یک انحراف استاندارد
افزایش در کنترل مالک ،بازده معادل  19درصد کاهش مییابد .به
عبارت دیگر ،بالکچینهایی که بهشکل متمرکزتر اداره میشوند،
بازده کمت��ری دارند .بنابراین ،اگر تمرکززدای��ی دقیق ًا همان چیزی
است که سرمایهگذاران در سازمانهای بالکچین دنبال میکنند،
آنها باید بالکچینهای غیرمتمرکز بیشتری را گسترش دهند.
در کم��ال تعجب مش��اهده میش��ود که در س��طح پروت��کل ،وجود
سازوکارهای رأیگیری رسمی غیرمتمرکز ،رابطه منفی و معناداری با
بازده دارد .زمانیکه رأیگیری رسمی بهاندازه یک انحراف استاندارد
افزایش مییابد ،بازده معادل  7/8درصد کاهش پیدا میکند .دلیل
محتمل این است که سرمایهگذاران تمرکززدایی را در سطح پروتکل
بهعنوان منبع ناکارآم��دی حاکمیت تلقی کنند .در واقع ،رأی دادن
در م��ورد تغیی��رات پروتکل ،زمانبر اس��ت و تصمیمگیری س��ریع را
امکانپذیر نمیکند .این موضوع در بحثهای طوالنیمدت در مورد
افزایشاندازهبلوکدربیتکویننیزنش��اندادهش��دهاس��ت.
س��رانجام ،دریافتیم که در س��طح س��ازمانی ،بودجه متمرکز ،رابطه
مثبت و معناداری با بازده دارد که در مدل  3نشان داده شده است .در
ازای یک انحراف استاندارد افزایش در بودجه متمرکز ،بازده بهاندازه
سازمانی مبتنی بر بالکچین
 4/9درصد افزایش مییابد .یک ارگان
ِ

با بودجه متمرکز ممکن است با نشان دادن رهنمودهای استراتژیک
مش��خص و دستورات س��ازمانی که منجر به بازده باالتری میشوند،
بیشتر مورد توجه سرمایهگذاران قرار گیرد .بهطور کلی ،یافتههای ما
نش��ان میدهد که تمرکززدایی بیشتر ،ارزش سرمایهگذاران را صرف ًا
در سطوح پایینتر سلس��له مراتب حاکمیت افزایش میدهد .وقتی
از تغییرات س��طح باالتر پروتکل یاجهتگیری اس��تراتژیک سازمان
ارزهای رمزپایه صحبت میشود ،تمرکز بیشتر ارجح است.
حکمرانی خارجی:
منافع عمومی بهطور منفی و معناداری با بازده رابطه دارد .به عبارت
دیگر ،اثر همهمه به بازده آسیب میزند .مطابق مدل  ،3در ازای یک

انحراف استاندارد افزایش در عالقه عمومی ،بازد ه معادل  11/8درصد
کاهش مییابد .عالوه بر این ،تبلیغ��ات منفی رابطه قابلتوجهی با
بازده ندارد .به همین ترتیب ،برخالف مطالعات قبلی در مورد رسانهها
بهعنوان عوامل حاکمیت شرکتی خارجی ،به این نتیجه نمیرسیم که
پوشش منفی رسانهها بازده را کاهش میدهد .این یافته را میتوان
اینگونه توضیح داد که اکثر ارزهای رمزپایه دارای نهاد مرکزی مانند
تیم مدیریت که بتوان به آن انتقاد کرد ،نیس��تند .س��رانجام ،متوجه
ش��دیم که حاکمیتجامعه رابطه منفی و معناداری با بازده دارد .در
ازای یک انحراف استاندارد افزایش در حاکمیتجامعه ،بازده برابر با
 18/5درصد کاهش پیدا میکند .بنابراین ،به نظر میرسد که ارتقای
میزان حاکمیتجامعه ،در افزایش بازده بازار سازمانهای مبتنی بر
بالکچین ،تأثیر سودمندی ندارد .این میتواند به این دلیل باشد که
مشارکتجامعه در دورههای تشدید انتقادات ،بیشتر میشود ،یعنی
جامعه مجذوب تبلیغات منفی نمیش��ود .برای بررسی بیشتر رابطه
بین حاکمیتجامعه و بازده ارزهای رمزنگاریشده ،در مطالعات آتی
نهتنها باید تمرکز و شدت حاکمیتجامعه مد نظر قرار گیرد ،بلکه باید
احساسات کلی (مثبت یا منفی)جامعه نیز درک شود.
نتیجهگیری
یافتههای ما به تأثیراتجالب حاکمیت بر بازده اشاره دارد .در داخل،
درحالیکه گزینههای طراحی حاکمیت متمرکز در سطح بالکچین
باعث کاهش بازده میش��ود ،گزینههای طراحی حاکمیت متمرکز
در س��طح پروتکل و در س��طح س��ازمانی ،تأثیر مثبت بر بازده دارند.
نتایج مطابق با این ایده است که از یک طرف ،سرمایهگذاران ارزش
پیشنهادی اصلی ارزهای رمزپایه را در عدم تمرکز ارزیابی میکنند.
از طرف دیگر ،آنها به حاکمیت غیرمتمرکز در س��طوح باالتر سازمان
مشکوک هستند ،زیرا میتوانند تصمیمگیری استراتژیک (بهعنوان
مثال ،در مورد معرفی نوآوریهایجدید) را کند کنند و یا عدم تقارن
اطالعاتی بین سرمایهگذاران و فناوران بهوجود آورند.
از مارس  ،2017بازار ارزهای رمزپایه بهطور فزایندهای رقابتی شده
و تس��لط بر بازار بیتکوین بهشکل قابلتوجهی کاهش یافته است.
این موضوع ،نشاندهنده رشد طیف متنوعی از مدلهای مبتنی بر
بالکچین اس��ت که پیچیدگی بیشتری نسبت به حاکمیت شرکتی
س��نتی به هم��راه دارند .این اش��کالجدید حکمران��ی که نودهای
رایانهای را در مرکز سیس��تم قرار میدهند ،بر لزوم تحقیقاتجدید
در مورد حاکمیت س��ازمانی برای وابس��تگی متقابل سطوح مختلف
در س��ازمانهای مبتنی بر بالکچین (سطوح بالکچین ،پروتکل و
سازمانی) تأکید میکنند .پژوهش حاضر راه را برای تدوین نظریههای
جدید در م��ورد حاکمیت ب��ا اس��تفاده از س��ازمانهای خودمختار
غیرمتمرکز مانند ارزهای رمزپایه ،هموار میکند.
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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مقاالت
از نظ��ر حاکمی��تجهانی ،این س��ازمانهایجدید و ب��ا ِز مبتنی بر
بالکچین ،راهحلهایجامعتری را برای مشکالت حاکمیت در نظر
میگیرن��د که این موضوع میتواند توازن قدرت را بین ش��رکتهای
فعلی و ش��رکتهای نوپ��ا تغییر دهد .همانطورکه پیش��تر اش��اره
ن توج��ه قابلتوجهی را از س��وی بانکهای
ش��د ،فناوری بالکچی 
مرکزی و بانکهای خصوصی چندملیتی به خودجلب کرده اس��ت.
امروزه ،بس��یاری از ای��ن نهادهای مال��ی برای اس��تفاده از فناوری
بالکچی��ن ،به اس��تارتاپهای فناوری مالی (بهط��ور مثال ،ریپل)
پانویسها
1. Ying-Ying Hsieh
2. Jean-Philippe (JP) Vergne
3. Sha Wang
)4. Proof-of-Work (PoW
)5. Proof-of-Stake (PoS
)6. Bitcoin Improvement Proposals (BIPs
7. Ripple
8. Ripple Labs
9. Litecoin
10. Peercoin
11. Stellar
12. Charles Lee
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روی میآورند .پیشبینی میش��ود که این هم��کاری بین نهادهای
مال��ی متمرکز و س��ازمانهای غیرمتمرک ِز مبتنی ب��ر بالکچین ،به
ظهور اش��کال حاکمیت ترکیبی در سرتاسر مرزهای سازمانی کمک
کند ،همانطورکه قب ً
افزاری متنباز ،مشاهده
ال در زمینه جوامع نرم
ِ
شده است .بنابراین ،ضروری است که پژوهشگران علوم اجتماعی،
تحقیقات تجربی جام��ع و معتبری را در خص��وص پیدایش فناوری
بالکچین انجام و نظریاتجدیدی را در رابطه با این اش��کالجدید
سازمان ،ارائه دهند.
)13. Federated Byzantine Agreement (FBA
14. Ittner
15. Daines
16. Binary Indicator
17. Bitcoin Core Projects
18. MIT Media Lab
19. Blockstream
20. Chaincode Labs
21. Factiva
22. Bing
23. Alexa
24. Buzz
25. Bitfinex
26. Okcoin

مقاالت

مروریجامع بر ارزش افزودهی حسابرسی داخلی با رویکرد ک ّمی و کیفی
نیلوفر شاداب شمسآباد

مریم رهنما

سیده الهام میرمحمدی

دانشجوی دکتری حسابداری
دانشگاه عالمه طباطبائی

دانشجوی دکتری حسابداری
دانشگاه تهران

کارشناس ارشد حسابداری
دانشگاه الزهرا (س)

چکیده
طیسالهایاخیر،تحقیقاتمربوطبهحسابرسیداخلیبهطورقابلتوجهیگسترشیافتهاست.درپژوهشهایبسیاری،اهمیتحسابرسی
داخلی بهعنوان رکن اصلی سیس��تم حاکمیت شرکتی ،مورد بحث قرار گرفته اس��ت .حسابرسی داخلی با فعالیتهای خود ،از کمیته حسابرسی و
مدیرعاملپشتیبانیمیکند.حسابرسیداخلیبهصورتمستقلوباکارکردمشاورهایوتعهدبیطرفانهباارزشآفرینیازطریقحسابرسیسیستم
کنترل داخلی ،مدیریت ریس��ک و فرآیندهای حاکمیت شرکتی ،طراحی شده است .در این مقاله ،ضمن تبیین ارزش افزودهی حسابرسی داخلی و
عوامل دیگری مانند حاکمیت شرکتی ،حسابرسی مستقل ،تشخیص تقلب و آموزش مدیران ،نحوه اندازهگیری ارزش افزودهی حاصل از حسابرسی
داخلی با استفاده از شاخصهای ک ّمی و کیفی مانند مصاحبه ،کارت امتیازی متوازن و ارزیابی مستقل در چارچوب بینالمللی فعالیتهای حرفهای
انجمن حسابرسان داخلی ،تشریح شده است .در نهایت،جمعبندی نتایج پژوهشهای مورداشاره در این مقاله نشان میدهد شاخصهای ک ّمی از
اولویتباالتریبرخوردارهستندومیتوانگفتمهمترینارزشآفرینیحسابرسیداخلی،سازماندهیسیستمحاکمیتشرکتیاست.

مقدمه
در سالهای اخیر ،ش��رکتها با انبوهی از چالشهای جدید از قبیل
افزایش پیچیدگی اقتصادی ،گسترش الزامات قانونی و پیشرفتهای
تکنولوژی مواجه ش��دهاند .بحرانهای سیاس��ی و اقتص��ادی امروز،
تأثیرات منفیجهانی را بهدنبال داشته و تکرار وقوع آنها ،خیلی بیشتر از

گذشته شده است .بحران مالی سال  2007باعث شد سرمایهگذاران،
تأمینکنندگان اعتبار و س��ایر گروههای ذینفع ،تمرکز بیش��تری بر
ساختارهای حاکمیت ش��رکتی داشته باشند تا بدین منظور ،نیازهای
جدید خ��ود را برآورده کنن��د (رود .)2003 ،در این زمینه ،ش��رکتها
بهطور چش��مگیری درگیر فرآیند طراحی مؤثر و کارآمد سیستم کنترل
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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مقاالت
داخلی و مدیریت ریسک خود شدند تا از اجرای واقعی دستورالعملها
و فعالیتهای برنامهریزیشده ،اطمینان حاصل نمایند .این پیشرفت
با افزایش ارتباط حسابرس��ی داخلی بهعنوان یک عنصر کلیدی برای
حصول اطمینان از فرآیندهای حاکمیت ش��رکتی ،مدیریت ریسک و
سیس��تمهای کنترل داخلی ،همراه بوده است (آندرسون و همکاران،
 .)2012انجمن حسابرسان داخلی 1در تعریف خود بهصورت خالصه
بیان میکند که «فعالیتهای حسابرس��ی داخل��ی بهعنوان خدمات
حسابرس��ی و اطمینانبخشی اس��ت که هدف آن ایجاد ارزش و بهبود
عملیات یک سازمان اس��ت» (انجمن حسابرسان داخلی .)2020 ،با
این حال ،مطالعات اخیر نش��ان میدهد که خدمات ارائهشده توسط
حسابرس��ی داخلی و میزان محقق ش��دن تعریف صورتگرفته توسط
انجمن حسابرسان داخلی ،ممکن است متفاوت باشد و ذینفعان این
حرفه با این سؤال مواجه هستند که آیا حسابرسی داخلی میتواند نقش
تعیینشده برای خود را ایفا کند یا خیر (هیساکرز و همکاران.)2019 ،
در عین حال ،بحثهایی انتقادی نیز در مورد نقش واقعی حسابرسی
داخلی و ارزش حاصل از آن مطرح گردیده است .درحالیکه ارنست و
یانگ ( )2007این س��ؤال را مطرح میکنند که آیا حسابرسی داخلی
یک عامل کلیدی برای شرکت است یا یک عامل اضافی .بخش عظیمی
از مقاالت ادعا دارند که اگر بگوییم ،حسابرسی داخلی همهکاره شرکت
است ،تملق نیست (روسی و پرون .)2018 ،زمانیکه صحبت از منافع
ذینفع��ان به میان میآید ،نقش و موقعیت حسابرس��ی داخلی کام ً
ال
پیچیده میش��ود .انتظارات و نیازهای متنوع و در مواردی نامشخص
برای حسابرس��ی داخلی وجود دارد (لنز و سارنز .)2012 ،ذینفعان
مختلف حسابرسی داخلی ،اهداف خاص متعددی را دنبال میکنند که
این بهنوبه خود نیازمند فعالیتهای خاصی از سوی حسابرسی داخلی
میباشد .برای مثال ،کمیته حسابرسی به سطح باالیی از اطمینان در
مورد عملکرد حسابرسی داخلی 2با تمرکز قوی بر کنترلهای داخلی،
مدیریت ریسک و فرآیندهای حاکمیت شرکتی نیاز دارد .مدیرعامل و
مدیر ارشد مالی 3نیز ممکن است خواهان عملکرد حسابرسی داخلی
همراه با فعالیتهای مشاورهای باشند که این امر مستقیم ًا بر تخصیص
منابع شرکت برای حسابرسی داخلی تأثیر میگذارد .بسته به شرایط
موردنظر از سوی ذینفعان ،استراتژی و فعالیتهای حسابرسی داخلی
کمیت
بایستی مطابق با اهداف سازمانی باشد .عالوه بر این ،کیفیت و ّ
منابع تخصیصدادهش��ده برای حسابرس��ی داخلی بایس��تی کافی و
همتراز با اهداف فعلی و آتی شرکت باشد .اگر حسابرسی داخلی قادر به
استفاده از منابع خود در راستای رفع نیازهای ذینفعان اصلی شرکت
نباش��د ،عملکرد آن ممکن است به سیس��تم حاکمیت شرکتی آسیب
برس��اند .اینکه چگونه این تعداد از خواستههای مختلف ذینفعان در
عمل محقق میشود ،در مقاالت متعدد مورد ارزیابی قرار گرفته است.
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سؤالی که مطرح میشود این است که چطور میتوان ارزش افزودهی
حاصل از حسابرس��ی داخلی را بهش��کلی مناس��ب اندازهگیری کرد،
چراکه تأثیری تعیینکننده بر خلق ارزش از س��وی حسابرسی داخلی
دارد .باید توجه داشت که ارزشآفرینی تنها توسط خروجی حاصل از
عملکرد حسابرسی داخلی اندازهگیری نمیشود (بهعنوان مثال ،تعداد
حسابرسیها ،یافتهها و پیشنهادات) ،بلکه با توجه به خاصیت وظایف
انجامشده (مانند تمرکز بر اطمینانبخشی یا فعالیتهای مشاورهای)
یا نقش الگو (مش��اور قابلاطمینان و مورداعتماد) مشخص میشود.
مقاله حاضر مروری کوتاه ،اماجام��ع بر مقاالت موجود در حوزه ارزش
افزودهی حسابرسی داخلی داشته است و رویکردها و چشماندازهای
مربوط به این موض��وع را طبقهبندی میکند .عالوه بر این ،یافتههای
خود را در مورد نقش واقعی حسابرس��ی داخلی با نقش تعریفشده از
سوی انجمن حسابرسان داخلی مقایسه میکند.
مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیقات
تعریف حسابرسی داخلی
انجمن حسابرس��ان داخلی ،حسابرسی داخلی را بهعنوان یک فعالیت
مس��تقل ،اطمینانبخش ،مش��اورهای و بیطرفانه تعری��ف میکند که
برای ایجاد ارزش و بهبود عملیات یک س��ازمان طراحی شده است .این
فعالیت به سازمان کمک میکند که با فراهم آوردن یک رویکرد منضبط
و اصول��یجه��ت ارزیابی و بهبود اثربخش��ی مدیریت ریس��ک ،کنترل
و فرآینده��ای حاکمیت ش��رکتی ،اهداف خود را محق��ق کند (انجمن
حسابرس��ان داخلی .)2020 ،همچنین ،انجمن حسابرس��ان داخلی
در مورد ارزش اف��زوده ،اینگونه توضیح میدهد :فعالیت حسابرس��ی
داخل��ی زمانیکه هدفمند باش��د و تعهد و اطمینانبخش��ی مربوطه را
انجام دهد ،ب��ر ارزش س��ازمان و ذینفعان میافزاید و به اثربخش��ی و
کارایی فرآیندهای حاکمیت ش��رکتی ،مدیریت ریسک و کنترل ،کمک
میکند .در نهایت ،یک چش��مانداز مکمل را نیز اضافه میکند :حفظ
و ارتقا بخشیدن به ارزش س��ازمانی از طریق اطمینانبخشی هدفمند،
ارائه رهنمود و دیدگاهی مبتنی بر ریسک .بر اساس این تعریف ،در نگاه
اول به نظر میرس��د که ارزش افزوده یک واژه واضح است ،اما ازآنجاکه
زمینههای اس��تفاده از حسابرسی داخلی متنوع هستند ،بحث در مورد
ارزشآفرینی ،او ً
ال به فعالیتهای واقعی انجامشده و نتایج ارائهشده از
سوی حسابرسی داخلی و ثانی ًا به نیازهای خاص ذینفعان و نقشهای
حسابرسی داخلی در برآورده کردن این نیازها ،بستگی دارد.
حسابرسی داخلی و بهبود فرآیندهای حاکمیت شرکتی
در کنار تعریف انجمن حسابرسان داخلی ،مقاالت علمی نیز تعاریف
متعددی را در مورد تأثیرات مثبت عملکرد حسابرسی داخلی و ایجاد

مقاالت
ارزش ارائ��ه کردهان��د .برای مث��ال ،گرملینگ و هم��کاران ()2004
حسابرس��ی داخلی را بهعن��وان اب��زاری مؤثر جهت نظ��ارت و بهبود
حاکمیت ش��رکتی تعریف میکنند و قدرتمندترین ارزش حسابرسی
داخلی را در بهبود چارچوب حاکمیت شرکتی میبینند .این استنباط
نسبت به ارزش افزوده حاصل از حسابرسی داخلی در مقاالت متعددی
با دلیل و مدرک اثبات شده است (استیوارت و کنت2006 ،؛ آرچامبلت
و همکاران .)2008 ،س��ارنرس و عبدالمحمدی ( )2011این تعریف
را تأیید میکنند و معتقدند که حسابرس��ی داخل��ی نقش نظارتی بر
سیس��تم حاکمیت شرکتی انجام میدهد و همچنین نشان میدهند
که حسابرسی داخلی از عدم تقارن اطالعاتی میان کمیته حسابرسی
و مدیریت میکاهد .با این حال ،در مطالعات اخیر چنین اس��تدالل
ش��ده اس��ت که حسابرس��ی داخلی بهاندازه کافی نق��ش نظارت بر
حاکمیت ش��رکتی را ایفا نمیکند (لیونگ و هم��کاران .)2011 ،در
این صورت ،انتظار ذینفعان از عملکرد حسابرس��ی داخلی به میزان
قابلتوجهی تنزل پیدا میکند (چامبرز و اودار .)2015 ،در مجموع،
این سلسله از پژوهشها ،بر وظایف نظارتی حسابرسی داخلی تمرکز
دارند .ازآنجاکه کمیته حسابرسی و مدیران ارشد قادر به حسابرسی و
نظارت بر تمامی فعالیتها و فرآیندهای مرتبط با حاکمیت ش��رکتی
نیس��تند ،لذا بر حسابرس��ی داخلی بهعنوان یک پشتیبان مستقل و
بیطرف تکیه میکنند.
حسابرسی داخلی و بهبود عملکرد
الجایفی و همکاران ( )2017در تحلیل رابطه بین حاکمیت شرکتی
و نقدینگی بازار س��رمایه در مالزی دریافتند ش��رکتهایی که دارای
نظارت و حسابرسی داخلی قوی هس��تند ،تأثیری مثبت بر نقدینگی
بازار سرمایه دارند .میهرت ( )2014با توجه به رویکرد سنتی حسابرسی
داخلی ،آن را یک سازوکار کنترلی میداند که با افزایش بازده سرمایه،
موج��ب ایجاد ارزش اف��زوده میگردد .پراویت و هم��کاران ()2009
در مطالعه خود متوجه ش��دند که حسابرسی داخلی کاهش مدیریت
س��ود (اس��تفاده از تکنیکهای حس��ابداری برای ایجاد صورتهای
مال��ی بهنحویکه نمای فعالیتهای تجاری ش��رکت و موقعیت مالی
آن را بس��یار مثبت نش��ان دهد) را در پی دارد و باعث افزایش کیفیت
گزارشگری مالی میشود .جیانگ و همکاران ( )2016به این نتیجه
رسیدند که مشارکت حسابرسی داخلی در خدمات مرتبط با عملیات
شرکت ،رابطه مثبت و معناداری با عملکرد عملیاتی شرکت دارد .عالوه
بر این ،پژوهشگران ،فعالیتهای حسابرسی داخلی را به بخشهای
مهم دیگری مانند حسابرسی عملیاتی و خدمات در حوزه کسبوکار
مانند ارائه مشاوره در خصوص استراتژیهای شرکت ،تقسیم میکنند
و نش��ان میدهند که خدمات تضمینی و اطمینانبخشی حسابرسی

در زمینههای سنتی و مرسوم ،متداول بوده است؛ درحالیکه خدمات
مش��اورهای در آن کمتر دیده میشود .کارس��لو و همکاران ()2017
متوجه ش��دند که حسابرس��ی داخلی باعث بهبود مدیریت ریس��ک
میش��ود .همچنین ،لین و همکاران ( )2011در مطالعه خود نشان
دادهاند که حسابرس��ی داخلی به بهبود سیستمهای کنترل داخلی
کمک میکند .تکتاک و اوس��ی ( )2018نیز تأثیر مثبت حسابرسی
داخل��ی را بر کیفیت سیس��تم کنترل داخلی نش��ان دادهاند .در این
زمینه ،مقررات محیطی سختگیرانه و افزایش انتظاراتجهت پایداری
شرکت ،به موضوعی بسیارجدید برای کنترل داخلی تبدیل شده است.
تروتمن ( )2015در تحقیقی به این نتیجه رسید که حسابرسی داخلی
نقش مهمی را در افش��ای اطالعات و گزارشدهی دادهها در رابطه با
مواردی ازجمله مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانهای ایفا میکند
و موضوع مذکور در آینده از این هم بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت.
اینجریان تحقیقاتی تالش دارد تأثیرات مثبت فعالیتهای تخصصی
حسابرسی داخلی را شناسایی کند ،چراکه حسابرسی داخلی چیزی
بیشتر از «مرکز هزینه» و «ایجاد ارزش» میباشد.
حسابرسی داخلی و حمایت از حسابرسی مستقل
عملکرد حسابرس��ی داخل��ی میتواند منجر به تغیی��ر در هزینههای
حسابرس��ی مس��تقل ش��ود (فلیک��س و هم��کاران .)2001 ،آبوت و
همکاران ( )2012در تحقیق خود به این نتیجه رس��یدند که عملکرد
حسابرس��ی داخلی باعث افزایش کارایی کلی حسابرس��ی میشود
که این هم به نفع ش��رکت حسابرسیش��ونده و هم به نفع مؤسس��ات
حسابرسی است .اما در مقاالت دیگر ،راجع به اینکه موضوع مذکور از
منظر سازمانی ،یک تغییر صرفاً مثبت یا منفی است ،نظرات مختلفی
ارائه ش��ده است .از یک طرف ،چنین اس��تدالل میشود که کارایی و
اثربخشی حسابرس��ی داخلی منجر به کاهش هزینههای حسابرسی
مستقل میشود (هو و هاتچینسون .)2010 ،از سوی دیگر ،مطالعاتی
هستند که نش��ان میدهند این رابطه صحیح نیست؛ زیرا سازمانها
ممکن اس��ت کار حسابرسان داخلی و حسابرس��ان مستقل را مکمل
یکدیگر قرار دهند نهجایگزین یکدیگر (نیو بای و سینگ .)2010 ،بر
این اساس ،عملکرد قوی حسابرسی داخلی در سازمان ،بیانگر سطح
باالی آگاهی از ریس��ک و حسابرس��ی در مدیریت سازمان میباشد و
تمایل برای پرداخت هزینه بیش��تر بابت حسابرسی مستقل بهمنظور
تقویت محیط کنترلی سازمان است (ساوان و الزبان .)2016 ،مقاالت
دیگر بر همکاری بین حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل تمرکز
داش��تهاند و بهدنب��ال فاکتورهای موفقیت هس��تند .حج��م انبوهی
از تحقیقات ،تأثیرات حسابرس��ی داخلی را بر حسابرس��ی مس��تقل
پوشش داده است .حسابرسی داخلی میتواند بر کیفیت حسابرسی
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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مقاالت
مس��تقل و حقالزحمه آن تأثیر بگذارد .مقاالت دیگری نیز هستند که
تصمیمگیری در راستای اعتماد به حسابرس مستقل را بررسی نموده
و بهدنبال فاکتورها و عواملی هستند که میتواند این اعتماد را تضعیف
کند و از بین ببرد.
حسابرسی داخلی و تشخیص تقلب
یکی دیگر از ارزش افزودههای حسابرسی داخلی بهخصوص از طریق
فعالیتهای اطمینانبخش��ی و اعتباردهی آن ،تأثیر بر مسئله تقلب
است .بر این اس��اس ،یک حسابرس��ی داخلی کارآمد ،تأثیری مثبت
بر پیش��گیری و شناس��ایی تقلب از دیدگاه ش��رکت دارد .این تأثیر با
افزایش مسئولیت حسابرسی داخلی و آموزش هرچه بیشتر حسابرسان
داخلی ،موجب تکامل حرفه میشود (دراگاالس و همکاران.)2017 ،
درحالیکه پیشگیری و شناسایی موارد تقلب را میتوان از طریق اقدام
مستقیم حسابرسی داخلی محقق نمود ،تأثیر غیرمستقیم حسابرسی
داخلی را نیز میتوان ترویج فرهنگ اخالقیجهتجلوگیری از فساد
اداری در س��ازمانها بهعنوان بخش��ی از این ارزش افزوده دانس��ت
(کارملی و مایان .)2016 ،در این زمینه ،دفور و اسیدو ( )2017تأثیر
حسابرس��ی داخلی را بر فس��اد اداری در دولتهای محلی ،شهری و
بخشهای کش��ور غنا بررس��ی کردند و متوجه ش��دند که حسابرسی
داخلی باعث کاهش فساد اداری میشود .کورام و همکاران ()2018
یک رابطه مثبت را بین حسابرس��ی داخلی و تشخیص تقلب یافتهاند
که باعث تحکیم و تقویت سیس��تم کنترل داخلی میشود .کسی که
ی در سازمان است ،در واقع میتواند یک متقلب باشد.
بهدنبال بینظم 
اگرچه به نظر میرس��د این موضوع یکی از موارد رسیدگی حسابرسی
داخلی باش��د ،اما تش��خیص و پیش��گیری از تقلب همچن��ان یکی از
حوزههایی است که سازمانهای سراسرجهان با آن درگیر هستند.
حسابرسی داخلی و آموزش مدیران آینده
کارس��لو و همکاران ( )2018از فراهم آمدن زمین��ه آموزش مدیران 4از
طریق ارزشآفرینی حسابرسی داخلی میگویند .اما این ارزش افزودهی
ایجادشده ،در مقاالت مختلفی مورد بحث قرار گرفته است .این واقعیت
که مفهوم مذکور در عمل مکرراً بهکار میرود ،میتواند از دید مدیریت،
بهعنوان یک ارزش افزودهی مثبت لحاظ شود (رس و همکاران.)2013 ،
یکی از دالیل اجرای رویکرد آموزش��ی این است که وقتی از حسابرسی
داخلی بهعنوان زمینهای برای آموزش مدیران استفاده میشود ،اعتماد
به پیشنهادات حسابرسان افزایش مییابد ،زیرا استعداد ذاتی و دانش
خاص س��ازمانی حسابرس��ان در محیطی با این رویکرد بیشتر نمایان
میشود .در نتیجه ،افزایش اعتماد به پیشنهادات حسابرسان داخلی
را میتوان بهمنزله افزایش تمایل ش��رکتها برای اجرای پیش��نهادات
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آنها دانست که بهنوبه خود باعث تقویت ارزش افزودهی ناشی از انجام
حسابرسی داخلی میشود .دلیل دیگر افزایش ارزش افزودهی حاصل
از حسابرسی داخلی ،در این رویکرد است که حسابرسان فرصتی برای
عمیقتر کردن دانش خود نس��بت به سازمان پیدا میکنند و میتوانند
در مهارتهای مربوط به رهبری نیز تجربه کسب نمایند (بوند2011 ،؛
رس و هم��کاران .)2013 ،ب��ا این حال ،طبق بحثهای ش��کلگرفته
در مق��االت ،این ارزش اف��زودهی حاصل از رویکرد آموزش��ی مدیران با
تأثیرات منفی مواجه میش��ود ،زیرا میتواند با ارزش افزودهی حاصل
از حسابرس��ی داخلی در قالب نقش اصلی و تخصصی آن بهعنوان یک
نهاد حسابرس��ی در تضاد قرار بگیرد و در نهایت موجب کاهش کیفیت
گزارش��گری مالی ش��ود که تنها از طری��ق کنترلهای مج��دد و صرف
هزینه ،قابلجبران خواهد بود (کریست و همکاران .)2012 ،به عبارت
دیگر ،میتوان گفت هزینههای حسابرس��ی مستقل توسط مؤسسات
حسابرس��ی را نهتنها کاهش نمیدهد بلکه منحرف میس��ازد ،چراکه
سازمانها وقتی از حسابرس��ی داخلی بهعنوان رویکرد آموزش مدیران
اس��تفاده میکنند ،مجبور به پرداخت هزینههای حسابرس��ی باالتری
هس��تند (میس��یر و همکاران .)2011 ،این موضوع با این واقعیت در
ارتباط اس��ت ک��ه در چنین م��واردی ،اعتماد به بیطرفی و اس��تقالل
حسابرسان داخلی و عملکرد آنها ،تنزل پیدا میکند (رس و همکاران،
 .)2013اکثر مطالعات پیشین ،تأثیرات این رویکرد را بر قابلیت اتکای
تصمیمات حسابرسان مس��تقل و در مواردی بر فعالیتهای عملیاتی
حسابرس��ان داخلی در زمینه حسابرسیهای مالی ،مورد مالحظه قرار
دادهاند .همچنین ،در اکثر کشورهای اروپایی ،کارکردهای حسابرسی
داخل��ی طیف وس��یعتری از فعالیتها را پوش��ش میده��د و لزوم ًا بر
کنترلهای داخلی و حسابرس��ی مالی تمرکز ن��دارد .در مجموع ،یک
موض��ع غالب را برای مق��االت تحقیقاتی در زمینه حسابرس��ی داخلی
مش��اهده میکنیم که میتواند منجر به تفاوتهایی در درک و ارزیابی
حسابرسی داخلی شود .تحقیق پیرامون رویکرد آموزشی مدیران توسط
حسابرسی داخلی عبارت است از :استفاده از کارکرد حسابرسی داخلی
جهت رشد کارکنان و تبدیل آنها به مدیران آینده .ازآنجاکه یک حسابرس
داخلی باید نس��بت به کنترلهای داخلی ،مدیریت ریس��ک و سیستم
حاکمیت شرکتی س��ازمان دارای درک باشد ،نقاط ضعف را شناسایی
کند و بهدنبال بهبودهای احتمالی باشد ،ازاینرو وی آموزش میبیند
تا فرآیندهای حاکمیت شرکتی را بهبود بخشد.
حسابرسی داخلی و نقش الگو
اگرچه تعریف دقیق و واضحی از حسابرس��ی داخلی و کارکرد آن وجود
دارد ،ام��ا نقش واقعی حسابرس��ی داخل��ی در درون یک س��ازمان نیز
حائزاهمیت اس��ت .همچنین ،نقش��ی که یک س��ازمان به حسابرسی

مقاالت
داخلی اختصاص میدهد ،میتواند بر فعالیت مشاورهای تمرکز کند؛
بدین معن��ی که انتظار میرود حسابرس��ی داخلی روابطی س��ازنده را
با مدیریت س��ازمان و دیگ��ر ذینفعان آن برقرار نمای��د و یا اینکه نقش
حسابرسی داخلی میتواند بر تعهد و تضمین دادن به سایر ذینفعان
ازجمله کمیته حسابرسی ،مدیرعامل یا مدیر ارشد مالی متمرکز باشد
(آزون و آرنا2009 ،؛ ون پیرسم .)2005 ،در این مورد ،حسابرسی داخلی
در وهله نخست ،مسئولیت کارایی و اثربخشی سیستم کنترل داخلی،
فرآیندهای حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک را از یک موضع مستقل
و بیطرف به عه��ده دارد .ریچارد چمبرز ،5رئیس انجمن حسابرس��ان
داخلی ،نقش «مشاور مورداعتماد» را برای حسابرسی داخلی پیشنهاد
میکند .در ضمن ،بس��ته به ذینفع��ان خاص از جمل��ه مدیرعامل یا
مدیر ارش��د مالی ،کمیته حسابرسی ،شرکتهای متقاضی حسابرسی
مس��تقل ،حسابرس��ان مس��تقل ،قانونگذار و غیره ،نقش موردانتظار
حسابرس��ی داخلی میتواند تغییر قابلتوجهی داش��ته باش��د .عالوه
بر این ،خودآگاهی حسابرس��ان داخلی و ش��ناخت ذینفعان از نقش
حسابرسی داخلی میتواند متفاوت باشد .سو و مارتینو ( )2011نشان
دادند درحالیکه رؤسای حسابرسی داخلی ،فعالیتهای بخش خود را
بر مشاوره متمرکز مینمایند ،تأکید اعضای کمیته حسابرسی بر کارکرد
تضمینی حسابرسی داخلی است .محققان میگویند نقش حسابرسی
داخلی پیچیده و دائم ًا در حال تحول است و لذا نمیتواند صرف ًا محدود
به کارکرد نظارت بر حاکمیت شرکتی باشد .یافتههای قابلمقایسهای
هم توسط سارنس و لنز ( )2012ارائه ش��ده است ،مبنی بر اینکه یک
نقش واحد برای حسابرسی داخلی و ارزشآفرینی آن وجود ندارد ،زیرا
حسابرسی داخلی به ذینفعان مختلفی خدمات ارائه میکند .سارنس
و همکاران ( )2009حسابرس��ی داخلی را یک «تأمینکننده آس��ان»
برای کمیته حسابرسی میدانند ،زیرا این کمیته از حسابرسی داخلی
انتظار دارد که محافظ فرهنگ ش��رکت باش��د و بهعنوان یک رابط بین
کمیته حسابرسی و سطح عملیاتی شرکت عمل نماید .رسی ()2013
حسابرس��ی داخلی را بهعنوان یک محافظ و کمککننده به س��ازمان
و مدیریت س��ازمان توصیف میکند .حسابرس��ی داخلی بهعنوان یک
محاف��ظ ،از مدیریت در برابر ریس��کها ،موارد تقلب ی��ا ناکارآمدیها
محافظت میکند و بهعنوان کمککننده ،با دادن پیش��نهاداتیجهت
بهبود عملکرد سازمانی ،به مدیریت سازمان یاری میرساند .کارسلو و
همکاران ( )2005نشان دادند که حسابرسی داخلی ،خود را با تغییرات
شرایط محیطی و سازمانی انطباق میدهد .برای مثال ،اگر ریسکهای
واقعی و محققش��ده افزایش پیدا کند ،حسابرسی داخلی به احتمال
زیاد خود را وقف مدیریت ریسک بهعنوان یکی از کارکردهای تخصصی
خود خواهد نمود (اسکاربیک و ویناری،)2014 ،
زیرا ب��ا فرآیندهای کنترل داخلی یک س��ازمان آش��نایی دارد (پیج و

اس��پیرا .)2003 ،حسابرس��ی داخل��ی بهعنوان ی��ک «تأمینکننده
آسان» نیز با حسابرسی و ارزیابی مدیریت ریسک ،کنترلهای داخلی
و فرآینده��ای حاکمیت ش��رکتی ،از کمیته حسابرس��ی پش��تیبانی
میکند (س��و و مارتینو .)2011 ،حسابرسی داخلی بهعنوان بخشی
از فعالیتهای مش��اورهای و حسابرس��ی خود میتواند بر ریس��کها
نظارت کن��د ،نقاط ضعف موجود در سیس��تمهای کنت��رل داخلی را
شناس��ایی نماید ،اجرای مدیریت ریسک ش��رکت را تسهیل کند و در
نهایت ،آگاهی از این مسائل و مباحث را در میان اعضای تیم مدیریتی
افزایش دهد (آزون و آرنا .)2009 ،به عبارت دیگر ،توانایی پشتیبانی
از مدیریت و هیئت مدیره را در راس��تای دستیابی به اهداف آنها دارد
(یو و گودوین .)2001 ،حسابرس��ی داخلی از طریق تماس شخصی
با کارکنان ،میتواند به حفظ ،ش��کلدهی و بهبود فرهنگ شرکت نیز
کمک کند (دیلد و سارنس .)2006 ،دیاونزا و همکاران ( )2015در
تحقیق خود ،چهار فاکتو ِر دارای رابطه مثبت با ارزشآفرینی حسابرسی
داخل��ی را شناس��ایی کردهاند ک��ه عبارتند از :اس��تقالل و بیطرفی
حسابرس��ی داخلی ،پیروی از آییننامه اجرایی انجمن حسابرس��ان
داخلی ،مشارکت حسابرس��ی داخلی در ارزیابی کارایی کنترلهای
داخلی و مش��ارکت حسابرس��ی داخلی در ارزیابی کارایی سیس��تم
مدیریت ریسک .استقالل ،بیطرفی و مشارکت حسابرسی داخلی در
ارزیابی و بهبود کنترلهای داخلی و سیستم مدیریت ریسک ،تأثیری
مثبت بر ارزش افزودهی حاصل از حسابرس��ی داخلی برای س��ازمان
دارد .محققان تأیید میکنند که ارزش افزودهی ایجادش��ده توس��ط
حسابرس��ی داخلی ،به نقش فعال آن در تقوی��ت کارایی کنترلهای
داخلی و سیستم مدیریت ریسک بستگی دارد .همچنین ،آنها اهمیت
پیروی از آییننامه اجرایی انجمن حسابرسان داخلی را در ایجاد ارزش،
تبیی��ن میکنند .بدین ترتی��ب ،عملکرد و نتایج حسابرس��ی داخلی
قادر اس��ت به ذینفعان خود نش��ان دهد که در یک سطح حرفهای،
قابلیت تحقق دارد .میهرت و ولدیانس ( )2008معتقدند حسابرسی
داخلی با اجرای حسابرس��ی و ارزیابی میزان انطباق با قانون بهجای
فعالیتهای مشاورهای ،برای شرکتهایی که با شرایط سختگیرانهی
قانونی مواجه هستند ،ارزش بیشتری را ایجاد میکند.جالب است که
برخی محققان یک نقش بالقوه را برای حسابرسی داخلی و با توجه به
یافتههای تجربی خود استنتاج میکنند ،درحالیکه دیگران یک نقش
الگو را بر اساس تئوری یا تجربیات عملی پیشین خود ارائه میدهند.
بر اساس زمینههای مختلفی که میتوان در آنها از حسابرسی داخلی
اس��تفاده نمود ،طیفی از نقشهای مختلف برای حسابرسی داخلی
وجود دارد .اگرچه برخی از حسابرسیهای داخلی بر یک نقش خاص
تمرکز دارند ،اما برخی دیگر تالش میکنند نقش الگوی خاص خود را
با ادغام دو یا چندجنبه دیگر ،ایجاد نمایند.
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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مقاالت
ارزشافزودهیحسابرسیداخلیوقابلیتاندازهگیریک ّمیوکیفی
برای س��نجش ارزشآفرینی و کارایی حسابرس��ی داخلی ،میتوان
از یک سیس��تم سنجش عملکرد اس��تفاده نمود .این سیستم شامل
مجموعهای از س��نجهها اس��ت ک��ه کارای��ی و اثربخش��ی اقدامات
حسابرس��ی داخلی و در نتیجه ،ارزشآفرین��ی آن را تعیین میکنند
(ریوپس��یس و بوگوسالس��کاس .)2007 ،در این زمینه ،در مقاالت
متع��دد ،انواع مختلف��ی از ش��اخصهای کلیدی عملکرد 6بررس��ی
ش��ده اس��ت (لنز و ایلریچ .)2020 ،ابتدا میتوان از تعداد کارهای
تکمیلشدهی حسابرس��ی داخلی از قبیل حسابرسیها و گزارشات
حسابرس��ی برای س��نجش عملک��رد حسابرس��ی داخلی اس��تفاده
ک��رد .عالوه بر اقدامات تکمیلش��دهی حسابرس��ی داخلی ،اجرای
پیش��نهادات ارائهشده از طریق حسابرس��ی داخلی به مدیران را نیز
میتوان بهعنوان شاخصی از عملکرد حسابرسی داخلی قلمداد نمود
(دومیترسکو و همکاران .)2014 ،هر دوی این شاخصها را میتوان
در قالب اصطالحاتی مطلق و یا بهعنوان نس��بتی از ارقام موردانتظار
با برنامهریزی قبلی در مقایس��ه با ارقام واقع��ی و تحققیافته در یک
دوره زمانی مشخص ،تفسیر نمود (پالفی و آورام2009 ،؛ ساوسوک،
 .)2007صالحی��ت و مهارتهای حسابرس��ان در بخش مربوطه نیز
بهش��دت بر ارزش افزودهی ایجادش��ده از س��وی حسابرسی داخلی
تأثی��ر میگذارد .صالحی��ت و مهارتهای حسابرس��ان را میتوان یا
بر اس��اس تعداد گواهینامههای موجود یا بر اس��اس میانگین زمان
صرفشده برای آموزش ،بهعنوان یک معیار سنجش ،در نظر گرفت.
همچنین ،میتوان ارزشآفرینی را بر اس��اس تقاضای مدیران بابت
خدمات اضافی درنظرگرفتهش��ده برای حسابرسی داخلی و کیفیت
فعالیتهای عملیاتی حسابرسی داخلی را بر اساس ساعات کار واقعی
سنجید .س��پس ،گزارشی همراه باجزئیات ارائه داد که آیا فرجههای
زمان��ی برنامهریزیش��ده برای حسابرس��ی ،فعالیته��ای اجرایی و
مدیریتی و غیره رعایت ش��دهاند یا خیر .در نهایت ،تأثیر فعالیتهای
حسابرس��ی داخلی بر ش��اخصهای کلی��دی و اس��تاندارد عملکرد
یک ش��رکت از قبیل س��ود قبل از بهره و مالیات یا قدرت نقدینگی را
میتوان بهعنوان س��نجهی ارزشآفرینی در نظر گرف��ت (هام و لنز،
 .)2015برای آن دسته از عوامل تأثیرگذاری که بهعنوان سنجههای
کم��ی ارزشآفرینی حسابرس��ی داخلی طبقهبندی نمیش��وند ،به
ّ
رویکرد متفاوتی نیاز است .ازجمله شاخصهای کیفی برای ارزیابی
ارزش افزودهی حسابرس��ی داخلی ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
مصاحبه ،ارزیابیهای پس از انجام کار و بازخورد  360درجه .س��و و
مارتینو ( )2011رابطه حسابرس��ی داخلی را با کمیته حسابرس��ی و
مدیران ارشد بهعنوان امری حیاتیجهت ایجاد ارزش افزوده ،در نظر
گرفتهاند .آنها گزارشدهی با طراحی مناسب و حمایت از حسابرسی
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داخلی را بهعنوان عواملی تعیینکننده در عملکرد حسابرسی داخلی
میدانند .برای مثال ،کمیته حسابرسی میتواند با بازنگری و سپس
تأیید برنامهریزی حسابرسی ،بودجه حسابرسی و اهداف حسابرسی
یا استفاده از منابع خارجی ،از حسابرسی داخلی حمایت کند و بدین
ترتیب اطمینان دهد که بخش حسابرسی داخلی بهاندازه کافی مجهز
شده است .عالوه بر این ،حمایت کمیته حسابرسی از مدیر حسابرسی
داخلی ،تأثیری مثبت بر کل عملکرد حسابرسی داخلی دارد .کوتزی
و ایراس��موس ( )2018بهصورت تجربی ،نظر مدیران ارشد و کمیته
حسابرسی را نسبت به بخش حسابرس��ی داخلی و عوامل تأثیرگذار
بر عملکرد حسابرسی داخلی ،آنالیز کردهاند .از نظر یک مدیر ارشد،
عامل کلیدی موفقیت حسابرسی داخلی آن است که کار حسابرسی
داخلی محدود نگردد .درصورتیکه حسابرسی داخلی بتواند به منابع
انسانی و منابع دیگر و همچنین به تمامی زمینهها و فرآیندهای موجود
در یک ش��رکت دسترسی داش��ته باش��د ،قادر خواهد بود نقشهای
اختصاصدادهش��ده ب��ه حسابرس��ی داخل��ی را به انجام رس��انده و
رفتاره��ای متقلبانه احتمالی را آش��کار س��ازد .عالوه بر این ،س��طح
شایستگی و کفایت حسابرسان همراه با نگرش حرفهای آنها بهعنوان
یک عام��ل مهم کیفی در تعیین عملکرد حسابرس��ی داخلی قلمداد
میگردد .از نظر کمیته حسابرس��ی نیز،جایگاه حسابرس��ی داخلی
در یک سازمان و همچنین نقشهای اختصاصدادهشده به آن ،برای
موفقیت بخش حسابرس��ی داخلی از اهمیتی حیات��ی برخوردارند.
یکجایگاه بهینه برای حسابرس��ی داخلی ،این اطمینان را میدهد
که بخش حسابرس��ی داخلی یکی از بخشهای مورداحترام سازمان
اس��ت و دارای اهمیت زیادی میباش��د ،زیرا همکاری با بخشهای
دیگر را تسهیل میکند .طراحی نقشهایی برای حسابرسی داخلی
بهمنظور همکاری با دیگر بخشها ،این مطلب را تضمین میکند که
فعالیتهای حسابرسی داخلی بهترین تناسب را با نیازهای سازمان
دارند .در ضمن س��و و مارتینو ( )2011نش��ان دادهاند که تخصص
فردی هر یک از حسابرس��ان ،یک عامل مهم و کلیدی است و بهطور
ویژه ،شایس��تگی و کفایت در زمینه حس��ابداری و فناوری اطالعات،
تأثیری مثبت بر عملکرد حسابرسی داخلی دارد؛ بهطوریکه توانایی
مدیر حسابرسی داخلی برای همکاری با ذینفعان ،یک دارایی مهم
بهشمار میآید (استین و استادن.)2009 ،
رویکردهای ترکیبی ک ّمی و کیفی
کیف��ی تعیینکنندهی
کم��ی و
ِ
ی��ک رویکرد ب��رای ترکی��ب عوام��ل ّ
ارزشآفرینی حسابرس��ی داخلی ،روش کارت امتیازی متوازن است.
فریگو ( )2002همراه با بنیاد تحقیقاتی انجمن حسابرسان داخلی،
یک کارت امتیازی متوازن را طراحی کرده اس��ت که برای حسابرسی

مقاالت
کمی
داخلی قابلاستفاده میباشد .رویکرد او عوامل تعیینکنندهی ّ
و کیفی را در چهار ُبعد مد نظر قرار میدهد :حسابرسی داخلی از نظر
کمیته حسابرس��ی ،فرآیند موجود در کارکرد ،نوآوری همراه با ظرفیت
و نظر ش��رکتهای حسابرسیش��ده .این رویکرد همچنی��ن ابزاری را
معرفی میکند که انعطافپذیر بوده و اس��تفاده از آن آسان است و در
آن ،چشماندازها و دیدگاههای مختلف در یک چارچوب واحد گنجانده
کمی
و با هم ترکیب شدهاند .رویکرد دیگری که عوامل تعیینکنندهی ّ
و کیف��ی را با هم ترکی��ب میکند ،الگوی ورودی -پ��ردازش -خروجی
اس��ت که به گروهبندی فعالیتهای حسابرسی داخلی بر اساس سه
فاز مختلف کمک میکند .این س��ه فاز عبارتند از :فاز ورودی (مانند
تجربه ،دانش ،مهارت) ،پردازش (مانند برنامهریزی حسابرسی ،ساعات
کار ،گزارش��ات) و خروجی (مانند رضایتمن��دی ،پرسوجو) .عالوه
ب��ر این ،انجمن حسابرس��ان داخلی یک راهنمای عمل��ی را در قالب
چارچوب بینالمللی فعالیتهای حرفهای 7با نام «س��نجش کارایی
و اثربخشی حسابرس��ی داخلی» منتشر نموده است که رویکرد کارت
امتیازی متوازن را بهروزرس��انی کرده و مزایا و معای��ب اجرای آن را به
بحث میگذارد .در ضمن ،انجمن حسابرسان داخلی هلند ()2016
در گزارش خود ،س��نجش کارایی و اثربخش��ی حسابرس��ی داخلی را
بهعن��وانجعبهابزاری معرفی میکند ک��ه در اختیار ذینفعان بوده و
به انتقال رویکرد کارت امتیازی متوازنِ انجمن حسابرسان داخلی به
شرکتهای متبوع کمک میکند.
مدل بلندپروازی حسابرسی داخلی
بهمنظورپاسخگوییبهنیازهایمختلفذینفعان،یککارگروهازانجمن
حسابرسان داخلی هلند ،مدل بلندپروازی حسابرسی داخلی 8را توسعه
داده اس��ت .این مدل ،ابزاری عالی ب��رای خودارزیابی ،ب��رآورد اعتبار
داخلی و تعیین س��طح بلندپروازی بخش حسابرسی داخلی میباشد.
همچنین،اینمدلکمکمیکندکهباهیئتمدیرهوبهخصوصباکمیته
حسابرسی ارتباط برقرار شود ،زیرا سطح محققشده و سطح موردانتظار
در بلندپروازیها را میسنجد .عالوه بر این ،اگر رئیس حسابرسی داخلی
خواهان به اشتراکگذاری اطالعات باشد ،میتواند از این مدل بهعنوان
یک ابزار ارزیابی نیز استفاده نماید .عناوین این مدل عبارتند از :خدمات
و نقش حسابرس��ی داخل��ی ،فرآیندهای حرفهای ،س��نجش عملکرد و
پاسخگویی ،مدیریت کارکنان ،سازمان و روابط و ساختارهای حاکمیت
شرکتی.سنجشعملکردوپاسخگوبودندراینمدل،بهتمامیاطالعات
موردنیاز برای مدیریت ،اجرا و کنترل فعالیتهای حسابرس��ی داخلی
اش��اره دارد و در واقع عملک��رد آن را تعیین میکند .همچنین ،ش��امل
بیطرفی بخش حسابرس��ی داخلی ،بودجه برای برنامه حسابرس��ی و
همسطح بودن برنامه حسابرسی با استراتژی سازمان است.

ارزیابی کیفیت انجمن حسابرسان داخلی
همانطورکه قب ً
ال اشاره شد ،دامنهای از انتظارات از بخش حسابرسی
داخلی مطرح است .برآورده ساختن و رفع نیازهای مختلف ذینفعان
و عمل کردن به کارکردهای حسابرس��ی داخلی بهصورت استاندارد،
میتواند چال��ش بزرگی باش��د .چارچوب بینالملل��ی فعالیتهای
حرف��های انجم��ن حسابرس��ان داخل��ی ( )2020این مس��ئله را در
اس��تانداردهای  1300ت��ا  1312در نظ��ر گرفت��ه و در ارزیابیهای
داخلی و خارجی خود ،رهنمودهایی را بهعنوان راهحل ارائه میکند.
در ضمن ،هر حسابرس��ی باید یک فرآیند ساختاربندیشده و رسمی
را دنب��ال کند تا از کیفیت آن اطمینان حاص��ل گردد .این فرآیند باید
بهدقت طراحی گردد ،از قابلیتها و پشتکار حرفهای استفاده شود و در
شرایط ایدهآل همواره مورد اصالح و بازنگری قرار گیرد .مفهوم کیفیت،
ب��ا طراحی س��ازمانی بخش حسابرس��ی داخلی آغاز میش��ود .برای
مثال ،میتوان به فرآیندهای اصلی ،سیس��تمهای فناوری اطالعات
و استخدام کارکنان شایسته و واجدشرایط اشاره نمود .عالوه بر این،
خطمش��یها و پروسههای حسابرس��ی بهعنوان خصوصیات کیفی و
مشارکت حسابرس��ی داخلی در بهبود حاکمیت ش��رکتی ،مدیریت
ریسک و کنترلهای داخلی باید مورد کنترل واقع شوند.
بحث و نتیجهگیری
با وجود تعداد زیاد عوامل تعیینکننده برای سنجش ارزش افزودهی
حاصل از حسابرسی داخلی ،ارزش واقعی ایجادشده و منشأ آن را باید
در یک سازمان و به شیوه خاص در نظر گرفت .ارزش ایجادشده توسط
حسابرسی داخلی را باید با توجه بهجایگاه و وضعیت بخش حسابرسی
داخلی در س��ازمان ارزیابی نمود .در این میان ،دسترس��ی به منابع و
حمایتی که حسابرسی داخلی در سازمان دریافت میکند و نیز اهداف
و استراتژیهای سازمان که بهشکلی معنادار محیط حسابرسی داخلی
را تعریف میکنند ،بر عملکرد حسابرسی داخلی تأثیر میگذارند (آزون
آرن��ا .)2009 ،در خصوص رابطه بین حسابرس��ی داخلی و حاکمیت
شرکتی ،مس��ئله ایجاد ارزش افزوده ،نقش��ی محوری را ایفا میکند.
در مقاالت مورداش��اره ،ابعادی به تصویر کشیده شده است که نشان
میدهد حسابرس��ی داخلی چگونه میتواند از طریق خدمات خود،
به خلق ارزش افزوده بپردازد و اینکه چگونه میتوان آن را اندازهگیری
کرد .همچنین ،نشان داده شده است که خلق ارزش افزوده از طریق
حسابرسی داخلی ،یک ساختار چند ُبعدی میباشد .یکجمعبندی
جامع برای تعریف کلی ارزش افزودهی حاصل از حسابرس��ی داخلی
طبق نظر انجمن حسابرسان داخلی ،میتواند اینگونه باشد :ایجاد
ارزش برای ذینفعان ،او ً
ال از طریق توانمندس��ازی آنها برای مقابله با
تأثیرات احتمالی ریس��کهای موجود در فرآیند ایجاد ارزش ،ثانی ًا از
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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مقاالت
 میتوان ارزش بیش��تری را ایجاد،پش��تیبانی از تصمیمات مدیریت
 عوامل تأثیرگذاری نیز هس��تند که میتوانند ارزش، با این حال.کرد
 بهخصوص،افزودهی حاصل از حسابرس��ی داخلی را تضعیف نمایند
درصورتیک��ه بخش حسابرس��ی داخل��ی موقعیت نامناس��بی درون
 خاطرنشان میشود که بهدلیل بررسی، در ضمن.سازمان داشته باشد
،ناکاف��ی هر یک از عوامل تعیینکننده و ع��دم تحلیل مفاهیم عملی
 با توجه به افزایش تمرکز.نتایج ب��ا محدودیتهایی نیز مواجه بودهاند
،س��ازمانها بر ارزیابی کارکردهایش��ان بر اس��اس ارزشآفرینی آنها
این بح��ث در آینده ادامه پیدا خواهد کرد و در گزارش بنیاد تحقیقات
انجمن حسابرسان داخلی که بهزودی آماده میشود نیز پوشش داده
 افزای��ش ارزش افزوده از طریق.)2020 ،خواهد ش��د (لنز و ایولریچ
 نقش خاصی را ایفا خواهد کرد که نهتنها،دیجیتالیسازی و اتوماسیون
قادر است تغییراتی ماندگار را در فرآیندهای عملیاتی به همراه داشته
 بلکه خدمات مشاوره و حسابرسی توسط حسابرسی داخلی را،باش��د
.نیز دستخوش تغییراتی دائمی خواهد نمود
784-790.
8.Carcello, JV., Eulerich, M., Masli, A., and Wood, D. (2017).
Are Internal Audits Associated with Reductions in Operating, Financial Reporting, and Compliance Risk? https://doi.
org/10.2139/ssrn.2970045.
9. Carcello, JV., Eulerich, M., Masli A, Wood DA. (2018). The
Value to Management of Using the Internal Audit Function
as a Management Training Ground. Accounting Horizons,
32(2): 121-140.
10. Carcello, JV., Hermanson, D., and Raghunandan, K.
(2005). Changes in Internal Auditing During the Time of
the Major Us Accounting Scandals. International Journal of
Auditing, 9: 117-127.
11. Chambers, A., and Odar, M. (2015). A New Vision for
Internal Audit. Managerial Auditing Journal, 30(1): 34-55.
12. Christ, MH., Masli, A., Sharp, NY., and Wood, DA.
(2012). Using the Internal Audit Function as a Management Training Ground: Is the Monitoring Effectiveness of
Internal Auditors Compromised? https://doi.org/10.2139/
ssrn.1946518.
13. Coram, P., Ferguson, C., and Moroney, R. (2008). Internal
Audit, Alternative Internal Audit Structures and the Level of
Misappropriation of Assets Fraud. Accounting and Finance,
48: 543-559.
14. D´Onza, G., Selim, G., Melville, R., and Allegrini, M.
(2015). A Study on Internal Auditor Perceptions of the Function Ability to Add Value. International Journal of Auditing,

طریق کاهش در هزینهها با اجرای کارکردهای بهینهسازی و تقویت
.حاکمیت شرکتی و ثالث ًا از طریق تقویت اعتماد برای پایداری شرکت
کم��ی برای س��نجش و ارزیابی ارزش
ّ  عوامل کیفی و،در این مقال��ه
 تعدادی از ش��اخصها تا حدودی با یکدیگر. شناسایی ش��د،افزوده
 هرچند اهمیت و. اما مکمل یکدیگر نیز بودند،همپوش��انی داش��تند
اولویت ویژهای به شایس��تگی و رضایتمندی ذینفعان حسابرس��ی
 اما در زمینه شاخصهای،داخلی در زمینه شاخصهای کیفی داده شد
 میزان اجرایی ش��دن برنامهه��ای حسابرس��ی داخلی دارای،کم��ی
ّ
، رویکردهای ترکیب��ی مانن��د کارت امتی��ازی متوازن.اولوی��ت ب��ود
مدل بلندپروازی حسابرس��ی داخلی و ارزیابی مس��تقل در چارچوب
بینالملل��ی فعالیته��ای حرف��های بهعن��وان رویکردهای��ی در یک
، در مجموع. به بحث گذاشته شدند،سیس��تم کلی کنترل و ارزیابی
حسابرسی داخلی در فرآیند س��ازماندهی سیستم حاکمیت شرکتی
 بر اساس فعالیتهای، عالوه بر این.از اهمیت زیادی برخوردار است
 با بهبود فرآیندها و اطالعات در راستای،مشاورهای حسابرسی داخلی
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مدلهای صوری تصمیمگیری در اقتصاد عصبی
ثارا سادات میران

مدرسوپژوهشگردانشمالیرفتاری

در ای��ن نوش��تار ،رابط��ه بین نظری��هی صوری
تصمیمگی��ری و تجزی��ه و تحلی��ل فرآین��د
تصمیمگی��ری را در عل��وم اعص��اب بررس��ی
میکنیم .ه��دف نهایی از بررس��ی مذکور این
است که نشان دهیم چگونه این تجزیه و تحلیل
مش��ترک میتواند توضیحاتی در مورد عناصر
مهم رفتار اقتصادی ارائه دهد.
از نقطهنظ��ر روانش��ناختی ،اقتص��اد عصبی
روابط بین متغیره��ا را تعیین میکند که برخی
از آنها را میت��وان از رفتارهای افراد اس��تنباط
کرد .بهطور خاص ،یکی از قسمتهای اساسی
اقتص��اد عصبی ،ایجاد ارتب��اط بین متغیرهای
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ناش��ی از رفتار اف��راد و مقادیر روانش��ناختی-
فیزیولوژیک��ی اس��ت .برای مث��ال ،متغیرهای
حاص��ل از تنوعپذیری ب��ا پارامترهای��ی مانند
ریسکگریزی رابطه مستقیم دارند.
در نوشتار حاضر ،ابتدا مفاهیم اولیه در نظریهی
تصمیمگیری را با تمرکز روی موضوع مطلوبیت
بررس��ی میکنی��م .س��پس ،ب��ه ای��ن موضوع
میپردازیمکهمیتوانتحتمفروضاتمشخص
بر اس��اس مدلهای انتخاب تصادفی ،ترتیبی
منحصربهفرد را شناس��ایی ک��رد .اینها هرچند
مدلهایی ایس��تا هس��تند ،توضیحی در مورد
نحوهی درست انتخاب کردن را ارائه نمیدهند.

البته مدلهای ایستا هم دارای یک فرمول پویا
هستند.
در تحلیل اقتصادی ،نظریهی تصمیم با روشی
کام ً
ال اصولی توس��عه مییابد .این نظریه ابتدا
مجموعهایازانتخابهاراتعریفمیکندکهفرد
تصمیمگیرنده با آنها روبرو است ،یعنی انتخاب،
مجموعهای محدود از گزینههایی اس��ت که به
تصمیمگیرن��ده ارائه میش��ود .تصمیم عبارت
است از انتخاب یکی از این گزینهها.
روش و نتایج اصلی این نظریه در یک مثال ساده
و ملموس از محی��ط انتخابی ،یعنی انتخاب در
معرض ریسک ،نش��ان داده میش��ود .در این

الفبای بورس
محیط ،گزینهها بهش��کل تصادفی هس��تند.
ی��ک بلیط معمول��ی بختآزمای��ی ،نمونهای از
مفهوم انتزاعی قرعهکشی را ارائه میدهد :یک
ش��مارهی برنده بهطور تصادفی بیرون کشیده
میشود و با چنین بلیطی ،شخصی که شمارهی
برنده در دست اوست ،مبلغ را دریافت میکند،
درغیراینص��ورت ب��ه وی هیچ پول��ی پرداخت
نمیش��ود .بهطور کلی ،قرعهکش��ی قراردادی
اس��ت ک��ه مجموع��های از نتایج احتم��ال هر
یک از این نتایج را مش��خص میکند .احتمال
ازقبلمشخصش��ده و برای فرد شناختهش��ده
است.
در روش ترجیح��ات آشکارش��ده میتوانی��م
تصمیمات گرفتهش��ده از س��وی خود ش��خص
را مش��اهده کنیم ،درحالیک��ه ترجیحات او را
مستقیم ًا دنبال نمیکنیم .با این حال ،ممکن
است انتخابهای او را بهعنوان “مکاشفهای”
تفس��یر کنیم ک��ه وی در م��ورد ترجیحات خود
انجام میدهد .در تجزی��ه و تحلیل اقتصادی،
ب��ه این معنا اس��ت که ش��خص تصمیمگیرنده
چیزی را بر دیگری ترجیح میدهد .دو توصیف
رفتار او ،یک��ی با زبان تصمیمگی��ری و دیگری
با توصیف ترجیحات ،کام ً
ال معادل هم اس��ت.
حتی در قرعهکشیهای ساده نیز با تغییر مقادیر
و احتماالت میتوان مجموع��های بینهایت از
قرعهکش��یهای احتمالی را بهدس��ت آورد و به
انتخابه��ای بینهای��ت زیادی دس��ت یافت.
برای توصیف کام��ل رفتار یک ف��رد باید اصو ً
ال
مجموعهی بینهایت تصمیماتی را که میگیرد،
فهرست کنیم.
تابع مطلوبیت برای اقتصادعصبی و هر برنامهی
پژوهش��ی که س��عی در تعیین نح��وهی اجرای
تصمیم��ات دارد،جالبترین مورد اس��ت .این
تاب��ع ،رفت��ار مشاهدهش��ده را با مق��دار کمی
مطلوبیت گزینه پیوند میدهد .با این حال ،اگر
ما عالقهمند به تعیین متناظر عصبی اش��یایی
هستیم که معرفی کردهایم ،ابتدا باید بدانیم که
آیا این اشیا منحصربهفرد هستند یا خیر.
در مدله��ای مطلوبی��ت تصادف��ی ،موض��وع
دارای مجموعهای از عملکردهای مفید است و
تنها هر بار که مجبورید تصمیمی بگیرد ،از آنها
قرعهکشی میشود .ازآنجاکه خدمات مختلف
متف��اوت هس��تند ،ممکن اس��ت انتخابهای
یکس��ری از گزینهه��ا در زمانه��ای مختلف

متفاوت باشد ،اگرچه در هر دوره ،تصمیمگیرنده
بهترین گزینه را انتخاب میکند.
در مدلهای انتخاب تصادفی ،تابع مطلوبیت
در هر دوره یکسان است .تصمیمگیرنده همیشه
گزین��هی دارای باالتری��ن برت��ری و اولوی��ت را
انتخاب نمیکند ،اما به احتمال زیاد او گزینهای
را انتخاب میکند که میزان مطلوبیت آن بیشتر
از س��ایر گزینهها باش��د .قدرت این مدلها بر
دو موضوع اس��توار است .اولین مورد ،تجزیهی
فرآیند تصمیمگیری در دو مرحله است؛ ارزیابی
و انتخ��اب .م��ورد دوم این اس��ت ک��ه فراوانی
انتخاب ،میزان قدرت ترجیحات را اندازهگیری
میکند.
همانطورکه از عنوان آن مش��خص است ،این
نظریه در ابتدا برای بازیابی حافظه معرفی شد.
در آن ،فرد باید تصمی��م بگیرد که آیا موردی که
در مقابل او ق��رار دارد ،همان چیزی اس��ت که
گاهی اوقات در گذشته دیده است یا خیر .این
شئ را میتوان بهصورت انتزاعی بهعنوان بردار
ویژگیها توصی��ف کرد :رنگ ،صافی س��طح،
عرض ،طول و غیره.
یک��ی از ویژگیهای کلی��دی فرآیند اطالعاتی
که در باال توضیح داده ش��د ،این اس��ت که هر
اطالعات��ی بهط��ور اضاف��ی وارد ارزیابی کلی
میش��ود .این م��ورد را میتوان ب��ه این صورت
توجیه ک��رد :فرض کنی��د اطالع��ات مربوط به
حالتی اس��ت که بر پاداشه��ا تأثیر میگذارد.
حالت توس��ط آزمایشکننده انتخاب میشود،
اما برای آزمودنی ناش��ناخته اس��ت .اطالعات
در هر دوره ،در قالب س��یگنالهایی که بهطور
مس��تقل در هر دوره کشیده میشوند ،از توزیع
روی س��یگنالها که بس��تگی به وضعیت دارد،
ارائه میشود.
عملیات ذهنی که فرد باید بین دو گزینه با ارزش
اقتصادی متفاوت یکی را انتخاب کند ،ش��امل
دو مرحله است :ابتدا ،فرد باید یک ابزار را با هر
یک از دو گزینه مرتبط کند .دوم ،او باید تصمیم
بگیرد که کدام یک از این دو مقدار محاسبهشده
بزرگتر اس��ت .مرحل ه دوم مقایس��هی سادهی
مقادیر اس��ت .م��ورد اول کام ً
الجدید اس��ت و
مختص تحلیل اقتصادی اس��ت .به دو ویژگی
مهم ای��ن م��دل توجه کنی��د :اول ،حت��ی اگر
تصمیمگیرنده (در جایی از مغز خود) یک ابزار
کام ً
ال بزرگتر را ب��ه یکی از دو گزینه اختصاص

دهد ،باز ه��م آن گزینه را بهط��ور قطع انتخاب
نمیکند :فقط احتمال بیشتری برای انجام این
کار دارد .ثانی�� ًا ،تصمیمگیرن��ده یک مطلوبیت
یا ترجیح واحد نس��بت به نتایج دارد .نتیجهی
انتخاب قطعی نیست ،زیرا فرآیند ارزیابی ابزار
تا انتخاب ،تصادفی است.
در حال حاضر ،عناصر الزم را برای تالشجهت
ارائ��هی ترکیب��ی از دو رویکرد ،یکی بر اس��اس
نظری��هی اقتص��ادی و دیگری بر اس��اس علوم
اعصاب ،در اختیار داری��م .موضوعی را در نظر
بگیرید که فرد باید بین دو قرعهکش��ی ،یکی را
انتخاب کند .هنگام بررس��ی هر ی��ک از آنها ،او
میتواند برآوردی از س��ود موردانتظار هر گزینه
را ب��ه آن اختصاص ده��د .این ب��رآورد احتما ً
ال
خدشهدار باش��د .هنگامیکه فرد مجبور است
بیندوقرعهکشی،یکیراانتخابکند،میتواند
برآورد (احتما ً
ال خدشهدار) دو شرکت آب و برق را
مقایسه کند :بنابراین انتخاب بین دو قرعهکشی
اکنون با مقایسهی این دو مقدار تعیین میشود.
در این مرحله ،انتخاب به وظیفهی مقایسهی دو
مقدار عددی تقلیل مییابد ،درست مانند کاری
که مدل گام تصادفی ،تجزیه و تحلیل میکند.
بهطور خالصه ،این مدل ،فرآیند تصمیمگیری
را نتیج��هی دو مؤلف��ه میدان��د :مؤلفهی اول،
اطالعات پیچیدهای را که دو گزینهی اقتصادی
را توصیف میکند ،به ی��ک مقدار عددی یعنی
مطلوبیت هر گزینه ،کاه��ش میدهد .دومی،
مقایس��ه بین این دو مقدار را انج��ام میدهد و
احتم��ا ً
ال با خط��ا ،بزرگترین ای��ن دو را تعیین
میکند .مقایسه در مرحل ه دوم ،بهخوبی با یک
تصمیم تصادفی توصیف میشود .در مدل گام
تصادفی استاندارد ،س��دی که این فرآیند باید
ب��ه آن برخورد کن��د ،ثابت اس��ت .اکنون فرض
کنی��د اطالعاتی که برای دو وظیف��ه در اختیار
تصمیمگیرنده است ،متفاوت باشد و یا در یکی
از آنها کیفیت بهتری وجود داشته باشد.
بهعن��وان مث��ال ،در انتخ��اب مخاطرهآمی��ز
(پرریسک) ،تصمیمگیرنده اظهارنظر دقیقی در
مورد احتمال نتایج در قرعهکشیهایی دارد که
باید انتخاب کند .برعکس ،در انتخاب مبهم ،او
فقط اطالعات محدودی در مورد این احتماالت
دارد .او باید برآورد احتم��ال نتایج مختلف را بر
اساس برخی استنباطهای منطقی ارائه دهد.
بهطور مشابه ،در انتخاب قرعهکشیهایی که در
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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مقاطع مختلف زمانی پرداخت میشوند ،تجزیه
و تحلیل قرعهکش��یهای انجامشده در دورهی
جاری ،آسانتر از مواردی است که مث ً
ال در یک
ماه پرداخت میش��ود ،زیرا تصمیمگیرنده باید
در نظر بگیرد که چه احتماالت مختلفی در ماه
آینده ممکن اس��ت رخ دهد و تأثیر آنها بر نتایج
و مطلوبیت پیامدهای مختلف او چگونه است.
اکن��ون پیشبینی این م��دل را در م��ورد زمان
پاس��خ و میزان خطا در دو مورد در نظر بگیرید.
از نظر ش��هودی ،یک کار س��ختتر باید بیشتر
طول بکش��د .این همان چیزی اس��ت که مدل
گام تصادف��ی پیشبینی میکند :اگر فاصله از
ی کند ،یکسان
نقطهی اولیهای که فرآیند باید ط 
باشد و هنگامیکه اطالعات بدتر است این روند
کندتر باش��د ،بنابراین در زمان سختتر ،مدت
پاسخ باید طوالنیتر باشد .با این حال ،ما عکس
این قضیه را مش��اهده میکنیم :زمان پاسخ در
انتخاب مبهم بهطور م��داوم کوتاهتر از انتخاب
پرخطر است.
در نظر گرفتن م��ورد فوقالع��ادهای که در آن،
س��یگنالی کام ً
ال ب��دون اطالعات اس��ت ،گام
گمشده را نش��ان میدهد .فرض کنید در واقع
س��یگنال اطالعاتی را ارائه نمیده��د .در این
حالت ،انتظار برای مش��اهدهی سیگنال هیچ
بهبودی نسبت به تصمیم فوری ایجاد نمیکند.
ازآنجاکه انتظار بهطور معمول مس��تلزم هزینه
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اس��ت(حداقل هزین��ه فرصت ک��ه میتواند به
شیوههای دیگر و بهتر مورد استفاده قرار گیرد)،
تصمیمگی��ری در ای��ن مورد باید فوری باش��د،
زیرا تأخی��ر فقط ات�لاف وقت ایج��اد میکند.
بنابرای��ن ،در م��ورد بدترین س��یگنال ممکن،
زمان پاس��خ کوتاهترین اس��ت .به نظر میرسد
این نتیجهگیری ب��ا پیشبینی گام تصادفی در
تناقض اس��ت ،اما در عوض ،تنها ب��ا این فرض
ک��ه مانع از بین ب��ردن این فرآیند ثابت اس��ت،
تناقض دارد .فاصله از نقط��هی اولیه که در آن،
فرآیند متوقف میشود ،باید در عوض به کیفیت
سیگنال بستگی داشته باش��د :بقیهی چیزها
مس��اوی هس��تند ،یک س��یگنال بهت��ر ارزش
مشاهدهی طوالنیمدت را دارد.
در بخ��ش بعدی ،ای��ن اس��تدالل غیرصوری را
صوریتر میکنیم ،زیرا دقیق ًا نش��ان میدهیم
که وقتی کیفیت سیگنال بهتر است ،دو عامل
مخالف فعال هس��تند :اول ،کیفیت س��یگنال
توصیه میکند ک��ه منتظر بمانی��د و اطالعات
بهتری را دریافت کنید .این اثر دوم مس��تقیم را
خنثی میکند (کار با س��یگنال بهتر ،سریعتر
اس��ت) و ممک��ن اس��ت آنچ��ه را که مش��اهده
میکنیم تولی��د کند ،یعنی زمان پاس��خگویی
طوالنیتر با سیگنال بهتر و آگاهیبخشتر.
مدلی که تاکنون توسعه دادهایم ،میتواند رفتار
انتخاب��ی تجربی و زندگی واقع��ی گروه زیادی از

اف��راد را توضیح دهد و انتخ��اب صورتگرفته در
محیطهای مختلف را به تواناییهای ش��ناختی
مرب��وطکن��د .نظری��هی اقتص��ادی در م��ورد
همبستگی بین ویژگیهای ترجیحات فردی در
حوزههای مختلف اظهارنظری نمیکند .بهعنوان
مثال ،ضریب ریس��کگریزی ،مستقل از پارامتر
بیحوصلگی در نظر گرفته میشود .همچنین،
هی��چ رابطهای بی��ن ای��ن ترجیح��ات و توانایی
ش��ناختی فرد فرض نمیش��ود .درجات مختلف
توانایی ش��ناختی ،درک ی��ک گزینه را کمابیش
بهتر میکند .اکنون انتخاب بین مقدار مشخص
و قرعهکش��ی را در نظر بگیرید .درحالیکه مفید
بودن م��ورد اول توس��ط ه��ر فرد بادقت��ی درک
میش��ود ،س��روصدا در مورد دومی برای افراد با
توانایی شناختی کمتر افزایش مییابد و بنابراین
ای��ن گزینه کمتر توس��ط آنها انتخاب میش��ود:
افراد با توانایی ش��ناختی کمتر ،در معرض خطر
بیشتری هس��تند .آنها در انتخابهای دیگر نیز
به همین ترتیب عمل میکنند .مث ً
ال ،در انتخاب
بین پرداخت در حال حاضر و پرداخت در آینده،
آنها دومی را نسبت به اولی بهتر درک میکنند و
بنابراین کمتر احتمال دارد که آن را انتخاب کنند
و لذا با بیحوصلگی دس��ت به انتخاب میزنند.
این نظریه پیشبینی میکند که بیحوصلگی و
ریسکگریزی با هم ارتباط دارند و این دو بهنوبهی
خود با تواناییهای شناختی مرتبط هستند.
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گذری بر مرزهای علم مالی
مسلم پیمانی

عضو هیئت علمی گروه مالی و بانکداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی

قسمت هفدهم

مقالهموردبررسیدراینقسمتازسریمطالب«گذریبرمرزهایعلممالی»،درمجله
«مروری بر مطالعات مالی» 1از دانشگاه آکسفورد ،در شماره ماه ِمی سال 2022به چاپ
رسیده و میتوان آن را با حوزهی ریزساختارهای بازار 2مرتبط دانست .تعاریف بسیاری برای این
حوزهینسبتا ًجدیددرمالیوجوددارد.یکیازتعاریفیکهبیشترازبقیهبهآناستنادمیگردد،
توسط خانم ماورین اوهارا (استاد شناختهش��ده این حوزه از دانشگاه کورنل) ارائه شده است:
«مطالعهیفرآیندهاوپیامدهایمبادلهیداراییهابراساسقواعدمعامالتیمشخصکهدرآن،
بهبررسیاثرسازوکارهایمعامالتیبرفرآیندشکلگیریقیمتهامیپردازد».
شرح مقاله:
در این مقاله ،شبکههای معامالتی غیرشفاف
م��د نظر قرار گرفته و اثر آنها بر کس��ب اطالعات
بررس��ی ش��ده اس��ت .قبل از ورود ب��ه مباحث
مطرحش��ده در ای��ن مقاله ،الزم اس��ت توضیح
مختصری در خص��وص ش��بکههای معامالتی
غیرش��فاف ارائه گ��ردد .این ش��بکهها در کنار
ش��بکههای ارتب��اط الکترونیک��ی ( )ECNsو
س��امانههای معامالت��ی جایگزی��ن ()ATS
و ،...یک��ی از رقب��ایجدی بورسهای رس��می
در معام�لات تلقی میگردن��د .به بی��ان بهتر،
برخ�لاف ایران ،در بس��یاری از کش��ورها انجام
معامالت به بورسهای رسمی محدود نمیشود
و س��ازوکارهای متع��دد دیگری ب��رای آن وجود
دارد .به عبارتی ،میتوان شبکههای معامالتی
غیرش��فاف را بورسهای خصوصی دانست که
3

عموم س��رمایهگذاران به آنها دسترسی ندارند.
یک��ی از اهداف اصلی تش��کیل این ش��بکهها،
تمایل سرمایهگذاران نهادی به انجام معامالت
با حجم باال (بلوکی) بین خود ،بدون تأثیرگذاری
بر بازار معامالت خرد اس��ت که در آن ،اطالعات
س��فارشهای طرفین برای عموم اشخاص افشا
نمیشود و این امر هم برای طرفین این معامالت
و هم برای معاملهکنن��دگان کوچک مزایایی به
همراه دارد .علیرغم وجود این مزایا ،انتقاداتی
نیز ب��ه این روشه��ای معامالتی وارد ش��ده که
عدم ش��فافیت اطالعاتی یکی از مهمترین آنها
است .در مقاله موردنظر ،به این موضوع با عنوان
«معامالت در ش��بکههای معامالتی غیرشفاف و
کسب اطالعات» پرداخته شده است.
در ابتدای مقاله مذکور ،نویسندگان به توضیح
این مطلب میپردازند که منظور از واژهی کسب

اطالع��ات ،بخ��ش اول از فرآیند کش��ف قیمت
اس��ت که در آن ،اطالعات کس��ب میشود و در
بخش دوم این فرآیند ،این اطالعات در قیمتها
منعکس میگردد (بخش دوم ارتباط تنگاتنگی
با بحث کارای��ی قیمتی دارد) .به عبارتی در این
مقاله ،به اثر این ش��بکهها بر بخش اول (کسب
اطالعات) تأکید ش��ده و از ای��ن طریق ،به تأثیر
ش��بکههای معامالت��ی بر فرآیند کش��ف قیمت
پرداخته شده است.
نویس��ندگان این مقاله پس از اش��اره به اهمیت
روبهافزایش ش��بکههای معامالتی غیرش��فاف
و رش��د س��هم آنها از ارزش معامالت ب��ه بیش از
 12/6درص��د از کل معامالت بورسها در آمریکا
در س��ال  ،2015این موضوع را عامل توجه ویژه
نهادهای ناظر به این شبکهها بهویژه در خصوص
مباحث مرتبط با شفافیت اطالعاتی دانستهاند
و آن را بهگونهای سواری مجانی گرفتن از قیمت
کشفشده در بورسها تلقی نمودهاند .سپس با
اش��اره به اهمیت فرآیند کشف قیمت ،به بررسی
بخ��ش اول این فرآین��د یعنی کس��ب اطالعات
پرداختهان��د .در ادام��ه ،با توضی��ح نظریههای
متضادی که ل��ه یا علیه این س��امانهها ازجهت
اثرگذاری بر بخش کس��ب اطالعات وجود دارد،
طرح تحقیق خود را در خصوص نحوه آزمون این
موضوع توضیح میدهند.
برای تحلیل این موضوع ،نویس��ندگان مقاله بر
اطالعات بهدستآمده از اخبار فصلی منتشرشده
تمرکز نمودهاند و مدلس��ازی و آزمونهای خود
را بر اس��اس آن انجام دادهاند .اطالعات مربوط
ب��ه ش��بکههای معامالت��ی غیرش��فاف را نیز از
گزارشهای هفتگی که نهاد فینرا از سال 2014
افشای آنها را توسط این ش��بکهها الزامی کرده
است ،استخراج نمودهاند.
در نهایت ،یافتههای این پژوهش��گران نش��ان
میدهد س��رمایهگذارانی که در این ش��بکهها
معامالت خود را انجام میدهند و به بورسهای
رس��می مراجعه نمیکنند ،بهدلیل هزینههای
معامالت��ی کمتر این ش��بکهها ،حاضر به صرف
منابع مالی بیشترجهت کسب اطالعات هستند
و این ام��ر ،اثر مثبت��ی بر فرآیند کش��ف قیمت
خواهد گذاشت؛ بهگونهایکه با باال رفتن حجم
معام�لات در ای��ن ش��بکهها ،همبس��تگی بین
بازدهیجاری و اخبار آتی مربوط به س��ودآوری
ش��رکتها افزایش یافته و این امر ّ
دال بر تسریع
انعکاس اطالعات در قیمتها است.
پانویس
1. The Review of Financial Studies
2. Market Microstructures
3. Dark Pools
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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