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در س��ال های اخیر، به دلیل مشکالت حاصل از 
تحریم ها و بحران های مالی بین المللی بس��یاری از 
بانک های کش��ور در رده بنگاه های اقتصادی زیان ده 
ق��رار گرفته اند. در این بین، بان��ک ملت با وجود آن 
که در آغاز س��ال 95 با مش��کالتی مواجه شده بود، با 
تغییر مدیریت و در نتیجه تغییر رویکرد، توانست در 
بخش های مختلف��ی همچون بازار س��رمایه، افزایش 
سودآوری بانکی، و همکاری با شرکت های دانش بنیان 

به روز های اوج خود بازگردد.
جذب س��رمایه  یکی از مه��م  ترین فعالیت  های 
بانکی محس��وب می  ش��ود و بانک  ها ب��رای تامین 
س��رمایه  های مورد نیاز خود روش های متعددی را به 
کار می  گیرند. یکی از این فعالیت ها، شرکت در بازار 
س��رمایه است. نظام بانکی در نقش مکمل و از سویی 
رقیب بازار سرمایه، نیازهای مالی ای را تامین می کند 
که تکمیل کننده و رونق بخش فعالیت بازار س��رمایه 
است و در مجموع رشد و توسعه اقتصادی را به دنبال 
خواهد داشت .در س��ال های اخیر به دلیل پاره  ای از 
مسائل از جمله رشد حجم بدهی  های معوق بانک  ها، 

صنع��ت بانکداری از رونق قبلی برخوردار نیس��ت و 
جایگاه آن نیز در بازار سرمایه با افت مواجه شده است. 
 درحال حاضر بانک ملت، تنها بانک بزرگ در بین 
بانک های خصوصی کشور است که نماد آن در بورس 
باز است و س��هام آن قابل معامله می باشد. مشتریان 
نیز س��هام بانک را به عنوان یک سهام شناخته شده و 
همچنین سهامی که به راحتی در بازار خرید و فروش 
 EPS می شود، مورد توجه قرار می دهند. 80 درصد
در نظر گرفته ش��ده برای بانک ملت در س��ال 95 به 
عنوان سود تحقق یافته قطعی شده است. EPS اعالم 
شده برای سال 96؛ 13تومان و3ریال است که با توجه 
به تعدیل هایی که در مورد سود سپرده ها اتفاق افتاده 
است، با درصد احتمال وقوع بیشتری نسبت به سال 

95، دستیابی به EPS اعالم شده محقق خواهد شد.
 این بنگاه اقتصادی، س��هم قابل مالحظه ای در 
صنعت بانکداری کش��ور دارد، به ط��وری که از کل 
درآمد 251000 میلیارد ریالی پیش بینی ش��ده توسط 
کل بانک ها در سال 96، بانک ملت با درآمد 81402 
میلیارد ریال سهم 32 درصدی کل درآمد بانک های 

کشور را کسب کرده است. این بانک  توانسته است 
در دوره س��ه ماهه منتهی به پایان خرداد سال جاری 
18 درص��د از درآمد )معادل 14537 میلیارد ریال( را 
محقق کند. همچنین گزارش عملکرد س��ه ماهه اول 
سال جاری بانک ملت، حاکی از پوشش 88 درصدی 
کل درآمد مبادالت ارزی پیش بینی ش��ده در بودجه 
اس��ت. در بودجه س��ال مالی 96، کل درآمد مبادالت 
ارزی ب��رای بانک ملت 7510 میلیارد ریال پیش بینی 
شده بود، که این بانک توانست تنها در سه ماهه ابتدای 
سال 6606 میلیارد ریال از این درآمد ارزی را محقق 

کند.
 ازس��وی دیگر؛ بانک ملت ب��ه تازگی در حوزه 
ش��رکت های دانش بنیان نیز، فعالی��ت های مثبتی را 
آغاز کرده اس��ت. ورود این بن��گاه اقتصادی به حوزه 
ش��رکت های دانش بنیان، نوید دهنده آغاز فصلی نو 
در فعالیت های بلندمدت این بانک در زمینه سودآوری 
اقتصادی اس��ت. به تازگی تفاه��م نامه همکاری میان 
صن��دوق نوآوری و ش��کوفایی و بانک ملت با هدف 
 ارائ��ه خدمات بانکی و تس��هیالت به ش��رکت های 

دانش بنیان امضا شده است. سرمایه گذاری بر اقتصاد 
 دان��ش بنیان یکی از طرقی اس��ت ک��ه در بلندمّدت، 
 نه تنها سبب خودکفایی کشور در زمینه علوم مختلف 
می گردد، بلکه مس��یر توس��عه اقتصادی کشور را نیز 
هموار م��ی کند و می تواند راه نجات��ی برای گریز از 

چنگال یک اقتصاد تک محصولی باشد.
 براس��اس آمار ارائه ش��ده از س��وی وزیر علوم، 
تحقیقات و فن��اوری، رقم صادرات محصوالت دانش 
 بنی��ان با حدود 16 برابر افزایش به بیش از 231 میلیون 
دالر در ش��ش ماهه مشابه س��ال 95 رسیده است و در 
مجم��وع، صادرات محصوالت دان��ش  بنیان در دولت 
یازدهم بالغ بر 510 میلیون دالر بوده اس��ت. همچنین 
شاخص اقتصاد دانش بنیان در دو سال گذشته 42 رتبه 
بهبود پیدا کرده و به رتبه هفتاد و هش��تم دنیا رس��یده 
اس��ت. این آمار و ارقام نشان دهنده توجه ویژه دولت 
ب��ه اقتصاد دانش  بنیان و همچنین اهمیت آن در تحقق 
اصول اقتصاد مقاومتی است. حضور بانک ملت در این 
عرصه، به معنای قدم نهادن در مسیر جدیدی است که 
به پیشرفت اقتصادی کشور در تمام ابعاد منتهی می شود. 

بانک ملت؛ بزرگ ترین بانک خصوصی حاضر در بازار سرمایه

دکتر ش��اپور محمدی، رییس س��ازمان بورس 
و اوراق بهادار، در مراس��م افتتاحیه کیش اینوکس 
2017 بازار سرمایه را دروازه ورود به عرصه جهانی 
اقتصاد دانس��ت و گفت: چش��م انداز آتی اقتصاد 
ایران در مس��یر پیش��رفت ق��رار دارد.  به گزارش 
پایگاه اطالع رس��انی بازار س��رمایه )سنا(،مراس��م 
افتتاحیه چهارمین نمایش��گاه بی��ن المللی بورس، 
بانک، بیمه و خصوصی س��ازی ب��ا حضور مقامات 
ارشد اقتصادی دقایقی پیش در سالن همایش های 

جزیره کیش برگزارشد.
 برنامه های سازمان بورس 

برای جذب سرمایه گذاری خارجی
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار برنامه های 
آتی جذب سرمایه گذار خارجی را برشمرد و عنوان 
کرد: عق��د قرارداده��ا و تفاهم نامه ه��ای همکاری 
با س��ایر نهاد ه��ای ناظر بازار س��رمایه و بورس  ها، 
تدوین دس��تورالعمل نحوه اعطای مجوز تاس��یس یا 
مشارکت شرکای خارجی در نهاد های مالی، تدوین 
برنامه بین المللی ش��دن بازار سرمایه ایران و حمایت 
از ب��ورس ه��ای کاالیی، 4 برنامه س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار برای جذب س��رمایه گ��ذاری خارجی 
است.سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: 
عق��د قرارداد و امضای تفاهم نام��ه همکاری با بازار 
سرمایه هند به خصوص در بخش بورس های کاالیی، 
تفاهم با بورس ژاپن و بررس��ی امکان انتش��ار اوراق 
در بازار س��رمایه این کش��ور و همچنین همکاری با 
بورس هنگ کنگ به منظور بررس��ی امکان لیس��ت 
ش��دن شرکت های ایران در بازار این کشور، از جمله 
اقدامات اخیر بوده اس��ت. محمدی با اشاره به اینکه 
امروزه جذب سرمایه گذاری های خارجی به یکی از 
مس��ائل مهم توسعه اقتصادی کشورها از جمله ایران 
تبدیل شده است، ادامه داد: در این زمینه موفقیت هایی 
صورت گرفته که نیازمند بسترسازی فنی و عملیاتی 
اس��ت، در این مسیر ضرورت دارد مبادالت وجه بین 
بانک های داخلی و خارجی تس��هیل و امکان تسویه 
اوراق در کوت��اه مدت فراهم ش��ود.وی با بیان اینکه 
س��ازمان بورس در نظر دارد بستری فراهم کند تا در 
بورس های منطقه ای و جهانی، اوراق بهادار ناش��ران 
داخلی خرید و فروش ش��ود اف��زود: به عنوان مثال، 
دولت می تواند از طریق فروش اسناد خزانه اسالمی 
در بورس های دیگر کشورها تامین مالی کند.رییس 
س��ازمان بورس و اوراق به��ادار با بیان اینکه فعالیت 
و قرارداده��ای تجاری خارجی ایران در حال افزایش 
اس��ت، عنوان کرد: چنانچه استانداردهای بین المللی 
در اقتصاد ایران جاری ش��ود می توان شاهد افزایش 
روابط تجاری ایران با س��ایر کشور ها بود.وی با بیان 
اینکه ش��اخص های اقتصاد کالن ایران طی دوس��ال 
گذشته با رشد مستمر همراه بوده است، گفت: اقتصاد 
ایران در س��ال گذش��ته باالترین نرخ رشد جهانی را 
تجربه کرده که حاکی از عالقه اقتصاد جهانی نسبت 

به سرمایه گذاری در ایران است.
 افزایش ظرفیت تولید 

مزیت جذب سرمایه گذاری خارجی
محمدی با اش��اره ب��ه اینکه مزایای بس��یاری 

برای س��رمایه گذاری خارجی در ایران وجود دارد، 
افزود: کمک به فرآیند رشد اقتصادی کشور پذیرنده 
س��رمایه گذاری از طریق انباش��ت سرمایه و افزایش 
ظرفیت تولید، انتقال دانش و فن آوری های جدید، 
کم��ک به بهبود تع��ادل تراز پرداخت ه��ا، افزایش 
می��زان فروش و توس��عه تکنیک ه��ای بازاریابی و 
افزایش س��طح رفاه عمومی از مهم ترین مزیت های 
جذب سرمایه گذاری خارجی است. رییس سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار ب��ه دو موضوع مهم جذب 
س��رمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران اشاره 
کرد و گفت: پایین بودن ریسک و همچنین اطمینان 
از حمایت دولت از طرح های س��رمایه گذاری دو 
نکت��ه قابل توجه برای س��رمایه گذاران اس��ت.وی 
اف��زود: چنانچه دول��ت بتواند ضمان��ت های الزم 
را برای س��رمایه گ��ذاران خارجی ایج��اد و برخی 
مقررات و رویه ها را اصالح کند، زمینه ورود بیشتر 

سرمایه گذاران خارجی به ایران فراهم می شود.
عدم انحصار در موسسات رتبه بندی

دبیر ش��ورای عالی بورس ب��ه اهمیت نزدیک 
کردن مقررات داخلی به استانداردهای بین المللی از 
طریق ابزار های مدیریت ریسک اشاره کرد و گفت: 
پیاده سازی اس��تانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی IFRS نخس��تین قدمی اس��ت که مسیر ورود 
س��رمایه گ��ذار خارج��ی را هم��وار خواه��د داد.
محمدی در ادامه گفت: با هدف مبارزه با پولش��ویی 
و جلوگی��ری از تامین مالی تروریس��م و نیز فراهم 
آوردن تمهی��دات الزم برای اج��رای ماده 14 قانون 
پولی و بانکی کشور دستورالعمل شناسایی مشتریان 
حقیقی و حقوقی خارجی در بازار سرمایه تدوین و 
تصویب ش��ده و به مرکز اطالعات مالی و مبارزه با 
پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده 
است.وی با تاکید بر اینکه اعطای مجوز به مؤسسات 
رتبه بندی اعتباری، عملیاتی شده است، عنوان کرد: 
مؤسس��ات رتبه بندی اعتباری ب��ا تعیین رتبه های 
اعتب��اری اوراق ب��ا درآم��د ثابت و س��ایر ابزارهای 
مش��ابه آن، نقش��ی کلیدی در بازارهای مالی جهان 
ایف��ا می کنند، به گونه ای ک��ه در حال حاضر کمتر 
سرمایه گذار حقیقی و حقوقی است که با عدم اطالع 
از رتبه اعتباری شرکت ها، اقدام به معامله اوراق کند.
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: البته 
در بازار س��رمایه ایران، جای این نهاد خالی است و 
همواره یکی از خواسته های به حق سرمایه گذاران 
بوده است.دبیر شورایعالی بورس یکی از دغدغه های 
مطرح شده توسط س��رمایه گذاران خارجی را عدم 
وجود مؤسس��ات رتبه بندی اعتباری در بازار مالی 
ایران دانس��ت و گفت: در حال حاضر دستورالعمل 
اعطای مجوز مؤسسات رتبه بندی اعتباری تدوین و 
به بازار اعالم ش��ده اس��ت.وی با بیان اینکه اعطای 
مجوز موسس��ات رتب��ه بندی اعتب��اری به مرحله 
عملیاتی وارد ش��ده و درخواس��ت های متقاضیان 
بررسی شده است، افزود: پس از محاسبه امتیازات 
الزم، نهایتًا برای صدور مجوز 3 موسسه رتبه بندی 
موافقت اصولی ش��ده است.س��خنگوی س��ازمان 
بورس در ادامه افزود: برای آنکه این نوع نهاد مالی 

انحصاری نش��ود و رقابت در بازار وجود داش��ته 
باشد، س��ازمان بورس مجدداً فراخوان صادر کرده 
اس��ت تا ش��رکت های متقاضی دیگر نیز بتوانند در 
این رقابت ش��رکت کنند.وی افزود: تاکید سازمان 
بر این است، که شرکت های متقاضی با موسسات 
رتب��ه بندی معتب��ر بین الملل��ی تعام��ل کنند و از 
تجارب آنها در بازار ایران اس��تفاده کنند.سخنگوی 
س��ازمان بورس به اهمیت اعمال حاکمیت شرکتی 
در بازار س��رمایه و تدوین الیحه آن اش��اره کرد و 
گف��ت: در حال حاضر س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار پی��ش نویس الیحه ارتق��ای نظام حاکمیت 
ش��رکتی و حمایت از سهامداران خرد را تهیه کرده 
اس��ت.رییس س��ازمان بورس ادام��ه داد: حاکمیت 
ش��رکتی مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران و 
حسابرسان شرکت اس��ت که ضامن برقراری نظام 
کنترل��ی به منظور رعایت حقوق س��هامداران جزء 
و اج��رای درس��ت مصوبات مجم��ع و جلوگیری 
از سوءاس��تفاده ه��ای احتمالی اس��ت. وی افزود: 
تدوی��ن الیحه حاکمیت ش��رکتی در جهت ارتقای 
ش��فافیت بازار سرمایه نه تنها باعث افزایش اعتماد 
س��رمایه گذاران داخلی می ش��ود، بلک��ه به جلب 
اعتماد بیش��تر س��رمایه گذاران خارجی برای ورود 
به بازار س��رمایه منتج خواهد ش��د. دکتر محمدی 
به اصالح دس��تورالعمل توقف و بازگشایی نمادها 
اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از ریسک هایی که در 
بازار س��رمایه ایران وجود داشت، توقف های بلند 
مدت نمادهای معامالتی بود.س��خنگوی س��ازمان 
بورس ادامه داد: این موضوع که محصول تخطی یا 
تخلف ناش��ر از قوانین و مقررات بازار سرمایه بود 
به حبس سرمایه سرمایه گذاران منجر می شد و از 
طرفی با ایجاد ریسک، کاهش تمایل سرمایه گذاران 
خارجی به س��رمایه گذاری در ب��ورس های ایران 
را ب��ه همراه داش��ت.وی در این ب��اره توضیح داد: 
اکنون س��ازمان بورس با همکاری بورس تهران و 
فرابورس ایران، دس��تورالعمل ه��ای اجرایی نحوه 
انجام معام��الت در بورس و فراب��ورس، پذیرش 
اوراق بهادار در بورس و فرابورس و نحوه افش��ای 
اطالع��ات را مطابق رویه ه��ای بین المللی اصالح 
کرده که منجر به کاهش زمان توقف نماد معامالتی 

شده است و در گزارش تفسیری مدیریتی که یکی 
از روش های اس��تاندارد ارائه اطالعات در گزارش 
گیری مالی اس��ت جایگزین پی��ش بینی درآمد هر 
س��هم شده است.در ادامه دبیر شورایعالی بورس به 
راه اندازی بازار مش��تقه اشاره کرد و گفت: اوراق 
مش��تقه، ابزارهای مالی نوی��ن و پرکاربرد در زمینه 
پوش��ش ریس��ک س��رمایه گذاری هس��تند که دو 
ن��وع خاص از این ابزارها ش��امل قراردادهای آتی 
اختی��ار معامل��ه )Options( در  )Futures( و 
بازارهای مختلف دنیا به طور عموم جهت پوش��ش 
ریس��ک سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرد.
وی ب��ا بیان اینک��ه این ابزارها به دارن��دگان آن این 
فرصت را م��ی دهد تا خود را در مقابل نوس��انات 
قیمت به عنوان ریس��ک ب��ازار، بیمه کنن��د، افزود: 
پیش تر از این معامالت قراردادهای آتی در بورس ها 
انجام می شد اما معامالت قراردادهای اختیار معامله 
)خرید و فروش( به عنوان مهم  ترین ابزار مش��تقه، 
از تاری��خ 24 آذرم��اه 1395 در ب��ورس های کاال و 
تهران بر روی نمادهای سهام شرکت ها و سکه طال 
آغاز شد.دبیر شورایعالی بورس تاکید کرد: این ابزار 
به س��رمایه گذاران خارجی این ام��کان را می دهد 
تا در مقابل ریس��ک های بازار، س��بد خود را بیمه 
کنند.در ادامه س��خنگوی س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار به تدوین دس��تورالعمل نح��وه اعطای مجوز 
تاس��یس یا مشارکت ش��رکای خارجی در نهادهای 
مالی اشاره کرد و گفت: با توجه به فضای موجود و 
تمای��ل نهادهای مالی بین المللی برای ارائه خدمات 
در بازار س��رمایه کش��ور، موضوع چگونگی اعطای 
 مجوز یا مشارکت شرکای خارجی در نهادهای مالی 
خدمات دهنده در سازمان بورس مورد بررسی قرار 
گرفت و کلیات آن در شورای عالی بورس و اوراق 
بهادار به تصویب رس��ید.وی افزود: برهمین اساس 
مقرر شد سازمان بورس نیز مقررات مذکور را تهیه 
کرده و به تصویب برساند؛ این دستورالعمل در حال 
تدوین اس��ت و پس از نهایی ش��دن و تصویب در 

هیئت مدیره سازمان، ابالغ خواهد شد.
 برنامه بین المللی شدن بازار سرمایه ایران 

تدوین شده است
س��خنگوی س��ازمان بورس و اوراق بهادار به 

تدوین برنامه بین المللی ش��دن بازار سرمایه ایران 
اش��اره کرد و گفت: برنامه بین المللی ش��دن بازار 
س��رمایه بر اس��اس بازاریابی تدوین شده و شامل 
بند های مختلفی از جمله افزایش امنیت، ش��فافیت 
و توسعه ابزارهای مالی اس��ت.وی ادامه داد: بازار 
س��رمایه ایران ب��ه ارتباط با نهاده��ای حقوقی دنیا 
نیاز دارد، زیرا بس��یاری از سرمایه گذاران فعالی که 
م��ی خواهند نه��اد مالی یا تامین س��رمایه در ایران 
تاس��یس کنند از طریق این نهادها به ایران می آیند.
محم��دی در ادام��ه تاکید کرد: س��ازمان بورس در 
تالش اس��ت تا به عضویت س��ازمان بی��ن المللی 
کمیس��یون های اوراق به��ادار درآید ت��ا بتواند با 
بین المللی کردن برخی از فرآیندهای داخلی، زمینه 
ج��ذب س��رمایه گذاران خارجی را بی��ش از پیش 
فراه��م کند.وی افزود: در حال حاضر مذاکراتی در 
حال انجام اس��ت و چندین جلسه مشترک برگزار 
ش��ده و عضویت ایران در گروه امنیت سایبری به 

اتفاق آرا اعضا به تصویب رسیده است.
 بورس کاال و انرژی مسیر جذب 

سرمایه گذاری خارجی را هموار می کنند
دبیر ش��ورای عالی ب��ورس موضوع بعدی در 
خصوص جذب س��رمایه گذار خارجی را حمایت 
از ب��ورس های کاالیی دانس��ت و گف��ت: بورس 
کاالی ای��ران و ب��ورس انرژی ایران م��ی توانند به 
عنوان مهم ترین کانال های ورود و خروج س��رمایه 
گذاری خارج��ی ایفای نقش کنن��د.وی ادامه داد: 
بورس های کاالیی با استفاده از ظرفیت پیش آمده 
از طریق برجام و همچنین اشتیاق باالی شرکت های 
خارجی به مشارکت و سرمایه گذاری در ایران، می 
توانند از طریق اوراق بهادار، س��رمایه های خارجی 
را ج��ذب ک��رده و به بخش واقعی اقتصاد کش��ور 

کمک کنند.
 ظرفیت سبد سرمایه گذاران خارجی 

بیش از حجم فعلی است
در بخ��ش دیگری از این س��خنرانی، ش��اپور 
محمدی به آمار جذب س��رمایه گ��ذاری خارجی 
اش��اره کرد و گفت: ارزش س��بد س��رمایه گذاران 
خارج��ی حقیق��ی و حقوقی با 33.4 درصد رش��د 
طی هفت م��اه اخیر، از 12.538 میلی��ارد ریال در 
پایان س��ال 1395 به 16.727 میلیارد ریال در پایان 
مهرماه 1396 رس��یده اس��ت.وی ادامه داد: این در 
حالی است که طی این مدت تعداد سرمایه گذاران 
خارج��ی حقیقی و حقوقی با 16.1 درصد رش��د، 
از 813 س��رمایه گذار )ش��امل 546 س��رمایه گذار 
حقیقی و 267 سرمایه گذار حقوقی( در پایان سال 
1395، به 944 س��رمایه گذار )ش��امل 595 سرمایه 
گ��ذار حقیقی و 349 س��رمایه گ��ذار حقوقی( در 
پایان مهرماه 1396 رسیده است.سخنگوی سازمان 
بورس بیان کرد: باید توجه داش��ت علی رغم اینکه 
شاهد رشد بسیار باالی ارزش سبد سرمایه گذاران 
خارجی نسبت به ابتدای سال 1392 )با ارزش سبد 
878 میلیارد ریال( هس��تیم، اما بازار س��رمایه ایران 
دارای ظرفیت هایی بس��یار بیش��تر از حجم فعلی 

است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد

بازار سرمایه؛ دروازه ورود به اقتصاد جهانی
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