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راهبرد

اقتصاد
فـردا

کنترل کدهای عرضه اولیه ضروری است
يادداشت اختصاصي

مهدی ساسانی

تحلیلگربازار سرمایه

س��ازمان بورس در راس��تای اج��رای اصل 44
قانون اساس��ی میباید ش��رکتهای جدیدی
وارد بازار سرمایه کند .این موضوع مورد تایید و
قبول تمامی فعاالن بازار س��رمایه و سهامداران
است ،اما باید در نظر داش��ت که روند ورود این
شرکتها باید به نحوی باشد که به بازار سرمایه
آسیبی نرساند.

6

شرکتهای بس��یاری در آس��تانه عرضه اولیه
در بازار بورس یا فرابورس ق��رار دارند و طبیعتا
عرضه  5تا  10درصدی س��هام ای��ن تازهواردها
در بازار س��رمایه با این س��رعت ،در میانمدت
موجب خروج نقدینگی قابل مالحظهای توسط
س��هامداران عمده از بازار س��رمایه خواهد شد.
این موضوع نخستین انتقادی است که به عرضه
اولیهای پیاپی وارد میشود.
عالوه بر ای��ن ،با این روش عرضه اولیه ،ش��اهد
افزایش دریافت کدهای جدید توس��ط فعاالن
قدیمی بازار هستیم .کدهایی که نه تنها کمکی
به ورود سرمایه جدید به بازار نمیکند ،که انگیزه
س��رمایهگذاری در سهم ش��رکتهای قدیمی
را کمرنگت��ر از قبل نیز کرده اس��ت .بنابراین

به منظ��ور حفظ منافع س��هامدار خرد ،کنترل
کدهایی که صرفا جهت خرید عرضههای اولیه
صادر شده ،ضروری به نظر میرسد.
اکثر کدهای جدید توسط افرادی صادر میشود
که در دس��ته فعاالن قدیمی بازار قرار دارند و به
اعتقاد بنده ،این کار در نهایت از منافع سهامدار
خرد خواهد کاست ،چرا که با باال رفتن تعداد کدها
سهمیه تخصیصیافته به افراد کم و کمتر شده و
این رویه باعث میشود در نهایت همین حقیقیها
متضررین اصلی باش��ند .در نتیج��ه در فرآیند
عرضهای اولیه اغلب کده��ای معامالتی جدید
متعلق به همان سهامداران پیشین است که برای
به دست آوردن سهام بیشتر اقدام به اخذ کدهای
متعدد با نام اقوام و خویشان خود میکنند.

خبر
گـــــــزارش

ابالغمرحلهپنجم
بخشودگیسودتسهیالت

در مرحله پنجم بخشودگی سود تسهیالت،
بانکه��ای عام��ل میتوانن��د ت��ا تاری��خ
 ۳۰آبانماه نس��بت ب��ه تس��ویه مطالبات
پروندهه��ای باز مانده اصل بدهی تا س��قف
 ۱۰۰میلیون تومان برای اولویتهای اول و
دوم دستورالعمل اجرایی تبصره  ۳۵اصالح
قانون بودجه سال  ۱۳۹۵و بند «و» تبصره
 ۱۶قانون بودجه سال جاری اقدام کنند.
بهگ��زارش بانک مرکزی ،این بخش��ودگی
صرف��ا ب��رای بده��کاران بانکه��ای ملی
ایران ،صادرات ایران ،تجارت ،ملت ،س��په،
کش��اورزی و رفاه کارگران است .بهموجب
ای��ن بخش��نامه در ابتدا بانکه��ای عامل
باید نسبت به بخش��ودگی سود تسهیالت
اولویتها برای «مانده مطالبات تس��هیالت
اعطایی یارانهای م��ورد حمایت دولت بابت
حوادث غیرمترقبه و مس��کن روستایی» و
«مانده مطالبات امهال شده آسیبدیدگان
ناشی از حوادث غیرمترقبه مشمول بندهای
(د) تبصره  ۱۱قانون بودجه سالهای ۱۳۹۳
و  ۱۳۹۴و بند (و) تبصره ( )۱۳قانون بودجه
 »۱۳۹۵در م��ورد پروندههای��ی حداکثر تا
یکمیلی��ارد ریال بدهی باب��ت مانده اصل
تسهیالت سررسید ش��ده طی سال ۱۳۹۵
یا قبل از آن اقدام کنند.
همچنین بانکهای عامل در صورت وجود
مازاد مناب��ع پس از اج��رای بندهای مورد
اشاره از محل سهمیه تخصیصی ،میتوانند
به تس��ویه مطالبات برای تمام پروندههایی
که از سوی آن بانک رویآنها اقدام حقوقی
صورت گرفته ،تا س��قف  ۵۰۰میلیون ریال
بدهی بابت مانده اصل تس��هیالت ،تا تاریخ
 ۳۰آبانماه سال جاری اقدام کنند.


عک�س  :با ش�گا ه
خبرنگاران جوان

عرضههایی که
جان بازار را گرفت
محمدرضا رافع
روزنامه نگار

بانکهای ایرانی در راه
قاره سیاه
ایس�نا :طی مذاکرات انجامشده ،بهزودی
روابط کارگزاری ایران با بانکهای آفریقایی
نیز برقرار خواهد شد .ایران روابط کارگزاری
ب��ا بانکهای قاره س��یاه نداش��ته اس��ت.
درهرحال وج��ود روابط کارگ��زاری برای
بانکه��ا پیشزمینه بس��یاری از روابط در
حوزه بینالملل ب��وده و برای تجار و فعاالن
اقتصادی از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت.
درعینحال که امکان گش��ایش الس��ی را
فراه��م میکند،موجب تس��هیل مبادالت
ارزی و همچنین تامین مالی خارجی خواهد
بود .بر این اس��اس در این م��دت مذاکرات
بسیاری از سوی بانک مرکزی و سایر بانکها
با طرفه��ای مقابل ب��رای توس��عه روابط
بانکی و بهویژه روابط کارگزاری انجام شد و
بانکهای زیادی از کشورهای مختلف مورد
مذاکره قرار گرفتند ،اما در این میان تاکنون
رابط��ه کارگزاری ب��ا بانکه��ای آفریقایی
برقرار نشد .این درحالی است که تازهترین
اعالم مدیرعامل بانک توس��عه صادرات به
خبرگزاری ایس��نا نشان از این دارد که طی
مذاکرات انجامش��ده با طرفهای آفریقایی
بهزودی روابط کارگ��زاری با بانکهای این
قاره شکل دیگری بهخود خواهد گرفت.

خیلی از
سهمهای
موجود در بازار
در قیمتهایی
به سر میبرند
که اگر آنها را
از بازار خارج
کرده و تحت
عنوان عرضه
اولیه مجددا
وارد بازار
کنند بسیار
جذابتر مورد
معامله قرار
میگیرند
نيمنگاه

اضافه شدن  ۶۰کاال به
فهرست توافقنامه تجاری
ایران و ترکیه
وزیر صنعت ،مع��دن و تجارت با بیان اینکه
با هدف  ۳۰میلیارد دالری تجارت با ترکیه
فاصل��ه داری��م ،گف��ت ۶۰ :کاالی دیگر به
فهرست کاالهای توافقنامه تجارت ترجیحی
ای��ران با ترکیه در راس��تای توس��عه روابط
تجاری اضافه میشود.
بهگزارش شاتا ،محمد شریعتمداری با اشاره
به اینکه روابط اقتصادی ایران و ترکیه بدون
نفت حدود 6میلیارد دالر و با احتساب نفت
 12.7میلی��ارد دالر اس��ت ،توضیح داد که
این روابط نسبت به سال قبل میالدی روند
افزایشی داشته است ،اما با هدف  30میلیارد
دالر فاصل��ه دارد که برای تحقق این هدف،
مذاکرات تعرفه ترجیحی بین دو کش��ور را
ادامه میدهیم .او افزود :عالوه بر کاالهایی
که در گذش��ته وج��ود داش��ت 60 ،کاالی
دیگر به فهرس��ت کاالهای ترجیحی پس از
اتمام مذاکرات اضافه خواهد شد که زمینه
همکاری ترکیه را بیش از این خواهد کرد.

عرضههای اولیه س��هام با فلسفه رونق و گسترش
ب��ازار س��رمایه وارد کارزار معامالتی میش��وند.
عرضههای��ی که تن��وع انتخ��اب س��هام را برای
س��رمایهگذاران باال برده و عمق ب��ازار را افزایش
خواهند داد .اما اینکه عرضهها با چه مکانیسم و چه
قیمتی توزیع شوند سوال اصلی همه کارشناسان
و فعاالن بازار است .در گذشته عرضههای اولیه از
طریق تقسیم س��هام میان کارگزاریها و تقسیم
مجدد میان مشتریانشان صورت میگرفت .اما به
تازگی سازمان بورس از طریق روش بوکبیلدینگ
اقدام به عرضه میکن��د .بوکبیلدینگ در زمینه
عرضه سهام در دنیا روشی شناختهشده است و با
مشخص کردن زمانی محدود به کلیه متقاضیان
اجازه میدهد در دامنه نوسانی که از پیش تعیین
شده است اقدام به ثبت سفارش کنند .بسیاری به
دامنه نوس��انی که در روش بوکبیلدینگ وجود
دارد نق��د وارد میکنند و معتقدن��د عمال فرآیند
قیمتگ��ذاری و رقاب��ت را از بین میب��رد .براین
اساس ،همه مشتریان برای دستیابی به این سهم
باالتری��ن قیم��ت را انتخاب ک��رده و عمال دامنه
نوسانی وجود نخواهد داشت.
از ابتدای سال تاکنون سازمان اقدام به عرضههای
متعددی کرده که در مهرماه به شتاب این عرضهها
افزوده است .سهمهایی همچون ریشمک ،حاسا،
ولشرق ،چدن ،غپاذر ،هایوب و کاوه همه در طول
مهرماه عرضه شدهاند که این عرضههای پیدرپی

صدای بسیاری از فعاالن بازار را درآورده است.
برخی فعاالن بازار س��رمایه نسبت به عرضههای
س��ریالی در مهرم��اه انتقادات��ی مط��رح کرده و
میگوین��د س��ازمان بورس ش��رایط ب��ازار را در
عرضهه��ای اولیه در نظر نمیگی��رد .جامعه فردا
در این زمینه با چند تن از صاحبنظران موافق و
مخالف این اقدام بورس گفتوگوهایی انجام داده
است که در ادامه میخوانید.
فعاالن بازار منابع جدید نمیآورند

ولید هالالت ،کارشناس حوزه بورس ،در خصوص
نقش عرضهاولیههای متوالی اظهار داش��ت :بازار
سرمایه بازار اولی ه به معنای عرضهاولیهها و افزایش
سرمایه است ،بنابراین نمیتوان گفت نباید اتفاق
بیفتد .اما در خص��وص اینکه در این مقطع مبلغ
عرضههای پیدرپی شرکتها که به لحاظ ارزش
بازار اتفاق افتاده خیلی درخور توجه نبوده است.
اما اینکه تعداد آنه��ا زیاد بوده به لحاظ روانی تا
حد زیادی روی بازار اثر منفی دارد ،زیرا س��هامی
که عرضه میشود ،بخش��ی از نقدینگی را به خود
اختصاص میده��د خصوصاً در روزهای بعد از آن
که س��هامدار عمده بخش دیگری از س��هام را نیز
میفروشد.
خیلی از شرکتها مانند کاوه و ...با چنین مشکالتی
روبهرو بودهاند .بنابراین تنه��ا بخش عرضه اولیه
نیست و پس از آن هم عرضههایی اتفاق میافتد.
بنابراین قطعاً اثر منفی داش��ته ،اما فکر نمیکنم
اندازهگیری نقش آن میسر باشد.
هالالت با بیان اینکه وجود عرضهاولیههای اخیر
در بحرانیترش��دن ش��رایط بازار بیتاثیر نیست،

تجمع اعتراضی سهامداران پدیده شاندیز
در بیستوسومین نمایشگاه مطبوعات

رسانهها همراه نیستند

جامعه فردا :تعدادی از سهامداران پدیده شاندیز
که هنوز س��پردههای آنان بهرغم وعدههای مکرر
سرمایهگذاران این شرکت ،عودت داده نشده است
ظهر دیروز در حاش��یه بیستوسومین نمایشگاه
مطبوعات دست به اعتراض زدند.
پدیده شاندیز از جمله شرکتهایی است که در چند
سال اخیر با حجم گسترده تبلیغات به ویژه در رسانه
ملی توانست نس��بت به جذب اعتماد سهامداران
اقدام کند .حدود دو سال قبل به دستور دادستان
عمومی و انقالب مشهد ،فعالیتهای ساخت و ساز
این شرکت متوقف شد و اکنون چند سالی است که
سهامداران منتظر دریافت سرمایه خود هستند و
همچنان این خواسته محقق نشده است.
ظهر امروز دوشنبه  ۸آبان  ۹۶در حاشیه برگزاری
بیستوسومین نمایش��گاه مطبوعات ،تعدادی از
سهامداران پدیده شاندیز با حضور در این نمایشگاه
و در دست داش��تن پالکاردهایی اعتراض خود را
نسبت به عملکرد ضعیف مسئوالن در احقاق حقوق

خود عنوان کردند.
اعتراض به دادستان و استاندار خراسان
رضوی

یکی از معترضان در گفتوگو با خبرنگار «جامعه
فردا» مس��تقر در غرفه روزنامه ،با بیان اینکه اکثر
سهامداران از طریق تبلیغات سریالی صدا و سیما
هر روز در جریان زمان افتتاح پروژه قرار گرفتهاند
عنوان کرد :ش��عارهای مدیرعامل این ش��رکت با
ادعای غرور ملی باعث ش��د تعداد کثیری از مردم
سهامدار این شرکت شوند .بسیاری از سهامداران
بیش از چند سال است که درگیر مشکالت پدیده
ی از سوی
هس��تند ،متأس��فانه هیچ شفافس��از 
مس��ئوالن صورت نمیگیرد و رسانهها نیز حاضر
نیستند در این زمینه خبری چاپ کنند.
چند س��ال پیش پدیده روال عادی خرید و فروش
س��هام خود را انجام میداد و پروژه نیز سه شیفت
کار میکرد تا زمانی که دادستان مشهد اعالم کرد

ع جدیدی نمیآورند
افزود :فعاالن قبلی بازار مناب 
و تنها به فروش بخش��ی از س��هامهای قبلیشان
اقدام میکنند .س��هامداران منابعی که قرار بوده
روی س��ایر س��همها اختصاص دهند را به خرید
عرضههای اولیه اختصاص میدهند که در نتیجه
نقدینگی بازار را ضعیف خواهند کرد .این عرضهها
روی سهمهای موجود در بازار اثر گذاشته و منجر
به فشار فروش خواهند شد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه در خصوص تاثیر
عرضههای اولیه بر عمق بازار یادآور شد :این مسئله
به ش��رطی میتواند تأثیرگذار باشد که نقدینگی
جدی��د تزریق ش��ود ،در غیر اینص��ورت ارزش
معامالت قبلی ثابت میماند و تنها تعداد نمادهای
بیشتری پخش میشود .وقتی یک نماد جدید وارد
میشود باید منابع جدید هم به بازار ورود کند.
وی درخصوص بهترین زمان برای عرضه سهمهای
جدید در بازار گفت :ناشری که در عرضههای اولیه
سرمایهگذاری انجام میدهد یکسری برنامهریزی
دارد و نمیشود خیلی مانع عرضه اولیه شد ،اما اگر
ش��رکتهای بزرگ با مارکته��ای مطرح عرضه
ش��وند ،پول زیادی میطلبد و قطعاً در بازار تأثیر
منفی خواهد داشت .بنابراین به نظرم حتی بهتر
اس��ت که عرضههای اولیه ک��ه نقدینگی باالیی
نیاز دارند فع ً
ال انجام نشوند یا حداقل ساز وکاری
برای آنها تعریف ش��ود که وقتی عرضه میشوند
خودبهخود اثر منفی زیادی نگذارند.
عرضههای اولیه منجر به افزایش عمق بازار
خواهد شد

نیما آزادی ،تحلیلگر بازار بورس ،درخصوص نقش
هرکس از امروز سهامش را خریداری کند چنانچه
تعهدنامه بگیرد ،ما نقدش��دن سهامش را ضمانت
میکنیم و هرکس هم که س��هام خود را نفروشد
ضرر و زیان آن به عهد ه خود اوست.
پس از آن  50درصد مردم سهام خود را فروختند.
بنده یکی از تعهدنامهداران هستم ،این تعهدنامه
7ماهه اس��ت که برای ای��ن مدت نیز س��ود 30
درصدی بانک��ی در نظر گرفته بودند ،ضمن اینکه
شرکت امضا داده بود و ضامن نقد شدن این اموال
در مراجع قانونی بود.
اکنون دو سال از زمان نقد شدن آن گذشته است.
قصد داشتند در این مدت یکسری اشکاالت قانونی
را برطرف کنند که یکی از آنها اضافه متراژ و دیگری
قیمت حبابی سهام بود ،اما اعالم کردند که قیمت
حبابی نیست و این قیمتی که به مردم میگوییم
علیالحساب است و س��هامداران خیلی بیشتر از
اینها باید دریافت کنند.
پس از آن دومین تعهدنام ه را نی��ز امضا کردند .با
توجه به اینکه در این مدت خرید و فروش س��هام
بسته ش��ده و نقدینگی در جریان نبود مدیرعامل
پدیده به حکم قانون زندانی ش��د و پس از  2سال
چند مامور انتصابی مسئولیت را به عهده گرفتند.
تعهدنامه را یکطرفه باطل کردند و دوباره تبدیل به
سهام شد و اکنون باید در انتظار پول باشیم.
اعتراض ما به دولت ،ستاد تدبیر و منصوبینی است
ک��ه در پدیده هس��تند و همه در فک��ر نقد کردن

همچنین ارزشگذاری سهمها در زمان عرضه
اولیه مبنای منطقی نداش��ته و این موضوع نیز
باید مورد توجه قرار گی��رد ،نمونه آخر آن را در
عرضه اولیه کاوه مش��اهده کردیم که محدوده
 1740ریال تا  1760ریال نهایتا با اختالف 20
ریالی در نظر گرفته شده بود.
به نظر میرس��د که گس��ترش بازار س��رمایه و
افزایش تعداد ش��رکتهای حاض��ر قطعا باید
در اهداف س��ازمان گنجانده ش��ود ،اما باید این
موض��وع را هم در نظ��ر گرفت که بس��ترهای
الزم ب��رای این عرض��ه اولیهها بای��د قبل از آن
به گونهای فراهم ش��ود که آسیبهای بعدی را
برای بازار س��رمایه و باالخص فعاالن آن در پی
نداشته باشد.

سازمان در عرضههای اولیه میباید شرایط بازار
را در نظر گرفته و س��همهایی که نیاز به جذب
نقدینگی باال دارند را در شرایط رونق وارد کند.
ورود س��همهایی همچون هایوب ک��ه نیاز به
تامین نقدینگی باالیی دارد در شرایط کنونی به
نفع بازار نبوده و منجر به خروج نقدینگی و فشار
فروش در بازار خواهد شد.
اینکه این روش باع��ث ورود افراد جدید به بازار
سرمایه ش��ود مش��روط بر اینکه به همراه آنها
نقدینگی هم وارد شود میتواند در آینده نتایج
مثبتی را ایج��اد کند اما اگر صرفا هدف افزایش
تعداد کدهای سهامداری و باال بردن شرکتهای
پذیرفته شده باشد قطعا نتیجه مناسبی در پی
نخواهد داشت.

عرضههای اولیه در توس��عهی بازار سرمایه اعالم
کرد :اصوالً عرضهی اولیه بسیار خوب است،اما باید
یک مقدار شرایط بازار را نیز درخصوص نقدینگی
در نظر بگیریم؛ در حالت کلی برای توسعهی بازار
مناسب است ،اما در شرایط کنونی بازار تاثیر مثبتی
ندارد زیرا عرضههای اولیه منجر به افزایش عمق
بازار خواهد شد.
این تحلیلگ��ر بازار س��رمایه در خصوص منطقی
بودن زمان عرضه در شرایط رکودی بازار سهام با
س وقتی هجوم نقدینگی
بیان اینکه معموالً در بور 
در قیمتها باعث ایجاد حباب میشود عرضههای
اولیه سمتوسوی نقدینگی را به سمت سهمهای
جدید میبرند تا در س��همهای دیگر حباب ایجاد
نشود ،افزود :در حال حاضر خیلی از سهمهایی که
در بازار وجود دارد از عرضههای اولیهای که در چند
وقت گذشته ارائه شده ارزشمندتر است که به نظر
میرسد سازمان بورس رسالت عرضهی اولیه را به
خوبی درک نکرده است .در بعضی از شرکتهای
بزرگ مانند فوالد کاوه و هایوب که با سرمایهی
سنگینی ورود کردهاند ،نقدینگی از بازار خارج شده
و دیگر به بازار بر نمیگردد.
آزادی در خصوص نقش کدهای جدید معامالتی
در باال رفتن فرهنگ س��هامداری در بازار سرمایه
افزود :قطعاً کسی که با بورس آشنا نیست با چیزی
تحت عنوان عرض��هی اولیه هم آش��نایی ندارد،
بنابراین کدهایی که گرفته شده از طرف اشخاصی
اس��ت که در بورس فعال هس��تند و فرد از طریق
مادر ،پ��در و اقوام خود را فعال کرده و عرضه اولیه
را دریافت کرده است.
این تحلیلگر بازار سرمایه در باب مکانیسم جدید
عرضهاولیهه��ا در بورس تهران یادآور ش��د :این
مکانیسم خوب اس��ت ،اما مقداری در نوع اجرا با
مشکل مواجه است .س��همی مانند فوالد جنوب
کیش وقتی با عرضه و نوس��ان قیمت  2تومان ،با
سازوکار جهانیای که در این مدل عرضهی اولیه
داریم ارائه میش��ود اصولی نیس��ت و امیدواریم
س��ازمان بورس این س��ازوکار را تغییر بدهد و به
سمت واقعیکردن قیمتگذاری برود .شما وقتی
از رقمه��ای  1740ری��ال و  1760ریال صحبت
میکنید همه میگویند که این قیمتها اختالفی
ندارد و هم��ه روی قیم��ت باالتر مینش��ینند و
قیمتگ��ذاری معن��ا و مفه��وم خود را از دس��ت
میدهد.
وی در خصوص مکانیسمی که سازمان به تازگی
عرضهه��ای اولیه را با آن قیمتگ��ذاری میکند
افزود :روشی وجود دارد که خیلی از کشورها آن را
اجرا میکنند ،اما تمام ارکان و اجزای آن به درستی
اجرا نمیشود ،به معنای آنکه ایده را گرفتند اما در
نوع اجرا مش��کل دارند .سهمها با دامنهی نوسان
محدودی قیمتگذاری و عرضه میشوند که زیاد
هم خوب نیست.
این تحلیلگر درخصوص بهترین زمان برای ورود
عرضههای اولیه به بازار بورس افزود :وقتی هیجان
خرید در بازار به میزانی حاکم باشد که بازار حالت
نیمهبابی پیدا کرده و برای کنترل جریان نقدینگی
بخواهند عرضهی اولیه انجام دهند ،در این صورت
خیلی از سهمهای موجود در بازار در قیمتهایی
به س��ر میبرند که اگر آنها را از بازار خارج کرده و
تحت عنوان عرضه اولیه مج��ددا وارد بازار کنند
بسیار جذابتر مورد معامله قرار میگیرند.
علیخان��ی درخصوص نقش عرضهه��ای اولیه در
توسعه بازار سرمایه گفت :یکی از عواملی که سبب
بیش��تر ش��دن عمق بازار س��رمایه میشود تنوع
سهام از لحاظ صنایع مختلف از یک طرف و تنوع
ش��رکتها با مدیریتها و هدفهای گوناگون از
سوی دیگر است که این عرضههای اولیه میتواند

این دو هدف را ایجاد کند ،ب��ه نظر من این ایجاد
عمق مهمترین دلیل خواهد بود تا سالیق مختلف
سرمایهگذاری را به بازار سرمای ه جذب کند.
این تحلیلگر بازار سرمایه در باب مکانیسم عرضهها
گفت :روشه��ای مختلفی را کارشناس��ان ما در
مجموعهی سازمان تاکنون برای تخصیص تست
کردهاند که هر یک از آنه��ا ایرادات خاص خود را
دارد .در حال حاضر به روش بوکبیلدینگ عرضهها
صورت میگیرد .ولی در گذش��ته تخصیصها باز
بودن��د و یک کارگزار ممکن بود به یک مش��تری
خ��اص فقط تخصی��ص دهد ،ام��ا در حال حاضر
عرضهها خرد میشوند .هر یک از روشها در زمان
خود یکسری ایرادات داشته است ،اما از نظر شخص
بنده در حال حاضر اتفاقی که در مدل عرضهکردن
افتاده این اس��ت که سبب میش��ود افراد بسیار
بیش��تری برای ورود به بورس و آشنا شدن با این
صنعت انگیزه پیدا کنند ،گرچه در نرخهای اولیه
و عرض��هی اولیه واقعاً پورتف��وی هیچکس حتی
تازهواردها تحتتأثیر این رش��دها قرار نمیگیرد.
روش جدید عرضههای بوکبیلدینگ بسیار خوب
است ،پیشنهاد من این است که ما باید کلیت این
روش را حف��ظ کنی��م ،ولی حتم��اً در جهت رفع
مشکالت و ایرانیزه کردن این سیستم گام بر داریم.
بوکبیلدینگ در بس��یاری از بورسها یک روش
عرضهی اولیه است ،اما یک تفاوت عمده دارد .من
میگویم باید این را ایرانی��زه کنیم ،در دنیا بحث
بوکبیلدینگ شرکتهای تأمین سرمایه هستند
که در عرضههای اولیه شرکت میکنند و اشخاص
به صورت مس��تقیم وارد نمیشوند .شرکتهای
تخصص��ی ،صندوقه��ا و تأمین س��رمایهها در
عرضههای اولیه ش��رکت میکنن��د و این مدلی
که در ایران اتفاق میافتد و بس��یار خرد میشود
در جاهای دیگر اتف��اق نمیافتد که به خاطر نوع
فرهنگ سرمایهگذاری در آن کشورهاست .به نظر
من بوکبیلدینگ روش��ی است که در دنیا بسیار
خوب و مدرن شناخته ش��ده و کارشناسان بهتر
است در واحد  R&Dس��ازمان بورس این روش
را ایرانیزه کنند.
علیخان��ی وج��ود عرضهه��ای اولی��ه را موجب
انگیزهبخش��ی برای ورود س��هامداران جدید به
بازار دانس��ت و در ادامه اف��زود :این عرضهاولیهها
موجب تقویت فرهنگ س��هامداری میشود .در
واقع عرضههایی که کال  100تا  200هزار تومان
نقدینگی نیاز دارد هیچ فشار فروشی در بازار ایجاد
نخواهد کرد .مثال در عرضهی هایوب که در چند
ماه اخیر بزرگترین از باب جذب نقدینگی بود کال
کمتر از یک میلیون تومان الزم بود و به نظر من این
هیچ فشار نقدینگیای به بازار وارد نمیکند .رفتار
هیجانی به صورتی است که ممکن است یک نفر از
کنار سازمان بورس رد شود و مردم هیجانی شوند.
نباید خلط مبحث کرد ،اینکه فرهنگ سهامداری
در ایران پایین اس��ت و بیدلیل در مثبت و منفی
هیجانزده میش��ویم حرف درس��تی است ،ولی
اینکه با عدد و رقم سبب فش��ار فروش میشویم
اینطور نیس��ت ،در رابطه با ع��دد با هم صحبت
میکنی��م .اینک��ه فرهنگ س��هامداری ما پایین
است و دوستان در س��ازمان بورس که وظیفهی
آنها ایجاد فرهنگ س��هامداری اس��ت هر روز به
کوتاهیکردنش��ان ادامه میدهند حرف درستی
اس��ت .وظیفهی اصلی س��ازمان بورس به عنوان
متولی بازار سرمایه با در نظر گرفتن اینکه رقمهای
کمی هم از بابت معامالت نمیگیرد نظارت و ایجاد
فرهنگ سهامداری است که سازمان در انجام این
وظیفه کوتاهی میکند .اما اینکه ما اص ً
ال ایرادمان
را ب��ه چیز دیگری پ��اس میدهی��م بزرگترین
اشتبا ه است.

پولهایشان هستند ،در صورتی که مصوب ه هیأت
تدبیر این بود که اولویت با نقد شدن پول سهامداران
و تعهدنامهداران است و به هیچ عنوان هیچ مؤسسه
دولتی حق دریافت پول را ندارد و پس از نقد شدن
سهام و تعهدنامهها میتوانند پول دریافت کنند،
اما زمانی که روی کار آمدند دقیقا برعکس ش��د و

عکس :بهمن صادقی   /جامجم آنالین

جهاد ،مؤسسات ملل و ...همه سهم خود را گرفتند.
از این 10هزار میلی��ارد کال  7هزار میلیارد بدهی
سهامدار و تعهدنامهدار اس��ت ،حرف ما این است
که از طریق مناقصه فروخته شود و 7هزار بدهی به
طلبکاران را بدهند و بعد که شرکت آزاد شد با باقی
آن سرمایهگذاری کنند.

