ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻣﺮدم در ﺑﻮرس
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ﻣﺮﮐﺰی
اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻮه ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪ ای و رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮ
اﺑﺰار ﺟﺪﯾﺪی ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ “آﺗﯽ ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم” راه اﻧﺪازی ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ
ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﻮل ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺑﺎزدﻫﯽ ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺒﺪ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس  ،ﺣﺴﯿﻦ ﻓﻬﯿﻤﯽ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ﻣﺮﮐﺰی اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻮه
درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮدﻣﯽ در ﺑﻮرس ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از  8ﻣﯿﻠﯿﻮن
از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﻮرﺳﯽ ﺳﻬﺎم دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن
واﺣﺪﻫﺎی دارﻧﺪﮔﺎن واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺣﺪود  10ﻣﯿﻠﯿﻮن در ﺑﻮرس ﺳﻬﺎم دار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
او اﻓﺰود :اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﺮدم ﮐﻪ در ﺑﻮرس ﺳﻬﺎم دارﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه در ﺑﻮرس و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد،

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺮدم را دارد .ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ ﺑﻮرس ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه
ﮐﻪ ﺣﺪود  50ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از دارﻧﺪﮔﺎن ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﻮرس
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﻬﯿﻤﯽ ﮔﻔﺖ :آﮔﺎﻫﯽ دﻫﯽ و اﻃﻼع دادن ﺑﻪ ﻣﺮدم از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و
اﺑﺰارﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی راه اﻧﺪازی ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻮرس ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ .در در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺎ ﻋﻘﺐ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﺑﻪ ﮔﺮدش ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺑﺎزار
و ﺑﺎﻻﺑﺮدن اﻣﮑﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ﻣﺮﮐﺰی اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻮه ﮔﻔﺖ:
ﻣﺸﺘﺮی در ﺑﺪو ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ اول ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد .در
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻨﺎم “ﺳﺠﺎم” راه اﻧﺪازی ﺷﺪ .در ﺳﺠﺎم ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎم
ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ وارد
ﺷﻮد.ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری دو دﺳﺘﻪ
اﻧﺪ :ﯾﮏ دﺳﺘﻪ آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ دارﻧﺪ ﻋﺪه ای
دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و از ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺮس دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻃﯿﻒ از اﻓﺮاد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﺧﺮﯾﺪ
ﺗﮏ ﺳﻬﻢ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
دارﻧﺪ ﻣﯽ
و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﻪ داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﺗﻮاﻧﻨﺪ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد را وارد ﺑﻮرس ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﻬﯿﻤﯽ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﻌﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای
اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ از ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﻧﺪارﻧﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﯿﺶ
از  250ﺻﻨﺪوق در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ  150ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
داراﯾﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ  30ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﮐﻤﺘﺮ از  20ﻧﻔﺮ
ﻧﯿﺮو دارد و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوری اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺨﺸﯽ را ﺑﻪ
ﺳﻬﺎم و ﺑﺨﺸﯽ را ﺑﻪ ﺳﭙﺮده در ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﺪ.
او ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎرﮔﺰاری ﺣﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ ﻇﺮف
 5ﺳﺎل  5ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮان ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم
اﺳﺖ.
او ﮔﻔﺖ :ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از داراﯾﯽ ﻫﺎی دوﻟﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز

واﮔﺬار ﻧﺸﺪه اﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ
راﺳﺘﺎ دوﻟﺖ ﯾﻮﻧﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ را ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﻬﺎم اﺳﺖ
را ﺑﻪ ﻣﺮدم واﮔﺬار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻗﺼﺪ دوﻟﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻬﺎم ﺑﺎ
ﺗﺨﻔﯿﻒ  20درﺻﺪ زﯾﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم واﮔﺬار ﺷﻮد .ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺰم دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮏ
اﻣﮑﺎن ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻓﻬﯿﻤﯽ ﮔﻔﺖ :در ﮐﻨﺎر اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪ ای در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪ ای و رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮ اﺑﺰار ﺟﺪﯾﺪی ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ “آﺗﯽ
ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم” راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﻮل ﺧﻮد ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺎزدﻫﯽ ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺒﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﻬﺎب ﺷﻤﺲ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻮرس ﻫﻢ درﺑﺎره ﺳﻬﻢ ﻣﺮدم در ﺑﻮرس ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺶ
زﯾﺎدی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی دارد و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﻮق ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﻻزم اﺳﺖ.
او اﻓﺰود :وﻗﺘﯽ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﻮق ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد را دارد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺗﺨﺼﺺ ﻻزم در اﯾﻦ ﮐﺎر دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ اﺑﺰارﻫﺎ و ﺑﺴﺘﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻓﺮاد از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺒﺪﻫﺎ و ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزار
ﺑﻮرس ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ.راه دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮوش را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻢ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی دارد.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻮرس در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺨﻔﯿﻒ
و ﻣﻘﺮرارت ﺑﺮای ﻧﻘﺪ و اﻗﺴﺎﻃﯽ ﺷﺪن واﮔﺬاری ﺑﻮرس ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮرس ﻣﺤﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدم اﺳﺖ.
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