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  چکیده

وظیفه تجهیز و تخصیص منابع مالی بر عهده بخش مالی قرار دارد، لذا توسعه در اقتصاد ه ک از آنجایی

بخش مالی هر اقتصاد . بخش مالی براي رشد اقتصادي و افزایش رفاه اجتماعی در هر جامعه اي ضروري می باشد

نیز در جهان از سه گروه بازار  بازار پولی متأثر از سیاست هاي پولی و بازار سرمایه. شامل بازار پول و سرمایه است

در ایران بازار سرمایه فقط محدود به بورس اوراق . اوراق قرضه، بازار دیون رهنی و بازار سهام تقسیم بندي می شود

ابزارهاي نوین قانونی همچون صندوق توسعه که الزم است جهت توسعه این بازار، از  هبهادار و اوراق مشارکت بود

توسعه بانک هاي سرمایه گذاري . استفاده نمود )بانک سرمایه گذاري(شرکت تأمین سرمایه هاي سرمایه گذاري و

به عنوان واسط بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه گذاران می تواند فعالیت هاي کاگزاري، معامله گري، بازار 

شابه را در جهت تجهیز و تخصیص و فعالیت هاي م یسبد گردانی، پذیره نویسی، تعهد پذیره نویس ،گردانی، مشاوره

را گسترش داده که این  44منابع مالی و رشد مالی شرکت هاي سرمایه گذار در بورس و نیز اجراي قانون اصل 

 وتحقیق حاضر به روش اسنادي به تحلیل  .فعالیت ها می تواند اثر گذاري مطلوبی بر رشد اقتصادي داشته باشد

یه گذاري در کشور جهت رونق بیشتر بازار سرمایه و به تبع آن چرخه بررسی ضرورت توسعه بانک هاي سرما

  .فعالیت هاي اقتصادي می پردازد

  

  :کلید واژه ها

»بانک سرمایه گذاري، بازار سرمایه ، رشد و توسعه اقتصادي ، ایران«
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  مقدمه.1

یی است که در آن اوراق قرضه، سهام و سایر نظام مالی یک کشور مجموعه اي از بنگاه ها، بازارها، قوانین و مقررات و تکنیک ها

شبکه بانکی، بورس اوراق بهادار، مؤسسات بیمه، شرکت هاي . اوراق بهادار معامله می شوند و بدین گونه در سراسر دنیا گسترش یافته اند

اقتصاد کشور را تشکیل می  اعتباري و نهاد هاي مشابه، در مجموع سازمان هایی هستند که بخش مالی –سرمایه گذاري، مؤسسات مالی 

تردیدي . بخش مالی به مجموعه اي از نهادها و سازمان هایی گفته می شود که عمدتاً به تجهیز منابع و تخصیص اعتبار می پردازند. دهند

اقتصاد به اندازه وجود ندارد که براي رشد فعالیت هاي اقتصادي نیازمند سرمایه گذاري هستیم و زمانی درآمد ملی افزایش می یابد که در 

افزایش سرمایه گذاري نیز به نوبه خود مستلزم تجهیز منابع مالی بیشتر است و این وظیفه بر عهده بخش . کافی سرمایه گذاري شده باشد

بتدا به در این مطالعه ا. [1]پیش نیاز هاي اصلی جهت رشد اقتصادي و افزایش رفاه اجتماعی استمالی است لذا توسعه بازارهاي سرمایه از 

از  بررسی مفهوم بازار سرمایه و بانک سرمایه گذاري و ساختار آن پرداخته و در ادامه چگونگی تأثیر این بانک ها در توسعه بازارهاي سرمایه

  .مورد بررسی قرار گرفته استاقتصادي و تحلیل آن بر چرخه فعالیت هاي طریق عرضه سهام 

  

بازار سرمایه.2

دارائی هاي فیزیکی نظیر ماشین آالت، تأسیسات، ساختمان، موجودي کاال و بعضاً ارزش فعلی سرمایه  به مفهوم " 1سرمایه"کلمه 

مولد سرمایه گذاري گفته شده است و در تعریف دیگري به دارایی هاي . گذاري انجام شده در نیروي انسانی و تکنولوژي به کار رفته است

به طور  .[2]سرمایه گویند که متعلق به صاحبان واحد هاي اقتصادي است ،ه ارائه شودنیز به وجوهی که در طرف بدهی ترازنام يحسابدا

در این بحث منظور از : اجتماعی و طبیعی –فرهنگی  –انسانی  –فیزیکی : در ادبیات اقتصادي سرمایه بر پنج شکل محقق می شود کلی 

در چگونگی شکل گیري و تحقق سرمایه فیزیکی نقش مستقیم و غیر  بدیهی است که سایر انواع سرمایه نیز. سرمایه، سرمایه فیزیکی است

، بازار نقش مهمی در تخصیص منابع اقتصادي به منظور است و در کنار آندر هر حال سرمایه از مهمترین منابع اقتصادي . مستقیم دارند

ا و خدمات است و در واقع بازارها کانال هایی هستند که بازار به مفهوم ساده محل داد و ستد کااله. تولید کاالها و خدمات را انجام می دهد

 در واقع بازار. را مالقات کنندخریداران و فروشندگان در آن می توانند براي رفع نیازهاي خود و مبادله کاالها و خدمات مورد نیاز یکدیگر 

  . مکانیسم هاي سامان یافته اي براي مبادله کاالها و خدمات هستند

 - 3بازار کاالها و خدمات   -2بازارهاي عوامل تولید   -1: اقتصادي بازارها به سه دسته عمده تقسیم می شوندت هاي در چرخه فعالی

  بازار مالی

حقوق و نیروي کار، سرمایه، زمین و مهارت هاي مدیریتی را به ازاي پرداخت ) خانوار(در بازار عوامل تولید، واحدهاي مصرف کننده 

در بازار کاالها و . هر بازاري نیز دو طرف عرضه و تقاضا دارد. در اختیار بازار کاالها و خدمات قرار می دهند) قیمت عوامل(دستمزد آن

در ازاء دریافت قیمت کاالها و خدمات در اختیار خانوار قرار می ) بنگاه(خدمات کاالها و خدمات تولید شده توسط واحدهاي تولیدکننده

بازارهاي مالی خود به دو دسته تقسیم می . د انواع منابع یا ابزارها یا دارائی هاي مالی در هر شکل آن استبازار مالی محل داد و ست. گیرد

  .بازار سرمایه -2بازار پول   -1: شوند

بازارهاي . بازار پول شامل اسکناس و مسکوکات، سپرده هاي دیداري، پس انداز کوتاه مدت و اوراق مشارکت کمتر از یکسال هستند

  . بازارهاي نوع اول را بانک ها و مؤسسات اعتباري تجاري تشکیل می دهند. محل دادو ستد منابع نوع اول می باشند پولی

له بازار سرمایه یا بازارهاي نوع دوم به بازارهایی گفته می شود که منابع مالی یا ابزارها و یا دارائی هاي مالی بلند مدت در آنجا معام 

بازار سرمایه تجهیز پس انداز هاي جامعه هدایت جریان مداوم و نسبت کم هزینه آنها به سوي سرمایه گذاران  مهمترین وسیله. می شوند

 -2بازار اوراق قرضه   -1در بسیاري از کشورهاي صنعتی جهان بازارهاي سرمایه معموالً به سه گروه تقسیم بندي می شوند . [3]واقعی است

. ه در ایران بازار سرمایه فقط محدود به بازار سهام می شودبازار سهام؛ ک -3بازار دیون رهنی  
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  .جایگاه بازارهاي مالی و به طور خاص بازار سرمایه را در چرخه فعالیت هاي اقتصادي نشان می دهد) 1(نمودار شماره 

  

 بانک سرمایه گذاري.3

بیل اوراق قرضه و سهام از طرف یک سازمان مالی که خرید یا تعهد خرید اوراق بهادار از ق: عبارت است از 1بانک سرمایه گذاري«

سرمایه گذاري یک نوع واسطه مالی بانک  .[4] این اوراق را دوباره به دسته هاي کوچک تقسیم کرده و به امید نفع به فروش می رساند

ئه مشورت در انتخاب سیاست هاي است که وظیفه اش دادن خدمات مشاوره اي براي شرکت ها درباره انتخاب ابزارهاي تأمین مالی و ارا

در . خدمات مشورتی بانک سرمایه گذاري باید ارزش سهام شرکت ناشر و هر شرکت دریافت کننده خدمات را حداکثر کند. مالی است

به  بانک سرمایه گذاري مؤسساتی هستند که به عنوان پذیره نویس یا نماینده شرکت ها و شهرداري ها اقدام: تعریف دیگري آمده است

این مؤسسات وظایف کارگزار یا معامله گر را انجام داده، خدمات مشاوره اي به ناشر ارائه می دهند و براي . انتشار اوراق بهادار می کنند

این مؤسسات به تسهیل ادغام و تصاحب شرکت ها، عرضه خصوصی اوراق بهادار و تجدید ساختار . اوراق بهادار ناشر بازارسازي می کنند

 .از این رو بر خالف بانک هاي تجاري این مؤسسات سپرده پذیر نیستند و به افراد وام و اعتبار پرداخت نمی کنند. ا کمک می کنندشرکت ه

و رقابت هاي جدي وجود دارد و توسعه تکنولوژي در رقابتی تر شدن و افزایش کارائی آنها  مبادلهالبته در بین واسطه هاي مالی در بازار 

  .[5]دارد تاثیر ویژه اي

به صورت غیر رسمی توسط تجار و کارشناسان مالی براي پذیره نویسی اوراق بهادار،  19بانک هاي سرمایه گذاري در اویل قرن 

فعالیت اولیه آنها ابتدا از جنوب اروپا به ویژه ایتالیا در قرون . واسطه گري مالی در معامالت و تجدید ساختار مالی شرکت ها شکل گرفت

سابقه بانک هاي سرمایه گذاري در انگلستان به حدود . ع شد و به طرف کشورهاي شمال اروپا مانند انگلستان و هلند ادامه یافتوسطی شرو

بعدها در تأمین مالی واردات و صادرات شرکت هاي . نقش اولیه این مؤسسات ابتدا تأمین مالی دولت ها بود. سال قبل برمی گردد200

نحوه تأمین مالی تجار توسط این مؤسسات این گونه بود که نام خود را روي برات نوشته و به طرف فروشنده کاال . کوچک تر نیز فعال شدند

بانک هاي سرمایه گذاري به شکل هاي شرکت هاي  تضامنی  1970در انگلستان تا دهه . این برات ها در بازار تنزیل می شدند. می دادند

این مؤسسات در صنعت متمرکز شد و لذا رشد صنعت در این دوره در انگلستان مدیون رشد بانک فعالیت 1920در دهه . فعالیت می کردند

 1929وقوع بحران . بانک هاي تجاري و بانک هاي سرمایه گذاري از یکدیگر تفکیک نشده بودند 1929تا سال  .هاي سرمایه گذاري بود
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بانک هاي تجاري نقش مهمی در انجام وظایف بانک هاي  1929-1933حران در آمریکا تا قبل از ب. ورشکستگی بانک ها را به دنبال داشت

اما بعد از وقوع بحران که ابتدا در آمریکا رخ داد سوء استفاده هاي ناشی از تبانی بین بانکداري سرمایه گذاري و  .[6]سرمایه گذاري داشتند

را براي  1استیگل -قانون بانکداري گالس 1933ره آمریکا در سال مشتریانی که از موقعیت مالی نامناسبی برخوردار بودند باعث شد کنگ

با این قانون، از انجام فعالیت هایی . محدود کردن فعالیت بانک هاي تجاري در انجام وظایف بانک هاي سرمایه گذاري تدوین و تصویب کند

و نیز برقراري ارتباط با ) اوراق قرضه هاي دولتی و شهرداري ها به جز(مانند پذیره نویسی اوراق بهادار، انجام معامالت در بازار اوراق بهادار

این قانون عمالً . طبق قانون این دو بانک حق مداخله در وظایف یکدیگر را نداشتند. مؤسسات اوراق بهادار براي بانک هاي تجاري ممنوع شد

اما بعداً . ود آوري بانک هاي تجاري آمریکا اثر منفی داشتدر نتیجه بر کارایی و س. نهاد هاي بازار پول و بازار سرمایه را تفکیک کرد

به تداخل وظایف بانک هاي تجاري و بانک  1929-1933متخصصان پولی و مالی متوجه شدند که عامل ورشکستگی بانک ها در بحران 

هاي تجاري بزرگ اجازه داده شد تا با به بانک  1950از این رو با وضع قوانین جدیدي از اوخر دهه . هاي سرمایه گذاري مربوط نبوده است

همچنین به بانک هاي سرمایه گذاري . تأسیس مؤسسات وابسته به خودوظایف بانکداري سرمایه گذاري را در چارچوب محدودي انجام دهند

به طور کلی مقررات  2با تصویب قانون گرام لیچ بیلی 1999در سال  .نیز اجازه فعالیت محدود در قلمرو وظایف بانک هاي تجاري داده شد

مالی مجاز به عقد قرارداد تعهد خرید و فروش اوراق بهادار  3طبق این قانون جدید شرکت هاي هلدینگ. استیگل لغو شد –قانون گالس 

از تبعات اجراي این قانون، توسعه صنعت خدمات مالی به دنبال ادغام هاي بزرگ بین بانک ها و مؤسسات بیمه و شرکت هاي . شدند

به طوري که این مجتمع هاي مالی می توانند در معامالت . بدین ترتیب هلدینگ هاي مالی و بانکی به وجود آمدند .[7] ایه گذاري بودسرم

همچنین هلدینگ هاي مالی می توانند در فعالیت . اوراق بهادار، عملیات بانکداري، بیمه گري و هر فعالیت مالی، پولی و بانکی درگیر شوند

درصد درآمد هاي حاصل از فعالیت هاي مالی  5نبه مالی ندارد به شرط آنکه درآمد حاصل از فعالیت هاي غیر مالی بیش از هایی که ج

سال دیگر آن فعالیت را ادامه دهد، به شرط  15اگر هلدینگ مالی قبالً فعالیت تجاري غیر مالی داشت می تواند تا . نشود مشارکت کنند

البته بازار هاي اوراق بهادار موجود جهان . [8]ي مالی حاصل شودمد تلفیقی هلدینگ مالی از طریق فعالیت هادرصد از درآ 85آنکه حداقل 

اوراق بدهی معمولی، اوراق بدهی قابل تبدیل، بدهی با رتبه سرمایه گذاري، بدهی رهنی،اوراق . در رتبه بندي هاي مختلفی جاي می گیرند

    .[9]وراق شهرداري ها و وام سندیکاها از جمله انواع بازارهاي اوراق بهادار هستندا (IPO)وثیقه دار، عرضه عمومی اولیه

  

  بانک هاي سرمایه گذاري در ایران.4

در ایران قبل از انقالب اسالمی تعدادي بانک توسعه اي در کنار بانک هاي تجاري و برخی از وظایف بانک هاي سرمایه گذاري را 

، شرکت 1352، بانک توسعه و سرمایه گذاري ایران تأسیس 1338عه صنعتی و معدنی ایران تأسیس مانند بانک توس. انجام می دادند

اما بعد از پیروزي انقالب اسالمی و ملی شدن بانک ها . 1354و شرکت سرمایه گذاري ملی ایران تأسیس  1353خدمات مالی ایران تأسیس 

همچنین حاکمیت اقتصاد دولتی و تأمین منابع پروژه ها از  .[10]ات متوقف شدأمین سرمایه این مؤسسو صنایع رکود بازار سهام فعالیت ت

قانون  44اما بعد از ابالغ سیاست هاي اجرایی اصل . اعتبارات دولتی انگیزه سرمایه گذاري در سهام را در بخش خصوصی تضعیف کرد

  .اي تسهیل در واگذاري سهام دولتی احساس گردیداساسی توسط مقام معظم رهبري ضرورت فعالیت مجدد شرکت هاي تأمین سرمایه بر

مجلس شوراي اسالمی، شرکت تأمین سرمایه شرکتی است که  1/9/1384قانون بازار اوراق بهادار مصوب ) 1(ماده » 18«طبق بند 

ي، معامله گري، بازارگردانی، به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه گذاران فعالیت می کند و می تواند فعالیت هاي کارگزار

بنابراین طبق قانون . [11]مشاوره، سبد گردانی، پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و فعالیت هاي مشابه را با اخذ مجوز از سازمان انجام دهد

و در 4»بانک هاي سرمایه گذاري« در آمریکا به. بازار اوراق بهادار این واسطه مالی در بازار سرمایه ایران به شرکت تأمین سرمایه معروف است

در آمریکا به این دلیل بانک سرمایه . معروف هستند 1»مؤسسه ناشر«یا  6»بنگاه انتشار اوراق بهادار«، 5»مؤسسه پذیره نویسی«انگلستان به 

                                                          
1 Glass-Steagal Act
2 Gramm-leach-biliey act
3 - Holding
4 Investment Banks
5 Merchant Bank
6 House of Issue
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به سمت پروه هاي  گذاري گویند که از یک طرف کار تأمین مالی شرکت ها را انجام می دهد و از طرف دیگر به هدایت سرمایه گذاري

در ایران براي جلوگیري از اشتباه در نام و وظایف این مؤسسات با بانک ها از عبارت بانک سرمایه گذاري در . [12].شرکت ها اقدام می کند

یک بانک را  زیرا اوالً عبارت بانک سرمایه گذاري یک اصطالح بی مسمایی است و اصالً بانک سرمایه گذاري نقش. قانون استفاده نشده است

ثانیاً کار اصلی و اولیه . یعنی کار آنها مانند بانک ها جذب انواع سپرده ها و پرداخت انواع وام ها و تسهیالت اعتباري نیست. عهده دار نیست

   . دبانک سرمایه گذاري یک فعالیت مالی غیر بانکی انجام می ده. نیز نیست2»شرکت سرمایه گذاري«آنها سرمایه گذاري مانند یک 

قانون بازار اوراق بهادار صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت شرکت هاي تأمین سرمایه از جمله وظایف ) 4(ماده » 5«در ایران طبق بند

طبق این قانون در . در این قانون شرکت تأمین سرمایه تعریف و وظایف کلی آن بیان شده است. شوراي عالی بورس و اوراق بهادار است

بدین ترتیب سابقه فعالیت بانک هاي  3.مجوز فعالیت براي دو شرکت تأمین سرمایه یکی به نام امین و دیگري نوین صادر شد 1386شهریور 

  . آغاز می شود 1386سال  اواسطاز  ،سرمایه گذاري در ایران بعد از انقالب

  

  وظایف شرکت هاي تأمین سرمایه.5

یکی، کمک به شرکت ها براي : و هدف عمده و مهم را پی گیري می کنندد) 4یا بانک هاي سرمایه گذاري(مؤسسات تأمین سرمایه

  .و دیگري مشاوره به آنها در ادغام ها، تملیک ها و تصمیمات مالی استراتژیک است) وام و تسهیالت، سهام(افزایش سرمایه شان

باً براي کسب و کاري نامیده می شود بلکه این اصطالح غال ؛مؤسسه تأمین سرمایه نه یک بانک است و نه یک شرکت سرمایه گذاري

براي افزایش سرمایه شرکت ها و یا تأمین نقدینگی آنها، مؤسسات تأمین سرمایه با فروش . سرمایه شرکت ها را افزایش دهدمی تواند که 

رایند تعیین اینکه کدام مؤسسات تأمین سرمایه به یک شرکت کمک می کنند تا از طریق ف. سهام یا اوراق قرضه این مهم را انجام می دهند

سرمایه از طرق مختلف  .[13]شته باشد آن منابع را هدایت کنندمنبع سرمایه می تواند در آن زمان خاص جذابیت بیشتري براي شرکت دا

مؤسسات . تقسیم شود "افزایش سرمایه"و  "اخذ وام"اما می تواند به طور معمول به دو دسته  ،و با ساختارهاي گوناگون به دست می آید

تأمین سرمایه در شناخت و درك انواع مختلف تأمین سرمایه از طریق اخذ وام بسیار هوشیار هستند و در تعیین نرخ بهره و شرایط 

  . بازپرداخت نیز خبره هستند

وصی در افزایش سرمایه از طریق سهام نیز شرکت ها می توانند از طریق عرضه به عموم مردم و یا متوسل شدن به بخش هاي خص

در . بسیاري از مؤسسات تأمین سرمایه بزرگ، به عنوان یک واسطه بین منتشر کننده اوراق و جامعه سرمایه گذار عمل می کنند. اقدام کنند

تشار سهام و از طرف دیگر پیدا کردن سرمایه گذار بر عهده ناینجا، مؤسسه تأمین سرمایه یک نقش کلیدي در کمک کردن به شرکت براي ا

  . دارند

در ایران مطابق مفاد قانون بازار اوراق بهادار می تواند هم در بازار اولیه و هم در ) گذاري بانکداري سرمایه( شرکت تأمین سرمایه

  :که به طور خالصه می توان وظایف آن را به شرح زیر بیان کرد 5بازار ثانویه وظایفی را ایفا کند

                                                                                                                                                                                                      
1 Issuing House
2- Investment Firm

3
.www.aminib.comو  www.novinib.com:جهت مطالعه بیشتر مراجعه کنید به سایت هاي 

4
  .یق و تبیین کند، سازمان هاي مالی که به این کار اشتغال دارند مجاز نیستند مانند بانک هاي تجاري سپرده بپذیرندممکن است گاهی وظایف مؤسسه را به اشتباه تلف Bankingاستعمال واژه  
5

بازاري است که اوراق : بازار ثانویه. قرار می گیرد ار ناشربازاري است که اولین عرضه و پذیره نویسی اوراق بهادار جدیداالنتشار در آن انجام می شود و منابع حاصل از عرضه اوراق بهادار در اختی: بازار اولیه - 

.)مجلس شوراي اسالمی 1/9/1384قانون بازار اوراق بهادار مصوب ) 1(ماده 10و  9بند هاي .(بهادار پس از عرضه اولیه در آن مورد داد و ستد قرار می گیرد
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  مالحظات  وظایف  نوع بازار  ردیف

  بازار اولیه  1

  پذیره نویسی

  تعهد پذیره نویسی

  بازاریابی و فروش اوراق بهادار

-  

-  

-  

  بازار ثانویه  2

  بورس اوراق بهادار

  خارج از بورس

  بورس و خارج از بورس

  با زیرسازي متعهد - کارگزاري

  با زیرسازي óمعامله گري 

  مشاوره و سرمایه گذاري óبازارگردانی  óسبدگردانی 

  سایر خدمات  3

  مشاوره مالی

  مدیریت اجرائی

  ادغام و تملک

  جهت خرید و فروش اوراق بهادار

  تشکیل پرونده و سند ثبت نزد سازمان

  پروژه هاي سرمایه گذاري کارآفرینان جدید -ادغام شرکت هاي ناکارآمد

  

یگر ایجاد شده اند و براي رسیدن بازارهاي مالی در حقیقت براي ایجاد یک جریان آرام، منظم و کاراي منابع نقدي از یک مؤسسه د 

  :به این هدف سه خدمت مهم براي اقتصاد ایجاد می کنند

  .ایجاد و توزیع ابزار مالکیت و بدهی-1

.پیشرفت حرکت نقدینگی در جهت توزیع ابزار مالکیت و بدهی-2

.ایجاد نهاد هاي الزم جهت اطمینان از کارایی مبادالت اوراق بهادار-3

زه خدمات پذیره نویسی، بازارهاي ثانویه و تسهیالت در مبادالت و شفاف سازي بر می گردد که بانک این سه عملکرد به سه حو

  .هاي سرمایه گذاري نقش ویژه اي در تحقق آن دارد

  

  سرمایه گذاري - جریان پس انداز بانک سرمایه گذاري و .6

 وراقاآیند ،  هایی که درصدد تامین مالی بر می کتشر. ه لحاظ اقتصادي از وظایف مهم بازارهاي مالی تسهیل تشکیل سرمایه استب

بازار دست اول . نمایند خود را در ازاي پولی که واسطه هاي مالی یا خود پس انداز کنندگان می پردازند مبادله می) هاي مالی دارایی( بهادار 

ها براي اولین بار در این  راق منتشر شده شرکتسهام و او -2. بازاري که در آن تشکیل سرمایه صورت می گیرد - 1: دو ویژگی عمده دارد

نقش خود را در تجهیز و نقش به دنبال آن بانک هاي سرمایه گذاري به عنوان یکی از نهاد هاي مهم بازار سرماه  .گردد بازار عرضه می

دگان به سمت واحدهاي نیازمند به سه انتقال سرمایه از پس انداز کننالبته به طور کلی . براي سرمایه گذاران ایفا می کند تشکیل سرمایه

  : گیرد طریق صورت می

بهادارش را مستقیماً به پس انداز کنندگان   یرد که شرکت اوراقگبهادار زمانی صورت می   انتقال مستقیم پول و اوراق :حالت اول

از اقوام و آشنایان تامین مالی نموده  ،عموالً موسسدر این حالت م. بهادار ازهیچ نوع واسطه اي عبور نماید  بدون اینکه وجوه و اوراق ؛بفروشد

گذاري هاي کوچک کاربردي است و در برابر نیاز به حجم باالي  این روش براي سرمایه. دهد بهادار ارائه می  و در ازاي این همکاري، اوراق

  . شد گذاران خواهد گذاري متوجه سرمایه در این حالت ریسک سرمایه. باشد سرمایه نا کارآمد می

 در این حالت بانک سرمایه گذاري اوراق .استاز طریق بانک هاي سرمایه گذاری) نیمه مستقیم( انتقال غیر مستقیم  :ومحالت د

صندوق  هاي دیگر، گذاران نهایی که ممکن است اشخاص حقیقی، شرکت بهادار را از شرکت منتشر کننده آن می خرد و سپس به سرمایه 

در این حالت به دلیل بررسی اوراق توسط بانک سرمایه گذاري  .باشند، می فروشد... هاي بازنشستگی و  ندوقص و 1هاي سرمایه گذاري

                                                          
1
قانون توسعه ابزارها و نهادهاي  1بند هـ از ماده ( [14].گواهی سرمایه گذاري را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه گذاري می کند تشارنصنوق سرمایه گذاري نهادي مالی است که از منابع مالی حاصل از ا 

[15]جهت مطالعه بیشتر در مورد صندوق هاي سرمایه گذاري مراجعه کنید به  )مجلس شوراي اسالمی 25/9/88مالی جدید، مصوب 
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بهادار شرکت را از   گذاران است که اوراق گذاري متوجه خود سرمایه باشد ولی ریسک سرمایه گذاران بیشتر می اعتماد و اطمینان سرمایه

  . ایندنم طریق بانک سرمایه گذاري خریداري می

در این حالت واسطه هاي مالی وجوه را از پس انداز کنندگان  .است انتقال غیر مستقیم منابع از طریق واسطه هاي مالی :حالت سوم

هاي دیگر  نمایند، و از وجوه به دست آمده در جاي دیگري و به شکل بهادار خود را به آنان اعطا می  دریافت نموده و در قبال آن اوراق

. نمایند میاستفاده 

چگونگی تسریع جریان پس انداز به سرمایه در در اینجا به تبیین نقش بانک هاي سرمایه گذاري یا شرکت هاي تامین سرمایه 

  :گذاري می پردازیم

واگذاري فعالیت هاي اقتصادي مربوط به بر اساس شرح وظایف و خدمات خود، در  بانک هاي سرمایه گذاري  :خصوصی سازي

این امر به دلیل . باشد صورت گسترده اي در کشورهاي جهان درحال انجام میه فرآیند خصوصی سازي ب. اثیر گذارندت بخش خصوصی

آنچه در این قسمت مورد توجه . احساس دولتمردان به ضرورت واگذاري فعالیت هاي اقتصادي و موسسات دولتی به بخش خصوصی است

در تسهیل اجراي این سیاست  بررسی نقش بازارهاي مالی و بانک هاي سرمایه گذاري هاي اجراي سیاست واگذاري و قرار می گیرد روش

گذاران بخش خصوصی صورت  هاي دولتی به سرمایه هاي اقتصادي به بخش خصوصی به صورت فروش سهام شرکت واگذاري فعالیت. است

ضروریات اولیه واگذاري، وجود یک بازار مالی مناسب و فعال  بنابراین یکی از. خرید و فروش سهام نیاز به بازار مالی مناسب دارد .می گیرد

یعنی با فراهم بودن سایر شرایط هر اندازه بازار مالی سازمان یافته تر، وسیع تر و داراي موسسات مالی قوي تري باشد، متناسب با . باشد می

ر مالی و عدم وجود نهادهاي مالی مناسب ، جریان گردد و به عکس در صورت عدم انسجام وکارآیی بازا آن جریان واگذاري تسهیل می

 متداول. هاي مناسب جهت واگذاري نیزعامل تاثیر گذار دیگر بر جریان واگذاري است انتخاب روش. واگذاري به مراتب کند تر خواهد شد

در این روش از خدمات  ".عرضه سهام واحد مشمول واگذاري به عموم مردم است "ترین روش مورد استفاده در کشورهاي مختلف دنیا 

  . شود استفاده می بانک هاي سرمایه گذاري

از جمله این اقدامات . گردد ارائه خدمات فنی ومالی از سوي موسسات تامین سرمایه موجب سهولت در واگذاري می :خدمات مالی

بدین جهت بانک هاي سرمایه گذاري با . دگرد تعیین قیمت سهام شرکت هایی است که براي اولین بار سهام آنها به عموم مردم عرضه می

هاي پیشرفته اطالعاتی و داده پردازي ، قادر به تجزیه و تحلیل ابعاد و عوامل موثر بر ارزش  استفاده از پرسنل مالی مجرب و قوي و سیستم

لوب و توسط موسسات گذاري به نحو مط چنانچه قیمت. باشند ها و در نهایت تعیین قیمت نزدیک به ارزش واقعی شرکت می شرکت

بانک هاي سرمایه گذاري با ارائه خدماتی چون بازارسازي و کارگزاري . گذاران خواهد شد مستقلی صورت پذیرد سبب جلب اعتماد سرمایه

  . گردند موجب رونق بازار ثانویه می

می توانند به عنوان دالل و کارگزارکمک به خریداران و فروشندگان اوراق بهادار به بانک هاي سرمایه گذاري با  :دالل کارگزاري

 بانک هاي سرمایه گذاري در بازار ثانویه به عنوان کارگزار در بورس اوراق. تسریع جریان تبدیل پس انداز به سرمایه گذاري کمک کنند

کنند و به عنوان یک معامله  در نقش کارگزار حق کمیسیون دریافت می. نمایند بهادار و در بازار خارج از بورس به عنوان معامله گر عمل می 

انجام . کنند در بازرهاي خارج از بورس این موسسات نقش بازار گردان را بازي می. گردند  گر از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش منتفع می

فزایش نقدینگی این هاي پذیرفته نشده در بورس موجب ا ویژه در مورد سهام شرکته ب وظیفه بازارسازي از طرف بانک هاي سرمایه گذاري

  . شود بازارها می

افزایش دادن نقدینگی و کارآیی اطالعات ناشی از تخصص  برتري بانک هاي سرمایه گذاري در: افزایش کارایی اطالعات بازار مالی

 نویسی شرکت در مورد پذیره. ها وتوانایی در جمع آوري و پردازش سریع اطالعات است ومهارت کافی آنها در زمینه مسائل مالی شرکت

بانک هاي . آید هاي بزرگ تحقیقات وسیعی در مورد مدیریت، امورحقوقی، مالی و حسابداري ، فنی و مهندسی و دیگر جوانب به عمل می

اطالعات وسیعی را که به دنبال انجام تحقیقات گسترده درمورد قسمت هاي مختلف بویژه در مورد بخش مالی شرکت  سرمایه گذاري

این اقدام یکی از  .نمایند گذاران عرضه می را در قالب کتابچه هایی تنظیم و آن را به مراجع رسمی و نیز به عموم سرمایه آورند بدست می
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دهد که در نهایت سبب افشاي اطالعات جامع و صحیح در مورد شرکت گردیده،  را تشکیل می وظایف اصلی بانک هاي سرمایه گذاري

  . بهادار شرکت را فراهم می آورد گذاران نسبت به معامله روي اوراق هموجبات تصمیم گیري آگاهانه سرمای

ه خصوص در حوزه فعالیت هاي خرد بوده اند، به بانک هاي سرمایه گذاري از زمان ایجادشان تا به امروزشاهد تحوالت متعددي ب

 طور کلی خدمات بانک هاي سرمایه گذاريه ب. ها و خدمات توسط موسسات مذکور هستیم طوریکه امروزه شامل دامنه وسیعی از فعالیت

  :کرد بیانمی توان  صورت ذیله را ب که در توسعه فعالیت هاي اقتصادي در ایران می توانند تاثیر گذار باشند

  . بهادار جدید  پذیره نویسی و توزیع اوراق -

   .گذاران نهادي ارائه خدمات کارگزاري به عموم و سرمایه -

  . بهادار و خدمات خرید و ادغام  خصوص در زمینه صدور اوراقه لی به مشتریان شرکت، بهاي ما ارائه مشورت -

  . گذاران و مشتریان شرکت انجام تحقیقات مالی براي سرمایه -

  . بهادارخصوصی  بازار سازي در حوزه اوراق -

   .ارائه خدمات مدیریت دارائی ها -

  . خودانجام معامالت اختصاصی براي مشتریان به حساب  -

  .گذاري مخاطره پذیر سرمایه مشاوره در چگونگی -

  . تامین بدهی هاي کوتاه مدت جهت تضمین بدهی هاي بلند مدت براي خرید و ادغام و تامین مالی جدید -

   .خرید و فروش در بازارهاي خارجی و تامین آن -

   .خدمات بانکداري خصوصیبرخی ارائه  -

   .در چارچوب قوانین بازار سرمایه زار مدیریت ریسکسازماندهی سوآپ ها و سایر ابو  -

  

  خالصه و جمع بندي.7

در چرخه فعالیت هاي اقتصادي هر کشوري سه نوع بازار و جود دارد و وظیفه جریان درآمدي و پولی اقتصاد آن کشور را بر عهده 

هر یک از این بازار ها همچون چرخ دنده هاي ماشین اقتصاد .  الیاین بازار عبارتند از بازار عوامل تولید، بازار کاالها و خدمات و بازار م. دارد

بازار مالی خود دو بخش بازار پول و سرمایه را . ناکارآمدي هریک از آنها جریان و حرکت دیگري را نیز تحت الشعاع قرار می دهدهستد که 

ی یک کشور مجموعه اي از بنگاه ها، بازارها، قوانین و نظام مال. این بازار در چارچوب نظام مالی کشور فعالیت می کند. شامل می شود

مقررات و تکنیک هایی است که در آن اوراق قرضه، سهام و سایر اوراق بهادار معامله می شوند و بدین گونه در سراسر دنیا گسترش یافته 

اعتباري و نهاد هاي مشابه، در مجموع  –ی شبکه بانکی، بورس اوراق بهادار، مؤسسات بیمه، شرکت هاي سرمایه گذاري، مؤسسات مال. اند

بخش مالی به مجموعه اي از نهادها و سازمان هایی گفته می شود . سازمان هایی هستند که بخش مالی اقتصاد کشور را تشکیل می دهند

ي نیازمند سرمایه گذاري تردیدي وجود ندارد که براي رشد فعالیت هاي اقتصاد. که عمدتاً به تجهیز منابع و تخصیص اعتبار می پردازند

افزایش سرمایه گذاري نیز به نوبه خود . هستیم و زمانی درآمد ملی افزایش می یابد که در اقتصاد به اندازه کافی سرمایه گذاري شده باشد

ي اصلی جهت رشد مستلزم تجهیز منابع مالی بیشتر است و این وظیفه بر عهده بخش مالی است لذا توسعه بازارهاي سرمایه از پیش نیاز ها

بانک سرمایه گذاري یکی از نهاد هاي آن یعنی در این مطالعه ابتدا به بررسی مفهوم بازار سرمایه و . اقتصادي و افزایش رفاه اجتماعی است

ی تأثیر این چگونگضمن تعریف و ارائه تاریخچه اي مختصر از آن در جان و ایران، و ساختار آن پرداخته و در ادامه یا شرکت تامین سرمایه 

در ادامه  .بانک ها در توسعه بازارهاي سرمایه از طریق عرضه سهام و تحلیل آن بر چرخه فعالیت هاي اقتصادي مورد بررسی قرار گرفته است

دهد نتایج حاصل از این مطالعه نشان می . پرداخته شدبا ارائه جایگاه شرکت هاي تامین سرمایه به شرح وظایف و خدمات این نوع بانکها 

توسعه بانک هاي سرمایه گذاري یا شرکت هاي تأمین سرمایه در ایران می تواند از طریق موارد ذیل در جهت اهداف خرد و کالن که 

  :از جمله تأثیرات اقتصادي توسعه این شرکت ها را می توان به شرح ذیل خالصه نمود ؛ کهفعالیت هاي اقتصادي نقش ایفا کند
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٩

قانون اساسی از طریق قیمت گذاري، پذیره نویسی و فروش  44و اجراي سیاست هاي اصل  تسریع در روند خصوصی سازي-1

  .سهام شرکت هاي دولتی

کمک به ادغام شرکت هاي سهامی خاص و تبدیل آنها به سهامی عام در جهت افزایش بازده نسبت به مقیاس شرکت هاي -2

.مذکور

ول به بازار سرمایه و تأثیرگذاري در جلوگیري از افزایش قیمت ها و کنترل تقاضاي نقدینگی پول و حرکت نقدینگی از بازار پ-3

تورم

توسعه فعالیت هاي اشتغال زایی بخش خدمات مالی در کشور-4

.توسعه و توزیع نهاد هاي مالی در بازار سرمایه ایران-5

.ایجاد ارتباط با صندوق هاي سرمایه گذاري به عنوان ابزاري نوین در بازارهاي مالی- 6
به شرکت هاي بزرگ بازار سرمایه جهت تخصیص بهینه تر منابع مالیمشاوره -7

.کاهش انگیزه فعالیت هاي سفته بازي در بازار پول-8

  .ایجاد رقابت و همکاري در بازار سرمایه و پویایی این بازار-9
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