
 فقدان رونق سنتی بازار

 

 اختیارِمعامالت انواع  اخبار خوشی پیرامون آغاز کهدرحالیند. کا شرایط مناسبی را سپری نمیهاین روزبازار سرمایه، 

شانید   در بورس کاا    پربسامد فراهم شدن امکان معامالت و در بازار سهام خودکارگردانی بازار، روی سهامبر معامله 

از  آناان  یتعبیر رکود و انداز شرایط بازدهی و نقدشوندگی آسیب دید حقیقی و حقوقی  اعم از ،بازارفعا ن ؛ شودمی

اقتصااد   حاکم بار  شرایطمتأثر از  بخش عمد  وضعیت فعلی قطعاً رسد.منصفانه به نظر می سرمایه بازار وضعیت فعلی

 ةو جاا افتااد  های بنیاادی  اغلب سهام شود:یافت می وفوربههای خارجی آن که نمود گونههمان باشد؛کالن کشور می

-و از تقاضای مطلوبی برخوردار نمی خود در حال معامله بود معنادار از ارزش ذاتی  هایی با فاصلةدر قیمتها شرکت

کاه افایایش سارمایه     ایگونهبه است این مسأله شدیدتر بود  فتاد اهای جا نیو سهام هادر خصوص حق تقدم د.نباش

های پی در در این میان به زعم کثیری،  عرضه ماند.های تقدم روی میی میحقو  نبود  روبا استقبال روبه هاهلدینگ

جا که مقامات مسیول عرضه اوراق بدهی دولات را تاا پایاان    ی هم شرایط را دشوارتر ساخته است؛ تا آنپی اوراق بده

 اند.سال متوقف ساخته

کاارکردی از باازار    تحقاق  عناوان باه گذریم و آن را بازار ب در اگر از گلة فعا ن بازار نسبت به انتشار اوراق بدهیحتی 

تمام ایان مساا      کنیم. پوشیچشمهای انتخاباتی توانیم از فقدان رونق سنتی بازار در چرخهنمی، سرمایه تلقی کنیم

 ماوردنظر و نماود و تللای   شاد    رنگکم در دست اجرا  ساختاری و اصالحات تا اقدامات داد  استهم  دستبهدست

تغییر روش عرضاه   تا ی مالیهانهاددر های مالکیت اصالح محدودیت این اقدامات، طیف وسیعی از خود را پیدا نکند.

شود، تحت برای بازار مشخص می بلندمدتاین اقدامات که در  اثرگیرد. اگرچه را در بر می اولیه به روش ثبت سفارش

  اهالی بازار قرار نگرفته است. موردتوجهکم، هنوز ارکود ح

نسبت به  ،مطلوبیت او دارد بربازار سرمایه  های مختلفکه کارکرد تاثیریخود و زعمبه ایهر فعال حرفه در این میان

 .اندیشدبه تحقق رسالت و کارکردهای خود می نیی مقام ناظرو  کندمی گیری موضعشرایط  این

 همچاون  ند سال اخیار وبهبود شرایط اقتصادی نسبت به ر رغمبه باشد،می بازاره اصلی فعا ن غدر بازار ثانویه که دغد

 و بهبود نسبی روابط اقتصادی صنایع باا دولات   داخلی،بهبود ساختار مالی صنایع بازارهای کا یی، مناسب  اندازچشم

نقادینگی،   تنگنایبه دلی   و روی نداد  استگیری بهبود چشم هنوزهای بهر  اسمی و واقعی، تر نرخوضعیت مناسب

 است. قرارگرفتهبازار در شرایط سکون این 



 1گاذاران استقرار پایگاا  سارمایه   ضعفبه دلی  ، تأمین مالی نقش این بازار در ،در حوز  کارکردهای ملی بازار سرمایه

و شافافیت اطالعااتی ناشاران     . میایان اندپایگا  ملحق نشد عمومی به این و آحاد  است ، توسعه مؤثری نداشتهبدهی

لایکن   ،قارار دارد از دیگار بازارهاای دارایای در اقتصااد ایاران       بافاصله ،هیینه جستلوی اطالعاتکاهش کارکردهای 

 باشد. های بالقو  در کمین این مهم میتهدید

 بهباود قاب  توسط ارکان بازار سرمایه آن است که این شرایط به چه نحوی و با چه فرمول مشارکتی حال سؤال اصلی

  باشد؟می

 حیطاه نسابت باه   دیگار   یباشد و بخشمی تردور فعا ن بازار سرمایه اثرگذاری حیطه از ا شار ،فوقبخشی از مسا   

 شود.احساس می ترنیدیک اثرگذاری توسط فعا ن بازار سرمایه

اثرگذاری خود دارند  ارکان بازار، برای بهبود این شرایط قطعا باید بر روی مسایلی که فاصله کمتری با مرزهای حیطه

 ارج از بازار است، هماهنگ اقدام نمایند.متمرکی شوند و در برابر بخش دورتر که عمدتا در تعام  با خ

رسد که در به نظر میباشد، می اثرگذاری توسط فعا ن بازار سرمایهتر به حیطه نیدیک که ،مسا   روز اول در دسته 

باود  و اثرگاذاری    مادت کوتاا  گرچاه ایان تاأثیرات     .برای اقدام وجود داشاته باشاد  های بیشتری قابلیت  مدتکوتا 

حال سهامداران خرد با چنین اقداماتی بهبود پیادا   مدتکوتا  کارکردهای بازار ثانویه ندارند و دربرای  ایمالحظهقاب 

ن، ارتقاای  درآماد ناشارا   بینای پایش ناشران، اختیاری کاردن ارا اه    توقف خودکار نمادهایبرای مثال بحث  کند.نمی

هایی از رسیدن به توافق بار  اقداماتی هستند که زمیمه ازجمله ، حذف دامنه نوساناطالعات تلاری ناشران دهیشک 

 شود.موضوعات شنید  می سر این

-ماانع افشااء گمارا     و باشددر برخی صنایع بسیار اثرگذار تواند میاطالعات تلاری مربوط به قراردادها افشاء محدود 

ایان موضاوع در    .گاردد موجبات ارتقای نقد شاوندگی  گردید  و با پیشگیری از توقف طو نی نماد  کنند  و غیر مؤثر

این مساله بخشی از اقدامات پیش رو در   باشد.می آشکارو صنعت ارا ه خدمات بسیار  کاریپیمانهای خصوص شرکت

 ( اطالعات غیرمالی ناشران خواهد بود.Formattingساختاردهی)

باه خودکاار    دیادی صاالح شاک   تغییر نظام توقف نمادها از موجب  این مسئله نیی، توقف خودکار نمادها در خصوص

بهبود سهامداران  نقد شوندگی سرمایةو ریسک  هانماد غیرضروریتوقف مسئله با همین اقدام بدین ترتیب  و گردید 

و در باشاد  هاایی اسات کاه در دساترس خاود جامعاه باازار سارمایه مای         تمام این اقدامات جیء حداق  کند.پیدا می

هم وجود دارد  تریبیرگگذاری مسا   تر به حیطه اثراما در این فضای نیدیک قطعاً شاهد آن خواهیم بود. مدتکوتا 

 ها مکدر ساخته است.بازار را برای مدت که خاطر فعا ن
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ها حضور داشته اسات. باا تفکیاک    در شاخص سرمایهسهام به عنوان بخشی از بازار  در کناراوراق بدهی  سالهاست که

. آوریمفراهم را رضایت سهامداران  افیایش وکیفیت آماری بازار سرمایه  موجبات بهبود ها به زودی باید بتوانیمشاخص

فعا ن باازار سارمایه را آزرد  خااطر    ای ایِ خیند آن زمان کامالً مشخص خواهد بود که بازار بدهی با چه روند توسعه

 است. ساخته

مقایسه گاردد اناداز  نسابی آن     حلم با ی اوراق بدهی منتشر شد  قاب  انکار نبود  و اگر با ارزش بازار سهام شناور

 کند.تری پیدا مینمود واقعی

گذاری غیر مستقیم فراگیر بود  سرمایه گسترشایم، که در توسعه آن ناموفق بود  اصلی ها مسئلةبا تمام این توصیف 

تاروی  پیادا   گاذاری غیار مساتقیم    ابیارهای سرمایهها پایین بود  و غیر مستقیم برای سال گذاریحلم سرمایه است.

کیفیات شاد    های بای منلر به توسعه اندکرد  گذاری غیر مستقیم تروی  پیدادر زمانی که ابیارهای سرمایه اند.نکرد 

و  شاد  اسات   بر بازار سرمایهی بانک نظام سلطه مالی ساززمینهگذاری با درآمد ثابت های سرمایهصندوقامروز   است.

 اهرمی برای افیایش ضریب نفوذ بازار سرمایه در میان اقتصاد مردمی باشد.این در حالیست که این ابیارها باید 

های با درآمد ثابات شاناخته   صندوق "شک "نید اذهان عمومی به  "گذاریصندوق سرمایه" "نهاد "در شرایط کنونی

این ابیار کاه در باازار   های بازار سرمایه ایستاد  است. بر شانهدهد که نظام بانکی شود و این امر به خوبی نشان میمی

سرمایه متولد شد  بود  است در ایفای نقش خود برای افیایش ضریب نفوذ بازار سرمایه در اقتصاد مردمی تاأثیر  زم  

 ،ری بگیاریم های با درآمد ثابات تصامیمات ماؤثرت   توانستیم نسبت به رفتار صندوقما پیش از این میرا نداشته است.

اگرچه این امار باا    ها را در بازار سهام ارتقاء دهیم.آنها متنوع کنیم و حداق  مشارکت ها را در بانکگذاری آنسپرد 

 بازار سهام سهم خود را ترمیم خواهد کرد.تاخیر در حال انلام است ولی به تدری  

با حوز  اثرگذاری ارکان فاصله دورتری دارد. ایان   باشد کهروی دیگر سکه آن بخشی از مصایب امروز بازار سرمایه می

، روابط اقتصادی ناشران باازار  سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد داخلی و خارجی هایریسک تحت تأثیر فضای دورتر،

هاای صانفی و مقاام    ها بیشترین مسؤلیت بر عهد  کاانون در این حوز  .دباشمیهای دولتی سرمایه با دولت و شرکت

های بازار و با اطالع رساانی عماومی مناساب دنباال     این اقدامات صیانتی از بازار، باید مبتنی بر واقعیت باشد.ناظر می

  .های تحمی  شد  خارجی مقابله کندتواند با هیینهشود. این اعتماد چند طرفه بین ارکان مختلف بازار می

 


