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یادداشت حامی مالی

اقتصاد ایران بانک پایه است، یعنی تأمین مالی بیشتر بنگاه های اقتصادی در آن 
از طریق بانک ها صورت می گیرد. این وضعیت دو مخاطرۀ بزرگ به دنبال دارد. 
نخست اینکه وضعیت نظام بانکی در شرایطی نامساعد قرار دارد و این امر تأمین 
مالِی تولید به طور عام را دشوار می کند. بنگاه های کوچک و متوسط که بار اصلی 
اشتغال را بر دوش دارند و همچنین بنگاه های مرتبط با کسب وکارهای جدید نیز 
به طور خاص با دشواری هایی دوچندان در تأمین مالی مواجه اند، چراکه ضوابط نظام 
بانکی برای تأمیِن مالْی بیشتر برای بنگاه های بزرگ صنعتی مناسب است. این در 
حالی است که کسب وکارهای جدید با شرایط اقتصاد ایران سازگارترند، زیرا سرمایۀ 
مالی و فیزیکی کم و سرمایۀ انسانی زیاد طلب می کنند و اتفاقًا مزیت نسبی ایران 
در سرمایۀ انسانِی باکیفیت اما ارزان است. در نتیجه، اگر اقتصاد ایران بخواهد در 
آینده از محل اقتصاد دانش بنیان رشد و پویایی پیدا کند، چاره ای ندارد جز اینکه 

برای تأمین مالی این قبیل فعالیت ها به سوی بازار سرمایه حرکت کند. 
بازار سرمایۀ ایران اگرچه سابقۀ تأسیس طوالنی دارد، اما دوران فعالیت جدی 
کرد هنوز سال ها مجال رشد و  آن به زحمت به دو دهه می رسد و می توان ادعا 
گسترش دارد. بازار سرمایه بازاری است که مفاهیم و ابزارهای آن به اندازۀ بازار 
پول برای تودۀ مردم شناخته شده نیست و همین امر مانعی در راه گسترش آن 
است. جامعۀ ایران مشتاق آن است که از فرصت های سرمایه گذاری ریسکی در 
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بازار سرمایه استفاده کند؛ اما در عین حال، نسبت به پیچیدگی های این بازار س
بتوانند مفاهیم  انتشار کتاب هایی که  به همین دلیل،  ابزارهایش واهمه دارد.  و 
بر  کاربردی و در همان زمان منطبق  به شکل درست و  را  بازار سرمایه  اصلی 
استانداردهای روزآمد عرضه کنند فرصتی مغتنم برای جامعۀ ایران به شمار می آید. 
»شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار« خرسند است در راستای انجام مسئولیت 
اجتماعی خود با حمایت از چاپ و نشر کتاب سهام سرمایه به سهم خود گامی 
در راه ترویج مفاهیم بازار سرمایه برداشته است. امید است این گونه اقدامات به 
توسعۀ بازار مالی در ایران یاری رسانند و کشور عزیزمان از ثمرات آن برای توسعۀ 

اقتصادی بهره مند شود.

شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار

شش
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1 ماممررمی منام

مقدمۀ مترجمان

تحلیلگر  آزمون  آمادگی  کتاب های  از مجموعه  یکی  سهام سرمایه  کتاب 
خبرۀ مالی است. کسانی که می خواهند به صنعت مالی وارد شوند دو راه 
در پیش دارند؛ یکی اینکه در دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد رشتۀ مالی 
یا ریاضیات مالی( را دنبال کنند. امروزه رشتۀ مالی  )یا مهندسی مالی 
به ریاضیات محض تنه می زند. به همین دلیل،  به شدت ریاضی شده و 
این  باشند می توانند  برخوردار  ریاضی خوبی  از پشتوانۀ  که  کسانی  تنها 
مسیر را سپری کنند. معمواًل فارغ التحصیالن این رشته به دلیل توانایی 
محاسباتی به عنوان محاسب یا کوانت در واحدهای داخلی نهادهای مالی 
مشغول به کار می شوند و با استفاده از شیوه ها و مدل های پیچیدۀ ریاضی 
را  قیمت گذاری  اشتباهات  می زنند،  حدس  را  قیمت ها  روند  آماری  و 
تشخیص می دهند و فرصت های کسب سود را شناسایی می کنند. روشن 
پیش گرفتن این راه برای عموم مردم ممکن نیست، زیرا آنان  است در 
چنین توانایی هایی در ریاضیات ندارند. راه دیگر برای ورود به بازار مالی 
دادن آزمون های تحلیلگر خبرۀ مالی است. این آزمون ها شبیه آزمون های 
تافل اند و به صورت متمرکز برنامه ریزی و اجرا می شوند. هدف از برگزاری 
این آزمون ها شناسایی و تأیید کسانی است که از حداقل های الزم برای 

مقدمۀ مترجمان
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کید بر مهارت ریاضی س فعالیت در بازار مالی جهانی برخوردارند. در اینجا، تأ
و محاسباتی نیست، بلکه هدف نخست حصول اطمینان از آشنایی کامل 
با بازار مالی و ابزارهای آن و همچنین داشتن بینش مالی است. افرادی که 
واجد چنین توانمندی هایی باشند به عنوان تحلیلگر و معامله گر در بازارهای 

پیچیده و به شدت رقابتی مالی فعالیت می کنند.
مؤسسۀ  توسط  کتاب هایی  باشد،  استاندارد  مذکور  آزمون  اینکه  برای 
برگزارکننده منتشر می شود تا داوطلبان آنها را مبنای مطالعه و آمادگی قرار 
دهند. امتیاز این کتاب ها در مقایسه با کتاب های درسی متعارف در این است 
که عمومًا توسط فعاالن بازار مالی نوشته شده و به همین دلیل، با کتاب های 
دانشگاهی و درسی که توسط اساتید دانشگاهی نوشته شده اند متفاوت اند. 
کتاب های درسی و دانشگاهی معمواًل نظری، ولی کتاب های آمادگی آزمون 
کاربردی اند. برای فعال بازار مالْی مبانی نظری از حدی بیشتر اهمیت ندارد 
و در عوض، کاربردهای نظریه ها در انجام معامله و کسب سود مهم تلقی 
می شود. به همین دلیل، در این کتاب ها تا جای ممکن از ریاضی و فرمول های 
پیچیده پرهیز و از آنها تنها در حد گریزناپذیر استفاده می شود. این ویژگی 

منحصربه فرد انگیزۀ مترجمان برای ترجمۀ کتاب حاضر بود. 
شاید ده ها کتاب به زبان فارسی با موضوع بازار بورس و سهام موجود 
باشد، ولی تا جایی که مترجمان اطالع دارند هیچ کتابی به اندازۀ کتاب 
حاضر مطالبی کاربردی و در عین حال عمیق و روزآمد به فارسی زبانان 
عرضه نمی کند. به باور مترجمان، برخی مطالب کتاب حتی برای کسانی 
بازار مالی فعال اند نیز مفید خواهد بود. نیمۀ نخست کتاب  که سال ها در 
تصویری بسیار منسجم از دنیای مالی در ذهن خوانندگان ایجاد می کند، 
تصویری فوق العاده ارزشمند. جوانان زیادی هستند که تمایل دارند در بازار 
مالی فعالیت کنند و پیوسته جویای راه ورود به دنیای مالی اند و می خواهند 
از انبوه تعابیر و مفاهیم موجود در این عرصه اطالع یابند. به نظر مترجمان، 
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ترجمۀ کتاب سهام سرمایه اقدامی شایسته برای ایجاد مسیری درست برای 
با حوصله و دقت خوانده شود خواهد  این جوانان است. این کتاب اگر 
توانست ذهنیتی درست نسبت به دنیای مالی و ابزارهای آن ایجاد کند. 
کرد کمتر جمله یا بندی می توان یافت که نبود آن  به جرئت می توان ادعا 
به کتاب آسیب نزند. از این رو، باید توجه داشت که تنظیم مطالب کتاب 
توسط نویسندگان از مهندسی ای فکورانه برخوردار است و باید صبورانه با 

آن همراه شد تا از آموزه های آن به درستی بهره برد. 
برگردان ویراست سال ۲۰۱۳ است. متأسفانه به دالیل  کتاب حاضر 
مختلف چند سال از ترجمۀ اولیۀ آن گذشت و ترجمۀ اولیه در بازبینی های 
ناشری  یافتن  به  اصرار  شد.  فراگیر  اصالحات  و  تغییرات  دچار  متعدد 
نیز موجب شد  را به شکلی شایسته منتشر کند  بتواند کتاب  مقبول که 
انتشار کتاب به تعویق بیفتد. در هر صورت، با وجود اینکه زمانی از دست 
رفت، بسیار بعید است در نسخه های جدید تحولی جدی در مطالب کتاب 
بخش مطالعاتی دارد که بخش نخست  این کتاب دو  ایجاد شده باشد. 

عمدتًا ناظر به مفاهیم پایه است و گذر زمان بر آن تأثیری ندارد. 
متأسفانه در ترجمۀ کتاب با این مشکل مواجه شدیم که زبان فارسی 
برای مواجهه با ابزارهای جدید مالی و اصطالحات آن هنوز آمادگی الزم را 
ندارد. معادل ها به اندازۀ کافی ساخته شده یا جاافتاده نیستند. آشفتگی دیگر 
مربوط به دانشکده های مالی و فعاالن بازار مالی ایران بر سر برخی تعابیر 
است. برای پرهیز از ِاعمال سلیقۀ شخصی، واژگان پیشنهادی دکتر عبده 
تبریزی مالک ترجمه قرار گرفت؛ اما با این حال، همۀ مشکالت حل نشد. 
مهم ترین کلمۀ مورد مناقشه equity است که عنوان کتاب نیز است. برخی 
در ایران این اصطالح را »حقوق صاحبان سهام« ترجمه می کنند که بیشتر 
در ترازنامه و حسابداری معنا دارد. معنای دیگر آن »حق مالی« است که 
در گذشته از آن استفاده می شده است. معنای دیگر »میزان سهم فرد یا نهاد 
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در مالکیت چیزی« است و به همین دلیل، به آن »سرمایه« اطالق می شود. س
برخی با تسامح آن را به »سهام« ترجمه کرده اند که دقیق نیست و تفاوت آن 
با stock مشخص نمی شود. در نهایت، تعبیر »سهاِم سرمایه« انتخاب شد 
که ترکیبی از این معانی را به ذهن متبادر کند. البته در برخی فرازهای کتاب 
از تعبیر »حقوق صاحبان سهام« استفاده شده که متعارف تر است. این تعدد 
ترجمه ها نباید حمل بر آشفتگی در ترجمه شود، بلکه ناظر به معانی مختلفی 

است که این کلمه در بخش های مختلف دارد. 
تعبیر مناقشه برانگیز دیگر clearing است که برخی آن را »تصفیه« و 
برخی »تسویه« ترجمه می کنند. اگرچه تعبیر »تصفیه« از ریشۀ »صاف کردن« 
جذاب تر به نظر می آید، ولی چون در دنیای مالی معموالً clearing بعد از 
تبادالت صورت می گیرد در واقع امر »تسویه«، یعنی مساوی شدن پرداخت 
مالی در ازای جابه جایی دارایی، رخ می دهد. با این مالحظه، »تسویه« به 
»تصفیه« که عملیاتی شیمیایی را به ذهن متبادر می کند ترجیح داده شد. در عین 
clearing house ًحال، باید خاطرنشان کرد در کتاب های بانکداری معموال 

را »اتاق پایاپای« ترجمه کرده اند. 
تعبیر مناقشه برانگیز دیگر، forward contract است که در تقابل با 
future contract قرار می گیرد. بسیاری افراد به پیروی از سنت پیشنهادی 

دکتر صالح آبادی در ترجمۀ کتاب مشتقات مالی و ریسک تعابیر »پیمان 
آتی« و »قرارداد آتی« را برای اشاره به آنها استفاده می کنند که ما نیز به این 
سنت احترام گذاشتیم و همان تعابیر را به کار بردیم. ولی چون باور داشتیم 
که تعبیر بهتر برای forward contract »قرارداد معامله در آینده« است، 
این تعبیر را همه جا داخل پرانتز بعد از تعبیر »پیمان آتی« آوردیم، با این 
امید که تعبیر ابداعی بتواند راه خود را در زبان فارسی بگشاید. در مورد 
کلمۀ hedge fund هیچ کدام از ترجمه های موجود مورد پسند مترجمان واقع 
نشد و در نهایت، ترجیح داده شد از همان تعبیر »صندوق های پوششی« 
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که ترجمه ای لفظی است استفاده شود. برای کلمۀ arbitrage نیز معادل 
شد.  استفاده  عیناً  آربیتراژ  کلمۀ  دلیل،  همین  به  نشد.  یافت  قابل قبولی 
ادعا نمی شود که دیگر تعابیر و ترجمه ها مناقشه برانگیز نیستند، ولی تالش 
زیادی شده است تا از بین همۀ تعابیر پیشنهادی تعابیری که گویاتر باشند 
انتخاب شوند. در عین حال، از خوانندگان تقاضا می شود از روی کرامت 
و مهر خطاهای احتمالی را به مترجمان یادآور شوند تا در چاپ های بعد 

آنها را اصالح کنند.
پایان، ذکر این نکته خالی از لطف نیست که اقتصاد ایران مستعد  در 
رشد و جهشی بزرگ است، اگر بندهایی که بر دست وپای آن افتاده گشوده 
شود. هرگاه چنین شود قطعًا بازارهای مالِی توسعه یافته نقشی بی بدیل در 
چنین توسعه ای خواهند داشت. به همین دلیل، گسترش و توسعۀ بازار مالی 
در ایران را باید جدی گرفت و هر کس به سهم خود باید تالش کند این 
مهم انجام شود تا راه برای سرعت گرفتن رشد ایران عزیز هموار شود. ما 
نیز تالش کردیم با این ترجمه سهمی در این جریان بزرگ داشته باشیم و به 
اعتالی کشور عزیزمان و توسعۀ بازار مالی آن کمک کنیم. باشد که مقبول 

حق و اصحاب معرفت واقع شود. 


