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همایش ایران فاینکس

دومین همایش ایران فاینکس با موضوع بازار سرمایه در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران ،روز
دوشنبه  ،2930/40/12در حاشیه نهمین نمایشگاه بورس،بانک و بیمه برگزار شد.
این همایش با حضور دکتر محمد فطانت رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ،بیژن بهادر جانشین رییس
سازمان در امور بین الملل بین الملل و جذب سرمایه گذار خارجی ،حسین قضاوی معاون بانکى وزیر اقتصاد،
مدیران ارشد بازار سرمایه و همچنین سفیر کره جنوبی ،هند ،نروژ ،سوییس با موضوع معرفی ظرفیت های
بازار سرمایه ایران و ابزار های مالی آن برگزار شد.
جانشین رییس سازمان در امور بین الملل بین الملل و جذب سرمایه گذار خارجی
در ابتدا بهادر بیژنی معاون محترم سازمان بورس در امور بین الملل در مورد بازار سهام ایران
توضیحاتی را ذکر کردند.
وی بیان کرد :بازار سرمایه ایران در ماه های اخیر رشد قابل توجهی را تجربه کرده ،به
طوریکه پس از برجام شاخص بورس در بازار سرمایه رشد  29۳۱درصدی را تجربه کرده
است.
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بیژنی در مورد شرایط بورس و فرابورس ایران بعد از امضای توافق نامه برجام افزود ،این اتفاق موجب افزایش
میانگین معامالت روزانه بورس و فرابورس شد.
پس از آن وی در مورد بازار صکوک توضیحاتی را ذکر کردند و این ابزار را یکی از پربازده ترین و امن ترین
ابزار برای سرمایه گذاری خواندند .همچنین وی به معرفی صندوق ها با درآمد ثابت پرداختند و گفتند :صندوق
ها با درآمد ثابت  ۴۳0درصد رشد در سال  142۲داشته اند .این در حالی است که در چهار ماه اول سال 142۲
به خصوص پس از برجام ارزش صندوق ها  ۱3درصد افزایش یافته است.
وی گفت قرار است مجوز تاسیس شرکتهای رتبه بندی در ایران صادر شود و پس از ایجاد موسسات رتبه
بندی ،با استانداردها و دستورالعمل های خاص ،شرکتها توسط این موسسات رتبه بندی خواهند شد.
وی ادامه داد :معتقدم پیشرفت های سریعی که رخ داده نشان دهنده دو موضوع است .نخست برخورداری از
بازاری دانش محور است که نشان میدهد رشد ما هوشمندانه و خالقانه بوده است .موضوع دوم اینکه ما برای
حمایت از دستاورد اقتصادمقاومتی خود دارای یک سیستم مالی انعطاف پذیر هستیم .انعطاف پذیری و
مقاومت از ویژگی های مطلوب اقتصاد و از ویژگی های بارز سیستم مالی ایران است و این در حالیست که
همه می دانیم ،پایداری و ثبات به سرمایه گذاری خارجی در کشور کمک می کند.
رییس سازمان بورس

دومین سخنران آقای محمد فطانت رییس محترم سازمان بورس بود .وی گفت شرایط
اقتصادی ایران پس از اجرا شدن برجام تغییرات قابل توجه ای داشته  ،به طوریکه شاخص
بازار سهام با جهش قابل مالحظه ای روبرو بوده است .وی ادامه داد :بورس ایران از حدود
 0۲4ناشر اقتصادی تشکیل شده است .حجم بازار صکوک از ۱هزار و  ۲44میلیارد تومان به
 12هزار و  ۲44میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است و همچنین هزار میلیارد تومان اسناد
خزانه اسالمی و  944میلیارد تومان اوراق رهنی عرضه شده است.
بطور کلی اثرات اجرایی شدن برجام بر بازار ایران مشخص است و بورس ایران می تواند سرمایه گذاران
خارجی را به بیشترین بازده برساند .این همایش فرصت بسیار مهمی برای شناخت بازار سرمایه ایران در
اختیار سرمایه گذاران خارجی می گذارد و می تواند کمکی برای اتصال بازار سرمایه به بازاهای سرمایه بین
المللی باشد.
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وی افزود دولت ایران مصمم است ماموریت های دوران پسا تحریم را به خوبی اجرا کند و در این زمینه ما
خواستار گسترش روابط همکاری با دیگر کشورها هستیم .همچنین با توجه به پتانسیل هایی که در اقتصاد
ایران نسبت به کشورهای همسایه دارد ،سرمایه گذاران خارجی می توانند به بیشترین بازده دست پیدا کنند.
سرمایه گذاران خارجی در بازار ایران می توانند به عنوان مشاورهای نهادهای مالی فعال باشند و سازمان بورس
از این همکاری ها استقبال می کند.
معاون بانکی وزیراقتصاد
سومین سخنران این همایش ،معاون بیمه و بانک و شرکتهای دولتی وزیر اقتصاد و امور دارایی بود.
حسین قضاوی به ترسیم شرایط ده ساله اقتصاد ایران پرداخت و گفت با وجود اینکه در دولت قبلی نفت به
 214دالر به ازای هر بشکه هم رسید اما رشد اقتصادی در آن سالها کمترین مقدار خود را تجربه کرد .اما
اکنون با وجود کاهش نفت به  9۱دالر ،اقتصاد ایران بعد از  9۲سال برای اولین بار تورم کمتر از ده درصد را
تجربه کرد.
وی توضیح داد :امسال اقتصاد ایران نرخ تورم تک رقمی  3۳۱درصدی را تجربه کرد و اگر تورم نقطه به نقطه را
در نظر بگیریم این نرخ هم اکنون به حدود  ۲۳۴درصد رسیده که نوید تداوم کاهش نرخ تورم در ماههای آینده
را میدهد .در عین حال شاخص قیمت مصرف کننده نیز حاکی از کاهش نرخ تورم تولید کننده به  9۳۴درصد
در ماه گذشته بود .
وی افزود :عملکرد دولت در بخش مسکن رضایت بخش بوده و رشد اقتصادی از منفی  2۳2درصد به مثبت 4۳۲
درصد رسیده است واین در حالی است که چشم انداز رشد اقتصادی ایران بسیار مثبت است و با رفع تحریمها
و استفاده از امکانات ،این رشد اقتصادی مثبت افزایش بیشتری خواهد داشت و بسیاری از تحلیل گران
اقتصادی معتقدند رشد اقتصادی ایران می تواند تا  ۲درصد افزایش یابد.
وی کاهش نرخ سود بانکی از  10به  2۴درصد را یکی دیگر از دستاوردهای دولت در جهت اصالح ساختار
اقتصادی ایران بیان کرد.
وی بر در مورد تراز تجاری ایران در زمینه صادرات غیر نفتی به این نکته اشاره داشت که برای اولین بار پس از
گذشت چهار دهه ،تراز تجاری ایران در زمینه صادرات غیر نفتی مثبت بوده و به  01میلیارد دالر رسیده است.
وی دیگر امتیازات اقتصادی ایران را شمرده وگفت :در ایران فرصتهای بسیار سودآوری برای سرمایهگذاری
خارجی فراهم شده و این در حالی است که کل بدهی خارجی ایران از  ۲میلیارد دالر فراتر نمیرود .این در
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حالی است که ارزش تولید ناخالص داخلی ایران حدود  0۲4میلیون دالر است .در عین حال صادرات صد
میلیارد دالری ایران نیز حکایت از ناچیز بودن بدهیهای خارجی ایران دارد بنابراین فرصت سرمایهگذاری در
ایران میتواند بسیار سودآور باشد.
وی به مقایسه اقتصاد ایران و ترکیه پرداخت و گفت بسیاری از فرصتهای سرمایه گذاری در آن کشور جذب
شده اما در ایران فرصتهای سرمایه گذاری بکر و دست نخورده و در دسترس است.
وی افزود :به رغم اینکه طی  24سال اخیر قانون پولشویی در ایران تصویب و محدودیتهای الزم در این زمینه
تدوین شده است در عین حال برای جلوگیری از جرائمی مانند :پولشویی احتکار ،فساد و همچنین تحریف
اموال عمومی که همگی تاثیر منفی بر اقتصاد کشور میگذارد  ،قوانین بسیار سختی گذاشته شده ،اما بازهم
گروه مالی ) (FATFاز ایران به عنوان کشوری که در زمینه جلوگیری از پولشویی و فسادهای مالی همکاری
الزم را ندارد یاد کرد .وی گفت اما ما تالش داریم از طریق مذاکراتی که با  FATFافزایش خواهیم داشت
قوانین مبارزه با پولشویی را نیز در ایران توسعه دهیم.
مدیرعامل بورس کاالی ایران
دکتر حامد سلطانی نژاد مدیر عامل بورس کاالی ایران به توضیح در مورد بورس کاالی ایران پرداخت و گفت
در بورس کاالی ایران محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی ،صنعتی و معدنی و کشاورزی ،مورد معامله
قرار می گیرد .وی افزود :بورس کاالی ایران با هدف حمایت از کیفیت و کمیت کاالو حمایت از مصرف کننده
ایجاد شد.
وی در مورد حمایت از سرمایه گذار خارجی در بورس کاال گفت :با راه اندازی تاالر صادراتی در جزیزه کیش
زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی را در این بازار فراهم شده است .وی افزود :در مناطق آزاد ایران مشوق
هایی همچون معافیت مالیاتی و گمرکی برای حضور خارجی ها وجود دارد که بورس کاالی ایران برای جذب
سرمایه گذاران خارجی از طریق مناطق آزاد برنامه هایی دارد.
سلطانی گفت :در حال حاضر ده درصد از کاالهایی که در بورس کاالی ایران مبادله می شود مربوط به
مبادالت بین المللی است .وی توضیح داد :قیر ،سنگ آهن ،عایق رطوبتی از جمله محصوالت صادراتی ایران
هستند که از طریق بورس کاال به بازارهای جهانی صادر می شوند.

5

گروه تحلیل شرکت کارگزاری فیروزه آسیا
گزارش همایش بزرگ ایران فاینکس

وی افزود :ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان جهان در تولید نفت ،قیر ،محصوالت پتروشیمی و سیمان
است بنابراین تالش می شود با بورس های بین المللی ارتباط بر قرار شود ،تا بتوانیم از طریق ابزارهای مالی،
ریسک های معامالتی را حوزه داخلی و بین المللی پوشش دهیم.
وی با اشاره به توسعه بازار مشتقه بورس کاالی ایران افزود :بیش از  ۱سال از راه اندازی معامالت آتی سکه در
بورس کاالی ایران می گذرد و هم اکنون سرمایه گذاران زیادی در این بازار فعال هستند که در این راستا
برنامه های ویژه ای داریم.
وی برای کاهش ریسک نوسانات قیمت توضیحاتی در قالب مثال زد و گفت :مثال محصوالت کشاورزی در ایران
هر مقاطع مختلف با نوسانات قیمت روبه رو می شوند و این امر بر زندگی مردم تاثیر مستقیمی دارد .از این رو
قصد داریم با توسعه ابزارهای مالی و راه اندازی معامالت آتی محصوالت کشاورزی ،نوسانات قیمت این کاالها
را در فواصل زمانی مختلف بیمه کنیم که این روند در بورس های کاالیی دنیا نیز مرسوم است.
وی در بخش مربوط به محصوالت پتروشیمی گفت :بورس های چینی به دنبال توسعه معامالت محصوالت
پتروشیمی و همچنین طراحی ابزارهای مالی روی این محصوالت هستند تا ضریب نفوذشان بر این بازار را از
طریق بورس ها بیشتر کنند ،ماهم هدف گذاری کردیم که اینکار را انجام دهیم .وی ادامه داد :توسعه ابزارهای
مالی و معامالت اوراق بهادار مبتنی بر کاالها و همکاری با نهادهای داخلی و بین المللی از برنامه های اصلی
ماست تا بتوانیم رفته رفته به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی و بین المللی برسیم.
رئیس نهاد ناظر بازار کره جنوبی
سخنران بعدی در همایش رییس نهاد ناظر بزارکره جنوبی است که ابتدا در مورد گذشته کشور خود چنین
گفت :تولید ناخالص ملی کره جنوبی از  9هزار میلیارد دالر به  2۳0تریلیون دالر رسید و ارزش بازار سرمایه
این کشور از  ۲4میلیارد دالر به  2۳1تریلیون دالر افزایش پیدا کرد و همین روند باعث شد سهم بازار سرمایه
در تولید ناخالص ملی کره جنوبی از  09درصد به  ۴4درصد برسد .وی درمورد تاثیر پذیری بورس کره از
بورسهای جهانی گفت :با وجود اینکه بازار کره با بازارهای جهانی در ارتباط است اما با توجه به رشد اقتصادی
کره ،این ریسک در کره به دلیل وجود مقررات سختگیرانه کاهش یافته است .وی توضیح داد ،بحران ها باعث
که مقررات جدید و سخت گیرانه تری برای سرمایه گذاری خارجی تدوین شد و برخی فرصت های سرمایه
گذاری به واسطه این مقررات از بین رفت اما در بلند مدت تدوین این مقررات منجر به افزایش رشد اقتصادی
کره جنوبی شد.
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وی با بیان پیشنهادی به بازار سرمایه ایران مبنی بر ورود شرکت های جدید به بورس گفت :با ورود شرکت
های جدید به بازار سرمایه و از طرفی حمایت از صنایع می تواند رشد اقتصادی پایداری را ایجاد کرد .وی
افزود ،این آمادگی وجود دارد که به بازار سرمایه ایران از سوی کره جنوبی کمک شود.
وی در آخر گفت ،بورس کره می تواند الگویی برای بورس ایران باشد.
سفیر کره جنوبی
سخنران بعدی در این همایش سفیر کرده جنوبی بود .وی گفت یکسال از برجام می گذرد و شش ماه است که
برجام اجرایی شده است و کشورهای دیگر دوست دارند با ایران همکاری کنند اما چند مشکل بر سر راه این
همکاری ها وجود داد که مقامات ایرانی باید بتوانند این مشکالت راحل کنند.
وی گفت ایران باید سعی کند اعتماد بانکهای جهانی را جلب نماید و از سوی دیگر کشورها نیز باید این
اطمینان را برای بانکهای خود ایجاد کنند که رابطه با ایران قانونی است و باید به برجام احترام بگذارند.
از سوی دیگر دولت ایران باید اقدامات الزم را برای حمایت از سرمایه گذاران خارجی انجام دهد و ریسک
سرمایه گذاری را پایین بیاورد تا سرمایه گذاران تشویق شوند به کشور ایران بیایند.
وی گفت مشکل اصلی کشور ایران در حال حاضر نقدینگی است و بدون نقدینگی هیچ بیزینسی انجام نمی
شود بنابراین باید هرچه سریعتر مشکالت خود را رفع کند تا نقدینگی وارد شرکت شود ،اما دولت ایران باید به
منابع داخلی هم اعتماد کند و تنها نباید به فکر جذب منابع خارجی باشد ،بلکه باید منابع موجود در داخل
کشور هم به درستی مدیریت شود.
وی در پایان افزود :بانک های ایران هم باید به استانداردهای بین المللی دست پیدا کنند و گارانتی الزم را به
سرمایه گذار خارجی برای اینکه بتواند بعد از یک بازه زمانی پول و سود خود را از ایران خارج کنند ،بدهند.
امضای تفاهم نامه ایران و کره
در بخش دیگری از این نشست  ،نهاد ناظر بازار سرمایه ایران و دو نهاد بازار سرمایه ،پولی و بیمه کره جنوبی
دو تفاهم نامه همکاری برای ارتباطات بازار مالی ایران و کره جنوبی امضا کردند .تفاهم نامه همکاری بین بازار
سرمایه ایران و کره توسط دکتر محمد فطانت و آقای ژین وونگ سوب رییس نهاد ناظر بازار مالی کره امضا
شد .نهاد بازار مالی کره شامل دو بخش  FSEو  FSSاست که این تفاهم نامه با هر دو نهاد این بازار به امضا
رسید.
تهیه کننده :اسماء دزفولی
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