یادداشتها:

سهام و اوراق بهادار دیگر هم صادق است .یکی از دالیلی که این
بازارها با بیثباتی دائمی روبهروست هم احتماال همین است .در
اینجا قابل ذکر اســت که دقیقا به خاطر همین ویژگی ،کاربرد
مقولههایی که درباره «بازارکارآمد» و «نظام بازار» به طور کلی
گفته میشود به این بازارها برای رفع این مخاطرات مفید فایده
نیست .اشاره کنم این هم به تصادف اتفاق نمیافتاد که در موارد
مکرر در  40سال گذشته شــاهد بودهایم که وقتی بازار سهام با
«بحران» قریبالوقوع روبهرو  ،تنها راه موثر مقابله با آن این است
که بازار سهام را برای چند روز به طور کامل تعطیل میکنند .بد
نیست درباره پیامدهای نسبتهای باالی اهرمی به یک نمونه
تاریخی دیگر اشاره کنم .در سالهای  1980در آمریکا در پیوند با
بازار ودیعه و وام موسسات درگیر این معامالت با یک بحران مالی
عمیق روبهرو شدندکه در نتیجه  700موسسه مالی ورشکست
شدند .چون یک نظام بیمه ودیعه فعال بود ودیعهگذاران زیان
ندیدند ،اما دولت ناچار شد از جیب مالیاتدهندگان شماری از
این موسسات را از ورشکستگی نجات دهد که در نهایت این کار
برای مالیاتدهندگان در اقتصاد آمریکا  125میلیارددالر هزینه
در برداشت .موسسات وامدهنده تا میتوانستند به متقاضیان
وام دادند و بعد این وامها را به موسسات عمده فانی می (Fannie
 )Maeو فردی مک ( )3( )Freddie Macفروختند که آنها هم آنها
را به صورت اسناد مالی درآورده به بنگاههای مالی والاستریت
فروختند که از سوی آنها در بازارهای جهانی برای فروش عرضه
شــد .همانطور که پیشتر هم گفتم تا زمانی که در بازارهای
مالی آرامش نسبی وجود دارد ،فعاالن این بازارها «درآمدهای
قابل توجه» دارند ،اما همین که مسالهای پیش میآید یا شاهد
هزینه کردن از جیب مالیاتدهندگان برای نجات این موسسات
خواهیم بود و یا اینکه مقدمات یک بحران جهانی شکل میگیرد.
اگر هم برای این مباحث شاهد تاریخی میخواهید ،به اقتصاد
جهان در اواخر دهه  1990و سالهای اولیه قرن کنونی بنگرید.

 -1بازار مشــتقات ( :)Markets for Derivativesمشتقات از نظر لغوی یعنی
آنچه که از چیز دیگری ساخته میشود .مشتقات مالی نیز از همین اصل تبعیت میکند.
یعنی همانند دیگر مشتقات ،مشتقات مالی هم یعنی «اوراق بهاداری» که ارزششان
از داراییهای دیگری به دست میآید .به عنوان مثال یک شرطبندی روی اینکه قیمت
یک سهام خاص در جمعه هفته آینده بیش از هزار تومان میشود ،یک مشتق مالی است.
متاسفانه کار به اینجا ختم نمیشود .در پوشش نوآوری در بازارهای مالی کار را به جایی
رسانیدهاندکهرویبهایاینشرطبندیکهقیمتیکسهامخاصدرجمعههفتهآینده
بیشتر از هزار تومان است هم میتوان شرطبندی کرد .اگر شرطبندی اولی «ارزشاش»
را از آن سهام خاص میگیرد ،این مشتق مالی دومی در واقع قرار است «ارزشاش» را از
مشتق اولی بگیرد .به عبارت دیگر مشتق در مشتق .با وضعیتی که وجود دارد البته که
کار به اینجا ختم نمیشود .یعنی در واقع میتوان به تعداد نامحدود «مشتقات» ایجاد
کرد .آنچه ناروشن است این است که به این ترتیب این ابزارهای مالی برای کنترل کدام
ریسک مفیداند و میتوانند موثر باشند .البته مقوله مشــتقات در بازارهای مالی تازه و
بدیع نیست .مثال شما یک شرکت هواپیمایی را در نظر بگیرید که نگران افزایش قیمت
بنزین هواپیما در بازار است .خب این شرکت میتواند به اصطالح خود را دربرابر ریسک
افزایش بهای بنزین هواپیما بیمه کند .یعنی وارد بازار بنزین آینده شده و با قیمتی که در
روز خرید مشخص است میتواند برای تحویل در  6ماه بعد یا یک سال بعد بنزین مورد
نیاز خود را خریداری کند .با ایجاد مشتقات این شرکت هواپیمایی میتواند خود را در برابر
افزایش قیمت به اصطالح بیمه کند اما در عین حال ساختار این بازار به گونهای است که
همانطور که «وارن بافت» معتقد بود مشتقات میتواند به صورت «سالح کشتار جمعی
مالی» دربیاید همانطور که درباره شرکت بیمه آمریکا ( )AIGاینگونه شد .این شرکت
بیمه در پیوند با احتمال ورشکســتگی بانکهای دیگر بیمه فروخت -چیزی که به آن
( )Credit Default Swapمیگویند که معادل فارسیاش را نمیدانم .صدور بیمه
فعالیتبسیارسودآوریاستبهشرطیاینکهشرکتبیمهکنندهناچاربهپرداختخسارت
نشود.دراینموردخاصشرکتبیمهبراینگمانبودکهاحتمالورشکستگیاینبانکها
بخصوص«بیراسترنز»ویا«لیمنبرادرز»بسیارپاییناستوازآنگذشتهاگرورشکسته
شوند که حتما دولت به کمک میآید و از ورشکستگیشان جلوگیری خواهد کرد .البته
میدانیم که نهفقط این موسسات ورشکست شدند ،بلکه برخالف انتظار دولت هم برای
نجاتشاندستبهاقدامنزد.اینبرنامه«کردیتدیفالتسوآپ»یکمعجونعجیبیبود.
یعنی در بسیاری از موارد حتی توانایی شرکت بیمهگذار در پرداخت خسارت مورد توجه
قرارنمیگرفت.درخریدبیمهعمرکسینمیتواندبرایکسدیگریبیمهعمرخریداری
کند،چونوجودبیمهعمریکهازسویکسدیگریخریداریشدهباشدمیتواندانگیزهای
شود برای قتل .یعنی کسی که مثال برای آقای خوشبخت بیمه عمر خریداری کرده است
بعیدنیستکسیرااجیرکندتاباکشتنآقایخوشبختموجبشودتاخریداربیمهعمر
بتواندمبلغبیمهشدهرانقدکند.اماهمینمحدودیتمشخصدرخصوصبنگاههایمالی
موردتوجهقرارنگرفت.بهسخندیگر،وقتییکموسسهمالیرویورشکستگیاحتمالی
«لی من بردارز» شرطبندی میکند -یعنی مشتقات میخرد -در آن صورت بعید نیست
که در معامالت روزانه خود طوری رفتار کند که احتماال بتواند باعث ورشکستگی لی من
برادرزشود.ازایننوعمعامالتقماریوشرطبندیهمیشهدربازارهایمالیوجودداشت،
اماحج مآنچندانزیادنبود.امادردوسهدههگذشتهشاهدرشدهراسآوریدراینبازارها
بودیم که به شواهدی در متن اشاره کردهام.
 -2هج فاند ( :)HedgeFundاگر اشتباه نکنم به معادلش را در فارسی «صندوق تامین
سرمایهگذاری»گذاشتهاند.برایاولینباردرسال« 1949وینسلوجونز»اینصندوقراابداع
کرد ،یعنی هم از خودش سرمایه گذاشت و هم از دیگرسرمایهگذاران هم مقداری منابع
نقدیجمعکردوبعدبهنیابتازهمگان،بهخریدوفروشدربازارهایمالیدستزد.هدف
درواقعبیشینهکردننرخبازگشتبهسرمایهاست.درسالهایاخیر،امامحدودیتهایی
برای مشارکت در این صندوقها ایجاد شده است .برای نمونه حداقل سرمایهگذاری باید
 200هزار دالر باشد .مدیر موسسه که از خودش هم در این صندوق سرمایهگذاری کرده
درواقعبهعنوانمدیردستبهاقداممیزند.ازنظرساختاروعملکردهجفاندهابسیارشبیه
به میوچال فاندها ( - )Mutual Fundsبرابر فارسیاش هم تا جایی که من میدانم
صندوقمشترکویاصندوقتعاونیاست-هستندبااینتفاوتکهباریسکپذیریدست
بهاقداممیزنندوحوزهعملشانبامقرراتوتنظیماتدولتیکمتریروبهروست.تاجایی
که من میدانم صندوق مشترک در واقع وسیلهای برای جذب سرمایههای کوچک است
ی هم انباشتن آن در بازار به نیابت از سرمایهگذاران دست به اقدام میزند.
که بعد با به رو 
)Fannie Mae, Federal National Mortgage Association( -3
موسسهای است که از سوی دولت آمریکا در سال  1938تاسیس شد و وظیفهاش هم
تضمین وامهای مسکنی بود که مورد تایید قرار گرفته بودند و اجازه داشت تا برای خرید
این وامهای مسکن از وامدهندگان مورد اعتماد اوراق قرضه منتشر کند .در سال 1968آن
را به بخش خصوصی واگذار کردند.
(Freddie Mac: The Federal Home Loan Mortgage
 )Corporationرا در ســال  1970ایجاد کردند تا با «فانی می» در بازار رقابت کند.
مسالهایکهدرگذرزمانپیشآمداینبودکهتعریف«وامهایمسکنموردتایید»راکش
دادند و خبر داریم که در ژوییه سال 2008با تغییراتی که در بازارهای مالی در جریان بود،
این دو موسسه حدودا  50درصد از داراییهای خود را از دست دادند و در سپتامبر سال
 2008با گسترش بیشتر بحران ،دولت آمریکا با صرف  200میلیارد دالر برای پرداخت
بخشیازبدهیایندوموسسهآنهارادرکنترلخودگرفت.
شماره  52و  53مرداد و شهریور 1398
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