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 جناب آقاي عشقی
 سازمان بورس و اوراق بهادارمحترم  ریاست

 

 با سالم و احترام؛
حوزه  گذار درگذار و مقرراتهمانگونه که مستحضرید، ارتقاء نقدشوندگی اوراق بهادار یکی از اهداف نهادهاي سیاست      

ها در بازارهاي گردد. بازارگردانبازار سرمایه است و این مهم از طریق نهادهاي مالی و سازوکار اجرایی هر بازار تامین می
، 2008هاي اخیر مخصوصاً پس از بحران اقتصادي سال کنند و در سالنقش حیاتی را در این خصوص ایفا می ،متشکل

هاي این نهادها سوق پیدا کرد. براي مثال در بورس نیویورك ه سمت ارتقاء جایگاههاي مختلف بسازوکارهاي اجرایی بورس
) مسئول ارتقاء PMMهاي اصلی () اعطا شده و در بورس نزدك بازارگردانDMMهاي اختصاصی (این نقش به بازارگردان

 نقدشوندگی اوراق بهادار را بر عهده دارند. 

هاي بازارگردانی صورت پذیرفت. مطابق با افزایش نقدشوندگی از طریق ایجاد صندوقدر بازار سرمایه ایران نیز وظیفه 
تري نسبت به بازارهاي دالل محور برخوردار هستند و این ادبیات مالی، بازارهاي کارگزار محور از نقدشوندگی پایین

تجربه دوران رکود و رونق بازار سرمایه دهد. همچنین موضوع، اهمیت جایگاه بازارگردان در بازارسرمایه ایران را نشان می
اي داشته در چند سیکل گذشته حکایت از آن دارد که نقدشوندگی اوراق بهادار نسبت به گذشته افزایش قابل مالحظه

 هاي بازارگردانی در سنوات اخیر است.که بخش اعظمی از آن مدیون توسعه کمی و کیفی صندوق

هاي زیرساختی در بازار سرمایه، مانع از ایفاي موجود در مدل بازارگردانی و ضعف با همه این اوصاف، مشکالت ساختاري 
ها شده و اعتراض فعاالن بازار سرمایه و ناشران بورسی نیز بعضا متوجه این نقیصه است. به نظر کامل نقش بازارگردان

اي براي اصالح امور نیاز باشد. تهورانهرسد، برطرف شدن نواقص موجود فراتر از اصالح دستورالعمل باشد و اقدامات ممی
 کند:بندي میهاي این کانون، مشکل بازارگردانی را حول سه محور به شرح زیر طبقهیافته

 الف) مدل کسب و کار بازارگردانی در ایران؛

گران گري داشته باشد، بنابراین کارگزار/معاملهقانون بازار، بازارگردان باید مجوز کارگزار معامله 1ماده  15مطابق با بند 
در  بازارگردانی دستورالعمل فعالیت"توانند با اخذ مجوز الزم، اقدام به بازارگردانی اوارق بهادار نمایند. حال آنکه طبق می

اند گذاري اختصاصی بازارگردانی نیز مجاز برشمرده شدههاي سرمایه، صندوق"ن و فرابورس ایرانبورس اوراق بهادار تهرا
 شود.ها انجام میو در حال حاضر فعالیت بازارگردانی صرفاً از طریق این صندوق
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ر استاندارد گذاري، ابتدا کسب و کاهاي سرمایهبه منظور تشریح مشکل بوجود آمده ناشی بازارگردانی در قالب صندوق
هاي خرید و فروش بر روي اوراق بهادار و به ها با ارسال مستمر مظنهشود. بازارگردانبازارگردانی و مزایاي آن بیان می

هاي ورقه بهادار مورد بازارگردانی، دهند. یعنی با توجه به ویژگیحساب خودشان، نقدشوندگی اوراق بهادار را افزایش می
ها، فاصله بین بهترین گران و بازارگردانفروش وجود دارد و در چارچوب رقابت بین معامله همواره سفارشات خرید و

هایی با فاصله از هاي خرید و فروش در محدودهشود. بعالوه با ارسال مظنهمظنه خرید و بهترین مظنه فروش حداقل می
خواهد شد. طبق تعریف، هرچه فاصله بین ترین نوسان قیمت هاي با حجم باال منجر به کمها، سفارشبهترین مظنه
ترین اثر قیمتی صورت پذیرد، نقدشوندگی ورقه تر باشد و انجام سفارشات با کمهاي خرید و فروش کمبهترین مظنه

یابد. اهمیت نقدشوندگی اوراق بهادار به حدي است که با توجه به مزایاي آن براي بخش واقعی اقتصاد بهادار افزایش می
 شود. حقوقی، از آن به عنوان کاالي عمومی یاد می-از متون مالیدر بعضی 

ترین گردد؛ مهماز طریق سازوکار ضمنی تعریف شده، منتفع می خدمات افزایش نقدشوندگی اوراق بهاداربازارگردان با ارائه 
رچه تعداد معامالت بخش از منافع بازارگردان کسب سود از فاصله بین مظنه خرید و فروش ارسالی است و قاعدتاً ه

گرانی که محرك نقدینگی شود. در تئوري، بازارگردان در مقابل معاملهبازارگردان افزایش پیدا کند، سود آن بیشتر می
گرانی که محرك اطالعاتی گذاري وجوه مازاد) منتفع شده و در مقابل معاملهدارند (نیاز تامین وجه نقد یا نیاز به سرمایه

ردد. همچنین، بازارگردان با توجه به ماهیت کسب و کار خود و منفعت آن براي بازار سرمایه تخفیفات گدارند، متضرر می
کند که هم منجر به افزایش تعداد معامالت و ها و کارگزاران) دریافت میاي در کارمزد معامالت (از بورسقابل مالحظه

مندي از مزایاي تخفیفات ها، بهرهدر بعضی از بورس شود.هاي خرید و فروش میهم کم شدن فاصله بین بهترین مظنه
کارمزد معامالت، منوط به رعایت برخی از شرایط شده است (مثالً، حداقل ساعت مشخصی از جلسه معامالتی داراي 

هاي خرید و فروش ورقه بهادار متعلق به بازارگردان باشد و سفارشات باز باشد، روزانه درصد مشخصی از بهترین مظنه
..(.. 

هاي مترتب بر آن است و این نهاد بر شود، بازارگردانی کسب و کاري انتفاعی متناسب با ریسکهمانگونه که مالحظه می
هاي نماید. کسب و کار ضمنی موجود در مدل بازارگردانی توسط صندوقاساس منابع خود اقدام به فعالیت می

وق که دراینجا نقش بازارگردان را بر عهده دارند، بر اساس دارایی متفاوت از مدل رایج است. مدیران صند ،گذاريسرمایه
هاي خرید و فروش ها در تعداد دفعات معامالت و اختالف بین مظنهو عملکرد آن(ثابت/ متغیر)  تحت مدیریت منتفع شده

 ردانی به شرح زیر است:ها ندارد. اهم مشکالت بوجود آمده از این مدل کسب و کار بازارگارسالی، ارتباطی با منافع آن
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هاي خرید و فروش هاي خرید و فروش ندارند و ارسال بهترین مظنهبه ارسال مظنه چندانی ها تمایلیصندوق )1
ها به همراه ندارد. چراکه سود حاصل از معامالت مکرر طی روز به دارندگان واحدهاي منافعی براي آن

 گذاري صندوق اختصاص دارد.سرمایه
ها به ارسال سفارشات مکرر و محدود کردن دامنه مظنه نماد تحت ابزاري براي تشویق این صندوقاز آنجایی که  )2

 بازارگردانی وجود ندارد، دستورالعمل مربوطه به سمت اجبار حداقل الزامات بازارگردانی حرکت کرده است.
ها بال برآورده کردن حداقلحداقل الزامات موجود در دستورالعمل، همانگونه که از عنوان آن مشخص است، به دن )3

است و در این قالب هرگز ارتقاء نقدشوندگی اوراق بهادار به صورت ارگانیک و بر مبناي منطق رقابت بین 
 شود.ها محقق نمیگران و بازارگردانمعامله

یب وجود حداقل الزامات در بعضی از شرایط منجر به وقوع رفتارهاي غیراقتصادي از طرف بازارگردان و از ج )4
شود. در شرایطی که قیمت ورقه بهادار توسط نیروي عرضه و تقاضا تعیین گذاري میدارندگان واحدهاي سرمایه

هاي خرید و فروش)، بازارگردان مکلف به خرید ورقه بهادار به قیمتی بیش از قیمت تعادلی شود (وجود صفنمی
ود. همین نقیصه، باعث اعتراض گسترده اهالی بازار تر از قیمت تعادلی خواهد بو فروش ورقه بهادار به قیمتی کم

 شده است.
در شرایطی که هدف مدیر صندوق، برآورده کردن حداقل الزامات دستورالعمل باشد و هدف دارندگان واحدهاي  )5

گیرد. به عبارتی یا مدیر به گذار در یک راستا قرار نمیگذاري کسب منفعت، هرگز منافع مدیر و سرمایهسرمایه
گذار شود یا سرمایهگذاران مجبور به تخطی از دستورالعمل بازارگردانی میور رعایت صرفه و صالح سرمایهمنظ

 نماید.براي حداکثرسازي منافع خود، اقدام به تامین منابع نمی

گذاري حاضر به فعالیت در این حوزه نیست و بدیهی است در صورت عدم اجبار در چنین فضاي کسب و کاري، سرمایه
 گردد.نقدشوندگی مد نظر نهاد ناظر بر روي اوراق بهادار نیز حاصل نمی

 ها؛ب) مدل تامین مالی بازارگردان

در مدل استاندارد بازارگردانی، همانگونه که منافع حاصل از فاصله بین مظنه پیشنهادي خرید و فروش متعلق به  
گردد، حال آنکه، در مدل فعلی بازارگردانی زارگردان تامین میبازارگردان است، منابع الزم براي بازارگردانی نیز توسط با

اند منابع الزم براي بازارگردانی را تامین در ایران و بر اساس مقررات باالدستی، ناشرین و سهامداران عمده مکلف شده
ت اوراق بهادار ابالغ بازار سرمایه و جلوگیري از قفل شدن معامال 1399نمایند. اگرچه این الزام به واسطه وقایع سال 

 شده، اما با گذشت بیش از دو سال از آن زمان، تبعات این تصمیم آشکار شده است.
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هاي خصوصی براي پذیرش در بورس، تامین مالی از بازار سرمایه است. یکی از دالیل اصلی ناشرین و مالکان اصلی شرکت
د به کمک بخش واقعی اقتصاد برسد، عمالً پول مورد نیاز بخش با این الزام، به جاي آنکه بازار سرمایه و بخش مالی اقتصا

شود. با این رویه عالوه بر اینکه، جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد تضعیف تولیدي اقتصاد صرف حمایت از بازار سهام می
م در ایران، به دالیل شود، مدیریت موثر منابع ناشرین براي بازارگرانی اوراق بهادار بر اساس مدل بازارگردانی مرسومی

ن بازخواهد ااي از ابهام است و هرگونه ضرر و زیان از این بابت نهایتا به سهامدارتوضیح داده شده در بخش الف، در هاله
 گشت.

گذاري، سهامداران گذار (دارندگان واحدهاي سرمایهبه عبارتی، در شرایطی که  منافع مدیر صندوق (بازارگردان)، سرمایه
اشران) و الزامات نهاد ناظر در یک راستا قرار ندارند، صرفاً بر مبناي اجبار فعالیت بازرگردانی میسر شده است و عمده و ن

 هاي موجود در این چارچوب به سهامداران ناشرین و ذینفعان بازار سرمایه منتهی خواهد شد.نهایتاً تمام ناکارایی

 ج) ریزساختارهاي بازار سرمایه ایران؛

الیل جدي که بازارگردانی با انتقادات گسترده از طرف همه ذینفعان (تامین کنندگان منابع، سهامداران، نهادهاي یکی از د 
ها) همراه بوده، ریزساختارهاي منحصر به فرد بازار سرمایه ایران است که امکان فعالیت نظارتی و حتی خود بازارگردان

نه که مستحضرید، کارکرد بازارگردانی، تعیین قیمت ورقه بهادار نبوده به شدت محدود کرده است. همانگو بازارگردانی را
گران تابع عرضه و تقاضا و قیمت تعادلی کشف شده در این چارچوب است و هدف آن و بازارگردان هم مثل سایر معامله

براین، همانگونه که افزایش تعداد معامالت و ارسال سفارشات حول قیمت تعادلی به منظور ارتقاء نقدشوندگی است. بنا
 گذاري دستوري نیز نخواهد بود.بازارگردان مجاز به دستکاري قیمت اوراق بهادار نیست، قادر به فعالیت در فضاي قیمت

کسب و کار بازارگردانی با همه منافعی که براي بازار سرمایه به همراه دارد، به قصد انتفاع بوده و هر عاملی که باعث به 
گردد. ریزساختارهاي ین ریسک و بازده این فعالیت شود، منجر به خروج بازارگردان از چرخه فعالیت میهم خوردن تعادل ب

هاي خرید و فروش بر روي نمادهاي معامالتی هستیم که بازار سرمایه ایران به نحوي است که همواره شاهد تشکیل صف
بازارگردان نه تنها مجبور به خرید/ فروش ورقه بهادار  به معنی فاصله قیمت بازار با قیمت تعادلی است. در چنین شرایطی

به قیمتی بیشتر/کمتر از قیمت تعادلی خواهد بود بلکه فعالیت آن محدود به خرید/ فروش بخشی از تقاضاي انباشته در 
ایط در گردد و امکان تنظیم تعادل بین موجودي ورقه بهادار و وجوه نقد را نخواهد داشت. این شرصف فروش/ خرید می

شود، چراکه شرایط ت به مراتب بدتر میسها اهاي رونق و رکود بازار که بازار نیازمند حضور فعال و موثر بازارگرداندوره
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ده و منفعل تبدیل شود و فعالیت بازارگردانی به کسب و کاري زیانهاي خرید و فروش مساعد میبراي تشکیل صف
 گردد.می

ساختارهاي فعلی بازار سرمایه، با بهترین مدل بازارگردانی نیز بازارگردان قادر به فعالیت موثر توان ادعا نمود که با ریزمی
نخواهد بود و نه تنها سودآوري آن بسیار غیرمحتمل است بلکه توان تامین نقدشوندگی پایینی خواهد داشت. متاسفانه، 

فروش محدود شده که عمالً با این انتظار، بازارگردانی  هاي خرید وکردن صفبعضاً انتظار از فعالیت بازارگردانی به جمع
 به فعالیت خیریه بیشتر شباهت دارد تا کسب و کاري اقتصادي.

بنابراین، یکی از شروط اساسی اصالح فعالیت بازارگردانی، اصالح ریزساختارهاي بازار سرمایه (دامنه نوسان و حجم مبنا) 
ها تابع عرضه و تقاضا باشد ر روي اوراق بهادار شکل نگیرد و همواره قیمتاست به نحوي که تشکیل صف خرید و فروش ب

 ها مجبور به معامله نباشند.گران و بازارگردانو خارج از قیمت تعادلی معامله

پیدا رسد صرفاً با اصالح دستورالعمل بازارگردانی نه تنها نقدشوندگی اوراق بهادار ارتقاء با عنایت به موارد فوق، به نظر می
هاي صورت کند، بلکه همچنان انتقاد ذینفعان بازار نیز ادامه خواهد داشت. این کانون بر اساس مطالعات و بررسینمی

 دهد:پذیرفته، مجموعه اقدامات زیر را به عنوان راهکاري براي اصالح امور پیشنهاد می

بازارگردان نیز مثل سایر نهادهاي مالی به واسطه پذیرش این موضوع که فعالیت بازارگردانی به قصد انتفاع بوده و  )1
هاي مترتب منافعی که براي بازار سرمایه و ذینفعان آن به همراه دارد، به دنبال کسب بازدهی متناسب با ریسک

 هاي آن است.بر فعالیت

ر نباشیم. اصالح ریزساختارهاي بازار سرمایه به نحوي که شاهد تشکیل صف خرید و فروش بر روي اوراق بهادا )2
در حالی که وجود دامنه نوسان لزوماً به معنی صف خرید و فروش نیست، متاسفانه نتیجه بدیهی مدل محدودیت 
دامنه نوسان در ایران، تشکیل صفوف خرید و فروش و عدم کشف سریع و صحیح قیمت اوراق بهادار خواهد بود. 

ارائه  12/11/1400مورخ  6518/1400نامه شماره اي این کانون براي حل این مسئله طی پیشنهاد چهار مولفه
 گردید.

تبعیت از تجربه جهانی و واگذاري تدریجی فعالیت بازارگردانی به نهادهاي مالی که با منابع خود اقدام به  )3
ها در گرو معامالت مکرر حول قیمت تعادلی اي که حداکثرسازي منافع اقتصادي آنکنند به گونهبازارگردانی می

 ي ممکن باشد.ترین فاصلههاي خرید و فروش با کممظنه و ارسال

M.Rastgar
Highlight



 

 

 6از  6صفحه 

03/10/1401 
4997/1401 

- 

گري به نهادهاي واجد الشرایط مطابق با قانون بازار و تحقق شروط قبلی، با اعطاي مجوز کارگزار/ معامله )4
توانند به هاي دنیا) میهاي کارگزاري که توانگري مالی الزم را داشته باشند (همانند بسیاري از بورسشرکت
 ازارگردان فعالیت کنند و منافع زیادي را براي بازار سرمایه به همراه داشته باشند.عنوان ب

اصالح دستورالعمل بازارگردانی مطابق با تغییرات پیشنهادي به نحوي که مشوق و متضمن افزایش معامالت  )5
 ها بر روي اوراق بهادار باشد. اوراق بهادار توسط بازارگردان

ها بر اساس رعایت ضوابط بازارگردانی به طوري که کارمزد معامالت براي بازارگردانمرتبط کردن معافیت از  )6
 هاي باالتري برخوردار گردد.هرچه بازارگردان نقدشوندگی ورقه بهادار را افزایش دهد، از معافیت

اي است و حظههاي بازارگردانی رقم بسیار قابل مالهاي تحت مدیریت صندوقبدیهی است در شرایط جاري که دارایی
ها ادامه خواهد داشت. در صورتی که اصالحات پیشنهادي مدل کسب و کار جایگزینی وجود ندارد، فعالیت این صندوق

هاي جدید با منابع داخلی خود و کسب انتفاع از محل تفاوت اجرایی شود و انگیزه اقتصادي کافی براي حضور بازارگردان
 میسر گردد، مدل کسب و کار جدید به تدریج جایگزین مدل قدیم خواهد شد. بین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار

 باتشکر
 محمدرضا دهقانی احمدآباد

 دبیرکل
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