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دکتز احمد پىیان فز -مدیز عامل مشاور سزمایه گذاری آیکى
در هذت چٌذیي طال اقاهتن در اًگلیض ػایذ رّسی ًثْد کَ در هظیز هٌشل تَ هسل
کار تَ دلیل پیؼزفت خْاهغ غزتی فکز ًکزدٍ تاػنُ .ز رّس تَ دالیل هختلفی هی
رطیذمُ .ز چٌذ کَ در ًِایت هدوْػَ ای اس رفتارُاًِ ،ادُا ّ قزاردادُای فزٌُگی
ّ اختواػی را دلیل ایي پیؼزفت یافتن لیکي در راص تواهی ایي هْارد" ،ػذم تکزار
خغای گذػتَ ّ پزُیش اس اقذاهات کْتاٍ هذت" را هِوتزیي ػاهل داًظتن.
تَ ستاى طادٍ ،در خْاهغ غزتی ُز پذیذٍ یا هؼکل اختواػی ،اقتـادی ،طیاطی ّ
فزٌُگی ،آساداًَ تْطظ اُالی في ّ رطاًَ ُا هْرد تسلیل قزار هی گیزد ّ ًِایتا
راُکاری اًتخاب هی ػْد ّ تا سهاًی کَ گشیٌَ هٌاطة تزی ارائَ ًؼْد ُواى
قاػذٍ قثلی هْرد قثْل ُوگاى قزار هی گیزد.
ُذف اس تیاى هختـز تدزتَ فْق ،پزداختي تَ رفتار ُای اخیز در خـْؽ ًْطاًات
ػذیذ هٌغقی یا غیزهٌغقی تاسار هی تاػذ.ظاُزا دطتْر ،ػٌـز خذا ًؼذًی اس
اقتـاد دّلتی اطتّ .قتی قیوت هظکي رػذ هی کٌذ ،تَ ؿْرت دطتْری تاًک
ُا را اس پزداخت تظِیالت هٌغ هی کٌینّ .قتی تقاضا تزای عال ّ ارس تاال هی رّد ،تَ
ؿْرت دطتْری اعالع رطاًی قیوت ُا ّ ًزش ُا ّ زتی خزیذ ّ فزّع آى را هٌغ
هی ًوائین ّ ّقتی ًزش تْرم یا تیکاری تاال هی رّد ،تَ ؿْرت دطتْری ًزش آى را تا
تغییز ػیٍْ هساطثَ کاُغ هی دُین.
در تاسار طزهایَ ًیش رّال کن ّ تیغ تز ُویي هٌْال اطتّ .قتی تـْر هی کٌین
تاسدُی تاسار در هقغؼی اس آًچَ کَ اًتظار داػتَ این تیؼتز ػذٍ اطت ،دطتْر تَ
فزّع هی دُین ّ ّقتی تخاعز افت هتْالی ػاخؾ هْرد اًتقاد قزار هی گیزین
زکن تَ خزیذ در تاسار هی دُین.

اگز هٌـفاًَ قضاّت ًوائین ػایذ در کْتاٍ هذت تواهی راٍ ُا تَ ایي چٌیي اقذاهاتی
هٌتِی ػْد ّ لذا ًوی تْاى ؿزفا هتْلیاى تاسار را در ایي خـْؽ هْرد اًتقاد قزار
داد .لیکي هْضْع اؿلی ایي اطت کَ ُواًٌذ طایز اقذاهات تٌیادی ًِاد ًاظز در
عی چٌذ طال اخیز ،اس قثیل طزّ طاهاى دادى تَ ّضؼیت کارگشاری ُا ،افشایغ
درخَ ػفافیت ّ اعالع رطاًی تاسار ،تاطیض ًِادُای خذیذ اس قثیل ؿٌذّق ُای
طزهایَ گذاری ّ فزاُن ًوْدى سیزطاخت ُای السم تزای هؼاهالت آًالیي ،در
خـْؽ هذیزیت ریظک تاسار ًیش اًتظار تز ایي اطت کَ ًِاد ًاظز یک گام اطاطی
تزداػتَ ّ هؼکل هذاخلَ در فزایٌذ ػزضَ ّ تقاضا را تزای ُویؼَ زل ًوایذ.
هؼتقَ ُا ػاهل قزاردادُای آتی ،اختیارُا ّ طْاپ ُا ،اتشارُای اؿلی هذیزیت
ریظک ّ کاُغ ُیداًات تاسار هی تاػٌذ .در فقذاى ایي دطتَ اس اتشارُاُ ،واى
گًَْ کَ تیاى ػذ ،تلفي ّ دطتْر ،اتشار هذیزیت ریظک در تاسار خْاٌُذ تْد .تا خائی
کَ اس دّراى داًؼدْئی اس دَُ  07تیاد دارم ،ؿف خزیذ ّ فزّع ،اس هِوتزیي
هؼکالت تاسار طزهایَ کؼْر تْدٍ اطت .ػایذ در تاسار طزهایَ ُ 077شار هیلیارد
تْهاًی تتْاى تا تلفي ریظک تاسار را کٌتزل کزد ّ لیکي در تاسار ُ 477شار هیلیارد
تْهاًی ایي اهز طخت ّ دّ طال آیٌذٍ در تاسار ُ 077شار هیلیارد تْهاًی ًؼذًی
اطت.
اتشارُای هذیزیت ریظک ُواًٌذ قزاردادُای تیوَ ،تا تْسیغ ریظک در خاهؼَ ػالٍّ
تز افشایغ طغر پایذاری کل اقتـاد ،هٌدز تَ افشایغ رفاٍ اقتـادی هی ػًْذ.
ًوًَْ تارس ایي ًیاسهٌذی ُاً ،یاس تَ پْػغ ّ هذیزیت ریظک ًزش ارس ّ ُوچٌیي
اتشارُای هذیزیت ریظک تاسار طِام اس قثیل قزاردادُای اختیار هؼاهلَ در کؼْر
اطت.
طال گذػتَ در هقغؼی تَ دلیل افت ػذیذ تاسار اتشار خذیذی تست ػٌْاى اّراق
تثؼی اختیار هؼاهلَ هٌتؼز ػذ کَ تَ دلیل یکظزی هسذّدیت ُا ّ ًْاقؾ هْخْد
در آى هْرد اطتقثال تاسار قزار ًگزفت ّ تقزیثا ًتْاًظت اس ًقؼی کَ تزای آى هتـْر

ػذ تْد تز آیذ .اس هِوتزیي هسذّدیت ُای آى ػذم اهکاى هؼاهلًَ ،گِذاری دارائی
پایَ تا طزرطیذ ّ هِوتز اس ُوَ قیوت گذاری آى تْد .در هقغغ کًٌْی ًیش تا ّقتی
کَ ایزادات هذکْر تزعزف ًگزدد ،اتشار هذکْر ًقغ ّ طِوی در تاسار ّ هذیزیت
ریظک آى ًخْاُذ داػت.
ًکات سیز در راتغَ تا ایي اتشار خذیذ قاتل تاهل اطت:
.0در دًیای هؼتقَُای هالی ،اس اّلیي تؼاریف ارائَ ػذٍ تَ داًؼدْیاى ایي رػتَ،
تفکیک دّ ًْع اختیار آهزیکایی ّ ارّپایی اطت ،کَ اّلی قاتل اػوال در ُز لسظَ اس
سهاى ّ دّهی ؿزفا قاتل اػوال در طزرطیذ اطتُ .ز چٌذ اّراق هؼزفی ػذٍ
تْطظ طاسهاى تْرص تست ػٌْاى اختیار فزّع تثؼی ،در ظاُز ًشدیک تَ اختیار
فزّع ارّپایی اطت ،لیکي تَ دلیل ػذم اهکاى هؼاهلَ تا قثل اس طزرطیذ ّ
ُوچٌیي تضویي یک ًزش تاسدُی هؼخؾً ،ویتْاًذ ًام اختیار فزّع را داػتَ
تاػذ .تا تْخَ تَ دطتْرالؼول هٌتؼزٍ ،ایي اتشار تٌِا یک اختیار فزّع ًثْدٍ ،تلکَ
یک اتشار هالی پیچیذٍ تست ػٌْاى کلی «اتشارُای هالی طاختارهٌذ» اطت.
.2اتشارُای هالی طاختارهٌذ ) (structured productsتَ اتشارُایی گفتَ هیػْد
کَ تَ ًسْی ایداد ،تزکیة یا تاسطاختاردُی هیػًْذ کَ خزیاى ًقذی پایَای را
تغییز دٌُذً .اػز ایي گًَْ اس اتشارُا ػوذتا تاًکُا ّ هْطظات تاهیي طزهایَ تشرگ
تا ُذف تاهیي هالی ُظتٌذ .اس ًوًَْ هسـْالت هالی طاختارهٌذ در تاسار طزهایَ
ایزاى هیتْاى تَ ؿٌذّقُای طزهایَگذاری اػارٍ کزد .در عزازی ایي اتشارُا،
یکظزی تغییزات در خزیاى ًقذ دارایی پایَ اػوال هیػْد تا خزیاى ًقذ هْرد دلخْاٍ
طزهایَگذاراى یا تاهیيکٌٌذگاى هالی تَ دطت آیذ .اس خولَ ایي هْارد هیتْاى تَ
تغییز طزرطیذ ،افشّدى اختیار ،گذاػتي طقف ّ کف ّ  ...اػارٍ کزد .کارکزد اؿلی
داراییُای طاختارهٌذ؛ پْػغ ریظک ،تاهیي هالی ،طفتَ تاسی ّ طزهایَگذاری
اطت.

ػالٍّ تز هْارد هذکْر ،اس دیگز کارکزدُای اتشارُای هذکْر هیتْاى تَ تِیٌَ طاسی
تزاسًاهَ (در ؿٌؼت تاًکذاری) ،اطتفادٍ اس هشایای هالیاتی ،رفغ ّ دّر سدى هقزرات
سائذ ّ افشّدى درخَ ًقذػًْذگی اػارٍ کزد.
 .3اّراق اختیار فزّع تثؼی هؼزفی ػذٍ در ایزاى ،در ّاقغ در سهزٍ هسـْالت
طاختارهٌذ تضویي اؿل ) (principal protected structured productsقزار هیگیزد.
رّیکزد رایح در عزازی ایي دطتَ اس اّراق ،تضویي اؿل طزهایَ (یا یک ًزش
زذاقلی) ّ هؼارکت در تاسدُی دارایی پایَ (طِام) ،تْطظ ًاػز ّ طزهایَگذار
اطت.
 .4تا تْخَ تَ تدزتَ طال گذػتَ هیتْاى اطتٌثاط کزد کَ در اًتؼار ایي اّراق،
تضویي ًزش تاسدُی هؼادل تاسدٍ اّراق هؼارکت 27درؿذی هذًظز اطت .چٌاًچَ
چٌیي اهزی ؿادق تاػذ ،تواهی اّراق هٌتؼزٍ تست ایي ػٌْاى تذّى ػک در چٌذ
لسظَ اّل ػزضَ ،فزّختَ خْاُذ ػذ.
چزا کَ در دًیای هالی ،هثٌا تز ػقالیی رفتار کزدى طزهایَگذاراى اطت .تَ ایي
هؼٌی کَ تَ اسای ریظک تزاتز ،طزهایَگذاراى تاسدُی تیؼتز را در اًتخاب دّ فزؿت
طزهایَگذاری در ًظز هیگیزًذ .ایي اّراق زذاقل تاسدُی 27درؿذ را تضویي
(ریظک تزاتز تا اّراق هؼارکت) ّ هاساد آى ػایذ طِاهذاى خْاُذ ػذ .پض ُیچ
ػخؾ ػاقلی پْل خْد را در اّراق هؼارکت یا فزؿتُای هؼاتَ طزهایَگذاری
ًخْاُذ کزد.
 .5ایي هسـْل چٌاًچَ در ػکل فؼلی هٌتؼز ػْد ،اتشار تضویي خیال طفتَ تاساى
تا خیة طِاهذاراى ػوذٍ اطت .تٌِا در ؿْرتی ایي اتشار تزای طِاهذار ػوذٍ
هیتْاًذ تْخیَ پذیز تاػذ کَ اس ّخٍْ زاؿل اس فزّع ایي اّراق تتْاًذ 27درؿذ
تاسدُی کظة کٌذ یا در اؿغالذ هالی خْد را در ایي ًزش قفل کٌذ .هکاًیظن تؼزیف
ػذٍ قثلی ایي اهکاى را ارائَ ًویکٌذ.

 .6تَ ایي تزتیة یکظزی تؼذیالت تایذ در عزازی ّ اًتؼار ایي اتشار ایداد ػْد تا
ریظک طیظتواتیک تاسار تذّى ُیچ دلیلی تَ طِاهذاراى ػوذٍ هٌتقل ًؼْدُ .ز
چٌذ در ظاُز درخَ سیاىپذیزی طِاهذار ػوذٍ اس خزد تیؼتز اطت ّ ًثایذ اس ًظز دّر
داػت کَ طِاهذاراى ایي طِاهذاراى ػوذٍ ًیش طِاهذاراى خزدی ُظتٌذ کَ در
ردٍ دّم اس ًظز دطتزطی تَ اعالػات تاسار قزار هیگیزًذ .تَ ػثارت دیگز ،ایي اتشار
هیتْاًذ یک فزؿت هٌاطة تزای طفتَ تاساى تاسار تزای اًتقال ریظک طیظتواتیک
خْد تَ طزهایَگذاراى ًِادی ّ خزد ًاهغلغ تاػذ.
 .0تَ ایي تزتیة تؼذیالت ّ پیؼٌِادُای سیز در راطتای پیادٍ طاسی ایي اتشار در تاسار
طزهایَ کؼْر پیؼٌِاد هیػْد:
الف.تزخالف دطتْرالؼول طاسهاى تْرص ،قیوت ػزضَ تٌِا هیتْاًذ تْطظ ًاػز
تؼییي ػْد .قیوتگذاری ایي اتشارُا ،فزآیٌذی تظیار پیچیذٍ اطت کَ تایذ ُواًٌذ
خارج اس کؼْر تْطظ ًِادُای ززفَای اس قثیل ػزکتُای هؼاّر طزهایَگذاری
اًدام پذیزد .تَ دلیل پیچیذگیُای هساطثاتی ّ هقزراتی ،عزازی ّ اًتؼار ایي
گًَْ اّراق در خارج اس کؼْر هؼوْال در یک دّرٍ سهاًی  2تا  5طالَ رش هیدُذ.
ب.تضویي ًزخی هؼادل تا ًزش اّراق هؼارکت ،هٌافغ طِاهذار ػوذٍ را تاهیي
ًخْاُذ کزد ّ لذا هیتْاى ًزش زذاقل را در یک طغر هؼقْل هثال 07درؿذ تؼییي
کزد.
ج.تَ اسای تضویٌی کَ ًاػز تَ طزهایَگذاراى اػغا هیکٌذ تایذ در طْد هاساد اس یک
ًزش هؼخؾ ،هثال هاساد 27درؿذ ،هؼارکت داػتَ تاػذ.
دُ.واًٌذ طایز کؼْرُا ،طزرطیذ ایي اّراق تایذ زذاقل  5-3طال تؼییي ػْد تا
ثثات ّ تاهیي هالی تلٌذ هذت را در تاسار ایداد کٌذ.
ٍ.اهکاى هؼاهلَ اّراق ،قثل اس طزرطیذ تا ػزط ػذم ّخْد تضویي فزاُن ػْد.

ی .تا سهاى هؼخؾ ػذى طایز هْضْػات هزتثظ اس قثیل ًسٍْ ّ هیشاى هالیات اّراق
هٌتؼزٍ تزای طزهایَگذار ّ ًاػزً ،سٍْ اًؼکاص ایي اّراق در ؿْرتُای هالیًْ ،ع
ّ کیفیت تضویيُای ارائَ ػذٍ ّ...اس اًتؼار آى پزُیش ػْد.
*هذیز ػاهل ػزکت هؼاّر طزهایَگذاری ارسع پزداس آریاى

