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یک نهاد ضروری برای ثبات بازار سرمایه در اقتصاد مقاومتی ایران
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خالصه
رشد جهشی اقتصاد مستلزم نهادسازی برای ایجاد تعادل در اقتصاد و بطور مشخص در بازارهاای
مالی است .همانطور که تأسیس صندوق توسعه ملی نقطه روشنی در اقتصاد ایران بود ،صندوق ملای
تثبیت بازار سرمایه نیز میتواند لنگر خوبی برای ثبات در بازار سرمایه باشد .در اکثار بازارهاای ماالی
شواهدی از مکانیزمهای دولتی برای مداخله در بازار جهت کنترل و حفظ ثبات آن مشاهده مایشاود.
ایجاد ثبات در بازارهای مالی از موضوعات بسیار مهم و مورد تأکید دولت هتا و ههادهتای هتا

میباشد .این امر با استفاده از سازوکارهای مختلفی پیگیری میشود که هار کادام باه ن اوی تا
دارند نوسانات بازار را کاهش دهند ،عدم تعادلهای مقطعای را کنتارل نمایناد ،اطمیناان عماومی را
حفظ کنند ،از ایجاد بیثباتی و ترس در بازار جلوگیری نمایند و ریسک سیستمی را کنترل کنند.
در بازارهای سرمایه برخی از سازوکارهای کنترلی وجود دارد کاه باه صاورت خصوصای یعالیات
میکنند ،مانند بازارگردانها (که ت

دارند هر ل ظه تعادل باین عرهاه و تقاهاا را ایجااد و حفاظ

نمایند) ،صندوق حمایت از سرمایهگذاران یا صندوق تضمین سرمایهگذاران (که با این هاد تشاکی
میشود که با ایجاد منابعی از وجوه ،بعضی از زیانهایی را که به سرمایهگذاران وارد میشود را جبران
نمایند) .بعضی دیگر از سازوکارهای کنترلی ،که در بعضی از کشورها وجود دارد ،شام صندوقهتای
دولتی اس

که تالش میکنند در ش ایط آشفتگی و بیهظمی ،با ایجاد تقاضا ،بتازار را بته تدتاد

بکشاهند .این صندوقها با استفاده از وجوهی که در اختیار دارهد ،میتواهند در ش ایط ویژه ،ثبات
بازار را حفظ همایند.

براساس بررسیهای انجام شده ،و با توجاه باه اینکاه در ایاران «صاندوق توساعه ملای» جهات
سرمایهگذاری درآمدهای مازاد نفتی تشکی شده ،پیشنهاد میشود «صندوق ریتالی تببیت
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بتازار

س مایه» به عنوان یکی از زی مجموعههای این صندوق ،با س مایه ،اهداف و مق رات ویژه تشکیل
شود و تح

هظارت شورای عالی بورس (و سازمان بورس و اوراق بهادار) در بازار س مایه فدالیت

هماید .مهمت ین و ایف این صندوق ،حمای

از ههادهای متالی (در شت اییی کته احتمتا بت وز

خسارت به منافع عمومی را داشته باشد) و حمای
مدامله در جه

از بازار در زمان ایجتاد هوستاهات شتدید (بتا

عکس بازار ،بویژه در زمان سقوط بازار) میباشد و بنظ اینجاهب یکی از ههادهای

ثباتبخش بازار س مایه در یک اقتصاد مقاومتی 1اس .

ب رسی هموهه صندوقهای تببی
صندوق ملی ثبات مالی تایوان

در بازار سهام

2

دولت تایوان در سالهای  1991و  2222به ترتیب دو صندوق را با هد مداخله در بازار ساهام
ایجاد نموده که عبارتند از «صندوق تثبیت سهام» 3و «صندوق ملی تثبیت مالی».
صندوق ملی ثبات مالی در مجموعه وزارت اقتصاد این کشور قرار دارد و هد اصالی آن تثبیات
بازارهای مالی تعیین شده است .هر زمانی که آشفتگی قاب توجهی در داخا یاا خاارز از کشاور ر
دهد ،که به طور جدی بر بازارهای مالی تأثیر بگذار یا باعث جابجایی حجا کا ن سارمایه شاود ،یاا
اعتماد عمومی را متزلزل نماید و منجر به ناآرامی و بینظمی در بازار یا کشور شود ،این صندوق پاس
از تصمی گیری کمیسیون ،وارد عم میشود و در راستای قوانین و مقررات و با ایجاد تقاها در باازار،
اعتماد و اطمینان عمومی را حفظ میکند.

صندوق تببی

بازار سهام 4چین

این صندوق به نام صندوق مداخ در بازار سهام 5نیز شناخته میشاود و شاام الازام نهادهاایی
براساس قانون ،برای هموار کردن 6و کنترل نوسانات غیرمنطی و شدید بازار سهام میباشاد .مکاانیزم
این عملیات نیز مشابه عملیات بازار آزاد 7است که توسط بانک مرکزی انجام میشود .هنا کنا

در
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سال  1991تجربه این کار را دارد و کره جنوبی نیز در سال  1992چنین صندوقی را ایجاد کرد .این
صندوقها در حفظ اطمینان سرمایهگذاران و تثبیت بازار سهام نقش یعالی داشتهاند.
هدف این صندوق تببی

بازار سهام اس

و بناب این تأسیس ،عملیات ،تکامل و مدی ی

مش وط به تأثی گذاری آن ب بازار سهام ،ب اساس دستورات دول
سودآوری هیس

و مدیارهای تببی

بازار سهام ب ای آن اهمی

آن

میباشد .هدف ایتن صتندوق

بیشت ی دارد .این صندوق باید از

ض به زدن به منافع عمومی جلوگی ی همایند و تواهایی الزم ب ای تأثی گذاری بت بتازار را داشتته
باشد.

از سال  ،2222نوسانات بازار سهام چین غیرمنطقی به نظر میرسد ،یکی از دالیا آن ناکاارآیی
مقررات دولتی بازار سهام بود .دولت بایاد هماواره ابزارهاای مداخلاه در باازار را در شارایط هاروری
دراختیار داشته باشد .صندوق ثبات بازار به عنوان یک ابزار مؤثر برای دولت خواهد بود.
نوسانات بازار سهام چین ایزایش یایته و این موهوع میتواند منجر باه کااهش اطمیناان باازار و
یرار سرمایهها از این بازار گردد .بنابراین هروری است که در جهت کاستن از این نوسانات،برنامههایی
اجرا شود .در این شرایط هرروی است که دولت طرحهایی را برای کنترل نوسانات بازار داشته باشد.
زمانی که سقوطهای غیرمنطقی در بازارهای سهام اتفاق میایتاد ،دولاتهاا باا دخالات در باازار
ت

میکنند بازار را کنترل نمایناد .به عنوان مبا دول

فوری را ب ای تببی

آم یکا در واقده  11سپتامب  ،تصمیمات

بازار سهام بکار گ ف  .در بح ان مالی  1991هیز هنگ کنتگ بت ای کنتت

بازارهای مالی خود با مبالغ کالهی به مداخله در بازارها پ داخ
جلوگی ی هماید .بناب این ب روی کنت

دول

و دخال

تتا از بت وز بحت انهتای جتدی

چالش وجود هدارد ،ابهامی که وجود دارد

تنها در مورد چگوهگی اعما آن اس .

ایده ایجاد صندوق تثبیت در چین اولین بار در سال  2222ایجاد شد .باه دلیا طاوالنی شادن
دوره رکود و ایت بازار ،بسیاری از سرمایهگذاران متضرر شدند و عدهای اعتقاد داشتند که دولت بارای
بهبود این وهعیت کمک کند.
هویجین 1نیز که یکی از زیرمجموعههای صندوق ثروت ملی چین (شرکت سرمایهگاذاری چاین)
میباشد ،به عنوان یک صندوق ثبات سهام در بازار چین عم میکند .این صندوق به طور غیررسامی
. Huijin
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این کار را انجام میدهد .با توجه به اینکه این صندوق مبالغ کالهی را وارد بازار همتیکنتد ،بیشتت
تأثی آن رواهی اس

تا واقدی.

هنگ کنگ

یکی دیگر از تجربههای بینالمللی اخیر در سال  ،1991توسط دولات هنا

کنا

انجاام شاد.

دولت از طریق صندوق دولتی 1با هد تثبیت بازار سهام ،وارد باازار شاد و  11میلیاارد دالر را بارای
خرید  33شرکت موجود در شاخص هن
آسیایی بود که شاخص هن

کن

کن

اختصاص داد .این اقادام در پاساب باه ب اران ماالی

را حدود  12درصد با ایت مواجه ساخت.

خاطر نشان میسازد این کشورها اط عات دقیقی را از این صاندوقهاا ایشاا نکاردهاناد و منااب
ت قیقی مناسب در این زمینه وجود ندارد.
پیشنهاد ب ای بازار س مایه ای ان
بازار سرمایه ایران که از جمله بازارهای نوظهور است ،نیاز زیاادی باه کنتارلهاا و حمایاتهاای
دولتی دارد .بع وه به دلی بزرگی اندازه و تأثیر دولت در اقتصاد ایران ،این هرورت بیشاتر اسات .باه
جهت انجام این امر مه  ،ایجاد ساختار الزم به شرح زیر پیشنهاد میگردد:
برای حمایت از بازار سرمایه در شرایط وقوع ب ران ماالی ،نوساانات شادید قیمات و ایازایش یاا
کاهش قیمت بدون دلی منطقای ،پیشانهاد ایجااد «صاندوق ریاالی ملای تثبیات باازار سارمایه» را
مینماید .صندوق ،سیاستهای سرمایهگذاری مشخصی دارد و در چارچوب سیاستهاای کلای اصا
 22میتواند در شرکتها و صنای مختلف سرمایهگذاری نماید.
همچنین این صندوق در شرایط وقوع ب ران برای نهادهای مالی مؤثر در بازار سرمایه ،باا تاأمین
مناب مالی ،یراه کردن نقدینگی و یا تجدید ساختار آنها ،از پیشریت ب ران جلوگیری مینماید .ایان
موهوع برای کنترل و کاهش ریسک سیستمی بازار نیز ماؤثر اسات .هامنا بارای جلاوگیری از تاأثیر
غیرمنطقی سیاستهای این صندوق بر بازار سرمایه ،اعمال سیاستهای صندوق براساس آیینناماهای
مشخص قاب اجرا خواهد بود.
. Hong Kong Government Fund
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صندوق ریالی ملی تببی

بازار س مایه به شکل یک صندوق و در چتارچو قتاهون توستده

ابزارها و ههادهای مالی جدید و با ساختاری به ش ح زی و با اخذ مجوز طی قاهون بودجه میتواهد
تشکیل میگ دد:

 هیأت امناء  -1 :وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ رئیس -2رئیس ک بانک مرکزی جمهوری اس می ایران ؛ نایب رئیس
 -3رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار؛ خزانهدار
وظیفه هیأت امناء انجام سیاستگذاریها و اتخاذ تصمیمات راهبردی ،تدوین آیاینناماههاا و
هوابط یعالیت صندوق و نظارت بر هیأت عام را برعهده دارد.
 هیأت عام  :مرکب از یک رئیس و در صورت هرورت یک قائ مقام و یک معاون است که بانظر هیأت امناء تعیین میگردند .وظیفه هیاأت عاما انجاام عملیاات خریاد و یارو

اوراق

بهادار در چارچوب سیاستها و آییننامه مصوب هیأت امناء میباشد.
 حسابرس و بازرس  :سازمان حسابرسی اقامتگاه و امکانات  :ساازمان باورس و اوراق بهاادار ،امکاناات ساختایازاری و نارمایازاری وهزینههای الزم جهت یعالیتهای اجرایی صندوق به پیشنهاد سازمان و تأییاد شاورای عاالی
بورس توسط سازمان بورس تأمین میگردد.
 خدمات هیأت امناء ایتخاری میباشد. سرمایه صندوق یک در هزار مناب صندوق توسعه ملی و از سال مالی بعد ساالنه یک در هزاراز مناب واریزی به صندوق دراختیار صندوق ریالی تثبیت بازار سرمایه قرار میگیرد.

محمدجواد ای واهی
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