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بازار سرمايه در دولت يازدهم ،مسيري
رو به رش��د را تجربه ك��رد بهطوري كه
عالوه بر افزايش ارزش معامالت ،فعاالن
بازار سرمايه شاهد ورود ابزارهاي جديد
مالي ،شفافتر شدن عملكرد شركتها
و افزايش حمايت از ش��ركتهاي نوپا و
كوچك بودند .به گزارش ايرنا ،بازار سرمايه
در دولت يازدهم عالوه بر گسترش حجم
و ان��دازه بازار ،با تحوالتي روبهرو بود كه
باعث كارآمد و به روز شدن آن شد .بروز
مشكالت در بانكها و كاهش توان آنها
در تامين مالي طرحها و صنايع ،توجهات
را در س��الهاي اخير بيش از گذشته به
ب��ورس معطوف كرده اس��ت .در دولت
يازدهم تالش شد ،ابزارهاي جديد مالي
در بورس و بازار سرمايه به كار گرفته شود
تا اين بازار بتواند نقش واقعي خود را در
اقتصاد كشور ايفا كند .از جمله مهمترين
اقدامها و تحوالت رخ داده در بازار سرمايه
در دولت تدبير و اميد كه با هدف حمايت
از حقوق سرمايهگذاران ،افزايش شفافيت
بازار ،ساماندهي و بهروزرساني و اجراي
بهتر قوانين انجام شد ،ميتوان به موارد
زير اشاره كرد:
 تبديل بدهيهاي دولت به اوراق
بهادار
بدهيهاي دولت از طريق بازار سرمايه
به اوراق بدهي تبديل و عرضه ميشود .به
اينترتيببدوناينكهفشارماليسنگيني
به دولت وارد شود ،بخشي از بدهي دولت
به بخشخصوصي و پيمانكاران پرداخت
ميش��ود .دول��ت تا پايان س��ال  95در
مجموع  2/2ميليارد دالر اسناد خزانه را
با هدف پرداخت بدهيهاي خود منتشر
كرده است.
 توسعهمكانيسمقيمتتضميني
به جاي خريد تضميني
موضوع قيمت تضميني محصوالت
كش��اورزي در س��الهاي اخير همواره
ب��راي دولت بار س��نگين مالي داش��ته
اس��ت بنابراين تالش شده است كه به
ج��اي خريد تضمين��ي از طريق بورس
كاال ،روش قيمت تضميني اجرا ش��ود.
در مكانيسم قيمت تضميني بورس كاال،
قيمت پايه براس��اس نرخ مصوب دولت
از س��وي عرضهكننده و براساس حراج
قيمتي در س��امانه معامالت درج و پس
از رقاب��ت ميان عرضه و تقاضا به قيمت
تعادلي ،تعيين ميشود .در اين روش به
دليل وجود بازارگردان ،امكان نوسانهاي
قيمتي غيرواقعي و خ��ارج از عرف بازار
ب��ا واس��طهگريهاي كاذب و متضاد با
شفافس��ازي وجود نداشته و از طرفي
دولت نيز در اين مكانيسم كشف قيمت
متحمل هيچ هزينهاي نخواهد شد.
 راهان�دازي بازار معامالت اوراق
آتي (مشتقه)
اوراق مشتقه ،ابزارهاي مالي نوين و
پركاربرد در زمينه پوش��ش ريسك در
سرمايهگذاري به شمار ميروند .دو نوع
خ��اص از اين ابزاره��ا ،قراردادهاي آتي
(فيوچرز) و اختيار معامله (آپشن) هستند
كه در بازارهاي مختلف دنيا جهت پوشش
ريسك سرمايهگذاري بهطور عموم مورد
اس��تفاده قرار ميگيرند .اي��ن ابزارها به
دارندگان آن فرصت ميدهد كه خود را
در مقابل نوسانات قيمت به عنوان ريسك
بازار بيمه كنند.

 تامين مالي شركتها از طريق
بورس كاال
ش��ركتها از طريق انتش��ار «اوراق
سلف» در بورس كاال به جاي پيشفروش
ميتوانندباشرايطمناسبتري،منابعمالي
مورد نياز براي اجراي طرحها و پروژهها را
تامينكنند.انتشاراوراقسلفبرقسنندج
مپن��ا ،گندم بازرگاني دولتي اي��ران ،اوره
پتروشيميشيراز،اورهپتروشيميپرديس،
تيرآهن ذوبآهن ،كنسانتره سنگآهن
گلگهر ،س��يمان س��پاهان ،سنگآهن
چادرملو و پيويسي پتروشيمي آبادان
پ��س از درياف��ت تضامين الزم توس��ط
شركت س��مات ،عرضه اوليه اوراق سلف
موازي اس��تاندارد برق نيروگاه سنندج و
انتشار اميدنامه سلفموازي استاندارد برق
شركت تدبيرسازان سرآمد ،از جمله موارد
تامين مالي از طريق بورسهاي كااليي و با
ابزار سلف موازي استاندارد است.
  راهان�دازي بازار ش�ركتهاي
كوچك و متوس�ط و اب�زار گواهي
سپرده كااليي
شركتهاي كوچك امكان ورود به بازار
سرمايه را ندارند كه اين موضوع ميتواند
آنها را از مزاياي بورس محروم كند بنابراين
بازاري با عنوان بازار شركتهاي كوچك و
متوسط (اس .ام .اي) در فرابورس راهاندازي
شده است تا اين شركتها بتوانند ضمن
ورود به بازار سرمايه ،اقدام به جذب منابع
مالي و س��رمايهگذار كنند .بيش از 80
شركت براي بازار شركتهاي كوچك و
متوسط براي ورود به فرابورس درخواست
دادهاند كه تاكنون شش شركت پذيرش
ش��دهاند .همچنين راهاندازي معامالت
آنالين گواهي س��پرده كااليي سكه طال
كه همان حكم معامالت نقدي س��كه را
دارد ،بستري را براي انجام اين معامالت
در ساير محصوالت قابل معامله در بورس
كاالي ايران شامل محصوالت كشاورزي،
صنعتي و معدني ،محصوالت پتروشيمي
و فرآوردههاي نفتي فراهم كرده اس��ت.
س��بد معامالت سكه طال در بورس كاال
با امكان انجام معامالت آتي سكه ،گواهي
سپرده س��كه كه حكم معامالت نقدي
سكه به صورت آنالين در سامانه برخط
س��هام را دارد و معامالت قرارداد اختيار
سكه كامل ش��ده است .ارزش معامالت
گواهي س��پرده كااليي سكه طال 41/7
ميليارد ريال است.
  ارتقاي ظرفيت هس�ته اصلي
معامالت
براي ارتقاي ظرفيت سامانه معامالتي،
جداس��ازي هستههاي معامالتي بورس
تهران و فرابورس ايران بهطور كامل انجام
شد و اكنون سامانههاي معامالتي اين دو
بورس بهطور كامل ،مستقل از يكديگر
عمل ميكنن��د .پس از برج��ام امكان
بهروزرساني س��امانه معامالت از طريق
همكاري شركت ارائهكننده فراهم شد .اين
اقدام ،مخاطرات سامانهاي در بازار سرمايه
را تا حد زيادي كاهش داده است.

  اعطاي نخستين مجوز انتشار
اوراق رهني
اوراق رهني ،اوراق بهاداري است كه به
منظور خريد مطالبات رهني توسط ناشر
منتشر ميشود ،مطالبات رهني شامل
مطالبات مدتدار اشخاص حقوقي ناشي
از قرارداده��اي مبادلهاي از قبيل فروش
اقساطي ،اجاره به شرط تمليك و جعاله
(به استثناي سلف) است كه داراي وثيقه
رهني است .از جمله مزاياي انتشار اين
اوراق ميتوان به تحركبخش��ي اقتصاد
در حوزه مسكن ،افزايش سودآوري ،بهبود
نسبتهاي مالي ،خارج كردن داراييهاي
بانكها از ترازنامه و بهبود تركيب داراييها
اشاره كرد .مجوز انتشار نخستين اوراق
رهن��ي با هدف افزايش ت��وان پرداخت
تس��هيالت در بخش مس��كن از سوي
سازمان بورس و اوراق بهادار پنجم تيرماه
سال  1395صادر شد و به اين ترتيب ،اين
اوراق رهني به مبلغ سه هزار ميليارد ريال
توسط بانك مسكن منتشر شد.
  راهاندازي صندوقهاي جسورانه
سرمايهگذاري جسورانه (Venture
 )Capitalيك مدل س��رمايهگذاري
براي راهاندازي كس��ب و كارهاي نوپا،
ش��ركتهاي كوچك با پتانسيل رشد
بلندمدت است .اين نوع سرمايهگذاري،
منبع بس��يار مهمي ب��راي راهاندازي
كسب و كارهايي است كه كوچكتر از
آن هستند كه بتوانند به بازار سرمايه
يا بانكها دسترس��ي داش��ته باشند.
در واقع صندوقهاي س��رمايهگذاري
جس��ورانه حلقه مفقوده ميان دانش و
شركتهاي دانشبنيان و ثروتآفرين
را پر ميكنند .اين كسب وكارها بهطور
عمومي ريس��ك باال و بالطبع بازدهي
بااليي براي سرمايهگذار دارند .تاكنون
مجوز تاس��يس پنج صندوق جسورانه
شامل صندوق سرمايهگذاري جسورانه

اين گزارش ،نهاد قانونگذار س��نگاپور
در آخرين جرم صورت گرفته در اين
خصوص كه در ماه مارس اتفاق افتاده
متهم را به دادگاه ارجاع داده و دادگاه
ني��ز اين ف��رد را به  16هفته حبس و
پرداخت مقدار معيني جريمه محكوم
كرده اس��ت .بر اين اساس وونگ يون
هنگ و همس��ر وي فو جي چين ،از
سهامداراني بودند كه به دليل معامالت
غيرمجاز سهام در دادگاه سنگاپور مورد
محاكمه قرار گرفتند .وونگ  200هزار

دالر و ف��و  100ه��زار دالر بابت اين
جرم به عنوان جريمه پرداخت كردند.
اما نهاد قانونگذار بازار مالي سنگاپور به
دليل عملكرد وونگ در خصوص ايجاد
ريسك در بازار وي را به  16هفته حبس
محكوم كرد .سنگاپور در اين زمينه به
مجرم��ان بازار عالوه ب��ر جرم صورت
گرفته در ب��ازار و جريم��ه پرداختي
جرمي مبن��ي بر جرايم اجتماعي نيز
نسبت ميدهد؛ جرمي كه به موجب
آن مجرم نه تنها به بازار س��رمايه اين

خردادم��اه در نظ��ر دارد تع��داد يك
ميلي��ارد و  499ميليون و  988هزار
س��هم معادل  99/99درصد از سهام
شركت توس��عه صنايع معدني اميد
را بهطور يكجا و ش��رايطي به صورت
نقد يا نقد و اقساط از طريق عرضه در

بازار سوم فرابورس به فروش برساند.
موضوع فعاليت شركت توسعه صنايع
معدني اميد در خصوص سرمايهگذاري
در س��هام و واحدهاي سرمايهگذاري
صندوقها يا س��اير اوراق بهادار بوده
و آخرين سرمايه آن يكهزار و 500
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معامله
ميليارد ريال

وقايعنگار بورس

رشد  214واحدي شاخص

ورود ابزارهاي مالي جديد

سهام يك شركت روي ميز فروش
گروه بورس -بازار سوم فرابورس
سهشنبه ،نهم خردادماه ميزبان عرضه
يكجاي سهام كنترلي شركت توسعه
صناي��ع معدني اميد با قيمت پايه هر
س��هم  912ريال است .شركت گروه
مديري��ت س��رمايهگذاري اميد نهم

حجم معامالت
ارزش معامالت
تعداد معامالت
ارزش بازار

آمارهاي  4سال گذشته از تحول بزرگ بازار سرمايه خبر می دهد؛

مجازات سنگين متخلفان در بورس سنگاپور
نهاد ناظ��ر مالي س��نگاپور مجوز
قضاي��ي برخورد ش��ديد ب��ا مجرمان
معام�لات غيرمجاز س��هام را از نهاد
قضايي اين كشور اخذ كرد .به گزارش
س��نا ،در آخرين حكم صادره از يكي
از دادگاههاي محلي سنگاپور ،يكي از
مجرمان بازار س��هام اين كشور به 53
هزار و  660دالر جريمه محكوم كرد.
اين در حالي است كه ،نهاد ناظر مالي
س��نگاپور تقاضاي برخورد شديدتري
ب��ا مجرمان اين حوزه دارد .براس��اس

نوع

شاخص کل

عنوان شاخص

مقدار

تغيير

درصد

بیشترین

کمترین
رقم

آمار بازار

رويش لوتوس ،صندوق سرمايهگذاري
جس��ورانه يكم آرمان آت��ي ،صندوق
جس��ورانه دانش��گاه ته��ران ،صندوق
جس��ورانه بانك پاس��ارگاد و صندوق
اينوتك آشنا صادر شده است.
  اعطاي اولين مجوز انتشار اوراق
بهادار با نرخ سود شناور
از جمل��ه ابزاره��اي مال��ي متداول
در بازارهاي مالي جه��ان اوراق مصون
از ت��ورم اس��ت .با توجه ب��ه اينكه نرخ
اين اوراق عالوه ب��ر نرخ بهره واقعي ،از
ن��رخ تورم نيز متاثر اس��ت ،از جذابيت
زيادي براي سرمايهگذاران ريسكگريز
برخوردارند .اگر چه انتشار اين اوراق در
اكثر كشورهاي جهان تجربه شده است
اما جذابيت نرخ اوراق در كشورهايي كه
ن��رخ تورم باالت��ري را تجربه ميكنند،
بيشتر از سايرين اس��ت .از مزاياي اين
ن��وع اوراق ميتوان به پوش��ش قطعي
تورم ،حركت از اقتصاد دستوري به سمت
اقتصاد بازار و ريسك اعتباري پايين اشاره
كرد .بر اين اساس ،دستورالعمل مربوط
به انتشار اوراق بهادار با نرخ سود شناور
(مصون از تورم) نيز تدوين شده است.
 تدوين مقررات انتش�ار اوراق
قابل تبديل به سهام
اوراق بهادار قابل تبديل ،از ابزارهاي
مال��ي مت��داول و فراگيرن��د كه تحت
ش��رايط خاصي قاب��ل تبديل به يكي
ديگر از اوراق بهادار همان شركت ناشر
هستند .نمونه بارز اين نوع اوراق ،اوراق
قرضه يا س��هام ممتازي است كه قابل
تبديل به تعداد تعيينش��دهاي سهام
عادي است .در اين روش ،معموال هيچ
وجه نقدي مبادله نميشود ،اوراق بهادار
قبلي دريافت ش��ده و در مقابل ،تعداد
مشخصي از اوراق بهادار جديد منتشر
ميش��ود .اكنون دستورالعمل مربوطه
تدوين و تصويب شده است.

  شفافسازي عملكرد شركتها
اجباري ك��ردن افش��اي اطالعات
توليد و فروش ماهانه ناش��ران بورسي
و فرابورس��ي ،باعث افزايش ش��فافيت
در بازار سرمايه و ايجاد بستري امنتر
ب��راي تصميمگيري س��رمايهگذاران
شده است.

  راهاندازيروشجديدعرضهاوليه
روشي براي عرضه اوليه سهام اين است
كه سهام عرضه اوليه توسط كارگزاران به
مش��تريان تخصيص داده نميش��ود و
مشتريان بهطور مستقيم يا غيرمستقيم
س��فارش خود را ثبت ميكنند .در اين
روششائبهغيرمنصفانهبودنتخصيصها
در عرضه اوليه وجود ندارد.
  پذيرشتامينسرمايهدربورس
شركت تامين سرمايه شركتي است
كه به عنوان واسطه بين ناشر اوراق بهادار
و س��اير سرمايهگذاران فعاليت ميكند و
ميتواندفعاليتهايكارگزاري،معاملهگري،
بازارگردان��ي ،مش��اوره ،س��بدگرداني،
پذيرهنويس��ي ،تعه��د پذيرهنويس��ي و
فعاليته��اي مش��ابه را با اخ��ذ مجوز از
س��ازمان بورس انجام دهد .براي افزايش
گزينههاي در دس��ترس بازيگ��ران بازار
سهام ،متنوعسازي ابزارهاي تامين مالي
و سرمايهگذاري و با توجه به جذابيتهاي
صنعت خدمات مالي ،پذيرش شركتهاي
تامينسرمايهكهبهلحاظاندازه،گستردگي
دامنه فعاليت ،س��اختار سازماني دقيق،
بازدهي مناسب و گزارشگري مطلوب از
پتانسيلهاي خوبي براي حضور در بازار
سهام برخوردارند ،مورد توجه قرار گرفته
است .شركت تامين سرمايه اميد به عنوان
اولين بنگاه فعال در صنعت تامين سرمايه،
در بازار سرمايه وارد شد.
  اصالح ساختار مالي شركتها
براي بنگاههايي كه به دليل تحريمها
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شدهاند و امكان افزايش سرمايه از محل
تجديد ارزيابي داراييها را دارند ،مكاتباتي
ب��ا س��ازمان امور ماليات��ي در خصوص
برخورداري ش��ركتها از معافيتهاي
مالياتي صورت گرفته است.

در آخرين روز معامالتي تاالر شيش��هاي در اين هفته ش��اخص كل
توانست بيش از  ۲۱۴واحد رشد كند .در اين روز تعداد زيادي از نمادهاي
گروه مواد غذايي رشد كردند ولي قنديها برخالف روز گذشته در كانال
كاهشي قرار گرفتند .روز گذشته شاخص كل بازده نقدي و قيمتي بورس
اوراق بهادار تهران  ۲۱۴واحد رشد كرد و به رقم  ۸۰هزار و  ۳۴۴واحدي
رسيد .عالوه بر اين شاخص كل هموزن نيز با رشد  ۲۳واحد مواجه شد
و رقم  ۱۷هزار و  ۴۲۱واحدي باال رفت .همچنين شاخص آزاد شناور با
 ۱۵۹واحد رشد ،رقم  ۸۷هزار و  ۶۲۴واحدي را تجربه كرد و شاخص بازار
اول با  ۹۱واحد رشد تا عدد  ۵۵هزار و  ۷۸۴واحدي باال رفت .عالوه بر اين
شاخص بازار دوم  ۸۰۹واحد رشد كرد و به رقم  ۱۷۷هزار و  ۹۰۸واحدي
رسيد .در معامالت روز گذشته نماد پااليش نفت بندرعباس با  ۶۰واحد
تاثير مثبت روي شاخص كل بيشترين نقش را در نوسانات دماسنج بازار
سرمايه داشت .پس از اين نماد صنايع پتروشيمي خليج فارس ،خدمات
انفورماتيك و ش��ركت ارتباطات سيار بيشترين تاثير را روي نماگر بازار
داشتند .در طرف مقابل نماد فوالد مباركه اصفهان با  ۲۱واحد تاثير منفي
در شاخص بيشترين نقش را در نوسانات نزولي نماگر بازار ايفا كرد و پس
از اين نماد گسترش نفت و گاز پارسيان ،آسانپرداخت پرشين و مخابرات
ايران بيشترين نقش كاهنده را روي شاخص داشتند .برخالف روز سهشنبه
روز گذشته قنديها در كانال كاهشي قرار گرفتند و جز دو نماد از اين
گروه ،باقي افت در قيمت آخرين معامله و قيمت پاياني را تجربه كردند
اما تعداد زيادي از گروه محصوالت غذايي با رشد در قيمت پاياني مواجه
شدند .در گروه فلزات اساسي نمادهاي مس شهيد باهنر و نورد آلومينيوم
بيشترين كاهش را در قيمت پاياني ديدند و تعداد زيادي از نمادهاي ديگر
اين گروه با افت كمتري در قيمت پاياني مواجه شدند .در گروه كانيهاي
فلزي نمادهاي منگنز ايران ،معادن بافق و باما رشد كردهاند و نمادهايي
همچون معدني و صنعتي چادرملو ،توسعه معادن و فلزات ،توسعه و معدني
صبانور و توسعه معادن روي ايران با شرايط كاهشي مواجه شدند .تعداد
خودروييها روز گذشته با رشد اندكي در قيمت پاياني مواجه شدند و تعداد
ديگري شاهد افت بودند .از جمله دادوستدهاي درونگروهي روز گذشته
ميتوان به معامالتي در نماد سايپا ،كابل البرز و توسعه معادن و فلزات
اشاره كرد .ارزش معامالت بورس تهران روز گذشته به رقم  ۱۸۶ميليارد
و  ۴۶۲ميليون و  ۲۰۰هزار تومان بالغ ش��د كه اين رقم ناش��ي از دست
به دست شدن  ۹۴۲ميليون و  ۶۰۹هزار سهم و اوراق مالي قابل معامله
طي  ۵۶هزار و  ۶۶۲نوبت دادوستد بود .آيفكس نيز روز گذشته با افت
 0/5واحدي مواجه شد و به رقم  915/6رسيد .ارزش معامالت فرابورس
ايران به عدد  ۱۵۸ميليارد و  ۷۳ميليون تومان بالغ شد كه اين رقم ناشي
از دست به دست شدن  ۲۱۹ميليارد و  ۱۵۰ميليون سهم و اوراق مالي
قابل معامله طي  ۲۲هزار و  ۴۹۷نوبت دادوستد بود.

بين الملل

كش��ور خس��اراتي وارد ميكند بلكه
موجب ايجاد ريس��ك ب��راي ديگران
س��رمايهگذاران ش��ده و قبح جرم در
بازار سهام را نيز ميشكند .جريمههاي
وضعش��ده در سنگاپور به دنبال وضع
جريمههاي قانوني وضعشده در بازار
سهام چين بوده است .در چين ،يكي
از معاملهگ��ران با  36ميليون جريمه
از س��وي نهاد قانونگذاري اين كشور
روبهرو ش��د؛ جريمهاي ك��ه به دليل
معامالت مش��كوك وي از سوي نهاد
ناظر وضع شده بود.
كف تاالر

ميليارد ريال اس��ت .قيمت پايه كل
اين عرضه كه از سوي كارگزاري بانك
سپه با قيمت پايه  912ريال روي تابلو
ميرود ،رقمي حدود يكهزار و 368
ميليارد ريال است و سپرده حضور در
اين رقابت  3درصد از اين مبلغ اعالم
شده است.
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