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بورس

تاثیر افت قیمت دالر بر بازار سرمایه را در گفتوگو با کارشناسان بررسی کرد

دالر ،قلب بورس را شکست

در روزهای پایانی هفته گذشته پیشبینیها برای بازار بورس بهگونهای بود که انتظار سبزپوشی بازار سرمایه
را در این روزها ایجاد میکرد .تقریبا همه کارشناسان روی این مسئله متفقالقول بودند که بازار در هفته دوم
مهرماه با شیب نسبتا مالیمی ،روند صعودی را در پیش میگیرد .اما تا لحظه نگارش این گزارش تقریبا در تمام
مقاطع این هفته ،بازار سهام با ریزشهای کوچک و بزرگ همراه بوده است .البته اغلب کارشناسان بازار سرمایه
با قید؛ اگر اتفاق خاصی نیفتد! هفته حاضر را س��بز پیشبینی کرده بودند .جمعه گذش��ته خبر ابتالی دونالد
ترامپ و همسرش به کرونا تمامی رسانههای جهان را متوجه خود کرد .مسئله به قدری عجیب و شوکهکننده
ب��ود که بالفاصله تئوریهای توطئه گوناگونی قوت گرفت و ه��ر کس بهگونهای این خبر را تحلیل میکرد .اما
یکی از نتایج ملموس انتشار این خبر در بازار ارز تهران اتفاق افتاد .قیمت ارز در تهران از همان لحظات ابتدایی
انتشار خبر بیماری رئیسجمهوری ایاالت متحده امریکا ،روند نزولی خود را آغاز کرد .این کاهش نرخ ارز باعث
شد دالر تا کانال  ۲۶هزار تومان نیز افت کند و ترس را به دل افرادی که سرمایه خود را تبدیل به دالر و یورو
کردهاند ،بیندازد .اما در این بین فعاالن بازار س��رمایه با اوقات تلخی پیشخوان خبرگزاریهای ایرانی و خارجی
را رصد میکنند ،چراکه این افت قیمت دالر در روزهای گذش��ته منجر به کاهش قیمت س��هام بخشهایی از
بازار نیز شد و با توجه به تازهوارد بودن اغلب فعاالن بورسی ،شاهد تشکیل دوباره صفهای فروش سهام بودیم.
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کرونا و دالر معادالت را عوض کردند
نیم��ا آگاه��ی ،تحلیلگر بازارهای مالی ضمن اش��اره
به تحلیلهای کارشناس��ان ایران��ی و خارجی از نتیجه
انتخاب��ات ریاس��تجمهوری ایاالت متح��ده امریکا به
گف��ت :ببینی��د تا پیش از روز جمعه گذش��ته و
با توجه به ش��رایط بازاره��ای مختلف در جهان ،به نظر
میرسید تحلیلها از انتخابات امریکا در اغلب بازارهای
مالی داخلی و خارجی ،به نفع پیروزی آقای ترامپ بود.
وی ادام��ه داد :خبر ابت�لای دونالد ترامپ به بیماری کووید ۱۹
باعث شد بازارها در یک شوک عمیقی فرو بروند و کارشناسان در
تحلیلهای خود بازنگری اساسی کنند.

 بیماری ترامپ و کاهش تقاضا برای دالر

این کارش��ناس بازار با یادآوری شرایط رقابتهای انتخاباتی در
امریکا بیان کرد :نکته مهم دیگر این اس��ت که آقای ترامپ فارغ
از اینکه ممکن اس��ت جان خود را هم از دس��ت بدهد ،دس��تکم
ی��ک تا دو هفته از روزهای باقیمانده به روز انتخابات را از دس��ت
خواهد داد و همین مس��ئله نیز منجر به افزایش شانس جو بایدن
در اذهان عمومی ش��ده اس��ت .او در ادامه افزود :اما در ایران اتفاق
جالبی افتاد ،با توجه به ش��رایطی که توضیح داده شد نگرانیهای
معم��ول در حوزه ب��ازار ارز فروکش کند و حتی برخی از تجار که
ب��رای بعد از انتخابات امریکا برنامهریزی کرده بودند نیز تش��ویق
شدند تا حوالجات خود را زودتر به انجام برسانند.

 دو دستگی در قیمت سهام شرکتها!

این تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر کاهش تقاضا در بازار ارز و
تاثیرات��ش بر بورس تهران ،اظهارکرد :درحالحاضر تقاضا در بازار
ارز کمتر شده و قیمت هم متعاقب این کاهش تقاضا ،روند نزولی
را در پیش گرفته اس��ت .همگی میدانیم که بخشی از بازار سهام
نیز بهدلیل صادراتمحور بودن این ش��رکتها بهشدت تحتتاثیر
نرخ ارز بوده و بخش کامودیتیها نیز به همین منوال از قیمت دالر
تاثیرپذیری باالیی دارند .به همین جهت قیمت سهام این بخش از
بورس رو به کاهش گذاشته است.
آگاهی با اش��اره به بحث احتمال هرگون��ه توافق دیپلماتیک و
انتفاع برخی نمادها از آن ،به صمت یادآور شد :اما برخی شرکتها
ممکن است در صورت وقوع هرگونه توافق سیاسی و دیپلماتیک
در آینده منتفع شوند ،با افزایش قیمت سهام خود در بازار بورس
مواجه شدند .از جمله این سهمها میتوان به گروه بانکیها و برخی
ش��رکتهای کوچک مثل س��اختمانیها اش��اره کرد که وضعیت
بهتری نسبت به سایر سهمها در بازار دارند.

 بازار رشد میکند؟

این کارش��ناس بازارهای مالی در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر
احتمال رشد دوباره بازار سهام در آینده نزدیک ،بیان کرد :من بر
این باورم که اگر واقعبین باش��یم ،بس��یار بعید است دوباره شاهد
رش��دی باشیم که اوایل امسال شاهدش بودیم .با توجه به شرایط
اقتصادی کش��ور و همچنین خروج بخش بزرگی از س��رمایههای
نوس��هامداران از بورس تهران نیز عواملی هس��تند که این بحث را
تقویت میکنند.

تورم باال و بورس

 مسیر حرکت نقدینگی باقیمانده در بورس

وی با اش��اره به حرکت نقدینگی موجود در بازار سهام
افزود :از س��ویی هم به نظر میرس��د بازار از تحلیلهای
بنی��ادی پیروی نمیکند ،دلیلش هم این اس��ت که نگاه
فعاالن به این حوزه با پسزمینه اقتصاد سیاسی است .اما
سهامداران باید با دقت بیشتری به بازار نگاه کنند ،چراکه
نقدینگ��ی محدود باقیمانده در ب��ورس ،همواره در حال
حرکت است .این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد :همانطور که گفته
ش��د با توجه به تاثیرپذیری ب��ورس از اخبار و تحلیلهای پیرامون
انتخابات امریکا ،ممکن تست جهت حرکت این نقدینگی نیز تغییر
کن��د .بنابراین بهدلیل غیرقابل پیشبینی ش��دن اوضاع ،نمیتوان
فق��ط با تکی��ه بر تحلیلهای بنیادی بازار اق��دام به برنامهریزی در
این حوزه کرد و مجبوریم روزانه اخبار و تحلیلهای سیاسی را نیز
رصد کنیم تا بتوانیم بهطور نس��بی مسیر حرکتی این سرمایهها را
در بورس تهران تشخیص دهیم.

 مجمع حقوقیهای بازار

آگاهی با متفاوت دانستن شرایط بورس تهران با تمامی بازارهای
س��هام در جهان ،به
گفت :ش��رایط بازار در کشور ما کامال با
سایر کشورها متفاوت است و از جنبههای گوناگون امکان مقایسه
وجود ندارد .البته س��خنان نایب رئیس مجلس نیز کامال درس��ت
اس��ت چراکه غالب مجموعههای حاض��ر در بورس تهران دولتی و
شبه دولتی هستند ،طبیعتا این مسئله مسئولیتی را بر عهده بخش
بزرگی از ش��رکتهای بورسی میگذارد .از طرفی هم میدانیم که
یک حقوقی با اتکا به شرایط و اطالعاتی که دارد ،در مقایسه با یک
حقیقی نگاه روشنتری هم به بازار میتواند داشته باشد .وی ادامه
داد :اما با وجود سخنانی که ذکر شد ،اتفاق خاصی را در بازار ندیدیم
و تا به این لحظه تغییر رفتاری هم از حقوقیها مشاهده نشده است.
با توجه به این مس��ائل باید در نیمه نخس��ت هفته یک انسجامی را
برای تقاضای سهام میدیدیم ،اما به خوبی میدانیم که چنین اتفاقی
نیفتاد و صفهای خرید سهام چندان شلوغ نبودند.

 تصمیمات یک شبه بازار را ناآرام میکند

این کارش��ناس مس��ائل اقتصادی در پایان با تاکید بر نیاز بازار به
آرامش یادآور ش��د :اگر خودم را به جای سیاس��تگذاران بگذارم،
س��عی میکنم بورس را به سمت سیاستهای بازار آزاد سوق دهم.
البته نه به صورت یک شبه و ناگهانی ،بلکه با یک برنامهریزی دقیق و
مشخص که در نتیجه مشورت با کارشناسان خبره و باتجربه تنظیم
شده باشد ،سعی میکنم بازار را به سوی بازتر شدن هدایت کنم .در
گام نخست نیز باید پیش از هر اقدامی سعی در برقراری آرامش در
بازار داشته باش��یم ،چراکه سهامداران باید با اطمینانخاطر کامل
بتوانن��د برای روند معامالت خود برنامهریزی کنند و این امر بدون
وجود ثبات و آرامش در بازار محقق نخواهد شد .یکی از الزمههای
برقراری آرامش در بورس نیز اجتناب از اتخاذ تصمیمات یک شبه
و ناگهانی است .مثال باید برنامهای یک ساله تدوین شود و با جزئیات
کامل در اختیار همه سهامداران گذاشته شود تا همگان با اطمینان
به معامله سهام و سرمایهگذاری در بورس بپردازند.

طبق گفته کارشناس��ان و فعاالن بورس تهران ،شرکتهای صادراتمحور
و کامویتیها در بازار سرمایه بیشترین کاهش قیمت را در پی افت نرخ دالر
در بازار آزاد تجربه کردهاند.
از سویی هم با توجه به وعده رئیس کل بانک مرکزی ،انتظار میرود در

سخن پایانی

مهدی مهدیانی ،کارش��ناس مسائل
اقتصادی در گفتوگو با
ضمن
اش��اره به باال بودن نرخ تورم در کشور،
گفت :شرایط اقتصادی جهان بهدلیل
بیاخالق��ی و منفع��ت طلبیه��ای
بس��یاری از سیاستمداران که صاحب
قدرت هستند و همچنین تعطیالت و
محدودیتهای ناش��ی از شیوع کرونا باعث شده
اغلب کشورها با نرخهای تورمی باال در بازارهای
مختلف مواجه شوند.
وی ادامه داد :کش��ور ما نیز در پی این سلسله
اتفاقات دچار تورم بسیار باالیی شده است و مانند
سایر کش��ورها در شرایطی یکسان و مشابه قرار
دارد .البته ش��رایط بازاره��ای مختلف با یکدیگر
کم��ی تف��اوت دارد اما روی هم رفته اقتصاد ما با
مشکالت بسیاری مواجه است.
این کارشناس اقتصاد با تاکید بر وضعیت حال
حاض��ر بازار بورس تهران و همچنین واکس��ینه
ش��دن اقتصاد ایران در پ��ی تحمیل تحریمهای
پیاپی ،عنوان کرد :ب��ورس اوراق بهادار نیز یکی
از این بازارهاس��ت که متاسفانه چند وقت است
دچار روند اصالحی شده و همچنان نیز نتوانسته
بهط��ور کام��ل از ای��ن دوره گذر کن��د .هرچند
اقتصادی ما کمی با سایر کشورها متفاوت است،
دلیلش هم این است که مردم ما به خاطر تحمل
تحریمهای��ی که سیاس��یون بیگانه و دش��منان
همیشگی بر کش��ورمان تحمیل کردهاند ،دچار
مش��کالت مضاعفی هس��تند و ش��رایط بس��یار
سختتری نسبت س��ایر ملتهای جهان دارند.
این فش��ارها موجبش��ده اقتصاد ایران به نوعی
واکسینه شود.
او ادام��ه داد :این ش��رایط را در بازار س��رمایه
نیز ش��اهد هس��تیم ،بهگونهای که شرایط حاکم
ب��ر بورس تهران را نمیتوان با هیچ بازار س��هام
دیگری در جهان مقایسه کرد .البته بخشی از این
چالشها در حوزههای مختلف اقتصاد ایران ناشی
از برخی تصمیمات اش��تباه و نادرستی است که
ازسوی بعضی از مقامات گرفته میشود .اگر این
چالشها و تحریمها در زمان مناس��ب مدیریت و
کنترل میش��دند کار به این س��ختی نمیشد و
میتوانس��تیم با مدیریت دقیقتری شرایط را در
کنترل خود داشته باشیم.
ای��ن تحلیلگر مس��ائل اقتص��ادی در ادامه به
گفت :به اعتقاد من اگر برخی از این دست
سیاستگذاریها کمی دقیق تر و کارشناسانهتر

آیندهای نهچندان دور بخش��ی از ارزهای بلوکی شده به کشور بازگردد که
میتواند روند نزولی قیمت دالر را تداوم بخشد.
اگر این دو شاخصه را در کنار هم قرار دهیم ،این طور بهنظر میرسد که
قیمت دالر همچنان کاهش��ی خواه��د بود و بخش بزرگ و مهمی از بورس

انجام میش��د ،بازار س��هام نیز امروز با
معضالت بسیار کمتری مواجه بود.

 درگی�ر ن�رخ ت�ورم بس�یار
باالیی هستیم!

مهدیان��ی ضمن یادآوری مش��کل
تورم باال در کش��ور خاطرنش��ان کرد:
در ش��رایط تورم موجود در کش��ور که
در توضیحات مذبور به اختصار مورد اش��اره قرار
گرفت ،اوضاع س��ازمان بورس در شرایط کنونی
با رکود چش��مگیری نس��بت به ماههای گذشته
مواجه ش��ده اس��ت .بس��یاری از س��هامداران با
زیانهایی مواجه شدهاند که متاسفانه عمده این
اف��راد از تخصص کافی در این ح��وزه برخوردار
نبودند .از س��ویی هم ممکن اس��ت دلیل عمده
دیگر این زیانها نیز افزایش حجم نقدینگی نزد
مردم باش��د .کارشناس بازارهای مالی به روزنامه
ی��ادآور ش��د :به این نکته نی��ز باید توجه
داش��ت که برخی از سهامداران در شرایط مثبت
بورس س��ودهای مناس��بی را بهدس��ت آوردند،
بهط��ور عمده س��رمایه خ��ود را از ب��ازار بورس
تهران خارج کردهاند .حتی در برخی موارد دیده
ش��ده که درصدی از نوس��هامداران کل سرمایه
خودش��ان را از بازار س��رمایه به س��ایر بازارهای
موازی انتقال دادهاند .در مقابل افرادی هس��تند
که در زمانهای مناس��بی اقدام به خرید س��هام
نکرده یا اینکه انتخابهای نامطلوبی داش��تهاند.
این گ��روه از س��هامداران نیز همچن��ان درگیر
جبران زیانهایی هستند که در پی این معامالت
متحمل ش��دهاند .وی گف��ت :البته برخی از این
اف��راد به علت نگاه حرفهای یا عموما تحلیلی که
از آینده بورس خواهند داشت بار دیگر به بورس
بازخواهند گشت.

خبر ابتالی
دونالد ترامپ
به بیماری کووید
 ۱۹باعث شد
بازارها در شوک
عمیقی فرو بروند
و کارشناسان
در تحلیلهای
خود بازنگری
اساسی کنند

 انتظار معجزه نداشته باشیم!

مهدیان��ی در پایان با تحلی��ل وضعیت کنونی
بازار س��هام تهران عنوان ک��رد :با توجه به آمار و
ارقام منتشر شده ،معتقدم بازار بورس در شرایط
کنونی و با این نرخ تورم باالیی که دچارش هستیم
رشد چشمگیری نخواهد داشت ،چراکه همانطور
که پیشتر نیز گفته ش��د در ش��رایط اقتصادی
ح��ال حاضر نمیتوان از این حوزه انتظار معجزه
داش��ت .بنابراین نمیتوان در کوتاهمدت امیدوار
به پیش��رفت و مثبت شدن بازار سرمایه باشیم و
بهاحتماال زیاد بازگشت سرمایههای سوخت شده
و جبران زیانهای س��نگین برخی از سهامداران
نیز فعال میسر نخواهد شد.

تهران نیز ،تحتتاثیر ارزش دالر با افت مواجه ش��ود .تمام این تحلیلها که
از سوی اغلب صاحبنظران این حوزه نیز تایید شدهاند در صورتی میتواند
پابرجا باش��د که اتفاق بهتآور و عجیب دیگری ،مانند آنچه در کاخ س��فید
روی داد رخ ندهد.

ترمز دالر در مهر ماه کشیده خواهد شد؟
تکرار سناریوی مهر  ۹۷برای بازار ارز در مهر  ۹۹محتمل است
و پیشبین��ی گروهی از فعاالن بازار ارز در روزهای میانی مهرماه
بر این گمانه متمرکز شده است.
بهگزارش مهر ،تکرار س��ناریوی مهر  ۹۷برای بازار ارز در مهر
 ۹۹بس��یار محتمل اس��ت .این پیشبینی گروهی از فعاالن بازار
ارز در روزهای میانی مهر ماه است .آنها با استناد به اتفاقات مهر
 ۱۳۹۷به اس��تقبال س��قوط نرخ ارز رفتهاند .دو س��ال پیش و در

روزهای��ی ک��ه نرخ دالر در ب��ازار آزاد از حدود  ۱۳هزار تومان در
میانه ش��هریور در کمتر از یکماه به بیش از  ۱۸هزار تومان در
اوایل مهر رس��یده بود ،بسیاری با اعالم نرخهای  ۵۰هزارتومانی
و باالت��ر در انتظ��ار ثبت رکوردهای نجومی در بازار ارز بودند؛ اما
نرخ ارز در آن مقطع موفق به کانالشکنی جدید نشد و با اعمال
سیاس��تهای جدید بانک مرکزی با سقوطی باورنکردنی به ۱۰
ه��زار تومان در اواخر پاییز رس��ید؛ هرچند نرخ  ۱۰هزار تومانی

نیز ثابت نماند و با بروز برخی از نوسانات سال  ۹۷را با همان ۱۳
هزار تومان اواسط شهریور به پایان رساند.
حاال و در اواس��ط مهر  ،۹۹یک روز پس از اعالم بازگش��ت ۲۶
میلیارد دالر از ارزهای صادراتی سالهای  ۹۷و  ۹۸ازسوی رئیس
کل بان��ک مرک��زی بازار ارز بار دیگر روندی نزولی به خود گرفته
اس��ت .نرخ ارز در حالیکه  ۱۰روزی با سقف  ۳۰هزار تومانی در
جدال بود ،س��رانجام موفق به شکس��تن نش��د و عقب نشست تا

کان��ال  26هزار تومان هم ریزش ک��رد .گزارشهای میدانی نیز
حاکی است از ظهر دیروز بر تعداد فروشندههای ارزی اضافه شده
و خریداری در بازار دیده نمیش��ود؛ صرافان و فعاالن بازار اخبار
مثبت همتی مبنی بر آزادس��ازی منابع ارزی بلوکه ش��ده ایران،
تسریع در بازگشت ارزهای صادراتی و بهبود روند صادرات نفتی
کش��ور را عاملی مهم برای این کاهش نرخ میدانند و میگویند
کاهش نرخ دالر احتماال ادامهدار باشد.

یادداشت

عملکرد
کارگزاریها
در شهریور

بررسی فعالیت  ۱۰۹شرکت کارگزاری فعال در بازار سرمایه طی دوره
یک ماهه ش��هریور  ،۹۹نشان از ارزش خرید و فروش بیش از  ۴۶۳هزار
میلیارد تومانی این نهادهای مالی در معامالت س��هام ،اوراق مش��تقه و
اوراق بدهی دارد.
بهگزارش پایگاه خبری بازارس��رمایه ایران ،بررس��ی دقیقتر عملکرد
کارگزاریهای فعال در بازار س��رمایه نش��ان میدهد ،این نهادهای مالی
در شهریور خرید و فروش  ۴۶۳هزار و  ۴۵۰میلیارد تومانی را در کارنامه

خود ثبت کردند که در مقایس��ه با عملکرد مدت مش��ابه س��ال گذشته
یعنی شهریور  ،۹۸رشد  ۶برابری داشته است.
یادآور میشود ش��رکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه در دوره
یک ماهه ش��هریور  ۹۸درآمدی افزون بر ۷۳.۶هزار میلیارد تومان کسب
کرده بودند.
براس��اس این گزارش ،جزئیات خرید و فروشهای ثبت ش��ده ازسوی
این نهادهای مالی در ش��هریور امسال نش��ان میدهد حدود  ۳۳۴هزار

و  ۵۰۰میلی��ارد توم��ان از ای��ن رقم یعن��ی افزون ب��ر  ۷۲درصد از کل
دادوس��تدها در اختیار مبادالت آنالین بوده است؛ همچنین  ۱۱۲هزار و
 ۸۰۰میلی��ارد تومان دیگر نیز حج��م معامالت عادی در خرید و فروش
س��هام در این نهادهای مالی بوده اس��ت .همچنین بررسی عملکرد این
کارگزاریها به تفکیک فعالیت در انواع اوراق و بازار نش��ان میدهد این
نهاده��ای مالی در ماه گذش��ته درآمدی حدود  ۳ه��زار و  ۴۰۰میلیارد
تومان در خرید و فروش اوراق در بازار بدهی داشتهاند.

طول موجهای
کوتاه رشد و
ریزش
در بورس

نوید خاندوزی

کارشناس و فعال بازار سرمایه

ای��ن ذهنی��ت که ب��ازار باید مانن��د ماهها و
هفتهه��ای قبل رفتار کن��د را باید تعدیل کرد،
چراکه ما درحالحاض��ر یک دورهگذار را طی
میکنی��م تا ش��اید فاکتور اعتم��اد بار دیگر به
ب��ازار بورس تهران بازگردد .باید توجه داش��ت
ک��ه همزمانی برخ��ی رویدادها ب��ا این فرآیند
بازگشت اعتماد به بورس ،موجبشده شرایطی
جدید برای بازار س��رمایه رقم بخورد که تقریبا
تاکنون تجربه نشده است.
نخس��تین روی��داد ،گزارش می��اندورهای و
وضعیت اقتصادی شرکتهای بورسی است که
ممکن اس��ت درحالحاضر چندان جلب توجه
نکند اما بسیار مهم است .اما رویداد بعدی بحث
انتخابات ریاس��ت جمهوری در ایاالت متحده
امریکاس��ت که بازار را به لحاظ روانی بهشدت
تحتتاثیر قرار داده اس��ت .چه بخواهیم و چه
نخواهیم این مس��ئله بهواسطه اثرگذاری روی
قیمت دالر و حتی سایر ارزها ،روی بازار بورس
تهران اثرات متع��ددی میگذارد و نمیتوانیم
چ��ارهای برای این مس��ئله پیدا کنیم .روزهای
اخیر نیز ش��اهد بودیم قیمت دالر در بازار آزاد
روی بازار س��هام تاثیراتی داشت ،بهویژه سهام
ش��رکتهایی که صادراتمحور هس��تند و به
نوع��ی با دالر در پیوند هس��تند از اتفاقاتی که
در بازار ارز رخ میدهد ،تاثیر پذیرفتند و قیمت
سهم این شرکتها نیز با افت همراه بود .اما در
نقطه مقابل ش��اهد بودیم که بخش��ی از سهام
ش��رکتهایی ک��ه چندان ارتباط��ی با ارزهای
خارج��ی ندارند ،مورد توج��ه بازار قرار گرفتند
و با رشد مواجه شدند .البته در این بین بخشی
از س��هام کوچ��ک که ارزندگ��ی خوبی دارند و
دوران اص�لاح را نی��ز گذراندهان��د گزینههای
بس��یار خوبی بودند که س��هامداران هم به این
بخش از بازار تمایل نش��ان دادند .مس��ئلهای
که بازار با آن مواجه اس��ت بحث عمق نداشتن
بورس است ،به نظر میرسد تا زمانی که بازار با
اینگونه ابهامات مواجه است ،به هیچ وجه عمق
نخواه��د گرفت و این مش��کل همچنان پابرجا
باق��ی میماند .ممکن اس��ت فردا ب��از هم بازار
مقداری رش��د کند و بار دیگر پسفردا مقداری
ریزش داشته باش��د ،این طول موجهای کوتاه
به احتمال زیاد همچنان بر شرایط عمومی بازار
سرمایه حاکم خواهد بود .تا زمانی هم که بازار
عمق خوبی نگیرد و ابهامات برطرف نشود ،این
نوسانات و تالطمها ادامه خواهد داشت.
هرچ��ه ب��ه انتخاب��ات امری��کا نی��ز نزدیک
میش��ویم این مسئله تش��دید میشود ،البته
ذات ای��ن انتخابات تاثیری ب��ر اقتصاد ما ندارد
ول��ی ن��رخ دالر به هر حال تح��ت تاثیر نتیجه
ای��ن رقابت انتخاباتی اس��ت و بخش مهمی از
بازار س��رمایه نیز قاعدتا با دالر کار میکند و از
قیمت این ارز عمده تاثیر میپذیرد.
در این بین نکتهای وجود دارد که باید مورد
توجه س��هامداران قرار گیرد و آن بحث قیمت
خوردن انواع بازارها در این حوزه اس��ت .طبق
ش��واهدی که از بازار س��رمایه و اخباری که در
رسانهها منتشر میشود به نظر میرسد که بازار
س��هام با دالر نیم��ا کار میکند و نرخ این دالر
نیز بر این حوزه تاثیر میگذارد ،س��هامداران به
این نکته بس��یار مهم باید با دقت توجه کنند.
ای��ن ریزشه��ای اخیر دالر قطع��ا ریزشهای
واکنشی س��ریعی را در پی دارد (همانگونه که
تاکنون داش��ته اس��ت) ،ولی اگر در میان مدت
ریسکهای تجاری و سرمایهگذاری کمتر شود
قطع��ا نتیج��هاش در بازار ب��ورس هم ملموس
خواهد بود .به نظر میرسد که ریزشهای اخیر
در بازار س��رمایه ته��ران کوتاه مدت و مقطعی
خواهد بود و بازار با رفتن به س��مت سهم هایی
ک��ه ارزندگ��ی خوبی دارند حرک��ت میکند و
همین امر نیز موجب رش��د نس��بی و مالیمی
در بورس خواهد شد .اما سهامداران باید توجه
داشته باشند همانطور که پیشتر نیز گفته شد
این رشدها و ریزشها با طول موجهای کوتاهی
و در بازهه��ای کوتاه زمانی رخ میدهند .به این
معنا که فعال نمیتوان انتظار داشت که بازار هر
روز صعود داشته باشد و یا افت کند ،به احتمال
بسیار قوی تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری
ایاالت متحده نیز این روند ادامه خواهد داشت.
ام��ا نکته امیدوارکننده این اس��ت که بازار از
بحران��ی که در بورس ش��اهدش بودیم فاصله
گرفت��ه و از طرف��ی هم دوران ش��یدایی را نیز
س��پری کرده اس��ت .با توجه به همین مسائل
میتوان انتظار داش��ت که ب��ازار فعال با همین
روال ت��ا انتخابات امریکا به راهش ادامه دهد تا
ببینیم نرخ دالر پس از این رویداد سیاسی روی
چه قیمتی خواهد ایستاد.

