
 دستکاری در قیمت سهام چیست؟

توسط  تغییر در واقعیت بازار رو هستند،اندرکاران بازارهای مالی جهان با آن روبهیکی از مشکالتی که دست

 .سودجویان است

های های خرید و فروش را با سفارششوند و یا صفها میتغییر کاذب قیمت این افراد با انجام معامالت صوری باعث 

گذاران آن، فریب سرمایه شود و هدف ازکنند، که اصطالحا به آن دستکاری قیمت گفته میدستخوش تغییر می کاذب

کارشناس مدیریت حقوقی و انتظامی سازمان بورس و  وگویی با سید مهدی موسوی،است. در همین رابطه گفت

 .خوانیدکه می ایماوراق بهادار انجام داده

    

 شود؟تکاری در قیمت گفته میهایی دسبه چه نوع کار

چینی در یک حجم مشخص، افزایش قیمت سهام یک صوری، سفارش توسل به یکسری اقدامات مانند معامالت

ازجمله مصادیق  توانآوری سهام در قیمت پایین برای به دست آوردن سود را میشایعه و جمع شرکت خاص با ایجاد

 .بارز افعال مادی جرم اعالم کرد

 هایی قابل ارتکاب است؟ظر حقوقی این جرم به چه روشاز من  

جرایمی، دستکاری بر مبنای اطالعات معروف است. در این روش  های انجام چنینترین روشیکی از مهم

د. در این دهتغییر می پایه و اساس قیمت سهم راکننده یا شایعات بیوسیله انتشار اطالعات گمراه کننده بهدستکاری

د کننسهام یک شرکت را مدنظر قرار داده و آن را خریداری می گذاران با هماهنگی با یکدیگرای از سرمایهشیوه عده

ود فروش آن سهام کسب س را باال برده و باانتشار شایعات مثبت پیرامون سهام شرکت مذکور قیمت آن و پس از آن با

های بورسی قانون، شرکت 54ق تکلیف قانونی مادهچون وف ها هم مقصرندکنند. البته در این روش برخی شرکتمی

طور کلی این اطالعات مبنای ارائه دهند. به بورس موقع و شفاف به سازمانرا به موظفند اطالعات مهم خود

 های بورس ازراق بهادار خواهد بود اما متأسفانه برخی از شرکتمعامالت او گذاران برایگیری سرمایهتصمیم

ها هدف خوبی برای دستکاری شرکت کنند. این قبیلشفافیت اطالعاتی برخوردار نبوده و ضوابط را رعایت نمی

 .گیرندقیمت قرار می

 ها وجود دارد؟آیا امکان کاهش قیمت سهام شرکت    

 هکنند و زمانی کتمام سهام موجود در بازار را به قیمت پایین خریداری می منفی، بله، افراد سودجو با انتشار اخبار

 .رسنداخبار و اطالعات واقعی در مورد شرکت منتشر شد، به سود می

 آید؟وجود میروش دیگر دستکاری قیمت چگونه به    

گران سرشناس یک ده از گروه معاملهآید. افراد با استفاوجود میبه در این روش دستکاری قیمت بر مبنای معامالت

به باالترین حد رسید با فروش عمده  هاها را افزایش داده و وقتی قیمتدهند و با این کار قیمتگسترده انجام می خرید

 .کنندسهام، سود باالیی کسب می

 دهند؟یعنی قیمت سهم را باالتر از حدواقعی نشان می    

http://abcbourse.ir/


قیمت، پس از خرید، سعی بر آن دارد تا سهم بازار را مورد اقبال قرار  کنندهاریدقیقاً، معموال در این روش دستک

 باال رفته و سود سرشاری تقاضای خرید سهام شرکت را با دستکاری باال ببرد و در پی این اقدام قیمت سهم داده و

 .عاید خود کند
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