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 نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار( آیین19موضوع ماده )مصادیق  برخی از تعیین

 

مجلس شورای  01/09/1384مصوب  قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمي ايران( 46( ماده )3بند ) در اجرای

 هیأت وزيران 03/04/1386ازار اوراق بهادار جمهوری اسالمي ايران مصوب بنامه اجرايي قانون ( آيین19) اسالمي و ماده

 20/11/1399در تاريخ مصوبه اين ، ورای عالي بورس و اوراق بهادارش 19/12/1396صورتجلسۀ مورخ  6بند و به موجب 

سال  يکرسید و بازبیني اين دستورالعمل حداکثر تا  بورس و اوراق بهادار سازمانهیئت مديرۀ به تصويب به شرح ذيل 

 پذيرد. از زمان ابالغ آن، توسط هیئت مديرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار صورت مي

های کاذب يا ايجاد اقدامات ذيل که نوعاً منجر به اغوای اشخاص به انجام معامالت يا ايجاد قیمت – واحده ماده

گردد و غالباً با کسب سود و يا دفع ضرر همراه است به عنوان برخي از مصاديق ظاهری گمراه کننده از روند معامالت مي

 شود: نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار محسوب ميآيین 19موضوع مادۀ 

تاثیرگذاری بر قصد به که نماد معامالتي و غیرمتناسب با عرضه و تقاضای با حجم سنگین چیني سفارش (1

 ؛1باشد روند عرضه و تقاضا يا قیمت

ترغیب که منجر به  در يک جلسه معامالتيهای متفاوت در قیمتچیني با حجم کم و تعداد زياد سفارش (2

 ؛ 2ديا قیمت گردتقاضا  ،تاثیرگذاری بر روند عرضهديگران به انجام معامله يا 

عرضه يا تقاضای که منجر به ايجاد مستند سفارش يا غیرمربوط به ثبت  مقرراترعايت  بدونچیني سفارش (3

 ؛افزايش يا کاهش قیمت و يا رونق يا رکود معامالت گردد صوری،

 ؛3 سفارش چیني مکرر از  پسيا تغییر اولويت در صف ها تمام يا بخشي از سفارش ويرايشيا حذف  (4

و اشخاص ساير های و حذف سفارش وارده پس از ورود سفارش ترغیب ديگراندر جهت چیني  سفارش (5

 صورت هماهنگ؛ه بشخص اقدام به انجام معامله در سمت ديگر، توسط يک يا چند 

 جاديا به قصدکه  بازار یجارخريد  ايفروش   یهااز مظنه ترنيیپا ايفروش باالتر  اي ديسفارش خر ورود (6

 ؛4 باشد کاال اي اوراق بهادار متیدر ق ينزول اي یصعود یروند

عامالتي و حذف آن متبار بیشتر از يک روز پس از جلسۀ اعورود سفارش با يا 5ورود سفارش با اعتبار روزانه  (7

 القای رونق يا رکود در بازار؛ در جهتدر روز بعد 

و عدم انجام رقابت قیمتي پس از پذيرفتن قیمت پايه در صورتي که موجب  سنگینثبت سفارش با حجم  (8

 ؛شود يا اوراق بهادار اخالل در فرآيند رقابت قیمتي و کشف نرخ کاال

                                                 
1. Spoofing 

2.  Layering 
3 Order withdrawal 
4  Advancing the bid/ Reducing the ask 
5  DAY 
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های خريد يا فروش يا انجام معامالت به منظور شمول صف افزايش قابل مالحظهچیني با هدف سفارش (9

 ؛ نماد در ضوابط رفع گره معامالتي

های مشتريان توسط ری از رقابت و کشف منصفانه قیمت از طريق عدم اجرای کامل سفارشجلوگی (10

 ؛کارگزاران خريدار يا فروشنده

 6هايي نظیر تسويه، پايانيباعث تعیین قیمتثبت، ويرايش يا حذف سفارش يا انجام معامالت به نحوی که  (11

  ؛8معامالت گردد روند ازايجاد ظاهری غیرواقعي  ، متفاوت از جريان عادی معامالت يا7يا آغازين

ری در قیمت اوراق بهادار هر گونه اقدام به منظور تثبیت، کاهش يا افزايش قیمت دارايي پايه جهت تاثیرگذا (12

 ؛9از جمله مشتقات و حق تقدم سهام( يا وجه تضمینمرتبط )

  ؛10تباني دو يا چند شخص ايجاد رونق يا رکود غیرواقعي در روند معامالت يا قیمت از طريق (13

 سو يک ازچیني با سفارش تقاضا يا عرضه طرف تحريک وراق بهادار از طريقاافزايش يا کاهش قیمت   (14

 ؛کارگزار چند يا يک توسط ديگر سوی انجام معامله ازپر کردن تمام يا بخشي از حجم مبنا با  و

کارگزار که منجر به افزايش يا کاهش شده بین شعب مختلف يک يا چند انجام رقابت کاذب و هماهنگ (15

 قیمت ورقۀ بهادار يا کاال شود؛

 ؛11تر در يک يا چند نماد وابستهيینهای پافروش سنگین به منظور کاهش قیمت و خريد در قیمت (16

 ؛12های باالتر در يک يا چند نماد وابستهخريد سنگین به منظور افزايش قیمت و فروش در قیمت (17

کن لی و ايجاد نشودنفع واحد  ذی يا نهايي مالکتغییری در  اوراق بهادار و کاال به نحوی که معامالت (18

 ؛13، کسب منفعت و يا کاهش هزينه برای يکي از طرفین شودمنجر به تحريک بازار

و امکان تعیین  يا تقاضا ای که کنترل عرضهبه اندازه يا اتخاذ موقعیت تعهدی خريد اوراق بهادار يا کاال (19

 ؛14نمايدفراهم برای يک يا چند شخص را  قیمت

 ورقۀ بهادار يا کاال از طريق: تعیین قیمت در اخالل (20

  ؛های نامتعارفبا قیمتانجام معامله در حجم کم  (1-20

 ؛15 شدهانجام معامالت هماهنگ  (2-20

                                                 
6
. Marking the close 

7. Marking the open 
8. Painting the Tape 

Capping, Pegging .9  
10 .Collusion    
11.  Bear Raiding 

12.  Bull Raiding 

 )Wash Sale( انجام معامالت تصنعی و ساختگی  .13
 (Cornerhng( ایجاد انحصار .14

15.  Prearranged Trade 
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 ای متفاوت با جريان بازار؛معاملهانجام   (3-20

 جاديا باعث صرفاً که بدون رعايت صرفه و صالح مشتری نامتعارف اي یرضروریغ مکرّر، معامالت انجام (21

 ؛16شود کارگزار یبرا کارمزد

 اي و متیق رییتغ بازار، کيتحر به منجر کهصرف نظر از تغییر مالکیت نهايي  یرضروریغ معامالت انجام (22

  ؛17شود نیطرف از يکي یبرا يمنفعت

 ؛بلوک يا عمده معامالتمعامله در بازار عادی با هدف فرار از شمول مقررات  انجام (23

با هدف  يسطح ساختگ کي درحفظ آن  ايو فروش  ديخر متیق یشنهادیفاصله دامنه پيا کاهش  شيافزا (24

 ؛يا انجام معامالت هماهنگ میان گروهي از کدهای معامالتي به نفع خود يا ديگری بازار بيفر

حجم کاالی عرضه تباني کارگزاران خريدار با يکديگر يا کارگزاران خريدار و فروشنده جهت تقسیم کردن  (25

 ؛شده بین خريداران در طول جلسه معامالتي به منظور جلوگیری از رقابت و کشف منصفانه قیمت

ذاری بر روند با هدف تاثیرگ بهادار اوراق روی کاال يا بر گشايشچیني نامتعارف در دوره پیشسفارش (26

 ؛معامالت جلسه معامالتي آن کاال يا اوراق بهادار

یا گذاری در دامنه بیشتر يا کمتر از حد مشخصي از قیمت پاياني روز قبل به تشخیص بورس مربوطهسفارش (27

 ؛با هدف ايجاد اخالل در روند معامالت سازمان

يا منفي و سوءاستفاده از آن جهت و ايجاد جو مثبت  يادر بازار  شايعهانتشار خالف واقع، ارائه اطالعات  (28

 به نفع خود يا ديگری از قبیل موارد زير: اوراق بهادار يا کاال خريد يا فروش

 و فروش يا کاال بهادار اوراق قیمت رويه بي افزايش منظور نادرست به کننده يا گمراهارائه اطالعات ( 1-28

  ؛ 18باالتر قیمت به آن

 و خريديا کاال بهادار  اوراق قیمت رويه بي کاهش منظور نادرست به کننده يا گمراه اطالعات ارائه (2-28

 ؛19کمتر قیمت آن به

 

 .ردیمتعدد صورت گ يجلسات معامالت ايجلسه  کيتواند در يوقوع اقدامات فوق م :1تبصره

ای اين ماده واحده را فني و سامانه اند در اسرع وقت امکان رصدهای خارج از بورس موظفها و بازاربورس: 2تبصرۀ 

های خارج از بورس را برای ها و بازارفراهم نموده و معاونت اجرايي سازمان نیز امکانات فني رصد نحوۀ نظارت بورس

 ها و ناشران فراهم آورد.معاونت نظارت بر بورس

                                                 
 )churning( کارمزدسازی.16

17. Wash trade/ double printing 

18.  Pump & Dump 

19. Trash and cash 


