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قائم مقام بانک مرکزی :

نرخ ارز مبادلهای به سمت نرخ بازار
حرکت میکند

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه قیمت ارز براساس
مکانیسم بازار تعیین خواهد شد ،افزود :بانک مرکزی مسئول
مدیریت این بازار است و هدایت گری میکند.
قائم مقام بانک مرکزی در گفتوگو با ایلنا ،در مورد ورود
بانکها به فروش ارز آزاد اظهار داشت :این موضوع یکی
از اقدامات مهم از مجموعه اقداماتی است که در جهت
یکسان سازی نرخ ارز صورت گرفته است.
وی افزود :زمانی که به سمت مکانیسم بازار حرکت میکنیم،

قیمتها نیز بر اساس مکانیسم بازار تعیین میشود .اگر
معامالت در بازار ارز بر اساس قیمتهای شفاف انجام شود،
قطعا همه فعاالن اقتصادی و بخش کالن اقتصاد ،از مزایای
آن منتفع خواهند شد.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان این که قیمت ارز براساس
مکانیسم بازار تعیین خواهد شد ،افزود:بانک مرکزی مسئول
مدیریت این بازار است و هدایتگری میکند.
وی فزود :به هر میزان که محیط اقتصاد کالن ما پایدارتر و

رئیس پژوهشکده بیمه:

10

طرح تسهیل فرآیند سپرده کردن سهام تکمیل شد

مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)
گفت :پروژه فرآیند سپرده سازی سهام برای اشخاص حقیقی در راستای افزایش
ارایه خدمات به سهامداران بازار سرمایه تکمیل شد.
به گزارش سمات ،محمدرضا محسنی افزود :مدیریت ناشران شرکت سپرده
گذاری مرکزی در چهار سال اخیر اقدام های گسترده ای را برای بهبود فرآیند
سپرده سازی سهام برای اشخاص حقیقی و حقوقی انجام داد که در نهایت
این پروژه بزرگ بازار سرمایه اواخر هفته گذشته با سپرده کردن سهام شرکت
باثباتتر و کم ریسکتر شود ،اعتماد برای ورود ارز به بازار ایران مرینوس به پایان رسید.وی خاطر نشان کرد :با تکمیل این پروژه ،درصد
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بیشتر خواهد شد.
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سپرده حقیقی به کل سهام ثبت
سهام غیر
کمیجانی تصریح کرد :با گسترش انتظارات خوشبینانه ،بازار کدهای حقیقی دارای سهم غیر سپرده از  24به  5درصد و سهام غیر سپرده
نرخ ارز تعیین خواهد کرد.
از  14به  7درصد کاهش یافته است.محسنی خاطر نشان کرد :سهامداران در
کمیجانی در پاسخ به این پرسش که سرنوشت مرکز گذشته برای تحویل گواهینامه های سهام خود باید به تاالر سعدی مراجعه
مبادالت ارزی چه میشود؟  ،گفت :نرخ ارز مبادلهای به مرور می کردند و نیازمند دریافت گواهینامه کاغذی بعد از انجام عملیات و اقدامات
و در مسیر یکسانسازی به سمت نرخ بازار حرکت خواهد شرکتی (نظیر انتقاالت قهری ،اصالح مشخصات و سپرده کردن سهم بعد
از افزایش سرمایه و غیره) بودند.به گفته مدیرعامل سمات ،در شیوه قبل با
کرد.
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شهرستانی با مشکالت
گواهینامه در
شدن سهم
عدیده ای برای حضور در تهران رو به رو بودند.مدیرعامل شرکت سپرده گذاری
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ادامه داد :فرآیند سپرده کردن سهم برای افرادی
که به کارگزاران مراجعه می کردند نیز بسیار پیچیده و زمان بر بود.وی اظهار داشت:
به همین علت ،بهبود فرآیند از دو منظر حذف رویه سپرده موردی برای سهامداران
حقیقی و ایجاد قابلیت تولید و در دسترس قراردادن گواهینامه های سهامداران
به صورت الکترونیکی و بدون حضور فرد در سمات ،به صورت همزمان در دستور
کار مدیریت ناشران شرکت سپرده گذاری قرار گرفت.محسنی اضافه کرد :با
برنامه ریزی صورت گرفته  ،به عنوان گام نخست از سال  1391مذاکرات
صفری خاطر نشان کرد :بنابراین شرکتهای بیمه ایرانی که
متعددی با ناشرانی که سهام غیرسپرده به ویژه برای اشخاص حقیقی
خود و یکدیگر را از طریق نرخ شکنی تضعیف کرده اند ،در
داشتند ،برگزار شد که خوشبختانه ایران مرینوس ،آخرین شرکتی بود که
عرصه رقابت بین المللی ،نسبت به رقبای خود از کشورهای با سپرده کردن سهام خود ،این پروژه بزرگ را تکمیل کرد.وی اظهار داشت:
توسعه یافته ،در موضع به مراتب ضعیفتری قرار خواهند در گام دوم با اتصال به دفاتر پیشخوان دولت ،تولید و ارسال گواهینامه های
گرفت .شرکتهای بیمه ایرانی تاکنون نتوانستهاند در بازارهای الکترونیکی به صورت غیرحضوری برای سهامداران فراهم و با سامانه توزیع
خارجی بطور چشم گیری نفوذ کنند و از این توان و تجربه آنالین گواهینامه ،حتی مراجعه آنها به سمات بعد از ثبت درخواست در دفاتر
برخوردار نیستند و لذا در صورت باز شدن درها بازار را به رقبا پیشخوان برای اقدامات مختلف (نظیر انتقال قهری ،اصالح مشخصات و غیره)
حذف شد تا گام مهمی در ارایه خدمات به ذینفعان بازار سرمایه برداشته
واگذار خواهند کرد.
وی گفت :من فکر می کنم که حتی با وجودی که رقبای شود.وی نیاز نداشتن سهامداران برای مراجعه حضوری به ناشر ،سمات و
خارجی ،بازار ایران را به خوبی نمیشناسند اما در صورت کارگزاران ،سپرده باقی ماندن دارایی بعد از تمامی اقدامات شرکتی ،قابل دریافت
ورود آنها و بازگذاردن دست آنها ،بیمه گران قدرتمند خارجی بودن گواهینامه های ناشی از سهام سپرده به صورت اتوماتیک با دریافت پیامک
بتوانند بهتر از رقیبان داخلی عمل کنند .حدس من این است و کدرهگیری و حذف مراجعات مکرر سهامداران به ناشران برای دریافت برگه
سهم و گواهینامه و رفع مغایرت را از مهمترین مزیت های اجرای پروژه سپرده
که بخش بزرگی از بازار را از دست شرکتهای داخلی خارج
کردن سهام اعالم کرد.محسنی استفاده از سیستم معامالت آنالین و مراجعه
خواهند کرد.رئیس پژوهشکده بیمه در خاتمه خاطر نشان کرد:
به کارگزاران برای فروش سهم در کمترین زمان ممکن ،نگهداری دارایی ها
شرکتهای خارجی برتریهای زیادی دارند و ضعفهای خود
به صورت شفاف ،امکان توثیق سهام و بهره مندی از سایر خدمات برای سهام
را برطرف کرده اند .اما به هرحال در صورت ورود بازیگران
سپرده ،قابل معامله شدن دارایی بالفاصله در روز بعد از سپرده کردن و به

زیان نرخشکنی شرکتهای بیمه
متوجه مشتری است
امیر صفری گفت :متاسفانه در سالهای اخیر بیمهگران داخلی
به جای رقابت در کیفیت ارایه خدمات بیمهای ،عمدتاً به رقابت
قیمتی و نرخشکنی به منظور دستیابی به سهم بازار یکدیگر
روی آوردهاند که برآیند آن به شدت برای صنعت بیمه مخرب
است و آسیب پذیری بیمه گران را به شدت افزایش داده است.
امیر صفری در گفتوگو با ایلنا ،در پاسخ به این پرسش که
وضعیت رقابتپذیری شرکتهای بیمه داخلی با شرکتهای
بیمه خارجی را چطور ارزیابی میکنید؟  ،گفت :طبعاً
بیمهگران کشورهای توسعه یافته در مقایسه با شرکتهای
بیمهای داخلی ،هم از قدرت مالی بیشتر و هم از نیروی انسانی
متخصصتر و باکیفیتتری برخوردارند .این موضوع باعث
میشود که توان ارائه خدمات بهتر و بیشتری داشته باشند.
همچنین ،این شرکتها به تجربیات بیشتر ،تکنولوژی برتر،
دانش روز ،سرمایه باالتر و محصوالت متنوعی دسترسی دارند
که بیمهگران ایرانی بطور نسبی فاقد آن هستند.
وی افزود :در کنار آن ،شرکتهای بیمه ایرانی ضعفهایی
ساختاری در مدیریت ذخایر ،مدیریت ریسک ،حاکمیت
شرکتی ،نرخ گذاری و  ...دارند که طبعاً در فضایی رقابتی با

رقبایی قدرتمند ،میتواند به ضرر آنها تمام شود.
صفری تصریح کرد :متاسفانه در سالهای اخیر بیمهگران
داخلی به جای رقابت در کیفیت ارایه خدمات بیمهای ،عمدتاً
به رقابت قیمتی و نرخ شکنی به منظور دستیابی به سهم بازار
یکدیگر روی آوردهاند که برآیند آن به شدت برای صنعت بیمه
مخرب است و آسیب پذیری بیمه گران را به شدت افزایش
داده است.
رئیس پژوهشکده بیمه افزود :در واقع همان اتفاقی که در
بانکها افتاده ،در صنعت بیمه نیز رخ داده است .به این شکل
که همان طور که بانکها برای تامین نقدینگی ،سود بانکی را
بصورت غیر اصولی و غیرفنی افزایش دادهاند تا سهم بازار را
از یکدیگر تصاحب کنند و نقدینگی فراهم کنند ،شرکتهای
بیمه نیز برای تصاحب سهم یکدیگر و دسترسی به نقدینگی
برای پرداخت خسارتهای قبلی ،نرخها را غیراصولی کاهش
داده اند.وی با بیان اینکه بیشترین ضرر از کاهش نرخ ها
متوجه مشتری است؛ گفت :به این طریق شرکتهای بیمه
آسیب پذیر و ضعیف میشوند و ناتوانی شرکت بیمه ،بیشترین
آسیب را به مشتری وارد خواهد کرد.

بازار بین بانکی ارز راهاندازی میشود
مدیرعامل بورس کاالی ایران
 ۲پیش شرط بانک مرکزی
برای راهاندازی بازار آتی ارز را
اعالم کرد و از برنامه این بانک
برای ایجاد بازار بین بانکی ارز
خبرداد.
حامد سلطانی نژاد در گفتگو با
مهر درباره راه اندازی بازار آتی
ارز گفت :تهیه زیرساخت ها،
نرم افزارها ،قوانین و مقررات،
انتخاب دارایی پایه دالر و یورو،
مذاکره با فعاالن بازار ارز مثل
صرافیها و جلب مشارکت آنها
در این بازار از جمله اقداماتی
است که انجام شده است.
مدیرعامل بورس کاالی ایران
از انجام مذاکراتی با بانک
مرکزی در شورایعالی بورس
در این باره خبرداد و تصریح
کرد :بیش از  ۵جلسه به این
موضوع اختصاص یافته است و
مدیران ارشد بانک مرکزی در
این زمینه مباحثی را مطرح
کرده اند ،آنها به عنوان تنظیم
گران بازار پول دغدغه هایی
در این خصوص دارند که باید
مرنفع می شد و بورس کاال هم
سعی در رفع این نگرانی ها و
دغدغه ها دارد.
وی با اشاره به اینکه مسئوالن
بانک مرکزی پیش نیازهایی
را درباره راه اندازی بورس ارز
مطرح کرده اند ،مبنی بر اینکه
شاید نیاز به تک نرخی کردن
ارز و راه اندازی بازار بین بانکی
ارز باشد ،افزود :البته این موارد
باید از سوی بانک مرکزی
انجام شود و مورد موافقت ما
نیز است.
سلطانی نژاد اقدامات اخیر
بانک مرکزی از جمله
آزادسازی خرید و فروش

ارز بازار توسط بانک ها را
در راستای اجرای ارز تک
نرخی مثبت ارزیابی کرد و
اظهارداشت :اینکه فعاالن
بازار ارز به جای اینکه فقط در
سیستم صرافی فعالیت کنند
در سیستم بانکی هم قادر
هستند مبادالت بانکی انجام
دهند یک گام رو به جلو است.
راهاندازی بازار قرارداد آتی
و آپشن
وی ادامه داد :وقتی مشتریان
مختلف بانکی شروع به مبادله
ارز می کنند ،بازار بین بانکی
ارز هم می تواند راه اندازی
شود ،به این مفهوم که وقتی
مشتریان چند بانک مجبورند با
هم تعامل داشته باشند ،بانکها
هم در حوزه ارز و مبادالت
ارزی باید با هم همکاری کنند
و این حرکت مثبتی برای
راه اندازی بازار بین بانکی
است.وی با اعالم اینکه بورس
کاال بدنبال راه اندازی بازار
قرارداد آتی و آپشن(فیوچرز و
آپشن ارز) است ،افزود :در گام
اول فیوچرز ارز و در گام دوم
آپشن ارز راه اندازی خواهد
شد.
مدیرعامل بورس کاالی ایران
در پاسخ به این سوال که آیا
قرار است در ابتدا یکسان
سازی ارزی اتفاق بیافتد و پس
از آن بازار آتی ارز ایجاد شود؟
اظهارداشت :بانک مرکزی
چنین اعالم کرده است که در
ابتدا یکسان سازی ارزی اتفاق
می افتد و پس از آن بازار
آتی ارز ایجاد می شود .برای
اینکه قیمت های بازار نفت با
قیمت های بازار مشتقه به
یکدیگر در سررسیدها نزدیک

شوند باید یک بازار نقد
منسجمی وجود داشته باشد
که بازار قرارداد آتی بتواند از
آن خط بگیرد و بر مبنای آن
حرکت کند ،هرچند از نظر
بورس کاال این بازار هم اکنون
وجود دارد.
وی ادامه داد :زمانی که قیمت
نفت باال بود ۷۰ ،درصد ارز در
اختیار دولت و  ۳۰درصد در
اختیار بخش خصوصی بود،
اما با کاهش قیمت نفت و
افزایش صادرات غیرنفتی در
سالهای اخیر ما با یک رشد
مواجه شدیم و آن این بود که
این میزان در سال  ۹۴به -۵۰
 ۵۰رسید ۵۰ .درصد ارز (ارز
مبادله ای) در اختیار دولت
است و  ۵۰درصد ارز آزاد است
و در اختیار دولت نیست و
در بازار آزاد مورد مبادله قرار
می گیرد و می تواند مبنای
مناسبی برای بازار نقدی باشد
که ما در بازار مشتقه بدنبال
آن هستیم.
سیگنالهای بازار ارز
سلطانی نژاد درباره نحوه
قیمت گذاری ارز در بازار آتی
ارز گفت :بازار آتی ارز سیگنال
های خود را از بازار ارز می
گیرد ،ریسک های بازار نقد را
می گیرد و مدیریت می کند و
قیمت هایی که در آن تعیین
می شود بر مبنای عرضه و
تقاضا است.
وی در مورد رایزنی با فعاالن
بازار ارز اظهارداشت :فعاالن
بازار ارز از راه اندازی بازار
آتی ارز استقبال کرده اند و
از اینکه جایی باشد و بتوانند
فعالیت های ارزی را به نحوی
سازمان دهی شده و مدیریت

شده انجام دهند ،استقبال
می کنند ،زیرا بازار غیررسمی
ارز ،ریسک های خاص خود را
دارد.
وی به وضعیت معامالتی
تحت عنوان معامالت فردایی
و همچنین اعتمادی که باید
در این بازار وجود داشته باشد
اما بعضا دچار خدشه می شود،
اشاره کرد و افزود :این موضوع
باعث جلوگیری از رونق این
بازار می شود ،اما زمانیکه
زیرساخت ها و مدیریت ریسک
و تسویه فراهم باشد بهتر
می توان بازار ارز را مدیریت
کرد .وی راه اندازی بازار بین
بانکی را پیشنهاد بانک مرکزی
اعالم و بیان کرد :بحث بانک
مرکزی ناظر بر بازار نقد است،
اما بازاری که بورس کاال می
خواهد راه اندازی کند بازار
مشتقه ارز است .این دو با
یکدیگر متفاوت هستند اما با
هم ارتباط دارند .بانک مرکزی
معتقد است که باید بازار نقد
را بین بانکها راه اندازی کرد
تا بازار مشتقه ارز راه اندازی
شود.
وی به فراهم شدن مقدمات
چنین کاری اشاره کرد و با
بیان اینکه مشتریان ارزی
می توانند در سیستم بانکی
ارز مبادله کنند ،افزود :وقتی
مشتریان به بانکها برای
مبادالت ارزی مراجعه می
کنند ،بانکها ارزهای مورد نیاز
را با هم مبادله می کنند و
بانکی که ارز نیاز دارد با بانکی
که ارز را می فروشد تبادالت
ارزی صورت می گیرد و همین
پیش زمینه ای برای راه اندازی
بازار بین بانکی ارز می شود.

خارجی ،مشتریان بیمه ایرانی به دلیل رقابتیتر شدن فضا،
منتفع میشوند.

حداقل رساندن امکان بروز مغایرت بین سیستم نگهداری دارایی ناشر
و سمات را از دیگر ویژگی های این طرح ذکر کرد.

