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سخن مدیرعامل
گفت وگو

نمای بازار
تحلیل روند

اعضاء و کارگزاران
بازار خبر

خالصه مقاله
پرونده ویژه

گزارش پژوهشی
معرفی بازار

نوسانات نرخ ارز طی دوره های زمانی مختلف، به ویژه در 

سال ۱۳۹۷، لزوم تشکیل یک نهاد مرجع تعیین کننده نرخ 

ارز بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا را ایجاب می کرد. انگیزه 

حفظ ارزش پول ملی از یک سو و لزوم رفع کاستی های 

بازار ارز از سوی دیگر موجب شد که شرکت مدیریت بازار 

متشکل ارز ایران تأسیس شود. ما با ایجاد بازاری کارا، 

منصفانه، منسجم، شفاف و همچنین استفاده از ظرفیت های 

کارشناسی و خبره حوزه ارز، بسترهای راه اندازی بازاری را 

که پوشش دهنده همه بازیگران و عوامل ارز باشد فراهم 

کردیم. اعتقاد داریم با گسترش و توسعه این بازار با حمایت  

همه نهادهای مربوطه می توانیم سازوکارهای الزم را 

برای برپایی و استمرار بازاری که برطرف کننده نیازهای 

عرضه کنندگان و متقاضیان عمده ارز باشد فراهم آوریم و 

اعتماد اجتماعی را به عنوان باارزش ترین سرمایه این بازار 

تقویت کنیم. بازار متشکل ارز ایران افتخار دارد با همراهی 

تمامی بانک ها و صرافی های مجاز و تحت نظارت بانک 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران در یک فرآیند کاماًل شفاف 

و عادالنه به وظایف ذاتی خود عمل کند.

امید است در آینده نزدیک با همگام کردن دانش و فناوری 

روز در حوزه بازار ارز، ضمن افزایش تعداد ارزهای مورد 

معامله، ابزارهای معامالتی جدیدی طراحی و عملیاتی 
کنیم.

سخن مدیرعامل

با آرزوی موفقیت شرکت مدیریت بازار متشکل ارز ایران

امیرعباس میرزایی دره مرادی

سخن مدیرعاملشماره او  پاییز 
ت
سـ
ـر
فھ

ا و عملیا بازار متشکل ارز ایران با تشکر از مدیریت ارتبا
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اعضاء و کارگزارانتحلیل روندنمای بازارگفت وگوسخن مدیرعامل بازار خبر گزارش پژوهشیپرونده ویژهخالصه مقاله معرفی بازار

نوسانات نرخ ارز طی دوره های زمانی مختلف، به ویژه در 
سال ۱۳۹۷، لزوم تشکیل یک نهاد مرجع تعیین کننده نرخ 
ارز بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا را ایجاب می کرد. انگیزه 
حفظ ارزش پول ملی از یک سو و لزوم رفع کاستی های 
بازار ارز از سوی دیگر موجب شد که شرکت مدیریت بازار 
متشکل ارز ایران تأسیس شود. ما با ایجاد بازاری کارا، 
منصفانه، منسجم، شفاف و همچنین استفاده از ظرفیت های 
کارشناسی و خبره حوزه ارز، بسترهای راه اندازی بازاری را 
که پوشش دهنده همه بازیگران و عوامل ارز باشد فراهم 
کردیم. اعتقاد داریم با گسترش و توسعه این بازار با حمایت  
همه نهادهای مربوطه می توانیم سازوکارهای الزم را 

برای برپایی و استمرار بازاری که برطرف کننده نیازهای 
عرضه کنندگان و متقاضیان عمده ارز باشد فراهم آوریم و 
اعتماد اجتماعی را به عنوان باارزش ترین سرمایه این بازار 
تقویت کنیم. بازار متشکل ارز ایران افتخار دارد با همراهی 
تمامی بانک ها و صرافی های مجاز و تحت نظارت بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران در یک فرآیند کاماًل شفاف 

و عادالنه به وظایف ذاتی خود عمل کند.
امید است در آینده نزدیک با همگام کردن دانش و فناوری 
روز در حوزه بازار ارز، ضمن افزایش تعداد ارزهای مورد 
معامله، ابزارهای معامالتی جدیدی طراحی و عملیاتی 

کنیم.

سخن مدیرعامل

با آرزوی موفقیت شرکت مدیریت بازار متشکل ارز ایران
امیرعباس میرزایی دره مرادی



معرفی بازار متشکل ارز ایران
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اعضاء و کارگزارانتحلیل روندنمای بازارگفت وگومعرفی بازار بازار خبر گزارش پژوهشیپرونده ویژهخالصه مقاله سخن مدیرعامل

زمانی که نرخ ارز در بازار غیررسمی بیشتر از بازارهای رسمی است، صادرکنندگان 
و صاحبان درآمدهای ارزی به جای پیروی از دستورالعمل ها و چارچوب های بانک 
مرکزی بیشتر تمایل خواهند داشت ارز خود را به قیمت باالتر در بازار غیررسمی به 
فروش برسانند. هرچند که واردکنندگان عکس رویه فوق را در پیش می گیرند. لذا از 
یکسو عرضه در بازارهای رسمی کاهش پیدا می کند و از سوی دیگر سمت تقاضا نیز 
با افزایش مواجه می شود. نتیجه این امر عدم کفاف منابع ارزی بانک مرکزی در طول 
زمان بوده و نهایتا نرخ ارز در بازارهای رسمی نیز افزایش پیدا می کند. ضمن آنکه عمده 
شوک های روانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نااطمینانی ها در ابتدا باعث افزایش 
تقاضای ارز در بازارهای غیررسمی می شود و سپس اثرات آن به بازارهای رسمی سرریز 
و سرایت می کند. بر اساس مطالب فوق، راهکار مدیریت نرخ ارز در ایران کنترل بازار 
غیررسمی است و این امر مقدور نیست مگر آنکه بازار متشکل و رسمی شکل گیرد 
و بخش عمده عرضه و تقاضای بازار غیررسمی در این بازار متمرکز شود. با توجه به 
این ضرورت، در ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ و در جلسه ۱۲۶۴ شورای پول و اعتبار موضوع »بازار 
متشکل معامالت ارزی« مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. در این مصوبه بیان شد که 
به منظور تنظیم و توسعه بازار شفاف و کارا، »بازار متشکل معامالت ارزی« تشکیل 
می شود تا ارزها در آن به صورت نقد مطابق مقررات این مصوبه و سایر مقررات مرتبط 
با آن، به صورت الکترونیکی مورد معامله قرار گیرند. در نهایت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹، 
شرکت سهامی خاص مدیریت بازار متشکل معامالت ارز ایران، با سهامداری شرکت 
فرابورس ایران، کانون صرافان ایرانیان، شرکت ملی انفورماتیک و کانون بانک های 

خصوصی و شورای هماهنگی بانک های دولتی به طور رسمی افتتاح شد.

هدف سیاستگذار از تشکیل بازار متشکل ارز ایران این است که این بازار را به 
مرجعی برای تعیین مبنای نرخ ارز تبدیل کند. اولویت این بازار تعادل بخشیدن به 

بازار و کاهش قدرت قیمت گذاری بازار غیررسمی ارز است.

  تاریخچه بازار متشکل معامالت ارز ایران
در سال ۱۳۹۷ جلسات متعددی در بانک مرکزی با حضور هیأت عامل بانک 
مرکزی و کارشناسان مربوطه برای تنظیم پیش نویس اساسنامه شرکت، 
دستورالعمل های معامالتی و همچنین تعیین سهامداران شرکت مدیریت بازار 
متشکل معامالت ارز ایران و تأیید نمایندگان آنان در هیات مدیره برگزار شد. شرکت 
مدیریت بازار متشکل معامالت ارز ایران پس از ارائه طرح پیشنهادی به شورای 
هماهنگی سران قوای جمهوری اسالمی و اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار بانک 
مرکزی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ به شماره ثبت 5۴۱۳۷۳ با سرمایه ۲۰۰ میلیارد 

ریال تأسیس شد.
شرکت مدیریت بازار متشکل ارز ایران در تیر ماه ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز کرد. این 
شرکت با بهره مندی از فناوری های نوین و به کارگیری افراد متخصص در این حوزه در 
مدت کوتاهی توانست به کمک سامانه معامالتی برخط برای اولین بار در کشور، بازار 
متشکل آنالین را جهت معامالت اسکناس ارز در دو نماد دالر و یورو به کلیه صرافی ها 
در سراسر کشور که عمده فعالیت خود در حوزه خرید و فروش اسکناس را به صورت 
سنتی انجام می دادند، ارائه نماید. شایان ذکر است عالوه بر دو نماد دالر و یورو، نماد 

درهم نیز از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ به سامانه معامالتی اضافه شده است.

معرفی بازار متشکل ارز ایران



زار
 با

فی
عر

م
13

99
یز 

پای
   

ه 1 
مار

  ش
ن  

یرا
رز ا

ل ا
شک

 مت
زار

ی با
صص

تخ
مه 

لنا
فص

5 w w w . i c e . i r

  آغاز به کار بازار
اولین مرحله معامالت آزمایشی بازار )تست گرم( طی مرداد و شهریور ۱۳۹۸ 
انجام شد. در این مرحله، کارگزاران با حضور در محل بازار به صورت هماهنگ اقدام 
به سفارش گذاری و انجام معامالت با حجم کمتر از ۱۰۰ واحد نمودند. این مرحله با 
هدف اطمینان از صحت عملکرد ابعاد مختلف عملیاتی بازار قبل از راه اندازی رسمی 

آن صورت پذیرفت.
در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ و پس از جابه جایی فیزیکی ساختمان شرکت مدیریت 
بازار و استقرار سرویس های شرکت خدمات انفورماتیک جهت انجام نقل و انتقاالت 

ریالی مربوط به بازار متشکل، مرحله جدید معامالت آزمایشی بازار متشکل ارز ایران 
از تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ آغاز شد. حداقل حجم هر سفارش خرید یا فروش در ابتدا 
۱,۰۰۰ واحد تعیین شد و پس از مدتی به ۱۰,۰۰۰ واحد افزایش یافت. همچنین 
حداکثر حجم هر سفارش خرید )محدودیت حجمی سفارش( در ابتدا ۱۰,۰۰۰ واحد 
تعیین شد که در دو مرحله به 5۰,۰۰۰ واحد و سپس به ۱۰۰,۰۰۰ واحد افزایش 
یافت. شایان ذکر است، مطابق دستورالعمل نحوه انجام معامالت، حداقل حجم هر 
سفارش ۱۰,۰۰۰ واحد و حداکثر حجم هر سفارش خرید )محدودیت حجمی( 

۱۰۰,۰۰۰ واحد است.

18 دی 1397
تصویب طرح تأسیس 

بازار متشکل توسط 
شورای پول و اعتبار

بهمن 1397
تصویب دستورالعمل 
اجرایی بازار متشکل ارز 
ایران توسط هیات عامل 
بانک مرکزی

29 اردیبهشت 1398
ثبت شرکت 

مدیریت بازار 
متشکل ارز ایران

1 تیر 1398
شروع ثبت نام و عضویت 
کارگزاران در 
بازار متشکل ارز ایران

 2 تیر 1398
شروع اولین دوره 

آموزشی معامله گران و 
نماینده های معرفی شده 

از سوی کارگزاران
1 مرداد 1398

شروع 
تست گرم کارگزاران 
در سامانه معامالتی 
بازار متشکل ارز ایران

18 آذر 1398
شروع معامالت آزمایشی 

کارگزاران در بازار 
متشکل ارز ایران

سیر تاریخی تشکیل بازار متشکل ارز ایران

تشکیل، سازماندهی و اداره بازار به منظور انجام معامالت ارزهای خارجی 
توسط اشخاص ایرانی و غیر ایرانی مطابق با قوانین و مقررات جاری کشور؛

مدیریت اتاق پایاپای معامالت؛

مدیریت فعالیت مشارکت کنندگان در بازار متشکل ارز ایران و تعیین 
چارچوب روابط مشارکت کنندگان و نظارت بر حسن اجرای آن؛

فراهم آوردن شرایط الزم به منظور انجام معامالت ارزی در بازار متشکل 
ارز ایران؛

همکاری و هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در امور مربوط 
به استقرار و مدیریت بازار متشکل ارز ایران؛

مدیریت حساب ریالی و ارزی متعلق به مشارکت کنندگان در بازار متشکل 
ارز ایران؛

ثبت سوابق، کدگذاری، نگهداری، تسویه و پایاپای معامالت ارزی؛

همکاری با بانک های عامل تسویه جهت تسویه معامالت؛

تهیه و ارائه گزارش های مورد نیاز گروه های مختلف؛

استقرار سامانه معامالت و پشتیبانی، توسعه و ارتقای آن؛

تهیه، جمع آوری، پردازش و انتشار اطالعات مربوط به سفارش ها و معامالت 
ارز؛

انجام تحقیقات، آموزش و فرهنگ سازی مرتبط با بازار ارز؛

تأسیس شرکت یا خرید سهام سایر شرکت ها؛

سایر فعالیت های ابالغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و 
سایر نهادهای ذی ربط؛

موضوع فعالیت شرکت برمبنای اساسنامه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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  سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران
سرمایه اولیه شرکت، ۲۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۲۰۰ میلیون سهم عادی 
یک هزار ریالی با نام است. هریک از سهامداران دارای سهم مساوی معادل ۲۰ درصد 
از کل سهام بوده و یک نماینده در هیات مدیره دارند. ترکیب سهامداران شرکت به 

شرح روبه رو است:

شرکت مدیریت بازار متشکل ارز ایران، خود را موظف می داند با آماده سازی    سهامداران شرکت و میزان سهم هر یک   
فناوری های الزم، تسهیل ورود بازیگران، ارتقای کمی و کیفی فعالیت کارگزاران و 
معامله گران، طراحی و اجرای ابزارهای جدید معامالت ارزی و افزایش تعداد ارزهای 

مورد معامله به اهداف فوق دست یابد.
با فراهم آمدن این شرایط و بسترهای نهادی- قانونی پیش بینی می شود در یک 
چشم انداز واقعی، بازار متشکل ارز ایران در آینده نزدیک به عنوان تنها مرجع رسمی 

تعیین نرخ تعادلی ارز معامالت عمده، ایفای نقش کند.

  اهداف بازار متشکل ارز ایران
شرکت مدیریت بازار متشکل ارز ایران با رسالت نقش آفرینی در اکوسیستم اقتصاد 
مقاومتی و صیانت از ارزش پول ملی، از طریق ایجاد و توسعه بازار شفاف، منصفانه، 
رقابتی و کارای ارزهای خارجی و انسجام بخشی به آن، مأموریت دارد تا با شناسایی 

بازیگران، ذینفعان و طرف های عرضه و تقاضای بازار ارز و سامان دهی عوامل مؤثر 
بر این بازار از جمله نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها و همچنین با اجرای 
سیاست های راهبردی و برنامه های استراتژیک به اهداف بنیادین تأسیس و راه اندازی 
این بازار دست یابد. از اهداف اساسی تأسیس این بازار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

کشف نرخ واقعی ارز بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا

کمک به ثبات نرخ ارز با نهادینه کردن عملیات بازارگردانی بازیگران اصلی بازار ارز

ایجاد بازاری کارا، منصفانه و شفاف برای معامالت ارزی

کمک به یکسان سازی نرخ ارز

ایجاد سازوکاری امن و قابل اتکا برای انجام تسویه وجوه معامالت ارزی

هویت  بخشی و سامان دهی بازیگران عمده بازار ارز

اعتبار بخشی و رتبه بندی اعضا و بازیگران عمده بازار ارز

اهداف بازار متشکل ارز ایران

شرکت فرابورس ایران

شرکت ملی انفورماتیک

کانون صرافان ایرانیان

کانون بانک های خصوصی

شورای هماهنگی بانک های دولتی

تعداد سهام 
درصد(میلیارد ریال)

20 40

20 40

20 40

20 40

20 40
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شرکت مدیریت بازار متشکل ارز ایران )سهامی خاص( با مجوز و نظارت بانک 
مرکزی فعالیت خود را آغاز کرده است. از آنجا که شرکت مدیریت بازار متشکل 
ارز ایران یک شرکت سهامی خاص است، مجمع سهامداران اعضای هیأت مدیره را 
مطابق اساسنامه پنج شخص حقوقی یا حقیقی بر مبنای اکثریت آراء در مجمعی که 

هر دو سال یک بار به این منظور تشکیل می شود، انتخاب می کنند.

  ساختار مالکیتی، حاکمیتی و مدیریتی شرکت
مجمع سهامداران شرکت، همچنین حسابرس مستقل و بازرس قانونی را هر سال از 
بین مؤسسات حسابرسی، یک بازرس/حسابرس اصلی و علی البدل را برای انجام وظایف 
و مسوولیت های مقرر در قوانین و مقررات مرتبط و اساسنامه شرکت به اتفاق آراء انتخاب 
می کنند تا بر حسن عملکرد منتخبان خود در هیات مدیره نظارت داشته باشند. هیات مدیره 
نیز به نوبه خود کمیته های تخصصی را برای انجام وظایف راهبری شرکت تشکیل می دهد.

هیات عامل بانک مرکزیشورای پول و اعتبار

شرکت مدیریت بازار متشکل ارز ایراننهاد ناظر بر عملیات بازار

ارکان 
بازار متشکل 

ارز ایران

شرکت مدیریت بازار متشکل ارز ایران 
در چارچوب قوانین و دستورالعمل های 

ذیل فعالیت می کند:

محیط 
حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382

قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1386 و قانون 
اصالح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1394

قانون مالیات های مستقیم

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با 
تأمین مالی تروریسم مصوب 1396

قانون تأمین اجتماعی

دستورالعمل اجرایی بازار متشکل ارز ایران

دستورالعمل عضویت در بازار متشکل و فعالیت 
کارگزاری و معامله گری در بازار متشکل ارز ایران

دستورالعمل نحوه انجام معامالت

دستورالعمل نهاد ناظر بر 
عملیات بازار متشکل ارز ایران
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مرحله پیش گشایش 
9 تا 10 صبح

بازه ای است که در آن امکان ثبت، تغییر و حذف سفارش وجود دارد 
ولی سفارشات اجرایی نمی شود.

مرحله گشایش       
دقیقا رأس ساعت 10 صبح

مرحله  در  ثبت شده  آن سفارش های  که طی  است  مرحله ای 
پیش گشایش، براساس قیمت نظری گشایش و با انجام یک حراج 

ناپیوسته مورد معامله قرار می گیرند.

مرحله حراج پیوسته
شنبه تا چهارشنبه از لحظه گشایش تا ساعت 17:30

پنجشنبه از لحظه گشایش تا ساعت 12:30
حراجی است که به صورت پیوسته انجام می شود و طی آن امکان ورود، 
تغییر و حذف سفارش وجود دارد. در حراج پیوسته سفارش های خرید 

و فروش به محض تطبیق قیمت ها منجر به معامله می شود.

مرحله تسویه معامالت
شنبه تا چهارشنبه بعد از ساعت 17:30 

پنجشنبه بعد از ساعت 12:30
زمانی است که طی آن تسویه معامالت انجام خواهد شد و در 

مشخصات نماد معامالتی تعیین می شود.

مراحل انجام معامالت 
در بازار متشکل ارز ایران

1

2

3

4

مراحل عضویت
در بازار متشکل ارز ایران

گام اول

گام سوم

گام پنجم

گام هفتم

گام دوم

گام چهارم

گام ششم

مراجعه به واحد امور اعضای بازار جهت تشکیل پرونده

افتتاح سه فقره حساب )ریالی، دالری، یورویی( 
نزد یکی از بانک های عامل

هماهنگی با واحد امور اعضای بازار جهت تأیید و ارسال فیش 
بانکی واریز وجه و رفع نواقص احتمالی پرونده

ارسال کتبی IP استاتیک صرافی به واحد امور اعضای این 
شرکت جهت دریافت کد کاربری و دسترسی به سامانه معامالت

واریز وجه حق عضویت ساالنه به حساب شماره 0112707793008 
به نام شرکت مدیریت بازار متشکل ارز ایران

مراجعه به دفترخانه و صدور وکالت نامه و تعهدنامه 
به نام شرکت مدیریت بازار متشکل ارز ایران

معرفی دو نفر از پرسنل مجرب صرافی 
جهت آموزش معامله گری در سامانه معامالت بازار
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سهامداران و اعضای هیات مدیره بازار متشکل ارز ایران

بهرهگیری از پتانسیل بازار متشکل ارز ایران در 
حوزه نظام ارزی کشور، یکی از مهمترین و جدیترین 
دغدغههای سیاستگذاران اقتصادی و مسئوالن 
است. بازار مشتقات ارزی یکی از نهادهای مالی 
مفقوده در نظام مالی کشور محسوب می شود که 
نبود آن هزینه های گوناگونی در سطح کالن برای 
سیاست گذاری ارزی بانک مرکزی و در سطح خرد 
برای تولیدکنندگان، تجار، سرمایه گذاران خارجی 
و عموم مردم ایجاد کرده است. در نبود بازار مذکور، 
پوشش ریسک تغییرات نرخ ارز با چالش مواجه 
شده و امکان پیش بینی مسیر آتی نرخ ارز )حتی در 
یک افق کوتاه مدت( برای ذیفنعان اقتصادی فراهم 
نخواهد بود. با راهاندازی بازار متشکل ارز ایران 
بسترهای الزم برای ایجاد بازار مشتقات ارزی فراهم 
شده است. این بازار در تالطمهای اخیر بازار ارز به 

خوبی ایفای نقش کرده است. 
امیر هامونی      شرکت فرابورس ایران

رئیس هیات مدیره     

بازار متشکل ارز ایران می تواند وضعیت آشفته بازار 
ارز کشور را بهبود بخشد و شفافیت، مرجعیت نرخ 
در داخل کشور و سیستم نرخ گذاری واقعی ارز بر 
مبنای مکانیزم عرضه و تقاضا را به ارمغان آورد. این 
بازار مخصوصا در برخی از اتفاقات و رویدادهای اخیر 
کشور کمک زیادی کرده و توانسته است به ثبات یا 
جلوگیری از افزایش نرخ کمک کند و این موفقیت 
چشمگیری است. بازار متشکل ارز ایران در صورت 
حمایت سیاستگذاران کشور توانایی این را دارد 
که بازار سنتی را کنار بگذارد و بازار ارز کشور را به 
معنای واقعی کلمه متشکل نموده و با توسعه خود از 
شکل گیری بازارهای فرعی و سیاه ارز جلوگیری کند. 
با توجه به نزدیکی بازار متشکل ارزی به متقاضی 
واقعی، سیاست های پیشنهادی آن در حوزه ارز، 
واقعی تر و بهتر است و مشکالت آن ها را راحت تر و 

ملموس تر می بیند.

نادر حسن پور      کانون بانک های خصوصی

نائب رئیس هیات مدیره   
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سهامداران و اعضای هیات مدیره بازار متشکل ارز ایران

بازار متشکل ارز ایران می تواند با همکاری بانک مرکزی، سیاست های 
کارشناسانه خوبی در حوزه ارز و ایجاد ثبات و آرامش در بازار اتخاذ و 
اجرایی کند. بانک مرکزی قبل از راه اندازی بازار متشکل ارز ایران  با 
استفاده از روش های سنتی و از طریق مداخله مستقیم فیزیکی در 
بازار ارز با عاملیت چند صرافی منتخب اقدام میکرد و عمدتاً از محل 
ذخایر اسکناس خود سعی در تثبیت قیمت ارز می نمود. این روش که 
بارها و در ادوار مختلف اجرا می شد، بعضا نه تنها هدف تعیین شده را 
محقق نمی کرد، بلکه در مواردی نیز بسیاری از صرافی ها را هم دچار 
مشکالتی می نمود به همین دلیل مورد انتقاد و سؤال ارکان های نظارتی 
قرار می گرفت. اما اکنون در اکثر مواقع دیگر نیازی به مداخله از طریق 
منابع بانک مرکزی نیست و خود بازار متشکل ارزی به صورت خودگران 
عمل می کند. در این بازار هر کس ارز مازاد دارد عرضه می کند و هر کس 
نیازمند ارز است می تواند از آن تهیه کند. این بازار آیین نامه های شفافی را 
پیش روی صرافی-ها قرار داده است و صرافی ها می توانند ارزی که از این 
بازار تهیه می کنند را بر اساس آیین نامه هایی که بازار به صورت شفاف در 
اختیارشان گذاشته است، به مراجعه کنندگان خود عرضه کنند؛ لذا در 
مجموع میتوان گفت بازار متشکل ارزی به عنوان ابزاری نوین، کم هزینه 
و شفاف می باشد که عالوه بر واقعی کردن تقاضا در بازار ارز موجب حذف 
پدیده سفته بازی و سوداگری گردیده و در نتیجه مسیرهای خروج ارز از 

حسین یعقوبی میاب      شرکت ملی انفورماتیککشور را ناهموار و دشوار می سازد.

عضو هیات مدیره  

بازار متشکل ارز ایران رقیبی جدی برای بازار آزاد و قیمت آن 
محسوب می شود و در صورت توسعه و عمق بخشی به آن، این 
رقابت می تواند منجر به ثبات و حتی کاهش نرخ ارز و در نهایت 
تعادل بازار ارز شود. اگر میزان ساعات فعالیت بازار متشکل 
ارزی افزایش یابد و حمایت نهادهای ذیربط وجود داشته 
باشد، می توان به حذف بازار آزاد امیدوار بود. بازار متشکل ارز 
ایران می تواند کم و کاستی های بازار ارز را رفع و در نتیجه از 
شکل گیری بازار آزاد و غیررسمی جلوگیری کند و به همه 
نیازهای ارزی در قالب رسمی و شفاف و مطمئن پاسخ دهد. 
اگر نرخ های کشف شده بازار متشکل ارزی منتشر شود، به 
تدریج این نرخ جای خود را در اذهان باز می کند و خود به خود 
نقش بقیه مراجع و اشخاص غیررسمی در تعیین نرخ کم رنگ تر 
می شود. نرخ های کشف شده در بازار متشکل ارزی واقعا از خرید 
و فروش رسمی استخراج می-شود و دروغین و کاذب نیست. 
تمام ارگان ها و نهادهای نیازمند نرخ ارز می توانند از نرخ های 
واقعی این بازار مطلع شوند و از آن استفاده کنند و دیگر نیازی به 

مراجعه به نرخ های دیگر نیست. 

شهاب ابراهیم قربانی     کانون صرافان ایرانیان

عضو هیات مدیره  
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سهامداران و اعضای هیات مدیره بازار متشکل ارز ایران

نوسانات نرخ ارز طی دوره های زمانی مختلف، باالخص 
در سال 1397 لزوم تشکیل یک نهاد مرجع تعیین 
کننده نرخ ارز بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا را ایجاب 
می کرد. انگیزه حفظ ارزش پول ملی از یکسو و لزوم رفع 
کاستی های بازار ارز از سوی دیگر موجب گردید که 
شرکت مدیریت بازار متشکل معامالت ارز ایران تأسیس 
شود. ما با ایجاد بازاری کارا، منصفانه، منسجم و شفاف 
و همچنین استفاده از ظرفیت های کارشناسی و خبره 
حوزه ارز، بسترهای راه اندازی بازاری که پوشش دهنده 
همه بازیگران و عوامل ارز باشد را فراهم نمودیم. اعتقاد 
داریم با اتمام کارهای مقدماتی و آغاز به کار این بازار با 
حمایت های همه نهادهای مربوطه بتوانیم سازوکارهای 
الزم برای برپایی و استمرار بازاری که برطرف کننده 
نیازهای عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان عمده ارز 
باشد را فراهم سازیم و اعتماد اجتماعی را به عنوان 

باارزش ترین سرمایه این بازار تقویت کنیم.
امیرعباس میرزایی دره مرادی     شورای هماهنگی بانک های دولتی

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل بازار متشکل ارز ایران

محمود شکسته بند
عضو سابق هیات مدیره و 
 اولین مدیرعامل 
بازار متشکل ارز ایران

علیرضا خلیلی 
 مشاور حقوقی و 
 دبیر هیات مدیره 
بازار متشکل ارز ایران

توسعه نظام حقوقی بازار ارز کشور با استفاده از ظرفیتهای دانش حقوق مالی و اقتصادی یکی از اولویتهای اساسی 
سیاستگذاری مالی و ارزی است. زیرساخت حقوقی بازار متشکل ارز ایران نیز بر همین مبنا تأسیس و در حال تکمیل 
و تکامل است. یکی از کارویژههای بازار متشکل ارزی، ایجاد امنیت حقوقی و پوشش ریسکهای فعالیتها و معامالت 
ارزی و به تبع آن امنیت قضایی برای فعاالن بازار ارز است و از این منظر نقش این بازار در ثبات اقتصادی و امنیت 
سرمایهگذاری قابل توجه است. شروع به فعالیت این نهاد مالی با استفاده از مکانیسمهای بازار و پتانسیلهای دانش 
حقوق رقابت در بازارهای مالی منجر به ایجاد بازار شفاف، کارا، منصفانه و رقابتی در حوزه ارزی خواهد شد. تأسیس 
این بازار به عنوان یک تشکل خودانتظام با صالحیت رگوالتوری در حوزه ریزساختارهای بازار و ساماندهی بازار و 
فعالیت اعضاء، کارگزاران و سایر فعاالن از طریق تنظیمگری، وضع استانداردها و ضوابط حرفهای، تصویب مقررات، 
تنوعبخشی به ابزارها و نهادهای مالی در بازار ارز، نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، پیشگیری از وقوع ناهنجاریها 
در فرآیندهای طبیعی بازار و در صورت لزوم برخورد انضباطی با اخالل در عناصر شفافیت، منصفانه و رقابتی بودن 
بازار و ... تجربه بدیع و موفقی در ایران بوده است. در مسیر این تنظیمگری، بهرهبرداری از فناوریهای حقوقی و 
مالی از جمله تکنولوژی رگوالتوری )RegTech( و تکنولوژی مالی )FinTech( و نیز توسعه تکنولوژیهای مذکور 
متناسب با نیاز بازار، گریزناپذیر است. ما برآنیم تا پس از تنظیم نقشه استراتژی بازار، با یاری ایزد منان و حمایت 
مراجع ذیصالح قانونی، به منظور توسعه نظام حقوقی بازار ارز کشور در افق میانمدت، بستر تقنینی بازار متشکل 
ارز ایران را از طریق تهیه و ارائه پیشنویس الیحه »قانون بازار متشکل ارز ایران« جهت طی تشریفات مربوط به 

قانونگذاری، تأمین و مستحکم نماییم. 

یکی از مهم ترین اهداف راه اندازی بازار متشکل ارز ایران، کشف نرخ ارز در داخل کشور و جلوگیری از دیکته 
نرخ کشورهای همسایه به بازار ارز ایران بود. هم اکنون به صورت رزانه نرخ واقعی ارز در تهران و در بازار 
متشکل ارز ایران کشف می شود. حجم معامالت این بازار بسیار بیشتر از حجم معامالتی است که در کف بازار 
و به صورت غیررسمی در حال انجام است. این بازار بسیار شفاف و درست عمل می کند و همزمان به سامانه 
سنای بانک مرکزی نیز متصل است و به محض انجام معامالت، ثبت های الزم به صورت خودکار در سامانه 
سنا نیز انجام می شود. بازار متشکل ارز ایران به خوبی به وظایف خود در حوزه اسکناس عمل کرده است و 
با ادغام حواله جات ارزی و ایجاد مشتقات ارزی در این بازار، می توان اهداف و کارکردهای بسیار بیشتری 

برای این بازار متصور بود.
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اعضاء و کارگزارانتحلیل روندنمای بازارگفت وگومعرفی بازار بازار خبر گزارش پژوهشیپرونده ویژهخالصه مقاله سخن مدیرعامل

  عاملیت در بازار
با شروع به کار شرکت، بانک های ملی، ملت، سپه، رفاه کارگران و صادرات 
جهت عاملیت اعالم آمادگی کردند و تاکنون تنها بانک ملی توانسته به سامانه 
معامالتی متصل شود. بانک های رفاه کارگران، ملت و صادرات نیز در مرحله 
انجام تست های مربوطه هستند. شایان ذکر است کارگزاران بازار باید در 
یکی از بانک های عامل افتتاح حساب کرده و سپس عضو بازار شوند. انتقال 
وجوه ریالی در بازار توسط شرکت خدمات انفورماتیک و انتقال وجوه ارزی 
توسط شرکت پویا اجرا می شود و این دو شرکت واسط بین سامانه معامالتی 

و بانک عامل هستند.

  آموزش اعضا
از ابتدای تیرماه ۱۳۹۸ و با آغاز رسمی فعالیت شرکت مدیریت بازار متشکل ارز ایران، 
برگزاری کارگاه های آموزشی کارگزاران و معامله گران بازار آغاز شد. شرکت کنندگان در این 
کارگاه ها شامل مدیران عامل و افرادی که توسط هر کارگزار عضو بازار به عنوان معامله گر معرفی 
شده اند، با موضوعات مختلفی از قبیل ماهیت بازار متشکل ارز ایران، ابزارهای قابل معامله در 
بازار، فرآیند انتقال وجوه، مراحل و نحوه سفارش گذاری و انجام معامله از طریق سامانه معامالت 
آنالین، فرآیند تسویه وجوه و مقررات مربوط به نحوه فعالیت در بازار آشنا می شوند. الزم به ذکر 
است همزمان با شیوع کرونا در کشور سامانه آموزش مجازی به معامله گران راه اندازی شد و 

تعداد زیادی از معامله گران از طریق این سامانه آموزش داده شدند.

  عضویت در بازار
شرکت مدیریت بازار متشکل ارز ایران از بدو شروع فعالیت خود با اطالع رسانی 
به کلیه صرافی ها شروع به عضوگیری کرد که آمار آن به شرح جدول ذیل است. در 
این خصوص شرکت با به کارگیری سامانه ارتباط با اعضا اطالعات آنان را به صورت 
الکترونیکی ثبت، بررسی و آرشیو کرده تا در صورت لزوم مورد استفاده قرار گیرند. 
همچنین مدارک و مستندات الزم جهت عضویت در بازار توسط اعضا تهیه و تکمیل 
شده و به کانون صرافان ایرانیان ارائه می شود تا کانون پس از تأیید مستندات، آن را 

در اختیار بازار قرار دهد.

بانک هاى عامل

بانک رفاه کارگران

بانک سپه

بانک صادرات ایران

بانک ملت

 بانک ملی ایران

آمار اعضا و کارگزاران بازار متشکل ارزى 
تا پایان پاییز سال 1399

بانک های دولتی 

بانک های خصوصی

صرافی های بانکی

صرافی های غیربانکی

کارگزاران و اعضاى بازار متشکل ارز ایران

صادرکنندگان صرافی های مجازبانک ها 

تعداد 
289کل اعضا 1

تعداد 
بانک هاى 

عضو
17 2

تعداد 
صرافى هاى 
18بانکى عضو 3

تعداد 
شرکت هاى 

تضامنى 
عضو

254 4



فصل دوم

گفت وگو

گفت وگو با 
آقای امیر هامونی

رئیس هیات مدیره 
بازار متشکل ارز ایران 

و نماینده شرکت فرابورس 
در هیات مدیره
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گفت وگو اعضاء و کارگزارانتحلیل روندنمای بازارسخن مدیرعامل بازار خبر گزارش پژوهشیپرونده ویژهخالصه مقاله معرفی بازار

بازارى متشکل براى معامالت ارزى
گفت وگو با امیر هامونى، رئیس هیات مدیره بازار متشکل ارز ایران 

و نماینده شرکت فرابورس در هیات مدیره

فلســفه وجودی بــازار متشــکل ارز ایران 
چیست؟ چه مشکلی وجود داشت که بازار متشکل 

ارزی برای حل آن به وجود آمده است؟
یکی از مسائل ما در بازارها، تعیین قیمت مرجع 
Reference Price( است. با توجه به شرایط  (
تحریمی و مسائل عمومی حاکم بر بازارهای پولی و مالی 
کشور که شاید خارج از حیطه اختیارات سیاست گذاران 
اقتصادی کشور است )مسائل عمومی، سیاسی، 
تحریم ها و...(، قیمت مرجع در بازاری مثل بازار ارز 
می تواند تحت الشعاع این مسائل قرار گیرد و هر کسی 
یک قیمت مرجع معرفی کند. برای مثال مناطق خارج 
از ایران هر کدام، یک قیمت مرجع مشخص می کنند؛ 
قیمت صرافی های هرات، مزارشریف، سلیمانیه، دبی و... 

. این باعث می شود بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار 
پولی به این نتیجه برسد که مرجعیت قیمت مهم است. 
معموال در بین صرافان متداول است که یک نفر باید 
قیمت سرصبح را اعالم کند. این قیمت بر اساس داده ها، 
اطالعات، اخبار و شایعات، مسائل سیاسی و اقتصادی، 
جزئیات شرکت ها، بنگاه ها، صنایع و واردات و صادرات 
که از روز قبل تا آن موقع منتشر شده است، کشف 
می شود. در گذشته این قیمت به صورت تلفنی تعیین 
می شد. یک صراف با صراف دیگر تماس می گرفت و اگر 
خودش مرجع نبود با یک صراف ثالث تماس می گرفت 
و این روند ادامه داشت تا طی چندین تماس نهایتا به 
آن شخص یا صرافی مرجع می رسید و او قیمت مدنظر 
خود را اعالم می کرد. سپس بقیه صرافان بر اساس 

همین قیمت و با درصدی پایین تر یا باالتر فعالیت 
می کردند. تعیین کنندگان قیمت مرجع گاهی گروهی 
از صرافی های بزرگ و معتبر هستند و یک شخص یا 
یک صرافی مشخص نیست. در این فرآیند، روند کشف 
قیمت و قیمت گشایش به صورت مذاکره ای و تلفنی 
بوده که بازار متشکل ارز ایران فقط آن را به صورت 
سیستماتیک شکل دهی کرده و تغییر خاصی در این 
فرآیند ایجاد نشده است. بازار متشکل می خواهد اگر 
کسی قصد اعالم قیمت یا مظنه ای را دارد، آن را در 
سامانه های بازار و در قالب یک سفارش نشان دهد؛ 
سیستم بازار متشکل ارز ایران کامال سفارش  محور 
)Order Driven( و به صورت »بازار بین صرافی« 
تعریف شده است. یعنی اگر مساله بانک مرکزی این بود 

بهره گیری از پتانسیل بازار متشکل 
ارز ایران در حوزه نظام ارزی کشور 
یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی 
اســت که به یکــی از دغدغه های 
جدی سیاست گذاران اقتصادی و 
مسووالن تبدیل شــده است؛ در 
همین راستا گفت و گویی داشتیم 
با رئیس هیات مدیره بازار متشکل 
ارز ایــران و مدیرعامل شــرکت 

فرابورس که در ادامه می خوانید.
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که قیمت را فقط گروهی از صراف ها تعیین می کنند، 
اکنون این صراف ها اگر قصد تعیین قیمت را دارند، 
می توانند سفارش های خود را در سیستم معامالت 

ثبت کنند.
مشکل اساسی که قبل از راه اندازی بازار متشکل 
وجود داشت، کشف قیمت ابتدای روز بود. شاید اگر 
معدودی از صرافان قصد سوء استفاده از مذاکرات 
تلفنی سرصبح و افزایش یا کاهش قیمت و ایجاد 
هیجان کاذب در بازار ارز را داشتند، خوشبختانه از 
زمان راه اندازی بازار متشکل ارز ایران این موضوع تا حد 
زیادی برطرف شده است؛ البته اغلب صرافی ها پاک و 
صادقانه در حال فعالیت هستند و نمی توان این موضوع 
را به همه صرافی ها تعمیم داد. لذا مهم ترین مشکل قبل 
از تأسیس بازار متشکل ارزی، کشف یک نرخ عادالنه، 

شفاف و سیستماتیک بود.
مشکل بعدی بحث بازارگردانی بانک مرکزی بود. 
در گذشته بانک مرکزی به صورت غیررسمی در بازار 
حضور داشت و به صرافی های فعال دولتی و بانکی 
منابعی تزریق می کرد. آنها هم این منابع را در اختیار 
بقیه صرافی ها قرار می دادند تا بتوانند هیجانات کاذبی 
که در بعضی مواقع به  وجود می آمد مدیریت کنند. 
پس از راه اندازی بازار متشکل ارز ایران، خیال بانک 
مرکزی از بابت بازارگردانی و کنترل هیجانات بازار در 
طول روز راحت شده است و توانسته بهتر و بیشتر بر 
این امر کنترل و نظارت داشته باشد. بعد از راه اندازی 
بازار متشکل و ایجاد یک سیستم متحدالشکل و 
Bid & Ask( در  امکان نمایش خرید و فروش ها )
این سیستم و عرضه های سنگین بانک مرکزی به 
عنوان سیاست گذار پولی، دیگر این امکان وجود ندارد 
که یک صراف بتواند در آن هیجان ایجاد کند. یعنی 
اگر یک صراف نیز قصد چنین کاری را داشته باشد، 
دیگر توان انجام این کار را نخواهد داشت. سفارشات و 
عرضه های سنگین بانک مرکزی شاید منجر به معامله 
نشود اما به فعاالن بازار، سیگنال حضور پرقدرت بانک 
مرکزی را خواهد داد که اگر کسی قصد خرید دارد، 
می تواند از بانک مرکزی )که به عنوان یک فروشنده 
قدرتمند در بازار حضور دارد( خریداری کند. این در 
حالی است که در سیستم های قدیم و با مدل های قبل 
از بازار متشکل ارز ایران، بانک مرکزی مجبور بود کل 
ارز خود را در بازار خرج کند تا بتواند بر قیمت کنترل 
داشته باشد. این یکی از خاصیت های سیستم است. 
این امر در بسیاری از سیستم هایی که سفارش محور 
هستند، وجود دارد. بازارگردانی در بازار سهام نیز چنین 
رویه ای دارد؛ بازارگردان لزوما نباید اقداماتش منجر به 
انجام معامله شود. می تواند در گود حضور داشته باشد، 
نقش یک رهبر را ایفا کرده و سایرین را پیرو خود کند. 
این از هنرهای بازارگردان است که به نظر بنده یکی از 
خاصیت های بازار متشکل ارز ایران برای بانک مرکزی 
همین مساله است؛ یعنی ابزار مناسب و سیستماتیک 
را به بازارگردان و سیاست گذار پولی کشور داده است 
تا بتواند این اقدام را انجام دهد. یکی از بندهای مصوبه 

شورای پول و اعتبار هم همین است. بانک مرکزی 
می تواند به منظور بازارگردانی از طریق صرافان و 
بانک های دولتی  عضو بازار، اقدام به بازارگردانی کند. 
چیزی که تجربه آن از قدیم در بازار سهام هم بوده و 

اخیرا هم پررنگ تر شده است.

 آیا نمونه چنین بازاری را در ســایر کشورها 
سراغ داریم؟

سیستمی که در بازار متشکل ارز ایران راه اندازی 
شده است، همان مکانیسم موجود در کشورهای دیگر 
است. در کشورهای دیگر صراف ها به صورت تلفنی 
معامله نمی کنند، بلکه یک پلت فرم الکترونیکی وجود 
دارد )مثال پلت فرم بلومبرگ یا رویترز یا پلت فرم های 
متعدد دیگر(. این پلت فرم ها جفت ارزها را با هم معامله 
می کنند و فرآیند کشف قیمت، پایاپای و تسویه را 
انجام می دهند و بانک های بزرگ، صندوق های پولی 
و حتی بانک های مرکزی عضو این پلت فرم ها هستند. 
بانک های مرکزی برای مدیریت ذخایر ارزی خود 
ملزم هستند جفت ارزها را با هم معامله کنند؛ برای 
مثال منابع یورویی را کاهش و منابع دالری را افزایش 
دهند یا برعکس. اینها سیاست های پولی است که یک 
سیاست گذار پولی در کشورهای مختلف از طریق 

پلت فرم ها انجام می دهد.

 چرا کشور ما با پلت فرم های جهانی مبادله 
ارزها کار نمی کند؟

این مساله به خاطر وجود تحریم هاست؛ یعنی اگر 
می توانستیم به راحتی در این پلت فرم ها فعالیت 
کنیم و بانک های ما در معامله و انتقال پول مشکلی 
نداشتند، شاید نیازی به راه اندازی بازار متشکل ارز 
ایران نبود؛ چون هرچه این قضیه در دنیا یکپارچه تر 
باشد بهتر است. بازار متشکل ارز ایران کامال مبتنی 
بر مدل ها و تئوری های موجود در دنیا به وجود آمده و 
تمام الکترونیک است. بعضا این مساله مطرح می شد 
که با وجود این پلت فرم ها چه نیازی به راه اندازی 
بازار متشکل ارز ایران است؟ چرا ما به صورت محلی 
)local( در حال فعالیت هستیم؟ اما اکنون خاصیت 
و سازوکار این بازار را مشاهده می کنیم؛ حتی اگر 
تحریم ها هم رفع شود، پلت فرم بازار متشکل ارزی 
می تواند یکی از همین پلت فرم های مطرح باشد و 
نقش های دیگری هم می توان برای آن تعریف کرد. 
اکنون مبلغ قابل توجهی در این بازار جابه جا می شود. 
مکانیسم پلت فرم های دنیا نیز به همین صورت است. 
بعضا مطرح می کنند که در دنیا پلت فرمی وجود 
ندارد و همه چیز فقط فارکس است. خود فارکس نیز 
یک سیستم تطبیق معامالت و سامانه هایی دارد که 
سفارش هایی وارد آن می شود. ما از لحاظ دانشی، در 
بازار متشکل ارز ایران کار خارق العاده ای انجام نداده ایم  
و فقط مدل های دنیا در اینجا اجرا شده است. این 
سیستم اختراع ما نیست و از اختراعات کشورهای دنیا 

استفاده کرده ایم. 

 بازار متشــکل ارز ایران تا چــه حد می تواند 
اندازه بازار غیررســمی را کوچک تر کند؟ آیا این 
بازار می تواند به عنوان مرجــع تعیین نرخ، جای 
بازار غیررسمی را بگیرد؟ دالیل شما چیست؟ در 

چه قالب و مکانیسمی این مساله رخ می دهد؟
تفاوت نرخ بازار متشکل ارز با نرخ سامانه سنا یک درصد 
باال/پایین است؛ یعنی معامالت در سامانه سنا می تواند 
یک درصد باالتر یا پایین تر از نرخ بازار متشکل ارزی انجام 
شود. به عالوه، سامانه سنا طبق بخشنامه ها و ابالغیه های 
بانک مرکزی مصارف 24 گانه ای دارد که مشخص است. 
در حال حاضر با توجه به بازارگردانی که بانک مرکزی 
انجام می دهد، بازار متشکل ارزی در حال تبدیل شدن 
به مرجع تعیین قیمت ارز در کشور است؛ یعنی نرخ ارز 
در این بازار کشف می شود و سامانه سنا نرخ را از آن اتخاذ 
می کند. اگر صراف بخواهد نرخ دیگری را هم در سامانه 
سنا ثبت کند، نمی تواند نسبت به نرخ بازار متشکل ارز 
بی تفاوت باشد. این نرخ می تواند پایه بقیه نرخ ها در بازار 
باشد. ما در بازار بدهی هم این مساله را داریم. درست است 
که شاید اندازه و ارزش معامالتی که مردم و صندوق ها 
در بازار بدهی انجام می دهند خیلی بیشتر از آن چیزی 
باشد که بانک مرکزی و دولت قصد سیگنال دادن دارند، 
ولی بازاری تحت عنوان بازار بین بانکی داریم که بانک 
مرکزی در این بازار، عملیات بازار باز انجام می دهد. 
بانک مرکزی با حجم قابل توجهی به بازار سیگنال صادر 
می کند؛ سپس چند الیه نرخ شکل می گیرد: نرخ بازار 
بین بانکی، نرخ عملیات بازار باز، نرخ بازخرید و سپس 
اوراق شرکتی و اوراق شهرداری و بقیه نرخ ها بر اساس آن 
تنظیم می شوند. فارغ از حجم بازار بازخرید، ما باید میزان 
Impulse Response Func� )تابع واکنش لحظه ای 
tion( را با روش های آماری بررسی کنیم؛ برای مثال 
اگر بانک مرکزی با 3 هزار میلیارد تومان در بازار بدهی 
ورود کند و عملیات بازار باز انجام دهد، این چه تأثیری 
بر بازار 200 هزار میلیاردی بدهی ما خواهد داشت؟ آیا 
می شود با 3 هزار میلیارد در بازار سیگنال ایجاد کرد؟ آیا 
این سیگنال می تواند در بازار تعیین نرخ کند؟ این را باید 
مطالعه کرد. اثرگذاری فقط به حجم بستگی ندارد، بلکه 
به سیگنال پرقدرتی بستگی دارد که صادر می شود. به 
نظر بنده بانک مرکزی به خوبی در بازار سیگنال دهی 
می کند. هم در عملیات بازار باز و بازخرید و هم در بازار 
متشکل ارزی که بازار بین صرافی هاست. اثرات این قضیه 
هم نمایان بوده و حتی مدتی اخبار بازار متشکل ارزی به 
صورت روزانه گزارش می شد که مثال بانک مرکزی امروز 
70 میلیون دالر در بازار متشکل ارزی عرضه کرد ولی این 
میزان عرضه بانک مرکزی را کسی نمی خرید. این همان 
پول پرقدرتی است که بانک مرکزی روانه بازار می کند. 
عدد دقیقی راجع به اینکه بازار متشکل ارزی چقدر بازار 
غیررسمی را کوچک کرده تاکنون استخراج نشده است 
اما به اعتقاد بنده سیگنالی که بانک مرکزی در این مدت 
در بازار ارز داده، سیگنالی قوی بوده است. این موضوع را 
می توان با مطالعه اثبات کرد اما به طور شهودی می توانم 
بگویم که اثرات قابل توجهی در سایر بازارها داشته است.



فصلنامه تخصصی بازار متشکل ارز ایران    شماره 1    پاییز 161399

گفت وگو اعضاء و کارگزارانتحلیل روندنمای بازارسخن مدیرعامل بازار خبر گزارش پژوهشیپرونده ویژهخالصه مقاله معرفی بازار

برای توســعه این بازار و رفع نیــاز عرضه و 
تقاضــای ارز در این بــازار چه ابزارهــای مالی-

ارزی ای پیشنهاد می کنید؟
ما یک برنامه راهبردی برای سال 99 در بازار 
متشکل ارزی مصوب کردیم؛ در این برنامه، راه اندازی 
معامالت جفت ارزها پیش بینی شده است. در حال 
حاضر یورو و دالر و درهم در بازار متشکل ارزی 
معامله می شود. فعال درهم کمتر معامله می شود 
اما بعضی روزها قیمت می خورد. جفت ارزهای دیگر 
را می توانیم در بازار متشکل ارزی راه اندازی کنیم 
که به تنوع  بخشی بازار کمک خواهد کرد. ابزارهای 
مالی و معامالتی زیادی می تواند افزوده شود مانند: 
صندوق های ارزی و صندوق توسعه بازار متشکل 
ارز. این صندوق ها می توانند در شرایط خاص به جای 
اینکه بانک مرکزی در بازار مداخله ای داشته باشد، 
عرضه و تقاضا را مدیریت و به عنوان ثبات دهنده در 
بازار عمل کنند. حتی می توان برای خود بانک مرکزی 
به عنوان متولی این کار، یک صندوق ویژه و خاص 
تأسیس کرد و این صندوق، صندوق بازارگردانی بانک 
مرکزی باشد و بتواند موجودی ارزی کیف پول خود 
را مدیریت کند. بانک های مرکزی در دنیا یک پرتفو 
دارند که به مدیریت آن می پردازند؛ یعنی مدیریت 
ذخایر ارزی از این طریق انجام می شود. این صندوق 
می تواند همان پرتفوی بانک مرکزی ما باشد. داخل 
این پرتفو می تواند دالر، اوراق دولتی، دالر و یورو 
و سایر ارزها باشد. در برخی موارد الزم است بانک 
مرکزی در بازار بدهی فرابورس ورود کند و عملیات 
بازار باز انجام دهد. یک جایی نیز می تواند ارز خود را 
در بازار متشکل ارزی عرضه کند یا با ریال خود در 
بازار ورود کرده و به خرید ارز بپردازد. همه اینها به 
هم مرتبط است. ما نمی توانیم ارز بازار متشکل ارزی 
را از کار سیاست گذار پولی در بازار بدهی جدا ببینیم. 
همه اینها یک پکیج است و در حقیقت یک کیف پول 
یا پرتفوی بزرگ است. بانک مرکزی یک کیف پول 
بزرگ دارد که در آن ریال و ارزهای دیگر هم وجود 
دارد؛ این کیف پول باید به خوبی مدیریت شود. یکی 
از بحث هایی که بانک های مرکزی برای مدیریت ارز 
دنبال می کنند، مدیریت ارز رایج خودشان است که 
این کار را با عملیات بازار باز یا سیاست گذاری در نرخ 
سود بانکی انجام می دهند. ابزارهای مشتقه اختیار 
معامله )Option( و قرارداد آتی )Future( واقعا 
می توانند به بازار کمک کنند و اخیرا بانک مرکزی 
طی بخشنامه ای ابالغ کرده است که بازار متشکل 
ارزی می تواند صادرکنندگان بزرگ را به صورت 
مستقیم در بازار عضو کند. به نظر بنده این خیلی 
می تواند به توسعه بازار کمک کند. صادرکنندگان 
و واردکنندگان با راه اندازی ابزار مشتقه ارز می توانند 
موقعیت خرید/فروش )Position( در بازار متشکل 
ارزی بگیرند و خودشان را نسبت به نوسانات نرخ ارز 
پوشش دهند. واردکننده ای که مواد اولیه کارخانه 
را معموال وارد می کند، در طرح توجیهی خود این 

واردات را با نرخ دالر A تومان پیش بینی و برنامه ریزی 
کرده است؛ نوسان دالر، مشکالت مربوط به گمرک، 
تأخیر در رسیدن مواد اولیه یا نوسان قیمت ها و ... 
طبیعی است که همه این مسائل در قیمت محصول 
نهایی که کارخانه در بازار عرضه می کند، تأثیرگذار 
است و در نتیجه نوسانات قیمت و تورم به وجود 
می آید. وجود بازار مشتقه ارزی نه تنها برای بازار ارز 
بلکه در بازار کاال و ریال ما هم می تواند ثبات آفرین 
باشد؛ بازار مشتقات ثبات بخش بازار هستند. ما برای 
اینکه مشتقات ارزی را راه اندازی کنیم، الزم بود که 
ابتدا بازار نقد )Spot Market( را ایجاد کنیم. قبال 
در روزنامه ها و مجالت راجع به بورس آتی ارز مقاالت 
و مطالب زیادی کار شده است؛ بورس آتی ارز با کدام 
قیمت مرجع برای قیمت دارایی پایه باید راه اندازی 
شود؟ پیش تر اصال قیمت مرجعی وجود نداشت و 
تلفنی بود. از چه کسی یا کدام صرافی باید قیمت 
مرجع اخذ شود؟ آیا نرخ اعالمی یک صرافی می تواند 
قیمت مرجع باشد؟ هم اکنون بازار متشکل ارزی 
می تواند نقش نرخ گذاری را برای کل صرافی ها ایفا 
کند. برآیند عرضه و تقاضای همه صراف ها می تواند 
در بازار متشکل ارز خالصه شود. پس ما برای تأسیس 
بازار مشتقات ارزی ابتدا نیاز داشتیم که بازار نقدی 

راه اندازی شود.
موضوع سامانه نیما و بحث هایی که در حواله ها وجود 
دارد را نیز بانک مرکزی اخیرا به بازار متشکل ارزی 
سپرده است و باید دنبال شود. به نظر من به کمک 
صراف ها و صادرکنندگان و واردکنندگان این کار هم 
قابل انجام است. اگر همه این موارد و ابزارها ایجاد شود، 
می توان گفت که یک بورس ارز تمام عیار در بستر بازار 
متشکل ارزی خواهیم داشت و بازار نقدی ارز به صورت 

کامل در کشور راه اندازی شده است.

وجود لفظ »متشکل« در اسم بازار متشکل ارز 
ایران به چه معناست؟

»متشکل بودن« به این معناست که ارز فقط در 
اینجا معامله شود و جز اینجا جای دیگری معامله 
انجام نشود. این مفهوم مالی متشکل بودن است. اما 
متشکل شدن یک فرآیند دفعی نیست بلکه باید به 
صورت تدریجی محقق شود؛ اما اینکه بازار »پراکنده«، 
»متنوع«، »غیررسمی« و »تلفنی و مذاکره ای« قبلی 
به محض راه اندازی بازار متشکل ارزی متشکل شود، 
غیرممکن است؛ بازار متشکل ارزی به سمت متشکل 
شدن به معنای واقعی در حال حرکت است. روز اول 
تعداد اندکی از صرافی ها عضو بازار متشکل بودند؛ چون 
اجباری هم در کار نبوده است. هدف بازار متشکل از 
اول این نبوده که چیزی را اجبار کند. این بازار خودش 
باید خودش را نشان دهد و مکانیسم های بازار خودشان 
عمل کنند تا بازار متشکل ارزی بتواند گسترش پیدا 
کند. هم اکنون تقریبا 320 صراف درخواست داده اند و 
289 عضو، فعال هستند. این نشان می دهد که به سمت 
گسترش و توسعه در حال حرکت هستیم و به متشکل 

بودن بازار خواهیم رسید. فرض کنید تمام صرافی های 
دارای مجوز عضو این بازار شوند که من فکر می کنم با 
این سرعتی که در حال پیشروی هستیم، مدتی بعد 
بانک مرکزی عضو نبودن در بازار متشکل ارز ایران را 
مشکل بداند و اعالم کند که همه صرافی های مجاز باید 
عضو بازار متشکل ارزی باشند. در این شرایط این هدف 
به غایت خود رسیده است و تمام معامالت در این بازار 

انجام خواهد شد.
 

ارتباطــی بیــن »متشــکل بــودن« بــا  
»خودانتظام« بودن بازار متشکل ارز ایران وجود 

دارد؟
مجموعه های خودانتظام می توانند متشکل نباشند 
ولی این بازار به صورت خودانتظام طراحی شده است. 
بازار متشکل ارز ایران دارای خصیصه های سازمان ها یا 
تشکل های خودانتظام است؛ بدین معنا که اوال عضو 
می پذیرد و ثانیا برای فعالیت اعضای خود استانداردها 
و مقررات حرفه ای وضع می کند، ثالثا بر رعایت آن 
الزامات و مقررات نظارت می کند و در آخر اینکه به 
تخلفات اعضا رسیدگی می کند. به این ساختار، »تشکل 
خودانتظام« می گویند؛ یعنی هم مقررات گذاری و هم 
نظارت می کند. سازمان خودانتظام بر اساس مقرراتی 
که تعیین می کند، بر عملکرد اعضای خود نظارت و 
به ناهنجاری های حرفه ای و تخلفات انضباطی اعضا 
رسیدگی می کند. این در نوع خود یک نوآوری است 
که در بازار متشکل ارزی اتفاق افتاده است؛ ما در 
بازار متشکل ارزی، واحد نظارت و کمیته رسیدگی به 
تخلفات تشکیل داده ایم؛ فکر می کنم این قضیه برای 
سیاست گذار پولی هم خوب است؛ بازار سرمایه نیز از 
این تجربه در حوزه خود استفاده کرده است. ما در کنار 
دستورالعمل معامالت، دستورالعمل انضباطی هم 
پیشنهاد داده ایم؛ این دستورالعمل مصوب شده و هیات 
نظارت هم تشکیل شده و در مصوبات بانک مرکزی نیز 

آمده است.

 یکی از ابزارها بحث رمزارزهاست. اگر بحث 
تنظیم گری آن حل شــود، نظر شــما در این باره 

چیست؟
حوزه رمزارزها واقعا فرصت خوبی است و بازار 
متشکل می تواند در حوزه مقررات گذاری رمزارزها 
می تواند  متشکل  بازار  کند؛  ایفا  مؤثری  نقش 
با هماهنگی بانک مرکزی پیشنهادهایی در حوزه 
مقررات گذاری رمزارزها ارائه دهد و آمادگی کامل در 
این زمینه را دارد؛ به نظر بنده بازار متشکل ابزار خوبی 
در حوزه رمزارزها است؛ بازار متشکل ارز ایران، بهترین 
جایگاه هم برای معامالت رمزارزها و کشف قیمت آنها 
و هم استفاده سیاست گذار پولی از آنها برای کشور به 

شمار می رود.
همچنین انتشار گواهی های سپرده ارزبنیان نیز در 
بازار متشکل ارز ایران طراحی شده که به نظر من این 
هم ظرفیت خیلی خوبی است برای تقاضای احتیاطی 
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و بعضا سفته بازی که در علم اقتصاد وجود دارد. این 
ابزار می تواند واقعا اهرم خوبی برای کنترل هیجانات، 
تقاضای احتیاطی بازار و تقاضای سرمایه ای باشد. 
البته طراحی این ابزار باید به گونه ای باشد که واقعا 
کسی که با اعتماد در بازار فعالیت می کند، مطمئن 
باشد که حتما ارز را تحویل خواهد گرفت. در انتهای 
دوره یا نهایتا متناسب با آن نرخ، مابه التفاوتش تسویه 
نقدی و به حسابش واریز می شود که این خود می تواند 
اعتمادساز باشد. بازار متشکل، ساز و کارهای خوبی 
برای انتشار گواهی سپرده ارزبنیان طراحی کرده 

است.
حتی در حوزه معامالت فردایی نیز بازار متشکل به 
خوبی می تواند عمل کند؛ معامالت فردایی به لحاظ 
سیستمی هیچ کاری برای بازار متشکل ندارد فقط 
کافی است ساعتی را که معامالت فردایی به صورت 
غیررسمی در حال انجام است در کف بازار و در همان 
ساعت معامالت انجام دهیم و تسویه را به روز بعد 
موکول کنیم؛ با این مکانیسم خیلی می توانیم به 
معامالت فردایی نزدیک شویم؛ البته ریزه کاری هایی 
هم دارد ولی به لحاظ سیستمی ما هیچ مشکلی برای 
راه اندازی بازار معامالت فردایی نداریم؛ یعنی بازار 
متشکل دو یا سه قسمت می شود: یکسری امروز 
است؛ یکسری دیگر نیز امروز است ولی تسویه آن 
برای فرداست؛ بدین صورت که قرار و مدارها را امروز 
می گذاریم و معامالت تطبیق داده می شود ولی 
تسویه وجوه و پایاپای به فردا موکول می شود. اگر این 

اتفاق در بازار متشکل بیفتد، این قضیه نیز می تواند 
مرجع شود؛ یعنی قیمت پایانی معامالت فردایی، 
مرجعی برای قیمت گشایش سرصبح که روز بعد 

است، می شود.

 معامالت فردایی اکنون به صورت غیررسمی 
در حال انجام است و حتی شبهه هایی از غرر و قمار 
در آن وجود دارد؛ چه تضمینی وجود دارد که این 
معامالت از بازار غیررسمی کامال حذف شود و در 

داخل بازار متشکل ارز ایران شکل بگیرد؟
اگر بخواهیم با اجبار این مساله را توسط سیاست گذار 
پولی حل کنیم شاید تبعات داشته باشد ولی واقعا اگر 
این سازوکار طوری طراحی شود که افراد فعال در 
بازار غیررسمی احساس کنند که تمام نیازهایشان 
در مکانیسم بازار به نحو سیستماتیک جواب داده 
می شود، خود سیستم ناخودآگاه جایگزین خواهد شد؛ 
فقط کافی است افراد فعال در سیستم غیررسمی، از 
مزیت های این سیستم مطلع شوند؛ اگر مزیت های این 
سیستم را بدانند دیگر سراغ آنجا نمی روند، مگر اینکه 
واقعا هدف غیراقتصادی داشته باشند که در این صورت 
دیگر دست بازار متشکل ارز نیست؛ مثال کسی با اهداف 
سیاسی در بازار ورود کند و قصد ایجاد تشنج و هیجان 
داشته باشد، اینها دیگر بحث های جرم انگاری است؛ 
ما فقط به تخلفات رسیدگی می کنیم؛ جرم و مسائل 
آن را خود سیاست گذار پولی و قوه قضائیه باید ورود 
کنند و سازوکاری مجزا برای این مسائل طراحی شود؛ 

اما آنهایی که واقعا اقتصادی فکر می کنند، به نظر من 
اگر از سازوکار بازار متشکل ارز استفاده و آن را تجربه 
کنند، خود کسانی که غیررسمی و در کنار خیابان ارز 
معامله می کنند، همین جا می توانند معامالتشان را ثبت 
و ضبط کنند؛ همه مسائل مثل قراردادها و تضامین و 
پول هایی که باید جابه جا شود در بازار متشکل وجود 
دارد و کسی نمی تواند کسی را فریب دهد؛ چون اینها در 
همین موتور معامالت و نظام تسویه و پایاپای طراحی 
می شود. اگر کسی اقتصادی و عاقالنه فکر کند، قاعدتا 
باید به سمت فعالیت در سیستم نظام مند و حرفه ای 
برود و راحت تر از معامله در کنار کوچه و خیابان است؛ 
اگر کسی با اهداف غیراقتصادی بخواهد ورود کند، بازار 
متشکل شاید نسخه ای برایش نداشته باشد و باید در 
سازوکار دیگری طراحی شود و بحث های حقوقی و 

قضایی آن مطرح شود.

در مورد ابزارهای مالی و نهادهای مالی که به 
نقدشوندگی بازار کمک می کنند نیز صحبت کنید.

صندوق های ارزی و صندوق سرمایه گذاری بازار 
پول )Money Market Fund( خیلی می توانند 
به بازار متشکل ارز ایران کمک کنند. همچنین 
Liquidity�Pro� )فراهم کنندگان نقدشوندگی 
vider( یا بازارگردان ها )Market�Makers( هم 
جزو نهادهایی هستند که می توانند راه اندازی شوند. 
فراهم کنندگان نقدشوندگی نقش سریع المعامله بودن 
را دارند؛ اینها آماده اند که به محض ثبت سفارش، آن 

طراحی و اجرای 
ابزارهای جدید 
معامالت ارزی 
در بستر بازار 
متشکل ارز 
ایران تحقق 

می یابد.

بازار متشکل ارز ایران، تنها مرجع رسمی کشف نرخ عمده اسکناس ارز در ایران بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا
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گفت وگو اعضاء و کارگزارانتحلیل روندنمای بازارسخن مدیرعامل بازار خبر گزارش پژوهشیپرونده ویژهخالصه مقاله معرفی بازار

را نقد کنند و نقدشوندگی را تا میزان زیادی افزایش 
دهند. سازوکار فراهم کنندگان نقدشوندگی کمی 
متفاوت تر از بازارگردان است ولی عموما بانک های 
بزرگ دنیا در نقش فراهم کننده نقدشوندگی هستند 
که می توان آنها را هم فعال کرد؛ یعنی باید روی آنها 

مطالعه و آنها را فعال کرد.

قبال ســامانه معامــالت ارز بین بانکی وجود 
داشته است؛ آیا این سامانه هنوز هم وجود دارد؟

تقریبا ۱0 سال پیش یک سوئیچ ارزی قرار بود 
راه اندازی شود اما نشده. اکنون بانک ها، صرافی های 
بانکی و صرافی های تضامنی و بخش خصوصی در 
بازار متشکل حضور دارند و همه اینها در این سازوکار 
در حال فعالیت هستند. بیش از ۱7 یا ۱8 بانک عضو 
هستند و سفارش ارسال می کنند و می توانند معامله 
کنند. بعضی از بانک ها فعال شدند اما بعضی هنوز 
فعال نشده اند. حتی این امکان وجود دارد که بانک ها 
بتوانند نقش عامل تسویه را هم داشته باشند که در 
حال حاضر دو بانک فعال هستند. یک بانک در حال 
حاضر عامل تسویه است و یک بانک دیگر درخواست 
شروع به کار داده است. چون سیستم تسویه بازار 
متشکل یک سیستم دارای چند ارز و چند بانک است، 
تمام مراودات بانک ها و سیستم بین بانکی -چه ریالی 
و چه ارزی- را می توانیم در همین سازوکار بگنجانیم. 
االن سیستم بازار بین بانکی ما هم یک موتور معامالت 
نیاز دارد؛ بازار بین بانکی هم یک بازار تلفنی است. 
بخش معامالت بانک ها اگر در معامالت ریال خود 
 )Overnight( کسری داشته باشند، معموال شبانه
 Real�Time Gross( معامله انجام می دهند و ساتنا

 )RTGS یا به اختصار Settlement System
می کنند. چون بانک ها عضو این بازار هستند، بازار 
بین بانکی هم می تواند همین جا انجام شود و یک 
کشف نرخ برای بازار بین بانکی هم باشد. االن اتاق 
معامله بانک ها تلفنی است و کامال مذاکره ای انجام 
می شود؛ اما اگر این اتفاق در بازار متشکل ارز بیفتد، 
خود این می تواند به بازار بدهی و عملیات بازار باز 
سیگنال بدهد و به مسائل موجود در بازار بدهی و بازار 

سرمایه کمک کند.

دالیــل نااطمینانی معامله گــران ارز در بازار 
غیررسمی به نهادهای بازار رسمی همچون بانک 
مرکزی، شــبکه بانکی و... چیســت کــه ترجیح 
می دهند ارز را به صورت غیررسمی معامله کنند و 
ریســک های ارز فیزیکی، تقلبی بــودن، حمل و 
نگهداری و ســرقت را بپذیرند، اما ردی از خود یا 
معامالت در سیستم های رسمی برجای نگذارند یا 

از بسترهای رسمی استفاده نکنند؟
به نظر بنده دو دلیل وجود دارد؛ اول سرمایه 
اجتماعی است که سیاست گذار پولی و مالی و ارزی 
باید واقعا به آن توجه کند؛ سیاست گذار باید سرمایه 
اجتماعی را حفظ کند و ارتقا دهد. ما مقاالت زیادی 
در این حوزه داریم اما اختالف نظر بین علمای علم 
اقتصاد وجود دارد؛ سیستم های مکاتب پولی و سایر 
مکاتب معتقدند که کوچک ترین عکس العملی که 
بانک مرکزی در بازار ایجاد می کند، فعاالن متوجه 
می شوند و خیلی هوشمندانه این مساله را درک 
می کنند. وقتی بانک های مرکزی عکس العملی ایجاد 
می کنند، فقط یک بار می توانند در رفتارشان تقلب 

کنند؛ فقط یک بار برای همیشه و به بار دوم نمی رسد؛ 
چون فعاالن دست بانک مرکزی را می خوانند. لذا 
این هم به رفتار علمی و عملی بانک مرکزی و کال 
سیاست گذار پولی بازمی گردد که بتواند خود را 
با تئوری و مقاله های علمی سازگار کند و اجرای 
برنامه های صالحدیدی را تا حد مقدور کنار بگذارد 
و سراغ مقررات و فرموله کردن و پیش بینی پذیری 

اقتصاد برود.
یک بحث دیگر هم اهداف سیاسی است. حتی شاید 
بانک مرکزی سرمایه اجتماعی را حفظ کرده است و 
بازی خوبی مطابق با تئوری اقتصادی انجام می دهد 
ولی شاید یک فعال اقتصادی، هدف سیاسی و ضربه 
زدن دارد و دوست ندارد شفاف باشد و لذا قصد ندارد 
در بازاری مکانیزه و سیستماتیک و شفاف عضو 
شود. قصد انجام کار دیگری مثل قاچاق یا مسائل 
دیگری را دارد؛ در کنار حفظ سرمایه اجتماعی و 
برنامه های بهینه سازگار، باید با کسی که واقعا اهداف 
 دیگری از ورود به بازار دارد، مقابله حقوقی و قضایی 

کنیم.

سازوکار مداخله بانک مرکزی در بازار متشکل 
ارز ایران چگونه است و چگونه باید باشد؟

الزم است بانک مرکزی در حوزه ارز برای فضای مجازی 
قوانین و مقرراتی وضع کند تا بتواند فضای مجازی 
را رصد و پایش کند و اگر کسی اهداف غیراقتصادی 
 )Price Manipulation  و دستکاری قیمتی )
و ایجاد هیجان و اختالل در بازار ارز را دارد برخورد و 

پیشگیری کند.
صندوق بازارگردانی و خود بازارگردانی بانک مرکزی 
بهترین نوع مداخله ای است که بانک مرکزی می تواند 
انجام دهد؛ مداخله یعنی اینکه بانک مرکزی به بازار 
ارز ورود کند و به عرضه ارز بپردازد  که این کار را از 
طریق سفارش هایی که در بازار متشکل می گذارد انجام 
می دهد. بانک مرکزی با همین سیستم سفارش گذاری 
که سفارش محور است می تواند کف و سقف و کریدور 
نرخ را تعیین کند. در بین این سقف و کف هرکسی 
که می خواهد می تواند برای خودش بازی کند. بانک 
مرکزی می تواند این را برای سالیان سال برنامه ریزی 
کند و از آن برنامه های صالحدیدی که عرض کردم، 
خارج شود؛ همان کاری که اکنون بحث آن در بانک 
مرکزی برای هدف گذاری تورم وجود دارد، همان 
را برای هدف گذاری نرخ ارز و ریال انجام دهد؛ من 
ریال را مهم تر از ارز می دانم؛ یعنی اگر ما بتوانیم آن 
هدف گذاری تورم، عملیات بازار باز، توافق بازخرید 
)رپو( و رپو اسالمی را آنجا به درستی انجام دهیم، 
شاید بشود گفت 70 درصد راه را برای مدیریت بازار 
ارز رفته ایم. خیلی از کشورها و بانک های مرکزی این 
کار را انجام می دهند و به جای کنترل ارز، نرخ رایج 
مملکتی خودشان را با هر ابزاری تقویت می کنند. اگر 
پول رایج کشور تقویت شود، ناخودآگاه اثر آن در بازار 

ارز دیده می شود.

کنترل 
هیجان های 

کاذب 
در بازار 

اسکناس ارز 
با راه اندازی 

بازار متشکل 
ارز ایران
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در حوزه مقررات گذاری، آیا بازار متشکل ارزی 
استقالل دارد یا به صورت دستوری انجام می شود؟

دستورالعمل هایی که تا االن نوشته شده، مقررات 
پیشنهادی از طرف بازار متشکل بوده است نه اینکه 
خود عزیزان در بانک مرکزی به صورت ابالغی و 
دستوری از باال به پایین حکم کنند. پیش نویس ها و 
قلم زدن های مقررات و دستورالعمل ها از بازار شروع 
شده و به بانک مرکزی پیشنهاد شده است، نه از باال 
به پایین. این قضیه نکته مثبتی است؛ حاال ممکن 
است بانک مرکزی اصالحاتی جزئی در پیشنهادهای 
بازار متشکل داشته باشد و این دیگر صالحدید خود 
بانک مرکزی است؛ واقعا فکر می کنم که بازار متشکل 
خودش جوشش و قدرت خلق این جور مقررات را 
داشته و دارد؛ از دستورالعمل معامالت و دستورالعمل 
اعضا و دستورالعمل انضباطی گرفته تا بسیاری از 
دستورالعمل هایی که تا االن مصوب شده، پیشنهادی 
از سوی بازار متشکل بوده است و از کف بازار به بانک 

مرکزی ارائه شده و به هیات عامل رسیده است.
بعضی از مداخله ها از جنس تغییر لحظه ای ریز 
ساختار بازار متشکل بوده است برای مثال، تغییرات 
دستوری دامنه نوسان و این باعث می شد مکانیسم بازار 
)عرضه و تقاضا( به خوبی عمل نکند؛ اما دامنه نوسان 

دست خود بازار متشکل است.

ورود و مداخله بانک مرکزی در بازار متشکل 
ارزی در قالب چه مکانیسمی رخ می دهد؟

واقعا ما باید خیال سیاست گذار پولی را از اجرای 
درست ساز و کارها در بازار متشکل راحت کنیم؛ 
یعنی همه حق خرید و فروش داشته باشند؛ صرف 
اینکه ما به معامالت همه صراف ها، نگاه سفته بازی 
داشته باشیم و با این دید مقررات گذاری کنیم، 
درست نیست و باید این نگرش را اصالح کرد. باالخره 
غریزه صراف و ما آدم ها این است که به دنبال کسب 
سود بیشتری هستیم و باید با درنظر گرفتن همین 
غریزه به سمت مقررات گذاری درست حرکت کنیم 
که بازار بتواند شکل گیرد و هر دو طرف مکانیسم بازار 
)عرضه و تقاضا( بتوانند با هم عمل کنند. اینکه اعالم 
کنیم چون ارز عرضه می کنیم، پس صراف دیگر حق 
معامله مجدد ندارد و نمی تواند در بازار عرضه کند، به 
نظر من شاید این مساله به کوچک ماندن بازار منجر 
شود؛ البته مواردی هم بوده است که عزیزان در بانک 
مرکزی به ما کمک کردند و اصالح شده است. ما 
باید با این نگاه جلو برویم که ممکن است ۱0 درصد 
اهداف دیگری داشته باشند و این میزان را می توان با 
مکانیسم های دیگری کنترل و نظارت کرد و نیازی 
نیست مکانیسم ریزساختار بازار را بر اساس رفتار 
این ۱0 درصد تغییر دهیم و بقیه 90 درصد را که 
قصد فعالیت خوب و سالم دارند تحت الشعاع قرار 
دهیم؛ باید اعتماد متقابلی بین بانک مرکزی و 
بازار متشکل شکل بگیرد و بازار متشکل هم از این 
اعتماد به درستی استفاده کند و مقررات را به خوبی 

پیشنهاد دهد و بانک مرکزی این پیشنهادها را به 
صورت مصوبه درآورد.

هوش مالی و خرد بازار بسیار باالست و مخصوصا در 
بحث دامنه نوسان، دست قانون گذار را می خواند؛ حتی 
این موضوع بعضا باعث می شد که تغییرات دامنه نوسان 

جواب عکس دهد.
اگر بانک مرکزی قصد دارد برای مثال 70 میلیون 
دالر عرضه کند، این را به مقادیر متعدد خرد کند؛ 
حتی در سفارش گذاری به گونه ای عمل کند که 
مثال رند نباشد. اگر رند باشد صراف متوجه می شود 
که این سفارش بانک مرکزی است. باید به گونه ای 
عمل کند که غیرقابل پیش بینی باشد. اگر بتواند 
سفارش خود را جوری تنظیم کند که هم بازی بدون 
توپ انجام دهد و هم بازار را به سمت دلخواه بانک 
مرکزی و سیاست گذار پولی سوق دهد، خیلی خوب 
است. یکی از بحث ها این است که پیش گشایش را در 
بازار متشکل فعال کنیم و بانک مرکزی ساعت 9 تا 
۱0 صبح که در حالت پیش گشایش است، سفارش 
خود را بگذارد و صراف ها هم سفارش هایشان را 
 )dark( بگذارند؛ چون االن سفارش ها در حالت تاریک
در بازار متشکل می رود و کسی چندان در ساعت 
پیش گشایش حضور ندارد و معموال تا ساعت ۱0 صبر 
می کنند که همه چیز آشکار شود و بعد تازه معامله 
می کنند که به نظر من این هم جای یک گزارش 
آسیب شناسی دارد. پیش گشایش خیلی می تواند 

دست بانک مرکزی را باز بگذارد.
دارک پول ها بعد از بحران 2008 یا 2009 اروپا 
خیلی خوب رشد کرده اند. اکنون سایز دارک پول ها 
۱0 برابر شده است، ولی ما مدام به نام شفافیت، 
یک سری چیزهایی را در سایت TSETMC و 
جاهای مختلف می گذاریم که خود اینها به کارایی 
بازار ضربه می زند. یعنی از آن طرف بام شفافیت 
افتاده ایم! در صورتی که سیستم های معامالتی 
بازارهای دنیا در حال حرکت به سمت دارک شدن 
است. بگذارید مردم خودشان فکر و تحلیل کنند. 
این قدر هم الزم نیست اطالعات بدهیم. اصال در 
مدل های بازی )Game Theory(، سیستم ها را 
از حراج ایستا )Static Auction( به سمت حراج 
پویا )Dynamic Auction( برده اند. این پویایی 
همان دارک است. وقتی در یک محیط دارک قصد 
قیمت گذاری موبایل را داریم، هرچیزی را که فکر 
می کنیم درست است در سیستم می گذاریم و با 
رقبا و قیمت های آنها کاری نداریم و خودمان فکر 
می کنیم. در این حالت ارزش گذاری واقعی اتفاق 
می افتد. بانک مرکزی اروپا این را اثبات کرده است 
و یک مقاله 60 صفحه ای در این زمینه دارد. در این 
60 صفحه اثبات کرده است که وقتی در مدل های 
دارک سفارش می گذارید، بهترین پیشنهاد را ارائه 
می دهید ولی در مدل هایی که آشکار است، بهترین 
پیشنهاد را ارائه نمی کنید بلکه همین طور قیمتی 
را می گذارید! و عکس العمل رقبای دیگر را بررسی 

می کنید؛ سپس رقبا سه ریال باالتر وارد می کنند و 
شما در مقابل، چهار ریال باالتر وارد می کنید؛ یعنی 
چشم و هم چشمی و مسائل دیگر در اینجا اتفاق 
می افتد و بهترین پیشنهاد ارائه نمی شود. سفارش ها 
در این معامله جهت دار می شود و هیچ مبنای دیگری 
ندارد. در سفارش های دارک اثبات کرده اند که هر 
کس بهترین پیشنهاد خود را ثبت می کند و اطالعی 
از قیمت رقبای دیگر ندارد؛ فردی که قصد ثبت 
سفارش دارد، به دنبال تحلیل و محاسبه می رود و 
ارزش گذاری انجام می دهد و هر کس سعی می کند 
قیمت های مناسب و معقولی ارائه کند و همه را به 
فکر می برد. این فکر کردن، پویا کردن محیط است. 
بعضا در مباحث نظریه بازی ها، ایستایی و پویایی را 
اشتباه ترجمه می کنند؛ فکر می کنند چون مثال 
محیط TSETMC زنده و لحظه ای است، این پویا 
تلقی می شود در حالی که دارک پویاست و محیط 
TSETMC ایستاست. ایستا بودن یعنی اینکه 
بتوان با مشاهده رقبا، پله پله رقابت کرد؛ این یک 
بازی ایستا می شود. بازی پویا آن است که شما یک 
باور دارید و از طرفی باور بقیه اعضا را هم نمی دانید؛ 
در مدل های نظریه بازی دیگر خط مستقیم برقرار 
نیست، بلکه خط چین است؛ چون این باورها را باید 
با حدس و گمان سنجید. به همین خاطر هم به آن 
پویا می گویند. االن دنیا به سمت حراج های پویا 
حرکت کرده است. یک جاهایی باید دارک و یک 
جاهایی باید مظنه و یک جاهایی سفارش محور باشد 
تا بهترین پیشنهاد واقعی مشخص و کشف قیمت به 

بهترین شکل ممکن انجام شود.

می توانــد  ارزی  متشــکل  بــازار  آیــا 
سوءسیاست گذاری در بازار ارز و مداخله نامناسب 
نهادهای سیاســت گذاری و مالی )بانک مرکزی، 
دولت، بانک هــا و ...( را حل کنــد؟ در کنار بازار 
متشــکل ارزی بــه نظر شــما چــه راهکارها و 
رویکردهــای سیاســتی- عملیاتــی در ارتباط با 
جریانات مالی ارزی )تبادالت، مبادالت، انتقاالت، 
مدیریت نوسانات ارزی، جذب سرمایه های ارزی از 

داخل و خارج و...( باید پیگیری شود؟
به نظر بنده بازار ارز به تنهایی می تواند، اما اگر بازار 
متشکل یک شریک راهبردی بین المللی )که باالخره با 
جریانات و مسائلی که ما در ایران داریم، همسو باشد( 
پیدا کند، می تواند یکی از ارکان بزرگ بازارهای ارزی یا 
پلت فرم های ارزی که اشاره کردم باشد. اگر یک شریک 
بین المللی مناسب برای بازار متشکل داشته باشیم، 
می تواند به یک پلت فرم بین المللی تبدیل شود که 
معامالت جفت ارزهای خارجی به ریال ایران و معامالت 
خود جفت ارزها با یکدیگر انجام شود. فکر می کنم یکی 
از مهم ترین کارها در آینده و در میان مدت این است 
که به دنبال یک شریک خوب استراتژیک و بین المللی 
باشیم. اگر این اتفاقات بیفتد، به نظر من اتفاق خیلی 

خوبی برای کشورمان رقم خواهد خورد.
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پیشنهاد شما برای استحکام و محوریت   
جایگاه بازار متشکل ارز در اقتصاد کشور چیست؟
شاید بتوان با قوانین و مقرراتی که خود بانک مرکزی 
در قالب الیحه از طریق دولت به مجلس می دهد، 
زیرساخت حقوقی یا قانونی بازار متشکل ارزی را 
استحکام بخشید. تاکنون با مصوبه شورای پول و اعتبار 
بوده است ولی اگر بتوانیم همین ساز و کار به وجود 
آمده را مثل همه بورس هایی که االن شکل گرفته اند، 
در قالب یک قانون با عنوان »قانون بازار متشکل ارزی 
کشور« به تصویب مجلس برسانیم؛ کار بسیار خوبی 
است. اخیرا هم شنیدم در الیحه ای که بانک مرکزی به 
مجلس می دهد، اسمی هم از بازار متشکل ارزی ذکر 
شده است. اگر خود بانک مرکزی هم به این قضیه کمک 

کند فکر می کنم اتفاق خوبی بیفتد.

علت عدم افتتاح رسمی بازار متشکل ارز ایران 
چیست؟

ما برای افتتاح رسمی بازار متشکل ارزی هیچ مشکلی 
نداریم. نامه رسمی مبنی بر افتتاح رسمی بازار متشکل 
داریم و می توانیم داده ها را منتشر کنیم. فقط مراسم 
افتتاحیه رسمی ما هنوز اتفاق نیفتاده است. بانک 
مرکزی با افتتاح رسمی بازار متشکل موافقت کرده 

است.

به نظرتــان راه اندازی بازار متشــکل چقدر 
می تواند به تحقق سیاســت تک نرخی شدن ارز 
کمــک کند؟ آیــا اصال ایــن هــدف می تواند با 

سیاست های موجود محقق شود؟
بنده راجع به اینکه اساسا تک نرخی شدن بهتر است 
یا چندنرخی نمی توانم اظهار نظر کنم ولی اگر بانک 
مرکزی تصمیم بر تک نرخی داشته باشد، بازار متشکل 

می تواند ابزار خوبی برای این سیاست باشد.

جمع بندی تان از بحث چیست؟
کار بازار متشکل، واقعا یک کار جهادی است و 
همکاران ما در بازار متشکل، جهادگونه در این زمینه 
تالش می کنند. فکر می کنم بازار متشکل در کارنامه 
عملیاتی آقای همتی در مدتی که در بانک مرکزی به 
عنوان رئیس کل حضور داشتند، نکته برجسته و مثبتی 
است. امیدوارم که ما هم توانسته باشیم در این حوزه 
روسفید بوده باشیم. باالخره همه ما درگیر مساله بازار 

متشکل هستیم.

چشم انداز خوبی برای بازار متصور هستید؟
با بازدید نمایندگان محترم مجلس از بازار متشکل و 
آشنایی آنان با ساز و کارها، بیشتر راغب شدند در حوزه 
ریل گذاری قانونی هم کمک کنند تا بازار متشکل کامال 
مستحکم شود و دچار برنامه های صالحدیدی در این 
حوزه برای بازار متشکل نشویم. حرکت بازار متشکل 
حرکت خوبی است و آینده آن کامال روشن است. با 
توسعه هایی که برای بازار متشکل مطرح کردیم، از 

شرکای بین المللی گرفته تا توسعه آتی، بازار متشکل 
بیش از پیش پیشرفت و گسترش پیدا خواهد کرد. هیچ 
اجباری هم در کار بازار متشکل وجود ندارد و این بازار 
توانسته خودش را نشان دهد و بازیگران حوزه ارز را با 

خود همراه کند.

در رابطه با تجربه همکاری بــازار پول و بازار 
ســرمایه و نیز هم افزایی ســهامداران و انباشت 
دانش و تجربه ای که هر یک از سهامداران با بازار 
متشکل به اشتراک گذاشته اند هم توضیح دهید.

همکاری بورس و بانک در قالب بازار متشکل تجربه 
خوبی بود. مدت ها بین بانک مرکزی و سازمان بورس، 
اختالف  سلیقه هایی در حوزه مدیریت اداره بازارهای 
مالی و پولی وجود داشت. من فکر می کنم بازار متشکل 
بهانه خیلی خوبی شد تا یک سری مراودات بین بازار 
سرمایه و بازار پول شکل گیرد و من واقعا افتخار 
می کنم که در متن این مراودات بوده ام. شکل گیری 
و ایده اولیه بازار متشکل از جلساتی بود که آقای 
دکتر شاپور محمدی و دکتر همتی داشتند؛ آقای 
دکتر همتی و آقای دکتر طالبی خیلی به این قضیه 
کمک کردند و حقیقتا اگر آقای دکتر طالبی نبودند، 
این قضیه شکل نمی گرفت. آقای دکتر طالبی یک 
شخصیت دوجانبه دارند. هم بازار سرمایه و هم بازار 
پول هستند و نقش کلیدی در تأسیس بازار متشکل 
داشته اند. به نظر من جزء محورهای اصلی این تفاهم 
بین بازار پول و بازار سرمایه، شخص آقای دکتر طالبی 
بود. چون ایشان آن زمان هم دبیر کل بانک مرکزی 
بودند و اکنون نیز هستند و هم عضو شورای عالی بورس 
و اوراق بهادار بودند. ایشان به نزدیک شدن دیدگاه ها 
که منجر به شکل گیری این مساله شد بسیار کمک 
کردند و تجربه ای که بانک مرکزی قبال با فرابورس 
در موضوع اوراق بدهی داشت، باعث شد این اتفاق 
بیفتد. در کنار آن با ورود بانک های دولتی، بانک های 
خصوصی، کانون صراف ها و خود بانک مرکزی و ملی 
انفورماتیک واقعا هم افزایی خیلی خوبی شکل گرفت. 
اگر بین شرکا همدلی و هم افزایی نبود، این بازار اصال 
به اینجا نمی رسید؛ این نوع ساختار سهامداری را به 
نده   ندرت می توان پیدا کرد که متنوع و درعین حال بُرَّ
باشند. به قول معروف هم آن چاالکی و چابکی را داشته 
باشد و هم در ساختار متنوع باشد. این اتفاق هم به نظر 
من خیلی خوب بود و خود این قضیه می تواند داستان 
موفقیت برای شراکت های جدید و برای کارهای 
جدیدتر بین بورس و بانک باشد. دوقطبی ایجادشده در 
کشور را که یک عده تأمین مالی را بانک محور و عده ای 
دیگر آن را بازارمحور می دانستند به شخصه قبول ندارم. 
ما در هیچ جای دنیا، این را نداریم که بانک ها یک کاری 
کنند و بورس یک کار دیگر. واقعیت این است که همه 
در خدمت اقتصاد آن کشور هستند. فقط بحث این 
است که در ساز و کار تأمین مالی بانک محور، شاید 
ساز و کار جوری باشد که با نگاه ابزارهای بازارمحور، 
همان تأمین مالی را بتوانیم بهتر انجام دهیم که دچار 

پدیده های معوق بانکی نشویم. در تأمین مالی که 
اکنون در بورس انجام می دهیم، بزرگ ترین خریداران 
ما چه کسانی هستند؟ در اوراق بدهی چه کسانی 
هستند؟ در همه اینها بانک ها هستند؛ مگر ما می توانیم 
بانک ها را حذف کنیم و اعالم کنیم که می خواهیم 
تأمین مالی را بازارمحور انجام دهیم و بانک ها نباشند! 
بانک ها هم برای خودشان، ما هم برای خودمان تأمین 
مالی کنیم. من فکر می کنم شاید بهترین پارادایمی که 
می شود برای اقتصاد حال حاضر تعریف کرد، تأمین 
مالی بانکی بازارمحور است؛ یعنی خود بانک ها هستند 
ولی از طریق ابزارهای بازارمحور یا تأمین مالی بانکی 
بازارمحور. این شاید درست ترین راه ما باشد. در دنیا هم 
 )Deutsche Bank( همین طور است. دویچه بانک
از دویچه بورس )Deutsche Börse( جدا نیستند. 
دویچه بانک تمام پرتفوی سپرده گذاران و مردم را 
در دویچه بورس مدیریت می کند. بانک و بورس 
درهم آمیخته و درهم تنیده و تاروپود اقتصاد یک کشور 
هستند. نمی توانیم بانک ها را نادیده بگیریم و بخواهیم 
بازارمحور عمل کنیم. بازار متشکل از این جنس است؛ 
این کاری است که واقعا بانک ها کمک کردند؛ ما در بازار 
متشکل از کانون بانک های دولتی، بانک های خصوصی، 
بازار سرمایه و بانک مرکزی نماینده و سهامدار داریم و 
صراف ها هم هستند. بازار متشکل از این حیث به خوبی 
طراحی شده است. این نگاهی است که آقای دکتر 
همتی و دکتر طالبی داشتند. آقای دکتر همتی به 
آقای دکتر محمدی گفتند که ما قصد داریم فرابورس 
هم 20 درصد در فرابورس سهم داشته باشد. آقای 
دکتر محمدی اعالم کردند بنده موافق هستم و مشکلی 
ندارد؛ خود فرابورس در هیات مدیره اش باید این قضیه 
را تصویب کند. این اتفاق، اتفاق نادری است. برای ما 
افتخار است که ما بتوانیم کمک کنیم و این تجربه 
اندکی که در بازار سرمایه داریم، در اختیار عزیزان 
قرار گیرد. در بازار متشکل، هم افزایی خوبی بین خود 
شرکت و سهامداران شکل گرفته است. به نظر من شما 
در این پارادایم هم می توانید کار کنید؛ یعنی پارادایم 
تأمین مالی بانکی بازارمحور که این دوقطبی را به هم 
بزند. این دوقطبی اصال چیز خوبی نیست. این دوقطبی 
را در جاهای مختلف می توان دید. همچنین دوقطبی 
حقیقی و حقوقی که در بازار متداول شده است؛ انگار 
حقوقی ها دشمن هستند و قصد ضربه زدن دارند. 
واقعا این طور نیست؛ حقوقی ها در حقیقت چه کسانی 
هستند؟ 60 مجمع مختلف در کشور هستند و همین 
مردم پشت آنها هستند. من و شما بیمه بگیر تأمین 
اجتماعی هستیم؛ بیمه من و شما را شرکت ماه به ماه به 
تأمین اجتماعی پرداخت می کند؛ تأمین اجتماعی هم 
حقوقی بزرگ بازار ماست! تأمین اجتماعی از جیب من 
و شما محافظت می کند. پس شخصیت حقوقی، یک 
شخصیت زالوصفتی که در ذهن ما شکل داده اند نیست! 
اینها از خود مردم هستند و در حقیقت مردم با مردم 
معامله می کنند. این دوقطبی هم از آن دوقطبی هاست 

که از اساس اشتباه است.
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درشرایطکنونیکهتقاضایمهارنشدهفعاالنبازار
درکنارتالشهایواسطههایارزیدربازارغیرمتشکل
وغیررسمیارزبهنحووسیعیموجبافزایشنرخارز
ونوسانشدیدقیمتارزشدهاست،ضرورتطراحی
ساختاریجدیدومؤثربرایکشفقیمتواقعیارزودر
کنارآندستیابیبهمبناییبرایتخصیصمنابعارزی
بهمتقاضیاناصلیضروریاست.یکیازساختارهای
پیشنهادیدراینزمینهبورسارزاست.بورسهابه
عنواننمادبازاررقابتکاملتلقیمیشوند1ومیتوانند

نویدبخشبازاریشفافوبهدورازرانتخواریباشند.
هدفازاینگزارشبررسیمزایاومعایبراهاندازی
بورسارزدرایراناست.دراینزمینهضمنبرشماری
برخیمؤلفههایاصلیبازارارزکشور،موضوعبورسارز
بررسیونکاتمثبتومنفیآنبهتصویرکشیدهمیشود.
درنهایتنیزپسازارزیابینهایی،برخیازالزامات

راهاندازیبورسارز)بهمعنایواقعی(بیانمیشود.

  مؤلفه های اصلی بازار ارز ایران
عمدهمعامالتارزیدرایرانبهصورتنقدیومعموال
باتسویهدوروزهصورتمیگیرد.قراردادهایپیچیده
مالیحجمبسیاراندکیازکلمعامالتبازارارزرابهخود
اختصاصمیدهندوتاکنونسابقهبهکارگیریابزارهایی
کهدربورسهایمختلفدنیابهکارگرفتهمیشونددر

ایرانوجودنداشتهاست.
ازسویدیگرباتوجهبهاینکهبخشعمدهایازصادرات
کشوررافروشنفتوفرآوردههاینفتیکهانحصارا
دراختیاردولتاستتشکیلمیدهد،لذاعمدهترین
عرضهکنندهارزدربازارارز،بانکمرکزی)ازطرفدولت(
استکهنقشیتعیینکنندهواصیلدربازارایفامیکند.
اینامرموجبشدهاستبهرغماعالمبرقرارینظامشناور
مدیریتشدهارزدرکشور،عمالبانکمرکزینقشاصلی
رادرتعییننرخارزایفاکندوعمومفعاالنبازارارزپیرو
رفتاربانکمرکزیباشند.درحالیکهالزمهراهاندازی
بورسارزبهمعنایواقعیدرکشور،وجودرژیمارزی
شناور)بهمعنایواقعی(است.زیرادربورسبایدنیروهای
عرضهوتقاضاقیمتارزراتعیینکنندوبههمینجهت

ممکناستقیمتنوسانداشتهباشد.

ازطرفیباتوجهبهاینکهعمدهترینعرضهکنندهارزدر
کشور،دولتاستودراکثرمواقعبانکمرکزیمجبور
استدرمقابلدرآمدارزیدولت،ریالموردنیازآنرا
تأمینکند2،لذابایدمستقیماارزرادربازارعرضهکندیا
معادلریالیآنرابدونعرضهارزدراختیاردولتقرار
دهد.باتوجهبهاینکهعرضهمقدارمعتنابهیازدرآمدهای
ارزیتوسطدولتیابانکمرکزیموجبکاهشقیمت
دالر)تقویتپولملی(میشود،معموالبانکمرکزی
ودولتازایناقدامبهجهتحمایتازصادرکنندگان
صرفنظروراهدومراانتخابمیکنند؛انتخابگزینهدوم
نیزبهمعنایافزایشپایهپولیودرنتیجهتورماستکه
بهکاهشارزشپولملیمیانجامد؛لذادرهردوحالت

عدمتعادلبهبازارارزمنتقلمیشود.
ویژگیبارزدیگربازارارزایران،نقشپررنگبازاربین
بانکیارزدرانجامبسیاریازمعامالتارزاست.البتهدر
مقایسهبامعامالتبانکیدربازارهایتوسعهیافته،بازار
بینبانکیارزدرایراننسبتاکوچکاست.ازطرفدیگر،
بهدلیلمقرراتموجوددرزمینهورودوخروجارزدر
کشور،بازارارز،بهداخلمرزهایکشورمحدودمیشودو
ازایننظرارتباطکمیبابازارهایبینالمللیوجوددارد

امکان سنجی راه اندازی بورس ارز در اقتصاد ایران
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)بورسکاالیایران،10-9:1390(
ازدیگرویژگیهایبازارارزایران،وجودبازارغیررسمی
ارزدرکناربازاررسمیآناست.بررسیتاریخینشان
میدهدهرزمانکشوربامحدودیتارزیمواجهبوده،
بازارغیررسمینقشپررنگتریدرتعییننرخارزو
هدایتبازارارزداشتهاست.)برهانآزاد،72-63:1387(
بایکسانسازینرخارزدرسال1381وتداومسیاستهای
ارزیمتناسبباآن،بازارارزغیررسمیدرحاشیهقرار
گرفتوفاصلهنرخارزغیررسمینسبتبهارزرسمیتا
اواخرسال1389روبهکاهشگذاشت.تااینکهدراینسال
تشدیدمحدودیتهایارزیناشیازعواملبیرونیاثرگذار
برحوزهبانکیواقتصادی،موجبرونقبازارغیررسمیشد
وتاکنوناقداماتبانکمرکزیودولتنتوانستهاستبازار

ارزرابهآرامشوثباتسالهایدهه1380بازگرداند.

  ضرورت کنترل نوسانات ارز
درطولسالهایاخیرباگسترشفعالیتشرکتهاو
افزایشمبادالتبینالمللیآنها،پوششریسکنوسانات
نرخارزازاهمیتویژهایبرخوردارشدهاست.بهطور
کلیریسکنوساناتنرخارزبهدلیلتغییراتبرابری
ارزهادرمقابلیکدیگررخمیدهد.اهمیتاینریسک
هنگامیافزایشمییابدکهبنگاههایاقتصادیبهصورت
مستقیمیاغیرمستقیمبهتغییراتنرخهایبرابریارز
حساسیتداشتهباشند.هرچهحجممبادالتارزییک
بنگاهافزایشیابد،میزانحساسیتآنبهتغییراتنرخ
برابریارزهانیزافزایشپیدامیکند.حالتدیگریکه
باعثایجادریسکنوساناتنرخارزمیشودهنگامیروی
میدهدکهشرکتاقدامبهسرمایهگذاریارزیکرد.یا
ازتأمینمالیخارجی)اخذوامیاانتشاراوراقبدهی(

استفادهکردهباشد.)سروش،1390(
عالوهبرایننوساناتنرخارزازجملهعواملمؤثربر
صادراتووارداتهرکشورنیزتلقیمیشود.هرچند
کاهشارزشپولملی،مشوقصادراتاست،امابایدتوجه
داشتکهنوساننرخارز،قدرتهرگونهتصمیمگیری

اقتصادیراتحتالشعاعقرارمیدهد.
ازسویدیگرنوساننرخارز،سیستمچندنرخیرا
تشدیدمیکند)بهدلیلبرخیازسیاستهاواهداف
سیاستیدولت(.شواهدتاریخینشانمیدهدکهنرخارز
دربازارغیررسمی،اقتصادایرانرابهطورقابلمالحظهای
متأثرمیکند)همان،ص65(.همچنیننوسانوکاهش
ارزشپولملیدربازارغیررسمیاثراتنامطلوبیبر
متغیرهایکالناقتصادیدارد.ازسویدیگرنوسانشدید
درنرخارزغیررسمیدردورههایکوتاهمدترامیتوان

تاحدودینتیجهبیاعتمادیفعاالنبازاربهکارآیی
سیاستهایارزیبانکمرکزیدانست.دراینشرایط
ضمناینکهامکانمدیریتارزیبرایبانکمرکزیمیسر
نیست،امکانتخصیصبهینهمنابعارزیمحدودبهفعاالن
اقتصادینیزمقدورنخواهدبود.افزایشریسکوکاهش
سرمایهگذاریازجملهتبعاتمنفیچنینوضعیتیخواهد

بود.)بورسکاالیایران،11:1390(
توجهبهایننکتهضروریاستکهنرخارزغیرواقعی
بههمراهتحرکاتنامنظمآنبرنامهریزیالزمجهت
سرمایهگذاریراباخطاهایزیادیمواجهمیکندکهاین
موضوعخودافزایشریسکسرمایهگذاریرابهدنبال

خواهدداشت3.

  بسترهای الزم جهت توسعه بازار ابزار مشتقه
درحالحاضربازارهایارزیکیازمهمترینبخشهای
بازارمالیدنیاهستند.الزمبهذکراستکهدربازارهایارز
معامالتتنهابهصورتنقدیانجامنمیشود،بلکهطیف
وسیعیازمعامالتبهصورتسلف،فوروارد،آتی،اختیار
ومانندآنبرایرفعاحتیاجاتفعاالنبازاربهکارگرفته
میشوند.یکیازمهمترینقراردادهایبورسیکهدرطرح
بورسارزنیزموردتأکیدقرارمیگیردقراردادهایآتیارز
است.ازلحاظتاریخیپسازفروپاشینظامارزیبرتن
وودزوافزایشبیثباتیارزها،معرفیقراردادهایآتیارز
آغازشد.برهمینمبنا،بورسکاالیشیکاگو4برایاولین
بارقراردادهایآتیارزرادرسال1972بامعامالتمربوط

بههفتنوعارزآغازکرد.
قراردادهایآتیارزازجملهابزارهایمالیمشتقهاست
کهدربازارمشتقاتمالیمورداستفادهقرارمیگیرد.
کارکرداصلیابزارهایمشتقهمدیریتریسکاست.
عالوهبرآن،هدفدیگراستفادهازابزارهایمشتقهتأمین
مالیاست،زیرااینابزارهااینامکانرافراهممیکنندتا
منابعموردنیازتولیدکنندگانبهموقعدراختیارآنهاقرار
گیرد.کاهشریسکوازبینبردناثرناپایدارینرخارز
براقتصادوکاستنازنیازبهمداخلهدرتعییننرخارزو
فراهمآوردنمعیاریبرایپیشبینیرفتارآتینرخارز
ازمزایایاحتمالیتوسعهابزارهایمالیمشتقهارزیدر

بازارارزاست.
MCX-SXهند،بورسNSEهماکنوندربورسهای
CMEروسیه،بورسRTSهند،بورسUSEهند،بورس
آمریکا،بورسBM&E برزیل،بورسKRXکرهجنوبی،
بورسTFX ژاپن،بورسROFEX آرژانتینو...بیشاز
35عنوانقراردادآتیبرروینسبتهایارزیمختلف

راهاندازیشدهاست.

دراکثرکشورهایدنیاجهتپوششریسکنوسانات
نرخارزازابزارهایمشتقهاستفادهمیشود.استفاده
ازاینابزارهایاهرابزاردیگریجهتپوششریسک
نوساناتنرخارزنیازمندبسترهایمتعددیازجمله

مواردزیراست:
تغییررژیمارزیکشوربهرژیمارزیشناورمستقلبه 1

همراهسیاستمکتوبدرموردعملیاتارزی
تأمیناستقاللعملیبانکمرکزی 2

شفافترشدنسیاستهایپولیوانضباطمالی 3
یکپارچهسازیمقرراتخارجیورفعمحدودیتهای 4
مقرراتیماننداستقراضخارجی،انتشاراوراقبهادار
مبتنیبرارزهایخارجی،مقرراتالزمبرایکنترلو

نظارتبرجریانسرمایهووضعیتورودوخروجارز
محدودیتهایمعامالتبینبانکی،محدودیتهای 5

حسابهایبانکیارزیو...
ایجادپایگاهآماریمعتبروبهروزدرخصوصتمامی 6
اطالعاتکالناقتصادیکشوروهمچنینسایرکشورها
جهتایجادشرایطالزمبرایترسیمچشماندازدقیقاز

تغییراتنرخبرابریارزهادرآینده
بودن باال الزمجهت شرایط کردن فراهم   7
نقدشوندگیبازارهایمشتقهمبنیبرارز)سروش،سایت

مدیریتپژوهشبورس(

  تجربه های ناموفق ایران
درزمینهبورسارزبایدبهتجربهنهچندانموفقنظام
بانکیدرراهاندازیپیمانآتیارزدراوایلتابستان1389
نیزاشارهشود،ابزاریکهدرصورتموفقیتدرراهاندازی
میتوانستبهعنوانیکیدیگرازابزارهایپوششریسک
ناشیازنوساناتنرخارزمورداستفادهفعاالناقتصادی
قرارگیرد.درتاریخ1389/4/29بانکمرکزیطی
بخشنامهایآییننامهایتحتعنوانآییننامهاجرایی
معامالتآتیارزـریالبهبانکهااجازهدادمقدارمعینی
ارزیاریالرابهنرخآتیارزدرسررسیدیمعیندرآینده
معاملهکنند.باوجوداینکهانتقاداتزیادینسبتبهاین
نوعمعامالتمطرحشدولیعمدهمنتقدانوجودچنین
ابزاریرابهترازنبودآنتلقیمیکردند.باگذشتتقریبا
دوسالازابالغاینآییننامهبهدلیلنوسانشدیدنرخارز
ووجودریسکباالبرایبانک،اینخدمتبرایمشتریان

ارائهنشدهاست.)بورسکاالیایران،1390(
درزمینهبازارهایسلفارز،بررسیهایبهعمل
آمدهنشانمیدهدکهنرخخریدسلفدالرآمریکا
)حاصلازصادرات(دربانکمرکزیدرفاصلهزمانیبین
1385/2/17تا1385/12/12برایدورههاییکماهه،
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دوماهه،سهماههوششماههاعالمشدهاست.همچنین
بانکمرکزیباهدفمدیریتبهینهذخایرارزیاز
ابزارهایمالیهمچونفوروارد)سلف(دربازارهایمالی
بینالمللیاستفادهکردهاست.ولیبااینوجودبازار
سلفارزیبهدلیلمشکالتشرعیوقانونیتاکنوندر
ایرانراهاندازینشدهاست.البتهبانکمرکزیدربسته
سیاستیخوددرفروردینماه1387راهاندازیسلفارزی
رادرایرانپیشبینیکردهبودکهمحققنشد؛دراین
بستهدربارهنحوهراهاندازیاینبازار،زمانوسایرجزئیات

توضیحیارائهنشدهاست.)حیدری،1387(

  مروری بر طرح پیشنهادی بورس ارز
درتابستانسال1391برایچندمینبارزمزمههایی
مبنیبرراهاندازیبورسارزمطرحشدبهنحویکهدر
شهریورماهبرخیازمسووالنافتتاحقریبالوقوعآنرا
مطرحکردند؛هرچندایناتفاقدرعملرخنداد،اما
زمینهرابرایبحثیفراهمکردکهریشهچندینساله
دارد.درادامهتالشمیشودساختارپیشنهادیبرایاین

بازاربررسیشود.
طبقاعالمبرخیازمنابعمقررشددربورسارز)مرحله
اولپسازتأسیس(،فعاالنبازاربهمعامله»گواهیهای
سپردهارزی«بااخذتأییدیهتوسطصادرکنندهازبانک
عاملوبانکمرکزیواردساختارعرضهبورسارزمیشود
ورویهاجراییآنمشابهمعامالتبرواتپولیوارزیاست.
درمعاملهگواهیارزی،ارزموردمعاملهقرارنمیگیرد،
بلکهاوراقصادرشدهازسویبانکمربوطهبرپایهمیزان
عرضهوتقاضاوبهنرخروزموردمعاملهقرارمیگیرد.
درواقعگواهیارزیعبارتاستاز:اعتباراسنادیکه
ازسویبانکبرایایجادسهولتدرمبادالتتجاری

صادرمیشود.
الزمبهذکراستکهمعامالتگواهیارزیدربورس
مشکلشرعیندارد؛زیرادرحقیقتمعامالتگواهی
ارزی،معاملهنقدیبازارارزاستوآنچهدربورسخرید
وفروشمیشود؛درواقعسند،ارزموجوددربانکهایا
صرافیهایمعتبراست،بهاینصورتکهخریدارانارز
کهواردکنندگانکاالهستند،ابتدامعادلریالیارزرا
پرداختکردهوسازمانبورسبهصورتامانتوجهرا
درحسابفروشندگانگواهیارزکهصادرکنندگانکاال
وسایرعرضهکنندگانارزهستند،پرداختمیکند.این
معاملهازنظرفقهیوشرعیهیچگونهمشکلیندارد.در
حقیقتمعامالتگواهیارزی،معاملهنقدیبازارارز
است؛زیراآنچهخریدوفروشمیشود،بهمنزلهسند
ارزموجوددربانکهایاصرافیهایمعتبراست)منبع:

مصاحبهدبیرکمیتهفقهیسازمانبورسباپایگاه
اطالعرسانیبازارسرمایه،مورخ1391/5/25(

هدفازانجاماینمبادالت،ایجادبازارتعریفشدهای
جهتمبادالتارزخارجیدرکشوربهمنظورکنترل
تقاضایسفتهبازیذکرشدهاست.باتوجهبهاینکهدر
شرایطفعلیحجمزیادیازتقاضاهایموجودبرای
دالروارزهایخارجی،کاذببودهومبتنیبررفتارهای
سفتهبازانهاست،محدودکردنتقاضاوتخصیصارزبه
متقاضیانواقعیمیتواندزمینهرابرایآرامکردنفضای
بازارفراهمکند.درفازاولبورسارزمقرربودهکهقیمت
ارزمبتنیبرعرضهوتقاضایواقعیتعیینشود.دراین
بازارعرضهکنندگانارزکههمانصادرکنندگانکاالها
هستند،ارزهایخودرادرقالبگواهیسپردهدراین

بورسعرضهمیکنند.
درگامبعدیمقررشدهبودقراردادهایآتیارزنیزبه
مبادالتبورسارزاضافهشود.دراینقراردادهابانک
مرکزیبهعنوانعرضهکننده،ایناوراقراباسررسیدهای
مختلفبهسرمایهگذارانواگذارمیکند.درنتیجهقرارداد
باسررسیدسهماهه،ششماههونهماههبانرخهاییکه
میتواندمبنایشناسهنرخنقدیبازاربورسباشد،تعریف
میشود.درصورتموفقیتایناوراقدربازار،سفتهبازان
نیزمیتوانندازتفاوتنرخارزدرطولزمانبهرهبگیرند،
امابهدلیلاینکهبهجایدالر)اسکناس(قراردادآتیارز
)بهصورتریالی(مبادلهمیشود،فشارتقاضایاسکناس
دالرکمترخواهدشد.برایگامبعدی،صندوقهایسپرده
ارزیدرنظرگرفتهشدهبود.راهاندازیصندوقهایسپرده
کمکمیکندارزهایخارجشدهازبازاربهچرخهجریان

ارزیکشوربازگرداندهشود.

  بررسی طرح راه اندازی بورس ارز
دراینبخشنظراتموافقانومخالفانبورسارز

بررسیمیشود.

  نظرات موافقان راه اندازی بورس ارز
مدافعانتأسیسبورسارزبراینباورندکهدرغیاب
مکانیسممدونیجهتتعیینقیمتارزدربازارهای
غیررسمیوبهدلیلنبودشفافیتدرروابطمالی،قیمت
تعیینشدهدربازارازقیمتتعادلیفاصلهزیادیدارد؛
لذاضروریاستکهبهدنبالساختاراستانداردیبرای
معامالتارزیومعامالتوابستهبهآنباشیم.اینساختار
همانبورسارزخواهدبود.دربورسارزاوالشفافیت
روابطمالیطرفهایدرگیردربازارمنجربهکشفقیمت
تعادلیخواهدشدوثانیاامکاناستفادهازابزارهایمختلف
بازارازجملهقراردادهایآتیبرایکنترلریسکناشیاز
نوساناتارزایجادمیشودلذاضرورتداردکهبورسارز

درکشورایجادشود)بورسکاالیایران،ایران1390(.
باراهاندازیاینبازار،بازاریشکلخواهدگرفتکه
درآنصادرکنندگان)دارندگانارز(وواردکنندگان
)متقاضیانخریدارز(دربازاریمتشکل،براساسعرضهو
تقاضااقدامبهخریدوفروشارزخواهندکرد.ازسویدیگر
دراینبازارنیازبهنقلوانتقالفیزیکیارزکاهشیافتهو
انتقالارزازطریقحسابهایبینبانکیانجاممیشود.
همچنیندرطرحپیشنهادیدرگاماول،صادرکنندگان
وواردکنندگانحضورخواهندداشتوارزتنهابهبخش
واقعیوفعالاقتصادتخصیصدادهمیشود)روزنامه
دنیایاقتصاد،بهنقلازنایبرئیسکمیسیوناقتصادی

مجلسشورایاسالمی،مورخ1391/6/4(.
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هرچندبورسارزنمیتواندموجبتکنرخیشدنبازار
شود،اماموجبمیشودنرخدومبهصورتشفافتری
تعیینشود.ایجادبورسارزموجبمیشودنرخدومبازار
باتوجهبهنیازبازاروتحتنظارتبانکمرکزیایجادشود
وچهبساشایددولتبتواندبخشیازارزخودرابانرخدوم
بهفروشبرساند.هرچنداینبورسایدهآلنیست،امااز
وضعیتفعلیبهتراست.بهطورکلیدربازارارزمیتواندو
سازوکارراازیکدیگرتفکیککرد:سازوکارکشفقیمت
وسازوکارتوزیعارز.هرچندطرحبورسارزنمیتواند
تغییریدرسازوکارکشفقیمتایجادکند،اماازاین
حیثکهنحوهتوزیعراشفافترمیکند،بهترازتوزیعو

تعییننرخارزازطریقصرافیهااست.
درصورتیکهدربورسارزاوراقآتینیزعرضهشودبا
راهاندازیمعامالتآتیارز،دالربهجایقراردادهایآتی
واردبازارمیشودوتقاضایکاذبدالرحذف)تقاضای
دالربهسمتاوراقآتیسرریزمیشود(وسفتهبازیدر
بازارارزتاحدودیمنحصردراوراقآتیمیشود.بهطور
کلییکیازمزیتهایایجادبورس،عرضهگواهیهاو
اوراقبهجایدالراست.درصورتیکهاعتمادمردمجلب
شود،بخشیازتقاضایسفتهبازیدالرباابزارهایمالی
ارزیپاسخدادهمیشود.دراینصورتمشکلتأمین
اسکناسدالریبانکمرکزینیزحلمیشود.ازسوی
دیگرراهاندازیبورسارزبراساسمعاملهاوراقگواهی
سپردهارزیهزینههایمربوطبهنگهداریارزراکاهش
میدهد)روزنامهاطالعات،بهنقلازوزیراموراقتصادیو

دارایی،مورخ1391/7/1(.
یکیدیگرازفوایدراهاندازیبورسارزکاهشچشمگیر
تقاضابرایارزکاغذیاستکهدرشرایطنوساناتو
سفتهبازیهایاخیراینمیزانافزایشپیداکردهاست.

ازطرفدیگراهدافتشکیلبورسارز،سههدفکشف
قیمترقابتی،مدیریتاطالعاتبازارومدیریتعرضه
وتقاضاجهتجلوگیریازنوساناتغیرعادیبازاریان
شدهاست)روزنامهدنیایاقتصاد،بهنقلازمعاونامور
اقتصادیوزیراقتصاد،مورخ1391/5/28(؛هرچنداین
اهدافهموارهموردتأکیدکارشناساناقتصادیبوده
است،امابهنظرمیرسددرشرایطکنونیبرآوردهشدن
ایناهدافازطریقبورسارزموردمناقشهجدیاست.در

ادامهاهماستداللهایمنتقدانارائهخواهدشد.
  نظرات مخالفان راه اندازی بورس ارز

  رژیم ارزی نامناسب
نرخارزدربازاربورسکامالازعرضهوتقاضاپیروی
میکند،لذانبایددرتعییننرخعاملحاکمیتینقش
داشتهباشد.طبیعتادربورسارز،نرخارزبراساسمیزان

عرضهوتقاضامشخصمیشود.برایناساساصالقراربر
ایننیستکهبورسارزمثالنرخارزراپایینبیاوردبلکه
دراینشرایطبانکمرکزیبایدصرفامدیریتارزیانجام
دهدونبایدنقشیدرپایینآوردن)یاباالبردن(نرخارز
داشتهباشد.درطرحبورسارز،اگردولتوبانکمرکزی
بخواهندباحفظنرخارزمرجعبهبخشیازتقاضاهای
ارزیمدنظرخودپاسخدهندوباقینیازهایارزیکشور
رابهسمتبورسارزسوقدهند،تکنرخیشدنآنبعید

بهنظرمیرسد.
دراینجاالزماستبرایننکتهاشارهشودکهبورس
ارز)یابهطورکلیاستفادهازابزارهایپوششریسک
نوساناتنرخارز(نیازمنداستفادهازرژیمنرخارزشناور
مدیریتشدهیامستقلاست.درسیستمشناور،نرخارز
توسطعواملبازارتعیینمیشودوازاینرودخالتهای
رسمیدربازارارزبهندرت)بهصورتاحتیاطیومعموالبا
هدفتغییراتنرخارزوجلوگیریازنوساناتزیاد(انجام
میگیرد5.ازطرفدیگربانکمرکزیودولت،برایحفظ
قابلیتاعتمادواطمینانبازار،بایدنشاندهندکهبرای
دفاعازیکسطحویژهنرخارز،دربازاردخالتنخواهند
کرد.تحتاینشرایط،برخیازکشورهابهتدریجنقش
بازارسازیبانکمرکزیرارهاکردهومحدودیتهایبازار
ارزرابرچیدهاندکهاینموضوععدمثباتبیشترنرخارزرا

بهدنبالداشتهاست.)سروش،مدیریتپژوهش(
  عرضه و تقاضای دولتی

آسیبشناسیافزایشنرخارزدرکشورنشانمیدهد
مکانیسمتعیینقیمتارز،مکانیسمیمنطبقبرعرضهو
تقاضایواقعینیست؛چراکهعرضهدالراوالتابعمستقیم
درآمدهاینفتیوثانیاارادهبانکمرکزیاست.بایدتوجه
داشتکهبانکمرکزیایرانبخشاعظمعرضهدالررابر
عهدهخواهدداشتولذادربازارنقشاساسیایفاخواهد
کرد.یکیازابهاماتمربوطبهساختاربورسارزمربوط
بهنحوهتعاملبانکمرکزیباسایرفعاالنبازاراست.به
عبارتدیگرازآنجاکهعرضهکنندهاصلیوعمدهارز
دربورسخودبانکمرکزیاستوسایرمنابععرضه
چندانقابلمالحظهنیست؛درنتیجهقیمتهمچنان
تابعسیاستهایدولتیخواهدبود؛بهعبارتیهنوز
تعیینقیمتبهصورتانحصاریامادرقالبیرقابتی
صورتمیگیردودراینشرایطصادرکنندگانتابع
قیمتهاییاندکههنوزدولتتعیینمیکند.برخیاز
منتقداننیزهدفازتأسیسبورسارزراتأمینکسری
بودجه)یابهطورکلیتأمینمنابعمالیبرایدولت(،
ذکرکردهاند)بهرامن،1391(.درواقعاینافرادبااشاره
بهشرایطدشوارکنونیکهبرنامههایدرآمدیدولت

احتماالمحققنخواهدشد،چنیناستداللمیکنند
کهدولتبرایتأمیننیازهایریالیخودناچاربهافزایش
قیمتارزاستوساختاربورسبهدولتکمکمیکند
تاارزیکهتاکنونبراساسشرایطکشورتعیینقیمت
وعرضهمیشدباقیمتهایباالتریعرضهشود.باتوجه
بهاثرگذاریباالیبانکمرکزیبربورسارز،ایناحتمال
وجودداردکهدرمواقعنیازبهریال،بانکمرکزیقیمت

رامتأثرکند.
  عدم توجه به ساز و کارهای بورس

برخیازمنتقدانباطرحاینمطلبکهزمانیکهدر
بورسارزمبادالتفیزیکیانجامنشدهوصرفامعامالت
اوراقگواهیصورتپذیرد،نمیتوانادعاکردکهقیمت
تعادلی،قیمتواقعیارزدرکشوراست؛لذاسازوکارفعلی
بورسدرتعیینقیمتراناکافیتلقیکردهاند.ازسوی
دیگراگرفعالیتبورسارزمحدودبهگواهیهایارزیشود
بازهمخواستوانتظارفعاالناقتصادیازبازارارزبرآورده
نخواهدشد.بهعبارتدیگراگربرایمعامالتدربورس،
محدودیتوجودداشتهباشدوبورسارزتنهابخشیاز
معامالتارزیراپوششدهد،نمیتوانقیمتهایآنرا
واقعیدانستوعمالپدیدهدویاچندنرخیبودنارزتکرار
میشود.درطرحبورسارز،توجهیبهافرادیکهمنبع
ارزشانقاچاقوازراههایغیرقانونیاست،نشدهاست.این
افرادنمیتوانندارزخودراواردبورسکنندولذاخریدو
فروشارزبهصورتغیررسمیمتوقفنمیشود)خرمی

درگفتگوبافارسنیوز،مورخ1390/7/30(
هرچندمدافعانبورسارزمطرحکردهاندکهیکیاز
دستاوردهایراهاندازیاینبورسشناساییتقاضای
واقعیاست،اماسفتهبازیدربورسهایکامرکامال
طبیعیقلمدادشدهوکشفقیمتبسیاریازابزارهای
مالیبدونوجودسفتهبازانممکننیست.ازسویدیگر
سفتهبازیدربازارارزباتوجهبهپیوندعمیقتولیدو
مصرفکشوربهارز،کلاقتصادرادرگیرخواهدکردوبا
توجهبهرواجرفتارهایسفتهبازانهدرمیانعموممردم،
بورسارزازاینحیثخطرناکخواهدبود.بایدتوجه
داشتکهارزباسکهوسهامتفاوتهایبنیادینداردو
بههیچوجهکاالیسرمایهاینیست؛لذارواجسفتهبازی
)بیشازحدمرسوم(دراینبازارزیانهنگفتیرادربر
خواهدداشت.درواقعدراینجایکوضعیتمتناقض
وجوددارد.ازیکسو،سفتهبازیمشخصهذاتیبورس
استوازسویدیگرسفتهبازیازطریقاثرگذاریبر

قیمتارزبرکلاقتصاداثرگذارخواهدبود.
یکیدیگرازمشکالتراهاندازیبورسدرایراندر
شرایطتحریمیفعلیعدمامکانانتقالارزکافیوالزم
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خالصه مقاله و ای بازارفت و لیل روندن زارانت ا و کار ا ر بازار خ امل هس مدیر وهشیپرونده وی زار پ معرفی بازار

ناشیازصادراتنفتیوغیرنفتیبهداخلسیستممالی
کشوراست.لذاایناحتمالبهطورجدیوجودخواهد
داشتکهراهاندازیاینسیستمبهافزایشبیشازپیش

نرخارزدامنزدهوکمککند.
  موانع و مشکالت اجرایی:  نبود زیربناها و فضا

بهطورکلیفلسفهبورسارزموردتأییدکارشناسان
است؛امادرشرایطفعلیاقتصادکهشفافیت،عرضه
کافیارز،منبعمالی،ساختارحقوقیومدیریتمقتدر
وکارآازسطحاستانداردفاصلهدارد،بهنظرمیرسد
شرایطوپیشزمینههایالزمبرایایجادبورسارز

وجودندارد.
اگرچهسازمانهایمختلفیازوزارتصنعتوتجارت
تاوزارتاقتصادوبانکمرکزیدرموضوعمدیریتبازار
ارزدخیلهستنداماقانون،مسوولیتاصلیمدیریت
ارزیکشوررابرعهدهبانکهایمرکزیگذاشته
است.6بااینحالبورسارزبهعنوانیکیازبورسهای
کشورقطعازیرمجموعهسازمانبورسکهوابستهبه
وزارتاقتصاداستخواهدبود)حسنزاده،روزنامه
خراسان،مورخ1391/6/15(.اینمسالهمیتواندباعث
شکلگیریمدیریتدوگانهارزیشودکهدرشرایط
حساسارزیکشورچالشآفرینخواهدبود.بدونتردید
فعالیتبورسارزبایدبامحوریتبانکمرکزیبهعنوان
متولیمدیریتارزیومسوولتبدیلارزبهریالصورت
پذیردوبانکمرکزیبایدمدیریتارزیرابامدیریت

پولیوریالیهماهنگکند.
درپایانبایدبهایننکتهاشارهکردکهبرخیاز
منتقدانمعتقدنددرشرایطفعلیاعتمادچندانیبه
بانکمرکزیوسیاستهایآنوجودنداردولذادر
اینشرایطاحتمالاینکهاینطرحباشکستروبهرو

شودباالترمیرود.
توقفراهاندازیبورسارز،اهالیبازارسرمایهرابعداز
سالهابهیادتجربهبورسکاالانداخت؛درآنزماننیزبا
توجهبهاقتصاددولتیحاکم،بسیاریازقیمتهابهصورت
دستوریتعیینمیشد،بههمینعلتوزیرسایهبعضی
مالحظات،بسیاریازفعاالن،مخالفانتقالمعامالتبه
بازاریرقابتیوشفافبودند.درشرایطفعلیهم،بورسارز
ترسیمشابهرادرفعاالنوبهخصوصفعاالنقدیمیایجاد
میکند؛ازسویدیگراینبیموجودداردکهراهاندازییک
بورسجدید،بهچندنرخیشدنمجددبازارمنجرشودو

شرایطفعاالناقتصادیرادشوارترکند.
  وجود اطالعات نهانی و فساد

برخیازمخالفانراهاندازیبورسارزمعتقدنددر
صورتیکهبورسارزبهصورتبازارآتیدرنظرگرفته

شود.بهنظرمیرسدباتوجهبهاینکهعرضهکنندهارزدر
ایراندولتاستنهتنهاکمکیبهکنترلبازارنمیکند
بلکهامکانبروزفساددرآنوجوددارد.دراینبازاربرخی
افراداطالعاتخاصیدراختیاردارندومیتواننداقدامات
بعدیرابرنامهریزیکنندکهاینعاملموجبایجادرانت

وفسادمیشود)عبدهتبریزی،1391(.
  جمع بندی و ارزیابی نهایی

نوساناتنرخارزولزومایجادابزاریمناسبجهت
پوششریسکناشیازایننوساناتدرایرانموضوعی
انکارناپذیراستوطیماههایاخیراززبانبسیاریاز
فعاالناقتصادیاعمازخصوصیودولتیمطرحشده
است.شواهدتاریخینیزنشانمیدهدکهنرخارزدربازار
غیررسمی،اقتصادایرانرابهطورقابلمالحظهایمتأثر
میکندونوسانوکاهشارزشپولملیدربازارغیررسمی
آثارنامطلوبیبرمتغیرهایکالناقتصادیدارد.راهاندازی
بورسارزازطرفیمیتواندتقاضابرایارزکاغذیرابهطور
چشمگیریکاهشدهدوازطرفیدیگربهدلیلشرایط
تحریممیتواندبهافزایشبیشازپیشنرخارزدامنبزند.
درمجموعدرشرایطفعلیچندراهکارواضحبرای

سیاستگذاریدرحوزهارزیوجوددارد:
ادامهوضعیتفعلی)دونرخیونامشخصبودن 1
نرخغیررسمیدربازارسیاهیکهتوسطبانکمرکزی
بهرسمیتشناختهنشدهوایجادرانتبرایعدهایکهبه
منابعارزیدولتیدسترسیدارندودرکلافزایشفساد

وعدمشفافیت(
دونرخیماندنارزوبهرسمیتشناختننرخارزدوم 2
توسطدولتواختصاصارزبهکاالهایاساسیبانرخاول

وسایرکاالهاونیازهابانرخدوم
ایجادبورسارز 3

اینطرحهرچنددارایمزایایفراوانیاست،امابرخی
مالحظاتمربوطبهشرایطفعلیموجبشدهاست
اجرایاینطرحدرزمانفعلیبهصالحنباشد.ضمن
اینکهتأسیسبورسارزاقتضائاتوالزاماتیداردکهتنها
درسایهرعایتاینالزامات،اهدافاینبورسمحقق
میشود.درادامهتالشمیشودکهبهبرخیازمهمترین

اینالزاماتاشارهشود:
الفالزمهراهاندازیبورسارزبهمعنایواقعیدرکشور،

وجودرژیمارزیشناور)بهمعنایواقعی(است؛زیرادر
بورسبایدنیروهایعرضهوتقاضاقیمتارزراتعیینکنند
وبههمینجهتممکناستقیمتنوسانداشتهباشد.

هرچندضرورتتغییررژیمارزیبهشناورمدیریت ب
شدهاحساسمیشودامادرسیستمنرخارزشناور
مدیریتشده،بانکهایمرکزیکشورهاتالشمیکنند

نرخارزرامدیریتنمایند؛لذاعواملیکهبتواندرویاین
نرخاثرگذارباشد،بایدتوسطبانکمرکزیرصدودر
صورتنیازمدیریتمیشود.مطالعهبورسهایمختلف
دنیانیزتاییدکنندهاینمطلباستکهبانکهایمرکزی
بهعنواننهادیکهوظیفهنظارتبربازارمعامالتآتیارز

رابهعهدهدارند،حضوریفعالخواهندداشت.
اصلیتریندغدغهبخشخصوصیدربارهبورس ت
ارز،چگونگیمدیریتدولتبرنهادیباسازوکارهای
اقتصادغیردولتیاست.رازموفقیتبورسارزرابایددر
نقشآفرینیهمهفعاالنمرتبطدرچارچوبرقابتی
جستوجوکرد.درغیراینصورتشاهددویاچندنرخی

شدنارزخواهیمبود.
بورسهامحلمبادلهآزادانهکاالهاوداراییهای ث
مختلفهستند؛لذانمیتوانافرادراازورودبهآنهامنعکرد.
لذانبایدانجاممعامالتارزتنهابهصادرکنندهوواردکننده
محدودشود.همانطورکهقبالنیزبهآناشارهشدسفتهبازی
مشخصهذاتیبازارهایمالیاستوبدونآنهابسیاریاز

فرآیندهایبورسهابهنتیجهمطلوبنمیرسد.
بدونتردیدعزممشترکدردروندولتوبیندولت ج
وفعاالناقتصادیپیشنیازموفقیتدراجرایهرطرحی
است.دراینمیانبازارارزباتوجهبهمشکالتموجود،
نیازمندطرحیاستکهازپشتوانهمقبولیتبرایهمه

عناصردخیلدرفعالیتبورسارزبرخوردارباشد.

پی نوشت ها:
1-البتههنوزهماینبازارها)حتیدرکشورهایتوسعهیافته(ازحالت

آرمانیمطرحشدهدرتئوریهایاقتصادفاصلهدارند.
2-اینتکلیفدرقوانینبودجهسنواتیوازسال1380بهبعدبرایبانک

مرکزیتعیینمیشود.
-البتهبایدتوجهداشتکهتشخیصغیرواقعیبودنارزدشواراستو

اجماعیدرروششناسیتخمیننرخارزتعادلیوجودندارد.
4-  Chicago Mercantile Exchange (CME)

5-بهطورکلیزمانیکهیککشورارزپولخودرادربرابرسایرارزها
شناورمیکند،ریسکنرخارزازبخشعمومی)بانکمرکزی(بهبخش
خصوصمنتقلمیشود.درمعرضریسکنرخارزقرارگرفتنبخش
خصوصیمیتوانداثرقابلتوجهیبرفعالیتاینبنگاههاداشتهباشد.
دراینحالتبنگاههابهاستفادهازابزارهایپوششنوساناتنرخارز
رویمیآورند.اینموضوعدرکشورهایدرحالتوسعهازپیچیدگی
بیشتریبرخوداراست.برایمثالممکناستدولتدرشرایطخاصی
بااهدافمتناقضیروبهروشود.درحقیتپولداخلیبیشترازواقع
ارزشگذاریشدهوقدرترقابتصادراتیکشورراکاهشمیدهد،
درحالیکهپولداخلیکمترازواقعارزشگذاریشدهومیتواند

تورمراشعلهورکند.
6-بند»ج«ماده)11(قانونپولیوبانکیکشور)مصوب1351(که
اشعارمیدارد:»بانکمرکزیمسوولتنظیممقرراتمربوطبهمعامالت

ارزیوتعهدیاتضمینپرداختهایارزیکشوراست.«



فصل چهارم

پرونـده ویـژه
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پرونده ویژه اعضاء و کارگزارانتحلیل روندنماى بازارگفت وگو بازار خبر خالصه مقاله گزارش پژوهشىسخن مدیرعامل معرفى بازار

 سجاد حیدرپناه
کارشناسی ارشد اقتصاد 
مالی و کارشناس تحقیق 
و توسعه بازار متشکل ارز 

ایران

  چکیده
با توجه به تصمیم اخیر بانک مرکزی جهت انتشار 
گواهی سپرده یورویی/ارزی، الزم است جایگاه و 
ظرفیت های «بازار متشکل ارز ایران» به عنوان بازوی 
قدرتمند بانک مرکزی جهت اجرای سیاست های بهینه 
ارزی در نظام اقتصادی کشور، در بسترسازی برای 
انتشار و انجام معامالت گواهی های سپرده ارزبنیان 
تبیین و نقش کلیدی آن در این طرح برجسته شود. بازار 
متشکل ارز ایران می تواند بار اجرای این طرح را از دوش 
بانک مرکزی برداشته و برای چالش های آن راهکارهای 
مناسبی ارائه دهد. در طرح پیش رو، ساز و کار انتشار 
و معامله گواهی سپرده یورویی/ارزی در بستر بازار 
متشکل ارزی و با الگوگیری از تجربه اخیر واگذاری سهام 
شرکت های دولتی از طریق صندوق های قابل معامله در 
بورس۱ و در قالب بازار اولیه و ثانوی مطرح شده و مسائل 
و چالش های پیرامون آن مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه در راســتای چارچوب فعلی سیاســت گذاری 1
پولی و به منظــور مدیریت نقدینگی و هدایت تورم 
به ســمت هدف 22 درصدی، بانک مرکزی در حال 
تدوین طرح گواهی سپرده یورویی/ارزی جهت ارائه 
در شــورای پول و اعتبار اســت. بر ایــن مبنا، قرار 
اســت بانک مرکزی در قالب گواهــی یورویی/ارزی 
با ســود مشــخص و با فروش به نرخ بازار، نســبت 
به جمع آوری ریال اقدام کنــد. در این طرح، بانک 
مرکــزی با تکیه بر ذخایر کافی اســکناس یورویی/
ارزی خود متعهد می شــود عین مبلــغ را در زمان 
سررســید به یورو پرداخت کند. این طرح می تواند 
نقدینگی های سرگردان را جمع آوری کند و در عین 
حال، به افرادی که نگران ارزش دارایی خود هستند، 

یک پیشنهاد جذاب ارائه دهد. با توجه به این طرح، 
الزم اســت نقش بازار متشکل ارز ایران در این بازار 

تعیین شود.
در حال حاضر امکان معامله این ابزار برای کارگزاران 
بازار سرمایه بر اساس کد معامالتی بورسی وجود دارد 
و این ابزار به راحتی می تواند در بورس یا فرابورس 
معامله شود؛ اما با توجه به ارزی بودن این ابزار، قاعدتا 
باید خاستگاه آن «بازار متشکل ارز ایران» باشد؛ چراکه 
گواهی سپرده یورویی/ارزی یکی از مهم ترین ابزارهای 
سیاست گذار ارزی جهت ثبات بخشی به حوزه پولی و 
ارزی است و باید کامال در ید اختیار بانک مرکزی باشد 
تا بتواند آن را در راستای سیاست های مدنظر خود مورد 
استفاده قرار دهد و این مهم تنها در بازار متشکل ارز 
ایران به عنوان بازوی قدرتمند بانک مرکزی در حوزه 
نظام ارزی کشور تحقق می یابد. از طرفی با شکل گیری 
معامالت گواهی سپرده یورویی/ارزی در این بازار، فشار 
بر بازار سنتی برای باال رفتن قیمت ارز کاسته می شود و 
با توسعه این ساختار، زمینه برای اضافه شدن بازار نیما 
به سمت بازار متشکل ارز ایران نیز فراهم می شود و در 

ادامه مشتقات ارزی قابلیت طراحی پیدا می کند.
مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی2، 
«فراهم آوردن شرایط الزم به منظور انجام معامالت 
ارزی در بازار متشکل ارز ایران» یکی از موضوعات مهم 
فعالیت شرکت است که در این راستا گواهی سپرده 
ارز بنیان نیز در دایره شمول معامالت ارزی می گنجد.

بی شک از اهداف بنیادین تأسیس و راه اندازی 
بازار متشکل ارز ایران، «ایجاد بازاری کارا، منصفانه 
و شفاف برای معامالت ارزی» و «کمک به ثبات نرخ 
ارز» است که اجرای این طرح منجر به تحقق اهداف 
مذکور می شود و همچنین ابزارها و بازیگران این بازار 
نیز گسترش پیدا می کنند. توسعه و عمق بخشی به 
این بازار به اجرای سیاست های بهینه ارزی توسط 
بانک مرکزی کمک خواهد کرد و ابزاری قدرتمند 
در دست بانک مرکزی خواهد بود. گواهی سپرده 
یورویی/ارزی می تواند شروعی برای نقش و اهمیت 

این بازار در مدیریت ارزی کشور باشد و بازار متشکل 
خود را برای خیزشی به سمت اهداف خود آماده کند. 
با فراهم آمدن این شرایط و بسترهای نهادی-قانونی 
پیش بینی می شود در یک چشم انداز واقعی، بازار 
متشکل ارز ایران در آینده نزدیک به عنوان تنها مرجع 
رسمی تعیین نرخ تعادلی معامالت عمده ارز ایران، 

ایفای نقش کند.

سابقه گواهی سپرده ارزی
پیش تر در سال ۱۳۹6 نیز سیاست گذار پولی، 2

طرحی مشابه را اجرا کرده بود. در آن سال بانک مرکزی 
تصمیم گرفت گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز برای 
مهار فضای ملتهب بازارها منتشر کند. در اواخر سال 
۱۳۹6، بانک مرکزی به مدت 2 هفته گواهی سپرده 
مبتنی بر ارز با سررسیدهای یک ساله و دو ساله منتشر 
کرد. سازوکار گواهی سپرده قبلی به این شکل بود که 
از متقاضی خرید این گواهی، ریال دریافت می شد. اگر 
گواهی براساس دالر بود، نرخ میانگین دالر از زمان 
اعالم تقاضای وی تا یک ماه قبل در سامانه سنا مورد 
بررسی قرار می گرفت و گواهی بر مبنای این نرخ برای 
سپرده گذار صادر می شد. در زمان سررسید نیز نرخ 
میانگین یک هفته قبل از آن در سامانه سنا مبنای 
پرداخت وجه سپرده گذاری می شد. به عبارت دیگر، 
ورودی و خروجی این گواهی، ریالی بود. کارشناسان 
معتقدند همین علت موجب شد گواهی ریالی مبتنی 
بر ارز مورد توجه مردم قرار نگیرد و عمال هدف 
سیاست گذار تأمین نشود. در آن زمان مقرر شده بود 
که نرخ سود یکساله گواهی سپرده ارزی، معادل 4 
درصد و نرخ سود گواهی های دو ساله معادل 4/5 درصد 
باشد. همچنین اگر صاحب سپرده ارزی در زمانی قبل از 
سررسید منصرف می شد و قصد ابطال گواهی را داشت، 
مبلغ آن با نرخ سود ۱۰ درصد کوتاه مدت در شبکه 
بانکی پرداخت می شد و سپرده کامال از حالت ارزی 
خارج می شد. در این طرح منبع تأمین مابه التفاوت 

گواهی سپرده مشخص نبود.

عرضه گواهى سپرده یورویى/ ارزى 
در بازار متشکل ارز ایران
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ابهامات گواهی سپرده یورویی
خصوص 3 در  قبلی  سوابق  به  توجه  با 

سیاست گذاری ها و مقررات ارزی در رابطه با حساب های 
ارزی در داخل کشور و شبکه بانکی و همچنین 
سپرده گیری ریالی نزد بانک ها برای دریافت یا خرید ارز 
در سررسید که در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ اعمال شد، 
عدم موفقیت طرح )برای افتتاح کنندگان حساب ارزی یا 
سپرده گذاران ریالی که قرار بود به ارز وجوه خود را دریافت 
کنند( موجب شد که اعتماد عمومی به حساب های ارزی 
و یا سپرده گذاری ریالی جهت بازدریافت ارز در میان مردم 

و فعاالن اقتصادی کاهش یابد.
اکنون سؤال اساسی این است که بانک مرکزی با چه 
تضامینی می تواند این اعتماد عمومی را بازگرداند؟ 
همچنین، اگر این طرح مورد تصویب شورای پول و 
اعتبار قرار گیرد، چه مواردی باید در آن رعایت شود؟ 
به طور مثال سود این سپرده گذاری چه میزان خواهد 
بود؟ نرخ ریالی این سپرده گذاری بازار آزاد خواهد بود یا 

نرخ های اعالم شده رسمی بانک مرکزی؟
مطلب دیگر چشم انداز وضعیت ارزی کشور در 
سررسید این سپرده گذاری است. بسیار بااهمیت 
است که سپرده گذار با خوش بینی از منابع ارزی 
کشور این اقدام را انجام دهد و شبکه بانکی نیز در 
چارچوب تعهدات ارزی بانک مرکزی و تخصیص ارز 
در سررسیدها اقدام کند. بنابراین ریسک مربوط به 
پرداخت ارز به شبکه بانکی و بانک مرکزی برمی گردد.

موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد و ابعاد 
آن روشن شود، چگونگی جایگزین شدن ارز به جای 
پول ملی در اقتصاد است. این امر ممکن است با قوانین 
پولی و بانکی جاری و صالح دید اقتصاددانان در مورد 
پول رایج کشور مغایرت اصولی داشته باشد و حتی 
با تعمیم این موضوع به سایر بخش های اقتصادی 
به دالریزه شدن اقتصاد منجر شود. سایر شرایط 
این سپرده گذاری نیز باید از ابهام خارج شود. به 
طور مثال در حال حاضر با توجه به مقررات ارزی، 
داشتن اسکناس بیش از ۱۰ هزار یورو تخلف محسوب 
می شود۳. آیا شبکه بانکی و بانک مرکزی در سررسید 
مبادرت به پرداخت اسکناس خواهد کرد یا ارز را به 

خارج از کشور در حساب مشتری حواله خواهد داد؟
در مجموع این طرح به منظور جمع آوری نقدینگی 
موجود تهیه شده است که چنانچه اعتماد عمومی با 
تضامین خاص بانک مرکزی در بازپرداخت و سررسید 
جلب شود در موفقیت طرح مؤثر خواهد بود. عالوه 
بر این، سایر مشخصات کلیدی طرح همچون سقف 

سپرده گیری، نرخ سود سپرده و مدت و نحوه محاسبه 
نرخ یورو که نرخ سنا باشد یا بازار آزاد، در میزان مشارکت 

عمومی و استقبال از آن نقش ویژه ای خواهد داشت.
در این طرح راهکارها و پیشنهادهایی برای چالش ها 
و ابهامات انتشار گواهی سپرده یورویی/ارزی از جانب 

بازار متشکل ارز ایران ارائه شده است.

قالب گواهی سپرده یورویی
طرح جدید بانک مرکزی به نوعی پیش فروش 4

یورو است. به این معنی که افراد متقاضی با پرداخت 
ریال، دارای گواهی ای می شوند که با ارائه آن در زمان 
سررسید، یورو دریافت می کنند. به بیان دقیق تر، 
برخالف تجربه قبلی، متقاضیان دارای یک گواهی 
سپرده ارزی خواهند شد. تفاوت این روش با روش 
مستقیم خرید یورو، در این است که عالوه بر حفظ 
ارزش دارایی متناسب با ارز خارجی، یک نرخ سود نیز 
به آن تعلق می گیرد. ممکن نرخ یورو تا سال بعد رشدی 
نکند یا حتی مقداری نزولی نیز شود، اما با خرید گواهی 
سپرده می توان از سود حداقلی برخوردار شد یا ضرر را 
کمتر کرد. اگر هم روند نرخ افزایشی باشد، خریداران 
گواهی سپرده یورویی-ارزی سود بیشتری نسبت به 

خرید فیزیکی یورو خواهند برد.
اگر مردمی که نگران ارزش دارایی خود در 
شرایط تورمی هستند، از گواهی سپرده ارزی جدید 
استقبال کنند، بخشی از نقدینگی سرگردان از سوی 
سیاست گذار پولی جمع آوری می شود و حداقل کارکرد 
این است که اثر نقدینگی به آینده موکول می شود. با 
این کار، احتماال اثرگذاری پول داغ4 بر بازارهای دارایی 
کمتر خواهد شد. اما با توجه به اینکه قرار است تسویه به 
صورت ارزی و با اسکناس یورو انجام شود، بانک مرکزی 
باید با اتکا به منابع ارزی در دسترس خود، این سیاست 
را پیاده کند. قید مهمی که در این طرح وجود دارد این 

است که تسویه منابع، نیازمند اسکناس یورو است.
در ادامه مدل بهینه اجرای این طرح در بستر بازار 

متشکل ارز ایران تبیین می شود.

مفروضات 5

بانکی و  بانک ها، صرافی های   در حال حاضر 
شرکت های تضامنی صرافی، به عنوان کارگزار به 
فعالیت در این بازار می پردازند و دالر و یورو به صورت 

نقد در این بازار مبادله می شود.
 سررسید گواهی های سپرده حداقل یکسال است.

 گواهی های سپرده دارای نرخ سود جذابی بوده و مورد 
استقبال عامه قرار می گیرند.

 این گواهی سپرده دارای بازار ثانوی است.
 بازار اولیه و ثانوی گواهی سپرده یورویی/ارزی توسط 

بازار متشکل ارز ایران تشکیل می شود.

بازار اولیه
به صورت کلی در بازار اولیه، تجربه اخیر واگذاری 6

سهام شرکت های دولتی با عنوان ETF از طریق بانک ها 
چه به صورت حضوری و چه به صورت غیرحضوری 
می تواند برای گواهی سپرده یورویی/ارزی نیز تکرار 
شود و نقش کارگزاران فعلی )بانک ها، صرافی های 
بانکی و شرکت های تضامنی صرافی( در بازار متشکل 

برجسته شود.

مراحل شکل گیری بازار اولیه 6-1
  مرحله اول:

متقاضیان خرید گواهی سپرده یورویی/ارزی با 
مراجعه حضوری یا غیرحضوری )از طریق بانکداری 
اینترنتی، همراه بانک، سامانه های اختصاصی بانک ها، 
اپلیکیشن ها و کدهای دستوری( به یکی از درگاه های 
کارگزاران بازار متشکل ارز ایران اقدام به پذیره نویسی 
می کنند و عملیات ثبت نام و واریز ریال را انجام می دهند. 
کارگزاری های بازار متشکل عملیات مربوط به واریز پول 
را به صورت حضوری یا غیرحضوری به عهده می گیرند. 

ثبت نام بر اساس محدودیت کدملی انجام می گیرد.
 مرحله دوم:

با یک وقفه زمانی پس از اتمام مرحله اول، بانک 
مرکزی ابزار گواهی سپرده یورویی/ارزی را بر اساس 
میزان مشخص ریالی به هر کدملی تخصیص می دهد. 
گواهی سپرده یورویی/ارزی تخصیص یافته به افراد 
از طریق کارگزاران بازار متشکل ارز ایران به صورت 

الکترونیک قابل دسترسی است.
 مرحله سوم:

منابع کافی و معادل یورویی/ارزی گواهی های 
سپرده نزد خزانه داری بانک مرکزی بلوکه شده و 
به حساب واسط سامانه معامالت بازار متشکل ارز 
ایران واریز می شود و به پشتوانه این ذخایر، کیف 
پول یورویی/ارزی بانک مرکزی نزد بازار متشکل 
ارز ایران شارژ می شود. در این قسمت حتما باید 
یک حسابرس جهت بررسی پشتوانه گواهی های 
سپرده یورویی-ارزی در خزانه داری بانک مرکزی 

ایفای نقش کند.
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 مرحله چهارم:
در بازار اولیه جهت تخصیص گواهی سپرده یورویی/

ارزی به افراد، تقاضا )برای گواهی سپرده یورویی/ارزی 
از سمت کارگزاران بازار متشکل( و عرضه )گواهی 
سپرده یورویی/ارزی از سمت بانک مرکزی( در سامانه 
معامالت بازار متشکل ارز ایران تطبیق و منجر به 

معامله می شود.

بازار ثانوی
به منظور کنترل نقدینگی و جلوگیری از فشار 7

بر قیمت ارز در بازار، با یک وقفه زمانی مشخص 
امکان معامله این اوراق در بازار متشکل معامالت 
ارز ایران فراهم می شود. در بازار ثانوی، هر شخصی 
که قصد فروش گواهی سپرده یورویی/ارزی را دارد، 
می تواند مجددا با مراجعه به درگاه کارگزاری های 
به فروش  اقدام  ارزی  بازار متشکل معامالت 
گواهی سپرده و دریافت ریال خود کند. کارگزاران 
سفارش های خود را در سامانه معامالت بازار متشکل 
معامالت ارز ایران ثبت می کنند و به محض تطبیق 

منجر به معامله می شود.

 در شکل گیری بازار ثانوی 2 سناریو متصور 
است:

سناریوی اول 7-1
در این سناریو که مبتنی بر کارگزار است، سفارش 
در سطح کارگزاری انجام می شود، عامل تسویه با 
مردم کارگزاری است و تسویه با کارگزاری ها نیز با بازار 

متشکل است
 طرف حساب بازار متشکل معامالت ارز ایران، 
کارگزاری است و در حقیقت کارگزار منتفع سفارش 
است؛ یعنی در این حالت بازار متشکل معامالت ارز ایران 

هیچ شناختی از مشتری ندارد
 در این حالت دارایی مشتری باید جایی ثبت شود؛ لذا 
این کار یا باید در شرکت سپرده گذاری مرکزی انجام یا 
جهت ثبت و نگهداری دارایی، یک نهاد مستقل در بانک 

مرکزی ایجاد شود.
 سامانه های الزم برای این سناریو عبارتند از: ثبت نام، 

مدیریت سفارشات.

سناریوی دوم 7-2
در این سناریو که مبتنی بر کارگزار است، سفارش 

در سطح مشتری نهایی انجام می شود، عامل تسویه 
با مردم کارگزاری است و تسویه با کارگزارها نیز توسط 

بازار متشکل انجام می شود.
 کارگزار یک کد برای مشتری تعریف و برای سامانه 
بازار متشکل ارسال می کند؛ یعنی با اینکه سفارش 
را کارگزار در سامانه معامالت بازار متشکل معامالت 
ارز ایران قرار می دهد ولی در حقیقت به نمایندگی از 

مشتری این کار را انجام می دهد.
 در این حالت بازار متشکل باید وظیفه ثبت و نگهداری 
دارایی مشتریان را عهده دار شود؛ لذا نیاز نیست بانک 
مرکزی یک نهاد جداگانه برای ثبت و نگهداری دارایی 
مشتریان ایجاد کند. به دلیل اینکه کارگزاران بازار 
متشکل معامالت ارز ایران به اطالعات هم دسترسی 
ندارند، یک بررسی در سطحی فراتر از کارگزاران نیاز 
است که این نقش را خود بازار متشکل ایفا می کند. بازار 
متشکل بابت ثبت و نگهداری دارایی مشتریان کارمزد 
اخذ می کند. با اتخاذ این حالت باید یک اتاق پایاپای و 

ثبت نام با ساختار مستقل در بازار متشکل ایجاد شود.
 سامانه های الزم برای این سناریو عبارتند از: مدیریت 

سفارشات و سیستم پشتیبانی.
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پاسخ به ابهامات
 با توجه به عدم موفقیت طرح های قبلی در 8

حوزه سپرده های ارزبنیان و کاهش اعتماد عمومی 
مردم به حساب های ارزی یا سپرده گذاری ریالی جهت 
بازدریافت ارز، یکی از ابهامات کلیدِی مطرح در انتشار 
گواهی سپرده یورویی/ارزی، عدم استقبال مردم از این 
طرح است که در این صورت بانک مرکزی در نیل به 
اهداف مدنظر خود از اجرای این طرح موفق نخواهد بود؛ 
لذا بانک مرکزی باید تضامین الزم جهت کسب اعتماد 

عمومی و استقبال عامه مردم ارائه کند.
در سازوکار ارائه شده در این طرح برای انتشار و 
معامله گواهی های سپرده یورویی/ارزی، نکات زیر 

مدنظر است:
1  در مدل ارائه شده در این طرح وجود یک 
حسابرس برای بررسی پشتوانه یورویی/ارزی بانک 
مرکزی پیش بینی شده است که در صورت ایفای 
نقش صحیح و انتشار گزارش های الزم و شفاف جهت 
ارائه به بدنه کارشناسی و عموم مردم منجر به کسب 
اعتماد کارشناسان و فعاالن اقتصادی و عموم مردم 

خواهد شد.

2  با توجه به استقبال اخیر جامعه به سرمایه گذاری در 
بورس، گسترش ادبیات و گفتمان فرهنگ سرمایه گذاری 
در بین مردم و باال رفتن اطالعات عموم در این حوزه، 
اجرای طرح گواهی سپرده یورویی/ارزی در بستر بازار 
متشکل معامالت ارز ایران و با مدل پیشنهادی آن موجب 
کسب اعتماد و اقبال عمومی خواهد شد؛ چرا که مدل 
پیشنهادی در قالب بازار اولیه و ثانویه است و این باعث 

تلقی سابقه خوب ETF ها در ذهن مردم خواهد شد.
3  اگر بانک مرکزی سود جذاب و مناسبی برای این 
سپرده ها ارائه دهد، نگرانی مردم درباره حفظ ارزش 
دارایی و قدرت خرید خود باعث خواهد شد که از این 
گواهی های سپرده استقبال کنند. این سود حداقل باید 
متناسب با نرخ تورم و از طرفی به گونه ای باشد که در 
سطح بازدهی سایر ابزارهای مالی باشد که در رقابت 

بین آنها با شکست مواجه نشود.

توسعه بازار گواهی 
سپرده یورویی/ارزی9

صندوق سرمایه گذاری ارزی 9-1
در راستای توسعه بازار متشکل معامالت ارز ایران 

و همسو با انتشار گواهی سپرده یورویی، وجود یک 
صندوق سرمایه گذاری ارزی می تواند بسیار راهگشا 
باشد. یک نمونه از این صندوق نزد سازمان بورس 
و اوراق بهادار به ثبت رسیده است ولی تا کنون 
عمال فعالیتی نداشته است؛ به نظر می رسد این نوع 
صندوق بیشتر در راستای اهداف بازار متشکل است 
تا سازمان بورس و اوراق بهادار. همچنین این صندوق 
جایگاه بسیار مطلوب و بهینه تری در بازار متشکل 
خواهد داشت و بیشتر راهگشا خواهد بود. توسعه 
نهادهای مالی از جمله صندوق های ارزی در کنار 
سایر ابزار بازار، می تواند منجر به توسعه و کارایی بازار 
متشکل معامالت ارز ایران شود. با ایجاد صندوق های 
ارزی ضمن برطرف کردن نگرانی سرمایه گذاران، 
ناشی از کاهش ارزش پول ملی از انتشار و پمپاژ 
فیزیک ارز به داخل جامعه جلوگیری می شود. این 
منابع در حساب سپرده ارزی نزد بانک ها نگهداری 
می شود و از خروج فیزیک ارز از بازار جلوگیری و به 
ثبات قیمت ارز نیز کمک می کند. این صندوق ها 
با توسعه ابزارهای بازار، می توانند در سایر ابزار نیز 
سرمایه گذاری نمایند و واحدهای صندوق را برای 
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پرونده ویژه اعضاء و کارگزارانتحلیل روندنماى بازارگفت وگو بازار خبر خالصه مقاله گزارش پژوهشىسخن مدیرعامل معرفى بازار

سرمایه گذاران منتشر کنند؛ همین امر موجب 
می شود تا ابزاری جدید و فراگیر برای پوشش 
ریسک حاصل از نوسانات نرخ ارز ایجاد شود و بازار 
نیز با ثبات شود. واحدهای این صندوق نیز می تواند 
از طریق سامانه های خود بازار متشکل مورد معامله 

قرار گیرد.
این صندوق در دارایی های ارزی سرمایه گذاری 
می کند و در دو نوع قابل معامله )ETF( و قابل صدور 
و ابطال با سیاست های مدیریتی فعال یا غیرفعال و با 
موضوع فعالیت سرمایه گذاری در دارایی های مالی 
ارزی مانند: خرید اسناد تعهد پرداخت بانکی، اوراق 
بهادار ارزی و سپرده ها و گواهی سپرده بانکی ارزی 

و... قابل تصور است.
هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوه از 
سرمایه گذاران و اختصاص آنها به سرمایه گذاری در 
دارایی های موضوع فعالیت صندوق به منظور کاهش 
ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های 
ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه گذاران است. با 
توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تالش می شود 
بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران شود. 
امکان بهره مندی از مزایای سرمایه گذاری در ارز 
منتخب از طریق سرمایه گذاری در این صندوق 

برای سرمایه گذاران فراهم می شود. انباشته شدن 
سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به 
سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اول، 
هزینه به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و 
تحلیل اطالعات و گزینش سبد بهینه سرمایه گذاری 
بین همه سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه 
هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد. دوم، صندوق 
به نمایندگی از سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی 
مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود را انجام 
می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای 
انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد. سوم، امکان 
سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم 
شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد.

جمع بندی
بازار متشکل معامالت ارز همه ظرفیت های 10

سامانه ای و مدیریتی در بحث نگهداری، پایاپای و 
تسویه را داراست و می تواند اجرای این طرح را به نحو 
مطلوبی بر عهده گیرد. با اجرای طرح گواهی سپرده 
در این بازار، زمینه اجرای سایر سپرده های ارزبنیان 
نیز فراهم می شود و بازار متشکل معامالت ارز ایران به 
عنوان اولین مواجهه با سطح عمومی جامعه، جایگاه 

خود را به خوبی در بین کارشناسان، فعاالن و مردم 
باز می کند.

اجرای این طرح همچنین باعث گسترش و تعمیق 
بازار متشکل معامالت ارز ایران شده و زمینه ساز 
آمادگی بازار متشکل جهت اجرای سیاست ها و 

ابزارهای ارزی دیگر بانک مرکزی می شود.

پی نوشت ها:
1- ETF (Exchange-traded fund)

2- بند 4 اساسنامه بازار متشکل معامالت ارزی مصوب 
شورای پول و اعتبار در تاریخ ۱۳۹8/۰2/2۹

۳- بانک مرکزی طی یک بخشنامه، سقف نگهداری ارز به 
شکل اسکناس را معادل ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر 
ارزها تعیین کرده است؛ همچنین داشتن مبلغ بیشتر از این 
رقم را تنها با ارائه مستنداتی مجاز دانست. این بخشنامه در 6 
بند و در راستای اجرای تکلیف مقرر در بند «الف» ماده )7( 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و همچنین بند «پ» ماده )5( 
آیین نامه اجرایی مواد )5( و )6( قانون مذکور، «دستورالعمل 
مربوط به تعیین میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل 

کشور»، ابالغ شده است.
4- Hot Money:

)پول داغ به پول سرگردانی می گویند که در پی دریافت 
سود کوتاه مدت باال است و به سرعت از بازاری به بازار دیگر 

انتقال پیدا می کند.(

سناریوى اول
کارگزارمحور

سناریوى دوم
مشترى محور
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گزارش پژوهشی اعضاء و کارگزارانتحلیل روندنمای بازارگفت وگو بازار خبر پرونده ویژهخالصه مقاله معرفی بازارسخن مدیرعامل

  محمد قزلباش  
  دانشجوی دکترای مهندسی مالی و 

کارشناس تحقیق و توسعه 
بازار متشکل ارز ایران

  مقدمه
یکی از مهم ترین وظایف نهادهای ناظر در بازار دارایی های مالی کنترل نوسان ها و 
تالطمات بازار است که این امر با استفاده از ابزارها و قوانین مختلف انجام می گیرد. 
در فرآیند تصمیم گیری برای راه اندازی ابزارها باید آثار و ابعاد آنها را مورد بررسی قرار 
داده و مزایا و معایب کاربرد آنها را سنجید. در مجموع، به تمام این ابزارها و قوانین 
در اصطالح متوقف کننده های خودکار می گویند. این ابزارها، قوانین و محدودیت ها 
تالش می کنند ضمن ایجاد پایداری در سطح بازارهای مالی، از نوسانات بیش از حد 
قیمتی و ایجاد ضررهای هنگفت برای بازیگران بازار جلوگیری کنند. بارزترین نمونه 
این محدودیت ها دامنه نوسان قیمتی است که نوعی متوقف کننده خودکار است که 
در بازارهای معامالت آتی و برخی از بورس های اوراق بهادار استفاده می شود. از دالیل 
اصلی وجود این محدودیت می توان به جلوگیری از نوسانات بیش از دامنه قیمت، 
جلوگیری از دستکاری قیمتی و جلوگیری از بروز بحران های مالی اشاره کرد.  به طور 
کلی محققان همواره بر سر اعمال محدودیت دامنه نوسان، کارایی و میزان بهینه آن با 
یکدیگر اختالف نظر دارند. طرفداران اعمال دامنه نوسان معتقدند اگرچه اعمال این 
محدودیت موجب ایجاد اخالل و تأخیر در فرآیند کشف قیمت می شود اما از نوسانات 
شدید و بیش واکنشی جلوگیری می کند. عده ای دیگر بر خالف این نظر معتقدند که 
اعمال محدودیت دامنه نوسان تنها باعث می شود نوسانات قیمت به روز بعد منتقل شده 
و بیش واکنشی تشدید شود. سؤال اصلی در مورد محدودیت دامنه نوسان این است که 
با فرض پذیرش ضرورت اعمال دامنه نوسان در بازار دارایی های مالی در حال توسعه، 
آیا این محدودیت باید در همه بازارهای دارایی های مالی اعمال شود؟ مساله بعدی 
اینکه ساختار، مؤلفه ها و ویژگی های یک بازار چگونه می تواند ضرورت اعمال محدودیت 
دامنه نوسان را تحت تأثیر قرار دهد؟ در پاسخ به این دو مساله، پژوهش حاضر به  بررسی 
ضرورت وجود یا حذف دامنه نوسان و حجم مبنا در بازار متشکل ارز ایران می پردازد. 
در گام اول مساله پژوهش تبیین شده و چارچوب نظری مورد بررسی قرار می گیرد. در 
گام بعدی مزایا و معایب استفاده از این محدودیت ها در بازار دارایی های مالی بررسی 
شده و در نهایت پس از بررسی اثر ساختار و ویژگی های بازار متشکل ارزی، نظر تحلیلی 

این پژوهش حول وجود یا حذف دامنه نوسان قیمتی ارائه می شود.

  بیان مساله و چارچوب نظری
الزمه کارایی یک بازار وجود رقابت آزادانه است که در آن تقابل عرضه و تقاضا منجر 

به کشف قیمت هرچه نزدیک تر به ارزش واقعی یک دارایی می شود؛ در نتیجه کاهش 
محدودیت ها و حذف قوانین محدودکننده الزمه افزایش کارایی بازار دارایی های 
مالی است. با این وجود، در برخی بازارها سیاست گذاران بازار برای حفاظت از منافع 
سرمایه گذاران در برابر نوسان های شدید قیمتی قوانین و محدودیت های مختلفی را 
وضع می کنند. یکی از محدودیت ها، استفاده از متوقف کننده های خودکار1 به عنوان 
مکانیسمی برای تثبیت روند تعادلی بازار است. متوقف کننده های خودکار، مکانیسم های 
اساسی هستند که به منظور تحدید نوسانات بازار و جلوگیری از رفتار شتاب زده فعاالن 
بازار که ممکن است به ورشکستگی بازار منجر شود، اعمال می شوند. دو نوع متداول 

متوقف کننده های خودکار، »توقف معامالت« و »دامنه نوسان قیمت« است.
 

  توقف معامالت
به طور خالصه می توان گفت توقف معامالت، مکانیسم از پیش تعیین شده ای است 
که در صورت نوسان بیش از دامنه بازار به طور خودکار یا براساس صالحدید مسووالن 
بازار جریان معامالت بازار را متوقف می کنند. پایه گذار مکانیسم توقف معامالت، 
اعضای کمیسیون برادی2 بودند. آنان اعتقاد داشتند که توقف معامالت، نوسانات 
شدید بازار را کاهش می دهد و در صورت عدم به کارگیری آن، ریزساختارهای بازار 
آسیب می بیند. طی دو دهه اخیر، توقف معامالت سهام به رویه ای رایج در بسیاری 
از بازارهای سهام بین المللی تبدیل شده است. در بورس های اوراق بهادار بازارهای 
توسعه یافته، بیشتر از توقف معامالت استفاده می شود. برای مثال در بورس اوراق بهادار 
نیویورک، روزانه به  طور متوسط نماد چهار سهم عادی متوقف می شود. هدف اساسی از 
توقف معامالت این است که فرصت الزم به سرمایه گذاران جهت عکس العمل نسبت به 
اطالعات جدید داده شود تا از طریق سفارشاتی که پس از تجزیه و تحلیل اخبار جدید 

وارد سیستم می شود، قیمت یک دارایی به سطوح تعادلی جدیدی برسد.

  حد نوسان قیمت
حد نوسان قیمت یک دارایی، حداکثر یا حداقل تغییر قیمت مجاز آن دارایی در یک 
روز است، به  طوری  که انجام معامله در خارج از دامنه تعیین شده در هر روز غیرممکن 
باشد. دامنه نوسان قیمتی، پایین ترین تا باالترین قیمتی است که در آن دامنه طی 
یک یا چند جلسه رسمی معامالتی، قیمت یک دارایی می تواند نوسان داشته باشد.3 
حد نوسان قیمت، دو ویژگی دارد که باعث کنترل نوسانات قیمتی می شود که عبارتند 
از: ایجاد محدودیت قانونی در تغییر قیمت یک دارایی و ایجاد فرصت زمانی برای 
ارزیابی مجدد و منطقی ارزش ذاتی دارایی که تمایل به خرید یا فروش آن وجود دارد. 
ظاهرا حد نوسانی که از سقوط قیمت ها جلوگیری می کند مانع از نوسان های شدید 
قیمت می شود و دوره زمانی را برای بازنگری و ارزیابی مجدد فراهم می کند. تأثیر 
این ویژگی ها در مواقعی که بازار دچار آشفتگی شده کامال مشهود است. در شرایط 

ضرورت وجود یا حذف دامنه نوسان 
و حجم مبنا در بازار متشکل ارز ایران
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آشفتگی بازار معموال سرمایه گذاران تحت تأثیر جو روانی بازار قرار گرفته و تصمیمات 
عجوالنه و غیر عقالنی اتخاذ می کنند و عکس العمل بیش از حد نشان می دهند. اتخاذ 
این تصمیمات عجوالنه میان سرمایه گذاران انفرادی بیشتر بوده و احتمال زیان این 

دسته از سرمایه گذاران در زمان آشفتگی بازار بسیار باال است.
دامنه نوسان قیمت اولین بار، در اوایل قرن هجده، در معامالت قرارداد آتی برنج در 
بورس دجیمای4 ژاپن و برای جلوگیری از نوسانات قیمت به کار گرفته شد. استفاده 
از دامنه نوسان در بازارهای نوظهور عمومیت بیشتری دارد. حجم مبنا، حداقل تعداد 
سهام یک شرکت است که باید در طول روز معامله شود تا قیمت پایانی آن سهم بتواند 
بر اساس سقف دامنه نوسان، افزایش یا کاهش یابد. بنابراین در صورتی  که تعداد سهام 
معامله شده یک شرکت در طول روز، کمتر از حجم مبنا باشد به همان نسبت درصد 
نوسان قیمت آن سهم نیز کاهش خواهد یافت. هدف از تعیین حجم مبنا این است که 
سرمایه گذاران اطمینان داشته باشند نوسانات قیمت سهام، در نتیجه خرید و فروش 
تعداد مشخص و قابل توجهی از سهام صورت گرفته است؛ چون در غیر این صورت، 
معامله حتی چند عدد سهم یک شرکت، می تواند قیمت سهام این شرکت را تحت 

تأثیر قرار دهد و باعث ایجاد حباب قیمت های غیرواقعی و کاذب شود.

  کارکرد متوقف کننده های خودکار
  ایجاد وقفه زمانی؛ متوقف کننده های خودکار با ایجاد وقفه های زمانی، امکان 
بازاریابی شرایط و اخبار جدید را فراهم کرده و منجر به کاهش رفتارهای غیرمنطقی 

و تصمیمات عجوالنه سرمایه گذاران می شوند.
  از بین بردن توهم نقدینگی5؛ متوقف کننده های خودکار از طریق شکل دهی به این 
واقعیت اقتصادی که بازارها ظرفیت محدودی برای جذب حجم زیادی از پول دارند، 
توهم نقدینگی را از بین می برند. به این ترتیب برای مثال برخی از فعاالن بازار سرمایه 

که سیاست جسورانه دارند درمی یابند که فروش حجم زیادی از سهام در مدت زمان 
کوتاه بسیار دشوار خواهد بود.

  تفاوت حد نوسان قیمت و توقف معامالت
گرچه هم توقف معامالت و هم حد نوسان قیمت، جزو متوقف کننده های خودکار 

محسوب می شوند، اما از چند جهت با هم تفاوت دارند:
  نخست اینکه بنا به تعریف، توقف معامالت بیانگر جلوگیری از انجام معامله یک 
دارایی در یک زمان مشخص است، در حالی که حد نوسان قیمت، محدودیتی است 
که نوسان های روزانه قیمت یک دارایی را در محدوده ای که از قبل مشخص شده، 

محصور می کند.
  توقف معامالت در یک محدوده زمانی و به  صورت مقطعی عمل می کند و پس از 
اینکه توقف معامله یک سهم پایان می یابد قیمت سهام صرفا به  وسیله بازار تعیین 
می شود، اما در روش حد نوسان، قیمت انجام معامالت با شرط نوسان در محدوده از 
پیش تعیین شده امکان پذیر است و به معامله گران اجازه داده می شود تا معامالت در 
آن محدوده ادامه داشته باشد، اما توقف معامالت حق معامله را از معامله گران می گیرد.

  توقف معامالت در شرایط خاصی اجرا می شود و تشخیص این شرایط نیز در اغلب 
موارد بر عهده مسووالن بورس است و به  طور خودکار یا طبق انتظار اعمال نمی شود؛ 
یعنی استفاده از این ابزار در اختیار مقامات مسوول بورس گذاشته می شود تا در 
شرایط خاص اعمال شود، اما استفاده از حد مجاز نوسان قیمت به  صورت خودکار و 

شرطی انجام می شود.

  متوقف کننده های خودکار در سایر بورس های دنیا
مقررات توقف احتیاطی و توقف خودکار معامالت در بورس های گوناگون متفاوت 

جدول شماره 1: متوقف کننده های خودکار در بورس های مختلف جهان

توقف بورسردیف
خودکار

محدوده 
توضیحاتقیمت

1NYSE, NASDAQتوقف خودکار روی تمام بازار و بلهبله
محدوده قیمت روی سهم خاص

محدوده قیمت روی سهم خاصبلهخیرشانگهای و شنزن2

توقف خودکار روی تمام بازار و بلهبلهتوکیو3
محدوده قیمت روی سهم خاص

توقف خودکار روی سهام خاصخیربلهلندن4

5NYSE Euronextتوقف خودکار روی سهام خاصخیربله

توقف خودکار روی تمام بازار و بلهبلهتورنتو6
محدوده قیمت روی سهم خاص

توقف خودکار روی سهام خاصخیربلهآلمان7

توقف خودکار روی تمام بازار و بلهبلههنگ کنگ8
محدوده قیمت روی سهم خاص

توقف خودکار روی تمام بازار و بلهبلهکره جنوبی9
محدوده قیمت روی سهم خاص

توقف خودکار روی تمام بازارخیربلههند10

محدوده قیمت روی سهم خاصبلهخیرزوریخ11

بورس و فرابورس 12
محدوده قیمت روی سهم خاصبلهخیرایران

جدول شماره 2: سازوکار اعمال محدوده قیمتی در بورس آمریکا

قیمت اوراق بهادار 
درصد محدوده قیمتدوره زمانی)دالر(

قیمت مرجع < 3
ساعت بازار غیر از زمان 

بازگشایی و پایانی 
)9:45 الی 15:35(

5 درصد )سطح 1(*
10 درصد )سطح 2(

3≤ قیمت مرجع ≤.75
ساعت بازار غیر از زمان 

بازگشایی و پایانی 
)9:45 الی 15:35(

20 درصد

.75≤ قیمت مرجع
ساعت بازار غیر از زمان 

بازگشایی و پایانی 
)9:45 الی 15:35(

کمتر از.15 دالر

قیمت مرجع < 3
در زمان بازگشایی یا پایانی 
بازار )9:30 الی 9:45( و 

)15:35 الی 16:00(

10 درصد و 20 درصد، 
محدوده در این دوره دو 

برابر می شود.

3≤ قیمت مرجع ≤.75
در زمان بازگشایی یا پایانی 
بازار )9:30 الی 9:45( و 

)15:35 الی 16:00(

40 درصد، محدوده در این 
دوره دو برابر می شود.

.75≤ قیمت مرجع
در زمان بازگشایی یا پایانی 
بازار )9:30 الی 9:45( و 

)15:35 الی 16:00(

کمتر از.3 دالر یا 150 
درصد )فقط دامنه باال(، 
محدوده در این دوره دو 

برابر می شود.
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است. این ابزارها به دو دسته تقسیم می شوند:
  محدوده قیمت که معامالت متوقف نمی شود، اما تنها باید در دامنه بین محدوده 

پائین و باال انجام شوند؛
  توقف معامالت که معامالت پیوسته برای یک دوره زمانی متوقف می شوند. 

بسته به اینکه توقف روی نماد خاص یا کل بازار باشد، مقررات توقف در بورس ها 
متفاوت است. در جدول زیر خالصه ای از راهکارهای توقف نماد در بورس های مختلف 
جهت مقایسه بیان شده است. در ادامه به کارکرد این سازوکارها در برخی از بورس ها 

اشاره خواهد شد.

1  آمریکا
در کشورهای پیشرفته، مقررات شفاف و واضحی برای محدودیت قیمت و مدت 
زمان توقف معامالت وجود دارد. برای مثال سازوکار محدوده باال و محدوده پایین 

بورس های سهام آمریکا در ادامه توضیح داده می شود.
در ماه مه سال 2012، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا سازوکار »محدوده 
باال و محدوده پائین« را به  منظور کاهش نوسان بازار تصویب کرد. این سازوکار از 
معامالت سهام پذیرفته شده ای که تغییر قیمت آنها به  صورت ناگهانی و بزرگ است، 
جلوگیری می کند. به  عبارت دیگر، این روش از معامالت سهمی که قیمت آن از یک 
محدوده قیمتی مشخص عبور کند، جلوگیری می کند. این محدوده قیمت به  صورت 
درصدی باالتر یا پائین تر از میانگین قیمت سهم در پنج دقیقه قبل )قیمت مرجع( 
است. محدوده های قیمت بسته به قیمت سهم، 5 درصد، 10 درصد و 20 درصد است. 
محدوده قیمت در طول دوره بازگشایی و پایانی روزهای معامالتی دو برابر می شود. 
اگر قیمت سهم ظرف 15 ثانیه به  صورت عادی به محدوده قیمت بازنگردد، معامالت 
آن سهم به مدت پنج دقیقه متوقف خواهد شد. در جدول زیر جزئیات این ساز و کار 
به صورت خالصه آمده است. الزم به ذکر است که محدوده قیمت بر اساس ساعت روز 

معامالتی و قیمت آن تغییر می کند.

 Russell1000 و S&P500 سطح 1 شامل تمام اوراق پذیرفته شده و مشمول در
و سطح 2 سایر اوراق بهادار پذیرفته شده است. این محدوده قیمت شامل گواهی ها و 
حق تقدم ها نمی شود. قیمت مرجع نیز میانگین حسابی قیمت های معامالتی در پنج 
دقیقه گذشته است. اگر معامله ای در پنج دقیقه قبل انجام نگرفته باشد، قیمت مرجع 
قبل بدون تغییر باقی می ماند. قیمت مرجع تنها در صورتی به روز می شود که قیمت 

مرجع جدید یک درصد کمتر یا بیشتر از قیمت مرجع فعلی باشد.
یکی دیگر از متوقف کننده های خودکار در بورس آمریکا تعلیق معامالت است. 
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا طبق قوانین اجازه دارد معامالت هر سهم را تا 
10 روزکاری تعلیق کند. این تعلیق زمانی صورت می گیرد که این کمیسیون معتقد 
باشد سرمایه گذاری عموم در آن سهم، مخاطره آمیز است. عامل های مختلفی در این 
تصمیم گیری مؤثر هستند که مهم ترین آن زمانی است که شرکت پذیرفته شده در 
بورس، نتواند گزارش های موردنیاز کمیسیون را فراهم کند یا در اطالعات ارائه شده 
شفافیت وجود نداشته باشد. عامل دیگر، فعالیت های معامالتی در بازار سهام است. در 
این رابطه کمیسیون بورس و اوراق بهادار بررسی می کند که چه کسی به  صورت فعاالنه 
معامله می کند یا احتمال دستکاری قیمت وجود داشته است. طبق بند 1240.122-1 
قانون فدرال، شرکت بورس اوراق بهادار می تواند طبق مقررات خود، معامالت یک 
شرکت پذیرفته شده وابسته به خود را معلق کند. بورس باید بالفاصله کمیسیون بورس 
و اوراق بهادار را در جریان این تعلیق قرار دهد. این تعلیق تا زمانی که برای کمیسیون 
بورس و اوراق بهادار مشخص شود که فعالیت های فعلی شرکت دقیقا منطبق با قوانین 
و مقررات افشا است، ادامه پیدا می کند و در طی این مدت، شرکت بورس موظف است 

بی درنگ اطالعات و اخبار شرکت را به اطالع کمیسیون بورس و اوراق بهادار برساند.
بعد از اتمام دوره 10 روزه، کمیسیون بورس و اوراق بهادار به  صورت عمومی در مورد 
وضعیت شرکت اظهارنظر نمی کند؛ زیرا ممکن است شرکت مشکالت حقوقی جدی 
داشته باشد. برای مثال، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ممکن است تحقیقاتی در 
این زمینه که شرکت، سرمایه گذاران را اغوا کرده باشد انجام دهد. عموم مردم از روند 
تحقیقات نباید مطلع باشند تا زمانی که کمیسیون به صورت عمومی اطالع رسانی 
کند. در پاسخ به این سؤال که چرا کمیسیون، معامالت را تعلیق می کند در حالی که 
می داند به سهامداران فعلی آن آسیب وارد می شود باید بیان کرد با وجود آنکه معموال 
تعلیق معامالت باعث کاهش معنی دار قیمت سهم می شود، سازمان زمانی که معتقد 
باشد کمبود یا نادرستی اطالعات باعث تصمیم گیری نادرست در سرمایه گذاری 
می شود، معامالت یک نماد را به حالت تعلیق در می آورد. تعلیق معامالت از گرفتار 
شدن سرمایه گذاران در دام اطالعات نادرست جلوگیری می کند. زمانی که شرکت 
پذیرفته شده، اطالعات اشتباه ارسال کند یا اطالعات مورد نیاز را به موقع ارائه ندهد، 
سهم همچنان در حالت تعلیق باقی می ماند و سهامدارانی که تمایل به دریافت 
وجه سرمایه گذاری شده در شرکت داشته باشند، باید از راه های حقوقی وارد شوند 
و کمیسیون بورس و اوراق بهادار نمی تواند در نقش وکیل سهامداران عمل کند و در 

جدول شماره 3: روش محاسبه قیمت مرجع
قیمت های مرجعزمان های محاسبه شده محدوده قیمتزمان

9:30 الی 9:35
 قیمت ابتدا )بازگشایی( و در حالتی که در پیش گشایش بازار حجمی تبادل نشود، اولین قیمت مرجع

قیمت پایانی روز معامالتی قبل است

پنج دقیقه اول معامالت بعد از قیمت 
اولین قیمت مرجع میانگین حسابی قیمت های معامالتی در پنج دقیقه گذشته خواهد بودبازگشایی

9:35 الی 
16:00

 اگر در پنج دقیقه گذشته معامله انجام 
قیمت مرجع به صورت پیوسته به روز خواهد شدشده باشد

 اگر در پنج دقیقه گذشته معامله انجام 
قیمت مرجع آخرین قیمت مرجع خواهد ماندنشده باشد

بازگشایی 
پس از توقف 

معامالتی

قیمت مرجع برابر قیمت بازگشایی بعد از زمان توقف استاگر بازگشایی در مدت ده دقیقه صورت گیرد

قیمت مرجع برابر با قیمت مرجع قبل از توقف نماد خواهد بوداگر بازگشایی بعد از ده دقیقه صورت گیرد
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این شرایط سهامداران باید تمام موارد حقوقی را خود یا با همکاری مشاوران حقوقی 
پیگیری کنند.

2  هنگ کنگ
تحت مقررات بورس اوراق بهادار هنگ کنگ، شرکت های پذیرفته شده ملزم به 

انتشار اطالعیه در سه زمان از پیش تعیین شده هستند که عبارتند از:
  6 تا 8:30 صبح

  12 تا 12:30 ظهر
  16:15 تا 23 شب

شرکت ها نمی توانند در ساعات معامالت اطالعیه منتشر کنند. اگر شرکتی قادر به 
ارائه اطالعات نشود، نماد آن شرکت تعلیق شده و تا زمان انتشار اطالعیه بسته باقی 
می ماند و در روز کاری بعد از افشای اطالعات نماد باز خواهد شد. زمانی که در بازار 
تغییرات معناداری رخ دهد، شرکت بورس بر اساس قانون توقف معامله، به شرکت 
اجاره می دهد در ساعات معامالت اطالعیه منتشر کند. توقف معامله نباید کمتر از 30 
دقیقه و بیشتر از دو روز کاری باشد. بر همین اساس، یک نماد حداقل بعد از 30 دقیقه 
بازگشایی خواهد شد. طبق دستورالعمل معامالت هنگ کنگ، درخواست های توقف 
یا تعلیق معامالت می تواند از طرف شرکت پذیرفته شده در بورس و یا نهاد سازمان 
بورس انجام شود. برای مثال طبق یک گزارش منتشرشده توسط بورس هنگ کنگ 
در سال 2004، تعداد نمادهایی که تعلیق شده اند، 428 مورد بوده است که 423 مورد 
آن به  درخواست شرکت پذیرفته شده در بورس، 3 مورد توسط شرکت بورس و 2 مورد 

توسط کمیسیون اوراق بهادار و آتی بوده است.
طبق مقررات بورس هنگ کنگ، شرکت بورس در خط مقدم نظارت بر شرکت های 
پذیرفته شده در بورس قرار دارد و تعهد دارد بازاری منصفانه، کارا و منظم برای معامالت 
اوراق بهادار فراهم کند. بدین منظور یا به منظور حمایت از سرمایه گذاران ممکن است 
معامالت را متوقف یا به حالت تعلیق درآورد. توقف معامالت بستر مناسب برای معامالت 
منصفانه را فراهم کرده و باعث می شود اطالعات در بازار به صورت متقارن و یکدست 
پخش شود. شرکت بورس تغییرات قیمت و حجم معامالت اوراق بهادار و اخبار و 
شایعات منتشره در بازار را به منظور جلوگیری از انباشت و استفاده برخی از معامله گران 

از اطالعات نهانی به صورت مستمر دنبال می کند. این اقدام بسیار مهم بوده و به منظور 
پاسخگویی به شکایات سرمایه گذاران صورت می گیرد. قانون توقف خودکار معامالت در 
 ،CSI300 بورس هنک کنگ، در سال 2015 منتشر شد که طبق آن، زمانی که شاخص
5 درصد بیشتر یا کمتر از مقدار آن در روز کاری قبل شود، معامالت سهام 15 دقیقه 
به حالت تعلیق در خواهد آمد. پس از 15 دقیقه وقفه، حراج به  صورت ناپیوسته انجام 
خواهد شد و سفارشات قبلی مجددا فعال خواهند شد و سرمایه گذاران می توانند در 
طول این وقفه، سفارش های جدید ثبت کنند یا سفارش های قبل را اصالح کنند. اگر 
شاخص CSI300، 7 درصد نسبت به روز کاری قبل تغییر کند، معامالت سهام در 
ساعات باقی مانده روز متوقف شده و در روز کاری بعد فعال خواهد شد. در این سازوکار، 
آخرین قیمت معامالت در 5 دقیقه اخیر )این زمان می تواند به تشخیص شرکت بورس 

تغییر کند(، قیمت مرجع است که هر یک دقیقه به  صورت خودکار به روز می شود.

بورس هنگ کنگ سازوکاری با عنوان »ساز و کار کنترل تالطم«6 در آگوست 2016 
معرفی کرده است که تشابه زیادی با سازوکار محدوده باال و پائین قیمت بورس های 

آمریکا دارد. این سازوکار در تمام ساعات بازار به جز موارد زیر فعال است:
  دقیقه ابتدایی جلسه معامالتی صبح

  20 دقیقه آخر جلسه معامالتی صبح قبل از کریسمس سال جدید
  15 دقیقه ابتدایی و 20 دقیقه انتهایی جلسه معامالتی ظهر

  زمان هایی که شرکت بورس از قبل تعیین کند
محدوده قیمت باال، قیمتی است که 10 درصد )یا درصدی که در بورس تعیین 
می شود( بیشتر از قیمت مرجِع سازوکاِر کنترل تالطم باشد و محدوده قیمت 
پائین، قیمتی است که 10 درصد )یا درصدی که در بورس تعیین می شود( کمتر 
از قیمت مرجِع سازوکارِ کنترل تالطم باشد. در طول دوره ای که این سازوکار فعال 
است، زمانی که قیمت معامالت به محدوده قیمتی باال و پائین برسد، معامالت 
نماد متوقف می شود. طول زمان توقف می تواند از 5 دقیقه تا تمام طول روز باشد. 
اگر توقف در ساعات معامالتی صبح باشد، می تواند تا جلسه ظهر یا کل روز ادامه 

داشته باشد.

جدول شماره 4: روش محاسبه قیمت مرجع در بورس هنگ کنگ
قیمت های مرجعزمان

جلسه معامالتی صبح
اگر معامله ای انجام نگرفته باشد، قیمت مرجع برابر قیمت قبل از بازگشایی خواهد بود

اگر قیمت بازگشایی وجود نداشته باشد، اولین قیمت معامله در جلسه معامالتی صبح در نظر گرفته خواهد شد

اگر قیمت بازگشایی وجود نداشته باشد، اولین قیمت معامله در جلسه معامالتی ظهر در نظر گرفته خواهد شدجلسه معامالتی ظهر

جدول شماره 5: سازوکار وقفه خودکار بازار سهام هند
زمان شروع حراج ناپیوسته بعد از وقفه بازارمدت زمان وقفه بازارزمانمحدوده فعال شدن

% 10

15 دقیقه45 دقیقهقبل از 1:00 ظهر

15 دقیقه15 دقیقهبین ساعت 1:00 تا 2:30 ظهر

-بدون وقفهبعد از 2:30 ظهر

% 15

15 دقیقه1 ساعت و 45 دقیقهقبل از 1:00 ظهر

15 دقیقه45 دقیقهبین ساعت 1:00 تا 2:00 ظهر

-کل زمان باقی مانده روزبعد از 2:00 ظهر

-کل زمان باقی مانده روزدر هر زمان در طول ساعت بازار20 %
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گزارش پژوهشی اعضاء و کارگزارانتحلیل روندنمای بازارگفت وگو بازار خبر پرونده ویژهخالصه مقاله معرفی بازارسخن مدیرعامل

3  بورس سهام هند
بورس هند وقفه خودکار مبتنی بر شاخص روی تمام بازار را از سال 2002 اجرا 
کرده است که با توجه به تغییرات شاخص، در سه مرحله به کار برده می شود. 
بورس محدوده توقف خودکار شاخص را برای هر سه سطح 10 درصد، 15 
 درصد و 20 درصد براساس مقدار شاخص در روز قبل به  صورت روزانه محاسبه 

می کند.

همان طور که بیان شد، در بورس های مختلف دنیا از سازوکار توقف معامالت یک 
سهم خاص یا کلیت بازار در مواجه با تغییرات باالی قیمتی استفاده می شود. در بورس 
تهران، دایره استفاده از متوقف کننده های خودکار گسترده تر است. در بازار سهام 
ایران از متوقف کننده هایی مانند توقف نماد، توقف فعالیت کل بازار، تعلیق نماد، 
دامنه نوسان قیمتی و حجم مبنا استفاده می شود که در ادامه مختصرا به هر کدام 

اشاره خواهد شد.

  توقف نماد
 طبق فصل پنجم دستورالعمل نحوه انجام معامالت در بورس تهران و فرابورس 

ایران )مفاد 15 تا 19(، توقف نماد به دو صورت از پیش تعیین شده و صالحدیدی 
می تواند انجام گیرد. در روش از پیش تعیین شده، در مواردی مانند برگزاری 
مجمع عادی و فوق العاده، قبل از جلسات هیات مدیره به  منظور تغییر در سرمایه 
شرکت یا تغییر در اطالعات بااهمیت )مانند تغییر 20 درصدی در پیش بینی های 
سود شرکت( این توقف اتفاق می افتد. توقف نماد در مواردی نیز مانند نوسان 
غیرمعمول در قیمت پیشنهادی یا معامالتی اوراق بهادار و ظن به استفاده از 
 اطالعات نهانی یا دستکاری قیمت با صالحدید ناظر بازار تا پایان روز کاری بعد 

صورت می گیرد.

  توقف فعالیت کل بازار
 براساس ماده 32 قانون بازار سرمایه ایران، سازمان بورس با تشخیص شرایط 
اضطراری می تواند تمام یا هرکدام از بورس ها را تا سه روز کاری تعطیل یا معامالت 
آنها را متوقف کند. در صورتی که شرایط اضطراری ادامه داشته باشد، افزایش 
تعداد روزهای تعطیلی باید به تأیید شورای عالی بورس برسد. در مردادماه سال 
 1387، بورس به  دلیل برگزاری کنفرانس وزیران جنبش عدم تعهد به مدت سه روز 

تعطیل شد.

جدول شماره 6: سازوکارهای کنترلی معامالت در بازار سرمایه ایران
ارجاع قانونیمدت زمان رفع محدودیتمرجع تصمیم گیرمحتواموضوع

توقف نماد 
از پیش 

تعیین شده

قبل از مجامع معمول شرکت

شرکت بورس
1 روز کاری قبل و حداکثر 2 روز 

کاری بعد از برگزاری مجمع
ماده 1، 15 و 20 دستورالعمل 
اجرایی نحوه انجام معامالت در 

بورس
قبل از جلسات هیات مدیره در مورد تغییر سرمایه شرکت

-تغییر در اطالعات بااهمیت

توقف نماد 
صالحدیدی

ماده 6 آیین نامه معامالت در شرکت 1 جلسه معامالتیشرکت بورسنوسان غیرعادی در قیمت پیشنهادی یا معامالتی اوراق بهادار
بورس

سازمان بورسظن به استفاده از اطالعات نهانی یا دستکاری قیمت
شرکت بورس

اولین جلسه معامالتی پس از 
افشای اطالعات با اهمیت

ماده 18، 20 و 21 دستورالعمل 
اجرایی نحوه انجام معامالت در 

بورس

توقف کل بازار

 شرایط اضطراری مانند سیل، زلزله، آتش سوزی و شرایط بد 
آب و هوایی

حداکثر 3 روز کاری، تداوم با سازمان بورس
تصویب شورای عالی بورس

ماده 32 قانون بازار اوراق بهادار، 
ماده 4 دستورالعمل اجرایی شرایط 

اضطراری
نقص اساسی در زیرساخت های سخت افزاری یا نرم افزاری 

سامانه های معامالتی

کاهش یا افزایش بازار در یک روز کاری به میزان 5 درصد و بیشتر

تعلیق نماد

اظهارنظر مردود یا عدم اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به 
-صورت های مالی ناشر

پس از رفع مشکالت مانند 
افشای اطالعات با اهمیت و 

به تشخیص شرکت و سازمان 
بورس

ماده 1، 17، 38 و 39 دستورالعمل 
اجرایی نحوه انجام معامالت در 

بورس

تعلیق پذیرش شرکت که به معنای توقف موقت معامالت اوراق 
-بهادار پذیرفته شده ناشر در بورس است

شرکت بورسنقض قوانین پذیرش و افشای اطالعات
سازمان بورس

شرکت بورسعدم رعایت اصول راهبری شرکتی
سازمان بورس

در شرایط وجود ابهام اساسی نسبت به شفافیت اطالعات ناشر یا 
سازمان بورسحسب اطالع ناشر مبنی بر وجود اطالعات بااهمیت

دامنه نوسان 
قیمتی

تغییر 5 درصدی قیمت سهام پذیرفته شده در بورس تهران و 
فرابورس ایران

شرکت بورس
شرکت فرابورس

محدودیت نوسان قیمتی تا 
پایان جلسه معامالتی ادامه 

داشته و در روز معامالتی بعد 
نیز به همین نسبت اعمال 

خواهد شد.

ماده 14 دستورالعمل اجرایی نحوه 
انجام معامالت در بورس تغییر 1، 2 و 3 درصدی قیمتی برای سهام بازار پایه فرابورس ایران

تغییر 10 درصدی قیمت برای حق تقدم سهام پذیرفته شده در 
بورس تهران و فرابورس ایران
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  تعلیق نماد
جلوگیری از انجام معامله یک ورقه بهادار تا رفع دالیل تعلیق است. مفاد 17، 38 و 
39 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت در بورس دالیل تعلیق را یکی از موارد 

زیر می داند:
  اظهارنظر مردود یا عدم اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به صورت های 

مالی ناشر
  تعلیق پذیرش شرکت که به معنای توقف موقت معامالت اوراق بهادار پذیرفته شده 

ناشر در بورس است
  نقض قوانین پذیرش و افشای اطالعات

  عدم رعایت اصول راهبری شرکتی
  در شرایط وجود ابهام اساسی نسبت به شفافیت اطالعات ناشر یا حسب اطالع ناشر 

مبنی بر وجود اطالعات بااهمیت
  دامنه نوسان قیمتی

 برای جلوگیری از تغییرات باالی قیمتی، دامنه نوسان قیمتی برای معامالت سهام 
ایجاد شده است. این سازوکار نوعی وقفه خودکار است که در بورس سهام ایران اجرا 
می شود. سفارشاتی که در یک جلسه معامالتی خارج از محدوده قیمتی فوق باشند، 
اجازه معامله نخواهند داشت و در صورتی که قیمت پایانی سهام به حد باالی دامنه 
نوسان برسد، معامالت همچنان در همان دامنه ادامه خواهد داشت. پارامتر حجم مبنا 
نیز یک محدودیت در محاسبه قیمت پایانی در بازار سهام ایران است که سبب می شود 
از نوسان قیمت پایانی سهام کاسته شود. از آنجا که موضوع این پژوهش مستقیما به 
موضوع دامنه نوسان قیمتی مربوط است، در ادامه تاریخچه اعمال، مزایا و معایب، 

کارکرد و سایر جزئیات مرتبط با این محدودیت کنترلی مورد بررسی قرار می گیرد.

  تاریخچه حد نوسان قیمت سهام در ایران
برای نخستین بار حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران از اوایل سال 
1378 و به دنبال نوسان های شدید قیمت سهام به کار گرفته شد. در آن زمان دامنه 
نوسان شکل منظم و ساختاریافته ای نداشت و اغلب بر اساس تشخیص دبیر کل بورس 
اوراق بهادار یا شورای بورس تعیین می شد. در سال 1380 استفاده از حد نوسان 
قیمت سهام ابعاد تازه تری یافت. در ساختار جدید از معیار نسبت قیمت به درآمد هر 
سهم برای اعمال محدودیت ها استفاده و حد نوسان های 1، 2/5 و 5 درصدی برای 
سهام های مختلف به کار گرفته شد. پس از مدتی مسووالن بورس اوراق بهادار تهران به 

دلیل انجام معامالت اکثر سهم ها در کف یا سقف قیمت های روزانه و تشکیل صف های 
طوالنی خرید یا فروش سهام تصمیم به گسترش دامنه های نوسان گرفتند تا اینکه 
در نهایت از تاریخ 1382/03/07 حد نوسان تمام سهام پذیرفته شده در بورس اوراق 
بهادار تهران به 5 درصد تغییر یافت. پس از این سال از حد نوسان های 2 تا 5 درصدی 

در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد و بارها دامنه نوسان دچار تغییراتی شد.
در حال حاضر دامنه نوسان برای قیمت سهام در بازار بورس و اوراق بهادار تهران، مثبت 
و منفی 5 درصد نسبت به قیمت پایانی روز قبل است. این دامنه برای حق تقدم سهام 
2 برابر دامنه نوسان عادی سهام است، لذا برای حق تقدم سهام شرکت های بورسی این 
دامنه در محدوده مثبت 10 درصد تا منفی 10 درصد است. دامنه مجاز نوسان برای 
شرکت های پذیرفته شده در بازار فرابورس همانند بازار بورس است؛ اما دامنه نوسان بازار 
پایه فرابورس با سایر محدودیت های نوسان قیمتی متفاوت است. دامنه نوسان قیمت 
سهام در بازار پایه نسبت به دامنه نوسان تعریف شده در بازارهای بورس و فرابورس متفاوت 
است. به  منظور اعمال شفافیت بیشتر اطالعات در سال 1398 تغییراتی در قوانین بازار 
پایه اتخاذ شد که به دنبال آن، شرکت های درج شده در بازار پایه فرابورس بر اساس شرایط 
پذیرش، در سه تابلوی پایه زرد، پایه نارنجی و پایه قرمز قرار گرفتند که طبیعتا دامنه 
نوسان برای هرکدام متفاوت است. در روزهای معامالتی هفته دامنه نوسان در تابلوی 
زرد 3 درصد، تابلوی نارنجی 2 درصد و تابلوی قرمز یک درصد است. بررسی روند تاریخی 
تغییر دامنه نوسان بازار سرمایه نشان دهنده عالقه مسووالن نهادهای نظارتی به افزایش 
دامنه نوسان قیمتی است. در برخی بازه های زمانی که بازار سرمایه به صورت یک طرفه 
افزایشی یا کاهشی بوده است، پیشنهاداتی برای حذف دامنه نوسان قیمتی و ایجاد 
نقدشوندگی در بازار مطرح بوده است ولی این قبیل پیشنهادات تاکنون اجرایی نشده اند.

  مزایا و معایب دامنه نوسان
باید توجه داشت که چالش های بسیار زیادی در حوزه سیاست گذاری دامنه نوسان 
وجود دارد. چون برخی پژوهشگران بر اجرای حد نوسان سهام تأکید دارند، در حالی 
که برخی به آثار منفی آن اشاره می کنند. با این وجود، در اغلب کشورها در طول زمان و 
با رشد بازارهای مالی دامنه نوسان قیمت سهام افزایش یافته است. به طور کلی، اعمال 

دامنه مجاز نوسان روزانه، فواید و مضراتی دارد.

  فواید اعمال دامنه نوسان
  کشف قیمت واقعی

 زمانی که قیمت سهام به این حدود نزدیک می شود و به حد نوسان می رسد معامالت 

جدول شماره 7: تغییرات دامنه نوسان در بورس تهران
حد نوسان بورس تهرانباز زمانی

کنترل شده به صورت قضاوتیاز ابتدای 1378 تا ابتدای 1380

دامنه متقارن 1 تا 5 درصد با توجه به نسبت P/Eاز ابتدای 1380 تا 1382/03/07

دامنه نوسان متقارن 5 درصدی1382/03/07 تا 1384/11/24

دامنه نوسان متقارن 2 درصدی1384/11/24 تا 1387/02/21

دامنه نوسان متقارن 3 درصدی1387/02/21 تا 1388/08/16

دامنه نوسان متقارن 5/3 درصدی1388/08/16 تا 1389/04/07

دامنه نوسان متقارن 4 درصدی1389/04/07 تا 1394/03/02

دامنه نوسان متقارن 5 درصدی1394/03/02 تا کنون
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گزارش پژوهشی اعضاء و کارگزارانتحلیل روندنمای بازارگفت وگو بازار خبر پرونده ویژهخالصه مقاله معرفی بازارسخن مدیرعامل

متوقف می شود. این توقف فرصتی را برای سرمایه گذاران ایجاد می کند که پیرامون 
قیمت سهم و ارزش واقعی آن بررسی هایی را انجام دهند.

  جلوگیری از دستکاری قیمت ها7
 دستکاری در بازار به فعالیت هایی اطالق می شود که به هر طریق ممکن کارکرد 
آزادانه عرضه و تقاضای بازار را دچار اخالل می کند و به خلق قیمت های ساختگی 
و نمایش کاذبی از فعالیت بازار و درنهایت گمراه کردن فعاالن بازار منتهی می شود. 
سیاست گذاران به دنبال پیشگیری از دستکاری در قیمت هستند چون در غیر 
این صورت سرمایه گذاران از بازار خارج می شوند و نقدشوندگی بازار کاهش می یابد، 
یکی از راه های پیشگیری از قیمت استفاده از دامنه نوسان است تا دستکاری کنندگان 
نتوانند در بازه های زمانی یک روزه با تغییر قیمت در زمان های مورد دلخواه تغییرات 

قیمتی موردنظر خود را اعمال و سودهای کالنی به دست آورند.
  کاهش تالطم در بازار

 واضح است باوجود دامنه مجاز نوسان، تغییرات قیمتی سهام محدودشده و فراتر 
از حدی خاص نخواهد رفت، از طرفی وجود این محدودیت سبب جلوگیری از بیش 
واکنشی8 فعاالن یک بازار نسبت به اطالعات و اخبار جدید شده و این به معنای 

جلوگیری از بروز تغییرات ناگهانی در قیمت ها و ثبات بیشتر است.
  محافظت از سرمایه گذاران9، نهادهای ناظر در بازار دارایی های ایران از همان 
ابتدا، توجه ویژه ای به جلوگیری از ایجاد ضرر برای فعاالن یک بازار داشته اند. آنان با 
این استدالل که اگر فعاالن یک بازار تجربه ضررهای قیمتی باال را داشته باشند، بازار 
را ترک خواهند کرد و عمق بازار کاهش خواهد یافت، تالش کرده اند قوانین و ابزارها 
را به گونه ای سامان دهند که از اثرگذاری نوسانات قیمتی شدید بر دارایی های مالی و 

زیان فعاالن بازار جلوگیری کنند.

  معایب اعمال دامنه نوسان
  فرضیه بازار کاراEMH( 10( بیان می کند که قیمت سهام باید تمام اطالعات 
منتشر شده در بازار را منعکس کند، بنابراین حدود نوسان قیمت و یا هر سیاست 
نظارتی دیگری ممکن است تأثیر منفی بر بازارهای سهام داشته باشد. عالوه بر آن، 
اعمال این سیاست های نظارتی داللت بر یک درجه از ناکارآمدی بازار و نقض آشکار 
فرضیه بازار کارای نیمه قوی دارد، به عنوان مثال حدود نوسان قیمت، سرعت 
اثرگذاری اطالعات بر قیمت ها را کاهش داده و کارایی اطالعاتی بازار را تضعیف 

می کند.
  تأخیر در فرآیند کشف قیمت11، به این معنا که قیمت ها در همان روز 
نمی توانند نسبت به اطالعات منتشر شده واکنش مؤثر نشان دهند، بنابراین قیمت 
روز یک دارایی، قیمت واقعی آن نیست. اسکندری )1383( در پژوهش خود ضمن 
تائید فرضیه تأخیر در کشف قیمت، بیان می کند که عامل اصلی عدم تعادل در عرضه 
و تقاضای سهم تأخیر در رسیدن به قیمت واقعی است. در نتیجه برای سهمی خاص 
صف خرید یا فروش تشکیل شده و انگیزه های سفته بازی و کسب سود بدون تحمل 
ریسک افزایش می یابد. او با ارائه مثالی اینگونه ادامه می دهد که فرض کنید با ورود 
اطالعات جدید درباره سهم انتظار رشد قیمتی حدود 20 درصد برای آن وجود داشته 
باشد. عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان هر دو متوجه این مساله می شوند و هر دو گروه 
تمایل دارند که در قیمت های باالتر به انجام معامله بپردازند، اما دامنه نوسان قیمت 
مانع از انجام معامله در قیمت دلخواه طرفین می شود. بنابراین عرضه کنندگان انجام 
معامله خود را تا رسیدن به قیمت باالتر به تأخیر می اندازند و متقاضیان برای خرید 

تالش بیشتری به خرج می دهند و به این شکل سهام تا رسیدن به قیمت تعادلی خود 
صف خرید خواهد داشت و به شکل مشابهی امکان ایجاد صف فروش برای سهمی 

خاص وجود دارد.
  مداخله در معامله12، یعنی باعث عدم بروز قیمت واقعی دارایی در هر روز 
می شود. در توضیح این اثر می توان بیان کرد، وقتی قیمت یک دارایی مالی مانند 
سهام به حد باالی قیمتی می رسد، سرمایه گذاران عجول اقدام به خرید و فروش سهام 
در قیمت های ناعادالنه می کنند و سرمایه گذاران صبور منتظر می مانند تا قیمت ها 
به سطوح تعادلی برسند. می توان افزایش حجم معامالت پس از رسیدن قیمت یک 

دارایی به سقف دامنه قیمتی را یکی از نتایج وجود دامنه نوسان دانست.
  سرایت تالطم13، به این معنا که تالطم قیمت ها به دلیل رسیدن به حد قیمتی، 

متوقف شده و در روز کاری بعد به صورت تالطم اضافی مشاهده خواهد شد.
  اثر ربایشی14، اثر ربایشی به اثری گفته می شود که در آن قیمت یک دارایی مانند 
سهام به نقطه ای جذب می شود، به عبارت دیگر وجود دامنه محدود در نوسان مانع 
از آن می شود که قیمت ها آزاد باشند و قیمت های سهام مانند آهنربا به محدوده های 
خاصی متمایل می شود. بنابراین این اثر به پدیده ای اشاره دارد که محدوده های 
قیمتی به عنوان یک منبع ربایش )همانند آهنربا( عمل کرده و قیمت های سهام را 
به این حدود سوق می دهند و هرچه به این حدود نزدیک تر می شویم سرعت جذب 
بیشتر می شود. مطالعات مختلف حاکی از آن است که این اثر به دو دلیل عمده 
شکل می گیرد. یکی عامل عقالیی است که به نگرانی از کاهش نقدشوندگی سهام 
به دلیل رسیدن قیمت به حد دامنه مجاز نوسان اشاره دارد. عامل بعدی عامل رفتاری 
سرمایه گذاران بوده که ناشی از تأثیر روانی دامنه مجاز نوسان بر معامالت است. در 
زمان نزدیک شدن به حد مجاز، معامله گران انتظار دارند که قیمت به این حد برسد و 

این انتظار سبب سرعت گرفتن حرکت قیمت به سمت حد مجاز می شود.15
  تقویت بروز انحرافات رفتاری، وجود دامنه نوسان سبب تشدید وقوع انحرافات 
رفتاری سرمایه گذاران و سفته بازان می شود. پشیمان گریزی16 نوعی سوگیری 
رفتاری است که وجود دامنه نوسان در یک بازار آن را تقویت می کند. این سوگیری 
در فرد رفتاری را تقویت می کند که سبب پشیمانی وی نشود و هر رفتاری که ممکن 
است پیامد آن نوعی پشیمانی باشد توسط سرمایه گذار کنار گذاشته خواهد شد. در 
واقع پشیمان گریزی باعث می شود سرمایه گذار برای جبران پشیمانی های گذشته 
یا جلوگیری از پشیمانی احتمالی در معامالت بعدی خود رفتارهایی بروز دهد و 
معامالتی انجام دهد که بیشتر تحت تأثیر رفتارهای احساسی و هیجان باشد. در مالی 

رفتاری سه نوع سوگیری پشیمان گریزی وجود دارد:
 پشیمان گریزی منفی
 پشیمان گریزی خنثی

 پشیمان گریزی مثبت17
پشیمان گریزی مثبت باعث می شود سرمایه گذار برای جبران عقب ماندگی خود 
از بازار، شروع به خرید و فروش های احساسی کند، زیان های گذشته را فراموش 
کند و به دنبال سهم هایی باشد که با خرید آنها سودهایی را که از بازار جامانده بود به 
دست بیاورد. همچنین سرمایه گذاران تالش می کنند در تصمیمات سرمایه گذاری 
خود با شرایط کلی بازار همراه شده و تصمیمات خود را با تأثیر از تصمیمات سایر 
سرمایه گذاران اتخاذ کنند تا در صورت زیان، این تصمیم خود را به جو عمومی بازار 
مربوط بدانند. بنابراین فرد دچار رفتارهایی احساسی از قبیل رفتار گله ای18شده و 
ممکن است سهام را در قیمت های باال و سقف های قیمتی خریداری کند. وجود 
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دامنه نوسان قیمتی که سبب پدیده صف های خرید و فروش در بازار دارایی های مالی 
می شود، سبب تشدید این سوگیری رفتاری در سرمایه گذاران می شود.

  تحلیل ضرورت وجود یا حذف دامنه نوسان در بازار متشکل ارز 
ایران

در دستورالعمل نحوه انجام معامالت بازار متشکل معامالت ارزی در دو ماده به دامنه 
نوسان قیمت و حجم مبنا اشاره شده است:

1  ماده 5 دستورالعمل بیان می کند که در این بازار دامنه نوسان هر نماد معامالتی، 
به میزان 3 درصد نسبت به قیمت پایانی در نظر گرفته شده است. البته به این نکته 
هم اشاره شده است که مدیریت بازار می تواند در صورت بروز شرایط خاص، دامنه 

نوسان را تغییر دهد. در این صورت، مراتب باید به نحو مقتضی به اطالع عموم برسد.
2  ماده 6 این دستورالعمل نیز، میزان حجم مبنا برای تمامی نمادهای معامالتی را دو 
میلیون )2000000( واحد در نظر گرفته است. همچنین مدیریت بازار بیان کرده است؛ 
در صورتی که حجم معامالت طی یک روز به حجم مبنا نرسد، قیمت پایانی برمبنای 
فرمول اعالمی مدیریت بازار اعالم خواهد شد. مدیریت بازار می تواند نسبت به تغییر 

حجم مبنا اقدام کند، در این صورت مراتب باید پیش از اعمال به اطالع عموم برسد.
بازار متشکل ارزی به عنوان بازاری که به  منظور ایجاد بازاری شفاف، رقابتی و با 
حضور فعاالن اصلی بازار ارز کشور تشکیل شده است و اهدافی مانند تالش برای 
تثبیت نرخ ارز با استفاده از عملیات بازارگردانی و سامان دهی بازیگران عمده بازار 
را پیگیری می کند، نیز محدودیت هایی مانند دامنه نوسان قیمتی و حجم مبنا را 
برای معامالت این بازار در نظر گرفته است. این پژوهش ضرورت وجود یا حذف این 
محدودیت کنترل کننده را بررسی و بیان کرده به دالیل ذیل، وجود دامنه نوسان 
قیمتی در بازار متشکل ارزی سبب ناکارایی در فرآیند کشف نرخ و تخصیص ارز 

می شود.

  دالیل ضرورت حذف دامنه نوسان قیمتی در بازار متشکل ارزی
1  مهم ترین مؤلفه یک بازار کارا، وجود کارایی اطالعاتی در آن بازار است، به عقیده 
برخی از کارشناسان، کاراترین بازار دارایی های مالی در ایران، بازار ارز است و کارایی 
این بازار در سطح نیمه قوی و قوی19 قرار دارد. وجود دامنه نوسان سبب کاهش کارایی 
اطالعاتی در بازار ارز شده و انعکاس اطالعات و اخبار جدید در قیمت ها را به تأخیر 
می اندازد. در حالی که ساختار بازار متشکل ارزی باید زمینه افزایش کارایی اطالعاتی 

بازار ارز را فراهم کند.
2  وجود یک بازار غیررسمی با حجم مبادالت باالتر در کنار بازار متشکل ارزی، سبب 
می شود که تعیین نرخ نهایی در آن بازار صورت گرفته و وجود دامنه نوسان سبب 

ایجاد فاصله قابل توجه بین نرخ بازارهای مختلف می شود.
3   ساختار بازار متشکل ارزی، به صورت ساختاری برای حضور فعاالن اصلی بازار ارز 
یعنی صرافی های مجاز و بانک های تجاری طراحی شده است. این نهادها عمده ترین 
نقش را بازار ارز داشته و به صورت تخصصی فعالیت های متنوع ارزی را انجام می دهند. 
در این بازار تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان با تحلیل دقیق ارزش ذاتی وارد معامله 
می شوند و از رفتارهای هیجانی و حرکات توده ای پرهیز دارند. همین امر سبب کاهش 
نوسانات قیمتی شده و امکان ایجاد ضررهای باال ناشی از نوسانات شدید قیمت وجود 

نخواهد داشت.
4  یکی دیگر از دالیل عدم حذف دامنه نوسان، نبود بازارگردان در بازار دارایی های 

مالی مانند بازار سرمایه است. برای مثال فقدان فرآیند بازارگردانی فعال در سهم های 
مختلف برای افزایش نقدشوندگی و کنترل نوسانات مقطعی و همچنین نبود قوانین 
بازدارنده کافی و مفید برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی از عوامل اصلی 
وجود دامنه نوسان در بازار سرمایه است. این مهم درحالی است که بازار متشکل 
ارزی یکی از اهداف اصلی خود را تالش برای تثبیت نرخ ارز با نهادینه کردن عملیات 
بازارگردانی بازیگران اصلی بازار ارز در نظر گرفته است و نهاد بانک مرکزی به عنوان 
اصلی ترین بازیگر بازار ارز، وظیفه بازارگردانی در این بازار را نیز برعهده دارد، فلذا 

نیازی به وجود دامنه نوسان قیمتی نیست.
5  به دلیل حضور اشخاص حقوقی در بازار متشکل ارزی، محدودیت در تعداد 
بازیگران و امکان رصد تمامی فعالیت های آنان، قدرت نظارتی بازار متشکل ارزی 
افزایش یافته و امکان انجام سوءاستفاده هایی مانند دستکاری قیمتی به سادگی امکان 
پذیر نبوده و امکان برخوردهای قانونی بانک مرکزی و حتی سلب مجوز فعالیت، از 

انجام تخلفات توسط فعاالن بازار جلوگیری می کند.
در مجموع می توان گفت، تفاوت میان ماهیت بازار ارز با سایر دارایی ها و کارکرد 
بازار متشکل ارزی با سایر بازارهای متشکل دارایی مانند بازار بورس سهام سبب شده 
است که وجود دامنه نوسان قیمتی در بازار متشکل ارزی فوایدی مانند کشف قیمت 
واقعی، جلوگیری از دستکاری قیمت ها، کاهش تالطمات در بازار و محافظت از فعاالن 
بازار ارز را نداشته و تنها سبب کاهش کارایی اطالعاتی این بازار و تضعیف کارکرد 

سیگنال دهی20 آن شود.

  نتیجه گیری
سیاست گذاران در برخی از بازارهای مالی تمایل دارند به دالیلی مانند کشف 
قیمت واقعی، جلوگیری از دستکاری قیمتی، کاهش تالطم در بازار و محافظت 
از سرمایه گذاران، اقدام به اعمال محدودیت هایی برای کنترل افزایش یا کاهش 
قیمت دارایی های مالی داشته باشند که بارزترین نمود این قوانین و محدودیت ها در 
بازارهای مالی ایران، در بازار سرمایه مشاهده می شود. بازار متشکل معامالت ارز که 
به منظور ایجاد فرآیند کشف قیمت واقعی نرخ ارز، تالش برای تثبیت نرخ از طریق 
بازارگردانی فعال بازیگران اصلی بازار و سامان دهی فعالیت های بازیگران اصلی بازار 
ارز ایران شکل گرفته نیز از این محدودیت ها مستثنی نبوده و در دستورالعمل مربوط 
به نحوه معامالت ارز در این بازار، به وجود دامنه نوسان 3 درصدی و حجم مبنا اشاره 
شده است. این پژوهش به بررسی ضرورت وجود یا حذف دامنه نوسان در بازار متشکل 
ارزی پرداخته است. نتایج نهایی این مطالعه نشان می دهد؛ تفاوت میان ماهیت بازار 
ارز با سایر دارایی های مالی و کارکرد بازار متشکل ارزی با سایر بازارهای متشکل دارایی 
مانند بورس سهام سبب شده است که وجود دامنه نوسان قیمتی در بازار متشکل ارزی 
فوایدی مانند کشف قیمت واقعی، جلوگیری از دستکاری قیمت ها، کاهش تالطمات 
در بازار و محافظت از فعالین بازار ارز را نداشته و تنها سبب کاهش کارایی اطالعاتی 

این بازار و تضعیف کارکرد سیگنال دهی آن شود.
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آمار معامالت بازار متشکل ارز ایران
نمودار 1: روند حجم-قیمت نماد معامالتی USD/IRR در پاییز 1399
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نمودار 2: روند حجم-قیمت نماد معامالتی EUR/IRR در پاییز 1399
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جدول 1: مقایسه آمار معامالت هفتگی نمادهای USD/IRR و EUR/IRR در پاییز 1399

بازه زمانی
دالریورو

ارزش معاملهحجمتعدادارزش معاملهحجمتعداد

79581,400184,237,987,0005306,944,9001,884,782,383,000از 1 مهر تا 3 مهر

1601,081,800358,450,886,0001,34019,271,3005,475,051,260,000از 5 مهر تا 10 مهر

1641,301,100423,409,902,0001,20315,544,3004,310,855,166,000از 12 مهر تا 16 مهر

1991,461,800519,762,356,0001,24015,927,1004,811,123,191,000از 19 مهر تا 24 مهر

86582,500197,549,565,0005695,749,5001,683,114,875,000از 27 مهر تا 30 مهر

97575,200187,914,548,0006385,414,6001,505,152,636,000از 1 آبان تا 8 آبان

154995,000316,038,565,0001,06511,166,4003,069,271,001,000از 10 آبان تا 15 آبان

2441,884,500555,680,714,0001,70418,746,9004,580,235,632,000از 17 آبان تا 22 آبان

124743,900223,571,058,0001,61915,920,9004,045,477,239,000از 24 آبان تا 29 آبان

88630,600184,755,646,0001,22012,349,6003,054,828,118,000از 1 آذر تا 6 آذر

1901,843,700537,328,519,0001,68018,383,5004,517,158,608,000از 8 آذر تا 13 آذر

158940,900286,713,322,0001,20014,653,3003,723,905,679,000از 15 آذر تا 20 آذر

117758,300231,702,771,0008428,254,1002,100,342,536,000از 22 آذر تا 27 آذر

جدول 2: گزارش کلی معامالت پاییز 1399

بازه زمانی
دالریورو

ارزش معاملهحجمتعدادارزش معاملهحجمتعداد

1,86413,390,700314,41614,922168,718,900267,076پاییز 99

جدول 3: برترین خریدار و فروشنده ارزها در پاییز 1399

برترین خریدار دالر

حجم معامالتنام تضامنینام صرافی

6,557,600حمیده اکرمی و شریکصرافی زروان

6,393,200محسن ذوالفقاری و شرکاصرافی ذوالفقاری

5,443,300اسمعیل نیک فر و شرکاصرافی نفیس

4,888,800سعید خوش افکارصرافی تشریفات

4,711,100حمید اکرمی وشریکصرافی پارسی

برترین خریدار یورو

حجم معامالتنام تضامنینام صرافی

1,566,700علی یوسفی و شرکاءصرافی یوسفی

1,283,800ولی اله رسول پناه وشرکاءصرافی رسول پناه

673,000داود جاللی و شرکاءصرافی یوسف آباد

648,000ابوالفضل علیمردانی و شرکاصرافی ملل

582,800حمیده اکرمی و شریکصرافی زروان

برترین فروشنده دالر

حجم معامالتنام تضامنینام صرافی

73,214,700بانک ملی ایرانبانک ملی ایران

19,193,600شرکت صرافی ملی ایران)سهامی خاص(صرافی ملی ایران

11,722,800شرکت صرافی توسعه صادرات )سهامی خاص(صرافي توسعه صادرات

10,076,700شرکت صرافی سپهر صادرات)سهامی خاص(صرافی سپهر صادرات

7,812,000شرکت صرافی شهر)سهامی خاص(صرافي شهر

برترین فروشنده یورو

حجم معامالتنام تضامنینام صرافی

4,072,500بانک ملی ایرانبانک ملی ایران

2,460,700شرکت صرافی ملی ایران)سهامی خاص(صرافی ملی ایران

1,437,800علی یوسفی و شرکاءصرافی یوسفی

1,433,500بانک خاور میانهبانک خاورمیانه

621,200حمیده اکرمی و شریکصرافی زروان
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نمای بازار گفت وگو اعضاء و کارگزارانتحلیل روندسخن مدیرعامل بازار خبر گزارش پژوهشىپرونده ویژهخالصه مقاله معرفى بازار

نمودار 3: مقایسه قیمت دالر )USD( در بازار متشکل ارز ایران و بازار آزاد

بازار آزادبازار متشکل ارزی
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نمودار 4: مقایسه قیمت یورو )EUR( در بازار متشکل ارز ایران و بازار آزاد
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بازار خبر اعضاء و کارگزارانتحلیل روندنمای بازارگفت وگو گزارش پژوهشىپرونده ویژهخالصه مقالهسخن مدیرعامل معرفى بازار

رئیس کل بانک مرکزی در ۲5 آبان ماه حسین 
چرخ انداز را به عنوان رئیس اداره صادرات بانک مرکزی 
منصوب کرد. این انتصاب عمال این پیام را به بازار مخابره 
کرد که عالوه بر استراتژی حضور بازارساز و کنترل 
نوسانات، شکل مداخله مؤثر نیز برای این نهاد مهم 
است. به نظر می رسد این تغییر به دلیل تغییر رویکرد 
بانک مرکزی در دوره جدید برای ثبات بخشی به بازار 
ارز در نظر گرفته شده است. پیش از این، برخی معتقد 
بودند که بانک مرکزی هنگام نوسان ارز با تزریق دالر 
با قیمت زیر نرخ بازار یک لنگر برای کاهش قیمت دالر 

ایجاد می کند. اما تجربه ماه های 
اخیر نشان داد که رویکرد بانک 
مرکزی برای کنترل نوسانات 

نرخ ارز تغییر کرده و اتفاقا این رویکرد توانست عالوه 
بر حفظ ذخایر ارزی کشور، از شدت نوسانات قیمت 
ارز نیز بکاهد. در رویکرد جدید، بانک مرکزی سعی 
کرده است قیمت صرافی بانک ها باالتر از قیمت بازار 

باشد و به نوعی با مکانیزم حراج، دالرها را روانه بازار 
کند. در این روش که به روش حراج معکوس معروف 
است؛ به جای اعالم قیمت از پایین ترین سطح و فروش 
آن به باالترین نرخ تقاضا شده، قیمت های پیشنهادی از 
باالترین سطح شروع می شود. مکانیزم حراج به قیمت 
باال دو هدف اصلی مدیریت بازار ارز یعنی »واقعی سازی 
نرخ ارز« و »نوسان زدایی نرخ ارز« را به خوبی تعقیب 
می کند. با استفاده از افزایش سهم بازار در تعیین نرخ 
ارز، قیمت نرخ ارز به سمت قیمت واقعی سوق می یابد و 
به کمک تحلیل اطالعات منتشرشده از سوی حراج ها، 
بانک مرکزی می تواند بسته به اهداف خود با استفاده از 
حراج های بعدی، نرخ دالر را در یک 

مسیر با نوسان محدود مدیریت کند.

بازار خبر
در این قسمت به مرور مهم ترین اخبار تأثیرگذار در حوزه ارزی کشور در سه ماهه پاییز سال 1399 و تحلیل مختصر آنها مى پردازیم: 

انتخابات  نهمین  و  پنجاه  نتایج  حول  گمانه زنی  قبل  مدت ها  از 
ریاست جمهوری آمریکا که قرار بود در 3 نوامبر سال ۲۰۲۰ مصادف با 13 
آبان سال 1399 برگزار شود، به یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر قیمت ارز 
تبدیل شده بود. بسیاری از کارشناسان پیروزی دونالد ترامپ )نامزد حزب 
جمهوری خواه( در این انتخابات را به معنای افزایش محدودیت های تحریمی 
و فشار برای تغییر رفتار جمهوری اسالمی ایران می دانستند که سبب رشد 
قیمت دالر خواهد شد. در مقابل عموم مردم و تحلیل گران این انتظار را 
داشتند که با پیروزی جو بایدن )نامزد حزب دموکرات( در این انتخابات و 
حضور او در کاخ سفید از فشارها بر اقتصاد ایران کاسته شود و حتی برخی 
احتمال بازگشت آمریکا به توافق برجام را مطرح می کردند که می توانست 
به معنای امکان مجدد صادرات نفت، رفع برخی محدودیت ها در دسترسی 
به منابع ارزی و بازگشایی کانال های مالی باشد و قیمت ارز را در اثر تعدیل در 
انتظارات فعاالن اقتصادی و افزایش درآمدهای ارزی کشور به ارقامی بسیار 
پائین تر از ارقام فعلی سوق دهد. در نهایت با اعالم نتایج انتخابات مشخص 
شد که جو بایدن برنده این دوره از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. 
بازار ارز نسبت به انتخاب بایدن واکنش مثبت نشان 
داد و قیمت ارز طی چند روز کاهش وارد کانال ۲۴هزار 
تومانی شد، البته این کاهش چندان دوام نیافت و قیمت در هفته های آتی 

با رشد همراه شد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

تغییر در اداره صادرات بانک مرکزی
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الیحه بودجه سال 1400
همتمصارف بودجههمتمنابع بودجه

637هزینه ها317/6درآمدها

104تملک دارایى هاى سرمایه اى225/3واگذارى دارایى هاى سرمایه اى

100/3تملک دارایى هاى مالى298/5واگذارى دارایى هاى مالى

841/3مجموع مصارف841/3مجموع منابع

الیحه بودجه سال 1400

از شهریور ماه اخبار مثبتی در مورد موفقیت هاى 
اولیه ساخت واکسن کرونا در کشورهاى آمریکا 
و انگلستان منتشر شد. این اخبار سبب رشد 
قیمت کامودیتی ها در بازارهاى جهانی و ایجاد 
خوش بینی نسبت به بهبود وضعیت کلی اقتصاد 
جهان و افزایش تقاضا شد و بر اقتصاد ایران نیز اثر 
گذاشت. این روند امید براى خروج اقتصادجهانی 
از شرایط رکودى و بازگشت ظرفیت هاى تولیدى 
به سطوح قبلی را افزایش داده است که می تواند 
میزان ارز حاصل از صادرات را به دوران پیش 
از شیوع این بیمارى بازگرداند. از اوایل آذرماه 
واکسیناسیون سراسرى در برخی از کشورها 
مانند انگلستان آغاز شده است. در تاریخ 22 آذر 
نیز سازمان غذا و داروى آمریکا اجازه استفاده 

کووید19  واکسن  از 

شرکت بایون تک و فایزر را صادر کرد و پیش بینی 
می شود واکسیناسیون در آمریکا طی چند 
روز آینده آغاز شود. کارشناسان پیش بینی 
می کنند که تا پایان فصل بهار سال 2021، اکثر 
کشورهاى جهان بتوانند فرآیند واکسیناسیون 
سراسرى را آغاز کنند و شیوع این بیمارى مهار 

شود. به نظر می رسد، واکنش بازار ارز به 
بازگشت اقتصادجهانی به شرایط عادى و 
افزایش صادرات غیرنفتی ایران، تدریجی و 

در اثر افزایش ورود ارز 
حاصل از صادرات 

به کشور باشد.

ساخت واکسن و مهار شیوع بیماری کووید 19

الیحه بودجه سال 1۴۰۰ در روز 1۲ آذرماه امسال و با منابع و 
مصارف عمومی 8۴1 هزار میلیارد تومانی تقدیم مجلس شورای 
اسالمی شد. مجموع منابع و مصارف عمومی بودجه امسال نسبت 

به الیحه بودجه سال 1398،  ۴7/۲ درصد افزایش یافته است.
پس از ارائه الیحه بودجه به مجلس گمانه زنی های مختلفی 
در مورد این الیحه مطرح شده است. مخالفان، کسری بودجه 
ساختاری قابل توجه، افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی، 
افزایش حدود 6۰ درصدی هزینه های جاری، عدم تدوین 
بودجه متناسب با شرایط اقتصادی کشور و عدم انجام اصالحات 
ساختاری را از جمله دالیل مخالفت خود با الیحه دولت اعالم 
می کنند. در مقابل برخی موافقان نیز افزایش ۲5 درصدی حقوق 
کارمندان و معافیت حقوق های زیر ۴ میلیون تومان از پرداخت 
مالیات را در شرایط تورمی فعلی الزم و بودجه فعلی را بهترین 
مدل تدوین شده دانسته و بر ضرورت همراهی مجلس با این 
الیحه و تصویب آن تاکید دارند. بررسی الیحه بودجه سال 1۴۰۰ 
در هفته های آینده در کمیسیون تلفیق و صحن علنی ادامه خواهد 
داشت و به نظر می رسد بازار ارز هنوز به این الیحه و اثرات احتمالی 
آن واکنش نشان نداده و در انتظار تصمیمات احتمالی نمایندگان 

و تغییرات در بودجه پیشنهادی است.
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طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها
نمایندگان مجلس شورای اسالمی کلیات و جزئیات طرح »اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران« را به تصویب 
رساندند. نمایندگان مجلس یازدهم معتقد بودند که تعهدات فعلی 
جمهوری اسالمی ایران در چارچوب توافق برجام نتوانسته منافع ملی 
را تأمین کند و به همین سبب طرح جدیدی را ارائه دادند که موردتایید 
شورای نگهبان نیز قرار گرفت. این طرح سازمان انرژی اتمی را ملزم به 
انجام اقداماتی می کند که از مهم ترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
تأمین کامل اورانیوم با غنای باالی ۲۰ درصد برای مصارف صلح آمیز، 
انجام اقدامات برای افزایش ظرفیت غنی سازی به 19۰ هزار سو، 
بهره برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان ظرف مدت 5 ماه 
پس از تصویب این قانون و نصب، تزریق گاز، غنی سازی و ذخیره سازی 

مواد تا درجه غنای موردنیاز با استفاده از حداقل 1۰۰۰ دستگاه 
ماشین های نسل دوم پیشرفته )IR-2M(. این مصوبه همچنین بیان 
کرده که دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است در صورت عدم اجرای 
کامل تعهدات کشورهای طرف توافق هسته ای از جمله کشورهای ۴+1 
)آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه( در قبال ایران و عادی نشدن 
روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و 
فرآورده های نفتی و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، یک 
ماه پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسالمی، نظارت های فراتر 
از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. واکنش 
بازار ارز به این مصوبه منفی بود و نرخ ارز با افزایش قیمت و ورود به کانال 

۲6 هزار تومانی به این مصوبه واکنش نشان داد.



فصل هشتم

تحلیل روند
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  روند حرکتی نرخ ارز در مهر 1399
بازار ارز در مهرماه، پرتالطم ترین نوسانات نرخ ارز 
را تجربه کرد. قیمت ارز از 27200 تومان به 28802 
تومان در پایان ماه رسید. در روزهای پایانی این ماه 
التهاب بی سابقه ای بازار ارز را در برگرفت و قیمت ارز 
برای مدت 7 روز در کانال باالی 30 هزارتومان تثبیت 
شد. این اتفاق انتظارات فعاالن بازار مبنی بر اینکه 
قیمت 30 هزارتومان، مقاومت بسیار مهمی برای 
رشد نرخ ارز است را تحت تأثیر قرار داد و این پیام را 
به اقتصاد ایران مخابره کرد که در شرایط فعلی، هر 

نرخی در بازار ارز قابلیت تحقق دارد.
در روز دوم مهرماه با ادامه روند صعودی قیمت دالر، 
کارشناسان نظریه اثرگذاری بازارهای منطقه ای بر 
قیمت ارز در ایران را مطرح کردند. بنابر نظر خبرگان 
بازار ارز، بازار هرات افغانستان که زودتر از بازار ارز 
تهران کار خود را آغاز می کند اهمیت دوچندانی یافته 
و اگر قیمت در این بازار افزایش یابد نوعی سیگنال 
افزایشی برای قیمت ارز در بازار تهران خواهد بود. در 
ادامه و با افزایش قیمت در روزهای آتی مشخص شد 

که بازار دیگری، که در ماه های اخیر تأثیر زیادی را 
متوجه بازار ارز تهران کرده است، بازار حواله درهم 
امارات است. در روزهای ابتدایی مهرماه قیمت درهم 
امارات به 7700 تومان رسید که باالتر از انتظارات 
فعاالن بازار بود و سبب شد که قیمت ارز در بازار 
تهران به رشد خود با سرعت بیشتری ادامه دهد. در 
10 مهرماه قیمت سکه به باالی 15 میلیون تومان 
رسید که نوعی سیگنال دهی به بازار ارز برای ادامه 
روند صعودی قیمت ها بود. در همین روز، باالترین 
قیمت ارز در بازار آزاد به 29940 تومان رسید ولی 
بانک مرکزی هنوز تمایلی به افزایش قیمت صرافی 
ملی نداشت و قیمت را در کانال 28 هزار تومانی حفظ 
کرد. همین آربیتراژ حداقل 1000 تومانی بازار آزاد 
و صرافی ملی تقاضای خرید ارز را افزایش می داد و 
نوعی فشار برای افزایش قیمت ارز وارد می کرد که 
بررسی روند قیمتی معامالت در بازار متشکل ارز نیز 
مبین این اتفاق است که تا 21 مهرماه قیمت در این 
بازار به رشد خود ادامه داد. قیمت دالر در تاریخ 13 
مهرماه باالترین ریزش خود را پس از ریزش 19مرداد 

انجام داد و از 28450 به 26950 تومان کاهش 
یافت ولی در ساعات پایانی آن مجددا خریداران 
موقعیت خرید گرفتند و قیمت به ارقام باال بازگشت 
و در کانال 29 هزارتومان شروع به نوسان کرد که 
نشان دهنده انتظارات افزایشی بازار بود. بازارساز در 
ابتدا سیگنال های کاهشی به این بازار ارسال کرد ولی 
پس از تثبیت روند افزایشی در بازار آزاد، صرافی های 
بانکی به قیمت ارز افزودند و قیمت دالر صرافی ملی 
از 27 هزارتومان به 28200 تومان افزایش یافت. در 
25 مهرماه قیمت دالر در صرافی ملی با 3/9 درصد 
افزایش از 28200 تومان به 29300 تومان و در 
بازار آزاد از 29300 به 29500 رسید. در این زمان 
بانک مرکزی چندبار با افزایش قیمت ارز تالش کرد 
بتواند قیمت صرافی را به قیمت بازار آزاد نزدیک 
کرده و به اصطالح سقف افزایش قیمت ارز را ببندد 
ولی در برخی موارد این کار بانک مرکزی به عنوان به 
رسمیت شناختن افزایش نرخ ارز تا قیمت های بازار 
آزاد و نوعی کف سازی قیمتی معنا شده است. تا نیمه 
مهرماه قیمت دالر نتوانست باالی 30 هزارتومان 

تحلیل نوسانات ارزی 3 ماهه پاییز 1399
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افزایش یافته و تثبیت شود چون عرضه کننده سعی 
داشت با تشدید عرضه ها این نرخ را نوعی مقاومت 
بسیار سنگین برای ادامه روند صعودی دالر معرفی 
کند و از طرفی با افزایش قیمت ارز به ارقامی نزدیک 
به 30 هزارتومان، احتیاط خریداران بیشتر شده و 
تقاضای خرید ارز کاهش می یافت ولی از تاریخ 21 
مهرماه، قیمت وارد کانال 30 هزارتومانی شد که 
باید چرایی این رشد بی سابقه مورد تحلیل قرار گیرد 
که در ادامه به بررسی روند قیمتی دالر در دهه سوم 

مهرماه می پردازیم.
بر اثر افزایش نرخ سود بین بانکی در 24 تیرماه 
و موفقیت وزارت اقتصاد در حراج اوراق بدهی های 
دولت، بازارهای مالی ایران به تدریج دریافتند که 
تورم انتظاری که برای سال آینده پیش بینی کرده 
بودند محقق نخواهد شد. از این رو، بازار بورس از 19 
مردادماه روند نزولی خود را آغاز کرد و شاخص بازار 
سرمایه در اول شهریورماه به زیر 1/7 میلیون واحد 
کاهش یافت. در اثر این اتفاق، دولت و مجلس در پی 
حمایت از بازار سرمایه بودند که در سه راهکار این 

حمایت را دنبال می کردند:
 عرضه اوراق اختیار فروش تبعی برای سهام موجود 

در بازار بورس
 مجوز استفاده از تسهیالت بانکی برای خرید سهام 

توسط شبکه بانکی
 استفاده از یک درصد منابع صندوق توسعه ملی 

برای خرید سهام و حمایت از بازار بورس

ولی راهکارهای استفاده از تسهیالت بانکی و منابع 
صندوق توسعه ملی در نهایت به شکل افزایش پایه 
پولی منجر به تورم خواهد شد و افزایش تورم فشار 
بسیار زیادی را برای افزایش نرخ ارز وارد می کند. در 
23 شهریورماه مجلس شورای اسالمی جلسه ای 
غیرعلنی برای بررسی راهکارهای حمایت از بازار 
بورس مطرح کرد که ماحصل آن در یک کلیپ 
ویدئویی 4 دقیقه ای در بازارهای مالی ایران به اطالع 
عموم رسید. فعاالن بازار نیز این راهکارها را بررسی 
کردند و به دلیل اطالع از اینکه ورود منابع به بازار 
سهام سبب افزایش پایه پولی و رشد تورم در ماه های 
آتی خواهد شد، قیمت دالر 3000 تومان افزایش 
یافت و به 26000 تومان رسید. در سه هفته پس از 
طرح حمایتی مجلس از بازار سهام، وزارت اقتصاد هر 
هفته به طور میانگین توانست 400 میلیارد تومان 
اوراق بدهی دولت را بفروشد.1 این اتفاق وقتی با خبر 

تحریم های ثانویه دولت آمریکا بر نظام بانکی ایران 
همراه شد، توانست محرکی باشد تا قیمت دالر در 
سایه تورم انتظاری باال برای ماه های آتی تا ارقام 
باالی 30 هزارتومان نیز رشد کند، البته کارشناسان 
از دو اتفاق نیز در رابطه با افزایش انتظارات رشد نرخ 

ارز در آینده صحبت می کردند که عبارت بودند از:
 اخباری مبنی بر فروش باالی نفت در شهریورماه 
مخابره شده بود ولی دسترسی به ارز حاصل از این 
صادرات وجود نداشت و تمام انتظارات فعاالن 
اقتصادی را برای امکان بهبود شرایط اقتصاد کالن 
کشور و کاهش نرخ ارز در اثر رشد فروش نفت به 

نوعی از بین برد.
 دولت در آزادسازی منابع ارزی ایران در چین و 
عراق با شکست مواجه شد و تمام امیدها نسبت به 
آزادسازی منابع ارزی و امکان کنترل رشد ارز در 

آینده کاهش یافت.

  روند حرکتی نرخ ارز در آبان 1399
قیمت دالر در آبان ماه با روندی همراه بود که قیمت 
از 29375 تومان در اول آبان به 25620 تومان در 
29 آبان ماه کاهش یافت. البته در این مدت در چند 
روز پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
شاهد افزایش نوسانات قیمتی دالر بودیم. دالر پس 
از ثبت رکورد 32 هزار و 100 تومانی در 25 مهرماه، 
که باالترین رکورد تاریخ ارز در ایران بود، تقریبا روالی 
نزولی را پیش گرفت و در 29 مهرماه با از دست دادن 
کانال های 30، 29 و 28 هزار تومانی، در قیمت های 
حدود 27500 تومان معامله شد و معامله در کانال 27 
و 28 هزار تومان نیز در هفته بعدی ادامه یافت. ظاهرا 
به اصطالح، بازار فروشنده شده بود و بازارساز هم با 
اعالم نکردن نرخ خرید دائما به ماجرا دامن می زد. 
علت اصلی کاهش قیمت ارز در دو هفته ابتدایی آبان 
افزایش عرضه در اثر بهبود انتظارات و انتشار برخی 

اخبار در بازار بود که عبارتند از:

 تقویت احتمال پیروزی جو بایدن در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا

 معامله گران ارزی از اوایل مهرماه انتظارات آتی 
خود برای قیمت دالر را با ماندن ترامپ در کاخ 
سفید تنظیم کرده بودند. در اکثر نظرسنجی ها 
میان بازیگران غیررسمی، ترامپ با اختالف زیادی 
در رقابت با بایدن پیروز می شد؛ از آنجایی که ماندن 
ترامپ در کاخ سفید به معنی حفظ فشار حداکثری 

و سخت شدن اوضاع ارزی بود، معامله گران سعی 
می کردند بیشتر از گذشته اقدام به خرید دالر کنند. با 
این حال، در روزهای نزدیک به تاریخ انتخابات، سمت 
و سوی انتظارات معامله گران تا حدی تغییر کرد و آنان 
ترجیح دادند دیگر بر روی برد ترامپ ریسک نکنند. 
در این زمان به نظر می رسید حفظ برتری بایدن در 
نظرسنجی ها نسبت به ترامپ تا حدی انتظارات را در 
بازار ارز تحت تأثیر قرار داده است. خبرهای زیادی هم 
در فضای مجازی درباره رابطه دوستی ظریف و بایدن 
منتشر شد که انتظارات برای امکان بهبود روابط ایران 
و آمریکا را کامال تحت تأثیر قرار داد و قیمت شروع 

به کاهش کرد.

 آزاد شدن دارایی ها و منابع ارزی ایران در 
عراق

 خبرهای مربوط به آزاد شدن منابع ارزی بانک 
مرکزی در عراق در تغییر انتظارات بازار مؤثر بوده 
است. در شرایطی که معامله گران بر روی کمبود 
ذخایر و منابع ارزی بانک مرکزی مانور می دادند، 
آزاد شدن چندین میلیارد دالر از ذخایر ایران چنین 
سیگنالی را به بازار خواهد داد که دست بازارساز برای 
مقابله با نوسانات بازتر شده است. تا به حال گشایش 
واقعی از سمت عراق صورت نگرفته است ولی خبر 
آزاد شدن دارایی های ارزی که احتمال تقویت عرضه 
در آینده را افزایش خواهد داد، امیدهای افزایشی 

سفته بازان را کاهش می دهد.

 باال رفتن احتمال افزایش نرخ سود بانکی
 در اواسط آبان گمانه زنی های زیادی مطرح شد 
که نرخ سود سپرده بانکی افزایش خواهد یافت. 
البته این خبر چند بار تکذیب شد، ولی معامله گران 
و افراد عادی تا حدی این خبر را جدی گرفتند و باور 
داشتند که سیاست گذار به زودی نرخ سود بانکی را 
افزایش خواهد داد. بسیاری از افرادی که ریال دارند و 
ریسک پذیری باالیی هم ندارند، به دنبال مکان امنی 
برای قرار دادن پول خود هستند و باال رفتن نرخ سود 
بانکی، انگیزه آن ها برای سپرده گذاری را افزایش 
خواهد داد؛ به تبع آن، احتمال بیشتر نوسانی شدن 

بازارهای سهام، ارز و سکه پایین می آید.

 دیگر عاملی که اثر بنیادی بر بازار داشت، 
افزایش ساعت کاری صرافان بود

 روابط عمومی بانک مرکزی در این ماه خبر داد 
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که صرافی های بانکی و بازار متشکل ارزی تا اطالع 
ثانوی تا ساعت 18 فعال خواهند بود. به گفته برخی 
تحلیل گران، بازارساز از این جهت چنین تاکتیکی 
را در پیش گرفت که مانع از تحرکات معامله گران 
فردایی پس از ساعت 3 بعدازظهر شود. در واقع در 
یک ماه گذشته نوسان گیران در وقت های مرده بازار 
با خرید و فروش های خود بر دامنه نوسان قیمت 
افزوده بودند و به نظر می رسد بازارساز با طوالنی 
کردن ساعت کاری آنها قصد داشت اثر قیمت گذاری 
این بازیگران بر نرخ بازگشایی روز بعد را کاهش دهد.

بازار ارز در 20 آبان نیز میل به افزایش نرخ داشت 
و برای ساعاتی نرخ در کانال 28 هزارتومان نوسان 
کرد ولی در پایان روز به پایین بازگشت. در ابتدای 
روز کاری قیمت دالر بازار آزاد نیز از رقم 26800 
تومان با رشد 2/9 درصدی به 27600 تومان افزایش 
یافت. همچنین در اثر تمایل بازارساز به کنترل نرخ 
و جلوگیری از افزایش نرخ ارز، قیمت دالر صرافی 
ملی 24800 تومان بود که با افزایش 9/2 درصدی 
به 27100 تومان افزایش یافت. پس از انتخابات 
آمریکا و قطعیت پیروزی نامزد حزب دموکرات و 
افزایش احتمال بازگشت آمریکا به توافق برجام، 
قیمت ارز روند کاهشی را آغاز کرد. تحلیل گران 
احتمال افزایش نرخ ارز به ارقامی باالتر از 30 
هزارتومان را در کوتاه مدت بسیار سخت دانسته 
و بیان کرده اندکه مقاومت مهمی در رقم 28400 
تومان برای صعود نرخ دالر به کانال های باالتر وجود 
دارد. در روزهای پایانی آبان و روزهای ابتدای آذر 
قیمت دالر با توجه به کاهش نرخ حواله به 7200 
تومان وارد کانال 25000 تومانی شده است و در آن 

نوسان می کند.

  روند حرکتی نرخ ارز در آذر 1399
قیمت ارز2 در آذرماه، روند تقریبا با ثباتی را طی 
کرده و نسبت به دو ماه آبان و مهر، نوسانات کمتری 
داشته است. قیمت ارز در بازار متشکل ارز ایران، 
در اولین روز آذر 25160 تومان بوده است که با 
اندکی تغییر در آخرین روز ماه به 24976 تومان 
کاهش یافته است. کمترین قیمت ارز در این ماه 
23783 تومان و در تاریخ هشتم و باالترین قیمت 
در تاریخ بیست ودوم ماه و نرخ 25784 تومان بوده 
است. قیمت دالر در هفته دوم آذرماه، پس از اینکه 
از کانال 24 هزار تومانی خارج شد، سرانجام توانست 
کانال 25 هزار تومانی را هم پشت سر بگذارد. پس از 

ترور شهید فخری زاده، شاهد آن بودیم که در هفته 
دوم آذرماه، دالر رشد باالیی داشت و نرخ در بازار 
آزاد روی عدد 26 هزار و 350 تومان قرار گرفت. این 
اتفاق در حالی رخ داد که در تاریخ نهم آذرماه، ارزش 
دالر در بازار متشکل ارزی در حوالی 24000 تومان 
و در بازار داخلی در محدوده 24 هزار و 900 تومان 
قرار داشت. در آن مقطع زمانی، نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی در جلسه علنی با دو فوریت با طرح 
اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها موافقت کردند و 
این تصمیم در روزهای آتی به تایید شورای نگهبان 
هم رسید. به گفته فعاالن بازار ارز این مصوبه سبب 
شد برخی از فروشندگان از تصمیم خود صرف نظر 
کنند و برخی نیز خریدهای خود را زودتر انجام 

دهند.
برخی فعاالن اعتقاد دارند، این طرح از دو جهت 
انتظارات معامله گران بازار داخلی را تحت تأثیر قرار 
داد و تمایل آنها به خرید را باالتر برد. از نگاه آن ها، 
این طرح چنین تصوری را در میان معامله گران به 
وجود آورد که ممکن است اقدام ایران جهت کاهش 
تعهدات هسته ای در نهایت منجر به واکنش جدی 
طرف های خارجی شده و به جای کاهش تحریم ها 
سبب تشدید آنها شود. افزون بر این، گروهی عنوان 
می کردند که مخالفت های مقامات دولتی با طرح 
مجلس، این سیگنال را به معامله گران ارزی ارسال 
کرد که اختالف در سطوح باالی حاکمیتی وجود 
دارد، در نتیجه رسیدن به توافق با آمریکا به آسانی 
میسر نخواهد بود، چرا که احتماال هر گروه از ارکان 
قدرت، انتظارات متفاوتی نسبت به نوع توافق و مفاد 
آن دارند. طبیعتا این انتظار وجود دارد که هر چقدر 
خروج از شرایط تحریمی، طوالنی تر باشد، نوسانات 
قیمتی نرخ نیز بیشتر خواهد بود. با این حال، جدا 
از کسانی که نوسان فعلی دالر را به وقایع سیاسی 
ارتباط می دهند، گروهی دیگر در بازار حضور دارند 
که معتقدند قیمت دالر به دلیل افزایش تقاضای فصلی 
رشد پیدا کرده است. گروهی هم عنوان می کنند، فارغ 
از تصمیم مجلس، اثر روانی انتخاب بایدن در بازار 
تخلیه شده است و به همین دلیل، تغییر جهت و روند 

قیمت غیرطبیعی نبود.
در روز یکشنبه، 24 آذرماه قیمت فروش ارز در 
صرافی ملی 25950 تومان اعالم شد. در ادامه بازار 
با کاهش قیمت مواجه شد و این کاهش قیمت، 
سبب کاهش 100 تومانی در نرخ بازار متشکل ارزی 
شده و قیمت را در این بازار به 25500 تومان رساند. 

نرخ درهم که طی چند روز گذشته در مرز روانی 
7200 تومان معامله می شد، با کاهش 50 تومانی 
به 7150 تومان رسید که افت بیشتر درهم می تواند 
سبب افزایش عرضه در بازار شود و روند نزولی را 
تسریع کند. در روز 25 آذر، قیمت دالر در بازار آزاد 
تحت تاثیر اخبار بررسی مجدد لوایح FATF با کاهش 
200 تومانی به 25650 تومان و نرخ در بازار متشکل 
ارزی با کاهش 165 تومانی به 25335 تومان تغییر 
یافت ولی باردیگر در روز سه شنبه نرخ ارز بازار آزاد با 

افزایش مواجه شد و به 26000 تومان رسید.
بودجه سال 1400 و اجزای منابع و مصارف آن 
دیگر موضوعی است که می تواند بازار ارز را کامال 
تحت تاثیر قرار دهد. نرخ دالر بودجه و کیفیت 
تخصیص آن، امکان حذف کامل سیاست اعطای 
ارز ترجیحی، افزایش قابل توجه فروش نفت، افزایش 
دسترسی کشور به منابع ارزی و تزریق آن به بازار 
ارز می تواند از جمله متغیرهای اثرگذار بر روند 
حرکتی نرخ در ماه های آتی باشد. به نظر می رسد 
به دلیل پیچیدگی شرایط نظام تصمیم گیری کشور 
و اختالفات میان دولت و مجلس شورای اسالمی، 
فعاالن بازار ارز هنوز هیچ جمع بندی از مصوبه نهایی 
بودجه ندارند و همین سبب شده که فعال توجهی به 
الیحه دولت نداشته باشند و برای تصمیم گیری در 

ماه های آینده، منتظر بمانند.
به طورکلی می توان بیان کرد، اگرچه در آذرماه، 
فضای اقتصاد کالن ایران با اخبار اقتصادی و سیاسی 
زیادی مواجه بوده است، ولی نرخ ارز نسبت به ماه های 
قبلی روند حرکتی کم نوسانی را طی کرده و بازارساز 
نیز توانسته است با کاهش دامنه نوسان نرخ، انتظارات 
افزایشی فعاالن را کامال کنترل کرده و در ماه های آتی 

زمینه خروج آنان از بازار ارز را فراهم کند.

پی نوشت ها:
1- در سال 1399، باتوجه به پیش بینی کسری بودجه 
دولت، وزارت اقتصاد باید در هر هفته بتواند حدود 5000 
میلیارد تومان اوراق بدهی دولت را بفروشد، هر چقدر این 
رقم کاهش یابد، می تواند به معنای زنگ خطری برای 
استقراض دولت از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و رشد 

تورم باشد.
2- در تحلیل روند حرکتی نرخ ارز، منظور از کلمه ارز، 
دالر است. به علت همبستگی باالی نرخ دالر با نرخ یورو 
و ارائه تحلیل در بازه زمانی یک ماهه، روند حرکتی دالر 

موردتحلیل قرار گرفته است.



فصل نهم

اعضا و کارگزاران
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بانـک هـا

نشانی پستیشهر فعالیتاستان فعالیتنام کارگزارردیف

خیابان فردوسی، ادارات مرکزی بانک ملی ایرانتهرانتهرانبانک ملی ایران1

شهرک قدس )غرب(، بلوار شهید فرحزادی، خیابان زرافشان، شماره 4تهرانتهرانبانک پارسیان2

خیابان طالقانی، نبش خیابان نجات الهیتهرانتهرانبانک تجارت3

خیابان احمد قصیر )بخارست(، نبش خیابان پنجمتهرانتهرانبانک خاور میانه4

خیابان ولیعصر )عج(، نرسیده به میدان ونکتهرانتهرانبانک رفاه کارگران5

انقالب، بین چهارراه کالج و ولیعصرتهرانتهرانبانک سامان6

میدان امام خمینی، ساختمان ادارات مرکزیتهرانتهرانبانک سپه7

خیابان استاد مطهری، شماره 187تهرانتهرانبانک سینا8

خیابان سمیه، بین خیابان های شهید مفتح و بهارتهرانتهرانبانک صادرات ایران9

خیابان ولیعصر، رو به روی پارک ملت، خیابان ناهید غربیتهرانتهرانبانک کارآفرین10

 ابتدای خیابان سئول، ضلع شمال شرقی میدان شیخ بهاییتهرانتهرانبانک گردشگری11
نبش خیابان ماهتاب، پالک 45

خیابان طالقانی، نبش خیابان فرصت )شهید موسوی(تهرانتهرانبانک ملت12

 محله سنائی، مطهری )تخت طاووس(تهرانتهرانپست بانک13
نرسیده به خیابان سرافراز )دریای نور(

خیابان احمد قصیر )بخارست(، نبش خیابان نهم، پالک 30تهرانتهرانبانک آینده14

بانک توسعه صادرات 15
خیابان احمد قصیر )بخارست(، نبش خیابان پانزدهمتهرانتهرانایران

 خیابان ولیعصر )عج(، باالتر از پارک ملت، روبروی جام جمتهرانتهرانبانک دی16
نبش خیابان پروین، شماره 45

جالل آل احمد، نبش پاتریس، شماره 247تهرانتهرانبانک کشاورزی17
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صرافی هـای بـانکـی

استان نام کارگزارردیف
فعالیت

شهر 
نشانی پستیفعالیت

شرکت خدمات ارزی و صرافی 1
محله کاووسیه، بزرگراه شهید حقانی، خیابان آفریقا، پالک 64، تهرانتهراناقتصاد نوین  )سهامی خاص(

ساختمان 239، طبقه 2، واحد 14

 شرکت خدمات ارزی و 2
 بلوار میرداماد، نبش شمس تبریزی شمالی، تهرانتهرانصرافی ایران زمین  )سهامی خاص(

پالک 187، طبقه همکف

 شرکت خدمات ارزی و 3
میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر )بخارست(تهرانتهرانصرافی خاور میانه  )سهامی خاص(

نبش خیابان نهم، برج بخارست، طبقه دوم

شرکت خدمات ارزی و صرافی دی 4
 محله داوودیه، خیابان کجور، بلوار میرداماد، پالک 239، تهرانتهران)سهامی خاص(

طبقه اول، واحد 1

 شرکت خدمات ارزی و 5
 میدان فردوسی، مرکز تجارت جهانیتهرانتهرانصرافی گردشگری )سهامی خاص(

شماره هشتاد و سه، طبقه همکف

 شرکت خدمات ارزی و 6
خیابان نلسون ماندال، خیابان ناهید غربی، پالک 75تهرانتهرانصرافی مسکن )سهامی خاص(

 شرکت صرافی پارسیان  7
 سعادت آباد، بلوار فرهنگ، نبش خیابان بیستم، پالک 2تهرانتهران)سهامی خاص(

ساختمان دیبا، طبقه چهارم

شرکت صرافی توسعه صادرات  8
خیابان خالد اسالمبولی، خیابان 13، پالک 22تهرانتهران)سهامی خاص(

شرکت صرافی رفاه  9
 خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، باالتر از پمپ بنزینتهرانتهران)سهامی خاص(

پالک 2244، برج نگین، طبقه اول، شماره 101

 شرکت صرافی سامان  10
خیابان خالد اسالمبولی )وزرا سابق(، خیابان هفتم، پالک 11تهرانتهران)سهامی خاص(

شرکت صرافی سپهر صادرات  11
 خیابان فردوسی شمالی، مرکز تجارت جهانی فردوسیتهرانتهران)سهام ی خاص(

طبقه منفی یک )بانک سنتر(، واحد شماره 9

 شرکت صرافی سرمایه  12
سعادت آباد، بلوار دریا، خ مطهری شمالی، کوچه گل آذین، پالک 27تهرانتهران)سهامی خاص(

خیابان شهید بهشتی پالک 287تهرانتهرانشرکت صرافی سینا  )سهامی خاص(13

محله ولیعصر، خیابان انقالب اسالمی، خیابان ولیعصر، پالک 1427 تهرانتهرانشرکت صرافی شهر  )سهامی خاص(14
ساختمان کیان پور، طبقه همکف

شرکت صرافی صنعت و معدن  15
خیابان ولیعصر، باالتر از میرداماد، کوچه تابان غربیتهرانتهران)سهامی خاص(

پالک 62، طبقه سوم

 شرکت صرافی کارآفرین  16
 خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر، نبش کوچه یکمتهرانتهران)سهامی خاص(

پالک 6، طبقه 8

 خیابان آفریقا، پایین تر از چهار راه جهان کودک تهرانتهرانشرکت صرافی ملت  )سهامی خاص(17
نبش کوچه 19،  پالک 54

 شرکت صرافی ملی ایران  18
 خیابان فردوسی، باالتراز خیابان کوشک تهرانتهران)سهامی خاص(

نرسیده به میدان فردوسی، جنب بانک ملت، پالک 270
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شرکت هـای تضـامنی 
)صرافی هـا(:

نشانی پستیشهر  فعالیتاستان فعالیتنام کارگزارردیف

 شرکت تضامنی 1
خیابان زرتشت غربی، مجتمع تجاری کیان، طبقه اول، واحد F19تهرانتهرانابراهیم قربانی بیات و شرکاء

 شرکت تضامنی 2
ولیعصر جنوبی، خیابان باختر، بلوار 29 بهمن، پالک 0، طبقه همکفتبریزآذربایجان شرقیابراهیمی و شرکاء

 شرکت تضامنی 3
محله ارم، خیابان مرعشی نجفی، کوچه مرعشی 12، پالک 0، طبقه همکفقمقمابوالحسن جاللی و شرکاء

 شرکت تضامنی 4
خیابان سعادت آباد، چهارراه شیخ صدوق، صرافی افشاراصفهاناصفهاناحمد افشار و شریک

 شرکت تضامنی 5
بازارچه مرزی مهران، غرفه 28مهرانایالماحمد اله دادی و شرکاء

 شرکت تضامنی 6
خیابان فردوسی، مرکز تجارت جهانی فردوسی، طبقه همکف، پالک 48تهرانتهراناحمد صریحی و شرکاء

 شرکت تضامنی 7
ابتدای خیابان شهید رجایی )ملک(، جنب سرپرستی بانک سپهاراکمرکزیاحمدرضا مددی و شرکاء

 شرکت تضامنی 8
الهیه، خیابان مریم غربی، بلوار آفریقا، پالک 4، پاساژ مدرن الهیه، طبقه اول، واحد 33تجریشتهرانادریس محمدی و شرکاء

 شرکت تضامنی 9
بلوار آفریقا، بلوار گلشهر، مرکز خرید گلشهر، پالک 8، طبقه همکف، واحد 8تهرانتهرانارسالن نوذری نژاد و شرکاء

 شرکت تضامنی 10
پونک شمالی، اشرفی اصفهانی، میدان پونک، مجتمع تجاری بوستان، بازار طال، شبنم 1، پالک 847تهرانتهراناسماعیل زاده و شرکاء

 شرکت تضامنی 11
میدان مادر، بلوار میرداماد، پالک 34تهرانتهراناسماعیل کوشاسی و شرکاء

 شرکت تضامنی 12
سعادت آباد، خیابان هجدهم غربی، پالک 42، مجتمع مسکونی باران، طبقه همکف، واحد 2تهرانتهرانافسانه بحرالعلوم و شرکاء

 شرکت تضامنی 13
میدان امام خمینی، خیابان شهدا، پالک 48، پاساژ بزرگ، واحد 40ورامینتهرانامید تاجیک و شرکاء

 شرکت تضامنی 14
خیابان انقالب اسالمی، پالک 800تهرانتهرانامید رحیمی مجذوب و شریک

 شرکت تضامنی 15
محله بهجت آباد، خیابان شهید حمیدرضا افتخاری نیا، خیابان ولیعصر، پالک 1935، طبقه همکفتهرانتهرانامید شاهواری و شرکاء

 شرکت تضامنی 16
تقاطع میرداماد آفریقا، ضلع شمال غربی پل میرداماد، پالک 299تهرانتهرانامیر جمالی شاه بالغی و شرکاء

 شرکت تضامنی 17
شهرک غرب، فاز یک، خیابان ایران زمین، مجتمع تجاری گلستان، طبقه همکف، واحد 163تهرانتهرانامیر نجومی و شرکاء

 شرکت تضامنی 18
بلوار طالقانی، قبل از بلوار طبری، پالک 96آملمازندرانامیرحسین توکل و شرکاء

شرکت تضامنی ایوب سالم زاده 19
محله صادقیه، خیابان هشتم جنوبی، خیابان ستارخان، پالک 703، طبقه همکفتهرانتهرانسلماسی و شریک

 شرکت تضامنی 20
خیابان کاشانی، کوچه 37 قریشی، پ 1185، طبقه همکفیزدیزدآرش نجاریان و شرکاء

بازارچه مرزی مهرانمهرانایالمشرکت تضامنی آسیته و شرکاء21

 شرکت تضامنی 22
سعادت آباد، بلوار سرو شرقی، پالک 5، پاساژ ابریشم، واحد 26تهرانتهرانبهزاد زرین قلم و شرکاء

بازار، خیابان دارایی، پاساژ امیر نو، پالک 6تبریزآذربایجان شرقیشرکت تضامنی پور اقدم و شرکاء23

 شرکت تضامنی 24
محله باغ فردوس، خیابان قلمستان، خیابان ولیعصر، پالک 3071، طبقه همکفتجریشتهرانمنصور زرین قلم و شرکاء

 شرکت تضامنی 25
شهرستان مهران، بازارچه مرزی مهران، غرفه 38مهرانایالمجعفر کاکی و شرکاء

 شرکت تضامنی 26
بلوار میرداماد، خیابان ولیعصر، پالک 2515، ساختمان اسکان، طبقه همکف، واحد 7تهرانتهرانجالل رحیمی تبار و شرکاء

 شرکت تضامنی 27
 فاطمی، خیابان باباطاهر، خیابان دکتر سید حسین فاطمی، پالک 281تهرانتهرانجمال ذوقی و شرکاء

ساختمان مرکز خرید الله، طبقه همکف

 شرکت تضامنی 28
 محله داوودیه، خیابان نساء، بلوار میرداماد، پالک 139، مجتمع پاسارگادتهرانتهرانجواد پور دارا و شرکاء

طبقه همکف، واحد 6
محله صادقیه، میدان دوم صادقیه، خیابان ستارخان، جنب مسجدامام صادق، پالک 1182، طبقه همکفتهرانتهرانشرکت تضامنی حاتمی و شرکاء29
خیابان ولیعصر ابتدای توانیر پالک 2490تهرانتهرانشرکت تضامنی حاجی ابول لو و شرکاء30
شهرآرا، کوچه مکتب الصادق، خیابان ستارخان، پالک 325، طبقه همکفتهرانتهرانشرکت تضامنی حامد ضرابی و شرکاء31

 شرکت تضامنی 32
بلوار سجاد، خیابان بزرگمهر جنوبی 22، پالک 5مشهدخراسان رضویحجت سلیمانی و شرکاء

میدان حسن آباد، خیابان حافظ، خیابان حسن آباد، پالک 21، طبقه همکفتهرانتهرانشرکت تضامنی حسن نام آورو شرکاء33

 شرکت تضامنی 34
 میدان بهارستان، خیابان مصطفی خمینی، خیابان امیرکبیر، پالک 150 تهرانتهرانحسین رحمانی و شرکاء

ساختمان اداری و تجاری خلیج فارس، طبقه منفی یک، واحد 146
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شرکت هـای تضـامنی 
)صرافی هـا(:

محله ونک،  خیابان دفینه، بلوار میرداماد،  پالک 452، ساختمان بازار بزرگ میرداماد، طبقه همکف، واحد 32تهرانتهرانشرکت تضامنی حسین مهدی و شرکاء35
منطقه آزاد، بلوار ولیعصر، مجتمع تجاری فردوسی قشم، طبقه همکف، الین عطار 2، واحد 2079قشمهرمزگانشرکت تضامنی حسینی پارسا و شرکاء36
بلوار میرداماد، میدان محسنی، مجتمع تجاری میرداماد، واحد 3تهرانتهرانشرکت تضامنی حسینی و شرکاء37
بین فلکه اول و دوم صادقیه، خیابان ستارخان، نبش پاساژ پرنیان، واحد1تهرانتهرانشرکت تضامنی حمید اکرمی و شریک38

 شرکت تضامنی 39
محله قیطریه، کوچه تابان، شهید سید علی اندرزگو، پالک 71، طبقه همکفتجریشتهرانحمیدرضا فراهانی و شرکاء

سعادت آباد، میدان کاج، نبش مجتمع کسری، طبقه همکف، پالک 6تهرانتهرانشرکت تضامنی حمیده اکرمی و شرکاء40

 محله یوسف آباد، خیابان شهید مصطفی برزگر رودکن )15(، خیابان سید جمال الدین اسد آبادیتهرانتهرانشرکت تضامنی داود جاللی و شرکاء41
پالک 153، طبقه همکف

 شهرک غرب، خیابان ایران زمین، مجتمع تجاری ایران زمین تهرانتهرانشرکت تضامنی دهقان برزگر و شرکاء42
طبقه همکف، پالک 15

 محله امام خمینی، کوچه سهند، خیابان امام خمینی، پالک 0 تبریزآذربایجان شرقیشرکت تضامنی رامین خیامی و شرکاء43
طبقه همکف

 شرکت تضامنی 44
بازار بزرگ، بازار عباس اباد، کوچه علی آبادی، پاساژ قائم، طبقه همکف، پالک 145تهرانتهرانرحمان جهانگیری و شرکاء

 شرکت تضامنی 45
 محله گلشهر، بلوار شهید حمید شمس )45 متری گلشهر(، خیابان نهر، پالک 76کرجالبرزرضا حکمت آرا و شرکاء

ساختمان بهاره، طبقه همکف

 شرکت تضامنی 46
محله چیذر، خیابان شهید خلبان منصور وطن پور شمالی، پالک 2، طبقه همکفتجریشتهرانرضا صادقی اظهر و شرکاء

 شرکت تضامنی 47
 خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید فرشاد ایازی )نهم(، تهرانتهرانرضوی خسروشاهی و شرکاء

خیابان شهید عبدالمجید صابونچی، پالک 91، طبقه همکف

 شرکت تضامنی 48
خیابان سرداران، خیابان امام، پ 555ارومیهآذربایجان غربیروژین سلطانی و شرکاء

میرداماد، خیابان رودبار غربی، بلوار میرداماد، پالک 41، پاساژ برلیان، طبقه همکف، واحد 5تهرانتهرانشرکت تضامنی زرین قلم و شرکاء49
سعادت آباد، خیابان بیست و هفتم شرقی، پالک 1، طبقه اول، واحد 2تهرانتهرانشرکت تضامنی زینب حاجیان و شرکاء50
خیابان کریمخان زند، مقابل خیابان انوری، جنب هتل کوثر، پالک 2شیرازفارسشرکت تضامنی سادون و شرکاء51

 شرکت تضامنی 52
خیابان ولیعصر، باالتر از میدان ونک، خیابان خدامی، پالک 8تهرانتهرانسارا شهبازیان و طبسی

خیابان 15 خرداد، اول بازار بزرگ، پالک 158تهرانتهرانشرکت تضامنی سردارلو و شرکاء53

 شرکت تضامنی 54
خیابان ولیعصر )عج(، نرسیده به پارک ساعی، برج سپهر ساعی، پالک 1036، طبقه همکف، واحد 4تهرانتهرانسعید ربیعی منفرد و شرکاء

 شرکت تضامنی 55
محله آرژانتین، ساعی، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قصیر، پالک 25تهرانتهرانسعید زاهدی نسب و شرکاء

 شرکت تضامنی 56
پشت بانک ملت، ساختمان بوستان، طبقه دوم، واحد 9بازرگانآذربایجان غربیسلمان رسول زاده و شرکاء

 شرکت تضامنی 57
خیابان دکتر شریعتی، ابتدای پاسداران، بین سروستان سوم و چهارم، پالک 59، واحد 1تهرانتهرانسهیل و سروش نجف زاده و شرکاء

 شرکت تضامنی 58
محله آپادانا اول، خیابان شهید قدوسی، بن بست شهریار 19، پ 10، پالک قدیم 44، طبقه همکفاصفهاناصفهانسیاوش قانعی و شرکاء

 شرکت تضامنی 59
 بلوار ولیعصر، میدان امامقلی خان مجتمع تجاری سیتی سنتر 1 قشمهرمزگانسید مجتبی حسینی و شرکاء

طبقه همکف، پالک 1151

 شرکت تضامنی 60
خیابان اقدسیه، نبش کوچه نسیم، طبقه زیر بانک سامان، پالک 63تهرانتهرانسید مجید میر محمد علی و شرکاء

 شرکت تضامنی 61
محله بازار، کوچه انقالب 2، خیابان انقالب، طبقه همکفقمقمسید محمد جواد تهامی و شرکاء

 شرکت تضامنی 62
خیابان فردوسی جنوبی، جنب بانک مرکزی، پ 160تهرانتهرانسید مهدی علوی تهرانی و شرکاء

بسیج، روبروی هتل خور، مجتمع عابدی، طبقه اول، پالک 101گناوهبوشهرشرکت تضامنی شاهنده و شرکاء63

 شرکت تضامنی 64
محله آرژانتین، ساعی، خیابان هجدهم پالک 16، طبقه دومتهرانتهرانشاهین چراغی و شرکاء

خیابان 15 خرداد، سبزه میدان، مرکز طال و جواهر ایران، پالک 100/1تهرانتهرانشرکت تضامنی لواسانی و شرکاء65
سعادت آباد، خیابان مجد، بلوار سرو شرقی، پالک 151، طبقه دومتهرانتهرانشرکت تضامنی شکسته بند و شرکاء66

 شرکت تضامنی 67
بلوار میرداماد، کوچه شنگرف، پــالک 35، ساختمان آفاتهرانتهرانشهرام ابراهیمی و شریک

 شرکت تضامنی 68
سپاه، کوچه بازار رنگرزها )4(، خیابان حکیم، پالک 40، مجتمع پردیس، طبقه همکف، واحد 10اصفهاناصفهانشهرام گلخندان و شرکاء

خیابان نساء، بلوار میرداماد، پالک 139، طبقه اول، واحد 40تهرانتهرانشرکت تضامنی صالح مقنی و شرکاء69
چهارراه اشکزری، نبش بلوار دکتر صادقی، جنب نشریه نگارستان، پالک 2سیرجانکرمانشرکت تضامنی عاطفه عباسلو و شرکاء70

 داوودیه، خیابان شهید امیر سهیل تبریزیان، پالک 0، مجتمع تجاری رز میرداماد، A10، تهرانتهرانشرکت تضامنی عباس خازنی و شرکاء71
طبقه 12، واحد 5

 شرکت تضامنی 72
 میدان فردوسی، خیابان شهید سروش الدین تقوی، پالک 479، مرکز تجارت جهانی فردوسیتهرانتهرانعدنان خواجه حسنی و شرکاء

طبقه همکف، واحد 18
محله داوودیه، خیابان شهید مهدی وزیری پور، میدان مادر، پالک 3، پاساژ 707، طبقه همکفتهرانتهرانشرکت تضامنی عزیزی قمشه و شرکاء73
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شرکت هـای تضـامنی 
)صرافی هـا(:

 شرکت تضامنی 74
 محله حسن آباد، زرگنده، بزرگراه شهید آیت اله سید محمد باقر صدر، خیابان دکتر علی شریعتیتهرانتهرانعلی ابریشم کار اصفهانی و شرکاء

پالک 1700، طبقه همکف

 شرکت تضامنی 75
 محله بسیج، بلوار بسیج، کوچه بسیج 4 )رجایی 5(، پالک 1 قمقمعلی احمدی رهبریان و شرکاء

طبقه همکف

 شرکت تضامنی 76
خیابان فردوسی، نرسیده به چهارراه استانبول، روبروی سفارت ترکیه، پالک 164تهرانتهرانعلی اصغرجوانیان و شرکاء

 شرکت تضامنی 77
خیابان شهید بهشتی، خیابان صابونچی، بین کوچه دوم و چهارم، پالک 12تهرانتهرانعلی امیرمنش و شریک

محله جهانشهر، خیابان گلستان، بلوار شهید دکتر بهشتی، پالک 1459، طبقه همکف، صرافی الغدیرکرجالبرزشرکت تضامنی علی بخشی و شرکاء78
بلوار میرداماد، پالک 139، مجتمع پاسارگاد، واحد 7تهرانتهرانشرکت تضامنی علی متشکری و شرکاء79

 شرکت تضامنی 80
 خیابان نیکخو، خیابان شهید امیرسهیل تبریزیان، پالک 0، تهرانتهرانعلی نائیج حقیقی و شرکاء

مجتمع تجاری رز میرداماد، A9، طبقه 11، واحد 7

 شرکت تضامنی 81
خیابان آیت اله کاشانی، میدان آیت اله کاشانی، پاساژ حافظ، طبقه همکفکرمانشاهکرمانشاهعلی اکبر جلیلی و شرکاء

شرکت تضامنی علیرضا 82
بازار بزرگ تهران، بازار عباس آباد، کوچه حمام چال، بن بست پروین، پالک 32، طبقه اولتهرانتهرانرضایی سلطان آبادی و شرکاء

 شرکت تضامنی 83
خیابان شهید دکتر بهشتی، پالک 283، ساختمان نگین آزادی، طبقه چهارم، واحد غربیتهرانتهرانعلیرضا سیری و شرکاء

میدان آرد، کوچه بانک مسکن، کوچه کیانی، پالک 14، طبقه همکفمهابادآذربایجان غربیشرکت تضامنی عنایتی و شرکا84
چهارراه گلوبندک، سبزه میدان، پاساژ خازنی، پالک 1/6تهرانتهرانشرکت تضامنی غالب بیاتی و شرکاء85
محله داودیه، کوچه کاظمیان، دکتر شریعتی، پالک 1165، طبقه همکفتهرانتهرانشرکت تضامنی فائزه بیات و شرکاء86
خیابان فردوسی، باالتر از چهارراه استانبول، جنب پاساژ فردوسی، پالک 285تهرانتهرانشرکت تضامنی فرخ زاده وشرکاء87

 شرکت تضامنی 88
خیابان شهید بهشتی، بین ورودی مدرس و بخارست پالک 273تهرانتهرانفرشید نوبخت و شرکاء

 شرکت تضامنی 89
نارمک، میدان نبوت، خیابان جانبازان شرقی، پالک 495تهرانتهرانفرهاد قاضی زاده و شرکاء

خیابان امام، پالک 0، پاساژ طوبی 202، طبقه همکفارومیهآذربایجان غربیشرکت تضامنی فرهاد قدرتی و شرکاء90

 شرکت تضامنی 91
خیابان توحید میانی، جنب بانک صادراتاصفهاناصفهانفریدون روشندل و شرکاء

 شرکت تضامنی 92
خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، مجتمع تجاری طلوع، پالک 2490تهرانتهرانقربان نصیری صادقلو و شرکاء

 شرکت تضامنی 93
 میدان فردوسی، کوچه تمدن، خیابان فردوسی، پالک صفرتهرانتهرانکامبیز نبی زاده و شرکاء

مجتمع تجاری و اداری تمدن، طبقه اول، واحد 5

 شرکت تضامنی 94
 خیابان شریعتی، روبروی متروی شریعتی، نبش کوچه زرین تهرانتهرانکامران سلطانی زاده و شرکاء

پاساژ مینا، طبقه زیر همکف، پالک 1

 شرکت تضامنی 95
خیابان جمهوری، نرسیده به چهار راه استانبول، پالک 446، پاساژ نوین، شماره 14تهرانتهرانکامران کاظمیان و شرکاء

 شرکت تضامنی 96
میدان فردوسی کوچه تمدن خیابان فردوسی مجتمع تجاری اداری تمدن طبقه زیرزمین واحد 18تهرانتهرانکاووس نوبخت و شرکاء

 شرکت تضامنی 97
محله امام، کوچه 15)آخر دوست(، پالک 0، طبقه همکفارومیهآذربایجان غربیکریم پور جلیل ریحانی و شرکاء

بخش مرکزی، شهر ارومیه، کوچه شهید عادل نجفی، خیابان خیام شمالی، پالک 20، طبقه همکفارومیهآذربایجان غربیشرکت تضامنی کریم جعفری و شرکاء98
خیابان دکتر علی شریعتی، پالک 1135، طبقه همکفتهرانتهرانشرکت تضامنی گلپریان و شرکاء99

مسجد جامع، سربازان گمنام، خیابان امام، پالک 151، طبقه همکفاشنویهآذربایجان غربیشرکت تضامنی لقمان قدرت و شرکاء100

 چیذر، کوچه شهید مهدی چیذری، تجریشتهرانشرکت تضامنی مجتبی رضائی و شرکاء101
خیابان شهید سیدمحمد هاشمی علیا، پالک 21، طبقه همکف

 شهرستان شمیرانات، حکمت، کوچه شهید محمد حسن دانیالی، بلوار شهید سیدعلی اندرزگو، تجریشتهرانشرکت تضامنی مجتهدی و شرکاء102
پالک 45، طبقه همکف

سعادت آباد، چهارراه سرو، به سمت میدان شهرداری، بعد از خیابان بخشایش، پالک 30، واحد یکتهرانتهرانشرکت تضامنی مجید چکینی و شرکاء103

 شرکت تضامنی 104
خیابان کریمخان زند، بین ایرانشهر و خردمند جنوبی، جنب بانک رفاه، پالک 102، طبقه سوم غربیتهرانتهرانمجید محمدزاده و شرکاء

 شرکت تضامنی 105
محله معالی آباد، بلوار دوستان، بلوار دکتر شریعتی، پالک 0، ساختمان نغمه، طبقه همکف، واحد 1شیرازفارسمحسن خندان و شرکاء

 شرکت تضامنی 106
محله بازار، کوچه انقالب 4، خیابان انقالب، پالک 28، طبقه همکفقمقممحسن ذوالفقاری و شرکاء

 شرکت تضامنی 107
خیابان امام خمینی، نبش خیابان امیر کبیر، روبروی بازاراراکمرکزیمحمد امیدی کیا و شرکاء

 صادقیه، خیابان ستارخان، نرسیده به فلکه اول، تهرانتهرانشرکت تضامنی محمد بهگوی و شریک108
بین پاساژ کیمیا و شبنم، پالک 1152

محله شهید قندی، نیلوفر، خیابان شهید علیرضا یوسفی، خیابان شهید دکتر بهشتی، پالک 213 تهرانتهرانشرکت تضامنی محمد محسنی و شرکاء109
ساختمان مهرگان، طبقه همکف

 شرکت تضامنی 110
محله یوسف آباد، خیابان یازدهم، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، پالک 79، طبقه همکفتهرانتهرانمحمدرضا سروری و شرکاء
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شرکت هـای تضـامنی 
)صرافی هـا(:

 شرکت تضامنی 111
 سعادت آباد، خیابان شانزدهم شرقی، خیابان عالمه طباطبائی شمالی، پالک 85، ساختمان سایهتهرانتهرانمحمدرضا مرادی و شرکاء

طبقه همکف

 شرکت تضامنی 112
خیابان مالک اشتر، جنب خدمات شهرداریکرمانکرمانمختار خواجه حسنی و شرکاء

 شرکت تضامنی 113
 میرداماد، خیابان شهید امیر سهیل تبریزیان، پالک 0تهرانتهرانمرتضی کریمی و شرکاء

مجتع تجاری رز میرداماد، طبقه پنجم، واحد 5

 شرکت تضامنی 114
خیابان دولت، چهارراه قنات، کوی گرجی، پالک 13تهرانتهرانمژگان نصرالهی اولقی و شرکاء

 شرکت تضامنی 115
محله میرداماد، بلوار میرداماد، خیابان دکتر علی شریعتی، پالک 1150، ساختمان 200تهرانتهرانمصطفی بهمنی نژاد و شرکاء

محله کاظمیه، خیابان شهید آیت، خیابان امام خمینی، پالک 0، طبقه همکفمیبدیزدشرکت تضامنی مظلوم و شرکاء116
پیچ شمیران، خیابان انقالب اسالمی، خیابان بهار جنوبی، پالک 37، برج بهار، طبقه اول، واحد 266تهرانتهرانشرکت تضامنی منصورزاده و شریک117
محله چهارراه اسالمبول، خیابان جمهوری اسالمی، پالک 422، پاساژمعتمد، طبقه همکف، واحد 15تهرانتهرانشرکت تضامنی منصوری و شرکاء118

 شرکت تضامنی 119
گاندی، کوچه هجدهم، خیابان گاندی جنوبی، پالک 104، طبقه همکفتهرانتهرانمنوچهر شادفر و شرکاء

بلوار میرداماد، مجتمع پاسارگاد، پ 139، واحد 13تهرانتهرانشرکت تضامنی مهدی اژدری و شرکاء120

 شرکت تضامنی 121
محله میدان ولیعصر، بلوار کریم خان زند، خیابان شهید استاد نجات الهی، پالک 192، طبقه اولتهرانتهرانمهدی ضرغام پور و شرکاء

 شرکت تضامنی 122
بلوار میرداماد، روروی بانک مرکزی، مجتمع تجاری اداری رز، طبقه همکف، پالک 25تهرانتهرانمهرداد گرامیان نیک و شرکاء

شرکت تضامنی موالوردی زاده و 123
 محله قبا، کوچه دشستستان پنجم، خیابان پاسداران، پالک 3/52 ساختمان تندیس 2  تهرانتهرانشرکاء

طبقه اول، واحد 1
محله ولیعصر، خیابان شهریار، پالک 0، طبقه همکفتبریزآذربایجان شرقیشرکت تضامنی نادریان و شرکاء124

 شرکت تضامنی 125
بلوار میرداماد، جنب مسجد الغدیر، مجتمع پاسارگاد، پالک 139، واحد 13تهرانتهرانناصر قاسمی راد و شرکاء

خیابان مالصدرا، انتهای خیابان شیراز شمالی، ساختمان ایران سکنا، پالک 234تهرانتهرانشرکت تضامنی ناصرافشار و شرکاء126

 شرکت تضامنی 127
خیابان سمیه، جنب بانک ملی، نبش خیابان شهید رجایی، پالک 3قمقممنصوره منتظری و شرکاء

 شرکت تضامنی 128
محله بهجت آباد، خیابان الرستان، خیابان استاد مطهری، پ 418، ساختمان 414، طبقه همکفتهرانتهرانهوشنگ مصلحت الی و شرکاء

 شرکت تضامنی 129
ولیعصر، قبل از کوچه شباهنگ، پالک 0تبریزآذربایجان شرقیوحید حمل کاری و شرکاء

خیابان ولیعصر )عج(، تقاطع میرداماد، مرکز خرید اسکان، طبقه زیر زمین، پالک 14تهرانتهرانشرکت تضامنی ولی لو و شرکاء130

 شرکت تضامنی 131
میدان فردوسی، خیابان پارس، خیابان انقالب اسالمی، پالک 796، طبقه همکفتهرانتهرانولی اله رسول پناه و شرکاء

شهرک شهدا، بلوار مدرس، میدان آیت اله خامنه ای، پالک 4میبدیزدشرکت تضامنی یحیی دهقانی و شرکاء132
چهار راه منوچهری، خیابان منوچهری، خیابان فردوسی، پالک 327، طبقه همکفتهرانتهرانشرکت تضامنی یعقوب نوری و شرکاء133

 شرکت تضامنی 134
میرداماد، خیابان نساء، بلوار میرداماد، پالک 139، مجتمع پاسارگاد، طبقه همکف، واحد 5تهرانتهرانناصر وفابخش و شرکاء

 شرکت تضامنی 135
شمیرانات، تجریش، محله اوین، خیابان شهید کچوئی، کوچه آسیاب پالک 63 طبقه همکفتهرانتهرانسینا پشت کوهی و شرکاء

 شرکت تضامنی 136
خیابان مطهری، بعداز خیابان جم، تقاطع مدرس پالک 270،  طبقه همکفتهرانتهرانرستمی احمد کندی و شرکاء

 شرکت تضامنی 137
یوسف آباد، بعد از چهارراه فتحی شقاقی، پالک 33تهرانتهرانحسین محرمی و شرکاء

 شرکت تضامنی 138
پاسداران، خیابان شهید برادران موحد دانش، پالک 110، طبقه دوم، واحد 2تهرانتهرانآرمین احمد زمردی و شرکاء

 شرکت تضامنی 139
بلوار امیرکبیر، کوچه امیرکبیر 7، پالک 219، طبقه همکفقمقمسعید خوش افکار و شرکاء

بلوار شهدا، پاساژ اعتماد، طبقه همکف، پالک 35بانهکردستانشرکت تضامنی باقی گوهری و شرکاء140

 شرکت تضامنی 141
چهارراه سید علی، خیابان الله زار نو، خیابان منوچهری، پالک 20، پاساژ عالءالدین، فاز 2، طبقه 2تهرانتهرانسیاوش نوریان و شرکاء

خیابان سپاه، خیابان حکیم، بازار بزرگ حکیم، ورودی یک،  پالک 185اصفهاناصفهانتضامنی سید رضا طاوسی و شرکاء142
چهارراه استانبول، خیابان فردوسی، نبش منوچهری، پالک 202تهرانتهرانشرکت تضامنی حمید طاهری و شرکاء143

 تضامنی 144
سعادت آباد، خیابان ششم، پالک 145، ساختمان امیرکبیر، طبقه همکفتهرانتهرانداریوش علیزاده خوشاکو و شرکاء

بلوار اندرزگو، نبش چهارراه حکمت، پالک 1/62تهرانتهرانشرکت تضامنی وحید وطنی و شرکاء145

 شرکت تضامنی 146
تجریش، خیابان شهرداری، کوچه بعثت، پالک 22، پاساژ قائم، طبقه دوم، واحد 104تهرانتهرانحسن بختیاری و شرکاء

میدان ونک، خیابان ونک، برج آیینه ونک، پالک 110، شماره 19تهرانتهرانشرکت تضامنی رجایی و شرکاء147

 شرکت تضامنی 148
عطایی، خیابان امام، کوچه هتل پارک، مجتمع پارک، طبقه همکفارومیهآذربایجان غربیعبدالباقی قاسمی راد و فتاح پور

 شرکت تضامنی 149
محله داوودیه، میدان مادر، بلوار میرداماد، پالک 50، مجتمع تجاری مریم، طبقه همکف، واحد 10تهرانتهرانبرادران رحیمی ندوشن و شرکاء



فصلنامه تخصصی بازار متشکل ارز ایران    شماره 1    پاییز 621399

اعضاء و کارگزاران تحلیل روندنمای بازارگفت وگو بازار خبرسخن مدیرعامل گزارش پژوهشیپرونده ویژهخالصه مقاله معرفی بازار

 شرکت تضامنی 150
 شهرک قدس )غرب(، خیابان شهید محمد مهدی فرحزادی، پالک 0، ساختمان اداری تجاری سینا تهرانتهرانسید سینا طایفی و شرکاء

طبقه همکف، واحد 16

 شرکت تضامنی 151
محله بازار، خیابان انقالب، کوچه انقالب 4، پالک 32، طبقه همکفقمقمابوالفضل علیمردانی و شرکاء

 شرکت تضامنی 152
 محله بازار، خیابان انقالب، کوچه انقالب دوم، پالک 8 قمقماسمعیل نیکفر و شرکاء

پاساژ تجاری ملت، طبقه همکف

 روبروی شرکت نفت، بلوار شهرداری، کوچه درنا 2، پالک 13 بانهکردستانشرکت تضامنی محمد صالحی و شرکاء153
طبقه همکف

 شرکت تضامنی 154
خیابان دروازه دولت، چهارباغ پایین، اول پاساژ بهار، پالک 411اصفهاناصفهانعلی مختارزاده و شرکاء

 شرکت تضامنی 155
خیابان امام، سه راه طالقانی، نبش مجتمع سهند، پالک 58تبریزآذربایجان شرقیمسعود دمنابی و شرکاء

 شرکت تضامنی 156
میدان فردوسی، ضلع جنوب غربی، پالک 25تهرانتهرانانورالدین شهیدی و شرکاء

 محله مخابرات، کوچه دوم، بلوار حجت االسالم غالمرضا حسنی ارومیهآذربایجان غربیشرکت تضامنی امیر قدرتی و شرکاء157
پالک 72، برج آسمان، طبقه همکف، واحد 31

بلوار امین، بین کوچه 1 و 3، پالک 1قمقمشرکت تضامنی حمایتیان و شرکاء158

 خیابان فردوسی سه راه کوشک، خیابان شهید سروش الدین تقوی، پالک 425 تهرانتهرانشرکت تضامنی محمد رضوی و شرکاء159
ساختمان اردهالی، طبقه همکف

 شرکت تضامنی 160
خیابان سهروردی شمالی، نرسیده به چهارراه مطهری، نبش کوچه باغ، پالک 248تهرانتهرانمیالد مهدیان پور و شریک

 شرکت تضامنی 161
 دفاع مقدس، خیابان آفتاب بیست و هفتم ]دفاع مقدس[، آملمازندرانمحمد فرج پور و شرکاء

بلوار امام خمینی، پالک 95، طبقه همکف

 شرکت تضامنی 162
مجتمع سیتی سنتر 1، الین h، پالک 2299قشمهرمزگانسید حسن عطری پور و شرکا قشم

 شرکت تضامنی 163
خیابان دارائی، حیاط امیر، پالک 1/54تبریزآذربایجان شرقیسعید نخجوانی و شرکاء

شرکت تضامنی سیدیوسف 164
 چهارباغ، خیابان آیت اهلل شیرازی 4، خیابان آیت اهلل شیرازی مشهدخراسان رضویسادات حسینی و شرکاء

پالک 20، ساختمان بازار توس )ونک(، طبقه همکف

 شرکت تضامنی 165
میدان شوش، خیابان صابونیان، پاساژ شهرداری، طبقه مثبت یک، پالک 9تهرانتهرانبابک بختیاری فرد و شرکاء

 محله میرداماد، خیابان نیک خو، خیابان شهید امیر سهیل تبریزیان، پالک صفر تهرانتهرانشرکت تضامنی علی جوادی و شریک166
مجتمع تجاری رز میرداماد، طبقه همکف، واحد 30

 میدان فردوسی، کوچه تمدن، خیابان فردوسی تهرانتهرانشرکت تضامنی بهزاد خانی و شرکاء167
مجتمع تجاری و اداری تمدن، طبقه زیرزمین، واحد 16

 شرکت تضامنی 168
تجریش، خیابان ولیعصر، باغ فردوس، پالک 3035- طبقه همکفتهرانتهرانعبدالرضا صحرانورد و شرکاء

 شرکت تضامنی 169
بلوارفردوس غربی، بهارجنوبی، کوچه ارم شرقی، مجتمع هایپراستار، شماره 18تهرانتهرانمحسن صحرانورد وشرکا

 شرکت تضامنی 170
 محله کوی نصر، خیابان شهید مهدی ناظریان قمی تهرانتهرانعلی صیادی زاده و شرکاء

خیابان جواد فاضل شمالی، مجتمع تجاری نصر، طبقه اول، واحد 234.2

 بلوار میرداماد، بعد از مسجد الغدیر، مرکز خرید پاسارگاد تهرانتهرانشرکت تضامنی فرهاد قادری و شرکاء171
پالک 139، طبقه اول، واحد 24

 شرکت تضامنی 172
 اختیاریه، خیابان بهارستان دوم، خیابان پاسداران، پالک 498 تهرانتهرانامین اسدبیگی و شرکاء

طبقه همکف

 شرکت تضامنی 173
 عباس آباد، اندیشه، خیابان یازدهم، خیابان شهید جواد سرافراز تهرانتهرانبهرام خسروی و شرکاء

پالک 53، مجتمع دریای نور، طبقه همکف

 شرکت تضامنی 174
 میدان تجریش، ابتدای خیابان ولیعصر، نبش شیرینی الدن تهرانتهرانسیدمرتضی سلطان تویه و شرکاء

پاساژ کیش، فاز 2، پالک 20

 شرکت تضامنی 175
 محله زعفرانیه، خیابان شهید رضا علی حسینی، تهرانتهراناصغر گرانمایه و شرکاء

خیابان شهید اعجازی )آصف(، پالک 39، طبقه همکف

 شرکت تضامنی 176
خیابان امام )ره(، جنب بانک کشاورزی، شعبه اشنویهاشنویهآذربایجان غربیجالل قدرت سردره و شرکا

 محله روشن، خیابان فداییان اسالم، میدان حضرت عبدالعظیم، شهرریتهرانشرکت تضامنی علی یوسفی و شرکاء177
پالک 0، پاساژ مهدی، طبقه همکف، واحد 4

 شرکت تضامنی 178
خیابان استادان، نبش کوچه هشتم، مجتمع پردیس، طبقه همکف، پالک 15ارومیهآذربایجان غربیعباس قاسمی راد و شرکاء

 شرکت تضامنی صرافی 179
 خیابان ولیعصر، توانیر، کوچه هفت پیکر 8، پالک 2486 تهرانتهرانبابک زارع سلیمانی و شرکاء

مجتمع طلوع، طبقه همکف، واحد 11

 شرکت تضامنی 180
خیابان بهشتی، روبروی کالنتری 11پیرانشهرآذربایجان غربیعبدالناصر احمدی و شرکاء

 شرکت تضامنی 181
خیابان ولیعصر، خیابان شهید علی انصاری )صداقت(، پالک 2605، برج تجاری ملت، طبقه اول، واحد 52تهرانتهرانسید امیر بهادر تیموریان و شرکاء

 کوچه )ماورانی(، خیابان صالح الدین ایوبی غربی، پالک 202 مهابادآذربایجان غربیشرکت تضامنی یاسر کردی و شرکاء182
طبقه همکف

شرکت هـای تضـامنی 
)صرافی هـا(:
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خیابان کاشانی، روبروی ساختمان بانک صادرات، پالک 9ارومیهآذربایجان غربیشرکت تضامنی فرهاد نظری و شرکاء183

 شرکت تضامنی 184
 دهستان فتح آباد، پاسگاه مرزی پرویز خان، قصرشیرینکرمانشاهکیومرث حیاتی و شرکاء

خیابان اصلی کوچه پاسگاه، طبقه همکف

 شرکت تضامنی 185
 خیابان شریعتی، دو راهی قلهک، کوی امیرپا برجا، بلوار شهرزاد، تهرانتهراناحمد سینایی پور و شرکاء

اول خیابان هدایت، پالک 3
محله چهارراه سی تیر، خیابان سی تیر، خیابان جمهوری اسالمی، پاساژ ایفل، پالک 580تهرانتهرانشرکت تضامنی علی آقا زاده و شرکاء186

 شرکت تضامنی 187
خیابان ولی عصر )عج(، باالتر از میدان ونک، خیابان دفینه، خیابان شهید علیرضا دامن افشار، پالک 49، تهرانتهرانبهمن مهین عبداله زاده و شرکاء

مجتمع اداری آبشار، طبقه اول، واحد 1

 شرکت تضامنی 188
مجتمع تجاری رز میرداماد، طبقه همکف، واحد 18تهرانتهرانحجه اهلل شیخ االسالمی و شرکاء

 شرکت تضامنی 189
خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی، پالک 193تهرانتهرانهومن سلطانی زاده و شرکاء

شرکت تضامنی رحیم طالع و شرکاء 190
خیابان امام )ره(، خیابان شهید قنبری، پالک 1702، طبقه همکف، واحد 3بازرگانآذربایجان غربیمنطقه آزاد ماکو

پیام نور، خیابان فرهنگ، کوچه فرهنگ 13، فدک 4ساریمازندرانشرکت تضامنی احمد لقمانی و شرکاء191

 شرکت تضامنی 192
محله امام،  خیابان کشتگر، خیابان خیام جنوبی، پالک 71ارومیهآذربایجان غربیابراهیم قدرت و شریک

 شرکت تضامنی 193
خیابان وزرا، بین کوچه سوم و پنجم، پالک 33تهرانتهرانمحمود فالح اشتری و شرکاء

 بخش بومهن، محله پردیس فاز )6(، پارک فناوری پردیس، پردیستهرانشرکت تضامنی میر امینی و شرکاء194
کوچه نوآوری 8، پالک 82، طبقه همکف

 شرکت تضامنی 195
محله هاشمیه، خیابان هاشمیه 17، بلوار هاشمیه )شهید صارمی 21(، پالک -101.1، طبقه همکفمشهدخراسان رضویعلیرضا مریمی و شرکاء

 شرکت تضامنی 196
شهرک قدس، درختی، خیابان گلبرگ دوم غربی، خیابان بهارستان، پالک 19، طبقه همکفتهرانتهرانکیومرث رشادتمند و شرکاء

میدان فاطمی، ضلع جنوب شرقی، پالک 1/4تهرانتهرانشرکت تضامنی نورمحمدی و شرکاء197

 شرکت تضامنی 198
تیموری، کوچه اشتری، کوچه مینا، پالک 2، طبقه دوم، واحد 3تهرانتهرانعبدالحمید مدرس و شرکاء

 شرکت تضامنی 199
 شهید بهشتی، کوچه شهیدان کردبچه )هفتم( تهرانتهرانسیدعلیرضا موسوی و شرکاء

خیابان شهید عبدالحمجید صابونچی، پالک 89، طبقه همکف
پیرانشهر، فلکه سردشت، ابتدای خیابان بسیجپیرانشهرآذربایجان غربیشرکت تضامنی اسعد آگنده و شرکاء200

 شرکت تضامنی 201
 محله یوسف آباد، کوچه پله سوم، خیابان ولیعصر، پالک 2224 تهرانتهرانپیام سلیمانی و شریک

برج سرو ساعی، طبقه همکف، واحد 9

 آدرس کیلومتر 30 بزرگراه خلیج فارس، شهر فرودگاهی امام خمینی )ره( تهرانتهرانشرکت تضامنی علی مددخانی و شرکاء202
ترمینال مسافری شماره یک، سالن پروازهای خروجی، قبل از سالن ترانزیت

خیابان حکیم نظامی، نرسیده به خیابان خاقانی، پالک 301اصفهاناصفهانشرکت تضامنی ایمان ادراکی و شرکاء203

 حسن آباد زرگنده، خیابان شهید محمد خاقانی، تهرانتهرانشرکت تضامنی حمید محمدی و شرکاء204
خیابان دکتر علی شریعی، پالک 1586، طبقه همکف

 شرکت تضامنی 205
 محله میدان فردوسی، خیابان شهید سروش الدین تقوی، خیابان فردوسی، پالک 479 تهرانتهرانفرحناز فرج زاده خویینی و شرکاء

ساختمان مرکز تجارت جهانی فردوسی، طبقه همکف، واحد 78
خیابان 32 متری فرهنگیان، جنب بانک کشاورزی، پالک 38ارومیهآذربایجان غربیشرکت تضامنی فرشید الهی و شرکاء206

 شرکت تضامنی 207
مالفرج اهلل، کوچه 16 شهید فتوحی )حنا(، خیابان دهم فروردین، پالک 218، طبقه همکفیزدیزدرضا سنائی اردکانی و شریک

 شرکت تضامنی 208
 محله آزادگان، خیابان مالصدرا شمالی، خی ایان سعادت آباد، اصفهاناصفهانرسول نوربخش و شرکاء

پالک 23 طبقه همکف

 چهارراه استانبول، خیابان جمهوری اسالمی، خیابان فردوسی، تهرانتهرانشرکت تضامنی احمد باقری و شرکاء209
پالک 224، پاساژ افشار، طبقه همکف

 شرکت تضامنی 210
 میدان فردوسی، خیابان شهید سروش الدین تقوی، پالک 479، ساختمان مرکز تجارت جهانی تهرانتهرانمحسن ولی بک حبیبی و شرکاء

طبقه همکف، واحد 11
بانه، بلوار آزادی، جنب بانک کشاورزیبانهکردستانشرکت تضامنی باقی مجیدی و شرکاء211

 شرکت تضامنی 212
ضلع شمالی میدان کریم آباد، مجتمع تجاری کوروشتنکابنمازندرانکورش اسکندری قانع و شریک

 شرکت تضامنی 213
 یوسف آباد، میدان سید جمال الدین اسدآبادی، تهرانتهرانستاریان کاظمی و شرکاء

خیابان جمال الدین اسدآبادی، پالک 326، طبقه همکف
بلوار میرداماد خیابان نساء، پالک 139، طبقه اول، واحد شماره 38تهرانتهرانشرکت تضامنی محمود پیروی و شرکاء214

 خیابان فردوسی، نرسیده به چهارراه استانبول، پاساژ گلشن، تهرانتهرانشرکت تضامنی امیر صالحی و شرکاء215
طبقه همکف، پالک 29

 شرکت تضامنی 216
خیابان ولیعصر، خیابان مهرداد، خیابان سایه، پالک 18، طبقه اول، واحد شماره یکتهرانتهرانعبدالغفور شابازپور و شرکاء

 شرکت تضامنی 217
محله کیانپارس، خیابان چهارم غربی )شهید منتظری(، بلوار شهید چمران، پالک 234، طبقه همکفاهوازخوزستانمحمدجهان معاضدی و شرکاء

 شرکت تضامنی 218
ازار، کوچه انقالب 6، خیابان انقالب، پالک 128، طبقه همکفقمقمسید حسن مرتضوی و شرکاء

شرکت هـای تضـامنی 
)صرافی هـا(:
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اعضاء و کارگزاران تحلیل روندنمای بازارگفت وگو بازار خبرسخن مدیرعامل گزارش پژوهشیپرونده ویژهخالصه مقاله معرفی بازار

شرکت هـای تضـامنی 
)صرافی هـا(:

 شرکت تضامنی 219
خیابان انقالب، جنب کوچه دو، پالک 30قمقماحمد نمک شناس و شرکاء

شرکت تضامنی علی بختیاری زاده 220
پیچ شمیران، کوچه سعید نفیسی، خیابان انقالب اسالمی، پالک 408، ساختمان تدین، طبقه 5تهرانتهرانو شرکاء

شرکت تضامنی فرهاد استوار و 221
 محله شیخ صدوق شمالی، کوچه سعید فروزنده، کوچه شهیدان همتی )35(اصفهاناصفهانشرکاء

پالک 2، طبقه اول

شرکت تضامنی محمد هادی اوجی 222
چهاراه زند، ابتدای خ سعدی، روبروی سینما حافظشیرازفارسو شرکاء

خیابان شهید مطهری، ضلع شمال شرقی چهارراه میرزای شیرازی، پالک 211، واحد 1تهرانتهرانشرکت تضامنی رحمانیان و شرکاء223

شرکت تضامنی بهمن رستمی نیری 224
 بازار بزرگ عباس آباد، کوچه حمام چال، پاساژ ملت، تهرانتهرانو شرکاء

پالک 79، طبقه اول

 زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، روبروی مرکز خرید پاالدیوم، تهرانتهرانشرکت تضامنی عباسی و شرکاء225
پالک 81

شرکت تضامنی محمد علی رسولی 226
بازار، کوچه گذر لوطی صالح، کوچه بازار حمام چال، پالک 83، ساختمان ملت، طبقه اول، واحد 75تهرانتهرانو شرکاء

شرکت تضامنی محمد درخشان نژاد 227
خیابان فاطمی، میدان فاطمی، ساختمان فاطمی، پالک 101تهرانتهرانو شرکاء

محله ترمینال، خیابان امینی، خیابان پیروزی، پالک 66، طبقه همکفسردشتآذربایجان غربیشرکت تضامنی ادریس فدای و شرکاء228
شهرک قدس، درختی، خیابان گلبرگ دوم غربی، خیابان بهارستان، پالک 11، طبقه همکفتهرانتهرانشرکت تضامنی بابک جهان آرا و شرکاء229
خیابان میر، چهارراه قشقاقی، مقابل بانک اقتصاد نوین، پ 93اصفهاناصفهانشرکت تضامنی محمدآرائی وشرکا230
محله باال، خیابان امام خمینی، کوچه بوستان 18، طبقه همکفانارکرمانشرکت تضامنی الهه جدیدی وشرکاء231

شرکت تضامنی رحمن باقری نسب 232
 محله داودیه، خیابان نساء، بلوار میرداماد، پالک 139، تهرانتهرانو شرکاء

مجتمع پاسارگاد، طبقه همکف، واحد 16

شرکت تضامنی فاتح امینی نژاد و 233
 دبیرستان حجاب، بلوار شهرداری، خیابان شهید قادر خانزاده، پالک 1، پاساژ زیتونبانهکردستانشرکاء

طبقه همکف، واحد 33

شرکت تضامنی سید جواد جاسمی 234
بازارچه مرزی پرویزخانقصر شیرینکرمانشاهو شرکاء

شرکت تضامنی مصطفی میره ای و 235
 محله جمهوری خیابان صالح الدین ایوبی شرقی، کوچه الهی، پالک 0، مهابادآذربایجان غربیشرکاء

ساختمان مرکز جراحی کردستان، طبقه همکف

شرکت تضامنی سید احمد میزبان 236
 خیابان شهید مطهری، کوچه زاهدان، خیابان سهروردی جنوبی، تهرانتهرانخوشخو و شرکاء

پالک 206، طبقه همکف

شرکت تضامنی علرضا مسیبی و 237
شمیرانات، تجریش، محله دزاشیب، خیابان شهید خبرنگار علیرضا افشار، خیابان شهید دکتر باهنر، تهرانتهرانشرکاء

پالک 250، ساختمان نیاوران 2، طبقه همکف

شرکت تضامنی سید حسن برکچیان 238
 محله آیت اهلل خامنه ای، خیابان شهید اندرزگو 18)آخوند خراسانی(، خیابان شهید اندرزگو، مشهدخراسان رضویو شرکاء

پالک 387، طبقه همکف

شرکت تضامنی آزاده شعبانپور و 239
خیابان امام خمینی، پاساژ گلچوبیان، جنب بانک ملی مازیاربابلمازندرانشرکاء

شرکت تضامنی عبدالباسط قادری 240
خیابان شهدا، نبش کوچه تریفه 9، پالک 301/302بانهکردستانو شرکاء

محله فرهنگیان 2، خیابان الوان پاداش، خیابان قدس، پالک 511، طبقه اولپیرانشهرآذربایجان غربیشرکت تضامنی طاهر قادری و شرکاء241
زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، میدان الف، مجتمع تجاری پاالدیوم، پالک 130تهرانتهرانشرکت تضامنی الهی و شرکاء242

شرکت تضامنی مژگان انصاری و 243
 تجریش، محله فرمانیه، خیابان پاسداران، کوچه نارنجستان چهارم پالک 1تهرانتهرانشریک

ساختمان آرتمیس، طبقه چهارم، واحد 3
خیابان سپه، روبروی بانک تجارت مرکزی، پاساژ مثقالی دست چپاصفهاناصفهانشرکت تضامنی وحید آرایی و شرکاء244

میدان آزادی، نبش خیابان آزادی شرقی، پالک 1613پیرانشهرآذربایجان غربیشرکت تضامنی محمودی و شرکاء245

شرکت تضامنی بهراد سید زارع و 246
 لواسان، بلوار امام خمینی )ره(، مجتمع تجاری اسکای سنتر تهرانتهرانشرکاء

جنب دادگستری، طبقه اول، واحد 14

شرکت تضامنی قرنی احمد آقائی 247
 فلکه 22 بهمن، خیابان 2 خرداد، خیابان قدس، پالک 41 پیرانشهرآذربایجان غربیو شرکاء

طبقه همکف

شرکت تضامنی مصطفی کردستانی 248
خیابان شهید بهشتی، میدان استقالل، مجتمع شهرداری، پالک 29پیرانشهرآذربایجان غربیو شریک

شرکت تضامنی فرزین رستمی و 249
 مخابرات، خیابان حسنی، کوچه )کانال( ساختمان سعیدی ارومیهآذربایجان شرقیشرکاء

طبقه همکف، واحد 8
خیابان شریعتی، خیابان میرداماد، پالک 26تهرانتهرانشرکت تضامنی تاجمیر ریاحی و شرکاء250

شرکت تضامنی رحمان بابازاده و 251
 میدان فردوسی، خیابان شهید سروش الدین تقوی، خیابان فردوسی، پالک 479تهرانتهرانشرکاء

ساختمان مرکز تجارت جهانی فردوسی،  طبقه همکف، واحد 64

 منطقه آزاد ماکو، شهر بازرگان، خیابان امام )ره(، مجتمع آرارات، ماکوآذربایجان غربیشرکت تضامنی علی آریا پور و شرکاء252
طبقه همکف، واحد 11، پالک 1330

شرکت تضامنی سیده فاطمه زفره 253
خیابان شهید نواب صفوی 7، خیابان شهید نواب صفوی، پالک 207، طبقه همکفمشهدخراسان رضویو شرکاء

شرکت تضامنی هادی محمدخانی و 254
تهران، خیابان طالقانی، بعد از چهارراه مفتح، پالک 166، طبقه اولتهرانتهرانشرکاء



بازار ارز را از پایگاه هاى اطالع رسانى ما دنبال کنید: 
 مشاهده لحظه اى قیمت معامالت عمده ارز

 مشاهده لحظه اى حجم معامالت ارز
 مرور تحوالت بازار ارز

 جدیدترین تحلیل ها از روند معامالت
 معرفى ابزارهاى مالى ارزى

 انعکاس دیدگاه کارشناسان و مسئوالن
 بررسى و معرفى جدیدترین مقاالت 

و کتاب هاى داخلى و خارجى در حوزه ارز

https://instagram.com/icemarket.ir https://ble.ir/iceiran

www.ice.ir

https://t.me/iceiran



آدرس: تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید علیرضا سنجابی
)بهروز سابق(، پالک 31، طبقه دوم، واحد 5

کدپستی: 1911993116

تلفن:  72087000  021       فکس: 72087222  021
info@ice.ir  :ایمیل        www.ice.ir :وبسایت
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