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1398فروردین  1399خرداد 

)میلیون ریال( ارزش کل بازار

o1399خرداد  انتهايتا  1398درصدي بازار سرمایه  ازابتداي فروردین  597رشد

o1399 خرداد انتهاي در ریال هزارمیلیارد 56،836 رقم به 1398 فروردین ابتداي در ریال میلیارد هزار 8،150 رقم از بازار کل ازرش صعود

:رشد بی سابقه در ارزش بازار سرمایه
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)میلیون ریال(خالص ورود نقدینگی حقیقی 

:عموم مردمبی سابقه نقدینگی ورود 

oخرداد -1398 فروردین زمانی ي بازه در ریال میلیارد هزار 864،597معادل حقیقی افراد سوي از گرفته صورت نقدینگی ورود 
1399

o83( ریال میلیارد هزار 718،244 معادل نقدینگی این در 1399 خرداد به منتهی ي ماهه 5 سهم%(
oقبل ي ماهه 5 ي دوره به نسبت 1399 خرداد به منتهی ماهه 5 در حقیقی نقدینگی جریان ماهانه ورود میزان %634 افزایش  
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تعداد کل کدهاي فعال

تعداد کل کدهاي فعال

:یهافزایش بی سابقه تعداد افراد فعال در بازار سرما

o1398 خرداد انتهاي تا 1398 فروردین ابتداي از 15،158،677 به 8،779،143  از بازار فعال کدهاي تعداد افزایش

oسرمایه بازار فعاالن کل تعداد در درصدي 70 افزایش

o1399 نخست ي ماهه سه در نفر  4،443،697 از بیش  بورسی فعالیت  آغاز
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تعداد نفرات ثبت نام شده در سامانه سجام 

تعداد نفرات ثبت نام شده در سامانه سجام

:یهافزایش بی سابقه تعداد افراد فعال در بازار سرما

o1398 نخست ي ماهه 3 در نفر 14،565 سجام سامانه در نام ثبت روزانه میانگین
o1399 نخست ي ماهه 3 در نفر 102،511 سجام سامانه در نام ثبت روزانه میانگین
oگذشته سال به نسبت سجام سامانه در نام ثبت در درصدي 600 افزایش
o1399 نخست ي ماهه سه در نفر 9،533،526  نام ثبت



تغییر ارزش بر حسب میلیون ریال1399/03/31به منتهی  سال	
131،411،739افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده ي نقدي

1،081،459،066جمع کل افزایش سرمایه
1،689،067،545عرضه اولیه

1،000،808،205هاوراق بدهی منتشر
838،873،143خالص ورود نقدینگی حقیقی

46،243،173،818کل بازارتغییر در ارزش 

:ایهسهم ناچیز تولید از بزرگ شدن بازار سرم

oمیلیارد هزار 1،081 حدود تنها گذشته، سال یک در بازار ارزش کل در افزایش ریال میلیارد هزار 48685 از بیش از  
  .است یافته راه ها شرکت درون به سرمایه افزایشِ طریقِ از )%2.3( ریال

oِ2.2( .است ناچیز تغییر این با مقایسه در نیز بدهی بازار از مالی تأمین ریال میلیارد هزار 1001 مبلغ%(



o از کل افزایش ارزش بازار) ریالهزار میلیارد  1،689(درصدي عرضه اولیه  3.7سهم:
 

تنها بخشی محدود از عرضه هاي اولیه به اقتصاد فیزیکی باز می گردد

بخش مهمی از عرضه ي اولیه در اختیار اقتصاد دولتی قرار گرفته است



:از بازار سرمایهاقتصاد فیزیکی 		تامین مالیمانع هاي تسریع  :از بازار سرمایهاقتصاد فیزیکی 		تامین مالیمانع هاي تسریع 

پذیرش/عدم شفافیت و درگیري قضاوت در تشخیص محدودیت هاي عرضه•

ورود فرآیند مسیر خصوص در آگاهی عدم•

 شرکت بهادار، اوراق و بورس سازمان( فرایند در سازمان چندین درگیري دلیل به پیچیدگی•

 ايه مرجع برخی و سرمایه بازار مرکزي دارایی مدیریت شرکت ،گذاري  سپرده شرکت ،فرابورس/سبور

)قضایی

پذیرش/عرضه و بورس کارشناسان توسط ها پرونده به رسیدگی پیچیدگی•

  پذیرش و عرضه مشاوران ظرفیت محدودیت•



:ایهراهکارهاي تسریع در تأمین مالی اقتصاد فیزیکی از بازار سرم :ایهراهکارهاي تسریع در تأمین مالی اقتصاد فیزیکی از بازار سرم

ایجاد دسترسی آسان فعاالن بخش خصوصی به فرایند ورود 

مند در خصوص چگونگی و ویژگی هاي ورود -سازي نظام-فرهنگ

کردن محدودیت ها و کاهش امکان قضاوت -شفاف

گیري از ابزارهاي پیشرفته جهت پایش مداوم تأخیر در فرایند ورود -بهره

تسریع گردش پرونده ها در میان سازمان هاي درگیر

افزایش ظرفیت مشاوران و کارشناسان از طریق فناوري

ایفاي نقش فعال جهت تسهیل فرایند ورود توسط تمام سازمان هاي درگیر



:راه حل ایجاد پنجره ي واحد:راه حل ایجاد پنجره ي واحد

کاران فرایند از طریق تارنماي واحد-اندر-ایجاد دسترسی متقاضیان و تمام دست

اتصال به مشاوران داراي مجوز و کمک به مشاوران جهت تدوین سندها جهت تسریع فرایند

فراهم کردن امکان پایش فرایند گردش کار به متقاضی و سازمان ناظر از لحظه ي درخواست مشاوره

مند با برگزاري منظم سمینارها و دوره هاي آموزشی-سازي نظام-فرهنگ

ارائه دسترسی مقتضی به پرونده ها در مقطع مناسب به تمام سازمان هاي درگیر

افزایش ظرفیت مشاوران و کارشناسان از طریق ارزیابی هاي مبتنی بر علم داده  

گیري-افزایش شفافیت با الزام به تصریح دلیل هاي رد پرونده ها و اعطاي زمان محدود براي تصمیم
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