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ایــن روزهــا اگــر بــه صحبــت سرپرســت یــک خانــوار گــوش دهیــم، متوجــه عمــق 

اجــارۀ  لبنیــات، قیمــت  و  گوشــت  غ و  مــر گرانــی حبوبــات،  او می شــویم:  دردهــای 

مســکن و کاال. اینکــه طبقــٔه اجتماعــی آنهــا چیســت هــم در واقــع تفاوتــی نمی کنــد؛ 

. تمــام صداهــا، روایــت  متوســط باشــند یــا آســیب پذیر، کارمنــد هســتند یــا مغــازه دار

گرانــی اســت. نقطــه مشــترک ایــن روایــت هــا پــول و پــس انــدازی اســت کــه پیــش از 

ــت. ــد داش ــرای خری ــتری ب ــن ارزش بیش ای

در نظــر بگیریــد یــک کارمنــد یــا کارگــر در ســال 1395 بــا درآمد خود و پــس اندازهای 

ســاالنه اش مبلغــی بــه مقــدار 50 میلیــون تومــان ســرمایه مــازاد بــرای ســرمایه گــذاری 

پــس انــداز کــرده اســت، در جــدول زیــر قــدرت خریــد ایــن فــرد از پــس انــداز خــود بــا 

شــاخص »قــدرت خریــد کاال و خدمــات مصرفــی خانــوار«1 ســنجیده شــده اســت. 

طبــق ایــن جــدول اگــر فــردی پنجــاه میلیــون تومــان خــود را در ســال 95 در حســاب 

قرض الحســنه یــا رهــن منــزل و ... قــرار داده بــود، در ســال 98 بــا برداشــت پــول خــود 

دارای همــان پــول اولیــه اســت، بــا ایــن تفــاوت کــه اصــل ســرمایه ارزش خریــدی 

معــادل تنهــا 27میلیــون تومــان در مقایســه بــا ســال مبــدأ )95( را داراســت. اکنــون 

نتایــج و تفــاوت ایــن ســرمایه گذاری در مقایســه بــا فــردی کــه بــرای حفــظ ارزش پــول 

خــود بــه بــه یکــی از بازارهــای رایــج جهــت حفــظ ارزش ســرمایه روی آورده باشــد را در 

جــدول می  بینیــد:

cpi  1. معیار
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مقایسه حفظ ارزش پول در 
بازارهای غیرمولد 

ارزش اولیه سال 95 
)میلیون تومان(

ارزش در سال 98 
)میلیون تومان(

 214 50 خرید دالر

270 50 خرید طال

50200خرید 10 متر مسکن در تهران

88/4 50 سپرده بانکی )فرض سود 20 درصد(

بــا نگاهــی گــذرا بــه آنچــه در جــدول بــاال ذکــر شــده اســت، می تــوان پــی بــرد که علت 

رفتــن مــردم بــه ســوی بــازار خریــد »دالر« و »طــال« و به طــور کل بازارهــای »غیــر مولــد« در 

ــه  ــاال دو نکتــه اساســی گرایــش ب چیســت. »ســهل الوصــول« بــودن و »ســودآوری« ب

گــردش پــول و چرخــش ســرمایٔه اولیــه و ناچیــز مــردم در بازارهــای غیرتولیــدی اســت.

اما این سودآوری برای چنین بازارهایی چگونه اتفاق افتاده است؟ 

حــال آیــا مــی تــوان افــراد را بــرای ایــن رفتــار عــادی کــه ناشــی از تــالش بــرای حفــظ 

ارزش پــس انــداز خــود اســت تختطئــه کــرد؟ رفتــار آنهــا کامــال طبیعــی و نشــان از 

تالششــان بــرای حفــظ ارزش پــول خــود اســت. مــردم پس انــداز خــود را بــه بــازاری 

می برنــد کــه قانونــی اســت! ســودده اســت! و به راحتــی در دســترس همــگان قــرار دارد! 

ــد، معمــوال از الگویــی مشــابه پیــروی  در ســال های گذشــته رشــد بازارهــای غیــر مول

کــرده اســت؛ به طــور مثــال در بــازار مســکن، پــس از یــک مرحلــه ثبــات قیمتــی در 

، بــا شــکل گیری یــک تنــش تورمــی در جامعــه و وجــود کاتالیزرهایــی همچــون وام  بــازار

مســکن بــرای تحریــک تقاضــا، داللی هــا بــرای باالبــردن قیمــت مســکن آغــاز می شــود، 

ایــن افزایــش می توانــد به وســیله یک ســری از معامــالت غیرطبیعــی توســط صاحبــان 

 بــا افزایــش قیمــت، مالکیــت را از فــردی 
ً
امــالک آن منطقــه باشــد، معامالتــی کــه صرفــا

بــه فــرد دیگــر تغییــر می دهــد و قیمــت جدیــدی را بــرای آن منطقــه ثبــت می کنــد. 
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اینجاســت کــه افــرادی کــه تــوان خریــد مســکن را دارنــد و بــه دنبــال راهــی بــرای حفــط 

ارزش پــول خــود هســتند، بــا دیــدن معامــالت زیــاد و افزایــش قیمــت هــای لحظــه ای 

ایــن بــازار بــه ســمت آن هجــوم مــی آورنــد. در ایــن مقطــع دیگر نیــازی به انجــام معامله 

ــود باعــث رشــد بیشــتر  ــازان نیســت و ایــن تقاضــای ایجــاد شــده خ توســط ســفته ب

قیمــت مســکن خواهــد شــد. 

امــا در نهایــت، برنــده بــازی ایــن مســابقه نامتعــارف چــه کســی اســت؟ کارگــران، 

  جــواب خیــر اســت. در واقــع کســی 
ً
کارمنــدان و یــا به طــور اعــم مــردم عــادی؟ مســلما

کــه کیســۀ بزرگتــری بــرای خــود دوختــه اســت، مقــدار عایــدی بیشــتری نیــز برمــی دارد. 

ــه بازارهــای دالر و ســکه نیــز تعمیــم  ــازی بــرد- باختــی را ب اگــر چنیــن چینشــی و ب

دهیــم، متوجــه می شــویم کــه در مجمــوع حاصــل جمــع ایــن ســود و زیــان بــرای عــدۀ 

زیــادی از مــردم صفــر یــا منفــی و بــرای عــدۀ اندکــی صاحــب ســرمایه )که منابع بیشــتری 

از دالر و طــال و ملــک را دارنــد( مثبــت بــوده اســت. حاصــل ســود ناچیــز مقطعــی بــرای 

فــرد باعــث می شــود قیمــت باقــی اقــالم مصرفــی در دیگــر بازارهــا نیــز چنــد برابــر شــده 

اســت و فــرد خواســته یــا ناخواســته در ایجــاد تورمــی شــریک شــده کــه خــود نیــز در آن 

گرفتــار آمــده اســت.

بــرای معامــالت  کــه  بــا چــراغ ســبزی  ایــن اســت: چــرا دولت هــا  ســؤال اصلــی 

در بازارهــای غیرمولــد ایجــاد کرده انــد، باعــث ضــرر جمعــی بــه جامعــه می شــوند؟ 

در بســیاری کشــورها بــا اصــول اقتصــادی درســت و مولــد، بــا ابزارهایــی همچــون 

تولیــد  ســمت  بــه  را  نقدینگــی  غیرمولــد،  فعالیت هــای  بــر  مختلــف  مالیات هــای 

رهنمــون کرده انــد. مســیری کــه به جــای ســود رســاندن بــه دالالن، بــرای عمــدۀ مــردم 

تولیــد اشــتغال و ثــروت را به  همــراه خواهــد داشــت.
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باعــث تأســف اســت در کشــور مــا نقدینگــی قدرتمنــد )چیــزی در حــدود 2500هــزار 

میلیــارد تومــان تــا پایــان ســال 98(2 بــدون محدودیــت در  تمام بازارها ســرک می کشــد و 

هرازگاهی هم زمان با ایجاد تورم، ســلطان ســکه و خودرو و دالر و ... می آفریند. در ذهن 

بســیاری از مــردم نقدینگــی به مثابــه ِســیلی دیــده می شــود کــه روانۀ هــر بازاری می شــود، 

جیــب عــدهٔ  کوچکــی را پــر می کنــد و بــرای اکثــر جامعــه، حاصلــی جــز تخریــب )به واســطه 

تــورم( به همــراه نخواهــد داشــت. امــا نقدینگــی یکــی از اصلی تریــن حلقه هــای مفقــوده 

ــا وجــود حجــم  ــرای رونــق تولیــد اســت، بــه گفتــۀ طیب نیــا وزیــر پیشــین اقتصــاد: »ب ب

نقدینگی قابل توجه در ســطح کالن در مقایســه با بســیاری از کشــورها و رشــد فزاینده 

ــه  ــاری مواج ــدید اعتب ــت ش ــا و محدودی ــا تنگنا ه ــادی ب ــای اقتص ــر، بنگاه ه ــن متغی ای

هســتند کــه ایــن شــرایط بــه تعبیــری تناقــض و معمــای نقدینگــی در اقتصــاد ایــران را 
شــکل داده اســت.«3

به طورکلــی به وجــود آمــدن نقدینگــی می توانــد دوگونــه اثــر خــوب یــا بــد در اقتصــاد 

ــه افزایــش درآمــد ملــی و  ــود، منجــر ب ــه طــرف تولیــد هدایــت ش داشــته باشــد. اگــر ب

رونــق بازارهــای مولــد خواهــد شــد، امــا اگــر بــه طــرف بازارهــای غیــر مولــد حرکــت کنــد، 

موجــب افزایــش تــورم و ضربــه بــه تولیــد ملــی می شــود.

حــال نقدینگــی چطــور بــازار هــدف خــود را پیــدا می کنــد؟ ماهیــت نقدینگــی در 

ایــن موضــوع نهفتــه اســت کــه بــه دنبــال ســودش باشــد. به طــور طبیعــی نقدینگــی 

بــه بــازاری میــل می کنــد کــه ســود بیشــتر و آســان تری بــه آن بدهــد و همین طــور 

محدودیــت کمتــر و نقدشــوندگی باالتــری داشــته باشــد. اگــر راحت تریــن درآمــد از 

ســرمایه، در کشــور را ســود حاصــل از ســپرده های بانکــی در نظــر بگیریــم، در زمانی کــه 

2. جوابیه بانک مرکزی به رئیس کل اسبق این بانک آقای بهمنی
3.  https://mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=262338&Language=1
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ایــن ســود کاهــش پیــدا می کنــد، بازارهــای بســیار کم دردســر و پرســودی چــون دالر و 

طــال و مســکن پیــش روی نقدینگــی بــاز می شــود. ورود نقدینگــی بــه هرکــدام از ایــن  

بازارهــا، تأثیــر و تأثــر در دیگــر بــازار را به همــراه دارد و در نتیجــه باعــث به هم ریختگــی 

و پاییــن آمــدن تــوان خریــدی مــردم عــادی می شــود. بــا شــروع افزایــش قیمــت در هــر 

یــک از ایــن بازارهــا، شــاهد افزایــش دومینــووار قیمت هــا در بازارهــای دیگــر خواهیــم 

ــا توجــه بــه رشــد بســیار  ــازار دالر چنــد برابــر شــده، ب بــود. به طــور مثــال پولــی کــه در ب

زیــاد قیمــت دالر و عــدم رشــد قیمــت مســکن بــه آن انــدازه، بــه ســمت بــازار مســکن 

حرکــت مــی کنــد. فــروش گــران مســکن  به همــراه تــورم حاصــل از ایــن کاال بــه بــازار 

خــودرو داخلــی مــی رســد و همین طــور پــول در بیــن بازارهــا، ســرگردان، بــه دنبــال ســود 

اســت. حــال سیاســت گزاران کشــور هرقــدر بتواننــد بــا ابزارهــا و قوانیــن تنظیمی چون 

مالیــات و شــفافیت و... بازارهــای غیــر مولــِد فســادزا را از رونــق بیندازنــد و محــدود 

کننــد، بازارهــای مولــد رونــق بیشــتری می گیرنــد.

تشــبیه نقدینگــی بــه ســیل بیشــتر توصیف گــر زمانــی اســت کــه مــا نتوانیــم از 

ایــن نقدینگــی ســرگردان کمکــی بــه تولیــد برســانیم. چون کــه پــول )غیــر نقــد کــه %97 

ــرای خریــد فــروش در بازارهــای  کل پــول اســت( همــواره در بانــک می مانــد و صرفــا ب

مختلــف توســط مــردم صرفــا از حســابی بــه حســاب دیگــر جابجــا می شــود، تشــبیه 

ــاز اســت.  ــرای نقدینگــی نی ــری ب دقیق ت

نقدینگــی را می شــود خودروهــای مســابقه ای درنظــر بگیریــم کــه تعــدادی از آن هــا 

هــر روز از پارکینــگ بانک هــا در میآ ینــد و در جــاده/ بازارهــای مختلــف عبــور می کننــد 

و دوبــاره بــه پارکینــگ بــر می گردنــد، ایــن جــاده/ بازارهــا هــم بــرای تقبــل حجــم ترافیــک 

خودروهــا ظرفیت هــای متفاوتــی دارنــد.
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به طــور مثــال زمانی کــه خودروهــای نقدینگــی تصمیــم بــه عبــور در بــازار مســکن 

می گیرنــد، چــون ایــن جــاده به تنهایــی بــرای تحمــل چنیــن ترافیکــی ســاخته نشــده 

)و بنــا بــوده صرفــا تقاضــای مصرفــی را پوشــش دهــد نــه ســرمایه ای(، باعــث ترافیــک 

ســنگین در داخــل خــود می شــود، ایــن ترافیــک ســنگین همــان افزایــش سرســام آور 

قیمت هاســت کــه دود خــود را بــه چشــم ســاکنین مصرفــی ایــن بازارهــا نیز می رســاند.

 امــا  جــاده تولیــد جــاده ای  اســت کــه ظرفیــت آن بــه دلیــل تنــوع و ظرفیــت مصــرف 

جهانــی )صــادرات(، امــکان افزایــش خیلــی زیــادی دارد و می توانــد در صــورت رونــق 

و گســترش ایــن حجــم ترافیــک را تحمــل کنــد و در صــورت توســعه ظرفیت هــای 

بیشــتری را نیــز پذیــرا باشــد.
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سیاســت گذاری اقتصــادی ســالم و مولــد بــه دنبــال آن اســت کــه اقتصــاد کشــور 

ــردم  ــه م ــرای هم ــد ب ــل می کن ــمتی می ــر س ــه ه ــرمایه ب ــا س ــد ت ــم کن ــه ای تنظی را به گون

کشــور ســودآور باشــد، بــه عبــارت دیگــر نقدینگــی در مســیرهایی عبــور و مــرور کند که 

ازدحــام در آن باعــث آســیب بــه افــراد جامعــه نشــود و حتــی باعــث رونــق در کســب و 

کار افــراد نیــز شــود.

بــا وجــود برخــی قوانیــن در راســتای هدایــت نقدینگــی بــه بازارهای مولد، در کشــور 

همچنــان -چــه از لحــاظ قانون گــذاری در ایــن زمینــه و چــه اجــرای آن- دچــار خألهــای 

زیــادی هســتیم. و بــرای سیاســت گــذاری بایســت بــه پاســخ ایــن ســؤال وزن دهیم که 

»مــردم بــه چــه ســرمایه گذاری فکــر می کننــد؟«

ســال 99 شــروع خــود را بــا تجربــه »ترنــد« شــدن عبــارت »بــورس« شــروع کــرد، ایــن 

موضــوع از گفتگوهــای میــان مــردم، یــا بحث هــای فامیلــی در فضــای مجــازی یــا حتــی 

نمــودار جســتجوی کلمــه »بــورس« در میــان موتورهــای جســتجوگر همچــون گــوگل 
به راحتــی فابــل بررســی اســت.4

نمــودار  1 - درصــد جســتجوی کلمــه »بــورس« در میــان کاربــران ایرانــی در موتــور جســتجوگر گــوگل 
از ســال 2017 تــا ژوئــن 2020

ترنــد شــدن ایــن عبــارت بــه معنــای اقبــال مــردم بــه بــورس و بالتبــع نــگاه بــه ایــن 

بــازار بــه چشــم ســرمایه گــذاری اســت. بــازار ســرمایه )یــا همــان بــازار بــورس اوراق 

4 . Google trends
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( بــازاری بــرای خریــد و فــروش اوراق بهــادار اســت. بــه عبــارت ســاده تــر هــر  بهــادار

شــرکت ســهام خــود را کــه حــاوی حــق مالکیــت قســمتی از آن شــرکت اســت منتشــر 

میکنــد، ســپس افــراد دارنــده ایــن ســهام مــی تواننــد بــرای خریــد و فــروش آن در بــازار 

ســرمایه اقــدام کننــد.

افزایــش اقبــال مــردم رشــد قیمــت ســهام در بــازار بــورس را نیــز بهمــراه داشــت، 

رشــدی کــه بوســیله اعتمــاد مــردم بــه ایــن بــازار و انتخــاب آن بعنــوان مقصــد ســرمایه 

هــای ســرگردان خــود نشــات مــی گیــرد ، افزایــش شــاخص کل  بــازار بــورس پــس از این 

اقبــال در نمــودار زیــر مشــهود اســت:

نمــودار 2 - افزایــش شــاخص کل در 6 مــاه منتهــی بــه تیرمــاه 99 )از 500 هــزار بــه یــی میلیــون و 
هشــتصد هــزار واحــد - میلــه هــای زیریــن نمــودار نشــان دهنــده حجــم معامــالت هســتند(

افزایــش نقدینگــی، کــم رونق شــدن بازارهــای غیرمولــد همچــون دالر، مســکن 

و طــال در انتهــای ســال 98 و کم شــدن فعالیــت برخــی صنایــع )و کاهــش چشــمگیر 

واردات بــه دلیــل کرونــا(، عرضه هــای اولیــه در بــازار بــورس و تجربــه ســودآوری ایــن 

بــازار از ســال 97 به بعــد بــرای مــردم، از جملــه عوامــل رونــق ایــن روزهــای بــازار ســرمایه 

ــه ایــن رونــق عرضــه ســهام شــرکت هــای  ــا توجــه ب ــز ب ــر آن دولــت نی اســت. عــالوه ب

دولتــی در بــورس را در دســتور کار قــرار داد و بــه ایــن رونــق کمــک کــرد.

کاهــش ســود بانکــی بــر ســپرده ها نیــز از اقداماتــی بــود کــه باعــث تغییــر ترکیــب 
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ســپرده ها، از بلندمــدت بــه جــاری شــده و ایــن اقــدام نیــز بــه هدایــت هرچــه بیشــتر 

نقدینگــی بــه ســمت بــازار بــورس کمــک کــرد. به طــوری کــه طبــق اعــالم رئیــس ســازمان 

بــورس کشــور در دوماهــه ابتدایــی ســال 99  بیــش از یــک میلیــون و 600هــزار فــرد 

ــن  ــد. در همی ــت کرده ان ــه فعالی ــروع ب ــورس ش ــی5 در ب ــد معامالت ــن ک ــا گرفت ــد ب جدی

مــدت بیــش از 45 هــزار میلیــارد تومــان پــول توســط اشــخاص حقیقــی وارد بــازار 

ســرمایه شــده اســت.6  ایــن در حالــی اســت کــه در ســال 98 تنهــا 822 هــزار ســهام دار 

جدیــد وارد بــورس شــده اند، یعنــی تنهــا در دو مــاه ابتدایــی ســال 99 بــه انــدازه 2برابــر 

ســال 98 فــرد جدیــد بــه بــازار ســرمایه اضافــه شــده اســت.7 

کل سال 98فروردین و اردیبهشت 99عنوان

822.000 نفر1.600.000 نفرثبت نام اولیه در بورس

جــدول- تعــداد نفــرات ثبــت نام شــده در بــورس در دوماهــه ابتدایــی ســال 99 در مقایســه بــا ســال 
پیــش از آن8

5 . کــد بورســی یــا کــد معامالتــی شناســه ای یکتــا بــرای هــر فــرد اســت کــه پــس از اختصــاص آن از طریــق ســازمان بــورس فــرد 
قــادر بــه خریــد و فــروش ســهام خواهــد بــود

6 . صدا و سیما
7 . آمارهای سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار )سمات(

8 . سامانه سجام )سامانه جامع اطالعات مشتریان(



نگاه از دریچه 
بیم و امید
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مواجهــه بــا بــازار بــورس در ماه هــای ابتدایــی ســال 99 در بیــن اقتصاددانــان و 

سیاســت گذاران صــورت متفاوتــی را در پــی داشــته اســت، عــده ای بــا اســتناد بــه حــال 

ناخــوش تولیــد و اینکــه بــازار ســرمایه، ویتریــن اقتصــادی کشــور محســوب می شــود، 

رشــد شــاخص بــورس را تصنعــی و حباب گونــه می داننــد و عــده ای دیگــر نیــز رشــد 

شــاخص را به دلیــل رشــد دارایــی شــرکت ها، رشــد قیمــت ارز و تــورم داخلــی، واقعــی 

می پندارنــد. ایــن رویکردهــا ســؤاالت متعــددی را پیــش روی مخاطــب می گــذارد. آیــا 

به راســتی رشــد بــورس حبــاب اســت؟ قیمــت ســهام چطــور بــه باالتــر از ارزش واقعــی 

ــت  ــی قیم ــقوط احتمال ــی از س ــای ناش ــیب ه ــوان از آس ــی ت ــور م ــد؟ چط ــی رس ــود م خ

ســهام جلوگیــری کــرد؟ خریــد و فــروش ســهام شــرکت هــا تاثیــری در بهبــود وضعیــت 

، تولیــد و  خــود شــرکت نیــز دارد؟ رشــد بــورس چــه تاثیــری روی اقتصــاد کالن کشــور

بالتبــع معیشــت مــردم خواهــد داشــت؟ و اینکــه بــرای بهــره بــردن از تاثیــرات مثبــت 

چــه الزاماتــی را بایســت در بــازار ســرمایه در نظــر گرفــت. در ادامــه بــه بررســی پاســخ این 

ســواالت در تقســیم بنــدی تهدیــد و فرصــت پرداختــه خواهــد شــد.

الف( مخاطراتی که بایست لحاظ شود
بازار بورس؛ باشگاه حرفه ای ها

بــازار بــورس برخــالف برخــی مقاصــد ســرمایه همچــون ســپرده بانکــی، از ریســک 

بســیار باالتــری برخــوردار اســت. طبیعتــا دارا بــودن ریســک باالتــر، امــکان ســود و 

زیــان باالتــری را نیــز به همــراه دارد. بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــاد کالن در هــر کشــور 

بــازار ســهام نیــز ماننــد باقــی بازارهــا دارای مقاطــع پرریســک و کــم ریســک خواهــد بــود، 

ایــن موضــوع باعــث مــی شــود افــراد بــرای حضــور در ایــن بــازار نیــاز بــه تخصــص کافــی 

داشــته باشــند امــا اگــر از ایــن تخصــص بــرای ســرمایه گذاری برخــوردار نیســتند بجــای 
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ورود مســتقیم می تواننــد از طریــق صندوق هــای ســرمایه گذاری اقــدام بــه ورود بــه 

بــازار ســرمایه کننــد. 

صندوق هــای ســرمایه گذاری بــا داشــتن کارشناســان خبــره، واســطه ای هســتند 

تــا بــرای افــرادی کــه تخصــص کافــی یــا زمــان الزم بــرای فعالیــت در بــازار بــورس را ندارنــد، 

 ، ســرمایه گذاری کننــد. ایــن صندوق هــا بــا برداشــت درصــدی از ســود ســرمایه گذار

بواســطه تجربــه کارشناســی خــود از ضررهــای هنگفــت ســرمایه گذاران نیــز جلوگیــری 

می کننــد و ریســک بــازار را بــرای افــراد تــازه وارد پائیــن می آورنــد. 

دولــت می توانــد در کنــار تســهیل ورود عمــوم مــردم بــه بــازار ســرمایه، تمهیداتــی 

بــرای آمــوزش افــراد و یــا تســهیالتی بــرای اســتفاده از صندوق های ســرمایه گذاری برای 

عمــوم مــردم بوجــود آورد، بدین وســیله عالوه بــر اینکــه از رفتارهــای هیجانــی در بــازار 

ســرمایه جلوگیــری می کنــد، ســبب می شــود تــا بــه شــکل تخصصــی ســرمایه گذاری 

صــورت پذیــرد و از ســرمایه گذاری و حبــاب قیمتــی در ســهام شــرکت هایی کــه از لحــاظ 
بنیــادی وضعیــت مطلوبــی ندارنــد، اجتنــاب شــود.9

بــازار بــورس، برخــالف دیگــر بازارهــا باشــگاه حرفه ای هاســت. بــرای موفقیــت 

در ایــن باشــگاه یــا بایــد حرفــه ای شــد یــا از کمــک حرفه ای هــا اســتفاده کــرد. بارهــا 

دیــده شــده افــرادی بــا رفتارهــای عجوالنــه و از ســر طمــع ســرمایه زندگــی خــود را در 

همیــن بــازار از دســت داده انــد. به همیــن دلیــل در بســیاری مــوارد از مــردم خواســته 

می شــود بــا ســرمایه های حیاتــی خــود -قــرض، وام-  وارد بــورس نشــوند و حداالمــکان 

از ســرمایه های مــازاد اســتفاده کننــد. بــا توجــه بــه تعــداد زیــاد پذیرش شــدگان در 

بــورس، ایجــاد ســاز و کاری جهــت آمــوزش ایــن افــراد، یکــی از وظایــف اولویــت دار 

دولــت خواهــد بــود. به طــور مشــخص رســانه ملــی با همــکاری ســازمان بــورس و اوراق 

9. گزارش کارشناسی 22017088 مرکز پژوهش های مجلس
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بهــادار می توانــد برنامه هایــی را به صــورت منظــم درخصــوص شــرایط بــازار ســرمایه و 

اصــول و شــیوه های ســرمایه گذاری در آن بــرای عمــوم مــردم ارائــه کننــد.  

بــا توضیحــات فــوق اگــر فــردی بــدون اســتفاده از تجربــه هــای کارشناســی وارد 

بــازار بــورس شــود، ماننــد کســی اســت کــه بــدون آمــوزش قصــد شــنا در دریایــی را دارد 

کــه هــر لحظــه امــکان تالطــم آن وجــود دارد. مســلم اســت کــه ایــن شــخص شــاید در 

کوتــاه مــدت و دریــای آرام تــا نقطــه ای شــنا کنــد امــا بعــد از تالطــم دریــا بســیار بعیــد 

اســت کــه بــه راحتــی نجــات پیــدا کنــد.

حباب هایی که هم هست هم نیست !
ــاد  ــازار بــورس ی از جملــه مــواردی کــه برخــی کارشناســان از آن به عنــوان تهدیــد ب

می کننــد، بیــم از حبابــی بــودن قیمــت ســهام مــورد معاملــه در بــورس اســت.

در ادبیــات مالــی، حبــاب، بــه وضعیتــی گفتــه می شــود کــه قیمــت بــازار یــک کاال بــا 

تفــاوت فاحشــی نســبت بــه ارزش ذاتــی آن معاملــه شــود. چــون تعییــن ارزش واقعی، 

کار دشــواری اســت، معمــوال پــس از افــت ناگهانــی قیمــت و بــه اصطــالح ترکیــدن 

حبــاب متوجــه وجــود آن می شــوند. ویژگــی اصلــی حبــاب، موقتــی بــودن آن اســت. 

در ایــن حالــت ســرمایه گذاران بــا تقاضــای زیــاد بــرای خریــد یــک کاال بــدون توجــه بــه 

، اقــدام بــه خریــد هیجانــی در بــازار می کننــد کــه باعــث فاصلــه گرفتــن  ارزش واقعــی بــازار

قیمــت بــازار یــک کاال از ارزش واقعــی آن مــی شــود. مفهــوم حبــاب بــا نوســانات عــادی 

بــازار تفــاوت جــدی دارد. در معامــالت عــادی بــازار، طبیعــی اســت کــه قیمــت یــک 

کاال در نوســان اســت؛ گاهــی باالتــر از ارزش واقعــی و گاهــی پایین تــر از آن معاملــه 

می شــود.10 به طــور مثــال در بــازار ســکه، قیمــت واقعــی ســکه بــا دانســتن دو متغیــر 

10. پایگاه خبری ایران جیب
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خ ارز و بــا داشــتن ثابت هایــی مانند وزن و عیار ســکه حســاب  قیمــت جهانــی طــال و نــر

می شــود، کــه بــه قیمت هــای بیــش از آن حبــاب می گوینــد.

یــک کاال  بــودن  به دلیــل متغیرهــای متعــدد اقتصــاد کالن، تشــخیص حبــاب 

بســیار پیچیده اســت. در همین مثال ســکه، بارها در ســال های اخیر ســکه از ارزش 

واقعی)ذاتــی( خــود فاصلــه گرفتــه و پــس از مدتــی نــه تنهــا ارزش ذاتــی آن رشــد کــرده، 

بلکــه بســیار باالتــر از قیمت هــای قبلــی معاملــه شــده اســت. پــس صــرف دانســتن 

ارزش ذاتــی نیــز نمی توانــد بــه مــا حبــاب بــودن قیمــت را منعکــس کنــد و متغیرهایــی 

همچــون امیــد بــه بازدهــی در آینــده، تــورم، بازدهــی باقــی بازارهــا و ... نیــز در محاســبه 

ایــن مســأله مهــم اســت.

بــه  همیــن دلیــل اســت کــه حبــاب بــودن یــا نبــودن قطعــی یــک دارایــی قبــل از بــه 

اصطــالح ترکیــدن حبــاب کاری بســیار دشــوار خواهد بــود، اما تخمین آن صــورت می گیرد.

همه را با یک چوب نزنیم!

در بــازار بــورس شــرکت ها موظــف هســتند، بــا صورت هــای مالــی ای کــه به طــور 

ــار منتشــر می کننــد، میــزان دارایی هــای خــود را در معــرض  شــفاف هــر ســه ماه یک ب

عمــوم بگذارنــد. کارشناســان بــازار ســرمایه بــا اســتفاده از ایــن صورت هــای مالــی 

ارزش واقعــی ســهام شــرکت را بررســی می کننــد. معمــوال شــرکت هایی کــه بــا اختــالِف 

فاحــِش بــاالی ایــن ارزش ذاتــی معاملــه می شــوند دارای حبــاب قیمتــی نیــز هســتند. 

ایــن شــرکت ها نــه از نظــر بنیــادی موقعیــت خوبــی دارنــد و نــه دارای چشــم انداز 

مطلــوب و تولیــد و پــروژه خاصــی هســتند.

روش دیگــر بــرای تعییــن ارزش واقعــی ســهام شــرکت، ارزش جایگزینــی اســت 

کــه اخیــرا نیــز بســیار مــورد توجــه ســرمایه گذاران قــرار گرفتــه اســت، »اگــر فــرض کنیــم 
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شــرکت الــف کــه 3ســال پیــش تأسیس شــده، قصــد جایگزینــی دارایی هــای خــود را به 

تاریــخ امــروز داشــته باشــد، بــه مبلغــی کــه بایــد پرداخــت کنــد تــا بتوانــد همــان دارایــی 

کنونــی را تهیــه کنــد، ارزش جایگزینــی گفتــه می شــود.«11 ایــن ارزش به دســت آمده بــه 

رونــد کلــی و اصلــی فعالیــت شــرکت ارتبــاط نــدارد. در ایــن ارزیابــی دارایی هایــی نظیــر 

زمیــن، تجهیــزات و امــالک )دارایی هــای ثابــت( بــه قیمــت روز آن هــا در نظــر گرفتــه 

می شــوند. به طــور مثــال شــرکتی ماننــد ایران خــودرو از لحــاظ صورت هــای مالــی زیانــده 

اســت، امــا دارایی هــای گســترده آن کــه بــه قیمــت ســال های قبــل قیمت گــذاری 

شــده اســت، ارزشــمند هســتند. همیــن امــر ارزش جایگزینــی شــرکت را بــاال بــرده و بــا 

وجــود زیــان ده بــودن در صورت هــای مالــی و عــدم شــرایط مطلــوب اقتصــادی قیمــت 

ســهم را جــذاب می کنــد. 

پــس در وهلــه اول ایــن عبــارت کــه »بــورس دارای حبــاب اســت« عبــارت دقیقــی 

نیســت؛ چــون نمی تــوان همــه بــازار ســرمایه را بــا یک نــگاه مــورد ارزیابی قرار داد. شــما 

بــا گرفتــن یــک کــد بورســی قــادر بــه معاملــه در بیــش از 600 شــرکت در بــازار ســرمایه 

هســتید، حــال اینکــه کدامیــک بیــش از ارزش واقعــی و کدامیــک کمتــر از ارزش 

واقعــی در حــال معاملــه هســتند، نیازمنــد تحلیــل کارشناســی اســت.

عرضه و تقاضای واقعی در سهام بزرگ

ــزرگ »30  ــرکت های ب ــهام ش ــا س ــرمایه خصوص ــازار س ــهام  ب ــیاری از س ــت بس قیم

شــرکت کــه در حــدود 70 درصــد ارزش بــازار ســرمایه متعلــق بــه آنهاســت«12 را عرضــه 

و تقاضــای واقعــی جابجــا مــی کنــد، و شــما کمتــر در معــرض عرضــه و تقاضــای ســوری 

قــرار میگیریــد، مگــر در ســهام کوچــک. درســت برعکــس تقاضــای قیمــت مســکن که 

11. پایگاه آموزشی باشگاه مشتریان آگاه-ارزش جایگزینی 
12. تجارت نیوز- مقاله بررسی عملکرد 30 شرکت بزرگ بورس
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ــرمایه  ــازار س ــرد، در ب ــاال ب ــی ب ــوری آن را به راحت ــالت س ــا معام ــوان ب ــه ای می ت در منطق

معمــوال عرضــه و تقاضــای واقعــی و شــفاف )بــدون انحصار در خریــد و فروش( قیمت 

ایــن ســهم ها را بــاال بــرده اســت، به طــور مثــال در خردادمــاه 99 شــاهد معامــالت 

میانگیــن روزانــه 280میلیــون ســهم از شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان )ارزش هــر 

ســهم در حــدود هــزار تومــان( هســتیم کــه عــدد میانگیــن روزانــه 280میلیــارد تومــان 

در ایــن ســهم در حــال جایجایــی اســت. ایجــاد تقاضــای غیــر واقعــی در چنیــن ســهمی 

بســیار ســخت اســت، مگــر توســط ســهام داران عمــده، کــه ایــن افــراد نیــز باتوجــه بــه 

شــفافیت بــازار بــورس قابــل شناســایی هســتند. امــا همچنــان در برخــی شــرکت های 

کوچــک قابلیــت افزایــش قیمــت توســط ســفته بازی وجــود دارد کــه بــا تحلیــل ارزش 

ذاتــی در ایــن شــرکت ها می تــوان از خریــد ایــن نــوع ســهام خــودداری نمــود.

آنکــه ســهام موجــود در بــازار ســرمایه ایــران، برخــی دچــار قیمت هــای  نتیجــه 

باالتــر از ارزش ذاتــی خــود و برخــی پائین تــر از آن اســت کــه قســمت زیــادی از خریــد 

و فــروش در بــازار نیــز بــه واســطه همیــن تحلیل هــا توســط فعــاالن بــازار ســرمایه 

صــورت می گیــرد. فلــذا بیــم حبابــی شــدن قیمت هــای بــازار ســرمایه به واســطه عبــور 

ــا ســاز و کارهایــی از ایــن  ــاز اســت دولــت ب ــز وجــود دارد امــا نی ــاال از آن نی نقدینگــی ب

مســأله جلوگیــری کنــد، در ادامــه ســاز و کارهایــی جهــت جلوگیــری از حبابــی شــدن 

ــت.  ــده اس ــت آم ــط دول ــرمایه توس ــازار س ــهام ب ــای س ــت ه قیم

؛  عمق کم بازار
ســود و زیــان ذات هــر بــازاری اســت، امــا وظیفــه دولت هــا به عنــوان بسترســاز 

محیــط ســرمایه گذاری بــرای مــردم ایــن اســت کــه تــا حــد ممکــن بــا اعمــال قوانیــن و 

چارچوب هــا ســالمت بــازار را تأمیــن کــرده و در حــد امــکان از غیرواقعــی شــدن قیمــت 



در مسیر بورس

24

ســهام شــرکت ها جلوگیــری کننــد و بــا آموزش هــای مختلــف بــدو ورود احتمــال ضــرر 

و زیــان افــراد را کــم کننــد. در ادامــه بــه برخــی از الزامــات عملیاتــی بــرای حفاظــت از 

ســالمت و واقعــی مانــدن قیمــت ســهام اشــاره خواهــد شــد.

اصطــالح »عمــق بــازار« نشــان دهنده میــزان خریــداران و فروشــندگان در یــک بــازار 

مــی باشــد. اگــر میــزان خریــدار و فروشــنده همــواره در حــدی باشــد کــه هــر موقــع شــما 

مایــل بودیــد بتوانیــد ســهامی را بخریــد یــا بفروشــید. اصطالحــا می گوییم »عمق بــازار« 

زیــاد هســت. پــس عمــال بازارهــای عمیــق دارای قابلیــت نقد شــوندگی باالیی هســتند 

و ســرعت انجــام معامــالت در آنهــا بــاال مــی باشــد،13 پــس از جملــه وظایــف دولت هــا، 

عمق بخشــی بــه بــازار اســت.

ایــن عمق بخشــی باعــث جلوگیــری از حبابــی شــدن قیمت هــا در ســهام کوچــک 

نیــز می شــود. برخــی مســیرهای عمق بخشــی بــه بــازار در ادامــه آمــده اســت:

عرضه هلدینگ ها و شرکت های بزرگ دولتی در بورس

حــال کــه تقاضــای بیشــتری بــرای خریــد ســهام ایجــاد شــده اســت، عرضــه بیشــتر 

مــی توانــد بــه واقعــی تــر شــدن قیمــت ســهام و نقدشــوندگی بیشــتر ســهام کمــک 

کند.بطــور مثــال عرضــه 10درصــد از ســهام شــرکت شســتا در بــورس در اوایــل ســال 

99 توانســت مبلــغ هفــت هــزار میلیــارد از نقدینگــی مــردم را بــه خــود جــذب کنــد 

ــازار ســرمایه بــرای خریــد ســهم می توانــد درصــد باالتــری از  امــا عطــش ایــن روزهــای ب

شــرکت های هم طــراز شســتا را بــه خــود جــذب نمایــد. پــس عرضــٔه »شــناوری باالتــر« از 

شــرکت های موجــود و عرضــه اولیــه ســهام دیگــر شــرکت ها اگــر در دســتور کار دولــت 

قــرار گیــرد بــه عمــق بخشــی بــازار کمــک می کنــد.

13. پایگاه اطالع رسانی آموزش مقدماتی بورس
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در توضیــح »ســهام شــناور« اینکــه؛ یــک شــرکت ممکــن اســت دارای تعــداد زیادی 

ســهام منتشرشــده باشــد، امــا تعــداد محــدودی از ایــن ســهام شــناور باشــند. به طــور 

، به  مثــال فــرض کنیــد یــک شــرکت 50میلیون ســهم منتشرشــده دارد که از آن مقــدار

برخــی مؤسســات 35میلیــون ســهم، مدیریــت و خــود شــرکت 5میلیــون و بــه ســهام 

کارمنــدان نیــز 2میلیــون ســهم اختصــاص یافتــه باشــد. بنابرایــن ســهام شــناور تنهــا 

8میلیــون ســهم )50میلیــون منهــای 42میلیــون( یــا 16درصــد از کل ســهام منتشــره 

اســت. هرچــه ایــن شــناوری بیشــتر باشــد، به دلیــل عرضــه بیشــتر و رفــع عطــش 

تقاضــا از غیرواقعــی شــدن قیمــت جلوگیــری می کنــد.

واگذاری سهام شرکت های اصلی توسط شرکت های زیرمجموعه

یکــی از پدیده هــای نامطلــوب در بــازار ســرمایه ایــران، تملــک ســهام شــرکت اصلــی 

توســط شــرکت های زیرمجموعــه اســت. به عبــارت دیگــر شــرکت زیرمجموعــه کــه 

بخــش قابــل توجهــی از ســهام آن در تملــک شــرکت اصلــی اســت، خــود بخشــی از 

ســهام شــرکت اصلی را در اختیار دارد. در دســتورالعمل های بازار ســرمایه نیز به عدم 

تملــک ســهام شــرکت اصلــی توســط شــرکت های زیرمجموعــه اشــاره کــرده اســت. 

رعایــت ایــن دســتورالعمل؛ عالوه بــر اینکــه بــه اصــالح حکمرانــی شــرکتی بنگاه هــا 

کمــک می کنــد، می توانــد عرضــه ســهام شــرکت ها در بــازار ســرمایه را افزایــش دهــد. 

در ایــن راســتا ضــروری اســت ضمانــت اجــراي مؤثــری همچــون تنبیهــات مالیاتــی برای 
ایــن امــر تعبیــه شــود.14

الزمه بهبود عملکرد ارکان بازار سرمایه
بــه روزرســانی زیرســاخت ها، تســهیل صــدور کدهــای جدیــد و فرهنگ ســازی 

14. گزارش کارشناسی 22017088 مرکز پژوهش های مجلس
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توســط ســازمان بــورس؛ بــا افزایــش تعــداد کــد بورســی فعــال در کشــور در ســال های 

و  معامــالت  هســته  در  زیرســاختی  مشــکالت  بــا  معامالتــی  ســامانه های  اخیــر، 

ــان ســهام داران  نرم افزارهــای مرتبــط مواجــه شــدند. ایــن موضــوع موجــب ضــرر و زی

شــده اســت کــه می بایســت بــرای آن تمهیــدات جــدی دیــده شــود.

نظــارت مجموعه هــای متولــی بــازار ســرمایه بــر معامــالت و از طرفــی کمــک بــه 

هرچــه شــفاف تر شــدن بــازار و ســعی در کم تأثیــر کــردن رانت هــای اطالعاتــی مختلــف، 

محیــط را بــرای ســرمایه گذار امن تــر خواهــد کــرد. 

ب( فرصتی که بایست غنیمت شمرد

همان طــور کــه گفتــه شــد در اوایــل ســال 99 شــاهد رشــد فزاینــده شــاخص بورس 

در بــازار ســرمایه بودیــم. رشــدی کــه حاکــی از قــدرت پــول و عبــور نقدینگــی ســرگردانی 

اســت کــه بــه ایــن بــازار روی آورده اســت. مــی تــوان بــه ایــن رونــق بوجــود آمــده در 

بــازار بــورس، بــه چشــم فرصتــی بــزرگ بــرای رشــد تولیــد کشــور نــگاه کــرد. در ادامــه بــه 

بررســی برخــی روش هــای عملیاتــی بــرای اســتفاده از ایــن فرصــت خواهیــم پرداخــت.

جای خالی سهام در سبد سرمایه
در نبــود مقــررات بازدارنــده بــرای جلوگیــری از عبور نقدینگــی در بازارهای غیرمولد، 

اتفــاق خــوب ایــن روزهــا، تغییــر در ســبد ســرمایه گــذاری خانــواده هــای ایرانــی اســت. 

پیــش از ایــن عمدتــا ســبد ســرمایه گــذاری خانــواده هــا از حــوزه مســکن)ملک و 

زمیــن(، ســکه، ارز و یــا ســپرده بانکــی تشــکیل شــده بــود. اکثــر ایــن ســرمایه گــذاری هــا 

اثــرات تورمــی خــود را بــر جامعــه داراســت، در فرهنگــی کــه هــم اکنــون در حــال شــکل 

گیــری اســت، ســهام شــرکت هــا و کارخانجــات کشــور در حــال بــاز کــردن جــای خــود در 
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ســبد ســرمایه گــذاری خانــواده هــا هســتند و هرچــه ایــن نقــش بیشــتر شــود از نقــش 

باقــی مقاصــد ســرمایه در ایــن ســبد کاســته مــی شــود.

کمتریــن اثــر ایــن تغییــر ایــن اســت کــه بــا ســرمایه گــذاری در ایــن بــازار اثــرات 

تورمــی بــر دیگــر اعضــای جامعــه تحمیــل نخواهــد شــد. عالوه بــر اینکــه ایــن نــوع 

انتخــاب  بــا  هــم  نمایــد،  حفــظ  را  خانــوار  پــول  ارزش  هــم  می توانــد  ســرمایه گذاری 

درســت و کارشناسی شــده ســهام، بــه منبــع درآمــد خوبــی بــرای خانــواده هــا در کنــار 

ســایر منایــع تبدیــل شــود.

جبران بخشی از درآمدهای تحریمی
پــس از تحریم هــای نفتــی دولــت بــرای جبــران کســری بودجــه خــود مجبــور بــه 

مســیرهای  از  یکــی  مالیــات  اخــذ  شــد.  درآمــد  کســب  جایگزیــن  راه هــای  توســعه 

جایگزین هــای فــروش نفــت خــام اســت. قطعــا بــا افزایــش معامــالت در بــازار بــورس 

درآمــد دولــت نیــز افزایــش پیــدا می کنــد. 

در ســال 1397 درآمدهــای دولــت از نقــل و انتقــال ســهام تنهــا 653میلیــارد تومان 

بــوده اســت کــه در ســال 1398 ایــن عــدد بــه  3.9هــزار میلیــارد تومــان رســیده اســت. 

روش گرفتــن ایــن مالیــات 0.5 درصــدی نیــز بســیار آســان اســت، به صورتی کــه وجــه 

مالیــات در زمــان فــروش ســهام بالفالصلــه از رقــم معاملــه کســر شــده و بــه حســاب 

دولــت ریختــه می شــود؛ بنابرایــن در معامــالت بــورس نیــاز بــه ارســال اظهارنامــه 

مالیاتــی و بروکراســی های معمــول دریافــت مالیــات نیســت.

بــا افزایــش حجــم معامــالت در ســال 99 در بــورس، درآمــد مالیاتــی دولــت از بــازار 

ســرمایه در ســه ماهه ابتدایی ســال جاری 3200میلیارد تومان15 )3.2 همت( بوده اســت. 

15. روزنامه دنیای اقتصاد
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ــر  ــت. اگ ــد داش ــت خواه ــدود 13 هم ــددی در ح ــال ع ــان س ــا پای ــد ت ــن درآم ــی ای یعن

قیمــت هــر دالر را به طــور متوســط در ســه ماهــه اول ســال 99، 16هــزار تومــان در 

خ نفــت را هــم 30 دالر فــرض کنیــم، ایــن نشــان می دهــد دولــت در  نظــر بگیریــم و نــر

ایــن ســه ماهه از بــازار ســرمایه درآمــدی معــادل فــروش ماهبانــه 2.2میلیــون بشــکه 

نفت)روزانــه در حــدود 73 هــزار بشــکه( داشــته اســت. کــه عــدد واقعــی فــروش 

نفــت در کشــور طبــق بــرآورد کارشناســان بطــور میانگیــن در حــدود 350 هــزار بشــکه 

در روز بــوده اســت.

تأمین مالی از طریق بازار سرمایه
ایجــاد یــک بــازار ســرمایه قــوی و کارآمــد می توانــد زیرســاخت اساســی و بلنــد مدت 

جهــت تأمیــن مالــی پروژه هــای مختلــف و ویتریــن و موتــور محــرک اقتصــاد هــر کشــور 

باشــد. دولــت و بنگاه هــای اقتصــادی می تواننــد از بــازار ســرمایه بــه تجهیــز منابــع 

مالــی اقــدام کننــد و در ســوي مقابــل بــرای مــردم نیــز فرصت هــا و گزینه هــای متنوعــی 

جهــت ســرمایه گذاری فراهــم می شــود، 

درواقــع زمانیکــه بــرای اولیــن بــار شــرکتی در بــورس عرضــه مــی شــود، منابــع 

حاصــل از فــروش ســهام بــه شــرکت منتقــل شــده و می توانــد بــرا ی تأمیــن هزینه هــا و 

ــا توســعه فعالیت هــا مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.  ی

پــس از آنکــه ســهام منتشــر شــده در بــازار بــورس مــورد معاملــه قــرار می گیــرد و 

فعــاالن بــازار بــه خریــد و فــروش آن اقــدام می کننــد،  ایــن معامــالت هرچقــدر هــم کــه 

باعــث زیــاد شــدن قیمــت ســهم شــود، بطور مســتقیم در تأمیــن مالی شــرکت تاثیری 

نــدارد و کارکــرد اصلــی آن کمــک بــه افزایــش نقدشــوندگی و کشــف قیمــت ســهام 

ــتقیمی در تأمیــن   تأثیــر مس
ً
شــرکت اســت. لــذا رونــق بــازار ســهام شــرکت ها لزومــا
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مالــی ایــن شــرکت ها ندارنــد، مگــر آنکــه ســهام داران عمــده ایــن شــرکت ها اقــدام 

بــه فــروش بخشــی از ســهام در اختیــار خــود کننــد و منابــع حاصــل را بــرای توســعه 

ــد.16  ــه کار گیرن ــرکت ب ــای ش فعالیت ه

فلــذا بایســت بــه دنبــال مســیری بــود کــه تامیــن مالــی شــرکت هــا از طریــق ایــن بــازار 

تســهیل شــود. از جملــه روش هایــی کــه بیشــترین تأثیــر در تأمیــن مالــی بنگاه هــای 

اقتصادی از طریق بازار ســرمایه را دارد، عرضه اولیه ســهام شــرکت ها، افزایش ســرمایه 

و صنــدوق پــروژه اســت کــه در ادامــه بطــور مختصــر بــه آن پرداختــه خواهــد شــد.

 عرضه های اولیه، ایجاد شفافیت در کنار تأمین مالی

ــار در  عرضه هــای اولیــه )عرضــه ســهام یــک شــرکت ســهامی عــام بــرای اولیــن ب

بــورس( بــه دلیــل اینکــه در اکثــر مواقــع بــرای ســهام داران دارای ســود بــوده اســت، 

از جذابیــت باالیــی بــرای مــردم برخــوردار اســت. به طــور مثــال در ســال 99 در عرضــه 

ــردم  ــر از م ــزار نف ــون و هفتاده ــداد دو میلی ــتا تع ــی شس ــرکت دولت ــهام ش ــه س اولی

بــرای خریــد ســهام ایــن شــرکت کــه بــرای اولین بــار در بــورس عرضــه شــده بــود، 

شــرکت کردنــد و ایــن شــرکت از ایــن طریــق مبلغــی در حــدود 7همــت نقدینگــی در 

عــرض چنــد ســاعت جــذب نمــود.

از طرفــی ســالها مشــکل تولیــد را کمبــود نقدینگــی فریــاد میزدنــد ، اکنــون در ایــن 

پنجــره طالیــی فرصــت بــه راحتــی و بــدون ســختی و فســاد بروکراســی بانکــی در عــرض 

چنــد ســاعت ایــن نقدینگــی بــرای شــرکت قابــل تامیــن اســت. 

افزایــش عرضه هــای اولیــه بهبــود عرضــه ســهام در مقابــل تقاضــای بــاالی خریــد 

مــردم را نیــز بهبــود می بخشــد. همین طــور بــا ورود شــرکت ها بــه بــورس عالوه بــر 

16. مرکز پژوهش های مجلس -گزارش شماره 22017088
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تأمیــن مالــی در کوتاه تریــن زمــان بــرای شــرکت، آن شــرکت ایــن تعهــد را نیــز داده 

بــر  امــکان نظــارت  از این جهــت  کنــد و  را شــفاف  کــه اطالعــات مالــی خــود  اســت 

ــرای همــه کارشناســان اقتصــادی  ــر ســهام داران خــود بلکــه ب ایــن شــرکت، نه تنهــا ب

مســتقل فراهــم اســت. 

تأمین مالی برای توسعه شرکت های حاضر در بورس

فــرض کنیــد یــک شــرکت بازارهــای جدیــد بــرای فروش محصــوالت خود پیــدا کرده 

اســت، یــا بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه بــا تولیــد محصــول جدیــد می توانــد بخشــی از بــازاِر 

واردات یــا بــازار سایرکشــورها را از آن خــود کنــد، قاعدتــا موفقیــت شــرکت در راه انــدازی 

خــط تولیــد جدیــد، منجــر بــه افزایــش میزان تولیــد، فروش و ســودآوری شــرکت، ایجاد 

فرصت هــای شــغلی بیشــتر و درنهایــت، رشــد و رونــق اقتصــادی خواهــد شــد، امــا 

شــرکت بــرای راه انــدازی خــط تولیــد جدیــد، نیــاز بــه نقدینگــی دارد. یــک راه متــداول، 

دریافــت تســهیالت بانکــی توســط شــرکت اســت. ایــن روش از نظــر زمانــی، معمــواًل 

فراینــدی زمان بــر و طوالنــی اســت. همچنیــن هزینــه باالیــی را بــه جهــت بازپرداخــت 

اقســاط بــه شــرکت تحمیــل می کنــد، امــا روش دیگــر جهــت تامیــن مالــی اســتفاده از 

ســازوکار بــازار ســرمایه اســت، شــرکت هایــی کــه در بــورس حضــور دارنــد مــی تواننــد 

ح توجیهــی خــود بــرای راه انــدازی خــط تولیــد جدیــد را به ســازمان بــورس ارائــه کنند،  طــر

ح ارائه شــده، از نظــر میــزان  درصورتی کــه کارشناســان بــورس تشــخیص دهنــد کــه طــر

ح قابــل قبولــی اســت، بــه شــرکت اجــازه می دهنــد تــا بــا  ســودآوری و ســایر شــرایط، طــر

، منابــع مالــی  عرضــه و فــروش ســهام جدیــد بــه ســرمایه گذاران در بــورس اوراق بهــادار

موردنیــاز خــود را بــرای راه انــدازی خــط تولیــد جدیــد تأمیــن کنــد.17 

17. پایگاه آموزشی باشگاه مشتریان آگاه
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ایــن عرضه هــای ســهام جدیــد بــرای توســعه شــرکت و یــا تســویه بدهــی و به طــور 

کلــی بهبــود اوضــاع مالــی شــرکت را »افزایــش ســرمایه« می گوینــد. ایــن »افزایــش 

ســرمایه« می توانــد نقدینگــی مــورد نیــاز شــرکت ها را بــه ســادگی در اختیــار آن هــا 

بیــن  از  امــا  دارد،  نیــز  دیگــری  روش هــای  شــرکت ها  ســرمایه  افزایــش  بگــذارد. 

روش هــای مختلــف افزایــش ســرمایه روش هایــی کــه باعــث شــود منابــع جدیــد بــه 

شــرکت وارد شــود، می توانــد وضعیــت بهتــری را بــرای شــرکت ایجــاد کنــد. لــذا بــا توجــه 

بــه رونــق کنونــی بــازار ســرمایه ضــروری اســت ضمــن تســهیل فرآینــد افزایــش ســرمایه 

شــرکت ها توســط دولــت، معافیت هــای مالیاتــی نیــز بــرای تشــویق بــرای افزایــش 

ســرمایه تعبیــه گــردد. 

صندوق پروژه؛ تأمین مالی در پروژه های عمرانی و نیمه تمام از بورس

مطابــق آمــار ســازمان برنامــه درســال99، حــدود 87هــزار پــروژه نیمه تمــام اســتانی 

و ملــی در کشــور وجــود دارد کــه بــرای اتمــام ایــن پروژه هــا بــه حــدود 800هــزار میلیــارد 
تومــان منابــع مالــی نیــاز اســت.18

ــان  ــارد توم ــزار میلی ــدود 70ه ــت ح ــی دول ــه عمران ــه بودج ــت ک ــی اس ــن درحال ای

اســت کــه بــا توجــه بــه کســری بودجــه شــدید دولــت بخــش زیــادی از آن محقــق 

ح هــای اقتصــادی  نخواهــد شــد. لــذا دولــت بایــد ســاز و کاری را بــرای جذاب ســازی طر

و واگــذاری آنهــا بــه بخــش خصوصــی ایجــاد کنــد. تنها در یــک نمونه پروژه ســرخس_

چابهــار بــرای تکمیــل فــاز انتهایــی خــود معطــل عــددی در حــدود 300میلیــون یــورو 

ــی  ــعه مل ــدوق توس ــا از صن ــه نهایت ــت ک ــوده اس ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــادل 5.4ه مع

ــه دلیــل غفلــت از ظرفیــت نقدینگــی در دســت  پرداخــت می شــود. )پــروژه ای کــه ب

18. معاون اقتصادی وزیر کشور در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی - خرداد 99
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مــردم و امــکان ســرمایه گذاری مــردم در ایــن پــروژه از ســال 90 تــا 97 تنهــا 15درصــد 

ح در مقابــل عرضــه اولیــه شســتا  رشــد داشــته اســت19(. منابــع مــورد نیــاز ایــن طــر

کــه در چنــد ســاعت 7هــزار میلیــارد تومــان را بــه خــود جــذب کــرد، عــدد قابــل توجهــی 

نیســت. بــا تکمیــل ایــن پــروژه قطارهــای ایــن مســیر می تواننــد بیــن 3000 تــا 3500تــن 

بــار را جابه جــا کننــد. ایــن امــر موجــب پهلوگیــری کشــتی هایی بــا ظرفیــت حمــل بــار 

ح توســعه بنــدر چابهــار می شــود و ایــن مســأله عالوه بــر اشــتغال  بــاال در ادامــه طــر

مســتقیم و غیرمســتقیمی اســت کــه بــرای کارخانجــات مختلــف )ســیمان، ذوب 

آهــن و ...( ایجــاد می شــود.

صنــدوق پــروژه یکــی از روش هــای تأمیــن مالــی بــر بســتر بــازار ســرمایه اســت، 

کــه فرآینــد تأمیــن مالــی پروژه هــای کارشناسی شــده خــاص را بــا اســتفاده از تأمیــن 

مالــی از طریــق جمــع آوری وجــوه ســرمایه گذاران آغــاز می کنــد. صنــدوق پــروژه ابتــدا 

بــه شــکل یــک شــرکت کار خــود را آغــاز می کنــد و پــس از تکمیــل پــروژه به صــورت 

یــک شــرکت ســهامی عــام در بــورس ارائــه می شــود. اســتفاده از روش صنــدوق 

پــروژه چنــد مزیــت عمــده20 دارد: 

: در ایــن روش مــردم عالوه بــر   مشــارکت عمــده مــردم در پروژه هــای عمرانــی کشــور

مشــارکت در پروژه هــای بــزرگ زیربنایــی کشــور از منافــع اقتصــادی آن نیــز بهره منــد 

خواهنــد شــد.

بی اثــر شــدن تحریم هــای اقتصــادی در زمینــه ســرمایه گذاری: از جهــت اســتفاده 

از منایــع ریالــی، ایــن روش گامــی بــزرگ در جهــت مصون ســازی کشــور در برابــر 

تحریــم اســت.

19. پایگاه خبری تحلیلی مقاومتی نیوز
20. پایگاه اقتصادی عیار آنالین
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ــه پــروژه در بلندمــدت: واحدهــای ســرمایه گذاری  حفــظ ســرمایه های جــذب شــده ب

پــس از پایــان پــروژه تبدیــل بــه ســهام بنــگاه اقتصــادی همــان پــروژه می شــود و 

لــذا برخــالف روش اســتفاده از اوراق مشــارکت، ســرمایه جــذب شــده بــه پــروژه در 

دوره بازگشــت اصــل و ســود ســرمایه، در پــروژه محفــوظ می مانــد و ســرمایه گذاران 

در بلندمــدت از آن برخــوردار می شــوند. به عــالوه بــا ایــن روش دو هــدف حاصــل 

، انگیــزه تکمیــل پــروژه را خواهــد داشــت تــا بتوانــد بــه موقــع،  می شــود: اواًل بهره بــردار

 تحــت فشــار بــرای پرداخــت اصــل و ســود 
ً
ســود ســرمایه گذاران را پرداخــت کنــد؛ ثانیــا

ســرمایه گذاری در سررســید مشــخص قــرار نخواهــد گرفــت.

تکمیــل به موقــع پــروژه و جلوگیــری از اتــالف منابــع: بــه دلیــل نظــارت مؤثــر ســازمان 

بــورس و ارکان نظارتــی صنــدوق )حســابرس، متولــی و ناظــر فنــی( می تــوان تــا حــد 

زیــادی اطمینــان حاصــل کــرد کــه منابــع جمــع آوری شــده بــه پــروژه هــدف تعلــق گرفتــه 

ــق  ــروژه مطاب ــرفت پ ــی پیش ــه بررس ــی وظیف ــر فن ــت. ناظ ــد رف ــش خواه ــا پی ــا انته و ت

ح توجیهــی را دارد و گزارش هــای آن مــورد بررســی هیئت مدیــره و متولــی قــرار  بــا طــر

خواهــد گرفــت. اختصــاص به موقــع و حساب شــده منابــع مالــی، از آن جهــت اهمیــت 

دارد کــه تکمیــل به موقــع پــروژه یکــی از معضــالت عمومــی کشــور بــه شــمار مــی رود بــه 

طــوری کــه 74درصــد پروژه هــای عمرانــی در موعــد مقــرر تکمیــل نمی شــود.21 

جایگزینــی مناســب بــرای روش شکســت خــورده قبلــی: اســتفاده از تأمیــن مالــی 

به واســطه اوراق مشــارکت منابــع مالــی مــورد نیــاز پروژه هــای عمرانــی کشــور را فراهــم 

 در بــازه بلندمــدت، 
ً
نکــرده اســت، زیــرا بخــش زیــادی از پروژه هــای زیرســاختی عمدتــا

ســودآوری اقتصادی دارد و بازه 3 تا 5ســاله اوراق مشــارکت کوتاه تر از دوره بازگشــت 

21. مرکز پژوهش های مجلس/ تیر ماه 93
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ســرمایه پــروژه اســت؛ لــذا بازپرداخــت اصــل و ســود اوراق منتشرشــده از محــل 

درآمدهــای پــروژه محقــق نمی شــود و کارایــی ایــن روش تأمیــن مالــی را زیــر ســؤال 

ــن  ــد جایگزی ــه می توان ــی دارد ک ــه مزیت های ــه ب ــا توج ــروژه ب ــدوق پ ــرد. روش صن می ب

روش هــای مرســوم باشــد. 

بــازار ســرمایه می توانــد بســتر خوبــی بــرای عرضــه ایــن قبیــل پروژه هــا و تأمیــن 

مالــی آنهــا باشــد. از نمونه هــای موفــق ایــن مــدل از تأمیــن ســرمایه شــرکت مپنــا بــا 

تجربــه تأمیــن مالــی پــروژه نیــروگاه »پرنــد« در ســال 96 توانســت بــدون اســتقراض 

از شــبکه بانکــی و صنــدوق توســعه ملــی 350میلیــارد تومــان بــا اســتفاده از فــروش 

واحدهــای صنــدوق پــروژه از بــازار ســرمایه تأمیــن مالــی داشــته باشــد. الزم بــه ذکــر 

اســت در پــروژه ســیکل ترکیبــی نیــروگاه »پرنــد«، بــه ازاء هــر واحــد، ســالیانه از هــدر 

رفــت 855میلیــون لیتــر ســوخت و نیــز از تولیــد 9000.000تن CO2 جلوگیری می شــود. 

ایــن درحالــی اســت کــه در واحدهــای اول و دوم بخــار ایــن نیــروگاه کــه در ســال 1397 

ــراه  ــی به هم ــوخت صرفه جوی ــر س ــون لیت ــید تاکنون 2673میلی ــرداری رس ــه بهره ب ب
داشــته اســت.« 22

در  اســتفاده  قابلیــت  روش  ایــن  پــروژه،  صنــدوق  مزیت هــای  بــه  توجــه  بــا 

دارد.  را  کشــور  زیرســاختی  و  پتروپاالیشــگاهی  نیروگاهــی،  دیگــر  پروژه هــای 

بــه  کشــور  نیــاز  از  توجهــی  قابــل   بخــش  پــروژه،  صنــدوق  از  اســتفاده  بنابرایــن 

ســرمایه گذاری را پوشــش خواهــد داد و کمبــود منابــع مالــی ناشــی از تحریــم تــا 

می شــود. برطــرف  زیــادی  حــد 

22. پایگاه اطالع رسانی گروه مپنا
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بهترین فرصت برای اعمال قوانین تنظیمی بر بازارهای غیر مولد

ایجــاد گرایــش مــردم بــه بــورس و آشــنایی بــا ســرمایه گذاری در ایــن بــازار مــی توانــد 

فرصتــی باشــد بــرای تنظیــم بازارهــای غیرمولــد و اهتمــام بــه اخــذ مالیات هــای تنظیمی 

در آن . ایــن ســازو کارهــا میتوانــد بــه راه حــل دائمــی در حــذف واســطه گــری از ایــن 

بازارهــا منجــر شــود و مانــع عــدم گــردش مجــدد پولــی کــه بــه بــازار بــورس گرایــش پیــدا 

کــرده در آن بازارهــا شــود. 





 جمع بندی
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افزایــش ثبت نــام بــرای دریافــت کــد بورســی، ورود پول اشــخاص حقیقــی، افزایش 

معامــالت و مشــارکت بــاالی مــردم در عرضه هــای اولیــه بــازار ســرمایه نشــان از رشــد 

قابــل توجــه ورود مــردم بــه ایــن بــازار دارد. در مواجهــه بــا ایــن رشــد می تــوان از نــگاه 

فرصــت محــور بــه موضــوع نــگاه کنیــم، در ایــن میــان اگــر مالحظــات مهم در اســتفاده 

از ایــن بــازار توســط مــردم و سیاســت گذاران رعایــت شــود، ایــن گرایــش بی ســابقه 

می توانــد منجــر بــه فرصتــی طالیــی جهــت تأمیــن مالــی تولیــد از طریــق بــازار ســرمایه 

شــود. در ادامــه پیشــنهاداتی در همیــن زمینــه بیــان می شــود.

الف( فرصت سرمایه گذاری برای مردم
هدایــت مــردم بــه ســمت ســرمایه گذاری غیرمســتقیم؛ عمــوم مــردم در صورتی کــه 

صندوق هــای  از  بایســت  حد االمــکان  دارنــد  ســرمایه  بــازار  در  حضــور  بــه  تمایــل 

ســرمایه گذاری مختلــف و یــا افــراد متخصــص اســتفاده کننــد، بــا ایــن کار عالوه بــر 

حضــور در بــازار ســرمایه ریســک کمتــری را متحمــل خواهنــد شــد. در غیــر این صــورت 

بــا آموزش هــای مختلــف ابــزار دانشــی و روان شناســی در بــازار ســرمایه را بدســت آورده 

و پــس از آن دســت بــه معاملــه بزننــد. بــازاری بــا ســود باالتــر از بانــک، مســلما ریســک 

باالتــری نیــز نســبت بــه بانــک دارد و در ایــن ریســک بــاال نیــاز اســت مقتضیــات حضــور 

در آن را هــم بدســت آورد.

ایــن نــگاه در مــردم ایجــاد شــود کــه بــا هــدف کســب ســود منطقــی، حفــظ ارزش 

ســرمایه و در عین حــال کمــک بــه کشــور بــا ســرمایه های مــازاد خــود در بــازار بــورس 

شــرکت کننــد. 

ب( فرصت طالیی برای تامین مالی پروژه و شرکت ها
رونــق ایــن روزهــای بــازار ســرمایه را می تــوان به چشــم فرصتی دید کــه با تمهیداتی 
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نقدینگــی را بــه جــاده تولیــد برســاند. پــس دولــت و نهادهــای اقتصــادی مختلــف نیــز 

بایســت بــرای اســتفاده از فرصــت بوجــود آمــده در بــازار ســرمایه اســتفاده کننــد و در 

عین حــال بــرای جلوگیــری از بــاال رفتــن قیمــت ســهام به طــور کاذب از انــواع روش هــای 

زیــر در عمــق بخشــیدن بــه بــازار ســرمایه اســتفاده نماینــد. بخشــی از مالحظاتــی که در 

متــن نیــز بــه آن اشــاره شــده، در زیــر آمــده اســت:

عرضــه هلدینگ هــا و شــرکت های بــزرگ دولتــی در بــورس، تامیــن مالــی در کنــار    

ایجــاد شــفافیت در صــورت هــای مالی

از     ســرمایه  تأمیــن  طریــق  از  ســرمایه  افزایــش  بــرای  شــرکت ها  اســتفاده 

شــرکت بیــرون 

تأمیــن مالــی پروژه هــای دولــت از طریــق ســاز و کار صنــدوق پــروژه؛ تأمیــن مالــی    

از طریــق صنــدوق پــروژه عالوه بــر اشــتغال زایی و تکمیــل پروژه هــای نیم ســاخت 

دولــت، می توانــد دری جدیــد بــه روی فرهنــگ ســرمایه گذاری بلندمــدت مــردم بــاز کند 

کــه در آن عالوه بــر مشــارکت در پروژه هــای ملــی، خودبــاوری و عــزت ملــی را نیــز در آنهــا 

افزایــش خواهــد داد.

ــرای     ــالت ب ــم معام ــن حج ــی از باالرفت ــروش ناش ــد و ف ــات خری ــتفاده از مالی اس

جبــران بخشــی از خســارت هــای ناشــی از تحریــم نفــت

اســتفاده از فرصــت ســرمایه گذاری بــرای تنظیــم بازارهــای غیرمولــد بوســیله    

اعمــال مالیــات هــای تنظیمــی و کاهــش دائمــی واســطه گری هــا در ایــن بازارهــا

در  آمــده  بوجــود  رونــق  می توانــد  کــه  اســت  دغدغه هایــی  گفته شــده  مــوارد 

ــن  ــران و تامی ــرمایه گذاری در ای ــگ س ــر فرهن ــت تغیی ــزرگ جه ــی ب ــه فرصت ــورس را ب ب

مالــی پروژه هــا تبدیــل کنــد، البتــه کــه تــا نقطــه مطلــوب )هدایــت بیشــترین نقدینگــی 
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در تولیــد( فاصلــه بســیار اســت، امــا فرصــت بوجــود آمــده می توانــد گام بزرگــی بــرای 

رســیدن بــه ایــن هــدف باشــد.




