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چکيده
صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک ،يکي از ابزارهاي نوين مالي هستند که به عنوان ابزاري در بازار
سرمايه شناخته ميشوند که با وجوه سرمايهگذاران ،در سبد متنوعي از اوراق بهادار سرمايهگذاري
کرده و در برابر وجوه اين سرمايهگذاران ،واحدهاي سرمايهگذاري خود را به آنان واگذار ميکنند .اين
صندوقها ،نهادهاي مالي هستند که فعاليت اصلي آنها ،سرمايهگذاري در اوراق بهادار است و
مالکان آن ،به نسبت سرمايهگذاري خود ،در سود و زيان صندوق شريک هستند.
مقاله حاضر به روش توصيفي -تحليلي و با استفاده از منابع کتابخانهاي ،تالش کرده است
به اثبات اين فرضيه بپردازد که «صندوق سرمايهگذاري مشترک اسالمي ،به عنوان يک ابزار
براي ورود بانکها به بازار سرمايه و تأمين منابع مالي از اين بازار ،در چارچوب اقتصاد اسالمي
ميتواند مورد توجه قرار گيرد» .مقاله اين نتيجه را به دنبال دارد که بانکهاي تجاري موجود در
اقتصاد اسالمي با استفاده از اين صندوقها ،ميتوانند از طرق زير وارد بازار سرمايه شده و به تأمين
مالي خود از اين بازار بپردازند.
 -1خريد مستقيم سهام و اوراق بهادار اسالمي از صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک؛
 -2فروش مستقيم اوراق و سهام بانک به (از طريق) صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک؛
 -3اعطاي تسهيالت خريد اعتباري سهام و اوراق بهادار اسالمي به صندوقهاي
سرمايهگذاري مشترک؛
 -4اعطاي تسهيالت خريد سهام و اوراق بهادار اسالمي به کارگزاران ،جهت خريد سهام و
اوراق بهادار از صندوقهاي سرمايهگذاراي مشترک مورد معرفي بانک؛
 -5تأسيس و راهاندازي صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک وابسته به خود ،در قالب راهاندازي
«حساب صندوق سرمايهگذاري مشترک» و يا تأسيس «صندوق سرمايهگذاري مشترک».
واژگان کليدي :صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک اسالمي ،بانک ،بازار سرمايه ،تأمين منابع
مالي ،اوراق بهادار.
طبقهبندي .G11 ،G23 :JEL
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مقدمه
در تمام جوامع ،از سويي برخي از افراد با مازاد منابع روبرو ميشوند و از سوي ديگر ،بسياري از
فعاالن اقتصادي داراي دانش فني و تجربه عملي قابل قبول ،فاقد منابع الزم براي سرمايهگذاري
هستند .در اين ميان ،بازارهاي مالي کارآ ،بازارهايي هستند که با ارائه ابزارها و نهادهاي مالي
متنوع و با کارکرد متفاوت به شايستگي از عهده تبادل وجوه مازاد ميان خانوارها ،بنگاهها و
دولت ،بر آيند.
کارکردهاي بازار سرمايه به عنوان بخشي از نيمرخ مالي اقتصاد ملي ،عالوه بر تأمين مالي و
سازوکارهايي که به تضمين ايمني و افزايش نقدينگي ابزارهاي تأمين مالي ميانجامد؛ در
بسياري از کشورهاي توسعهيافته ،مديريت خطر و به کارگيري ابزارهايي براي کاهش خطر
نوسانهاي قيمتي ،احتمال بازده منفي و بياطميناني بازار را نيز دربرميگيرد .وجود تنوع در
ابزارهاي مالي ،ازجمله عوامل مؤثر در ايجاد انگيزه براي مشارکت سرمايهگذاران در بازارهاي
متشکل سرمايه است (حبيبنيا و شاهمرادي )418 :1388 ،و به همين دليل در بازارهاي مالي،
ابداعات و نوآوريهاي جديدي در حال انجام است.
از جمله ابزاهاي مالي که با هدف جمعآوري وجوه از سرمايهگذاران و اختصاص آنها به
خريد انواع اوراق بهادار ،به منظور کاهش ريسک سرمايهگذاري و بهرهگيري از صرفهجوييهاي
ناشي از مقياس و تأمين منافع براي سرمايهگذاران و کسب سود ابداع شده« ،صندوقهاي
سرمايهگذاري مشترک» 1است.
صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک از جمله نهادهاي مالي بازار سرمايه شمرده ميشوند که طي
سالهاي اخير به جايگاه ويژهاي در اين بازار دست يافتهاند .سؤال اصلي مقاله حاضر اين است که
«آيا بانکهاي اسالمي براي ورود به بازار سرمايه و تأمين مالي خود از اين بازار ،ميتوانند از ابزار
صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک اسالمي استفاده کنند؟ در صورت مثبت بودن ،بانکها چگونه
ميتوانند از اين صندوقها در جهت تأمين مالي خود از بازار سرمايه استفاده نمايند؟»
مقاله به روش توصيفي -تحليلي و با استفاده از منابع کتابخانهاي ،به اثبات اين فرضيه ميپردازد
که «صندوق سرمايهگذاري مشترک اسالمي ،به عنوان يک ابزار براي ورود بانکها به بازار
سرمايه و تأمين منابع مالي از اين بازار ،در چارچوب اقتصاد اسالمي ميتواند مورد توجه قرار
گيرد» .مقاله در ابتدا ضمن بررسي پيشينه و ادبيات موضوع ،به بررسي صندوق سرمايهگذاري
مشترک و انواع آن پرداخته ،در ادامه ويژگيهاي اين صندوقها را بيان کرده ،و در پايان ،به
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کارگيري اين ابزار را براي ورود بانکها به بازار سرمايه در چارچوب اقتصاد اسالمي مورد بررسي
قرار ميدهد.
پيشينه و ادبيات موضوع
پس از جنگ جهاني اول ،رونق اقتصادي کشور آمريکا باعث تشکيل سرمايههاي کوچک و بزرگ
نزد خانوارهاي آمريکايي شد و تمايل آنها به سرمايهگذاري مستقيم يا غيرمستقيم بر روي
سهام شرکتها افزايش يافت؛ از اينرو ،نخستين صندوق سرمايهگذاري مشترک به شکل
امروزي به نام «تراست سرمايهگذاران ماساچوست» در سال  1924در شهر بوستون آمريکا
تشکيل شد (جعفريسرشت .)6 :1386 ،از آن سال تاکنون ،صندوقهاي سرمايهگذاري در
جهان به صورت موفقيتآميزي فعاليت خود را ادامه دادهاند؛ به طوريکه فقط در آمريکا ،تعداد
صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک از  68صندوق در سال  1940به بيش از  8126صندوق در
پايان سال  2003رسيده است .اين تعداد صندوق در آمريکا تا سال  2003حدود  7هزار
ميليارد دالر دارايي را جمعآوري کرده بودند؛ در حاليکه در سال  1980مجموع دارايي
صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک فقط  241ميليارد دالر بوده است (همان.)8 :
نخستين صندوق سرمايهگذاري مشترک اسالمي نيز در سال  1986ميالدي در اياالت
متحده با نام «صندوق امانه» 1تأسيس شد .اين صندوق به وسيله اعضاي صندوق امين اسالمي
آمريکاي شمالي( )NAITشروع به فعاليت کرد .صندوقي که بر درآمد مسجد اياالت متحده
نظارت دارد (صالحآبادي .)30 :1385 ،پس از آن در سال  1987دو شرکت به نامهاي
«التوفيق» و «االمين» با تمرکز بر بخشهاي گوناگوني مانند :امالک و مستغالت و همچنين
سرمايهگذاري بينالمللي ،در توسعه صندوقهاي سرمايهگذاري اسالمي بسيار کامياب عمل
کردند (همان).
در حال حاضر ،صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک با بيش از  300مؤسسه مالي ،يکي از
نهادهاي مالي در حال رشد در نظام مالي اسالم است ( )Elfakhani & Hassan,2005که در
اين زمينه ،مطالعات داخلي و خارجي زيادي صورت گرفته است که در زير به بررسي برخي از
اين مطالعات در دسترس ميپردازيم:
رياضت( ،)1375در پاياننامۀ کارشناسي ارشد خود با عنوان «بررسي روشهاي تأمين مالي
و الگوهاي سرمايهگذاري در صندوقهاي سرمايهگذاري اسالمي» ،ضمن تشريح انواع صندوقهاي
سرمايهگذاري ،شيوههاي تأمين مالي صندوقها و الگوهاي سرمايهگذاري در صندوقها را با
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مباني و مفهومهاي فقهي مورد بررسي قرار داده است .بديلهاي سرمايهگذاري که در اين
تحقيق مورد بررسي قرار گرفتهاند ،عبارتند از :سهام ،اوراق مشارکت ،معاملههاي اختيار،
ابزارهاي بازار پول و سرانجام ابزارهاي با درآمد ثابت.
کاظميان( ،)1383در پاياننامۀ کارشناسي ارشد خود با عنوان «طراحي الگوي صندوق
سرمايهگذاري ريسکپذير با توجه به فقه اسالمي» ،به معرفي صندوقهاي سرمايهگذاري
ريسکپذير به منظور تأمين مالي شرکتهاي کارآفريني فناورانه با توجه به فقه اسالمي پرداخته
است .وي به دنبال معرفي الگوهاي مناسب جهت تأسيس صندوق پيشگفته در کشور ،به
بررسي روشهاي تأمين مالي اسالمي صندوق از راه عقدهاي اسالمي مانند :مضاربه ،مشارکت،
جعاله ،سلف ،مزارعه ،مساقات ،اجاره و سرانجام وکالت پرداخته است.
جعفريسرشت ( ،)1386در «گزارش شناخت صندوق سرمايهگذاري مشترک» ،به بيان و
معرفي اين صندوقها در جهان پرداخته و در ادامه نکتههايي درباره صندوقهاي سرمايهگذاري
مشترک در ايران مطرح کرده است .وي در اين گزارش به بيان برخي ضرورتهاي تشکيل
صندوق ،مسائل و مشکالت صندوق در ايران پرداخته است.
چاووشي ( ،)1386در مقالهاي تحت عنوان «صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک در سهام»،
ضمن بيان ويژگيهاي اين صندوقها ،نحوۀ فعاليت و سرمايهگذاري در صندوقهاي سرمايهگذاري
مشترک در سهام را بيان ميکند.
نظرپور و ابراهيمي( ،)1388در مقالۀ مشترکي تحت عنوان «طراحي صندوق سرمايهگذاري
مشترک اسالمي در بازار سرمايه» ،ضمن معرفي ويژگيها و بيان کارکرد برخي اوراق بهادار
اسالمي(صکوک) ،به طراحي و تبيين ساختار صندوقهاي سرمايهگذاري با اوراق بهادار اسالمي
کردند و اين صندوقها را راهي براي تغيير جهت سرمايهگذاري خانوارها از نظام بانکي به سمت
بازار سرمايه و تعميق و گسترش بازار سرمايه اسالمي دانستند.
سعيدي و مقدسيان ( ،)1389در مقالۀ مشترک خود با عنوان «ارزيابي عملکرد صندوقهاي
سرمايهگذاري سهام در ايران» ،به بررسي عملکرد صندوقهاي سرمايهگذاري در بورس اوراق
بهادار تهران پرداختند و به اين نتيجه رسيدند که بين بازده بازار و بازده صندوقهاي سرمايهگذاري
پس از انجام تعديالت مربوط به ريسک ،تفاوت معنيدار وجود ندارد.
سعيدي ،محسني و مشتاق ( ،)1389در مقالۀ مشترکي با عنوان «عوامل مؤثر بر بازده
صندوقهاي سرمايهگذاري در سهام در بورس اوراق بهادار تهران» ،به بررسي  20صندوق
سرمايهگذاري که از تاريخ  1388/04/24تا تاريخ  1389/04/30فعال بودهاند ،پرداختهاند.
تجزيه و تحليل دادهها در اين مطالعه بر اساس تجزيه و تحليل با ساختار تلفيقي(پانل ديتا) و با
اثرات ثابت با رگرسيون معمولي( )OLSانجام شده است و به اين نتيجه رسيدهاند که وجود
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ارتباط خطي معنيداري بين  6متغير (به ترتيب اولويت) بازده بازار ،نرخ رشد ارزش صندوق،
قدر مطلق انحراف از ميانگين بازده صندوق ،ارزش صدور واحدهاي سرمايهگذاري ،نسبت
فعاليت صندوق ،ارزش ابطال واحدهاي سرمايهگذاري را با بازده صندوقهاي سرمايهگذاري
تأييد ميکنند.
1
حسن و تگالدين ( ،)2005در مقاله «تخمين تجربي حباب قيمتي در بازار سهام
اسالمي» ،به بررسي رابطه بين صندوق مشترک سرمايهگذاري اسالمي و شاخص داو جونز
اسالمي پرداختهاند .آنها به بررسي آزمون حباب قيمتي دو مورد از بزرگترين صندوقهاي
اسالمي «آمانگس» 2و «آمانا» 3به صورت دادههاي ماهانه و هفتگي در بازار پرداختهاند .نتيجههاي
آماري حاصل از اين مطالعه ،نشاندهندۀ عدم وجود حباب قيمتي بوده است.
ايلفخاني و حسن ،)2005( 4در مطالعه خود با عنوان «عملکرد صندوقهاي سرمايهگذاري
مشترک اسالمي» ،به بررسي عملکرد  46صندوق سرمايهگذاري مشترک اسالمي در  8بخش
گوناگون پرداختهاند .اين بخشها عبارتند از :صندوقهاي سهام جهاني ،صندوقهاي سهام
آمريکا ،صندوقهاي سهام اروپا ،صندوقهاي سهام آسيا ،صندوقهاي سهام مالزي ،صندوقهاي
سهام در حال رشد جهان ،صندوقهاي در حال رشد آفريقاي جنوبي و صندوقهاي فناوري.
نتيجههاي به دست آمده از اين مطلب ،بيانگر اين است که صندوقهاي در حال رشد جهان،
داراي بهترين عملکرد و بعد از آن به ترتيب صندوق آمريکا و آفريقاي جنوبي است و بدترين
عملکرد براي صندوقهاي آسيا بوده است.
با توجه به مطالعات صورت گرفته ،مشاهده ميشود که صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک
از ابزارهاي فعال و قابل توجه در بازارهاي مالي بخصوص بازار سرمايه ميباشد اما به علت اينکه
در اين مطالعات صورت گرفته ،مطالعهاي در زمينه به کارگيري صندوق سرمايهگذاري مشترک
اسالمي به عنوان ابزاري در اختيار بانکها براي ورود به بازار سرمايه ،تاکنون صورت نگرفته
است ،مقالۀ حاضر درصدد انجام اين کار ميباشد و صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک اسالمي را به
عنوان ابزاري براي ورود بانکها به بازار سرمايه در چارچوب اقتصاد اسالمي به کار ميگيرد.
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صندوق سرمايهگذاري مشترک
صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک از جمله نهادهاي مالي بازار سرمايه شمرده ميشوند ،که
طي سالهاي اخير به جايگاه ويژهاي در اين بازار دست يافتهاند (جعفريسرشت.)14 :1386 ،
در واقع ،صندوق سرمايهگذاري مشترک نوعي شرکت سرمايهگذاري است که وجوه سرمايه-
گذاران را جمعآوري کرده و در سبد متنوعي از اوراق بهادار سرمايهگذاري ميکند .در قانون
بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران نيز بدين صورت تعريف ميشود:
«نهاد مالي است که فعاليت اصلي آن سرمايهگذاري در اوراق بهادار است و مالکان آن به
نسبت سرمايهگذاري خود ،در سود و زيان صندوق شريک هستند» (مجلس شوراي اسالمي،
 :1383ماده  ،1بند .)20
صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک از راه عرضه واحدهاي سرمايهگذاري خود به عامه مردم،
وجوه مورد نياز را تأمين ميکنند و آنها را در ترکيب متنوعي از اوراق بهادار شامل سهام،
اوراق قرضه ،ابزارهاي کوتاهمدت پولي و داراييهاي ديگر با توجه به هدف صندوق ،به طور
حرفهاي سرمايهگذاري ميکنند .ترکيب داراييهاي صندوق مشترک به صورت پرتفوي يا سبد
صندوق شناخته ميشود ،خريداران واحدهاي سرمايهگذاري ،به نسبت سهم خود ،بخشي از
مالکيت سبد اوراق بهادار صندوق را به دست ميآورند و هر واحد سرمايهگذاري بيانگر نسبت
مالکيت هر يک از سرمايهگذاران در داراييهاي صندوق و درآمد ناشي از آن داراييها است
(جعفريسرشت.)5 :1386 ،
اين صندوقها ،به سهامداران خود اين امکان را ميدهند که منابع مالي خود را در اين
شرکت ،انباشته کرده و به اين وسيله به هنگام خريد دسته بزرگي از سهام يا اوراق ،هزينههاي
دادوستد را کاهش دهند .گذشته از اين ،صندوقهاي مشترک سرمايهگذاري در انواع گوناگون
داراييها در قالب «سبد اوراق مطلوب» سرمايهگذاري ميکنند و ارزش سهام اين صندوق ،بر
مبناي ارزش روز سبد صندوق تعيين ميشود .سهامداران نيز ميتوانند در هر زمان سهام خود
را به صندوق بفروشند.
انواع صندوق سرمايهگذاري مشترک
صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک بر حسب سازماندهي ،استراتژي سرمايهگذاري ،کارمزد وضع
شده بر سرمايهگذاران ،روشهاي خريد و فروش سهام صندوق ،نوع اوراق بهاداري که در
چارچوب اهداف و افق زماني در آن سرمايهگذاري ميکنند ،به انواع گوناگوني تقسيمبندي ميشود.
يکي از اين تقسيمبنديها ،به صورت ذيل ميباشد:

"فصلنامه اقتصاد و بانکداري اسالمي" شماره  – 3تابستان 1392

 -1صندوق سرمايهگذاري مشترک بازار پول

65

1

اين صندوقها در اوراق بهادار کوتاهمدت با سررسيد کمتر از يک سال فعاليت ميکنند و اغلب،
به دنبال ثبات يا کسب سود کوتاهمدت هستند .ويژگي اين صندوق ،ريسک و بازده پايين آن
است .بازار پول شامل ابزارهاي کوتاهمدت مانند اوراق خزانه ،گواهي سپرده و اوراق تجاري
است.
 -2صندوق سرمايهگذاري مشترک بازار سهام

2

بسياري از صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک در سهام سرمايهگذاري ميکنند و به آنها
«صندوقهاي سرمايهگذاري سهام» ميگويند (عبيداهلل .)287 :1387 ،اين صندوقها دامنه
وسيعي از صندوقها را شامل ميشوند و هدف عمدۀ آنها ،انجام سرمايهگذاريهاي بلندمدت
براي کسب بازده سرمايهاي و درآمدهاي نقدي اندک است.
اين صندوقها در درجه نخست بر روي سهام سرمايهگذاري ميکنند و سهام انتخابي آنها،
بستگي به هدفهاي صندوق دارد که ميتواند سرمايهگذاري در شرکتهاي باسابقه و قديمي که
سود بااليي پرداخت ميکنند ،يا سرمايهگذاري در شرکتهاي جديدالتأسيس که به دنبال رشد
هستند ،باشد.
 -3صندوق سرمايهگذاري مشترک در اوراق بهادار با درآمد ثابت

3

اين صندوقها بر روي اوراق قرضه شرکتها ،دولتها و شهرداريها سرمايهگذاري ميکنند و
عمدۀ سرمايهگذاران اين صندوقها ،سرمايهگذاران محافظهکار و افراد بازنشسته هستند .سرمايه-
گذاري در اين صندوقها ،برخالف سرمايهگذاري مستقيم در اوراق قرضه ،سر رسيد يا ضمانت
بازپرداخت سرمايه نيستند .با توجه به تنوع گسترده در اوراق قرضه صادره ،هم به لحاظ سررسيد
و شرايط ديگر و هم از نظر صادرکننده ،صندوقهاي قرضه از تنوع بسيار بااليي برخوردار هستند.
اگرچه اين صندوقها بازدهي باالتر از گواهي سپرده و سرمايهگذاري در صندوقهاي بازار پول
دارند ،اما به علت وجود انواع گوناگوني از اوراق قرضه با درجههاي ريسک گوناگون ،از ريسک
باالتري نسبت به آنها برخوردار هستند (نظرپور و ابراهيمي.)72 :1388 ،

1. Money Market Funds
2. Stock Funds/Equity Funds
3. Fixed-Income Funds
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 -4صندوق سرمايهگذاري مشترک ترکيبي (متوازن)

1

اين صندوقها بر روي مجموعهاي از داراييها مانند :سهام ،اوراق قرضه و اوراق بهادار بازار پول
سرمايهگذاري ميکنند و بر حسب وضعيت موجود و پيشبيني روند آتي بازار ،ترکيب مناسبي از
اوراق بهادار گوناگون را با توجه به هدفها و سياستهاي صندوق ،در سبد خود جاي ميدهند و
لذا سرمايهگذاران از تنوع و انعطافپذيري بااليي در انتخاب برخوردار هستند .اين صندوق،
مناسب کساني است که همزمان به دنبال ترکيبي از امنيت ،عايدي نقدي و بازده سرمايهاي
هستند (همان.)72 :
در مقالۀ حاضر ،از صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک مرکب استفاده ميکنيم؛ زيرا اين
صندوقها در مجموعهاي از اوراق بهادار بازار پول و بازار سرمايه ،سرمايهگذاري ميکنند و بر
اساس وزن هريک از موارد سرمايهپذير ،ميتوانند به ماهيت آن گروه از سرمايهگذاريها
نزديکتر شوند .از اينرو ،به کارگيري اين صندوقها براي ورود بانکها به بازار سرمايه ممکن
خواهد شد.
ويژگيهاي صندوق سرمايهگذاري مشترک
صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک ،به علت مزيتهاي متعددي که دارند ،بسيار محبوب و
داراي ويژگيهاي خاصي ميباشند .اين ويژگيها باعث ميشود که صندوقها از انعطافپذيري و
پويايي بااليي برخوردار باشند .در ذيل به بررسي اين ويژگيها ميپردازيم:
 .1تنوعبخشي
يک صندوق سرمايهگذاري مشترک ميتواند اوراق بهادار زيادي را از انتشاردهندگان اوراق
خريداري نمايد .که اين مقدار بسيار بيشتر از تعداد اوراقي ميباشد که سرمايهگذاران به تنهايي
ميتوانستند از بازارهاي مالي خريداري نمايند .لذا اين تنوعبخشي ،باعث کاهش شدت ريسک
خسارتهاي ناشي از مسائل موجود در يک شرکت يا صنعت خاص ميشود.
 .2نقدينگي
چون سهام اين صندوق در هر روز کاري ،مورد خريد و فروش قرار ميگيرد ،لذا سرمايهگذاران
دسترسي آساني به پول خود دارند و هرگاه نياز به نقدينه داشته باشند ،ميتوانند به آساني
سهام و اوراق خود را در بازار به وجه نقد تبديل نمايند.

1. Hybrid Funds/mixed Funds
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 .3کمک به ثبات و تعميق بازار
صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک ،از تجمع داراييهاي مالي بازار ثانويه در دست گروه
معدودي از سرمايهگذاران کالن ،جلوگيري کرده و ميتوانند به عنوان عاملي در جهت تخفيف
نوسانات بازار و در نتيجه بروز عرضه و تقاضاي کاذبِ ناشي از سياستهاي سوداگران اين بازار،
ايفاي نقش نمايند (شهيدي .)32 :1388 ،از اينرو ،به تعميق و ثبات بازارهاي مالي کمک
ميکنند.
 .4سادگي و سهولت
يکي ديگر از ويژگيهاي اين صندوقها ،سادگي براي سرمايهگذاران جزء ميباشد .اين صندوق-
ها ،خدماتي را ارائه ميدهند که سرمايهگذاري را آسانتر کرده و با توجه به امکان و اجبار
بازخريدها توسط صندوق ،سهامداران قادرند در پايان هر روز کاري ،سهام خود را به فروش
برسانند و اين امر ،باعث ميشود که امکان دادوستد اوراق و سهام به سادگي صورت ميپذيرد.
 .5مديريت حرفهاي
در اين صندوقها ،مديران حرفهاي مرتباً سبد سهام و اجزاي آن را تحت کنترل و مراقبت دارند
تا در صورت نياز ،براي حفظ منافع صندوق و در نتيجه سهامداران آن و تأمين هدف صندوق،
ترکيب آن را تغيير دهند (شهيدي .)32 :1388 ،در واقع ،تعداد معدودي از سرمايهگذاران،
زمان و مهارت کافي را براي مديريت سرمايهگذاريهاي شخصي خود را دارند ،تا بتوانند سود يا
درآمد حاصله از سهام را به صورت کارا مجدداً سرمايهگذاري نمايند و يا اطالعات مقدماتي الزم
در خصوص هزاران اوراق بهادار قابل خريد در بازارهاي مالي را به دست آورند (عبيداهلل:1387 ،
 .)283لذا ،اين صندوقها با داشتن افراد خبره و مشاوران حرفهاي با دسترسي به تحقيقات
گسترده ،اطالعات بازاري سهام را در اختيار سرمايهگذاران ميگذارند.
 .6امکان سرمايهگذاري مجدد
صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک اين امکان را براي سرمايهگذارن فراهم کردهاند که بتوانند
سود به دست آمده از محل اوراق خود را به خريد دوبارۀ اوراق و سهام صندوقها سرمايهگذاري
کنند .در واقع اين ويژگي ،اين امکان را براي سرمايهگذاران فراهم ميکند که به محض دريافت
سود خود از صندوق ،ميتوانند آن را دوباره در همان صندوق سرمايهگذاري کنند.
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 .7عدم تضمين
اين صندوق مانند شرکتهاي ديگر ،ميتواند سود يا زيان داشته باشد ،زيرا ارزش اوراق بهادار
موجود در سبد ،افزايش يا کاهش مييابد و نهاد خاصي در برابر اين ريسک ،سرمايهگذاران را
مصون نميدارد( .)Farrel, 1999; Addison-Wesley, 2005; ICI, 2006لذا از اين نظر،
سرمايهگذاراني که در اين صندوقها سرمايهگذاري ميکنند ،در معرض اين ريسک قرار
ميگيرند.
 .8مقرون به صرفه بودن کارمزد خدمات
تنوع خدمات صندوق ،استفاده از صرفههاي مقياس و همچنين رقابت در بين اين شرکتها از
عوامل مؤثر بر کاهش نسبي هزينههاي معامالت و کميسيون نسبت به زماني است که شخص
رأساً اقدام به خريد اوراق ميکند (شهيدي ،)32 :1388 ،که اين امر باعث ميشود که معامالت
اوراق از طريق اين صندوقها مقرون به صرفه باشد.
به کارگيري صندوق سرمايهگذاري مشترک براي ورود بانکها به بازار سرمايه
بيترديد يکي از مهمترين عاملهاي رشد و توسعۀ اقتصادي در هر کشوري ،تشکيل سرمايه با
استفاده از پساندازهاي مردم است .از اينرو ،صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک با امکان جذب
سرمايههاي مازاد افراد و کاهش ريسک سرمايهگذاري اين وجوه ،از طريق ايجاد سبد دارايي،
کمک قابل توجهي به مشارکت افراد در تشکيل سرمايه ميکند.
بانکهاي تجاري در بازار پول و وجوه کوتاهمدت فعال هستند و معموالً سرمايهگذاري قابل
توجهي در بازار سرمايه ندارند .اما ميتوانند خدمات مختلفي را براي توسعه بازار سرمايه ارائه
نمايند .اين بانکها ميتوانند از طريق صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک مرکب (ترکيبي) وارد
بازار سرمايه شده و به تأمين مالي از اين بازار بپردازند .در زير به بررسي روشهاي مستقيم و
غيرمستقيمي 1که بانکها با استفاده از صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک ترکيبي و در
چارچوب اقتصاد اسالمي ميتوانند وارد بازار سرمايه شوند ،ميپردازيم:

 .1روش مستقيم يعني روشي که خود بانک با صندوق سرمايهگذاري مشترک ،در ارتباط باشد .روش غيرمستقيم
يعني روشي که بانک از طريق واسطه در ارتباط با صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک باشد.
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 -1خريد سهام و اوراق بهادار اسالمي از صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک
بانکها در اقتصاد سنتي همانند ساير سرمايهگذاران موجود در بازار ،اقدام به سرمايهگذاري در
صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک ميکنند و اوراق قرضه و اوراق سهام شرکتهايي که در
اختيار اين صندوقها ميباشد را مورد خريد و فروش قرار ميدهند ،که در انگلستان تحت
عنوان «يونيت تراست» 1و بيشتر در بازار اوراق سهام فعال ميباشند ،در حاليکه اين صندوقها
در آمريکا ،عمدتاً در بازار اوراق قرضه و ابزارهاي بازار پول سرمايهگذاري ميکنند (پيلبيم،
)97 :1391؛ به گونهاي که ،بر اساس گزارش فدرال رزرو ،بانکهاي تجاري در اين کشور در
سال  2008ميالدي ،به ترتيب به ميزان  0/4و 0/3درصد از داراييهاي خود را در سهام
شرکتها و صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک ،سرمايهگذاري کردهاند .البته اين ميزان
سرمايهگذاري بانکها در سالهاي  2001تا  2003در صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک،
درصد بيشتري داشته است و از سال  ،2004درصد سرمايهگذاري در سهام شرکتها افزايش
يافته است (صادقي و فرهانيان ،بيتا .)13 :اين روش ميتواند مورد توجه بانکهاي اسالمي نيز
قرار گيرد.
در اين روش ،بانکهاي اسالمي نيز همانند ساير سرمايهگذاران ،ميتوانند اوراق بهادار اسالمي
(صکوک) و سهام شرکتها را -که در اختيار صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک ميباشد-
خريداري نمايند .اين بانکها ميتوانند از طريق تخصيص منابع مازاد بر نياز خود ،به خريد
سهام شرکتها و اوراق بهادار اسالمي که در اختيار صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک اسالمي
ميباشد ،مبادرت نمايند و وارد بازار سرمايه شوند .با توجه به اينکه اين صندوقها از واسطههاي
مالي در بازار سرمايه ميباشند ،لذا اوراق و سهامي که در اختيار دارند نيز اغلب بلندمدت ميباشند و
چون به قيمت ارزش آنها در زمان انتشار ،توسط صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک خريداري
ميشوند ،ميتوانند منبع تأمين مالي بلندمدت مطمئني براي بانکها باشند ،که در زمان
سررسيد نيز ميتواند با سود همراه باشند.
از سوي ديگر ،چون سهام و اوراق اين صندوقها در هر روز کاري ،مورد خريد و فروش قرار
ميگيرد ،لذا سرمايهگذاران دسترسي آساني به پول خود دارند و هرگاه نياز به نقدينه داشته
باشند ،ميتوانند به آساني سهام و اوراق خود را در بازار به وجه نقد تبديل نمايند .همچنين،
چون اين صندوقها ميتوانند اوراق بهادار تعداد زيادي از انتشاردهندگان اوراق را خريداري
نمايند ،از تنوع بااليي در اوراق و سهام برخوردارند ،لذا اين تنوعبخشي ،باعث کاهش شدت

1. Unit Trusts.
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ريسک خسارتهاي ناشي از مسائل موجود در يک شرکت يا صنعت خاص ميشود .شکل زير
نحوۀ اين ارتباط را نمايش ميدهد.
نمودار  .1ورود بانکها به بازار سرمايه از طريق خريد سهام و اوراق بهادار اسالمي از
صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک

بازار سرمايه

صندوق سرمايه گذاري

(بازار سهام)

مشترک

 .4سهام و اوراق بهادار

 .3وجوه نقد

صندوق به قيمت ارزش

بانک ها

همانطور که بيان شد ،چون تعداد معدودي از سرمايهگذاران ،زمان و مهارت کافي را براي
مديريت سرمايهگذاريهاي شخصي خود دارند ،تا بتوانند سود يا درآمد حاصله از سهام را به
صورت کارا مجدداً سرمايهگذاري نمايند و يا اطالعات مقدماتي الزم در خصوص هزاران اوراق
بهادار قابل خريد در بازارهاي مالي را به دست آورند ،اين صندوقها ميتوانند اين اطالعات
کافي را در اختيار خريداران اوراق-که بانکها نيز جزو آنها ميتوانند باشند -قرار دهند .لذا
همان طور که از نمودار باال مشاهده ميشود ،بانکهاي اسالمي نيز همانند ساير سرمايهگذاران
عادي ،ميتوانند به خريد اوراق و سهام شرکتهايي که در اختيار صندوقهاي سرمايهگذاري
مشترک ميباشند ،بپردازند.
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 -2فروش اوراق و سهام بانکي به صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک (کارگزاري
صندوقها براي فروش اوراق بانک ها در بازار سرمايه)
در اين روش ،بانکهاي اسالمي ميتوانند اقدام به انتشار اوراق گواهي سپرده قابل معامله بلندمدت بر
اساس سپردههاي سرمايهگذاري بلندمدت ،اوراق بهادار حاصل از تبديل تسهيالت به اوراق و اوراق
سهام بانکي نموده و اين اوراق را به صورت مستقيم و بدون واسطه ،به صندوقهاي سرمايهگذاري
مشترک بفروشند و از اين طريق به تأمين مالي خود از بازار سرمايه اقدام نمايند .در واقع در اين حالت،
صندوقها در نقش «کارگزاران بازار سرمايه براي فروش اوراق بانکها» عمل نموده و اوراق بانکها را در
بازار سرمايه عرضه مينمايند .چون اين صندوقها با داشتن افراد خبره و مشاوران حرفهاي با دسترسي
به تحقيقات گسترده ،اطالعات بازاري سهام و اوراق بهادار را در اختيار سرمايهگذاران ميگذارند و زمينۀ
فروش اوراق بانکها را مساعد مينمايند .شکل زير ،نحوۀ ارتباط بانکها با بازار سرمايه از طريق انتشار
اوراق و سهام منتشر شده از سوي بانکها را نشان ميدهد.
نمودار  .2ورود بانکها به بازار سرمايه از طريق فروش اوراق و سهام بانکي به
صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک

 .1وجوه نقد
بازار سرمايه

صندوق سرمايه گذاري

(بازار سهام)

مشترک
 .2سهام
 .3فروش اوراق و سهام بانکها
و اوراق بهادار اسالمي

 .4بازخريد اوراق در سررسيد

بانک ها
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مشاهده ميشود که در اين روش ،بانکها در نقش شرکتهاي فعال در بازار سرمايه ،به
فعاليت ميپردازند و همانند اين شرکتهاي فعال در بازار سرماي ه ،اوراق و سهام خود به را
صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک واگذار ميکنند.
 -3اعطاي تسهيالت خريد اعتباري 1سهام به صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک
از آنجا که حسابهاي مشتريان نزد بانکها ميتواند به دو صورت «حساب نقدي» و يا «حساب
اعتباري» 2باشد ،مشتريان ميتوانند به دو صورت نقدي و اعتباري ،اقدام به خريد سهام و اوراق
بهادار نمايند؛ به گونهاي که در حساب نقدي ،خريدار به اندازۀ مبلغ موجود در حساب خود ،امکان
خريد خواهد داشت ،ولي در حساب اعتباري ،امکان معامله اوراق بهادار براي خريدار(مشتري) ،با
ترکيبي از وجه نقد و نيز وجوه تسهيالتي که از بانک دريافت ميکند ،ميسر ميباشد .به اين صورت
که ،مشتري (صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک) ميتوانند با افتتاح حساب اعتباري نزد بانک ،از
مزاياي دريافت اعتبار براي خريد سهام و اوراق بهادار اسالمي از بازار سرمايه برخوردار گردند.3
در طرف مقابل ،بانک نيز از محل حساب اعتباري که براي مشتري افتتاح نموده است ،ميتواند
ميزاني سود به دست آورد که به عنوان درآمد کارگزاري وي محسوب ميشود .براي اعطاي اين
تسهيالت ،مشتري ،سهام و يا ساير اوراق بهادار را به عنوان «وثيقه» 4در حساب اعتباري نزد

1. Buying on Margin
2. Margin Account

 .3به گزارش ايرنا از پايگاه اطالعرساني بازار سرمايه (سنا) ،در تاريخ  ،1391/4/10محمودرضا خواجه نصيري
(مدير اداره امور بورسها و بازارهاي سازمان بورس) گفت« :سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي با وثيقه کردن سهام
خود نزد بانکها و دريافت وام(تسهيالت) ،ميتوانند نسبت به تأمين نقدينگي براي خريدوفروش سهام اقدام
کنند» .وي با اشاره به اينکه موضوع مذکور از مصوبات شوراي عالي اصل  44است ،اظهار داشت« :بر اين اساس
براي سرمايهگذاري بانکها در بازار سرمايه محدوديتهايي وجود دارد که با اين مصوبه ،اين محدوديتها کاهش
مييابد» .وي با تأکيد بر اينکه سرمايهگذاري در سهام بانک ها براي سهامداران حقيقي و حقوقي داراي
محدوديتهايي است ،خاطر نشان کرد« :بر اين اساس سياستهاي انقباضي وجود داشت که سقفي را براي
سهامداران تعيين کرده بود و چون طبق اين مصوبه ،سقف سهامداري در بانکها  10درصد افزايش مييابد ،براي
تأمين نقدينگي در بازار سرمايه طرحي تدوين شده است که مطابق با آن  ،بانک ها با قراردادهايي در قالب وثيقه
کردن سهام ،به سهامداران براي سرمايهگذاري در بازار سرمايه وام (تسهيالت) ميدهند» .وي با اشاره به اينکه
چنين روشي در ساير کشورهاي دنيا به اجرا درميآيد ،خاطرنشان کرد« :بر اين اساس سهامداران با وثيقه کردن
سهامشان در بانکها ،بخشي از ارزش سهام خود (تا  50درصد ارزش سهام) را وام (تسهيالت) ميگيرند» (گزارش
ايرنا از پايگاه اطالعرساني بازار سرمايه (سنا)« ،پرداخت وام بانکي براي خريد سهام» ،کد خبر 10 ،69952 :تيرماه
)http://www.boursenews.ir ،1391
 . 4در واقع ،افتتاح اوليۀ حساب اعتباري ،مستلزم واگذاري سپردۀ نقدي يا اوراق بهادار به عنوان وثيقه ميباشد.
محمود بهمني (رئيس کل وقت بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران) در  ،1391/4/11در گفتگو با خبرنگار
اقتصادي باشگاه خبري فارس (توانا) ،در مورد دومين تصميم جلسه بررسي راههاي کمک نظام بانکي به بازار
سرمايه گفت« :بنا بر تصميم اتخاذ شده از اين پس ،بانکها مجاز خواهند بود براي پرداخت تسهيالت به شرکت-
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بانک قرار ميدهد .با استفاده از اين حساب ،صندوق سرمايهگذاري مشترک ميتواند قسمتي از کل
وجوه مورد نياز براي خريد اوراق بهادار مورد نظر را از بانکِ کارگزار تسهيالت بگيرد و ميزاني را
که نميتواند از بانک تسهيالت بگيرد و بايد به عنوان آوردۀ نقدي خود باشد -که اصطالحاً به
آن «اعتبار اوليه» 1گفته ميشود -را بايد خود فراهم نمايد .که اين ميزان اعتبار اوليۀ صندوقها
نزد بانکهاي تجاري ،هرچه بيشتر باشد ،صندوقها را قادر ميسازد که از بانکها اعتبار بيشتري
براي خريد سهام و اوراق بهادار دريافت نمايند.
شکل زير ،نحوۀ ورود بانکها به بازار سرمايه از طريق اعطاي تسهيالت خريد اعتباري سهام ،به
صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک جهت خريد سهام و اوراق بهادار اسالمي را نشان ميدهد.

هاي بورسي ،سهام آنها را به عنوان وثيقه قبول کنند» (گزارش خبرگزاري فارس 2« ،تصميم براي تسهيالتدهي و
اخذ وثيقه از بورسيها» ،کد خبر 11 ،000043 :تيرماه .)http://www.farsnews.com ،1391
 . 1اعتبار اوليه ،آن قسمت از ارزش اوراق بهاداري است که مشتري بايد براي انجام معامله به صورت نقدي در
حساب اعتباري داشته باشد .به عبارت ديگر ،اعتبار ،قسمتي از ارزش کلي معامله است که نميتوان آن را از
کارگزار قرض گرفت و مشتري بايد به صورت نقدي آورده باشد.
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نمودار  .3ورود بانکها به بازار سرمايه از طريق اعطاي تسهيالت خريد اعتباري سهام
به صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک

 .2وجوه وجوه نقد نقد
بازار سرمايه

صندوق سرمايه گذاري

(بازار سهام)

مشترک
 .3سهام

 .1اعطاي تسهيالت خريد اعتباري سهام

 .2سهام و اوراق بهادار اسالمي

و اوراق بهادار اسالمي

و اوراق بهادار اسالمي

 .4بازپرداخت تسهيالت در

سررسيدپيمانکار

بانک ها
مشاهده ميشود در اين حالت نيز ،بانکها با پرداخت تسهيالت خريد اعتباري سهام به
صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک ،زمينه ورود خود به بازار سرمايه را فراهم ميکنند.
 -4اعطاي تسهيالت خريد سهام و اوراق بهادار اسالمي به کارگزاران ،جهت خريد
سهام و اوراق بهادار از صندوقهاي سرمايهگذاراي مشترک مورد تأييد بانک
بانکهاي بسياري در بورسهاي کشورهاي آمريکا ،کانادا ،انگلستان و بويژه استراليا فعاليت
دارند که به مشتريان در ازاي خريد فهرستي مشخص از سهام شرکتهاي مورد تأييد همان
بانک يا مؤسسه« ،وامِ خريد سهام» 1پرداخت ميکنند .وثيقۀ فرد دريافتکنندۀ وام نيز ترکيبي
از پول نقد و اوراق بهادار و يا همان سهام شرکتهاي مورد تأييد بانک است (صادقي و
فرهانيان ،بيتا .)20 :در اين روش ،بانکها به سرمايهگذاراني که تمايل دارند که در سبد سهام و
1. Margin Lending
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اوراق بهادار اسالمي صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک مورد تأييد بانکِ تسهيالتدهنده،
سرمايهگذاري کنند ،تسهيالت خريد سهام اعطا ميکنند.
اين شيوۀ تأمين مالي تقريباً مشابه روش قبل ميباشد؛ تنها با اين تفاوت که ،نرخ سود اين
تسهيالت به دليل اينکه تسهيالت دادن بانک به فرد سرمايهگذار ،منوط به خريد سهام صندوق
سرمايهگذاري مشترکِ موجود در فهرست معرفي شده از سوي بانک ميباشد،کمتر از تسهيالت
اعتباري اعطايي مستقيم به خود صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک است .شکل زير ،نحوۀ
ورود بانکها به بازار سرمايه از طريق اعطاي تسهيالت خريد سهام به سرمايهگذاران ،جهت
خريد سهام و اوراق بهادار اسالمي صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک مورد تأييد بانک را نشان
ميدهد.
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نمودار  .4ورود بانکها به بازار سرمايه از طريق اعطاي تسهيالت خريد سهام به
کارگزاران جهت خريد سهام و اوراق بهادار اسالمي از صندوقهاي سرمايهگذاري
مشترک مورد تأييد بانک
 .4وجوه نقد
(از محل تسهيالت دريافتي از
بانکها)

 .1وجوه نقد
صندوق سرمايه

بازار سرمايه

گذاري

(بازار سهام)

سرمايه

مشترک(مورد

گذاران

تأييد بانک)

 .2سهام
و اوراق بهادار اسالمي

 .5سهام و اوراق
بهادار

صندوق به قيمت ارزش
 .3ارائة تسهيالت خريد
اعتباري سهام
()Buying on Margin

 .6بازپرداخت تسهيالت
در سررسيد

بانک ها

تأسيس و راهاندازي صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک وابسته به بانکها
به دنبال نگراني بانکها براي از دست دادن سپردههايشان به نفع صندوقهاي سرمايهگذاري
مشترک بازار سرمايه ،اين صندوقها در اواخر دهۀ  ،1980مورد توجه بانکهاي تجاري قرار
گرفتند (فبوزي و همکاران ،)247 :1389 ،زيرا سرمايهگذاران به دنبال بديلهاي جذابتري در
مقايسه با حسابهاي سنتي بانکها بودند و همچنين ميدانستند که صندوقهاي
سرمايهگذاري مشترک ،هزينههاي دسترسي به اطالعات و انعقاد قرارداد را کاهش ميدهند و از
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مديريت حرفهاي برخوردار ميباشند و ترکيب سهام آنها ،مستمراً با توجه به فرصتهاي
سودآور تعديل ميشود .از اينرو ،نگراني بانکها براي از دست دادن سپردههايشان به نفع
صندوقهاي مذکور ،بانکها را واداشت تا آنها هم صندوقهاي سرمايهگذاري خاصِ خود را داير
کنند (پيلبيم .)134 :1391 ،به اين صورت که بانکهاي تجاري در واکنش به فرار مقادير قابل
مالحظهاي از وجوه سپردههايشان به صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک ،حسابهاي
سرمايهگذارياي را تدارک ديدند که از هر نظر شبيه صندوقها بود .اين حسابها که
«صندوقهاي سرمايهگذاري دستهجمعي» و «صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک با برچسب
بانکها» هم ناميده ميشدند ،بيانگر تهاجم بانکها بر عرصۀ پُرسود فعاليت صندوقهاي
سرمايهگذاري مشترک بودند (فبوزي و همکاران.)247 :1389 ،
اين روش به اين صورت است که بانکها با راهاندازي سپردههايي تحت عنوان صندوقهاي
سرمايهگذاري مشترک ،در واقع نقش اين صندوق را در بازار سرمايه ايفا ميکند.
اين اقدامات توسط سازمانهاي ناظر بر بازار سرمايه پذيرفته شده است و رقم دالري
سرمايهگذاري (بانکها) در صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک تحت پوشش بانکها ،رشد قابل
مالحظهاي داشته است (همان.)248 :
در چارچوب اقتصاد اسالمي نيز بانکها ميتوانند با تأسيس اين حسابها و يا تأسيس
صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک وابسته به خود ،اقدام به فعاليت در بازار سرمايه نمايند و
ضمن ورود به بازار سرمايه ،به تأمين مالي خود از اين بازار نيز بپردازند.
در حالت اول اينکه ،بانکها ،براي سپردهگذاراني که قصد سرمايهگذاري در صندوقهاي
سرمايهگذاري مشترک را دارند ،اقدام به راهاندازي «حساب صندوق سرمايهگذاري مشترک»
نمايند و وجوه اين افراد را در صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک ،سرمايهگذاري نمايند.
در حالت دوم نيز ،بانکها اقدام به تأسيس «صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک وابسته به
خود» نمايند .در اين حالت ،بانکها اقدام به تأسيس صندوقهاي سرمايهگذارياي که به لحاظ
حقوقي به نظام بانکي وابسته ميباشند ،مينمايند .در اين ساختار ،منابع مالي اين صندوقها از
محل سپردههاي بلندمدت سپردهگذاران بانکي تأمين ميشود که مازاد بر نياز بانکها ميباشد.
در حقيقت ،بانکها مازاد سپردههاي بلندمدت افراد را به اين صندوقها هدايت ميکنند و
صندوقها به عنوان کارگزار ،به طور مستقيم و به وکالت از طرف سپردهگذاران بانکها اين
وجوه را براي بانکها ،صرف خريد اوراق بهادار موجود در بازار سرمايه ميکنند.
در اين حالت ،بانکها ميتوانند حسابي جداي از حسابهاي ديگر براي اين کار به
سپردهگذاران معرفي نمايند و وجوه متقاضياني که قصد خريد اوراق بهادار از بازار سرمايه را
دارند ،در اين حساب واريز نمايند و از طريق صندوقهاي سرمايهگذاري اقدام به اين کار نمايند.
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نمودار زير ،نحوۀ ورود بانکها به بازار سرمايه از طريق تأسيس صندوقهاي سرمايهگذاري
مشترک را نشان ميدهد.
نمودار  .5ورود بانکها به بازار سرمايه از طريق تأسيس و راهاندازي صندوقهاي
سرمايهگذاري مشترک توسط بانکها
 .3وجوه نقد

بازار سرمايه

صندوق سرمايه

(بازار سهام)

گذاري مشترک
 .4سهام
و اوراق بهادار
اسالمي

 .2تشکيل صندوق توسط بانک

و اعطاي وجوه سپرده هاي بلندمدت به صندوق
 .5سهام
و اوراق بهادار اسالمي

 .1وجوه نقد

بانک ها

سپردهگذاران
 .6سهام
و اوراق بهادار
اسالمي

مالحظه ميشود که بانکهاي تجاري ميتوانند به صورت مستقيم (روشهاي اول ،دوم،
سوم و پنجم(حالت دوم)) و غيرمستقيم (روشهاي چهارم و پنجم (حالت اول)) ،از طريق
صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک ،وارد بازار سرمايه شوند و به تأمين مالي و انجام معامله
سهام و اوراق بهادار اسالمي موجود در اين بازار ،بپردازند.

"فصلنامه اقتصاد و بانکداري اسالمي" شماره  – 3تابستان 1392

79

جمعبندي و نتيجهگيري
 .1صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک ،يکي از ابزارهاي نوين مالي هستند که به عنوان ابزاري
در بازار سرمايه شناخته ميشود که با وجوه سرمايهگذاران ،در سبد متنوعي از اوراق بهادار سرمايه-
گذاري کرده و در برابر وجوه اين سرمايهگذاران ،واحدهاي سرمايهگذاري خود را به آنان واگذار مي-
کنند .اين صندوقها از راه عرضه واحدهاي سرمايهگذاري خود به عامه مردم ،وجوه مورد نياز را
تأمين ميکنند و آنها را در ترکيب متنوعي از اوراق بهادار شامل سهام ،ابزارهاي کوتاهمدت پولي و
داراييهاي ديگر با توجه به هدف صندوق ،به طور حرفهاي سرمايهگذاري ميکنند.
 .2بانکهاي تجاري در اقتصاد سنتي ،با استفاده از اين صندوقها و همچنين افتتاح
حسابهايي تحت عنوان «صندوقهاي سرمايهگذاري دستهجمعي» و يا «صندوقهاي سرمايهگذاري
مشترک با برچسب بانکها» ،ضمن ورود به بازار سرمايه ،به تأمين مالي خود از بازار ميپردازند .اما با
توجه به اينکه اوراقي که در اين صندوقها مورد خريد و فروش قرار ميگيرد و يا حساب سپردهاي
که تحت اين عنوان در بانکها افتتاح ميشود ،مبتني بر قرض و مازاد (ربا) ميباشند ،در کشورهاي
اسالمي کاربرد ندارند و اين کشورها در صورتي ميتوانند از اين راههاي ارتباطي براي ورود بانکها به
بازار سرمايه و تجربه اين کشورها در اين زمينه ،استفاده کنند که جايگزينهايي مبتني بر شريعت
اسالمي براي آنها طراحي کرده و مورد استفاده قرار دهند و يا اين ابزار را به گونهاي بازسازي کنند
که بتوانند آن را در اقتصاد اسالمي ،مورد استفاده قرار دهند.
 .3بانکهاي تجاري در چارچوب اقتصاد اسالمي نيز با سرمايهگذاري وجوه مازاد خود از
طريق خريد مستقيم سهام و اوراق بهادار اسالمي از صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک ،فروش
مستقيم اوراق گواهي سپرده قابل معامله بلندمدت ،اوراق بهادار حاصل از تبديل تسهيالت به
اوراق و اوراق سهام بانکي به صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک (کارگزاري صندوقها براي
فروش و عرضۀ اوراق بانکها در بازار سرمايه) ،اعطاي تسهيالت خريد اعتباري سهام و اوراق
بهادار اسالمي به صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک ،اعطاي تسهيالت خريد سهام و اوراق
بهادار اسالمي به کارگزاران جهت خريد سهام و اوراق بهادار از صندوقهاي سرمايهگذاراي
مشترک مورد معرفي بانک و همچنين ،تأسيس و راهاندازي صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک
وابسته به خود در قالب راهاندازي «حساب صندوق سرمايهگذاري مشترک» و يا تأسيس
«صندوق سرمايهگذاري مشترک» ،ميتوانند به تأمين مالي خود از بازار سرمايه بپردازند.
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