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مدیرعامل فرابورس با اعالم اینکه
در ســال  ۹۷اهداف توســعهمحور
بــا هدف عمیقتر شــدن این بازار
اجرایــی میشــود اظهارداشــت:
برنامه اصلی فرابــورس حمایت و
استقبال از عرضههای اولیه و ورود
شرکتهای جدید است .فرابورس در
سالهای اخیر با توسعه فعالیتها
در حوزههای از پیش تعیین شده و
بازارها و ابزارهای نوین مالی سهم
قابــل توجهی را در بازار ســرمایه
ایــران برعهــده گرفته اســت .در
کنار آن عمیقتر شــدن معامالت
در فرابــورس باعث شــده تا این
بازار نقش پررنگتــری را در بازار
ســرمایه برعهدهگیــرد به طوری
که عرضههای اولیــه در فرابورس
روزبهروز گســترده میشــود و در
کنار آن شــرکتها تمایل بیشتری
برای تامیــن مالی با اســتفاده از
ظرفیتهای این بازار از خود نشان
میدهند .فرصتها و امتیازهایی که
با پذیرش و عرضه سهام شرکتها
در فرابورس وجود دارد نیز زمینهساز
جذب شــرکتهای جدید در این
بازار شــده است .در کنار همه این
موارد توســعه بــازار بدهی هم در
فرابورس در مسیر مناسبی قرار دارد
و روزبهروز اهداف تازه و کالنتری
در حال پیادهسازی است .راهاندازی
صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه
و بازار شرکتهای کوچک و متوسط
« »SMEاز یکســو و بازار دارایی
فکری از ســویی دیگر به روشــنی
کارکردهای همهجانبه فرابورس را
برای فعاالن و سرمایهگذاران ترسیم
کرده است .در ابعاد بینالمللی هم
فرابورس ایران با تقویت تعاملهای
همهجانبه بــا نهادهای بینالمللی
اقدام به فرصتسازیهای مناسبی
کرده به طوری که در آخرین اقدامها
فرابورس ایران به عنوان نایبرییس
کمیتــه کاری فیاس انتخاب شــد
که اعتبارســازی تازهای برای بازار
سرمایه کشــور رقم خورده است.
برای آنکــه از جزییات فعالیتهای
مهم فرابورس در سال  ،۹۶عملکرد
بازارهــا و ابزارهای مالــی و البته
استراتژیهای این بازار در سال ۹۷
بیشتر مطلع شویم ،ایبنا گفتوگویی
مفصل را با امی ر هامونی مدیرعامل
فرابورس انجــام داده تا به صورت
دقیق تحوالت و برنامههای فرابورس
در سالجاری تشریح شود.
 سیاستهای فرابورس در
خصوص عرضههای اولیه و ورود
شرکتهای جدید به این بازار
در سال جدید چگونه ترسیم
شده است؟
برنامه فرابورس در ســالجاری
نیز حمایت و استقبال از عرضههای
اولیــه و ورود شــرکتهای جدید
ت چراکه این امر منجر به ورود
اس 
نقدینگی به بازار سرمایه و تعمیق
بورس خواهد شــد و از مهمترین
استراتژیهایی اســت که اشتیاق
فعاالن بورسی را برای سرمایهگذاری
افزایــش داده و همچنیــن کمک
میکند کشــور به مدد تامین مالی
بخشهــای متنوعتری از اقتصاد و
صنایع در مســیر توسعه قدمهای
بزرگتری بــردارد .همانطور که
میدانید هر ساله شرکتهای زیادی
از صنایع مختلف مانند پتروشیمی،
پاالیشی ،خودرو و ساخت قطعات،
اطالعــات و ارتباطات ،محصوالت
لونقــل و ارتباطات
غذایــی ،حم 
و ...درخواســت پذیرش خود را به
فرابــورس ارائــه میدهند که پس
از پذیــرش و درج نمــاد چهار ماه
فرصــت دارند تا بــا ارائه مدارک و
مستندات الزم شرایط عرضه اولیه
سهام در بازارهای فرابورس را پیدا
کنند بنابراین شرکتهای زیادی از
صنایع مختلف در صف عرضه اولیه
فرابورس قــرار دارند که به محض
آنکه شــرایط برای عرضه عمومی
آنها فراهم شود به تابلوی معامالت
میآیند.
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پذیرش شرکتهای جدید

  شــرکتها در زمان ورود
به فرابــورس از چه امتیازهایی
برخوردار میشوند که تاکنون
از آن محروم بودهاند؟ آیا ورود
شرکتها به فرابورس منجر به
افزایش ســود و رشد بهرهوری
آنها میشود؟
یکی از مهمترین مزیتهای تامین
مالی از طریق بازار سهام فرابورس در
مقایسه با سایر بازارهای رقیب ،سرعت
انجام فرآیند پذیــرش در فرابورس
اســت به طوری که در صورت کامل
بودن مدارک ،شــرکت ظرف مدت
سه هفته در هیات پذیرش فرابورس
که مرجع رســمی تصمیمگیری در
این خصوص است ،مطرح و پذیرش
میشود .مزیت دیگر تامین مالی از
طریق بازار سرمایه عدم نیاز به وثایق
و تضامین دســتو پاگیر و کاهش
هزینههای شــرکت از جمله هزینه
نرخ بهره ناشی از اخذ تسهیالت بانکی
است .همچنین با توجه به مکانیسم
عرضه و تقاضا در بازار سرمایه با ورود
شــرکت به بازار فرابورس از یکسو
ارزش واقعی شرکت تعیین میشود
و از سوی دیگر قدرت نقدشوندگی
سهام شرکت افزایش مییابد و دارنده
سهم میتواند در هر زمان ممکن اقدام
به فروش سهام به قیمتی منصفانه
کند .عالوه بر این سهامداران شرکت
به ویژه سهامداران عمده میتوانند با
توثیق سهام خود نزد بانکها به جای
توثیق ملک و نظایر آن اقدام به اخذ
تسهیالت بر مبنای ارزش بازار سهام
کننــد و در اخذ تســهیالت نیز در
مقایسه با سایر شرکتهای غیربورسی
در اولویــت قرار گیرنــد .همچنین
حمایت سازمان بورس و اوراق بهادار از
حقوق سهامداران شرکتها از طریق
حضور نماینده ســازمان در مجامع
عمومی شــرکت و رایزنی با دولت و
مجلس شورای اسالمی در خصوص
تصویب بودجه و قوانین مربوطه دیگر
به نوعی از جمله مزایای پنهان اما مهم
پذیرش شــرکتها در بازار سرمایه
است .برخورداری از معافیت مالیات
عملکرد حداکثر تا  ۱۰درصد ،افزایش
اعتبار داخلی و بینالمللی شــرکت،
معرفی شرکت و تبلیغ غیرمستقیم
نام و محصوالت شــرکت از طریق
تابلوی معامالت و انعکاس نام شرکت
در جراید و رسانهها از دیگر امتیازات
ورود شرکتها به بازار سرمایه است
که شــرایط را برای بهبود سودآوری
و افزایش بهرهوری شرکت از طریق
امکان راحتتــر تامین مالی فراهم
میکند.
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وقايعنگار بورس

هدف اصلی فرابورس از نگاه امیرهامونی؛

  فرابورس برای توسعه بازار
بدهی چه برنامههایی در نظر دارد
تا نقش ویژهتری رامانند همیشه
در بازار سرمایه بازی کند؟
لزوم رشد و توسعه بازار بدهی بنا بر
مزایای بیشماری که در بحث تامین
مالــی دولت ،بنگاههــای اقتصادی و
بالطبع رشد و توسعه اقتصادی کشور
دارد بر کسی پوشیده نیست .توسعه
این بازار به حفظ اســتقالل کشور با
تامین مالی داخلــی دولت و کاهش
اســتقراض بینالمللی کمک کرده و
دست سیاستگذار پولی و مالی را برای
در پیش گرفتن سیاستهای بهینه به
منظور تنظیم و کنترل انتظارات بازار باز
میگذارد .همچنین فراه م آوردن بستر
الزمبرایتوسعهابزارهایمالیبازارمحور
و کمک به کشف نرخ سود بدون ریسک
مورد انتظار بازار در اقتصاد کشور از دیگر
مزایای این بازار محسوب میشود که بنا
بر آن فرابورس برنامه ویژهای روی توسعه
این بازار دارد .اقداماتی همچون توسعه
ابزارهای مالی مبتنی بر بدهی ،فروش
اوراق به کسر قیمت ،ایجاد انضباط در
گزارشگری معامالت با اصالح کدهای
 ،ISICمحاسبه و انتشار نرخ موثر بازده
تا سررســید اوراق ( ،)YTMطراحی
ابزارهایجدیدمالیوبازارگردانیمبتنی
بر حراج در خصوص اوراق منتشــره
اقداماتی است که فرابورس در زمینه
توسعه بازار بدهی داشته است .توسعه
ابزارهــای مالی مبتنی بر بدهی یکی
از مهمترین رویکردهای فرابورس در
توسعهاینبازاراست،برایناساسشاهد
آنهستیمکهاوراقینظیرصکوکاجاره
ماهان بهعنوان نخستین صکوک اجاره،
اوراق مرابحه بوتان بهعنوان نخستین
مرابحه ،اســناد خزانه اسالمی و اوراق
رهنی بانک مسکن در قالب اولین اوراق
رهنی در تاریخ بازار مالی کشور از طریق
فرابورسواردبازارسرمایهشدهاندونقش
پررنگی در بزرگتر کردن سهم این بازار
در تامین مالی بخشهای متنوعی از
اقتصاد داشتهاند.
 راهانــدازی صندوقهــای
سرمایهگذاری جسورانه و بازار
شــرکتهای کوچک و متوسط
« »SMEتا چه حد میتواند تامین
مالی استارتآپها و شرکتهای
نوظهور را بر عهده گیرد؟
راهاندازیصندوقهایسرمایهگذاری
جسورانه و بازار شرکتهای کوچک و
متوســط « »SMEاز جمله اقداماتی
بهشــمار میرود که همسو با بورس
کشورهای پیشــرو در فرابورس رقم
خورده اســت تا به این ترتیب شاهد
گســترش کارآفرینی و ب ه کارگیری
ایدههای جوان و خالق در کشور و در

رقم

واحد

نتیجه تامین مالی اقتصاد دانشبنیان و
افزایش نقش موثر آن در رشد اقتصادی
کشــور باشــیم .هدف از راهاندازی و
تاسیس صندوقهای سرمایهگذاری
جســورانه تامین منابــع مالی الزم و
تزریق نقدینگی به اســتارتآپها و
ســرمایهگذاری در کســبوکارهای
فناورانهای در ایران اســت که فعالیت
کوتاهمدتی داشــتهاند و امکان جذب
سرمایه از طریق پذیرهنویسی عمومی
را ندارند و همچنین به دلیل ریسک
باالی مترتب بر آنها معموال بانکها نیز
از تامین مالی آنها اجتناب میکنند .به
طور کلی صندوقهای سرمایهگذاران
جسورانه مزایایی دارند به این ترتیب که
منابع مالی شرکتهای جدید ،کوچک
و به ســرعت در حال رشــد را تامین
میکنند ،در مالکیت این شــرکتها
سهیم میشوند ،در توسعه محصوالت
و خدمــات جدید کمک میکنند ،با
مشارکت فعاالنه خود برای کسب و کار
مورد نظر ارزشافزایی میکنند ،با انتظار
بازدهی ،ریسک باالیی را میپذیرند و
افق سرمایهگذاری بلندمدت دارند .نظر
به اینکه شرکتهای دانشبنیان و فناور
در سه حوزه دانش و تجربه مدیریتی،
منابعمالیکافیوتوسعهبازارفاقدتجربه
کافی هستند ،میتوان نتیجه گرفت
که مناسبترین سازوکار تامین مالی
شرکتهای دانشبنیان ،برای تحقق
اقتصادمقاومتیسرمایهگذاریجسورانه
اســت .در حال حاضر ســه صندوق
سرمایهگذاری جســورانه به نامهای
رویش لوتوس ،یکم آرمان آتی و توسعه
فناوری آرمانی با سرمایه مجموع ۱۲۰
میلیارد تومان موفق به پذیرهنویسی و
اخذ مجوز فعالیت در فرابورس شدهاند.
 ۱۷صندوق دیگر نیز با سرمایهای بالغ
بر  ۷۰۰میلیارد تومان مجوز و موافقت
اصولی گرفتهاند که وارد فرابورس شوند.
 در حوزه بازار دارایی فکری آیا
در سال  ۹۷باید منتظر تحوالت
تازهتری باشیم؟
با تسهیل فرآیند معامله در بازار
دارایــی فکری از طریق کاهش رویه
بوروکراتیــک درج و عرضه در این
بازار ،سرعت انجام معامالت در این
بــازار افزایش خواهد یافت و بالطبع
فســتیوالهای مرتبط بــرای ارائه
طرحها به سرمایهگذاران نیز افزوده
خواهند شد .مطابق با تفاهمهایی که
با پارکهای فناوری کشور از جمله
پارک فناوری دانشگاه تهران منعقد
شده اســت ورودیهای این بازار در
آینــدهای نزدیک به مراتب از لحاظ
کمــی و کیفی رشــد خواهند کرد.
اخیرا در نشستی هم که در معاونت
علمی و فناوری ریاســتجمهوری

برگزار شد  ۸قرارداد سرمایهگذاری
یعنــی خرید اختراع بــه ارزش ۹۲
میلیارد و  ۳۰۰میلیون ریال منعقد
شــد و به طور کلی تمــام تالشها
در راســتای رونق این بازار و تامین

مالی هرچه بیشــتر صاحبان ایده و
اختراع متمرکز شــده است؛ چرا که
ایــن اختراعات فارغ از مزایای مالی،
در آینده دوام شرکتهای بزرگی را
در پی خواهند داشت.
 فرابورسبهعنواننایبرییس
کمیته کاری فیاس چه شــرح
وظایفی را در این نهاد برعهده
دارد و آیــا طرحهای تازهای در
نظر گرفته شــده یا اساسا این
سمت تشریفاتی است؟
بر اساس وظایف مقرر شده برای
ارکان اجرایی فدراسیون بورسهای
آسیایی  -اروپایی طبق آییننامههای
اجرایــی داخلی ،امــوری همچون
همکاری بــا رییس کمیته کاری در
برگزاری جلسات کمیته کاری ساالنه
شامل نظارت بر روند انجام مطالعات
و نحوه پیشــرفت کمیتههای کاری،
جمعبندیگزارشها،برگزاریجلسات
مجازی و فیزیکی جهت جمعبندی
و ارائه گزارشها ،تعریف پیشــنهاد
موضوعــات کاری جدید به مجمع
ساالنه از وظایف نایب رییس کمیته
کاریفیاسبهشمارمیروند.همچنین
موضوعات کمیتههای کاری فیاس در
سالجاری شــامل فینتک ،پلتفرم
ارتباط با بورسهای منطقه ،بررسی
تغییرات قواعد میفید و تاثیرات آن بر
سایر بازارها ،کارگروه نظارت و کارگروه
تحلیل داده است که سعی داریم نقش
موثری برای پیشبرد این موضوعات
داشته باشیم و طرحهایی را مبتنی بر
نیازهای بازار سرمایه کشور در ضمن
همین موضوعات مطرح کنیم.

گروه بورس -معامالت بازار سهام روز گذشته با  ۹۳واحد افزایش به ۹۴
هزار و  ۹۰۶واحد رسید تا در آستانه کانال  ۹۵هزار واحد قرار گیرد .روند صعودی
خرید و فروش سهام در تاالر شیشهای روز گذشته هم حفظ شد تا همه چیز در
این بازار با رشد اکثر شاخصها همراه شود .بر اساس آمارهای معامالتی بورس،
روز گذشته همه شاخصهای بورس با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص
کل با  ۲۰۲واحد رشد معادل  0/21درصد به  ۹۴هزار و  ۹۰۶واحد ،شاخص
قیمت «وزنی  -ارزشی» با  ۶۳واحد افزایش معادل  0/21درصد به  ۲۹هزار و
 ۷۷۱واحد ،شاخص کل «هم وزن» با  ۹۳واحد رشد معادل  0/55درصد به ۱۷
هزار و  ۱۱۶واحد ،شاخص قیمت «هم وزن» با  ۶۹واحد افزایش ،معادل 0/55
درصد به  ۱۲هزار و  ۶۵۳واحد ،شاخص آزاد شناور با  ۲۸۵واحد رشد ،معادل
 0/28درصد به  ۱۰۱هزار و  ۳۹۱واحد ،شاخص بازار اول با  ۱۵۹واحد افزایش
معادل  0/24درصد به  ۶۷هزار و  ۶۰۶واحد و شاخص بازار دوم با  ۳۵۰واحد
ی دیگر روز
رشــد معادل  0/17درصد ،به  ۲۰۱هزار و  ۹۳واحد رسید .از سو 
گذشته  ۷نماد «خساپا با  ۲۵واحد ،کگل با  ۲۴واحد ،رانفور با  ۲۱واحد ،فایرا با
 ۱۴واحد ،فوالد با  ۱۳واحد ،خپارس با  ۱۳واحد و خودرو با  ۹واحد» بیشترین
تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند .این گزارش میافزاید،
روز گذشته همه شاخصهای صنایع تاالر شیشهای با ریزش مواجه شدند به
طوری که شاخص صنایع «زغالسنگ با  ۵۹واحد رشد معادل  4/07درصد به
یک هزار و  ۵۲۱واحد ،قند و شکر با  ۲۴۵واحد افزایش معادل  2/52درصد به
 ۱۰هزار و  ۸واحد ،محصوالت چوبی با  ۱۳۴۴واحد رشد معادل  2/34درصد
به  ۵۸هزار و  ۸۵۹واحد ،کاشــی و سرامیک با  ۴۰واحد افزایش معادل 2/14
درصد به یک هزار و  ۹۴۲واحد ،خودرو با  ۲۸۹واحد رشد ،معادل  1/86درصد
به  ۱۵هزار و  ۸۴۹واحد ،محصوالت کاغذ با  ۱۶۰واحد افزایش معادل 1/71
درصد به  ۹هزار و  ۵۹۱واحد ،انبوهسازی با ( )۱۱واحد افت معادل ( )1/90درصد
به  ۶۱۷واحد» رسید .در عین حال نگاهی به آمارهای معامالتی روز گذشته
بازار سهام مشخص میکند :قیمت سهام نمادهای «ولغدر ،سقاین ،فلوله ،کاذر،
حتوکا ،وساخت و فمراد» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «سصفها ،فالمی،
سمازن ،شلعاب ،ثشاهد ،فلوله و تکنو» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم
زدند .همچنین طی معامالت روز گذشته نماد معامالتی شرکتهای «کارخانجات
تولیدی شهید قندی ،دشت مرغاب ،شیر پاستوریزه پگاه خراسان ،سبحان دارو،
سیمان شاهرود ،داروسازی سبحان انکولوژی ،سرمایهگذاری سبحان ،پتروشیمی
ممسنی ،کیبیسی ،دریایی کشتیرانی خط دریابندر ،سرمایهگذاری مسکن
الوند» از سوی ناظر بازار سهام متوقف و در مقابل نماد معامالتی شرکتهای
«سرمایهگذاری مسکن شمالغرب ،سرمایهگذاری شمالشرق ،گروه مدیریتی
سرمایهگذاری امید ،شیرپاستوریزه پگاه فارس ،صنعت روی زنگان ،سیمان فارس
نو ،زینگخودرو غدیر ،معادن منگنز ایران» بازگشایی شدند .در پایان معامالت
روز گذشته بورس ،در  ۶۴هزار و  ۲۲۱نوبت معامالتی ۹۰۷ ،میلیون برگه اوراق
بهادار به ارزش  ۱۶۳میلیارد تومان در بورس معامله شــد و ارزش بازار نیز به
 ۳۷۳هزار و  ۷۳۶میلیارد تومان رسید.

