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فرابورس در ابهام؛ فرصتطلبی بورس

,

دالیل عدم بهکارگیری گسترده صندوقهای پروژه

وحید حسنپور با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و همچنین کمبود نقدینگی الزم به منظور اجرای طرحهای توسعه ای
مدیرعامل کارگزاری مدنظر بنگاه های اقتصادی فعال ،لزوم طراحی ابزارهای جدید تامین مالی بیش از پیش نمود پیدا کرده
,
,
صباجهاد
,نوین تامین مالی است که با هدف ساخت و رساندن به مرحله
است .صندوق پروژه از جمله ابزارهای
,
حقوقی میپردازد تا با
,هگذاران حقیقی و
بهرهبرداری پروژههای س��ودآور خدماتی و تولیدی ،به جمعآوری وجوه از س��رمای
,
,
اجرای
پروژه مربوطه نسبت به تکمیل پروژه اقدام کند .در این مدل از تامین مالی بانیان
اختصاص وجوه جمعآوری شده به
,
پروژه که دارای تجارب و پیشینه کافی در صنعت مورد نظر هستند میتوانند در ساختاری تحت نظارت نهادها و ارکان قانونی
,
,
پروژه
و به کارگیری عوامل و پیمانکاران مجرب ،اقدام به اجرا و ساخت پروژه کنند .ساخت از طریق شرکت سهامی خاص
که س��هام آن متعلق به صندوق است اجرا میش��ود و در پایان دوره ساخت و آغاز دوره بهرهبرداری ،سهام این شرکت قابل

,
های
,بازار سرمایه خواهد بود .همچنین براساس دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس صندوق
فروش یا عرضه در

پروژه منوط به اخذ مجوز از این سازمان است .ارکان صندوق شامل مجمع صندوق ،هیات مدیره ،مدیر صندوق ،ناظر فنی،
حقیقی
متولی ،متعهد پذیرهنویس ،بازارگردان و حسابرس است .در واقع صندوق پروژه با جمع آوری وجوه خرد نزد اشخاص
,

ریسک پذیر اقدام به تامین مالی کرده تا در آینده و پس از اتمام پروژه مذکور سودی باالتر از نرخ های رایج را پرداخت کند.
مشکالت
 اما این صندوق ها عالوهبر مش��کالت اجرایی به منظور عملیاتی ش��دن ،دارای معایبی نیز هستند .از بزرگترین,
موجود بر سر راه عملیاتی شدن صندوق ،عدم ایجاد ساز و کار مناسب در پوشش ریسک نقدشوندگی است .در واقع استراتژی
,
,

,عدم
بود اما با عنایت به
,یا فرابورس خواهد
عام و عرضه در بورس
 ,به شرکت سهامی
شرکت پروژه ،تبدیل شدن
خروج برای

بازارگردان که احتماال در
جذابیتی برای ارکان این
ای س��ود به صورت
پرداختهای دوره
صندوق از جمل��هÄ^À
Ä^À°Ë
تضمین ش��دهÄ^ÀÁ{ ،
Ä^ÀÄ
Ä^ÀZÆq
پایان دوره جزو مالکان عمده واحدهای صندوق اس��ت ،نخواهد داش��ت که همین موضوع باعث از بین رفتن جذابیت برای
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 Â]¶¯yZ
س��رمایه گذاران نهادی و بانک ها و ش��رکت های تامین سرمایه شده است .بر همین اساس ،در صورتی که یک نهاد مالی به
عنوان مثال یک شرکت تامین سرمایه که نقش سمت رکن بازارگردان و متعهد پذیرهنویس را قبول میکند ،در حالتی که
در انتهای پروژه ،نهادی تمایل به خرید تمام واحدهای صندوق را نداشته باشد ،بازارگردان ناگزیر به پذیرش مالکیت شرکت
شده و در واقع مبلغ باالیی از نقدینگی خود را در این پروژه از دست داده که این موضوع می تواند نسبت های کفایت سرمایه
آنها را با مش��کل مواجه کند .از دیگر معایب این نوع از صندوق ها میتوان نیاز به حجم باالی س��رمایهگذاری در یک دارایی
مشخص را برشمرد .در بیشتر صنایع که تامین مالی پروژه از روش های نوین تامین مالی رایج است ،از جمله بخش نفت ،گاز،
پتروشیمی ،فوالد و ،...نیاز به سرمایه گذاری های کالن چند صد میلیون دالری است ،با توجه به حذف متنوعسازی پرتفو که
عامل اصلی کاهش ریسک در صندوقهای سرمایه گذاری است و سرمایه گذاری تنها در یک دارایی ،ریسک سرمایه گذاری در
این نوع صندوق بیشتر از سایر صندوقها است.
چالش پیش روی این نوع از صندوق ها فرایند دو بخشی شامل مرحله ساخت و مرحله بهره برداری است که موجب به وجود
آمدن ریسکها و پیچیدهتر شدن مدلهای پیشبینی جریانات نقدی نسبت به سایر ابزارهای تامین مالی می شود .در مرحله
ساخت و پیش از بهره برداری ،ریسک های مربوط به تکنولوژی و ساخت در صندوق تاثیرگذار بوده و در مرحله بهره برداری
ریسک های سیستماتیک بر سرمایه گذاران تحمیل خواهد شد که با توجه به زمانبر بودن اتمام پروژه امکان شناسایی این نوع
از ریسک ها در ابتدا میسر نیست .از دیگر چالش های پیش روی این صندوق ها می توان به احتمال عدم شناخت و هماهنگی
ارکان و تضاد منافع میان آنها اش��اره کرد .با توجه به این موضوع که اجرای موفقیتآمیز یک پروژه متوس��ط یا بزرگ وابسته
به همکاری ارکان زیادی است (از جمله پیمانکاران ،ارکان نظارتی ،ارکان اجرایی و ،)...به دلیل نبود تجربههای زیاد در زمینه
همکاری ارکان نظارتی و ارکان سازنده پروژه ،میتواند تبعاتی از جمله افزایش هزینه های ساخت یا حتی نیمهکاره ماندن پروژه
را ایجاد کند .با عنایت بر مطالب فوق و با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و نیاز مبرم به طراحی ابزارهای نوین تامین مالی ،در
صورت بازنگری بر روی این نوع از صندوق ها و رفع چالش ها و موانع پیش روی عملیاتی شدن آنها ،صندوق پروژه را می توان
از ابزارهای کاربردی در تامین مالی دانست که میتواند گرهگشای توسعه صنایع و رونق در اقتصاد باشد.

دیدگاه

هفتهنامه بورس از عرضههای اولیه آتی گزارش میدهد:

مزایای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها

یکی از مواردی که در الیحه بودجه  97مطرح است ،بحث معافیت مالیاتی ناشی از افزایش
مهدی خسروی
سرمایه شرکتها از محل تجدید ارزیابی دارایی هاست .هرچند که بحثها و انتقاداتی مبنیبر
مدیر سرمایهگذاری
شرکت توسعه سرمایه رفاه عدم اشاره الیحه بودجه به این مهم مطرح است.
با این پیشفرض به بررسی اجمالی معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه شرکتها از محل تجدید ارزیابی دارایی ها
می پردازیم و اثرات آن را بر بازار سرمایه در صورت تصویب مرور می کنیم .بهطور کلی سه گروه از شرکت ها می توانند
از افزایش سرمایه از این محل منتفع شوند:
گروه اول :بانکها ،بیمه ها و مؤسسات مالی
در بانک ها و مؤسسات مالی با توجه به اینکه الزمه مهم در راستای سرمایه گذاری ،حد وامدهی و کسب سود مشاع
بیشتر و برخی از فعالیت های مهم سودآور دیگر ،رعایت حدود نسبتهای مربوط به کفایت سرمایه و همچنین سرمایه
پایه بانک ها است ،بنابراین افزایش سرمایه اسمی بانک می تواند تاثیر مهمی در اندازه فعالیت های بانک داشته باشد.
در مورد ش��رکت های بیمه ای نیز طبق قانون ،افزایش س��رمایه اس��می این اجازه را به ش��رکت می دهد تا نسبت
سرمایهگذاری به سرمایه پایه را افزایش دهد و در نتیجه حجم سرمایه گذاری خود را باال ببرد.
گروه دوم :شرکت های با سابقه فعالیت باال و حاشیه سود مطمئن
با تصویب این قانون ،بس��یاری از ش��رکت های با س��ابقه که دارای حاشیه سود مطمئن ،سود عملیاتی مناسب و
دارایی 2های ثابت مش��هود زیادی هس��تند که این دارایی ها را با قیمت های پایین س��ال های قبل در صورتهای
مالی ثبت کرده اند ،می توانند با افزایش س��رمایه از این محل بدون پرداخت مالیات از مزایای آن اس��تفاده کنند.
بهعنوان مثال با ثبت.
ماده 141
مشمول
های
شرکت
دسته سوم:
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بر طبق ماده  141قانون تجارت ،اگر بر اثر زیان وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود ،هیات مدیره مکلف
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است بالفاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را تشکیل دهد تا موضوع انحالل یا بقای شرکت مورد شور و
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رأی قرارگیرد .بنابراین افزایش سرمایه می تواند راهکاری برای خروج شرکت از این وضعیت باشد؛ شرکت می تواند با
» cYÌÆneÁcÓM¾ÌZ
انباشته به سرمایه را کاهش داده و از مشمولیت قانون ورشکستگی خارج شود.
افزایشسرمایه از این محل ،نسبت زیان
 Ê|ÀÆ»ÁÊÀ§cZ»|y
شرکت های ذوب آهن و پلیاکریل در سال  95به دالیل ذکر شده این نوع افزایش سرمایه را انجام دادند.
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مروارید اسالمی پ��س از توق��ف چن��د ماهه
خبرنگار
عرضههای اولیه از زمس��تان
سال گذش��ته تا اواخر بهار سال جاری ،دوباره
عرضههای اولیه با ش��تاب بیشتر در فرابورس
نس��بت به ب��ورس تهران از س��ر گرفته ش��د.
عرضههای کوچک و بزرگی که گاهی انتقادها
را از جه��ت قطرهچکان��ی ب��ودن ،ابه��ام در
اطالعات ،نداش��تن ارزش و ...به دنبال داشت.
برخی از س��هام هم پس از انجام عرضه اولیه،
با ابهاماتی مواجه ش��دند که کارنامه شرکت و
عرضههای اولیه را کدر کرد.
بورس تهران عرضهه��ای گاهگاه خود را ادامه
داد اما درنهایت ماج��رای عرضههای اولیه در
فرابورس به جایی رس��ید که به رغم برگزاری جلس��ات معارفه ،عرضه سهام معلق ماند؛
برخی به دلیل ابهام و برخی به دالیل نامعلوم!
اما وضعیت عرضههای اولیه در ادامه چه خواهد بود؟ آیا تا پایان س��ال عرضه اولیهای
انجام نخواهد شد؟ یا اینکه باز هم چرخ این عرضهها روی غلتک میافتد؟ آیا بازار سرمایه
کش��ش عرضههای اولیه را دارد؟ این عرضههای اولیه در حال حاضر و با توجه به کاهش
نرخ سود بانکی ،به نفع بازار سرمایه است؟
مانعی در پرده ،سد راه عرضههای اولیه فرابورس
سید مهدی علمالهدی ،معاون پذیرش و ناشران فرابورس ایران با بیان نامشخص بودن
تعداد عرضههای اولیه تا پایان س��ال در فرابورس ،از بیان دلیل آن امتناع کرد اما آن را
خاص دانس��ت و اشاره کرد که تاکنون چنین مسالهای وجود نداشته است ولی فرابورس
در حال برطرف کردن این مساله است.
با این حال او تاکید داشت که شرکتهای آماده عرضه وجود دارند و برخی شرکتها
نیز در حال آماده ش��دن برای عرضه هس��تند و اینطور نخواهد بود که تا پایان سال هیچ
ش��رکتی عرضه اولیه نش��ود اما زمان عرضه ش��رکتها به برخی عوامل بس��تگی دارد و
فرابورس در حال پیگیری است تا عرضه اولیه شرکتها زودتر انجام شود .به گفته معاون
پذیرش و ناشران فرابورس ،این بازار عرضه خواهد داشت اما درخصوص تعداد و زمان آن
در حال حاضر نمیتوان صحبت کرد.
او درخصوص کشش بازار برای عرضههای اولیه نیز گفت :بهطور قطع عرضههای اولیه
با توجه به وضعیت بازار انجام میشود.
هرچند مقام مس��ئول در فرابورس ای��ران از توضیح دلیل توقف فعلی عرضههای اولیه
در فرابورس امتناع کرد اما ش��نیدهها حاکی از آن است که سازمان بورس و اوراق بهادار
جل��وی عرضههای اولیه فرابورس را گرفته و بین س��ازمان و فرابورس اختالف نظری در
خصوص عرضههای اولیه وجود دارد و س��ازمان بورس مخالف عرضههای اولیه به ش��کل

آیا بازار سرمایه ظرفیت
جذب عرضهها را دارد؟
وقتی از توس��عه بازار سرمایه
صحب��ت می ش��ود منظ��ور
توس��عه بازار اولیه است و اگر
بازار سرمایه ،هدف و برنامهای
برای توس��عه دارد ،این هدف
زمان��ی ب��ه اقتص��اد کم��ک
سعید اسالمی بیدگلی میکند که بازار اولیه توس��عه
دبیرکل کانون نهادهای
پیدا کند.
سرمایهگذاری ایران
کارایی اطالعات��ی و عملیاتی
در بازار ثانویه هم که بسیار مورد تاکید محققین است،
بس��تری برای توس��عه بازار اولیه است ،به این معنا که
هم��ه تالشهایی که ب��رای بهبود ب��ازار ثانویه صورت
میگی��رد (مانند تنوع ابزارها و مدیریت ریس��ک برای
افزایش کارایی عملیاتی و اطالعاتی در بازار س��رمایه)،
این دلیل است که بازار اولیه توسعه پیدا کند.
بحث درخصوص س��هم بازار س��رمایه در تأمین مالی
اقتصاد کش��ور نیز در حقیقت همان مس��أله بازار اولیه
است .بنابراین باید به این سمت حرکت کرد که بخش
بزرگی از اقتصاد کشور از طریق بازار سرمایه تأمین شود
و برخ��ی از راهکارها در این زمینه ،افزایش عرضههای
اولیه و ورود ش��رکتهای جدید ،افزایش س��هام شناور
آزاد و افزایش سرمایه شرکتهای موجود است.
این مسأله که در هر مقطعی از زمان ،اقتصاد کشور

کنونی اس��ت و اگر این شنیدهها درست باشد،
ش��اید یکی از دالیل آن ،کوچک بودن برخی
از ش��رکتها و شبهات سفتهبازی و بازی روی
سهم باشد.

رفع کسری بودجه بورس
به کمک عرضههای اولیه
اس��ماعیل درگاهی ،مدیر پذیرش ش��رکت
بورس اوراق بهادار تهران با بیان اینکه مشکلی
در رابطه با عرضههای اولیه وجود ندارد ،اعالم
ک��رد که تا پایان س��ال جاری احتماال س��ه تا
پنج عرضه اولیه انجام میشود .او توضیح داد:
عرضههای اولیه بهطور حتم انجام خواهد شد
و بورس آمادگی انجام عرضهها را دارد .برنامه بورس تهران این اس��ت که کس��ری بودجه
را جبران کند و احتماال بین س��ه تا پنج ش��رکت تا پایان س��ال عرضه اولیه میشوند .در
حال حاضر بورس با شرکتها درمورد اطالعات و قیمتها در حال پیش رفتن است و با
توجه به آمادگی شرکتها و سهامدار عمده و شرایط بازار و تناسب قیمت ،عرضهها انجام
میشود و محدودیت خاصی در پذیرش و عرضه شرکتها وجود ندارد.
او شرکتهایی که نماد آنها در سایت بورس اوراق بهادار تهران درج هستند را بهعنوان
شرکتهای در صف عرضه اولیه برشمرد:پرداخت الکترونیک سامان کیش (سِ پ) ،انتقال
دادههای آس��ياتک (آسیاتک) ،توسعه صنعت نفت و گاز پرش��يا (پرشیا) ،سرمایهگذاری
شفادارو (شفا) ،مدیریت صنعت شوینده صنایع بهشهر (شوينده) کاندیداهای اصلی برای
عرضه تا پایان سال هستند.
البته ممکن اس��ت کاندیداهای دیگری هم اضافه شوند اما در حال حاضر شرکتهای
یادشده در ابتدای صف عرضه قرار دارند.
درگاهی درخصوص کشش بازار برای عرضههای اولیه تا پایان سال گفت :مساله کشش
بازار در عرضههای اولیه بس��یار مورد توجه بوده و یکی از مالکهاست .بنابراین براساس
ش��رایط بهینه بازار درمورد عرضههای مذکور تصمیم خواهیم گرفت .این شرکتها آماده
عرضه هس��تند و هر زمانی که ش��رایط بازار مناسب باشد ،ممکن است بورس تصمیم به
انجام عرضهها بگیرد.
ب��ا توجه به اینکه برای این عرضهها متعهد پذیرهنویس��ی و بازارگردان دیده ش��ده و
تعداد ش��رکتکنندگان نیز بسیار زیاد است و س��هام میان آنها تقسیم میشود و ممکن
اس��ت رقمهای پایینی (یک یا دو میلیون تومان) به هر فرد برسد ،بنابراین چندان نگران
تاثیر بر بازار نیستیم.
او همچنین با بیان اینکه مش��کل سیس��تم درخصوص عرضهه��ای اولیه اواخر آذرماه
برطرف ش��ده است ،اظهار داشت که مشکل سیس��تمی وجود ندارد و احتمال داد که تا
یک یا دو هفته آینده عرضه اولیهای در بورس انجام شود.

و بازار س��رمایه به چه میزان ظرفیت جذب منابع مالی
برای عرضههای اولیه را داش��ته باشند ،موضوعی است
ک��ه باید در اهداف برنامهریزی مدیران بازار س��رمایه و
مدیران اقتصادی کشور جستجو کرد اما نباید فراموش
کرد که اقتصاد ایران با چند چالش جدی مواجه اس��ت
که باید در برنامه ریزی ها موردتوجه قرار بگیرد.
یک��ی از چالشها حجم نقدینگی بهش��دت زیاد در
اقتصاد است که ممکن است از بانکها خارج شده و به
سمت بازار سرمایه حرکت کند.
آنگاه اگر سهام جدیدی وجود نداشته باشد ،ممکن
است قیمتهای سهام موجود به دلیل اینکه تقاضا برای
آنها افزایش مییابد ،رشدهای غیرمنطقی و حبابگونه
داشته باشد.
بنابراین براساس پیشبینی اینکه تابع احتمال ورود
جریان نقدینگی به بازار چگونه است ،مدیران اقتصادی
کش��ور و مدیران بازار س��رمایه باید برای عرضه اوراق
بهادار جدید چه در ش��کل اوراق بدهی و چه در شکل
اوراق س��هام برای ش��رکتهایی که قرار است افزایش
سرمایه بدهند یا عرضه اولیه داشته باشند برنامه ریزی
کنند ،اگر ای��ن برنامهریزیها بهطور دقیق (یا حداقل
نس��بتاً دقیق) صورت نگیرد و عرضههای اولیه در زمان
مناس��ب انجام نشود؛ ممکن است اوراق روی میز بماند
یا عرضههای اولیه با شکست جدی مواجه شود.
در بع��د کالنتر ،موضوع اقتصاد ایران در س��الهای
آین��ده ،خ��روج بس��یاری از نهاده��ای حاکمیت��ی از
بن��گاهداری بهوی��ژه بانکه��ا اس��ت که ای��ن موضوع
موردتأکید وزیر محترم اقتصاد نیز هس��ت و این مسأله
که آیا بازار س��رمایه ظرفیت جذب همه این عرضهها را

دارد ی��ا خیر نیز از چالش های پیش��روی مدیران بازار
محسوب می شود.
اینه��ا تنها مواردی از مس��ایل بس��یار جدی پیش
روی اقتصاد کش��ور در بخش بازاره��ای مالی و بهویژه
بازار سرمایه به حساب میآید .بنابراین برنامهریزی در
کوتاهمدت یک الزام اس��ت اما اگر قصد حرکت اقتصاد
کش��ور از بانکپایگ��ی ب��ه بازارپایگی وج��ود دارد ،در
بلندمدت چارهای جز آن نیس��ت که حجم عرضههای
اولیه به تناس��ب نقدینگی که به س��مت بازار س��رمایه
جریان مییابد ،و به تناس��ب ظرفیت اقتصادی کش��ور
افزایش پیدا کند .در حال حاضر بازار س��رمایه به دلیل
عدم وجودمزیت نس��بت به تأمی��ن مالی از طریق بازار
پول ،بخش بزرگ��ی از ظرفیتهای جذب نقدینگی آن
به صورت سفتهبازانه است.
در حقیقت توجه به این نکته ضروری است که ورود
به بازار سرمایه باید به نفع شرکت های سرمایه پذیر و
سرمایه گذاری در آن باید به نفع سرمایه گذاران باشد.
این کلید توسعه بازار سرمایه است.
اکن��ون ک��ه در اقتصاد ای��ران این دوگان��ه به طور
درس��تی جفت وج��ور نیس��ت ،عم�لا تنها بخش��ی از
نقدینگی س��رگردان وارد بازار س��رمایه میش��ود (که
عمدتاً س��فته بازانه است) و بخشی که نقدینگی آنها در
بازار سرمایه وجود دارد نیز به دلیل تصوری که از صرف
عرضه ه��ای اولیه (ب��ازده اضاف��ه در عرضه های اولیه)
وجود دارد ،مشتاق به خرید عرضههای اولیه هستند.
به ای��ن ترتیب حت��ی قیمت گذاری ای��ن عرضه ها
نیز تحت تأثیر متغیرها و ش��رایط مطرح ش��ده در این
یادداشت خواهد بود.
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 10سهم پر نوسان در فرابورس  -مثبت

تعداد شرکتها بر اساس تغییر هفتگی ارزش بازار
« °Á|À

ارزش معامالت

درصد

میلیون ریال

میلیون ریال

تغییرات نسبت به
هفته قبل

نماد

زنگان

25.3

677,500

9,282

31.45

دبالك

-13.5

كتوكا

15.16

512,700

6,473

14.24

قچار

-11.64

1,012,340

كاسپين

12.49

2,757,600

219

6.88

كي بي سي

-8.12

610,800

1,142

فزرين

10.7

1,896,300

55,437

15.81

دتوليد

-6.3

1,259,850

4,079

-10.98

» ÖËÁY{cÓÂv»Á{YÂ

شتوكا

10.09

378,840

16,944

11.73

ثالوند

-5.19

789,600

1,679

-3.16

  Ö·Z»ÕZÅÕ³ÄYÁËZ

بساما

9.2

3,729,383

6,175

8.18

غگلپا

-4.61

1,347,120

7,026

-3.5

وگستر

8.14

951,200

2,361

8.53

شليا

-3.57

705,639

20,969

1.5

سدبير

7.86

243,576

147

7.86

توريل

-3.49

3,538,000

17,649

0.11

شرانل

7.4

11,348,000

7,638

8.01

ساينا

-3.48

388,200

6,950

0.86

حخزر

6.17

2,693,520

296

7.13

ميدكو

-3.37

52,462,080

15,744

-3.92

31

7

صنایع پر نوسان  -فرابورس
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نماد

نوسان

ارزش بازار

 10سهم پر نوسان درفرابورس  -منفی
نوسان

ارزش بازار

ارزش معامالت

درصد

میلیون ریال

میلیون ریال

تغییرات نسبت به
هفته قبل

307,190

2,409

-17.79

1,890

-10.37
-5.43

