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بورس

در گفتوگو با کارشناسان دالیل افت اخیر بازار سرمایه را بررسی کرد

بورس را به عرضه و تقاضا بسپارید
م��دام از تریبونه��ای دولتی و غیردولتی میش��نویم که مردم بهدلیل ناآش��نا بودن با اصول بازار س��رمایه،
واکنشهای هیجانی دارند و بازار را با مش��کل مواجه میکنند .این دس��ت اظهارات مس��ئوالن و کارشناسان را
بارها در رس��انههای دولتی و غیردولتی دیده و ش��نیدهایم ،اما تعداد تریبونهایی که به مس��ئولیت مقامات در
برابر دعوت از مردم به س��رمایهگذاری در بازار س��هام اشاره میکنند ،بسیار اندک و انگشتشمار است .مردمی
که با اظهارنظرهای اطمینانبخش مدیران ،بخشی از داراییهای خود را وارد بورس تهران کردهاند و حاال با هر
نس��یمی به خود میلرزند که مبادا زیان کنند .از س��وی دیگر ،در اواسط هفته وزیر اقتصاد دولت دوازدهم نیز
مدعی شده بود که دولت قصد دارد با تکیه بر بازار سرمایه راه رونق اقتصادی را در پیش بگیرد .کارشناسان این
حوزه معتقدند دولت قصد دارد کس��ری بودجه خود را با اس��تفاده از منابعی که در بازار بورس تهران در جریان
اس��ت ،تامین کند و با تنظیم بودجه  ۱۴۰۰نیز مقدمات این کار را فراهم خواهد کرد .با توجه به س��خنان این
هفته دژپسند و اظهارات محمدباقر نوبخت در هفتههای قبل مبنی بر بستن بودجه  ۱۴۰۰با تکیه بر درآمدهای
حاصل از بازار بورس ،میتوان نتیجه گرفت که ظاهرا حق با کارشناس��ان اقتصادی اس��ت و بهاحتمال زیاد باید
منتظر بودجهای انبساطی با تکیه بر بازار بورس برای سال  ۱۴۰۰باشیم.
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عکس:

دولت دست از دخالت در بازار بردارد
عماد عظیمی ،کارشناس بازار سرمایه در گفتوگویی
که با
داش��ت ،ضمن اش��اره به وضعیت مناسب
بازار سرمایه نسبت به سایر بازارهای موازی عنوان کرد:
با توجه به شرایطی که سایر بازارهای موازی در کشور
دارن��د ،انتظار میرود بازار س��هام همچنان به بازدهی
رو به افزای��ش خودش ادامه ده��د و همچنان یکی از
بهترین گزینههای سرمایهگذاری برای مردم باشد.
چراک��ه س��اختار هیجانی بازار فروکش کرده اس��ت
اما همچنان با یک س��ود معقول و ش��یب رشد قیمت
متعادل ،میتواند سردمدار بازارهای کشور باشد.
این کارش��ناس بازار ب��ورس با انتق��اد از تصمیمات
یکش��به دولت در ح��وزه بازار ب��ورس اوراق بهادار به
گف��ت :اگر دول��ت و مدیران دس��ت از گرفتن
تصمیم��ات خلقالس��اعه بردارن��د و بازار را به س��وی
واکنشهای هیجانی سوق ندهند ،بازار میتواند دوباره
رش��د خود را پیش بگیرد .اما متاس��فانه در چند وقت
اخیر شاهد سیاس��تگذاریهایی بودهایم که منجر به
تشدید فضای هیجانی در بازار سرمایه شده است.
او ادام��ه داد :دول��ت در م��واردی بهگون��های عمل
کرد که بازار را به س��وی هیجانیتر ش��دن س��وق داد.

ممنوعیتهای��ی ک��ه برای معام�لات روزانه
وضع ش��د یا بحث اوراق تبعی و حتی مسئله
ایجاد صندوق تثبیت بازار با استفاده از منابع
صندوق توسعه ملی از مواردی هستند که به
احساسیتر شدن تصمیمات سهامداران دامن
زد .البته ش��اید گفته شود که این ابزارها در
تمام دنی��ا در اختیار بازارهای س��رمایه قرار
داده میش��ود تا تع��ادل را ایجاد کنند ام��ا باید توجه
داش��ت که بازار بورس ته��ران درحالحاضر ش��رایط
ع��ادی و نرمالی ندارد و از ۱۹مرداد تا به امروز ش��اهد
ریزشهای ادامهدار در بازار بورس بودهایم.

 عوامل موثر در بازار بورس

عظیمی با برشمردن عوامل موثر در بازار بورس تهران
یادآور ش��د :در حالحاضر در بازاری فعالیت میکنیم
که تحتتاثیر چند پارامت��ر قرار دارد و دائم در تالطم
است.
پیش از هر عاملی نرخ ارز بازار را تحتتاثیر قرار داده،
هرچند ممکن اس��ت برای ش��رکتهای صادراتمحور
اتف��اق خوبی باش��د ،چراکه بی��ش از  ۶۰درصد بورس
تهران را شرکتهای صادراتمحور تشکیل داده است.

وی گف��ت :مورد دوم که روی بازار س��هام
تهران تاثیر دارد ،انتخابات ریاست جمهوری
در ایاالت متحده امریکاست که اثرات خودش
را پیشخور کرده اما انتظار میرود همچنان
تاثیرات اندک دیگری بر بازار داشته باشد.

 بازدهی بورس بیشتر خواهد بود

ای��ن تحلیلگر و فعال بازار س��رمایه تهران
ضمن ابراز خوشبینی نسبت به آینده بازار بورس تهران
به
گفت :با توجه به عملکردی که بازار بورس تا
امروز داش��ته و شرایطی که درحالحاضر در این حوزه
جری��ان دارد ،میتوان انتظار داش��ت که بازار بورس تا
پایان سال همچنان بیشترین بازدهی را نسبت به سایر
بازارهای کش��ور داش��ته باش��د .البته به این شرط که
دولت هم دست از سیاستهای هیجانزای خود بردارد
و اجازه دهد بازار به راه خود ادامه دهد.
وی با اشتباه دانستن ذهنیت دولت نسبت به بورس
افزود :متاس��فانه یک ذهنیتی در بین مسئوالن وجود
دارد که اگ��ر بتوانند صفهای ف��روش را جمع کنند،
موف��ق به بازگردان��دن تعادل به بازار خواهند ش��د در
حالیکه این ذهنیت درست نیست.

برعک��س آنچه مدیران دولت��ی میپندارند ،هر نوع
دخالت��ی در بازار که بورس را از مس��یر عادی خودش
دور میکند میتواند اثرات سوء نیز داشته باشد و حتی
ممکن است مضرات بسیار بیشتری نسبت به فواید آن
داشته باشد.
عظیمی در پایان دستکاریهای دولت در بازار بورس
را آس��یبزا خوانده و اظهارکرد :بنابراین به اعتقاد من
دول��ت باید دس��ت از دخالت در بازار ب��ورس بردارد و
اج��ازه دهد سیس��تم عرض��ه و تقاضا خ��ود را تعدیل
کند.
در ای��ن صورت خواهیم دید ک��ه بازار هم از التهاب
خ��ارج میش��ود و رفتارهای هیجانی س��هامداران نیز
کمتر و کمتر خواهد شد.
دس��تکاری دولت در جهت کاهش عرضه سهام فقط
میتوان��د فجای��ع را در این ب��ازار به تاخی��ر بیندازد و
تاثیری جز این نمیتواند داشته باشد.
با این وجود ،برداش��ت من از شرایط بازار سهام این
اس��ت که همچن��ان پربازدهترین بازار مال��ی در ایران
خواهد بود و میتواند شرایط بسیار بهتری را نیز تجربه
کند.

تمرکز روی خودروسازها
حمید رضاپور ،کارش��ناس بازار سرمایه در گفتوگو
با
ضمن اش��اره به ریزشهای اخیر ،اظهارکرد:
ب��ه اعتقاد من یک��ی از دالیل عم��ده ریزشهای بازار
بورس تهران در روزهای اخیر ،همچنان ریشه در ترس
سهامداران دارد.
وی در ادام��ه اف��زود :از طرف��ی ه��م ظاهرا چش��م
سهامداران به دو ش��رکت بورسی بزرگ ایرانخودرو و
س��ایپا دوخته شده است و شلوغی بیش از حد صفوف
فروش در این دو س��هم ،در ساعت پیشگشایش تاثیر
نامطلوبی روی بقیه سهمها نیز میگذارد.
همانطور که اش��اره شد حمایتها باید به سمت این
دو سهم مهم معطوف شوند تا از ریزش شدید احتمالی

این فعال بازار سرمایه ادامه داد :سهامداران
باید توجه داشته باشند که بازار در هفته قبل
نشان داد ظرفیت بازگشت به روند رو به رشد
خود در ماههای نیمه نخس��ت س��ال را دارد،
به همین جه��ت معتقدم نبای��د هیجانزده
و عجوالن��ه صفهای فروش را س��نگین کرد
چراکه احتمال رشد دوباره بازار زیاد است.

بازار جلوگیری شود.

 نوسهامداران صبر را چاشنی کار
کنند

رضاپور با تاکید بر لزوم دوری س��هامداران
از واکنشهای هیجان��ی به
گفت :در
مجموع بر آنچه مثل همیشه تاکید میشود،
جلوگیری از هیجانزدگی است.
قطعا عده زیادی که در صفهای فروش نشستهاند ،با
ضرر سهمهای خود را میفروشند تا جلوی ضرر بیشتر
را بگیرند اما نکتهای که باید مورد توجه نوس��هامداران
واقع ش��ود این است که باید حوصله و صبر را چاشنی
کار خودشان در بازار سرمایه کنند.

 حمایت از سرمایههای خرد

وی در پای��ان با تاکید بر اهمیت باالی س��رمایههای
خ��رد به
گف��ت :در این بین باید به س��همهای
کوچک هم توجه ش��ود و نباید این بخش مهم بازار را
فراموش کرد.

همانطور که میدانیم بخش عمدهای از س��هامداران
فعال در بازار بورس تهران ،صاحبان س��رمایههای خرد
هس��تند و در رسته سهامداران بنیادی قرار نمیگیرند.
ب��ه همین جهت باید توجه وی��ژهای به این بخش بازار
داش��ت و در براب��ر ضرر و زی��ان هایی که ای��ن افراد
متحمل میشوند نیز حساسیت داشت.
این کارش��ناس ب��ازار س��هام در پایان ب��ا تاکید بر
مسئولیت مدیران در برابر تازهواردان بازار بورس ،تاکید
کرد :مسئوالن بازار س��هام تهران نباید فراموش کنند
ک��ه این س��رمایهگذاران با اطمینانبخش��ی وارد تاالر
شیشهای شدند ،به همین دلیل هم مسئولیت حراست
از داراییهای این گروه نیز بر عهده مسئوالن است.

رونق اقتصادی با مشارکت بورس
وزیر اقتصاد از تالش دولت برای رونق اقتصادی
با مشارکت بازار سرمایه خبر داد و گفت :دولت در
 ۶ماه نخست سال حتی یک ریال به بانک مرکزی
وابستگی نداشت.
فرهاد دژپس��ند ،وزیر اقتصاد و دارایی این هفته
در گفتوگو با برنامه رهیافت رادیو اقتصاد با اشاره
به حواش��ی پیش آمده در زمینه کسری بودجه و
برداش��ت دولت از بانک مرکزی اظهارکرد :دولت
در  ۶ماه نخس��ت س��ال حتی یک ری��ال به بانک
مرکزی وابستگی نداشت.
وی افزود :از اقدامات مهم دولت برای جایگزینی
تامی��ن مالی میت��وان به صرفهجوی��ی هزینهها،
عرضه داراییهای دولتی بهصورت فراگیر ،فروش
اوراق و نیز وصول مالیات اشاره کرد.

دژپسند از تالش دولت برای رونق
اقتصادی با مش��ارکت بازار س��رمایه
خبر داد.
وزیر اقتصاد اشاعه فرهنگ مصرف و
تولید داخلی را از راهکارهای مقابله با
فشارهای تحریمهای دشمنان دانست
و گفت :درحالحاضر استعمارگران از
راههای گوناگونی مانند بستن مبادی ارز خارجی،
ص��دور کاال و خدم��ات و محدود ک��ردن عملکرد
فعاالن تجارت خارجی س��عی بر فشار حداکثری
بر مردم و کش��ور را دارند ک��ه میتوان با مصرف
تولیدات داخلی مانند ایس��تادگی و مقاومت زمان
جنگ این حلقه را بشکنیم.
دژپس��ند صادرکنن��دگان و فع��االن بخ��ش

عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجل��س درباره وضعیت
بازار فوالد گفت :در صورت عرضه کامل تولید فوالد کشور در
بورس کاال از التهاب و دونرخی ش��دن بازار جلوگیری خواهد
ش��د و از اینرو طرحی در مجلس بهزودی آماده میش��ود که
براس��اس آن ،زنجیره فوالد باید بهط��ور کامل در بورس کاال
عرضه شود.

ذهنیتی در بین
مسئوالن وجود
دارد که اگر
بتوانند صفهای
فروش را جمع
کنند ،موفق به
بازگرداندن
تعادل به بازار
خواهند شد
در حالیکه
این ذهنیت
درست نیست

سخن پایانی
خصوص��ی را به مثابه بازیگران اصلی دفاع
اقتص��اد دانس��ت و افزود :امروزه دش��من
ب��ا بهرهگی��ری از ابزاره��ای پلیدانه تمام
مبادالت ما را مورد هدف قرار داده و امید
است با همیاری بخش خصوصی و صادرات
غیرنفتی بتوانیم ارزهای حاصل از صادرات
بیشتری را برای کشور تامین کنیم .وی با
اشاره به ایستادگی ملت در  ۸سال جنگ تحمیلی
و نی��ز جنگ اقتص��ادی کنونی اظهارک��رد :مردم
با همدل��ی و عزم ملی در برابر تم��ام توطئههای
اس��تعمارگران ایستادهاند .دژپسند در پایان گفت:
مقاومت مردم ایران درسی به دشمنان انقالب بود
که این انقالب سرنگون نمیشود و به اهداف پلید
خود نخواهند رسید.

ب��ازار بورس ته��ران ای��ن هفت��ه را تحتتاثی��ر ممنوعی��ت ناگهانی
نوس��انگیری در روز ش��نبه آغاز کرد ،این روند تا جایی پیش رفت که
حتی شاخص کل به لبه پرتگاه یک میلیون و ۴۰۰هزار واحدی هم رفت
اما فعال با کمک حمایت حقوقیها از این مرز رد نشده است.
در هفتهه��ای اخی��ر بارها دیدهای��م که تصمیم��ات ناگهانی دولت در
مقاطع زمانی گوناگون موجب ریزشهای ش��دیدی در بازار ش��ده است
اما در لحظاتی که بازار به لبه پرتگاه س��قوط از س��طح یکونیم میلیون
واحدی میرس��د به ن��اگاه حقوقیها در نقش منجی ظاهر میش��وند و
ش��اخص کل را به هر ضرب و زوری شده در این بازه نگه میدارند .حال
پرسش اصلی اینجا است که دولت با توجه به مشکالت عدیدهای که دارد
و بهویژه با عدمدسترس��ی به منابع ارزی خود ،تا چه زمانی قادر خواهد
ب��ود ک��ه حقوقیهای ب��ورس را وادار به حمایت از این بازار در ش��رایط
بحرانی کند و آیا این ش��رایط پرنوسان و هیجانی در بازار بورس و اوراق
بهادار تهران همچنان ادامه خواهد داشت؟

محصوالت زنجیره تولید فوالد باید در بورس کاال عرضه شود

بهگزارش پایگاه خبری بورس کاال ،اهللوردی دهقانی با اشاره
ب��ه عرضه فوالد در بورس کاال افزود :با توجه به ماهیت بورس
کاال که ش��فافیت و تعیین قیمت براساس عرضه و تقاضاست
بهطور یقین با عرضه محصوالت فوالدی در بورس کاال نهتنها
از ایجاد رانت و فس��اد جلوگیری خواهد شد ،بلکه مازاد عرضه
را میتوان با مجوز دولت و اخذ شرایط مناسب صادر کرد.

وی ب��ا بیان اینکه هدف مجل��س در این طرح ،تامین فوالد
م��ورد نیاز بازار داخل��ی از طریق بورس کاال و البته حمایت از
صادرات است ،ادامه داد :تالش مجلس این است که خریداران
و تولیدکنن��دگان محصول مورد نیاز خ��ود را از طریق بورس
کاال تامی��ن و اگر در داخل خریداری برای محصوالت فوالدی
عرضهش��ده در بورس وجود نداشت مازاد عرضه را به خارج از

کشور صادر کرد.
دهقان��ی تصریح کرد :باید توجه داش��ت معامله بخش��ی از
ف��والد در خارج از بورس که ش��فافیتی روی این بخش وجود
ندارد روی س��ایر اقالم و بازار تأثیر منفی گذاش��ته و از اینرو
عرض��ه کل تولید فوالد در ب��ورس کاال از ضروریات تنظیم و
تعادل بازار است.

یادداشت

سرمایهگذاری
بانکها در بورس
غیرقانونی است

درحالیک��ه مدیرعامل بورس ته��ران از ابالغ مصوب��ه لغو ممنوعیت
س��رمایهگذاری بانکه��ا در ب��ورس خب��ر داده ،دبیر کان��ون بانکهای
خصوصی و موسسات اعتباری گفت که بانکها فقط براساس ابالغیههای
بان��ک مرکزی و تایید ش��ورای پول و اعتبار عم��ل میکنند که تاکنون
ابالغی��های در ای��ن زمینه دریاف��ت نکردهاند و طبق قان��ون رفع موانع
تولی��د نمیتوانند در بورس فعالیت کنند و تنها برای اعطای تس��هیالت
میتوانند در بازار س��رمایه دخالت کنند .بهگزارش ایسنا ،لغو ممنوعیت

س��رمایهگذاری بانکه��ا در بورس اقدام حمایتی ش��ورایعالی بورس از
بازار س��رمایه در روزهای اصالح و ریزش آن است ،درحالیکه قانون رفع
موان��ع تولید به بانکها اجازه فعالیت و س��رمایهگذاری آنها در بورس را
نمیدهد .از آنجا که خرید و فروش بانکها در بازار سرمایه با خلق پول
و افزایش تورم همراه میش��ود و ثبت داراییهای پرریس��ک در ترازنامه
بانکها مش��کالت پولی برای اقتصاد کش��ور ایجاد میکند ،واکنشها و
هشدارهای کارشناسان اقتصادی را بهدنبال داشت که مدیرعامل بورس

ته��ران در جدیدترین اظهارات خود اعالم ک��رد :ورود بانکها به بورس
سرمایهگذاری بلندمدت نیست و آنها پس از خرید میتوانند هر زمان که
صالح دانس��تند در یک تا دو سال آینده بفروشند و جزو سرمایهگذاری
بهش��مار نمیآید .در واکنش به این موضوع ،محمدرضا جمشیدی ،دبیر
کان��ون بانکه��ای خصوصی و موسس��ات اعتباری به ایس��نا گفت :این
آییننامه از س��مت سازمان بورس به بانکها ابالغ شده اما آنچه بانکها
طبق آن عمل میکنند.

پیشنهادهایی
برای کنترل
بازار سرمایه
سیامک تقیپور

کارشناس اقتصاد

ف��راز و فرودهای ش��اخص بورس همچنان
ادام��ه دارد و بیش از یک ماه اس��ت در یک
محدوده مشخص به حرکت ادامه میدهد .در
چند روز گذشته هم با ادامه روند نزولی بازار
م��وج جدیدی از انتق��ادات درباره تصمیمات
ناگهان��ی سیاس��تگذاران بازار ب��ه راه افتاده
است.
از  ۱۹م��رداد و از آغاز اصالح قیمتها این
چندمین باری اس��ت که برخ��ی تصمیمات
متولیان بازار ،معاملهگران را شوکه میکند.
عقبنش��ینی ش��اخص و تش��کیل صفوف
فروش که حقوقیها نیز به آن دامن میزنند،
س��هامداران را دچار ترس کاذبی کرده است.
روند معامالت یکی دو روز گذشته نیز بیانگر
این س��ردرگمی هم��راه با ترس س��هامداران
است .از یک س��و همچنان نماد «شستا» باز
نش��ده اس��ت و تا زمان باز نش��دن این نماد،
باال و پایین بازار ادامه خواهد داش��ت ،آنطور
که ش��نیدهها حاکی اس��ت تا زمان مشخص
نش��دن بازارگ��ردان برای این نماد ،ش��رکت
س��رمایهگذاری تامین اجتماعی ب��ه گردونه
معامالت باز نخواهد گش��ت .از س��وی دیگر،
ترس ریزش بیشتر باعثش��ده در هر بار باال
آمدن شاخص ،گروهی از سهامداران سبدهای
خ��ود را س��بکتر ک��رده ت��ا در ریزشهای
احتمالی بعدی ،با کاهش کمتر سرمایهش��ان
مواجه شوند.
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه بهگفت��ه برخی
کارشناس��ان اج��رای دامنه نوس��ان پویا که
شاپور محمدی ،رئیس پیشین سازمان بورس
و اوراق بهادار ،در سال  ۹۶بارها درباره اجرای
آن وعده داده بود ،میتواند به متعادل ش��دن
جریان معامالت سهام کمک کند.
ب��ا توج��ه به ای��ن م��وارد انتظ��ار میرود
بازگش��ایی بازار با افت شاخصکل و تشکیل
صفه��ای فروش هم��راه باش��د و در نتیج ِه
عرضههای��ی ک��ه انجام میش��ود ،ش��اخص
کل میتوان��د به کف قبلی خود برس��د .روند
معامالت بورس تهران در حالی ثبت میشود
که بازگشایی بازارهای جهانی با نوسان اندک
و بهطور عمده مثبت همراه بوده اس��ت .مس
با ح��دود  ۰.۵درصد افزای��ش در مرز ۶۵۸۵
دالر در حال نوس��ان است .روی و آلومینیوم
نیز نوس��ان خاصی نداش��تهاند .هر اونس طال
همانند آخرین روز معامالتی هفته گذشته در
محدوده  ۱۸۶۵دالر در حال معامله اس��ت و
هر بشکه نفت برنت در کانال  ۴۲دالر در حال
دادوس��تد اس��ت .در بازار داخلی نیز با وجود
فروکش کردن هیاهوی دالر ،اما همچنان هر
اس��کناس آن در کانال  ۲۸هزار تومان معامله
میش��ود .مح��دوده  ۲۹تا  ۳۰ه��زار تومان،
مقاومت مهمی بر سر راه دالر است.
با این همه به باور تحلیلگران بازار نوسانات
ش��دید ب��ورس دالی��ل س��اختاری دارد که
عبارتند از:
 -۱حجم مبنا و دامنه نوس��ان که اطمینان
کاذب ایجاد کرد
 .۲انحصار تمام عیار در ارکان بازار
 .۳هستهبازی ناشیانه
 .۴قیمتگذاری و تعزیراتیسازی بورس
 .۵صن��دوق تثبی��ت ب��ازار ک��ه در نهایت
۱۰۰درصد سهم شد!
 .۶اوراق سلف نفتی که نیامده غوغا کرد.
بنابراین برای کنترل این بازار ضروری است:
ن��رخ را در س��طح  ۲۲-۲۰تثبیت و منابع
ارزی ص��رف احداث زیرس��اخت مانند خرید
ماشینآالت و ریل ش��ود .حتیالمقدور نرخ
نیم��ا به بازار نزدیک و ب��ا حذف ارز منحوس
 ،۴۲۰۰ارز در ن��رخ ب��اال ت��ک نرخی ش��ود.
ش��رکتهای بورس��ی بهویژه خ��ودرو ،فوالد،
پتروش��یمی ،مس ،مصالح ساختمانی ،غذایی
از ش��مول قیمتگذاری رها و در بورس کاال
معامله شود تا رانت از دالل به سهامدار و دولت
(مالیات) منتقل ش��ود .پس از آرامش بازار،
دامنه نوسان و حجم مبنا و سایر چرندیات از
مقررات س��ازمان بورس حذف شود .تمامی
مجوزها در یک ب��ازه یک ماهه مورد بازبینی
قرار گیرد ،تا با حذف انحصارهای کارگزاری،
صندوق ،س��بد و ...ضریب نفوذ بازار س��رمایه
باال رود .تمامی کارمزدها رقابتی و آزاد شود.
همچنین کارگزارها تش��ویق شوند تا فعالیت
بازاریابی خود را گسترش دهند.
تامین کس��ری بودجه دولت تنها از طریق
اوراق بهطور ش��فاف انجامشده و تفاوت میان
ابزار اوراق که بدون ریسک است و بازار سهام
که ریسکی است ،تبیین شود.

