نقش بازار سرمایه در توسعه فرهنگی سرمایهگذاری

ناآشنایی مدیران کرمانی
با تامین مالی از بازار سرمایه

بورس های منطقه ای از س��ال  1382و بر اساس
قانون برنامه چهارم توس��عه کش��ور که بر توسعه
فیزیکی بورس تاکید داشت ،تشکیل شدند .فلسفه
وجودی این بورس ها ،فراهم کردن فرصتی برای
آشنایی مردم و سرمایه گذاران با قابلیت های بازار
سرمایه بوده اس��ت .در آن مقطع قانون سابق بازار
*
سرمایه در کشور جاری بود و بورس در میان مردم
علی نقوی
چندان آشنا نبود.
اما از سال  ،1384با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در مجلس شورای اسالمی
فرصت مناسبی برای توسعه بازار سرمایه ایران فراهم آمد .با تفکیک مقام ناظر
از مجری در بازار سرمایه و تشکیل سازمان بورس و اوراق بهادار ،شرکت بورس
اوراق بهادار تهران که با سهامداری نهادهای مالی و مردم تشکیل شده بود متولی
اداره بورس های منطقه ای شد که تاکنون نیز ادامه دارد.
در بیش از  10سالی که از تصویب اجرای این قانون می گذرد بازار سرمایه ایران
تحوالت زیادی را پشت سر گذاشته است .در طی این  10سال چهار بورس(اوراق
بهادار تهران ،کاالی ایران ،فرابورس ایران و بورس انرژی ایران) تش��کیل شده
اند و دهها نهاد مالی دیگر شامل تامین سرمایه ها ،شرکت های مشاور سرمایه
گذاری ،سبدگردان ها و صندوق های سرمایه گذاری نیز به فعالیت در بازار مالی
کشور مشغول شده اند .در کنار این ،امکان معامالت آنالین سهام فراهم آمده
که از رشد بسیار باالیی برخوردار شده است.
خوشبختانه هم اکنون ابزار حضور غیر مستقیم مردم در بازار سرمایه و کاهش

رکود اقتصادی در کش��ور و به تبع آن کاهش معامالت در ب��ورس بودهایم .به
همین خاطر با توجه به اندک بودن کارم��زد معامالت ،درآمد بورس منطقهای
کرمان عموما پاسخگوی هزینههای خود نبوده است و مدیریت بورس در کشور
در راستای سیاستهای کلی و با هدف توسعه فیزیکی بازار سرمایه و گسترش
فرهنگ س��هامداری و با توجه به تاثیری که بورس بر اقتصاد کشور و استانها
دارد حاضر به تحمل این زیانها شده است البته انتظار میرود رونق اقتصادی
مورد انتظار در کشور این روند را تغییر دهد.
دکتر بهمنی به جایگاه بورس منطقهای کرمان در مقایس��ه با سایر بورسهای
استانها هم اشاره کرد و گفت :در بین بورسهای مناطق ،حجم معامالت روزانه
و ساالنه بورس منطقهای کرمان ثابت نبوده و از این منظر رتبه چهارم تا هشتم
را به خود اختصاص داده است و حتی در مواردی از جایگاه بهتری هم برخوردار
بوده است.
مدیر بورس منطقهای کرمان در پاسخ به این سئوال که یکی از وجوه موفقیت
بورسهای منطقهای موفقیت در گسترش فرهنگ سرمایهگذاری است اما به
نظر میآید شاهد موفقیت چندانی در این زمینه نبودهایم،گفت :نمیتوان منکر
این آثار بورس منطقهای کرمان بر اقتصاد اس��تان بود اما اگر گسترش فرهنگ

ریسک معامالتی آنها از طریق صندوق های س��رمایه گذاری به راحتی فراهم
آمده است و شاید دیگر کمتر نیاز باش��د مردم به تاالرهای فیزیکی برای انجام
معامالت مراجعه کنند .بنابراین نیاز است درباره حضور بازار سرمایه در مناطق
کشور بازنگری انجام شود.
به نظرم آنچه بیش از دعوت به حضور مردم برای س��رمایه گ��ذاری در بورس
اهمیت دارد ،فراهم کردن زیرس��اخت های تامین مالی از طریق بازار سرمایه
است .یکی از بزرگترین مشکالت بسیاری از پروژه ها در ایران نیازمندی آنها به
تامین مالی است که بیشترین فشار در این باره بر دوش بازار پول و نظام بانکی
کشور است .در طی چند س��ال اخیر سیاست های جدیدی برای تامین مالی از
طریق بازار سرمایه تدوین ش��ده است که بایس��تی با ترویج و پیاده سازی این
سیاست ها و شناخت چالش های تامین مالی در بازار سرمایه ،سهم این بازار در
تامین مالی افزایش یابد.
این مسئله در اس��تان ها هم صدق می کند و بس��یاری از پروژه هایی که در هر
استان تعریف شده اند امکان تامین مالی با استفاده از مکانیزم های بازار سرمایه
را دارند و ش��اید در این زمینه باید تدبیری اندیشیده شود تا مدیران و صاحبان
صنایع و کشاورزی هر استان با شیوه های تامین مالی از طریق بازار سرمایه آشنا
ش��وند .یکی از این مکانیزم ها ،فعالیت جدی تر بورس های منطقه ای اس��ت .
بورس های منطقه ای در کنار فعالیت های توسعه فرهنگ سرمایه گذاری باید
در این حوزه ورود فعاالنهتر و جدی تری داش��ته باشند چه آنکه این مسئله در
خصوص برخی از این بورس ها صدق می کند و در مورد کرمان خیر.
و آخرین نکته اینکه مدیران ارشد اقتصادی اس��تان کرمان نیز تاکنون سراغی
از بازار سرمایه نگرفته اند برخالف برخی از استانهای کشور که تامین مالی از
محل بازار س��رمایه را به خوبی اجرا می کنند .استانهایی مانند خراسان ،البرز
و فارس و ...
* کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه

سهامداری و استقبال از بورس و سرمایهگذاری در آن قابل توجه نبوده به شرایط
اقتصادی کش��ور برمیگردد همانطور که در دیگر بخشهای اقتصادی بخاطر
رکود قابل توجه شاهد فرار س��رمایهگذاران از آن بخشها بودهایم .لذا نباید به
صورت مستقل این مساله مورد تحلیل قرار گیرد.چرا که مجموعه عوامل مختلف
بر فعالیت بورس منطقهای تاثیر میگذارند.
وی در ادامه به چش��م انداز بورس منطق��های کرمان و جای��گاه آن در آینده
اقتصادی کرمان پرداخت و افزود :فعالیت در بورس اوراق بهادار تابع شرایط کلی
اقتصاد کشور و وضعیت شرکتهای بورس��ی است .چشم انداز ایجاد شده پس
از اجرای برجام از هر دو جنبه تاثی��ر مثبتی بر فعالیت بورس دارد و لذا فعالیت
بورس منطقهای کرمان گسترش مییابد و اس��تقبال بیشتر از سرمایهگذاری
در بورس میشود .و معامالت بورس سهم بیش��تری از اقتصاد استان را به خود
اختصاص خواهد داد.
مدیر بورس منطقهای کرمان عنوان کرد :تالش میش��ود در شهرس��تانهای
اس��تان هم دفاتر کارگزاریها فعال و زمینه دسترس��ی مردم شهرستانها به
بورس فراهم شود .البته در رفسنجان و سیرجان دفاتر کارگزاری فعال هستند.

نوع بازار

نام شرکت

تاریخ درج

پایان سال
مالی

آخرین سرمایه
(میلیون ریال)

آخرین EPS
(ریال)

ارزش بازار (میلیون ریال)
در پایان دی ماه94

بورسی

سیمان کرمان

1351/08/1

12/29

660960

906

2054263680

مس شهید باهنر

1374/08/22

12/29

900000

141

1079100000

الستیک کرمان

1375/12/25

12/29

833125

550

2823460625

سنگ آهن گل گهر

1382/07/28

12/29

18000000

212

30600000000

ملی صنایع مس ایران

1385/11/15

12/29

43400000

147

52600800000

توسعه عمران کرمان

1390/03/30

12/29

200100

49

1390695000

سرمایه گذاری مس سرچشمه

1393/05/20

12/29

800000

201

1520800000

فرابورسی

137

