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رییس هیات مدیره بورس تهران عنوان کرد:

سهام خزانه ابزاری در اختیار ناشران
برای حمایت از سهام

امیر تقی خان تجریشی گفت« :یکی از ابزارهای مدیران برای
حامیت از سهام رشکت ،خرید سهام رشکت و حامیت از قیمت
سهام است که خرید سهام رشکت توسط رشکت را سهام خزانه
میگویند؛ این ابزار تا اردیبهشت ۱۳۹۴بهدلیل محدودیت ماده
 ۱۹۸قانون تجارت ممنوع بود ،اما با بند ب ماده  ۲۸قانون رفع
موانع تولید ،مجاز شمرده شد».
به گزارش سنا ،رییس هیات مدیره بورس تهران با بیان مطلب
باال ،افزود :سازمان بورس و اوراق بهادار نیز آیین نامه خرید،
نگهداری و عرضه سهام خزانه را در تاریخ  ۱۵تیر ۱۳۹۴و
دستورالعمل اجرایی خرید ،نگهداری و عرضه سهام خزانه را در
تاریخ  ۶خرداد  ۱۳۹۶مورد تصویب قرار داد با این حال علی رغم
گذشت بیش از  ۵سال از زمان تصویب آن ،متاسفانه در مدت
اخیر رشکتهای زیادی خواستار استفاده از این ابزار نبودهاند.
در حالیکه سهام خزانه در بسیاری از کشورهای دنیا بخش
عمدهای از معامالت رشکت را به خود اختصاص داده است.
امیر تقی خان تجریشی بیان کرد :در بازارهای مالی پیرشفته دنیا،
رشکتها بهطور روز افزونی به بازخرید سهام ب ه عنوان روش
مکمل یا حتی جایگزین تقسیم سود روی آوردهاند .پرداخت
سود و بازخرید سهام منجر به کاهش ارزش بازار حقوق صاحبان
سهام میشود ،اما شیوه تاثیر این دو متفاوت است ،در واقع سود

تقسیمی ،قیمت بازار سهام را کاهش میدهد ،اما بر تعداد سهام
منترشه رشکت تاثیری ندارد ،در حالیکه بازخرید سهام ،تعداد
سهام رشکت را کاهش میدهد و اغلب موجب افزایش قیمت
سهام میشود و رشکت میتواند در رشایطی که قیمت سهام در
بازار ،از ارزش ذاتی رشکت پایینتر است ،با بهکارگیری «سهام
خزانه» و خرید سهام خود ،میزان غلظت سهام را افزایش داده و
در نتیجه سود سهام بیشرتی را میان سهامداران خود تقسیم کند.
وی ادامه داد :همین طور در رشایطی که قیمت سهام در
بازار از ارزش ذاتی بیشرت شده باشد ،میتواند با فروش «سهام
خزانه»ای که قبال خریداری شده است ،نسبت به تامین مالی
خود با هزینه کمرت (بهدلیل باالتر بودن قیمت سهام از ارزش
ذاتی) بهرهمند شود که در حقیقت مکانیزم آن مشابه افزایش
رسمایهای است که در اختیار هیأت مدیره است و میتواند در
این رشایط منابع وارد رشکت شود که در بورسهای دنیا نیز انجام
میشود.
امیر تقی خان تجریشی رشط اصلی برای استفاده از این ابزار ها
را فاصله گرفنت قیمتهای بازاری از ارزش ذاتی رشکت عنوان کرد
که باید توسط نهاد ذیصالح گزارش شود و افزود :شکی نیست
که سهام خزانه بهعنوان یک ابزار مالی ،کارکردهای مثبتی در
توسعه بازارهای مالی دارد با این حال علی رغم کارکرد مفید این

ابزار ،سایر ابزارهایی نظیر افزایش رسمایه از محل تجدید ارزیابی
دارایی و سود انباشته و صندوق های بازارگردانی باعث شده
است که جذابیت این ابزار کاهش یابد چرا که طبق آیین نامه
انتشار سهام خزانه ،در فرآیند افزایش رسمایه یک رشکت ،باید
فاقد هر گونه سهام خزانه باشد .همچنین مادامیکه این سهام
در دست رشکت باشد ،از اعامل حق رای در مجامع و دریافت
سود محروم است.
رییس هیات مدیره بورس تهران در پایان با تاکید بر آموزش و
ارتقاء آگاهی رشکت ها برای استفاده از این ابزار خاطرنشان
کرد :اگرچه با معرفی سهام خزانه ابزارهای مالی تحت اختیار
مدیریت جهت جلب رضایت سهامداران و افزایش ارزش رشکت
متنوع خواهد شد ،اما رشکتها قبال هم از طریق رشکتهای
زیرمجموعهشان یا به تازگی از طریق صندوقهای بازارگردانی
اقدام به مدیریت سهامشان میکردند و انعطاف عمل بیشرتی
دارند این موضوعات سبب گردید که کارکرد واقعی استفاده از
سهام خزانه به عنوان ابزار مدیریت در حفظ ثبات ارزش رشکت
در هاله ای از ابهام قرار گیرد .در این راستا امید است با تغییر
برخی از این قوانین و ایجاد جذابیت بیشرت و ارائه برنامههای
آموزشی آگاهی رشکتها ،استفاده از این ابزار افزایش یافته تا
رشکتها بتوانند از مزایای آن برخوردار شوند.

مدیرعامل مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی تشریح کرد :

اقدامات راهبردی سپرده گذاری مرکزی در سال ۱۴۰۰
مدیرعامل رشکت سپرده گذاری
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
اعالم کرد  :در سال  ۱۴۰۰سامت
به دنبال تحقق پیاده سازی سامانه
جدید پس از معامالت و  ۱۵اقدام
راهربدی دیگر است.
به گزارش روابط عمومی سامت،
حسین فهیمی در جلسه مجمع
عمومی عادی سالیانه سال 1400
ضمن بیان مطلب فوق اظهار
داشت  :بازار رسمایه کشورمان
در سال  1399فراز و نشیب های
تاریخی ای را تجربه کرد که از
جمله میتوان به حضور میلیونی
مردم در بازار ،انتشار واحدهای
رسمایهگذاری ،صندوق دارا یکم و
صندوق پاالیشی ،ثبت رکوردهای
تاریخی شاخص و حجم معامالت
و از همه مهمرت آزادسازی سهام
عدالت اشاره کرد.
وی در ادامه گفت  :هرچند رشکت
سپردهگذاری مرکزی از سالهای

قبل روند توسعه و ظرفیت سازی را
آغاز کرده بود اما وقایع و حوادث
سال  ۹۹به گونهای بود که تناسبی
با ظرفیت های نهادها و ارکان بازار
رسمایه نداشت ،از این رو متامی
ارکان و نهادها با چالش بسیار
بزرگی مواجه شدند.
مدیرعامل رشکت سپرده گذاری
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
ترصیح کرد  :برنامه ریزی و تدابیر
اتخاذ شده در این رشکت به گونهای
بود که نه تنها بر چالشهای بزرگ
ناخواسته غلبه مناید بلکه به موتور
محرکه بازار نیز تبدیل شود.
فهیمی در خصوص مهم ترین
تحوالت ،برنامه ها و پروژه هایی
که در سال گذشته در رشکت
سپردهگذاری مرکزی عملیاتی شده
است نیز گفت :افزایش ظرفیت
صدور کد به روزانه یک میلیون کد،
شناسایی مشرتی و احراز هویت آنها
به روش الکرتونیکی و غیر حضوری،

تسویه معامالت روزانه با رکوردهای
تاریخی بدون هیچ گونه مشکل و
انحراف همراه با اعامل تغییرات
کارمزدها ،توزیع یکپارچه و متمرکز
سود رشکتهای بورسی و فرابورسی
و عملیاتی کردن  ۵مرحله از مراحل
مختلف آزادسازی سهام عدالت،
برگزاری مجامع عمومی رشکت های
بورسی و فرابورسی و رشکتهای
رسمایهگذاری استانی به صورت
الکرتونیکی ،از جمله فعالیت های
ویژه و شاخص این رشکت در سال
مالی گذشته بود.
وی در ادامه این جلسه مجمع گفت
 :تکیه بر توان ،ظرفیت و دانش
همکاران و ایجاد اعتامد به نفس در
آنها تنها ابزاری بود که میتوانستیم
با اتکا بر آن برمشکالت غلبه کنیم،
چالش ها را پشت رس بگذاریم و
همراه با فراز و نشیبهای بازار
طرحهای بزرگ را هم به رسانجام
برسانیم.

در همین راستا بود که علیرغم
سخت ترین رشایط کاری ناشی از
همه گیری کرونا متام کارکنان رشکت
در انجام وظایف و مسئولیت های
جاری رشکت که چند برابر شده بود،
طرح های توسعه ای را نیز دنبال
کردند و دو مورد از پروژه های
مهم رشکت شامل «درگاه یکپارچه
مجامع الکرتونیکی و سامانه جامع
توزیع سود نارشان در تاریخ  ۹آذر
ماه  99توسط رئیس جمهور محرتم
رومنایی و به بهرهبرداری رسید.
مدیرعامل رشکت سپرده گذاری
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
در خصوص مهمرتین برنامهها و
اقدامات راهربدی سال  ۱۴۰۰نیز
اعالم کرد  :تجهیز و آماده سازی
مرکز داده ،پشتیبانی و توسعه
سامانه تسویه بورسهای کاالیی
بخش انرژی –  ،Enexisپشتیبانی
و توسعه سامانه دانش ،پشتیبانی
و توسعه سامانه سپاس ،پشتیبانی

و توسعه سامانه سجام ،پشتیبانی
و توسعه سامانه صندوق تضمین
–  ،SGFپشتیبانی و توسعه سامانه
درگاه الکرتونیکی کارگزاران «کارا» -
نسخه  ،2پشتیبانی و توسعه سامانه
مکانیزه توزیع سود ،پشتیبانی و
توسعه سامانه های داخلی معاونت
فناوری و توسعه نوآوری  ،توثیق
سهام عدالت ،توسعه درگاه یکپارچه
ذینفعان بازار رسمایه « - »DDNفاز
 ،2توسعه پروژه انبار داده و درگاه
تبادل اطالعات سامت « - »IXفاز
 ،2بررسی و امکان سنجی خرید یا
پیاده سازی سامانه جدید پس از
معامالت ،طراحی و پیاده سازی
ساختار جدید  ،DNSطراحی و
پیاده سازی طرح تداوم کسب و کار
« »BCPو طراحی و پیاده سازی
معامری جدید لبه  WANمنطبق
بر استانداردها با توجه به نیازهای
رشکت از جمله برنامه ها و اهداف
اسرتاتژیک رشکت است.

رشد بازار سرمایه در گروی توسعه نهادهای مالی است
کارشناس بازار رسمایه درباره اهمیت نهادهای مالی در بازار و علل فرآیند سختگیرانه اعطای
مجوز به این نهادها توضیحاتی داد.
مهدی دلربی کارشناس بازار رسمایه در گفت وگو با باشگاه خربنگاران جوان ،در پاسخ به اینکه
نهادهای مالی که زیرساختهای بازار رسمایه محسوب میشوند ،اما چرا فرآیند دریافت مجوز
آنها دشوار و بسیار زمان بر است؟ ،اظهار کرد :باید در نظر داشته باشیم که رشد بازار رسمایه
همزمان با رشد شاخص ها ،اعداد و ارقام به رشد نهادها و ابزارهای مالی بازار نیز نیاز دارد.
او در ادامه بیان کرد :یعنی اگر قرار باشد که بازار رسمایه به فرآیند تامین مالی و افزایش رسمایه
گذاری در آن کشور کمک کند ،حتام باید همراه با رشد ارقام ،شاخص و بازده نیز بتواند در
توسعه ابزارهای مالی نیز نقش مناسبی داشته باشد .همچنین نهادهای مالی نیز از تنوع خوبی
برخوردار باشند ،خدمات متنوع و جدیدتری ارائه دهند و گسرته جغرافیایی بزرگرتی را بتوانند
پوشش دهند؛ بنابراین رشد بازار رسمایه قطعا در گروی رشد نهادهای مالی و ابزارهای مالی
است.
این کارشناس بازار رسمایه افزود :یکی از عقب افتادگیهایی که در یک دهه اخیر شاهد بودیم؛
علی رغم اینکه ما رشد خوبی به لحاظ تعداد رشکتهای پذیرفته شده ،تعداد سهامداران ،بازده
بورس و ارزش معامالت شاهد بودیم ،اما متاسفانه تعداد نهادهای مالی رشد بسیار زیادی
نداشته اند.
او گفت :به عنوان مثال ،به طور مشخص در  ۱۵سال گذشته ،ارزش معامالت بیش از  ۱۵برابر
شده ،اما تعداد کارگزاریها هیچ تغییری نکرده و در نهایت تعداد سبدگردانها دو یا سه برابر
شده است .این نشان میدهد که رشد نهادهای مالی ،رشد مناسبی نبوده است.
دلربی ترصیح کرد :نکته بعدی این است که ما در رده بندی راه اندازی کسب و کار متاسفانه رتبه
خوبی کسب نکرده ایم .به طور میانگین مجوزها در ایران حدود  ۷۰تا  ۸۰روز طول میکشد.
همچنین این عدد در بازار رسمایه به بیش از یک سال میرسد.

او در ادامه تاکید کرد :نهاد ناظر به دلیل این نگرانی که نهادهای مالی میتوانند با استفاده از
اهرم و اعتبار ،قدرت گردش بیشرتی در بازار را داشته باشند ،به هر حال سخت گیریهای زیادی
را انجام میدهد .در نتیجه این سخت گیریها موجب میشود تا برخی از افراد از دریافت مجوز
مایوس شوند.
او ادامه داد :اما پیشنهاد میشود که سازمان بورس به جای سختگیری در اعطای مجوز در بخش
نظارتها سختگیری را بیشتر کند .یعنی مجوز در یک چارچوب و با حداقل رشایطی اعطا شود.
اما در مراحل بعدی در مورد نظارت ،اینکه تضاد منافعی صورت نگیرد و در مجموع تخلفات،
نظارت منصفانهای داشته باشد.
این کارشناس بازار رسمایه در پاسخ به اینکه این سخت گیریها از کجا نشات میگیرند ،اظهار
کرد :بخشی از این سختگیریها به ترکیب سهامداران ،به استعالمهایی که صورت میگیرد و
همچنین بخشی از آن به رزومه ،مدارک و سابقه بیمه افراد بر میگردد.
او در ادامه بیان کرد :متاسفانه بخشی از این سختگیریها نیز اعامل سلیقه محسوب میشود.
بعضا دیده میشود که در فرآیند اعطای مجوز ،برخی از افراد بسیار رسیع و برخی دیگر سالها
در صف میمانند .امیدواریم که سازمان بورس در مورد علت این رسعت و کندیها در اعطای
مجوز شفاف سازی انجام دهد.
دلربی اظهار کرد :حداقل انتظار این است که روند شفافی طی شود .در نهایت مشخص شود که
پرونده در اختیار کدام کارشناس است ،فرآیند اعطای مجوز آنها در چه مرحلهای قرار دارد و
فرد چه اقدامی برای ترسیع دریافت مجوز میتواند انجام دهد.
این کارشناس بازار رسمایه ترصیح کرد :البته با توجه به تغییراتی که در چند ماه اخیر در سازمان
بورس شاهد بودیم ،این امر ترسیع شده ،اما هنوز با دستورالعمل ،مغایرت زیادی دارد .زیرا در
دستورالعمل ذکر شده که ظرف  ۳۰روز به افرادی که حائز رشایط هستند ،باید موافقت حصولی
اعطا شود .اما در حال حارض این فرآیند در بهرتین حالت بیش از شش ماه طول میکشد.

ق های سرمایه گذاری
ابالغ نصاب سرمایهگذاری صندو 
در اوراق اختیار فروش تبعی

ق های رسمایه گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی طی ابالغیه ای از سوی مدیریت
نصاب رسمایهگذاری صندو 
نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اعالم شد.
به گزارش سنا ،مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با ابالغیه ای به مدیران صندوق های رسمایه
گذاری ،نصاب رسمایه گذاری این صندوق ها را در اوراق اختیار فروش تبعی اعالم کرد .
بر اساس این گزارش ،در این ابالغیه آمده است ۵۰ :درصد مبلغ رسمایه گذاری صندوق های رسمایه گذاری در
سهام پایه مبنای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی(جهت خرید سهام) در ردیف نصاب رسمایه
گذاری در سهام و حق تقدم سهام قرار می گیرد.

افزایش  5518واحدی شاخص بورس تهران

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت دیروز با  5518واحد رشد همراه شد.
به گزارش فارس ،بورس اوراق بهادار تهران که از روز چهارشنبه نخستین عرضه اولیه یک رشکت صنایع روی در
فرابورس را تجربه کرد ،روند رو به رشد به خود گرفته ،دیروز هم در پایان معامالت با افزایش  5هزار و  519واحد
روبهرو شد .گرچه دیروز شاخص کل با معیار هموزن  2هزار و  967واحد کاهش یافته و به رقم  411هزار و
 903واحد رسید .ارزش بازار در بورس اوراق بهادار تهران به بیش از  4میلیون و  754هزار میلیارد تومان رسید.
معاملهگران دیروز بیش از  3.9میلیارد سهام حقتقدم و اوراق مالی در قالب  404هزار نوبت معامله و به ارزش
 3هزار و  894میلیارد تومان داد و ستد کردند.
شاخص کل و شاخص قیمت با معیار وزنی  -ارزشی  47صدم درصد رشد کرده است.
همچنین شاخص کل و شاخص قیمت با معیار هموزن  71صدم درصد کاهش یافتند.
شاخص آزاد شناور  23صدم درصد رشد کرد.
طی هفته گذشته رقم خورد؛

رشد حجم و ارزش معامالت در بورس کاال

در هفته منتهی به  ۲۴اردیبهشت ماه  ۶۳۱هزار و  ۸۷۹تن انواع کاال به ارزش بیش از  ۸۷هزار میلیارد ریال در
بورس کاالی ایران مورد دادوستد قرار گرفت که نسبت به هفته ماقبل به ترتیب رشد  ۲و  ۴درصدی را در حجم
و ارزش معامالت تجربه کرد.
به گزارش «کاالخرب»؛ طی هفته اخیر و در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی  ۲۳۲هزار و  ۸۸۴تن انواع کاال به
ارزش  ۴۵هزار و  ۶۱میلیارد ریال معامله شد.
در این تاالر  ۱۹۱هزار و  ۸۲۴تن فوالد ۶ ،هزار و  ۸۸۰تن مس ۶۶۰ ،تن آلومینیوم ۱۲۰ ،تن کنسانرته مولیبدن۳۳ ،
هزار تن کنسانرته سنگ آهن ۴۰۰ ،تن کک و  ۳کیلوگرم شمش طال معامله شد.
همچنین در هفته معامالتی مذکور در دو بخش داخلی و صادراتی تاالر فرآورده های نفتی و پرتوشیمی۳۹۶ ،
هزار و  ۵۷۸تن انواع کاال به ارزش  ۴۲هزار و  ۱۸۸میلیارد ریال به فروش رسید.
در این تاالر  ۲۰۳هزار و  ۳۰۰تن وکیوم باتوم ۶۴ ،هزار و  ۱۶۲تن قیر ۵۵ ،هزار و  ۶۸۰تن مواد پلیمری ۲۸ ،هزار
و  ۹۸۴تن مواد شیمیایی ۴۰ ،هزار و  ۵۰۰تن لوب کات ،یک هزار و  ۹۲۷تن روغن پایه ۱۵۰ ،تن عایق رطوبتی،
 ۵۰۰تن سالپس واکس ۸۰ ،تن آرگون و یک هزار تن گوگرد معامله شد.
همچنین  ۲هزار و  ۴۱۷تن کاال هم در بازار فرعی بورس کاالی ایران به فروش رسید.
بازار  ۹۰۲میلیارد ریالی گواهی سپرده کاالیی در بورس کاال
در جریان معامالت هفته گذشته در بازار مالی بورس کاالی ایران ،معامله گران با معامله یک میلیون و  ۳۷۳هزار
و  ۴۶۹گواهی سپرده بر پایه  ۷دارایی پایه سکه طال ،زعفران نگین و پوشال ،برنج ،پسته فندقی ،رطب مضافتی و
زیره سبز ،ارزش  ۹۰۲میلیارد و  ۶۷۳میلیون ریالی را به ثبت رساندند.
طی هفته ای که گذشت ،سکه طال با فاصله قابل توجهی نسبت به سایر دارایی های پایه توانست بیشرتین حجم
و ارزش معامالت را به خود اختصاص دهد .به طوری که در منادهای معامالتی دارایی مذکور تعداد  ۸۶۷هزار و
 ۲۰۰گواهی سپرده سکه طال در حالی دادوستد شد که  ۹۳درصد از ارزش کل معامالت هفتگی در بازار مذکور به
این دارایی رسید و رقمی بیش از  ۸۴۰میلیارد و  ۵۸۴میلیون ریال برای آن رقم خورد.
معامله گران تعداد  ۴۸۲هزار و  ۲۶۶گواهی سپرده زعفران نگین را نیز در حالی معامله کردند که ارزش این
معامالت به رقم  ۵۸میلیارد ریال نزدیک شد.
در این هفته  ۱۶هزار و  ۴۲۵گواهی سپرده زعفران پوشال نیز دادوستد شد تا ارزش  ۱.۴میلیارد ریالی برای آن
به ثبت برسد.
 ۲۷۳۷گواهی سپرده برنج طارم نیز در حالی در بازار مالی بورس کاالی ایران دست به دست شد که ارزشی بالغ
بر  ۷۷۰میلیون ریال را در پی داشت.
معامله  ۶۰گواهی سپرده پسته فندقی نیز در مجموع ارزش بیش از  ۹۶میلیون ریالی را رقم زد.
در جریان معامالت هفته ای که گذشت معامله  ۲۳۵۹گواهی سپرده رطب مضافتی به ارزش  ۳۶۵میلیون ریال
خرید و فروش شد و در پایان تعداد  ۲۴۲۲گواهی سپرده زیره سبز نیز به ارزش  ۱.۴میلیارد ریال بر تابلوی
معامالت ثبت شد.

کاهش شوکهای تورمی در بورس با کنترل تقاضای سفتهبازانه

یک کارشناس بازار رسمایه با اشاره به اینکه تورم انتظاری تا حدودی با روشن شدن افقهای سیاسی آرامتر
میشود ،گفت :با خودداری از حرکات هیجانی و ورود تقاضای سفتهبازانه به بدنه بازارها میتوان در کوتاهمدت
و میانمدت مانع از شوکهای تورمی و انتظاری در بازار شد.
به گزارش ایرنا« ،امیرعلی امیرباقری» به پارامرتهای مهم و تاثیرگذار بر روند بازار سهام اشاره کرد و گفت :موضوع
نرخ ارز یکی از مهمرتین پارامرتهایی است که با تاثیر مستقیم بر روند بازار سهام همراه است.
به گفته امیرباقری ،نرخ ارز اکنون در کشور از دو موضوع مهم تاثیر می پذیرد که نخستین عامل سیاست خارجی
و نکته دیگر موضوع نقدینگی است.
این کارشناس بازار رسمایه با بیان اینکه بحث سیاست خارجی میتواند به لحاظ تکنیکالی تاثیرگذار بر نرخ ارز
باشد ،افزود :تقاضا و عرضه ارز ناشی از خوشبینی و بدبینیهای سیاسی میتواند این بازار را تحت تاثیر قرار
دهد.
وی با اشاره به تاثیر حجم نقدینگی بر نرخ ارز گفت :با توجه به اینکه نقدینگی می تواند تاثیرگذار بر نرخ ارز
باشد؛ بنابراین سیاستهایی که منجر به انبساط نقدینگی می شوند ،تاثیرگذار بر نرخ ارز هم خواهند بود.
امیرباقری با اشاره به اینکه ممکن است به لحاظ تکنیکالی بعد از گشایشها و توافقات صورت گرفته در حوزه
سیاست خارجی فشار فروشی در کلیت بازار ارز ایجاد شود ،افزود :حجم نقدینگی با این اتفاق افزایش پیدا
میکند و به روند افزایشی خود ادامه خواهد داد ،به طور طبیعی در آینده در صورت شتاب این شیب افزایشی
با افزایش نرخ ارز همراه خواهیم بود.

