دستورالعمل اجرايي نحوۀ انجام معامالت بلوك در فرابورس ايران

اين دستورالعمل جهت تسهيل انجام معامالت بلوك در فرابورس ايران در تاريخ 31/31/3131در  8ماده و 5
تبصره به تصويب هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد.
•

ماده يك:
اصطالحات و واژههايي كه در اين دستورالعمل به كار رفتهاند داراي معاني زير ميباشند .معاني ساير
اصطالحات و واژههاي تعريف نشده در اين دستورالعمل حسب مورد مطابق تعاريف موجود در مادۀ يك
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب آذرماه  3181مجلس شوراي اسالمي و دستورالعمل
اجرايي نحوه انجام معامالت اوراق بهادار در فرابورس ايران خواهد بود.
•

بند يك:
معاملۀ بلوك :معاملهاي كه تعداد سهام يا حق تقدم سهام قابل معامله در آن بزرگتر از  53برابر
محدوديت حجمي سفارش در بازار عادي و كوچكتر از نصابهاي معامله عمده باشد .حداقلهاي
معامالت بلوك ميتواند با تصويب هيئت مديره فرابورس تغيير و پس از اطالع رساني اعمال شود.

•

بند دو:
بازار بلوك :يكي از بازارهاي سامانه معامالت است كه در آن معامالت بلوك طبق ضوابط اين
دستورالعمل انجام ميشود.

•

بند سه:
سامانه معامالت بلوك :سامانه اي است كه عمليات مربوط به ثبت پيشنهاد معامالت بلوك از طريق آن
انجام شده و سفارشهاي تطبيق يافته ،پس از تائيد فرابورس جهت انجام معامله به سامانه معامالتي
ارسال ميشود.

•

بند چهار:
كارگزار پيشنهاد دهنده :كارگزاري كه در سامانه معامالت بلوك اقدام به ثبت پيشنهاد خريد يا فروش
مينمايد.

•

بند پنج:
گارگزار پذيرندۀ پيشنهاد :كارگزاري كه بر اساس پيشنهادهاي ارائه شده در سامانه معامالت بلوك،
پيشنهاد خريد يا فروش ثبت شده توسط كارگزار پيشنهاد دهنده را براي مشتري خود ميپذيرد.

•

ماده دو:
جلسات رسمي و روزهاي انجام معامله انواع اوراق بهادار در بازار بلوك ،ساعت آغاز ،خاتمه و طول هر جلسه
معامالتي مانند بازارعادي است.

•

ماده سه:
معامالت در بازار بلوك در نمادي مجزا از معامالت بازار عادي انجام ميشود و در محاسبه قيمت پاياني و
شاخصهاي فرابورس لحاظ نميشود.

•

ماده چهار:
دامنه نوسان روزانه قيمت هر سهم در بازار بلوك مشابه دامنه نوسان قيمت همان سهم در بازار عادي است .

•

ماده پنج:
در بازار بلوك صرفاً سفارش محدود قابل اجرا بوده و استفاده از كد معامالتي گروهي در اين بازار مجاز
نميباشد.
•

تبصره:
جهت انتقال سهام به خريداران متعدد يا به دليل وجود محدوديتهاي فني در بازار بلوك ،استفاده از
كد گروهي پس از موافقت فرابورس امكانپذير خواهد بود.

•

ماده شش:
مادامي كه نماد معامالتي سهم در بازار عادي متوقف باشد ،نماد معامالتي سهم در بازار بلوك نيز متوقف
خواهد بود.
•

تبصره يك:
نماد معامالتي سهم در بازار بلوك مادامي كه دامنه نوسان روزانه قيمت سهم در بازار عادي به دليل
بازگشايي نماد معامالتي افزايش يافته است ،متوقف خواهد بود.

•

تبصره دو:
نماد معامالتي بازار بلوك در شرايط خاص بازار به تشخيص فرابورس ميتواند متوقف شود.

•

ماده هفت:
روش انجام معامالت بلوك در بازار بلوك به شرح زير است:
•

بند يك:
پيشنهاد خريد يا فروش توسط كارگزار پيشنهاد دهنده در سامانه معامالت بلوك با قيمت معين ثبت
ميشود .كارگزار پيشنهاددهنده فروش ميتواند روش تسويه اين معامالت را "صرفاً نقدي" يا "با
امكان تسويه خارج از پاياپاي" ثبت كند.

•

بند دو:
كارگزار پذيرندۀ پيشنهاد جهت پاسخ دادن به پيشنهاد ثبت شده در سامانه معامالت بلوك اقدام به
انتخاب آن نموده و پذيرش خود را جهت ارسال به كارگزار پيشنهاد دهنده در سامانه معامالت بلوك
ثبت ميكند.

•

بند سه:
در صورتي كه پيشنهاد فروش ارائه شده "با امكان تسويه خارج از پاياپاي" باشد ،كارگزار پذيرنده
پيشنهاد فروش ميتواند پيشنهاد ارائه شده را با يكي از شروط " صرفاً خارج از پاياپاي" يا "نقدي و
خارج از پاياپاي" بپذيرد.

•

بند چهار:
در صورتي كه روش تسويه پيشنهاد فروش ارائه شده" ،صرفاً نقدي" باشد ،سفارشهاي تطبيق يافته
جهت تائيد به فرابورس ارسال ميشود.

•

بند پنج:
 -1-5در صورت عدم تائيد تسويه خارج از پاياپاي توسط كارگزار پيشنهاد دهنده فروش ،منوط بر
اينكه كارگزار پذيرنده پيشنهاد ،شرط " صرفاً خارج از پاياپاي" را پذيرفته باشد ،درخواست كارگزار
پذيرنده پيشنهاد رد ميشود و پيشنهاد فروش مجددا در سامانه معامالت بلوك ثبت ميشود.

در صورتي كه روش تسويه پيشنهاد فروش ارائه شده" ،با امكان تسويه خارج از پاياپاي" باشد ،درخواست
كارگزار پذيرندۀ پيشنهاد براي كارگزار پيشنهاد دهنده فروش ارسال ميشود .در اينصورت حالت هاي زير

متصور است:
 -3-5در صورت تائيد تسويه خارج از پاياپاي توسط كارگزار پيشنهاد دهنده فروش ،سفارش تطبيق يافته با
عنوان تسويه خارج از پاياپاي به فرابورس ارسال ميشود.
 -2-5در صورت عدم تائيد تسويه خارج از پاياپاي توسط كارگزار پيشنهاد دهنده فروش ،منوط بر اينكه كارگزار
پذيرنده پيشنهاد ،شرط "نقدي و خارج از پاياپاي" را پذيرفته باشد ،معامله با عنوان تسويه نقدي جهت تاييد به
فرابورس ارسال ميشود.
•

بند شش:
در صورت عدم مغايرت سفارشها تطبيق يافته با قوانين و مقررات ،فرابورس معامله را تائيد مينمايد و
سفارشهاي تطبيق يافته جهت انجام معامله و ثبت نهايي به سامانه معامالت ارسال و در نماد معامالتي
مربوط به بازار بلوك ثبت ميشود.

•

تبصره يك:
ثبت پيشنهاد خريد به قيمتهاي بزرگتر مساوي از قيمت بهترين پيشنهاد فروش و ثبت پيشنهاد
فروش به قيمتهاي كوچكتر مساوي از قيمت بهترين پيشنهاد خريد در طرف مقابل امكان پذير نيست
و كارگزار بايد جهت انجام معامله ابتدا به پيشنهادات بهتر طرف مقابل پاسخ دهد.

•

تبصره دو:
درخصوص معامالت تطبيق يافته كه به روش تسويه خارج از پاياپاي ثبت شده است ،كارگزار فروشنده
مكلف است اطالعات و مستندات الزم را حسب درخواست فرابورس جهت بررسي شرايط تسويه در
اختيار فرابورس قرار دهد .در صورت عدم ارائه اطالعات موضوع اين تبصره فرابورس معامالت مذكور را
تاييد نخواهد كرد.

•

ماده هشت:
مفاد اين دستورالعمل جايگزين مفاد بند  11مادۀ  3و فصل دهم دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معامالت
اوراق بهادار در فرابورس ايران ميگردد

