


درس بازار سرمایه

نوین و ابزار های مالی اسالمی در بازار سرمایهمالیابزار های 



financial instrument



:مقدمه

اوراق،سهامبرگهمانندقانونییارسمیسند،ملک،نقدپولازاعممعامله،قابلدارایینوعهربه•

هایاستانداردپایهبر.میگردداطالقباشند،داشتهایمبادلهارزشکهقرضهاوراقوبهادار

ونقدارهایابز:ازعبارتندکهمیشوند،تقسیمگروهدوبهمالیابزارهایالمللیبینمالیگزارشگری

یشوند،ممتنوعتروپیچیدهترافزونروزطوربهکهنیازهاییپوششبرایهمچنین،،مشتقهابزارهای

قرارتفادهاسموردوشدهخلقترکیبی،ومشتقهابزارهایقالبدربهویژهجدید،مالیابزارهایپیوسته

.میگیرند



:برای ابزارهای مالی می توان سه نقش متمایز در نظر گرفت

ایهسرمبهمایلودارندسرمایهمازادکهسهامدارانیازوجوهانتقالونقلبرایوسایلیمالیابزارهای،اول•

.دارندنیازحقیقیهایداراییدرگذاریسرمایهبرایوجوهاینبهکهاستکسانیبههستند،گذاری

نقدینجریابهمربوطسیستماتیکریسککهدهندمیانجامشکلیبهراوجوهانتقالمالیابزارهای،دوم•

.ودشمجددتوزیعوجوه،کنندگانعرضهومتقاضیانبینحقیقی،هایداراییدرگذاریسرمایهازناشی



انوارخاندازهایپسانباشتوافزودنروند،میشماربهتجمیعبرایایوسیلهمالیابزارهای،سوم•

مالیظامنناپذیرتفکیکبخشکهتجمیعبدونگذاری،سرمایهبزرگهایطرحمالیتأمینبرای

امکاناین،نداشتوجودمالیهایداراییصدورطریقازتجمیعامکاناگر.نیستپذیرامکاناست،

متنوعیسبددروکنندتجهیزراخودسرمایههایکهآمدنمیپدیدخانوارهابرای

.نمایندگذاریسرمایهحقیقیازداراییهای



:ندتقســیم میشوابزار مالی به پنج دسته کلی 

نوین

ترکیبی

مشتقه

استقراضی

سرمایهای



انواع 
سرمایه 

گذاری ها 
در دارایی 
های مالی

مسرمایه گذاری مستقی

سرمایه گذاری های 
غیر مستقیم

اوراق بهادار غیر قابل 
معامله

اوراق بهادار قابل 
معامله

اوراق مشتقه

گواهی سپرده های غیر قابل سپرده های پس انداز
معامله

اوراق قرضه دولتیحساب های پس انداز بازار پول

اسناد خزانه اوراق بهادار بازار پول

اوراق بهادار بازار سرمایه

گواهی سپرده

وام وجوه فدرال

قرارداد های باز خرید

وام های دالر اروپایی
پذیره بانکی

اوراق تجاری

اوراق سهام

اوراق بهادار یادرآمد ثابت

اوراق قرضه دولتی

اوراق قرضه
موسسات دولتی
شهرداری ها

اوراق قرضه شرکت ها

سهام عادی

سهام ممتاز

پیمان های آتی

سواپ

اختیار معامله

صندوق سرمایه گذاری امانی

شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر

شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه مشخص



:ایراندرنوینمالیهایابزار

.هســتندنوینمالیابزارمهمترینجملهازرهنیبهاداراوراقوداراییهاپشتوانهبهبهاداراوراقصکوک،•

وکشورهااقتصادیمصالحوکاراییلحاظبهآنهابررسیوبازاردرجدیدمالیابزارشناســاییضرورت•

.نیستپوشیدهکسیبر،اسالمیشرعیقوانینبامطابقتهمچنین

ـیبانکـهایســپردهمعنایبهوآمــدهوجودبهاخیــرســالهایدرکهاســتجدیداندیشــهایصکــوک•

جهــاندررشــدحــالدروعملــیمباحثازیکیکهاســتداراییپشــتوانهبادولتیقرضــهاوراقو

.اســت



قبضوهسفتبدهکار،نوشتهچک،معنایبهصکعربیواژهازبرگرفتهصکوکاصطالح

.می شودتعریفاسالمیقرضهاوراقعنوانبهمعمول،طوربهواستبدهی

وراقامانندمتعارفمالیابزارهایازاستفادههستند،زیادیمسلمانجمعیتدارایکهکشورهاییدر•

المیاسشرکتهاییاواسالمیشرکتهایودولتهااساساینبر.نداردمقبولیتیوکاراییقرضه،

افتنینیازمندهستندخودبدهیمدیریتومالیتأمینبدنبالکهغیراسالمیکشورهایدرفعال

.میباشنداسالمیاصولبامطابقجایگزینهایی



براساسدنمیتوانوباشدارزشدارایخودبایدکهمیشودتعریفمالیپشتوانهبابهاداراوراقعنوانبهصکوک•

،میگیرندصورتکاروارزشخلقبدونکهفعالیتهاییواقعدروسوداگرانهوبازیسفتهفعالیتهای

.باشدداشتهسودآوری

هدف،تفاوتاینبرتاکیدباکهچرااست،مهمواساسیدارد،وجودصکوکازتعریفدواینمیانکهتمایزی•

درهرهببرمبتنیقرضهاوراقازتقلیداسالمی،بانکداریدرجدیدابزاریعنوانبهصکوککارگیریبهاز

.دباشاسالمشریعتقوانینبرمنطبقکهاستابتکاریابزاریایجادبلکهنیست،معمولبانکداری



در2002سالدربارنخستینبرایاسالمیمالیابزارهایجهتصکوکلفظازاستفاده
سابرسیحوحسابداریسازمانآنازبعد.شدپیشنهاداسالمیتوسعهبانکفقهیجلسه

:ازندعبارتآنهاازتعدادیکهنمودصکوکانواعمعرفیبهاقداماسالمیمالینهادهای

میشودساختهآیندهدرکهداراییهاییمالکیتصکوک•
موجودداراییهایمنافعمالکیتصکوک•
میشودساختهآیندهدرکهداراییهاییمنافعمالکیتصکوک•
صلمصکوک•
استصناعصکوک•
مرابحهصکوک•
مشارکتصکوک•



ازاربتوسعهبهبهادار،اوراقبهداراییتبدیلفرایندباصکوک
.میکندشایانیکمکسرمایه

واقتصــاداندیشــمندانهاینوآوریترینجذابوترینمناســبازیکیصکوکشــک،بدون•

مالیواقتصادمباحثاســتشدهباعثکهآیدمیشــماربهاخیردههسهدراســامیمالی

تقبالاسباویافتهتجاریوکاربردیرویکردداشت،نظریجنبهبیشتراینازپیشکهاســامی

.شودروبهروغیرمسلمانومسلمانگذارانسرمایهچشمگیر



اســامی،مالینهادهایحسابرســیوحســابداریسازمان
:اســتکــردهتعریفاینگونهراصکــوک

مندرجمیاسمبلغپرداختبیانگر،نویسیپذیرهعملیاتاتمامازپسکهیکساناســمیارزشباهاییگواهی•

ازحاصلمنافع،داراییهــاازهاییمجموعهیایکمالکآن،دارندهواستناشربهخریدارتوسطآندر

.میشــودخاصســرمایهگذاریفعالیتیکیاپــروژهیکذینفعیاودارایــی

شــرعیقراردادهــایبراساسکهاســتبهاداریاوراقصکوکایران،اسالمیجمهوریقوانینبراساس•

.استاوراقانتشارمبنایداراییدرآن،دارندگانمشاعمالکیتدهندهنشانوشــوندمیمنتشــر





: صکوکو مزایای ویژگی ها 

.میدهدافزایشرامتقاضــینقدینگــیصکــوک••

.دمیشوآنجایگزیننقدوجوهوخارجترازنامهازهستندغـیرنقدیـاودارندپایینینقدینگیکههاییدارایی••

.کندفادهاستداراییهاازمیتواندشرکتاینهمبازامـامیشود،جدامتقاضیشــرکتازهاداراییازقســمتیاینکهبــا••

مهمهجملازرهنیبهاداراوراقوداراییهاپشتوانهبهبهاداراوراقصکوکمنتشرداراییپشتوانهباصکوککهآنجااز••

میدهد،کاهشرامالیتأمینهزینهوبودهکمتریریسکدارایهستند،نوینمالیابزارترین

میکندکمکسرمایهبـازارتـوسعهبهبهادار،اوراقبههادارایـــیتبدیلامکانکردنفراهمبــاصکوک••



:داراییپشتوانهبهبهاداراوراق

جایکغیرنقدهاییداراییآنطریقازکهاســتفرایندیبهادار،اوراقبههاداراییتبدیلازهدف•

رابازارهبعرضهقابلیــتتامیشــوندتبدیلمعاملهقابلبهاداراوراقبهخودنقدیجریانباوشده

باعمومیرطوبهوشــدهپشتیبانیاولیهپشــتوانههایداراییتوســطبهاداراوراقاین.کنندپیدا

.میشوندشناســاییبهاداراوراقعنوان



هبهاداراییازهایمجموعــهتبدیلهدفبااســتمالیابزاریکدارایی،پشــتوانهبابهاداراوراق•

تضماناولیه،هایداراییبهمربوطنقدیجریانوســیلهبهکهبازاردرعرضهقابلبهــاداراوراق

باواسطه)گردیشرکتیبه(منشأشرکت)شرکتیکهایداراییانتقالوســیلهبهامراین.میشــوند

میکندبدهیاسنادطریقازبهاداراوراقانتشاربهاقدامسپسشرکتاین.میگیردصورت(خاصهدف

.میشوندمنتشربازار،درخصوصییاعمومیارائهباکه



:رهنیاوراق بهادار 

هایوام.میشوندمنتشررهنیهایوامپشــتوانهباکههســتنداوراقیرهنی،وامهایپشــتوانهبابهاداراوراق•

قرارودخرهندرراداراییسندمتقاضی،بهتسهیالتاعطایبرابردربانککهمیشوداطالقهاییوامبهرهنی

.میدهد

قرارتدسودادموردثانویهبازاردراوراقاینرهنی،هایوامپشــتوانهبابهاداراوراقازاســتفادهگســترشبا•

اولیه،هنربازارتاشــدسببثانویهرهنبازارآمدنپدید.میشودگفتهثانویهرهنبازاربازار،اینبه.گرفت

.پذیردامانجتــرراحتمســکنبخشمالیتأمینویافتهگســترشخودنوبهبهنیزدرازمدتدهیوامیعنی



:نوینمالیابزارخصوصدرایرانسرمایهبازاروضعیت

قانونســپسو1384سالدربهاداراوراققانونتصویببورس،توســعهباواخیرهایسالطولدر•

.شــدگشودهمالی،نوینابزارکارگیریبهبرایایرانســرمایهبازارراه،1388سالدرمالیابزارتوســعه

وردمفقهیوحقوقینظرازبایدبازاربهورودبــرایجدیدابزارواوراقنوعهرایران،مانندکشوریدرالبته•

.باشــدنداشــتهمغایرتشــرعیواســامیقوانینباتامیگرفتقرارکاملبررســی

1386سالماهاردیبهشــتدرتهرانبهاداراوراقبورسســازمانفقهیتخصصیکمیتــهاســاس،همینبر•

.شدایجادبورسسازماندر



یکنونشــرایطوشــرعیموازینتهدیدها،وهافرصتجملهازجوانــبتمامیگرفتننظردربا•

وجودبا.آیدحساببهمالیتأمینهایگزینهبهترینازیکیمیتواندصکوکاوراقایران،اقتصــاد

سیلهوبهمالیتأمینبحثچوناســت؛ضعیفبســیارایراناسالمیسرمایهبازاردرصکوکاین،

.اندندادهتوسعهاست،شایستهکهآنچنانهنوزرااســامیمالیابزار



ابزار های مشتقه

وستااصلیارزیاشمشکاال،بهادار،اوراقارزشبهوابستهآنهاارزشکهمیشودگفتهاوراقییاقراردادبهمشتقابزار•

رسهایبودرمعمولبهطورکههستندابزارهااینازدوگونهمعاملهاختیاروآتیپیمان.ندارندمستقلیارزشگونههیچ

.میشونددادوستدجهانمعتبر

بوطمربورسهایدروشدهاندمشتقسرمایهوپولارز،انرژی،کاال،مثلایپایهبازارهایازکهاستابزاریمشتقهبزارا•

.میشوندمعامله

.استمربوطکاالیقیمتتغییراتازناشیآنقیمتعملکردونشدهجاجابهداراییاصلابزارها،اینمعامالتدر•



کمههزینوداردتریبیششوندگینقدقدرتوسرعتنقدیبازاربهنسبتبازارایندرمعامالت•

مالینتأمیهزینهکاهشوبازارخطرانتقالدراقتصادینظرازتواندمیوکندمیایجادبازاردرتری

ثابتنرختغییرنهایتدرومالیاتازگریزونقدیجریانساختارسریعتعدیلدارایی،بازدهافزایش,

شورهایکدرابزارایناسالم،ازنظرشناورنرخبودنمشروعدلیلبهوباشدمؤثرشناورنرخبهبدهی

ریزیپایهحالدرهمایراندرآنازاستفادههایزمینهواستگرفتهقراراستفادهمورداسالمی

.است



:ندمیگرددستهبندیمشتقهمعموالًبرحسبشرایطزیرابزارهای

(سواپهامانندقراردادهایآتی،اختیارمعاملهو)مشتقه،ارتباطمیانداراییپایهوابزار•

(بهرهنرخهایمانندمشتقاتسرمایه،مشتقاتارزیومشتقات)پایه،نوعدارایی•

(فرابورسیاارزبازارمانند)میگیرند،بازاریکهدرآنموردمعاملهقرار•



:زمعایب بسیاری بر ابزارهای مشتقه وجود دارد که چند نمونه کلی آن ها عبارتند ا

هاییانزبهمنجرمیتواندزیادوامگیرییااهرمایجاددلیلبهمشتقهابزارهایازاستفاده:بسیارزیانامکان•

.شودشدیدی

ریسکمتحملسرمایهگذارانکهمیشوندموجبهاسواپخصوصاًمشتقاتبرخی:شمارندهبخشریسک•

.میگردندمواجهریسکاینازمتفاوتیدرجاتبامشتقاتمختلفانواعالبته.شوندشمارندهبخش

باالخیالیارزش•

اقتصادیبدهیشدناهرمی•



:ایدزیر ایجاد نممزیت های استفاده از این ابزارها می تواند مزایایی همچون 

مناسباقتصادیسیستمدررامسئلهاینبسیاریافرادومینمایندآسانراریسکفروشوخریدابزارهااین•

شتقهماوراقمعاملهازکهزمانیتامیشوندزیانمتحملبرخیوسودبرخیمنظرایندرآنکهبا.پندارندمی

سیستمرویتأثیریمشتقهاوراقمبادالتبردمیسوددیگرنفرفرد،یکضررمقابلدرعادی،محیطیکدر

.داشتنخواهداقتصادی

ساختهمالیم۲1قرنابتدایدررااقتصادیرکوداثرمشتقهابزارهایازاستفادهرزروفدرالرئیسعقیدهبه•

.است



پاشاارائه شده توسط شرکت روشان حساب 

www.roshanhesab.com


